
1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 

TEST 1 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Coğrafi keşiflerle ticaret yolarının değişmesi sonucu Osmanlı Devleti hâkimiyetindeki Akdeniz 

limanları önem kaybedince Osmanlı Devleti’nin vergi gelirlerinde artış değiş düşüş yaşanmıştır. 

 Cevap: B  

 

2. Osmanlı Devletinde halkın ülke yönetimine katılması İlan edilen fermanlarla değil meşrutiyetin ilan 

edilmesi ile olmuştur.  

Cevap: C 
 
3. Osmanlı Devleti’nin gelirlerinin büyük kısmı, yabancıların alacakları nedeniyle bu kuruluşun Duyun-

u Umumiye denetimine verilmesi ekonomik bağımsızlığın kaybedildiğini gösterir. Sanayisini yeni 
tekniklerle güçlendirip çağa uygun hâle getiremeyen ve Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı 
Devleti’nin Endüstri alanında Batılı devletlerin gerisinde kaldığı görülür.  

 Cevap: B 
 
4. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerdeki yargıların doğru olduğu görülmektedir. 

Cevap: D 
 
5. "Avrupa'daki gelişmelerin yakından takip edilmesi" düşüncesini savunan fikir akımının adı 

Batıcılıktır.  
Cevap: B 

 
6. 1876’da ilan edilen anayasa (Kanun-u Esasi) ile Türk tarihinde ilk defa anayasa düzene geçilmiş 

olması Osmanlı Devleti’nin Hukuk devleti anlayışını benimsediğini gösterir.  
Cevap: D 

 
 

 

TEST 2 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Yenilgiyle sonuçlanan savaşlar (Askeri sorun) 
 Osmanlı borçlarını ödeyemez hale gelmesi (Ekonomik sorun) 
 Cevap: A 

2. Verilen bilgilere bakılarak Osmanlı Devletinin otoritesini kaybetmesine sebep olan birçok etken 

bulunduğu söylenebilir.  

Cevap: C 

 

3. Eşitlik, özgürlük, adalet, cumhuriyet gibi kavramların ülkede yayılması ve Kânûn-ı Esâsînin 

yayımlanması ile Meşrutiyet’e geçilmesi ve halk ilk defa yönetime katılması Fransız İhtilali’nin 

Osmanlı Devleti’ne olumlu etkilerinin olduğunu gösterir.  

 Cevap: A 

 

4. Sanayi İnkılabı sonucunda Osmanlı halkı, ithal ürünleri satın almaya yöneldiler. Bu durum IV. 

Öncülde verilen “Sanayi İnkılabı ile Osmanlı toplumunda yerli üretime olan ilgi artmıştır.” 

ifadesinin doğru olmadığı görülür. Diğer öncüller ise doğru bilgi vermektedir.  

Cevap: A 



5. Osmanlı Devletindeki yeni kuşak sorunların çözümünü Meşrutiyet ilan edilip, Meclis’e azınlıkların 

da temsilcileri katılmasında görüyorlardı. Yani ülkede yönetim modeli değişmeliydi. 

 Cevap: B 

 

6. Soruda belirtilen tüm çalışmaların Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda yapıldığı söylenebilir. 

 Cevap: D 

 

TEST 3 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Türk, Rum, Sırp gibi milletlerin birlikte yaşadığı bir yerdir. (Sosyal) 
 Canlı bir ticaret ve işlek bir limana sahiptir. (Ekonomik) 
 Demiryolu ile birçok önemli kentle bağlantısı vardı. (Ulaşım) 
 Bilgilerde Selanik’in askeri yönü ile ilgili bilgi verilmemiştir.  

Cevap: B 

 

2. Askeri öğrendikçe gördükçe onlar gibi olmak istemiştir. (I. Öncül doğru) 

Annesinin asker olmasını istememesine rağmen Mustafa Kemal askeri okul sınavına girmiştir. (III. 

Öncül doğru) 

Cevap: B 

 

3. Osmanlı Devleti’nin barış masasından zararlı çıkması; savaşlarda askeri başarının yeterli olduğunu 

değil tam aksine yeterli olmadığını göstermektedir.  

Cevap: C 

 

4. III. Öncülde verilen “Annesi çağdaş bir okul tercihinde bulunurken babası alışılmışın dışına 

çıkmamıştır.” ifadesi doğru değildir. Tam tersi bir durum söz konusudur.  

Cevap: B 

 
5. II. öncüldeki ifade doğru değildir. Çünkü Mustafa Kemal yabancı dil öğrenmeye çok fazla önem 

vermiştir. I ve III. öncüllerdeki bilgiler ise doğrudur.  
Cevap: B 

 
6. Mustafa Kemal’e farklı kültürlere saygılı olma” becerisi kazandıran durum Selanik’in çeşitli din ve 

milletlere mensup kişilerden oluşmasıdır.  
Cevap: A 

 

7. Verilen bilgilerde sadece Selanik’teki eğitim hayatın hakkında bilgi verildiği için “Eğitim hayatını 
farklı şehirlerde sürdürmüştür.” ifadesinin doğru olduğu söylenemez.  
Cevap: C 
 

TEST 4 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Haritada Selanik’in nüfus yapısı ile ilgili çıkarım yapılabilecek bir görsel veya bilgi bulunmadığı için 

I. Öncüldeki bilgi yanlıştır.  

Cevap: A 

 

2. Matematiğe, edebiyata ve güzel söz söylemeye olan yetenek (Çok yönlülük)  

Fikirlerini cesaretle ifade etmekten çekinmemek (Açık sözlülük) 

Memleket ve millet davaları ile ilgilenmek (Milliyetçilik) 

Cevap: C 



3. Bu kadar karmaşık bir yapı Osmanlı Devletinde modern bir eğitim sisteminin oluşmasına ortam 

hazırlamaz.  

Cevap: C 

 

4. Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal hakkında daha çok edebiyat alanında eserler okuduğu 

çıkarımı yapılamaz.  

Cevap: A 

 

5. Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal hakkında “Fransız yazarların eserlerini eleştirel bir gözle 

incelemiştir.” çıkarımı yapılamaz.  

 Cevap: A 

 

6. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerin doğru olduğu görülmektedir.  

 Cevap: D 

 

TEST 5 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen kişilere bakıldığında Mustafa Kemal’in düşünce dünyasının oluşumunda etkili oldukları 

söylenebilir.  

Cevap: A 

 

2. Mustafa Kemal ülke yönetiminde halkın söz sahibi olması konusunda Voltaireden değil J.J. 

Russo’dan etkilenmiştir. I ve II. Öncüllerdeki bilgiler doğrudur.  

Cevap: A 

 

3. Verilen bilgilerde Osmanlı Devletinin kültürel hayatı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Sosyal, 

ekonomik ve siyasi hayat ile ilgili bilgiler verilmiştir.  

Cevap: B 

 

4. Verilen bilgilerde okuduğu okullardaki öğretmenlerinin Mustafa Kemal üzerindeki etkilerinden 

bahsedilmemiştir. Diğer unsurlardan bahsedilmiştir.  

Cevap: B 

 

5. “Mustafa Kemal'in ABD başkanlarından olan Washington ve Lincoln’ün ABD’nin kurtuluşu için 

yaptıkları çalışmalardan etkilendiğini vurgulamıştır.” Milli Mücadele üzerinde dış gelişmelerin 

etkilerinin görüldüğünün kanıtıdır.  

 Cevap: D 

 

6. Osmanlı Devleti’nin bir subayı olarak mesleğini ülkenin farklı bölgelerinde icra etme şansını 

yakalaması Mustafa Kemal’in aldığı görevler sırasında halkın içinde bulunduğu durumu, devletin 

yaşadığı sorunlar konusunda fikir sahibi olmuş, ülkenin kurtuluş çarelerini düşünmüştür. (1-C) 

 

Osmanlı Devleti’nin bir askeri olarak kendini farklı ülke lisanlarını öğrenme konusunda geliştirmeye 

çalışması yabancı dil bilmesi yabancı gazete ve dergileri okuyarak dünyada olup bitenden haberdar 

olmasına, Batı'yı yakından takip etmesine ortam hazırlamıştır. (2-A) 

 

Okuduğu okullardaki öğretmenlerinin gerek dersler gerekse hayat ile ilgili verdiği bilgileri 

yaşantısının birçok noktasında uygulama imkânı bulması okul hayatının içinde yer alan 



öğretmenlerin Mustafa Kemal’in kişilik oluşumuna, düşünce dünyasının şekillenmesine ve eğitimin 

hayatın bir parçası olduğunu anlamasına neden olmuştur. (3-B) 

Cevap: D 

 

TEST 6 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Vatan şairi olan Namık Kemal Mustafa Kemal’i vatanseverlik ve milliyetçilik konularında 

etkilemiştir.  

Cevap: B 

 

2. Verilen bilgilere bakılarak Mehmet Emin Yurdakul’un Mustafa Kemal’i milli birlik ve beraberlik ve 

yurt sevgisi konularında etkilemiştir.  

Cevap: B 

 

3. Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunda en çok etkisi bulunan 

düşünürün Mehmet Emin Yurdakul olduğu söylenemez.  

Cevap: D 

 

4. Verilen bilgilere bakılarak Fransız İhtilalinin Mustafa Kemal üzerinde Milli egemenlik ve Milli 

bağımsızlık konularında etkili olduğu söylenebilir.  

Cevap: B 

 

5. Çağdaşlaşma (Yenileşme) 

Halkın yönetime katılması (Milli egemenlik)  

Din, inanç ve vicdan hürriyeti (Laiklik) 

Cevap: D 

 

6. Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal hakkında II. öncüldeki “Fransız İhtilali’ni hazırlayan 

düşünürlerin fikirlerinden yararlanmıştır.” ifadesinin doğru olmadığı görülür. I ve III. Öncüller 

doğrudur.  

 Cevap: B 

 

7. Verilen boşluklara sırasıyla Matematik, Edebiyat ve Tarih yazılmalıdır.  

 Cevap: A 

 

TEST 7 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Arap coğrafyasında devlete yönelik ayaklanmalar yaşandığı için “Osmanlı Devleti Arap 

coğrafyasındaki otoritesini korumaktadır.” ifadesinin kullanılması doğru olmaz. I ve II. Öncül 

doğrudur.  

Cevap: A  

 

2. Verilen bilgilerde Mustafa Kemal’in ileri görüşlülük yönünü gösteren bir olaydan bahsedilmemiştir.  

Cevap: D  

 

3. Verilen bilgilerde yöneltilen tüm soruların cevaplarına ulaşılabilir.  

Cevap: D  

 



4. Mustafa Kemal;  

 

1. Osmanlı Devleti’ni temsilen Bulgaristan’ın başkentine gitti. Hem askeri hem de diplomatik bir 

görevde bulundu. (Sofya Atasemiliterlik) 

2. 1910 yılında Osmanlı ordusunu temsilen birçok ülke subaylarının katıldığı askeri manevraları 

izlemesi amacıyla Fransa’ya gönderildi. (Picardie manevraları) 

3. Meşrutiyet yönetimine karşı çıkanların ve İstanbul’daki ordu mensuplarının da içinde yer aldığı 

isyanı bastırmak için Selânik’ten yola çıkan “Hareket Ordusu” ile İstanbul’a geldi. (31 Mart 

Olayı) 

4. Sömürgeci İtalyanlara karşı Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprağını savunmak için 

bölgeye gönüllü olarak gitti. Bölge halkını İtalyanlara karşı örgütledi. İlk askeri başarısını 

kazandı. (Trablusgarp Savaşı) 

5. Bu savaş sırasında Çanakkale ve Gelibolu’nun savunulması amacıyla kurulan askeri birliğin 

Harekât Şubesi Müdürlüğüne atandı, Çanakkale Boğazı’nı askeri açıdan ayrıntılı olarak 

inceleme fırsatı buldu. (Balkan Savaşları) 

Cevap: B  

 

5. Pİkardie Manevraları diplomatik bir gelişme olmadığı için II. Öncül yanlıştır. I, III ve IV. öncüllerdeki 

bilgiler doğrudur.  

Cevap: B 

 

TEST 8 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

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

Cevap: D 

 

2. Mustafa Kemal, Sofya Askeri Ateşemiliterliği görevine atanarak Osmanlı Devleti adına diplomatik 

bir görevi yerine getirmiştir. Mustafa Kemal, buradaki gözlemlerini İstanbul Hükümeti’ne rapor 

etmiş, edindiği bilgileri Osmanlı yönetimi ile paylaşmıştır. Demokrasiyi yakından takip etme, 

Bulgaristan’daki Türklerin sorunlarını yerinde gözleme fırsatı olmuştur. Zaman zaman Bulgar 

Ulusal Meclisi'nin toplantılarını izleyen Mustafa Kemal, demokrasiyi yakından takip etme fırsatı 

olmuştur. 

Cevap: D  

 

3. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllerdeki çıkarımların doğru olduğu görülür.  

Cevap: D 

 

4. II. Meşrutiyetin ilanı sonrasında meşrutiyet karşıtları bu yeni rejime son vermek amacıyla bir 

ayaklanma başlatmışlardı. (I. ve III. Öncül doğru) 

 Mustafa Kemal 31 Mart Ayaklanmasının bastırılmasında görev almıştır. (II. Öncül doğru) 

 Cevap: A 

 

TEST 9 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. 31 MART OLAYI: Bu olay sırasında meşrutiyeti korumak için kurulan Hareket Ordusu içinde görev 

almıştır. (Demokrasiye bağlılık)  

PİCARDİE MANEVRALARI: Osmanlı Devleti’ni temsilen katıldığı bu olayda askeri bilgilerini ve 

yeteneklerini gösterme imkânı bulmuştur. (Askeri yeterlilik) 



TRABLUSGARP SAVAŞI:  İtalya’nın işgali üzerine gönüllü olarak bölgeyi savunmak için görev almıştır. 

(Vatanseverlik)  

BALKAN SAVAŞLARI: Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybedeceğini arkadaşı Fethi Bey’e, “Harbin sonu 

karanlık. Bu harp bizim harbimiz değil.” diyerek açıklamıştır. (İleri görüşlülük) 

Cevap: B 

 

2. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerdeki bilgilerin doğru olduğu söylenebilir.  

Cevap: D  

 

3. Verilen bilgiler ve haritaya bakıldığında Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki varlığı tamamen ortadan 

kalktığı söylenemez.  

Cevap: D  

 

4. Verilen harita değerlendirildiğinde tüm öncüllerdeki bilgilerin doğru olduğu söylenebilir.  

Cevap: D  

5. Mustafa Kemal’in “Eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak, milleti hâkim kılmak” ifadesi ile karşı çıktığı 

kavramlar saltanat ve tek kişi hâkimiyetidir.  

Cevap: B 

 

ÜNİTE DEĞERLENDİRME DENEMESİ-1 ÇÖZÜMLERİ 
 
1. Selanik’te farklı din ve inançtan insanların bulunması bu şehir hakkında “Din ve inanç birliğini 

sağlamış oldukları” çıkarımının yapılmasını imkânsız kılar.  

Cevap: A 

 

2. Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımı, farklı milletleri bünyesinde barındıran Osmanlı 

Devleti’ni de oldukça olumsuz etkilemiştir. Bu durumun kanıtı olan gelişme Balkan uluslarının 

Osmanlı’ya karşı bağımsızlık amacı ile ayaklanmasıdır.  

Cevap: B 

 

3. Türkçülük ve Batıcılık fikirlerinin ortak özelliği Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek amacıyla 

ortaya çıkmış olmalarıdır. 

Cevap: A 

 

4. Verilen bilgilerde Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlerce ham madde ve pazar kaynağı olarak 

görüldüğünü ispat eden bilgiye rastlanılmamaktadır.  

Cevap: C 

 

5. İşlek bir limanı ve Avrupa ile demir yolu bağlantısı olması (Ulaşım) 

Çeşitli dinlerden ve milletlerden insanlar bir arada yaşaması (Toplumsal) 

Ordu merkezi olması (Askeri) 

Devletin geleceğinden kaygı duyan aydınların toplanıp gazeteler çıkardığı, cemiyetler kurduğu ve 

tartışmalar yaptığı bir merkez olması (Siyasi) 

Cevap: D 

 

6. Bahsedilen çalışmaların tamamının azınlıkların ayrılıkçı düşüncelerinin önüne geçebilmek için 

yapıldığı söylenebilir.  

Cevap: D 



7. 2 ve 3 numaraları ile gösterilen Balkan toprakları milliyetçilik akımının etkisiyle ortaya çıkan ayrılıkçı 

isyanlar sonucunda Osmanlı’dan koparılmıştır.  

1, 4 ve 5 numaralı Kuzey Afrika toprakları petrol kaynaklarının varlığına bağlı olarak Sömürgecilik 

anlayışı sebebiyle Fransa, İngiltere ve İtalya tarafından Osmanlı’dan koparılmıştır. 

Cevap: C 

 

8. Mustafa Kemal, ülke idaresinde kişi egemenliğini değil halkın egemenliğini esas alan yönetimleri 

savunmuştur.  

Cevap: B 

 

9. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllerdeki bilgilerin doğru olduğu görülür.  

Cevap: D 

 

10. Verilen tabloda Mustafa Kemal’in Selânik Askerî Rüştiyesi dördüncü sınıfta okuduğu dersler ve 

aldığı notlar tabloda belirtilmiştir. Diğer sınıflardaki notları hakkında bilgi olmadığı için okulu 

birincilikle tamamladığı söylenemez.  

Cevap: C 

 

 

 

 

2. ÜNİTE: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 

 

TEST 10 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Verilen bilgilere bakılarak I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında öncüllerde verilen durumlarının 

tamamının etkili olduğu söylenebilir. 

Cevap: D 

 

2. Hammadde ve pazar arayışı yani sömürgecilik faaliyetleri Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında 

ekonomik nedenlerin etkili olduğunu göstermektedir.  

Cevap: B 

 

3. Almanya ile Fransa arasında yaşanan Alsas-Loren meselesi I. Dünya Savaşı’nın başlamasında etkili 

olan özel nedenler arasındadır.  

Cevap: C 

 

4. İtalya’nın taraf değişikliğine gitmesinde ekonomik kaygıları etkili olmuştur. Fakat bu bilgiye verilen 

tabloya bakılarak ulaşılamaz.  

Cevap: D 

 

5. Milletlerin kendi geleceklerine kendilerinin karar vermesi gibi düşünceler Fransız İhtilali’nin çok 

uluslu devletlerin yıkılışını hızlandırdığını gösterir.  

Cevap: D 

 

6. Avusturya-Macaristan veliahdının Sırplı tarafından öldürülmesi savaşın temel nedenini DEĞİLDİR. 

Bütün şartların oluştuğu savaşın çıkmasına neden olan olaydır.  

Cevap: C 



TEST 11 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Sömürgelerimizi elimizde tutmak için güçlü bir donanmamız vardı. (I. Öncül doğru) 
Osmanlı topraklarında yaşayan Slav ve Ortodoksları kendi amaçlarımız doğrultusunda isyana teşvik 
ettik. (II. ve IV. Öncül doğru) 
Orta Doğu petrol alanları, oldukça ilgimizi çekiyordu. (III. Öncül doğru) 
Cevap: D 

 
2. Verilen bilgilere bakılarak Fransa ile ilgili olarak öncüllerde verilen bilgilerin tamamının doğru 

olduğu söylenebilir. 
Cevap: D 
 

3. Almanya'nın kaybettiği birlikte değerlendirildiğinde Mustafa Kemal ‘in ileri görüşlü bir kişi olduğu 
söylenebilir.  
Cevap: B  

 
4. Rusya, İngiltere, Fransa arasında İtilaf Devletlerinin tamamı arasında kara bağlantısı 

bulunmamaktadır. 
Cevap: D  

 
5. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi tarafsızlığını muhafaza edemediğini gösterir. (I. Öncül yanlış) 

Diğer öncüllerdeki bilgiler ise doğrudur.  
Cevap: C 

 
TEST 12 SORU ÇÖZÜMÜ 

 
1. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerdeki kazanımların doğru olduğu görülmektedir.  

Cevap: D  
 
2. Osmanlı Devleti’nin yaptıklarına bakıldığında tarafsız ülke politikasının gerektirdiği bir tutum içinde 

yer almadığı görülmektedir.  
Cevap: D  

 
3. Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis ve Trabzon’u işgal eden Rusların Osmanlı toprak bütünlüğüne saygı 

gösterdiği söylenemez. (IV. Öncül yanlış) Diğer öncüller ise doğru bilgi içermektedir.  
Cevap: A  

 

4. Karadeniz’e geçip müttefikleri Rusya’ya yardım göndermek isteyen İtilaf Devletleri müttefik 
kaybetmek istemediklerini, elde edecekleri zafer sayesinde savaşa girmemiş devletleri kendi 
yanlarında savaşa çekmek isteyerek ise de yeni müttefikler kazanmayı hedeflediklerini 
göstermişledir.  
Cevap: C  

 

5. Verilen bilgilere bakıldığında Mustafa Kemal ile ilgili yapılan tüm yorumların doğru olduğu 

söylenebilir.  

Cevap: D 

 

6. Türk ordusunun kazandığı zaferler İngilizlerin bölgeden tamamen çekilmemiş, bölgeye getirdikleri 

yeni kuvvetler ile mücadeleye devam etmişlerdir. Cephe Osmanlının çekilmesi ile kapanmıştır.  

Cevap: C 

 



TEST 13 SORU ÇÖZÜMÜ 
 
1. Verilen bilgilere bakılarak Çanakkale Savaşları ile ilgili olarak yapılan tüm çıkarımların doğru olduğu 

söylenebilir.  

Cevap: D  

 

2. “Fahrettin Paşa, Osmanlı yönetiminin isteklerini yerine getirmemiştir.” ifadesinin doğru olmadığı 

görülmektedir. 

Cevap: D  

 

3. Bilgilerde geçen “Rusya, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası toplanan Berlin Konferansı sırasında 

Ermenileri gündeme getirerek Ermeni Sorununun doğmasına ve uluslararası boyut kazanmasına 

zemin hazırlamıştır.” ifadesi Ermeni Meselesinin bir iç gelişme olarak kalmadığını göstermektedir.  

Cevap: B  

 

4. “İngilizlerin zırhlılarımıza el koymaları ve bedelini geri vermemesi” Osmanlı Devleti’nin ekonomik 

ve askeri alanlarda kayıp içinde olduğunun göstergesi durumundadır. 

Cevap: A  

 

5. Haritaya bakılarak “Anadolu’nun güneyinde yer alan cephelerin tamamında İngilizler ile 

savaşmıştır.” Bilgisine haritaya bakılarak ulaşılamaz. (II. Öncül yanlış) Diğer öncüllerdeki bilgiler 

doğrudur.  

Cevap: B 

TEST 14 SORU ÇÖZÜMÜ 
 
1. Çanakkale Savaşları ile I. Dünya Savaşın süresinin kısalmasına değil uzamasına neden olan 

gelişmeler yaşanmıştır. Bu nedenle II. Öncül yanlış bilgi içermektedir.  

Cevap: B  

 

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

Cevap: D  

 

3. Parçada verilen bilgiler Kafkasya Cephesi ile ilgilidir.  

Cevap: C  

 

4. ♦Kafkasya            ♥ Almanya    ♠ Suriye  ♣ Mondros 

Cevap: C  

 

5. Arapların Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanması Türkçülük düşüncesinin değil İslamcılık 

düşüncesinin geçerliliğini kaybettiğini göstermiştir. (IV. Öncül yanlış) I, II ve III. Öncüller ise 

doğrudur.  

Cevap: A  

 

6. “Tehcir Kanunu ile yurt dışına gönderilen Ermenilerin ülkeye geri dönüşü için karar alınmıştır.” 

ifadesi yanlıştır. Çünkü Ermeniler Tehcir Kanunu ile ülke dışına değil Osmanlı toprağı olan Suriye’ye 

gönderilmiştir.  

Cevap: C 

 



TEST 15 SORU ÇÖZÜMÜ 
 
1. Öğrencinin 1, 3, 4 ve 6. Sorular için yaptığı değerlendirmeler doğru olduğu için toplamda 40 puan 

alır.  

Cevap: C  

 

2. Osmanlı Devleti’ni varlığına resmi olarak son verilmesi Mondros Mütarekesi ile değil Saltanatın 

kaldırılması ile olmuştur.  

Cevap: C  

 

3. Osmanlı yönetimi Mondros Mütarekesini ve sonrasında yaşanan işgalleri kabullenici bir tavır 

sergilediği için Osmanlı yönetimi hakkında Milliyetçi ve bağımsızlığa düşkün ifadeleri kullanılamaz. 

Cevap: C  

 

4. Boğazlar bölgesi İtilaf Devletlerinin birlikte işgal faaliyetinde bulunacağı alan olarak gösterildiği için 
IV. öncül yanlış bilgi içermektedir. Diğer öncüllerdeki bilgiler doğrudur. 
Cevap: A 

 
5. Yunanlar ve Ermeniler zamanında Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklar olduğu için bu milletler 

için işgal bölgesi belirlenmesi Osmanlıcılık fikir akımının geçerliliğini göstermektedir.  
Cevap: B 

 
 
 
 
 
 

TEST 16 SORU ÇÖZÜMÜ 
 
1. Verilen tüm öncüllerdeki bilgiler doğrudur.  

Cevap: D 

 

2. Osmanlı Hükümeti’nin işgalleri kabullenici tutumu, Türk halkının düşman işgaline karşı kendini 

koruma isteği Türk milletinin yerel cemiyetler kurmaya başlamasında; etkili olmuştur.  

Cevap: A  

 

3. Türkler tarafından kurulan cemiyetlerin bazılarının güçlü bir devletin yönetimini benimseyerek 

manda ve himayeyi savunmaları Kemal’in “tam bağımsızlık” vurgusuna ters bir yaklaşımdır? 

Cevap: C 

 

4.  Verilen öncüllerin tamamındaki bilgiler doğrudur.  

Cevap: D 

 

5. Kuva-yı Milliye tek bir merkez üzerinden idare edilmemiş, ulusal düzeyde örgütlenmemişlerdir. 

Cevap: C  

 

6. Sadece kendi bölgelerini korumak amacıyla oluşmaları ve belirli bir merkezlerinin olmayışı ve askeri 

disiplinden yoksun bulunmaları Kuvâ-yı Milliye birliklerinin olumsuz özellikleri arasında yer alır. 

Cevap: A 



TEST 17 SORU ÇÖZÜMÜ 
 
1. Mustafa Kemal’e görev verilmesinde etkili olan unsur Osmanlı Hükûmeti, onun İstanbul'da yaptığı 

çalışmalardan rahatsız olmasıdır. Yani III. Öncüldeki bilgi doğruluk değeri taşımamaktadır.  

Cevap: A  

 

2. Havza Genelgesinde belirtilen “Gösteriler sırasında Hristiyan halka karşı herhangi bir saldırı ve 

düşmanlık yapılmamalıdır.” maddesi ile ulaşılmak istenen amaç Mondros’ta kabul edilen “İtilaf 

Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı 

işgal etme hakkına sahiptir.” maddesinin uygulanmasını engellemektir.  

Cevap: C  

 

3. Verilen bilgiler Mustafa Kemal’in Havza Genelgesinde yaptığı çağrının Türk halkı arasında karşılık 

bulduğuna kanıttır.  

Cevap: B  

 

4. “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi ile Millî Mücadele'yi 

yapacak güç ortaya konmuştur. 

“Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.” ve 4. “Milletin bağımsızlığını yine 

milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddeleri ile Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi ve yöntemi 

belirtilmiştir. 

“Osmanlı hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.” maddesi ile 

İstanbul’daki siyasi otorite yükümlülükleri konusunda eleştirilmiştir. 

Cevap: D  

 

5. Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi’ni yayınlamadan önce genelgenin taslak metnini Kazım 

Karabekir, Ali Fuat Paşa gibi geçen komutanlara da onaylatmıştır. Bundaki amaç yapılan mücadeleyi 

halkın gözünde meşru hale getirmek, genelge kararlarını kişisellikten çıkarmak ve genelgenin halk 

üzerindeki etkisini artırmaktır.  

Cevap: D 

TEST 18 SORU ÇÖZÜMÜ 
 
1. Amasya Genelgesinde geçici bir hükûmet kurma fikri ortaya atılmadığı için IV. Öncüldeki bilgiler 

doğru değildir. IV. Öncüle ulaşılamaz. Diğer öncüllerdeki yargılar ise doğrudur.  

Cevap: A 

 

2. İstanbul hükümetinin Mustafa Kemal’i Samsun’a göndermesindeki amaç Karadeniz’deki karışıklığın 

giderilmemesi ve asayişin sağlanmasıdır.  

Cevap: B  

 

3. Amasya Genelgesinde kabul edilen “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” 

maddesi milli egemenlik kavramını vurgulamaktadır. 

Cevap: B  

 

4. Soruda verilen bilgiler Mustafa Kemal’in örgütleyicilik ve önderlik özelliklerine sahip olduğunu 

göstermektedir.  

Cevap: A  

 



5. Verilen bilgilerden hareketle Mustafa Kemal hakkında tüm öncüllerdeki bilgilerin doğru olduğu 

söylenebilir.  

Cevap: D  

 

6. Mustafa Kemal’in “Burada esir gibi yaşamaktansa Karadeniz’de batmayı tercih ederim.” sözü onun 

tam bağımsızlık kavramına verdiği önemi göstermektedir. 

Cevap: B 

 

 

 

 

TEST 19 SORU ÇÖZÜMÜ 
 
1. 1. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. (d) 

2.   Mebusan Meclisinin toplanması ve hükûmet işlerinin meclis tarafından denetlenmesi gereklidir. 

(b) 

3.  Manda ve himaye kabul edilemez. (c)  

       4.   Kuvâ-yı Millîye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır. (a) 

      Cevap: B 

 

  

2. Temsil Heyeti’nin “bir hükümet gibi çalışması” bu kurumun, yürütme yetkilerini üstlendiği 

göstermektedir?       

Cevap: A  

 

3. Amasya Genelgesinde alınan “Kuva-yı milliye etken, milli irade hâkim olacaktır.” maddesi ile 

“Milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi milli egemenlik” anlayışına 

uygun kararlar arasında yer alır.  

      Cevap: B  

 

4. Erzurum Kongresi kararlarının tekrar görüşülerek onaylanarak Erzurum Kongresi kararları ulusal 

hale dönüştürülmüştür. (I. Öncül doğru) 

Manda-himaye reddedilerek ve tüm cemiyetler birleştirilerek tam bağımsızlık, milli birlik ve 

beraberlik ile ilgili kararlar alınmıştır. (II. Öncül doğru) 

Temsil Heyetinin yetkileri, tüm yurdu kapsar hâle getirilerek kurulun yetki alanı genişletilmiştir. 

      Cevap: D  

 

5. Erzurum Kongresi’nde alınan “Müslüman halkın bölgeden göç etmeyecektir.” kararı ile Wilson 

ilkeleri arasında yer alan “Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelere egemenlik hakkı tanınacaktır.” 

maddesi geçerli kılınmak istenmiştir.        

Cevap: A  

 

 

6. Verilen bilgilerde İstanbul Hükümeti Sivas Kongresinin yapılmasının önüne geçmek istediği 

belirtilmiştir. Önüne geçtiğine ulaşılamaz      

Cevap: C 

 

 



TEST 20 SORU ÇÖZÜMÜ 
 
1. Amasya Görüşmelerinin yapılması Amasya Görüşmeleri ile Osmanlı Hükûmeti ve Temsil Heyeti ilk 

kez birlikte hareket etmiş olduklarının kanıtıdır. 

Cevap: A  

 

2. Amasya Görüşmeleri sırasında seçimlerin yapılması ve Mebusan Meclisinin açılması gelişmeleri; 

Milli irade ve Halk egemenliği kavramları konusunda karar alındığını göstermektedir. 

Cevap: C  

 

3. Meclisin varlığı İtilaf Devletlerinin çıkarı için gerekli olduğundan İngilizler meclis seçimlerinde 

baskıcı değil özgürlükçü anlayışla hareket etmiştir. Yani III. öncüldeki bilgi yanlıştır.  

Cevap: A 

 

4. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerdeki yorumların doğru olduğu görülür.  

Cevap: D  

 

5. Anadolu Ajansı yurt içi ve dışında faaliyet gösterdiği için sadece ulusal alanda faaliyet gösterdikleri 

söylenemez. II. Öncüldeki bilgi yanlış olup diğer öncüllerdeki çıkarımlar doğrudur.  

Cevap: C 

 

TEST 21 SORU ÇÖZÜMÜ 
 

1. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk 

oylaması yapılabilir. (Milli Egemenlik) 

 Azınlıkların hakları, yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartı ile 

tanınacak ve sağlanacaktır. (Devletlerarası Denklik) 

Milli ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan 

unsurlar kaldırılmalıdır. (Milli Bağımsızlık) 

 Cevap: C  

 

2. Verilen bilgilere bakılarak “Azınlıklara yeni haklar verilmesi talep edilmiştir.” çıkarımı yapılamaz.  

 Cevap: C  

 

3. İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesinin sonuçları arasında Osmanlı Devleti’nde 

yönetim biçimi değişikliği yaşanması yer almaz. 

Cevap: B  

 

4. Mustafa Kemal’in İstanbul’a gitmemesinin nedenleri arasında saltanat makamının ve halifenin 

mücadeleden vazgeçmesi yönündeki çağrılarından etkilenebileceğinden düşünmesi yer almaz. 

Cevap: D  

 

5. İstanbul ile bütün haberleşmelerin kesilmiştir. (I. Öncül) 

İstanbul’da yapılan tutuklamalara karşılık Anadolu’daki İtilaf Devletleri subaylarının tutuklanmıştır. 

(II. Öncül) 

İtilaf Devletlerinin İstanbul ve Adana’dan asker sevkiyatını engellemek için Geyve ve Ulukışla 

civarındaki demir yollarının tahrip edilmiştir. (IV. Öncül) 

 Cevap: B 



TEST 22 SORU ÇÖZÜMÜ 
 

1. Güçler birliği sadece yasama yetkisini değil yasama, yürütme ve yargı yetkisini elinde bulundurmayı 

gerektirir.  

Cevap: A  

 

2. İlk meclis milli bir meclis olduğu için bu mecliste azınlık milletvekilleri yer almamaktadır. (III. Öncül 

yanlış bilgidir.) I ve II. öncüllerdeki bilgiler doğrudur.  

Cevap: B  

 

3. TBMM’nin açılışı ile saltanat kaldırılmadığı için “Saltanat kaldırılarak milli egemenlik ilkesi yolunda 

önemli bir adım atılmıştır.” ifadesine ulaşılması mümkün değildir.  

Cevap: C  

 

4. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerdeki yargıların doğru olduğuna ulaşılabilir. 

Cevap: D  

 

5. İlk TBMM “meclis hükümeti sistemini” benimsediği için II. öncüldeki bilgi doğruluk değeri taşımaz.  

Cevap: B  

 

6. Misak-ı Millide belirtilen maddelerin ortak özelliği halkın vereceği karara saygı duyulduğunu 

belirtmeleridir.  

Cevap: A 

 

TEST 23 SORU ÇÖZÜMÜ 
 

1. Bazı isyanlar düzenli ordular tarafından bastırıldığı için III. öncülde yer alan “İsyanların tamamı 

düzenli birlikler tarafından bastırılmıştır.” ifadesi yanlış olur. Diğer öncüller ise doğrudur.  

 Cevap: B  

 

2. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerdeki yargıların doğru olduğuna ulaşılabilir. 

 Cevap: D  

 

3. Şeyhülislam Dürrizade Efendi’ye bir fetva yayımlatılması” İstanbul Hükümeti’nin isyanları ortaya 

çıkarmak için dini alanla ilgili faaliyette bulunduğunu göstermektedir? 

Cevap: C  

 

4. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde İstanbul Hükümeti hakkında tüm öncüllerdeki yorumların 

doğru olduğuna ulaşılabilir. 

Cevap: D  

 

5. Parçada “Osmanlı Devleti’ni, Sevr Antlaşması’nı imzalamaya zorlayan ekonomik sebepler 

nelerdir?”  sorusunun cevabı olabilecek bir bilgi yer almamaktadır.  

Cevap: A  

 

6. Vahdettin ülkenin kurtuluşu için çaba göstermemiş, kendi saltanatını devam ettirmek için çaba 

göstermiş ve bunun için dış destek beklemiştir. (III. Öncül yanlış) 

Cevap: A 



TEST 24 SORU ÇÖZÜMÜ 
 

1. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerdeki yargıların doğru olduğuna ulaşılabilir. 

 Cevap: D  

 

2. Osmanlı ordusu, jandarma gücü dâhil 50 bin yedi yüz askerle sınırlı olacak. (Askeri) 

Azınlıklara verilen haklar genişletilecek, kapitülasyonlardan bütün devletler 

yararlanacak.(Ekonomik) 

Osmanlı bütçesini İtilaf Devletleri tarafından kurulan komisyon tarafından kontrol edecek. 

(Ekonomik)  

Antalya, Konya, İç Batı Anadolu ve On İki Ada İtalya’ya; Ege Bölgesi, Doğu Trakya ve diğer Ege 

adaları Yunanistan’a verilecek. (Siyasi) 

 Cevap: B  

 

3. Sevr Antlaşması Misak-ı Milli’ye aykırıdır.  

Sevr Antlaşmasını Mebusan Meclisi onaylamadığı için hukuki geçerliliği yoktur.  

Sevr, Türk milletinin bağımsızlığını yok sayması nedeniyle TBMM tarafından da tanınmamış ve 

kabul edilmemiştir.  

Boşluklara yazılmayacak olan bilgi İstanbul Hükümeti’dir.  

 Cevap: C  

 

4. Verilen harita değerlendirildiğinde tüm öncüllerdeki yargıların doğru olduğuna ulaşılabilir. 

 Cevap: D  

 

5. Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarma (Yasama) 

İstiklal Mahkemelerini kurma (Yargı) 

İsyancıların üzerine Kuvâ-yı Millîye birliklerini gönderme (Askeri) 

 Cevap: A 

 

ÜNİTE DEĞERLENDİRME DENEMESİ - 2 ÇÖZÜMLERİ 
 
1. Batı Anadolu'da Yunanlılarla; Maraş, Urfa ve Antep'te Fransızlarla mücadele ettikleri için Kuva-yı 

Milliye hakkında farklı bölgelerde aynı düşman kuvvetleriyle mücadele ettikleri söylenemez. 

Cevap: C  

 

2. Verilen bilgilerde her milletin kendi milli devletini kurma isteği olan milliyetçilik düşüncesinden 

bahsedilmemiştir.  

Cevap: D  

 

3. Verilen bilgilerde Osmanlı Devleti’nin aldığı tedbirle ekonomik baskılardan yani kapitülasyonlar ve 

dış borçlardan kurtulmayı hedeflediği söylenemez. 

Cevap: C  

 

4. Verilen bilgilere bakıldığında Mustafa Kemal’in, Havza Genelgesi ile belirtilen amaçların tamamına 

ulaşmak istediği söylenebilir. 

Cevap: D  

 



5. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti İstanbul Hükûmeti’nin tersine Türk halkının 

bağımsızlığı için mücadele etmektedir. Bu nedenle bu cemiyet hakkında İstanbul Hükümetinin 

emirleri doğrultusunda hareket ettiği söylenemez. 

Cevap: B  

 

6. Paris Barış Konferansının gündemi Osmanlı toprakları konusu ile sınırlı kalmamış, yenilen 

devletlerle imzalanacak barış antlaşmalarının şartlarının belirlenmesi, Avrupa’nın yeni sınırlarının 

ne olacağı konuları da gündeme gelmiştir 

Cevap: B  

 

7. Kazım Karabekir kendisi ve kolordusunun Mustafa Kemal’in emirlerini yerine getireceklerini 

açıklamış, ona bağlılığını bildirmiştir. Kâzım Karabekir Paşa tüm rütbe ve görevlerini Mustafa 

Kemal’e devretmiştir. Fakat Kâzım Karabekir Paşa’nın tüm rütbe ve görevlerini Mustafa Kemal’e 

devrettiği söylenemez. 

Cevap: D  

 

8. İsyanlar karşısında Hıyaneti Vataniye adlı kanunu çıkaran ve İstiklal Mahkemeleri’ni kuran TBMM 

hakkında ayaklanmaların bastırılması sırasında hukuk dışı girişimlerde bulunduğu söylenemez. (III. 

Öncüldeki bilgi yanlış) I ve II. Öncül ise doğrudur.  

 Cevap: B 

 

9. Amasya Görüşmelerinde alınan “Mebusan Meclisinin güvenliği tam sağlanamamış başkentte 

toplanması uygun değildir.” kararı işgal edilebileceğinin önceden sezildiğini gösterir. 

Cevap: C ü 

 

10. I. Dünya Savaşı’ndan kalan sorunların tamamı çözüme kavuşturulamamıştır. Bunun sonucunda da 

II. Dünya Savaşı başlamıştır.  

Cevap: D 

 

 

ÜNİTE DEĞERLENDİRME DENEMESİ - 3 ÇÖZÜMLERİ 
 
1. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllerdeki çıkarımların doğru olduğu görülmektedir.  

Cevap: D 

 

2. Mustafa Kemal’in manda ve himaye isteği ile hareket ettiklerini söylediği cemiyetler; 

1. İngiliz Muhipleri Cemiyeti 

2. Wilson Prensipleri Cemiyetleridir.  

Cevap: B  

 

3. Verilen bilgilere bakılarak Çanakkale Savaşları hakkında Türklerin çok başarılı bir savunma yaptığı, 

İngiliz donanmasının büyük zarar gördüğü söylenebilir. 

Cevap: A 

 

4. I. Dünya Savaşının başlamasına neden olan gelişme yani “yangının kıvılcımı” Saraybosna’yı ziyaret 

eden Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesidir.  

Cevap: A  

 



5. Bütün haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri’nin kontrolünde olacak. (Halkın 

örgütlenmesini engelleme) 

 Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında Osmanlı ordusu derhal terhis edilecek. 

(Osmanlı Devleti’ni askeri olarak kısıtlama) 

 İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal etme 

hakkına sahip olacak. (İşgallere hukuk gerekçe oluşturma amaçlarına ulaşılmak istenmiştir.) 

 Cevap: A 

 

6. İtilaf Devletleri Mebusan Meclisini basıp milletvekilleri ve aydınları tutukladılar. Bu duruma 

bakılarak İtilaf Devletleri hakkında her zaman halkın iradesine saygı gösterdikleri söylenebilir. 

Cevap: C  

 

7. “Kafasında Anadolu’nun her köşesi vardı.” ifadesi ile Mustafa Kemal’in yapacağı faaliyetlerin; 

bölgesel ve yerel özellikler taşıması beklenmez.  

Cevap: D  

 

8. Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplamıştır. (Güçler birliği ilkesini 

benimsemiştir.) 

Geçici bir hükûmet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir. (Geçici olmadığı, 

süreklilik göstereceği belirtilmiştir.) 

Cevap: A  

 

9. Kuvâ-yı Millîye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır. (I. Öncül) 

Manda ve himaye kabul edilemez. (II. Öncül) 

Mebusan Meclisinin hemen toplanması ve hükûmet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesi 

gereklidir. (III. Öncül) 

Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. (IV. Öncül) 

Cevap: D  

 

10. Verilen bilgilere bakılarak tüm çıkarımların doğru olduğu söylenebilir. 

Cevap: D 

 

 

 

 

 

3. ÜNİTE: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 

 

TEST 25 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Verilen haritada Doğu Cephesinde Ermenilere karşı siyasi başarılar kazanıldığına dair bir bilgi 

yoktur.  

Cevap: B 

 

2. Mondros Ateşkes Antlaşması gereğince terhis edilmesi gereken ordusunu dağıtmamıştır. (I. Öncül) 

Türk ordusunun bu zaferi üzerine barış isteyen Ermenistan ile Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. 

(II. Öncül) 

Cevap: A 



3. Milli Mücadele’nin askeri sürecinin sona ermesi Doğu Cephesindeki değil, Batı Cephesindeki 

mücadelelerin bitmesi ile olmuştur.  

Cevap: C 

 

4. Verilen bilgilere bakılarak Ermeniler ile ilgili olarak devlete olan bağlılıklarından hiçbir zaman taviz 

vermedikleri söylenemez.  

Cevap: A 

 

5. 2. bilgi sosyal, 3. bilgi siyasal alanla ilgilidir.  

Cevap: C 

 

6. Doğu Cephesi’nde kazanılan zaferin; Kurtuluş Savaşı’nı canlandırıp gayretlendirdiği ve Milli 

Mücadele için umut ışığı oluşturduğu söylenebilir.  

Cevap: A 

TEST 26 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Güney Cephesindeki mücadelelerde düzenli askeri birlikler kullanılmamıştır.   

 Cevap: C  

 

2. Güney cephesinde bir direniş olduğuna ulaşılabilir. Ancak bölge halkının direnişi sayesinde 

Fransızların bölgeden çekildiği söylenemez. (III. Öncüle ulaşılamaz.) I ve II. öncüle ulaşılabilir. 

Cevap: A  

 

3. Fransızların, Ermeni azınlığı ile iş birliği yapması Osmanlı Devleti’ni kurtarmak için ortaya atılan fikir 

Osmanlıcılık akımının başarısızlığa uğradığını gösterir. 

 Cevap: B  

 

4. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir. 

 Cevap: D  

 

5. Verilen bilgilerde Fransızlara karşı mücadele edildiği ancak Fransızlara karşı elde edilen başarı çok 

yönlü kazanımlar sağladığı söylenemez. 

 Cevap: D  

 

6. “Türk esir yaşayamaz diye duymadın mı?” sözü ile Türk milletinde var olan tam bağımsız yaşama 

arzusu vurgulanmak istenmiştir. 

Cevap: A 

 

TEST 27 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki bilgilerin doğru olduğu söylenebilir.  

 Cevap: D  

 

2. Verilen bilgilere bakıldığında “Kuvâ-yı Millîye birlikleri sayesinde düşman kuvvetleri savunma 

pozisyonuna geçmiştir.” bilgisinin doğru olduğu söylenemez. Çünkü Kuva-yı Milliye birlikleri 

düşmanı yurttan atabilecek ve taarruz durumuna geçebilecek kadar güçlü bir duruma 

ulaşamamıştır. Cevap: C 

 Cevap: C  



3. I. İnönü Savaşı’nın askeri zaferinin diplomatik bir başarıya dönüştüğünü gösteren gelişme 

TBMM’nin Londra Konferansı’na davet edilmesi ve İtilaf devletlerince tanınması olmuştur. 

 Cevap: B 

 

4. Verilen bilgilere bakılarak I ve II. öncüllerdeki bilgilerin doğru olduğu görülmektedir. 

 Cevap: A  

 

5. Milli Mücadelenin askeri sürecini sona erdiren gelişme I. İnönü Savaşı değil, Büyük Taarruz’dur.  

 Cevap: C  

 

6. Moskova Antlaşması’nda yer alan “Taraflardan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğer taraf da 

tanımayacaktır.” maddesi ile Sovyet Rusya’nın aşağıdaki Sevr Antlaşmasını geçersiz saydığı 

söylenebilir. 

 Cevap: B 

 

TEST 28 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Verilen bilgilere bakılarak Yunanların başarısızlıkları, İtilaf Devletleri arasındaki düşünce ve fikir 

birliğini artırmamıştır. IV. Öncül yanlıştır. I, II ve III. öncüllerdeki bilgiler doğrudur. 

Cevap: B  

 

2. İtilaf Devletlerinin TBMM Hükümeti’ni Londra Konferansına davet etmesi Sevr’in uygulanmasından 

tamamen vazgeçtiklerini göstermez. Çünkü Londra Konferansı’nın toplanmasındaki gerçek amaç 

bazı değişiklikler yaparak Sevr Antlaşması’nı TBMM Hükûmeti’ne kabul ettirmekti. 

Cevap: D  

 

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

Cevap: D  

 

4. “Mehmet Akif şiirlerinin tüm gelirlerini yardım kuruluşlarına hediye etmiştir.” ifadesi yanlıştır. 

Çünkü parçada Mehmet Akif İstiklal Marşının para ödülünü hayır kuruluşlarına bağışladığı 

belirtilmiştir. 

Cevap: A  

 

5. Mustafa Kemal’in orduyu Sakarya Nehri’nin doğusuna çekmesi onun ordunun daha fazla kayıp 

vermesinin önüne geçmek istediği düşündüğünü gösterir. 

Cevap: B 

 

TEST 29 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Verilen bilgilere göre Yunan kuvvetlerinin Eskişehir’in doğusuna geçerek işgal bölgelerini 

genişlettiği söylenemez. (IV. Öncül yanlış) I, II ve III. Öncüller doğrudur.  

 Cevap: B  

 

2. II. İnönü Savaşı sonrasında diplomatik bir gelişmenin yaşandığı söylenemez. (III. Öncül yanlıştır.)                

I ve II. Öncüller ise doğrudur.  

Cevap: A  

 



3. İngiliz Başbakan, Yunan subaylarını düşünce bakımından gerçekçi bulmamakta, Yunanlara olan 

güvenini kaybettiğinin göstermektedir. (IV. Öncül yanlış) 

Cevap: A  

 

4. İstanbul hükümetinin ülkenin gerçek temsilcisi olarak yalnızca kendisini görmekte olduğu doğru 

değildir. Çünkü bu durum TBMM için geçerlidir. II, III ve IV. öncüllerdeki bilgiler doğrudur. 

Cevap: C 

 

TEST 30 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Yaşanan ölüm kalım mücadelesine rağmen ülkenin geleceği ve eğitimi ile ilgili kararlar alınması, 

savaşta zafer kazanılacağına inanıldığı ve eğitime çok büyük önem verildiğini gösterir. 

Cevap: C  

 

2. Buna göre Türk halkının maddi ve manevi varlığını vatan savunmasına verdiğinin göstergesi olan 

gelişme Tekâlif-i Milliye Emirlerinin uygulanmasıdır. 

Cevap: C  

 

3. Mustafa Kemal’in İstiklal Mahkemelerini kurdurması yargı ve Tekâlif-i Milliye Emirlerinin 

yayımlaması yasama yetkilerini kullandığını gösterir. 

Cevap: B  

 

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

Cevap: D  

 

5. Verilen bilgilere bakılarak eğitimin savaştan daha önemli olduğu söylenemez. (III. Öncül yanlış) 

Diğer öncüllerdeki bilgiler doğrudur. 

Cevap: A  

 

6. Mustafa Kemal’in D seçeneğinde verilen sözleri eğitimle değil inkılapçılık ilkesi ile ilgilidir. 

Cevap: B 

 

TEST 31 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

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

 Cevap: D  

 

2. Parçada geçen “…Halka dünyada eşi benzeri olmayan bir taleple gidiyoruz.” ifadesi ile kastedilen 

gelişmenin Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yürürlüğe girmesidir. 

 Cevap: B 

 

3. Maarif Kongresinin yapılmasının milli egemenlik ilkesi ile ilgisi bulunmamaktadır. 

 Cevap: C  

 

4. Yardım malzemelerinin toplanması için Kuva-yı Milliye değil Tekâlif-i Millîye komisyonları 

görevlendirilmiştir. 

 Cevap: C  

 



5. Verilen bilgilerde ordunun giyim ihtiyacının karşılanmasına yönelik atılan adımlar hakkında bilgi 

verildiği için Tekâlif-i Milliye Emirlerinin “Yurtta her ev, birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık 

hazırlayıp komisyona verecektir.”  maddesinin uygulamaya konduğu söylenebilir. 

 Cevap: C 

 

TEST 32 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Verilen sözlerine bakılarak Mustafa Kemal’in bir savaşın kazanılması için Topyekûn mücadeleyi 

temel şart olarak gördüğü söylenebilir.  

Cevap: B  

 

2. Metinde altı çizili bölümde anlatılan durum Tekâlif-i Milliye Emirlerinin uygulanması ile ilgilidir.  

Cevap: A 

 

3. Mustafa Kemal hakkında IV. Öncülde kullanılan “Vatan savunması yerine çizgi savunmasını esas 

alan bir savaş taktiği uygulamıştır.” ifadesi doğru değildir. Çünkü Mustafa Kemal burada verilen 

bilginin tam tersi bir savunma anlayışı ile hareket etmiştir.  

Cevap: B  

 

4. Yunan ordusunun savaş sırasında hayvan varlığına sahip olduğu görüldüğü için III. Öncül yanlış bir 

bilgidir. Savaşı kimin kazandığı ile ilgili bir bilgi paylaşımı yapılmadığı için IV. Öncül yanlış bir bilgidir. 

Cevap: A  

 

5. Kars Antlaşması ile Misak-ı milli sınırlarımız içerisindeki Batum Gürcistan'da kalmak koşuluyla, doğu 

sınırımız bugünkü kesin şeklini almıştır. Bu durum TBMM’nin siyasi alandaki bir konuda taviz 

verdiğini gösterir. 

Cevap: B  

 

6. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerdeki bilgilerin doğru olduğu söylenebilir. 

Cevap: D 

 

 

 

TEST 33 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Verilen bilgilere bakıldığında İşgale karşı bölgesel değil ulusal direnişin etkili olduğu söylenebilir. 

Cevap: C  

 

2. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerdeki bilgilerin doğru olduğu söylenebilir.  

 Cevap: D  

 

3. Fransızların önce işgal için gelip sonra politika değişikliğine gitmesinde TBMM’nin Sakarya Meydan 

Muharebesini kazanması yani askeri alandaki başarısı etkili olmuştur 

Cevap: A  

 

4. Trakya toprakları Balkanların sadece bir bölümünü içine almaktadır. Bu nedenle “Trakya Türkiye’ye 

bırakılarak Balkan coğrafyasının tamamı ele geçirilmiştir.” İfadesinin doğru olduğu söylenemez.  

Cevap: C i Mustafa Ke 



5. Batı Cephesinde I. İnönü, II. İnönü ve Kütahya-Eskişehir Savaşlarında ordunun idaresi Mustafa 

Kemal’de değildir. Mustafa Kemal Başkomutanlık görevine Sakarya Meydan Muharebesi ile 

başlamıştır. Bu nedenle C seçeneğindeki “Batı Cephesi’ndeki tüm savaşların sevk ve idaresini 

Mustafa Kemal yapmıştır.” İfadesi doğru değildir. 

Cevap: C  

 

6. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı imzalayan İtilaf Devletleri’nin tümü, yeni Türk devletini resmen 

tanımış oldu. (Diplomasi) 

Bu antlaşmayla Millî Mücadele’nin silahlı direniş safhası sona erdi. (Askeri) 

İngiltere’de Lloyd George Hükûmeti 19 Ekim’de istifa etmiştir. (Siyasi) 

Cevap: C 

 

 

TEST 34 SORU ÇÖZÜMÜ 

 

1. Kapitülasyonların kaldırılması Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığının sağlanmasına katkı 

sağlanmıştır. (I. Öncül doğru) 

 Yunanistan tazminat ödemeyi kabul ederek savaş suçu işlediğini kabul etmiştir. (II. Öncül doğru) 

 Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması bağımsız devlet anlayışına uygun 

değildir. (III. Öncül doğru) 

 Cevap: D  

 

2. Ortodoks Rum Patrikhanesi’nin dini yetkileri değil siyasi elinden alınmıştır. (III. öncül yanlış) Diğer 

öncüller doğrudur.  

 Cevap: B  

 

3. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerin doğru olduğu görülmektedir.  

 Cevap: D  

 

4. Verilen görsel Milli Mücadele yıllarını anlatan bir tablo olduğu için sanat ile ilgili bir durumdur. Bu 

nedenle “Milli Mücadeleye Edebi Bakış” başlığı kullanılamaz.  

 Cevap: D 

 

 

 

ÜNİTE DEĞERLENDİRME DENEMESİ - 4 ÇÖZÜMLERİ 
 

1. Ermenilere Sevr Antlaşması’ndaki imzalarını geri aldırdık. (I. öncül doğru) 

2 - 3 Aralık gecesi Gümrü Antlaşması’nı imzaladık. (II. Öncül doğru) 

Cevap: A  

 

2. Verilen maddelerde ülke yönetimi ile ilgili konular hakkında bilgiler verilmiştir. Bu durumun sosyal 

devlet anlayışı ile ilgisi yoktur.  

Cevap: C  

 

3. Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan dostluk anlaşması diplomatik bir gelişmedir. TBMM'nin 

Afganistan ordusunu eğitmek için subay göndermesi kararının alınması askeri bir durumdur.  

Cevap: A  



4. İstiklal Marşı milli egemenlik değil milli bağımsızlık ile ilgili bir durumdur. Bu nedenle C 

seçeneğindeki yargı doğru değildir.  

Cevap: C  

 

5. “I. İnönü Savaşı sonrasında Yunan birlikleri aldığı yenilgi ile Anadolu’dan tamamen çekilmiştir.“ 

ifadesi doğru değildir. Çünkü Yunanların Anadolu’daki işgallerin sona ermesi Büyük Taarruz ile sona 

ermiştir. (II. Öncül yanlış) I ve III. öncül doğrudur. 

Cevap: B 

 

6. Düzenli ordunun kurulmasında Kuvay-ı Millîye’nin öncüllerde verilen tüm özellikleri etkili olmuştur.  

Cevap: D  

 

7. Moskova Antlaşmasında kabul edilen “Sovyet Hükûmeti, kapitülasyonların kaldırılmış olduğunu 

kabul edecektir.” Maddesi ülkemiz adına ekonomik bağımsızlık yolunda önemli bir adım atıldığını 

gösterir.  

Cevap: B 

 

8. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerin doğru olduğu görülmektedir.  

Cevap: D 

 

9. Tarık Buğra hakkında verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerdeki yargıların doğru olduğu 

görülmektedir. 

Cevap: D  

 

10. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde tüm öncüllerin doğru olduğu görülmektedir.  

Cevap: D 

 



5.Deneme- Ünite Değerlendirme Denemesi 

 

1. Verilen bilgilere bakılarak Kazım Karabekir’in Millî Mücadele Döneminde Edirne milletvekili olması 
siyasi, Doğu Cephesi komutanı olarak görev yapması askeri ve Doğu Anadolu’da, ailesini kaybeden 
binlerce yetim çocuğa babalık yapması sosyal alanla ilgilidir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

2. Metinden hareketle toplantıda Yunanları İngilizlerin temsil ettiği ve İsmet Paşa’nın TBMM adına 
uluslararası bir faaliyette bulunduğu çıkarımı yapılabilir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

3. Bu bilgilere bakılarak Türk halkı için yaşanan işgaller karşısında çekimser bir anlayışla hareket 
etmediği, milliyetçi ve mücadeleci olduğu söylenebilir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

4. Metinde “Antep halkı çok çetin mücadeleler sonucunda şehirlerinin Fransızlar tarafından işgalini 
önlemişlerdir.” yargısını destekleyecek bir bilgi yer almamaktadır. Mücadelenin olduğunu çıkarım 
yapabiliriz ancak sonuçla ilgili bir yorum yapamayız. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

5. Verilen metinden hareketle İtalyanlarla ilgili verilen tüm öncüllere ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

6. Londra Konferansı’nda taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamamasında İtilaf Devletlerinin Türk 
tarafının; ülke bütünlüğü ve bağımsızlık kavramlarına saygı göstermemeleri etkili olmuştur. Cevabımız 
C seçeneğidir. 

 

7. Fevzi Çakmak yaptığı açıklamada Anadolu içlerine ilerleyişin düşman için olumsuz sonuçlar 
doğuracağını ifade etmiştir ancak Yunan ordusunun geri çekilmesinin devam edeceğini 
belirtmemiştir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

8. Mustafa Kemal Paşa açıklamasında Kars Antlaşması’ndan söz etmektedir. Bu olay Sakarya Meydan 
Muharebesi’nin sonuçları arasında yer alır. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

9. Bilgilere bakılarak TBMM’nin; diplomatik alanda faaliyette bulunduğu çıkarımı yapılabilir. 
Cevabımız A seçeneğidir. 

 

10. Türk halkının vatan savunmasını üstlendiğine terhis edilen ordumuzdan kalan boşluğu Kuvâ-yı 
Millîye birlikleri ile doldurmaya çalışması ve mitingler düzenleyerek işgallerin kabul edilmeyeceğini 
belirtmesi kanıt gösterilebilir. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

 

 

 

 

 

 



6.Deneme- I. Dönem I. Değerlendirme Denemesi 

 

1. “masa başında yapılan görüşmeler” ifadesiyle Osmanlı Devleti’nin diplomatik alanda başarısız 
olduğu vurgulanmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

2. Amasya Görüşmeleri’nde alınan kararlar dikkate alındığında öncüllerin tamamına ulaşılabilir. 
Cevabımız D seçeneğidir. 

 

3. Franklin Bouillon’un Türk Milletindeki milli birlik ve beraberlik anlayışı, topyekûn mücadele azmi, 
milli bağımsızlık duygusu kavramlarından hangileri hakkında etkilendiği söylenebilir. Cevabımız C 
seçeneğidir. 

 

4. Görselde verilen dağılım dikkate alındığında I. TBMM ile ilgili farklı siyasi düşünceye mensup 
milletvekillerinin bulunduğu çıkarımı yapılamaz. Görselde siyasi partilerle ilgili herhangi bir açıklama 
yer almamaktadır. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

5. Verilen metinden hareketle Mustafa Kemal hakkında; cesurdur, vatansever ve kararlıdır kişilik 
özelliklerine sahip olduğu söylenebilir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

6. Kuvâ-yi Milliye bölgesel direniş örgütlerine verilen addır. Bu nedenle “Direnişleri yurdun tamamını 
kapsayacak biçimde gerçekleşmiştir.” İfadesi yanlıştır. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

7. Parçadan yola çıkılarak Onikiler ile ilgili tüm öncüllere ulaşılabilir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

8. Sivas Kongresi’nde; milli bağımsızlık ile ulusal birlik ve beraberlik kavramlarına önem verilmiş 
olduğu söylenebilir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

9. Soru metni; “Anadolu’nun pek çok yerinde görülen…” şeklinde başlamıştır. Bu durum 
Ayaklanmaların yurdun her bölgesinde çıktığını göstermez. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

10. Sorudaki bilgilere göre sözü edilen cemiyetlerle ilgili verilen tüm öncüllere ulaşılabilir. Cevabımız 
D seçeneğidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Deneme- I. Dönem II. Değerlendirme Denemesi 

 

1. Kazım Karabekir’in anlatımlarına bakılarak “Bizler sadece onlara malzeme hazırladık. Onlardan gizli 
bir şeyimiz yok.” sözüyle Osmanlı Devleti’nin politik tüm hamlelerini tam bir gizlilik içinde yürüttüğü 
söylenemez. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

2. Mustafa Kemal ilk askeri başarısı Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı verdiği mücadelede 
gerçekleşmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

3. Mehmet Akif Ersoy şiirinde “Boğaz Harbi” ifadesi ile Çanakkale Cephesi’ni betimlemiştir. Cevabımız 
C seçeneğidir. 

 

4. Savaşın sonunda Uşi Antlaşması imzalanarak Trablusgarp İtalyanlara bırakılmış yani Trablusgarp 
Osmanlı toprağı olarak kalmamıştır. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

5. Atatürk’ün sözlerinde geçen “irfan ordusu” olarak nitelendiren kişilerin Maarif Kongresi’nin 
yapılması faaliyetlinde yer alması beklenir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

6. Bilgilere bakılarak işgaller karşısında Osmanlı yönetiminin milliyetçi ve vatansever bir tutumla 
hareket etmediği görülür. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

7. Milletlerarası savaş hukukuna göre o tarihte tarafsız olup savaşa girmeyen Osmanlı Devleti’nin 
gemileri limana çekerek gemi personelini tutuklaması gerekiyordu. Ancak Osmanlı Devleti bu gemileri 
satın aldığını açıkladı. Türk bayrağı çekilip Yavuz ve Midilli adı verdi. Tüm bu açıklanan durumlar 
Osmanlı’nın tarafsız ülke politikasının gerektirdiği bir tutum içinde yer almadığını gösterir. Cevabımız 
A seçeneğidir. 

 

8. Kuva-yı Milliyenin kurulması, milli cemiyetlerin açılması ve İşgalleri protesto eden mitinglerinin 
yapılması “milletin kendi haklarını kendisinin müdafaa etmesi” durumuna örnek gösterilebilir. 
Cevabımız C seçeneğidir. 

 

9. Soru metninde halktan alınan malzemelerin parası peşin olarak ödendiği ile ilgili herhangi bir bilgi 
yoktur. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

10. Metinden hareketle Mustafa Kemal’in halkın tüm sorunlarını çözüme kavuşturduğu ve Osmanlı 
Devleti’nin yönetiminde önemli görevlerde bulunduğu sonucuna ulaşamayız. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

  



TEST 35 SORU ÇÖZÜM 

1.  

Ülke yönetiminde halkın söz sahibi olmasını kabul eder.  Cumhuriyetçilik 

Halkın birlik ve beraberlik içinde olmasını temel alır.  Milliyetçilik 

Toplum içinde hiçbir sınıfa, zümreye, aileye ve kişiye ayrıcalık tanınmamasını savunur.  Halkçılık 

Cevabımız B seçeneğidir. 

 

2. Mustafa Kemal’in “Ben Türk milletine güvenerek işe başladım.” sözü onun milliyetçilik ilkesi ile 
yakından ilişkilidir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

3. Atatürk’ün laiklik ilkesi öncüllerde verilen tüm durumlara karşıdır. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

4. Halkçılık ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerinden sosyal devlet ile yakından ilgili olduğu 
söylenebilir. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

5. 1929’da tüm dünyada yaşanan ekonomik bunalımının yaşanması ülkemizde devletçi ekonomi 
modeline geçişin dış nedenleri arasındadır. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

6. Öncüllerde verilen durumların tamamı Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesine uygun bir yaklaşımdır. 
Cevabımız D seçeneğidir. 

 

7. Kişi, sınıf ve zümre ayrımı gözetmez açıklaması halkçılık, din ayrımı gözetmez, akıl ve bilime 
dayalıdır cümlesi ile laiklik ile yakından ilişkilidir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

8. Atatürk milliyetçiliğinde kendini Türk hisseden herkes Türk’tür. Irk birliğine dayanmaz. Cevabımız C 
seçeneğidir. 

 

 

TEST 36 SORU ÇÖZÜM 

 

1. Verilen görsellerin Atatürk ilkelerinden devletçilik ile ilgili olduğu söylenebilir. Çünkü devletçilik; 
ekonomik kalkınmada devletin bizzat işin içinde yer almasıdır. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

2. Bağnazlık yani körü körüne bir şeye inanmak laiklik ilkesine uygun bir anahtar kelime değildir. 
Cevabımız C seçeneğidir. 

 

3. Atatürk’ün halkçılık anlayışı bir ülkede yaşayan bireyler arasında ayrıcalık ve fark gözetilmemesini 
savunur. Bu durum eşitlik kavramıyla doğrudan ilgilidir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

4. Atatürk’ün inkılapçılık ilkesi ile olarak öncüllerde verilen yargıların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız 
D seçeneğidir. 

 



5. “Biz, kendi benliğimiz içinde ve kendi mizaç ve tabiatımızla ilerliyoruz ve ilerleyeceğiz.” sözü 
Atatürk’ün inkılapçılık ilkesinin milli bir özellik taşıdığını gösterir. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

6. Metinde milliyetçilik ilkesine vurgu yapan herhangi bir cümle yer almamaktadır. Cevabımız C 
seçeneğidir. 

 

7. Toplumdaki unvan ve ayrıcalıkları kaldırarak toplumsal eşitliği sağlamak halkçılıkla ilgili bir 
gelişmedir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

 

TEST 37 SORU ÇÖZÜM 

1. Sorudan hareketle öncüllerde verilen çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

2. Saltanatın kaldırılması ile halkın ülke yönetimindeki etkinliğinin azalması değil artırılması söz 
konusu olmuştur. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

3. Metne göre “padişah ve halife hakkında icap eden muamele” ifadesine örnek olarak saltanatın 
kaldırılması ve halifeliğin kaldırılması örnek verilebilir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

4. Sorudan hareketle öncüllerde verilen çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

5. Soruda yer alan olaylar sonucunda askeri ve siyasi faaliyetleri tek çatı altında toplamak 
amaçlanmamıştır. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

 

TEST 38 SORU ÇÖZÜM 

1. Saltanatın kaldırılması ile milli egemenlik pekiştirilerek laik devlet düzenine geçişin ilk adımı atılmış 
oldu. 

Cumhuriyetin ilan edilmesi ile Rejim tartışmaları sona erdi ve devlet başkanlığı sorunu çözüldü. 

Halifeliğin kaldırılması ile Laik devlet yönetimi yolunda en önemli adım atıldı. Cevabımız A 
seçeneğidir. 

 

2. Laik devlet düzenine geçişin en önemli adımı halifeliğin kaldırılmasıdır. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

3. Sorudan hareketle öncüllerde verilen çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

4. Türk kadını sosyal ve ekonomik haklarına 1926 yılında Medeni Kanun ile kavuşmuştur. Cevabımız A 
seçeneğidir. 

 

5. Avrupalı siyasilerin Türkiye’nin merkezinin Ankara olmasına sıcak baktıkları ifadesi doğru değildir. 
Cevabımız C seçeneğidir. 

 



TEST 39 SORU ÇÖZÜM 

1. Osmanlı hukuk sistemini oluşturan mahkemelere bakıldığında Batı tarzı mahkemelerin mevcut 
olduğu görülür. Buna göre Hukuk konusunda Avrupa’nın takip edilmediği yargısı yanlıştır. Cevabımız 
D seçeneğidir. 

 

2. Türk Medeni Kanunu’nun kadınlara siyasi alanda herhangi bir hak tanınmamıştır. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

3. “Bir topluluk, cinsinden yalnız birinin asrın icaplarını edinmesiyle yetinirse o topluluk yarıdan fazla 
güçsüzlük içinde kalır.” Sözü ürk Medeni Kanunu’nun uygulanmasını destekler niteliktedir. Cevabımız 
B seçeneğidir. 

 

4. Türk Medeni Kanunu’yla yasalar karşısında erkeklerle eşit haklara kavuşması Atatürk’ün halkçılık 
ilkesi ile doğrudan ilgilidir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

5. Mustafa Kemal parçadaki anlatımı ile önceki hukuk siteminin değişen koşullar gereği sürekli 
biçimde yenilenip geliştirilememesini eleştirmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

6. Osmanlı’da kadın hakları konusunun yetersiz kaldığını verilen öncüllerin tümü kanıt olarak 
gösterilebilir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

7. Aile hukuku konusunda İsviçre Medeni Kanunu’nun seçilmesinde toplumsal ihtiyaçları göz ardı 
etmesi değil ihtiyaçlara pratik çözümler bulması etkili olmuştur. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

8. “Türkiye’nin koşullarına uygun bir ekonomi politikası benimsenmiştir.” yargısı hukuk alanı ile ilgili 
çalışmalar konusunun kapsamına girmez. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

 

TEST 40 SORU ÇÖZÜM 

1. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde Osmanlı eğitim sistemi hakkında; ikiliğe neden olacak bir 
anlayışa sahip olduğu söylenebilir. Diğer öncüller ise yanlış olur. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

2. Osmanlı eğitim sisteminin verilen kavramların tümüne aykırı olduğu söylenebilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

3. Yabancı okullar ve azınlık okulları devlet denetimine alınarak bunların millî kültürü zedeleyici eğitim 
yapmalarının önüne geçilmesi Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

4. Sorudan hareketle öncüllerde verilen çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

5. Eğitim kurumlarını açma serbest hale getirilmemiş izne tabi tutulmuştur. Cevabımız D seçeneğidir. 

 



6. Mustafa Kemal’e “başöğretmen” unvanının verilmesinde Eğitim – Kültür alanındaki çalışmaları 
etkili olmuştur. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

 

TEST 41 SORU ÇÖZÜM 

1. Metinden hareketle öncüllerde verilen çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

2. Asker ordusu: 2, 3 ve 5     İrfan ordusu : 1, 4 ve 6  şeklinde gruplandırılmalıdır. Cevabımız B 
seçeneğidir. 

 

3. 

Tamamen dini eğitim veren medreseler kapatıldı.  Laiklik 

Yabancı okullarda Tarih, Coğrafya, Yurt Bilgisi derslerinin okutulması ve Türkçe öğretilmesi sağlandı. 
 Milliyetçilik 

Sosyal devlet anlayışının önemli görevlerinden biri olan fırsat eşitliği konusunda gelişim sağladı.  
Halkçılık 

Cevabımız A seçeneğidir. 

 

4. Atatürk’ün sözünde geçen ve  “okuma yazma anahtarı” olarak belirtilen gelişme Yeni Türk 
alfabesinin kabul edilmesidir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

5. Resim ve heykel öğrenimi için Avrupa’ya öğrenciler gönderilmiştir. Ancak yurt dışından uzmanlar 
getirildiğine dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

 

TEST 42 SORU ÇÖZÜM 

1. Osmanlı toplumu için “Giysiler vatandaşlar arasında birlik, beraberlik ve millet olma duygularını 
güçlendirmiştir.” yargısı doğru değildir. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

2. metinde anlatılanlar kılık-kıyafette değişikliğe gidilmesine gerekçe oluşturmuştur. Cevabımız B 
seçeneğidir. 

 

3. Fes, Avrupalılar tarafından modern bir giysi olarak kabul edilmemiştir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

4. Metinden hareketle öncüllerde verilen çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

5. Tekke, zaviye ve türbeler kapatılırken hukuki düzenlemeye gerek duyulmuş bununla ilgili olarak 
mecliste kanun çıkarmıştır.  Cevabımız B seçeneğidir. 

 

6. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıI. Öncül  

Kılık-kıyafet konusunda değişikliğe gidilmesi II. Öncül 

Cevabımız C seçeneğidir. 



TEST 43 SORU ÇÖZÜM 

 

1. Toplumda insanları çeşitli özelliklerine göre sınıflandıran bir anlayış oluşturmak Soyadı Kanunu’nun 
amaçları arasında yer almaz. Soyadı Kanunu ayrıcalık bildiren unvanların kullanılmasını yasaklamıştır. 
Cevabımız D seçeneğidir. 

 

2. “Soyadı seçilirken rütbe ve memuriyet bildiren unvanlara yer verilmemesi” Atatürk ilkelerinden 
Halkçılık ile yakından ilişkilidir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

3. Metinden hareketle öncüllerde verilen çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

4. “Yapılan yenilikler Avrupa ile her alanda tam bir uyum sağlandığını göstermiştir.” yargısı doğru 
değildir. Yenilikler sadece Avrupa ile ticari ve ekonomik alanda kolaylık sağlamıştır. Cevabımız C 
seçeneğidir. 

 

5. Türk kadınlarının siyasal haklarını birçok dünya kadınından çok daha önce elde edip edemediği ile 
ilgili herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

6. Ülkede yapılan seçimlere katılabilmesi kadınların siyasi alanda hak elde ettiğini destekler 
niteliktedir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

 

TEST 44 SORU ÇÖZÜM 

1. Verilen açıklamadan hareketle Mustafa Kemal ile ilgili; ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi 
bağımsızlığın sürdürülebilir olmayacağını belirtmiştir ve tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlığın 
da mutlaka sağlanması gerektiğini düşünmektedir. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

2. Kongrede tüm meslek gruplarının temsilcileri hazır bulunmuştur diyemeyiz. Ancak Kongreye farklı 
meslek grupları davet edilmiştir ve toplumu oluşturan değişik kesimler temsil edilmiştir diyebiliriz. 
Cevabımız A seçeneğidir. 

 

3. Üretim faaliyeti için gerekli işlenmemiş maddenin ithalatına önem verilmemiştir. Tam tersine 
ekonomik faaliyetlerde dışa bağımlılığı önleme düşüncesi ortaya atılmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

4. Yapılan çalışmalar alanlarla eşleştirildiğinde bankacılık sektörü ile ilgili yapılan herhangi bir 
çalışmaya yer verilmemiştir. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

5. Misak-ı İktisadi kararlarından hareketle yurt dışından gelecek yatırımcıya izin verilmeyeceği 
belirtilmiştir yargısı doğru değildir. Çünkü Misak-ı İktisadi kararlarında; halkımız varlığına düşman 
olmayan uluslara hep dosttur; yabancı sermayesine karşı değildir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

6. Kazım Karabekir Paşa’nın ifadesi ile İzmir İktisat Kongresi kararlarından “Türk vatandaşları yerli malı 
kullanımına teşvik edilmelidir.” maddesi ile arasında doğrudan benzerlik bulunmaktadır. Cevabımız C 
seçeneğidir. 



TEST 45 SORU ÇÖZÜM 

 

1. Yüksek Ziraat Okulu’nun açılması, örnek çiftliklerin kurulması ve Aşar vergisinin kaldırılması tarım 
alanında yapılan yenilikler arasındadır. Ancak Millet Mekteplerinin açılması eğitim-kültür alanıyla 
ilgilidir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

2. Verilen açıklamalar ait olduğu Atatürk ilkesi ile eşleştirildiğinde sırasıyla Milliyetçilik, Halkçılık, 
Devletçilik şeklinde olmalıdır. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

3. Metinde anlatılan ekonomik sorunlar Atatürk ilkelerinden Devletçilik ile çözüme kavuşturulmak 
istenmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

4. Kabotaj Kanunu ile Türk Devleti; egemen devlet, ekonomik bağımsızlık ve milli ekonomi 
konularında elini güçlendirmiştir. Milli kültür kavramı daha çok dil, tarih ve geleneklerimizle ilgili bir 
kavramdır. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

5. Köylülerin kaliteli gübre, modern ziraat araçları, yüksek verimli tohum ve hayvan ırkları ile üretim 
yapmaları teşvik edilmiştir. Tarım 

İzmit’te kâğıt fabrikası, Karabük’te demir-çelik fabrikası, Beykoz’da Paşabahçe Cam Fabrikası 
kurulmuştur. Sanayi 

1926 yılında çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk deniz ve limanlarında yük ve yolcu taşıma hakkı Türk 
vatandaşlarına devredilmiştir. Ulaşım  

Cevabımız A seçeneğidir. 

 

6. Aşar vergisinin kaldırılmasıyla üretim artırılmak ve çiftçinin yükünü hafifletmek amaçlanmıştır. 
Tarımda dışa bağımlılığı artırmak gibi bir amaç güdülmemiştir. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

7. …“Ya sabır tükenir ya da para tükenir.” dediler. Ancak Atatürk tüm bu açıklamalara rağmen bu 
kurak yerden vazgeçmedi. Bu durum Atatürk’ün kararlı olduğunu gösterir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

 

TEST 46 SORU ÇÖZÜM 

 

1. Şemada verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

2. Türkiye’de 1932’de serum üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak düzeye geldiği için sağlık malzemesi 
ihtiyacının yurt dışından karşılanması hedeflenmemiştir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

3. Doktor sayısının artışı doktor başına düşen hasta sayısının da artmasına neden olmamış tam tersine 
doktor sayısı arttıkça doktor başına düşen hasta sayısı azalmıştır. Cevabımız A seçeneğidir. 

 



4. Türkiye’de vereme karşı ilk hareket 1918’de “Verem Mücadelesi Osmanlı Cemiyeti” kurulması ile 
başlamıştı. Yani Türkiye’de veremle olan mücadele cumhuriyet döneminde başlamıştır diyemeyiz. 
Cevabımız A seçeneğidir. 

5. Atatürk “Milletimizi tam güvenlik içinde yaşatmak ülkümüz olduğu gibi onun sağlığına özen 
göstermek ve mevcut imkânlarımız oranında toplumsal dertlerine çare bulmak da hükûmetimizin 
görevlerindendir.” diyerek Sosyal devletin önemine dikkat çekmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

6. Verem, sıtma, frengi gibi hastalıklarla mücadele edilmesi için tedbirler alınmıştır. Ancak bu durum 
tüm bulaşıcı hastalıklara son verilmiştir sonucunu getirmez. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

7. Metinden hareketle Kızılay’ın kurucusu kimdir? sorusunun cevabını bulunamayız. Cevabımız B 
seçeneğidir. 

 

 

TEST 47 SORU ÇÖZÜM 

1. Görselde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

2. Atatürk Gençliğe hitabesinde Cumhuriyeti korumak için gerekli kudretin “Muhtaç olduğun kudret, 
damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” sözüyle istiklal ve cumhuriyeti korumak için gerekli olan gücün 
kendimizde var olduğunu belirtmiştir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

3. Açıklama-1: Objektif olma 

    Açıklama-2: Tarihsellik 

    Açıklama-3: Güvenirlik 

    Açıklama-4: Evrensellik  

Cevabımız A seçeneğidir. 

 

4. Soru metninde; “Onun liderliği ve yaptığı inkılaplarda öne çıkan çok yönlü kişiliği farklı milletler için 
ilham kaynağı olmuştur.” yargısını destekleyecek herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

TEST 48 SORU ÇÖZÜM 

1. Çağdaşlaşma, bağımsızlık ve ulusal egemenlik gibi insanlığın ortak değerlerine sahiptirler. 
Evrensel olduğu belirtilmiştir.  

Atatürk ilkelerine göre yönetme gücü bir kişi, sınıf veya zümreye değil millete ait olmasıdır.  Milli 
egemenliğine dayandığı ifade edilmiştir. 

Millî kültürümüzün aklın ve bilimin yol göstericiliğinde en kısa sürede çağdaş uygarlık düzeyinin 
üstüne çıkarılmasını hedefler.  Hedefleri belirtilmiştir. 

Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Türk milletine özgüdür.  Milli niteliğe sahip olduğu 
söylenmiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlardaki gerçekçi düşünce ve 
uygulamalarının bütünüdür.  Tanımı yapılmıştır. 

Cevabımız C seçeneğidir. 



2. “Biz millî varlığın temelini, millî şuurda ve millî birlikte görmekteyiz.”  Millî Birlik ve Beraberlik 

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

“Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız.”  Türk 
Milletini Çağdaş Uygarlık Düzeyinin Üstüne Çıkarma İdeali 

Cevabımız B seçeneğidir. 

 

3. Atatürk ilkelerinin evrensel boyutu vardır. Birçok ülkeye ve millete örnek teşkil etmiştir. Atatürk 
ilkeleri kişi egemenliğine değil millet egemenliğine dayanır. Ve ilkeler değişime direnç göstermez 
değişime ayak uydurur ve açıktır. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

4. Milletimiz “İstiklal benim karakterimdir.” diyen Atatürk’ün önderliğinde Millî Mücadele’yi 
kazanarak istiklalini korumuştur.  Bağımsızlık 

Millî Mücadele’nin kazanılmasındaki en büyük etken Türk halkının aynı çatı altında ve aynı duygu 
etrafında birleşmiş olmasıdır.  Milli birlik ve beraberlik 

Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.” ilkesi Millî Mücadele’nin temel hedeflerinden biri 
olmuştur.  Ülke bütünlüğü 

Cevabımız A seçeneğidir. 

 

 

8. DENEME- Ünite Değerlendirme Denemesi 

 

1. Devlet Yönetiminin Laikleşmesi  Saltanatın kaldırılması 

Sosyal Alanda Laikleşme  Medeni Kanunun kabul edilmesi 

Eğitimin Laikleşmesi  Tevhid-i Tedrisat'ın kabul edilmesi 

Cevabımız D seçeneğidir. 

 

2. Verilen kanun maddelerinin içeriği Saltanatın kaldırılması ile ilgilidir. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

3. Ziya Gökalp’in eğitim sisteminde sorun olarak gördüğü durumun çözümü yolunda atılan yenilik 
Tevhid-i Tedrisatın kabul edilmesidir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

4. (I) Bugün, Cumhuriyet’imizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun!  
Cumhuriyetçilik 

(II) … Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk 
milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.  Milliyetçilik 

(III) … Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız.  
İnkılapçılık 

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

Cevabımız A seçeneğidir. 

 

 



5. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi ile Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmaları 
engellenmiş, bağımsız devlet anlayışına uygun bir karar alınmıştır. “Patrikhane ve konsoloslukların 
mahkeme kurma yetkileri sona ermiştir.” maddesi buna örnek olarak gösterilebilir.  

Cevabımız A seçeneğidir. 

 

6. Metinde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

7. “Bağımsızlık benim karakterimdir.” sözü Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesi ile yakından ilgilidir. 
Cevabımız B seçeneğidir. 

 

8. Metinde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

9.  

I. “Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, 
tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.”  Milli Tarih Bilinci  

II. “…Tam bağımsızlık demek, kuşkusuz siyasal, sosyal, ekonomi, askerlik, kültür… gibi her alanda tam 
bağımsızlık ve özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun 
ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir…”  Bağımsızlık ve 
Özgürlük 

III. “Millî irade yalnız bir şahsın düşüncesinden değil bütün millet fertlerinin arzu ve emellerinin 
birleşmesinden ibarettir.”  Milli Egemenlik 

Cevabımız C seçeneğidir. 

 

10. Siyasi Alan= 2, 3 ve 10       Sosyal Alan= 4, 7 ve 12      

       Eğitim Alanı= 6, 8 ve 11    Ekonomik Alan= 1, 5 ve 9 

      Cevabımız D seçeneğidir. 

 

9.DENEME- Ünite Değerlendirme Denemesi 

1. Metinde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

2. Dinin eğitim alanı üzerindeki etkisi artırılmamış laik bir eğitim anlayışı uygulanmaya çalışılmıştır. 
Cevabımız D seçeneğidir. 

 

3. Verilenlere göre “barış masasında güçsüz duruma düşmek” ifadesiyle ülkemizin diplomasi alanında 
elinin zayıf olması istenmemiştir. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

4. “Yapılan çalışmalar sonucunda Ankara; Avrupa’nın düzenli kenti unvanına kavuşmuştur.” Yargısını 
tam destekleyecek bir bilgi yer almamaktadır. Ankara’nın modern bir kent olmasına önem verildiği ve 
başkentin şehir planı için uzmanların görüş ve çalışmalarına başvurulduğuna ulaşılabilir.  

Cevabımız B seçeneğidir. 

 



5. Salgın hastalıklar için dispanserler, sanatoryumlar, veremle mücadele, numune hastaneleri, seyyar 
tedavi teşkilatı gibi kurumlar açılmış vatandaşlara ücretsiz tedavi imkânı sağlanmıştır. Bu durum 
devletimizin sosyal devlet anlayışı ile ilgilidir. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

6. Takvim, saat, rakam ve ölçü birimlerinde değişiklik  Avrupa ile ekonomik alanda uyum sağlamak 

    Resmi işlerde yaşanan karışıklıklar giderilmek istenmiştir.  Soyadı Kanunu 

    Türk Tarih Kurumu’nun açılması  Kültürel                                                      Cevabımız D seçeneğidir. 

 

7. Nutuk ile ilgili olarak mazlum milletlere kurtuluş yolunu gösteren temel eser olmuştur yargısına 
ulaşamayız. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

8. Üniversiteye eleştirel bir gözle bakabilecek yerli değil yabancı bir uzmanın bilgisine 
başvurulmuştur. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

9. Atatürk’ün sözleri sırasıyla Milli bağımsızlık-Milli birlik ve beraberlik kavramlarını vurgulamaktadır.  

Cevabımız D seçeneğidir. 

 

10. Görselde yer alan yenilikler halkın ülke yönetiminde söz sahibi olmasını sağlayacak inkılaplar 
arasında yer almaz. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

 

TEST 49 SORU ÇÖZÜM 

 

1. Demokratik yaşam biçiminde kişi egemenliği ulus egemenliğinden üstün tutulmaz. Tam tersine 
milli egemenlik ilkesi ve halk iradesi ön plandadır. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

2. Mustafa Kemal ile ilgili olarak “Meclisteki milletvekillerini tek bir siyasi parti etrafında birleştirmeyi 
gaye edinmiştir.” yargısı yanlıştır. O Halk Fırkası dışında farklı siyasî partilerin de kurulmasını ve 
böylece mecliste çok sesli bir ortamın oluşmasını arzu etmiştir. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

3. Ülkedeki işgal koşullarında siyasi parti kurulmasına sıcak bakılmamasında; çoğulcu demokrasi 
anlayışına ihtiyaç olmadığının düşünülmesinden değil meclisteki görüş farklılıklarının geri plana 
atılarak yurdun işgalden temizlenmesine öncelik verilmesi etkili olmuştur. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

4. Mustafa Kemal siyasi partiler arasında tarafsız kalacağını belirtmiştir. Farklı fikirlerin mecliste temsil 
edilmesini önemsemiştir. Ancak yönetim sisteminin tamamen değiştirilmesini tavsiye etmemiştir. 
Cevabımız B seçeneğidir. 

 

5. “Bizim halkımız çıkarları birbirinden farklı sınıf hâlinde değil, aksine varlıkları ve çalışmalarının 
sonuçları birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir.” sözü Atatürk’ün çok partili hayata önem verdiğini 
kanıtlar nitelikte değildir. Cevabımız D seçeneğidir. 

  



6. Daha önce kurulup kapatılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının ardından Serbest Cumhuriyet 
Fırkası deneyimi de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Buna göre hükûmet faaliyetlerinin denetlenmesi 
kesintiye uğramıştır. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

 

TEST 50 SORU ÇÖZÜM 

 

1. Verilen tabloya göre; “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası din ve devlet işlerinin ayrı olmasını 
önemsemektedir.” yargısı doğru değildir. Bu yargı ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. 
Cevabımız C seçeneğidir. 

 

2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasında; Cumhuriyetçilik, Laiklik ve İnkılapçılık 
ilkelerine karşı yapılan faaliyetlerin etkili olduğu söylenebilir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

3. Ülkede demokratik yapıda eksiklik yaratan durum mecliste muhalefet partisinin olmayışıdır. 
Cevabımız A seçeneğidir. 

 

4. Metinde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

5. 19 Aralık 1923 te çıkarılan kanun ile genel seçimlerin ilanından 15 gün önce bütün ordu 
mensuplarının istifa etmeleri ya da emekliye ayrılmaları halinde mebus (milletvekili) seçilebilecekleri 
şartı getirilmiştir. Buradaki amaç orduyu siyasetten uzaklaştırmaktır. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

6. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası ülkeyi yönetenlerin icraatlarının 
denetlenmesi amacıyla kurulmuştur. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

 

TEST 51 SORU ÇÖZÜM 

 

1. Mustafa Kemal’i öldürmek isteyenlerin amaçlarından tek amacı rejimi yıkmak değil Cumhuriyetle 
birlikte yapılan tüm inkılapları da ortadan kaldırmaktır. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

2. Suikastın düzenleyicisi Ziya Hurşit yakalandıktan sonra her şeyi itiraf etti. Bu durum Suikast 
girişiminin düzenleyicisi olan kişinin olay ile ilgili açıklama yaptığını gösterir. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

3. “Cumhuriyet ve inkılap karşıtları” olan kişiler devlet yönetiminin babadan oğula geçmesi anlayışının 
geri gelmesi desteklemektedir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

4. Verilen bilgilerin doğru olabilmesi için metnin Mustafa Kemal Atatürk’e ait olan I. ve II. öncüldeki 
sözlerle devam etmesi gerekir.  Cevabımız A seçeneğidir.  

 



5. Metinde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

6. “Suikast girişimi sonrasında çok partili hayata geçiş ertelenmiştir.” yargısı doğru değildir. Suikast 
girişiminin 1 yıl öncesinde zaten Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştı. Cevabımız C 
seçeneğidir. 

 

TEST 52 SORU ÇÖZÜM 

 

1. Metindeki anlatımda yer alan “ülke içinde karışıklık çıkarmak” durumuna örnek olarak İtilaf 
Devletlerinin Lozan Barış Antlaşmasında uzlaşmaz bir tutum sergilemesi örnek verilemez. Çünkü bu 
durum uluslararası diplomatik alanda ülkemizi zor durumda bırakmak istediklerini gösterir. Cevabımız 
B seçeneğidir. 

 

2. Mustafa Kemal ülkemize yönelik tehditlere karşı alınmasını istediği önlemlerin milliyetçilik ilkesi ile 
ilgili olduğunu vurgulamıştır. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

3. Sözlerine bakılarak Mehmet Akif Ersoy’un ulusal egemenlik kavramına değindiği söylenemez. 
Cevabımız B seçeneğidir. 

 

4. Ülkemizle ilgili olarak “Dış tehditler karşısında genellikle askeri güç kullanma yolunu tercih 
etmiştir.” Yargısı yanlıştır. Çünkü Türkiye diplomasiye ve sınır anlaşmalarına değer ve önem veren bir 
ülkedir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

5. I. Kurtuluş Savaşında topyekûn mücadele anlayışı ile hareket edilmesi ve 15 Temmuz darbe 
girişiminde Türk halkının ülkesine sahip çıkması birlik ve beraberlik ruhu ile hareket edildiğini gösterir. 
Cevabımız A seçeneğidir.  

 

6. Türk milletinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında takındığı tavır ile; Cumhuriyetçi ve Milliyetçi 
olduğu söylenebilir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

10. DENEME- Ünite Değerlendirme Denemesi 

1. Metinde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

2. Metinde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

3. İlk meclisteki milletvekillerinin öncelik verdikleri arasında; ülke bütünlüğü ve tam bağımsızlık 
kavramları yer alır. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

4. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ekonomide serbest girişimi esas alan “liberal modeli” 
savunuyordu. Bu nedenle “Ekonominin devlet kontrolü altında olmasını gerekli görmüştür.” yorumu 
doğru değildir. Cevabımız A seçeneğidir. 



5. Metinde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

6. “1929 Dünya Ekonomik Krizi Türkiye’yi de etkilemiş; özellikle mali alanda yaşanan sorunlar, halkın 
Hükûmete tepki göstermesine neden olmuştu.” cümlesi çok partili hayata geçilmek istenmesinde 
ekonomik gereksinimlerin etkili olduğunun kanıtıdır. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

7. Siyasi fikirlerin meclise daha çok yansıması denemeleri amacına ulaşamamış her iki parti de süreç 
içinde kapatılmıştır. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

8. Şeyh Sait isyanının sonuçları neler olmuştur?” sorusunun cevabı metinde yer almamaktadır. 
Cevabımız A seçeneğidir. 

 

9. Tarih şeridine bir başlık verilmesi istenirse bunun “Millî İradeyi Hâkim Kılmaya Yönelik Yapılan 
Çalışmalar” ve “Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar” cümleleri olabilir.  Cevabımız B 
seçeneğidir. 

 

10. Suikast girişiminden sonra Mustafa Kemal Mahkemenin sonucuna dâhil olmayacağını belirtmiştir. 
Bunu Yargı Bağımsızlığı ile açıklayabiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

 

TEST 53 SORU ÇÖZÜM 

 

1. Atatürk’ün sözleri ile Türk dış politikasına ait ilkeler eşleştirildiğinde Mütekabiliyet yani 
“Karşılıklılık” açıkta kalır. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

2. Metinde Türk dış politikasının Tam bağımsızlık ilkesi vurgulanmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

3. Metinde verilenlerden hareketle öncüllerde verilenlerin tamamı dış politikada mütekabiliyet ilkesi 
doğrultusunda hareket edildiğini gösterir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

4. Verilenlere göre Atatürk dış politikada; Akılcı ve barışçı yaklaşım durumlarını sergilemiştir. 
Cevabımız A seçeneğidir. 

 

5. Metinde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

6. Verilenlerden hareketle Atatürk ile ilgili olarak; teslimiyetçilik ve umutsuzluk kavramlarına karşı 
olduğu söylenebilir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

 

 

  



 TEST 54 SORU ÇÖZÜM 

 

1. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan azınlık sorununu önce Milletler Cemiyeti’ne sonra Lahey 
Adalet Divanı’na taşıması dış politikada ülkemizin; barışçılık ve akılcılık ilkelerine göre yol aldığı 
söylenebilir. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

2. “Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklerin mallarına el koyması üzerine Türkiye de İstanbul’daki 
Rumların mallarına el koydu.” cümlesi Atatürk Dönemi Türk dış politikasının Mütekabiliyet ilkesi ile 
ilgilidir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

 

3. Bireysel menfaatleri esas alma Atatürk Dönemi Türk dış politikasının ilkeleri arasında yer almaz. 
Çünkü bireysel değil milli yani milletin menfaatleri her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. 
Cevabımız A seçeneğidir. 

 

4. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının gerçekçi olduğu vurgulanmıştır. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

5. Atatürk Türk milletinin gücüne duyduğu inancı vurgulamak istemiştir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

6. Metinde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

7. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının evrensel niteliğe sahip olduğunu gösterir. Cevabımız B 
seçeneğidir. 

  

 

TEST 55 SORU ÇÖZÜM 

 

1. Öncülde yer alan “Türk devletinin denetiminden geçerek eğitim faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.” 
İfadesine ulaşılabilecek herhangi bir bilgi metinde yoktur. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

2. Ülke çapında faaliyet gösteren tüm yabancı okulların kapatılmasına karar verilmemiş sadece 
kurallara uymayan okullar kapatılmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

3. Türkiye, Yabancı okullar konusunda; kararlı ve bağımsızlıktan ödün vermeyen bir politika izlemiştir. 
Cevabımız A seçeneğidir. 

 

4. Türkiye, Şeyh Sait İsyanı sebebiyle Musul konusunun çözümünde askeri birliklerinin desteğini 
alamamıştır. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

5. Türkiye ile ilgili olarak; Dış politikada yaşadığı sorunları uluslararası hukuk yoluyla çözmek 
istemiştir. Ayrıca milletlerarası örgütlerde yer almış, karşılıklı iletişime açık bir siyaset izlemiştir. 
Cevabımız B seçeneğidir. 



6. Tabloda verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

 

 

TEST 56 SORU ÇÖZÜM 

 

1. “Barış döneminde Boğazlardan askeri gemilerin geçişi tümüyle yasaklanmıştır.” İfadesi yanlıştır. 
Diğer öncüllere ulaşılabilir. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

2. Balkan Antantı üye ülkeler arasında ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla değil daha çok sınır 
güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

3. Parçaya göre Türkiye’nin; 1934’te Balkan Antantı ile batı sınırına tedbir alması, 1937’de Sadabat 
Paktı’nın kuruluşuna öncülük etmesi gerek doğusunda gerek batısında güvenlik ve işbirliğini 
sağlamaya yönelik önemli adımlar attığını gösterir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

4. Haritaya bakılarak yalnızca “Suriye Sadabat Paktı’na katılmazken Türkiye’nin iki sınır komşusu pakta 
dâhil olmuştur.” ifadesine ulaşılabilir. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

5. Türkiye, Osmanlı Devleti’nden kalan borçların sadece kendisine yüklenmesinin doğru olmadığını, 
Osmanlı Devleti’nden ayrılan devletlere de bu borçların pay edilmesi gerektiğini savunmuştur. Buna 
göre Türkiye üzerinde oluşabilecek ekonomik alandaki baskıyı hafifletmek istemiştir. Cevabımız C 
seçeneğidir. 

 

 

TEST 57 SORU ÇÖZÜM 

 

1. Atatürk, Hatay konusundaki politikasının başarı ile sonuçlandığına bizzat şahit olamamıştır. Hatay 
Atatürk’ün ölümünden bir yıl sonra Anavatana katılmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

2. Hatay’ın bağımsız bir devlet olmasıyla Türkiye sınırlarında genişlemeler meydana gelmez. Hatta 
Misak-ı Milli sınırlarımızda daralmalar meydana gelir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

3. “Bağımsız Hatay Cumhuriyeti iki yıldan fazla varlığını sürdürmüştür.” İfadesi yanlıştır. Çünkü 
Bağımsız Hatay Cumhuriyeti 1 yıl kadar görevini yapabilmiştir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

4. Metinde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

 

 

 



11. DENEME- Ünite Değerlendirme Denemesi 

 

 1. Metinde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

2. Soruda “?” ile gösterilen bölüme "Yurtta sulh, dünyada sulh!" ilkesini temel alarak ulusal 
çıkarlarımızı insanlığın çıkarlarıyla birleştirmesi cümlesinin yazılması doğru olur. Cevabımız A 
seçeneğidir. 

 

3. Türkiye Cumhuriyeti yabancı okullar konusunda hiçbir devlete ayrıcalık tanımamıştır. Cevabımız A 
seçeneğidir. 

 

4. Türkiye’nin, Musul petrollerden sınırsız sürede değil 25 yıl süreyle ekonomik kazanç elde etmesi 
kararlaştırılmıştır. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

5. Türkiye nüfus mübadelesi konusunda tavizkar bir tutum değil kararlı ve diplomasiye açık bir tutum 
izlemiştir. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

6. Metinden hareketle Milletler Cemiyeti’nin; objektiflik yani tarafsızlık, güvenilirlik ve adaletli olma 
özelliklerini taşımadığı söylenebilir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

7. Hatay bayrağı bir yıldan daha uzun bir süre yürürlükte kalmamıştır. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

8. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili olarak Boğazlar Komisyonu’nda Türkiye’nin üye sayısı 
artırılmamış komisyon tamamen kaldırılmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

9. Balkan Antantı’nın amaçları arasında; bölgesel barışa katkı sağlamak yer almaktadır. Cevabımız A 
seçeneğidir. 

 

10. Tabloda verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

 

TEST 58 SORU ÇÖZÜM 

 

1. Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlığını hiçe sayarak ülke meseleleri ile uğraşması onun; vatanseverlik 
ve milliyetçilik özelliklerini taşıdığını gösterir. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

2. Atatürk mazlum milletlerin kurtuluş mücadelesine bizzat liderlik etmemiş dolaylı olarak onları 
mücadele konusunda etkilemiştir. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

3. “Mirasının tamamını üç kurum arasında paylaştırılmıştır.” İfadesine bakıldığında henüz tamamının 
üç kurum arasında pay edildiği yargısına ulaşamayız. Cevabımız C seçeneğidir. 



4. “…yalnız Türkiye’nin geleceği üzerinde etkili olmakla kalmayacak; aynı zamanda bütün mazlum 
milletleri, bağımsızlıklarını tehdit eden zalimlere karşı harekete geçirecektir.” Sözü Milli Mücadelenin 
evrensellik yönünü de belirtmiştir. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

 

TEST 59 SORU ÇÖZÜM 

 

1. Görselde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

2. Mustafa Kemal’in mesleki tecrübelerini aktarma adına yazdığı kitaplar arasında; 

 -Zabit ve Kumandan ile Hasbıhâl 

 -Anafartalar Muhaberatına Ait Tarihçe 

 -Arıburnu Muharebeleri Raporu yer alır.                                                Cevabımız A seçeneğidir. 

 

3. (III) “Nutuk”; dünya kamuoyunun da ilgisini çekmiş, yabancı dillere çevrilerek birçok ülkede 
yayımlanmıştır. (IV) Türk milletine uyarıcı ve yol gösterici olan bu eser millî tarihimizin de birinci elden 
kaynağı olmakla beraber mazlum milletlere bağımsızlık mücadelesi yolunda yol gösterici bir özellik 
taşımaktadır. Numaralandırılmış bölümlerde Nutuk’un evrensellik özelliği üzerinde durulmuştur. 
Cevabımız D seçeneğidir. 

 

4. Metinde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

5. Parçada verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

6. Milletin en önemli vazifesi olarak devlete hizmet etmek değil devletin en önemli vazifesini millete 
hizmet olarak kabul etmiştir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

TEST 60 SORU ÇÖZÜM 

 

 

1. Haritadan hareketle II. Dünya Savaşının nedenleri arasında ülkeler arası bloklaşmaların olduğu 
söylenebilir. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

2. “…geç kalınmadan taraf seçilmesini gerekli görmüştür.” yargısı yanlıştır. Atatürk Türk tarafının 
denge politikası izlemesini söylemiştir. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

3. Bilgilerde “tek taraflı antlaşmalar” ifadesi ile II. Dünya Savaşı’na gidişi hızlandıran siyasi alandaki 
gelişmelerden bahsedilmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

 



4. Parçada verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

5. İngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya savaş açmasında Polonya’yı koruma isteğinden ziyade kendi 
çıkarlarını korumak istemişlerdir. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

 

TEST 61 SORU ÇÖZÜM 

 

1. Tabloya bakıldığında; Türk ekonomisi savaş ortamından olumlu etkilenmemiştir. İhracat ve 
ithalatta sürekli düşüş yaşandığına dair bir veri yer almamıştır. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

2. Görselde yer alan önlemlerin ilgili olduğu alanlar B seçeneğinde doğru şekilde eşleştirilmiştir. 

 

3. II. Dünya Savaşı Türkiye’yi; Ekonomik ve Sosyal alanlarda etkilemiştir. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

4. Varlık Vergisi bir defaya mahsus olmak üzere alınması kararlaştırılan vergidir. O sebeple halktan 
belirli aralıklarla tahsil edilmesi kararı alınmıştır öncülü yanlıştır. Cevabımız B seçeneğidir. 

 

5. Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya savaş ilan ederek bu devletlerin zenginlik kaynaklarını ele 
geçirmek gibi bir hedefi yoktur. Türkiye’nin hedefi savaş sonrası dünya düzeninde söz sahibi olmaktır. 
Cevabımız D seçeneğidir. 

 

6. II. Dünya Savaşı yıllarında ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok üründe kısıtlamaya gidilmiştir. 
Ancak ekonomik yatırım konusu savaştan sonra başlamıştır.  Cevabımız D seçeneğidir. 

 

TEST 62 SORU ÇÖZÜM 

 

1. Parçada verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

2. Türkiye’nin yönetim yapısını Batılı devletlerin beklentilerine uygun hale getirmek için; üçler birliği 
ilkesinin ülke yönetiminde hâkim olması demokrasiye uygun bir yöntem değildir. Cevabımız B 
seçeneğidir. 

 

3. İsmet İnönü’nün sözlerinden tamamı çok partili siyasi sisteme geçişi destekleyici nitelikte olduğu 
söylenebilir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

4. Görselde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

 



5. CHP Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü “Muhalefeti parti içinde 
yapmasınlar. Teşkilatlarını kursunlar, karşımıza geçsinler sözüyle Cumhuriyet Halk Partisi içinde 
muhalefet oluşumuna izin vermemiştir. Ayrıca İktidar partisine muhalefet edecek siyasi oluşumların 
önünü açan bir söylemde bulunmuştur. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

12. DENEME- Ünite Değerlendirme Denemesi 

 

1. 1946 seçimlerini Demokrat Parti kazanamamış dolayısıyla iktidarı ele geçirememiştir. Cevabımız B 
seçeneğidir. 

 

2. Görsellerden hareketle “Atatürk’ün ölümünden sonra birçok dünya lideri onunla ilgili 
açıklamalarda bulunmuş ve taziyelerini iletmiştir.” çıkarımını yapamayız. Farklı ülkelere ait gazeteler 
ilk sayfalarında Atatürk’le ilgili yazılara yer vermiştir. Atatürk’ün ölümü yerli ve yabancı basında yer 
almıştır. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

3. Metinde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

4. Metinde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

5. Köy Enstitülerinin; hem köy öğretmeni yetiştirmek hem de köy halkına tarımsal üretime dair pratik 
bilgi vermek amacıyla kurulduğu göz önünde bulunursa eğitim ve ekonomi alanında hizmet ettiği 
söylenebilir. Cevabımız B seçeneğidir. 

6. Metinde verilenlerden hareketle öncüllerdeki çıkarımların tamamına ulaşılabilir. Cevabımız D 
seçeneğidir. 

 

7. Türkiye II. Dünya savaşına girmediği halde savaşın sıkıntılarını yakından hissetmiştir. Savaş koşulları 
ülkedeki buğday üretimini düşürdü. Bu nedenle un tüketimini kontrol altına almak için ekmek karnesi 
uygulamasına karar verildi. Bu nedenle Devlet un üretimini artırmak için değil tüketimi dengelemek 
için önlem almak istemiştir. Cevabımız A seçeneğidir. 

 

8. "Kendisi modern İslam Dünyasındaki en büyük Müslümandı ve ben eminim ki bütün Müslüman 
dünyası onun ölümünün yasını derinden hissedecektir.'' sözü Atatürk’ün ülke sınırlarını aştığını ve 
evrensel bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. Cevabımız C seçeneğidir. 

 

9. Verilen metinden hareketle Nutuk ile ilgili “Evrensellik özelliği taşıdığının göstergesi olan olay 
nedir?” sorusunun cevabına ulaşamayız. Cevabımız D seçeneğidir. 

 

10. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye “askerî yardım yapılması” şartıyla, prensip olarak savaşa girmeyi 
kabul ettiğini bildirdi. Türkiye’nin istediği silah sayısı oldukça fazlaydı. Hemen karşılanması mümkün 
değildi. Bu nedenle Türkiye’nin silah talebi müttefik devletler tarafından kabul edilebilir bir istek 
olarak görülmemiştir. Cevabımız D seçeneğidir. 

 


