
ATATÜRK ILKELERI VE INKILAP TARIHI A 
2010 BS 4200-A 

1_ Devletin üstün gücünü gösteren iD. .2waııli. 
kanıt aşagıdakilerden hangisidir? 

A) Hukuk kuralları 
B) OrdJ 
c) Sivil toplum i:J"g:Jtleri 
OL $iyasal parti ler 
El Meclis 

2. 1876'da ilan edilen Anayasa gereğince 

oluşturulan Osmanlı Parlamentosunun, 
danışma kurulu olmaktan öteye 
eidememes inin iD. 2WimJ..i. nedeni 
aşağ ı dakilerden hangis idir? 

A) Siyasal parti kurma hakkı ve toplaniı 

özgüı1üğü getirmemesi 
Bl Hükümeti kurma ve görevden alma yetkisini 

padişaha vermesi 
c) Yasama yetkisini meclise vermemesi, 

padişahın yürütmeyi denetlemesine izin 
vermesi 

OL Kesin bir yargı güvenliğini sağ layamaması 

El Vekillere , sorumlu olduğu işlerden dolayı 

sorumluluk getirmesi 

3. Bir inci Dünya Savaşı sıras ında 

Cephes inin kapanmasının 
aşagıdakilerden hangisidir? 

Dogu 
nedeni 

A) Almanya'n ın bu cephede savaş yap ı lmasını 

gereksiz görmesi 
Bl Rusya'da ihtila l olması 

c) itilaf Devletleri'nin bölgede kontrolü 
sağlamı~ olması 

Dl Enver Paşa'nın 

yenilmesi 
El Osmanlı Devleti'nin 

vazgeçmesi 

A 

Sankamış'ta soğuğa 

Doğu'daki isteklerinden 

15 

4. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı 

Mebusan Meclisi üyelerinin barış iç in ileri 
sürdügü koşullardan (Misak-ı Milli 
kararlarından) biri değildir? 

Al Ateşkes Antlaşmasının çizdi ği sı n ırla r içinde 
biı1ik oluşturan yurttaşlan n oturduğu yeı1erin 

yurttan kopartılamayacağı 
Bl Bağımsızlığı sınlı1ayacak siyasal, ekonomik 

hiçbir anla şma yapılamayacagı 

c) Osmanlı Devleti'ndeki Araplann çOğunlukta 

olduğu yeı1erde bağımsı z Arap devletlerinin 
kurulabilecaği 

OL istanbUl'un güvenliginin saglanması koşulu 
ile Boğazlann açılabilecaği 

El Batı Trakya , Kars, Ardahan ve Batum'da 
halkoyuna başvurulabilecegi 

5. TBMM'nin çoğunlugunu oluşturan Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu üyelerinin, 
üzerinde görüş birligine vardıkları 1ih. .WLiI.i. 
nokta aşagıdakilerden hangisidir? 

Al Cumhuriyetin ilan edilmesi 
Bl Kadın lara siyasal haklann verilmesi 
c) Yeni birdevlet kurulması 
OL Ulus egemenl iğine dayanan yeni bir 

anayasa yapılması 
El Yurdun kurtanlması 

6. Ulus u özveriye çagıran Teklilif-i Milliye 
Emirleri hangi savaş öncesinde çıkarılmıştır? 

Al Büyük Taarruz 
Bl Ikinci ınönü Savaşı 
CL Sakarya Savaşı 
Dl Birinci ı nönü Savaşı 
El Kütahya-Eskişehir Muharabeleri 
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7. Lozan Antla şması ile Imroz, Bozcaada ve 
Tavşan Adası dışındaki Ege ada ların ı n geri 
alınamama sının nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Ege adalannda nüfus yoğunluğunun 

Rumiarda olması 
B) Lozan'daki Türk temsilcilerinin başarıl ı bir 

politika izleyememesi 
cı Yeni Tür!o:; Devleti'nin adalar konusunda 

ısrar edememesi 
D) Ege adalannın Misak ... Milli sınırlan içinde 

olmaması 
E) Adalan vemıek istemeyen Yunanlılann 

ingilizler tarafından desteklenmesi 

8. Aşağıdakilerden hangisi ınönü döneminde 
gerceklastjrjlmemjstjr7 

A) Tiyatronun devlet eliyle yaygınlaştınlması 
B) Eğitimn halka yayılması 

cı Batı ve Doğu kültürüne ait eserlerin 
Tür!o:;çe'ye çevrilmesi 

D) Teknik öğretimin temellerinin atılması 
E) Kapsamlı bir toprak reformunun yapılması 

9. Aşağıdakilerden hangisi Montrö 
Sözleşmes i 'nin hükümlerinden biri değildir? 

A) Karadeniz'de kıyısı olmayan devletlerin 
savaş sırasında Karadeniz'den 
geçirebilecakleri savaş gemileri çeşitli 

açılardan sınırlandınlırken. banş 
döneminde serbest bırak ılması 

B) Boğazlar'da Tür!o:;iye'nin savunma hakk ı nın 

kesin olarak tanınması 
cı Ticaret gemilerinin geçişlerinin serbest 

Di 
olması 

savaş tehlikesi ile karşılaşması halinde, 
BOğazlar'ı dilediğ inde açıp kapatmada 
özgür olması 

E) Savaşta Türkiye tarafsız ise, savaşanlann 
savaş gemilerinin BOğaziatdan 

geçememesi 

A 
16 

A 
10, Kültürün gelişmesinde iD. 2wlmli etken 

aşağıdakilerden hangis idir? 

A) Topluının demokratik olması 
B) Toplumun gelişme konusunda istekli olması 
cı Toplumsal etkileşimin olması 
D) Toplumun çağdaşlaşmaya açık olmas ı 

E) Ekonominin gelişmiş o lması 

11. Toplumsaltaşma evresının !..!l Onemli 
a şamas ı a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Parlamenter rejimin kurulması 
B) Siyasal partilerin kurulması 
cı Temel hak ve özgürlüklerin anayasada 

belirlenmş olması 

D) Siviltoplum örgütlerinin oluşması 
E) Devletin oluşması 

12. Mustafa Kemal'in, Aydınlanma hareketinin 
Türk to plumunda benimsenebilmesi ı çı n 

öngördüğü siyasal sistem aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Demokrasi 
B) Sosyalizm 
cı Diktatörlük 
D) Teokrasi 
E) Emperyalizm 

13. Bir devletin oluşabilmesi iç in gerekli olan üç 
öğe a şağıdakilerin hangisinde birlikte ve 
doğru olarak verilmiştir? 

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

14. Bir devletin ülkesine ait su bölgesine ne ad 
veri lir? 

A) iç deriz 
B) Açık deniz 
C) KaOOtai 
D) K ıta sahanlığı 
E) Karasıjarı 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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15. Aşağıdakilerden hangisi Tür1ı: Devleti'ni 
laikliğa götüren adımlardan biri degildir? 

A) Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldıniması 
Bl Halifeliğin kaldıolması 

cı Tür!o:; Medenı Kanununun kabul edılmesı 
OL Yeni bir seçim kanununun yapılması 
El Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilmesi 

16. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 
demokratik bir hukuk devleti 
kyrulamamasının nedenlerinden biridir? 

Al Islam hukuk kurallannın sistemli bir metin 
halinde düzenlenmiş olması 

Bl Kadın~r!o:;ek araSında belirgin bir eşitsizlik 
olmaması 

cı Modem ekonomik koşullara uygun ticaret 
kurumlann ın düzenlenmiş olması 

Dl Kur'an ve Hadis'te saptanmış suç ve 
cezalara dokunulamaması 

El Osmanlı ülkesinde yaşayan halkın aynı 

hukuk kurallanna bağlı o lması 

17. Yeni Türkiye Devleti'ndeki bütün okulların 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması 

aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur? 

A) 1921 Anayasası 
Bl Tevhid-i Tedrisat Kanunu 
cı Maarif Teşk i latı Hakkında Kanun 
OL Cumhuriyetin ilanı 
El Hi:lır devıimi 

18. Yabancı bilim adamlarının da katkılarıyla 
Türkiye'de iJ..h. W tam anlamıyla evrensel bir 
üniversite yapısı aşağıdakilerin hangisinde 
oluşturulmuştur? 

Al Yüksek Mühendis Mektebi'nde 
Bl Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde 
CL Istanbul Üniversitesi'nde 
Dl Ankara Hukuk Fakültesi'nde 
El Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde 

A 
17 

A 
19. 1926 yılında kabul edilen Kabataj Kanunu ile 

aşağıdakilerden hangisi kesinleştirilmiştir? 

Al Tür!o:; karasulannda yalnız Tüm gemilerinin 
YOlcu ve yük taşıyabileceği 

Bl Beş Y ı llı k Kalkınma Planlan ile Tür1\: 
ekonomisinin düzene sokulacağı 

cı Ekonomik bağımsızllğın kazanılmasının 

büyük önem taşıdıgı 
OL Aşar vergisinin kaldınlarak sanayi tanmına 

geçilecegi 
El Özel sektörün sanayi yatınmlanna 

yönlendirilmesi için teşvik edilmesi gemktiği 

20. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından 

uygulamaya konulan Li.miI. iktisat 
politikalarından biri değildir? 

Al Denk bütçe politikası 
Bl Planlı ka lkınma politikası 
cı Devalüasyonsuz dış ekonomik ilişkiler 

politikası 
OL Anti--enflasyonist para-kmdi pOlitikası 
El Özel girişimi sürekli ön plana çıkaran 

ekonomi politikas ı 

21. Atatürk Devrimleri aşağıdakilerin hangisi 
hakkında yasal bir zorunluluk getirmemistir? 

Al Her Tür!o:; 'ün özad ı yanında soyad ı taş ıması 
Bl Sarık ve fes yerine şapka kullanılması 

cı Çağdaş uzunluk ve agırlık Ölçülerinin 
kullanılması 

OL Kadınlann uygar bir k ılı kta dolaşması 

El Ruhanilerin mabel ve ayinler haricinde 
dinsel kıyafet giymemesi 

22. Atatürkçülük ideolojisinin temeljn; oluşturan 
iki .ü.it.il.U. aşağıdakilerin hangisinde birlikte 
ve doğru olarak verilmiştir? 

Al Cumhuriyetçilik·Ulusçuluk 
Bl Akllcllı k·Devletçilik 

CL Laiklik..cumhuriyetçilik 
Dl Akllcllık·Ulusçuluk 

El Halkçlllk·Ulusçuluk 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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23. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün 
ideolojisini oluştururken bilinçli olarak 
etkilendiği düşünce ve akımlardan biri 
degildir? 

A) Eşitlik ve ınsan haklan düşüncesı 
Bl Panislamizm akımı 

cı Akılcı ve bilimci düşünce 
OL Fransız Ihtilali'nin aydınlanma düşüncasine 

getirdiği yeni yorumlama 
El Tüıtçü lük akımı 

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

hangisidir? 

Al Kanun 
Bl Din 
CL Kcrdeşlik 
Dl Eşitlik 

El Milliyetçilik 

25. Aşağıdaki Osmanlı aydınlarından hangisi 
"ulus" kavramı üzerinde özgün düşünceler 
üretmiştir? 

A) Ziya Gökalp 
Bl Halide Edip Adıvar 
cı Prens Sabahattin 
OL Ömer Seyfettin 
El Şemsı:ıttin SC$ıni 

26. Atatürk'ün Türkiye'de devletçi ekonomik 
politika uygulamasına geçmesinin .1i..miI. 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ülkede, kalkınmayı sağlayacak düzeyde işçi 
sınıfının oluşturulamamış olması 

Bl Her çareye başvurulduğu halde sanayi 
işletmesi kuracak özel girişimcilerin ortaya 
çıkmaması 

CL Yapılan beş yıllık kalkınma planlannın 

başan ile yürütülememesi 
Dl Yabancı sennaye akışının yetersiz olması 
El Üretim..tüketim ilişkilerinde gerekli dengenin 

kurulamamış olması 

A 
18 

A 
27. 1926 da kabul edilen Türk Medeni 

Kanunu'nun laiklik için w..mıı. sayılabilecek 

maddesi aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Çocuğun dinsel egitiminin ana-baba 
t arafından sağlanması 

Bl Kadının meslek seçme özgürlüğünün 

olması 
cı Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini 

seçmekte özgür olması 
OL Kadının iş hayatına atılmasının 

kolaylaştınlması 

El Aile yapısının tek eşlilik esasına 
dayandırılması 

28. Aşağıdakilerden hangisi Türk Devrimi'nin 
sonuçlarından biri değildir? 

Al Adaleti ve eğtim işlerin çağdaş niteliğa 

kavuşturması 

Bl Türk toplumunda tam bir siyasal eşitlik 

sagıaması 

cı Türkiye'yi d.lıya gözünde itibar kazanan bir 
ülke haline getirmesi 

OL Sürekli olarak kendn yenilernesi 
El Manevi değefl eri ortadan kaldrması 

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

Al Demokratik Değerleri Koruma Sözleşmesi 
Bl insan Haklan ve Ana özgürlükleri 

Korumaya Dair Sözleşme 
cı insan Haklan SÖzleşmesi 
OL Birleşmiş Milletler insan Haklan Evrensel 

SöZıeşmesi 
El insan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi 

30. Türkiye'de demokrasi bilincini geliştiren ve 
güçlendiren !.n önemli öğe aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Egemenliğin ulusa verilm iş olması 

Bl liberal devlet anlayışının benimsenmesi 
cı Halkın genel çıkarlarının gözetilmeSi 
OL Demokrasiye zarar verecek özgürlüklere göz 

yumulmaması 
El Demokrasiye bağlı kalınması 

TEST BinI. 


