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1.

ATATÜRK ILKELERI VE INKILAP TARIHI

O s ma nlı

Devleti'ni gerileme döneminden,
parçalanmaya götüren !!! önemli ne den
a ş ağıdakilerden hangisidir?
Al

ihtilali'nin
etkilenmesi
Avrupa 'daki bireyci ve
Frans ı z

yaydığı

5. TBMM Hükümeti ile Ermenistan
imzalanan Gümrü Barışı'nın !!!!.
maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

ulusçuluk

Al

TBMM 'nin

B)

anılması
Ermenistan'ın

akımından

Bl

girişimci yapıya

ayak

uyduramaması

c)

anlaşmalarda

Dinik adı verilen topraklann vergilerini peşin
olarak ve açık artırma ile toplamaya
Eğitim sistemini yenileyememesi
Anadolu üzerinden yapılan ticaretin yön

değiştirmesi

2. ıtilaf Devletleri'nin 1915 yılında O s ma nlı
Devleti'ni s af dı ş ı bırakarak s ava ş ı bitirmek
amacıyla
uygulamaya
koyduklan
plan
aşağıdakilerden hangisidir?
Al
Bl
c)

Arap ulusçuluğunun kışkırtılması
Kapitülasyonlann kaldırılması
Süveyş Kanalı'nın
iki kıyısına
Boğazlann

önemli

devletin Türkiye

adıyla

Türkiye'ye karşı yapılacak
yer almayacağını belirtmesi
Sevr
Barışını
tanımadıgını

6. Yunanlıların ınönü'ye kadar ilerlemesini ve
burada
kanlı
çarpışmalann
meydana
gelmesini hızlandıran olay a ş ağıdakilerden
hangisidir?

egemen

olunması

Dl
El

arasında

Ermenilerin
beli rtmesi
D) Eskiden Türkiye sınırları içinde yaşamış dan
Ermeniledn geri OOrımesineizi n verilmesi
dileagi
takdirde
E) TBMM
Hükümeti'rin
Ermenistan'a yardım edebilecek dması
cı

başlaması

Dl
El

kuni.lg..ı

A

Al

ele geçirilmesi

Çerkez

Ethern'in

Kütahya

yöresinde

ayaklanması

Bulgaristan'ın tarafsızllğının sağlanması

Bl

istanbul Hükümeti'nin, Yunan ileneyişine
önlem alamaması
Lord Curzon'un , Yunanistan 'ı politikasında
serbest bırakması
Londra Konferansı 'nın toplanması
Komutansı z ve düzensiz olan Kuvayi Milliye
birliklerinin,
düzenli
Yunan
ordusu
karşı

CL

3.

OL
El

Erzurum Kongresi
öncesi , kent halkını
örgut1enmeye iten neden aşağıdakile.-den
hangisidir?
Al
Bl

Fransızların

kenti

karşısında başarısız olması

işgal

etmesi
heyetinin baged3ki nüfus
çoğLrıluğunu Ermenilerde göstermesi
CL Ali Galip' in dumsuz tav r ı
D) Rum çetelerinin bölgede katliamlar yapması
E) Ermeni tehlikesinin yaklaşması
Amffikal ı i rı::eleme

7. Ulusal Kurtuluş Sava ş ı siyasal zaferle sona
TBM'JI
içindeki muhalif
erdikten
sonra
güçlerin Mustafa Kemal Pa şa'yı devre dı Ş ı
bırakmak amacıyla meclise verdikleri yasa
önerisinin
konu su
aşağıdakilerden
hangisidir?

4. TBMM 'nin çoğ unluğunu olu şturan Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu üyelerinin,
üzerinde görüş birliğine vardıkları Li.IS. ortak
nokta a~ağıdakilerden hangisidir?
Al

Ulus

egemenliğine

dayanan

yeni

Çok partili siyasal hayata geçme isteği
Milletvekili
olma
şartlannın
yeniden
düzenlenmesi
cı Mustafa Kemal Paşa ' ya halifelik makamının
verilmesi
D) Başkomutanlık makamının kaldırılması
El Askerlik masleği ile mebusluğun birlikte
yürütülmemesi
Al
Bl

bir

anayasa yapıllTl2l.51

Bl
cı

Dl
El

A

Yurdun kurtanıması
Cumhuriyetin ilan edilmesi
Kadınlara siyasal haklann verilmesi
Yeni bir devlet kurulması
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8,

Yürümı e
çıkararak ;

bağlı
a ş ağıdakilerden

gücünü parlamentonun
içinden
hükümete
serbestlik,
parlamentoya denetleme hakkı veren sisteme
ne ad verilir?

12. Yasaya

Al

Yasalann ,

devletin
hangisidir?

genel

ve

temel

herkesi

özelliği

bağ lay ı cı

olması

Al
Bl
c)
Dl
El

Yan Başkanlık Hükümeti Sistemi
Meclis Hükümeti Sistemi
Parlamenter Sistem
Parlamentolu Sistem
Başkanlık Hükümeti Sistemi

Bl Yasama organına sahip olması
c) Yasalan yapan gücün halkın iradesi ile
oluşması

Dl
El

9,

hangisi Balkan
:t!!. almaz?

Aşağıdakilerden

iç eriğinde

Al

Anlantı'nın

13.

Bir Rus-Romen savaşı çıkması halinde
Türkiye'nin tarafsız kalma hakkına sahip

Aşağıdakilerden

hangisi,
Tanzimat
döneminde
hukuk
alanında
yapılan
düzenlemelarin olumlu sonuçlarından biri
değildir?

olması

Bl

c)

Dl

Al
Bl

Taraftann , Balkanlardaki her g irişim için
birbirlerine danışması
Taraflardan birine Balkan devleti olmayan
bir
gücün
saldınnası
durumunda ,
diğerlerinin askeri yardım yapması
Taraflann , birbirlerinin sınırlannı güvence
Boğazların
oluşan

güvenliğinin ,

bir komisyon

Dl
El

üye devletlerden

tarafından sağlanması

Cumhuriyet dönemindeki hukuk g e lişimin e
öncülük etmesi
Dinsel kuralla r dışında yeni yasalann kabul
edilmesi

14. Bireyden güçlü olan deVıeti , ilke olarak tek
yönlü
davranmaktan
al ıkoya n
unsurlar
a~ğıdakilerin
hangisinde
birlikte
verilmiştir?

Al

insan hakları - hlkuka bağlı

devlet - bağımsız

yargı

Bl Eşitlik - temel öz!ii'lülder
CL Siyasal hakla"-hukuka ııyg...ınluk
Dl Kişisel girişim özg,Jrıüg.i -toplumsal

Al Devlet ve hukuk
Bl Bilim ve sanat
c) Ekonomi
Dl Toplumsal daya nı şma
El Millet

çıka'lara

uyg..ırıluk- eşitlik

El

Eşitlik - bağım s ız yargı - sendikalaşma

15. latin harflerinin kabul edilmes inin a rdından ,
Türk tarihinde o güne kadar görülmemiş olan
okuma -yazma
seferberliği
a § ağıdakilerin
hangisi ile sağlanmışbr?

11. Mustafa Kemal'in, Aydınlanma hareketinin
Türk toplumunda benimsenebilmesi için
öngördüğü siyasal si stem aşağıdakilerden
hangi sidir?

Al Sıbyan ve idadi okullannın kurulmasıyla
Bl Tevhid -i Tedrisat Kanunu'nun kabulüyle
CL Millet Mektepleri'nin açılmasıyla
Dl Yükseköğretimde
çağdaş
yöntemlerin

Al Emperyalizm
GL Diktatörlük
CL Teokrasi

Dl Demokrasi

A

iyi yetişmiş bir hukukçu kuşağın ortaya
çıkması

10. Ins anların kendi içlerine kapanıp yüzlerce yıl
aynı
de ğe rleri
saklamalannı ,
üretilen
değerleri özlerinde ve niteliklerinde hiçbir
değişme
olmadan
ku ş aklar
boyu
sürdürmelerini
önleyen
kültür
öğe s i
a ş ağıdakilerden hangisidir?

El

Batıdaki hukuk kavramlannın tanınması
b irliğinin sağlanması yönünde somut

Hukuk

adımlar atılması

c)

altına alması

El

Yasalann , toplumdaki gruplar arasında
dengeyi sağlaması
Yasalann , halkoyuna sunulmuş olması

k ullanılmasıyla

Sosyalizm

El
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16.

Aşağıdakilerden

hangisi , Batı'da eğitim
sisteminin akıla bir n ite/ik kazanmasını
sağlayan etkenlerden biri değildir ?
Egtim

da ait oId.ıgu

Kişinin ,
hukuk
belirginleşmesini
a ş ağıdakilerden

dışında başka g-uplara
benimsenmesi
BlOkul sisteminin benimsenmesi
CL RöneSa1S
ve
Reform
hareketlerinin
benimsenmesi
Dl Gözlem ve ruşlrıce yolu ile !::MIg edinmenin
yolunun açılması
El ilköğetimin zorunlu olmaktan çıkarılması

Al

hakkının

20.

soylula-

görüşünün

düzeni

içinde

sağlayan

öğ&

hangisidir?

Al
Bl

Kişinin

cı

Kişinin şöhretli olması

D)
El

Kişinin

oy kullanabilmesi

Kişinin özadı kullanması

modem

kıyafetler

giymesi

Kişinin soyadı taşıması

21. Atatürkçülük ideolojis inin temeljni olu şturan
iki üst ilke aşağıdakilerin hangis inde birlikte
ve doğru olarak verilmiştir?

17.

hangisi,
yeni
Türkiye
Devleti'nin sanayileşme konusunda özel
sektörü özendirmek için attığı adımlardan biri

Al
Bl

Cumhuriyetçilik-Ulusçuluk

deQııdlr?

cı

Laiklik-Cumhuriyetçilik

D)
El

Akılcıhk-Ulusçuluk

Aşağıdakilerden

Al
Bl
cı

Teşvik-i

Sanayi Kanunu 'nun çıkanlması
Sanayi ve Maden Bankası'nın kurulması
Devletin , özel girişimcilere kredi olanakları

Akılcıhk-Devletçilik

Halkçıhk-Ulusçuluk

tanıması

Dl

Kamu iktisadi

teşekküllerinin düşük fıyatla

özelleştirilmesi

El

Devletin , gerekirse özel kesimle ortak olarak
sanayi işletmeleri kurabileceğini belirtmesi

22. Uzun sayılabiiecek bir gelişme sonucu
beliren , kurucusu tarafından belirlenip ortaya
konulan, belli bir amaca yönelik , kendi içinde
tutarlı dü ~ ünceler bütününe ne ad verilir?

Ai
Bi
18. Bireyin ekonomik etkinliklerde tam
serbest
bırakıldığı
ekonomik
a ş ağıdakilerden hangisidir?
Al
Bl
CL
Dl
El

cı

anlamıyla

Di
Ei

sistem

Refonrı

ideoloj
Devrim
Evrim
ihtilal

Faşist ekonomik sistem
Devletçi ekonomik sistem
Liberal ekonomik sistem
Sosyalist ekonomik sistem
Karma ekonomik sistem

23.

hangisi

Aşağıdakilerden

demokrasi

ile

ilgili

Atatürk'ün
biri

düşüncelerinden

değildir?

Ai

Demokrasi

ekonomik

bir

geçim

kaynağı

değ i ldir.

Bi

19. Türkiye'de , sağlık i§leri itk kez hangi tarihte
bakanlık düzeyinde örgütlenmiştir?

A

vatandaşın

egemenliğe

katılmasıdır.

Ci
Al
Bl
CL
Dl
El

Demokrasi

1920
1921
1922
1923
1924

D)

El

Demokrasi bütün bireylerin aynı haklara
sahip olmas ı dır.
Demokrasi siyasal özgürlüğü sağlayan bir
sistemdir.
Demokrasi
zorlayıcı
bir
toplumsal
dayanışmadır.
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24,

Aşağıdakilerden
kullananların
bu

hangisi,
egemenliği
hakka
seçime
dayalı
olmadan sahip oldukları devlet biçimlerinden
biridir?
Al
Bl
c)
Dl
El

25,

Aşağıdakilerden
sonuçlarından

Al
Bl

Cumhuriyet
Demokratik OJmhuriyet

Oligarşik

cı

içi nde m. almaz?

Al
Bl
c)
OL

düzenlenmesi
düzenlenmesi
Bireye bırakılan ve devletin yüklendiği
bir ayrım
akılcı
ekonomik
alanlarda
E ğitim işlerinin

nitelige

Demokratik Değerleri Koruma Sözleşmesi
insan
Haklan
ve
Ana
Özgürlükleri
Korumaya Dair Sözleşme
insan Haklan Sözreşmesi
Birleşmiş Miletler insan Haklan Evrensel
insan ve Yurttaş Haklan Beyannamesi

hangisi Türk Devrimi'nin
niteliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden

Sağlık işlerinin

Al

yapılması

Bl Bireye, insan olm a onurunu aşılaması
CL Devrim ilkelerinin brbrinden bağı m sız olması
OL Nda ve iMan sevgisine dayanması
El Devrime temel olan değerlerin evrensel olması

ilkelerinden
kapsamına

27.

30.

savunulması

Asayi~in sağlanması

Yukarıda

Al
Bl
CL
OL
El

çag:iaş

Sözreşmesi

El

ııı.

işlerini

Konseyi'ne
liye
devletlerin
kendi devletlerini dava
edebilmelerine olanak sağlayan uluslararası
belge aşağıdakilerden hangisidir?

inancı

LV
V.

ve egitim

vatandaşlannın,

Bilinçli br breycilik
cı Bir LJusa at olma ctıygusu
OL Bireyin, haklarının en iyi biçimde korı.rıacagına
güvenmesi
El Bireyin kolektif bJtlıısellik içinde erimesi

"

Adaleti

29. Avrupa

kavramı

Bireyin yücelmesi ile ulusun da yücelecegi

Yurdun

eşitlik

OL Sürekli olarak kendini yenilemesi
El Türkiye'yi cLinya gözünde itibar kazanan bir
ülke haline getirmesi

Bl

26. ı.

Manevi değerleri ortadan kaldırması
Türk toplumurm lan br siyasal

kavuşturması

Demokratik olmayan Cumhuriyet
Halka Dayalı Cumhuriyet

hangisi ulusçuluk

hangisi Türk Devrimi'nin
biri değildir?

sagıaması

Meşruti IIJonarşi

Aşağıdakilerd8fl

Al

28,

verilen
faaliyetler,
özellikle
hangi
girer?

Evrensel

değerlerin

Türk u usunun blnyesine

uyd.xulmuş olması

Atatürk
ikisinin

Devletçilik· Uıikl i k
Cumhuriyetçilik -Halkçılık

Milliyetçilik-inkılapçılık
Devletçilik-Halkçılık

inkılapçılık -Cumhuriyetçilik

Aşağıdakilerden

Devletini

laikliğe

hangisi
yeni
Türkiye
götüren gelişmelerden biri

değildir?

Al
Bl
CL
Dl
El

A

Sallanatın kaldıniması

Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Türk Medeni Kanunu 'nun kabul edilmesi
Sağlık
işlerinin
bakanlık
düzeyinde
örgütlenmesi
Ha lifeliğin kaldınlması
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