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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 

Toplam 10 soru olup sınav süreci 15 dakikadır. 
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SINAVLA ÖĞRENCİ 

ALACAK ORTAÖĞRETİM 

KURUMLARINA İLİŞKİN  

DENEME SINAVI-1 



Hazırlayan: Engin DEMİRCİ 

1-Mustafa Kemal'in doğduğu 19. yüzyılın sonlarında 
Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve siyasi durumu 
oldukça kötüydü ve devlet uluslararası alanda yalnızlık 
içindeydi. Devlet yöneticileri ve aydınlar, bu durumun 
düzeltilmesi için Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve 
Türkçülük gibi fikir akımlarını benimsediler. 
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 
A)Mustafa Kemal'in düşünce akımlarının oluşmasında 

etkili olduğuna 

B)Osmanlı aydınlarının, devletin bu durumuna duyarsız 

kaldığına 

C)Osmanlı aydınlarının değişik fikir akımlarını 

benimsediğine 

D)Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve siyasi durumunun 

iyi olduğuna 

2-İzmirli genç vatanseverlerin işgal karşısında Anadolu 

halkına çektikleri telgrafta, "Yunanlılar güzel İzmir’imizi 

ve vatanımızı işgal ediyor. İzmir halkı silahıyla karşı 

koyuyor. Vatanını seven herkes için İzmir'e doğru 

koşmak bir görevdir." ifadeleri yer almaktadır. 

Buna göre telgrafta yer alan ifadelerin Anadolu 

halkında aşağıdakilerden hangisini güçlendirmesi 

beklenemez? 

A)Ulusal bilincin     B) Birlik ve beraberliği   

C) Vatan sevgisini  D)Manda ve himaye fikrini 

3- I. Dünya Savaşı'nın çıkmasından sonra, Osmanlı 

Devleti tarafsızlığını ilan etti. Ancak savaşın dışında 

kalamayacağını anlayan Osmanlı Devleti, İtilaf 

Devletlerine yakınlaşarak onların yanında savaşa 

girmeyi teklif etti. Bu teklife olumsuz cevap veren İtilaf 

Devletleri, Osmanlı Devleti'nin bu savaşta tarafsız 

kalması gerektiğini belirttiler. Osmanlı Devleti savaşa 

girmezse, İngiltere'nin Uzak Doğu'ya giden yolu 

güvenlik altında olacak ve yeni cepheler açılmayacaktı. 

Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz? 

A)Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı boyunca tarafsız 

kaldığına 

B)İtilaf Devletlerinin, Osmanlı Devleti'nin tarafsızlığını 

sağlamaya çalıştığına 

C)İngiltere'nin, Osmanlı toprakları üzerindeki 

çıkarlarını korumayı amaçladığına 

D)Osmanlı Devleti'nin, siyasi yalnızlıktan kurtulmaya 

çalıştığına 

4-Sevr Antlaşması ile Doğu Anadolu'da kurulmasına 

karar verilen Ermeni devleti fikrinden vazgeçilmiş ve 

bölgenin Türk toprağı olduğu kabul edilmiştir. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak 

gösterilebilir? 

A)Sevr Antlaşmasının geçersiz hâle geldiğine 

B)Türkiye ile Ermenistan arasında tüm sorunların 

çözümlendiğine 

C)Türkiye'de azınlıkların haklarının sorun olmaya 

devam ettiğine 

D)Doğu Anadolu'daki Ermeni nüfusunun, Türk 

nüfusundan fazla olduğuna 

 

5-Paris Barış Konferansında ele alınan konulardan biri 

de Osmanlı Devleti'nin nasıl paylaşılacağı konusuydu. 

Toplantıya çağrılan Yunanistan, Bizans 

İmparatorluğumun mirasçısı olarak Batı Anadolu ve 

Doğu Trakya üzerinde hak iddia ediyordu. Yunanlıların 

bu isteği, İngilizlerin de işine geliyordu. Çünkü o bölge, 

kendi aralarında yapılan gizli antlaşmalar gereğince 

daha önce İtalyanlara verilmişti. Fakat İngiltere, bu 

bölgede İtalya'nın yerine daha zayıf ve kendisine 

bağımlı kalabilecek bir Yunanistan'ın olmasını tercih 

ediyordu. 

Yukarıdaki açıklamaya dayanarak aşağıda-kilerden 

hangisine ulaşılamaz? 

A)Yunanistan'ın Batı Anadolu'da hak iddia ettiğine 

B)İngiltere ile Yunanistan'ın çıkarlarının uyuştuğuna 

C)Osmanlı topraklarının gizli antlaşmalarla 

paylaşıldığına 

D)İtilaf Devletleri arasındaki birlik ve beraberliğin 

güçlendiğine 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hazırlayan: Engin DEMİRCİ 

6-23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan I. TBMM'de 115 
memur ve emekli, 61 din adamı, 51 subay, 46 çiftçi, 37 
tüccar, 29 avukat, 15 doktor, 10 aşiret reisi, 8 tarikat 
şeyhi, 6 gazeteci ve 2 mühendis bulunmaktaydı. 
Bu durumun I. TBMM için aşağıdakilerden hangisini 
kolaylaştırdığı söylenebilir? 
A)İnkılap hareketlerini gerçekleştirmesini 

B)Uluslararası alanda resmî olarak tanınmasını 

C)Toplumun farklı kesimlerinin desteğini sağlamasını 

D)İtilaf Devletlerine siyasi üstünlüğünü kabul 

ettirmesini 

7-Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra 

Anadolu'daki birçok kentin İtilaf Devletlerinin eline 

geçmesi nedeniyle vatansever Türkler bütünleşerek 

bölgesel teşkilatlar kurdular. 

Buna göre, bölgesel cemiyetlerin kurulmasının temel 

sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Ulusal kurtuluşun sağlanmak istenmesi 

B)Ülke topraklarının işgale uğramış olması 

C)Osmanlı Devleti'nin, sorumluluklarını yerine 

getirmesi 

D)Osmanlı Devleti'nin, I. Dünya Savaşı'nda yenilmiş 

olması 

8- I. İnönü Savaşı'nın sonuçlarından bazıları şunlardır: 

•Türk halkının Millî Mücadelenin kazanılacağına olan 

inancı arttı. 

•Ortaya çıkan yeni durumu görüşmek üzere Londra'da 

bir barış konferansı toplandı. 

•Afganistan ile Dostluk Antlaşması, Rusya ile Moskova 

Antlaşması imzalandı. 

Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılabilir? 

A)TBMM'nin, Türk milletinin tek temsilcisi hâline 

geldiğine 

B)TBMM'nin gücünün ve otoritesinin arttığına 

C)İtilaf Devletlerinin sömürgeci amaçlarından 

vazgeçtiklerine 

D)Batı cephesinin kapandığına 

9-Lozan Barış Antlaşmasında, Sevr Antlaşması ile Doğu 

Anadolu'da kurulmasına karar verilen Ermeni devleti 

fikrinden vazgeçilmiş ve bölgenin Türk toprağı olduğu 

kabul edilmiştir. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak 

gösterilebilir? 

A)Sevr Antlaşmasının geçersiz hâle geldiğine 

B)Türkiye ile Ermenistan arasında tüm sorunların 

çözümlendiğine 

C)Türkiye'de azınlıkların haklarının sorun olmaya 

devam ettiğine 

D)Doğu Anadolu'daki Ermeni nüfusunun, Türk 

nüfusundan fazla olduğuna 

 

10-Tekalif-i Milliye Emirleri'ne göre her ilçede bir 

Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacak ve bu komisyon 

Yunanlılara karşı yapılacak savaşta ordu için gerekli 

silah, yiyecek ve taşıt gibi ihtiyaçları karşılayacaktı. 

Buna göre, Tekalif-i Milliye Emirleri'nin 

yayımlanmasında; 

I.Ordunun ihtiyaçlarının karşılanması, 

II.Meclisin askerî işlerden uzak tutulması, 

III.Yunanlılarla barış ortamının sağlanmak istenmesi 

amaçlarından hangisinin ya da hangilerinin 

benimsendiği söylenebilir? 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) Yalnız lll  

D) II ve III 

 

 


