
 

 

 

Sanayi İnkılabına bağlı olarak, sanayileşen Osmanlı topraklarının Avrupalı devletler için ham madde 
ve pazar olarak görülmesi, kapitülasyonlar nedeni ile Osmanlı pazarlarının Avrupalıların malları ile 
dolması ve Osmanlı Devleti’nin dış borç almak zorunda kalması Sanayi İnkılabının Osmanlı üzerindeki 
iktisadi (ekonomik) etkisidir. Yani doğru cevap C seçeneği olur.  

Batılı fikirler kültürel etkileşimi gösterir. Demiryolunun varlığı ulaşım kolaylığının kanıtıdır. Ticaret 
gemilerinin gösterilmesi ise ekonomik faaliyetlerin göstergesi durumundadır. Bu nedenle doğru cevap 
D seçeneği olur. 

 
Parçada verilenler bilgilere bakılarak Milli Mücadele’de yıllarındaki Anadolu insanı ülkesini savunmak 
için bizzat görev almıştır. Vatanseverdir. Zorluklar karşısında birlik ve beraberlik içinde hareket eden 
Türk halkı ülkesinin kurtuluşu için her türlü fedakârlığı yapmıştır. Tüm öncüllere ulaşılabildiği için 
sorunu doğru cevabı D seçeneği olur.  

 
  “Ülkeler, kendisi için tehlikeli gördüğü devlete karşı, başka devletlerle anlaşarak güç dengesi 

oluşturmaya çalıştı.” İfadesi I. ve III. öncülün doğru olduğunu gösterir. II. Öncülün doğru olduğu ise 
söylenemez. Bu nedenle doğru cevap B seçeneği olur.  

 
Türk’ün bağımsızlığına saldıranlara karşı çıkmak” amacıyla hareket eden cemiyetlere örnek olan 

cemiyetler yararlı cemiyetlerdir. Yani Milli Kongre Cemiyeti, Kilyalılar Cemiyeti ve Redd-i İlhak 
Cemiyeti kastedilmektedir. Doğru cevap B seçeneği olur. 

 
 Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı öncesinde; 

 
- Tarafsızlığını ilan etmesi I. öncülün 
- Kapitülasyonları kaldırdığını duyurması II. Öncülün 
- Boğazları ulaşıma kapatması III. Öncülün 
- Seferberlik başlatması ise IV. Öncülün göstergesidir. Doğru cevap D olur.  

 
 Haritaya bakılarak I, II ve III. Öncüllere ulaşılabilir. Ancak IV. Öncüle ulaşılamaz. Çünkü İngiltere ve 

Fransa paylaşıma dâhil edilmiştir. Doğru cevap A olur.  
 

 İstiklal Marşının kabul edilmesi ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesi – ULUSAL  
 Londra Konferansı’nın toplanması ve Moskova Antlaşmasının imzalanması – ULUSLARARASI 
 Doğru cevap A olur.  
 

 Londra Konferansı ile ilgili verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllere ulaşılabilir. Doğru cevap D seçeneği 
olur.   

 
 Verilen bilgilere bakılarak Kazım Karabekir’in I. Dünya Savaşı’nda yer aldığı cephelerin neler olduğu 

sorusunun cevabına ulaşılamaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneği olur.  
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