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1.

2.

23 Temmuz-7 Ağustos 1919’da yalnızca doğu illeri delegelerinin katılımıyla toplanan Erzurum Kongre-
sin’de aşağıdaki kararlar alınmıştır :
I-Ulusal sınırlar içinde bulunan vatan, parçalanmaz bir bütündür birbirinden ayrılamaz.

II-Yurdun ve bagımsızlığın korunmasına ve güvenliğin sağlanmasına İstanbul Hükümeti’nin gücü yetmezse, bu 
amacı gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır.
III-Kuva-yı Millîye’yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmak temel ilkedir. 

IV- Hristiyan azınlıklara siyasal üstünlük ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. 

V-Yabancı devletlerin güdümü ve koruyuculuğu kabul olunamaz. 

VI-Mebusan Meclisinin hemen toplanması ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak 
için çalışılacaktır

Buna göre Erzurum Kongresi’in verilen maddelerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz ?
A) Ulusal egemenlik anlayışı benimsenerek, manda ve himaye düşüncesi delegeler tarafından reddedilmiştir.

B) İstanbul Hükümeti’nin çalışmalarının ulusal irade tarafından denetlenmesi amaç-lanmıştır. 

C) Yeni bir hükümet kurma fikrinin ortaya çıkması  ile yeni bir devlet kurulabileceğinin işareti verilmiştir.

D) Ulusal ve ekonomik gelişimimizi engelleyen kapitülasyonların kaldırılması gerektiği açıkça vurgulanmıştır.

Bu görselden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz ?
A) ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir , ileri ! ’ emri  9 Eylül’de gerçekleştirilmiştir.

B) Büyük Taaruz bağımsızlık mücadelesi veren diğer devletlere örnek olmuştur.

C) Batı cephesinde Yunan ordusunun ilerleyişi Sakarya Savaşı ile durdurulmuştur.

D) İşgallere karşı Türk halkı milliyetçi duygularla hareket ederek silahlı çeteler kurmuşlardır.
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3. 5.

4. 6.

◊ Kişi hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlar
◊ Sorunları akıl ve bilimin ışığında çözer
◊ Toplumun tamamının ihtiyaçlarını çözmeye yöne-

liktir
◊ İlkeler bir ideal olarak ortaya konulmamış, İnkı-

laplarla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Yukarıda Atatürk İlkelerinin özellikleri verilmiştir. 
Bu özelliklere göre aşağıdakilerden hangisini çı-
karabiliriz?
A) Toplumun bir kesimine yönelik olarak hazırlanmış-

tır.

B) Türk Milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur.

C) Bu ilkeler uygulamaya konulamamıştır.

D) Sorunların çözümünde geleneksel yollar tercih 
edilmiştir.

Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı’nın 
dönüm noktası kabul edilen savaştır. “Hattı müdafaa 
yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” 
diyerek orduyu coşturmuş ve 22 gün süren savaş 
sonunda 13 Eylül 1921’de TBMM’ye bağlı birlikler 
büyük bir zaferle Yunan ordusunu gerisin geri 
kaçmak zorunda bırakmıştır. Savaş sonunda Fransa 
Anadolu’dan çekilme kararı almış ve Güney Cephesi 
kapanmıştır.

Verilen bilgilerden hareketle Sakarya Savaşı 
ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?
A) Savaşı düzenli ordu kazanmıştır

B) Savaş sonrası bazı İtilaf devletlerinin Anadolu iş-
gali sona ermiştir.

C) Milli Mücadelenin askeri safhası sona ermiştir

D) Sakarya Savaşı uzun süren bir mücadelenden 
sonra kazanılmıştır

Manastır Askerî İdadisi’ndeyken Fransızca öğretmeni 
Yüzbaşı Naküyiddin Bey, başarılı bir öğrenci olan 
Mustafa Kemal ile yakından ilgileniyordu. Kurmay 
subay olmak istiyorsa mutlaka yabancı bir dil bilmesi 
gerektiğini ona her zaman söylüyordu. Bu sayede 
J.J. Rouseau, Voltaire, Montesguieu gibi Fransız 
düşünürlerin eserleriyle Fransız İhtilali’ni inceleme 
ve araştırma fırsatı yakaladı. Mustafa Kemal, Fransız 
İhtilali’nin getirdiği kavramları analiz ediyor, ileride 
gerçekleştireceği Türk inkılabının temellerini böylece 
atmış oluyordu. Yukarıdaki paragraftan hareketle 
Mustafa Kemal’in fikir hayatıyla ilgili olarak;
I. Yabancı dil öğrenmenin kendisine katkı sağladığı,
II. Sadece yabancı düşünürlerden etkilendiği,
III. Hayatında iz bırakan öğretmenlerle karşılaştığı,

yargılarından hangisi ya da hangilerine 
ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve III

D) I, II ve III

İtilaf devletleri İngiltere ve Fransa Çanakkale Bo-
ğazı’nı geçerek İstanbul’u ele geçirmek ve Osmanlı 
Devleti’ne son vermeyi planlamışlardı. Ayrıca iç ka-
rışıklıklarla uğraşan müttefikleri Rusya’ya yardımda 
bulunmak, silah ve cephane sağlamak istiyorlardı. 
Rusya’dan da gıda maddesi temin etmeyi amaçladı-
lar. Bu düşünceye göre boğazları ele geçirip Osmanlı 
Devleti’nin savaş dışı bırakılmasıyla Süveyş Kanalı 
ve Hint Deniz Yolu üzerindeki baskı ortadan kalka-
cak, Balkan devletlerinin İttifak devletleri yanında sa-
vaşa girmesi önlenecek ve mümkün olursa İtilaf dev-
letleri tarafında savaşa girmeleri sağlanacaktı. Çok 
yönlü bu planın uygulanması için İngiliz ve Fransız 
donanmaları 1915 yılında harekete geçtiler. Önce 
Şubat 1915’te Çanakkale’nin dış tabyaları topa tu-
tuldu. Ayrıca karaya asker çıkardılar. 18 Mart 1915’te 
boğazı zorla geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız or-
tak donanması ağır kayıplar vererek geri çekildiler.

Yukarıdaki paragraftan yola çıkarak Osmanlı 
Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılabilir?
A) Teknolojik silahlar ve cephaneye sahiptir.

B) İtilaf devletleriyle eşit şartlarda savaşmıştır.

C) Taarruz gücü Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

D) Sömürgeci devletlerin hedefi olmuştur.
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7. 9.

8. 10.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BİTTİ. 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

Millet Mektepleri halkı okuryazar kılmak amacıyla 
gerçekleştirilen bir eğitim seferberliği girişimidir. 
Yeni Harfler Yasası’nın kabulü ve Millet Mektepleri 
Yönetmeliği’nin hazırlanması ve kabul edilmesinden 
sonra 1 Ocak 1929 tarihinde Millet Mekteplerinin 
resmen açılışı yapılmıştır. Millet Mekteplerinde 16-45 
yaş arasındaki vatandaşlara kurslar düzenlenerek 
yeni harfler öğretildi. Millet Mekteplerinde okuma-
yazma yanı sıra, hesap ve ölçüler, sağlık bilgileri ve 
yurt bilgileri alanlarında da dersler verilmiştir.

Millet Mektepleri ile ilgili verilen bilgilerden 
hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?
A) Yapılan inkılâba sahip çıkılmıştır.

B) Okuma-yazma oranının artırılması amaçlanmıştır.

C) 16-45 yaş arasındaki tüm vatandaşlar katılmıştır.

D) Eğitim, sadece okuma yazma ile sınırlı tutulma-
mıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş amacı milli, tam 
bağımsız, demokratik ve çağdaş bir devlet ve toplum 
hayatı oluşturmaktı. Bu amaçla her alanda olduğu 
gibi hukuk alanında da çeşitli inkılaplar yapıldı. 
Hukuk alanında yapılan bazı yenilikler şunlardır:

• 1921 ve 1924 Anayasası kabul edildi

• Şeriye Mahkemeleri ve kadı yetiştiren okullar ka-
patıldı

• Ankara Hukuk Mektebi açıldı

• Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu 
gibi kanunlar çıkarıldı

Hukuk alanında yaşanan gelişmelerden yola 
çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?
A) Hukuk alanında nitelikli bilim insanlarının yetiştiril-

mesi amaçlanmıştır.

B) Faklı alanlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır.

C) Dini hükümlerin belirleyiciliğinin önüne geçilmiştir.

D) Anayasal düzene ilk defa geçilmesi sağlanmıştır.

Cumhuriyetin ilanıyla beraber halk, kendi yönetici-
lerini kendisi seçmeye başladı. Dolayısıyla hane-
dan yönetimi yerine halk egemenliği ön plana çıktı. 
Toplumdaki ayrıcalıklar ortadan kaldırıldı. Kadın ve 
erkek, yönetime eşit olarak katılma hakkını elde etti. 
Ayrıca kadınlara, Medeni Kanun ile evlenme, boşan-
ma, mirastan pay alma ve istediği meslekte çalışma 
gibi bazı haklar verildi. Hukuk devleti olmanın gereği 
olarak bütün vatandaşlar kanun önünde eşit hale ge-
tirildi. Vatandaşların temel hak ve hürriyetleri yasalar 
ve anayasalarla devlet güvencesine alındı. Çağdaş-
laşma yolunda siyasi, sosyal, iktisadi ve hukuk ala-
nında önemli adımlar atıldı.
Buna göre Cumhuriyet dönemiyle ilgili olarak,
I. Çağa uyum sağlama hamleleri yapılmıştır.
II. Halk yeni yönetim anlayışına uyum sağlamakta 

güçlük çekmiştir.
III. IKadın erkek eşitsizliğini gidermeye yönelik yasa-

lar kabul edilmiştir.
IV. Medeni Kanun ile kadınlara seçme ve seçilme 

hakkı verilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve IV                  B) I ve III

C) II ve IV                  D) II ve III

Milli Mücadelenin kazanılmasının ardından 
toplanan Lozan Barış Konferansı’na İtilaf Devletleri 
tarafından TBMM Hükümeti ile birlikte İstanbul 
Hükümeti de çağrılmıştı. Bu sayede Türk tarafında 
çıkacak bir ikilik ve anlaşmazlıktan kendi çıkarları 
doğrultusunda yararlanabileceklerini düşünüyorlardı. 
İtilaf Devletleri’nin bu oyununu bozmak ve TBMM 
Hükümeti’nin Türk milletinin tek temsilcisi olduğunu 
ortaya koymak amacıyla meclise saltanatın 
kaldırılmasına dair bir önerge sunuldu. 1 Kasım 
1922’de ulusal iradenin önünde engel oluşturan 
saltanat halifelikten ayrılarak kaldırmıştır.

Verilen metinden hareketle saltanatın 
kaldırılmasıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?
A) Devletin yeni yönetim biçimi belirlenmiştir.

B) Milli egemenliğin gerçekleştirilmesi yolunda 
önemli bir adım atılmıştır.

C) İtilaf Devletleri’nin planı engellenmiştir.

D) Ülke yönetimindeki iki başlılık ortadan kaldırılmıştır.
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