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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va’dettigi günler hakk’ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

İSTİKLAL MARŞI

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım;

O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!



Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etme-
ktir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde 
dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulun-
acağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette 
tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir 
galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları 
dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha 
vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde 
bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebil-
irler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kur-
tarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
20 Ekim 1927



Kıymetli Öğrenciler,

İyi bir gelecek hayalleri kuran sizler için sınavlar önemli kilometre taşlarıdır. Sınavlarda istediğiniz başarıyı elde edebilmek  için 

planlı ve istikrarlı bir şekilde çalışmanız gerekmektedir. Liselere Giriş Sınavı’nda karşınıza çıkacak derslerden biri de T.C. İnkılap 

Tarihi ve Atatürkçülük dersidir. 2018 yılından itibaren uygulanan Liselere Girişi Sınavı’nda çıkan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçü-

lük dersine ait sorular ile MEB tarafından yayınlanan örnek sorular incelendiğinde; öncelik sonralık ilişkisini kurabilme, haritalar 

üzerinde gösterilen mekanı algılayabilme, muhakeme yapabilme, analiz ve sentez yapabilme gibi üst düzey becerileri ölçen sorulara 

yer verildiği görülmektedir.

Sınava hazırlık sürecini en kaliteli biçimde geçirmenizi sağlamak amacı ile kaleme aldığımız bu eserde PİSA, TİMMS ve MEB örnek 

sorularını dikkate alarak sınavlarda çıkması muhtemel sorular hazırladık. Bu sorular sayesinde yeni nesil sorulara kolayca uyum 

sağlayarak sınava girdiğinizde “Ben bunun çok benzerini çözmüştüm!” diyeceğinize olan inancımız tamdır. Kitapta yer alan soruları 

çözdüğünüzde mantık-muhakeme, görsel ve tablo yorumlama sorularını kolayca çözebileceksiniz.

Bilmenizi isterim ki tarih geçmişten gelir ancak geleceğe ışık tutar. Ülkemizin işgalden kurtuluşunu ve kuruluşunu anlatan T.C. İn-

kılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi yalnızca bir sınav sorusundan ibaret değildir. Bu dersi öğrenmenizin temel amacı vatan sevgisi, 

bağımsızlık duygusu ve milli kültüre bağlılık gibi manevi değerleri de güçlendirmektir. Bu değerlere sahip bireyler olarak temel 

göreviniz ülkemizin gelişmesi ve yarınlara daha güçlü bir şekilde ilerleyebilmesini sağlamaktır. Unutmayınız ki vatanını en çok 

seven görevini en iyi yapandır. Bu yolda sizlere en ufak bir katkımız olursa bu bizim için en büyük mutluluk kaynağı olacaktır.

Başarılarınızın daim olması dileğiyle…

Yusuf TULUK

Magma Yayınları 

Sosyal Bilgiler zümre başkanı 

ÖNSÖZ



İÇİNDEKİLER

MİLLİ BİR DESTAN: 

YA İSTİKLAL 

YA ÖLÜM!

BİR KAHRAMAN 

DOĞUYOR

MİLLİ UYANIŞ: 
BAĞIMSIZLIK 

YOLUNDA ATILAN 
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Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar TEST 5

1. Cumhuriyet’in İlanı ile;

Yeni Türk devletinin ismi ve rejimi belli olmuştur.

Milli egemenliğin sağlanması yönünde büyük bir 
adım atılmıştır.

Devlet başkanlığı sorunu çözüme kavuşturulmuş-
tur.

İlk meclis başkanı Fethi Okyar, ilk başbakan ise 
İsmet İnönü olmuştur.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabi-
lir?

A) Halkın yönetimdeki etkisi azalmıştır.
B) Meclisin karar alma süreci uzamıştır.
C) Tam bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılmıştır.
D) Meclis hükumeti sisteminden kabine sistemine geçil-

miştir.

2. Esasen Gazi kararını vermişti. Yeni devletin başkenti An-
kara olacaktı. Ankara, 27 Aralık 1919’da hiçbir resmî un-
van ve sıfatı olmayan Mustafa Kemal’i coşkuyla bağrına 
basmıştı. Millî kıyafet giymiş seğmenlerle beraber bütün 
halk “ vatanı ve milleti düşmandan kurtarmak için hepimiz 
ölmeye hazırız, emrini bekliyoruz” diye haykırmışlardı. O 
günden sonra Ankara, Milli Mücadele’nin merkezi olmuş-
tu. Düşman istilâsı Ankara önlerinde durdurulmuştu, Milli 
Mücadele’yi yürütmekte Mustafa Kemal’in meşruiyet kay-
nağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da toplan-
mış ve yeni devletin yönetimini burada üstlenmişti.

Buna göre Ankara’nın başkent seçilmesinde;

I. Merkezi bir konumunun olması,
II. TBMM’nin Ankara’da bulunması,
III. Halkının Milli Mücadeleye olan desteği

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebi-
lir?

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

3. 

1924 Anayasası’nın Bazı Maddeleri:
-Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
-Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır. Resmî 
dili Türkçedir. Başkenti Ankara’dır.
-Hâkimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir.
-Seçimler dört yılda bir yapılır. On sekiz 
yaşını tamamlayan her erkek oy kullan-
ma hakkına sahiptir.
-Yasama ve yürütme yetkileri meclise, 
yargı yetkisi ise bağımsız mahkemelere 
aittir.

Bu maddelere bakıldığında aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Yargıda bağımsızlık sağlanmıştır.
B) Laik bir devlet sistemi benimsenmiştir.
C) Kadın erkek eşitliği arka planda kalmıştır.
D) Ulusal egemenlik anlayışı benimsenmiştir.

4. Gazi Mustafa Kemal 16-17 Ocak 1923 tarihlerinde İstan-
bul gazetelerinin kalburüstü (seçkin) mensuplarıyla özel 
olarak görüşürken, onların Hilâfet hakkında görüşleri-
ni sormuş, bu vesileyle hilâfetle ilgili görüşlerini şimdilik 
mahrem kalması kaydıyla açıklamıştı. Halkla olan soh-
bette de “ ... Yeni devletin mukadderatına, muamelatına 
(davranışlarına), istikbaline ismi halife olsun, padişah ol-
sun, ne olursa olsun hiç kimsenin müdahele edemeyece-
ğini” açıkça ifade etmişti.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki değerlendirme-
lerden hangisi yapılamaz?

A) Gazi’nin halkı ile bir arada zaman geçirdiği
B) İstanbul halkının halifeliğin kaldırılmasına karşı çıktığı
C) Gazi’nin yeni kararlar için uygun ortamı beklediği
D) Kurulan yeni devletin halkın kararları ile idare edileceği
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5. 

1921 ANAYASASI

1924 ANAYASASI

YASAMA

Büyük Millet 
Meclisi

Büyük Millet 
Meclisi Hükûmeti

Büyük Millet 
Meclisi

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi

Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve 

Bakanlar Kurulu

Bağımsız
mehkemeler

YÜRÜTME YARGI

Tablodaki bilgilere bakılarak;

I. yasama organının her iki anayasada da aynı olduğu,
II. 1921 Anayasası’nda güçler birliği ilkesinin benimsendiği,
III. 1924 Anayasası’nın 1921 Anayasası’na göre daha demokratik olduğu

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

6. Şer’iyye ve Erkân-ı Harbiye Vekâletlerinin Kaldırılması 

Mustafa Kemal 1 Mart 1924 tarihinde Meclise hitabında, 
İslâm dinînin bir an önce siyaset vasıtası olmaktan çıka-
rılmasını istemiş, bu arada vatanın güvencesi olan ordu-
nun siyaset dışında tutulması gereğine işaret etmişti. Bu 
direktif doğrultusunda 2 Mart 1924’de Meclise verilen ka-
nun teklifinde, bu iki vekâletin kaldırılması, elli milletvekili 
imzasıyla istenmekteydi. Yasanın gerekçesinde “din ve 
ordunun siyaset cereyanları ile ilgili olması birçok sakın-
calar taşındığından, kaldırılmaları ve evkafın bütün malla-
rının millete maledilmesi” öngörülerek yasalaşmıştır.

Bu bilgilere bakılarak Mustafa Kemal’in amaçları ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Laik bir siyasi yapı oluşturmak
B)  Ordu ve siyaseti bağımsız hale getirmek
C) Orduya mensup kişileri saf dışı bırakmak
D) Devletinin güvenliğini üst düzeyde sağlamak

7. 
Asker 60 Üniversite Hocası 4
Mühendis 2 Çiftçi 42
Yüksek memur 38 Öğretmen 13
Hakim ve savcı 17 Tüccar 36
Yönetici 44 Bankacı 3
Avukat 49 Din Adamı 49
Diplomat 2 Gazeteci 11
İşçi 1 Aşiret Reisi 6
Belediye Başkanı 7 Doktor 16
Diğer Memur 17 Mesleği Bilinmeyen 31

Yukarıdaki tabloda Milli Mücadele’yi yöneten I. Meclisteki 
milletvekillerinin mesleki dağılımı verilmiştir.

Tablodaki bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Farklı mesleklerin meclis içerisinde yer aldığı
B)  Demokratik bir toplum yapısı oluşturulmaya çalışıldığı
C) Birlik ve beraberlik düşüncesi ile hareket edildiği
D) Gazetecilerin, milli egemenliğe doktorlardan daha çok 

önem verdiği
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8. 

23 Nisan 1920 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi kuruldu.

20 Ocak 1921 Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu'nda 

egemenliğin millete ait 
olduğu kabul edildi.

1 Kasım 1922
Saltanat kaldırıldı.

29 Nisan 1933
Atatürk tarafından 29 

Ekim "en büyük bayram" 
olarak nitelendirildi.

23 Ekim 1923
Cumhuriyet ilan 

edildi.

24 Temmuz 1923 Lozan 
Antlaşması imzalanarak, 

Yeni Türk devletinin 
bağımsızlığı kabul edildi.

CUMHURİYET’İN İLANINA GİDEN SÜREÇ

Görselde verilen bilgilere göre Cumhuriyet’in İlanı ile ilgili aşağıda yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Aşamalı bir şekilde gerçekleşmiştir.
B) Atatürk tarafından büyük önem verilmiştir.
C) Padişahlık sisteminin güçlenmesini sağlamıştır.
D) Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra gerçekleşmiştir.

9. 

SALTANATIN KALDIRILMA SEBEPLERİ

• Saltanat sisteminin milli egemenlik düşüncesine uygun olmaması

• Kurtuluş Savaşı’nın Ankara Hükümeti tarafından kazanılmasına rağmen Lozan Konferansı’na İstanbul Hü-
kümeti'nin de çağrılması

• İstanbul Hükümeti’nin Kurtuluş Savaşı esnasında Milli Mücadele’ye karşı fetva çıkartması, İngiliz uçakla-
rıyla Anadolu’ya havadan Milli Mücadele’yi kötüleyen kağıtlar bırakarak o zaman uçağı bilmeyen Anadolu 
halkında “Allah Milli Mücadele’yi istemiyor.” gibi bir algı oluşturmaya çalışması 

Tablodaki bilgilere bakarak “Saltanatın Kaldırılması” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Tek kişilik yönetim anlayışı meşrulaşmıştır.
B) Halkın devlet yönetimine katılmasının önü açılmıştır.
C) Kaldırılma sebepleri arasında uluslararası ilişkiler etkili olmuştur. 
D) Türk halkının dini duygularının istismar edilmesi önlenmek istenmiştir.
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1. Savaştan sonra Türk Anayasası’nın gelişimi, henüz kesin 
bir biçim almış sayılmaz. Değişiklikler ve düzeltmeler yap-
mak ve anayasayı daha yetkin bir hale getirmek gereklidir.

Atatürk’ün verilen sözüne bakılarak aşağıdaki değer-
lendirmelerden hangisi yapılamaz?

A) Anayasanın bazı eksiklikleri olduğu
B) Hukuki alanda yeniliklerin gerçekleştirilmeye çalışıldığı
C) Anayasanın çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi 

gerektiği
D) Türk Anayasası’nın tamamının Mustafa Kemal tarafın-

dan hazırlandığı

2. Türkiye;

• 1926 yılında İtalya’dan Ceza Kanunu’nu,

• 1928 yılında İsviçre’den Borçlar Kanunu’nu,

• 1928 yılında Almanya’dan Ticaret 
Kanunu’nu örnek almıştır.

Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangi-
sine ulaşılabilir?

A) En önemli kanunların 1928 yılında alındığı
B) Almanya ile ticari ilişkilerin gelişmiş olduğu
C) Hukuk alanında Avrupalı devletlerin örnek alındığı
D) Türk hukukunun tamamen milli bir sistem olduğu

3. 19. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nde şer’i ve örfi hukuk 
sistemi bulunuyordu. Gayrimüslimler ve yabancılarla il-
gili farklı hukuk uygulamaları vardı. 19. yüzyılda, Tanzi-
mat Dönemi’yle birlikte Batı’daki gelişmelerin de etkisiyle 
hukuk alanında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Ancak 
bu düzenlemeler hukuk alanındaki karmaşayı önleyeme-
miştir. Osmanlı hukuku, özellikle kadın hakları konusunda 
yetersiz kalmış; ekonomik ve ticari hayatı düzenleyen ku-
rallar, ihtiyacı tam olarak karşılayamamıştır.

Buna göre Osmanlı hukuk sistemi ile ilgili aşağıdaki 
çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Hukuki alanda birliğin olmadığı
B) Çağın ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı
C) Var olan eksikliklerin Batı hukuku ile çözüme kavuş-

turulduğu
D) Kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik kuralların ye-

tersiz kaldığı

4. Hukukta birliği sağlamak ve kanunları bütün vatandaş-
ları kapsayacak şekilde düzenlemek için bazı çalışmalar 
yapıldı. Lozan Antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırılarak 
yabancıların hukuki ayrıcalıklarına son verildi. Yapılan 
hukuki düzenlemelerle cinsiyet, ırk, din ve mezhebe da-
yalı uygulamalar sonlandırıldı. Hukuk inkılabını amacına 
ulaştırmak ve genç Cumhuriyetin ihtiyaç duyduğu hukuk 
kadrolarını yetiştirmek için 1925’te “Ankara Adliye Hukuk 
Mektebi” açıldı. İsmi daha sonra Hukuk Fakültesi’ne dö-
nüştürülecek olan bu okul, Ankara Üniversitesi’nin teme-
lini oluşturdu.

Buna göre hukuk sistemimiz ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Laik bir hukuk sistemi oluşturulmak istenmiştir.
B) Sistemin iyileştirilmesi için hukukçuların eğitim alması 

sağlanmıştır.
C) Toplumda eşitlik ve adalet gibi kavramların benimsetil-

mesi amaçlanmıştır.
D) Azınlıkların kendi hukuk sistemiyle yargılanması doğ-

rultusunda çalışmalar yapılmıştır.
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5. 

                            MECELLE TÜRK MEDENİ KANUNU

✔ Mirasta erkekler daha fazla pay alırdı. ✔ Mirasta kadın erkek eşitliği getirildi.

✔ Çok eşli evlilik serbesttir. ✔ Tek eşli evlilik esastır.

✔ Sadece dini nikâh yeterlidir. ✔ Resmi nikâh zorunluluğu getirildi.

✔ Kadınlar istediği işte çalışamaz. ✔ Kadınların istediği mesleğe girme hakkı tanındı.

✔ Sadece erkeğin boşanma hakkı vardır. ✔ Kadınlara boşanma hakkı verildi.

✔ İki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine eşittir. ✔ Şahitlikte kadın ve erkek eşit seviyeye getirildi. 

Aşağıdakilerden hangisinin Mecelle’den Medeni Kanun’a geçilmesiyle yaşanan gelişmelerden biri olduğu söyle-
nemez?

A) Toplumsal alanda kadın erkek eşitliğinin sağlanması
B) Kadınların hukuksal alanda bazı haklar kazanması
C) Kadınların devlet yönetiminde söz sahibi olması
D) Kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi

6. Medeni Kanun ile;

Resmî nikâh zorunlu hâle getirildi.

Tek eşle evlilik esası getirildi.

Boşanmada mahkeme kararı zorunlu kılındı.

Mirasta kadın-erkek eşitliği sağlandı.

Kadınlara istediği mesleği yapma hakkı tanındı.

Buna göre Medeni Kanun ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Kadınların iktisadi hayata katılımının sınırlandırıldığı
B) Evliliklerin devlet kontrolü altına alındığı
C) Türk aile yapısında düzenlemelerin yapıldığı
D) Kadınların toplumdaki konumunun güçlendirildiği

7. Osmanlı Devleti zamanında uygulanan Mecelle Medeni 
Kanunu, cumhuriyet sonrası Türk toplumunun ihtiyaçları-
na cevap verecek yeterlilikte değildi. Mecelle Kanunu’nu 
inceleyen uzmanlar bu kanunun artık bizim için kullanı-
lamaz olduğuna karar verdiler. Bu karar üzerine hızlı bir 
şekilde çalışmalar başlatıldı. 4 Ekim 1926’da Türk Me-
deni Kanunu uygulamaya konuldu. Bu kanun kadınlara 
evlenme, boşanma ve miras konularında erkekle aynı 
hakları sundu.

Bu bilgilere bakılarak Medeni Kanunu’nun Türk kadı-
nına;

I. siyasi,
II. sosyal,
III. ekonomik

alanlarından hangilerinde haklar sunduğu söylenebi-
lir?

A) Yalnız I  
B) Yalnız II  
C) II ve III  
D) I, II ve III
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8. 

HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nin Açılması Cumhuriyet’in ihtiyaç duyduğu eğitimli hukukçuları yetiştirmek 
için açılmıştır.

Medeni Kanunu’nun Kabulü Medeni Kanun; evlenme, boşanma, miras konuları ve kadın-
ların toplumsal hayattaki yeri ile ilgili düzenlemeleri hayata 
geçirmiştir.

Ticaret, Ceza ve Borçlar Kanunlarının Kabulü Çağdaş bir hukuk sistemi oluşturmak amacıyla Avrupalı dev-
letlerin hukuk sistemi örnek alınmıştır.

Tabloda verilen bilgilere bakılarak;

I. Halkçılık ilkesi doğrultusunda bazı adımlar atılmıştır.
II. Türk hukuk sisteminin gelişmesi için çalışmalar yapılmıştır.
III. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde genç bir hukuçu kadrosu yetiştirme hedefi vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

9. 

Mustafa Kemal, Ankara Hukuk Mektebi Öğrencileriyle,  1926

1926 Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte devle-
tin laik bir yapıya kavuşturulmak istenmesi hukuk 
kurallarının da laik hale getirilmesi ihtiyacını ortaya 
çıkardı. Osmanlı hukuk sisteminin sürdürülmesi-
nin mümkün olmadığının anlaşılması üzerine, 
hukuk kurallarını yenilemek ve çağdaş hale 
getirmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Millî birlik 
esasına dayanan yeni Türk Devleti’nin kurul-
masıyla bireyin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap 
verecek nitelikte hukuk kurallarının yapılması için 
çalışmalara ağırlık verildi.

Bu bilgilere göre Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nin açılması aşağıdakilerden hangisinin hedeflendiği söylenemez?

A) Laik hukuk sistemi
B) Çağdaş hukuk sistemi
C) Dinamik hukuk sistemi
D) Geleneklerine bağlı hukukçular
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1. Cumhuriyet yönetimi, Osmanlı Devleti’nden çok fazla eksikliği bulunan bir hukuk sistemini devralmıştır. Aşağıda verilen 
şekilde Osmanlı Devleti hukuk sisteminde yer alan bazı durumlar ve bu durumların sebep olduğu sonuçlar verilmiştir.

DURUM

SONUÇ

Yabancı ülke vatandaş-
larına adl� kap�tülasyon-
lar ver�lmes�. 

Avrupa’dan alınan 
kanunlar �le esk� kanunla-
rın b�rl�kte uygulanması.

D�n� kurallara dayanan 
şer’� hukuk kurallarının 
uygulanması .

Kadınların boşanma 
haklarının olmaması ve 
m�rastan aynı oranda 
pay alamaması.

Hukuk s�stem�n�n 
toplumsal eş�tl�ğ� 
sağlayamaması.

La�k olmayan 
b�r hukuk 
düzen�n�n 
uygulanması.

Hukuk 
s�stem�ndek� 
karmaşanın 
sona ermes�.

Azınlıkların yabancı 
ülke vatandaşlığına 
geçerek hukuk denet�-
m�nden kurtulması.

1

2

3

4

Buna göre verilen durum – sonuç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

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

2. Osmanlı Devleti, yabancılara pek çok imtiyaz vermişti. Bu 
imtiyazlardan biri de yabancıların kıyılarımızda dilediği 
gibi vergi ödemeksizin ticaret yapabilmesiydi. Verilen im-
tiyazlar Türk denizcilerini zor durumda bırakıyor ve maddi 
kayıp yaşamalarına neden oluyordu. Bu duruma bir son 
vermek için Kabotaj Kanunu çıkarıldı. Bu kanun ile Türk 
karasularında ticari faaliyetlerin yalnızca Türk denizciler 
tarafından yapılması karara bağlanmıştır.

Buna göre aşağıdaki amaçlardan hangisine ulaşmak 
için hukuki bir düzenleme yapıldığı söylenebilir? 

A) Denizlerde yabancılara verilen tavizleri geri almak.
B) Avrupa’da Türklere verilen hakları genişletmek.
C) Batı ülkelerinde iktisadi bunalım ortamı oluşturmak.
D) Yabancı tüccarlardan elde edilen vergi gelirini artır-

mak.

3. Medeni Kanun ile birlikte;

  
Kadınlara boşanma hakkı 
tanınmıştır.

Resm� n�kah zorunluluğu 
get�r�lm�şt�r.

Kadınlara �sted�ğ� mesleğe 
g�rme hakkı ver�lm�şt�r.

Patr�khaneler�n d�n dışındak� 
�şlerle �lg�lenmes� yasaklan-
mıştır.

Alınan kararlar incelendiğinde aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Kadınların sosyal hayata etkin katılımı sağlanmıştır. 
B) Aile kurumu yasal güvence altına alınmıştır.
C) Politik alanda kadın – erkek eşitliği sağlanmıştır.
D) Batılı ülkelerin iç meselelerimize müdahalesi engellen-

miştir.
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4. Aşağıda Cumhuriyetin ilk yıllarında yükseköğrenim gören bir öğrenciye ait temsili öğrenci kimlik kartı verilmiştir.
          

ANKARA ADLİYE HUKUK MEKTEBİ
-ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI -

ÖĞRENCİ ADI:…..………...........

ÖĞRENCİ SOYADI:……………..

ÖĞRENCİ NO: 19232021

KAYIT YILI: 1937

                                  

Verilen görselden hareketle;

I. Sosyal sınıf ayrımlarını güçlendiren bir hukuk düzeni kurmak hedeflenmiştir.
II. Adli alanda üniversite seviyesinde eğitim veren kurumlar açılmıştır.
III. Okulda farklı hukuk sistemlerinin tanıtıldığı dersler okutulmuştur.
IV. Hakim, savcı ve avukat gibi hukuk alanında yetkin personel eksikliği giderilmeye çalışılmıştır.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

5. Osmanlı Devleti’nde İslam dininin kurallarını esas alan 
şer’i hukuk sistemi uygulanıyordu. Çok uluslu olan ül-
kede herkes kendi inancı doğrultusunda yargılanıyordu. 
Dini hükümlerin çözüme ulaştıramadığı konularda ise ge-
leneklere dayanan örfi hukuk devreye giriyordu. Yabancı 
ülkelere ise adli kapitülasyon verilmişti. Başka bir ülkenin 
vatandaşı olan bireyler Osmanlı topraklarında bir suç iş-
lerse kendi ülkesinin konsolosluk mahkemelerinde yargı-
lanıyordu. Ülkede yaşayan azınlıklar ise bu durumu suis-
timal ediyordu. Avrupa ülkelerinden birinin vatandaşlığına 
geçerek konsolosluk mahkemelerinde yargılanma hakkı 
elde ediyorlardı. Ayrıca hukuk sistemi eşitlikçi değildi. Ka-
dınlar oy kullanamıyor ve devlet memuru olamıyordu.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin hukuk 
alanında yaptığı düzenlemelere gerekçe olarak gös-
terilemez?

A) Kadınlara verilen hakların yetersiz olması
B) Yabancı hukuk düzeninin taklit edilmesi
C) Hukuk sisteminin laikleştirilmek istenmesi
D) Hukuk sisteminde ikiliklerin bulunması

6. 1924 Anayasası’nın bazı maddeleri aşağıda verilmiş-
tir. 

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

hakkına sahiptir.

Buna göre;

I. Hukuk sistemi laiklik ilkesine uygun olarak düzenlen-
memiştir.

II. Milli irade yasal olarak koruma altına alınmıştır.
III. Anayasa, ülkede yaşayan bütün sosyal gruplara yö-

netime katılma hakkı tanımıştır.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) I ve III                                                        
B) I ve II
C) II ve III                                                       
D) I, II ve III   
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7. 

HUKUKİ ALANDA 

YAPILAN YENİLİKLER

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

Tevh�d-� Tedr�sat Kanunu
Bu kanun �le b�rl�kte ülkede 
faal�yet gösteren bütün 
okullar tek b�r merkeze 
bağlandı.

Teşv�k-� Sanay� Kanunu
Bu kanun �le yatırım yapmak 
�steyen ancak yeterl� serma-
yes� olmayan vatandaşlara 
destek ver�ld�.

Meden� Kanun
Bu kanun sayes�nde a�le 
kurumu yasal olarak düzen-
lend�. Kadın – erkek eş�tl�ğ� 
sağlandı.

                                     
 

Tabloda verilen kanunların ilişkili olduğu alanlar sırası ile hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 1- Eğitim B) 1- İktisat C) 1- Kültürel D) 1- Siyasi
2- İktisadi 2- Eğitim 2- Siyasi 2- Sosyal
3- Sosyal 3- Sosyal 3- İktisadi 3- Kültürel

8.  

 ÖNCE  SONRA

Şer’i hukuk düzeninde 
kadınlar iş hayatına 
katılamıyordu.

Safiye Ali ilk kadın doktor, 
Sadiye Hanım ilk kadın 
belediye başkanı olmuş-
tur.

Osmanlı hukukunda dini 
eğitim veren okullar, batı 
tarzı okullar, azınlık okul-
ları ve yabancı okullar bir 
arada bulunmasına izin 
verilmişti

Okulların tamamı tek çatı 
altında toplandı. Bütün 
okullarda aynı müfredatın 
uygulanması sağlandı.

Verilen tablo incelendiğinde aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Toplumsal ve eğitim alanlarında hukuki düzenlemeler 
yapılmıştır.

B) Eşitlik ilkesinin ön planda tutulduğu bir adli sistem ku-
rulmuştur.

C) Yapılan yasal değişiklikler ile kültürel karmaşa yaşan-
masının önüne geçilmiştir.

D) Adli personel yetiştiren eğitim kurumlarının sayısı ar-
tırılmıştır. 

9. Cumhuriyetin ilk yıllarında hukuk alanında pek çok yenili-
ğe ihtiyaç vardı. Aile hukukunun düzenlenmesi ihtiyacı da 
bunlardan biriydi. Fakat ülkemiz savaşlarda eğitimli nüfu-
sunun büyük bölümünü kaybettiği için kanunları hazırla-
yacak yetişmiş hukuk profesörlerimiz yoktu. Acil ihtiyacı-
mızı karşılayabilmek için İsviçre Medeni Kanunu’nu aldık. 
İsviçre Medeni Kanunu, Türk kültürüne ve aile yapısına 
son derece uygundu. Ayrıca sorunları pratik bir şekilde 
çözebiliyordu. Üstelik içerdiği maddeler açık bir üslup ile 
yazılmıştı. Bu gerekçeler ile İsviçre Medeni Kanunu’nda 
küçük değişiklikler yapıldı ve Türk Medeni Kanunu olarak 
kabul edildi.

Metinden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisi İs-
viçre Medeni Kanunu’nun değiştirilerek kabul edilme-
sine sebep olarak gösterilemez?

A) Anlaşılır bir dille hazırlanmış olması
B) Ülkede kanun hazırlayacak yeterliliğe sahip personel 

bulunmaması
C) Yeryüzündeki en gelişmiş kanunların İsviçre tarafından 

hazırlanıyor olması
D) Türk aile yapısının ihtiyaçlarını karşılıyor olması
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1. Aşağıda eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikleri konu alan üç farklı sempozyuma ait afişler verilmiştir.

  SEMPOZYUM

ÜNİVERSİTE REFORMU
KONUŞMA ODASI- 1

  SEMPOZYUM

TÜRK TARİH KURUMU VE TÜRK 
DİL KURUMU’NUN AÇILMASI

KONUŞMA ODASI- 2

  SEMPOZYUM

HARF İNKILABI VE MİLLET 
MEKTEPLERİ

KONUŞMA ODASI- 3

Yavuz, Oğuz ve Işıl bu sempozyumlardan yalnızca birini seçecektir;

Yavuz: Yurdumuzdaki bütün vatandaşların kolayca okuma ve yazma öğrenmesini sağlayan yeniliğe ilişkin bir sempozyu-
ma katılacaktır.
Oğuz: Genç cumhuriyetimizin ilk yükseköğretim kurumlarının kalitesini artırmayı hedefleyen yeniliklere ilişkin bir sempoz-
yuma katılacaktır.
Işıl: Türkçenin bilimsel alandaki gücünü artırmayı ve Türk milletinin köklü geçmişini araştırmayı hedefleyen yeniliklere 
ilişkin bir sempozyuma katılacaktır.

Buna göre öğrenciler numaralandırılmış konuşma odalarından hangilerine giriş yapmalıdır?

A) Yavuz:   Oda 1  B) Yavuz: Oda 3        C) Yavuz: Oda 2              D) Yavuz: Oda 3
Oğuz: Oda 2         Oğuz:  Oda 1        Oğuz:  Oda 3                   Oğuz: Oda 2
Işıl: Oda 3              Işıl: Oda 2                 Işıl: Oda 1                        Işıl: Oda 1

2. 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde ülke-
mizin okumuş gençleri cepheye gitmiş ve birçoğu şehit 
düşerek cepheden geriye dönememiştir. Üstelik Osmanlı 
eğitim sisteminde okullaşma oranının az olması ve Arap 
harfleri ile okuma yazmanın zor olması nedeniyle Ana-
dolu’da okur yazar sayısı az idi. Bu nedenle okuma ve 
yazması daha kolay olan yeni Türk alfabesi kabul edildi. 
Ardından yurdun her yerinde her yaştan vatandaşın kayıt 
olabileceği Millet Mektepleri açılmıştır.

Metinde verilen yeniliklerin aşağıdaki sonuçlardan 
hangisini doğurması beklenemez?

A) Eğitim düzeyinin yükselmesi
B) Ulusal kültürün gelişmesi
C) Nüfusun niteliğinin artması
D) Sosyal devlet anlayışının zedelenmesi

3. Batılı tarihçiler Türklerin barbar millet olduğu ve medeni-
yete bir katkı sunmadıkları yönünde asılsız beyanlarda 
bulunuyorlardı. Bu asılsız söylemlere bilimsel bir cevap 
vermek lazımdı. Ayrıca Türk tarihinin bilimsel yöntemlerle 
ve detaylı olarak araştırılması gerekiyordu. Bu nedenle 
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu. Orta Asya’dan ve 
Anadolu’dan gelen Türk tarihçileri bu kurumun düzenledi-
ği kongrelerde önemli çalışmalara imza attılar. Ayrıca An-
kara’da Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi kurularak genç 
tarihçilerin yetişmesi sağlandı.

Metinde anlatılan yenilikler ile aşağıdaki amaçlardan 
hangisinin gerçekleşmesi hedeflenmemiştir?

A) Milli kültürü müdahaleye açık hale getirmek
B) Avrupalıların iddialarını çürütebilmek
C) Milli tarih anlayışını oluşturmak
D) Yurda yeni bilim insanları kazandırmak
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4. Aşağıda Türk Dil Kurumu tarafından basılan bazı eserler verilmiştir.

                        

Verilen görseller incelendiğinde Türk Dil Kurumu ile ilgili;

I. Türk dilinin geliştirilmesi için farklı milletlerden üyelerin katıldığı toplantılar düzenlemektedir.
II. Türkçenin tarihini araştırarak gelişim aşamalarını ortaya koymaktadır.
III. Türkçenin yabancı dillerin boyunduruğu altında kalmaması için çalışmalar yapmaktadır.
IV. Gelecek nesillere dilimizin kelime dağarcığını aktarma görevini üstlenmektedir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

5. 

Osmanlı Devleti döneminde ülkede dini eğitim veren 
okullar, batı tarzı eğitim veren okullar, azınlık okul-
ları ve yabancı ülkelerin açtığı okullar vardı. TBMM 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu çıkararak bütün eğit-
im kurumlarını Maarif Nezareti’ne bağladı. Azınlık 
okulları ve dini eğitim veren medreseler kapatıldı. 
Yabancı okullar ise kültür derslerinin Türk öğret-
menler tarafından okutulması ve Maarif müfettişleri 
tarafından denetim yapılması şartları ile serbest 
bırakıldı. Yurttaki bütün okullarda aynı müfredatın 
uygulanmasına karar verildi.

Bu bilgilerden hareketle Tevhid-i Tedrisat Kanunu 
aşağıdaki sorunların hangisine bir çözüm üretme-
miştir?

A) Kültürel çatışmaların artış göstermesi
B) Eğitimde yabancı etkisinin bulunması
C) Endüstri hamlesinin yetersiz kalması
D) Eğitim sisteminde birliğin bulunmaması

6. 
“Büyük devletler kuran ataları-
mız, büyük ve kapsamlı meden�-
yetlere de sah�p olmuştur. Bunu 
aramak, tetk�k etmek, Türklüğe 
ve c�hana b�ld�rmek b�zler �ç�n b�r 
borçtur.”

 
 

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü Türk Tarih Kuru-
mu ile ilgili;

I. Türklerin kurduğu medeniyetleri araştırmak için kurul-
muştur.

II. Türk kültürünü ortaya çıkarmayı hedeflemiştir.
III. Milli egemenliği hakim kılmayı hedeflemiştir.

ifadelerinden hangisini ya da hangilerini destekle-
mektedir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
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7. Aşağıda eğitim - kültür alanında yapılan bazı yenilikler ile hedeflenen amaçlar ve bu amaçlara uygun yeniliklere ilişkin 
görseller verilmiştir.

1 2 3

a b c

Türkçen�n �ç�nde yer alan 
yabancı kel�meler� atmak ve 
yer�ne Türkçe kel�me 
üretmek, Türkçen�n b�r b�l�m 
d�l� hal�ne gelmes�n� sağla-
mak.

Yazı d�l� �le konuşma d�l� 
arasındak� farklılıkları g�der-
mek ve okuma yazma öğren�-
m�n� kolaylaştırmak.

Türk meden�yet�n�n kökler�n� 
�ncelemek ve Türkler�n dünya 
meden�yet�ne yaptığı katkıları 
ortaya koymak.

Verilen amaçlar ile görsellerin eşleştirmesi seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 1-a, 2-b, 3-c                                 B) 1-b, 2-c, 3-a                               C) 1-c, 2-a, 3-b                             D) 1-b, 2-a, 3-c

8. Türk Tarih Kurumu;

• Liselerde okutulması için dört ciltlik tarih kitabı hazır-
ladı.

• Türk bilim insanlarının tıp, astronomi, matematik gibi 
birçok bilim dalına yaptıkları katkıları ortaya çıkardı.

• Yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere tarih kong-
releri düzenledi.

Verilen bilgiler incelendiğinde;

D Y
I-Tarihi tecrübeler yeni nesile aktarılmıştır.
II- Ulusal kültür korunmuştur.
III- Milli şuur güçlendirilmiştir.

Doğru- yanlış tablosunun cevapları seçeneklerin han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?
A) D – D – D                                                   
B) D – Y - D
C) Y – D – D                                                    
D) D – D – Y

9. Eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerin amaç-
ları;

I. Türkçeyi tüm dünyada bilimsel çalışmalar için kullanı-
lan bir dil konumuna getirmek.

II. Her yaştan vatandaşımızın temel eğitim almasını sağ-
lamak.

III. Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için geçmiş-
te yapılan hataların tekrarlanmamasını sağlamak.

IV. Batılıların “Türkler sarı ırktandır. İnsanlığın gelişimine 
bir katkıları yoktur.” iddialarını çürütmek. 

Verilen amaçlar ulusal ve uluslararası olanlar şeklin-
de sınıflandırılırsa doğru sınıflandırma aşağıdakiler-
den hangisi olur?

Ulusal Uluslararası
A) I - III II – IV
B) IV I – II – III
C) I - IV II – III
D) II - III I - IV
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1. 

TOPLUMSAL ALANDAKİ GELİŞMELER
Şapka Kanunu Milletimizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkabilmesi için fes yerine şapka kul-

lanımına geçilmiştir.
Tekke ve Zaviyelerin 
kapatılması

Tekke ve zaviyeler çeşitli dini grupların dini eğitim gördüğü yerlerdi. Bu dini grupların cum-
huriyet yönetimine karşı çıkarılan isyanları desteklemesi sonucu tekke ve zaviyeler kapa-
tıldı. Ayrıca dini eğitimin okullarda din kültürü dersi ile verilmesi sağlandı.

Takvim, Saat ve 
Ölçülerde Değişiklik

Dünya ticaretinde etkili olan ülkeler kilogram, metre, miladi takvimi kullanırken Türkler arşın, 
okka, endaze ve hicri takvimi kullanıyordu. Bu durum ticari ilişkilerde iletişim kopukluğuna 
yol açıyordu. Yapılan değişiklikler ile bu kopukluğa son verildi.

Soyadı Kanunu Halk arasında aynı isimde olan vatandaşların birbiri ile karıştırılması sıkıntı doğuruyor-
du. Askerlik, adli olaylar, tapu ve miras gibi konularda karışıklık çıkıyor yanlış kişiler ask-
ere alınıyor, yanlış kişiler tutuklanıyordu. Ayrıca ağa, bey gibi unvanlar kullanan insanlar 
toplumda üstünlük elde ediyordu. Bu yanlışlıklara son vermek ve kimsenin kimseye üstün 
olmaması için soyadı kanunu çıkarıldı.

Buna göre;

I. Sosyal karmaşaların önüne geçilmiş ve bireylerin birbiri ile eşit hale gelmesi sağlanmıştır.
II. Yapılan yenilikler sayesinde Türk milleti her alanda dünyaya hükmetmeye başlamıştır.
III. Batı ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik hamleler yapılmıştır.
IV. Ulusal hakimiyetin korunması ve eğitimin laikleştirilmesi adına düzenlemeler yapılmıştır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. 

Şapka Kanunu’nun kabul edilmesiyle birlikte 
Türk toplumu görünüş itibariyle de çağdaşlaşma 
yaşamıştır. Ayrıca din adamlarının dini kıyafetlerini 
yalnızca mabetlerde giymesi için yasa çıkarılmıştır. 
Böylece milletimizin görünüm olarak çağdaş me-
deniyetler seviyesine ulaşması sağlanmıştır.

Metinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi yapı-
lan yeniliklerin sebebi olarak gösterilebilir?

A) Kıyafet devrimi ile modern bir ttoplumun oluşturulması
B) Anadolu ahalisinin yalnızca şapka giyebileceği düşün-

cesi
C) Şapkanın medeniyetin tek göstergesi olarak kabul 

edilmesi
D) Vatandaşlar arasında sosyal adaletin kısıtlanmak is-

tenmesi

3. TBMM 21 Haziran 1934 tarihinde kabul ettiği kanun ile 
bütün vatandaşlara soyadı alma zorunluluğu getirmiştir. 
Soyadı Kanunu ile birlikte toplumda ayrıcalık anlamı taşı-
yan bütün unvanlar kaldırılmıştır.

Bu bilgilerden hareketle Soyadı Kanunu’nun çıkarıl-
ması;

I. Toplumsal hayatta sınıf farklılıklarının oluşmasını ön-
lemek,

II. Devlet ile vatandaş arasındaki bağı güçlendirmek,
III. İsim benzerlerliğinden kaynaklanan sorunları çözmek

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A) I ve II                                                       
B) I ve III
C) II ve III                                                   
D) I, II ve III
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4. Türk tarihinde kadının önemli bir yeri vardır. Türk toplumunda kadınlar iş hayatına girmiş hatta savaşlara bile katılmıştır. 
Kadınlar aile yönetiminde söz sahibi olduğu gibi devlet yönetiminde de söz sahibi olmuşlardır. Hükümdar sefere çıktığı 
dönemlerde eşi yerine vekalet etmiştir. Devlet işlerinin yürütüldüğü kurultaya da katılmıştır. Tomris Hatun tarihin ilk kadın 
hükümdarlarından biridir. Cumhuriyet döneminde de modern görünüşü ile Türk kadını seçme ve seçilme hakkını elde ede-
rek ülke yönetimine katılmıştır. Avrupa ülkelerinin pek çoğundan önce Türk kadını bu hakkı elde ederek tarihe geçmiştir.

 

Bu bilgilerden hareketle Türk toplumu ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Yapılan yenilikler Türk kadınını gündelik yaşamdan koparmıştır.
B) Geçmişten günümüze sosyal yaşamda kadınları ön plana çıkarmıştır.
C) Toplumda bazı ilkel uygulamalar devam ettirilmiştir.
D) Türk kadını politik haklardan mahrum bırakılmıştır.

5. Aşağıda Mustafa Kemal’e ait nüfus cüzdanı verilmiştir.

 

Verilen görselden hareketle aşağıdaki sorulardan 
hangisine cevap verilemez?

A) Vatandaşlar arasında denklik var mıdır?
B) Unvanlara göre ayrım yapılmakta mıdır?
C) Toplumsal karışıklıklar sona erdi mi?
D) Ekonomik bunalım ortamı dağılmış mıdır? 

6. Tekke ve zaviyeler tarikat mensuplarının ibadet ettiği 
alanlardı. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu ve 
Rumeli’nin Türkleşmesi için önemli faaliyetlerde bulundu-
lar. Ancak bu kurumlar zamanla ayrılıkçı faaliyetlerin oda-
ğı haline gelerek bozulmuştur. Bu nedenle TBMM tekke 
ve zaviyeleri kapatmıştır.Aynı kanunla şeyh, derviş, mürit, 
dede ve seyit gibi unvanların kullanılması ve bu unvanla-
rın sembolü hâline gelmiş elbiselerin giyilmesi de yasak-
lanmıştır.

Metinde altı çizili ifade tekke ve zaviyelerin aşağıdaki 
durumlardan hangisine zemin hazırladığını kanıtla-
maktadır?

A) Geçmişten gelen düzenin korunmasına
B) Çağdaşlaşma yolunda adım atılmasına
C) Toplumda birlik ve beraberliğin bozulmasına
D) Resmi kayıtlardaki karışıklığın önlenmesine



155

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar TEST 9

7. Okuyacağımız kitapların konusu hakkında bilgi edinmek istediğimizde kitapların arka kapaklarındaki yazıları okuruz. Aşa-
ğıda dört farklı kitabın arka kapakları verilmiştir.

Buna göre Mustafa Kemal’in Türk toplumunda yaptığı değişim ve yenilik hareketlerini incelemek isteyen bir öğren-
ci seçeneklerde verilen kitaplardan hangisini okumalıdır?

A) B)

C) D)

YABAN
Yakup Kadr� Karaosmanoğlu’nun en başarılı 
romanları arasında göster�len Yaban, �lk defa 
1932 yılında okuyucuyla buluşuyor. Romanda 
zaman aralığı olarak B�r�nc� Dünya Savaşı’n-
dan Sakarya Meydan Muharebes�’n�n sonuna 
kadar geçen süre seç�l�yor. Yaban, söz konusu 
dönemde köyler�n ve köylüler�n durumunu ele 
alarak kurtuluş mücadeles�ne farklı b�r 
perspekt�ften bakmaya olanak sağlıyor. Yazar 
bununla b�rl�kte, yarattığı farklı statüdek� karak-
terlerle aydın-köylü çatışmasını da başarılı b�r 
şek�lde kurguya ekl�yor.

TÜRK’ÜN ATEŞLE İMTİHANI
Hal�de Ed�b Adıvar. çocukluk günler�nden 
1918'e kadark� anılarını Mor Salkımlı Ev 
başlığıyla kaleme almıştı. Türk 'ün Ateşle 
İmt�hanı, bundan sonrasını. 1918'den 1923 
sonlarına kadar olan dönem� anlatıyor. 
Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan-
lar, yazarın gözlemler� canlı ve etk�ley�c� b�r 
anlatımla okura sunuluyor.
Türk’ün Ateşle İmt�hanı, o günler� yaşayan 
b�r aydının �çten anlatımıyla yakın tar�h�m�ze 
ışık tutuyor.

ATATÜRK VE DEMOKRATİK TÜRKİYE
Atatürk, Anadolu coğrafyasında kültürel ve 
tar�hsel değerler üzer�nden Türk�ye toplumunu 
b�r değ�ş�m, yen�leşme, gel�ş�m sürec�ne 
taşıyan büyük b�r düşünür ve eşs�z b�r yen�den
yapılanmanın m�marıdır. Çöken Osmanlı 
Devlet�'n�n yer�ne, Türk�ye �nsanının katılımını 
ve b�reysel �n�s�yat�f�n� harekete geç�rerek, 
yepyen� b�r s�yasal ve sosyal yapılanmayı, 
yen� b�r yaşam b�ç�m�n� hayata geç�rmey�
amaçlamıştır. Bu açıdan, Türk�ye Cumhur�ye-
t�'n�n kuruluş �lkeler�, yen�den yapılanma ve 
değ�ş�m atılımlarına bakılınca Atatürk'ün 
dehası çarpıcı b�r hal almaktadır.

   ZEYTİNDAĞI
İnsanın kanını donduran tar�h� b�r sürec� "b�r 
�mparatorluğun çöküşünü" o zamana göre en 
duru Türkçeyle karşımıza get�r�yor. K�tapta 
Mehmetç�ğ�n Yemen'de, Aden'de, Kanal'da, 
Gazze'de, Arap Çöller�'nde nasıl kırıldığını, 
yen�lg�den sonra b�r vagon dolusu "mec�d�ye 
altınını" nasıl bıraktığımızı hayretler �çer�s�nde 
okuyacaksınız. Cemal Paşa'nın em�r subayı 
olarak, o günlerde en yakınında olan Fal�h Rıfkı, 
Zeyt�ndağı k�tabıyla tar�h�m�ze b�r �bret belges� 
bırakırken, her b�r� destan olab�lecek, asker�n 
günlükler� ve adeta kumar masasında kaybed�-
len Ahmetler�n, Mehmetler�n h�kayeler� tüyler�n�z� 
ürpertecek.
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1. Aşağıdaki tabloda Misak-ı İktisadi kararları ve bu kararlar doğrultusunda atılan bazı adımlar verilmiştir.
 ALINAN KARARLAR ATILAN ADIMLAR

4

3

2

1
Ham maddes� ülkem�zde 
bulunan sanay� dalları 
kurulacaktır.

Bursa Mer�nos Halı Fabr�kası’nın 
kurulması.

Özel teşebbüsün endüstr�leş-
me hamles�ne katkı sağlama-
sı �ç�n bazı yasal düzenleme-
ler yapılmalıdır.

Teşv�k-� Sanay� Kanunu’nun çıkarıl-
ması

Yen� kurulan tes�slere kred� 
sağlamak amacı �le banka 
kurulmalıdır.

B�r�nc� beş yıllık kalkınma planının 
uygulamaya konulması

Halk, ülkem�zde üret�len 
ürünler� kullanmaya ve 
tasarrufa teşv�k ed�lmel�d�r.

Yerl� malı haftası etk�nl�kler�n�n 
düzenlenmes�.

 

Buna göre tabloda numaralandırılmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

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

2. Cumhuriyetin ilk yıllarında her alanda olduğu gibi iktisa-
di alanda da tam bağımsızlık hedeflenmiştir. Yabancı ül-
kelerin boyunduruğu altında olmayan ve kendi kendine 
yetebilen bir Türk ekonomisi hayal edilmiştir. Türkiye’nin 
kendi öz kaynaklarına dayanan yerli ve milli bir ekonomi-
ye sahip olması için pek çok düzenleme yapılmıştır. 

Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi milli ve 
bağımsız bir ekonomi oluşturma amacı taşımamak-
tadır?

A) Batı ülkeleri ile ticari faaliyetlerin kolaylaşması amacı 
ile ölçü ve ağırlık birimlerinin değiştirilmesi

B) Yabancı şirketlerin elinde bulunan işletmelerin devlet 
tarafından satın alınması

C) Ham maddesi yurt içinde temin edilebilen endüstri te-
sislerinin kurulması

D) Türk limanlarında yalnızca Türk denizcilerinin ticaret 
yapabilmesini öngören Kabotaj Kanunu’nun çıkarılma-
sı

3. Türk çiftçisi modern usulleri kullanarak üretim yapmıyor-
du. Bu nedenle üretilen ürünlerin verimi ve kalitesi dü-
şüyordu. Bu soruna bir çözüm bulmak amacı ile Ziraat 
Mektepleri kuruldu. Böylece yeni teknikleri bilen ziraat 
mühendisleri yetişti ve yurdun dört bir yanına dağılarak 
çiftçiyi bilinçlendirdiler. Başta Ankara olmak üzere yurdun 
çeşitli illerinde örnek çiftlikler kurularak modern usullerin 
tanıtılması sağlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde üre-
tilen ürünlerin verimi ve kalitesi artı. Kurulacak sanayi te-
sislerinin ham madde ihtiyacı karşılandı.

Yapılan bu yenilikler ile aşağıdakilerden hangisi 
amaçlanmış olabilir?

A) İthalatın artması
B) Ekonomide dışa bağımlılığın artması
C) Yabancı sermayenin yatırım yapması
D) Kendi öz kaynaklarımız ile kalkınmanın sağlanması
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4. Aşağıda üç farklı kanalda aktarılan haberler verilmiştir. 

KANAL 1 KANAL 2 KANAL 3

Hükumet�m�z Zongul-
dak kömür maden 
�şletmeler�n� m�ll�leşt�rd�.

Gaz� Paşa, ser� üret�m 
yapab�len büyük 
fabr�kalar kurulacağını 
söyled�.

Devlet�n, özel sektör 
tarafından yapılama-
yan yatırımlara öncü 
olmasına karar ver�ld�.

   

Buna göre;

I. Kanal 1’de verilen haberi seyreden bir vatandaş ekonomimize yabancı etkisinin azaltıldığını öğrenir.
II. Kanal 2’yi izleyen bir birey el işçiliği ve küçük imalatın terk edilerek fabrika ve büyük işletmelere geçileceğini öğrenir.
III. Kanal 3’ü izleyen bir vatandaş devletin bütün yatırım alanlarını tekeline alacağını öğrenir.

çıkarımlarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

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

5. Cumhuriyetin ilk yıllarında;

l.  İktisadi yatırımlar devlet eliyle yapılmıştır.

II. Topraksız köylüye toprak dağıtılmıştır.

III. 1. Beş yıllık kalkınma planı uygulanmıştır.

IV. Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü kurul-
muştur.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelere ilişkin yorum-
lardan hangisi yanlıştır?

A) I. cümle, devletçi ekonomik model uygulandığının bir 
göstergesidir.

B) II. cümle, vatandaşlara özel mülk sahibi olma hakkının 
tanındığını gösterir.

C) III. cümle iktisadi hamlelerin üstünkörü yapılmadığının 
kanıtıdır.

D) IV. cümle, laik bir düzen oluşturma amacı taşımakta-
dır.

6. Aşağıdaki olay- sonuç eşleştirmelerinden hangisi 
yanlıştır?

OLAY SONUÇ
A) Kabotaj Kanunu’nun 

kabul edilmesi
Dış ticaret sınır-
landırılmıştır.

B) Türkiye İktisat Kongre-
si’nin yapılması

Milli ekonomi politi-
kasına yön verilmiştir.

C) Aşar Vergisi’nin 
kaldırılması.

Köylünün üzerindeki 
mali yük hafifletilm-
iştir.

D) Teşvik-i Sanayi 
Kanunu’nun kabulü

Devlet özel sektörü 
desteklemiş ve karma 
ekonomi modeli uygu-
lanmıştır.
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7. Türkiye ve Batılı ülkeler  temsili bir langırt oyunu oynamaktadır. Kırmızı oyuncular Türkiye takımını, mavi oyuncular Batılı 
ülkeleri temsil etmektedir. Maç Türkiye toprakları üzerinde oynanmaktadır.

KURALLAR;

Ekonomik alanda kazanım elde eden takım 1 gol atmış sayılacaktır. 
Oyunda yalnız 3 top kullanılacaktır.

I. Türk takımı maçın başında yoğun baskı yaparak Zonguldak Kömür İşletmeleri ve Demiryolu İşletmelerini Batılı şirket-
lerin elinden aldı.

II. Ev sahibi ekip, rakip savunmayı aşarak Kabotaj Kanunu’nu çıkardı. Böylece Batı takımı Türk limanlarından maddi ka-
zanç sağlama hakkını yitirdi.

III. Türk takımının teknik patronu Mustafa Kemal Atatürk Misak-ı İktisadi kararlarını aldırarak Türk maliyesini Batı etkisinden 
kurtarıyor. 

Canlı maç anlatımında verilen bilgiler incelendiğinde maç sonunda oluşan skor tabelası seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) B)

C) D)

TÜRK TAKIMI BATI TAKIMI TÜRK TAKIMI BATI TAKIMI

TÜRK TAKIMI BATI TAKIMI TÜRK TAKIMI BATI TAKIMI
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1. 
Anadolu halkı Kurtuluş 
Savaşı sırasında c�dd� 
b�r yoksulluk çekmek-
teyd�. Cumhur�yet�n �lk 
yıllarında tarım ürünler� 
üzer�nden alınan Aşar 
Verg�s� kaldırılarak 
köylünün ekonom�k 
gücü artırıldı.

Yüksek Z�raat Enst�tüle-
r� açılarak z�raat 
mühend�sler�n�n 
yet�şmes� sağlandı. 
Ankara’da kurulan Gaz� 
Orman Ç�ftl�ğ�’nde 
modern tarım yöntemle-
r� uygulanarak ç�ftç�ye 
örnek olundu.

Yurdumuzda bulunan 
pek çok l�man ve 
dem�ryolu yabancı 
ş�rketler tarafından 
�şlet�l�yordu. Bu duruma 
b�r son ver�lerek 
bahsed�len �şletmeler 
devlet tarafından satın 
alındı.

Kr�zler�n etk�s�n� 
azaltmak �ç�n yerl� malı 
serg�ler� açıldı. M�ll� 
İkt�sat ve Tasarruf 
Cem�yet� kurularak halk 
tasarruf yapmaya teşv�k 
ed�ld�.

Öğrencilerin verdiği bilgiler incelendiğinde Türk yöneticilerin ekonomi politikasını;

I. Sosyal Devlet
II. Tam bağımsızlık
III. Bilinçli üretim
IV. Kendi kendine yeterlilik

ilkelerinden hangilerine uygun olarak yönlendirdiği savunulabilir?

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

2. ……………………………………………………………......
Bu soruna bir çare üretmek isteyen TBMM, 1927 yılında 
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nu çıkararak girişimcilere kredi 
ve vergi kolaylığı sağladı. Tüccarların ve sanayicilerin 
sermaye ihtiyacını karşılayabilmek amacı ile Sanayi ve 
Maadin Bankası, Sümerbank ve Etibank kuruldu. Ancak 
1929 Dünya Ekonomik Krizi ortaya çıkınca  atılan adımlar 
beklenen etkiyi gösteremedi. 

Verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifade-
lerin hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış 
olur?

A) Ülke yabancı yatırımcıların iktisadi egemenliği altına 
girmişti.

B) Yerli üretici kalkınma hamlesine yeteri kadar katkı su-
namıyordu.

C) Türk çiftçisinin Aşar Vergisi’ni ödeyecek maddi gücü 
bulunmuyordu.

D) Endüstri tesislerinde teknik donanıma sahip personel 
ihtiyacı karşılanamıyordu.

3. 

1 Malatya, Kayseri ve Bursa’da dokuma 
fabrikaları açıldı.

2 İzmit’te kağıt fabrikası kuruldu.

3 Karabük’te demir - çelik fabrikası üre-
time başladı.

4 Beykoz’da Paşabahçe Cam Fabrikası 
kuruldu.

Yukarıda verilen sanayi atılımları İzmir İktisat Kongre-
si’nde alınan hangi karar doğrultusunda yapılmıştır?

A) Türkiye halkı milli hakimiyetini hiçbir şeye feda etmez.
B) Türkiye halkı, bir altın hazinesi üzerinde oturduğunun 

bilincindedir.
C) Ham maddesi ülkemizde bulunan sanayi kolları geliş-

tirilecektir.
D) Türk, ilim ve sanat yeniliklerini nerede olursa olsun alır.
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4. 

 1
NEDEN Sanayi alanında dışa bağımlılığın azaltılmak istenmesi.

SONUÇ Vatandaşlara kaliteli tohum ve fidan desteğinin verilmesi.

 2
NEDEN Harici etkenlerden bağımsız bir iktisadi düzen kurmak istenmesi.

SONUÇ Denizcilik faaliyetlerinin yalnızca yerli denizciler tarafından yapılması.

 3
NEDEN Ülkenin kırsal kesimlerinde temel ihtiyaç ürünlerinin üretiminin artırılmak istenmesi

SONUÇ Ziraat ürünleri üzerinden alınan Aşar Vergisi’nin kaldırılması. 

 4
NEDEN Yer altı zenginliklerinin ekonomik gelir getirmesini sağlamak.

SONUÇ Maden Tetkik ve Araştırma Enstitüsü’nün ve Etibank’ın kurulması.

Verilen neden- sonuç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

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

5. 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı Türk halkını maddi 
anlamda yıpratmıştı. Savaşlardan sonra nüfusun büyük 
bir bölümünün şehit düşmesi de iş gücünü azaltmıştı. 
Genç Türkiye’nin idari kadrosu bu gidişi durdurmak için 
çeşitli önlemler alarak milletin üretime daha etkin katılma-
sını sağlamak istedi.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda ya-
pılmış yeniliklerden biri değildir? 

A) Vatandaş üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi
B) Sanayi tesislerinin açılarak istihdamın artırılması
C) Bankalar kurularak sermaye ihtiyacının karşılanması
D) Ankara’da Maarif Kongresi’nin toplanması

6. Kapitülasyonlar, yabancılara adli ve toplumsal alanda 
olduğu gibi ekonomik alanda da geniş haklar tanıyordu. 
Ülkede yaşayan azınlıklar da yabancı ülke vatandaşlı-
ğı alarak bu ayrıcalıklardan yararlanabiliyor ve gümrük 
vergilerini ödemeden ticaret yapıyordu. Bu durum yerli 
tüccarın iflas etmesine neden oluyordu. İstiklal Harbi’nin 
sona ermesinin ardından barış görüşmeleri için İsviç-
re’nin Lozan kentine giden heyet ile görüşen Mustafa Ke-
mal kapitülasyonların kaldırılması konusunda asla ödün 
verilmemesini istedi.

Buna göre Mustafa Kemal aşağıdaki ilkelerden hangi-
sinin korunmasını istemiştir?

A) Milli egemenlik                     
B) Vicdan hürriyeti
C) Milli ekonomi                        
D) Toprak bütünlüğü
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7. 

EKONOMİDE ÜRETİM DÖNEMİ

Türk�ye İkt�sat Kongres� düzen-
lend�. Yerl� üret�m�n güçlend�r�l-
mes� yolunda öneml� kararlar 
alındı. Yurdun çeş�tl� bölgeler�n-
de fabr�kalar kuruldu.

Yabancılar tarafından �şlet�len 
l�manlar, dem�ryolları ve maden 
�şletmeler� m�ll�leşt�r�ld�. Kabotaj 
Kanunu �le kıyılarımızda t�caret 
yapma hakkı Türk den�zc�lere 
ver�ld�.

Atatürk Orman Ç�ftl�ğ� başta 
olmak üzere her bölgede örnek 
ç�fl�kler ve arboretumlar kuruldu. 
Yerl� üret�c�ler �ç�n özel tohum ve 
f�deler get�r�ld�. Yen� hayvan 
ırkları get�r�ld�.

Teşv�k-� Sanay� Kanunu �le 
b�rl�kte özel teşebbüs desteklen-
m�şt�r. Özel teşebbüse araz� ve 
kred� desteğ� sağlanarak yatırım 
yapmaları sağlanmıştır.

Verilen görsel incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Ülkemizin ekonomik darboğazdan çıkabilmesi için hukuki düzenlemeler yapılmıştır.
B) Avrupa ülkeleri ile ticari faaliyetlerin tamamı kalıcı olarak sonlandırılmıştır.
C) Ulusal servetin korunabilmesi adına bazı kurumlarda millileştirme yapılmıştır.
D) Zirai ve endüstriyel imalatın artırılması için modern imkankardan yararlanılmıştır.



162

Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar TEST 12

1. 

(I) Anadolu ahal�s� uzun süren harp dalgalarının ardından yoksulluk �le boğuşur duruma gelm�şt�. 
(II) Yoksulluk ve �mkansızlık neden�yle ortaya çıkan beslenme ve h�jyen sorunları salgın hastalık-
lara yol açmıştı. (III) Üstel�k ün�vers�tede hatta l�sede okuyan öğrenc�ler�n askere alınması nede-
n�yle doktor ve sağlık personel� sayısı oldukça az sayıdaydı. (IV)  Savaşın b�tmes�n�n ardından 
salgın hastalıkların önleneb�lmes� �ç�n Verem Savaş D�spanserler�, hastalıkların araştırılması �ç�n 
Numune Hastaneler�, aşı ve serum üret�m�n� sağlamak �ç�n Hıfzıssıhha Enst�tüsü kuruldu.

 

Metinde numaralandırılmış cümleler ile ilgili verilen yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) I. ve II. cümlelerde sağlık sorunlarının ortaya çıkma nedenleri açıklanmıştır.
B) II cümlede bulaşıcı hastalıkların eğitimsizlikten kaynaklandığı belirtilmiştir. 
C) III. cümle, sağlık alanında eğitim veren kurumlara ihtiyaç duyulduğunu kanıtlamaktadır.
D) IV. cümlede sosyal devlet ilkesi çerçevesinde hükumetin sağlık alanında aldığı tedbirler aktarılmıştır.

2. Aşağıda dört adet zarf içerisinde sağlık ile ilgili yapılması 
gereken bazı yenilikler verilmiştir. Bu yeniliklerden hangi-
si seçilirse önce o yenilik yapılacaktır.

l Ankara Numune Hastanes�’n�n kurulması.

ll İstanbul Hemş�re Mekteb�’n�n açılması.

lll Umum� Hıfzıssıhha Kanunu’nun çıkarılması.

lV Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın kurulması.

  Verilen zarflardan hangisi seçilirse öncelikle koruyu-
cu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine karar verilmiş 
olur?
A) I              B) II              C) III          D) IV

3. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında savaşların getird-
iği zorluklar nedeniyle halkın kıtlık yaşaması, 
alt yapı hizmetlerinin yetersizliği sonucu hijyen 
sıkıntısının yaşanması sağlık sorunlarını ortaya 
çıkarmıştır. Avrupa’ya tıp eğitimi için gönder-
ilen öğrenciler yurda dönerek sağlık ordularının 
oluşturulmasında önemli rol oynaması, hasta-
nelerin açılması ve maddi sorunların çözülmesi 
ile verem, frengi gibi bulaşıcı ve öldürücü hast-
alıklar yok edilmiştir.

Yukarıda verilen metin incelendiğinde sağlık sorunla-
rı aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) Askeri                                                      
B) İktisadi                                            
C) Eğitim                                            
D) İnanç 
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4. TBMM savaşların sona ermesinin ardından büyük bir sağlık mücadelesine girişti. Sosyoekonomik durumun bozuk ol-
masından kaynaklı sıtma, görme kaybına neden olan trahom, kuduz, frengi gibi hastalıklar ile mücadele edilmiştir. 1920 
yılında “Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti” (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) kuruldu. Bakanlık görevine getirilen 
Adnan Adıvar bir “Sağlık Müzesi” kurarak halkın hastalıklardan nasıl korunması gerektiğini anlatan resimler sergiledi. Aynı 
amaçla filmler çekilerek yurdun farklı bölgelerinde vatandaşlara seyrettirildi. Hastane yapımları, bu döneme ait diğer önemli 
faaliyetlerden biridir. Özellikle Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Erzurum’da açılan numune hastaneleri, tüm branşlarda hizmet 
veren ve “örnek olan” hastaneler olarak planlanmıştır.Bu hastaneleri desteklemek amacıyla 150 ilçede de her biri beşer 
yataklı dispanserler açılmıştır. Ayrıca, özel idare ve belediyeler tarafından da 189 adet dispanser açılmıştır. 1935’ten sonra 
2. Dünya Savaşı’ndan kaçarak ülkemize gelen Alman tıp profesörlerinden bir kısmı, numune hastanelerinde görev alarak 
bu hastanelerin gelişmesinde önemli bir rol üstlenmişlerdir.

Verilen metin incelendiğinde;

I. Toplumun hastalıklara karşı bilinçlenmesi ve  koruyucu önlemler alması yönünde faaliyetlerde bulunulmuştur.
II. Savaş ortamından kaçarak ülkesini terk eden doktorlar ile bu alandaki uzman ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır.
III. Osmanlı Devleti’nden miras kalan sağlık altyapısı sayesinde salgın hastalıklar kolayca bertaraf edilmiştir.
IV. Ülkede yayılan hastalıkların ortaya çıkmasında eğitimsizlik ve maddi olanakların yetersizliği yer almaktadır.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?  

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

5. Sağlık alanında yapılan bazı gelişmeler;

• Tüberküloz ile mücadele için 1924 yılında Heybeliada’da 30 yataklı bir sanatoryum (karantina hastanesi) kurulmuştur.
• Tıbbiye Mektebi’nde okuyan yoksul çocuklar için 1924 yılında İstanbul’da 200 yataklı bir Tıp Talebe Yurdu açılmıştır.
• Çeşitli illerde 11 sıtma dispanseri ve Adana’da sıtma hakkında incelemeler yapmak ve bu konuda bilgili hekimler yetiş-

tirmek üzere bir Sıtma Enstitüsü kurulmuştur.
• Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi’nde 1931 yılında ağız yoluyla BCG aşısı üretimi gerçekleşmiştir. Yine aynı müessese-

de 1934 yılında, ülke ihtiyacının tamamını karşılayacak kadar çiçek aşısı üretimi gerçekleştirilmiştir.
• Çocuk Esirgeme Kurumu, çocukların tıbbi bakımları için muayenehaneler açmış ve buralarda uzman hekimler ve diş 

hekimleri çalıştırılmıştır. 

Yapılan bu çalışmalar aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirme hedefi taşımamaktadır?

A) Tıp eğitimi alan bireylerin sosyoekonomik imkanlarını artırmak ve bazı hastalıklar ile mücadele edecek uzman hekim 
yetiştirmek.

B) Bulaşıcı hastalığa sahip insanları toplumdan ayırarak hastalığın yayılmasını önlemek ve tedavi hizmeti sunmak.
C) Sağlık hizmeti veren kurumları ülkenin geneline yaymak ve hastalıklardan korunmayı sağlayan ürünler üretmek.
D) Tıbbi alanda önde gelen ülkelere ait şirketler ile anlaşma yaparak sağlık sistemini bu şirketlere teslim etmek.
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6. 

"Nüfusumuzun korunması ve  artırılması amacına 
önemle d�kkatler�n�z� çeker�m. Toplumun sağlığı �ç�n 
öngörülen köklü önlemler durmaksızın gel�şt�r�lmel� 
ve gen�şlet�lmel�d�r. Bereketl� ve ver�ml� olan Türk 
m�llet�n�n sürekl� ve tekn�k sağlık önlemler�ne 
kavuşunca, Türk vatanını dolduracak ve şenlend�re-
cek güçte olduğuna k�msen�n kuşkusu yoktur"

 

Buna göre Mustafa Kemal Atatürk, nüfusun artmasını aşağıdaki şartların hangisine bağlamıştır?

A) Modern bir görünüm sağlamak için hukuki çalışma yapılmasına.
B) Sıhhi alandaki önlemlerin çağın şartlarına uygun olarak artırılmasına. 
C) Ulusal hakimiyet kavramının bütün unsurlarıyla birlikte uygulanmasına.
D) Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların üretime aktif olarak katılmasına.

7. Genç Türk Devleti kurulduğu ilk yıllarda hem içte hem de dışta ciddi sorunlar ile uğraşmak durumunda kaldı. Bu sorunlar-
dan birisi de sağlık alanında yaşanan sorunlardı. Salgın hastalıklar çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi ile sonuç-
lanıyordu. Ankara yönetimi bu gidişe dur demek için pek çok önlem aldı. Aşağıda sağlığa yapılan yatırımların sonucunda 
elde edilen istatistikler verilmiştir.

SAĞLIK HİZMETLERİNE AYRILAN PAYIN GELİŞİMİ

Yıllar Hastane Sayısı Doktor Sayısı Doktor Başına Düşen Hasta Sayısı

1923 86 554 19.860

1925 167 728 16.480

1930 176 1182 12.200

1935 182 1625 9270

1940 198 2387 7240

(Prof. Dr. Mehmet Saray, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi, s. 143.)

Verilen metin ve tablo incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Yıllar ilerledikçe sağlık alanındaki gelişmişlik düzeyi artmıştır.
B) 1940 yılında doktorlar önceki yıllara göre daha kaliteli hizmet sunabilirler.
C) Türkiye sağlık alanında dünya ülkeleri ile yarışabilecek durumdadır.
D) Yapılan çalışmalar neticesinde uzman hekim sayısı dört, kurum sayısı iki kat artmıştır.
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