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2.DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA 
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1. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde art arda ya-
şanan savaşlar, göçler ve ekonomik imkânların ye-
tersizliği sebebiyle sağlık alanında önemli sorunlar 
ortaya çıkmıştı. Ülke genelinde sıtma, trahom, frengi 
ve verem gibi salgın hastalıklar nedeniyle çok sayı-
da insan hayatını kaybetmişti. Türkiye Cumhuriyeti, 
sağlık ve sosyal yardım işlerini bir bütün olarak 
ele aldı. İlk olarak 2 Mayıs 1920 tarihli Kanun’la 
TBMM, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını oluş-
turarak sağlık alanında örgütlü çalışmayı başlattı. 
Ankara’da Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü 
kurularak Türkiye’de halkın sağlığının korunması 
amacıyla temel laboratuvar hizmetleri verilmeye 
başlandı (1928). Bütün yurtta salgın hastalıklara 
karşı aşı kampanyaları düzenlendi. Aşı ve serum 
üretimini karşılama görevi Hıfzıssıhha Enstitüsüne 
verildi. Yapılan sistemli çalışmalar sonucunda sıt-
ma, trahom, frengi ve verem gibi salgın hastalıklar 
engellendi.

Metinden yeni kurulan Türkiye’nin sağlık çalış-
maları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Bazı salgın hastalıkların önüne geçilmiştir.

B) Osmanlı Devleti’nin sağlık sistemi örnek alınmış-
tır.

C) Sağlık çalışmaları kanunla düzenlenerek örgütlü 
hale getirilmiştir.

D) Aşı ve serum üretimini gerçekleştirmeye yönelik 
çalışmalar yapmıştır.

2. 3 Mart 1924 tarihinde TBMM’de Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu kabul edildi. Bu kanuna göre Türkiye 
Cumhuriyeti’ndeki bütün okulların eğitim sisteminin 
düzenlenmesi ve öğretim programlarının hazırlan-
ması Millî Eğitim Bakanlığı’na bırakıldı. Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu’na göre Millî Eğitim Bakanlığı tara-
fından 11 Mart 1924 tarihinde medreseler kapatıldı.

Bilgiden yola çıkılarak;

I. Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı.

II. Milli ve çağdaş bir eğitim politikası benimsendi.

III. Eğitimde geleneksel yaklaşımlara ağırlık verildi.

Çıkarımlarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.

C) I ve II. D) II ve III.

3. Hiçbir kişiye, sınıfa, zümreye üstünlük tanımayan, 
ırk, dil, din, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi görüş 
ayrımı gözetmeden bütün vatandaşları kanun önün-
de eşit sayan anlayış Atatürk’ün halkçılık ilkesini 
ifade eder.

Bu bilgilere göre Atatürk’ün hangi sözü halkçılık 
ilkesini ifade etmektedir?

A) Bizim düşüncemizde çiftçi, çoban, amele, tüc-
car, sanatkâr, asker, doktor kısacası herhangi bir 
sosyal müessesede çalışan bir vatandaşın hak, 
menfaat ve hürriyeti eşittir.

B) Vatandaşları içinde çeşitli dinlere mensup unsur-
lar bulunan ve her din mensubu hakkında adil ve 
tarafsız tutum ve davranışta bulunmaya vazifeli 
olan bir hükûmet, fikir ve vicdan hürriyetlerine 
uymaya mecburdur.

C) İnkılabın temellerini her gün derinleştirmek, kuv-
vetlendirmek lazımdır. Zira medeni dünya çok 
ileridedir. Buna yetişmek, o medeniyet çemberine 
girmek mecburiyetindeyiz.

D) Memlekette her çeşit üretimin arttırılması için 
özel teşebbüsün devletçe gerekli görüldüğünü 
önemle vurguladıktan sonra diyebiliriz ki devlet 
ve özel teşebbüs birbirine karşı değil, birbirinin 
tamamlayıcısıdır.

4. Kazım Karabekir Paşa komutasındaki askerî bir-
likler, yaptıkları karşı saldırı ile Ermenileri yenilgiye 
uğrattı. Ermenistan barış istemek zorunda kaldı. 2–3 
Aralık 1920’de imzalanan Gümrü Antlaşması sonu-
cunda Ermenilerle savaş sona erdi ve Doğu Cephesi 
kapandı. Bu antlaşmayla Ermeniler işgal ettikleri 
yerlerden çekildiler. Kars, Sarıkamış, Kağızman ve 
Iğdır’ı TBMM’ye bıraktılar.  

Buna göre Gümrü Antlaşmasıyla ilgili olarak aşa-
ğıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) BMM, askeri başarının ardından siyasi bir zafer 
elde etmiştir.

B) Ermenistan TBMM’nin varlığını resmen tanımıştır.

C) Misak-ı Milli hedeflerine tamamıyla ulaşılmıştır.

D) Ermenistan bu antlaşmayı imzalayarak Sevr 
Anlaşması’nı reddetmiştir.
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5. “Hükûmet, memlekette kanunu egemen kılmak ve 
adaleti iyi dağıtmakla yükümlüdür. Bu nedenle ada-
let işi çok önemlidir. Adli siyasetimizde izlenecek 
amaç, öncelikle halkı yormaksızın süratle isabetle 
emniyetle adaleti dağıtmaktır. İkinci olarak toplumu-
muzun bütün dünya ile teması normal ve zorunludur. 
Bunun için adalet seviyemizi bütün medeni toplumla-
rın adalet seviyesi derecesinde bulundurmak zorun-
luluğundayız. Bu hususları tatmin için mevcut kanun 
ve usullerimizi bu görüşle iyileştirmekte, canlandır-
makta ve yenilemekteyiz ve buna devam edeceğiz.”

Mustafa Kemal’in sözlerine göre hukuk sistemi;

I. Tüm vatandaşlara adil uygulanmalıdır.

II. Geleneksel hukuk sisteminin dışına çıkılmama-
lıdır.

III. Çağa uygun olarak sürekli gelişmeli ve yenilen-
melidir.

Özelliklerinden hangilerini taşımalıdır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

C) I ve II. D) I ve III.

6. Kütahya Eskişehir Savaşlarının kaybedilmesinde 
ordunun silah, cephane ve araç gereç bakımından 
yetersiz olması önemli bir etkendir. Mustafa Kemal’in 
başkomutanlık yasası ile TBMM’ye ait yetkileri üzeri-
ne almak istemesinin nedenlerinden biri de Tekalif-i 
Millîye Emirleri’ni yayınlayarak ordunun ihtiyaçlarını 
karşılamaktır.

Bu bilgiye göre Mustafa Kemal ihtiyaçların karşı-
lanması amacıyla hangi eylemde bulunmuştur?

A) TBMM başkanı seçilmiştir.

B) Yasama yetkisini kullanmıştır.

C) Düzenli orduyu kurmuştur.

D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu yayınlamıştır.

7. Halide Edip Adıvar’ın “Ateşten Gömlek”, Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu’nun “Yaban”, Kemal Tahir’in “Yorgun 
Savaşçı”, Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” adlı romanları 
ve Abidin Dino’nun “Kuva-yı Millîye İnsanları” adlı 
resim dizisi Kurtuluş Savaşı ve Anadolu gerçeğini 
çarpıcı şekilde anlatan eserlerden bazılarıdır.

Verilen açıklamadan hareketle aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türk edebiyatı ve sanatı Kurtuluş Savaşı ile baş-
lamıştır.

B) Türk edebiyat ve sanatı tamamen Kurtuluş 
Savaşı’nı konu alır.

C) Kurtuluş Savaşı’nı konu alan eserler savaşın ka-
zanılmasında önemli rol oynamıştır.

D) Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşananlar sanat ve 
edebiyat eserlerine konu olmuştur.

8. Düzenli ordu birliklerinin bulunmadığı bu yöreler-
de, Temsil Kurulunun görevlendirdiği subayla-
rın yaptıkları örgütleme çalışmaları başarılı oldu. 
Ayrıca Karayılan, Tayyar Rahmi’ye Hanım gibi yerel 
kahramanların özverili mücadeleleriyle yerli halk; 
Mersin, Adana, Urfa, Maraş ve Antep’te Fransız ve 
Ermenilere karşı büyük bir direniş gösterdi.

Buna göre Güney Cephesi ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Güney Cephesindeki bütün illerde işgallere karşı 
başarı kazanılmıştır.

B) Bölge halkı bağımsızlık ruhunun önemli örnekle-
rini sergilemiştir.

C) Mücadele Kuva-yı Milliye birlikleri tarafından yü-
rütülmüştür.

D) Temsil Kurulu mücadeleyi desteklemiştir.
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9. Haritada kırmızı ile gösterilen ayaklanmalar hangi ayaklanma grubuna girer?

A) Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar

B) Kuva-yı Millîye Yanlısı Olup Sonradan Ayaklananlar

C) İstanbul Hükûmeti’nce Doğrudan Çıkartılan Ayaklanmalar

D) İstanbul Hükûmeti ve İtilaf Devletlerinin Kışkırtması Sonucu Çıkan Ayaklanmalar

10. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın bazı maddeleri aşağıdaki gibidir:

• Doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri de işgal edebilecekler (24. Madde).

• Bütün haberleşme istasyonları (telsiz, telgraf vb.) İtilaf Devletleri’nce denetim altına alınacak.

Buna göre;

I. Doğu Anadolu’da altı ilin Ermeni Devleti’nin egemenliğine geçmesi planlanmıştır.

II. Geniş kapsamlı bir işgalin ilk belirtileri ortaya çıkmıştır.

III. İstanbul Hükümeti işgallere karşı çıkmaktadır.

Yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

11. Wilson İlkelerinin 12. maddesinde “Osmanlı Devleti’nin çoğunluğu Türk olan bölgeleri, Türk egemenliğine 
bırakılmalıdır.” İfadesi geçmektedir.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Wilson İlkelerinin 12. maddesine uyulmadığını kanıtlamaktadır?

A) Birinci Dünya Savaşı sonunda bazı çok uluslu devletlerin tarihe karışması

B) Anadolu’nun Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. ve 24. maddelerine dayanılarak işgal edilmesi

C) Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan Mondros Ateşkes Anlaşması’nı imzalayarak çekilmesi

D) Arapların, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılarak İngiltere ve Fransa’nın güdümünde olan manda yö-
netimleri altına girmesi
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12. Kuva-yı Millîye birliklerine eli silah tutan her yaştan 
insan katılabiliyordu. Bu birliklere bazı yerlerde su-
baylar, bazı yerlerde Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali 
Efe ve Gökçen Efe gibi yerel kahramanlar önder-
lik yapıyordu. Ancak Kuva-yı Millîye güçleri büyük 
fedakârlıklarına karşın düzenli ordular karşısında 
yetersiz kaldılar.

Bu paragraf dikkate alındığında aşağıdakilerden 
hangisi gerekli hâle gelmiştir?

A) İtilaf Devletleriyle barış görüşmeleri

B) Düzenli ordu birliklerinin kurulması

C) Halktan toplanan vergilerin artırılması

D) Kuva-yı Milliye birliklerine halktan daha fazla ka-
tılım sağlanması

13. Osmanlıcılık akımı Osmanlı Devleti’nin sınırları 
içinde yaşayanları hangi din veya milletten olursa 
olsun kaynaştırarak bir Osmanlı milleti oluşturmayı 
amaçlar.

Verilen bilgiye göre Osmanlıcılık akımının hangi 
alanda etkili olması amaçlanmaktadır?

A) Sosyal  B) Kültürel

C) Askeri  D) Ekonomik

14. Mustafa Kemal’in okul yıllarından başlayarak ülke 
sorunlarıyla yakından ilgilenmesi, Şam’da Vatan ve 
Hürriyet Cemiyetinin kurulmasına öncülük etmesi, 
Trablusgarp’ta halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı 
başarılı bir mücadele vermesi onun;

I. Örgütleyici olması

II. Barışsever olması

III. İnsan sevgisine sahip olması

IV. Liderlik özelliğinin olması

özelliklerinden hangilerini kanıtlar niteliktedir?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.

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

15. 31 Mart Olayı’nda ayaklananların amacı, meşru-
tiyet yönetimine son vermekti. Gelişmeler üzerine 
meşrutiyet yanlıları Selanik’teki askerî kuvvetlerden 
yardım istedi. Selanik’te Hareket Ordusu adıyla bir 
ordu hazırlandı. Ayaklanma, Mustafa Kemal’in kur-
may başkanlığını yaptığı Mahmut Şevket Paşa ko-
mutasındaki Hareket Ordusu tarafından bastırıldı.              
II. Abdülhamit, ayaklanmanın bastırılması için gere-
ken önlemleri almadığı gerekçesiyle meclis kararıyla 
görevinden alındı. Yerine V. Mehmet Reşat getirildi. 
Yaşanan bu iç olaylardan sonra İttihat ve Terakki 
Cemiyeti yönetimde daha etkin bir konuma geldi.

Paragraftan hangi sorunun yanıtına ulaşılamaz?

A) 31 Mart Ayaklanmasını hangi ordu bastırdı?

B) Mustafa Kemal’in ilk görev yeri neresidir?

C) Mustafa Kemal’in Hareket Ordusu içindeki görevi 
nedir?

D) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yönetimde daha 
fazla söz sahibi olmasını sağlayan gelişme ne-
dir?     

16. Şemsi Efendi’nin öğrencileri, rüştiye son sınıf öğren-
cilerinden daha iyi yazı yazabilir, okuyabilir, matema-
tik problemlerini kolayca çözebilir, coğrafya haritala-
rını istendiği şekilde kullanabilirlerdi. Şemsi Efendi 
pedagojik ilkeleri bilen ve uygulayan bir öğretmendi. 
Selanik’te halk için kitap ve gazete okunması ama-
cıyla açılmış olan merkezlere kitap ve dergi vererek 
bu yerlere destek olmuştur.

Metin dikkate alındığında, Şemsi Efendi Mustafa 
Kemal’in kişilik gelişimi ve yetişmesi üzerinde;

I. Yenilikçi ve özgürlükçü olması

II. Okuma sevgisi ve araştırmacılığının gelişmesi

III. Savaş taktiklerinin gelişmiş olması

IV. Halkın gereksinmelerine dönük bakış açısı ka-
zanması

durumlarından hangileri konusunda etkili olmuş-
tur?

A) I ve III. B) II ve III.

C) I, II ve III. D) I, II ve IV.
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17. Cümlelerdeki boşlukları tablodan seçeceğiniz 
uygun sözcüklerle doldurunuz.

Tıp dünyasında ilk kez bir Türk doktor tarafından bir 
hastalığın tanımı yapıldı. Hulusi .................. tarafından 
tanımlanan bu hastalığa onun adı verildi.

Osmanlı Devleti’nin son günleri, Millî Mücadele ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu hakkındaki en önemli 
kaynak .................. tur.

.................., bir devletin yönetim biçimini belirtir. Bireyle-
rin temel haklarını güvence altına alırken devletin temel 
organlarının nasıl kurulup işleyeceğini belirler.

Mustafa Kemal iyi bir hatip, yazar, başarılı bir komutan, 
devlet adamı olarak tarihteki yerini almıştır. Bu özellik-
leri O’nun .................. kişilik özelliğine sahip olduğunu 
gösterir.

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, 29 Ekim 1933’te 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kutla-
malarında Ankara Hipodromu’nda halka seslendi. 
.................. olarak adlandırılan bu söylevde, Millî Müca-
dele yıllarından başlayarak kısa sürede bağımsızlığın 
kazanılması ve uygar milletler arasına girme yolunda 
alınan mesafeye vurgu yaptı. Kısa sürede elde edilen 
başarıların yeterli görülmemesi gerektiğini söyleyerek 
milletine uygar uluslar seviyesine çıkma hedefini gös-
terdi.

Nutuk, 10. Yıl Nutku, çok yönlü, 
�deal�st, TBMM, anayasa, d�zanter�, 
Behçet

18. Atatürk ilkelerini ve kavramları tanımları ile eş-
leştiriniz.

Akla ve bilime dayanan, yeniliklere açık ve dinamik 
toplumsal bir dönüşüm ve gelişim hareketi. ( )

Var olan çağdışı kalmış geleneksel kurumları kaldır-
mak, bunların yerine çağdaş kurumlar ve sistemler 
getirmek.( )

Kişilerin dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve siyasi görüş 
farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olmasını 
öngören ilke. (       )

Devletin bütün dinler karşısında tarafsız kalması anla-
mına gelen ilke. ( )

Milletini sevmek, onun varlığını yüceltmek ve milletinin 
varlığı için çalışmak olarak tanımlanan ilke. ( )

M�ll�yetç�l�k Halkçılık La�kl�k

Atatürkçülük İnkılap

              1  2 3

4 5
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19. Verilen ifadeler doğru ise dairelerin içine “D”, yanlış ise “Y” harfi koyunuz.

1929'da başlayan Dünya Ekonom�k Bunalımı Cumhur�yetç�l�k �lkes�n�n ortaya 
çıkış nedenler�nden b�r�d�r.

Türkler�n Orta Asya'dan başlayan geçm�ş�n� araştırmak, dünya meden�yet�-
ne katkılarını ortaya çıkartan çalışmalar yapmak amacıyla "Türk Tar�h 
Kurumu" kurulmuştur. 

Yen� harfler� halka öğretmek ve okuryazar oranını artırmak amacıyla 1 Ocak 
1929'da Halk Evler� açılmıştır. 

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe g�ren Kabotaj Kanunu �le Türk l�manları 
arasında yolcu ve yük taşıma �ş�n�n Türk devlet�ne a�t olması sağlanmıştır.

1883'te öğret�me başlayan Sanay�� Nef�se Mekteb� Cumhur�yet dönem�nde 
konservatuara dönüştürüldü.

20. Memlekette her çeşit üretimin arttırılması için özel teşebbüsün devletçe gerekli görüldüğünü önemle 
vurguladıktan sonra diyebiliriz ki devlet ve özel teşebbüs birbirine karşı değil, birbirinin tamamlayıcısıdır.”

Atatürk’ün bu sözü, hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilidir?


