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1.

ATATÜRK ILKELERI VE INKILAP TARIHI

Halkın , mevcut siyasal duzeni bazı güçlü
önderlerin öncülüğünde zorla yıkma s ına ne
ad verilir?

Al

Inkılap

Bl
c)

ihtilal
Evrim

OL
El

Reform
Islahat

5.

Bulgaristan'ı n

1,Dunya

bırakı ş ma

Al
Bl

imzalayarak
ç ekilmes i,

Sava ş ı'ndan

a ş ağıdakilerden

A

hangisine neden

olmuştur?

Rumeli'de yeni bir cephe açılmasına
itilaf Devletleri'n in Rusya 'ya daha

kolay

yardım ulaştırmasına

c) Amerika Birleşik Devletleri'n in , ıtilaf Devletleri
girmesine
Avusturya-Macaristan
imparatorluğu'nun
savaştan çekilmesine
Almanya'nın
Osmanlı
Devleti'ne yaptığı
yardımın kesilmesine
yanında savaşa

OL
El

2. Devletin üstün gücünu gÖsl llKtlll !!!. önemli
kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

Al
Bl

Meclis
Ordı

CL Hukuk kuralları
OL Siyasal partiler
El Sivil toplum agJI:leri
6.

hangisi

AşaQıdakilerden

Savaşı'nın

çıkışını

Birinci
Dünya
nedenlerden

hazırlayan

biri değildir?

gerltgmc &

Al

Parl amentosunun,
danışma
kurulu
olmaktan
öteye
gidememesinin
!!!
önemli
nede ni
a ş ağıdakilerden hangisidir?

Bl

3. 1876'da

ilan

edilen

oluşturulan

Al

Anayasa

tehlikeye

c)

OL

El

vermesi
Vekillere, sorumlu olduğu
sorumluluk getirmesi

padişahın

4.

getirmemesi
yetkisini
meclise
vermemesi,
yürütmeyi denetlemesine izin

Yasama

işlerden

El

Devleti'ni gerileme döneminden,
parçalanmaya göturen !!! önemli neden
a ş ağıdakilerden hangisidir?
ihtilali'nin
etkilenmesi
Avrupa 'daki bireyci ve
Fransız

yaydığı

7.

ulusçuluk

akımından

Bl

girişimci yapıya

Dl

Rusya ve Almanya başta olmak üzere pek
çok devlet arasında , Osmanlı yönetiminden
çıkan Balkan Devletleri üzerinde egemen
olma yanşının başlaması
Almanya'nın, ingiltere başta olmak üzere
diğer ülkelerin pazarlarına göz dikmesi

itaiya'nın Trablusgarp 'ı işgal etmesi
Üç imparatar Antlaşmasının imzalanması
Doğu işleri Için Üçlü Birleşme Anlaşması'nın
yapılması

Anadolu üzerinden yapılan ticaretin yön

Çarı

Dl

Rus

El

görüşmesi
Azınlıklara
Fermanı 'nın

değiştirmesi

A

yaygınlaşıp

hangisi Rusya'nın , Balkan
Devletleri'ni örgütleyerek Osmanlı Devleti'ne
karşı
Balkan
Sava ş ları'nı
başlatma s ına
neden olmuştur?

CL

Eğitimini yenileyememesi
Dirtik adı verilen topraklann vergilerini peşin
olarak ve açık artırma ile toplamaya
başlaması

El

düşüncesinin

Aşağıdakilerden

Al
Bl

ayak

uyduramaması

CL

sömürge yan~ına girmesi
ingiliz, Frans ız ve italyan sömürgelerinde

dolayı

Osmanlı

Al

dü~ürmeye ba ~l a masl

Almanya'nın

gelişmesi

Bl Kesin bir yargı güvenliğini sağlayamaması
CL Siyasal parti kurma hakkı ve top lantı
özgürlüğü

Devleti üzerinde artan
ingiliz ve Fransı z çıkarlannı

bağımsızlık

Hükümeti kurma ve görevden a lma yetkisini
padişaha vermesi

OL

Almanya'nın Osmanlı

etkinliğinin,

O s ma nlı

15

ile

ingiliz

gen iş

Kralının

haklar
ila n edilmesi

Reval'deki

tanıyan

Islahat

izleyen sayfaya geçiniz,

A
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8, ıtilaf Devletlerinin Birinci Dünya Savaşında
aralarında
yaptıkları
gizli
anla ş malarla
bugünkü Irak'ın büyük bölümü ile Ordün'e
yerleşmesini
planladıklan
devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
Al
Bl
c}
Dl
El

Paşa'nın bölgesel kurtuluşu
sağlamak amacıyla toplanan kongrelere sıcak

12. Mustafa Kemal
bakmaması

\19

birleştirmek
aşağıdakilerden

Rusya
Ingiltere
Fransa
Amerika
italya

Al
Bl

bunları

tek
istemesinin
hangisidir?

çatı

altında

nedeni

işgal güçlerince destekleniyer dması
Yerel eşrafın dernekler aracılığıyla bölgelerinde
güç olma dJşüncelerini eyleme dörüştürecek
dması

CL Istanwl Hükümeti'nin baskı allında dması
Dl işgailere sempati ile bakan azınlıkların
derneklerdetemsil edilmesi
El Ulusal birleşme ve bütünleşme sürecini
geciktirebilecek olması

9, Ermeniler
tarafından
Doğu
Anadolu'ya
yöneltilecek tehditlere karş ı askeri ve
siyasal bir kuruluşun örgütlenmesi kararı
öncelikle
aşağıdakilerin
hangisinde ele

13.

alınmıştır?

Al
Bl
cı

Dl
El

Osmanlı

Anayasası'na

yetkilerini

kısmak

geni şletmek

hakkının

padişahta

aşa~ıdaki lerden

VMayat -1 Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye
Cemiyetinde
Amasya Görüşmelerinde
Amasya Tamiminde
Kars islam Şurasında
islam ihtilali Komitasında

göre

Mebusan'ın

Meclis-i
ya
da
olması

hangi si ni n göstergesi di r?

Verç} vermeyerlerin milletvekili ol amadığının
Parlamentonun iki kanatlı oIdJğ.ııun
CL Kadınların
parlamentoya grme hakkının
Al

Bl

olmadığının

Dl UlUStll sahip

dd.ığ...ı

br egemenlik

alIayışının

olmadığının

El
10. Mustafa Kemal Pa~a önderliğinde ulusal bir
bilincin doğması ve ba ş latılan kurtulu ş
hareketinin ulusa mal edilmesi konusunda
kesin karara varılan yer aşağıdakilerden
hangisidir?
Al
Bl
cı

Dl
El

Güçlef

ayrı lığı

ilkesinin

uyg..ılaıdığının

14. Istanbul Hükümetini n Salih Paşa başkanlığında
bir heyeti Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesi
için Amasya'ya göndermesi aşağıdakilerden
hangisi nin göstergesidir?

Samsun
Havza
Amasya
Erzurum
Sivas

Al

Bl

istanwl'un artık AnaOOIu 'ya tabi ol abileceğinin
istanwl Hükümetinin Heyet-i Temsiliye'yi
resmentanıdığının

CL Ali Rıza Paşa Hükümetinin barışçı oId.Jğ.ııun
Dl Pad~at-.n ulusuyla barı~mak i stediğinin
El Heyet -i Temsiliye'nin, saltarıat için Anadolu'da
daha fazla tehlike yaratmasını engellemek
istediğinin

11. Vurdun sav unulması
için bütün ulusal
güçlerin toparlanması , Osmanlı Devleti'nin
Uluslar Kurumuna alınmasının sağlanması ,
yurtdışına
kurullar gönderilerek Tunderin
uğradığı
haksızlıkların
anlatılması
gibi
amaçları
gerçekleljtirmek isteyen kongre
aşağıdakilerden hangisidir?
Al
Bl
cı

Dl
El

A

TBMM'de çeşitli zümre ve grupların
ikinci mecliste aljağıdakilerden
hangisine neden olmuljtur?

15. Ilk

oluljması,

Al
Gl

Milli Kongre
Sivas Kongresi
Nazilli Kongresi
Balıkesir Kongresi
Alaşehir Kongresi

cı

OL
El

16

Siyasal partilerin kUf\.Ilmasına
Muhalefetin engellenmesine
Güçler birliği ilkesinin kabul edilmesine
Anadolu va Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Camiyeti'n in kurulmasına
Mecliste birlik ve beraberliğin sağlanmasına
izleyen sayfaya geçiniz.

A
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16. TBMM 'nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu üyelerinin,
üzerinde görüş birliğine vardıkları tek ortak
nokta aşağıdakilerden hangisidir?

20. Ulusu özveriye ç ağıran Tek~Hif..j Milliye
Emirleri hangi savaş öncesinde çıkarılmıştır?

Al
B)

Al
Bl
cı

Dl
El

Kadınlara siyasal haklann verilmesi
Ulus egemenligine
dayanan yeni
anayasa yapılması
Yurdun kurtanıması
Yeni bir devlet kurulması
Cumhuriyetin ilan edilmesi

cı

OL

bir

El

21.

Büyük Taarruz
ikinci inönü Savaşı
Sakarya Savaşı
Birinci inönü Savaşı
Kütahya-Eskişehir Muharebeleri

Anlaşma

Devletleri

birliklerinin,

barı ş

imzalanıncaya kadar Istanbul ve Boğazlarda
varlıklarını
aşağıdakilerden

17. TBMM Hükümali ile Ermenistan
imzalanan Gümrü Barışı'nın !!l.
maddesi aşağıdakilerden hangisidir ?

arasında

Al

önemli

Bl
cı

OL

Eskiden Türkiye sınırları içinde yaşamış olan
Ermenilefin 93'"i dönmesine izinverilmesi
Bl Ermenistan'ın Türkiye'ye ka-şı yapıla:::ak
anlaşmalarda yw: almayacağını belirtmasi
CL TBMM 'nin kı...-dJğJ devletin TÜ"kiye adıyla
A)

El

sürdürecekleri
koşulu
hangisinin kapsamındadır?

Ankara Anııaşması 'nın
Mudanya Ateşkes Antıaşması'nın
Mondros Ateşkes Anııaşması'nın
Londra Anııaşması 'nın
Moskova AntlaşmaSI'nın

anılması

OL TBMM
El

Hl1<ümeti'nin
dlediği
takdirde
Ermenistan'a yardım edebilecek olması
Ermenilerin
Sevr
Ba'"ı~ını
tanımadığını
belirtmasi

22.

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş Türkiye'nin
temeli olan Lozan Antla ş ması kapsamıııda
değildir?

Al

18. Misak-t Milli

kararlannı

aşağıdakilerden

Al
Bl

CL
OL

El

tanıyan

ilis.

Devlet borçlannın ödenmesi üzerinde her
türlü yabancı gözetim ve denetime son
verilmesi
Bl Kapitülasyonlann her türlü sonuçlan ile
birlikte kaldınıması
C) Musul
sorununun
ikili
görüşmelere
devlet

bırakılması

hangisidir?

Dl Azınlıklann Türk uyruklu sayılması
E) Türkiye'ye Boğazlar üzerinde tam savunma
ve denetim hakkının tanınması

Pakistan
Rusya
Fransa
Hindistan
italya

23. Ulusal Kurtuluş Sava ş ı s iyasal zaferle sona

erdikten
sonra
TBM'JI
içindeki muhalif
guçlerin Mustafa Kemal Paşa'yı devre dışı
bırakmak amacıyla meclise verdikleri yasa
önerisinin
konusu
a şağıdakil e rden
hangisidir?

19. Istanbul
Hükümeti'nin,
ulusu
temsil
edebilecek tek m a karnın TBMM olduğunu
kabul ve ilan ettiği toplanb a§ağıdakilerden
hangisidir?

Al
Bl

CL
Dl
El

A

Al

Başkomutanlık makamının kaldıniması

Bl

Askerlik maslaği ile mebusluğun birlikte
yürütülmemasi
Mustafa Kemal Pa~a ' ya halifelik makamının
verilmesi
Milletvekili
olma
şartlannın
yeniden
düzenlenmesi
Çok partili siyasal hayata geçme isteği

CL

San Remo Konferansı
Lozan Konferansı
Bilecik Görüşmeleri
Londra Konferansı
Amasya Görüşmeleri

OL

El
17

izleyen sayfaya geçiniz.

A
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24,

Aşağıdakilerden

hangisi

birinci

TBMM 'nin özelliklerinden biri

28,

dönem

değildir?

Aşağıdakilerden
hangisi , 1939·1945 yılları
arasındaki Türkiye'nin ekonomik durumunu
yansıtmaz?

Al

Üyelerinin , bugünkü ölçülere göre yoksulluk
içinde yaşamış olması
Bl Meclis
içindeki
gruplann
yaşamsal
konularda bir araya gelebilmesi
cı Çok
partili
siyasal
hayata
geçiş
denemelerinde başansız olması
OL Mobuslann , düşünce ve söz özgürlüğüne
sahip olması
El Mobuslann, yurdun kurtanlmasını amaç

Al

Sanayirin

Bl

Tarım

gelişmesinin dırması

ürünlerinin

dış

pazarda

deger

kazarması

CL
Dl
El

Bütçe kaynakla'ının ordJya aktarılması
Pahalıl ık ve yokluğun baş g;)stermesi
Tarımsal .retimin cl..işmesi

edinmiş olması

29, Aşağıdakilerden hangisi
katılmasını

sağlayan

Hatay'ın

anavatana
biri

gelişmelerden

değildir?

Al

25. 1924

Anayasası'na

göre, sava Ş

hangisine

Al
Bl

Hükümete

cı

Curmurbaşkanına

OL
El

lBMM 'yo
lBMM Başkanına

bağımsızlığını

ve
yetkileri

ilanı , barı ş

uluslararası antla ş maların yapılması
a ş ağıdakilerden

Kurumu'nun
Hatay'ın
tam
kab.JI etmesi
Bl Hatay SCl'uruıun Türkiye tarafında"! Uluslar
KlXumu'na gCtürülmesi
cı Hatay Pa-Iameı1.osu'nı..n TÜ"kiye ile brleşme
kararı vermesi
Dj Fransa'nın Suriye'deki mandasını bırakmak
istemesi
El Fransa ile SlXiye a-asında Haay'ı Suriye'ye
bırakan bir antlaşma yapılması
Uluslar

verilmiştir?

Başbakana

30, Aşağıdakilerelen
Antla~ması'nda

hangisi
lozan
Barı ş
cözülemeyen sorunlardan

biridir?
26.

hangisi ,
demokratik
özelli klar i arasında m almaz?

Aşağıdakilerden

anayasaların

Al
Bl
cı

Al

TopIunsal yaşamın tüm kurallaını ayrıntılı
olarak açıklarıası
Bl insanların yü::eliği va onurunu gözetmasi
CL Ulus egemenligne dayanması
OL insanların öZgJr ve g]venlik içinde yaşamasını

Dl
El

Kapitülasyonlar sorunu
Azınlıklar sorunu
Devlet borçlan sorunu
Enneni yurdu sorunu
Boğazlar sorunu

sağlaması

El

TopIunun refa, ve gelişimini
bir açılı ma s3'ıipolmasl

sağlayabi l ecek

27. ınönü döneminde, eğitimin halka yayılmasını
sağlamak amacıyla uygulamaya konan plan
a ş ağıdakilerden hangisidir?
Al
Bl

Öğretmen okullarının açılması

Maarif

Teşkilatı

Hakkında

Kanun'un

çıkanlması

cı

OL
El

A

Millet Moktepleri'n in açılması
ilkÖğretimin zorunlu hale getirilmesi
Köy Enstitüleri'nin kurulması
18

TEST BITTI.

