ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE - 1
1) Yeni Türk Devleti’nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi ile “egemenliğin Türk milleti adına,
onun tek ve gerçek temsilcisi TBMM
tarafından kullanılacağı” kesin olarak ortaya
konmuştur?
A)Saltanatın kaldırılmasıyla
B)İç isyanların bastırılmasıyla
C)Kuvayı Milliye birliklerinin yerine düzenli bir
ordu kurulmasıyla
D)Mebuslar Meclisi’nin dağıtılmasından sonra
İstanbul’dan kaçan milletvekillerinin TBMM’ye
kabul edilmesiyle

“Geri bırakılmış Türk
toplumunu kısa zamanda ileri
uygarlık seviyesine ulaştırmak,
hamle yapmak, tam bir
dinamizmle hareket etmek için
bir sıçramaya lüzum ve zaruret
vardır. Bu sıçrama eski düzenin
yıkılması ve tasfiyesi ile
mümkündür”
2) Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdakilerden
hangisini vurgulanmak istediği söylenemez?
A) Köklü ve radikal değişikler yapmayı
B) Eski düzenin ilerlemenin önünde bir engel
olduğu
C) Türk toplumunun ilerlemesi için ortamın
henüz uygun olmadığı
D) Çağdaşlık yolunda adımlar atılması gerektiği

3) Kurtuluş Savaşı sırasında;
• Kuvayı Milliye’yi etkin, milli iradeyi hakim
kılmak temel amaçtır.
• Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
• TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.
İlkelerinin benimsenmesi aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleşmesini zorunlu hale
getirmiştir?
A) Saltanatın kaldırılmasını
B) Harf İnkılâbının yapılmasını
C) Çok partili hayata geçilmesini
D) Devletçilik ilkesinin benimsenmesini

Ekonomi alanında
inkılaplar
Teşvik-i sanayi

İş bankasının

kanunu

açılması

?

4) Yukarıdaki şekilde ? ile boş bırakılan
yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Türk Dil kurumunun açılması
b) Şapka kanunu
c) Halifeliğin kaldırılması
d) Kayseri tayyare fabrikasının açılması

İlk ve ortaöğretim
kesinlikle insanlığın ve
uygarlığın gerektirdiği
bilim ve tekniği
vermelidir.
5) Yukarıdaki sözüyle Mustafa Kemal, Türk
milleti için nasıl bir eğitim anlayışını
öngörmektedir?
A) Uygar devletler seviyesine çıkarabilecek bir
eğitim
B) Eğitim faaliyetlerini tek elden yönetme
C) Eski usullerle bir eğitim yapma
D) Uygar devletlerin denetim ve gözetiminde
yapılacak bir eğitim

-Ülkenin rejimi
belirlendi
-Devlet başkanı
belirlendi
-Ülkenin adı belirlendi
6) Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki hangi olayın
sonucudur?
A)Saltanatın kaldırılmasının
B)Halifeliğin kaldırılmasının
C)Cumhuriyetin ilanı
D)Tevhit-i tedrisat kanunu

Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir.
7) Aşağıdakilerden hangisi bu sözle paralel bir
uygulamadır?
a) Türk medeni kanunun kabulü
b) Teşvik-i sanayi kanunu
c) İstiklal mahkemelerinin kurulması
d) Saltanatın kaldırılması

SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR
I. TBMM’nin açılması
II. Saltanatın Kaldırılması
III. Tekke-zaviye ve Türbelerin kapatılması

10) Üniversiteler ile ilgili olarak Malche’nin
hazırladığı rapora göre:
-Üniversitelerin gelişmesi için dil derslerine
ağırlık verilmeli
-Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri
yükseltilmeli
-Bilimsel araştırmalara ağırlık verilmeli
-Öğrenci alımında sınav yapılmalı
Buna göre;
I-Akademisyenlerin bilimsel seviyeleri düşüktür.
II- Gelişim için bilimsel araştırma yapılmalıdır.
III- 1930 öncesinde üniversitelerde hiçbir
bilimsel araştırma yapılmamıştır.
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III

IV. Cumhuriyetin ilan edilmesi
8) Yukarıdaki şemada verilen inkılâplardan
hangisi siyasi alanda yapılmamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV

9)

11) Cumhuriyet döneminde yaşanan bazı
gelişmeler şunlardır:
-Ziraat enstitüleri kurulmuş
-Veterinerlik okulları açılmış,
-Ziraat Bankası açılmış,
-Aşar vergisi kaldırılmıştır.
Aşağıdakilerden
hangisi
bu
çalışmalarla
ulaşılmak istenen öncelikli hedeflerden biri
değildir?
A) Köylüye maddi destek sağlamak
B) Tarım ve hayvancılığı geliştirmek
C) Köylünün vergi yükünü hafifletmek
D) Tarımsal ürünlerin ihracatını artırmak

12) “…Milletimizin yüksek karakterini, yorgunluk
bilmeyen çalışkanlığını, yaratılıştan sahip olduğu
zekâsını, ilime bağlılığını, güzel sanatlar sevgisini,
milli birlik duygusunu devamlı olarak ve her türlü
vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek milli
idealimizdir.”
Yukarıda, Atatürk’ün 10. Yıl nutkundan bir
bölüm verilmiştir. Bu bölüme bakarak:
I- Türk milleti çalışkandır.
II- Gelecek planlamalarından bahsedilmiştir.
III- Türk milleti birlik ve beraberlik duygusuna
sahiptir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III

13) Osmanlı toplumunda kullanılan takvim, saat,
rakam
ve
ölçüler
çağdaş
milletlerin
kullandıklarından farklıydı. Hatta bazı ölçü ve
tartı birimleri, ülke içinde bölgeden bölgeye,
şehirden şehire değişebiliyordu.
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda bu durumdan
toplumun en çok hangi alanda zarar görmesi
beklenir?
A) Sanayi
B) Ticaret
C) Tarım
D) Ulaşım
-Türk İdman Cemiyetinin kurulması
-Sanatoryumların açılması
-Musiki Muallim Mektebi’nin açılması
14) Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki alanlarla
eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) Resim
B) Sağlık
C) Spor

D) Müzik

15) Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ulusal
egemenlik anlayışını güçlendirme amacına
yöneliktir?
a)Tekke ve zaviyelerin kapatılması
b)Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
c)Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
d)Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi

16) Türkiye’de, düşünce ve duyguda birleşen
bir toplum oluşturma amacıyla aşağıdakilerden
hangisi gerçekleştirilmiştir?
A) Kabotaj Yasası’nın çıkarılması
B) Çok partili hayata geçilmek istenmesi
C) Soyadı Kanunu’nun kabulü
D) Eğitim-Öğrenim Birliği Yasası’nın kabulü

