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ATATÜRK iLKELERi VE iNKILAP TARiHi A 
2009 BS 4200-A 

1. Belli bir kültür düzeyine ulaşmış toplumların 
ortaya çıkardıkları temel kuruma ne ad 
verilir? 

Al Parlamento 
Bl Hükümet 
CL Devlet 
D) Siyasi parti 
E) Adalet sistemi 

2. Osmanlı ıslahat 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 
dayandığını kavrayamaması 

B) Cinsler arasında eşitliğin gözetilmemesi 
CL Batıdaki çağdaş gelişmelerin Türk toplum 

yapısına uydurulmaya çalışılması 
D) Devlet yapısında radikal değişiklikler 

yapılamaması 

El Islahat hareketlerinde bireyin temel alınarak 
devletin göz ardı edilmesi 

3. Amasya Tamimi'nin bütün tarihçiler 

A 

tarafından bir ihtilal bildirisi olarak kabul 
edilmesinin 
hangisidir? 

nedeni aşağıdakilerden 

Al Cumhuriyet rejimini yerleştirmek istemesi 
B) Ulus egemenliğine dayanan ye ni bir devlet 

kurmayı hedeflemesi 
CL istanbul Hükümeti'ni tanımadığını 

açıklaması 

OL işgal güçlerine karşı koyarak, manda 
isteklerini kesinlikle reddetmesi 

El Saltanatla hilafeti birbirinden ayıracağı 
izlen imin i vermesi 

4. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı 

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

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

Bl Bağımsızlığı sınırlayacak siyasal, ekonomik 
hiçbir anlaşma yapılamayacağı 

CL istanbul'un güvenliğinin sağlanması koşulu 
ile Boğazların açılabileceği 

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

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

5. 23 Nisan 1920 den günümüze kadar olan 
süreçte TBMM'nin değistirilmez temel ilke 
olarak benimsediği öğe aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Yasama, yürütme, yargı erkinin mecliste 
toplanması 

Bl Meclis dokunulmazlığının kutsal haklar 
bağlamında olması 

CL Hakların geçerliliğinin korunması 
D) Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk ulusuna 

ait olması 
E) Her sorunun çözüm yerinin TBMM olması 

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

sonuçlarından biridir? 

Al TBMM Hükümeti'nin varlığının kabul 
edilmesi 

Bl Anlaşma Devletleri'nin istanbul'dan çekilmek 
istemesi 

CL izmir'in Yunanistan'a verileceğinin 
kesinleşmesi 

OL ingiliz-Yunan işbirliğinin sona ermesi 
E) Sevr Barış Antlaşması'nın tanınması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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7. Saltanatın kaldırılmasından sonra, Halk 
Fırkası'na karşı muhalefet oluşturulmasının 
!.!!. önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Anayasanın yapılması 

Bl Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması 
CL Halifeliğin kaldırılması 
D) Siyasi partilerin kurulması 
El Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı 

seçilmesi 

8. Türk halkına sendikalaşma olanağının 

sözleşme 

anayasa 
verildiği, işçiye grev ve toplu 
hakkının tanındığı .i.!.!s. 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al 1876 Anayasası 
Bl 1921 Anayasası 
CL 1924 Anayasası 
D) 1961 Anayasası 
E) 1982 Anayasası 

9. Aşağıdakilerden hangisi inönü döneminde 
gerceklestirilmemistir? 

Al Tiyatronun devlet eliyle yaygınlaştırılması 
Bl Eğitimin halka yayılması 
CL Batı ve Doğu kültürüne ait eserlerin 

Türkçe'ye çevrilmesi 
D) Teknik öğretimin temellerinin atılması 
E) Kapsamlı birtoprak reformunun yapılması 

10. Aşağıdakilerden hangisi devrim yapılırken 

izlenecekyollar arasında~almaz? 

A 

Al Konulacak yeni öğeleri saptamak 
Bl Kültür öğeleri içinde gerekli görülenleri 

değiştirirken yavaş hareket etmek 
CL Toplumun tüm saflarının kazanılması için 

inandırma yoluna gitmek 
OL Devrim ilkelerini yerleştirmek için gereken 

kültür öğelerini seçmek 
El Değişen ölçülerin ne ölçüde yerleşti ği ni 

saptamak için denetleme yapmak 

17 

A 
11. Mustafa Kemal'in, Aydınlanma hareketinin 

Türk toplumunda benimsenebilmesi ıçın 

öngördüğü siyasal sistem aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Sosyalizm 
Bl Diktatörlük 
CL Demokrasi 
OL Em peryal izm 
El Teokrasi 

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

Al Ülke, halk, egemenlik 
Bl Anayasa, ülke, egemenlik 
CL Ordu, halk, bayrak 
OL Yürütme, ordu, siyasi partiler 
El Anayasa, parlamento, egemenlik 

13. Bireyden güçlü olan devleti, ilke 
yönlü davranmaktan alıkoyan 

aşağıdakilerin hangisinde 
verilmiştir? 

Al Eşitlik-temel özgürlükler 
Bl Siyasal haklar-hukuka uygunluk 

olarak tek 
unsurlar 

birlikte 

CL Kişisel girişim özgürlüğü-toplumsal çıkarlara 

uygunluk-eşitlik 

OL insan hakları-hukuka bağlı devlet-bağımsız 
yargı 

El Eşitlik-bağımsız yargı-sendikalaşma 

14. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat 
döneminde eğitim alanında gösterilen 
çabaların yetersiz kalmasının nedenlerinden 
biri değildir? 

Al Temel eğitim verecek okulların açılmamış 

olması 

Bl Çağdaş eğitimin yanında geleneksel 
eğitimin de sürüyor olması 

CL Parasalolanakların akılcı yatırımlara 

dönüştürülememesi 
OL Kadınların eğitimini yaygınlaştırmanın 

mümkün olmaması 
El ilköğretim zorunluluğunun uygulanamaması 

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

A) Okur-yazar oran ın ın önemli ölçüde 
düşeceği düşüncesi 

B) Latin alfabesinin Türk dilinin yapısına uygun 
olmaması 

C) Latin alfabesinin Batılı emperyalistler 
tarafından kullanılması 

D) Latin alfabesine geçmenin kültür kaybı 

yaratacağı kaygısı 

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

16. 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile 
aşağıdakilerden hangisi kesinleştirilmiştir? 

A) Türk karasularında yalnız Türk gemilerinin 
yolcu ve yük taşıyabileceği 

B) Beş Yıllık Kalkınma Planları ile Türk 
ekonomisinin düzene sokulacağ i 

C) Ekonomik bağımsızlığın kazanılmasının 

büyük önem taşıdığı 
D) Aşar vergisinin kaldırılarak sanayi tarımına 

geçileceği 

E) Özel sektörün sanayi yatırımlarına 
yönlendirilmesi için teşvik edilmesi gerektiği 

17. Kişinin, hukuk düzeni içinde 
öğe belirginleşmesini sağlayan 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kişinin modem kıyafetler giymesi 
B) Kişinin soyadı taşıması 

C) Kişinin özadı kullanması 

D) Kişinin şöhretli olması 

E) Kişinin oy kullanabilmesi 

18. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti'nin 
sağlık konusundaki atılımlarının sonuçlarından 
biri değildir? 

A 

A) Tıp mesleği ve eczacılığın kurallara 
bağlanması 

B) Yurttaşların beden eğitimi konusunda 
bilinçlendirilm esi 

C) Hekim ve hastane sayısının artması 
OL Sağlık Bakanlığının felaket geçiren halka 

yardımlar yapma görevini üstlenmesi 
El Anadolu'nun her yerinde gezici sağlık 

kuruluşlarının oluşturulması 

iR 

A 
19. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün 

ideolojisini oluştururken bilinçli olarak 
etkilendiği düşünce ve akımlardan biri 
değildir? 

A) Eşitlik ve insan hakları düşüncesi 
Bl Türkçülük akımı 
CL Fransız ihtilali'nin aydınlanma düşüncesine 

getirdiği yeni yorumlama 
D) Panislamizm akımı 
E) Akılcı ve bilimci düşünce 

20. Aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilali'nin 
yaydığı düşüncelerin Türk Devrimi'ne 
yansımalarından biri değildir? 

A) Devlet yönetimine dinin karıştırılmaması 
B) Ayrıcalıklı toplum modeline son verilmesi 
C) Yasalar karşısında tüm yurttaşların eşit olması 
D) Egemenliğin ulusa ait olması 
El insanların vazgeçilmez hak ve özgürlüklere 

sahipolması 

21. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün 
demokrasi ile ilgili düşüncelerinden biri 
değildir? 

Al Demokrasi bütün bireylerin aynı haklara 
sahip olmasıdır. 

Bl Demokrasi siyasal özgürlüğü sağlayan bir 
sistemdir. 

C) Demokrasi zorlayıcı bir toplumsal 
dayanışmadır. 

D) Demokrasi ekonomik bir geçim kaynağı 

değildir. 

E) Demokrasi vatandaşın egemenliğe 
katılmasıdır. 

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

hangisine işaret etmektedir? 

Al Egemenliğin ulusa ait olduğuna 
B) Yeni bir devlet kurulacağına 
CL Halifeliğin kaldırılacağına 

OL Yeni bir anayasa hazırlanacağına 
El Meclisin açılacağına 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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23. Aşağıdakilerden hangisi ulusçuluk kavramı 

içinde~~ 

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 

24. Atatürk'ün Türkiye'de devletçi ekonomik 
politika uygulamasına geçmesinin temel 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ülkede, kalkınmayı sağlayacak düzeyde işçi 
sınıfının oluşturulamamış olması 

B) Her çareye başvurulduğu halde sanayi 
işletmesi kuracak özel girişimcilerin ortaya 
çıkmaması 

C) Yapılan beş yıllık kalkınma planlarının 

başarı ile yürütülememesi 
D) Yabancı sermaye akışının yetersiz olması 
E) üretim-tüketim ilişkilerinde gerekli dengenin 

kurulamamış olması 

25. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'e göre 
halkçılığın esaslarından biridir? 

A) Halkın mutluluğunun, gene halkça bir bütün 
olarak sağlanması 

B) Ulusun kendi geleceğine doğrudan doğruya 
sahip olamaması 

C) işbölümü yerine sınıf esasının geçerli 
kılınması 

D) Yeni kurulan devletin belli bir zümreye 
dayanması 

E) Her meslek sahibinin diğerleriyle aynı 

saygınlığı görmemesi 

26. Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında kabul 
edilen Medeni Kanun'un kapsamında ~ 

almaz? 

A 

A) Rüşt yaşına gelen çocuğun dinini seçmekte 
özgür bırakılması 

B) Aile yapısın ın tek eşlilik esasına 

dayandırılması 

C) Kadınlara meslek seçme özgürlüğünün 

tanınması 

D) Kadınlara belediye seçimlerine katılma 

hakkın ın tanınması 
E) Çocuğun dinsel eğitim hakkının 

anne-babaya devredilmesi 

1Q 

A 
27. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Devrimlerini 

korumanın yollarından biri değildir? 

A) Devrimin getirdiklerinin toplumun tüm 
kesimlerine anlatılması 

B) Devrimi korumak için gerektiğinde sert 
önlemler alınabilmesi 

C) Devrimin temelini değiştirecek kadroların 

yetiştirilmesine izin verilmesi 
D) Devrime tepki gösterenlere karşılık verilmesi 
E) Devrimin, yapanlar ve yürütenlerce 

durmadan kökleştirilmesi 

28. Devrimci kuşakların 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 gru pları yoksa 
DJ Devrim, evrimsel yolla gelişme gücüne 

girmişse 

E) Toplum içindeki belli kurumlar henüz tam 
oturmamışsa 

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 
C) insan Hakları Sözleşmesi 
D) Birleşmiş Milletler insan Hakları Evrensel 

Sözleşmesi 
E) Insan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi 

30. Aşağıdakilerden hangisi Türk Devrimi sonrası 
meydana gelen kültürel gelişmeye örnek 
gösterilemez? 

A) üniversite sayısının artması 
B) Pek çok kitaplık ve müze kurulması 
C) Tiyatroların açılması 
D) Karayolu yatırımlarına ayrılan payın artırılması 
E) Sanat olaylarının küçük kentlere kadar 

yayılması 
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