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ATATÜRK iLKELERi VE iNKILAP TARiHi A 
2011 BS 4200-A 

1. ihtilal ile ortadan kaldırılan düzenden doğan 
boşluğun, yeni esaslara dayanan yeni bir 
düzen kurularak doldurulmasına ne ad 
verilir? 

A) Devrim 
B) Evrim 
C) Reform 
D) Meşrutiyet 

E) Islahat 

2. Osmanlı Devleti'nde yürütülen ıslahat 

hareketlerinin temel amacı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Yeniçeri ocağını ıslah etmek 
B) isyanları önlemek 
C) Devleti eski gücüne kavuşturmak 
D) Avrupa'ya uyum sağlamak 
E) Toprak sistemini düzeltmek 

3. Aşağıdakilerden hangisi Doğu illerinin 
temsilcilerinden oluşan kongrenin 
Erzurum'da yapılmasının yararlarından biri 
değildir? 

A) Kongre sonucu oluşacak örgütün, Ermeni 
saldırıları karşısında savunma için 15. 
Kolorduya daha çabuk yardım sağlayabilecek 
olması 

B) istanbul Hükümeti'nin Erzurum'da yapılacak 
bir kongreye müdahale edemeyecek olması 

C) işgal altında olmayan Erzurum'da kongre 
üyelerinin daha rahat çalışabilecek olması 

D) Yurttaki tek deri i toplu askeri gücün 
Erzurum'da bulunması dolayısıyla burada 
bütün yurda örnek olacak bir örgütlenme 
modelinin kurulabilecek olması 

E) Erzurum'da elde edilecek başarının Sivas'ta 
toplanması planlanan kongreye büyük moral 
olacağı düşüncesi 
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4. TBMM Hükümeti'nin dış politika alanında 

aldığı i!.!s. karar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cemiyet-i Akvam'a, işgallerin sona 
erdirilmesi için çağrıda bulunulması 

B) Fransız Hükümeti'yle ateşkes yapılması 
C) Londra'ya temsilci gönderilmesi 
D) Anlaşma Devletleri'ne barış çağrısında 

bulunulması 

E) Rusya'da yeni kurulan rejimin hükümetiyle 
ilişkiler kurulması için girişimde bulunulması 

5. Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Savaşı 

öncesi yeni bir Yunan saldırısına karşı alınan 
önlemlerden biri değildir? 

A) TBMM'nin yetkilerinin bir bölümünün, üç 
aylık bir süre için Mustafa Kemal Paşa'ya 

devredilmesi 
B) Ülkenin çeşitli yörelerine istiklal Mahkemeleri 

yollanması 

C) Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutan 

olarak atanması 
D) Ülke genelinde seferberlik ilan edilmesi 
E) Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarılarak, ülkenin 

tüm olanaklarının ordunun emrine verilmesi 

6. TBMM Hükümeti'nin, Lozan'a gidecek olan 
Temsilciler Kurulu'na verdiği yönerge ile 
kesinlikle ödün verilmemesini istediği iki 
konu aşağıdakilerin hangisinde birlikte 
verilmiştir? 

A) Boğazlar - Suriye sınırı 
B) Ermeni yurdu - Kapitülasyonlar 
C) Kapitülasyonlar - Devlet borçları 
D) Azınlıklar - Devlet borçları 
E) Batı sınırı - Savaş tazminatları 
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7. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait 
ayaklanmasını n sonuçlarından biri değildir? 

A) Çok partili hayata geçmek için gerekli olan 
siyasal olgunluğun sağlanmadığını 

göstermesi 
B) Musul konusunda Türk Hükümeti'ni Uluslar 

Kurumu kararını kabul etmek zorunda 
bırakması 

C) Kurtuluş Savaşı'nı yeni bitiren ordunun 
hırpalanması 

D) TBMM Hükümeti'nin Musul sorununu 
Lozan'da çözmemiş olmasının sakıncasını 

kamuoyuna göstermesi 
E) Musul-Kerkük üzerine askeri bir harekat 

yapılma olanağının yitirilmesi 

8. Hükümet programına meclisten güvenoyu 
alma yükümlülüğü getiren anayasa 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1909 Anayasa değişikliği 
B) 1921 Anayasası 
C) 1924 Anayasası 
D) 1961 Anayasası 
E) 1982 Anayasası 

9. Aşağıdakilerden hangisi, 1.Dünya Savaşı 

sonunda kurulan dünya düzeninin kalıcı 

olamayacağını gösteren gelişmelerden biri 
değildir? 

A) Almanya'nın ekonomik ve askeri açıdan 

üstün bir güç olması 
B) Yeni kurulan Çekoslovakya'nın içinde pek 

çok Alman ve Avusturyalının yaşıyor olması 
C) Macarların yaşadığı bazı toprakların 

Romanya'ya verilmesi 
D) Avusturyalıların yaşadığı bazı toprakların 

itaiya'ya verilmesi 
E) Yeniden kurulan Polonya'ya pek çok Alman 

toprağı verilmesi 

10. Toplumsallaşma evresının !!.!!. önemli 
aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Parlamenter rejimin kurulması 
B) Siyasi partilerin kurulması 
C) Sivil toplum örgütlerinin kurulması 
D) Devletin oluşması 
E) Temel hak ve özgürlüklerin 

belirlenmiş olması 

A 
anayasada 
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11. insanların, üretilen değerleri koruyup 

geliştirebilmelerini ve aralarındaki her çeşit 
ilişkinin düzenlenmesini kapsayan kültür 
öğesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ekonomi 
B) Bilim 
C) Din 
D) Ahlak 
E) Devlet ve hukuk 

12. Günümüzün modern devlet modelini 
oluşturan "Ulus Devlet" kavramının ortaya 
çıkışı ve güçlenmesi aşağıdakilerden 

hangisiyle olmuştur? 

A) 1.Dünya Savaşı öncesi ortaya çıkan 

bloklaşma hareketi 
B) Rus Devriminin getirdiği sosyalist düşünce 
C) Fransız ihtilali ile gelişen ulus olma bilinci ve 

Aydınlanma Dönemi'nin getirdiği bireycilik 
ilkesi 

D) Emperyalist devletler arasındaki dengelerin 
bozulmasına yol açan politikalar 

E) Sanayi Devrimi'nin getirdiği sömürgecilik 
politikası 

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

A) ibn-i Rüşt 
B) Farabı 

C) EI-BirOni 
D) EI-Türkı 

E) ibn-i Sina 

14. Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler 
Örgütü'nün 10 Aralık 1948 tarihinde 
yayınladığı "insan Hakları Evrensel 
Bildirisi"ni tanıma konusunda cekimser kalan 
ülkelerden biri değildir? 

A) Ukrayna 
B) Bulgaristan 
C) Yugoslavya 
D) Suudi Arabistan 
E) Güney Afrika 
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15. Türk Hukuk Devrimi'ni başlatan gelişme 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cumhuriyetin ilanı 
B) Halifeliğin kaldırılması 

C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü 
D) TBMM'nin açılarak yeni devletin kurulması 
E) Türk Medeni Kanunu'nun kabulü 

16. Tanzimat döneminde yapılan hukuk 
reformunun !ul olumlu sonucu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hukuk birliğini sağlaması 
B) Ticaret alanında reform yapılmasına katkıda 

bulunması 

C) Bireyler arasındaki sorunlara çözüm 
getirmesi 

D) ikili bir hukuk sistemi doğurması 
E) iyi bir hukukçu kuşağın yetişmesini 

sağlaması 

17. 1 Kasım 1928 de "Türk Harfleri Hakkında 

Kanun"un kabul edilmesinin ardından, Türk 
tarihinde o güne kadar görülmemiş olan 
okuma-yazma seferberliği aşağıdakilerden 

hangisiyle başlamıştır? 

A) Sıbyan ve idadi okullarının kurulmasıyla 
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulüyle 
C) Millet Mektepleri'nin açılmasıyla 
D) Yükseköğretimde çağdaş yöntemlerin 

kullanılmasıyla 

E) Kız çocuklarına eğitim imkanı sağlanmasıyla 

18. Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu kapsamında yaşanan gelişmelerden 
biridir? 

A) Medreselerin kapatılması 
B) Tekke ve zaviyelerin işlevini kaybetmesi 
C) Hukuk birliğinin sağlanması 
D) Anayasanın laikleşmesi 

E) Darülfünundan üniversiteye geçilmesi 
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A 
19. Osmanlı Maliyesi'nin 1876 da iflasından 

sonra, devlet akçalı konularda girişimde 

bulunabilmek ıçın aşağıdaki kurumların 

hangisinden izin almak zorundaydı? 

A) Bab-ı Ali 
B) Düyun-u Umumiye 
C) Meclis-i Ayan 
D) Meclis-i Mebusan 
E) Osmanlı Bankası 

20. Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türkiye 
Devleti'nin para ve bütçe konularında 

uyguladığı politikalardan biri değildir? 

A) Girişimcilere para bulmak amacıyla kredi 
kurumlarının kurulup geliştirilmesi 

B) Emisyona gidilmemesi 
C) Modern anlamda bir vergi sisteminin 

kurulması 

D) Serbest para politikası izlenmesi 
E) Türk Lirası'nın, altın ve dövizin yurtdışına 

çıkarılmasının sınırlandırılmaması 

21. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi henüz yeni 
başlamışken TBMM'de Sağlık Bakanlığı'nın 

kurulması Atatürk ilkeleri'nden hangisi ile 
doğrudan ilgilidir? 

A) Cumhuriyetçilik 
B) Devletçilik 
C) inkılapçılık 
D) Laiklik 
E) Halkçılık 

22. 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 
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23. Atatürk "Ulusun isteğine bağlı ve uygun 
olmayan kararlar, ulus gözünde hiçbir zaman 
makbul değildir." derken aşağıdakilerden 

hangisine işaret etmektedir? 

A) Egemenliğin ulusa ait olduğuna 
B) Yeni bir devlet kurulacağına 
C) Halifeliğin kaldırılacağına 

D) Yeni bir anayasa hazırlanacağına 
E) Meclisin açılacağına 

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

hangisidir? 

A) Milliyetçilik 
B) Eşitlik 

C) Din 
D) Kanun 
E) Kardeşlik 

25. Aşağıdakilerden hangisi ulusçuluk kavramı 

i çi nde ~ almaz? 

A) Bireyin yücelmesi ile ulusun da yüceleceği 

inancı 

B) Bilinçli bir bireycilik 
C) Bir ulusa ait olma duygusu 
D) Bireyin, haklarının en iyi biçimde korunacağına 

güvenmesi 
E) Bireyin kolektif bütünsellik içinde erimesi 

26. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında, TBMM'nin 
halkçılık düşüncesini benimsemesini zorunlu 
kılan !ın. 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 
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A 
27. Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında kabul 

edilen Medeni Kanun'un kapsamında ~ 

almaz? 

A) Kadınlara belediye seçimlerine katılma 

hakkının tanınması 

B) Kadınlara meslek seçme özgürlüğünün 

tanınması 

C) Aile yapısının tek eşlilik esasına 

dayandırılması 

D) Rüşt yaşına gelen çocuğun dinini seçmekte 
özgür bırakılması 

E) çocuğun dinsel eğitim hakkının 
anne-babaya devredilmesi 

28. Devrimci kuşakları n devrimi sürdürme 
görevi, hangi durumda ortaya çıkar? 

A) Devrim, topluma kendi kendini yenileme 
gücünü aşılamışsa 

B) Devrim, toplum tarafından benimsenmişse 
C) Devrimin önüne geçecek hiçbir düşünce ya 

da düşünce grupları yoksa 
D) Devrim, evrimsel yolla gelişme gücüne 

girmişse 

E) Toplum içindeki belli kurumlar henüz tam 
oturmamışsa 

29. Türk Medeni Kanunu'nda değişiklik öngören 
ve 12 Haziran 1933 tarihinde TBMM'de kabul 
edi len yasa aşağıdaki lerden hangisi ne olanak 
sağlamıştır? 

A) Reşit olan her yurttaşın dinini seçmekte özgür 
sayılmasına 

B) Atatürk'ün mirasını Türk ulusuna bırakmasına 
C) Laiklik ilkesinin Anayasaya girmesine 
D) Kız çocukların mirastan pay alabilmesine 
E) Kadınların seçilme hakkını elde etmesine 

30. Devrimin sürekli geliştirilip kökleştirilmesini 
öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Devletçilik 
B) Cumhuriyetçilik 
C) Devrimcilik 
D) Halkçılık 

E) Milliyetçilik 
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