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1. 1789’da Fransız İhtilali sonucunda ortaya 

çıkan milliyetçilik fikri, içerisinde farklı ulusları 

barındıran imparatorluklarda birtakım sıkıntıların 

baş göstermesine neden olmuştur. Bazı Avrupalı 

devletlerin kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti 

içerisinde bulunan Sırp, Rum, Bulgar gibi uluslar 

Osmanlıya karşı ayaklanmışlar ve 

bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Buna karşılık 

milliyetçilik fikri, Türk ulusunu da etkilemiş ve 

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli bir rol 

oynamıştır. 

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında; 

I. Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya sahip 

olduğu, 

II. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı 

dostça tavırlar sergilediği, 

III. Milliyetçilik fikrinin Millî Mücadele’nin 

başarıya ulaşmasında etkili olduğu, 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I             B) I ve III    

C) II ve III              D) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik, önemli bir 

liman şehri olmanın yanında demir yolu ile 

Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi şehirlere 

bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik’in hem Batı 

ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve 

kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. 

Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki 

fikirler çok uluslu yapıya sahip olan 

Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. 

Bu yönüyle Selanik, Avrupa’daki gelişmelerin 

yakından takip edildiği ve Batı ülkeleriyle 

etkileşimin en yoğun yaşandığı şehirlerden 

biriydi. Denebilir ki Selanik, Osmanlı Devleti’nin 

Batı’ya açılan bir penceresi konumundaydı. 

Bu metinden hareketle Selanik’in Mustafa 

Kemal’in kişisel özelliklerinden hangisi 

üzerinde etkili olduğu söylenebilir? 

A) Planlı ve çalışkan olması 

B) Sabırlı ve disiplinli olması 

C) İyi bir asker ve yönetici olması 

D) Zengin bir düşünce yapısına sahip olması 

 

3. Mustafa Kemal, Osmanlı ordusunu temsilen 

Fransa’da Picardie Manevraları’na katılır (10 Eylül 

1910). Bu, onun Batı Avrupa ile ilk temasıdır. 

Mustafa Kemal, Fethi Bey’le beraber yaptıkları 

İsviçre, Belçika ve Hollanda’yı da içine alan 14 

günlük bir seyahatten sonra vatana döner. 

Manevralardan çıkardığı sonuç acıdır. “Bu kadar 

hazırlık barış için yapılmaz. Aklımızı başımıza 

almalıyız. Çıkacak savaş bütün dünyayı ateşe 

atabilir ve biz bunun dışında kalamayız.” 

Picardie Manevraları sonrası söylediklerine 

bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Osmanlı Devleti’nin çıkacak bir savaşta tarafsız 

kalması gerektiğini savunmuştur. 

B) Avrupa’nın askerî açıdan yaptığı hazırlıkları 

tehlikeli bulmuştur. 

C) Osmanlı Devleti’nin tedbirli olması gerektiğini 

vurgulamıştır. 

D) Büyük bir harbin yaşanabileceğini 

öngörmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in düşünce 

dünyasını etkileyen önemli olaylardan biri de 

1897’deki Türk-Yunan Savaşı’dır. Osmanlı 

ordularının ilerleyişi karşısında tutunamayan 

Yunan kuvvetleri ateşkes istemek zorunda kalmış 

ve Rusya’nın da talebi üzerine Osmanlı ordusu, 

ilerleyişini durdurmuştur. Ancak savaş 

meydanında elde edilen zafere karşılık masa 

başında aynı başarı gösterilememiştir. İmzalanan 

İstanbul Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti 

savaş sırasında ele geçirmiş olduğu bölgeleri 

boşaltacak ve kendisine ait olan Girit Adası’na 

özerklik verecektir. Tüm bu gelişmeleri yakından 

takip eden Mustafa Kemal antlaşmanın 

sonucundan büyük bir üzüntü duymuştur. 

Bu durum Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden 

hangisinin önemini kavramasını sağlamıştır? 

A) Eğitimin  

B) Askerliğin  

C) Diplomasinin  

D) Ekonominin 
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5. Trablusgarp Savaşı’nın (1911-1912) temel 

nedeni siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya’nın 

sömürge arayışı içinde olmasıdır. Bu nedenle 

İtalya; Trablusgarp’ın coğrafi yakınlığı, Osmanlı 

Devleti’nin Trablusgarp toprağı ile karadan 

bağlantısının olmaması ve donanmasının zayıflığı 

gibi nedenlerle Osmanlı Devleti’ne savaş 

açmıştır. 

Verilen bilgilerden hareketle İtalya ile ilgili, 

I. Trablusgarp halkı ile tarihî ve kültürel bağlarını 

kullanmaya çalışmıştır. 

II. Savunmasız olduğu düşüncesiyle 

Trablusgarp’a göz dikmiştir. 

III. Ekonomik kaygılarla Trablusgarp’a 

saldırmıştır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) I ve II             B) I ve III     

C) II ve III           D) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin 

Çanakkale Cephesi’ni açmalarının amaçları 

şunlardır: 

 İstanbul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’ni 

teslim almak. 

 Karadeniz’i geçerek Ruslara yardım 

götürmek. 

 Savaşa girmeyen devletleri kendi yanlarında 

savaşa çekmek. 

Bu amaçlar dikkate alındığında; 

I. Rusya’nın henüz İtilaf Devletlerine katılmadığı, 

II. Osmanlı Devleti’nin stratejik açıdan önemli bir 

konumda olduğu, 

III. İtilaf Devletlerinin savaşı kısa sürede bitirmeyi 

hedeflediği 

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I          B) Yalnız II 

C) II ve III           D) I, II ve III 

 

 

7. Aşağıdaki tabloda Osmanlı Devleti’nin I. 

Dünya Savaşı’nda kendi sınırları içinde savaştığı 

bazı cepheler ve bu cephelerin açılma nedenleri 

verilmiştir. 

 

Cephe Açılma Nedeni 

Çanakkale 

Cephesi 

İtilaf Devletlerinin, müttefiki olan 

Rusya’ya yardım götürmek 

istemesi 

Kanal 

Cephesi 

İngiltere’nin, sömürgeleriyle olan 

bağlantısının kesilmek istenmesi 

Irak Cephesi İngiltere’nin, Musul petrollerine 

sahip olmak ve Rusya’ya Kafkasya 

üzerinden yardım götürmek 

istemesi 

 

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz? 

A) İngiltere ile farklı cephelerde savaş yapılmıştır. 

B) Osmanlı Devleti, Kanal Cephesi’nde başarılı 

olmuştur. 

C) Osmanlı Devleti, coğrafi olarak önemli bir 

konumdadır. 

D) Cephelerin açılmasında ekonomik nedenler 

de etkilidir. 

 

 

 

8. Aşağıda Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı 

maddeleri verilmiştir: 

 Sınırların korunması ve iç güvenliğin 

sağlanması için gerekli askerlerin dışında 

Osmanlı ordusu terhis edilecektir. 

 İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden 

stratejik noktaları işgal edebilecektir. 

 Boğazlar açık olacak ve İtilaf Devletleri 

tarafından işgal edilecektir. 

 Tüm telsiz ve telgraf hatlarının kontrolü, 

Toros tünelleri ve bütün demiryollarının 

denetimi İtilaf Devletlerine bırakılacaktır. 

Bu maddelerden hareketle aşağıdakilerden 

hangisinin amaçlandığı söylenemez? 

A) Anadolu’da çıkabilecek azınlık isyanlarının 

engellenmesi 

B) Haberleşme ve ulaşımın kontrol altına 

alınması 

C) Anadolu ve Rumeli bağlantısının kesilmesi 

D) Osmanlı Devleti’nin savunmasız bırakılması 
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9. Reis Bey başını salladı: 

“Elbette. En mühimi de etrafınıza 

Kuvayımilliye’nin çete olmadığını, Kurtuluş 

Ordusu’nun çekirdeği olduğunu yaymaktır. 

Eli silah tutanlar gider katılır, kalanlar da karınca 

kararınca para ve mal yardımında bulunur. 

Aranızda bir heyet kurun; üç beş kuruş, bir kalıp 

sabun, bir çift çorap, bir çaputun bile değeri 

vardır. Toplayın, verin. Önümüz kış. Düşman 

boyuna ilerliyor. Yakında büyük çarpışmalar 

başlayacak. Ne kadar kuvvetli olursak o kadar 

dayanabiliriz. Dayandıkça da derlenip 

toparlanırız…” 

“Küçük Ağa” romanından alınan bu parçadan 

hareketle Kuvayımilliye birlikleri ile ilgili; 

I. ihtiyaçlarını halktan karşılamaktadır, 

II. düşmanı yurttan atacak güçtedir, 

III. halktan oluşan direniş kuvvetleridir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I         B) I ve III 

C) II ve III          D) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

10. Mustafa Kemal Paşa, hazırlamış olduğu 

Amasya Genelgesi’ne ait taslak için; Ali Fuat Bey, 

Rauf Bey, Refet Bey ve Erzurum’da bulunan 

Kazım Paşa’nın da görüş ve onayını almıştır. 

Tarihe Amasya Genelgesi olarak geçen bu ihtilal 

beyannamesinin öne çıkan maddeleri ise 

şunlardı: 

 Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı 

tehlikededir. 

 Osmanlı hükümeti üzerine aldığı 

sorumluluğu yerine getirememektedir. 

 Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve 

kararı kurtaracaktır. 

Metne göre Amasya Genelgesi ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Osmanlı hükümet üyeleri değiştirilmiştir. 

B) Milli Mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir. 

C) Genelge kararları kişisellikten çıkarılmıştır. 

D) Milli Mücadelenin yol haritası belirlenmiştir. 

 

 

 

11. Erzurum Kongresi’nde alınan, 

 Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, 

bölünemez. 

 Kuva-yı Milliye’yi tek kuvvet olarak tanımak 

ve millî iradeyi hakim kılmak esastır. 

 Manda ve himaye kabul edilemez. 

kararlarından hareketle aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Yönetim sisteminin değiştirileceğine işaret 

edilmiştir. 

B) Osmanlı Hükûmeti’nin denetlenmesi 

amaçlanmıştır. 

C) “Vatanın bütünlüğü” ilkesine vurgu 

yapılmıştır. 

D) “Tam bağımsızlık” ilkesi dile getirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Sivas Kongresi kararlarından bazıları 

şunlardır: 

 Manda ve himaye kesin olarak 

reddedilmiştir. 

 Yurttaki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında 

birleştirilmiştir. 

 Erzurum Kongresi’nde doğu illerini temsilen 

seçilen 9 kişilik Temsil Heyeti Sivas 

Kongresi’nde 6 kişi daha seçilerek 

genişletilmiş, bütün ulus adına söz söyleme 

yetkisi verilmiştir. 

 

Kongre kararlarına göre; 

I. Temsil Heyeti bütün vatanı temsil eder hâle 

getirilmiştir. 

II. Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsayacak 

şekilde genişletilmiştir. 

III. Tam bağımsızlık hedeflenmiştir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) I ve II            B) I ve III 

C) II ve III          D) I, II ve III 
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13. 12 Ocak 1920’de Mebusan Meclisi, 

İstanbul’da çalışmalarına başlamış ve 17 Şubat 

1920’de Misakımillî Kararları tüm dünyaya ilan 

edilmiştir. Ancak İtilaf Devletleri Misakımillî 

Kararları’nın kabulünden rahatsız olmuştur. 16 

Mart 1920’de İngilizler, toplantı halinde olan 

Mebusan Meclisi’ni basmış ve dağıtmıştır. 

Bu metinde verilen bilgilere göre İtilaf 

Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini 

amaçladığı söylenebilir? 

A) İstanbul Hükûmeti’ne yardım etmeyi 

B) Millî iradeyi ortadan kaldırmayı 

C) Misakımillî’yi kabul ettirmeyi 

D) Yeni bir meclis oluşturmayı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 23 Nisan 1920’de açılan TBMM; ulusal 

bağımsızlığı öngördüğü için İtilaf Devletleri’ni, 

ulusal egemenliği öngördüğü için de Osmanlı 

yönetimini rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlıktan 

dolayı İstanbul Hükûmeti ve İtilaf Devletleri, Türk 

halkını TBMM’ye karşı kışkırtmış; bu da 

Anadolu’nun dört bir yanında isyanların 

çıkmasına neden olmuştur. Bu isyanlar yeni 

kurulan TBMM için bir otorite sınavı olmuş ve 

sonuçta TBMM, ayaklanmaları bastırmayı 

başarmıştır. 

Buna göre, 

I. TBMM’yi yıpratmak için girişimlerde 

bulunulmuştur. 

II. Ayaklanmaların bastırılması TBMM’nin 

otoritesini sağlamlaştırmıştır. 

III. İstanbul Hükûmeti ve İtilaf Devletleri 

TBMM’nin karşısında yer almıştır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I             B) I ve III  

C) II ve III              D) I, II ve III 

 

 

 

15. Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri aşağıda 

verilmiştir: 

 Zorunlu askerlik kaldırılacak, asker sayısı 

sınırlandırılacak ve ordunun ağır silahı 

olmayacak. 

 Boğazlar; içinde Türklerin bulunmadığı 

uluslararası bir komisyon tarafından 

yönetilecek, savaş zamanı dahi bütün 

gemilere açık olacak. 

 Kapitülasyonlardan bütün devletler 

faydalanacak. 

 Azınlıkların hakları genişletilecek. 

Bu maddelerden hareketle Osmanlı Devleti ile 

ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz? 

A) Azınlıklar müslüman halk ile eşit hale 

getirilmiştir. 

B) Ekonomik bağımsızlığı yok sayılmıştır. 

C) Askerî gücü yok edilmek istenmiştir. 

D) Egemenlik hakları zedelenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Aşağıda İsmet Bey’in Doğu Cephesi’nde 

kazanılan zaferden sonra Kâzım Karabekir 

Paşa’ya yazdığı mektuba yer verilmiştir: 

“Sevgili Kardeşim! Şark Harekâtı bizi ve davamızı 

ihya etti. O kadar sıkılmış idik, o kadar daralmış 

idik ki nefes alacak bir korunağa ihtiyacımız 

vardı. Allah’ın yardımıyla bunu büyük bir zaferle 

sen başardın. Sen, milletimize daha büyük 

hizmetler edeceksin. Allah seni milletimize 

bağışlasın.” 

Bu mektuba göre aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılabilir? 

A) Kazanılan zafer ile Milli Mücadele 

tamamlanmıştır. 

B) Kâzım Karabekir Paşa’nın askerî rütbesi 

yükselmiştir. 

C) Doğu’daki zafer kurtuluş mücadelesine umut 

olmuştur. 

D) Elde edilen başarının sonucunda Yunanlılar 

geri çekilmiştir. 
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17. İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı’ndan sonra 

toplanacak olan Londra Konferansı’na Osmanlı 

Hükûmetinin yanında TBMM Hükûmetini de 

çağırmıştır. Bu konferansa Osmanlı Hükûmeti 

adına Tevfik Paşa, TBMM Hükûmeti adına Bekir 

Sami Bey katılmıştır. Konferansta söz sırası Tevfik 

Paşa’ya geldiğinde “Ben sözü Türk milletinin 

hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine 

bırakıyorum.” demiştir. 

Tevfik Paşa bu sözü ile İtilaf Devletleri’nin 

hangi amacını boşa çıkarmıştır? 

A) Anadolu topraklarını işgale başlama 

B) Türk delegeler arasında ikilik çıkarma 

C) Düzenli ordunun kurulmasını engelleme 

D) Türk milletini Millî Mücadele’den vazgeçirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Sovyetler Birliği ile TBMM Hükümeti arasında 

imzalanan Moskova Antlaşması’na göre, 

 Uluslar kendi geleceğine kendisi karar 

verecektir. 

 Sovyetler Birliği, kapitülasyonların 

kaldırıldığını kabul edecektir. 

 Taraflardan birinin tanımadığı uluslararası bir 

antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. 

Buna göre TBMM Hükümeti ile ilgili, 

I. Uluslararası diplomaside Sovyetler Birliği ile 

ortak hareket etmeyi kabul etmiştir. 

II. Ekonomik bağımsızlık yolunda önemli bir 

adım atılmasını sağlamıştır. 

III. Sovyetler Birliği’nin iç işlerine karışmamayı 

taahhüt etmiştir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I          B) I ve II     

C) II ve III          D) I, II ve III 

 

19. 1 Mart 1921 tarihinde Türkiye ile Afganistan 

arasında imzalanan dostluk anlaşmasına göre 

Türkiye Afganistan’ın bağımsızlığını tanımış ve 

taraflar Doğu uluslarının bağımsızlığını 

onaylamıştır. Ayrıca taraflardan birine 

emperyalist güçlerce yapılacak saldırıya karşı 

ortak tepki verileceği, taraflardan birine düşman 

olan devletlerle anlaşma imzalanmayacağı ve 

herhangi bir devletle anlaşma yapmadan önce 

tarafların birbirlerine bilgi vereceği 

vurgulanmıştır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dostluk 

antlaşmasının hedeflerinden biri değildir? 

A) Sömürgeciliğe karşı ortak bir tavır almak 

B) İç politikadaki sorunları çözüme kavuşturmak 

C) İş birliğine dayalı bir yaklaşım ortaya koymak 

D) Taraf devletlerin bağımsızlık mücadelesini 

desteklemek 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. “Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim 

yöntemlerinin, milletimizin gerilemesinde en 

önemli nedenlerden biri olduğu kanaatindeyim. 

Onun için bir millî eğitim programından söz 

ederken eski devirlerdeki hurafelerden, 

yaradılışımıza hiç de uymayan yabancı 

fikirlerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelen 

etkilerden tamamen uzak, millî ve tarihî yapımıza 

uygun bir kültürü kastediyorum. Çünkü millî 

dehanın gerçek gelişmesi ancak böyle bir 

kültürle sağlanabilecektir.” 

Mustafa Kemal’in 1921’de Maarif 

Kongresi’nde yaptığı bu konuşmadan, 

I. Geri kalışın nedeni olarak eğitim programlarını 

göstermiştir. 

II. Eğitim programlarında farklı toplumların taklit 

edilmesine karşı çıkmıştır. 

III. Gelişmenin ancak millî kültüre uygun bir 

eğitim programıyla mümkün olabileceğini 

düşünmüştür. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I            B) I ve II 

C) II ve III             D) I, II ve III 
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21. Kütahya-Eskişehir Savaşları’nda mağlup olan 

Türk ordusu Sakarya Irmağı’nın doğusuna 

çekilince Türk ordusunun savaşı kaybedeceği 

yönünde TBMM’de büyük tartışmalar 

yaşanmıştır. Bunun üzerine başarıdan emin ve 

kararlı olan Mustafa 

Kemal tüm sorumluluğu ve yetkiyi üzerine 

almıştır. Sakarya Meydan Muharebesi öncesi 

Tekâlif-i Milliye Emirleri yayınlanmıştır. 

Buna karşılık Türk halkı maddi manevi tüm 

imkânları ile ordusunun yanında yer almıştır. 

Buna göre; 

I. Tekâlif-i Millîye Emirleri ile ordunun ihtiyaçları 

halk tarafından karşılanmıştır. 

II. Türk halkı millî birlik ve beraberlik anlayışı 

içinde hareket etmiştir. 

III. TBMM’de Millî Mücadele’nin başarıya ulaşıp 

ulaşmayacağına yönelik farklı görüşler vardır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I            B) I ve II  

C) II ve III             D) I, II ve III 

 

 

22. 

“İstiklal Yolu” Yeniden Canlanıyor 

12-16 Haziran 2019 tarihleri arasında “İstiklal 

Yolu Yürüyüşü” Etkinliğinin 11.si gerçekleştirildi. 

Yürüyüş öncesi yapılan konuşmada vatandaşlara 

şu bilgiler verildi: “İstiklal Yolu, milli mücadele 

yıllarında gemilerle İstanbul ve Rusya’dan 

İnebolu’ya gelen cephanenin, kağnılarla 

Ankara’ya ulaştırıldığı yoldur. 340 km’lik bu 

yolda karınca ordusu gibi çalışan vatanseverlerin 

yüzde doksanını kadınlarımız oluşturmuştur. 

Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanmasının 

ardından daha da hareketlenen yolun önemini 

Mustafa Kemal’in şu sözleri anlatmaktadır: 

“Gözüm Sakarya’da, Dumlupınar’da, kulağım 

İnebolu’da.’’ 

Yukarıda verilen gazete haberinden hareketle 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Halk birlik ve beraberlik içinde hareket 

etmiştir. 

B) İstanbul Hükümeti ile Türk halkı güç birliği 

yapmıştır. 

C) Türk kadını cephe gerisinde önemli işler 

başarmıştır. 

D) Cephe gerisindeki çalışmalar, cephedeki kadar 

önemli görülmüştür. 

 

23. ‘‘Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı 

bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç 

düşünülemez.’’ 

Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile 

aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu 

yapmıştır? 

A) Millî birlik ve beraberlik  

B) Teşkilatçılık 

C) Millî egemenlik 

D) Tam bağımsızlık 

 

 

 

 

24. “Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, 

idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu 

harekât; Türk ordusunun, Türk subay ve komuta 

heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe 

bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir…” 

Mustafa Kemal’in, Büyük Taarruz’un önemini 

ifade ettiği bu sözlerinden aşağıdakilerin 

hangisi çıkarılamaz? 

A) Büyük Taarruz başarıyla neticelendirilmiştir. 

B) Yunanlılara karşı büyük bir savunma savaşı 

verilmiştir. 

C) Harekât planı hazırlanırken her detay gözden 

geçirilmiştir. 

D) Türk ordusu daha önce de böyle 

kahramanlıklar göstermiştir. 

 

 

 

 

 

 

25. Türkiye, Lozan Konferansı’nda birtakım 

isteklerde bulunmuştur. Bu istekler şunlardır: 

 Kapitülasyonlar ve Düyun-u Umumiye 

İdaresinin kaldırılması 

 İstanbul’un ve Boğazların boşaltılması 

 Musul ve Kerkük’ün Türkiye’ye bağlanması 

 Yunanistan’ın tazminat ödemesi 

Türkiye’nin bu isteklerle aşağıdakilerden 

hangisini amaçladığı söylenemez? 

A) Savaşın neden olduğu ekonomik zararı telafi 

etmeyi 

B) Ekonomik bağımlılığının ortadan kaldırılmasını 

C) Toprak bütünlüğünün sağlanmasını 

D) Mevcut sınırlarını genişletmeyi 
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CEVAP ANAHTARI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B D A C C C B A B A 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B D B D A C B D B D 

21 22 23 24 25      

D B A B D      

 

NOT: MEB Örnek Sorulardan derlenerek oluşturulmuştur. 
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