
CUMHURİYET DEVRİ İÇ POLİTİKA-1 
 
1.    Lozan Konferansı'na TBMM'nin yanı sıra Osmanlı Hükümeti 

'nin de çağrılmasının gündeme gelmesi ü-zerine TBMM, 
saltanat ve hilafeti birbirinden ayırarak 1 Kasım 1922 yılında 
saltanatı kaldırmıştır. Bu durumun; 
I. halifeliğin etkisinin azalmaya başlaması 
II. laikliğe geçişte önemli bir aşama oluşturulması 
III. devlet başkanlığı meselesinin ortaya çıkması 
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir? 
 
A) Yalnız I B) Yanlız II C) II ve III 

D) I ve II E) I, II ve III 
 
2. Milli Mücadele yıllarında yayımlanan bildiri ve düzenlenen 

kongrelerde, ileride yeni bir devletin kurulacağı ve saltanatın 
kaldırılacağı üstü kapalı bir biçimde belirtilmiş, açık bir şekilde 
ifade edilmemiştir. 
Bu durumun nedeni aşağidakilerden hangisi değildir? 
 
A) Halktan gelebilecek tepkilerden çekinilmesi 
B) Ortamın böyle bir değişikliğe hazır olmaması 
C) Milli Mücadele'nin bölünmeye uğramasından çe 

kinilmesi 
D) Ulusal bağımsızlığa öncelik verilmesi 
E) Padişah değişikliğinin önüne geçilmek istenmesi 

 
3.   - Rejim tartışmalarına son vermek 

- Devlet başkanf problemlerine çözüm getirmek 
- Meclis Hükümeti'nden Kabine Hükümeti modeline 
geçmek 

Yukarıda sıralanan amaçlar dahilinde aşağıdaki-lerden 
hangisi gerçekleştirilmiştir? 
 
A) Cumhuriyetin ilanı 
B) Halifeliğin kaldırılması 
C) Liberal ekonomi politikasının benimsenmesi 
D) Laik devlet yapısının oluşturulmaya çalışılması 
E) Saltanatın kaldırılması 

 
4. 3 Mart 1924'te; 

- Halifelik kaldırılmış 
- Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiş 
- Seriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılmış 
- Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. 
Bu gelişmelerin özellikle aşağıdaki alanlardan 
hangisine yönelik olduğu söylenebilir? 
 
A) Devletçilik uygulamalarına geçiş 
B) Toplumda eşitlik anlayışının yerleştirilmesi 
C) Laik toplum yapısının oluşturulması 
D) Karma eğitim anlayışının benimsenmesi 
E) Egemenlik anlayışının aynen devam etmesi 

 
5. 1920 -1923 yıllan arasında görev yapan I. TBMM 

döneminde sadece bir inkılâp hareketi gerçekleşmiş 
ve saltanat kaldırılmıştır. Yapılacak inkılâplar daha 
çok II. TBMM dönemine bırakılmıştır. 
Bu duruma neden olarak; I. ilk TBMM'de milletvekili 
sayısının az olması 
II. ilk TBMM'nin ulusal bağımsızlığı sağlamak üzere toplanması 
III. ilk TBMM'de azınlık milletvekilleri sayısının çok olması 
yargılarından hangileri gösterilebilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
 

6.   - Kapitülasyonların kaldırılması 
- Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kaldırılması 
- Kabotaj yasasının kabul edilmesi 
Bu uygulamalar ile ulaşılmak istenen temel hedef 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ekonomik bağımsızlığın sağlanması 
B) Dış politikada barışçıl ilişkiler kurulması 
C) Denizcilik sektörünün geliştirilmesi 
D) Borçların taksitler halinde ödenmesi 
E) Çağdaş kurumların oluşturulması 

7.   Atatürk 1923 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kurmuş-
ve yapmayı düşündüğü inkılâpları bu partinin p-
rogramına yazdırmıştır. Bir süre için ikinci bir partinin 
kurulmasını da istememiştir. Buna göre; 

I. inkılâpların halk tarafından benimsenmesi amaçlan-
mıştır, 

II. Cumhuriyet rejimine işlerlik kazandırılmaya çalı-
şılmıştır, 

III. iç politikada birlik sağlanmak istenmiştir, 
IV. tam bir demokrasi ortamı oluşturulmuştur, 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II 

D) II ve IV E) III ve IV 
8.   I. TBMM'ye karşı çıkarılan isyanların sonucunda Hı- 

yanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması II. Şeyh Sait 
Ayaklanması'nın bastırılması için Takrir-i Sükun 
Kanunu'nun çıkarılması 
Farklı dönemlerde meydana gelmiş olmalarına 
rağmen, TBMM'nin iki olayı da bastırabilmek a-
macıyla bu şekilde kanunlar çıkarmasının ortak 
nedeni aşağidakilerden hangisidir? 
A) Kurtuluş Savaşı 'm sonuçlandırmak 
B) İstanbul Hükümeti'ni tamamen devre dışı bırakmak 
C) Ülkede huzur ve güvenliği sağlamak 
D) Cumhuriyeti korumak 
E) Çok partili sisteme geçmek 

9.   - 1923 'te Cumhuriyet Halk Fırkası 
- 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
- 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. 
Sadece bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir? 
A) Çok partili rejime kesin olarak geçildiği 
B) Kurulan tüm partilerin zamanla kapatıldığı 
C) Değişik partilerin kurulduğu 
D) Seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştiril 

diği 
E) Farklı düşüncelerin meclise yansımasının engellen 

diği 
10. -31 Mart Vakası 

- Şeyh Sait Ayaklanması 
- Menemen Olayı. 
Yukarıdaki gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakiler-
den hangisidir? 
A) Cumhuriyet'e karşı olmaları 
B) Saltanat rejimine karşı olmaları 
C) Çok partili rejime geçişi engellemeleri 
D) Var olan rejime karşı meydana gelmeleri 
E) Şeriatı ortadan kaldırmayı hedeflemeleri 

11. Atatürk, Cumhuriyet'in ilk yıllarında tartışma ortamı 
oluşturulabilmesi, sağlıklı kararlar alınabilmesi ve hü-
kümetin denetlenebilmesi için çok partili hayatın gerek-
liliğine inanmıştır. Ancak, çok partili hayata geçiş de-



nemeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 17. Atatürk döneminde iki defa çok partili rejime geçiş de-
nemesi olmuş; fakat gerici ayaklanmalar bu geçişe engel 
olmuştur. 

Bu durumun temel nedeni aşağidakilerden hangisi-
dir? 
A) Laiklik ilkesinin tam olarak benimsenmemesi Bu durum Atatürk döneminde; I. tek parti rejimine 

devam edildiği II. hükümetin denetlenmesinin 
sağlanamadığı III. inkılâp hareketlerinin tüm kesimlerce 
desteklendiği 

B) Halkın ekonomik seviyesinin düşük olması 
C) Toplumda eşitlik anlayışının sağlanamaması 
D) Dünya ekonomik bunalımının toplumun tüm kesim 

lerini etkilemesi özelliklerinden hangilerinin olduğunu göstermekte-
dir? E) Saltanat yanlılarının zamanla etkisini yitirmesi 

12. I. İnönü Savaşı sonucunda hazırlanan Teşkilat-ı Esasiye 
(1921 Anayasası), savaş dönemi sona erdikten sonra 
kaldırılmış ve yerine 1924 Anayasası hazırlanmıştır. Bu 
durum; 

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

18. 29 Ekim 1923' te Cumhuriyet'in ilanı ile devlet rejiminin 
gerçek adı konmuş, Cumhurbaşkanı'nin seçimiyle de 
devlet başkanı sorunu çözülmüştür. Cumhuriyet'in 
ilanı ile; 

I. 1921 Anayasası'mn devrin ihtiyaçlarına cevap 
verememesi 

II. eski rejim yanlılarının güçlenmeye başlamaları 
III. 1921 Anayasası'nın savaş dönemi şartlarını içermesi 

I. ulusal egemenliğin gerçekleşmesi 
II. çağdaş bir rejime geçilmesi 

III. ekonomik kalkınmanın başlaması yargılarından hangileriyle açıklanabilir? 
IV. laikliğin tamamlanması A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) I, II ve III yargılarından hangileri arasında bir ilişki yoktur? 
13. Atatürk döneminde; A) Yalnız II B) III ve IV C) I ve IV 

- Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kurulmasıyla 
Şeyh Sait İsyanı 

D) II ve III E) I ve II 
 

- Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kurulmasıyla Mene 
men Olayı ortaya çıkmıştır. 

Bu gelişmeler aşağidakilerden hangisine neden ol-
mamıştır? 
A) Çok partili rejime gecikmemesine 
B) Toplum içerisinde huzursuzluk doğmasına 
C) Tek parti rejiminin bir müddet daha devam etmesine 
D) Demokrasinin tam olarak gerçekleştirilememesine 
E) Yapılan inkılâpların başarısız olmasına 

14. 1923'te yapılan seçimlerle ikinci TBMM açılmış ve bu 
mecliste çoğunlukla yeni isimlerin yer aldığı görülmüştür. 
Bu durum aşağidakilerden hangisinin göstergesi-
dir? 
A) İlk TBMM üyelerinin, görevlerini tamamladıkları 

nın 
B) Seçim sisteminin değiştirildiğinin 
C) Hükümet kurmakta zorluklar yaşandığının 
D) Devlet kurumlarının yeterince modernleşemediğinin 
E) Çok partili rejime geçildiğinin 

15.   I. Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın kabulü 
II. Kabotaj Kanunu'nun kabulü 
III. Laiklik ilkesinin benimsenmesi 
IV. Aşar vergisinin kaldırılması 
Bu gelişmelerden hangileri doğrudan Türkiye'nin 
bağımsızlığı ile ilgilidir? 
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 

D) II ve IV E) III ve IV 
16. 1921 Anayasası'nda yasama, yürütme ve yargı yetkile-

rinin TBMM'ye ait olduğu belirtilmiştir. Yani Güçler Birliği 
ilkesi kabul olunmuştur. 1924 Anayasası'nda ise Güçler 
Birliği ilkesinin yumuşatıldığı göze çarpmaktadır. 
Bu değişmenin temel nedeni aşağidakilerden hangi-
sidir? 
A) Kabine sisteminin Güçler Birliği ilkesine ters düş 

mesi 
B) Barışçıl politikalar izlenmek istenmesi 
C) TBMM'nin güçlendirilmek istenmesi 
D) Çok partili hayat için uygun zemin oluşturulmak 

istenmesi 
E) Halktan gelebilecek tepkilerin engellenmek isten 

mesi 


