
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. SARMAL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. - Dünyanın bilinmeyen birçok bölgesi tanındı. (Coğrafi Keşifler) 
- Zenginleşen Avrupa’da bilim ve sanat alanında gelişmeler yaşandı. (Rönesans) 
- Buharla çalışan makinelerin icat edilmesi üzerine ham madde ve pazar ihtiyacı ortaya çıktı. 
(Sanayi İnkılabı) 
- Sanayisi güçlü devletlerin ham madde ve pazar arayışının artması üzerine dünyaya yayıldı. 
(Sömürgecilik) Buna göre bahsedilen sonuçlar ile görsellerde verilen gelişmeler 
eşleştirildiğinde Fransız İhtilali ve Reform açıkta kalır. Doğru cevap B olur.  

 
2. Parçada geçen “Önüne sayılamayacak güçlükler yığacaklardır. Kimseden yardım 

gelmeyeceğine inanarak bu güçlükleri aşacaksın.” Sözü Atatürk’te kararlılık özelliğinin var 
olduğunu gösterir. Doğru cevap B olur. 

 
3. Osmanlı vatandaşlığı : Osmanlıcılık 
 Çağdaşlık – Yenilik : Batıcılık 
 Ümmet birliği  : İslamcılık 
 Türk milliyetçiliği : Türkçülük           Eşleştirme yapıldığında doğru cevap D seçeneği olur.  
 
4. Verilen haritaya bakıldığında; 
 “I. Avrupa topraklarındaki hâkimiyeti sona ermiştir.” Öncülünün yanlış olduğu görülür. 

Çünkü Doğu Trakya toprakları Osmanlı Devleti’nin elindeki Avrupa topraklardır.  
II ve III. Öncüllerdeki bilgiler ise doğrudur. Hangi yargılara ulaşılabilir diye sorduğundan doğru 
cevap C olur. 

 
5. Mustafa Kemal’in; 

-   Manastır’da edebiyata ilgi duyması onda kültürel bir altyapı oluşmasına neden olmuştur.  
-  Harp okulunda ülke sorunlarıyla ilgilenmesi onun siyasal konularda birikim sahip olmasını 
sağlamıştır.  
-  İstanbul’da Fransızca eğitim alması onun yabancı dil konusundaki yeterliliğini artırmıştır.  
Sorunun doğru cevabı A olur.  

 
6. Meşruti yönetim anlayışında Meclis ve padişah birlikte görev yapmaktadırlar. Bu nedenle 

meşrutiyete geçilince padişahın ülke yönetimindeki etkisi tamamen ortadan kaldırılması söz 
konusu olmaz. Bu nedenle doğru cevap D olur.  

 
7. Tanzimat Fermanında, halkın ülke yönetimine katılması yani milli egemenlik anlayışının 

uygulamaya sokulması ile ilgili bir karar söz konusu değildir. Yani III. Öncüldeki bilgiler doğru 
değildir. Diğer öncüllerdeki bilgilere ise ulaşılabilir. Doğru cevap B olur.  

 
8. Mustafa Kemal’in Sofya’da; 
 

- Balo ve toplantılara katılması sosyal 
- Bulgar Meclisi’nin çalışmalarını takip etmesi siyaset 
- Bulgaristan’daki Türklerin sorunları ile ilgilenmesi ise milliyetçilik alanlarını gösterir. 

Soruda hukuk alanı ile ilgili bir çalışmadan bahsedilmemiştir. Doğru cevap C olur.  
 
9. Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti’ndeki ilk askeri görevi Şam 5. Ordu Komutanlığındaki 

vazifesine atanmasıdır. Picardie Manevraları onun ilk askeri görevi değildir. Cevap D olur.  
 
10. Verilen bilgilere bakıldığında Ziya Gökalp’in Mustafa Kemal’i milliyetçilik ve Türkçülük 

konularında etkilediği söylenebilir. Doğru cevap A olur.  



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2. SARMAL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Mustafa Kemal’in, aynı sene içinde içerisinde ilköğretim düzeyinde farklı okullara gittiği, 
yargısı doğrudur. Çünkü Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi ilkokuluna gitmiştir. “İlkokuldan 
lise eğitimi sonuna kadar Balkanlarda bulunan şehirlerde okumuştur.” yargısı da, doğrudur. 
Çünkü Selanik'te ve Manastır’da bulunmuştur. “Harp Okulu eğitimi için Osmanlı Devleti’nin 
başkentinde bulunmuştur.” yargısı doğrudur. Çünkü Harp Okulu ve Akademisi için İstanbul'da 
eğitim görmüştür. (İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkentidir.) Ancak Fakat I. Öncüldeki ifade 
yanlıştır. Çünkü Selanik Mülkiye Rüştiyesi bir askeri okul değildir. Doğru cevap D seçeneğidir. 

2. Metne baktığımızda özellikle sanayi ve üretiminden bahsedilmesi daha sonra yeraltı ve 
yerüstü kaynakları gibi kavramlara yer verilmesi Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti üzerinde 
özellikle ekonomik yani iktisadi etkisinden bahsedilmiştir. Doğru cevap C seçeneğidir. 

3. Verilen haritalara bakıldığında; Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti’nin toprak kaybına 
uğradığı ve sınırlarında daralmalar görüldüğü söylenebilir.  Bulgaristan ve Sırbistan’ın 
sınırlarında genişlemeler olurken Yunanistan’ın sınırlarında da değişiklik olmuştur. Bu nedenle 
II. öncül yanlıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti, Ege adalarının tümünde hâkimiyetini devam 
ettirememiş bazı adaları kaybetmiştir. Cevap C seçeneğidir. 

4. Verilen metinden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili;  Trablusgarp’taki yerel halkta 
sömürgeciliğe karşı milli bilincin uyandırılmasını sağladığı ve yine buradaki çalışmaları ile 
vatanseverlik, fedakârlık ve teşkilatçılık gibi kişilik özelliklerini sergilediği söylenebilir. Ayrıca 
bölgenin durumunu değerlendirme konusunda istişareye önem vermiştir. Ancak 
“Trablusgarp’taki başarısı 31 Mart Olay’ını bastıracağının habercisi olmuştur.” ifadesi doğru 
değildir. Çünkü 31 Mart Olayı verilen savaştan daha önce gerçekleşmiştir. Doğru cevap D olur. 

5. Görsel incelendiğinde Namık Kemal’in Mustafa Kemal’i; vatanseverlik, hürriyet ve milliyetçilik 
kavramları üzerinde etkilediği görülmektedir. Ancak bilimsellik kavramı ile ilgili yargıya 
ulaşılamaz.  Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. 

6. Verilen metinden hareketle Mustafa Kemal için; ordu ile siyasetin iç içe olmasından rahatsızlık 
duyduğu, ordu mensupları arasında particilik düşüncesinin orduyu başarısız kılacağına 
inandığı ve yine ordunun kendi alanına yönelmesinin ülke çıkarları açısından daha isabetli 
olacağını düşündüğü çıkarımlarına ulaşılabilir.  Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. 

7. Verilen konuşmadan hareketle Mustafa Kemal’in; vatana hizmet anlayışında geri planda 
kalmak istediği değil tam aksine ön planda görev almak istediğine ulaşılır. Doğru cevap C olur. 

8. Parçadan hareketle Kanun-i Esasi ile Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. 
Çünkü devlet artık padişahın kişisel isteklerine göre değil anayasadaki kurallara göre 
yönetilecektir. Ayrıca anayasada kişiler arası eşitlik ve mahkemelerin bağımsızlığı gibi kişi hak 
ve hürriyetlerine yer verilmesi; Kanun-i Esasi ile temel insani haklar vatandaşlara eşit şekilde 
sunulduğu görülmektedir. Ancak anaysalar sözlü değil yazılı hukuk kurallarıdır.  Bu nedenle 
doğru cevap C seçeneğidir. 

9. Verilen metinden hareketle, Mustafa Kemal'in tarih, edebiyat, dilbilim, askerlik, siyasi bilimler 
güzel sanatlar müzik, mimarlık gibi birçok farklı alanda kitap okuduğu görülmektedir. Bu 
durum onun çok yönlü gelişimine katkı sağlayacaktır.  Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. 

10. Verilen metinde anlatılan olayda Mustafa Kemalin Çanakkale Boğazından donanma ile 
geçemeyen İtilaf devletlerinin nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin ettiği 
görülmektedir. Kişinin bir olayı önceden tahmin yetebilmesi öngörü kavramı yani ileri 
görüşlülük ile açıklanabilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3. SARMAL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Şemada verilen okullar Mustafa Kemal’in askeri tecrübe ve deneyim kazandığı okullardır.  B,C

ve D seçenekleri askeri alanla ilgilidir. Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyetinin

faaliyetlilerine katılması siyasi alanla ilgilidir. Doğru cevap A seçeneğidir.

2. Bu soruda sadece verilen bilgilerden hareketle soruyu çözmeliyiz. Bilgilerden hareketle

Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri zafer kazandığı söylenemez. Böyle bir bilgi yok. ‘’İngilizlere

yardıma gelenlerin yarıdan fazlası sömürge bölgelerinden gelmiştir.’’ yargısına ulaşılmaz.

Verilen bilgilerden III ve IV öncüllerine ise ulaşılabilir. Doğru cevap C seçeneğidir.

3. Verilen öğrencilerin konuşmalarından hareketle Bulgaristan’ın topraklarını doğuya doğru

genişlettiği yargısına ulaşılamaz. Doğru cevap C seçeneğidir.

4. Verilen bilgilere göre;

• Fransız İhtilali ve düşünürleri ülkemizin siyasal yapısını şekillendirmiştir. (II)

• Mustafa Kemal, tarih bilimi alanında birçok eser yazarak kendini geliştirmiştir. (IV)

yargılarına ulaşılamaz.  Doğru cevap C seçeneğidir. 

5. Verilen açıklamadan Osmanlı Devleti’nin işgal altında olduğu ( siyasi durumu gözler önüne

seriyor) padişahın ise Mustafa Kemal’e ‘’İstersen devleti kurtarabilirsin’’ diyerek ona

güvendiği bilgilerine ulaşılabilir. Fakat Mustafa Kemal’in ileri görüşlülüğü ile ilgili bilgi

verilmemiştir. Doğru cevap B seçeneğidir.

6. Verilen bilgilerde azınlıkların ülke ekonomisinde çok önemli bir konuma geldiği bilgisine
ulaşılamaz. II ve III. Öncüllerdeki yargılar ise doğrudur.  Doğru cevap C seçeneğidir.

7. Verilen metinden hareketle Mustafa Kemal’in askeri başarıları ve etkilendiği kişiler hakkında

bilgi verilmemiştir. Doğru cevap B seçeneğidir.

8. Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra Osmanlı Hükümeti teslimiyetçi bir politika izlemiştir.

Bu yüzden ‘’işgallere karşı koymayarak zaman kazanmak istemektedir’’ yargısına ulaşılamaz.

Doğru cevap A seçeneğidir.

9. Parçadan hareketle I ve II öncüllerine ulaşılabilir. Fakat Churchill (Çörçil) “kaderin adamı”

diyerek Mustafa Kemal’i övmüş ve yüceltmiştir. Olumsuz eleştiri yoktur. Doğru cevap A

seçeneğidir.

10. Uluslararası anlaşmazlıkları barış yolu ile çözmek için uluslararası bir teşkilat kurulacak.

(Milletler Cemiyeti)

Osmanlı Devleti’nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgeleri Türklere ait olacak. (Egemenlik

Hakkı) Doğru cevap A seçeneğidir.



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 4. SARMAL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. C seçeneğinde belirtilen “Abdülhamit’in meclisi kapatıp, meşrutiyeti yürürlükten
kaldırmasında sadece iç nedenler etkili olmuştur.” ifadesi doğru değildir. Çünkü meşrutiyetin
kaldırılmasında dış gelişme olan Osmanlı-Rus Savaşı da etkili olmuştur. Soruda ulaşılamayan
bilgi sorulduğu için doğru cevap C olur.

2. Milli Mücadele’nin amaç, gerekçe ve yönteminin belirtildiği gelişme Amasya Genelgesidir.
Manda ve himayenin ilk kez ortaya koyulduğu yani gündeme geldiği gelişme Erzurum
Kongresi’dir. Tüm yararlı cemiyetlerin birleştirildiği gelişme ise Sivas Kongresi’dir. Bu nedenle
haritada sırası ile 4, 5 ve 6. gelişmelerden bahsetmesi gerekir. Doğru cevap C olur.

3. Haritada geçen;
Batılı fikirler ifadesi I. Kültürel etkileşim
Ticaret gemileri II. Ekonomik faaliyetler
Demiryolu ulaşımı III. Ulaşım kolaylığı
Kavramlarının varlığını gösterir.  Doğru cevap D olur.

4. Mustafa Kemal’in “köhneleşmiş ve çürük idare” sözü ile kastettiği azınlıkların ülke içindeki
zararlı faaliyetleri değildir. Bu söz ile kastedilen saltanat yönetimidir. Mustafa Kemal hakkında
aşağıdakilerden hangisi ifade edilemez? diye sorulduğu için doğru cevap B olur.

5. Savaşı İtilaf Devletleri kazanmış, içinde Osmanlı Devleti’nin de bulunduğu İttifak Devletleri
kaybettiği için “Savaş Osmanlı Devleti için olumlu sonuçlanmamıştır.” ifadesi doğru olur.
Verilen tarihlere bakıldığında savaşın 4 yıldan un sürdüğü söylenebilir. Osmanlı ve Rusya
topraklarının önemli bölümleri Asya kıtasında yer aldığı için savaş coğrafyasının Avrupa ile
sınırlı kalmadığı söylenebilir. Doğru cevap D olur.

6. Mustafa Kemal’in eğitim hayatı uzun süreli bir kesintiye uğramamıştır. Bu olay kısa süreli
olarak gerçekleşmiştir.  Yani ilk öncül doğru değildir. II ve III. Öncül ise doğru bilgiler içerir.
Doğru cevap C olur.

7. IV. Öncüldeki “Devletlerarası bloklaşmalar İngiltere ve Fransa öncülüğünde 
gerçekleşmektedir.” İadesi yanlıştır. Çünkü bloklaşmalar Almanya ve İngiltere öncülüğünde 
gerçekleşmiştir. I, II ve III. Öncüllerdeki bilgiler ise doğru ifadelerdir. O nedenle doğru cevap A 
olur.  

8. D seçeneğindeki ifade işgaller karşısında İstanbul Hükümeti’nin sergilediği bir tutum değildir.
İstanbul Hükümeti işgaller karşısında Türk halkını sakin olmaya ve işgallere karşı koymamaya
çağırıyor, çekimseri teslimiyetçi bir tutum sergiliyordu. Bu soruda Osmanlı Devleti’nin hangi
davranışı yapmasının beklenmediği sorulduğu için doğru cevap D seçeneği olur.

9. Bu şehrin dilleri ve dinleri farklı mütevazı insanları ifadesi ile Selanik’in çok uluslu yapısı
hakkında bilgi verilmiştir. Kur’an nağmelerinin taştığı sıbyan mektepleri ifadesi dini eğitim
kurumlarının varlığının kanıtıdır. Rum çetelerinin ayrılıkçı çığlıkları ifadesi şehirde huzur ve
güvenlik ortamının tehdit içinde olduğunu gösterir. Fakat D seçeneği ile ilgili bir bilgiye
ulaşılmaz. Doğru cevap D olur.

10. Osmanlı Devleti’ni savunmasız hâle getirmeyi ve işgalleri kolaylaştırmayı amaçlamıştır. (B
seçeneği), İşgallere karşı Türk milletinin birleşerek direnişe geçmesini engellemeyi
amaçlamıştır. (A seçeneği), İleride kurulması amaçlanan Ermeni devletine zemin hazırlamayı
amaçlamıştır. ( C seçeneği) Doğru cevap D seçeneği olur.



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 5. SARMAL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Milliyetçilik; özellikle çok uluslu devletler içerisindeki milletlerin bağımsız devletler kurması 
fikrini savunan bir düşünce akımıdır.  Selanik’te farklı milletlerin bir arada yaşaması yani çok 
uluslu yapı bu şehirde milliyetçilik akımının etkili olmasına sebep olmuştur. Bu nedenle doğru 
cevabımız C seçeneğidir. 

2. Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesindeki dini sebep;  
Osmanlı halifesinin (Müslümanların dini lideri) gücünden faydalanarak İngilizleri 
sömürgelerinde zor duruma düşürmek istemiştir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 

3. I. Dünya Savaşı’na girme nedenleri incelediğinde İtilaf ve İttifak gruplarının dağılımı: İtilaf 
Devletleri (İngiltere, Fransa, Rusya), İttifak Devletleri (Almanya, Avusturya-Macaristan, 
Osmanlı) şeklinde oluşur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. 

4. Verilen metinden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili;   oluşan olağanüstü durum karşısında, 
tümen komutanı olarak kendi inisiyatifi ile hareket ettiği, Anafartalar Savaşı’nda geri çekilen 
askerlere yaptığı konuşma ile onların mücadele azmini artırdığı, düşman karşısındaki tutumu 
ile liderlik ve vatanseverlik kişilik özelliklerini sergilediği söylenebilir. Ancak I. Dünya 
Savaşı’nda sadece Çanakkale Cephesi’nde değil Suriye ve Kafkas Cephelerinde de mücadele 
vermiştir. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. 

5. Görsel incelendiğinde;  4 numaralı şehirde (Erzurum); ilk defa milli sınırlardan bahsedilmiş ve 
ilk kez manda ve himaye reddedilmiştir. 2 numaralı şehirde (Samsun); Mustafa Kemal 9. Ordu 
müfettişi rütbesiyle görev almıştır. 5 numaralı şehirde (Sivas); dağınık haldeki cemiyetler tek 
çatı altında toplanmıştır. Ancak; Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi Amasya’da 
yani 3 numaralı şehirde belirlenmiştir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 

6. Fatma Seher Erden hakkında verilenlerden hareketle; İstiklal Mücadelemizin Doğu 
Cephesi’nde değil Batı Cephesi’nde düşmana karşı mücadele vermiştir. Ayrıca sadece İsmet 
Paşa’nın yönettiği savaşlarda değil Mustafa Kemal Paşa’nın yönettiği savaşta (Sakarya) da 
görev almıştır. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. 

7. Verilenlerden hareketle, Fransızların kalede dalgalanan Türk bayrağını indirmesi; Türk 
halkının milli ve manevi değerlerine saldırıda bulunulduğu, bölge halkının, Maraş Kalesi’ne 
doğru sel gibi akmaya ve kaleye tırmanmaya başlaması;   Fransızların yaptıkları bölge halkı 
tarafından tepkiyle karşılandığı yargısına ulaşılabilir. Maraş’ta Fransızlara karşı düzenli Türk 
ordusu değil bölge halkı mücadele vermiştir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 

8. Buğday, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut gibi ürünler gıda, taşıtı olanların, ayda bir kez yüz 
kilometrelik mesafeye bedelsiz olarak askeri nakliye yapması ise ulaşım ile ilgilidir.  Bu 
nedenle doğru cevap A seçeneğidir. 

9. Verilen metinden hareketle;  Millî Mücadele’de yaşanan olayların eserlere ilham kaynağı 
olduğu, halkın Milli Mücadele’ye katılımında sanatçıların kaleme aldıkları eserler etkili olduğu, 
sanatçıların, Türk milletinin vermiş olduğu şanlı mücadeleyi çeşitli alanlarda oluşturdukları 
eserlerle dile getirdikleri yargılarına ulaşılabilir. Ancak Milli Mücadeleyi anlatan edebiyat, 
resim, heykel, müzik gibi eserler milli şuur açısından ortaya çıktıkları dönemle sınırlı kalmamış 
günümüze kadar etkisini devam ettirmiştir.  Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 

10. Güçlü bir devletin himayesinin kabul edilmesi demek; manda ve himaye fikrinin 
benimsenmesi demektir. Bu durumun tam tersine TBMM, Lozan’a gidecek heyetten 
kapitülasyonlar ve Ermeni Devleti’nin kurulması konusunda kesinlikle taviz verilmemesini 
isteyerek tam bağımsızlığı vurgulamıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 6. SARMAL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Verilen bilgilerden hareketle; ‘’Ömer Naci, fikir zenginliği açısından Mustafa Kemal’den 

etkilenmiştir.’’ yargısına ulaşılamaz. Doğru cevap C seçeneğidir. 

2.  Bu soruda verilen açıklamadan hareketle tüm yorumlara ulaşılabilir. Doğru cevap D 

seçeneğidir. 

3.  Mustafa Kemal’in Alman komutanın yanlış uygulamalarına karşı çıkarak istifa etmesi onun 

ilkeli ve kararlı olması özelliği ile ilgilidir. Doğru cevap C seçeneğidir. 

4.  Nusret Mayın gemisi Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale savaşlarında mayın döşemede 

önemli bir rol üstlenmiştir. Mustafa Kemal, Bandırma vapuru ile 19 Mayıs 1919’da samsuna 

çıkmıştır. Buna göre II öncülde yapılan değerlendirme doğru değildir.  Doğru cevap B 

seçeneğidir. 

5.  Verilen bilgilerden hareketle II ve IV numaralı öncüllere ulaşılabilir. “Farklı bölgelerinde askeri 

okullar bulunmaktadır.” ifadesi ordunun ihtiyacına yönelik eğitim kurumları bulunmakta 

olduğunu gösterir. Bunun yanında “Avrupa devletleri ile demir yolu bağlantısı vardır.” ve 

“Farklı medeniyetlerin buluşma noktasında yer alır.” ifadeleri kentin coğrafi konum olarak 

kültürel etkileşime açık bir bölgede olduğunun kanıtıdır. Doğru cevap D seçeneğidir.  

6. Verilen açıklamaya göre Urfa halkının kutsal değerleri, vatan topraklarını ve milli bağımsızlığı 

önemsediği söylenebilir. Fakat milli egemenlikle ilgili bilgi verilmemiştir. (Milli egemenlik; 

Egemenliğin, yani devleti kuran, yöneten en üstün gücün, kişilere veya belli zümrelere değil, 

doğrudan doğruya millete ait olmasıdır.) Doğru cevap B seçeneğidir. 

7.  Verilen bilgilerde Mareşal unvanının hangi yılda verildiği bilgisine ulaşılabilirken, hangi savaş 

sonrasında verildiğine ulaşılamaz. Kuleli Askeri Lisesini birincilikle bitirdiği ifade edilirken, bu 

birincilikte kimin etkili olduğuna ulaşılamaz. I ve III numaralı öncüllerin yanıtı 

bulunmamaktadır.  Doğru cevap B seçeneğidir. 

8.  Verilen bilgilerden hareketle I,II ve IV numaralı yargılara ulaşılabilir. Doğru cevap D 

seçeneğidir. 

9.  Mustafa Kemal bu açıklaması ile Vatan toprakları için sorumluluk almanın (I) ve Düşmana 

karşı topyekûn mücadele etmenin (II) önemini vurgulamıştır. Doğru cevap A seçeneğidir. 

10.  Verilen olaylar değerlendirdiğinde ‘’TBMM’nin bütün yetki ve sorumluluğu tek elde 

toplanması tartışmaya neden olmuştur.’’ yorumu yanlıştır. Meclisini başka bir yere taşınması 

tartışmalara neden olmuştur. Doğru cevap B seçeneğidir. 

 

  

 

 

 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 7. SARMAL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. “Balkan milletleri Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmiştir.” ifadesi Osmanlıcılık düşüncesinin
etkisini yitirdiğini göstermektedir.
“İngilizlerin Müslüman Arapların Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmayı başarmıştır.” İfadesi
İslamcılık düşüncesinin etkisini yitirdiğini göstermektedir. Doğru cevap B olur.

2. Mustafa Kemal’in öğrencilik yıllarında Balkanlarda ayrılıkçı ayaklanmaların yaşanması devletin
toprak kayıpları yaşamasına neden olmuştur. Yani, D seçeneğindeki “Osmanlı Devleti’nin
egemenlik sahasının genişlemesi söz konusudur.” ifadesi doğru bir bilgi değildir. Doğru cevap
D olur.

3. I. Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri kendi aralarında gizli antlaşmalar yaparak
Osmanlı topraklarını paylaştılar. (I. Öncül doğru olur.)
On iki Ada, Güney ve Batı Anadolu İtalyanlara bırakılacaktı. Bu sayede İtalya’nın İtilaf
Devletleri yanında savaşa girmesi sağlandı. (II. Öncül doğru olur.) Doğru cevap B olur.

4. I ve II. Öncüller tefrika kavramının karşılığı olarak gösterilebilir. III. Öncül ise bu duruma örnek 
olamaz. Doğru cevap A olur.

5. Saltanat’ın kaldırılması ile halifelik ile saltanatın birbirinden ayrılarak dinin siyaset üzerindeki
etkisinin kazandırılması “Laiklik”, saltanatın kaldırılması ile de milli egemenliğe güç
kazandırılmıştır. Doğru cevap C olur.

6. Kuvâyı Milliye, düzenli bir ordu olmayıp eli silah tutan herkesi katıldığı gönüllü, vatansever
kişilerden oluşuyordu. (A seçeneği)
Türk halkı bir yandan mitingler düzenleyip bir yandan da işgal cemiyetleri kurmaya başladı. (B
seçeneği)
Kuvâ-yı Milliye’nin ihtiyaçları da halktan karşılanıyordu. Bölgesel olarak kurulan birlikler,
sadece kendi bölgelerini düşmana karşı korumayı amaç ediniyordu. (D seçeneği)
Verilen bilgilerde “İşgaller karşısında İstanbul Hükümeti’nin tutumu ne olmuştur?” sorusunun
cevabı yer almaz. Doğru cevap C olur.

7. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki bilgilere ulaşılabileceği için doğru cevap D
seçeneği olur.

8. Verilen bilgilerde;

- milli birlik ve beraberlik 
- bağımsızlık 
- milletini sevme 

kavramları milliyetçilik ilkesinin göstergesidir. Doğru cevap A olur. 

9. İtilaf Devletleri önceleri TBMM’yi konferansa davet etmek istememişler (I. Öncül)
Tevfik Paşa, söz sırası kendisine geldiğinde “Ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan
TBMM delegesine bırakıyorum.” demiştir. (II. Öncül)
İtilaf Devletler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin varlığını resmen tanıdı. (III. Öncül) Doğru
cevap D seçeneği olur.

10. Medeni Kanun’da siyasi haklara yer verilmediği için IV. Öncüldeki “kadınlar ülke yönetimine
katılma hakkını elde etmiştir.” ifadesi doğru değildir. Doğru cevap A olur.



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8. SARMAL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Kazım Karabekir ile ilgili verilen bilgilerden hareketle;  Kut’ül Amare’de görev alması Irak 
Cephesi’nde bulunduğunu,  İzmir İktisat Kongresi’ne başkanlık yapması; ekonomi ile ilgili 
çalışma içinde yer aldığı ayrıca Kurtuluş Savaşı süresince Doğu Cephesi’nde görev aldığı 
yargılarına ulaşılabilir.  Fakat yaşamı süresince sadece askeri alanda değil birçok alanda görev 
üstlenmiştir. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. 

2. “Ülkedeki hangi aydınların düşünce yapısında yer bulmuştur?” ( Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, 
Gaspıralı İsmail ve Mehmet Emin Yurdakul.)  “Devletin devam etmesini hangi şartların 
sağlanmasına bağlamıştır?” (Osmanlı yönetimi altında yaşayan Türklere millî bilinç 
kazandırmayı amaçlamıştır.)  Hangi olayın sonucunda önemini kaybetmiştir? Sorusunun 
cevabına metinden ulaşılamaz. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. 

3. “Taş Mektep” filmi Kurtuluş Savaşı yıllarını (Sakarya Savaşı), “Çanakkale” filmi ise I. Dünya 
Savaşı yıllarını konu edinmektedir. “Taş Mektep” ve “Çanakkale” filmleri, Türk tarihindeki 
savaşların edebiyat eserlerine değil sanat eserlerine yansımasına birer örnektir. “Taş Mektep” 
filminde henüz lise çağlarında olan öğrencilerin düşman karşısında vatansever bir tutum 
sergiledikleri görülmektedir. Bu yargı doğrudur. “Çanakkale” filminde düşmanın bölgeyi 
denizden geçemediği sonrasında ise karadan geçmeye çalıştığı anlaşılmaktadır.(Öncülün tam 
tersi) Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. 

4. “Geldikleri gibi giderler.” sözüne bakılarak Mustafa Kemal Paşa hakkında; İşgaller karşısında 
Türk milletine olan güvenini belirttiği, savaşı Türk tarafının kazanacağını vurguladığı,  
mücadele konusunda kararlı bir tutum izlediği söylenebilir.  Bu nedenle doğru cevap D 
seçeneğidir. 

5. Sivas Kongresi alınan kararları ile bölgesel değil ulusal (milli) yani tüm yurdu kapsayan bir 
kurtuluş mücadelesine kılavuzluk yapmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. 

6. III. ve IV. yenilikler ekonomi alanında değil eğitim-kültür alanında yapılan inkılaplar arasında 
yer alır. Diğer öncüllere ise ulaşılabilir. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. 

7. Parçadan hareketle yeniliklere karşı çıkan çevrelerin; dünyadaki değişim ve gelişmelerin takip 
edilmesini, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını ve demokratik değerlerin 
uygulamasını istemedikleri görülmektedir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 

8. İzmir İktisat Kongresi’nde;  “Ham maddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi 
dalları kurulmalıdır.” Maddesi yer almıştır. Bu maddeye göre; Dış alım teşvik edilmemiş yurt 
içi kaynaklarının değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Bu nedenle doğru cevap B seçeneği 
olur. 

9. Verilenlerden hareketle;  Osmanlı Devleti hukuk sitemi hakkında; içerikte laik olmayan 
özellikler taşımaktadır. (Dini kuralları esas alır.)Hukuk alanında birlik bulunmamaktadır. (“şer’i 
hukuk”- “örfi hukuk”) Birtakım alternatif hukuk kuralları geliştirilmiştir.  ( Her millet kendi dinî 
inanışlarına göre muamele görüyordu.) Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 

10. İzmir İktisat Kongresi’nin gerçekleştirilmesi ve Lozan Konferansı’nda kapitülasyonların 
kaldırılması ekonomik alandaki gelişmelerle ilgilidir. Ancak tekke ve zaviyelerin kapatılması 
ekonomik değil toplumsal bir gelişmedir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. 

 
 

 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 9. SARMAL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Halide Edip’in konuşmasından hareketle; ‘’ (II) Türk halkı işgaller karşısında etkisiz bir politika 
izlemiştir. (III) Türk halkının geleceği ile ilgili umutlu değildir.’’ gibi yargılara ulaşılamaz. Doğru 
cevap B seçeneğidir. 

2.  Verilen bilgilere göre; ‘’ (II) Memleketin kurtuluşu ile ilgili Türkler arasında fikir ayrılıkları 
bulunmaktadır. Ayrıca  (III) Mecliste, Mustafa Kemal lehine konuşanlar olduğu gibi aleyhine 
fikir beyan edenler de vardır.’’ yorumları yapılabilir.  Doğru cevap C seçeneğidir. 

3.  Düyûn-u Umûmiye adlı teşkilat nedeniyle Avrupalı Devletler Osmanlı gelir kaynaklarının 
büyük bir kısmına el koymuşlardır. (I öncüle ulaşılabilir) Doğru cevap A seçeneğidir. 

4.  Verilen bilgilere göre; ‘’(II) Türk toprakları işgal sonrası maddi ve manevi zarara uğramıştır. 
‘’(III)  İngiliz temsilcisi Lord Curzon Türk hükümetini ekonomik ambargo ile tehdit 
etmektedir.’’ gibi yargılara ulaşılabilir. Doğru cevap B seçeneğidir. 

5.  Halk fırkası ( siyasi partiler genel olarak) çalışmaları ile ülkemizde yönetim, demokrasi ve 
ulusal irade konularında katkı sağlamıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. 

6.  Cumhuriyetin ilk yıllarında vatandaşın elinde yeterli sermayenin bulunmaması nedeniyle 
devletçilik ilkesi bir ekonomi politikası haline getirilmeye çalışılmıştır. Doğru cevap C 
seçeneğidir. 

7.  Misak-ı İktisadi kararları sayesinde; Ülkenin dışa bağımlılığı azaldı.  Millî kaynaklardan tasarruf 
sağlandı. Yapılan yatırımlar ekonomide verimliliği artırdı. II öncülde verilen bilgi yanlıştır. Tam 
tersine özel girişime verilen maddi destek artmıştır. Doğru cevap D seçeneğidir. 

8.  Birinci Dünya Harbi’nde Almanların savaş alanlarını daraltarak İtilaf Devletleri’nin etki 
alanlarını azaltmak gibi bir amacı olmamıştır. Tam tersine Almanlar savaşı geniş alanlara 
yaymak istemiştir. Doğru cevap D seçeneğidir. 

9.  Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz hain darbe gerişimi ile Türk halkı büyük 
fedakârlık göstermiştir. Bu mücadele Mustafa Kemal’in; ‘’Bir milletin büyüklüğü coğrafi yüz 
ölçümü ile değil; yüreğinin asaleti, ülküsünün yüksekliği ile ölçülür.’’ sözünü yansıtmaktadır. 
Doğru cevap B seçeneğidir. 

10.  Bu soruyu verilen haritalara bakarak çözmeliyiz. Haritadan hareketle I,II ve IV öncüllere 
ulaşılabilir. Fakat ‘’Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri İttifak Devletlerinden destek alarak çalışma 
sahasını genişletmiştir.’’ çıkarımına ulaşılamaz. Zararlı cemiyetleri itilaf devletleri 
desteklemiştir. Doğru cevap C seçeneğidir. 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 10. SARMAL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Selanik; Meşrutiyeti savunan Türk aydınlarının ve gençlerin düşünce ve hürriyet merkezi 
halini almıştı. (Siyasi) ; Çeşitli dini ve etnik yapısı, şehirde birden çok kültürün bir arada 
yaşadığı özgür bir ortam oluşturmuştu. (Sosyal) ; Avrupa devletlerinin de basılan gazeteler de 
satılıyordu. Şehirde Türk okullarının yanı sıra pek çok yabancı okul da yer alıyordu. (Kültürel) ; 
canlı bir ticarete ve işlek bir limana sahip Osmanlı toprağı olup Makedonya’nın en gelişmiş 
kentiydi. (Ekonomik). Sorunun doğru cevabı D olur.  

2. Haritada Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı’nda hangi ülkeler ile savaştığı bilgisi yer almadığı 
için “Osmanlı Devleti Ortadoğu bölgesindeki tüm cephelerde İngilizler ile savaşmak zorunda 
kalmıştır.” bilgisine ulaşılamaz. Sorunun doğru cevabı B olur. 

3. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal 
edebilecektir. (Ülke topraklarının tamamını işgal etmek için hukuki gerekçe oluşturmak) 

 Doğudaki altı vilayette (Sivas, Elâzığ, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Van) karışıklık çıkarsa İtilaf 
Devletleri bu illeri işgal edilebilecektir. (Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurma amacına 
ulaşmak) 

 Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerin dışında Osmanlı ordusu 
terhis edilecektir. (Osmanlıyı savunacak kuvvetleri etkisiz hale getirip ülke topraklarını 
savunmasız bırakmak amaçlarına ulaşmak istemektedirler.) Sorunun doğru cevabı C olur. 

4. Türk bayrağının indirilmesi Türk halkının milli duygularını harekete geçiren bir gelişme 
olmuştur. Bayrak olayı Türk halkının bağımsızlık için harekete geçmesine öncülük etmiştir. 
Rıdvan Hoca’nın “Bayraksız namaz kılınmaz.” sözü doğrultusunda Maraş halkının Türk bayrağı 
için harekete geçmesi Rıdvan Hoca’nın konuşmasının Maraş halkı üzerinde etkisi olduğunu 
gösterir. Doğru cevap D olur.  

5. Türk halkının elinde bulunan malzemeleri ordusuna vermesi fedakârlık, paylaşım ve 
dayanışma kavramlarına önem verdiğinin göstergesidir. Doğru cevap A olur.  

6. Parçada verilen milli birlik ve beraberlik, dayanışma, ifadeleri milliyetçilik ilkesinin göstergesi 
durumundadır. Doğru cevap A olur.  

7. Resme bakıldığında kız ve erken öğrencilerin yan yana oldukları görülür. Bu durum karma 
eğitim sisteminin varlığını gösterir. Resimde kadın öğretmenlerinde eğitimin içinde oldukları 
görülür. Doğru cevap B olur.  

8. Verilen bilgiler 1923 ile 1930 yılları arasını kapsadığı için “Türkiye’deki çok partili hayat 
denemelerinin tamamı başarısız olmuştur.” ifadesi doğruluk değeri taşımaz. Doğru cevap D 
olur.  

9. Mustafa Kemal Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın laiklik ve inkılap karşıtları ile dolmasını 
ve bu kişilerin parti içindeki ünlü kişilere güvenmesini, halkın dini duygularının parti 
tarafından suiistimal edilmesini eleştirmektedir. Sorunun doğru cevabı B olur.  

10. “Suikastı yapanların tek amaçları Mustafa Kemal’i öldürmektir.” bilgisi doğru değildir. Çünkü 
suikast yapmak isteyenlerin amacı Mustafa Kemal’i öldürerek onun yaptığı yenilikleri ve 
kurduğu cumhuriyeti ortadan kaldırmaktır. Yani D seçeneğindeki ifade yanlış bir bilgidir. Soru 
ulaşılamaz olarak sorulduğu için cevap D olur.  

 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 11. SARMAL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Verilen metine göre; Tekâlif-i Milliye Emirleri karşısındaki tutumu ile Türk milleti; dayanışma, 
fedakârlık, milli birlik ve beraberlik kavramlarının en güzel örneklerini sergilemiştir. Bu 
nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. 

2. Kuvayı millîye hareketi, Türk milletinin bağımsız yaşama arzusunun yansımasıdır. Çünkü 
işgallere karşı vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği sonucunda oluşmuştur. Ayrıca Türk 
milletinin vatanseverlik duygusunun eseri olarak ortaya çıkmıştır. Düşmanla mücadeleyi 
ancak vatansever kişiler yapabilir.  Örgütlenmeleri yerel düzeyde gerçekleşmiştir. Çünkü 
yalnızca bulundukları bölgeyi savunabilmişlerdir. Ancak Kuvayı Milli’ye büyük çoğunluğunu 
emir komuta zinciri bulunan resmi görevli askerler değil emir komuta zinciri bulunmayan sivil 
kişilerden oluşur.  Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 

3. Metinden hareketle Milli Mücadele sırasında kullanılan İnebolu- Ankara arasındaki yol için; 
İstiklâl yolu, Kurtuluşa giden yol, Milli birlik yolu adlandırmaları yapılabilir. Bu nedenle doğru 
cevabımız D seçeneğidir. 

4. Verilen bilgiler incelendiğinde; iki siyasi parti ekonomik model ve seçim sistemi konusunda 
benzer görüşe sahiptir. (Cumhuriyetçilik ve tek dereceli seçim)  Serbest Cumhuriyet Fırkası 
kadınlara siyasi haklar tanınmasını savunduğu doğrudur.  Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası’nın Cumhuriyetçilik ilkesine bağlı olduğu söylenebilir ancak Laiklik ilkesine sert şekilde 
karşı olduğu yargısına ulaşılamaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 

5. Nutuk’un farklı dillere çevrilmesi onun birçok ülkede tanındığını yani evrensel niteliğini 
gösterir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 

6. Verilen gazete haberinden yola çıkılarak; Hatay’ın Türkiye topraklarına katılması basında yani 
bir gazete haberinde yer bulmuştur. Hatay Sorunu savaş yapılarak değil diplomatik yollarla 
çözüme kavuşmuştur. Hatay’ın Türkiye topraklarına bağlanması ile Türkiye’nin egemenlik 
alanı yani sınırları genişlemiştir.  Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. 

7. Verilen metindeki bilgilerden yola çıkılarak; boğazlar konusunun yeniden gündeme gelmesine 
dünyadaki birtakım gelişmeler (II. Dünya Savaşı’nın çıkma ihtimali) sebep olmuştur. Türkiye,   
Milletler Cemiyetine başvuru yaparak Boğazlar Sorunu ’nu çözmek amacıyla diplomatik yol ve 
yöntemleri izlemiştir. Ancak Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye aleyhinde değil lehinde 
kararlar alınmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. 

8. Cumhuriyet; millet iradesini ve demokratik yaşam biçimini esas alan bir yönetim şeklidir. Yani 
kişi egemenliğinin değil millet egemenliğinin yönetime yansımasını savunur. Bu nedenle 
doğru cevap D seçeneğidir. 

9. Türkiye’nin Yabancı Okullar Sorunu konusunu kendi iç sorunu sayarak uygulamalarına devam 
etmesi; Bu konuda bağımsız ve kararlı olduğunu gösterir. Doğru cevap C seçeneğidir. 

10. Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi fikir akımlarının ortak amacı Osmanlı 
Devleti’ni içinde bulunduğu kötü gidişattan kurtarmaktır. Bu sebeple doğru cevap A 
seçeneğidir. 

 

 

 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 12. SARMAL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1.  Verilen açıklamadan hareketle ‘’Kadri Bey’in eğitim hayatı, Mustafa Kemal’in öğrencilik 
hayatını değiştirmiştir.’’ yargısına ulaşılamaz. Doğru cevap C seçeneğidir. 

2.  Verilen bilgilere göre Nene Hatun 1857 yılında dünyaya gelmiş 1955 yalında vefat etmiştir. 
Buna göre 1915 Ermeni olayları, tehcir kanunu ve Sarıkamış Hareketı Birinci Dünya Savaşı 
sırasında yaşanmıştır.  Soyadı kanunu ise 1934 yılında çıkarılmıştır. Buna göre Nene Hatun 
verilen tüm olaylara tanıklık etmiştir. Doğru cevap D seçeneğidir. 

3.  Kâzım Karabekir Paşa’nın açıklamasına göre Gümrü antlaşması askeri, siyasi ve diplomatik bir 
zaferdir. Bu alanlarda ülkemize katkılar sağlamıştır. Fakat ulaşımla ilgili bir kazanımdan 
bahsedilmemiştir. Doğru cevap D seçeneğidir. 

4.  Atatürk’ün konuşmasından birkaç yıl sonra II. Dünya Savaşı’nın çıkması onun ileri 
görüşlülüğünü gösterir. Doğru cevap D seçeneğidir. 

5.  Terakiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması ve daha sonra bu Fırka’nın kapatılması 
ülkemizi çok partili yaşam alanında etkilemiştir. Şeyh Sait İsyanı’nın başlaması, ayrıca Mustafa 
Kemal’e yapılan Suikastın ortaya çıkarılması ülke güvenliği ve iç politika ile ilgili gelişmelerdir. 
Tabloda tam bağımsızlıkla ilgili gelişmelere yer verilmemiştir. (Tam bağımsızlık; uluslararası 
alanda siyasi, ekonomik, hukuksal, kültürel ve tüm alanlarda özgür olabilmektir.) Doğru cevap 
A seçeneğidir. 

6.  Verilen metne göre Kazım Karabekir Paşa, çalışmaları ile Mondros Ateşkes antlaşmasına aykırı 
davranmıştır. Ayrıca İtilaf devletleri aldıkları kararla TBMM’ye karşı Ermenileri desteklemiştir. 
Fakat tüm Ermenilerin beraber hareket ettiği yargısı yanlıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. 

7.  Metne göre Merve Öğretmenin; I,II ve IV numaralı yorumlarına ulaşılabilir. Fakat metinde dış 
politikanın iç politika üzerindeki etkilerine değinilmemiştir. Doğru cevap D seçeneğidir. 

8.  Görsellerde Mustafa Kemal’in 1921 ve 1934 yıllarına ait iki imzası verilmiştir. 1921 yılında 
henüz soyadı kanunu kabul edilmediği için Mustafa Kemal, ‘’Atatürk’’ soyadını almamıştır. I 
öncüldeki bilgi doğrudur. (Soyadı Kanunu 1934) ‘’Yıllara göre Atatürk’ün imzalarında 
değişiklikler meydana gelmiştir.’’ yorumu ile ‘’1921 yılında atılan imzada Arap alfabesinin 
etkisi görülmektedir.’’ bilgileri de doğrudur. Doğru cevap D seçeneğidir. 

9.  Verilen bilgilerden hareketle Mustafa Kemal için; ‘’ Uluslararası hukuku ve barışı 
önemsememektedir.’’ açıklaması yanlıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. 

10.  Verilen bilgiler ve haritadan hareketle I,II ve IV numaralı yorumlarına ulaşılabilir. Doğru cevap 
C seçeneğidir. 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 13. SARMAL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Japonya, Asya kıtasında yer alan bir ülke olduğu için “Lozan Barış Konferansına katılan 
ülkelerin tamamı Avrupa kıtasında yer almaktadır.” ifadesinin doğru olduğu söylenemez. 
Doğru cevap A seçeneği olur.  

2. Verilen bilgilere bakılarak Ankara, asayiş açısından ve coğrafi özelliğinden dolayı İstanbul’a 
göre başkent olmaya daha elverişli bir konumda olması güvenlik alanında bir avantajdır. 
Sorunun doğru cevabı D seçeneği olur.  

3. Mustafa Kemal Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı, Türk halkının dini duygularını sömürerek 
laik toplum yapısına zarar vermesi, Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak için çıkarılan Şeyh Sait 
İsyanı’na destek vermesi, yapılan yenileşme hareketlerine karşı faaliyet göstermesi gibi 
gerekçelere bağlı olarak eleştirmektedir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneği olur.  

4. Türkiye Cumhuriyeti’ni dışarıdan gelebilecek bütün etkilerden uzak tutmaya çalışmak dış 
politikada Tam Bağımsızlık; Türkiye’nin kendisinden istekte bulunan bir ülkeden aynı istekleri 
kendisinde yerine getirmesini beklemesi ise (Mütekabiliyet) ilkesinin uygulandığını 
göstermektedir. Doğu cevap B olur.  

5. Verilen bilgilere bakıldığında Türkiye kısa zamanda birçok dış meseleyi çözüme 
kavuşturmuştur. Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalanarak Türkiye’nin Boğazlar konusundaki 
hâkimiyetini artıran gelişme yaşanmıştır. Verilen bilgilerde bu iki yargıya ulaşılabilirken III. Ve 
IV. Öncüle ulaşılamaz. Doğru cevap A olur.  

6. Falih Rıfkı Atay’ın Atatürk hakkındaki görüşlerini dile getirmesi “Atatürk ölümü sonrasında 
onun hakkında sadece dünya basınında görüşler paylaşılmıştır.” bilgisinin doğru olmadığını 
gösterir. Doğru cevap C olur.  

7. Bilgilerde geçen ““Zaman, gerçekten onu bu konuda haklı çıkaracak” ifadesi Mustafa Kemal’in 
ileri görüşlülük özelliğine sahip olduğunun kanıtıdır. Doğru cevap C olur.  

8. Çanakkale Savaşları’nda büyük bir özveri ile savaşan Türk ordusu, kararlı bir direniş örneği 
sergilemiştir. Ölümü göze alarak düşmana karşı saldırıya geçmesi cesaretin göstergesidir. 
Savaş sonunda Allah’ın huzuruna varılacağını düşünerek mücadele etmek inancın kanıtı 
durumundadır. Fakat Türk askeri için teslimiyetçi ifadesinin kullanılması doğru olmaz. Doğru 
cevap C olur.  

9. İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgali sonrasında dağıtılan Mebusan Meclisindeki 
milletvekilleri açılacak yeni meclise katılabilecek olmaları ulusal iradeye yani milli egemenliğe 
saygı göstergesinin kanıtıdır. Çünkü Mebusan Meclisi’ndeki milletvekilleri halk tarafından 
yapılmıştır. Doğru cevap C olur.  

10. İtilaf Devletleri Londra Konferansı’na hem TBMM, hem de Osmanlı Hükümeti’ni davet 
etmişlerdir. Bir ülkeden iki farklı grup çağırmalarındaki hedefleri iki grubu birbirine düşürerek 
istedikleri kararları Türk tarafına kabul ettirmektir. Onların amaçları arasında daha 
demokratik bir toplantı ortamı oluşturmak yoktur. Doğru cevap A olur.  

 

 

 

 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 14. SARMAL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Batı Cephesi’nde gerçekleşen I. İnönü ve Sakarya Savaşlarının “uluslararası” yani dış ülkelerle 
ilişki kurulmasını sağlayacak diplomatik sonuçları sorulmuştur. Londra Konferansı, Kars 
Antlaşması, Ankara Antlaşması ve Afganistan Dostluk Antlaşması bu savaşların uluslararası 
sonuçlarıdır. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. 

2. Almanya’nın I. Dünya savaşına girmesinde;  yeni sömürgeler elde etmek istemesi (ekonomik), 
büyük devletlerin elindeki sömürgeleri ele geçirmeyi amaçlaması (siyasi-ekonomik) gibi 
nedenler etkili olmuştur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 

3. Radyodaki türkünün sözlerine dikkat edildiğinde;  Milli Mücadelemizin sözlü edebiyata 
yansımasına bir örnek oluşturmaktadır.  Antep şehrimizde Fransızlarla mücadele edildiği 
söylenebilir (Vurun Antepliler…)  Türkü, Antep halkını düşmanla mücadeleye davet 
etmektedir.  Antep’te Fransızlara karşı düzenli Türk ordusu değil bölge halkı mücadele 
vermiştir (Çetelerden …) Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. 

4. Soruda Atatürk’ün vefatı üzerine yurt dışındaki bazı devlet adamlarının Atatürk hakkında 
söyledikleri verilmiştir.  Atatürk için; evrensel yani dünyaca tanınan bir lider olduğu, kişiliği ve 
fikirlerine ülke sınırları dışında dahi itibar edildiği yargılarına ulaşılabilir. Ancak Atatürk’ün 
fikirlerinin yaşadığı dönem içinde sınırlı kaldığı yargısı doğru değildir. Çünkü günümüzde dahi 
onun fikirleri ülkemize ve insanlığa yol gösterici olmaktadır. Bu nedenle doğru cevap B 
seçeneğidir. 

5. Görselde verilenlerden hareketle; Osmanlı borçlarının tamamını Türkiye üstlenmediği 
görülmektedir. Osmanlı borçları ilgili devletlerarasında paylaştırılmıştır. Ancak Türkiye’nin, 
Osmanlı’dan kalan borçlarını ne zaman ödediği ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Bu nedenle 
doğru cevap A seçeneğidir. 

6. Mustafa Kemal kendisine yönelik suikast girişiminden sonra yakalanan suikastçılarla 
görüşmüştür: “İş mahkemeye aktarılmıştır.” sözüyle hukuka bağlı kaldığı, “Bu işe karışmaya 
hakkım yoktur.” Diyerek yargı kararını bekleyeceği ve sağduyulu bir duruş sergilediği 
söylenebilir. Ancak kendisini ortadan kaldırmanın yenilikleri ortadan kaldırmak olduğunu 
belirttiği yargısına ulaşamayız. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. 

7. Sağlık alanında yapılan çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal devlet anlayışını gösterir. 
Sosyal devlet vatandaşlarına hizmet götüren devlet demektir. Bu nedenle doğru cevap B 
seçeneğidir. 

8. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın “İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum 
karşısında, herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahip olacak.” maddesi Osmanlı Devleti 
topraklarını doğrudan işgale açık hâle getirmiştir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. 

9. II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinde değil başlamasında Almanya’nın Polonya’ya saldırması 
etkili olmuştur. II. Dünya Savaşı’nda atılan atom bombalarından ölen insan sayısı en fazla 
Nagazaki şehrinde değil Hiroşima kentinde olmuştur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 

10. Soyadı Kanunu ile ilgili verilen bilgilerden yola çıkılarak; soyadlarının Türkçe kelimelerden 
seçilmesi Laiklik ilkesi ile ilgili değil Milliyetçilik ile yakından ilgilidir. Ağa, hacı, paşa gibi lakap 
ve unvanların yasaklanması toplumda ayrıcalıklı bir kesimin oluşmasını engelleme amacı 
taşımaktadır. Soyadı Kanunu’nun çıkarılmasında toplumsal ihtiyaçlar etkili olmuştur. (Özellikle 
resmi işlerde karışıklık ve toplumsal eşitsizliğin önüne geçmek.) Ayrıcalık belirten unvanların 
yasaklanması Atatürk ilkelerinden Halkçılık ile yakından ilgilidir. Çünkü Halkçılık eşitlik 
kavramını içerisinde barındırır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. GENEL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Öncüllerden II ve IV numaralı bilgiler yanlıştır. Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti’nin savunma 
gücü tam tersine zayıflatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca zaten Osmanlıdaki azınlıklar yıllar önceden 
inanç özgürlüğüne sahiptirler. Bu durumun Sevr Barışı ile bir ilgisi yoktur. Doğru cevap C 
seçeneğidir. 

2.  Açıklamaya göre yaşanan ekonomik problemler yeni siyasi gelişmelere zemin hazırlamıştır. 
Doğru cevap C seçeneğidir. 

3.  Verilen bilgilere göre I ve II öncüllerinde verilen ifadeler doğrudur. Fakat açıklamadan 
hareketle; ‘’Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendi ile Ziya Gökalp aynı dönemde 
yaşamıştır.’’ İfadesi ise doğru değildir. Doğru cevap A seçeneğidir. 

4.  Amasya Genelgesi’nde; ‘’Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.’’ denilerek 
milli mücadelenin gerekçesi açıklanmıştır. ‘’Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya 
duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.’’ denilerek dünya 
kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. 

5.  Soruda verilen II ve III öncüllerine ulaşılabilir. Fakat Atatürk; ‘Farklı ülkelerde savaşarak 
kahramanlığını kanıtlamayı başarmıştır.’’ yargısı yanlıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. 

6.  Verilen olayda Türk insanının fedakârlığı ve vatanseverliği vurgulanmıştır. Doğru cevap B 
seçeneğidir. 

7.  Türkiye, 18 Temmuz 1932’de Milletler Cemiyetine üye oldu. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya 
ve Romanya kendi aralarında 9 Şubat 1934 yılında Balkan Antantı’nı oluşturmuşlardır. Doğru 
cevap C seçeneğidir. 

8.  Mustafa Kemal’in;  

• Vatan ve Hürriyet adında bir cemiyet kurması (Siyasi)  

• Sofya’da ateşemiliterlik yapması (Diplomasi)  

• Çanakkale Savaşlarında 19. Tümen Komutanı olarak başarı sağlaması (Askeri) Doğru 
cevap C seçeneğidir. 

9.  Mustafa Kemal Atatürk’ün bu konuşmasına göre Kerim ve Tekin adlı öğrencilerin yaptığı 
yorum yanlıştır. Doğru cevap D seçeneğidir. 

10.  Verilen bilgilere göre Sütçü İmam için; ‘’Cephede düşmanla çarpışırken vatan toprakları 
uğruna şehit olmuştur.’’ çıkarımı yanlıştır.  Doğru cevap B seçeneğidir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2. GENEL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Tabloda yerli ve yabancı düşünürler yer aldığı için I. Öncüldeki bilgi doğruluk değeri
kazanmaktadır. Jean Jack Russo’nun milli egemenlik anlayışına temel oluşturan düşünceleri
ile Atatürk’ü etkilemiş olması II. Öncüldeki bilginin doğruluğunu kanıtlar. Ziya Gökalp’in
milliyetçilik ve Türkçülük üzerine yazdığı eserlerle Atatürk’ü derinden etkilemesi III. Öncüldeki
bilginin doğruluğunu gösterir. Doğru cevap D seçeneği olur.

2. Atatürk Hatay Meselesini gündemde olduğu bir sırada hastalığının yabancı basın tarafından
duyulmasını istemiyor, bu durumun Hatay Meselesinde Türkiye’nin aleyhinde
kullanılabileceğini düşünüyordu. Hastalığının önemsemiyor, Hatay Meselesinin kendi
hastalığından çok daha önemli olduğunu düşünüyordu. Sorunun doğru cevabı D olur.

3. Halifenin cihat ilan etme gücü, İngiliz sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırmak için
kullanılabilecek bir durumdur.
Boğazlar ve Süveyş Kanalı, İngilizlerin sömürgeleri ve Rusya ile bağlantısını kesmek hedefini
gerçekleştirebilmek için önemli bir özelliktir.
Nüfus ve asker sayısı, Osmanlıyı asker kaynağı olarak kullanmak için iyi bir neden olacaktır.
Ham madde varlığı, Almanların Osmanlı’nın yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanmak
hedefinin nedenidir. Sorunun doğru cevabı B seçeneği olur.

4. “Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak kabul edilen gelişme 5 rakamı ile gösterilmiştir.” İfadesi 
doğru bir bilgi değildir. Çünkü Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı Atatürk’ün Samsun’a çıkışıdır. 
Yani 2 rakamı ile gösterilen gelişmedir. Sorunun doğru cevabı A seçeneği olur.

5. Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllerdeki yargılara ulaşıldığı görülmektedir. Doğru cevap
D seçeneği olur.

6. Serbest Cumhuriyet Fırkası;
- Ekonomide liberal sistemin uygulanmasını savunmuştur. Yani ekonomide devlet 

etkisinin olmaması gerektiğini savunmuştur. (I. Öncül doğru) 
- Vergilerin kaldırılmasını değil yeniden düzenlenmesi savunmuştur. (II. Öncül yanlış) 
- Kadınlara da siyasi haklar verilmesini savunmuştur. (III. Öncül doğru) Sorunun doğru 
cevabı B olur. 

7. I, II ve IV. öncüldeki bilgiler doğruluk değeri taşır. Ancak III. Öncülde yer alan “Hilafet
makamının kaldırılmasında sadece uluslararası nedenler etkili oldu.” İfadesi doğru değildir.
Çünkü halifeliğin kaldırılmasının en önemli nedenlerinden biri cumhuriyete ve inkılaplara karşı
takındığı tutumdur. Bu tutumda halifeliğin kaldırılmasının ulusal nedenlerindendir. Doğru
cevap B olur.

8. 1. Sorunun çözümü: Mustafa Kemal’in Başkomutanlık Yasası ile TBMM’nin yetkilerini 3 aylık
süreyle üzerine alması (A seçeneği)
2. Sorunun çözümü: Tekâlif-i Millîye Emirleri’ni yayımlayarak ordunun pek çok ihtiyacının
karşılanmasına çalışılması (B Seçeneği) 
3. Sorunun çözümü: Askerlerimize nasıl taarruz yapacakları konusunda gerekli eğitimlerinin
verilmesi (C seçeneği) D seçeneği parçada bahsedilen sorunların çözüm yolları arasında 
olmadığından doğru cevap D seçeneği olur.  

9. Yabancılara verilen ayrıcalıklar kapitülasyon adı verildiği için doğru cevap B seçeneği olur.

10. İstiklal Marşı’nın vurguladığı kavramlar daha çok “bağımsızlık ve özgürlük” olduğundan doğru
cevap C seçeneği olur.



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3. GENEL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Verilen metinden hareketle; Refii Cevat, Anadolu topraklarının işgalden kurtarılması 
konusunda karamsarken Mustafa Kemal; “ Çölden bir hayat çıkarmak lâzımdır.” diyerek 
ümitsizliğe yer vermemiştir. Mustafa Kemal, kurtuluşun gerçekleşmesinde örgütlenmenin 
önemine dikkat çekmiştir. “ Teşkilât organize edilebilirse vatan da millet de kurtulur.” 
Sözünden bu çıkarımı yapabiliriz. Ayrıca yine bu sözle; Mustafa Kemal, yurdun kurtarılması 
konusunda halkına güvenmektedir. Ancak “Kurtuluş Savaşı’nda Refii Cevat manevi kuvvete, 
Mustafa Kemal maddi kuvvete dikkat çekmiştir.” yargısı doğru değildir. Çünkü Mustafa Kemal 
milletin manevi kuvvetini güçlü tutmak gerektiğini savunmuştur. Bu nedenle doğru cevabımız 
C seçeneğidir. 

2. Nutuk’ta verilen parçaya göre;  “Durumun dehşet ve korkunçluğu karşısında, her yerde, her 
bölgede birtakım kimseler tarafından kurtuluş çareleri düşünülmeye başlanmıştı.” Sözü Türk 
milletinin teslimiyetçi olmadığını gösterir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 

3. Fransa, TBMM Hükûmeti ile Ankara Antlaşması’nı imzalayarak İtilaf Devletlerinden ayrılmıştır. 
İngiltere ise mevcut durumu korumaya çalışmıştır. Buna göre;  “Anadolu toprakları 
konusunda İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları bulunmaktadır.” Yargısı doğrudur. Bu 
nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. 

4. Seçeneklerde yer alan;  “1. Görsel: Tarımda geleneksel yöntemler kullanılmaktadır.” Yargısı 
yanlıştır. Görselde makineli tarım yani modern yöntemlerle tarım yöntemi kullanılmaktadır. 
Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. 

5. Verilen haritayı incelediğimizde Ankara’nın başkent seçilmesinde;  “Ülkedeki diğer önemli 
merkezlerle ulaşımının gelişmiş olması.” Özelliği vurgulanmak istenmiştir. Bu nedenle doğru 
cevap A seçeneğidir. 

6. “Bazı Kuvâ-yı Millîyeciler keyfî davranışlarıyla yargısız cezalandırmalarda bulunuyordu.” bilgisi 
Kuvâ-yı Millîye’nin kaldırılmasına nedenlerinden birinin de “hukuk dışı uygulamalar” 
olduğunu gösterir. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. 

7. Türkler tarafından kurulan bazı cemiyetlerin Amerikan manda ve himayesini savunması; 
Mustafa Kemal’in birlik ve beraberlik ile tam bağımsız yaşama anlayışına aykırı bir durumdur. 
Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 

8. Metinde vurgulanan eğitim ve öğretimde birlik kavramı Tevhid-i Tedrisat’ın kabul edilmesi ile 
gerçekleşmiştir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 

9. İstanbul Öğretmen Okulu öğrencilerinin gönderdiği telgraftan hareketle; öğrenciler Mustafa 
Kemal’e ve onun yaptığı inkılaplara bağlılıklarını bildirmişlerdir. Ayrıca öğrenciler, Mustafa 
Kemal’in az zamanda çok ve değerli işler yaptığını vurgulamışlardır. Ancak “Mustafa Kemal’e 
karşı gerçekleşen suikast girişiminin faillerinin yargılanmasını talep etmişlerdir.” yargısı 
metinden çıkarılamaz. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. 

10. Türk milleti Atatürk’ün ölümünden sonra birçok kurum ve kuruluşa onun adını vermiştir.  
Buna göre Türk milleti Atatürk’e karşı vefa, saygı ve bağlılık duygularını göstermiştir. Bu 
nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 

 
 
 
 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 4. GENEL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Haritada verilen paylaşıma göre Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü bozulmuştur. Ayrıca 
Avrupalı devletlerin Anadolu topraklarını kendi aralarında paylaşmaları sömürgeci anlayıştan 
vazgeçmediğini kanıtlamaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir. 

2.  Erzurum kongresi toplanma şekli açısından yerel bir kongredir. Ulusal değildir. Doğru cevap D 
seçeneğidir. 

3.  Verilen bilgilere göre Lozan Barış Antlaşması’ndan Montrö Boğazlar Sözleşmesine giden 
süreçte ülkemiz tam bağımsızlık, boğazlarda hâkimiyet ve uluslararası saygınlık kazanmıştır. 
Doğru cevap D seçeneğidir. 

4.  Yapılan düzenlemeler çağdaşlık ve inkılapçılık (yenilik) ile ilgilidir. Doğru cevap B seçeneğidir. 

5.  Verilen açıklamaya göre; ‘’Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ, Osmanlı ordusuna teknik yardım 
sağlamıştır.’’ çıkarımı yanlıştır. Doğru cevap A seçeneğidir. 

6.  Antep yolunun açılmasını isteyen Fransız kumandanına yazdığı mektupta Şahin Bey ‘’Sen 
Türk, esir yaşamaz.’ diye duymadın mı?’’ diyerek Milli Bağımsızlığı vurgulamıştır. Doğru cevap 
A seçeneğidir. 

7.  Türkiye Cumhuriyeti bu çalışmaları ile devletin otoritesini ve gücünü artırmak istemiştir. 
Doğru cevap A seçeneğidir. 

8.  Verilen açıklamaya göre Mustafa Kemal’in uluslararası hukuku ve barışı önemsemediği 
söylenemez. Doğru cevap C seçeneğidir. 

9.  Gümrü antlaşması Doğu Cephesi ile ilgilidir. Temsil Heyeti ise Erzurum Kongresi ile 
kurulmuştur. Diğer tüm öncüller şemada verilen Batı Cephesi ile ilgilidir. Doğru cevap B 
seçeneğidir. 

10.  Verilen çalışmalar heykelcilik ile ilgilidir. Musiki ( Müzik) ile ilgili değil. (II öncül yanlıştır.) Diğer 
tüm ifadelere ulaşılabilir. Doğru cevap A seçeneğidir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 5. GENEL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. “Türkler kazandıkları zaferle kutsal toprakları ve kutsal emanetleri İngilizlerden korudu.” 
ifadesi Hicaz-Yemen Cephesi ile ilgili bir durumdur. Kut’ül Amare Zaferi ile ilgili bir durum 
değildir. Doğru cevap C seçeneği olur.  

2. Bu zafer Batı cephesi ile ilgili bir olay olup parçada savaşın sonuçlarının farklı cepheleri 
etkilediğine ulaşılamaz. I, II ve IV. öncüllerdeki bilgiler doğru olup III. Öncüldeki ifade doğru 
değildir. Yani doğru cevap B olur.  

3. Her ailenin bir kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayıp Komisyona teslim etmesi 
kararlaştırıldı. (Giyecek) 

 Halkın elinde bulunan, savaşta işe yarar bütün silah ve cephanenin üç gün içinde teslimi 
istendi. (Askeri) 

 Halkın elinde bulunan yaylı araba ve kağnı arabaları ile deve ve merkeplerin %20’sinin teslimi 
istendi. (Lojistik-Ulaşım) 

 Eldeki buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, şeker, pirinç, yağ, tuz, 
zeytinyağı, çay ve mum stoklarının %40’ının bedeli sonradan ödenmek üzere teslimi istendi. 
(Yiyecek) Doğru cevap B seçeneği olur.  

 
4. Mustafa Kemal’in verilen sözlerinin hepsi eğitim ve öğretimdeki birliği savunur tarzda 

söylenmiştir. Bu nedenle doğru cevap D olur.  
 
5. Medeni Kanun’da “Kadınlara ülke yönetiminde söz sahibi olma hakkı tanıması” durumu 

gerçekleşmemiştir. Bu nedenle mavi kutucuk tablodan çıkarılmalıdır. Doğru cevap C olur.  
 
6. 15 Temmuz ve onun öncesinde yaşanan gelişmelere bakıldığında tüm öncüllerdeki bilgilerin 

doğru olduğu söylenebilir. Doğru cevap D olur.  
 
7. Buna göre Mustafa Kemal’in kaleme aldığı, “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” ile “Geometri” adlı 

eserler askerlik ile ilgili olmadığı için Mustafa Kemal bu eserlerde mesleki bilgi birikimlerini 
aktardığı söylenemez. Sorunun doğru cevabı B seçeneği olur.  

 
8. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabileceği için doğru cevap D 

seçeneği olur.  
 
9. Arapların Osmanlı Devleti’ne olan bağlılığının ortadan kalkması İslamcılık, Balkan milletlerinin 

Osmanlı Devleti’ne isyan etmesi Osmanlıcılık ilkesinin geçerliliğini kaybettiğini 
göstermektedir. Doğru cevap B olur.  

 
10. Türkiye, Balkan Antantı’nı doğusunda yer alan ülkeler ile imzalamıştır. (Yanlış bilgidir. 

Türkiye’nin batısında yer alan ülkeler imzalanmıştır.) 
Balkan ülkelerinin tamamı Balkan Antantı’na iştirak etmiştir. (Yanlış bilgidir. Bulgaristan dâhil 
olmamıştır.) 
Türkiye doğu sınırlarını güvence altına almaya çalışmıştır. (Yanlış bilgidir. Türkiye BATI 
sınırlarını güvence altına almaya çalışmıştır.) Doğru cevap A seçeneği olur.  

 
 
 
 
 
 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 6. GENEL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Mustafa Kemal’in düşüncelerinden hareketle; Balkanlar birçok devlet için siyasi rekabet yani 
siyasi çekişme alanı olmuştur. Ayrıca Selanik ve Manastır’da yaşananlar toplumun farklı 
kesimlerinde etkiler oluşturmuştur. Çünkü buralar pek çok kültür ve millete ev sahipliği 
yapmıştır. Balkanlar, toplumda kültürel birliğin değil kültürel çeşitliliğin olduğu bir 
coğrafyadır. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. 

2. Verilen haritayı incelediğimizde; İmzalanan bir antlaşma ile aynı anda üç farklı millet 
(Sırbistan, Karadağ ve Romanya) Osmanlı’dan ayrılarak bağımsız devlet kurmuşlardır. 
Balkanlarda, Osmanlı Devleti’nden ayrılan son millet Yunanlılar olmuştur diyemeyiz. Çünkü 
1829’dan sonra bağımsız olan devletler de bulunmaktadır. Mustafa Kemal’in dünyaya geldiği 
şehir (Selanik) halen bir Osmanlı toprağıdır. Osmanlı Devleti, Ege adalarındaki tüm 
hâkimiyetini kaybetmemiş halen elinde birçok ada bulunmaktadır. Doğru cevap D olur. 

3. Tabloya göre Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemiz kadınları; yargıçlık (Hukuk), cerrah (Sağlık), 
savaş pilotu (Havacılık) alanında çalışmalar yapmıştır.  Bu nedenle doğru cevabımız C 
seçeneğidir. 

4. Parçada verilenlerden hareketle Milli Mücadele’de Anadolu insanı ile ilgili olarak; Vatansever 
duygular içerisinde bağımsızlık mücadelesi verdiği, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel 
örneğini sergilediği, fedakârlık gösterdiği, düşman karşısında bütünleştiği yargılarından 
tamamına ulaşılabilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 

5. 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Barış Antlaşması’na ait maddeler verilmiştir. Buna göre 
antlaşma maddelerinden hareketle; Osmanlı Devleti savaş suçlusu olarak görüldüğüne 
“Osmanlı Devleti savaş sonrası tazminat ödeyecek.” maddesiyle ulaşılabilir. Türk halkının 
işgallerden haberdar olması engellenmeye çalışılmıştır yargısına ulaşamayız. Maddeler 
arasında haberleşme araçlarıyla ilgili bir madde yer almamıştır. Orduya sınırlamalar getirilmiş, 
Anadolu toprakları savunmasız bırakılmak istenmiştir yargısı doğrudur. Çünkü Osmanlı 
ülkesinde mecburi askerlik kaldırılacaktı. Kapitülasyonlar konusunda lehimize değil 
aleyhimizde kararlar verilmiştir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. 

6. “Kuvayı Milliye’nin Oluşum Sebepleri” sorusunu doğru yanıtlayanlar şutlarını gole 
çevirmişlerdir. Buna göre; Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkesi ile başlayan işgaller 
karşısında teslimiyetçi bir politika izlemesi, Mondros Ateşkesi ile başlayan işgaller karşısında 
mücadele edecek ordu gücünün bulunmaması ve Türk milletinin işgaller karşısında 
vatansever duygularla hareket etmesi ve bağımsızlığına büyük önem verilmesi “Kuvayı 
Milliye’nin Oluşum Sebepleri” arasındadır. Bu nedenle doğru cevabımız “A” seçeneğidir. 

7. “İtalya’nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ya yönelme politikası yanında Habeşistan’a saldırması 
doğu sınırlarının da güvence altına alınmasını gerekli kıldı.” cümlesi Sadabat Paktı’nın kurulma 
gerekçesini oluşturur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. 

8. Gazetedeki habere göre; savaş ihtimali sebebiyle gece karartma uygulaması yapılmıştır. Bu 
durum ülkemizi sosyal yani toplumsal alanda etkilemiştir. Doğru cevap A seçeneğidir. 

9. Mavri Mira Cemiyeti’nin “zararlı” cemiyet olarak nitelendirilmesinde, kuruluş amacı etkili 
olmuştur. Çünkü amacı büyük Yunanistan’ı kurmak ve Bizans İmparatorluğu’nu yeniden 
canlandırmaktı. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. 

10. Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele parolası , “Ya istiklal ya ölüm!” olmuştur. Yani güçlü 
bir devletin himayesinde yaşamaya karşı çıkmıştır. Tam bağımsızlık uğrunda savaşmaya 
kararlıdır. Ayrıca bölgesel kurtuluş çarelerini de kabul etmemiştir. Doğru cevap B seçeneğidir. 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 7. GENEL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Verilen metinde II. Dünya Savaşı’nın ülkemizdeki milli egemenlik anlayışına etkisi ile ilgili
herhangi bir bilgi verilmemiştir. Metinden hareketle diğer bilgilere ulaşılabilir. Doğru cevap B
seçeneğidir.

2. III ve IV numaralı bölümlerde yeniliklerin yapılış amacı yanlış açıklanmıştır. Doğru cevap D
seçeneğidir.

3. Ankara kentimizin Millî Mücadele’nin özellikle Temsil Heyeti’nin yönetim merkezi olması
sonraki süreçte başkent olmasında etkili olmuştur. Doğru cevap A seçeneğidir.

4. ‘’... Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet
payidar kalacaktır.” Mustafa Kemal bu sözü İzmir’de kendisine yapılmak istenen suikast
girişiminden sonra söylemiştir. Doğru cevap A seçeneğidir.

5. Verilen görsellerden hareketle I ve II numaralı öncüllere ulaşılabilir. Doğru cevap A seçeneğidir.

6. İşgaller karşısında Türk halkının ve İstanbul Hükümeti’nin tepkisi aynı olmamıştır. İstanbul 
Hükümeti işgallere direnilmemesini tavsiye etmiş, Türk halkı ise işgallere direnmek için Kuva-
yı Milliyeyi kurmuştur. (I. Öncül yanlış) Doğru cevap C seçeneğidir.

7. Şemada verilen bilgilerden hareketle Serbest Cumhuriyet Fırkasının eğitim anlayışına
ulaşılmaz. Bu konuda bilgi verilmemiştir. Doğru cevap D seçeneğidir.

8. 1946 seçimleri ülkemizde cumhuriyet rejimin pekişmesine, halk iradesinin yönetime
yansımasına ve milli egemenliğin güçlenmesine katkı sağlamıştır. Fakat seçimlerin güçler
birliğine (yasama, yürütme ve yargı erklerinin tek elde toplanması) ve ülkenin jeopolitik
konumunu (Ülkenin dünyada üzerinde yer aldığı bölge) güçlendirdiği söylenemez. Doğru
cevap B seçeneğidir.

9. Açıklamaya göre Selanik kentinin bu durumu fikir zenginliği, Milli bilinç ve Ufkun gelişmesi
noktasında Mustafa Kemal’e katkı sağlamıştır. Fakat Mustafa Kemal hiçbir zaman azınlık
(Gayrimüslim)  karşıtı olmamıştır. Doğru cevap D seçeneğidir.

10. İtilaf devletlerinin bu tutumu özellikle Savaşı kaybeden devletlerden “onarım ücreti” adı
altında ödenmesi mümkün olmayan savaş tazminatı istemesi, “Manda ve himaye” adı altında
sömürgecilik faaliyetlerini devam ettirmesi yenilen ülkeleri iktisadi yani ekonomik alanda zor
durumda bırakmıştır. Doğru cevap A seçeneğidir.



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8. GENEL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Selanik; Limanı sayesinde ticaret canlıdır. (Ekonomik) , Avrupa’da çıkan gazete ve dergilere 
ulaşılabilmektedir. (Kültürel), Farklı milletler bir arada yaşamaktadır. (Sosyal) Doğru cevap C 
olur.  

 
2. Mustafa Kemal’in hayal kırıklığına neden olan gelişme, 1897 Türk-Yunan Savaşı’nın 

kazanmasına rağmen Osmanlı Devleti’nin beklenilen diplomatik başarıya ulaşamamasıdır. 
Doğru cevap B olur.  

 
3. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki yargılara ulaşılacağı için doğru cevabın D seçeneği 

olduğu ortaya çıkar.  
 
4. Sivas Kongresi’ne daha az katılımın gerçekleşmesinin nedenleri arasında; İtilaf Devletleri’nin 

Sivas’ı işgal etme tehdidinde bulunması ve İstanbul Hükümeti tarafından Elazığ valisi Ali 
Galip’e kongreyi basma emrinin verilmesi yer alır. Sorunun doğru cevabı A olur.  

 
5. Mustafa Kemal’in Büyük Taarruz öncesi izlediği yol hakkında bilgilere bakılarak tüm 

öncüllerdeki bilgilere ulaşılabilir Doğru cevap D olur.  
 
6. Atatürk Dönemi’nde vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının çözümü ve bu sorunların tekrar 

yaşanmaması için çalışmalar yapılmıştır. Bu duruma örnek olarak Sanayi-i Nefise Mektebi'nin 
açılması olmaz. Çünkü bu kurum güzel sanatların gelişmesi için yapılmıştır. Doğru cevap D 
olur. 

 
7. 1921 Anayasası hakkında; 
 Güçler ayrılığı kuralının uygulandığı anlaşılmaktadır. (I. Öncül yanlış bilgi. Güçler birliği anlayışı 

uygulanmaktadır.) 
 Halkın hâkimiyeti ön plana çıkarılmaktadır. (II. Öncül doğrudur. Çünkü “Egemenlik kayıtsız, 

şartsız milletindir.” maddesi vardır.) 
 Laik bir yapıya sahip değildir. (III. Öncül doğrudur. Çünkü 4. Madde laik olmadığını gösterir.) 
 Milletvekillerinin belirli bir süre görev yapması anlayışını kabul etmektedir. (IV. Öncül 

doğrudur. Milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılacağı belirtilmiştir) Doğru cevap C 
seçeneği olur.  

 
8. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan ekonomik yatırımlar devletçilik ilkesinin uygulandığının 

göstergesidir. Doğru cevap C olur.  
 
9. Milletin hatalardan korunması için tek sağlıklı çözüm, düşünce ve yaptığı işleriyle milletin 

güvenini kazanmış siyasi bir partinin millete yol göstermesidir. (Siyasal partilerin varlığı neden 
önemlidir?) 

 Memleketin kurtuluşu, milletin refah ve mutluluğu hangi siyasi hareket tarzını gerektiriyorsa 
o siyasetin temsilcileri o günün idarecileri olur. (Siyasi partilerden beklentiler nelerdir?) 

 Millete dost görünüp de ilk fırsatta iktidara geçtikten sonra onun ihtiyaçlarını düşünecek 
yerde memleketi kendi istediği yolda götüren, laf anlamayan, yetkililerin uyarılarına kulak 
asmayan, millete ait kuvvetleri şahsına bağlamaya çalışan kahraman yüzlü insanlardan hayli 
zarar görüldü (Atatürk’ün siyasi partilerle ilgili uyarıları nelerdir?) Doğru cevap D olur.  

 
10. Nüfus Mübadelesi konusunda yaşanan gerilimin azaltılması ve sorunun barışçıl yollar ile 

çözüme kavuşturulmasında ilk adımı atan ülke Türkiye değil Yunanistan olmuştur. Bu nedenle 
IV. Öncüldeki bilgi doğru değildir. Doğru cevap A olur.  

 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 9. GENEL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. I. Dünya Savaşı esnasında Avrupa ve Osmanlı haritası incelendiğinde; savaşta taraf değiştiren 
bir devlet yer almaktadır yargısı doğrudur. Çünkü İtalya taraf değiştirmiştir. Fas ve Cezayir 
toprakları Fransız Devleti’nin himayesi altında bulunmaktadır yargısı da doğrudur. Osmanlı 
Devleti savaşın başından itibaren değil sonradan İttifak gurubuna dâhil olmuştur. Balkan 
topraklarında bir dönem Osmanlı hâkimiyetinde olan devletlerin tamamı İtilaf grubunda değil 
bazıları İttifak grubunda yer almıştır. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. 

2. Dönemin aydınları Mustafa Kemal’in daha çok düşünce dünyasını etkilemişlerdir. Çünkü 
yazdıkları Mustafa Kemal bu kişilerin kitaplarından etkilenmiştir. Bu nedenle cevap C olur. 

3. İtilaf Devletleri Londra Konferansı ile TBMM’nin siyasi varlığını resmen tanımıştır. Çünkü 
anlaşma amacı ile aynı masaya oturulmuştur.  TBMM adına askeri alandaki başarı yani I. 
İnönü Savaşı’nın kazanılması diplomatik bir başarıya dönüşmüştür.  TBMM, kapitülasyonların 
kaldırılmasını isteyerek ekonomik bağımsızlık talebinde bulunmuştur. İstanbul Hükümeti’nin 
sözü TBMM’ye bırakması Anadolu’daki otoritenin TBMM’ye ait olduğu kabul ettiğini 
göstermiştir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 

4. “İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi işgal 
edebileceklerdir.” maddesiyle Osmanlı toprakları işgale açık hale gelmiştir. İtilaf Devletleri 3 
numaralı madde ile haberleşme, 2 numaralı madde ile ulaşım alanında kolaylık sağlamak 
istemiştir.  “Altı Doğu Anadolu ilinde karışıklık çıkarsa İtilaflar bu bölgeleri işgal edebilecektir 
maddesi ile Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulması planlanmıştır. Doğru cevap B olur. 

5. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak;  “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız.” diye seslenerek 
ülkenin geleceği açısından gençliği önemli görmüştür. Cumhuriyeti ve onun getirdiği 
yenilikleri gençlere emanet etmiştir. Ayrıca Türk gençliğine yüklediği görev ve sorumluluklar 
gençliğe olan güveni göstermektedir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 

6. Mustafa Kemal Atatürk;  Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik 
zaferlerle taçlandırılmazlarsa zaferler sürekli olamaz, az zamanda söner.’’ sözüyle ekonomik 
bağımsızlığa kavuşamayan devletlerin bağımsız yaşamasının mümkün olmadığını 
vurgulamıştır. “ Bu zaferler, ancak gelecek zaferimiz için kıymetli bir zemin hazırlamıştır.” 
sözüyle savaş meydanlarında kazanılan zaferlerin, bir ülkenin bağımsızlığına giden yolu 
açabileceğini vurgulamıştır.  Ancak gerçek anlamda bağımsız olabilmek için askeri başarılar 
yeterli değildir. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. 

 
7. Verilen metne göre;  Mustafa Kemal’e yapılan suikast girişimi sonrası bu olay Türk milleti 

tarafından nefretle karşılanmış pek çok yerde kınama mitingleri yapılmıştır. Bu duruma göre 
doğru cevap B seçeneğidir. 

8. Türkiye’nin yabancı devletleri iç işlerine karıştırmaması Türk Dış Politikasın ’da tam bağımsız 
hareket ettiğini gösterir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 

9. Lozan Antlaşması’nda, Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını sınırlayıcı 
hükümler yer alıyordu. Bu nedenle Lozan Antlaşması’nda, Boğazlar konusunda Türkiye lehine 
değil aleyhine kararlar alınmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 

10. *Sadabat Paktı’nın oluşumunu hızlandıran gelişmeler nelerdir? - İtalya’nın Doğu Akdeniz ve 
Orta Doğu’ya yönelme politikası yanında Habeşistan’a saldırması. 
*Sadabat Paktı hangi devletler tarafından imzalanmıştır? - Türkiye, İran, Irak ve Afganistan 
arasında imzalandı. 
*Ülkemizin doğu sınırında tehdit unsuru oluşturan devlet hangisidir? - İtalya  
Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 10. GENEL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Verilen bilgilerden hareketle I ve II öncüllerine ulaşılabilir. Askeri üstünlüğü ele geçirdiklerine 
dair herhangi bir bilgi yoktur. Doğru cevap A seçeneğidir. 

 
2.  Metinde de belirtildiği gibi ‘’….Kongrenin toplanma amacı Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti ve 

Doğu Karadeniz’de Pontus Rum Devleti kurulma çalışmalarına karşı alınacak önlemleri 
kararlaştırmak ve gerekli işbirliğini sağlamaktı.’’ Bu durum Kongrenin toprak bütünlüğüne 
önem verdiğini göstermektedir. Doğru cevap A seçeneğidir. 

 
3.  Batı Cephesinde Kuva-yi milliye birlikleri değil düzenli ordu mücadele etmiştir. Buradaki bilgi 

yanlıştır. Doğru cevap D seçeneğidir. 
 
4.  Verilen bilgilerden hareketle I,II ve III öncüllerine ulaşılabilir. Fakat ‘’(IV. Yeni yönetim 

biçimleri ortaya çıkmıştır.)’’ Yargısı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamaz.  Doğru cevap D 
seçeneğidir. 

 
5.  Haritalara dikkat edilirse Türkiye Fransa ve Suriye bayrakları görülmektedir. Bu durum Hatay 

sorunun uluslararası bir probleme dönüştüğünü göstermektedir. (I öncül doğrudur).  
Haritadaki bilgilerden II öncüle ulaşılamaz. Lozan Barış Antlaşmasına göre Hatay ülkemizin 
topraklarının dışında kalmıştır. (III yargı doğrudur.) Mustafa Kemal 1938’de ölmüştür. Hatay 
ise 1939’da Ana vatana katılmıştı. (IV yargı doğrudur.) Doğru cevap D seçeneğidir. 

 
6. Cumhuriyetin ilan edilmesi 
 Ordunun siyasetten ayrılması 
 Kadınlara seçme seçilme haklarının verilmesi Cumhuriyetçilik ilkesi ile alakalıdır.  
  
 Halifeliğin kaldırılması 
 Medeni kanunun kabul edilmesi 
 Tekke ve zaviyelerin kapatılması Laiklik ilkesi ile alakalıdır. Doğru cevap B seçeneğidir. 
 
7.  Metinde verilen bilgiler Selanik kentinin coğrafi konumu ve kültürel çeşitliliği ile ilgilidir. 

Doğru cevap C seçeneğidir. 
 
8.  Mustafa Kemal Atatürk, ırk birliğini savunmamıştır. Atatürkçü düşünce sistemi ırk birliğine 

karşıdır. Bu yargı yanlıştır.  Irk birliği yerine aynı duygu ve ülkü amaçlanmıştır.  II ve III 

öncülleri ise doğrudur. Doğru cevap C seçeneğidir. 

9.  ‘’Yeni nesiller, çok partili yaşamın sınırlılıklarını bilmeli kişi egemenliğinden ödün 

vermemelidirler.’’ Yargısı yanlıştır. Mustafa Kemal çok partili yaşamı önemsemiş ve kişi 

egemenliğine karşı çıkmıştır. Doğru cevap D seçeneğidir. 

10.  Verilen bilgilerden hareketle II, III ve IV ifadelerine ulaşılabilir. Fakat I öncülde verilen 

‘’Atatürk’ün vefatı tüm uygar ülkelerde derin bir üzüntüyle karşılanmıştır.’’ ifadesi yanlıştır. 

Doğru cevap D seçeneğidir. 

 

 
 
 
 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 11. GENEL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Bulmacadaki 1. Sorunun cevabı Osmanlıcılık, 2. Sorunun cevabı Batıcılık, 3. Sorunun cevabı 
Türkçülük, 4. Sorunun cevabı ise İslamcılık’tır. Kelimeler bulmacaya yazıldığında KITA şifresi 
çıkmaktadır. Doğru cevap B olur.  

2. Verilen bilgi Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi ile ilgilidir. Bu nedenle “Osmanlı Hükümeti bu 
durumdan dolayı yaşadığı üzüntüyü ileterek Rusya’dan diplomatik olarak özür dilemiştir.” 
ifadesi metnin devamı için uygun değildir. Doğru cevap B olur.  

3. Ermeniler tarafından kurulan ve faaliyet alanı Doğu Anadolu olan cemiyet Hıncak ve 
Taşnaktır.  

 Rumlar tarafından kurulan ve Büyük Yunanistan hedefi olan cemiyet Mavri Miradır.  
 İngiliz himayesini savunan ve üyelerinden biri de Damat Ferit olan cemiyet İngiliz Muhipleri 

cemiyettir.  
 Çukurova’yı savunmak için çalışan ve Fransız işgaline karşı mücadele eden cemiyet 

Kilikyalılardır.  Doğru cevap B olur. 
 
4. “Doğu Cephesi'ndeki savaşlar sona ermiştir.” İfadesi Moskova Antlaşması’nın değil, Gümrü 

Antlaşmasının sonuçlarındandır. Doğru cevap D olur.  
 
5. Verilen tabloya bakıldığında yıllara göre doktor, hastane sayısında artış yaşanmıştır. “Ancak 

doktor başına düşen hasta sayısında artış yaşanmıştır.” ifadesi doğru değildir. Doğru cevap A 
olur.  

 
6. D seçeneğindeki “27 Mayıs 1960 yılında yapılan darbe ile çok partili hayata tamamen son 

verilmiştir.” ifadesi doğru değildir. Yani bu çıkarım yapılmaz. Çünkü 1960 sonrasında çok 
partili hayata son verilmemiştir. Doğru cevap D olur.  

 
7. Hatay, Misak-ı Milli sınırları içinde yer aldığı için Ankara Antlaşması ile “Türkiye’nin Suriye 

sınırı Misak-ı Milliye uygun olarak çizilmiştir.” ifadesinin doğru olduğu söylenemez. Doğru 
cevap D olur. 

 
8. “Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.” sözü ile milliyetçilik 

ilkesi vurgulanmıştır. Doğru cevap B olur.  
 
9. Sadabat Paktına katılan ülkeleri gösteren haritaya bakıldığında “Bölgesel işbirliği adına çok 

önemli bir gelişme yaşanmıştır.” ifadesinin doğru olduğu söylenebilir. Doğru cevap D olur.  
 
10. Atatürk, “Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet millettir ve 

millet hükûmettir.” sözü ile cumhuriyetin ilan edilmesi ve milli egemenliğin gerçekleşmesi 
gelişmelerin önemini ortaya koymuştur. Doğru cevap A olur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 12. GENEL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Verilen metinden hareketle;  Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu olumsuz durum 
hâkimiyeti altındaki toprakların yani Trablusgarp’ın tehdit edilmesine sebep olmuştur.  
Osmanlı Devleti, Trablusgarp toprakları konusunda barışçıl yaklaşım sergilemiş, diplomatik 
yollara başvurmuş ancak kabul görmemiştir.  İtalya, Trablusgarp’ın işgali konusunda bazı 
devletlerden (İngiltere ve Fransa) destek görmüştür. Ancak Osmanlı Devleti’nin 
Trablusgarp’ın işgal edildiği dönemde deniz savaş gücü bakımından en geri kalmış devlet 
olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bu nedenle doğru cevabımız C 
seçeneğidir. 

2. Cemiyetlerin ortak özellikleri dikkate alındığında “?” ile gösterilen yere;   “Büyük bir devletin 
himayesi altına girilmesi gerektiğini savunmuşlardır.” yargısı yazılamaz. Çünkü verilen 
cemiyetler Osmanlı toprakları üzerinde kendi devletlerini kurmayı hedeflemişlerdir. Bu 
nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 

3. Verilen parçadaki ihtiyar vatandaşın “İstanbul’dakiler bizim Erzurum’u Ermenilere 
vereceklermiş.” Sözünden;  İstanbul Hükümetinin teslimiyetçi bir tutum sergilediği görüldüğü, 
Ermenilerin bölgede çıkarlarının olduğu ve Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün tehdit 
edildiği söylenebilir. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. 

4. Mustafa Kemal metindeki altı çizili söz olan “Bu milletle neler yapılmaz!” cümlesiyle; Türk 
milletine güvendiği, işgaller konusunda karamsarlık yaşamadığı ve mücadele konusunda 
halkına inandığı yargılarına varılabilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. 

5. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Biz karnımızı doyuracak ekmek bulamıyorduk, bu yağız at nasıl 
semirmiş böyle!” eleştirisi;  Kurtuluş Savaşı Dönemi’nin şartları ile ilgili gerçekçi olunmasını 
istediğini gösterir.  İbrahim Çallı’nın “Zeybekler” tablosunu çizmesi Kurtuluş Savaşı’nda 
yaşananların sanatçılarımızın eserlerine esin kaynağı olduğu söylenebilir.  Türk milleti Milli 
Mücadele Dönemi’nde maddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Ancak verilen metne göre 
değerlendirdiğimizde;  Kurtuluş Savaşı’nda yaşananlar edebiyat dünyamızda değil sanat 
dünyamızda yer bulmuştur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 

6. Türk kadınına, 3 Nisan 1930’da belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı. 1933 yılında da 
muhtarlık seçimlerinde aday olma hakkını elde ettiler. Bu durum yönetimde halkın etkili 
olduğu gösterir. Yani anlatılan metinden  “Egemenliğin millete ait olması” yargısı çıkarılabilir. 
Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. 

7. Osmanlı’dan kalan borçlar, Türkiye ile diğer devletlerarasında özellikle parasal alanda sorun 
oluşmuştur. Bu durum ekonomik alanla yakından ilgilidir. Bu nedenle doğru cevap B 
seçeneğidir. 

8. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü üzerine onunla ilgili Batı dünyasında söylenenler Atatürk 
için; çok yönlü (asker-devlet adamı), ileri görüşlü (uzağı görebilen) özelliklere sahip olduğu 
söylenebilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 

9. Parçaya bakıldığında;  “Türk ordusuna hem askeri hem de eğitim alanında sorumluluk 
verilmiştir.” Yargısı yanlıştır. Çünkü eğitim alanındaki sorumluluk askerlere değil öğretmenlere 
verilmiştir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 

10. Metinde anlatılan bilgilere bakıldığında; ülkede isyan hareketinin olması ülkede huzur ve 
güvenliğin sağlanmasını engellemiştir. Ayrıca isyan sonrasında bir siyasi partinin kapatılması 
çok partili demokratik yaşama geçilmesini engellemiştir. Yine bu isyan olayı dış politikada 
ülkemizin elinin güçlenmesini de engellemiştir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 13. GENEL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. ‘’…iki ülke arasında Anadolu’daki Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler karşılıklı olarak yer 
değiştirilecek; İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler, bu mübadelenin dışında 
tutulacaktı.’’ Bu duruma göre III numaralı bölgede bulunan insanlar mübadeleden (nüfusun 
karşılıklı yer değiştirmesi olayından) etkilenmemiştir. Doğru cevap C seçeneğidir. 

2.  Bu soruyu da yukarıdaki açıklamaya göre cevaplandıracağız. Yunanistan’ın Batı Trakya’daki 
Türklerin mallarına el koyması üzerine Türkiye’nin de aynı şekilde İstanbul’daki Rumların 
mallarına el koyması Türk dış politikasının daha çok milli menfaatler ve mütekabiliyet 
(karşılıklılık)  ilkeleri ile ilgilidir. Doğru cevap B seçeneğidir. 

3.  Yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin yegâne ve hakiki temsilcisi olan Büyük Millet 
Meclisinde toplanması güçler birliği ile ilgilidir. (I öncül doğrudur.) Türkiye Devleti bir 
cumhuriyettir. İfadesi devlet rejimi ile ilgilidir. (II öncül doğrudur.) III öncülde belirtilen kabine 
sistemi ve IV öncülde belirtilen ulusal bağımsızlık hakkında bilgi verilmemiştir. Doğru cevap A 
seçeneğidir. 

4.  A seçeneğinde verilen ‘’kuvvetler birliği (güçler birliği) aşama aşama yönetime yansımıştır.’’ 
yargısı yanlıştır. Doğru cevap A seçeneğidir. 

5.  Verilen maddelere göre; ‘’Osmanlı ordusu zayıflatılmaya çalışılmıştır.’’ Ayrıca ‘’Osmanlı 
Devleti’nin başkenti işgal riski ile karşı karşıyadır.’’ yorumu doğrudur. I ve IV öcülerinde 
verilen bilgilere ulaşılamaz. Doğru cevap A seçeneğidir. 

6.  Haritadaki bilgilerden hareketle; ‘’İtalya, Akdeniz’de Osmanlı Devleti’ni etkisiz hale getirmeye 
çalışmıştır.’’ yorumu ile ‘’Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp ile kara bağlantısı 
bulunmamaktadır.’’ yorumu doğrudur. I ve III öncüllerine ulaşılabilir. II öncüle ise ulaşılamaz. 
Doğru cevap B seçeneğidir. 

7.  Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmadan önce anlattığı bu olay onun 
mücadeleci ve kararlı özelliklerini yansıtmaktadır. Doğru cevap B seçeneğidir. 

8.  Mustafa Kemal Atatürk’ün bu çalışması kadınların sorunlarının uluslararası alanda 
tartışılmasına katkı sağlamıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. 

9.  Yeni Türk devleti bu çalışmalarla tarım sektörü ile eğitim, ekonomi ve üretimin etkileşimini 
artırmaya çalışmıştır. Doğru cevap D seçeneğidir. 

10.  Verilen metinde hareketle II ve III öncüllerine ulaşılabilir. I öncülde verilen ‘’Milli egemenlik ve 
milli bağımsızlık fikrini öğrenim hayatı boyunca savunmuştur.’’ yorumu yanlıştır. Doğru cevap 
C seçeneğidir. 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 14. GENEL DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1. Ülke içinde meydana gelen olaylar ‘’ulusal’’ diğer ülkeler ile ülkemiz arasında gerçekleşen 
durumlar ise ‘’uluslararası’’ gelişmeler olarak değerlendirilebilir. I. İnönü Savaşı’ndan sonra 
meydana gelen Londra Konferansı ile Moskova antlaşmasının imzalanması uluslararası 
niteliktedir. Diğer gelişimler ulusal niteliktedir. Doğru cevap B seçeneğidir. 

2.  Haritadaki bilgilerden hareketle İngilizler ve Fransızlar Anadolu’daki yerler dışında geniş 
alanları da işgal altına almışlardır. (III yargı doğrudur.) Stratejik öneme sahip Boğazlar bölgesi 
birçok devlet tarafından işgal edilmiştir. (IV yargı doğrudur.) I ve II öncüllerde verilen bilgilere 
ulaşılamaz. Doğru cevap C seçeneğidir. 

3.  Savaş devam derken Mustafa Kemal’in Maarif Kongresi’ni toplanması Millî Mücadele’nin 
yalnızca savaş meydanlarında değil aynı zamanda eğitim alanında da yapıldığını 
kanıtlamaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir. 

4.  Mustafa Kemal Paşa; ‘’…millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.’’ 
diyerek Batı dünyasını taklit etmenin önemini vurgulamıştır. Yorumu yanlıştır. Çünkü Mustafa 
Kemal Batı toplumunu taklit etmeyi değil, iyi yönlerini örnek almayı önemsemiştir. Doğru 
cevap B seçeneğidir. 

5.  Mustafa Kemal, bu konuşmasında ‘’karşımızdakiler’’ diyerek itilaf devletlerine tepki 
göstermiştir. Doğru cevap D seçeneğidir. 

6.  Verilen açıklamadan hareketle Misak-ı İktisadi Kararları ile; 

• Türkiye halkı milli hâkimiyetini hiçbir şeye feda etmez. (Ulusal irade) 

• Türkiye halkı, kullandığı eşyayı mümkün olduğunca kendi ürettir. (Yerli üretim)  

• Türkiye halkı, bir altın hazinesi üzerinde oturduğunun bilincindedir. (Yeraltı 
kaynakları) Doğru cevap D seçeneğidir. 

7.   Verilen açıklamadan hareketle ‘’(II. öncülde verilen ‘’Mustafa Kemal, yasama ve yürütme 
yetkilerini elinde bulundurmuştur.’’ yorumu yanlıştır. Verilen diğer yargılara ulaşılabilir. Doğru 
cevap B seçeneğidir. 

8.  Mustafa Kemalin bu açıklamasından hareketle tüm öncüllere ulaşılabilir. Doğru cevap D 
seçeneğidir. 

9.  Görselden hareketle I,II ve III öncülerine ulaşılabilir. Fakat IV öncülde verilen bilgiye 
ulaşılamaz. Çünkü düzenli ordu hakkında görselde bilgi bulunmamaktadır. Doğru cevap C 
seçeneğidir. 

10.  Tablodaki bilgilerden hareketle meclisin antidemokratik (demokratik olmayan) uygulamaları 
hakkında bilgi verilmemiştir. Ayrıca Tablodaki bilgilerden hareketle ‘’Meclisteki azınlıkların 
oranı Müslüman Türklerden oldukça fazladır.’’ yargısına ulaşılmaz. Buna göre III ve IV 
öncülleri yanlıştır. Doğru cevap D seçeneğidir. 

 

 

 



8. SINIF | İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sarmal Deneme 1 B B D C A D B C D A

Sarmal Deneme 2 D C C D A D C C B C

Sarmal Deneme 3 A C C C B B B A A A

Sarmal Deneme 4 C C D B D C A D D D

Sarmal Deneme 5 C C B D D B C A D D

Sarmal Deneme 6 C D C B D B B D A B

Sarmal Deneme 7 B D B D C C D A D A

Sarmal Deneme 8 A A B D B D D B D A

Sarmal Deneme 9 B C A B B C D D B C

Sarmal Deneme 10 D B C D A A B D B D

Sarmal Deneme 11 D C D C C A B D C A

Sarmal Deneme 12 C D D D A C D D C C

Sarmal Deneme 13 A D D B A C C C C A

Sarmal Deneme 14 B C D B A D B B D D

Genel Deneme 1 C C A B B B C C D B

Genel Deneme 2 D D B A D B B D B C

Genel Deneme 3 C D C A A C D C B D

Genel Deneme 4 A D D B A A A C B A

Genel Deneme 5 C B B D C D B D B A

Genel Deneme 6 C D C D B A A A B B

Genel Deneme 7 B D A A A B D B D A

Genel Deneme 8 C B D A D D C C D A

Genel Deneme 9 A C B B D A B C D D

Genel Deneme 10 A D A D B D C C D D

Genel Deneme 11 B B B D A D D B D A

Genel Deneme 12 C C D A D B B C D D

Genel Deneme 13 C B A A A B B B D C 

Genel Deneme 14 B C A B D D B D C D




