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1. Belli bir kültür düzeyine ulaşmı ş toplumların 

ortaya ç ıkardıkları 1i.W.IJ. kuruma ne ad 
verilir? 

Al Devlet 
Bl Hükümet 

cı Adalet sistemi 
Dl Siyasal parti 
El Parlamento 

2. Devletin üstün gücünü gösteren in. önemli 
kanıt a§ağıdakilerden hangisidir? 

Al Orci.J 
Bl Hukuk kuralları 
c) Siyasal partiler 
DJ Meclis 
El Sivil toplum örgütleri 

3. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma çağı ile 
birlikte devletle ilgili olarak ortaya çıkan 

düşüncelerden biri değildir? 

Al Yöneticilerin tiil:ün yurtlaşlara eşit davranması 
g:ırektiği 

Bl Egemenliği Tanrı'dan aldığını jdda eden bir 
I1Jkümdarın yerinde kalamayaeağı 

C) Hükümdarın devlet gücünü Tanrı'dan almasının 
OOŞ br inanç olduğu 

DJ Kölelere ayrıcalıklı statü verilmesirin temel 
yasa olarak kabul edilmesi gerektiği 

El Hükiiııdarın g:icünü halkla paylaşması 
g:ırektiği 

4. Osmanlı ıslahat hareketlerinin çok uzun 
sürmesine rağmen, toplumu kurtarıcı somut 
hiçbir sonuç vtlrmtlmtlsinin l!.!!:!!! ntldtlni 
a şağıdakilerden hangisidir? 

A 

Al Devlet yapısında radikal değişiklikler 

yapılamaması 

B) Ansler arasında eşitliğin gözetilmernesi 
cı Batıdaki çağdaş gelişmelerin Türk toplum 

yapısına uydurulmaya çalışılması 
D) Islahat hareketlerinde bireyin temel alınarak 

devletin göz ardı edilmesi 
E) Islahat hamketlerini yürütenlerin, ileri bir 

toplum modelinin hangi esaslara 
dayandığını kavrayamaması 

5, ıtilaf Devletleri'nin 1915 yılında Osmanlı 
Devleti'ni saf dışı bırakarak savaşı bitirmek 
amacıyla uygulamaya koydukları plan 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Boğazlann ele geçirilmesi 
B) Kapitlilasyonların kaldınlması 

CL Arap ulusçuluğunun kışkırtılması 
Dl Süveyş Kanalı'nın iki kıyısına egemen 

olunması 
El Bulgaristan'ın tarafsızlığının sağlanması 

6, Osmanlı Devleti'nde Türkçülük akımı il.is. kez 
hangi alanda başlamıştır? 

A) Din 
8) Sanat 
CL Dil 
Dl Eğitim 
El Devlet yCinBirn i 

1, Mondros Ateşkes Antla şmasının 
hükümlerine uymayan 
a şağıdakilerden hangisidir? 

"Ateşkes" 

maddesi 

Al Osmanlı ordusunun terhis edilmesi 
Bl Demiıyollannın, anlaşma devletlerinin 

denetimine girmesi 
CL Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan bütün 

savaş tutsaklannın serbest bırakılması 
OL BOğazJann derhal açılarak müstahk9m 

mevkilerin işgal edilmesi 
El Anlaşma Devletleri'nin , güvenliklerini tehdit 

eden bir durum halinde , Osmanlı'nın 
diledikleri stratej k noktalannı işgal 

edebilmesi 

8, ıtilaf Devletlerinin Birinci Dünya Savaşında 
aralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla 

bugünkü Irak'ın büyük bölümü ile Ordün'e 
yerleşmesini planladıkları devlet 
aşağıdakilerden hangisidir? 

AL ıtalya 
Bl Rusya 
CL Amerika 
Dl IngiRere 
El Fransa 

IZlııy,ın sayfaya geçiniz. 
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9. Ulusal bilincin doğması ve ba şlablan kurbJlu ş 

hareketinin ulusa mal edilmesi konusunda 
kes in karara varılması aşağıdakilerden 

hangis i ile olmuştur? 

Al Düzenli Ordunun kurulmasıyla 
Bl Amasya Tamiminin hazırlanmasıyla 
cı Müdafaa.j Hukuk Derneklerinin kurulmasıyla 
D} Erzurum'da toplanan kongre Ile 
E) Misak-ı Milli'nin ilarııyla 

10. Aşağıdakilerden hangi si, Mustafa Kemal 
Paşa'yı ulusal kurtuluş mücadelesini 
uygulamaya koymak konusunda 
cesaretlendiren gellşmeıerden biri degildir? 

Al Subay ve sivillerin orciınun terhisi , silah ve 
cephaneierin teslimi yuiundaki ateşkes 

l'iikümlerini uygulamayı geciktirmesi 
Bl Anadolu'nun hemen her bölgesinde Müdafaa-i 

Hukuk Derneklerinin Oluşturulması 
C) Padşahın , Mustafa Kemal'e devıeti 

kurtaratjlecek tek kişi oiciığunu söylemesi 
Dl Rum çetelerine karşı Islam Ihtilali Komitesi'nin 

oıuşturulması 

El Doğu Anadolu'da Ermeri tehdtlerine karşı , 
Kars Islam Şurası'nın toplanması 

11. Manda ve himayenin min olarak reddedildiği 
kongre aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Pozantı Kongesi 
Bl Erzurum Kongesi 
C) Milli Konge 
ol Sivas Kongresi 
El Edirne Kongesi 

12. Kuvayi Milliye birliklerine asker 

A 

yolundaki kararların alındığı 

a ~ağıdakilerden hangisidir? 

A) Alaşehir Kongresi 
B} Edirne Kongresi 
cı ızmit Kongresi 
D} Muğla Kongresi 
El Nazilli Kongresi 

alınması 

kongre 

, 

A 
13. Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın hiçbir zaman, 

dogrudan dogruya ulusun sahip oldugu bir 
egemenlik anlayışını yansıtamamıs 

olmasının temel nedeni a şağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Milletvekili seçimlerinde belli oranda vergi 
verirolma şartının aranması 

B) Kadınlann parlamento ıçınde yer alamaması 
cı Partamentonun, Mebusan ve Ayan olmak 

üzere ikili bir nitelik taşıması 
D) Güçler ayrıllQı ilkesinin çok katı kurallarla 

işltılil ıı~si 

El Meclisin yetkilerini kısmak ve genişletmek 
hakkının kesin olarak padişahta olması 

14. Istanbul Hükümeti'nin Heyet-i Tems iliyeyi 
kendisine denk siyasal bir organ olarak 
gördüğünü gösteren gelişme aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Amasya Genelgesi'nin yayınlanması 
B) Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması 
C) Istanbul Hükümeti'nin Sivas Kongresi 

karaftannıonaylaması 

Di Istanbul Hükümeti'nin Sal iı Paşa'yı 

görüşmelerde bulunmak üzere Amasya'ya 
göndermesi 

El Osmanlı Parlamentosu'nda Felah-ı Vatan 
grubunun kurulması 

15. TBMM'nin çoğunluğun u oluşturan Anadolu 
ve Rumali Müdafaa-i Hukuk Derneği 

üyelerinin, üzerinde görü ş birliğine vardıkları 
tek ortak noktaaşağıdakilerden hangisidir? 

Al Yeni bir devlet kurulması 
8) Yurdın kurtarılması 
C) Cumhuriyetin ilan edırnesi 
D) Ulus egemenliğine dayanan yeni bir anayasa 

yapılması 
E) Kadınlara siyasal hakların verilmesi 

ızlııyıın sayfaya QIIçlnlz. 
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16, 23 Nisan 1920'den günümüze kadar olan 
süreçte TBMM'nin degistirjıems L.iıIIıiL ilke 
olarak benimsediği öğe aşağıdakilerden 

hangi sidir? 

Al Meclis dokunulmazJığının kutsal haklar 
bağlamında olması 

B) Her sorurtJn çözOm yerinin TBM M olması 
cı Egemenilgın kayıtsız şartsız Ttrk ulusuna alt 

olması 
D) Hakların geçerliliğinin korunması 

E) Yasama, yirütme, yargı erkinin mecliste 
toplanması 

17, Aşağıdakilerden hangisi, UlusalOrdu'nun 
kurulma aşamasında karşılaşılan para 
sıkınbsını gidermek amacıyla TBMM 
HÜkümeti tarafından baş vurulan yollardan biri 
değjldir? 

A) Halktan yeni vergiler toplanma sı 
B) ıngilizlerden parasal destek sağlanması 
cı Posta havalelerinin geciktirilmesi 
OL Vergi oranlannın artınıması 
El Bankalardaki paralara el konulması 

18, TBMM tarafından oluşturulan düzenli ordu .i.l..b. 
ba şarılı sonucunu hangi cephede kime karş ı 

almıştır? 

Aj Doğu'da Ermenilere 
B} Güneydoğu'da ıngilizlere 
cı Bat ı 'da Yunanlı lara 
OL Güney'de ıtalyanlara 
El Güney'de Fransızlara 

19, Aşağıdakilerden hangisi, 23 Şubat 1921 
tarihinde toplanan Londra Konferansı'nın 

sonuçlarından biridir? 

A 

Al ızmir' i n Yunanistaı'a verileceğinin 
kesinleşmesi 

Bl Atılaşma Devletlerinin ıstanbul'dan çekilmek 
istemesi 

CL TBMM Hükümeti'nin varlığının kabul edırnesi 
Dj Sevr Barışı'nın tanınması 
El Ingiliz· Yurıan işbirliğirin sona ermesi 

, 

A 
20, Ulusu özveriye çağıran Tekiilif·i Mi l iye 

Emirleri hangi savaşöncesinde Çıkarılmıştır? 

21 . 

A) Ikinci ınönü Savaşı 
B} Birinci lrönü Savaşı 
C} Büyük T aaruz 
D) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri 
E) Sakarya Savaşı 

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Andaşmasının 
sonuçlarından biri degjldir? 

Al Yeni Türk Devleti'nin varlığının tüm 
dünyada kabul edilmiş olması 

B) Ekon omik ve siyasal bağımsızlığı 

sınıliandıran pOr1.lZlerin yok denecek 
düzeye indirilmiş olması 

cı Akdeniz'in dogusunda barışın saglanmış 

olması 
DJ Boğazlar üzerindeki denetim hakkının 

tü mü yle Türkiye'ye geçmiş o Ima sı 
E) Azınlık ve Osmanlı borçları sorunlannın 

çözüme ulaştınlmış olması 

22. Mudanya'da yapılan mütareke göıii~melerinin 
illi. konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Istanbul, Boğazlar ve Doğu Tra kya'nın 
Türklere teslim edilrnesi 

B) Amıdulu'dCl bağımsız Lıir EmıeJ1 i~ClJ1 
kurulamayacagı 

cı Anadolu'nun Yunanlılar tarafından 

boşaltılması 

DJ Kapitülasyonların kaldınlması 

EL Ingiliz ordulannın Batı Trakya'y ı boşaltması 

23, Sallanabn kaldırılmasından sonra, Halk 
Fırkası'na kart ı muhalefet olutturulmasının 
!!!.. önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı 

seçilmesi 
B) Cumhuriyet'in ilan edilmesi 
C) Lozan Antlaşması'nın imzalanması 
Dl Siyasi partilerin kurulması 
El Halife li ğin kaldınlması 

IZley,ın sayfaya 9RGlnlz. 
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24. Halifeliğin kaldırılmasının temel nedeni 
aşagldakilerden hangisidir? 

A) Qımhuriyetn ilanından sonra Halifenin 
Qımhurbaşkanı olmasını isteyenlerin 
bulunması 

B) Qımhurbaşkanlığı ile Halifeliğin bir arada 
bulunmasının CUmhUriyet re,mi ile 
bagdaşmaması 

cı TBMM'nin seçtiği son Halife Abdülmecit'in 
mutlakıyeti ve din devletini çağrıştıncı 

uygunsuz davranışlarda bulunması 
D) Saltanatın kaldınllnasındal1 xınra, 

parlamentoda Halifeye umut bağlayıp onu 
devlet başkanı gören kişilerin varolması 

El Halifelik yetkisini taşıyan Osmanlı 

Padişahinin Ulusal Kurtuluş Savaşı'na karşı 
çıkmış olması 

25. 1924 Anayasası'na göre, savaş ilanı , barış ve 
uluslararası antlaşmaların yapılması yetkileri 
aşağıdakilerden hangisine verilmi ştir? 

A) Başbakana 

Bl Hükümete 
cı TBMM'ye 
OL Qımhurbaşkanına 
El TBMM Başkanına 

26. 1924 Anayasası'na göre anayasada 
değişiklik isteyebilme yııtkisi 

aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? 

A) Başbakana 

Bl Qımhurbaşkanına 
cı Milli Güvenlik Kuruluna 
OL Milletvekillerine 
El Anayasa Komisyonuna 

ZT. 1950-1960 dönemi iktidarkırının 2!!. belirgin 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A 

Al Dış politikada denge politikası izlemek 
Bl Türk Devrim ini bir bütün olarak 

beni m sem em ek 
C) .Askeri harcamaları kısmak 
OL Gereksiz fabrikalar açmak 
El Hesapsız bir ithalat rejimi izlemek. 

• 

A 
28. Aşağıdakilerden hangisi ınönü döneminde 

gerceklest;rjımem;st;r1 

A) Batı vt! Doğu kültürüne ait eserlerin 
çevrilmesi 

Bl Tiyatronun devlet eliyle yaygınlaştırılması 
CL Kapsamlı birtoprak reformunun yapılması 
D) Eğitimin halka yayılması 
E) Teknık ögretlmln temellerinın atııması 

29. Aşağıdakilerden hangisi Montrö 
Sözleşmesi'nin hükümlerinden biri değildir? 

A) Karadeniz'de kı yısı Olmayan devletlerin 
savaş sırasında Karadeniz'den 
geçirebi1ecekleri savaş gemileri çeşitli 

açılardan sınırlandınlırken, banş 

döneminde serbest bırakılması 
B) Boğazlarda Türkiye'nin savunma hakkının 

kesin olarak tanınması 
cı Ticaret gemilerinin geçişlerinin serbest 

olması 

OL Türkiye'nin savaşa gimıesi ya da yakın bir 
saVQŞ tehlikesi ile karşılaşması halinde, 
BOğazları dilediğinde açıp kapatmada 
özgür olması 

El Savaşta Türkiye tarafsız ise, savaşanlann 
:savaş gemilerinin Boğazlardan geçememesi 

30. Aşağıdakilerden hangisi, I.Dünya Savaşı 

sonunda kurulan dünya düzeninin kalıcı 

olamayacağını gösteren gelişmelerden biri 
değildir? 

A) Yeniden kurulan Polonya'ya pek çok Alman 
toprağı verilmesi 

B) Yeni kurulan Çekoslovakya'nın içinde pek 
çok Alman ve Avusturyalının yaşaması 

CL Macarlann yaşadığı bazı topraklann 
Romanya'ya verilmesi 

OL Avusturyalılann yaşadığı bazı topraklann 
ıtalya'ya verilmesi 

El Almanya'nın ekonomik ve askeri açıdan 
üstün bir güç olması 

TF~T RITTL 


