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2008 AS 4242-A 

1. Devletin üstün gücünü göst8l'"en iIL .2.ıLiııı.Ii. 

kanıt aşağıdakil8l'"den hangi sidir? 

Al Siyasal partiler 
Bl Hukuk kuralları 
c) Meclis 
Dl Sivil toplum Öl"g.:Jtleri 
El OrC1J 

2. Türk Devrimini diğer devrimlerde n ayıran tn 
2WLmJ.i. özellik aşağıdakilerden hangi sidir? 

Al Salt bir öndere dayanması 
Bl Geçmişten gelen bir fikir tabanının 

olmaması 
cı Ulusal KurtuluŞ Savaşı ve devrim sürecinin 

birlikte yürütülmesi 
Dl Kendisinden önceki devrimlerden 

esinlenmemesi 
El Zorlayıcılık ögesinin sürekli can lı tutulması 

3. Osmanlı ıs la hat hareketlerinin çok uzun 
sürmesine rağmen, toplumu kurtarıcı somut 
hiçbir sonuç vermemesinin temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Islahat hareketlerini yürütenlerin , ileri bir 
toplum modelinin hangi esaslara 
dayand ığını kavrayamaması 

Bl Cinslerarasında eşitliğin gözetilmemesi 
cı Batıdaki çagdaş gelişmelerin Türk toplum 

yapısına uydurulmaya çalışılması 
Dl Devlet yap ı sında radikal değişiklikler 

yapılamaması 

El Islahat hareketlerinde bireyin temel alınarak 
devletin göz ardı edilmesi 

4. Osmanlı Devleti'nin yurttaş larına can 
güvencesi vererek hukuk devleti olma 
yolunda attığı ilk adım aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al II.Meşrutiyet'in ilan edilmesi 
Bl Seııed-i iUifClk'ııı YClpllnıa~1 
CL Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi 
Dl I.Meşrutiyet'in ilan edilmesi 
El Saltanatın kaldıolması 

A 
15 

5. 19. yüzyılda büyük anlaşmazlıkları olmadığı 
halde , dünyayı aralarında bölüşen 

emperyalist devletler arasında, var olan 
dengenin bozulmasına yol açan iD 2WLmJ.i. 
olay aşağıdakilerden hangis idir? 

A) Fransa'nın Almanya'dan toprak talep etmesi 
Bl Balkan Yanmadasında kurulan devletler 

arasında rekabetin başlaması 
cı ingiltere'nin güçlü bir donanma oluşturması 
Dl Amerika'nın yansızlık politikasına son 

vermesi 
El Alman imparatorluğu'nun kurulması 

6. Bulgaristan'ın bırakışma imzalayarak i. 
Dünya Savaşı'ndan çekilmesi 
aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 

A) Amerika Biıieşik Devletleri'nin ililaf Devletleri 
yanında savaşa ginnesine 

Bl Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne yapt ı ğı 

yard ımın kesilmesine 
c) Avusturya-Macaristan imparatorluğu'nun 

savaştan çekilmesine 
Dl itilaf Devletlerinin Rusya'ya daha kolay 

yard ım ulaştırmasına 

El Rumeli'de yeni bir cephe açılmasına 

7. I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış 

antlaşmaları göz önüne alındığında, Osmanlı 
Devleti'nin müttefiklerine göre daha ağ ı r 

koşullara tabi tutulduğunun !.!1 önemli 
göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sanayide örgütlenmesinin önüne geçilmesi 
Bl Ağır ekonomik yaptınmlar uygulanması 
cı Türk ulusunu ortadan kaldırmaya yönelik bir 

tavır alınması 

Dl Topraklann ın önemli ölçüde küçültülmesi 
El Demokratik olmayan rejimierin kökleşmesine 

neden olacak uygulamalara izin verilmesi 

8. Mondros Ate~kes Antla~ ması'ndan sonra 
ıngilizlerce işgal edildikten sonra Fransızlara 
devredilen il aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Maraş 
Bl Erzurum 
CL Kars 
Dl Trabzon 
El Bilecik 
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9. Ulusal bilincin doğması ve başlatılan kurtuluş 
hareketinin ulusa mal edilmes i konusunda 
kesin karara varılmas ı aşağıdakilerden 
hangisi ile olmuştur? 

A) Düzenli ordunun kurulmasıyla 
B) Erzurum'da toplanan kongre ile 
cı Misak-ı Milli'nin ila n ı yla 

D) Müdafaa-i Hukuk Demeklerinin kurulmasıyla 
E) Amasya Tamimi'nin hazı rlanmasıyla 

10. Mustafa KEll'Tlal Paşa'nın 9. Ordu Müfetti şliğine 
atanması ile g9l"çekleştirilm8k istenen L!W!I. 
amaçaşağıdakil9l""den hangisidir? 

A) Arıatk:ılu'ıJcı uuşcıllıiı nılJ::;~dttI~ başl~lnıak 

B) Ordınun ve halkın elinde bulunan silen ve 
cephaneyi g:Nenli depohrda koruma altına 

almak 
C) Doğu Karadeniz BölgesinOOki asayişin 

sa\Janmasl ile Ingiliz tehcicind3n kurtumak 
D) yetki bölgesinc:lıj(i Osmaııı OrdJla-ının 

terhisini önlemek 
El Tırklerin kurdJgu arerıme örg:itlerini ortadan 

kaldırmak 

11. Aşağıdakilerden hangisi Doğu ill9l""inin 
temsilciler inden oluşan kongrenin 
Erzurum'da yapılmasının yararlarından biri 
değildir ? 

Al Y .... ttaki tek derli toplu askeri gJcün 
Erz .... um'da bUurrnasl dolayısıyla burada 
bütün y .... da örnek olacak bir örgiHerme 
modelinin kı.rulabilecek olması 

Bl Kaıg-9 sonucu oluşacak örg]:ün, Ermeri 
saldırıları karşısında savumıa için 15. 
KoIord.rya dctıa çabuk yardım sağlayabilecek 
olması 

cı Erz .... um'da elde edlecek başarının Sivas'ta 
topla-ıması plan anırı kong-eye büylk moral 
olacağı diişün:esi 

D) istarbul Hüküneti'nin Erzurum'da yapılacak 
bir kong'"eye müdahale edemeyecek olması 

El işgal altında olmayan Erzı.rı..m'da kong'"e 
üyelerinin daha rahat çalışabilecek olması 

12. Erzurum Kongresi 
örgütlenmeye iten 
hangisidir? 

öncesi. kent halkını 
neden aşağıdakil9l""den 

Al Ali Golip'in olumsuz tam 
B) Ermeni tehlikesinin yaklaşması 
C) Fransızların kenti işgal etmesi 
D) Amerikalı irceleme heyetinin bölgedeki nüfus 

çoğtrıluğırıu Ermenilerde !tıstermesi 
E) Rum çetelerinin bölgede katliamlar yapması 

A 
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A 
13. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı 

Mebusan Meclisi üyelerinin barış için ileri 
sürdüğü koşullardan (Misak-ı Milli 
kararlarından) biri değildir? 

A) Osmanlı Devleti'ndeki Araplann çoğunlukta 
oldugu yerlerde bagımsız Arap devletlerinin 
kurulabilecaği 

Bl Batı Trakya , Kars, Ardahan ve Batum'da 
halkoyuna başvurulabileceği 

cı Bagımsızlıgı sınırlayacak siyasaı , ekonomik 
hiçbir anlaşma yapılamayacağı 

OL Ateşkes Antlaşmasının çizdiğ i sınırlar içinde 
birlik oluştur.:ın yurttaşların oturduğu yerlerin 
yu rttan kopartılamayacağı 

El istanbUl'un güvenliginin saglanması koşulu 
ile Boğazların açılabileceği 

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

A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aç ı lması 

Bl Osmanlı Parlamentosu'nda Felah-ı Vatan 
grubunun kurulması 

cı istanbul Hükümeti'nin Sivas Kongresi 
kararlannı onaylaması 

OL Amasya Genelgesi'nin yayınlanması 
El istanbul Hükümeti'nin Salih Paşa'yı 

görüşmelerde bulunmak üzere Amasya'ya 
göndermesi 

15. 23 Nisan 192aden günümüze kadar olan 
süreçte TBMM'nin değislirilerpn LiWiI. ilke 
olarak benimsediği öğe aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Yasama, yürütme, ywg erkinn mecliste 
toplamıası 

B) Meclis dokı..nulmazlığının kutsal haklar 
bağlam ında olması 

cı Hakla--ın geçerliliği n n korurması 

D) Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk ulusuna ait 
olması 

E) Her sorlIlun çözüm yerinin TBMM olması 

16. "Büyük Millet Meclisi" adının ilk kez 
belirtildiği belge aşağıdakileniım hangisidir? 

A) Mustofo Kemal'in 19 Mart 1920 tarihli 
boyonnorncsi 

B) Misak-ı Mili 
C) Şerif Bey'in Medis'i açı Ş konuşması 
D) Vatana ihanet Yasası 
E) Mustafa Kemal'in 23 Nisan 1923 tarihli 

konuşması 
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17. Aşağıdakilerden hangis i, UlusalOrdu'nun 
kurulma aşamasında karşılaş ılan para 
sık ı ntıs ını gidermek amacıyla TBMM 
Hükümeti tarafından ba şvurulan yollardan biri 
değildir? 

Al Halktan yeni vergiler toplanması 
Bl ıngilizlerden parasal destek sağlanması 
cı Posta havalelerinin geciktirilmesi 
OL Vergi oranlannın artınıması 
El Bankalardaki paralara el konulması 

18, TBMM Hükümeti i le Ermeni stan ar asında 

;m,.ı,"," Güm,ü B",ş"no" iii. iiııiIIıIL 
maddesi aşağıdakiiMden hangisidir? 

Al Eskidln Türkiye sınırları içinde yaşam ış dan 
Ermenilerin g:ıri dönmesine izin verilmesi 

Bl Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı yapıla:ak 

anlaşmalarda yw almayacağını belirtmesi 
CL TBMM'nin klSd.ı!)ı devletin TiSkiye adyla 

anılması 
OL TBMM Hil<.ümeti'rıin dledg takdrde 

Ermenistan'a yardım edebilecek olması 
El Ermenilerin Sevr Barışını tanımadığını 

belirtmesi 

19, Ingiltere, Fransa ve ıtalya'nın yeni Türk 
Devleti'ni, görüş ülmesi gereken siyasal bir 
varlık olarak kabul ebneye başlamasını 

sağlayan gelişme aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Çer1<.ez Elhem isyanının basımıması 
Bl TBMM Hükümeti'nin yeni bir amıyaSQ 

yapmazı 

cı Gümrü Banşı'nın imzalanması 
Dl Birinci ınönü Zaferi'nin kazanılması 
El Moskova Antıaşması'nın imzalanması 

20. Sakarya Savaşı sonunda, TBMM'nin kurduğu 
devletin varlığını tanıyarak, hykuksal olarak 
Türkiye ile savaşı bitiren ülke aşağıdakilEll"den 
hangisidir? 

Al Fransa 
B) Yı..rıanistan 

C) Ermenistan 
OL ingltwe 
E) italya 

A 
17 

A 
21. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş Türkiye'nin 

temeli olan Lozan Antla şması kapsamında 

deği l dir? 

A) Musul sorununun ikik görüşmelere 

bırakılması 

Bl Türkiye'ye 80gazlar üzerinde tam savunma 
ve denetim hakkının tanınması 

cı Azınlıklann Türk uyruklu sayılması 
OL Devlet borÇIannın ödenmesi üzerinde her 

tür1ü yabancı gözetim ve denelime son 
verilmesi 

El Kapitülasyonlann her tUrl) sonuçlan ile 
bir1ikte kaldınlması 

22. TBMM'nin saltanatı kald ırırken, saltanatın 
geçersizliğine baş langıç olarak aldığı olay 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) TBMM'nin aç ılması 
Bl 1921 Anayasası'nın ilan edilmesi 
cı Büyük Taarruz'un kazan ı lması 

OL Anlaşma Devletleri'nin, 16 Mart 1920'de 
istanbul'u işgal etmesi 

El Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması 

23. Takrir-i Sükun Dönemi a şağıdakilerden 

hangisiyle ba şlamı ştır? 

A) Serbest Cumhuriyet Fırkası'n ı n kurulmas ı yla 

Bl Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 'n ı n 

kuru lmasıyla 
cı Şeyh Sait ayaklanmasıyla 
OL Birinci TBMM'nin açı lmasıyla 
El Cumhuriyetin ilan edilmesiyle 

24. Halifeliğin kaldırılma sı nın temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Halifelik yetkisini taşıyan Osmanlı 

Padişahın ın Ulusal Kurtuluş Savaşı'na karşı 
çıkmış olması 

Bl Cumhuriyetin ilanından sonra Halifenin 
Cumhurbaşkanı olmasını isteyenlerin 
bulunması 

cı Saltanatın kaldınlmasından sonra, 
par1amentoda Halifeye umut bağlayıp onu 
devlet başkanı gören kişilerin var olması 

OL TBMM'nin seçtiği son Halife Abdülmecil'in 
mutlakıyeti ve din devletini çağrıştıncı 

uygunsuz davranışlarda bulunması 
E) Cumhurbaşkanlığı ile Halifeliğin bir arada 

bulunmasının Cumhuriyet rejimi ile 
bağdaşmaması 
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25, Türk halkına sendikalaşma 

verildiği, işçiye grev ve toplu 
hakkının tanındığı ilk 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al 1909 Anayasası 
Bl 1921 Anayasası 
cı 1924 Anayasası 
Dl 1961 Anayasası 
El 1982 Anayasası 

olanağının 

sözleşme 

anayasa 

2ti, 1961 Anayasas ının askeri darbe sonucu 
kabul edilen bir anayasa olarak 
sayılmamasının nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Kurucu meclis tarafından yapıhp serbest 
tartışma ortamında halkoyuna sunulmuş 

olması 

Bl Anayasayı yapan Milli Birlik Komitesi'nin 
halk tarafından seçilmesi 

cı Anayasayı yapmakla görevlendirilen 
Temsilciler Meclisi'nin halkın genelini temsil 
edecek bir yapıda olması 

Dl Anayasanın parlamentonun çoğunluğu 

tarafından oy birliği ile kabul edilmiş olması 
El Milli Birlik Komitesi tarafından hazırlanan 

anayasanın meclis ve halkoyuna sunularak 
meşrulaştınlmış olması 

27, Aşağıdakilerden hangisi Menemen Olayı'oın 
sonuçlarından biri değildir? 

Al Gençlik, halk ve devrimci kadro arasında 
daha sağlam bağlann kurulması 

gerektiğinin anlaşılması 
Bl Devrim karşıtı düşünce ve eylemlerin baskı 

altına alınması gerektiğinin anlaşılması 

cı Tüı1<;iye'de çok partili hayata bir süre daha 
geçilemeyeceğinin anlaşılması 

Dl Devrimlerin karşısındaki tehlikenin henüz 
geçmediğini göstererek yöneticileri daha 
dikkatli olmaya özendirmesi 

El Tüı1<; çağdaşlaşmasının özellikleri hakkında, 
yığınlara dönük eğitici etkinliklerin 
yaygınlaştınlması gerektiğinin anlaşılması 

A 
18 

A 
28, Aşa ğıdakilerden hangisi ınönü döneminin 

eğitim konusundaki atılımlarlOdan biri 
değildir? 

A) Eğitimin halka yayılması çabasına ağırlık 

verilmesi 
Bl Yeni yükseköğretim kurumlannın açılması 
cı Teknik öğretimin temellerinin atılması 
Dl Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un 

çıkanlarak eğitim sisteminin düzenlenmesi 
El Batı ve Doğu kültürünün önemli eserlerinin 

Tüı1<;çeye çevrilmesi 

29, Aşağıdakilerden hangisi, I, Dünya Savaş ı 

sonunda Avrupa'da oluşan genel siyasi 
durumlardan biri değildir? 

A) Polanya'ya Alman topraklarından büyük bir 
pay verilmesi 

Bl Çekoslovakya'nın kurulması 

cı Yugoslavya Krallığı'nın kurulması 
Dl Tirallerin iıaiya'ya bağlanması 
El Alman sömürgelerinin Ruslar ve Fransızlar 

arasında bölüşülmesi 

LO, Aşağıdakilerden hangisi dünyayı ikinci büyük 
savaşın eşiğine götüren gelişmelerden biri 
değildir? 

Al ı. Dünya Savaşı SOllLf'lda oIuşturulaı Uluslar 
Kurumu'na katılan Ameri ka'nın yansızhk 

politikasını bırakarak oyunu ingiltere'den yana 
kullarması 

Bl Almanya'da kurulan faşist rejimin Avusturya ve 
Çek:oslovakya'yı işgal etmesi 

cı Japonya'nın Çin ve Kore üzerinm sömürgaci 
bir siyaset i zleyerek: Pasifik Okyanusu'ndaki 
Amerikan çıkarlarını tehdt etmesi 

D) Ağır ekonomik sorunla"ın ingiltere ve Fransa'yı 
ı. Dünya Savaşı sorunda kl.Sd.ıkl afl barıştan 
ödJrıl,,* v,,*wlecı:tk.lıir konınıa ~dmıası 

El iıaya'da iktidara gelen Mussolini 'nin 
Habeşistan'ı işgal ederek Akdeniz'de hak idda 
etmesi 

TEST BITTI. 


