
8. SINIF 4. ÜNİTE
ÇALIŞMA FASİKÜLÜ
T.C. İNKILAP TARİHİ ve
ATATÜRKÇÜLÜK

Bu kitapçık MANİSA Ölçme Değerlendirme Merkezi 
tarafından hazırlanmıştır.
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  I. Çağın gerisinde kalmama, ilerleme, iyiye, güzele ve doğruya ulaşma kararlılığıdır.  
 II. Geçmişte bir arada yaşayan gelecekte de yaşama kararlılığı olan aynı vatan, dil, kültür ve duygu birliğidir.
III. Hukuk kurallarının dine değil, akla, bilime dayandırılması ve kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır.
IV. Milletin çıkarına ve yararına, eşit olarak, devletin halka hizmet etmesidir.

Bazı ilkelerin tanımları verilmiştir, buna göre bu tanımların ilişkili olduğu ilkeler aşağıdakilerin  hangi-
sinde doğru eşleştirilmiştir?

 I         II                 III           IV
A) İnkılapçılık  Milliyetçilik Laiklik        Halkçılık

B) Halkçılık Milliyetçilik Laiklik        İnkılapçılık

C) İnkılapçılık Laiklik              Milliyetçilik   Halkçılık

D) Milliyetçilik  Laiklik              Halkçılık       İnkılapçılık 

27.

28.  Milli Mücadele’nin askeri safhası, Büyük Taarruz’un  kazanılmasıyla başarıya ulaştı. Lozan Barış Anlaşma-
sı’nın da imzalanmasıyla Türkiye, varlığını dünyaya kabul ettiren siyasi bir başarı elde etti.  Askeri ve siyasi 
alanda gelen bu başarıları, Mustafa Kemal’in de dediği gibi ekonomik zaferlerle taçlandırmak gerekiyor-
du.  Bu amaçla ekonomik alanda birçok çalışmalar yapıldı.  Bu çalışmalardan biri, özel sektöre mali destek 
verilmesiydi. Ancak tüm desteklere rağmen özel sektör istenilen seviyeye ulaşamadı.  1929 yılında da tüm 
dünyada ekonomik bunalımın ortaya çıkması, Türkiye’nin ekonomik alanda yeni arayışlar içine girmesini 
zorunlu hale getirdi.

Bu duruma göre  Milli Mücadele Dönemi ve sonrasındaki gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisinin 
ortaya çıkma gerekliliğini doğurmuştur?

A) Cumhuriyetçilik

B) Halkçılık

C) Devletçilik

D) Milliyetçilik

29. 1924 Anayasası’nın bazı maddeleri aşağıda verilmiştir.

• Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’tir.  
• Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
• Devletin dini İslam, başkenti Ankara ve dili Türkçe'dir. 
• On sekiz yaşını tamamlayan her erkek oy kullanma hakkına sahiptir.  

 Bu maddeler dikkate alındığında,

  I. Laikliğe aykırı maddeler içermektedir.
 II. Ulusal irade vurgulanmıştır.
III. Yönetimde her kesimin kararı dikkate alınmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

sosyalciniz.net
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Mecelle Kanunu (1876) Türk Medeni Kanunu(1926)
Ahmet Cevdet Paşa Başkanlığındaki bir komisyon 
tarafından İslami esaslar dikkate alınarak hazırlan-
mıştır. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesine 
kadar yürürlükte kalan hukuk kurallarıdır.
Özellikleri:

Türk kültür yapısı ve çağdaş düzen temel alınarak 
hazırlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tara-
fından 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilmiştir. 
Günümüzde yürürlükte olan hukuk kurallarıdır.
Özellikleri:

Eşya ve borçlar hukukunu temel alır. Evlenme, boşanma ve çocuk hakları gibi aile içi 
hukuk kurallarına da yer verir.

Erkek çocukları kızlardan daha fazla miras alır. Mirastan kadın erkek eşit pay alır.
Mahkemelerde kadınların şahitliği kabul edilmez. Şahitlikte kadın erkek eşitliği ilkesi uygulanır.

Erkekler birden fazla kadınla evlenebilir. Evlilikte resmi nikâh ve tek eşlilik zorunluluğu var-
dır.

Kadınların meslek seçimleri yok denecek kadar 
kısıtlıdır.

Kadınlara istediği mesleği seçme ve yapma hakkı 
tanır.

30.

31.

32.

Tablodaki bilgiler karşılaştırıldığında Türk Medeni Kanunu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Kadınların toplumsal statüsü arttırılmıştır.

B) Çağın gerektirdiği hukuk kuralları benimsenmiştir.

C) Laiklik doğrultusunda hareket edilmiştir.

D) Siyasi alanda cinsiyet ayrımcılığına son verilmiştir.

Osmanlıca, okunması ve yazılması zor olan bir dildi. Ayrıca Farsça ve Arapça dillerinin etkisinde kalan ay-
dın dili gibi gözüküyordu. Bu sebeple devlet yetkilileri ve Osmanlı aydınları Osmanlıca kullanırken; halk ise 
günlük konuşmalarında Türkçe kullanıyordu. 

Bu durum aşağıdaki inkılaplardan hangisinin öncelikle yapılmasını sağlamıştır?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

B) Harf İnkılabı

C) Millet Mektepleri

D) Üniversite Reformu

Osmanlı'nın son döneminde halkın dini duyguları istismar edildi. Tekke ve zaviyeler işsiz güçsüzlerin top-
landığı, fal bakılan yerlere dönüşmüştü. Bu sebeple tekke ve zaviyeler çıkartılan kanunla kapatıldı.  Kanun-
la birlikte şeyh, derviş, baba, mürit, dede gibi unvanların kullanılması da yasaklandı. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

A) Toplumsal alanda laikliği sağlamak

B) Birlik ve beraberlik duygusunu arttırmak

C) Resmi işlerde çıkan karışıklıkları önlemek

D) Halk arasındaki ayrıcalıkları kaldırmak 
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33. Milli Mücadeleden sonra Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tam anlamıyla gerçekleştirmek için farklı alanları 
destekleyen yenilikler yapmıştır. Aşağıda bu doğrultuda yapılan bazı yenilikler verilmiştir. 

   I. Aşar Vergisinin kaldırılması
  II. İş Bankasının kurulması
 III. Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması
 IV. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması
  

Bu yeniliklerden hangisi tarımsal faaliyetleri geliştirmek amacıyla yapılmıştır?

A) I                                 B) II                               C) III                                 D) IV

 Aşağıda toplumsal alanda yapılan bazı inkılaplar verilmiştir. 

     I. Kılık Kıyafet inkılabı
    II. Takvim, Saat ve Ölçülerde değişim
   III. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
   IV. Soyadı Kanunu’nun kabulü

Bu inkılaplardan hangileri uluslararası ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve IV

34.

35. Aşağıda 3 Mart 1924 tarihinde gerçekleştirilen inkılaplar verilmiştir.

• Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırılmış, yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
   kurulmuştur.
• Erkânı Harbiye kaldırılmış yerine Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuştur.
• Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir.

Bu inkılaplar ile  ilgili aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

A) Kültür çatışmalarını engelleyip kültür birliğini sağlamak.

B) Orduyu siyasetten ayırmaya çalışmak.

C) Halkı dini konularda bilgilendirilmek.

D) Okur yazar oranını arttırmak.
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36. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla Meclis Hükümeti Sisteminden Kabine Sistemine geçilmiştir.  İki siste-
min özellikleri tabloda verilmiştir.

Meclis Hükûmeti Sistemi Kabine Sistemi
Yasama  ve yürütmenin başı aynı kişidir. Yasama ve yürütmenin başı farklı kişilerdir.
Bakanlar tek tek meclis tarafından seçilir. Bakanlar Cumhurbaşkanının onayıyla Başbakan 

tarafından belirlenir.
Hükümet kurmak uzun zaman alır. Hükümet kurmak uzun zaman almaz.
Bakanlar kurulunda eşgüdüm yoktur. Bakanlar kurulunda eşgüdüm vardır.

Buna göre,

I. Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.
II. Hükümet bunalımları ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.
III. Yönetimde iki başlılık ortaya çıkmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
               
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

37. Anadolu’da savaşlar ve ekonomik imkânların yetersizliği gibi sebeplerle birçok salgın hastalık ortaya çık-
mıştı.  Hastalıklar ülke genelinde ciddi sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu sebeple devlet 
tüm yurtta hastalıkların önüne geçmek amacıyla sağlık alanında çalışmalar gerçekleştirdi.  Bu çalışmalar 
kapsamında tüm yurtta aşı kampanyaları düzenlendi, numune hastaneleri açıldı, dispanserler kuruldu. Hal-
kın da bu uygulamalardan ücretsiz olarak faydalanması sağlandı. 

Sağlık alanında yapılan bu uygulamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi özelliği ile ilişkilidir?

A) Demokratik devlet

B) Laik devlet

C) Sosyal devlet

D) Hukuk devleti

38. Mustafa Kemal’in Nutuk adlı eseri; 1919-1920 Genelgeler ve Kongreler Dönemi, 1920-1923 Meclis Dönemi
1923-1927 Cumhuriyet Dönemi bölümlerinden oluşmaktadır. 

Bu bilgi ışığında aşağıdaki inkılapların gerçekleşme zamanı dikkate alındığında hangisi Nutuk’un 
Meclis Dönemi bölümünde anlatılmaktadır?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

C) Soyadı Kanunu’nun çıkartılması

D) Halifeliğin kaldırılması

sosyalciniz.net
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39. “Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, ince-
lemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.”

Atatürk’ün bu sözü, ilke ve inkılapların dayandığı temel esaslardan hangisiyle doğrudan bağlantılı-
dır?

A) Vatan ve Millet Sevgisi

B) Milli Tarih Bilinci

C) Bağımsızlık ve Özgürlük

D) Ülke bütünlüğü

40.  “Medeniyim diyen Türkiye’nin hakikaten medeni olan halkı; baştan aşağıya, dış görünüşüyle bile medeni ve 
olgun insanlar olduğunu fiilen göstermeye mecburdurlar.” 

Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türk halkının medeni olduğunu göstermesi gerektiği

B) Medeniyet yolunda yapılan çalışmaların uygun olmadığı

C) Türk halkının medeni olduğunu gösterme gereksiniminin olmadığı

D) Türk halkının medeniyet yolunda gelişmeleri desteklemediği

41. Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin esaslarını içeren maddeler bütününde yer almaz?

A) Karma eğitim olması

B) Milli ve bilimsel olması

C) Eğitimin yaygınlaştırılması

D) Eğitimin öğrenci merkezli yapılması
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42. “Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi iktisadi işlerde de, fertlerin teşebbüsleri neticesini beklemek doğru olamaz. 
Mühim ve büyük işleri ancak milletin toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak milli 
egemenliğin uygulanmasını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin mümkün olduğu kadar 
üzerine alıp başarması tercih olunmalıdır”
                                                                                                     M. Kemal ATATÜRK

Atatürk’ün konuşması  aşağıdaki ilkelerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A) Devletçillik

B) Milliyetçilik

C) Cumhuriyetçilik

D) Laiklik

43. Milletler kendi egemenliklerini mutlaka ellerinde tutmak mecburiyetindedirler. Şimdiye kadar milletimizin 
başına gelen bütün felaketler kendi talih ve kaderini başka birisinin eline terketmesinden kaynaklanmıştır. 
Bu kadar acı tecrübeler geçiren milletin bundan sonra egemenliğini bir kişiye vermesi kesinlikle mümkün 
olmayacaktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve milletin olacaktır. 
                                                                                                                                         M. Kemal ATATÜRK
Atatürk bu konuşmasıyla;

  I. Milli Egemenlik

 II. Ulusal Bağımsızlık

III. Cumhuriyet

kavramlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır?

A) Yalnız I

B) I ve II 

C) I ve III

D) II ve III

44. “...dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak ilk önce biz kendi benliğimize bu hürmeti hissen, fikren 
ve fiilen bütün ef’al (işler) ve harekatımızla gösterelim; bilelim ki milli benliğini bulamayan milletler başka 
milletlerin avıdır.”

                                                                                                                                           M. Kemal Atatürk
Atatürk’ün  bu sözü aşağıdaki ilkelerden en çok hangisiyle ilişkilidir? 

A) Cumhuriyetçilik

B) Milliyetçilik

C) Halkçılık

D) İnkılapçılık

sosyalciniz.net
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45.    I. Takvim, saat ve ölçülerde değişikliğe gidilmesi
  II. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
 III. Saltanatın kaldırılması
 IV. Medeni Kanunun kabulü
  V. Misak-ı İktisadi Kararlarının alınması

Yukarıda verilen bu inkılaplardan hangileri Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir?

A) I-II

B) III-V

C) III-IV

D) II-V

46. Mustafa Kemal ATATÜRK, Nutuk adlı eserinde, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkıp Kurtuluş Savaşı’nı 
başlattığını, Milli Mücadele sürecinde yaşananları ve zaferden sonra ülkenin çağdaşlaşması için yapılanları  
1927 yılına kadar anlatmıştır.

Atatürk Nutuk adlı eserinde aşağıdaki olayların hangisinden bahsetmiş olamaz?

A) Amasya Genelgesi

B) Kabotaj Kanunu

C) Yeni Türk Harflerinin Kabulü

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

47. “Biz memleketimizi esirler ülkesi yapamayız. Lozan Konferansının son müzakeresi bu nokta ile ilgilidir. (…) 
Ordularımız en büyük bir zaferi kazanmışlardı. Kendilerini durduracak hiç bir engel yoktu. Böyle bir zaman-
da İtilaf Devletleri haklarımızı görüşmeler ile onaylayacaklarını söylediler ve bizi konferansa davet ettiler. 
Barış taraftarı olduğumuz için ordularımızı durdurduk, delegasyonumuzu Lozan’a gönderdik. Aylardan beri, 
görüşmeler, tartışmalar cereyan etti. Fakat muhataplarımız bizimle üç dört senelik bir hesap görmüyorlar. 
Üç dört yüz senelik bir hesabı görmeye başlıyorlar. Hâlâ muhataplarımız, eski Osmanlı Devletinin tarihe 
mal olduğunu ve bugün yeni bir Türkiye devletinin kurulduğunu ve bu yeni Türkiye devletini kuran milletin 
çok azimkâr bulunduğunu ve artık bu milletin tam bağımsızlığından ve ulusal egemenliğinden zerre kadar 
fedakârlık yapamayacağını anlamamışlardır. (…) Arkadaşlar, ulus kesin kararını vermiştir; bu ulus için te-
reddüt devirleri çoktan geçmiştir. (…) Ancak bütün ulus ve bütün dünya bilsin ki en nihayet ve en nihayet bu 
millet tam bağımsızlığın sağlandığını görmedikçe yürümeye başladığı yolda bir an durmayacaktır.”
                                                                                                                                     

   M. Kemal ATATÜRK

Atatürk’ün Lozan Antlaşmasının kesintiye uğradığı dönemde yaptığı konuşma göz önüne alındığın-
da  aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) İtilaf Devletleri yeni Türk Devletinin kurulduğunu kabul etmemekte direnmektedir.

B) Türk milleti bağımsızlığından ve ulusal egemenliğinden taviz vermeyecektir.

C) İtilaf Devletleri sözlerinde durmamışlardır.

D) İtilaf Devletleri yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığına saygı göstermektedir.
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48. • Medeni Kanunun kabulü
 • Misakı İktisadi Kararlarının alınması
 • Millet Mekteplerinin açılması

Verilen inkılaplar ile aşağıdaki  seçeneklerin hangisi arasında bir ilişki kurulamaz?

A) Kadın erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.

B) Yeni Türk Harflerini herkesin öğrenmesi hedeflenmiştir.

C) Milli ekonominin temelleri atılmıştır.

D) Eğitim birliği sağlanmaya çalışılmıştır.
 

49.   I. Milletini sevme ve onu yüceltme amacını taşır.
  II. Milli gelirin adaletli bir şekilde dağılmasını esas alır.
 III. Yeni kurumların oluşturulmasıyla çağdaşlaşmayı esas alır.

Yukarıda verilen bilgilerin Atatürk ilkeleriyle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 I                II                          III
A) Milliyetçilik     Devletçilik         Halkçılık

B) Halkçılık    Milliyetçilik         Laiklik

C) Devletçilik    Halkçılık         İnkılapçılık

D) Milliyetçilik    Halkçılık         İnkılapçılık

50.

Soyadı Kanunu Aşar Vergisinin 
kaldırılması

Şapka Kanunu

........................

Verilen şemaya başlık olarak aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

A) Siyasal alanda yapılan inkılaplar

B) Toplumsal alanda yapılan inkılaplar

C) Ekonomi alanında yapılan inkılaplar

D) Eğitim alanında yapılan inkılaplar
sosyalciniz.net



24

51.  • Kabotaj Kanunu'nun Çıkarılması
 • Aşar Vergisinin Kaldırılması
 • Miladi Takvimin Kabulü

Yukarıda verilen inkılaplar hangi ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

A) Milliyetçilik  - İnkılapçılık – Cumhuriyetçilik

B) Halkçılık  –  Laiklik  –  Devletçilik

C) Milliyetçilik – Halkçılık – İnkılapçılık

D) Devletçilik  –  Halkçılık  –  Laiklik 

Merkez Bankası'nın Kurulması ٭ .52
Anayasasının Kabulü 1921 ٭ 
Halkevlerinin Açılması ٭ 
               
Yukarıda verilen inkılâplar öncelikle hangi alanların gelişmesine katkı sağlamıştır?

A)  Ekonomi    -   Siyasi     -     Sağlık

B)  Siyasi        -   Hukuk    -     Ekonomi

C)  Hukuk       -   Siyasi    -     Toplumsal

D)  Ekonomi   -   Hukuk    -     Eğitim

53.  Atatürk’ün geleceğe yönelik beklentileri şu şekildedir;

    I. Geleceğin emanet edileceği gençleri yetiştirmek devletin asıl görevidir.
   II. Türk milleti bir yandan geçmişiyle övünmeyi, diğer yandan geleceğe umutla bakmayı bilmelidir.
  III. Türk genci, her şeyden önce milletin bütünlüğünü tehdit eden tehlikeleri göğüslemeyi öğrenmiş olmalıdır.

 Bu verilen beklentiler Atatürk ilke ve inkılâplarının esaslarından hangileri ile ilişkilendirebilir? 
   
          I.        II.            III.          
A)  Akılcılık                 Çağdaşlaşma          Milli Beraberlik
B)  Milli Eğitim            Milli Kültür               Tam Bağımsızlık
C)  Milli Eğitim            Milli Birlik                 Milli Egemenlik
D)  Çağdaşlaşma       Milli Kültür               Tam Bağımsızlık

sosyalciniz.net
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54.

55.  Ankara’nın Başkent olmasının bazı nedenleri;

I. Anadolu’nun merkezinde yer alması 
II. Güvenli ve savunmaya elverişli olması
III. Kurtuluş Savaşı’nın buradan yönetilmesidir.

Bu nedenlerin ilişkili oldukları kavramlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Coğrafi    -   Siyasi       - Askeri

B) Tarihi       -     Coğrafi      - Siyasi

C) Coğrafi    - Askeri      - Siyasi

D) Siyasi      - Askeri      - Tarihi

56.1923 yılında yapılan İzmir İktisat Kongresinde Anadolunun her kesiminden, her meslek grubundan olan 
insanların katılması sağlanmış ve milli bir ekonominin temelleri atılmaya çalışılmıştır. Ayrıca ekonomide özel 
sektörün güçlendirilmesi, devlet tarafından desteklenmesi özel sektörün yetişmediği yerlerde devlet eliyle 
kalkınmanın gerçekleştirilmesi kararları alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamaya göre İzmir İktisat Kongresinin yapılmasının Atatürk’ün hangi ilkesi ile ilgisi 
yoktur?

A) Cumhuriyetçilik                        B) Halkçılık                      C) Milliyetçilik                      D) Devletçilik

“Hayatta gerçek yol gösterici ilimdir. Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme, uygarlık yolunda elinde ve 
kafasında tuttuğu meşale pozitif ilimdir.” 

                                                                                                          M. Kemal ATATÜRK

M. Kemal’in bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Devletçilik

B) Cumhuriyetçilik

C) Halkçılık

D) Laiklik

sosyalciniz.net
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57.

58.

59.

60.

   I. Soyadı Kanunu'nun Kabulü    
  II. Halifeliğin Kaldırılması
 III. Lakap ve unvanların kullanılmasının yasaklanması
 IV. Kabotaj Kanunu'nun Kabulü

Yukarıda verilen inkılapların hangileri Atatürk’ün halkçılık ilkesi ile ilgilidir?

A) I, III

B) I, II, III

C) II, IV

D) I, II, IV

Harf inkılabı ile halkın okuma yazma oranının arttırılması ve eğitim - kültür seviyesinin yükseltilmesi   
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 24 Kasım 1928 tarihli bir genelge ile aşağıdaki kurumlardan hangisi 
açılmıştır?

A) Mahalle Mektepleri

B) Köy Enstitüleri

C) Millet Mektepleri

D) İlköğretim Okulu

  Atatürk’ün eğitim ve kültür alanında gerçekleştirdiği bazı inkılaplar şu şekildedir;

    - Misakı Milli Kararlarının Alınması

    - Türk Tarih Kurumunun Kurulması

    - Türk Dil Kurumunun Kurulması

Yukarıda verilen bu inkılaplar Atatürk’ün hangi ilkesi ile ilgilidir?

A) Cumhuriyetçilik                                             B) Milliyetçilik

C) Laiklik                                              D) Devletçilik

 “ Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir.” 

  Atatürk, bu  sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

A) Demokrasinin uygulanmasının en çağdaş yönteminin cumhuriyet olduğu

B) Demokrasinin cumhuriyetten daha önemli olduğu 

C) Cumhuriyetin demokrasi olmadan da olabileceği 

D) Demokrasi sistemi olmadan devlet yönetilemeyeceği
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61.

62.

63.

 Aşağıdaki hangi gelişme ile ulusal egemenlik ilkesi hukuka dayalı uygulamaya geçmiştir?

A) T. B.M.M.’nin toplanmasıyla

B) 1921 Anayasasıyla

C) Amasya Görüşmeleriyle

D) Misak-ı Milli Kararlarıyla

  I. Misak-ı İktisadi Kararlarının alınması
 II. Türk Tarih Kurumunun kurulması
III. Halifeliğin kaldırılması
IV. Türk Dil Kurumunun kurulması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir?

A) I

B) I-II-IV

C) I-IV

D) I-II-III

       * Halkçılık ilkesi ile meslek ve insan ayrımı yapılmaksızın Anadolu’nun her yerinden çeşitli katılımın 
sağlanması
       * Milliyetçilik ilkesi ile yeni Türk devletinin milli esasa dayalı kendi imkânlarını kullanan ekonomi oluştur-
ma gayreti 
  
Devletçilik ilkesi ile devletin gelişmesinde özel sektörün desteklenmesi veya özel sektörün gücünün 
yetmediği alanlarda devletin imkânlarıyla kalkınmanın sağlanmasını amaçlayan gelişme aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması

B) Toprak reformunun amaçlanması

C) İzmir İktisat Kongresinin düzenlenmesi

D) Beş Yıllık Kalkınma Planının yapılması

sosyalciniz.net
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64. Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan savaş ve ekonomik sıkıntıların etkisiyle ülkede başta verem olmak üzere 
pek çok salgın hastalıkla mücadele ediliyordu. 

Buna göre;

      I. Koruyucu hekimliğe önem verilmesi,
     II. Yurt dışından doktor getirtilmesi,
    III. Ağız yoluyla BCG (Verem) aşısı üretimine başlanması,
    IV. Veremle mücadele için dispanserlerin açılması

 önlemlerinden hangileri alınmıştır?

A) I - II
B) III - IV
C) I - III - IV
D) I - II - III - IV

65.

66.

“ …………..kabul edilmesiyle kişiler hukuku, aile, miras, eşya hukuku ilişkilerinde dini hukuk yerine laik 
hukuk kabul edilmiştir. Yasa, özellikle kadınlara tanıdığı haklar açısından toplumun aydınlık yüzü olmuştur. 
……………., kanun önünde kadın erkek eşitliğini kabul ederek kadınların ve bunun sonucu toplumun önünü 
açan en önemli devrim yasasıdır.”

Verilen bilgiye göre  boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) 1921 Anayasasının

B) Medeni Kanunun

C) Atatürk İlkelerinin 

D) Mecelle Kanunu'nun

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.Türk milleti kendi geleceğine kendisi karar verecektir….”
                 M. Kemal ATATÜRK 

Atatürk‘ün bu sözü hangi ilkesiyle ilgilidir?

A) Devletçilik

B) Milliyetçilik

C) Laiklik

D) Cumhuriyetçilik

67. Millî Mücadele’de kazanılan başarının ardından Atatürk, Türk toplumuna bir dinamizm kazandırmak, toplumu 
çağdaş düzeye eriştirmek için inkılapçı bir tutum benimsemiştir. Atatürk bu düşüncesini şöyle dile getirmiştir: 
“Cumhuriyetçilik ve toplumsal yeniliğin, laiklik ve yenilik severliğin Türk’ün öz malı ve özelliği haline geldiğini 
görmek, benim için büyük bir bahtiyarlık olacaktır. Onun meydana gelişi çok yaklaşmıştır.” 

Bu düşünce doğrultusunda gerçekleştirilen yenilikler hangi ilke ile ilgilidir?

A) Cumhuriyetçilik

B) Milliyetçilik

C) Halkçılık

D) İnkılapçılık
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68. İzmir İktisat Kongresinde alınan bazı kararlar şöyledir;

   I. Hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır.     

  II. El işçiliğinden fabrika ve büyük işletmeye geçilmelidir.     

 III. Özel sektörün gerçekleştiremeyeceği yatırımları devlet gerçekleştirmelidir.  
  
 IV. İşletmelere kredi sağlayacak bankalar kurulmalıdır.     

Alınan bu kararlar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

A) Ekonomide dışa bağımlılığı azaltmak

B) Yerli sanayilerin oluşmasını sağlamak

C) Halkı tüketime yönlendirmek

D) Milli iktisat politikasını geliştirmek

69. • Teşviki-i Sanayi Kanunu çıkartıldı.
• Maden Tetkik Arama Enstitüsü açıldı.
• Türkiye İş Bankası kuruldu.

Yukarıda verilen inkılaplar hangi Atatürk ilkesi doğrultusunda yapılmıştır?

A) Laiklik

B) Cumhuriyetçilik

C) Milliyetçilik

D) Devletçilik

70.    * Misak-i İktisadinin kabulü
    * Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
    * Türk Tarih Kurumu'nun kurulması

Yukarıda verilen inkılaplar hangi Atatürk ilkesi doğrultusunda yapılmıştır?

A) Halkçılık

B) Laiklik 

C) Milliyetçilik

D) Devletçilik

sosyalciniz.net
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71.

72.

73.

 Osmanlıda uygulanan Mecelle Kanunu toplumun ihtiyaçlarını karşılayamaz olmuştu. Ancak çağdaş-   
laşan dünyaya ayak uydurulması gerekiyordu. Bunun için 17 Şubat 1926'da Türk toplumunun yapısı-
na en yakın olan hangi ülkenin medeni kanunu örnek alınarak Türk Medeni Kanunu kabul edilmiştir?

A) İsveç

B) Almanya

C) İtalya

D) İsviçre

Bu ilke; vatandaşların kendi imkânlarıyla yapmakta zorlandığı ekonomik yatırımların devlet tarafından yapıl-
masını amaçlamıştır. Böylece ülkenin hızlı ve sağlam bir şekilde kalkınmasını sağlayan ekonomide devlet 
vatandaş birlikteliğinin oluşmasını sağlamıştır.

Yukarıda bahsedilen Atatürk ilkesi hangisidir?

A) Laiklik

B) Cumhuriyetçilik 

C) Devletçilik

D) Milliyetçilik

      I. Aşar Vergisinin kaldırılması
     II. İş Bankasının kurulması
    III. Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması
    IV. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması

Yukarıda verilen inkılaplardan hangileri Atatürk’ün devletçilik ilkesi ile ilgilidir?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve IV
D) II, III ve IV
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27. A

28. C

29. B

30. D

31. B

32. C

33. A

34. B

35. D

36. B

37. C

38. A

39. B

40. A

41. D

42. A

43. C

44. B

45. D

46. C

47. D

48. D

49. D

50. B

51. C

52. D

53. B

54. D

55. C

56. A

57. A

58. C

59. B

60. A

61. B

62. B

63. C

64. C

65. B

66. D

67. D

68. C

69. D

70. C

71. D

72. C

73. C



8. SINIF 4. ÜNİTE
ÇALIŞMA FASİKÜLÜ
T.C. İNKILAP TARİHİ ve
ATATÜRKÇÜLÜK

Bu kitapçık KASTAMONU Ölçme Değerlendirme Merkezi 
tarafından hazırlanmıştır.
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52. Özel sektörün yetersiz kaldığı durumlarda, yatırımların 
devlet tarafından yapılmasını öngören ilkeye 
“devletçilik” denir. Devletçilik bir ekonomi politikası 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu sistemde devlet, yatırım 
yapan vatandaşlarını destekler. Vatandaşların 
yapamadığı büyük yatırımları ise kendisi yapar. 
Böylece devletle vatandaşlar el ele vererek ekonomik 
kalkınmayı birlikte gerçekleştirirler. Cumhuriyetin 
ilk yıllarında vatandaşın elinde yeterli sermayenin 
bulunmaması ve dünya üzerindeki ekonomik kriz 
sebebiyle büyük yatırımların devlet tarafından 
yapılması zorunlu olmuştur.

Devletçilik ile ilgili açıklamalara göre ;

I.   Zorunluluktan ortaya çıkmıştır.
II.  Amaç, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmektir.
III. Bütün yatırımların devlet tarafından  yapılmasını 
     destekler.
IV. Ortaya çıkışında ulusal ve uluslararası faktörler 
     etkili olmuştur.

İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve III B) I, II ve IV

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

49. İnkılapçılık: İnsanlardaki milli birlik ve beraberlik 
duygusunu güçlendirmek.
Milliyetçilik: Çağın gereklerine ve toplumun 
ihtiyaçlarına göre sürekli yenilenmek.
Halkçılık: Toplumun her kesiminden insanların 
kanunlar önünde eşitliğini sağlamak.
Cumhuriyetçilik: Milli iradenin devlet yönetimine 
hâkim olmasını sağlamak.

Yukarıda amaçları ile birlikte verilen ilkelerden 
hangileri yer değiştirirse bilgiler tamamen doğru 
olur?

A) Milliyetçilik ile İnkılapçılık

B) Halkçılık ile Milliyetçilik

C) Cumhuriyetçilik ile Halkçılık

D) Halkçılık ile İnkılapçılık

50. 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe teşebbüsü 
vatanına sahip çıkan Türk halkının milli birlik ve 
beraberliği sayesinde önlenmiştir.

Bu durum hangi Atatürk ilkesi ile ilgilidir?

A) Devletçilik B) Halkçılık

C) Milliyetçilik D) Laiklik

51. Atatürk’ün Halkçılık ilkesi;
- Toplumsal eşitliği,
- Ayrıcalık ve unvanların kaldırılmasını gerekli kılar.

Verilen özellikler aşağıdaki  inkılapların hangisi ile 
ilişkilendirilebilir?

A) Kabotaj Kanunu

B) Ölçü ve tartılarda değişikliğe gidilmesi

C) Soyadı Kanunu

D) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

sosyalciniz.net
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54. • Erkan-ı Harbiye kaldırıldı yerine Genelkurmay 
Başkanlığı kuruldu.

• Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak yerine din 
konusunda işleri yürütmek için Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve vakıf mallarını korumak amacıyla Vakıflar Genel 
Müdürlüğü kuruldu.

Verilen bu iki duruma göre aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Ordu ve siyaset işleri birbirine karışmıştır

B) İktisadi alanda bir yenilik yapılmıştır.

C) Laik devlet anlayışı güçlenmiştir.

D) Kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.

55. - Lozan Barış görüşmelerine Osmanlı Hükümetinin 
  de çağırılması
- 1921 Anayasasındaki  “Egemenlik kayıtsız şartsız 
  milletindir” ilkesi ile çelişmesi
- İstanbul Hükümetinin Milli Mücadele aleyhindeki 
  çalışmaları

Yukarıda verilenler hangi inkılabın yapılmasını 
zorunlu kılmıştır?

A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

B) Saltanatın kaldırılması

C) Şer’iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması

D) Türk Medeni Kanunu’nun kabülü

56.
                    

 Milli irade pekişti.         Kabine Sistemine geçildi.

Diyagramda “ ? ” olan yere aşağıdakilerden 
hangisi yazılmalıdır?               

A) Saltanatın kaldırılması

B) Ankara’nın başkent olması

C) Cumhuriyet’in ilanı

D) Halifeliğin kaldırılması

53. I.   Tevhid-i Tedrisat Kanunu
II.  Halifeliğin Kaldırılması
III. Ankara’nın başkent olması
IV. Saltanatın kaldırılması

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi siyasi alanda 
yapılan yeniliklerdendir?

A)  1 B) 2 C) 3 D) 4
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58. Osmanlı Devleti’nde hukuk sistemi; Şer’i Hukuk ve Örfi 
Hukuk denilen iki temele dayanıyordu. Şer’i Hukukun 
kaynağı Kur’an ayetleri ve hadislerdi. Örfi Hukuk ise 
gelenek, görenek ve törelere göre belirleniyordu. 
Bunun dışında cemaat mahkemeleri ve yabancıların 
yargılanması için de kapitülasyon mahkemeleri  vardı.

Buna göre Osmanlı Hukuk Sistemi ile ilgili 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Hukuk sistemi laiklik esasına dayalıdır.

B) Hukukun üstünlüğü prensibi kabul edilmiştir.

C) Kanunların uygulanmasında sorunlar yaşanmıştır.

D) Hukuk sisteminde birlik yoktur.

60. Türk Medeni Kanunu ile;

• Tek eşle evlilik esası getirildi.
• Resmi nikah zorunlu hale getirildi.
• Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı.
• Boşanmada mahkeme kararı zorunlu kılındı.
• Kadınlara istediği mesleği yapma hakkı tanındı.

Buna göre Medeni Kanun ile kadınlara aşağıdaki 
alanların hangisiyle ilgili haklar verilmemiştir?

A) Toplumsal

B) Ekonomik

C) Hukuk

D) Siyasi

59. - 1924 Anayasası kabul edildi.
- Ankara Hukuk Mektebi açıldı.
- Medeni Kanun kabul edildi.
Yukarıda hukuk alanında yapılan inkılaplara yer 
verilmiştir.

Bu gelişmelerin toplum hayatına yansımaları 
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A) Eşitliği sağlamak

B) Hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmek

C) İhtiyaç duyulan hukuk kadrolarını yetiştirmek

D) Eğitimde birliği sağlamak

57. Medeni Kanun ile:
- Resmi nikah zorunlu hale getirilmiştir. 
- Tek eşlilik zorunlu kılınmıştır. 
- Kadınlara evlenme ve boşanma hakkı verilmiştir.
- Mirasta kız ve erkek çocukların eşit pay almaları 
  sağlanmıştır.
- Kadınlara istedikleri işte çalışabilme hakkı 
  tanınmıştır.

Bu maddeler dikkate alındığında;

I.   Evlilik devlet güvencesi altına alınmıştır.
II.  Kadın ve erkek her yönden eşit haklara sahip 
     olmuştur.
III. Kadınlar ekonomik yönden hak kazanmıştır.
IV. Kadınlarımız devlet yönetiminde söz sahibi 
     olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II  B) I ve III

C) II ve III D) II ve IV 

sos
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62. “…Eğitim bakımından da ülkede bir bütünlük yoktur.
Bir tarafta yıllardan beri dini ağırlıklı geleneksel eğitim 
veren medreseler öğretim yapmakta, diğer tarafta da 
adetleri artmakta olan ve modern öğretim vermeye 
çalışan okullar vardır. Bunlar da ait oldukları kesimin 
amaçlarına uygun daha değişik amaçlı insanlar 
yetiştirmekteydiler. Ülkenin insanları arasında ne 
kültür birliği, ne de  ülkü birliği vardır. Ülkenin milli 
eğitimi uyumsuz bir mozayiği  andırmaktadır…”

                        Prof. Dr. Abdurrahman Çaycı
        Gazi Mustafa Kemal, Hayatı ve Eserleri

Buna göre Osmanlı Devletine ait eğitim sistemiyle 
ilgili ulaşılabilecek en geniş yargı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Çağdaş bir eğitim sistemi vardır.

B) Ülkedeki eğitim, kültür ikiliğine sebep olmaktadır.

C) Öğretim programları  millidir.

D) Gayrimüslimlerin okul açmalarına izin verilmemiştir.

61. “Her şeyden evvel, her gelişmenin ilk yapı taşı olan 
soruna değinmek isterim. Her araçtan evvel, büyük 
Türk milletine kolay bir okuma yazma anahtarı vermek 
gerekir. Büyük Türk milleti bilgisizlikten, az emekle 
kısa yoldan, ancak kendi güzel ve soylu diline kolay 
uyan böyle bir araç ile sıyrılabilir.” (M. Kemal Atatürk)

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü ettiği anahtar 
aşağıdaki hangi gelişme ile Türk milletine 
verilmiştir?

A) Yeni Türk Harflerinin kabul edilmesi

B) Türk Dil Kurumunun Kurulması

C) Tevhidi Tedrisat Kanunu

D) Üniversite Reformu

63. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile;

I. Akılcı ve bilimsel bir eğitim anlayışı
 getirilmiştir.
II. Milli kültürün oluşturulmasına katkı
 sağlanmıştır.
III. Çağdaş ve modern bir eğitimin gelişmesi için
 çaba harcanmıştır.
IV. Sosyal devlet anlayışına uygun olarak
 eğitimde fırsat eşitliği yaratılmıştır.

Verilen açıklamalara göre Tevhid-i Tedrisat
Kanunu aşağıdaki Atatürk ilkelerinden
hangileriyle ilişkilidir?

 I II III IV

A) İnkılapçılık Halkçılık Laiklik Milliyetçilik

B) Halkçılık Laiklik Milliyetçilik İnkılapçılık

C) Laiklik Milliyetçilik İnkılapçılık Halkçılık

D) Milliyetçilik İnkılapçılık Halkçılık Laiklik

64. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan bazıları 
şunlardır:
- Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
- Millet Mekteplerinin açılması
- Türk Dil Kurumunun kurulması

Verilen inkılaplarla eşleştirildiğinde 
aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır?

A) Çağdaş öğretmenler yetiştirmenin önü açılmıştır.

B) Türkçenin zenginliği ortaya çıkartılmak istenmiştir.

C) Eğitimde birlik sağlanmıştır.

D) Yeni harfleri öğretmek için çalışmalar yapılmıştır.

sosyalciniz.net
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65. I.   Uluslararası ilişkilerde uyum sağlamak. 
II.  Eğitim-öğretimde birliği sağlamak 
III. Çağdaşlaşmak 
IV. Ölçü ve tartılarda karışıklığı ortadan kaldırmak

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi takvim, saat 
ve ölçülerde yapılan değişiklikler ve yeniliklerin 
amaçlarındandır?

A)  1 B) 2 C) 3 D) 4

66. • 1930’da çıkarılan kanunla kadınlara belediye 
  seçimlerinde seçme hakkı verildi.
• 1933’te çıkarılan kanunla kadınlara muhtarlık  
  seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi.
• 1934’te anayasaya eklenen madde ile kadınlara 
  milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi.

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?

A) Türkiye’de kadınlara hakları diğer ülkelerden sonra 
verilmiştir.

B) Siyasi alanda kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip 
olmuştur.

C) Aile hukuku konusundaki ayrıcalıklar ortadan 
kaldırılmıştır.

D) Türk kadını siyasi haklarını erkeklerden önce elde 
etmiştir.

67. Atatürk yaptığı bazı inkılapların öncesinde milletine 
örnek olmak istemiş ve yenilikleri önce kendi 
uygulamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak 
gösterilebilir?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasına 
karşı çıkmaması

B) 1925 yılında Kastamonu gezisine şapka ile gitmesi

C) Geometri terimlerini Türkçeleştirerek kitap yazması

D) İş Bankasının kurulmasına öncülük etmesi

68. Osmanlı Devleti’nde soyadının kullanılmaması tüm 
resmi işlerde karışıklığa neden oluyordu. Bu karışıklığı 
önlemek için Soyadı Kanunu çıkarıldı. Her aile reisi 
kurduğu aile birliğini belirtmek üzere ortak bir soyadı 
taşıyacaktı. Türkçe olmayan kavramlar, yabancı ırklara 
ait kavramlar, rütbe ve makam içeren kavramlar soyadı 
olarak kullanılmayacaktı.

Buna göre Soyadı Kanunu ile;

I.   Milli kimlik kazandırmak
II.  Toplumsal eşitliği sağlamak
III. İstenilen soyadını alabilmek
IV. Resmi işlemlerdeki karışıklıklara son vermek

hedeflerinden hangileri amaçlanmıştır?

A)  I-II B)  II-III C)  I-II-IV D)  I-II-III-IV

sosyalciniz.net
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70. I.   “Zamanımız tamamen bir ekonomi çağından başka 
     bir şey değildir.”
II.  “Gerçek işgaller kılıçla değil, sabanla yapılır.”
III. “İstiklalin tamamiyeti ancak ekonomik bağımsızlıkla 
     mümkündür.”

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk’ün 
sözleri ile ilişkilendirilemez?

A) Sanayi-i Nefise Mektebinin kurulması

B) İzmir İktisat Kongresinin toplanması

C) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması

D) Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması

71. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ekonominin temeli 
tarıma dayalıydı. Devletin bütçe gelirlerinin önemli bir 
kısmı tarım ürünlerinden alınan “Aşar” vergisinden 
oluşuyordu. Ancak halkın bu vergiyi ödeyecek gücü 
yoktu. Anadolu halkı on yıldır aralıksız devam eden 
savaşlarda evlatlarını ve toprağı işleyebileceği 
hayvanlarını kaybetmişti. Halkın ödemekte zorlandığı 
Aşar vergisi 1925’te kaldırıldı. Böylece köylü, üzerindeki 
ağır bir ekonomik yükten kurtulmuş oldu.

Verilen açıklamaya göre;

I.   Köylünün ekonomik olarak rahatlaması 
     sağlanmıştır.
II.  Aşar Vergisi tarım ürünlerinden alınmaktadır.
III. Ülke ekonomisi ticari faaliyetlere bağlıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

69. “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa 
olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa 
meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda 
söner.” (M. Kemal Atatürk)

Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal’in bu sözü 
doğrultusunda yapılan inkılaplardan biri değildir?

A) Türkiye İktisat Kongresinin toplanması

B) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi

C) Teşviki Sanayi Kanunu’nun çıkması

D) Millet Mekteplerinin açılması

72. Atatürk, izlediği sağlık politikasının amaçlarını 
“Milletimizin sağlığının korunması ve 
kuvvetlendirilmesi, ölümün azaltılması, nüfusun 
artırılması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların etkisiz 
hâle getirilmesi, bu yolla millet bireylerinin dinç 
ve çalışmaya yetenekli bir hâlde sağlıklı vücutlar 
şeklinde yetiştirilmesi…” olarak belirtmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan 
çalışmalardan birisidir?

A) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması

B) Yüksek Ziraat Enstitüsünün kurulması

C) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun çıkarılması

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

sosyalciniz.net
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74. - Hıfzısıhha Müessesesi kurularak aşı ve serum 
  üretimine geçildi.
- İstanbul’da Sanatoryum açıldı.
- Hıfzısıhha Kanunu çıkarılarak veremli hastaları 
  ihbar etmek ve hastalığın bulaşmasını önlemek için 
  tedbirler alındı.

Buna göre, sağlık alanında yapılan çalışmalarla 
ilgili ulaşılabilecek en geniş yargı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Sağlık alanında devlet dışa bağımlıdır.

B) Bebek ölümlerini önlemek için aşı üretimine 
geçilmiştir.

C) Aşı kampanyaları başlatılmıştır.

D) Devlet, halkının temel sağlık ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışmıştır.

75. “Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam 
ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve 
kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir 
özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız. Ey 
yükselen yeni kuşak! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz 
kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz!”   
                                               Mustafa Kemal Atatürk

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyeti yükseltme 
ve devam ettirme konusunda gençlere düşen 
görevlerden değildir?

A) Vatan ve millet sevgisiyle dolu olmak

B) Demokratik, laik, hukuk devletine sahip çıkmak

C) Milletin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde 
tutmak

D) Güçlendikçe sınırlarımızı genişletmek

76. Atatürk yaptığı yeniliklerle Türkiye Cumhuriyeti’nin 
aklın ve bilimin öncülüğünde ilerlemesini istemiştir. 
Modern ve yeni kurumlar kurarak, ülkemizi muasır 
medeniyetler seviyesine çıkarmayı hedeflemiştir. 
Sosyal, siyasi, ekonomik, sağlık, eğitim vb. birçok 
alanda çalışmalar yapılmasına öncülük etmiştir.

Verilen açıklamaya göre İnkılap sürecinin;

I.   Çok yönlülük
II.  Çağdaşlaşma
III. Akılcılık ve bilimsellik

özelliklerinden hangilerine vurgu yapılmıştır?

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

73. • Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık 
  yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet 
  ilimdir.
• Milletimizi medeniyet nimetlerine kavuşturmaya 
  çalışacağız ve bunu yapmaya mecburuz.
• Kuvvet birdir ve o milletindir. 
                                                  M. Kemal ATATÜRK

Atatürk’ün sözleri ile ilke ve inkılapların temel 
esaslarını eşleştirdiğimizde hangi esas açıkta 
kalır?

A) Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma ideali

B) Egemenliğin millete ait olması

C) Akılcılık ve bilimsellik

D) Bağımsızlık ve özgürlük

sosyalciniz.net
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77. Mustafa Kemal, Nutuk adlı eserinde 1919-1927 yılları 
arasında Millî Mücadele ve inkılaplar dönemindeki 
olayları belgelere dayalı olarak anlatmıştır. Bu tarihi 
eseri üç döneme ayırmıştır:

1. Dönem: 19 Mayıs 1919 – 23 Nisan 1920 
    Genelgeler ve Kongreler Dönemi
2. Dönem: 23 Nisan 1920 – 29 Ekim 1923 Türkiye 
    Büyük Millet Meclisi Dönemi
3. Dönem: 29 Ekim 1923 – Ekim 1927 Türkiye 
    Cumhuriyeti Dönemi

Mustafa Kemal aşağıdaki gelişmelerden hangisine 
2. dönemde yer vermiştir?

A) Temsil Heyeti başkanlığına seçilmesi

B) Saltanatın kaldırılma süreci

C) Halifeliğin kaldırıldığı gün kabul edilen kanunlar

D) Milli cemiyetlerin birleştirilmesi

78. Nutuk, hürriyete âşık kahraman insanların destansı 
hikâyesidir. Mektep sıraları üstünde gece yarılarına 
kadar gaz lambasıyla çalışan bir milletin diriliş 
destanıdır. Millî Mücadele tarihi açısından en temel 
kaynak kitaptır. Türk tarihçilerinin yanında yabancı 
tarihçiler tarafından da dikkatle incelenmiş, bu 
vesileyle birçok yabancı dile çevrilmiştir. Nutuk, 
özellikle doğudaki İslam ülkelerinde ilgiyle okunmuş, 
bu mazlum milletlere kurtuluş yolunu gösteren temel 
eser olmuştur.

Nutuk ile ilgili açıklamalara göre aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Türkçe dışında başka dillerde de basılmıştır.

B) Sadece bizim ülkemizde bilinen tarihi bir kaynaktır.

C) Milli Mücadelenin zor şartlarda kazanıldığı 
anlatılmaktadır.

D) Bağımsızlık mücadelesi veren milletlere örnek 
olmuştur.

79. Cumhuriyetin Türk toplumuna kazandırdıklarından 
bazıları şunlardır:
I.   Türk vatandaşları devlet yönetimine eşit olarak 
     katılma hakkını elde etmiş,
II.  Temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence 
     altına alınmış, 
III. Dinin devlet yönetimindeki etkisi kaldırılmış, 
IV. Mahkemeler aracılığıyla herkesin kanun önünde 
     eşitliği sağlanmıştır.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Devletçilik ilkesi uygulamaya konulmuştur.

B) Yargı bağımsızlığı sağlanmıştır.

C) Laik devlet yapısına geçilmiştir.

D) Milli egemenlik ilkesi gerçekleştirilmiştir.

80. “Türkiye’nin bugünkü mücadelesi sadece kendisi için 
olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha 
çabuk bitebilirdi. Türkiye büyük bir gayret sarf ediyor. 
Çünkü müdafaa ettiği, bütün mazlum milletlerin, bütün 
Şark’ın davasıdır. Ezilen, sömürülen, mazlum milletler, 
Türk inkılabını örnek almıştır.” (Atatürk)
       
Mustafa Kemal yukarıdaki sözüyle Türk Kurtuluş 
Savaşı ve inkılaplarının hangi özelliğine 
değinmiştir?

A) Milliliği

B) Milli kültürü geliştirmesi

C) Evrenselliği

D) Milli egemenliği esas alması



K
as

ta
m

on
u.

 Ö
lç

m
e 

D
eğ

er
le

nd
irm

e 
M

er
ke

zi

34

81. 1- Milli egemenlik ilkesini temel alır. 
2- Milli bağımsızlık ve çağdaşlıktan yanadır.
3- Dogmalara dayanır.         
4- Milli kültüre önem verir. 
5- Din birliğini gerçekleştirmeyi hedefler.
6- Taklitçidir.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
Atatürkçülüğün nitelikleri birlikte verilmiştir?    

A) 1-2-4 B) 3-5-6

C) 1-2-5 D) 3-4-6

82. “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler 
yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözü 
ile Atatürk, ilke ve inkılapların dayandığı temel 
esaslardan hangisine dikkat çekmek istemiştir?

A) Milli tarih bilinci

B) Milli birlik ve beraberlik

C) Egemenliğin millete ait olması

D) Bağımsızlık ve özgürlük

83. Kazandığı savaşlarla başarılı bir komutan olduğunu 
gösteren Atatürk, cumhuriyeti kurarak iyi bir devlet 
adamı olduğunu da kanıtlamıştır.

Verilen bilgide Atatürk’ün hangi kişilik özelliğine 
vurgu yapılmıştır?

A) İleri görüşlülüğü

B) Vatan ve millet sevgisi

C) Akla ve bilme önem vermesi

D) Çok yönlü olması

84.  Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda söylemiş 
olduğu; 
“Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. 
Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. 
Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti 
çalışkandır. Türk milleti zekidir.” 

sözü, Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı 
temel esaslardan hangisi ile doğrudan 
ilişkilendirilebilir?

A) Milli tarih bilinci

B) Egemenliğin millete ait olması

C) Türk milletine inanmak ve güvenmek

D) Milli kültürün geliştirilmesi

sosyalciniz.net
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85. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar; 
tam ve bağımsız yaşamayı, milli egemenliği esas 
almayı, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık 
düzeyine çıkmayı hedef alır.

Buna göre Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı 
temel esaslarla ilgili hangisine ulaşılamaz?

A) Akılcılık ve bilimsellik         B) Sosyal sınıf ayrımı

C) Millet iradesi                          D) Çağdaşlık

86. “Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en kıymetli 
mirası olan istiklal aşkı ile dolu bir insanım.”
                                                 M. Kemal ATATÜRK

Verilen söz aşağıdaki Atatürk ilke ve inkılaplarının 
temel esaslarından hangisi ile ilgilidir?

A) Milli birlik ve beraberlik

B) Bağımsızlık ve özgürlük

C) Egemenliğin millete ait olması

D) Milli kültürün geliştirilmesi
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45. 1. Türkiye Cumhuriyetidir.
2. millet
3. eşit
4. her alanda
5. gençlere

46. 1. Barışçılık
2. Akılcılık ve bilimsellik
3. Bağımsızlık
4. İnsan sevgisi
5. Birlik ve beraberlik

47. Yukarıdan aşağıya sırasıyla:
Toplumsal-Eğitim ve Kültür-Siyasi-Ekonomi-Ekonomi-
Siyasi-Toplumsal-Hukuk-Toplumsal-
Eğitim ve Kültür-Siyasi-Toplumsal

 Her fert istediğini 
düşünmek, istediğine 

inanmak hak ve 
hürriyetine maliktir. 

Milletimizi medeniyet 
nimetlerine 

kavuşturmaya 
çalışacağız ve bunu 
yapmaya mecburuz.

Toplu bir milleti istila 
etmek dağınık bir milleti 
istila etmek gibi kolay 

değildir. 

Güçlü bir devlet, millet 
iradesine dayanarak 

yoluna devam edebilir. 

Millî sınırlar içinde vatan 
bir bütündür, bölünemez.

Bir milletin kendi 
geleceğini, bir devletin 

kendi iç ve dış 
siyasetini kendisinin 
belirleyebilmesidir.

Geçmişten koparılan 
milletler yaşayamazlar, 

hamle yapamazlar. 
Geleceğe yürümek 
için geçmişe dönüp 

Hayatta en hakiki mürşit 
ilimdir, fendir. 

Bir milletin tarih boyunca 
edindiği birikimlerin 

tümüdür. Millî ve manevi 
değerlerimizdir. 

48.

EGEMENLİK

3 7 8

6 4 2

9 1 5

49. A

50. C

51. C

52. B

53. C

54. C

55. B

56. C

57. B

58. D

59. D

60. D

61. A

62. B

63. C

64. A

65. C

66. B

67. B

68. C

69. D

70. A

71. A

72. C

73. D

74. D

75. D

76. D

77. B

78. B

79. A

80.  C

81.  A

82.  A

83. D

84.  C

85.  B

86.  B
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ÇALIŞMA FASİKÜLÜ
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Bu kitapçık ESKİŞEHİR Ölçme Değerlendirme Merkezi 
tarafından hazırlanmıştır.
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37. Mustafa Kemal’in sözleriyle hangi Atatürk ilkeleri arasında bağlantı kurulabilir? Yanlarında belirtilen yerlere 
yazalım.

Ne mutlu Türküm diyene!

Uygarlık yolunda başarı 
yenileşmeye bağlıdır.

Din ve mezhep herkesin vicdanına 
kalmış bir iştir.

I

II

III

38. 

Ziya Gökalp yukarıdaki dörtlükte hangi yönetim biçiminin eleştirisini yapmaktadır?

A) Cumhuriyet  B) Demokrasi  C) Oligarşi  D) Saltanat

39. Ankara susuzdu. Ağaçsızdı. Kuru ve yabani idi. Fakat Büyük Millet Meclisi orada kurulmuş, orada toplanmış, bütün 
savaşlar oradan idare edilmişti. Yeni idarenin milletlerarası edebiyatta adı “Ankara Hükûmeti” idi.

Falih Rıfkı Atay’ın anlatımına göre;

I.  Ankara’nın çorak olması,

II. TBMM’nin burada kurulması,

III. Millî Mücadele’nin buradan idare edilmesi,

IV. Ankara’nın tarıma uygun olması

maddelerinden hangileri Ankara’nın başkent olma nedenleri arasındadır?

A) II ve III.  B) III ve IV.  C) I, III ve IV.  D) II, III ve IV.

Hükümet halkındır, sultanın değil;
Ferman milletindir, divanın değil...
Teşri, kaza, icra her hak onundur.
Taht onun taç onun, toprak 
onundur.

Ziya GÖKALP

sosy
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40. Mustafa Kemal Paşa ülkede ulusal egemenlik anlayışını, cumhuriyet rejimini ve demokrasiyi yerleştirmek istiyordu. 
Bu amaçla Meclis açıldı, saltanat kaldırıldı ve Cumhuriyet ilan edildi. Sırada ................. .

Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulursa paragraf tamamlanmış olur?

A) Ankara’nın başkent yapılması vardı.

B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun ilan edilmesi vardı.

C) Çok partili hayata geçmek vardı.

D) Soyadı Kanunu’nu ilan etmek vardı.

41. Mustafa Kemal, muhalefet olmadan demokrasinin işleyemeyeceğini düşünüyordu. 3 Mart 1931’de CHP Genel 
Başkanı olarak Meclis Grup Başkanlığı’na gönderdiği yazıda milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini 
yazmıştır. Yazısında, CHP’nin 22 seçim bölgesinde eksik aday göstermesini istemiştir. Bu seçim bölgelerinde 30 
milletvekilinin bağımsız adaylardan seçilmesini amaçlamıştır.

Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Demokratik siyasi yaşama önem vermektedir.

B) Kadın hakları konusunu önemsemektedir.

C) Laikliği savunmaktadır.

D) Cumhuriyetin ilanından yanadır.

42. 

Ey ulus! İyi biliniz ki Türkiye 
Cumhuriyeti, şeyhler, derviş-
ler, müritler, mensuplar 
memleketi olamaz. En doğru, 
en gerçek tarikat, uygarlık 
tarikatıdır.

Aşağıdaki inkılâplardan hangisi Atatürk’ün sözü doğrultusunda yapılmıştır?

A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile ilgili kanun çıkarılması

B) Kılık Kıyafet Kanunu’nun çıkarılması

C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
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43. Arap harfleri ses bakımından Türkçeye uygun değildi. Bu alfabede sesli harf sayısı da azdı. Bu durum, okuma yaz-
mayı oldukça zorlaştırıyordu. Oysa Mustafa Kemal Atatürk, Türk dilinin kolayca okunup yazılmasını amaçlıyordu.

Bu amaçla gerçekleştirilen devrim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millet Mekteplerinin faaliyete geçmesi

B) Türk Dil Kurumu’nun açılması

C) Türk Tarih Kurumu’nun açılması

D) Harf İnkılâbı’nın yapılması

44. Osmanlı Devleti’nde soyadı yoktu. Onun yerine, sadece belirli ailelerin taşıdığı dinsel, sosyal ve asalet kaynaklı 
birtakım lakaplar vardı. Cumhuriyet’in onuncu yılı “imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir millet” düşüncesiyle kutlandı. 
Böyle bir durumda imtiyaz ve sınıf farklılıklarının da ortadan kaldırılması gerekmekteydi. Batı ülkelerinde olduğu 
gibi her aileye bir soyadı verilerek farklılıkların da önüne geçilecekti. Ayrıca soyadı yasası ile toplumsal karmaşa 
ortadan kaldırılacaktı.

Paragrafa göre Soyadı Kanunu’nun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal düzen ve eşitliği sağlama

B) Lakapları ortadan kaldırma

C) Cumhuriyeti ilan etme 

D) Batı’ya özenme

45. 1934 yılında Türk kadını milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. İtalya, Fransa gibi çoğu demokrasiyle 
yönetilen modern Avrupa toplumlarında kadınlara siyasi hakları ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra verilmiştir.

Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Kadınlara en geç hak tanınan ülke Türkiye’dir.

B) Siyasi haklar Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkmıştır. 

C) Kadınlara ilk siyasi haklar İtalya ve Fransa’da verilmiştir.

D) Türkiye Cumhuriyeti, kadınların siyasi haklarını bazı Avrupalı devletlerden önce kabul etmiştir.
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46. Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk döneminde gerçekleşen bazı faaliyetler verilmiştir.

• Ankara Musiki Muallim Mektebi açılmıştır.

• İstanbul Belediye Konservatuarı açılmıştır.

• Köy Yasası (1924) ile atıcılık, cirit ve güreş özendirilmiştir.

• Belediye Yasası (1930) ile spor alanları, stadyumların yapılması ve işletilmesi düzene bağlanmıştır.

Bu faaliyetlerle ilgili varılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müzik öğretmen okulları açılmıştır. 

B) Belediye konservatuvarı İstanbul’da açılmıştır.

C) Atatürk sanatın ve sporun geliştirilmesi için gayret göstermiştir. 

D) Köy ve belediye yasalarına sporla ilgili düzenlemeler konulmuştur.

47. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin onuncu yılı kutlamalarında Ankara Hipodromu’nda 
konuşma yapmıştır (29 Ekim 1933). Onuncu Yıl Nutku olarak adlandırılan bu söylevde Millî Mücadele’nin kimlere 
karşı, hangi nedenlerle ve nasıl gerçekleştirildiğini anlatan Mustafa Kemal, Cumhuriyet’in varlığını sürdürmesi için 
yapılması gerekenlerle ilgili önemli bilgiler de vermiştir.

Onuncu Yıl Nutku ile ilgili verilen bilgilere göre,

I.   TBMM’de okunmuştur.

II.  Millî Mücadele Döneminde yapılan inkılaplar anlatılmıştır.

III. Kurtuluş Savaşı’nın kimlere karşı verildiği ve gerekçeleri üzerinde durulmuştur.

IV. Gelecek için yapılması gerekenler anlatılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız III.   B) Yalnız IV.   C) I ve II.   D) III ve IV.

48. “Atatürkçülük” ya da “Atatürkçü Düşünce Sistemi” olarak adlandırılan ve temel ilkeleri Mustafa Kemal Atatürk tara-
fından belirlenen esaslar; devlet hayatına, düşünce hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına yönelik 
gerçekçi fikirler ve ilkeler şeklinde tanımlanabilir.

Verilen bilgilere göre, Atatürkçülüğün amaç ve nitelikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gerçekçiliği esas almıştır. 

B) Yayılmacı bir anlayışa sahiptir.

C) Temel ilkeleri Mustafa Kemal tarafından belirlenmiştir.

D) Devletin ve toplumun her alanda ilerlemesini amaçlamıştır. 
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49. Birinci Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda başarılı bir komutan olarak zaferler kazanan Mustafa Kemal, 
devlet adamı olarak da Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak inkılapların öncüsü oldu. Çok yönlü 
kişiliği ile ulusal bir kültür oluştururken sanatı bu sürecin önemli bir unsuru olarak gördü. Sanata ve sanatçıya büyük 
değer verdi. Ona göre sanat, insan duygularını hiçbir çıkar olmaksızın yansıtan bir uğraştır. Bu bakımdan sanatçı, 
en yüksek ulusal ve insani değerleri ortaya çıkaran kişidir.

Atatürk’ün hangi sözü metindeki düşüncelerle aynı doğrultuda değildir?

A) “Bir millet sanattan ve sanatkardan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz.”

B) “Sanatkâr, toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”

C) “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”

D) “Güzel sanatlarda başarı; bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delilidir.”

50. I. Saltanatın kaldırılması

II. Halifeliğin kaldırılması

III. Ölçü birimlerinin değiştirilmesi

IV. Seçme ve seçilme hakkı verilmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılâplar arasında yer almaz?

A) Yalnız III.   B) Yalnız IV.  C) I, III ve IV.    D) II, III ve IV.

51. Atatürk “Gençliğe Hitabesi”nde Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet ettiğini vurgulamıştır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu bilgi ile aynı doğrultudadır?

A) Atatürk ilke ve inkılâplarını korumak sadece gençlerin görevidir. 

B) Türkiye Cumhuriyeti çoğunluğu genç nüfustan oluşan bir ülkedir.

C) Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını genişletmek gençlerin görevidir.

D) Atatürk ilke ve inkılâplarını korumak konusunda gençler sorumluluk almalıdır. 

52. “Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye 
karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan 
yürüyecektir.”

Mustafa Kemal yukarıdaki konuşmasında gençlere hangi konuda seslenmektedir?

A) Zorluklar karşısında yılgınlık göstermemeleri

B) Güzel sanatlarla ve bilimle uğraşmaları

C) Spor yaparak bedenlerini zinde tutmaları

D) Yazdığı bütün kitapları okumaları
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53. 

Diyagramda ‘’ ? ’’ olan yere hangisi yazılmalıdır?

A) Takrir-i Sükun Kanunu

B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

C) Şapka Kanunu

D) Kabotaj Kanunu 

54. 

Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Şunu kesin olarak söyleyeyim 
ki bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakarlığı yaparsa başarılı 
olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Başarılı olamaz ise o millet ölmüş demektir.

                                                                  Ulukan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s.145

Atatürk’ün bu sözüne göre milliyetçilik anlayışının;

I. birleştirici,

II. ayrımcı,

III. kaynaştırıcı

gibi özelliklerden hangilerine dayanması gerektiği vurgulanmıştır?

A) Yalnız I.                     B) Yalnız II.                       C) I ve III.                       D) II ve III.

Kanunun Adı

Kanunun Çıkarılma 
Gerekçesi

Toplum Hayatında 
Getirdiği Değişim

Türk milleti çağdaş bir görüntüye kavuş-
tu. Çağdaşlaşma konusunda önemli bir 

adım atıldı.

Türk milletini çağdaş bir görünüme 
kavuşturmak

.............?.............
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55.  

Osmanlı Devleti’nde 1868-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından 
derlenen Mecelle ile Türk Medeni Kanunu’nun karşılaştırıldığı tabloya göre Türk kadınının;

I. Sosyal

II. Hukuksal

III. Siyasal

IV. Ekonomik

gibi alanlardan hangilerinde kazanım elde ettiği söylenebilir?

A) Yalnız I.                     B) I ve II.                       C) II ve IV.                  D) I, II ve IV.

56. Atatürk Döneminde vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının çözümü ve bu sorunların tekrar yaşanmaması için 
bazı çalışmalar yapılmıştır.

Buna göre,

Sanay�� Nef�se 
Mekteb�’n�n 

açılması

Mus�k� Muall�m 
Mekteb�’n�n 
kurulması

Hıfzısıhha 
Müeseses�’n�n 

kurulması

Kabotaj 
Kanunu’nun 
çıkarılması

gelişmelerinden kaç tanesi sağlık alanında gerçekleştirilmiştir? 

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4

Mecelle Türk Medeni Kanunu

Dinî nikah

Mirasta erkek üstünlüğü

Birden fazla eşle evlilik

Erkeğe boşanma hakkı

Resmî nikah

Mirasta eşitlik

Tek eşle evlilik

Kadına ve erkeğe boşanma hakkı
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36. 

I.                                                                                   

C U M H U R İ Y E T

II. 

M O N A R Ş İ

III.                                                                                          

M E Ş R U T İ Y E T

IV. 

M İ L L İ Y E T Ç İ L İ K ve İ N K I L A P Ç I L I K

V. 

H A L K Ç I L I K

VI. 

B İ R İ N C İ B E Ş Y I L L I K S A N A Y İ P L A N I

VII. 

S Ü M E R B A N K

VIII. 

D E V L E T Ç İ L İ K

ANAHTAR CÜMLE: NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

37. YUKARIDAN AŞAĞI DOĞRU SIRASIYLA MİLLİYETÇİLİK, İNKILAPÇILIK, LAİKLİK

38. D 47. D 56. A

39. A 48. B

40. C 49. C

41. A 50. A

42. A 51. D

43. D 52. A

44. A 53. C

45. D 54. C

46. C 55. D




