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ATATÜRK iLKELERi VE iNKILAP TARiHi A 
2009 VS 4200-A 

1. Türk Devrimi ile Fransız Devriminin ortak 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kısa sürede tamamlanmaları 
B) Bir önderin itici gücüne sahip olmaları 
C) Önce ihtilal sonra devrim aşamasını 

uygulamaya koymaları 
D) Kendisinden önceki örneklerin yolundan 

gitmeleri 
E) Devrimi gerçekleştirirken zorlamaya 

başvurmamaları 

2. Türk tarihinde siyasal özgürlükler uğrunda ilk 
örgütlü mücadele aşağıdakilerden hangisi 
tarafından verilmiştir? 

A) islam ihtilali Komitesi 
B) ittihat ve Terakki Cemiyeti 
C) Ayanlar 
D) Genç Osmanlılar 
E) I.Müdafaa-i Hukuk Grubu 

3. Berli n Barışı'na göre Bosna-Hersek'i n 
yönetimi aşağıdakilerden hangisine 
verilmiştir? 

A) Romanya 
Bl Rusya 
CL Bul garistan 
Dl Prusya 
El Avusturya-Macaristan 

4. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal 
Paşa Erzurum'a ulaştığında yurttaki genel 
durumu yansıtmaz? 

A) Damat Ferit'in, Paris Barış Konferansı'nda 
hiçbir varlık gösterememesi 

Bl Osmanlı Parlamentosu'nun açılması için 
hazırlıklara başlanması 

C) Padişah ve hükümetinin, Mustafa Kemal 
Paşa'yı durdurmak için harekete geçmesi 

Dl Ege Bölgesi'nde ilerleyen Yunanlıların 

halka büyük eziyetlerde bulunması 
El Güneydoğu'da, Türk milis güçleri ile 

Fransızlar arasında amansız bir 
mücadelenin başlaması 

A 16 

5. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı 

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

Al Osmanlı Devleti'ndeki Arapların çoğunlukta 
olduğu yerlerde bağımsız Arap devletlerinin 
kurulabileceği 

B) Batı Trakya, Kars, Ardahan ve Batum'da 
halkoyuna başvurulabileceği 

cı Bağımsızlığı sınırlayacak siyasal, ekonomik 
hiçbir anlaşma yapılamayacağı 

D) Ateşkes Antlaşmasının çizdiği sınırlar içinde 
birlik oluşturan yurttaşların oturduğu yerlerin 
yurttan kopartılamayacağı 

E) istanbul'un güvenliğinin sağlanması koşulu 
ile Boğazların açılabileceği 

6. Anadolu'da olağanüstü yetkilere dayanan bir 
meclisin oluşturulması kararı alındığında, bu 
meclisin tam anlamıyla belirginleşen niteliği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Laiklik ilkesine bağlı kalacağı 
Bl UI usal karakterde olacağı 
C) Çağdaş hukuk sistemine dayanan bir devlet 

kuracağı 
Dl Siyasal çoğulculuğu sağlayacağı 
El Kalıcı ve sürekli bir kurum olacağı 

7. Sevr taslağına göre sınırı sonradan 
kesinleştirilmek üzere, Van-Erzincan-Trabzon 
çizgısının doğusundaki bölge 
aşağıdakilerden hangisine bırakılmıştır? 

Al ingiltere 
B) Rusya 
cı Fransa 
D) Ermenistan 
E) Pontus Rum 
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8. Aşağıdakilerden hangisi Linönü Zaferi'nin 
sonuçlarından biri değildir? 

A) Anlaşma Devletleri arasındaki çekişmelerin 

açığa çıkması 
B) ingiliz kamuoyunda, TBMM ile anlaşma ve 

pazarlık etme eğiliminin ortaya çıkması 
C) istanbul Hükümeti'nin, Ana dolu'daki 

hareketi yok sayan tavırlar içine girmesi 
D) Fransız ve italyanların, TBMM Hükümeti'ni 

görüşülmesi gereken bir siyasal varlık olarak 
kabul etmeye başlaması 

E) TBMM Hükümeti'n in otoritesinin ve 
saygınlığının artması 

9. Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Ateşkes 
Anlaşması'nda Anlaşma Devletleri ile TBMM 
Hükümeti'nin üzerinde anlaştıkları 
noktalardan biri değildir? 

A) Boğazlar ile istanbul'un denetiminin TBMM 
Hükümeti'ne bırakılması 

B) Doğu Trakya'nın, ateşkesin 

imzalanmasından sonra on beş gün içinde 
boşaltılması 

C) TBMM Hükümeti'nin, barış sağlanıncaya 

kadar sekiz bin jandarma erını Doğu 
Trakya'da tutabilmesi 

D) Doğu Trakya'da boşaltılan yerlerin, ilk önce 
Anlaşma Devletlerinin temsilcilerine daha 
sonra da Türk memurlarına bırakılması 

E) Meriç'in batısında güvenliği sağlamak 

amacıyla Anlaşma Devletlerince bir miktar 
asker bulundurulması 

10. Aşağıdakilerden hangisi, 1939-1945 yılları 
arasındaki Türkiye'nin ekonomik durumunu 
yansıtmaz? 

A) Bütçe kaynaklarının orduya aktarılması 
B) Sanayinin gelişmesinin durması 
C) Tarımsal üretimin düşmesi 
D) Pahalılık ve yokluğun baş göstermesi 
E) Tarım ürünlerinin dış pazarda değer 

kazanması 

A 17 

A 
11. Toplumsallaşma evresının !!!. önemli 

aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Devletin oluşması 
B) Sivil toplum örgütlerinin oluşması 
c) Parlamenter rejimin kurulması 
D) Siyasal partilerin kurulması 
E) Temel hak ve özgürlüklerin anayasada 

belirlenmiş olması 

12. Kültürler değerlendirilirken öncelikle esas 
alınması gereken ölçü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Devlet 
B) insan 
C) Hukuk 
D) Din 
E) Ekonomik faaliyetler 

13. Mustafa Kemal'in, Aydınlanma hareketinin 
Türk toplumunda benimsenebilmesi ıçın 

öngördüğü siyasal sistem aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Sosyal izm 
B) Diktatörlük 
C) Demokrasi 
D) Emperyalizm 
E) Teokrasi 

14. Aklın inançtan önce geldiğini, gerçek inanca 
ancak akıı yoluyla ulaşılabileceğini savunan 
islam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Farabı 
B) EI-BirCıni 

c) EI-Türkı 

D) ibn-i Sina 
E) ibn-i Rüşl 
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15. ii. Dünya Savaşı sırasında, Amerika ve 
ingiltere tarafından yayınlanan ve savaş 
sonrası düzende insan haklarının dikkate 
alınacağını dünyaya ilan eden belge 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Birleşmiş Milletler insan Hakları Bildirisi 
B) Avrupa insan Haklarını Koruma Sözleşmesi 
C) insan Hakları Evrensel Bildirisi 
D) Atlantik Bildirisi 
E) Avrupa Konseyi Sözleşmesi 

16. Bir devletin oluşabilmesi için gerekli olan üç 
öğe aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve 
doğru olarak verilmiştir? 

A) Yürütme, ordu, siyasi partiler 
B) Ordu, halk, bayrak 
C) Anayasa, parlamento, egemenlik 
D) Anayasa, ülke, egemenlik 
E) Ülke, halk, egemenlik 

17. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde 
hukuk alanında yapılan düzenlemeler i n olumlu 
sonuçlarından biri değildir? 

A) Hukuk birliğinin sağlanması yönünde somut 
adımlar atılması 

Bl Batı 'daki hukuk kavramlarının tanınması 
CL Dinsel kurallar dışında yeni yasalar kabul 

edilmesi 
Dl Cumhuriyet dönemindeki hukuk gelişmesine 

öncülük yapması 
El iyi yetişmiş bir hukukçu kuşağının ortaya 

çıkması 

18. Bireyden güçlü olan devleti, ilke 
yönlü davranmaktan alıkoyan 

aşağıdakilerin hangisinde 
verilmiştir? 

A) Eşitlik-temel özgürlükler 

olarak tek 
unsurlar 
birlikte 

Bl insan hakları-hukuka bağlı devlet-bağımsız 
yargı 

C) Siyasal haklar-hukuka uygunluk 
D) Kişisel girişim özgürlüğü-toplumsal 

uygunl uk-eşitli k 
El Eşitlik-bağımsız yargı-sendikalaşma 

A 

çıkarlara 

18 

A 
19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı eğitim 

sistemi için söylenemez? 

A) Batıda başlayan bilimsel kıpırdanmalara 

kapılarını kapatması 
B) Devletin, medreseleri eğitim-öğretim 

açısından denetleme yetkisinin olmaması 
c) Devlet eliyle bilim adamı yetiştirmek üzere 

vakıf medreselerinin kurulmasına önem 
verilmesi 

D) Eğitim sisteminin, devlet dışında 

kendiliğinden oluşması 
E) Eğitimin her aşamasının din ekseni 

etrafı nda olması 

20. Osmanlı Devleti'nde Latin harflerinin kabul 
edilmesi ile ilgili düşüncelerin açıkça ifade 
edilememesinin temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Latin alfabesine geçmenin kültür kaybı 

yaratacağı kaygısı 

B) Latin alfabesinin Türk dilinin yapısına uygun 
olmaması 

c) Latin alfabesinin Batılı emperyalistler 
tarafından kullanılması 

D) Dinsel bir sembololarak algılanan Arap 
alfabesini bırakmanın dinden kopma olarak 
algılanması 

E) Okur-yazar oranının önemli ölçüde 
düşeceği düşüncesi 

21. Aşağıdaki lerden hangi si yeni Türkiye 
Devleti'nin para ve bütçe konularında 

uyguladığı politikalardan biri değildir? 

Al Serbest bir para siyaseti izlenmesi 
B) Modern anlamda bir vergi sisteminin 

kurulması 
C) Girişimcilere para bulmak amacıyla kredi 

kurumlarının kurulup geliştirilmesi 
Dl Türk lirasının, altın ve dövizin yurtdışına 

çıkarılmasının sınırlandırılmaması 
E) Emisyona gidilmemesi 

22. Kişinin, hukuk düzeni 
belirginleşmesini sağlayan 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kişinin soyadı taşıması 
B) Kişinin özadı kullanması 
c) Kişinin modern kıyafetler giymesi 
D) Kişinin oy kullanabilmesi 
E) Kişinin şöhretli olması 

içinde 
öğe 
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23. Atatürkçülük ideolojisinin temelini oluşturan 
iki üst ilke aşağıdakilerin hangisinde birlikte 
ve doğru olarak verilmiştir? 

A) Cumhuriyetçilik-Ulusçuluk 
B) Akılcılık-Devletçilik 
C) Laiklik-Cumhuriyetçilik 
D) Akılcılık-Ulusçuluk 
E) Halkçılık-Ulusçuluk 

24. Bir toplumda demokrasinin işleyebilmesi için 
gerekli olan temel unsur aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kanun 
B) Kardeşlik 
C) Milliyetçilik 
D) Din 
E) Eşitlik 

25. Aşağıdakilerden hangisi ulusçuluk kavramı 

içinde~almaz? 

A) Bir ulusa ait olma duygusu 
B) Bireyin, haklarının en iyi biçimde korunacağına 

güvenmesi 
C) Bireyin kolektif bütünsellik içinde erimesi 
D) Bilinçli bir bireycilik 
E) Bireyin yücelmesi ile ulusun da yüceleceği 

inancı 

26. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında, TBMM'nin 
halkçılık düşüncesini benimsemesini zorunlu 
kılan !!..!!. önemli olgu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Saltanat makamının düşmanla işbirliği 
içinde bulunması 

B) Ülkenin işgal edilmiş olması 
C) Ekonomik yapının geri kalmış olması 
D) Ulus egemenliğine dayalı yeni bir devletin 

kurulmuş olması 
E) Halkın gerekli bilgi ve sermayeye sahip 

olmaması 

A 19 

A 
27. 1926 da kabul edilen Türk Medeni 

Kanunu'nun laiklik için temel sayılabilecek 

maddesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) çocuğun dinsel eğitiminin ana-baba 
tarafı ndan sağlanması 

B) Kadının meslek seçme özgürlüğünün 

olması 

cı Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini 
seçmekte özgür olması 

D) Kadının iş hayatına atılmasının 
kolaylaştırılması 

E) Aile yapısının tek eşlilik esasına 

dayandırılması 

28. Atatürk, devrimin içeriğinde yer alan "yıkma" 
öğesini aşağıdakilerden hangisi için gerekli 
görmüştür? 

A) Türk ulusunu geri bırakan kurumlar için 
B) Devrime muhalif olanlar için 
cı Manevi değerler için 
D) istanbul Hükümeti için 
E) Ülkeyi kuşatan işgalciler için 

29. Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin 
vatandaşlarının, kendi devletlerini dava 
edebilmelerine olanak sağlayan uluslararası 
belge aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Demokratik Değerleri Koruma Sözleşmesi 
B) insan Hakları ve Ana Özgürlükleri 

Korumaya Dair Sözleşme 
cı insan Hakları Sözleşmesi 
D) Birleşmiş Milletler insan Hakları Evrensel 

Sözleşmesi 

E) insan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi 

30. Aşağıdakilerden hangisi Türk Devrimi'nin 
niteliklerinden biri değildir? 

A) Devrimetemelolan değerlerin evrenselolması 
B) Evrensel değerlerin Türk ulusunun bünyesine 

uydurulmuş olması 

C) Bireye, insan olma onurunu aşılaması 
D) Akla ve insan sevgisine dayanması 
E) Devrim ilkelerinin birbirinden bağımsız olması 
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