
1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 

TEST 1 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti’nin yurt dışına çeşitli tarım ürünlerini sattığı değil yurt 

dışından ürünler satın aldığı görülmektedir. 

 Doğru Cevap: C 

 

2. Azınlıkların Osmanlı Devleti’ne isyan etmeleri milliyetçilik akımı ve panslavizm düşüncesi ile ilgili 

bir durumdur.  

 Doğru Cevap: B 

 

3. Sanayileşmiş devletlerin hammadde ve pazar arayışına girmesi, ekonomik ve askeri yönden güçlü 

olan devletlerin, geri kalmış ülkeleri birer ham madde kaynağı ve açık pazar olarak görmeleri Sanayi 

İnkılabının sömürgecilik faaliyetlerinin artmasına neden olduğunun kanıtı durumundadır. 

 Doğru Cevap: C 

 

4. Verilen bilgilere bakılarak;  

 Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki tek sınırı Bulgaristan ile olmuştur. (II. Öncül doğru) 

 Rusya’nın Osmanlı dâhil birçok ülke ile sınırı bulunmaktadır. (IV. Öncül doğru) 

 Doğru Cevap: C 

 

 

 

 TEST 2 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. I.  Kanun önünde herkes eşit hale getirilmiştir. (Tanzimat Fermanı Kabulü)  

 II.  Parlamenter yönetime geçilmiştir. (Meşrutiyet’in İlanı) 

 III.  Azınlık hakları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. (Islahat Fermanı Kabulü) 

 IV.  İlk defa anayasal düzene geçilmiştir. (Kanuni Esasi’nin İlanı) 

 Doğru Cevap: D 

 

2. Yunanistan 1827’de, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan 1878’de Osmanlı Devleti’nden ayrıldı.          

(I. Öncül doğru) 

 Ülke bünyesinde bulunan etnik gruplar arasında ayrılıkçı eğilimler arttı. (II. Öncül doğru) 

 Doğru Cevap: A 

 

3. Duyun-u Umumiye İdaresi’nin kurulması Osmanlı Devletinin ekonomik alanda sorun yaşadığını 

göstergesidir.  

 Doğru Cevap: C 

 

4. Verilen bilgilerde “Osmanlı Devleti’nin Sanayi İnkılabı ve onun getirdiklerine ayak 

uyduramamasının nedenleri nelerdir?” sorusunun cevaplarına ulaşılamaz.  

 Doğru Cevap: C 

 

5. Rus Çarı II. Nikola daha çok İngiltere’nin Osmanlı toprakları üzerindeki hedeflerinin kendi hedefleri 

ile benzerlik gösterdiğini belirtmiştir. Rus Çarı hakkında “Osmanlı Devleti’nin eski gücüne 

kavuşmasının niçin gerekli olduğunu açıklamıştır.” ifadesinin kullanılması doğru olmaz.  

 Doğru Cevap: D 



6. Verilen bilgilerde meşrutiyetin azınlıklara kazandırdığı haklardan bahsedilmektedir. Meşrutiyet’in 

ilanının azınlıkların Osmanlı’ya olan bağlılığında artış yaşanmasına neden olduğuna ulaşılamaz.   

 Doğru Cevap: D 

 

7. Osmanlı Devleti’ndeki Müslümanlar’ı tek bir bayrak altında toplamak düşüncesini savunan 

İslamcılık fikridir.  

 Doğru Cevap: B 

 

8. Kanun-i Esasinin ilanı ile başlayan dönem Mutkaliyet değil, Meşrutiyet dönemidir. (4. Bilgi yanlış) 

 Halkın seçtiği meçli Ayanlar meclisi değil Mebusan meclisidir. (5. Bilgi yanlış) Diğer bilgiler ise 

doğrudur.  

 Doğru Cevap: A 

 

TEST 3 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Selanik özgürlük ortamının bulunduğu bir kent olma özelliği taşımaktaydı. (I ve II. öncül doğru) 

Devletin kurtuluşunu meşrutiyet yönetimine geçmekte gören Osmanlı aydınları, düşüncelerini 

geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Selanik’te çeşitli dergi ve gazeteler çıkarmışlardı. (III ve IV. öncül 

doğru)  

 Doğru Cevap: D 

 

2. Annesi Askeri Rüştiye’ye girme kararına karşı çıkmıştır. (I. Öncül doğru) 

Doğduğu zaman babası tarafından Mustafa’nın beşiğinin başucuna asılmıştır. Mustafa, evde hep 

bu kılıçla oynamıştır. (II. Öncül doğru) 

Mustafa Kemal annesini asker olma konusunda ikna etmiştir. (III. Öncül doğru)  

Doğru Cevap: B 

 

3. Mustafa Kemal’in askerlik mesleğini seçmesinde yaşadığı sosyal çevrenin etkili olduğu 

görülmektedir.  

 Doğru Cevap: A 

 

4. Verilen bilgilere bakıldığında tüm çıkarımların doğru olduğu söylenebilir.  

 Doğru Cevap: D 

 

5. Askeri okula giderken şiir ve edebiyat ile de ilgilenmesi Mustafa Kemal’in farklı konulara ilgi 

duyduğunu yani çok yönlülük kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir.  

 Doğru Cevap: C 

 

6. Yukarıdaki bilgilere bakılarak Mehmet Tevfik Bey hakkında Türk tarihini sadece kendi öğrencilerine 

sevdirdiği söylenemez. (III. öncül yanlış) 

 Doğru Cevap: C 

 

7. Güzel konuşma sanatına ilgi duydu. (I. Öncül doğru) 

 Namık Kemal’in eserlerindeki vatan sevgisi ve hürriyet düşüncesinden çok etkilendi. Fransız 

aydınlarının eserlerini okumaya başlayınca milliyetçilik, eşitlik, özgürlük ve ulusal egemenlik 

kavramlarıyla tanıştı. (II ve III. Öncül doğru) 

 Çağdaş Türkiye’yi kurma çalışmalarında bu fikirlerden ilham alacaktı. (IV. öncül doğru) 

 Doğru Cevap: D 



TEST 4 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Arkadaşı Ömer Naci ile tanışması Mustafa Kemal’in tarih bilinci kazanması değil edebiyata ilgi 

duymasına neden olmuştur.  

 Doğru Cevap: D 

 

2. Mustafa Kemal, İstanbul’daki Harp Okulu ve Harp Akademisi’nde okurken, cesur, açık sözlü, 

aydınlıkçı ve vatansever bir subay olarak tanınmasında verilen nedenlerin hepsi etkili olmuştur. 

Doğru Cevap: D 

 

3. Selanik, Meşrutiyet yanlılarının ve yenilikçi düşüncelere sahip aydınların tercih ettiği bir kent 

durumunda olmasında verilen nedenlerin hepsi etkili olmuştur.  

 Doğru Cevap: D 

 

4. Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal hakkında Osmanlı Devleti içinde yapılan yenilikleri 

gelişim için yeterli bulmadığı çıkarımı yapılamaz.  

 Doğru Cevap: C 

 

5. Mustafa Kemal’in asker olma yolunda attığı ilk adım Selanik Askeri Rüştiyesine gitmesi ile olmuştur. 

Doğru Cevap: B 

 

6. “Konsolosluklar Kenti” olarak anılan yerin adı Manastır’dır.  

 Doğru Cevap: C 

 

7. Verilen bilgilere bakılarak tüm seçeneklerdeki çıkarımlara ulaşılabileceğimiz görülmektedir.  

 Doğru Cevap: D 

 

8. Osmanlı Devleti’nde yabancı okullar ile azınlık okullarının devlet kontrolü altında tutulduğu 

söylenemez.  

 Doğru Cevap: D 

 

9. Zübeyde Hanım, Mustafa’nın mahalle mektebine gitmesini, dinî konulara hâkim bir insan olarak 

yetişmesini istiyordu. (I. Öncül doğru) 

 Mustafa önce annesinin isteği doğrultusunda mahalle mektebine gönderildi. (II. Öncül doğru) 

 Babası Ali Rıza Efendi ise daha çağdaş eğitim veren bir okula gitmesini arzuluyordu. (III. Öncül 

doğru) 

 Doğru Cevap: A 

 

10. Eğitimi hakkında anne ve babasının kendi fikirlerini savunabilmeleri Mustafa Kemal’in ailesinin 

demokratik ve özgürlükçü özellikleri taşıdığını gösterir.  

 Doğru Cevap: C 

 

 

 

 

 

 

 



TEST 5 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik, eşitlik, hürriyet gibi fikirler etkili olması ve doğduğu yıllarda 

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumuna etki eden 

siyasi etkenlerdir.  

 Doğru Cevap: A 

 

2. Mustafa Kemal’in etrafına topladığı arkadaşlarla cesaretle konuşması, onları güzel konuşmasıyla 

kısa zamanda tesiri altına alması onun hitabet yeteneğinin göstergesidir.  

 Doğru Cevap: D 

 

3. Mustafa Kemal, Sofya’da bulunduğu yıllarda; 

 I.  Farklı ülkelerin elçileri ile görüşmesi (Diplomasi) 

 II.  Bulgar meclisinin toplantılarına katılma fırsatı elde etmesi (Siyaset) 

 III.  Sofya gecelerinde düzenlenen kostümlü balolara katılması (Sosyal) 

 Doğru Cevap: A 

 

4. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarım yapılabilir.  

 Doğru Cevap: D 

 

5. Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal’in, Tevfik Fikret’in düşünce yapısından etkilendiği 

söylenebilir.  

 Doğru Cevap: B 

 

6. Altı çizili bölümde açık sözlülük ile ilgili bir durum söz konusu değildir.  

 Doğru Cevap: D 

 

7. Verilen seçeneklerdeki “Aydın bir gençliğin yetiştirilmesi için devlete düşen görevlerin neler 

olduğunu sıralamıştır.” ifadesi doğru değildir.  

 Doğru Cevap: D 

 

8. Savaş meydanından kazanılan zafer masa başında elde edilememesi Osmanlı Devleti’nin 

diplomatik alanda yetersiz kalmasıdır. 

 Doğru Cevap: A 

 

9. Verilen bilgilerin doğru olabilmesi için I ve II. Öncüllerdeki bilgiler ile devam etmesi gerekir.  

 Doğru Cevap: A 

 

10. Verilen bilgiler Mustafa Kemal’in teşkilatçılık özelliğine sahip olduğunu göstermektedir.  

 Doğru Cevap: B 

 

TEST 6 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Mustafa Kemal meşrutiyeti savunarak aslında yenilik karşıtları ile mücadele etmiş ve 
demokrasiden yana tutum sergilemiştir. (I. ve II. Öncül doğru) 

 Doğru Cevap: A 

 

2. Verilen bilgiler Trablusgarp Savaşı’nın sonuçlarıdır.  

 Doğru Cevap: C 



3. Selanik’teki farklı milletlerin uzun süre Osmanlı Devleti içerisinde birlikte yaşayamayacağını 

anlaşılması Balkan Savaşlarının çıkması ile anlaşılmıştır.  

 Doğru Cevap: D 

 

4. 1906 yılında kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin Beyrut, Yafa ve Kudüs’te şubelerini açtı.  

 (I. Öncül doğru) 

 Bölgede devlet yönetiminin aksaklıklarını, halkın çektiği zorlukları ve sıkıntıları yakından görme 

imkânını elde etti. (II. Öncül doğru) 

 Doğru Cevap: A 

 

5. Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşı’nda, Derne ve Tobrukta mücadele etmiştir.  

 Doğru Cevap: A 

 

6. III ve IV. numarası ile gösterilen bölümlerde Mustafa Kemal’in teşkilatçılık özelliği ön plana 

çıkmıştır.  

Doğru Cevap: C 
 
7. İtalyanlar gördükleri direniş karşısında Trablusgarp’ı ele geçirmekte zorluk çekmişlerdir. Fakat 

sonuçta Uşi Antlaşması ile bölgeyi ele geçirmişlerdir.  
Doğru Cevap: C 

 
8. - Fransa’da İngiliz ve Fransız birliklerinin ortaklaşa düzenledikleri tatbikatlardır. Osmanlı ordusunu 

temsilen Mustafa Kemal ve Fethi Bey, gözlemci olarak görevlendirilmiştir. (Picardie Manevraları) 
- Harp Okulu’nda öğrendiği bilgileri bu savaşta uygulayarak İtalyanlara karşı başarı kazandı. Bu 
başarılar onun ilk askerî başarılarıdır. (Trablusgarp Savaşı) 
- Türk tarihinde anayasal devlet düzenine karşı girişilen ilk ayaklanmadır. Ayaklanma, Mustafa 
Kemal’in ismini verdiği ve kurmay başkanı olarak görev aldığı Hareket Ordusu tarafından bastırıldı. 
(31 Mart Olayı) 
Doğru Cevap: D 
 
 
 

TEST 7 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Mustafa Kemal 1905 yılında ilk görev yeri olan ŞAM’DAKİ 5. ORDUYA atandı. 
Doğru Cevap: B 

 
2. Parçada bahsedilen gelişme Mustafa Kemal’in aklında “Şapka İnkılabı” yeniliğinin belirmesine 

neden olmuştur. 
 Doğru Cevap: B 
 
3. Parçada bahsedilen olayın Mustafa Kemal’in üzerindeki etkisini gösteren söz: “Köylü, milletin 

efendisidir.” 
 Doğru Cevap: B 
 
4. İtalyanlara karşı Trablusgarp halkını örgütlemesi (II. Teşkilatçılık) 

Trablusgarp topraklarını savunmak için gönüllü olması (III. Vatanseverlik) 
Doğru Cevap: D 

 
5. Verilen bilgilere bakılarak tüm seçeneklerdeki çıkarımlara ulaşılabiliriz.  

Doğru Cevap: D 



6. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki özelliklerin Mustafa Kemal’de bulunduğu söylenebilir.  
Doğru Cevap: D 

 
7. Osmanlı’nın karadan yardım götürememesi ve yeterli deniz gücünün bulunmaması gibi nedenler 

yüzünden Trablusgarp, Uşi Antlaşması ile İtalyanlar’a bırakıldı. (I, II ve III. Öncül doğru) 
Doğru Cevap: D 

 
8. Mustafa Kemal’in annesi onun asker olmasını istememiştir. Yani II. Öncüldeki “Asker olmayı annesi 

nedeni ile çok istemiştir.” ifadesi doğru değildir.  
 Doğru Cevap: B 
 
9. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması, İtalyanlara karşı Trablusgarp halkını örgütlemesi 

teşkilatçılık yönünün olduğunu gösterir.  
Doğru Cevap: B 

 
10. Mustafa Kemal yobazlığa ve gericiliğe karşı savaşarak; yenilik, değişim ve çağdaşlaşma kavramlarını 

savunmuştur. 
Doğru Cevap: D 

 
TEST 8 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşmak mümkündür.  
Doğru Cevap: D 

 
2. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir.  

Doğru Cevap: D 
 
3. İlk askeri görev yeri olan Şam Osmanlı sınırlarının dışında değildir. (I. Öncül yanlış) 

İlk askeri başarısını kazandığı ve teşkilatçılık özelliğinin ön plana çıktığı yer Trablusgarp’tır.  
(II. Öncül doğru) 
Meşrutiyete karşı çıkan 31 Mart isyanını bastıran Hareket Ordusu içinde görev alarak demokrasinin 
korunmasında görev almıştır. Çanakkale Cephesinde “Anafartalar Kahramanı” olarak ün kazanması 
onun tanınırlığı arttırmıştır. (III. Öncül doğru) 
Doğru Cevap: C 

 
4. Balkan devletleri, Avrupa devletlerinin de kışkırtmalarıyla topraklarını genişletmek için Osmanlı 

Devleti’ne karşı harekete geçti. (Birinci Balkan Savaşlarının nedenleri) 
 Ordu içindeki çekişmeler, Balkanlarda silah ticaretinin serbest bırakılması, ordunun hazırlıksız 

olması (Birinci Balkan Savaşında elde edilen başarısızlığın sebepleri), 
 Osmanlı Devleti, I. Balkan Savaşı’nda ağır bir yenilgi aldı. Midye-Enez Hattı’nın batısındaki bütün 

toprakları kaybetti. Bulgarlar, Çatalca önlerinde durdurulabildi. (Birinci Balkan Savaşının sonuçları) 
Doğru Cevap: D 
 
 

TEST 9 (ÜNİTE DEĞERLENDİRME 1) SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı’nda donanmasının güçsüzlüğü ve Çanakkale Boğazı’nın 
İtalyanlar tarafından kapatılması nedeniyle karadan asker göndermek istemiş, ancak Mısır’ın 
tarafsızlığını ilan etmesinden dolayı bu girişimden vazgeçilmiştir. (I. Öncül doğru) 

 Ancak o sırada Balkan Savaşları’nın başlaması Osmanlı Devleti’nin bu bölgedeki subayları geri 
çağırmasına neden olunca başarılı savunma sekteye uğramıştır. (II. Öncül doğru) 
Uşi Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin bölgedeki egemenliği sona ermiştir. (III. Öncül doğru) 



Mustafa Kemal bölgedeki halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı Derne ve Tobruk’ta başarılı bir 
savunma yapmıştır. (V. Öncül doğru) 
Doğru Cevap: B 

 
2. Mustafa Kemal’in kullandığı sözler onun vatanseverlik ve fedakârlık kişilik özelliklerinin hangilerine 

sahip olduğunu göstermektedir 
Doğru Cevap: A 

 
3. Verilen haritaya bakıldığında Osmanlı Devleti’nin sınırı olan tek Balkan ülkesi Yunanistan olmadığı 

ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa kıtasındaki topraklarını kaybetmediği görülür.  
Doğru Cevap: C 

 
4. I.  Osmanlı Devleti ile Trablusgarp arasında coğrafi bir bütünlük bulunmamaktadır. (D) 

II.  Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki hâkimiyeti devam etmektedir. (Y) 
III.  Mısır’ın varlığı Osmanlı Devleti’nin karadan Trablusgarp’a ulaşmasında doğal bir engel 
konumundadır. (D) 
IV.  Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu’daki hâkimiyeti sona ermiştir. (Y) 
V.  Osmanlı Devleti’nin Mısır’daki varlığı devam etmemektedir. (D) 
Doğru Cevap: D 

 
5. IV. bölümde Osmanlı Devleti’nin savaşı kaybetmesinin nedenleri değil Balka Savaşlarının sonuçları 

anlatılmıştır. 
Doğru Cevap: D 

 
6. Mustafa Kemal hakkında “Annesini de “babasının yaşasaydı onun asker olmasını isteyeceğini” 

söyleyerek ikna etmiştir.” ifadesi doğru değildir. (III. Öncül yanlış) 
Doğru Cevap: A 

 

TEST 10 (ÜNİTE DEĞERLENDİRME 2) SORU ÇÖZÜMÜ 

1. “?” ile gösterilen yere Fransız İhtilali yazılmalıdır.  

Doğru Cevap: A 
 
2. Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal’in düşünce dünyasının tamamen dış gelişmelerin ışığında 

şekillendiği söylenemez.  
Doğru Cevap: D 

 
3. Verilen bilgilere bakıldığında II ve IV. Öncüldeki yargıların doğru olduğu söylenemez.  

Doğru Cevap: B 
 
4. Verilen bilgilerde Mustafa Kemal’in diplomatik faaliyetleri yer almadığı için IV. Öncül yanlıştır.  

Doğru Cevap: A 
 
5. Tanzimat Fermanında yönetim şekli ile ilgili bir düzenleme yer almaz. IV. Öncüldeki “Osmanlı 

Devleti’nin yönetim biçiminde değişikliğe gidilmiştir.” ifadesi yanlıştır.  
Doğru Cevap: B 

 
6. Verilen bilgiler Trablusgarp Savaşı ile ilgilidir.  

Doğru Cevap: C 
 
7. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir.  

Doğru Cevap: D 



2. ÜNİTE: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 

TEST 1 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Savaşın çıkışında sadece ekonomik nedenlerin etkili olmamıştır. (I. Öncül yanlış) 
Balkan topraklarında Rusya ile İngiltere değil Rusya ile Avusturya-Macaristan arasında hâkimiyet 
mücadelesinin söz konusudur. (II. Öncül yanlış) 
Verilen bilgilere bakılarak Alsas-Loren’in Almanya egemenliğinde olduğu söylenemez. (V. Öncül 
yanlış) 
Doğru Cevap: C 

 
2. I. Dünya Savaşı’nın çıkışında etkili olan ekonomik neden sanayi inkılabıdır.  

Doğru Cevap: B 
 

3. Balkanlar’daki güç ve hâkimiyet mücadelesi savaşın Ortadoğu’ya değil Avrupa’ya yayılmasına 

sebebiyet vermiştir. (IV. Öncül yanlış) 

Doğru Cevap: B 
 
4. Osmanlı Devleti’nin kendi yanında savaşa girmesini sağlayıp halifenin gücünden yararlanıp, savaşı 

geniş alanlara yaymayı düşünüyordu. (Almanya)  
 İstanbul ve Çanakkale boğazlarını ele geçirerek sıcak denizlere inmeyi ve başkenti İstanbul olan bir 

Slav İmparatorluğu kurmak istiyordu. (Rusya) 
Doğru Cevap: B 

 
5. Ham madde ve Pazar arayışının Fransız İhtilali ile bağlantısı bulunmadığı için parça III. Öncüldeki 

bilgi ile devam edemez.  
Doğru Cevap: A 

 
6. Dünya, Almanya ve İngiltere’nin başını çektiği İttifak ve İtilaf olmak üzere iki gruba ayrıldı. (I. Öncül 

doğru) 
 I. Dünya Savaşı öncesi siyasal ortamda devletlerden hiçbiri varlığını devam ettirmek ve çıkarlarını 

savunmak konusunda kendisini yeterince kuvvetli hissetmiyordu. Ülkeler, kendisi için tehlikeli 
gördüğü devlete karşı, başka devletlerle anlaşarak güç dengesi oluşturmaya çalıştı. (III. Öncül 
doğru) 
Doğru Cevap: B 

 
7. İtalya I. Dünya Savaşı’nda taraf değiştiren tek ülkedir. Fakat bu yargıya verilen bilgilerle ulaşılması 

mümkün değildir.  
 Doğru Cevap: C 
 

TEST 2 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Savaş sonucunda Osmanlı Devleti’ni tekrar eski gücüne kavuşacak olmasından çekinmesi İtilaf 

Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesini istememelerinin nedenleri arasında yer almaz.  

 Doğru Cevap: C 

 

2. Osmanlı Devleti’nin, kapitülasyonları tüm devletler için tek taraflı olarak kaldırıldığını ilan etmesi 

ekonomik bağımsızlığını kazanmak istediğini gösterir.  

 Doğru Cevap: A 

 

3. Verilen bilgiler Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni savaşa sokmak istemesinin nedenleridir.  

 Doğru Cevap: C 



4. İngilizler ile mücadele ettiğimiz, Kut’ül Amare’ de 10000 İngiliz’i esir aldığımız cephedir. (Irak) 

 Mustafa Kemal Paşa’nın I. Dünya Savaşı’nda görev aldığı son cephedir. (Suriye)  

 Doğru Cevap: B 

 

5. Mustafa Kemal I. Dünya Savaşında ilk olarak Çanakkale, daha sonrasında Kafkasya, en sonunda 

Suriye Cephesinde görev yapmıştır.  

 Doğru Cevap: D 

 

6. I. Kanal Cephesi, II. Kafkasya Cephesi, III. Çanakkale Cephesi  

 Doğru Cevap: D 

 

7. Verilen bilgilere bakıldığında Osmanlı Ordusu hakkında tüm öncüllerdeki çıkarımlar yapılabilir.  

 Doğru Cevap: D 

 

8. Tehcir Kanunu ile özellikle Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Ermeniler’in bir kısmını yine Osmanlı 

toprağı olan Suriye ve Lübnan’a gönderilmiştir.  

 Doğru Cevap: A 

 

 

 

TEST 3 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilerde Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme amaçlarından bahsedilmiştir.  

 Doğru Cevap: A 

 

2. Sınırlarımız dışında savaştığımız cephelerde adı verilmeyen cephe Makedonya’dır.  

 Taarruz cephelerde adı verilmeyen cephe Kanal’dır.  

 Savunma cephelerinde adı verilmeyen cephe Çanakkale’dir.  

 Doğru Cevap: A 

 

3. Verilen bilgilere bakılarak Osmanlı hakkında savaşın kazanılması için “Almanlar ile birlikte hareket 

edilmesi gerektiğini inanmaktadır.” ifadesi kullanılamaz.  

 Doğru Cevap: D 

 

4. “Almanların bu savaşta galip geleceklerine kesinlikle emin değilim.” sözü Mustafa Kemal’in 

Almanya’nın savaştan galip çıkacağına inandığı göstermemektedir.  

 Doğru Cevap: C 

 

5. İngiltere’nin sömürgeleri ile bağlantısını kesmek (I. Öncül doğru) 

 Halifenin gücü kullanılarak Hindistan’daki Müslümanları İngiltere’ye karşı ayaklandırmak (III. Öncül 

doğru) 

 Yeni cepheler açılmasını sağlayıp savaş yükünü hafifletmek (IV. Öncül doğru) 

 Doğru Cevap: B 

 

6. Mustafa Kemal Paşa’nın Türk ordularının komutasının Alman komutanlara verilmesinden 

rahatsızlık duyması onun bağımsızlığa olan düşkünlük, milliyetçilik ve Türklük şuuruna sahip olma 

özelliklerine sahip olduğunun göstergesidir.  

 Doğru Cevap: D 



7. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi ile savaştaki cephe sayısı artmış ve savaşın yayıldığı alan 

genişlemiştir.  

 Doğru Cevap: A 

 

8. Kutsal topraklar savunuldu. (Hicaz-Yemen Cephesi) 

 Ruslarla mücadele edildi. (Kafkasya Cephesi) 

 Osmanlı Devletinin zaferi ile sonuçlandı. (Çanakkale Cephesi) 

 Doğru Cevap: A 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST 4 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. “Arıburnu’nda ilk girdiğim müthiş muharebe” ifadesi bu cephenin Çanakkale Cephesi olduğunu 

göstermektedir.  

 Doğru Cevap: C 

 

2. Sarıkamış’ta ve Allahuekber Dağları’nda kışın sert geçmesi (I. Öncül doğru) 

 Tifüs salgını yüzünden binlerce Türk askeri düşmanla savaşamadan şehit oldu. (III. Öncül doğru) 

 Mustafa Kemal Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri almayı başardı. (IV. Öncül doğru) 

 Doğru Cevap: C 

 

3. Ermeniler’in Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanması Osmanlıcılık fikir akımının başarısızlığa 

uğradığını göstermektedir.  

 Doğru Cevap: B 

 

4. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerin doğru olduğu söylenebilir.  

 Doğru Cevap: D 

 

5. I.  Ordu birlikleri ile geniş güvenlik önlemleri alması (Askeri) 

 II.  Resmi görevini kötüye kullananları yargılaması (Hukuki) 

 III.  Göç edenlerin bütün maddi ihtiyaçlarını karşılaması (Ekonomik) 

 Doğru Cevap: A 

 

6. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerin doğru olduğu söylenebilir.  

 Doğru Cevap: D 

 

7. Olayda adı geçen Türk askerinin, cesaret, insan sevgisi ve kahramanlık özelliklerine sahip olduğu 

söylenir. 

 Doğru Cevap: B 

 

8. Toprak kazanmak için açılan cepheler taarruz cepheleridir. Kanal Cephesi taarruz cephesidir.  

 Doğru Cevap: C 
 



TEST 5 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Wilson ilkeleri içinde yer alan “Yenen devletler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı 
almayacaktır.” maddesi İttifak Devletleri’nin savaştan çekilmesini hızlandırmıştır. 
Doğru Cevap: B 

 
2. Avusturya ile imzalanan Antlaşma St. Germain, Macaristan ile imzalanan ise Trianon olduğu için IV 

ve V yer değiştirmelidir. 
Doğru Cevap: B 

 
3. Özelliklerinden bahsedilen uluslararası kuruluşun adı Milletler Cemiyetidir.  
 Doğru Cevap: C 
 
4. I. Dünya Savaşı sonunda Almanya’nın imzaladığı Versay Antlaşmasının ağır olan maddeleri                     

II. Dünya Savaşı’nın başlamasının en önemli nedenlerinden biridir.  
Doğru Cevap: B 

 
5. Verilen bilgiler “Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan çekilme nedenleri nelerdir?” sorusunun 

cevabı niteliğindedir. 
 Doğru Cevap: B 
 
6. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllerdeki bilgilerin doğru olduğu görülür.  
 Doğru Cevap: D 
 
7. Kazım Karabekir’in anlatımına bakıldığında, Osmanlı Devleti’nin savaşa tek başına girecek güçte 

olmadığı ve vatan topraklarının korunabilmesi için Almanya’nın desteğine ihtiyaç duyulduğu 
söylenebilir.  
Doğru Cevap: B 

 
8. Wilson İlkeleri içinde yer alan; 

- “Yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacaktır.” maddesi ile 
savaşı kaybeden ülkelerin haklarının gözetilmesi barış sürecini hızlandırmıştır.  

-  “Her millet çoğunlukta olduğu alanlarda kendini yönetme yetkisine sahip olacaktır.” maddesi 
ile milletlerin egemenlik hakları, kendini yönetme isteklerine saygı gösterilmiştir. 

- “Barış görüşmeleri ve hükümler kamuoyuna açık olarak yapılmalıdır.” maddesi ile uluslararası 
ilişkilerde açık diplomasi yönteminin uygulanması benimsenmiştir.  

Doğru Cevap: B 
 
9. Verilen bilgiler içinde “Osmanlı Devleti’nin gizlice paylaşılmasında en çok payı alan ülke 

hangisidir?” sorusunun cevabına ulaşılamamaktadır.  
Doğru Cevap: D 

 

 

 

 

TEST 6 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde İstanbul Hükümeti’nin kendi çıkarlarını düşünen, teslimiyetçi 
ve çıkarları doğrultusunda işgalciler ile işbirliği yapan bir görünüme sahip olduğu söylenebilir.  

 Doğru Cevap: A 
 



2. Osmanlı ordusu terhis edilecek. (Osmanlı topraklarını savunmasız bırakmak) 
 Boğazlar İtilaf Devletleri’nin denetimine geçecek. (Anadolu ile Rumeli’nin bağlantısını koparmak) 

Güvenliğinde tehdit görünen stratejik yerler işgal edilecektir. (İşgallere hukuki gerekçe 
oluşturmak.) 
Doğru Cevap: C 

 
3. İşgalcilerle işbirliği yapan ve teslimiyetçi bir tutum sergileyen padişah ve çevresi hakkında, vatanın 

savunulması için mücadele ettikleri ve milli bağımsızlıktan taviz vermedikleri söylenemez.  
Doğru Cevap: C 

 
4. Osmanlı topraklarında bir Ermeni Devleti kurulmasına ortam hazırlayan madde şudur; “Doğu 

Anadolu Bölgesi’ndeki altı ilde herhangi bir karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri işgal etme 
hakkına sahip olacaktı.” 
Doğru Cevap: C 

 
5. Verilen maddeler Anadolu’nun işgal süreci yavaşlatmamış, aksine hız kazandırmıştır.  

Doğru Cevap: A 
 
6. 7. Madde ile ilgili yapılan tüm yorumların doğru olduğu görülmektedir.  

Doğru Cevap: D 
 
7. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllerdeki yorumların doğru olduğu söylenebilir.  

Doğru Cevap: D 
 
8. Mustafa Kemal’in kullandığı işgal donanması için kullandığı “Geldikleri gibi giderler.” ifadesi onun 

bağımsızlığa düşkün ve kararlı bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.  
Doğru Cevap: B 

 

TEST 7 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Kut’ül Amare için “Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda kazandığı tek zafer olmuştur.” İfadesi 
kullanılamaz. Çünkü Çanakkale Zaferi de bu zaferler içinde yer alır.  
Doğru Cevap: C 

 
2. Verilen bilgilere bakıldığında Irak Cephesi ile ilgili “Mücadele İngiltere'nin bölgeyi tamamen terk 

etmesi ile sona ermiştir.” ifadesi kullanılamaz. (III. Öncül yanlış) 
Doğru Cevap: A 

 
3. Soruda bahsedilen cephe Hicaz-Yemen Cephesi’dir.  

Doğru Cevap: B 
 
4. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllerdeki yorumların doğru olduğu söylenebilir.  

Doğru Cevap: D 
 
5. Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin kesinlikle savaş dışında kalmasını zorunlu görmüyordu. En 

uygun zamanda ve ülkenin çıkarlarına uygun bir şekilde savaşa girilmesini savunuyordu.  
Doğru Cevap: B 

 
 

TEST 8 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımların doğru olduğu görülmektedir  
Doğru Cevap: D 



2. Osmanlı Devleti sınırları dışında mücadele etmiştir. (Doğru - Makedonya, Galiçya ve Romanya 
Cepheleri) 

 Osmanlı Devleti sadece savunma savaşı yapmamıştır. (Doğru – Taarruz Cepheleri) 
 Osmanlı Devleti Ortadoğu ve Avrupa’da savaşmıştır. (Doğru – Hicaz-Yemen Cephesi ve Yardım 

Cepheleri) 
 Osmanlı Devleti var olan su geçidini korumak istemiştir. (Doğru – Çanakkale Cephesi) 

Doğru Cevap: C 
 
3. Tank, denizaltı, kimyasal silahlar ilk kez kullanılmıştır. (I. Öncül doğru) 
 En çok kayıp yaşayan İtilaf ülkesi Rusya, İttifak Devleti ise Almanya’dır. (II. Öncül doğru) 

Doğru Cevap: A 
 

 

 

TEST 9 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Paris Barış Konferansı ’nda alınan İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilme kararından sonra 13 
Mayıs 1919’da İzmir’e bir donanma geldi. İzmir valisine şehrin Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. 
maddesi gereğince işgal edileceğini bildirildi. Osmanlı Hükûmeti validen işgale karşı bir direniş 
olmamasını istedi. 14 Mayıs günü şehrin Yunanlılar tarafından işgal edileceği halk tarafından 
öğrenildi. Redd-i İlhak Cemiyeti bu işgali protesto etmek için bildiriler yayımladı.  
Doğru Cevap: C 

 
2. Yunan ordusu İzmir’in işgali sırasında sivil halka çok büyük zarar vermiştir. (III. Öncül yanlış) 

Doğru Cevap: A 
 
3. Gelişen olaylar karşısında endişeye kapılan işgalci güçler İstanbul’daki gösteri ve mitingleri 

yasaklaması Türk halkının işgaller karşısında bilinçlenmesi ve direnişe geçmesini engellemek için 
yapılan çalışmaları ifade eder.  
Doğru Cevap: C 

 
4. (I) Adına Kuvâ-yı Millîye denilen direniş birlikleri oluşturdu. (İşgalciler ile silahlı mücadelede 

bulunmak) 
(II) İşgali kabullenilmeyeceğini göstermek için başta İstanbul Sultanahmet olmak üzere ülkenin 
birçok yerinde miting ve gösteriler düzenlendi. (Halkın işgalleri kabullenmediğini göstermek) 
(III) Başta İzmir Reddi İlhak Cemiyeti olmak ülke çapında birçok direniş cemiyeti kuruldu. (Halkı 
işgaller karşısında örgütlemek) 
Doğru Cevap: A 

 
5. I.  Doğu Anadolu Müdafaa-i ve Hukuk Cemiyeti (Yararlı) 

II.  Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası (Zararlı) 
III.  Kilikyalılar (Yararlı) 
IV.  Pontus Rum Cemiyeti (Zararlı) 
V.  Wilson Prensipleri Cemiyeti (Zararlı) 
VI.  Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (Yararlı)  

Doğru Cevap: D 
 
6. Bu bilgilere göre Kuvâ-yı Millîye için; milliyetçidir, bölgeseldir ve birden fazla cephede mücadele 

etmiştir ifadeleri kullanılabilir.  
Doğru Cevap: D 

 



7. I. Rum Patrikhanesince desteklenen cemiyet Karadeniz’de bir Rum Devleti kurmayı amaçlıyordu. 
(Pontus Rum) 

 II. Türkler hakkında dünyada yapılmakta olan propagandalara yayın yoluyla karşı koymak için 
kuruldu. (Milli Kongre) 

 III. Cemiyet Doğu Anadolu ve Adana civarında bir Ermeni Devleti kurmak için mücadele ediyordu. 
(Hıncak- Taşnak) 

 IV. Cemiyet Osmanlı Devleti’nin devamlılığı için İngiliz korumasına gerek olduğunu savunuyorlardı. 
(İngiliz Muhipleri) 
Doğru Cevap: B 

 
8. Verilen bilgilere bakılarak tüm çıkarımlara ulaşılabilir.  

Doğru Cevap: D 
 

TEST 10 SORU ÇÖZÜMÜ 

1.  Kilikyalılar Cemiyeti, Adana ve çevresini savunan yararlı bir cemiyettir. Tablodan çıkarılması 
gerekmektedir.  
Doğru Cevap: C 

 
2. Amiral Bristol Raporu, İzmir ve çevresini ilgilendiren bir rapor olduğu için içinde Ermeniler ve Doğu 

Anadolu hakkında bilgiler yer almamaktadır.  
Doğru Cevap: D 

 
3. Tabloda Kuvâ-yı Millîye’nin kurulmasının nedenleri verilmiştir.  
 Doğru Cevap: C 
 
4. Kurtuluş çarelerinden biri olarak güçlü devletlerin himayesi altına girmeyi uygun gören cemiyetler 

Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerdir.  
Doğru Cevap: D 

 
5. İhtiyaçlarını halktan zorla karşılamaları da halk arasında Kuvâ-yı Millîye’ye tepki oluşmasına neden 

olmaktaydı. (I. Öncül doğru) 
 İşgalleri kesin olarak sona erdirebilecek donanımda değildiler. (II. ve III. Öncül doğru) 

Doğru Cevap: D 
 
6. Reddi İlhak; İzmir ve çevresinin Rumların eline geçmesini engellemek için mücadele etmiştir.  

Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ise Doğu Karadeniz’in Rumların eline geçmesini engellemek 
için mücadele etmiştir.   
Doğru Cevap: C 

 
7. • İtilaf Devletleri ile işbirliği yapmışlardır. (Doğru) 

• Faaliyet gösterdikleri bölgelerde bağımsız devlet kurma doğrultusunda çalışmışlardır. (Doğru) 
• Osmanlı Devleti’nin birlik ve beraberliğini sağlayıcı çalışmalarda bulunmuşlardır. (Yanlış) 
• İşgalleri protesto edici faaliyetlerde bulunmuşlardır. (Yanlış) 
Doğru Cevap: B 

 
8. Kuva-yı Milliyecilerin suçlu gördüğüm kişileri cezalandırmaları hukuk devleti anlayışına terstir. 

Doğru Cevap: A 
 
9. “Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nda ulusal kurtuluş çareleri aranmasını savunmuştur.” ifadesi 

yanlış değildir.  
Doğru Cevap: D 



TEST 11 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Mustafa Kemal padişahı Milli Mücadele’nin başına geçme konusunda ikna etmeye çalışmamıştır. 
Çünkü padişah Milli Mücadelenin yapılmasını desteklememiştir.  

 Doğru Cevap: B 
 
2. Verilen durumlar Milli mücadelenin merkezi olarak Anadolu’nun görülmesinde etkili olmuştur. 

Doğru Cevap: D 
 
3. “Ordular dağıtılmamalı, silahlar teslim edilmemelidir.” Maddesi Havza Genelgesi’nde yer 

almaktadır.  
 Doğru Cevap: A 
 
4. Havza Genelgesi’nin yapılması İtilaf Devletleri’nin işgallere direnilmemesi çağrısına olumlu yanıt 

verildiğinin kanıtı değildir. Tam aksine halkın işgallere direneceğinin kanıtı durumundadır.  
Doğru Cevap: C 

 
5. İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal’i Milli Mücadeleyi örgütlemesi için değil, Samsun ve çevresinde 

çıkan olaylara son vermesi için görevlendirmiştir. (III. Öncül yanlış) 
Doğru Cevap: C 

 
6. Havza Genelgesi’nde alınan “Mitingler düzenlenerek işgaller protesto edilmelidir.” maddesi ile 

işgallere karşı, halkın tepkisini gösterip ulusal heyecan artırılmak istenmiştir. 
 Doğru Cevap: A 
 
7. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerdeki yorumların doğru olduğu görülmektedir.  

Doğru Cevap: D 
 
8. Mustafa Kemal’in mevcut orduların dağıtılmamasını ve silahların İtilaf Devletleri’ne teslim 

edilmemesi istekleri Kurtuluş Savaşı’nın silahlı mücadele dönemine hazırlık yapıldığını 
göstermektedir. 
Doğru Cevap: B 

 

 

TEST 12 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. “Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.” Maddesi Amasya Genelgesi değil Erzurum 
Kongresinde alınan bir karardır.  
Doğru Cevap: D 

 
2. Amasya Genelgesi’nde alınan “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” 

maddesi ile ilk kez milli egemenlikten bahsedilmiştir. 
Doğru Cevap: A 

 
3. Mustafa Kemal Paşa askerlik görevinden istifa ederken, Türk milletinin bağımsızlığa olan inancı ve 

Türk halkının milli mücadeleye vereceği desteğe güvenmiştir. 
Doğru Cevap: B 

 
4. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Osmanlı Hükûmeti üzerine aldığı 

sorumluluğu yerine getirememektedir. (I. ve II. Öncül) 
 Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. (IV. Öncül) 

Doğru Cevap: A 



5. Temsil Heyeti’nin üye sayısı ve yetkilerinin arttırılması gelişmesi Sivas Kongresinde yaşanmıştır.  
Doğru Cevap: D 

 
6. “Ulusal irade ve ulusal güçler padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır.” maddesi ulusal 

egemenlik anlayışı ile çelişmektedir. 
Doğru Cevap: D 

 
7. Devletin gücü olan egemenliğin doğrudan doğruya ulusa ait olmasıdır. Halkın kendi kendini 

yönetmesi anlayışıdır. (Milli egemenlik) 
 Başka hiç bir ülkeye bağımlı veya bağlı olmadan ayakta kalabilen kendine yetebilen, tüm kararlarını 

kendi veren bir ülke olma anlayışıdır. (Milli bağımsızlık) 
Doğru Cevap: C 

 
8. “Havza Genelgesi’nde Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemi açıklanmıştır.” ifadesi 

yanlıştır. Çünkü Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemi Amasya Genelgesi’nde 
açıklanmıştır. (İşaretleme yanlış yapılmış) 

 “Tüm cemiyetler Sivas Kongresi’nde birleştirilmiştir.” ifadesi doğrudur. (İşaretleme yanlış yapılmış) 
 “Erzurum Kongresi Ermeni tehlikesine karşı bölgesel amaçla toplanmıştır.” ifadesi doğrudur. 

(İşaretleme yanlış yapılmış) 
Doğru Cevap: B 

 
TEST 13 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Sivas Kongresini engellemek istemesi İtilaf Devletleri’nin her açıdan Anadolu hareketinden daha 
güçsüz olduğunu göstermez.  
Doğru Cevap: A 

 
2. Damat Ferit Paşa, bağımsızlık yanlısı bir tavır sergilememiş, hatta İtilaf Devletleri ile işbirliği yaparak 

bağımsızlığın karşısında yer almıştır.  
Doğru Cevap: B 

 
3. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. (Erzurum Kongresi) 
 Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. (Amasya Genelgesi) 

Doğru Cevap: A 
 
4. Çoğulcu demokrasi, çok partili siyasi hayat, mecliste farklı görüşlerin temsil edilmesi demektir. Bu 

kavram Sivas Kongresinde ele alınan bir kavram değildir.  
Doğru Cevap: D 

 
5. Parçada verilen diyalog bağımsızlığa olan düşkünlük ve vatan sevgisi kavramlarını ön plana 

çıkarmaktadır.  
Doğru Cevap: A 

 
6. Manda ve himayenin reddedilmesi tam bağımsızlık kavramı ile ilgilidir.  

Doğru Cevap: C 
 
7. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. (Ülke bütünlüğü) 
 Millet topyekûn kendini savunacaktır. (Milli birlik ve beraberlik) 
 Kuvâ-yı Millîye’yi etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır. (Milli egemenlik) 

Doğru Cevap: B 
 
 



8. Milli Mücadele’nin yürütme organı olarak görev yapan temsil heyetinin oluşturulma fikri Amasya 
Genelgesi ile ortaya atılırken bu kurul ilk kez Erzurum Kongresi sırasında oluşturulmuş, kurulun 
yetkilerinin tüm yurdu kapsar hale getirilmesi ise Sivas Kongresi ile gerçekleşmiştir. 
Doğru Cevap: C 

 

TEST 14 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’ne imzalatılacak barış antlaşmasının onaylanması için Mebusan 
Meclisi’nin gerekliliğini bildikleri için bu şekilde davranmışlardır.  
Doğru Cevap: A 

 
2. Meclisin İstanbul dışında toplanması isteğinin kabul edilmemesinde İtilaf Devletleri’nin baskısı 

değil Kanun-i Esasi’ye aykırı olduğu gerekçesiyle etkili olmuştur.  
Doğru Cevap: D 

 
3. Mustafa Kemal Mebusan Meclisi’ne katılacak olan arkadaşlarından “Beni padişah vekili olarak 

seçiniz.” isteğinde bulunmamıştır.  
Doğru Cevap: D 

 
4. Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır. (Ekonomik) 

Azınlık hakları komşu memleketlerdeki Müslüman halkların aynı haklardan yararlanmaları şartı ile 
kabul edilecektir. (Uluslararası eşitlik) 
Ateşkes imzalandığı tarihte Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler hiçbir suretle 
birbirinden ayrılamaz, bir bütündür. (Ülke bütünlüğü) 
Doğru Cevap: D 

 
5. İstanbul’un işgal edilmesi o dönemde TBMM’nin açılmasını hızlandırmıştır. 

Doğru Cevap: B 
 
6. “İstanbul’un işgal edilmesi Milli Mücadele’yi sona erdirmeyi başarmıştır.” ifadesi yanlıştır.  

Doğru Cevap: C 
 
7. Metinde verilen altı çizili bölüm Mustafa Kemal’in halkın seçimine ve kararına saygı gösterme 

özelliğini gösterir.  
Doğru Cevap: C 

 
8. Ankara’da Mustafa Kemal komutasında Millî Mücadele’yi destekleyen bir kolordu 

bulunmamaktadır.  
Doğru Cevap: A 

 
9. Kars, Ardahan ve Batum vilayetlerinde halk oylaması yapılmasının istenmesinin nedeni bölge 

halkının büyük çoğunluğunun Türk ve Müslüman olmasıdır.  
Doğru Cevap: C 

TEST 15 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. “Türk’ün bağımsızlığına saldıranlara karşı çıkmak” sözü doğrultusunda mücadele eden cemiyetler 
yararlı cemiyetlerdir. (I. Milli Kongre Cemiyeti, III. Kilikyalılar Cemiyeti, V. Redd-i İlhak Cemiyeti) 
Doğru Cevap: B 

 
2. II. Tam bağımsızlığa inanmayarak başka ülkelerin koruması altında yaşamayı öngörmüşlerdir. 

III. Anadolu’daki Millî Mücadele hareketine karşı çıkmışlardır.  
Doğru Cevap: C 



3. Cemiyetler ülkedeki yönetim sistemi hakkında düşüncelerini ifade etmedikleri için bu cemiyetler 
hakkında “Milli egemenlik ilkesine önem vermişlerdir.” ifadesi kullanılamaz.  
Doğru Cevap: C 

 
4. Verilen bilgilere bakılarak; bazılarının kurtuluşu güçlü devletlerin himayesinde gördükleri ve Milli 

Mücadeleye karşı oldukları görülmüştür. 
Doğru Cevap: B 

 

TEST 16 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. “TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur.” maddesi ile meclisin üstünlüğü belirtilmiş ve millet 
egemenliğine dayalı bir yönetim benimsenmiştir. Bu yönetime İstanbul’daki Saltanat ve İstanbul 
Hükümeti’nin etki edemeyeceği vurgulanmıştır. 
Doğru Cevap: D 

 
2. I. TBMM’nin açılmasıyla “Temsil Heyeti” nin görevi bitmiştir. 

II. TBMM’nin ilk siyasî başarısı “Gümrü Antlaşması” dır. 
III. İlk mecliste çeşitli gruplar yer almasına rağmen meclis “tam bağımsızlık” amacı etrafında 
birleşen vekillerden oluşur. 
Doğru Cevap: B 

 
3. I.  Güçler Birliği İlkesini benimsemiştir. (D) 

II.  Kurtuluş Savaşı’nı yönettiği için “Savaş Meclisi”, anayasa çıkardığı için de “ Kurucu Meclis” 
olarak da adlandırılır. (D) 

III.  Yaptığı ilk ve tek inkılap hareketi, 1922 yılında Halifeğin kaldırılmasıdır. (Y) 
IV.  Mevcut yönetime başkaldırması nedeni ile ihtilalci meclis de denir. (D) 
Doğru Cevap: C 

 
4. I.  Geçici kaydıyla da olsa bir hükümet reisi ya da padişah vekili atamak doğru değildir. (Sürekli) 

II.  TBMM, Yasama ve Yürütme yetkilerine sahiptir. (Güçlü) 
III.  Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. (Halkçı) 
Doğru Cevap: A 

 
5. TBMM’nin aldığı bu kararın arkasında İtilaf Devletleri’nin dikkatlerini TBMM’nin üzerine 

çekmemek amacı yoktur. 
Doğru Cevap: D 

 
6. Yayımlanan bildiri ile Osmanlı Hükümeti ve padişahın varlığı yok sayılmış ve milli iradenin ülke 

yönetiminde etkili olacağı belirtilmiştir. 
Doğru Cevap: B 

 
7. TBMM’nin;  

(I) Anayasa hazırlamış, devletin varlığını ortaya koymuştur. (Kurucu) 
(II) Normal olmayan bir dönemde varlığını sürdüren bir özellik sergilemiştir. (Olağanüstü) 
(III) Farklı görüş ve düşünceleri bünyesinde barındıran bir meclis olmuştur.  
Doğru Cevap: A 

 
8. İlk Türkiye Büyük Meclisi’nde particilik faaliyetlerinde uzak durulmuş, öncelik bağımsızlık 

mücadelesinin kazanılmasına verilmiştir. 
Doğru Cevap: C 

 



9. Misak-ı Millinin içinde demokratik yönetim konusu yer almamaktadır.  
Doğru Cevap: B 

 
10. İlk TBMM, yasama, yürütme yetkilerini kendinde toplarken yargı yetkisini de İstiklal Mahkemeleri 

vasıtası ile kullanmıştır. Bu sistem ile kararların hızlı biçimde alınması ve uygulanması sağlanmıştır. 
(Güçler birliği)  
Doğru Cevap: C 

 

TEST 17 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgiler “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkan ayaklanmaların nedenleri nelerdir?” 
sorusunun cevabıdır.  
Doğru Cevap: C 

 
2. TBMM’ye karşı çıkan isyanlar sadece bir bölgede görülmemiş, tüm ülkeye yayılmıştır.  

Doğru Cevap: D 
 
3. Mustafa Kemal “Vatandaş memlekette ancak mahkeme kararı ile cezalandırılır.” sözü ile Hukuk 

Devleti kavramını ön plana çıkarmıştır.  
Doğru Cevap: B 

 
4. İstanbul Hükümeti’nin isyanlar çıkarması ve çıkan isyanlara destek vermesinin nedenleri arasında 

tüm öncüllerdeki bilgiler yer alır.  
Doğru Cevap: D 

 
5. İtilaf Devletleri’nin Osmanlı ile anlaşma imzalamalarının gecikmesinin nedeni Osmanlı Devleti’nin 

topraklarının paylaşılması konusunda anlaşmazlıklar çıkmasıdır. 
Doğru Cevap: A 

 
6. Verilen bilgilere bakılarak İtilaf Devletleri hakkında Osmanlı Devleti ile imzalanacak anlaşma daha 

kabul edilebilir hale getirmeye çalıştıkları söylenemez. (III. Öncül yanlış) 
Doğru Cevap: A 

 
7. Verilen haritaya bakıldığında; Yunan hâkimiyetine bırakılan alanda az da olsa büyüme yaşandığı 

söylenemez.  
Doğru Cevap: B 

 
8. Sevr Antlaşmasının imzalanması sonrası Türk milleti işgalcilerin vatanına ve bağımsızlığına yönelik 

niyetlerini açıkça görmeye başlayıp buna karşı büyük bir mücadeleye girişti. 
Doğru Cevap: B 
 

TEST 18 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Kuvâ-yı Millîye’yi etken, millî iradeyi hâkim kılmak esastır. (Yönetim sisteminin değiştirileceğine 
işaret edilmiştir.) 

 Manda ve himaye kabul edilemez. (Tam bağımsızlık ilkesine vurgu yapılmıştır.) 
 Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. (Vatanın bütünlüğü ilkesine vurgu yapılmıştır.) 

Doğru Cevap: C 
 
2. Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesini yayımlama amaçları arasında Milli Mücadelenin başarısı 

açısından Osmanlı yönetimi ile birlikte hareket etmek yer almaz.  
Doğru Cevap: A 



3. Sivas Kongresinde belirtilen kavramların tamamına önem verildiği söylenebilir.  
Doğru Cevap: D 

 
4. Başka bir devletin koruması yani manda ve himaye fikri ilk kez Sivas’ta değil Erzurum Kongresi’nde 

reddedilmiştir. 
Doğru Cevap: C 

 
TEST 19 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Sömürgecilik yarışı, ham madde ve pazar arayışı Sanayi İnkılabının sonuçları arasındadır.  
Doğru Cevap: B 

 
2. Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi (Görünen neden) 
 Sanayi İnkılabına bağlı olarak sömürgecilik faaliyetlerinin artması (Ekonomik) 
 Her milletin kendi milli devletini kurması düşüncesinin yayılması (Siyasi) 
 Ülkelerin aşırı silahlanması (Askeri)  

Doğru Cevap: B 
 
3. Verilen bilgilerde Almanya ve Osmanlı Devleti’nin karşılıklı çıkarları değil sadece Osmanlı 

Devletinin çıkarları verilmiştir. (I. Öncül yanlış) 
Doğru Cevap: D 

 
4. Savaşı geniş alanlara yayarak üzerindeki savaş yükünü hafifletmek (Coğrafi, Askeri) 

Osmanlı Devleti’nin konumundan ve savaşacak insan gücünden yararlanarak İngilizler’in 
sömürgeleri ile bağlantısını kesmek (Jeopolitik) 
Osmanlı Halifesinin gücünden faydalanarak İngilizleri ve Fransızları sömürgelerinde zor duruma 
düşürmek istiyordu. (Dini)  
Doğru Cevap: C 

 
5. “Milli bir kurul oluşturulmalıdır.” ibaresi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin değil Temsil Heyeti’nin 

açılmasının gerekliliği ifade edilmiştir.  
Doğru Cevap: B 

 
6. Kuvâ-yı Millî’ye birliklerinde yer alan gönüllülerin, düzenli ordu mensupları kadar milliyetçi bir 

yapıya sahip olmaması gibi bir durum söz konusu değildir.  
Doğru Cevap: D 

 
7. Mustafa Kemal, dağıtılan Mebusan Meclisi milletvekillerine Ankara’daki Büyük Millet Meclisi’nde 

yer vererek ulusal irade kavramına olan bağlılığını ve saygısını göstermiştir.  
Doğru Cevap: C 

 
8. TBMM isyanlara karşı askeri, hukuki ve dini tedbirler almış, siyasi ve ekonomik tedbirler 

almamıştır.  
Doğru Cevap: B 

 

TEST 20 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilere bakılarak tüm çıkarımların doğru olduğu söylenebilir.  
Doğru Cevap: D 

 
2. “Osmanlı Devleti’nin Avrupa kıtasında toprağı bulunmamaktadır.” İfadesi doğru değildir.  

Doğru Cevap: D 



3. Metinde bahsedilen olay I. Dünya Savaşı’nda Anadolu’da sosyal alanda yaşanan sorunlardan 
bahsedilmiştir.  
Doğru Cevap: C 

 
4. Verilen bilgilere bakılarak Damat Ferit Paşa hakkında; “İtilaf Devletleri ile bağımsız devlet 

anlayışına uygun bir anlaşma imzalanabileceğine inanmıştır.” ifadesi kullanılamaz.  
Doğru Cevap: B 

 
5. Yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak alınmayacak. (A seçeneği) 
 Devletlerarasında gizli antlaşmalar yapılmayacak. (B seçeneği) 

Uluslararası anlaşmazlıkları barış yolu ile çözmek için uluslararası bir teşkilat kurulacak. (C 
seçeneği) 
Doğru Cevap: D 

 
6. Türk milletinin esir olmaktansa ölmeyi tercih etmesini en iyi anlatan söz Ya istiklal, ya ölümdür.  

Doğru Cevap: D 
 
7. Ülkedeki tüm yararlı cemiyetlerin birleştirilmesi Erzurum Kongresinde değil Sivas Kongresinde 

gerçekleşmiştir.  
Doğru Cevap: C 

 
TEST 21 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Mustafa Kemal’in padişahlık ve halifelik makamının devamının gerekli olduğu belirtmesi söz 
konusu değildir.  
Doğru Cevap: D 

 
2. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerin doğru olduğu söylenebilir.  

Doğru Cevap: D 
 
3. Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükümeti Büyük Millet Meclisi’nin değil Temsil Heyetinin 

varlığını kabul etmiştir.  
Doğru Cevap: C 

 
4. Verilen tüm öncüllerdeki gerekçelerin doğru olduğu görülmektedir.  

Doğru Cevap: D 
 
5. Osmanlı Devleti’nin savaş öncesinde ittifak arayışında bulunması uluslararası alanda siyasi 

yalnızlıktan kurtulmak amacına ulaşılmak için yapılmıştır.  
Doğru Cevap: C 

 
6. Almanya’nın halifenin dini gücünden yararlanmak ve İngiliz sömürgelerinde yaşayan 

Müslümanların ayaklanmasını sağlamak isteği ümmetçilik fikir akımı ile aynı doğrultudadır. 
Doğru Cevap: B 

 
7. Osmanlı topraklarının paylaşımını gösteren Sevr Antlaşması haritasına bakılarak Anadolu’daki 

Osmanlı hâkimiyetinin tamamen sona erdiği söylenemez.  
Doğru Cevap: A 

 
 
 
 



3. ÜNİTE: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 

TEST 1 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Ermenilere Sadıka-i Millet denilmesinin tüm öncüldeki nedenleri doğru verilmiştir.  
Doğru Cevap: D 

 
2. Ermeniler ile Türkler arasında sorunların başlamasında; milliyetçilik akımının Ermeniler arasında 

etkili olması ve yabancı ülkelerin Ermenileri kışkırtması etkili olmuştur. 
Doğru Cevap: C 

 
3. 1878 Berlin Anlaşması’na Şark Sorunu ibaresinin eklenmesinin arkasında III. Öncülde belirtilen 

Osmanlı ülkesinde demokrasinin tam olarak yerleşmediğini dünyaya kanıtlamak amacı yer almaz.  
 Doğru Cevap: C  

 

4. II. Öncüldeki “Ermeniler Osmanlı sınırları dışındaki topraklara göçe zorlanmıştır.” ifadesi yanlıştır. 

Çünkü Tehcir Kanunu ile Ermeniler Osmanlı toprağı olan Suriye’ye gönderilmiştir.  

 III. Öncüldeki “Ermeni halkı tamamen Anadolu’dan gönderilmiştir.” ifadesi yanlıştır. Çünkü Tehcir 

Kanunu ile olaylara karışan veya savaş bölgesi içinde yer alan Ermeniler gönderilmiştir.  

 Doğru Cevap: C  

 

5. Doğu Cephesi’nde Ermeniler ile mücadele edilirken bu cephede Mondros Ateşkes Antlaşması 

hükümlerine uymayıp, emrinde bulunan 15. Kolordu birliklerini terhis etmeyen Kazım Karabekir 

komutan olarak bulunuyordu. 

 Doğru Cevap: C  

 

6. Ermenistan ile Türkiye arasındaki sorunlar günümüzde tamamen sona ermediği için “Gümrü 

Antlaşması'nın imzalanması ile Ermeni sorunu bir daha gündeme gelmemek üzere tamamen 

ortadan kaldırılmıştır.” ifadesi doğru değildir.  

 Doğru Cevap: B  

 

7. Anadolu’da başlayan Kurtuluş Savaşı’nın başarı ile sonuçlanmasına neden olan bir özellik taşıyan 

antlaşma Gümrü değil, Mudanya Mütarekesidir.  

 Doğru Cevap: D  

 

8. Doğu Cephesi ile ilgili yapılmış antlaşmalar şunlardır; 

 1. Gümrü Barış Antlaşması 

 2. Moskova Antlaşması 

 3. Kars Antlaşması (III. Öncül yanlış) 

 Doğru Cevap: B 

 

 

TEST 2 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilere bakılarak “Ermeniler farklı ülkelerden destek görmüşlerdir.” ifadesinin doğru 

olduğu söylenemez. 

 Doğru Cevap: B  

 

2. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımların doğru olduğu söylenebilir.  

 Doğru Cevap: D  



3. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımların doğru olduğu söylenebilir. 

 Doğru Cevap: A  

 

4. Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurması Türk halkının; mücadeleci ve bağımsızlık 

yanlısı olduğunu göstermektedir. 

 Doğru Cevap: D  

 

5. Kazım Karabekir için kullanılan “Askerlik ve milletvekilliği görevlerini birlikte yürütmüştür.” İfadesi 

doğrudur. Fakat bu bilgiye parçadan ulaşılamaz.  

 Doğru Cevap: B  

 

6. Gümrü Antlaşması TBMM açısından çok önemli bir askeri başarı değil, siyasi başarıdır. (I. Öncül 

yanlış) 

 Gümrü Antlaşması TBMM’nin kurduğu düzenli orduların başarıları sonucu imzalanmış bir anlaşma 

değildir. Çünkü Doğu Cephesinde mücadele eden 15. Kolordu Osmanlı Devletinden kalan bir 

ordudur.  

 Doğru Cevap: D  

 

7. Verilen bilgilerde “Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Doğu Cephesi’nin açılmasındaki etkisi nedir?” 

sorusunun cevabı bulunmaz.  

 Doğru Cevap: D  

 

8. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımların doğru olduğu söylenebilir. 

 Doğru Cevap: D 

 

 

 

TEST 3 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Ermenilerin Fransız ordusu içinde yer alarak Türklere karşı savaşmaları Ermeniler arasında 

Osmanlıcılık fikir akımının etkisini yitirdiğinin göstergesidir. 

 Doğru Cevap: A  

 

2. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesini yürürlüğe koyan İngiltere; Antakya, Antep, Urfa ve 

Maraş’ı işgal etti. (I. Öncül doğru) 

 Doğru Cevap: A  

 

3. Sivas Kongresi’nden sonra Güney Cephesi’ne subaylar gönderilmesi,  Mustafa Kemal ve 

arkadaşlarının bölgedeki mücadeleyi önemsedikleri ve Güney Cephesi’ndeki mücadelenin yalnız 

bırakılmak istenmediğini gösterir. III. Öncüle ise ulaşılamaz.  

 Doğru Cevap: C  

 

4. Güney Cephesi’nde bölge halkının direnişe geçmesi; Ermenilerin halka zulüm ve işkenceler 

yapması ve bölgede işgali sona erdirecek bir ordunun bulunmaması ile ilgilidir.  

 Doğru Cevap: B  

 

5. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllere ulaşılabilir. 

 Doğru Cevap: D  



6. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Urfa, Antep, Maraş ve Adana’yı işgal eden ilk devlet 

hangisidir? (İngiltere) 

 Güney Cephesi’ndeki savaşlar kimlere karşı yapılmıştır? (Ermeniler ve Fransızlar) 

 Millî Mücadele’nin ilk kurşunu hangi cephede atılmıştır? (Güney Cephesi) 

 Doğru Cevap: D  

 

7. Maraş: Sütçü İmam, Antep: Şahin Bey, Urfa: Ali Saip Bey 

 Doğru Cevap: B  

 

8. Sakarya Savaşı, Batı Cephesi ile ilgili olduğu için “Doğu Cephesi'ndeki kazanılan başarı Güney 

 Cephesinde mücadeleyi etkilemiştir.” ifadesi yanlış olur.  

 Doğru Cevap: B  

 

9. Verilen bilgilere bakılarak Antep halkı hakkında tüm öncüllere ulaşılabilir. 

 Doğru Cevap: D 

 

TEST 4 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilere bakılarak Fransızlar hakkında yapılan tüm yorumların doğru olduğu söylenebilir 

 Doğru Cevap: D  

 

2. İtilaf Devleri arasında ilk kez görüş ayrılığı Paris Barış Konferansı sırasında başlamıştır.  

 Doğru Cevap: C  

 

3. Yaşadıkları toprakları savunan Maraş halkı için vatansever, bağımsızlığına düşkün ve milliyetçi

 ifadelerinin hangilerinin kullanılması doğru olur. 

 Doğru Cevap: B  

 

4. Rıdvan Hoca’nın davranışına bakılarak onun hakkında öncüllerde belirtilen tüm ifadeler 

kullanılabilir. 

 Doğru Cevap: D  

 

5. Sütçü İmam Ermenilerin yaptığı olaylara karşı tepkisini göstermiştir. (I. Öncül doğru) 

Sütçü İmam ve Çakmakçı Sait, işgalcilerin yaptıklarını kabullenmemiş, olaylara sessiz 

kalmamışlardır. (III. Öncül doğru)  

Doğru Cevap: C  

 

6. Antep direnişinin sembol ismi Şahin Beydir.  

 Doğru Cevap: C 

 

7. Güney Cephesindeki direnişin TBMM tarafından desteklendiği ile ilgili yorum yapabileceğimiz bir 

bilgiye rastlanılmamaktadır.  

 Doğru Cevap: C 

 

8. Verilen bilgilerde “Fransızlar, Adana’nın yönetimini niçin Ermenilere bırakmışlardır?” sorusunun 

cevabına ulaşılamaz.  

 Doğru Cevap: D 

 



TEST 5 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilere bakıldığında “Fransızlar ile barış yapmanın ancak şehri terke etmeleri halinde 

gerçekleşeceği söylenmiştir.” ifadesinin kullanılması doğru olmaz.  

 Doğru cevap: B  

 

2. Onikiler yazdıkları mektupla Urfa halkının; bağımsızlığına düşkün, vatansever ve kararlı niteliklerini 

ön plana çıkarmışlardır. 

 Doğru cevap: A  

 

3. Adı geçen şehirlerimizin TBMM tarafından çeşitli unvanlar ile ödüllendirilmelerinde; İstanbul 

Hükümeti’ne karşı gösterdikleri sadakat etkili olmamıştır. Çünkü böyle bir durum 

gerçekleşmemiştir.  

 Doğru cevap: A  

 

4. Hakkında bilgi paylaşımı yapılan şehrimiz Urfa’dır. 

 Doğru cevap: B  

 

5. Şahin Bey’in yazdığı mektuba bakılarak onun hakkında tüm öncüllerdeki çıkarımların doğru olduğu 

söylenebilir.  

 Doğru cevap: C  

 

6. Güney Cephesinde askeri mücadeleler Sakarya Savaşı sonrasında imzalanan Ankara Antlaşması ile 

sona ermiştir. 

 Doğru cevap: C  

 

7. Güney Cephesinde bölge halkının bağımsızlık için verdiği büyük mücadele nedeniyle bölgedeki 

mücadele hakkında “Destanlaşan Direniş” başlığının kullanılması uygun olur.  

 Doğru cevap: B  

 

8. Harita gösterilen cephe Güney Cephesi, mücadele edilen düşman ise Fransızlar ve Ermeniler’dir. 

 Doğru cevap: D 

 

 

 

 

 

 

TEST 6 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Kazım Karabekir; 

 - Doğu Cephesi komutanlığı sırasında Ermenileri mağlup etmiş, TBMM adına Gümrü 

Antlaşmasını imzalamıştır. (I. Öncül doğru) 

 - Doğu Cephesi komutanlığı ve Edirne milletvekilliği yapmıştır. (II. Öncül doğru) 

 - Vatansever ve asla vazgeçmeyen bir kişidir. (III. Öncül doğru) 

 Doğru cevap: D  

 

2. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımların doğru olduğu görülmektedir.  

 Doğru cevap: D  



3. En geniş alana yayılan cephe Doğu cephesi olmuştur. (Yanlış. Batı Cephesidir.) 

Batı Cephesinde mücadele edilen devlet İngiltere tarafından desteklenmiştir. (Haritadan 

ulaşılamaz.) 

 Doğru cevap: A  

 

4. Sütçü İmam, milliyetçi ve vatanseverdir. 

 Doğru cevap: A 

 

 

TEST 7 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Mondros Mütarekesinin imzalanması öncüllerde verilen tüm sonuçları ortaya çıkarmıştır.  

 Doğru cevap: D  

 

2. - Belirli bir merkezden yönetilmiyor olması 

 - Askerliğin gerektirdiği disipline sahip olmaması 

 - İhtiyaçlarını halktan karşılarken zor kullanması durumları Kuvâ-yı Millîye birliklerinin olumsuz 

sayılabilecek özellikleri arasında gösterilebilir. 

 Doğru cevap: B  

 

3. Parçayı okuyan bir kişi öncüllerde verilen tüm bilgilere ulaşabilir.  

 Doğru cevap: A  

 

4. Gediz Muharebelerinde Yunan ordusuna mağlup olunması, Kuvâ-yı Millîye birliklerinin emirlere 

uyma konusunda sıkıntılar yaşadığı, Mustafa Kemal’in Kuvâ-yı Millîye ile ilgili düşüncelerinde haklı 

olduğu, düzenli orduya geçmenin bir zorunluluk haline geldiğini gösterir. 

 Doğru cevap: B  

 

5. I, II ve IV. öncülde verilen özellikleri Kuvâ-yı Millîye birliklerinin bağımsızlığı sağlamaya ve TBMM 

otoritesini temin etmeye çalıştığının göstergesidir. 

 Doğru cevap: A  

 

6. İzmir’in işgal edilmesine kadar işgallerin geçici olacağını düşünen Türk milleti, vatanın elden gitmek 

üzere olduğunu anladı ve vatan savunmasını fiilen üstlendi. 

 Doğru cevap: B  

 

7. Yunan ordusunun sayısı 20000 olduğuna Türk ordusunun sayısı asker sayısı 6000 olduğuna göre 

Türk askeri sayısı Yunanlıların yarısından fazla değildir.  

 Doğru cevap: A  

 

8. Anadolu’daki direniş devam ettiği için İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nı uygulamakta zorluk 

çekiyorlardı. Bu nedenle Yunan ordusunun saldırılarını artırarak devam ettirmesini istediler. 

Yunanlılar’ın amacı da Ankara’yı ele geçirip millî harekete son vermekti. TBMM’nin, düzenli 

ordunun kurulmasına karşı çıkan Çerkez Ethem isyanı ile uğraşmak zorunda kalmasını fırsat bilen 

Yunanlılar saldırıya geçtiler. (6 Ocak 1921). Bursa ve Uşak’tan başlayarak Eskişehir ve Afyon 

yönünde ilerlemeye başladılar. 

 Doğru cevap: D 



TEST 8 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm çıkarımlara ulaşılabilir. 

 Doğru cevap: D  

 

2. Ülke çapındaki tüm savunma cemiyetlerinin birleşmesi Mili Mücadele’ye ve düzenli orduya olan 

inançta artış yaşandığının kanıtı olarak gösterilemez. 

 Doğru cevap: D  

 

3. Yasama ve yürütme yetkileri milletin tek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi’nde toplanır. (I. Öncül 

doğru) 

 Dinî hükümlerin yerine getirilmesi Büyük Millet Meclisi’ne aittir. (II. Öncül doğru) 

 Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. (III. Öncül doğru) 

 Doğru cevap: D  

 

4. II. Madde: Güçler ayrılığını değil güçler birliğini vurgulamıştır. 

 Doğru cevap: B  

 

5. I. İnönü Savaşı sonrasında TBMM’nin uluslararası alanda itibarının artmasına neden olan 

gelişmeler şunlardır; 

 a.  TBMM, Londra Konferansına davet edilmiştir. 

 d.  Rusya ile Moskova Anlaşması imzalanmıştır. 

 f.  Afganistan ile Dostluk Anlaşması imzalanmıştır. 

 Doğru cevap: C  

 

6. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllerdeki çıkarımların doğru olduğu söylenebilir.  

 Doğru cevap: D  

 

7. İtilaf Devletleri hakkında “Türk tarafının da kabul edeceği adil bir anlaşma üzerinde durdular.” 

ifadesi kullanılamaz. 

 Doğru cevap: B  

 

8. Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal’in Londra Konferansına katılarak tüm öncüllerdeki 

amaçlara ulaşmak istediği söylenebilir. 

 Doğru cevap: D 

 

 

 

TEST 9 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Taraflar, birbirlerine zorla kabul ettirilmek istenen bir antlaşmayı tanımayacaklardır. (Sevr 

Antlaşması’nın geçersizliğini iki ülkede kabul edecektir.) 

 Bu antlaşmada geçen “Türkiye” terimi Misakımillî sınırlarını tanımlamaktadır. )Rusya 

Misakımillî’nin varlığını tanıyacaktır.) 

 Türkiye, Batum’u Gürcistan’a bırakacaktır. (Misakımillî’den taviz verilmiştir.) 

 Taraflar, iki taraf arasında bugüne kadar yapılan bütün antlaşmaların hükümsüz olduğunu kabul 

ederler. (Çarlık Rusya ve Osmanlı arasındaki antlaşmalar geçersiz olacaktır.) 

 Doğru cevap: B  



2. Londra Konferansının yapılması ile İtilaf Devletleri’nin Anadolu toprakları üzerindeki hedeflerinden 

vazgeçtikleri söylenemez. 

 Doğru cevap: D  

 

3. -  Türk Devleti gönülden bağlarla bağlı bulunduğu Afgan Devleti’ni tanır. (Siyasi) 

-  Afgan Devleti, Halifeliği elinde bulunduran Türkiye’nin bu alanda liderliğini kabul eder. (Dini- 

siyasi) 

- Taraflar, emperyalist devletler tarafından herhangi birine yapılmış saldırıyı kendine yapılmış 

sayarak elindeki bütün imkânlarla yardıma koşmayı kabul ederler. (Askeri) 

- İki ülkenin arasındaki bağları daha kuvvetli bir hale getirmek amacı ile Türkiye, Afganistan’a subay 

ve öğretmen göndermeyi kabul eder. (Askeri – kültürel) 

 Doğru cevap: C  

 

4. IV. Bölümde belirtilen Sevr Antlaşması küçük değişiklikler ile Türk tarafına barış olarak teklif 

edilmesi TBMM için kazanım olarak görülemez. 

 Doğru cevap: D  

 

5. Moskova Antlaşmasının imzalanması İtilaf Devletlerinin hoşuna gitmemiştir. Çünkü uluslararası 

alanda yalnız bırakılmak istenilen Türkiye’ye Rusya’nın birçok alanda destek olma sözü vermesi ve 

Rusya’nın, İtilaf Devletleri’nin hiçe saydığı Misakımillî’nin varlığını tanıması İtilaf Devletleri için 

kabul edilemez bir durumdur.  

 Doğru cevap: A  

 

6. Mustafa Kemal bu telgrafı II. İnönü Zaferi’nin kazanılması sonrasında İsmet Paşa’ya çekmiştir.  

 Doğru cevap: D  

 

7. II. İnönü Savaşı Yunanların Türklere karşı aldığı son mağlubiyet değildir. Sonrasında Sakarya ve 

Büyük Taarruzda Türk ordusuna mağlup olmuşlardır.  

 Doğru cevap: B  

 

8. İngilizlerin, Yunanlara olan desteklerini devam ettirirken Fransa ve İtalya’nın Anadolu’dan ayrılma 

niyetinde olmaları; İtilaf Devletleri arasında görüş birliğinin bulunmadığı ve İtilaf Devletleri’nin Milli 

Mücadele’ye bakış açılarının farklı olduğunu gösterir. 

 Doğru cevap: C 

 

 

TEST 10 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Verilen bilgilere bakılarak Türk ordusunun hazırlık yapacak zamanı bulamadığı söylenemez.  

 Doğru cevap: A  

 

2. Başkomutanlık Yasası ile 5 Ağustos 1921’de meclisin bütün yetkileri üç aylığına Mustafa Kemal’e 

devredildi. 

 Doğru cevap: B  

 

3. Mustafa Kemal Paşa’nın Türk ordusuna geri çekilmesi emrini verirken İngilizlerin Yunan ordusuna 

destek vermesinin önüne geçmek gibi bir hedefi yoktur.  

 Doğru cevap: D  



4. Mustafa Kemal ordumuzun geri çekilmesi ile bazı önemli topraklarımızın Yunanlara bırakılması, 

geri çekiliş ve toprak kaybının halk arasında üzüntüye sebep olması gibi olumsuz durumlarından 

ortaya çıkabileceği endişesini taşımaktadır. 

 Doğru cevap: D  

 

5. Kütahya-Eskişehir Savaşının kaybedilmesi üzerine önerilen çözümler arasında padişahın desteğinin 

mutlaka alınması bulunmaz. 

 Doğru cevap: C  

 

6. Verilen sözler ile işaret edilen gelişme Maarif Kongresi’nin Ankara’da toplanmasıdır.  

 Doğru cevap: C  

 

7. III. bölümde ordunun insan kaynağı açısından güçlendirilmesi değil ulaşım (lojistik) imkanlarının 

geliştirilmesi düşünülmüştür.  

 Doğru cevap: C  

 

8. Verilen bilgilerde getirilen yardım malzemesinin önemli çoğunluğunu savaş aletleri oluşturduğu 

belirtilmemiştir. 

 Doğru cevap: B 

 

TEST 11 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllerdeki çıkarımların doğru olduğu söylenebilir.  

 Doğru cevap: D 

 

2. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllerdeki çıkarımların doğru olduğu söylenebilir. 

 Doğru cevap: D  

 

3. Kurtuluş Savaşı’nda Yunanların Türklere ilk kez saldırması Sakarya Savaşı ile olmamıştır. Türklere 

olan saldırıları İzmir’in işgali başlamıştır. (III. Öncül yanlış) 

 Doğru cevap: C  

 

4. Sakarya Savaşı ile ilgili olarak yazılan bu şiir savaşın edebiyat üzerindeki etkisinin bir kanıtıdır.  

 Doğru cevap: D  

 

5. Verilen sözlerine bakıldığında Atatürk’ün öncüllerde verilen tüm yorumları dile getirdiği 

söylenebilir.  

 Doğru cevap: A  

 

6. Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile TBMM arasında Kars Antlaşması’nın imzalanması. Ve 

Fransa’nın Ankara Antlaşması ile Hatay hariç işgal ettikleri bölgeleri boşaltması Sakarya Savaşı’nın 

ulusal alandaki sonuçları arasında yer almaz. 

 Doğru cevap: C  

 

7. II. İnönü Zaferi’nin kazanılması ile 5 Temmuz 1921’de boşaltmaya başladığı Anadolu topraklarını 

Sakarya Savaşı sonrası tamamen terk etti. (İTALYA) 

 TBMM Hükûmeti anlaşma imzalayarak TBMM Hükümeti’ni ve Misakımillî’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti 

oldu. (FRANSA) 



 Ağır yenilgi ve kayıplar ülke kamuoyunda boşuna savaşıldığını düşünenlerin sayısını artırmıştı. 

(YUNANİSTAN) 

 Yunanlılar’ın başarışız olacağını anlayıp olası bir Türk taarruzunu önlemek için barış teklifiyle

 mevcut durumu korumaya çalıştı. (İNGİLTERE) 

 Doğru cevap: C  

 

8. Moskova Antlaşması ile Batum Gürcistan’a bırakılmıştır. Ankara Antlaşması ile Hatay Fransa 

güdümündeki Suriye’ye bırakılmıştır. Bu nedenle II. Öncüldeki “Kurtuluş Savaşı’nın Misakımilli’den 

taviz verilmeden sona erdirildiği” ifadesi yanlıştır.  

 Doğru cevap: D 

 

TEST 12 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllerdeki çıkarımların doğru olduğu görülmektedir.  

 Doğru cevap: D 

 

2. II. Güney Cephesindeki askeri mücadeleler sona ermiştir. (Yanlış. Çünkü Güney Cephesinde 

mücadelelere Sakarya Savaşı sonrası imzalanan Ankara Antlaşması son vermiştir.) 

IV. Batı Cephesinde kazanılan ilk askeri başarı olmuştur. (Yanlış. Batı Cephesinde kazanılan ilk 

askeri başarı I. İnönü’dür.) 

 Doğru cevap: B  

 

3. Sakarya Savaşı ile Yunan ordusu Anadolu topraklarından atılması Sakarya Savaşı ile değil Büyük 

Taarruz ile olmuştur.  

 Doğru cevap: D  

 

4. Sakarya Savaşı, Türklerin taarruzu ile başlamamış, Yunan saldırısı ile başlamıştır. (III. Öncül yanlış) 

 Doğru cevap: A 

 

TEST 13 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1.  Verilen bilgilere bakılarak tüm seçeneklerdeki yorumların doğru olduğu söylenebilir.  

 Doğru cevap: D 

 

2. Verilen metinde daha çok askeri alanda yapılan hazırlıklardan bahsedilmiştir. 

 Doğru cevap: B  

 

3. Verilen bilgilere bakılarak yapılacak taarruz çalışmaları, büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğü ve 

bu nedenle taarruzun gizli tutulmaya çalışıldığı, düşmanın şaşırtılmak istendiği söylenebilir. 

 Doğru cevap: A  

 

4. Türk ordusu subay ve tüfek sayısı bakımından üstün olduğu için Yunan ordusunun her açıdan daha 

güçlü olduğu söylenemez. 

 Doğru cevap: A  

 

5. Milli mücadelenin siyasi olarak sonuca ulaşması Mudanya Mütarekesi ile olmuştur. (II. Öncül 

yanlış) 

 Doğru cevap: B 



6. Büyük Taarruz, Türk Milleti’nin milli egemenlik değil, milli bağımsızlık yolunda attığı önemli bir 

adımdır. 

 Doğru cevap: A  

 

7. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde Atatürk’ün; deha sahibi ve planlı bir kişiliğe sahip olduğu ifade 

edilebilir. 

 Doğru cevap: A  

 

8. Türk milleti için mücadelesini dış destek alarak yaptığı söylenemez.  

 Doğru cevap: C 

 

TEST 14 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Verilen bilgilere bakılarak “Mudanya Mütarekesi’ne Osmanlı Devleti neden katılmadı?” sorusunun 

cevabına ulaşılmaz.  

 Doğru cevap: C 

 

2. Türk ordusunun her açıdan İngiliz ordusundan üstün durumda olduğu söylenemez. 

 Doğru cevap: D  

 

3. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile “Milli Mücadele’nin siyasi dönemi sona erip askeri dönemi 

başlamıştır.” denilemez. Çünkü Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Milli Mücadelenin siyasi dönemi 

başlamıştır. (III. Öncül yanlış) 

 Doğru cevap: A  

 

4. Mudanya Mütarekesi’nde Yunanların İngilizleri temsil etmesi; İngilizlerin Yunanlara olan 

desteğinin devam ettiği ve Yunanların konferansta başka bir ülkenin diplomatik becerilerine umut 

bağladığını gösterir. (I ve II. Öncül doğru) 

 Doğru cevap: A  

 

5. İtilaf Devletlerinin TBMM’nin varlığını ilk kez kabul etmesi Mudanya Mütarekesi ile değil Londra 

Konferansı ile olmuştur. 

 Doğru cevap: C  

 

6. Mudanya Mütarekesi’nin Yunanlar ile Türkler arasındaki tüm sorunları çözüme kavuşturması söz 

konusu değildir.  

 Doğru cevap: D  

 

7. Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdi. (Mudanya Mütarekesinin imzalanması) 

 Doğru cevap: D  

 

8. Tazecik düzenli ordunun, ilk zaferinin sevinç naralarını duyacaksınız ülke semalarında. (I. İnönü 

Savaşı) 

 Biraz at koşturun tarihin şanlı sayfaları arasında ve atınızı sulayın, büyük zafere, şanlı dirilişe adını 

veren, o kıvrım kıvrım akan çılgın nehrin serin sularında. (Sakarya Meydan Muharebesi) 

 Ordulara Akdeniz’i hedef gösteren o eşsiz kahramanın Kocatepe sırtlarındaki görüntüsünü karşı 

tepelerden seyredin. (Dumlupınar Meydan Muharebesi) 

 Doğru cevap: B 



TEST 15 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Ateşkes görüşmelerinin İzmir’de yapılmasını isteyen Mustafa Kemal’in; ev sahipliği yapacağı bu 

toplantıda İtilaf Devletleri’ne Misakımilli’yi zorla kabul ettirmek gibi bir amacı yoktur. 

 Doğru cevap: B  

 

2. Lozan Konferansı’nda bir tarafta TBMM diğer tarafta ise İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, 

Romanya, Yugoslavya ve Japonya devletleri vardı. SSCB ve Bulgaristan Boğazlar konusu 

görüşülürken konferansa katıldılar.  ABD ise konferansta gözlemci sıfatıyla yer aldı. 

 Doğru cevap: C  

 

3. Verilen bilgilere bakıldığında tüm seçeneklerdeki yargılara ulaşılabilir.  

 Doğru cevap: D  

 

4. Osmanlı Hükûmetinin varlığının resmen sona ermesi ulusal bir durumdur.  

 Doğru cevap: B  

 

5. I. Türk topraklarında bir Ermeni Devleti oluşturulmasına izin vermeme (Ülke bütünlüğü) 

 II. Osmanlı Devleti’nin yabancılara vermiş olduğu kapitülasyonları kaldırma (Bağımsızlık) 

 Doğru cevap: B  

 

6. İsmet Paşa’nın sözlerine bakıldığında Lozan Konferansında ekonomik güç ile ilgili bir beklenti içinde 

olduğu söylenemez.  

 Doğru cevap: D  

 

7. Mustafa Kemal’in sözleri ile kast ettikleri arasında kapitülasyonlar, Osmanlı borçları ve azınlık 

hakları yer alır. 

 Doğru cevap: D  

 

8. İki harita karşılaştırıldığında; Türkiye’nin sınırlarının genişlediği ve Anadolu topraklarındaki 

paylaşımın sona erdirildiği söylenebilir. 

 Doğru cevap: A  

 

9. Yunanistan tazminat ödemeyi kabul ederek savaşın sorumlusu olduğunu ilan etmiştir.  

 Doğru cevap: B 

 

 

 

TEST 16 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. “I. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. 

 IV. Düyun-u Umumiye Teşkilatı kaldırılacaktır.” maddeleri Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını 

kazanmasına katkı sağlamıştır. 

 Doğru cevap: C 

 

2. Lozan’da kabul edilen “Anadolu’daki bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecek.” 

maddesi ile azınlık haklarını bahane olarak kullanmasının önüne geçilmek istenmiştir.  

 Doğru cevap: D  



3. Lozan’da Boğazlar Komisyonu kararı alınması ile Türkiye’nin egemenlik hakları zarar görmüştür. Bu 

madde Misakı milliye aykırıdır ve bağımsız devlet anlayışıyla ters düşmektedir. 

 Doğru cevap: D  

 

4. Bu tabloya bakıldığında Türkiye’nin Lozan’da; Ekonomik bağımsızlık, azınlıklar ve askeri güç 

alanlarında Misakımilli doğrultusunda kazanım elde ettiği söylenebilir. 

 Doğru cevap: C  

 

5. Halil Dikmen’in “İstiklal Savaşı’nda Mermi Taşıyan Kadınlar” isimli tablosu ile Kurtuluş Savaşı’nın 

resim üzerindeki etkisinden bahsedilmiştir. 

 Doğru cevap: A  

 

6. Özelliklerinden bahsedilen eserin adı Ateşten Gömlektir. 

 Doğru cevap: C  

 

7. I. İbrahim Çallı - Zeybekler Tablosu (Sanat) 

 II.  Sarayburnu Atatürk Anıtı (Sanat)  

 III.  Yakup Kadri - Yaban romanı (Edebiyat) 

 IV.  Hikmet Onat-Siperde Mektup Okuyan Askerler (Sanat) 

 V.  Tarık Buğra - Küçük Ağa Romanı (Edebiyat) 

 Doğru cevap: B  

 

8. Verilen tüm öncüllerdeki bilgilerin doğru olduğu görülmektedir.  

 Doğru cevap: D  

 

9. “Milli Mücadele zamanında en çok edebiyat alanında eserler verilmiştir.” ifadesi yanlıştır.  

 Doğru cevap: B  

 

10. “Çankaya” Falih Rıfkı Atay’a ait bir eserdir.  

 Doğru cevap: B 

 

TEST 17 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Batı Cephesindeki savaş en başından beri TBMM tarafından oluşturulan düzenli ordular ile 

sürdürülmemiştir. Çünkü en başta Kuva-yı Milliye birlikleri vardır. (I. Öncül yanlış) 

 Kurtuluş Savaşı’na son veren belge Doğu Cephesi’nde değil Batı Cephesinde yaşanan savaşlar 

sonucunda imzalanmıştır. (III. Öncül yanlış) 

 Doğru cevap: C 

 

2. Kazım Karabekir Kurtuluş Savaşı yıllarında sadece Doğu Cephesinde görev yapmıştır. Bu nedenle 

Kazım Karabekir hakkında farklı cephelerde önemli vazifelerde bulunmuştur. 

 Doğru cevap: A  

 

3. “Doğu Cephesi’ndeki tehdit ortadan kalkınca askerî birliklerin ve Ermeniler’den elde edilen silah 

ve cephanenin bir bölümü Batı Cephesi’ne aktarıldı.” ifadesi “Doğu Cephesi’nde kazanılan başarı 

TBMM’ye uluslararası düzeyde neler kazandırmıştır?” sorusunun cevabı olamaz. Çünkü bu sonuç 

ulusal bir sonuçtur. 

 Doğru cevap: D  



4. Güney Cephesinde mücadele eden halk için “Yaşanan işgallerin kısa süreli olacağına inanarak daha 

kabul edilebilir tepkiler göstermişlerdir.” ifadesi kullanılamaz. (III. öncül yanlış) 

 Doğru cevap: B  

 

5. Yunanistan’ın İzmir’e Rum göçmen taşıması; İşgalin geçici bir durum olmadığı ve İzmir’de Rum 

nüfusun çoğunluk haline getirilmeye çalışıldığını gösterir.  

 Doğru cevap: A  

 

6. I. İnönü Savaşı ile hakkında haber yapan Hâkimiyet ve İstikbal gazetelerinin TBMM’nin uluslararası 

alanda elde ettiği kazanımlardan bahsettiği ifade edilebilir.  

 Doğru cevap: D 

 

TEST 18 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. İsmet Paşa’nın telgrafına bakılarak Doğu Cephesi’nde kazanılan zaferin diğer cephelerdeki 

zaferlerden daha önemli olduğuna ulaşılamaz. 

 Doğru cevap: A 

 

2. Verilen bilgilere bakılarak Güney Cephesi’ndeki bazı illerin çeşitli unvanlar ile ödüllendirildiği 

görülmektedir. 

 Doğru cevap: A  

 

3. Parçada geçen “Yunan ordusu üç ay içinde ikinci kez yenilmiş” ifadesi Batı Cephesi’nde yaşanan II. 

İnönü Savaşı ile ilgilidir. 

 Doğru cevap: D  

 

4. Meclis, aldığı karar ile bütün yetkilerini Kurtuluş Savaşı’nın sonuna kadar değil sadece üç aylığına 

Mustafa Kemal’e devretmiştir 

 Doğru cevap: C  

 

5. TBMM tarafında Maarif Kongresi’nin yapılması Osmanlı Devleti’nde yaşanan eğitim ve öğretimdeki 

sıkıntılara tamamen son verildiğinin kanıtı değildir. (IV. Öncül yanlış) 

 Doğru cevap: A  

 

6. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir.  

 Doğru cevap: D 

 

7. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir. 

 Doğru cevap: D 

 

 

 

 

TEST 19 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. II, III ve IV. bölümlerdeki ifadeler Sakarya Savaşının Türk milleti için “topyekûn bir mücadele” 

olduğunu göstermektedir. 

 Doğru cevap: C 



2. I, II ve III. öncüllerde belirtilen gelişmeler Sevr Antlaşması’nın uygulanmayacağının anlaşılmasına 

örnek olur. 

 Doğru cevap: A  

 

3. Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal’in kararlılık ve mücadeleci olma özelliklerine sahip 

olduğu söylenebilir.   

 Doğru cevap: C  

 

4. “Muallim ordusu” ifadesi ile kast edilen gelişme Maarif Kongresidir.  

 Doğru cevap: A  

 

5. Kurtuluş Savaşı'nın sonuçlanmasına neden olan diplomatik gelişme Mudanya Mütarekesi’dir. 

Mudanya Mütarekesinin adı parçada geçmemektedir.  

 Doğru cevap: B  

 

6. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir. 

 Doğru cevap: D  

 

7. Lozan Barış Görüşmelerinde akılcı davranılmış, sorunlara tarafların tamamının kabul edebileceği 

makul çözümler aranmıştır. Bu durum Lozan Antlaşması’nın, I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanıp 

hâlâ yürürlükte olan tek antlaşma olma özelliğine sahip olmasını açıklayan özelliklerdir. 

 Doğru cevap: D  

 

8. Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndaki görüşmelere İsmet İnönü’nün başkanlık etmesi onun 

diplomatik alandaki becerisini kanıtlamaktadır. 

 Doğru cevap: A    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ÜNİTE: ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 

TEST 1 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilere bakılarak cumhuriyetçilik ile ilgili tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir.  

 Doğru Cevap: D  

 

2. Milli birlik ve beraberlik kavramı cumhuriyetçilik değil milliyetçilik ile ilgili bir kavramdır.  

 Doğru Cevap: B  

 

3. Cumhuriyet kişisel egemenliği değil halk egemenliğini ön plana çıkaran bir anlayıştır. 

 Doğru Cevap: C  

 

4. (IV) Bu yönetim şeklinde yöneticiler halk tarafından süresiz olarak seçilirler. (Bu ifade yanlıştır. 

Çünkü yöneticiler belirli süreler için seçilirler.) 

 Doğru Cevap: B  

 

5. Sınırsız özgürlük cumhuriyetçilik ilkesi ile bağdaşmayan bir durumdur.  

 Doğru Cevap: D  

 

6. III. İlk TBMM’nin yasama, yürütme ve yargı yetkisini üstüne alması (Bu durum savaş zamanında 

mecburiyetten uygulanan bir durumdur. Fakat bu durum demokrasiye uygun değildir. Yani 

cumhuriyetçilik ilkesi ile bağdaşmaz.) 

 Doğru Cevap: C  

 

7. Sivas Kongresi’nde tüm cemiyetlerin “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk” adı altında 

birleştirilmesi “ milli birlik ve beraberlik kavramı ile ilgilidir. Milli egemenlik ile alakalı değildir.  

 Doğru Cevap: D  

 

8. Verilen bilgilere başlık olarak I. Cumhuriyet İle Neler Kazandık? ve II. Cumhuriyetin Getirdikleri 

başlıkları verilmelidir. 

 Doğru Cevap: A 

 

 

 

TEST 2 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir. 

 Doğru Cevap: D  

 

2. “Türk milliyetçiliği ırk birliğine değil duygu birliğine dayanır.” İfadesini en iyi açıklayan Atatürk sözü 

şudur: “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” 

 Doğru Cevap: D  

 

3. Milliyetçilik ilkesinin özellikleri; 

 a. Dinsel hoşgörü anlayışına bağlıdır. (Laiklik) 

 b. Sınıf ayrımının varlığını reddeder. (Halkçılık) 

 c. Millet egemenliği ilkesiyle bağlantılı ve demokrasiye yöneliktir. (Cumhuriyetçilik) 

 Doğru Cevap: B  



4. “Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında ulusal birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve 

kabiliyetlerinin olgunluğudur.” (Milli birlik ve beraberlik) 

 Doğru Cevap: C  

 

5. Bu bilgilerde çağdaşlık ve milli birlik ve beraberlik esasları vurgulanmıştır. 

 Doğru Cevap: B  

 

6. Milli Mücadelenin en sıkıntılı dönemlerinde Ankara’ da Maarif Kongresi’nin toplanması ülkenin 

işgalden kurtarılması için yapılmış bir gelişme değildir.  

 Doğru Cevap: D  

 

7. I. Bir ülkeyi, ülkenin bütün fertlerini ve bütün değerlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin sevmeyi, 

sahiplenmeyi gerektirir. (Eşitlikçi olma) 

 II. Milliyetçilik insanları dinine veya ırkına göre ayırmaz. Tam tersine insanları, millî ve evrensel 

değerleri esas alarak birleştirir. (Birleştirici olma) 

 III. Milliyetçilik, hiçbir yabancı unsura ayrıcalık tanımaz. Öncelikle yerli ve millî olanı korur. ( Milli 

menfaatleri koruma) 

 Doğru Cevap: A  

 

8. I.  Kapitülasyonların kaldırılması (Milliyetçilik) 

 II.  Saltanatın kaldırılması (Cumhuriyetçilik) 

 III.  Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması ((Milliyetçilik) 

 IV.  Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun kurulması (Milliyetçilik) 

 Doğru Cevap: C 

 

TEST 3 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Halkçılık, ülke içinde yapılacak tüm çalışmaların devlet aracılığı ile yerine getirilmesini öngörmez. 

(III. Öncül yanlış) 

 Doğru Cevap: C  

 

2. Ülke yönetiminde erkekleri hâkim kılmak halkçılık ilkesinin amaçlarından değildir.  

 Doğru Cevap: D  

 

3. Verilen bilgilere bakılarak halkçılık ile ilgili ortaya atılan tüm çıkarımların doğru olduğuna 

ulaşılabilir.  

 Doğru Cevap: A  

 

4. Millet egemenliğini ve demokratik anlayışı esas alır. Bu yönleriyle halkçılık, cumhuriyetçilik ilkesinin 

tamamlayıcısıdır. 

 Doğru Cevap: D  

 

5. “Yönetime eşit olarak katılma” durumuna örnek olarak Türk kadınına siyasal haklarının verilmesi 

gösterilebilir.  

 Doğru Cevap: A  

 

6. Verilen sözlerde II. öncüldeki yargılara ulaşmamıza yardımcı olacak bilgiye ulaşılamaz.  

 Doğru Cevap: B  



7. Halkçılık, herkesin devlet imkânlarından eşit faydalanmasını öngörür. “sosyal devlet” anlayışının bir 

sonucu olarak devletin halka hizmet götürmesini gerekli kılar. Bu yönüyle de devletçilik ilkesinin 

tamamlayıcısıdır. 

 Doğru Cevap: B  

 

8. - Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin doğal bir sonucudur. (√) 

 - Kanunlar karşısında tüm vatandaşların eşit muamele görmesini savunur. (√) 

 - Sınıf ayrımı ve ayrıcalıklı toplumsal yapıya karşıdır. (√) 

 - Üretim, sermaye, devlet yatırımları gibi kelimeler ile ifade edilebilir. (X) 
 - Adaletin sağlanması, ülke yönetimine eşit katılımın hakkının olması ilkelerini benimser. (√) 
 Doğru Cevap: C  

 

9. - Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş (C seçeneği) 

 - Medeni Kanun kabul edilmiş (A seçeneği) 

 - Unvan ve ayrıcalıklar kaldırılmıştır. ( B seçeneği) 

 Doğru Cevap: D    

 

 

TEST 4 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Devletçilik ilkesi ekonomik kalkınma için sadece devletin yatırım yapması beklemez. Özel sektörün 

yapamadığı yatırımları devlet yapar. (II. Öncül yanlış) 

 Doğru Cevap: C  

 

2. “Vatandaşın elinde yeterli sermayenin bulunmaması, büyük yatırımların devlet tarafından 

yapılmasını gerekli kılmıştır.” ifadesi devletçilik ilkesinin zorunluluktan doğduğunu ve vatandaşın 

ekonomik gücünün olmamasının devletçilik ilkesinin uygulanmasını gerekli kıldığını gösterir.  

 Doğru Cevap: C  

 

3. Türkiye’nin savaştan yeni çıkmış olması büyük yatırımların vatandaşa değil devlete yaptırılmasını 

zorunlu kılar. (III. Öncül yanlış) 

 Doğru Cevap: C  

 

4. 1929’da tüm dünyada yaşanan ekonomik bunalımının yaşanması ülkemizde devletçi ekonomi 

modeline geçişin dış nedenidir. Diğer öncüllerdekiler iç nedenlerdir.  

 Doğru Cevap: B  

 

5. Verilen bilgilere bakılarak devletin, sanayi alanında yatırımlar yapmış ve yapılan yatırımlar tek bir 

alan ile sınırlı kalmamıştır. 

 Doğru Cevap: A  

 

6. Verilen bilgilerde daha çok devletçilik ilkesinin siyasi yönü üzerinde durulmuştur. 

 Doğru Cevap: A  

 

7. 1929 dünya ekonomik bunalımı sonucunda Türkiye’de ekonomik yatırımların devlet eli ile 

yapılması ve devletçilik ilkesinin uygulanmasına neden olmuştur. 

 Doğru Cevap: B  

 



8. Devletin sosyal adaleti sağlamak adına işçi ve işveren arasında her zaman işçiden yana olması sosyal 

devlet anlayışına uygun değildir. 

 Doğru Cevap: D 

 

 

 

TEST 5 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Bireyin istediği siyasi partiyi desteklemesi din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili değildir.  

 Doğru Cevap: A 

 

2. I. Saltanatın kaldırılması ve III. Halifeliğin kaldırılması yeniliklerinin hangileri ile hem cumhuriyetçilik 

hem de laiklik ilkesinin birlikte hayata geçirilmiş olduğunu gösterir.  

 Doğru Cevap: B  

 

3. Laiklik ilkesi insanların devletin seçtiği değil kendi seçtiği dinî inançlarında özgür olmalarına ve 

inançlarının gereğini yerine getirmelerine olanak sağlar. (III. Öncül yanlış) 

 Doğru Cevap: A  

 

4. Verilen tüm kazanımlar laiklik ilkesi ile ilgilidir.  

 Doğru Cevap: B  

 

5. Bu bilgilerde laiklik ilkesinin siyaset ile ilgisinden bahsedilmiştir.  

 Doğru Cevap: C  

 

6. I. Olayları doğmalara, peşin yargılara sapmadan mantıki ve kabul edilebilir gerçeklik çerçevesinde 

açıklamayı ister. (Akılcılık, bilimsellik) 

 II. Her bireyin istediği inanca sahip olmasını ve onun gereklerini yerine getirebilmesini destekler. 

 (Din ve vicdan özgürlüğü) 

III. Bireylerin kendisinde farklı bir inanca sahip olan kişileri olduğu gibi kabul etmesi anlayışını 

savunur. (Dini hoşgörü) 

 Doğru Cevap: A  

 

7. Laiklik ilkesi toplumsal alanda sağlanan eşitliği siyasi alanda da sağlamaya yardımcı olamaz. (II. 

Öncül yanlış) 

 Doğru Cevap: B  

 

8. Atatürk kullandığı sözlerle laiklik ilkesi ilgili tüm öncüllerde verilen çıkarımları vurguladığı 

söylenebilir. 

 Doğru Cevap: D  

 

9. Din ve siyaseti birbirinden ayıran yenilikler yapan Atatürk’ün siyasette dinden yararlanmak gibi bir 

amacı olamaz. (III. Öncül yanlış) 

 Doğru Cevap: A  

 

 

 



TEST 6 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. (I) Devlet düzenini ve toplumsal yapıyı daha iyi duruma getirmek için köklü değişiklikler 

yapılmasına denir. (İnkılabın tanımı) 

 (II) “İnkılapçılık” çağın gerisinde kalmamak, değişen şartlara ve çağdaş hayatın gereklerine uyum 

sağlayabilmektir. (İnkılapçılığın amacı 

 (III) İnkılapçılık, akıl ve bilimin rehberliğinde sürekli bir değişim ve gelişimi öngörmektedir. 

(İnkılapçılığın özellikleri) 

 Doğru Cevap: A  

 

2. - “Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır.” (Yenilikçidir.) 

 - “Biz Batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi 

bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.” (Taklitçi 

değildir.) 

 - “Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.” (İlerlemeyi 

esas alır.) 

 Doğru Cevap: C  

 

3. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki bilgilerin doğru olduğu görülür.  

 Doğru Cevap: D  

 

4. İnkılapçılık dogmatik yani değişimi reddeden bir anlayışa sahip değildir. 

 Doğru Cevap: C  

 

5. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki bilgilerin doğru olduğu görülür. 

 Doğru Cevap: D  

 

6. I. Halkın söz sahibi olduğu bir yönetim yapısının oluşturulduğu (Cumhuriyetin ilan edilmesi) 

 II. Eğitimde yaşanan karmaşa ve dağınıklığın giderildiği (Tevhid-i Tedrisat’ın kabul edilmesi) 

 III. Bağımsız ekonomi yolunda çok önemli bir adım atıldığı (Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması) 

 Doğru Cevap: A  

 

7. Verilen bilgiler “İnkılapçılık ilkesinin amaçları nelerdir?” sorusunun cevabı durumundadır. 

 Doğru Cevap: B  

 

8. Verilen bilgiler; 

 I. Yapılan inkılapların Türkiye Cumhuriyeti’ne nasıl bir özellik kazandırması beklenmektedir? 

 II. İnkılapçılık ilkesinin diğer Atatürk ilkelerine olan etkisi nedir? sorularının cevaplarını içinde 

barındırır.  

 Doğru Cevap: D  

 

9. İnkılapçılık ilkesinin daha iyi anlatılabilmesi için; değişim, gelişim, dinamiklik ve süreklilik 

kavramlarının kullanılması doğru olur. 

 Doğru Cevap: D    

 

 

 

 



TEST 7 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. I.  Milli egemenlik (Cumhuriyetçilik) 

 II.  Eşitlik (Halkçılık) 

 III.  Yenilik (İnkılapçılık) 

 IV.  Din ve vicdan hürriyeti (Laiklik) 

 V.  Sermaye (Devletçilik) 

 VI.  Milli kültür (Milliyetçilik) 

 Doğru Cevap: B  

 

2. Ahmet: Bu ilke Türk Devleti’nin rejiminin temellerini ve dayanağını oluşturan ilke olup halkın 

doğrudan doğruya ya da temsilcileri aracılığıyla egemenliği elinde tutması anlayışını benimser. 

(Cumhuriyetçilik) 

Mehmet: Bu ilke siyasi ve kültürel birliğe, ideal birliğine dayanan bir toplum yapısını ortaya çıkarır. 

Bu durum, toplumda millî kültürün geliştirilmesi için dil, tarih vb. alanlarda çeşitli çalışmalar 

yapılmasını öngörür. (Milliyetçilik) 

Murat: Bu ilke bütün vatandaşların kanun önünde eşit olmasını ve devlet hizmetlerinden eşit bir 

şekilde yararlanmasını sağlamıştır. (Halkçılık) 

Özcan: Bu ilke, Türkiye’de daha çok sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmada kalkınmanın devlet 

ile olmasını gerekli gören ilkedir. (Devletçilik) 

Seher: Bu ilke, genel anlamda din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dini inanç ve kanaatlerin 

devlet yönetiminden ayrı tutulmasıdır. (Laiklik) 

Nebahat: Bu ilke, yeni atılımlarla Türk toplumunun ilerlemesini sağlayacak bir ilkedir. Bu ilke aklın 

ve bilimin rehberliğinde çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişmeyi esas alır. (İnkılapçılık) 

 Doğru Cevap: D  

 

3. “Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir.” (Laiklik) 

 “Ne mutlu Türküm diyene!” (Milliyetçilik) 

 “Devlet, vatandaşların mesleklerinde ilerlemelerini sağlamalıdır.” (Devletçilik) 

 “Millete efendilik yoktur, hizmet etme vardır.” (Halkçılık) 

 “Yeniliklerin amacı Türkiye halkını medeni toplum hâline getirmektir.” (İnkılapçılık) 

 “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” (Cumhuriyetçilik) 

 Doğru Cevap: B  

 

4. Hepimiz eşitiz, dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. (Halkçılık)  

 Her fert dinini öğrenmek için bir yere muhtaçtır, orası da mekteptir. (Laiklik) 

 Doğru Cevap: C 

 

 

 

TEST 8 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilere bakılarak Osmanlı Hükümeti hakkında tüm çıkarımlara ulaşılabilir.  

 Doğru Cevap: D 

 

2. Mustafa Kemal’in söylemlerine bakıldığında; tüm öncüllere ulaşılabilir. 

 Doğru Cevap: D  

 



3. I.  Osmanlı Devleti resmen sona erdi. 

 V.  Millî egemenlik ilkesinin hayata geçirilmesi yolunda ilk önemli adım atıldı. 

 VI.  Rejim ve devlet başkanlığı tartışmaları başladı. 

 Doğru Cevap: D  

 

4. 1 Kasım 1922’de yapılan meclis görüşmelerinde saltanat ve halifelik makamlarının birbirinden 

ayrılmasına ve yeni halifenin TBMM tarafından seçilmesine karar verilmiştir. Saltanat ve halifelik 

makamlarının birbirinden ayrılması ile laiklik yolunda ilk adım atılmış, saltanatın kaldırılması ile ise 

siyasi alanda önemli bir yenilik yapılmış oluyordu. Halifeliğe Abdülmecit Efendi seçilmesi ile hilafet 

makamının TBMM’ne bağlanması gerçekleşiyordu. 

 Doğru Cevap: C  

 

5. Medeni Kanun’un kabul edilmesi siyasi alanda yapılan bir yenilik değildir. 

 Doğru Cevap: C  

 

6. Verilen bilgilere bakılarak İstanbul’un başkent olarak seçilmemesinde güvenlik alanında yaşadığı 

sıkıntı etkili olmuştur. 

 Doğru Cevap: A  

 

7. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki yorumlara ulaşılabilir. 

 Doğru Cevap: D  

 

8. Verilen bilgilerde “Ankara’nın başkent olarak seçilmesinde etkili olan ekonomik unsurlar nelerdir?” 

sorusunun cevabına ulaşılamaz. 

 Doğru Cevap: A  

 

9. Verilen bilgilere bakılarak Ankara’nın başkent olarak seçilmesinde etkili olan siyasi nedenlerden 

bahsedilmiştir.  

 Doğru Cevap: A  

 

10.  Verilen bilgilere bakılarak Ankara halkı hakkında ileri görüşlülük kavramı kullanılamaz. 

 Doğru Cevap: D    

 

 

 

 

 

TEST 9 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilerde Halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden bahsedilmiştir.  

 Doğru Cevap: C  

 

2. Verilen bilgilerde halifeliğin kaldırılmasında etkili olan iç ve dış gelişmeler verilmiştir.  

 Doğru Cevap: A  

 

3. Halifelik kurumu cumhuriyetin ilanından sonra kaldırıldığı için III. Öncüldeki “Cumhuriyetin ilanına 

engel olan bir kurumu ortadan kaldırmak” amacı doğru değildir.  

 Doğru Cevap: D  



4. a. Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’tir. (Ülkenin yönetim şekli belirtilmiştir.) 

 b. Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır. Resmî dili Türkçedir. Başkenti Ankara’dır. (Laik devlet yapısına 

uygun bir anlayış benimsenmemiştir.) 

c. Hâkimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir. (Ülke yönetiminde söz sahibinin halk olacağı ifade 

edilmiştir.) 

d. Seçimler dört yılda bir yapılır. On sekiz yaşını tamamlayan her erkek oy kullanma hakkına 

sahiptir. (Ülkede yapılacak seçim esasları belirlenmiştir.) 

 e. Türkiye halkına, din ve ırk farkı olmaksızın, vatandaşlık itibariyle “Türk” ifadesi kullanılır. (Türk 

kelimesinin anayasal tanımı yapılmıştır.) 

 Doğru Cevap: C  

 

5. Mustafa Kemal yaptığı görüşmeler ile halifeliğin kaldırılması konusunda kamuoyunun ne 

düşündüğünü öğrenmek ve kamuoyu yaratmak;  halifeliğin kaldırılmasının gerekliliği hakkında 

bilgiler vermek amaçlarına hizmet edeceği ifade edilebilir. 

 Doğru Cevap: A  

 

6. Mustafa Kemal verilen sözleri ile tüm öncüllerde belirtilen kişilere tepki göstermiştir.  

 Doğru Cevap: D  

 

7. Halifelik kurumun kaldırılması ile inkılaplar için uygun bir ortam hazırlandığı için çağdaşlaşma 

kavramı ön plana çıkmıştır.  

 Doğru Cevap: B  

 

8. I. Laik devlet olma yolundaki en önemli adım atıldı. 

 II. Saltanata dönüş yolları tamamen kapatıldı. 

 III. Devlette iki başlılık oluşturabilecek bir durum ortadan kaldırıldı. 

 Doğru Cevap: A  

 

9. Tüm eğitim kurumları MEB’e bağlandı. (2) 

 Ordu siyasetten ayrılmış oldu. (4) 

 Yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. (5) 

 Doğru Cevap: D    

 

TEST 10 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Ankara’nın başkent olarak kabul edilmesi (13 Ekim 1923)  

 Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923) (III. Öncül yanlış) 

 Doğru Cevap: A 

 

2. Saltanatın kaldırılması laik devlet yapısı ile ilgili en önemli ve en son yenilik değildir. Bahsedilen 

yenilik halifeliğin kaldırılmasıdır.  

 Doğru Cevap: C  

 

3. Osmanlı Devleti resmen sona erdi ve milli egemenlik pekiştirildi. (Saltanatın kaldırılması) 

 Yeni Türk Devleti’nin rejimi cumhuriyet olarak belirlendi. (Cumhuriyetin ilan edilmesi) 

 Eski rejime dönüş yolları tamamen kapatıldı. (Halifeliğe son verilmesi) 

 Ordunun siyasetten ayrılması yolunda büyük bir adım atıldı. Erkan-ı Harbiye vekâletinin kaldırılması 

 Doğru Cevap: C 



4. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılır.  

 Doğru Cevap: D 

 

 

 

TEST 11 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllere ulaşılabilir. 

 Doğru Cevap: D  

 

2. Kapitülasyon verilen ülke vatandaşları ve o ülke vatandaşlığına geçen azınlıkların yargılanamaması; 

Osmanlı ülkesinde yaşayan herkesin Osmanlı’nın kanunlarına uymak zorunda olmadığı, egemen 

devlet anlayışına uygun olan bir durumun söz konusu olduğu, devletin ve yargının bağımsızlığı 

açısından önemli bir sorunun bulunduğu sonuçlarına ulaşılabilir. 

 Doğru Cevap: D  

 

3. Tanzimat Döneminden itibaren Avrupa’dan çevrilen kanunların uygulanmaya başlanması; 

Avrupa’nın hukuk sisteminden yararlanmaya çalışıldığı ve hukuk alanında Avrupa’nın örnek 

alındığını göstermektedir.  

 Doğru Cevap: A  

 

4. Verilen bilgilerin “hukuk sisteminde, eski ve yeni karmaşasından kaynaklanan ikilik ortaya çıktı.” 

ifadeleri ile devam etmesi beklenir.  

 Doğru Cevap: B  

 

5. Osmanlı Devletinde kadınlar ülke yönetimine katılabilmesi söz konusu değildir.  

 Doğru Cevap: B  

 

6. Parçada bahsedilen hukuk unsurunun adı Mecelledir.  

 Doğru Cevap: A 

 

7. Medeni Kanunun İsviçre’den alınmasının nedenlerinin hepsi doğrudur.  

 Doğru Cevap: D  

 

8. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde Medeni Kanun ile ilgili tüm öncüllere ulaşılabilir. 

 Doğru Cevap: D  

 

9. Medeni Kanun ile; 

 I.  Resmî nikâh zorunlu hâle getirildi. 

 II.  Tek eşle evlilik esası getirildi. 

 III.  Boşanmada mahkeme kararı zorunlu kılındı. Maddeleri aile kurumunu ilgilendiren 

maddelerdir. 

 Doğru Cevap: B  

 

10. Atatürk’ün I. Öncülde verilen sözleri kadın-erkek eşitliğine verdiği değeri gösterir 

 Doğru Cevap: A   

 

 



TEST 12 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Bahsedilen durum Osmanlı ülkesinde Batı tarzı okulların sayısı artırmaz. 

 Doğru Cevap: D 

 

2. Verilen bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti eğitimi kontrol altına almaya çalıştığı ve devletin eğitim 

açısından umut verici bir durumda olduğu söylenemez. 

 Doğru Cevap: D  

 

3. I.  İçinde yaşanılan dönemin özelliklerine uygun olmalıdır. (Çağdaş) 

 II.  Kaynağı içimizden çıkmalıdır. (Milli) 

 Doğru Cevap: C  

 

4. Verilen bilgilerde bahsedilen gelişmenin adı Tevhid-i Tedrisattır. 

 Doğru Cevap: C  

 

5. Atatürk’ün bütünlük kavramı ile bahsettiği gelişme eğitim ve öğretimde birlik sağlamaktır.  

 Doğru Cevap: D  

 

6. Verilen tüm öncüllerdeki bilgiler Maarif Teşkilatı Kanununun sonuçları arasındadır. 

 Doğru Cevap: D  

 

7. Verilen amaçlara yönelik yapılan yenilik Harf İnkılabı’nın yapılmasıdır. 

 Doğru Cevap: A  

 

8. Yeni harflerin kısa sürede halk tarafından benimsenmesi için Türkiye’nin ilk eğitim seferberliği 

başlatıldı. Millet Mektepleri açılarak 16-45 yaş aralığındaki kişilere okuma-yazma öğretilmeye 

çalışıldı. 

 Doğru Cevap: A  

 

9. Atatürk’ün okuma-yazma adına yaptıkları (I ve II),  

 Yapılanların sonuçları (III ve IV) 

 Atatürk’e teşekkür (V) 

 Doğru Cevap: D  

 

10. Verilen bilgilere bakılarak Millet mekteplerinin kısa sürelerde kaldırıldığına ulaşılamaz. (II. Öncül 

yanlış) 

 Doğru Cevap: C  

 

 

TEST 13 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgiler içinde “Tarihimizi unutturmak isteyenlerin amaçları nelerdir?” sorusunun cevabına 

ulaşılamaz. 

 Doğru Cevap: A  

 

2. Verilen bilgilere bakılarak tüm seçeneklerdeki öncüllere ulaşılabilir. 

 Doğru Cevap: D  



3. Atatürk, “İktisadi açıdan zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir 

uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.” sözü ile 

tarihe değil ekonomiye verdiği önemi ifade etmiştir.  

 Doğru Cevap: D  

 

4. Atatürk spora çok önem vermiş bir liderdir. Ama onun hakkında en çok milli sporumuz olan güreşe 

önem verdiği söylenemez.  

 Doğru Cevap: D  

 

5. Öncüllerde verilenler Türk Dil Kurumunun amaçlarıdır. 

 Doğru Cevap: D  

 

6. Atatürk Türk dilini başka dillerin etkisinden kurtarmak için uğraş vermiştir. (III. Öncül yanlış) 

 Doğru Cevap: A  

 

7. Bilimsel araştırmalara ve yabancı dil eğitimine ağırlık verilmeli. (I. Öncül doğru) 

 Spor tesisleri, pansiyon ve yemekhaneler yapılmalı. (II. Öncül doğru) 

 Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmeli. (IV. Öncül doğru) 

 Doğru Cevap: B  

 

8. Sanatoryumlar başta verem olmak üzere bulaşıcı hastalıkların tedavisi için faaliyet gösteren 

hastanelerdir. Sanatoryumlar sağlık alanı ile ilgili olup sanat ile ilgili değildir.  

 Doğru Cevap: A  

 

9.  Özellikleri verilen kurumun adı Türk Tarih Kurumu’dur.  

 Doğru Cevap: C 

 

 

TEST 14 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Picardie Manevraları sırasında Mustafa Kemal’e söylenen “Başınızdaki şu garip başlık olmasa 

düşünceleriniz hiç te itibar edilmeyecek gibi değil.” sözleri onda Şapka İnkılabını (Kılık-kıyafet) 

yapma düşüncesini oluşturmuştur.  

 Doğru Cevap: B  

 

 

2. Verilen bilgilere bakılarak Atatürk hakkında tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir.  

 Doğru Cevap: D  

 

3. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir. 

 Doğru Cevap: D  

 

4. Kılık-Kıyafet kanununun milli egemenlik ile ilgisi yoktur. (IV. Öncüle ulaşılamaz.) 

 Doğru Cevap: C  

 

5. Durumlarda verilen bilgilere bakıldığında tekke ve zaviyeler hakkında tüm öncüllerdeki yargılara 

ulaşılabilir.  

 Doğru Cevap: A  



 

6. Din ve devlet işlerinin ayrılması yolunda ilk yenilik tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması değil, 

saltanatın kaldırılmasıdır. 

 Doğru Cevap: C  

 

7. Ayrıcalıksız ve eşitlikçi bir toplum yapısını oluşturmak daha çok halkçılık ilkesi ile ilgilidir. 

 Doğru Cevap: A  

 

8.  II. Öncüldeki “Takvim açısından farklılık Avrupa ile olan ilişkileri kolaylaştırıyordu.” ifadesi doğru 

değildir.  

 Doğru Cevap: B  

 

9. Takvim, saat ve ölçülerdeki değişiklik ile Türkiye, Avrupa ile aynı çalışma sistemine kavuşmuş ve 

ülke içi uygulamalarda birlik sağlanmıştır. 

 Doğru Cevap: A   

TEST 15 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Osmanlı Devletinde soyadı olmaması, bunun yerine çeşitli unvan ve lakapların kullanılması 

belirtilen tüm sorunların yaşanmasına neden oluyordu.  

 Doğru Cevap: D  

 

2. Soyadı Kanununun çıkarılmasının halkın ülke yönetimine katılması ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 

 Doğru Cevap: D  

 

3. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerin doğru olduğu görülmektedir.  

 Doğru Cevap: D  

 

4. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde Kağanın eşi olan Hatun; Kurultay adlı meclise katılır, 

fikirlerini söyler, kağan olmadığında onun yerine vekâlet ederdi. (Siyasi) 

 Kadın-erkek ayrımının olmadığı Türk toplumunda kadınlar; at biner, ok atar, gerektiğinde orduya 

katılır ve ülkenin savunulmasına yardım ederlerdi. (Askeri ve toplumsal) 

 Tarımda, ticarette eşine yardımcı olan kadın ülkesinin gelişimine de yardımcı olurdu. (Ekonomik) 

 Doğru Cevap: B  

 

5. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde Milli Mücadele’nin kazanılmasında en büyük payın Türk 

kadınlarına ait olduğu söylenemez.  

 Doğru Cevap: D  

 

6. Atatürk’ün sözünde Türk kadının sosyal ve eğitim alanında erkekler ile eşit haklara sahip olması 

vurgulanmıştır. O nedenle IV. Öncüldeki siyasi alandaki eşitlikten bahsedildiği söylenemez.  

 Doğru Cevap: A  

 

7. Verilen bilgilerde kadınların siyasi alanda kazandığı haklardan bahsedildiği için “Toplumsal ve 

ekonomik alanda kadın-erkek eşitliği sağlandı.” İfadesi kullanılamaz.  

 Doğru Cevap: C  

 

8. Türk kadınının siyasi alandaki haklarını birçok gelişmiş ülkeden daha önce elde etmiştir. 

 Doğru Cevap: B  



TEST 16 SORU ÇÖZÜMÜ 

1.  Osmanlı Devleti’nde yabancı devletlere verilen kapitülasyonlar Osmanlı topraklarının yabancı 

ürünlerle dolmasına neden olmuştu. Buna bağlı olarak yerli sanayi çökmüş ve ülke ekonomisi ağır 

bir darbe almıştı. Giderlerini karşılayamaz hâle gelen devlet, dışarıdan borç almış ancak borçlarını 

ödeyemeyip kısa sürede iflas etmişti. Bunun üzerine alacaklı devletler tarafından kurulan Duyun-

u Umumiye teşkilatı, devletin vergilerine el koymuştu. Ayrıca ülkedeki birçok demir yolu ve liman 

yabancı şirketler tarafından işletiliyordu. Tüm bunların etkisiyle Osmanlı Devleti ekonomik 

bağımsızlığını kaybetmişti. 

 Doğru Cevap: D  

 

2. III. Tevhid-i Tedrisat’ın ilan edilmesi eğitim, diğerleri ise ekonomik alanlardaki faaliyetlerdir.  

 Doğru Cevap: C  

 

3. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki yargılara ulaşılabilir. 

 Doğru Cevap: D  

 

4. Atatürk, İzmir İktisat Kongresi’ndeki konuşmasında daha çok milli ekonomi alanında yapılacak 

çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Yabancı yatırımcılar ile ilgili tespitte bulunmamıştır.  

 Doğru Cevap: B  

 

5.  a.  Türkiye halkı millî hâkimiyetini hiçbir şeye feda etmez. (5) 

  b.  Türkiye halkı, kullandığı eşyayı mümkün olduğunca kendi üretir. Çok çalışır. Zamanda, servette 

ve dış alımda israftan kaçar. (1) 

 c.  Türk, ilim ve sanat yeniliklerini nerede olursa olsun alır. (2)  

 d.  Hırsızlık, yalancılık, riya ve tembellik en büyük düşmanımızdır. (3) 

 e.  Türkler, hangi sınıf ve meslekte olurlarsa olsunlar, birbirlerini candan severler. (4) 

 Doğru Cevap: A  

 

6. Yerli malı kullanımı artırılarak ihracat (dış satım) değil ithalat (dış alım) azaltılır.  

 Doğru Cevap: C  

 

7. Hakkında bilgi verilen verginin adı aşardır.  

 Doğru Cevap: C  

 

8. SORU 1: Medeni Kanun ile kadın-erkek eşitliğinin sağlanması daha çok hangi Atatürk ilkesiyle 

ilgilidir? (Halkçılık) 

 SORU 2: Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılarak din sömürüsünün önüne geçilmesi kapatılması 

daha çok hangi Atatürk ilkesi ile ilgilidir? (Laiklik) 

 Doğru Cevap: B  

 

9. Ziraat Bankası’nın açılması Atatürk döneminde değil, Osmanlı Devleti zamanında gerçekleşmiştir. 

 Doğru Cevap: A   

 

TEST 17 SORU ÇÖZÜMÜ 

1.  Atatürk döneminde ekonomi alanında yapılan çalışmalar arasında “Türkiye sınırları içinde yabancı 

yatırımcıların tüm çalışmalarına son vermek” yoktur.  

 Doğru Cevap: B  



2. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayımlanması Milli Mücadele yıllarında Türk ordusunun ihtiyaçlarının 

halk tarafından karşılanması için gerçekleşmiştir. (II. Öncül olamaz.) 

 Doğru Cevap: C  

 

3. Özel sektörün beklenen yatırımları yapamamasında; halkın yatırım yapacak ekonomik güce 

ulaşmaması; kalifiye, yani iş yapacağı alanda eğitim almış eleman eksikliğinin olması ve 1929 Dünya 

Ekonomik bunalımının ülke ekonomisinde olumsuz etkiler bırakması gelişmeleri etkili olmuştur. 

 Doğru Cevap: B  

 

4. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sonrasında Türkiye, ülkenin ihtiyacı olan ve yurt içinde 

üretilemeyen ürünleri yurt dışından alınmasının önüne geçmek gibi bir önlem almamıştır.  

 Doğru Cevap: C  

 

5. Devletçilikte devletin ekonomik hayatta tek başına hareket etme durumu söz konusu değildir.  

 Doğru Cevap: A  

 

6. İktisadi zafer ifadesi ile kast edilen alan ekonomidir. 

 Doğru Cevap: C  

 

7. Hakkında bilgi verilen gelişme Kabotaj Kanunudur.  

 Doğru Cevap: B  

 

8. Kabotaj Kanununun kabul edilmesi milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir.  

 Doğru Cevap: C  

 

9. Verilen bilgilerin ekonomi alanında gelişmeler olduğu için sonuç kısmına “Milli ekonomi yolunda 

adımlar atılmıştır.” ifadesi yazılmalıdır.  

 Doğru Cevap: A   

 

TEST 18 SORU ÇÖZÜMÜ 

1.  Bahsedilen devlet özelliği sosyal devlettir.  

 Doğru Cevap: A  

 

2. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir.  

 Doğru Cevap: D  

 

3. Atatürk ülke nüfusunun artırılmasını istediği için II. Öncülün doğru olmadığı görülmektedir.  

 Doğru Cevap: B  

 

4. a. Ülkede aşı ve serum üretimi yapılması (IV)  

 b. Verem hastalarını tedavi etmek (III) 

 c. Hastalıkların bulgularını araştırmak (I) 

 d. Doğal afetlerde ulusal ve uluslararası alanda yardımda bulunmak (II) 

 Doğru Cevap: A  

 

5. Atatürk Büyük Nutuk’u, Cumhuriyet Halk Fırkasının II. Kurultayı’nda, 36 saatte okumuştur. 

 Doğru Cevap: D  



6. Verilen bilgilerde Nutuk’un evrensellik özelliğinden bahsedilmektedir.  

 Doğru Cevap: C  

 

7. - Birçok belgeye dayandırılmıştır. (Bilimsellik) 

 - Atatürk’ün kişisel düşüncelerinden arındırılmış ve dönemin gerçeklerine dayanmaktadır. 

(Objektiflik) 

 - Kurtuluş Savaşı’nın ilk ağızdan ve elden kaynağı durumundadır. (Tarihi olma) 

 Doğru Cevap: B  

 

8. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir. 

 Doğru Cevap: D  

 

9. I. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. (İnkılapçılık) 

 II. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. (Devletçilik) 

 III. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. (Milliyetçilik) 

 Doğru Cevap: A   

 

TEST 19 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. “Nutuk yabancı dillere çevrilerek basılacak.” ifadesi Nutuk’un evrensellik özelliğinin ön plana 

çıkarmaktadır.  

 Doğru Cevap: A  

 

2. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir. 

 Doğru Cevap: D  

 

3. Öğrencinin yaptığı Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik işaretlemeleri doğru olduğu için aldığı puan 20 

olur.  

 Doğru Cevap: B  

 

4. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir. 

 Doğru Cevap: D 

 

TEST 20 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgiler Türk halkının “Millî Birlik ve Beraberlik” kavramına verdiği önemi gösterir. 

 Doğru Cevap: B 

 

 2. “Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir.” diyen Atatürk “Bağımsızlık ve Özgürlük” esasının 

üzerinde durmuştur.  

 Doğru Cevap: C  

 

3. I. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. (Ülke bütünlüğü) 

 II. Kuvâ-yı Millîye etken milli irade egemen olacaktır. (Milli egemenlik) 

 Doğru Cevap: D  

 

4. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının açılması “Millî Kültürün Geliştirilmesi” esası ile ilgilidir. 

 Doğru Cevap: B  

 



5. Dünyada yaşanan değişim ve gelişimi takip etmek “Türk Milletini Çağdaş Uygarlık Düzeyinin Üstüne 

 Çıkarma İdeali” ile ilgilidir.  

  Doğru Cevap: D  

 

6. - “Kuvvet birdir ve o, milletindir.” (Egemenliğin Millete Ait Olması) 

 - “Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklal aşkı ile dolu bir insanım.” 

(Bağımsızlık ve Özgürlük) 

 - “Milletimizi medeniyet nimetlerine kavuşturmaya çalışacağız ve bunu yapmağa mecburuz.” (Türk 

Milletini Çağdaş Uygarlık Düzeyinin Üstüne Çıkarma İdeali) 

 Doğru Cevap: C  

 

7. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllere ulaşılabilir.  

 Doğru Cevap: D  

 

8. Verilen bilgilerde tarihini bilmekten yani tarih bilincinden bahsedilmiştir.  

 Doğru Cevap: A  

 

9. Öğretmenin verdiği cevap “Cumhuriyet’e nasıl ulaştık?” sorusuna aittir.  

 Doğru Cevap: A  

 

10. IV. 1930'da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun çıkarılması kültür alanında değil sağlık alanında yapılan 

bir çalışmadır.  

 Doğru Cevap: D   

 

 

TEST 21 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. (1) Atatürk Dönemi’nde Büyük Millet Meclisi açılmış, saltanat kaldırılmış, cumhuriyet ilan 

edilmiştir. Daha sonra milli egemenlik ilkesinin güçlendirilmesi için çok partili siyasi hayata geçiş 

çalışmaları yapılmış, kadınlara da seçme ve seçilme hakkını veren madde Anayasa’ya eklenmiştir. 

(Cumhuriyetçilik)  

 (2) Millî menfaatler ön planda tutulmuş, kapitülasyonlar kaldırılmış, Kabotaj Kanunu’nun 

çıkarılmıştır. (Milliyetçilik) 

 (3) Medeni Kanun çıkarılarak sosyal ve ekonomik alanda kadın-erkek eşitliği sağlanmış, unvan ve 

ayrıcalıklar kaldırılarak toplumsal eşitlik yolunda önemli ilerleme kaydedilmiştir. (Halkçılık) 

 (4) Özel sektör desteklenmiş; özel sektörün yapamadığı demir-çelik, dokuma, şeker fabrikaları gibi 

büyük yatırımlar devlet eliyle yapılmıştır. (Devletçilik) 

 (5) Eğitim, hukuk, yönetim gibi alanlarda, devlet işlerinin herhangi bir dinin kurallarına göre değil, 

aklın ve bilimin rehberliğinde yürütülmesine yönelik hamleler yapılmıştır. (Laiklik) 

 (6) Çağın gerisinde kalmamak, değişen şartlara ve çağdaş hayatın gereklerine uyum sağlayabilmek 

için mücadele edilmiştir. Sürekli bir değişim ve gelişimi öngörülmüştür. (İnkılapçılık) 

 Doğru Cevap: C  

 

2. II. Kurtuluş Savaşı’nı TBMM kazandığı halde, Lozan Konferansı’na saltanatı temsilen İstanbul 

Hükümetinin de çağrılması 

III. Lozan Barış Görüşmeleri’nde iki ayrı TBMM ve İstanbul Hükümeti’nin bulunmasının milli 

menfaatlere uygun olmaması durumları saltanatın kaldırılmasının dış nedenleri arasındadır.  

 Doğru Cevap: C  



3. I. Okuma yazma seferberliğinin başlatılması-Millet Mektepleri’nin açılması 

II. Dar’ül Funun’un kapatılması-İstanbul Üniversitesi’nin açılması gelişmeleri birbirine bağlı 

yenilikler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Doğru Cevap: C  

 

4. Medeni Kanun ile kadınların ülke yönetiminde söz sahibi olmaları söz konusu değildir. Çünkü 

 Medeni Kanun içinde siyasi haklar bulunmaz. 

 Doğru Cevap: B  

 

5. Mustafa Kemal’in bizzat verdiği talimatla Beden Terbiyesi Kanunu 29 Haziran 1938’de kabul 

edilmesi spor alanında yapılan çalışma durumundadır.  

 Doğru Cevap: A  

 

6. Atatürk, Kurtdereli Mehmet’in en çok çalışkanlık yönünü değil milliyetçilik özelliğini takdir etmiştir. 

 Doğru Cevap: C  

 

7. 1. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi 

 2. Takvim, saat ve ölçü birimlerinin değişmesi 

 3. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 

 Doğru Cevap: D  

 

8. Atatürk döneminde: 

 - 1924 Anayasası’na ilköğretimin kadın ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu olduğunu belirten 

madde eklendi. (Eğitim) 

 - 1926 yılında çıkarılan Medeni Kanun ile kadınlar; evlenme, boşanma ve miras gibi konularda 

erkeklerle aynı haklardan yararlanmaya başladı. Ayrıca kadınlar istedikleri mesleğe yönelme 

hakkını elde etti. (Ekonomik) 

 - 1934’te Anayasa’ya eklenen madde ile kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi. 

(Siyasi) 

 Doğru Cevap: D    

 

 

TEST 22 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. “Artık hükûmet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır.” sözü ile kastedilen Atatürk 

ilkesinin adı cumhuriyetçiliktir.   

 Doğru Cevap: A  

 

2. I. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması  

 III. Saltanatın kaldırılması  

 IV. Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması gelişmeleri laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan 

yeniliklerdir.  

 Doğru Cevap: C  

 

3. I. Sorunun cevabı sosyal devlet 

 II. Sorunun cevabı inkılapçılık 

 III. Sorunun cevabı devletçilik 

 Doğru Cevap: A  



4. Verilen bilgilerde tüm soruların cevaplarına ulaşılabilir.  

 Doğru Cevap: D  

 

5. Atatürk’ün yukarıdaki sözü Millî kültürün geliştirilmesi esası ile ilgilidir. 

 Doğru Cevap: B  

 

6. I. Milli egemenlik 

 II. Milli kültürün gelişmesi 

 III. Milli birlik ve beraberlik 

 Doğru Cevap: A  

 

7. Bu söz ile Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma idealinden bahsedilmiştir. 

 Doğru Cevap: B  

 

8. I. Dinî kurallara göre belirlenen bir verginin toplanmasına son verilmiştir. (Laiklik) 

 II. Halk önemli bir ekonomik yükten kurtarılmıştır. (Halkçılık) 

 Doğru Cevap: A     

 

 

 

TEST 23 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Türkiye halkı tüketimini kendi ürünü ile karşılamaya çalışır. Çok çalışır. Zaman, varlık ve ithalatta 

israftan kaçar. Kendi üretimini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışmak kararlılığındadır. (Milli 

üretim) 

 Türkiye halkı, ülke yönetimine katılma hakkından kanı ve canı pahasına da olsa taviz veremez. Türk 

halkı, ulusal iradeye dayalı meclis ve hükûmetinin yardımcısıdır. (Milli egemenlik) 

 Türkiye, millî sınırları içinde, istiklal sahibi olma ile dünya barışının ve gelişmesinin üyesidir. Türkiye 

halkı, istiklalinden kanı ve canı pahasına da olsa taviz veremez. (Milli bağımsızlık) 

 Türkler, irfan ve marifet âşığıdır. Türk halkı, her yerde hayatını kazanabilecek şekilde yetişir. Maarif 

ve bilgiye verdiği kutsiyet nedeniyle kandil gününü, aynı zamanda kitap bayramı olarak kutlar. 

(Eğitim ve kültür) 

 Türk halkı hangi sınıf ve meslekte olursa olsun, candan kardeştirler. Meslek, zümre itibarıyla el ele 

vererek birlik oluştururlar. Ülkelerini ve birbirlerini tanımak, anlaşmak için birlikte seyahatler 

düzenlerler. (Milli birlik ve beraberlik) 

 Doğru Cevap: A  

 

2. Atatürk’ün sözleri ile üzerinde durduğu kavram kapitülasyonlardır. 

 Doğru Cevap: B  

 

3. Adı geçen tüm yenilikler Türk milletini çağdaş dünyaya uyumlu hâle getirmek için yapılmıştır. 

 Doğru Cevap: D  

 

4. Belirtilen sorunun çözümü için yapılan yenilik Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıdır.  

 Doğru Cevap: B  

 



5. Yabancı okullar ve azınlık okulları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. (Eğitim devletin kontrolü altına 

alınırken eğitim alanında karmaşaya son verildi.) 

 Ülkemizdeki bütün çocuklar parasız eğitim görme hakkına kavuştu. (Sosyal devlet anlayışı gereği 

eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışma yapıldı.) 

 Sadece dini ağırlıklı eğitim veren medreselerin faaliyetlerine son verildi. (Türkiye’deki eğitim 

sistemi çağdaş ve laik bir anlayışa göre düzenlenmeye çalışıldı.) 

 İmamlık ve hatiplik gibi görevleri yapacak kişileri yetiştirme görevi Milli Eğitim Bakanlığı’na verildi. 

(Dini alanda hizmet verecek olan kişilerin yetiştirilmesi Milli Eğitim Bakanlığının görevleri arasında 

yer aldı.) 

 Doğru Cevap: B  

 

6. Medeni Kanunun İsviçre’den alınmasına “Türk kadınının siyasi hayatta yer alması esasına dayanıyor 

olması” etkili olamaz. Çünkü Medeni Kanunda siyasi haklar yoktur.  

 Doğru Cevap: D  

 

7. Verilen bilgilerin “Türk kadını hem sosyal hayatta hem de siyasal hayatta erkekler ile tam bir eşitliğe 

kavuştu.” Sözleri ile devam etmesi doğru olur.  

 Doğru Cevap: A  

 

 

5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI  

TEST 1 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. İnsanların en önemli hakkı düşünce özgürlüğü değil yaşamam hakkıdır. III. Öncül yanlıştır.  

 Doğru Cevap: A 

 

2. Demokrasilerle yönetilen ülkelerde bireylerin hakları sınırsız değildir.  

 Doğru Cevap: C  

 

3. İnsanlar düşüncelerini geniş kitlelere ulaştırmak için bir araya gelip siyasi partiler kurarlar. Bu 

kurumlarda aynı düşünce etrafında birleşmiş insanlar bulunur. Bu kurumların ülke içinde çoğalması 

farklı düşüncelere yayılma alanı oluşturur. İnsanlar bu kurum içinde yer alarak siyasi alandaki 

fikirlerini serbestçe ifade edebilirler. Kişiler yapılan yerel ve genel seçimlerde oy kullanarak veya 

aday olarak ta ülke yönetiminde etkili olurlar. 

 Doğru Cevap: B  

 

4. III. Misakımilli’nin kabul edilmesi (Milli sınırlar ve bağımsızlık) 

 IV. Maarif Kongresi’nin toplanması (Eğitim) 

 Doğru Cevap: C  

 

5. Atatürk’ün sözlerinde seyahat özgürlüğü hakkında bir bilgi yer almamaktadır.  

 Doğru Cevap: C  

 

6. Parçada bahsedilen ülke için toplumun düşüncelerinin tamamının meclise yansıması söz konusu 

olmaz. Ülkede çoğulcu bir demokrasi anlayışından bahsedilemez. O ülkede demokrasi tam olarak 

hâkimdir denilemez. 

 Doğru Cevap: A  

 



7. Atatürk’ün sözlerine bakılarak tüm sonuçlara ulaşılabilir.  

 Doğru Cevap: D  

 

8. I. Osmanlı hanedanına son verilerek milli egemenlik güçlendirildi.(Saltanatın kaldırılması) 

 II. Hem yeni Türk devletinin temeli atıldı, hem de millet egemenliğine dayalı sisteme geçildi. 

(TBMM açılması) 

III. Mecliste farklı görüşlerin temsil edilmesi sağlanmak istendi. (Çok partili siyasi hayata geçmek 

için çalışmalar yapılması 

 IV. Ülke yönetiminin adı resmen ilan edildi. (Cumhuriyetin ilanı) 

 V. Eski rejime dönüş ihtimaline son verilerek milli iradeye güç kazandırıldı. (Halifeliğin kaldırılması) 

 Doğru Cevap: B 

 
TEST 2 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde parçanın devamına tüm öncüllerdeki ifadelerin yazılması 

beklenir.  

 Doğru Cevap: D  
 
2. Mecliste meslek olarak en fazla asker kökenli milletvekili bulunmaktadır. Ama “Meclisin yarısından 

çoğu asker kökenli vekillerden oluşmaktadır.” ifadesinin doğru olmadığı görülmektedir.  
Doğru Cevap: C  
 

3. Milli Mücadelenin sona ermesi sonrasında Lozan Görüşmeleri devam ederken meclis içinde fikir 
ayrılıkları iyice belirgin olmaya başlamıştı. (I. Öncül doğru) 

 Lozan’da gündeme gelen Musul konusu görüşülürken de bu tarz bir gerilim yaşanmış, meclis 
içinde sert tartışmalar olmuştu. (II. Öncül doğru) 

 1 Nisan 1923’te seçimlerin yenilenmesi kararı alındı. (III. Öncül doğru) 
 Ortada bir gerçek vardı. O da, savaşı yapan meclis ile savaş sonrası dönemde görev alacak olan 

meclisin aynı kişilerden oluşmamasının gerektiği idi. (IV. Öncül doğru) 
Doğru Cevap: D  
 

4. Verilen özellikler Cumhuriyet Halk Fırkasına aittir.  
Doğru Cevap: A  

 
5. I. Bağımsızlık (Milliyetçilik) 

II. Kayıtsız şartsız millet egemenliği (Cumhuriyetçilik) 
III. Bütün milletin partide temsil edilebilmesi (Halkçılık) 
Doğru Cevap: B  

 
6. Cumhuriyet Halk Fırkası ekonomide liberalizmi değil devletçiliği savunmuştur. (IV. Öncül yanlış) 

Doğru Cevap: A  
 
7. “Demokrasi yönetimlerinde tek parti uygulaması kimi zaman gerekli olabilir.” ifadesi doğru 

değildir. Çünkü demokrasi çok partili siyasi yaşamı, farklı fikirlerin mecliste temsil edilmesini 
savunan bir düşünceye sahiptir.  
Doğru Cevap: B 

 
8. “Milletvekili olan komutanların çoğu, askerlik görevinden ayrılıp politikaya milletvekili olarak 

devam ettiler.” İfadesi tüm asker kökenli kişilerin siyaseti tercih etmediğini gösterir. (III. Öncül 
yanlış) 
Doğru Cevap: B 



TEST 3 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir.  

 Doğru Cevap: D 
 
2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının açılması ile ilk kez çok partili seçimlerin yapılmamış, çok partili 

siyasi hayata geçme yolunda adım atılmıştır. (I. Öncül yanlış) 
Doğru Cevap: D  

 
3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının programında yer alan “Halkın her türlü düşünce ve 

inançlarına saygılıyız.” ifadesi ülkedeki laiklik karşıtlarının dayanağı haline gelmiştir. (IV. Bölüm) 
Doğru Cevap: D  

 
4. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması ile Atatürk dönemindeki ilk çok partili hayata 

geçiş denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ama bu Atatürk döneminde yapılan son çok partili 
hayat denemesi değildir. (III. Öncül yanlış) 
Doğru Cevap: B  

 
5. “Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması ile kesintisiz çok partili siyasi hayata geçilmiştir.” ifadesi 

yanlıştır. Çünkü Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulduktan kısa bir süre sonra kurucusu olan kili Ali 
Fethi Bey tarafından kapatılmıştır. Devamlılığı olmamıştır.  
Doğru Cevap: C  

 
6. Mecliste hükûmetin ekonomi politikalarını denetleyecek ve alternatif politikalar üretecek ve ülkeyi 

yöneten partinin icraatlarının denetleyecek yeni bir partiye ihtiyaç vardı. (Siyasi ve ekonomik) 
Doğru Cevap: D  

 
7. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir.  

Doğru Cevap: D  
 
8. Cumhuriyetçilik ilkesini benimsemeyen parti hakkında bilgi verilmemiştir.  

Doğru Cevap: A     
 

 

TEST 4 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Suikastçıların padişahlık düzeninde var olan baskı ortamını ortadan kaldırmak istedikleri 
söylenemez.  
Doğru Cevap: C 

 
2. Atatürk’e suikast girişiminin olması; cumhuriyet yönetimi ve inkılapların halkın tamamı tarafından 

kabul görmediği, cumhuriyet ile Mustafa Kemal’in ortadan kaldırılmak istendiği ve Türkiye'nin 
çağdaşlaşmasını istemeyenlerin var olduğunu kanıtlar.  
Doğru Cevap: B  

 
3. Suikast ile ilgili olarak soruşturmaya alınan herkes cezalandırılmamıştır. Sorgulama sonucunda 

suçsuz bulunanlar olmuştur.  
Doğru Cevap: D  

 
4. Atatürk suikast sonrası yaptığı konuşmada kendisinin unutulmaz ve unutturulamaz bir lider 

olduğunu belirtmemiştir.  
Doğru Cevap: D  



5. Verilenlerin tamamı Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemini ortaya koymaktadır.  
Doğru Cevap: D  

 
6. Menemen (Kubilay) Olayının yaşanmasının dış güçler ile alakası bulunmamaktadır.  

Doğru Cevap: B  
 
7. Verilen bilgiler göre Türk milletinin; vatanseverlik, bağımsızlığa düşkünlük, milli egemenliğe sahip 

çıkma ve bayrak sevgisi kavramlarına önem verdiği söylenebilir. 
Doğru Cevap: D  

 
8. Atatürk’ün iki sözü değerlendirildiğinde tüm öncüllerdeki çıkarımların yapılabileceği 

görülmektedir.  
Doğru Cevap: D   

 
TEST 5 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir.  
Doğru Cevap: D  

 
2. Suikastçıların cumhuriyeti hedef alması demokrasi ve milli egemenlik kavramlarını ortadan 

kaldırmak niyetinde olduklarını kanıtlar.  
Doğru Cevap: B  

 
3. Tarih şeridinde verilen olaylara bakıldığında ülkemizde milli egemenlik ve laiklik yolunda önemli 

adımlar atıldığı söylenemez.  
Doğru Cevap: D  

 
4. Verilen bilgiye bakılarak Türk milletinin; Milliyetçilik ve cumhuriyetçilik ilkelerine sahip çıktığı 

görülmektedir.  
Doğru Cevap: A  

 
5. Tabloda adı geçen tüm partiler laiklik ilkesine bağlı oldukları söylenemez. Laiklik ve cumhuriyet 

karşıtı bir olay olan Şeyh Sait İsyanı ile bağlantısı tespit edilen Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 
laiklik ilkesine bağlı olduğu söylenemez.  
Doğru Cevap: A 

 

TEST 6 SORU ÇÖZÜMÜ 

1.  Mustafa Kemal zamanında millî iradeyi hâkim kılmaya yönelik atılan adımlar arasında; 
I. Büyük Millet Meclisi’nin açılması  
II. Saltanatın kaldırılması 
IV. Cumhuriyetin ilan edilmesi 
VI. Çok partili siyasi hayata geçme çalışmaları yapılması gelişmeleri gösterilebilir.  
Doğru Cevap: B  

 
2. Demokrat Parti 1946 yılında kurulduğu için Atatürk döneminde kurulduğu söylenemez. 

 Doğru Cevap: D  

 

3. Mert: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 

 Emre: Serbest Cumhuriyet Fırkası 

 Işıl:Cumhuriyet Halk Fırkası 

 Doğru Cevap: D  



 

4. İlk TBMM içinde siyasi parti olmamasının nedenleri arasında İstanbul Hükümeti ve padişahın 

tepkisinden çekinilmesi yer almaz. (III. Öncül yanlış) 

 Doğru Cevap: B  

 

5. Atatürk’ün verilen sözleri değerlendirildiğinde onun hakkında; çoğulcu demokrasiye geçilmesi 

yolundaki girişimlere her zaman destek vereceği söylenemez.  

 Doğru Cevap: D  

 

6. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllere ulaşılabilir.  

 Doğru Cevap: D  

 

7. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerin doğru olduğu söylenebilir.  

 Doğru Cevap: C  

 

 

 

6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 

TEST 1 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. İsmet Paşa’nın “Hürriyet ve istiklâl istiyoruz” sözleri Türk dış politikasının tam bağımsızlık esasını 

ifade etmektedir.  

 Doğru Cevap: C  

 

2. 1. Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmak yerine mevcut şartların gereklerine göre hareket 

etmenin önemine inanılmıştır. (Gerçekçilik) 

 2. Geçmişin sorunlarına saplanıp kalmak yerine değişen şartları iyi analiz etmek ve bu şartlar 

altında en doğru adım atmayı gerektiği belirtilmiştir.(Akılcılık) 

 3. Devletlerarasındaki sorunların diplomasi ile çözülmesinden yana olunmuştur. (Barışçılık) 

 Doğru Cevap: C  

 

3. Atatürk’ün sözleri ile vurgulana dış politika ilkesi Türk ve dünya kamuoyunu dikkate almadır.  

 Doğru Cevap: C  

 

4. Türk dış politikası hakkında “Zamana ve duruma göre değişim göstermeyen bir yapıdadır.” ifadesi 

kullanılamaz.  

 Doğru Cevap: B  

 

5. Atatürk döneminde uluslararası ilişkilerde, birçok ülkeyle dostluklar kurulması barışçılık ilkesi ile 

alakalıdır.  

 Doğru Cevap: A  

 

6.  Misakımillî maddelerinde;  

 Kapitülasyonların hiçbir şart altında kabul edilmeyeceği (Tam bağımsızlık)  

 Ülkede yaşayan azınlıklara başka ülkedeki Müslüman halk kadar haklar tanınacağı ifade edilmiştir. 

(Mütekabiliyet) 

 Doğru Cevap: D  



7. Atatürk’ün dış politikada barış ve iş birliği esasına göre hareket ettiğinin göstergesi olan gelişmeler;  

I.  Balkan Antantı’nın yapılması 

 II.  Sadabat Paktı’nın imzalanması 

 III.  Milletler Cemiyetine üye olunması 

 Doğru Cevap: A  

 

8.  I. Akılcılık 

 II.  Gerçekçilik  

 III. Barışçılık  

 IV. Tam bağımsızlık 

 V. Türk kamuoyunu dikkate alma 

 VI. Karşılıklılık 

 Doğru Cevap: D  

 

9. Verilen bilgiler Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma ilkesini ortaya koyar. 

 Doğru Cevap: C  

 

TEST 2 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir.   

 Doğru Cevap: D  

 

2. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir.   

 Doğru Cevap: D  

 

3. Türkiye Lozan’daki tüm sorunları bağımsızlık ilkesine uygun olarak çözememiştir. Boğazlar 

Meselesi, Hatay Sorunu buna örnektir.  

 Doğru Cevap: C  

 

4. Yabancı devletlerin iç işlerine karıştırılmaması, Türk dış politikasının dayandığı tam bağımsızlık ilkesi 

ile ilgilidir. 

 Doğru Cevap: A  

 

5. Osmanlı Devletinin içine düştüğü durumu en iyi anlatan söz ““Tam bağımsızlık ancak mali 

bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan mahrum olunca o devletin bütün 

hayati kuruluşlarında bağımsızlık felce uğramıştır.” 

 Doğru Cevap: B  

 

6. Borçlar Meselesinin çözümü borçlar meselesine uygundur.  

 Doğru Cevap: C  

 

7. Verilen bilgiler “Türkiye, Milletler Cemiyeti’nde neden yeterince etkili olamamıştır?” sorusunun 

cevabını içinde barındırmaz.  

 Doğru Cevap: D  

 

8. Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türkler’in mallarına el koyması üzerine Türkiye de İstanbul’daki 

Rumlar’ın mallarına el koyması mütekabiliyet ilkesi ile ilgilidir. 

 Doğru Cevap: A   



TEST 3 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllere ulaşılabilir. 

 Doğru Cevap: D  

 

2. Türkiye’nin tüm ülkeler ile olan sorunlarını diplomatik yöntemler ile çözüme kavuşturduğu 

söylenemez.  

 Doğru Cevap: C  

 

3. Balkan Antantını gösteren haritaya bakılarak; 

 I. Türkiye’nin batı sınırı güvence altına alındı.  

 II. Bulgaristan, antant dışında kaldı. 

 III. Ülkelerarası alanda işbirliği yapıldı. 

 Doğru Cevap: C  

 

4. 1.250.000 Ortodoks Hristiyan Rum Anadolu’dan Yunanistan’a, 500.000 Müslüman Türk de 

Yunanistan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldığı için Anadolu’nun toplam nüfusunda artış 

olduğu söylenemez. 

 Doğru Cevap: D 

TEST 4 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllere ulaşılabilir.  

 Doğru Cevap: D 

 

2. Türkiye Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ekonomi alanında bir kazanım sağlamamıştır. 

 Doğru Cevap: D  

 

3. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllere ulaşılabilir. 

 Doğru Cevap: A  

 

4. Almanya ve İtalya’nın Balkanlar ve Akdeniz üzerinde takip ettikleri yayılmacı politika, Türkiye’yi 

bölge güvenliği açısından tedbir almaya yöneltti. Türkiye bu çalışmaların sonucu olarak Türkiye, 

Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Balkan Antantı adıyla bir antlaşma imzalandı. Bu 

birliğe üye devletler, birbirlerinin sınırlarını tanımayı ve Balkanlardaki mevcut durumu değiştirmek 

isteyen devletlere karşı birlikte önlem almayı kabul etmişlerdir. Türkiye böylece hem bölge barışına 

katkı sağlamak hem de yeni bir savaş tehlikesi karşısında batı sınırını güvenlik altına almak 

istemiştir. 

 Doğru Cevap: D  

 

5. İtalya barış ve iş birliği ilkesiyle hareket ettiği değil saldırgan ve yayılmacı bir politika izlediği 

söylenebilir.  

 Doğru Cevap: C  

 

6. Atatürk’ün “onu” ifadesi ile kastettiği toprak Hatay’dır.  

 Doğru Cevap: C  

 

7.  Atatürk Hatay’ın Türkiye’ye katılması düşüncesi ile ilgili sürekli yazılar yazmış, konu ile açıklamalar 

yapmış ve konunun hep canlı kalmasını sağlamıştır. 

 Doğru Cevap: A  



8. Fransa’nın Suriye’den çekilmesinde Türkiye’nin Hatay üzerindeki istekleri değil Almanya’nın 

Fransa’ya karşı izlediği saldırgan tutum etkili olmuştur. (III. Öncül yanlış) 

 Doğru Cevap: B  

 

TEST 5 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Atatürk döneminde izlenen dış politikada Misakımillî’den hiçbir şekilde taviz verilmediği 

söylenemez. Hatay Meselesi, Boğazlar Sorunu bu duruma örnek gösterilemez. 

 Doğru Cevap: D 

 

2. Türkiye Milletler Cemiyetine katılarak; 

 III. Musul Meselesi’nin ülke menfaatlerine uygun bir şekilde çözülmesini sağlamak 

 IV. Savaşa doğru gidişatın olduğu bir dönemde daha çok güney sınırlarını güvence altına almak 

amaçlarına ulaşmak istediği söylenemez.  

 Doğru Cevap: C  

 

3. “Boğazların her iki yakasında askerden arındırılmış bölge bulundurulacak.” Maddesi Boğazların 

güvenliğini tehdit eden bir durumdur.  

 Doğru Cevap: B 

 

4. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların güvenliğinin Milletler Cemiyeti’nin sorumluluğunda 

değil Türkiye’nin sorumluluğunda olması kararlaştırılmıştır. 

 Doğru Cevap: D  

 

5. 1. Gerçekçilik  

 2. Tam Bağımsızlık  

 3. Türk ve Dünya Kamuoyunu Dikkate Alma 

 Doğru Cevap: C  

 

6. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki soruların cevaplarına ulaşılabilir.  

 Doğru Cevap: D  

 

TEST 6 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. II. Dünya Savaşı’nın başlamasında etkili olan tek neden Milletler Cemiyetinin tutumu değildir.  

 Doğru Cevap: D 

 

2. Osmanlı Devleti’nden kalan borçların pay edilmesinde I. Dünya Savaşı değil Trablusgarp Savaşı esas 

olarak kabul edilmiştir. 

 Doğru Cevap: A  

 

3. Lozan’dan sonra gündeme gelmiş ve Türkiye’nin çıkarlarına uygun olarak çözüme kavuşturulmuş 

konular arasında; 

 I. Hatay meselesi 

 IV. Yabancı okullar sorunu gösterilebilir. 

 Doğru Cevap: C  

 

4. Lozan’da Hatay Meselesi ile ilgili Türkiye’nin istediği bir çözüm yolu bulunamamıştır. 

 Doğru Cevap: C  



5. Verilen durum dış politikadaki barışçılık ilkesi ile ilgilidir.  

 Doğru Cevap: C  

 

6. Balkan Antantı ve Sadabat Paktı Türkiye gerek doğusunda gerek batısında güvenlik ve işbirliğini 

sağlamaya yönelik önemli adımlar attığı, hem bölgesel hem de uluslararası planda işbirliği ve 

diyalogu önde tutan bir çizgi izlediğini göstermektedir.  

 Doğru Cevap: D  

 

7. Türkiye, uluslararası sorunların çözümünde çekimser bir tutum sergilememiştir. 

 Doğru Cevap: D  

 

8. Verilen bilgilere bakılarak D seçeneğindeki bilgilere ulaşılamaz. 

 Doğru Cevap: D    

 

7. ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI 

TEST 1 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Atatürksüz bir Türkiye’nin güç kaybedeceği düşünüldüğü için “Atatürk’ün sağlığı yabancılar 

tarafından tamamen insani düşünceler ile takip edilmiştir.” düşüncesi doğru değildir. (III. Öncül 

yanlış) 

 Doğru Cevap: A  

 

2. Atatürk, Hatay konusundaki politikasının başarı ile sonuçlandığını görememiştir. Çünkü Hatay 

1939’da Türkiye’ye katılmış, Atatürk ise 1938’de vefat etmiştir.  

 Doğru Cevap: D  

 

3. Atatürk’ün vefatının dış basında yer almadığı bilgisine verilen parçaya göre ulaşılamaz. (III. Öncül 

yanlış) 

 Doğru Cevap: D  

 

4. Atatürk’ün naaşı ilk olarak Ankara’da bulunan Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine 

konulmuştur. Hükûmet Atatürk için Ankara’da bulunan Rasattepe’de bir anıt mezar inşa 

edilmesine, bunun için de uluslararası bir yarışma yapılmasına ve yapılacak eserin adının Anıtkabir 

olmasına karar verildi.  

 Doğru Cevap: C  

 

5. Verilen bilgiler Atatürk’ün evrensellik özelliğini göstermektedir.  

 Doğru Cevap: C  

 

6. Verilen bilgilere bakılarak Atatürk hakkında verilen tüm çıkarımların doğru olduğu söylenebilir.  

 Doğru Cevap: D  

 

7.  Verilen bilgilere bakılarak Atatürk’ün eserlerinin en çok askeri alanla ilgili olduğu söylenemez.  

 Doğru Cevap: C  

 

8. Atatürk’ün sözleri ile işaret ettiği eseri Türkiye Cumhuriyeti’dir. 

 Doğru Cevap: B  

 



9. Nutuk, Medeni Bilgiler ve Geometri adlı kitapları Atatürk’ün sadece mesleki bilgiler içeren eserler 

vermediğinin kanıtıdır. 

 Doğru Cevap: D  

 

10. Verilen söylemlere bakılarak Atatürk ile ilgili şunlar söylenebilir; 

 I. Evrensel bir liderdir. 

 II. Yaptıkları başka toplumları da etkilemiştir. 

 III. Kadın haklarına duyarlılık göstermiştir. 

 Doğru Cevap: D   

 

TEST 2 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Atatürk, Ankara’da değil İstanbul’da vefat etmiştir. (III. Öncül yanlış) 

 Doğru Cevap: B  

 

2. Atatürk hem asker hem de devlet adamıdır.(Çok yönlülük) 

 Kurtuluş Savaşını yönetmiştir. (Bağımsızlığa düşkünlük ve liderlik) 

 Doğru Cevap: B  

 

3. II. Dünya Savaşı’nın başlamasında Fransa’nın değil Almanya’nın yayılmacı bir politika izlemesi etkili 

olmuştur. 

 Doğru Cevap: A  

 

4. Verilen tüm örnekler II. Dünya Savaşı insan hak ve özgürlüklerinin dikkate alınmadığı, insanlık için 

utanç kaynağı olan suçların işlendiğini gösterir.   

 Doğru Cevap: D  

 

TEST 3 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen tüm bilgiler II. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında yer alır.  

 Doğru Cevap: A  

 

2. Atatürk’ün dünyadaki durumu ateşkes dönemi olarak tanımlamasına dayanak olarak öncüllerde 

verilen durumların tamamı gösterilebilir.  

 Doğru Cevap: D  

 

3. I. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılan ülkelere ağır tazminatlar ödetilmesi II. Dünya Savaşı'nın 

ekonomik alandaki nedeni olarak gösterilebilir. 

 Doğru Cevap: D  

 

4. Almanya’daki yeni yönetim Versay Antlaşmasını tanımadığını belirtmiş ve yayılmacı bir politika 

takip etmiştir. Bu nedenle yeni yönetim hakkında sorunların çözümü için diplomasi yolunu açık 

tuttuğu söylenemez. (III. Öncül yanlış) 

 Doğru Cevap: C  

 

5. Atatürk Türkiye’nin savaşın dışında kalması gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle Atatürk hakkında 

“Savaşın gidişatına göre taraf seçilip o bloğa katılmak gerektiğini söylemiştir.” ifadesi kullanılamaz.  

 Doğru Cevap: D  

 



6. Türkiye hakkında askeri yardım gelmesi halinde savaşa bir an önce girme taraftarı olduğu 

söylenemez.  

 Doğru Cevap: B  

 

7. Savaş mihver değil müttefik devletlerin galibiyeti ile sona ermiştir. 

 Doğru Cevap: A  

 

8. I. Genç nüfusun silahaltına alınması sonucu sanayi ve tarım üretiminde önemli düşüşler görülmesi 

(Ekonomik) 

 II. Nüfus artış hızının cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerine inmesi (Sosyal) 

 III. Bir taraftan enflasyon hızla yükselirken diğer taraftan da karaborsacılığın görülmeye başlanması 

(Ekonomik) 

 IV. Ülke gelirlerinin önemli bir kısmının savunmaya harcanması yüzünden yatırımların azalması 

(Ekonomik) 

 V. İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulanamaması (Ekonomik) 

 Doğru Cevap: C 

 

TEST 4 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Bilgide verilenler savaşın getirdiği sonuçların sosyal alan üzerindeki etkilerini gösterir. 

 Doğru Cevap: C  

 

2. Çalışacak çağdaki nüfusun askere alınması tarımsal ve sanayi alanındaki üretimi azaltmış, ülke 

kalkınma hızı gerilemiştir.  

 Doğru Cevap: D  

 

3. Bahsedilen çalışmalar tarım alanı ile ilgilidir.  

 Doğru Cevap: A  

 

4. II. Dünya Savaşı sonrasında demokratik yönetimler güç kazanmıştır. Bu nedenle III. Öncüldeki ifade 

yanlıştır.  

 Doğru Cevap: C  

 

5. Verilen bilgiler “Çok partili hayata geçişin dış etkenleri nelerdir?” sorusunun cevabı niteliğindedir. 

 Doğru Cevap: B  

 

6. 1946 yılında yapılan seçim ve sonuçlarından bahsedilmediği için “Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 

iktidarı sona ermiştir.” İfadesinin kullanılması doğru olmaz. Ayrıca 1946 yılında yapılan seçimleri 

Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştır.  

 Doğru Cevap: C  

 

7. Verilen bilgilere bakılarak İsmet İnönü hakkında yapılan tüm yorumların doğru olduğu 

görülmektedir.  

 Doğru Cevap: D  

 

8. II. Dünya Savaşı sonrası kurulan partiler: I. Milli Kalkınma Partisi 

           III. Demokrat Parti 

 Doğru Cevap: B  



9. Demokrat Parti 1946 yılında yapılan seçimleri değil 1950 seçimlerini kazanarak 27 yıllık Cumhuriyet 

Halk Partisi iktidarına son vermiştir. 

 Doğru Cevap: B   

 

TEST 5 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş başarı ile sonuçlanmamıştır. (III. Öncül yanlış) 

 Doğru Cevap: A  

 

2. 1950 tarihinde yapılan seçim ile ülkeyi yöneten partide değişiklik yaşanmış, Cumhuriyet Halk Partisi 

yerine iktidara Demokrat Parti geçmiştir.  

 Doğru Cevap: C  

 

3. Verilen grafiklere bakılarak;  

 I. Türkiye’de sanayi üretiminde sürekli düşüş yaşanmıştır. 

 III. Savaş döneminde Türkiye’nin dış alımı ve dış satımında değişim yaşanmamıştır. Öncüllerinin 

yanlış olduğu görülmektedir.  

 Doğru Cevap: B  

 

4. Verilen tablo sadece temel tüketim maddeleri ile ilgilidir. Fakat sadece bu tabloya bakılarak 

ülkemizde sadece temel tüketim maddelerinde büyük fiyat artışlarının yaşandığı söylenemez. 

 Doğru Cevap: A   

 

TEST 6 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Hastalığına rağmen millet ve memleket meseleleri ile uğraşması Atatürk’ün milliyetçi ve vatansever 

olduğunu gösterir.  

 Doğru Cevap: A  

 

2. 1. Türkiye Cumhuriyeti  

 2. Nutuk  

 3. Vatandaş İçin Medeni Bilgiler 

 4. Geometri 

 Doğru Cevap: A  

 

3. Verilen bilgilere bakılarak Atatürk hakkında yapılan tüm yorumların doğru olduğu söylenebilir.  

 Doğru Cevap: D  

 

4. Verilen haritaya bakıldığında: III. Türkiye’nin batı sınırında yer alan ülkelerin mihver devletler 

tarafından işgal edildiği söylenemez.  

 Doğru Cevap: C  

 

5. Türkiye savaşın içinde aktif bir şekilde yer almamıştır.  

 Doğru Cevap: D  

 

6. Tek kişi hakimiyetinin olduğu bir düzen demokratik değildir.  

 Doğru Cevap: B  

 



TEST 7 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Parçada “Türkiye’nin hangi uluslararası kuruma üye olması için çok partili hayata geçmesi 

istenmektedir?” sorusunun cevabına ulaşılması mümkün değildir. Çünkü böyle bir durum söz 

konusu değildir.  

 Doğru Cevap: D  

 

2.  Verilen bilgilere bakılarak tüm seçeneklerin doğru olduğu görülmektedir.  

 Doğru Cevap: B  

 

3. Türkiye’nin çok partili hayata geçişinde sadece iç gelişmeler etkili olmamıştır. 

 Doğru Cevap: C  

 

4. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllere ulaşılabilir.  

 Doğru Cevap: D  

 

5. 1946 seçimlerini CHP, 1950 seçimlerini Demokrat Parti kazanmıştır. (I. Öncül yanlış)  

 İsmet İnönü ülkede muhalefet oluşumunu desteklemiştir. (IV. Öncül yanlış) 

 Doğru Cevap: B  

 

6. 1.  Ekonomi  

 2.  Toplumsal  

 3. Demokratik 

 Doğru Cevap: A  

 

7. II. Dünya Savaşı öncesi Türkiye tarafından bahsedilen tüm önlemlerin alındığı görülmektedir.  

 Doğru Cevap: D   


