T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 2. ÜNİTE

Büyük Millet Meclisinin Açılışı
Misak-ı Milli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir. Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu
çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir.
3. “Misakımillî, barış yapmak için en uygun ve en azından şartlarımızı içeren bir programdır. Barışa erişmek için bir araya getireceğimiz esasları kapsar. Fakat memleket ve milleti kurtarmak için barış yapmak
yeterli değildir. Milletin gerçek kurtuluşu için yapılacak çalışmalar, ondan sonra başlayacaktır. Barıştan
sonraki çalışmalarda başarılı olabilme, milletin bağımsızlığının korunmuş olmasına bağlıdır. Misakımillî’nin hedefi onu temindir.”

1.

Mustafa Kemal Atatürk

Misakımilî’nin önemi düşünüldüğünde şemada
“?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi
getirilebilir?
A) Türk vatanının sınırları çizilmiştir.
B) Güçler birliği esası benimsenmiştir.
C) Millî ekonominin ilkeleri saptanmıştır.
D) İlk kez millî egemenlikten söz edilmiştir.
(2011-2012 SBS)
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Mustafa Kemal bu açıklamasında, barıştan sonra
yapılacak çalışmaların başarılı olmasını sağlaya-

2. Misakımillî’nin bazı maddeleri şunlardır:
• 	Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler, birbirinden ayrılamaz bir bütündür.
• 	Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır.
• 	Millî ve ekonomik gelişmemizi sağlamak amacıyla siyasi, adli ve mali gelişmemizi engelleyen bütün kapitülasyonlar kaldırılacaktır.
Verilen bilgilerde, aşağıdakilerden
amaçlayan bir karar yoktur?
A)
B)
C)
D)

cak olan unsurlardan hangisini vurgulamıştır?
A) Bağımsızlığın korunmasını
B) Millî kültürün geliştirilmesini
C) Halkın desteğinin sağlanmasını
D) Ulusal egemenliğin kurulmasını
(2013-2014 TEOG 1 MAZERET)

4. Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti üyeleri, Sivas’tan Ankara’ya 6 teneke ödünç benzin ve bankadan alınan 1000 lira borç parayla gelmişlerdir. Tekerleklerine bez doldurularak şişirilen üstü açık beyaz
otomobil ile geçtikleri her yerde olduğu gibi Ankara’da da sevgi gösterileriyle karşılanmışlardır.
Tüm bu imkânsızlıklara rağmen, Mustafa Kemal Paşa’nın bağımsızlık yolundan dönmemesi,
onun hangi kişilik özelliğinin bir sonucudur?

hangisini

A)
B)
C)
D)

Bağımsızlığı
Uluslararası eşitliği
Ulusal egemenliği
Vatanın bütünlüğünü

Mantıklılığının
İleri görüşlülüğünün
Gerçekçiliğinin
Kararlılığının
(2013-2014 TEOG 1 MAZERET)

(2013-2014 TEOG 1)
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MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER
5. “Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul
edilecek ve sağlanacaktır.”

8. Erzurum Kongresi’nde yer alan “Millî sınırlar
içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.” ve
Misakımillî’de yer alan “Türklerin oturduğu yerler
bölünmez ve ayrılmaz bir bütündür, parçalanamaz.”
maddeleriyle vurgulanmak istenen düşünce,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul’dan ayrı bir yönetim kurulacağı
B) Saltanat ve halifeliğe bağlı kalınacağı
C) Azınlıklara ayrıcalıklar verilmeyeceği
D) Ülke bütünlüğünün korunacağı

Misakımillî kararlarından olan bu madde ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?
A) 	Ülkemizde yaşayan azınlıklara istedikleri hakları
vermek
B) 	Millî ve ekonomik kalkınmamızı engelleyen ayrıcalıkları kaldırmak
C) 	Vatanın sınırlarını çizerek bütünlüğünü sağlamak
D) 	Sınırlarımız dışındaki Müslümanların haklarını
korumak

(2014-2015 TEOG 1)

6. Misakımillî’nin aşağıdaki kararlarından hangisinde “uluslararası denklik” prensibine vurgu yapılmıştır?
A) 	Ülkemizdeki azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar hak tanınacaktır.
B) 	Adli - mali - siyasi gelişmemize engel olan ayrıcalıklar kaldırılmalıdır.
C) 	Türk halkının çoğunlukta olduğu yerler, birbirinden ayrılmaz bir bütündür.
D) 	Batı Trakya’nın durumunun tespitinde halk oylamasına başvurulmalıdır.
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(2013-2014 TEOG 2 MAZERET)

9. Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devletleri’nin
Osmanlı topraklarını paylaşma kararına, Misakımillî’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi itiraz
niteliğindedir?
A) 	Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler, birbirinden ayrılmaz bir bütündür.
B) 	Boğazlar’ın dünya ticareti ve ulaşımına açılmasında ilgili devletlerin kararı geçerli olacaktır.
C) 	Millî ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak
amacıyla siyasi, adli ve mali gelişmemize engel
olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
D) 	Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır.
(2014-2015 TEOG 1 MAZERET)

(2014-2015 TEOG 1)

10. •	Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında
Türk askerlerinin koruduğu Türk vatanının tümü
ayrılık kabul etmez bir bütündür.
• 	Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi,
adli ve mali kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.

7. “Türk milleti kendi hayat ve kurtuluşuna yönelmiş olduğuna inanacağı girişimleri başarabilecek bir kudrete sahiptir. Bu girişimin ciddiyetine inanması durumunda onun gerektirdiği kadar servet kaynağını, işe
girişenlerin emrine hazır hâle getirir...”

Misakımillî’nin bu kararları ile
I. Vatanın bütünlüğü
II. Tam bağımsızlık
III. Ulusal egemenlik

(Atatürk’ün Başlıca Nutukları, s.103-104)
Atatürk bu sözünü, Kurtuluş Savaşı’nın hangi
konusu tartışılırken söylemiş olabilir?
A) Dış politika
B) Mali kaynak
C) Askerî strateji
D) Komuta kademesi

kavramlarından hangileri arasında ilişki kurulabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

(2014-2015 TEOG 1)

(2015-2016 TEOG 1)
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11. •	Misakımillî ile “Siyasi, adli ve mali gelişmemize
engel olacak sınırlamalar kaldırılacaktır.” kararı
alınmıştır.
• 	Büyük Millet Meclisi ise tutsaklığın her türüne karşı çıkmıştır.

13. Mustafa Kemal ile Salih Paşa arasında imzalanan
Amasya Protokolü’yle Mebusan Meclisinin toplanması kararlaştırıldı.
Bu karar, Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?
A) 	Millî Meclisin derhâl toplanması ve hükûmet işlerinin Meclis tarafından denetlenmesi için çalışılacaktır.
B) 	Azınlıklara siyasi ve sosyal dengeyi bozacak haklar verilemez.
C) 	Vatanın bağımsızlığını korumayı İstanbul Hükûmeti sağlayamadığı takdirde, geçici bir hükûmet
kurulacaktır.
D) 	Yabancı işgal ve müdahalesine karşı İstanbul
Hükûmetinin dağılması hâlinde, millet hep birlikte
vatanı savunacak ve direnecektir.

Misakımillî’nin bu kararı ile Büyük Millet Meclisinin düşüncesinin ortak amacı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Millî egemenlik
B) Millî birlik
C) Vatanın bütünlüğü D) Tam bağımsızlık

12. İstanbul’un, İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi sonucunda Mebusan Meclisi kapatıldı.
Böylece millet, iradesini temsil edecek ve haklarını
savunacak bir organdan yoksun kaldı. Bu gelişme
üzerine harekete geçen Mustafa Kemal, Ankara’da
Büyük Millet Meclisini açtı.
Verilen gelişme karşısında Mustafa Kemal’in
gösterdiği tutumdan onun hangi liderlik yeteneği
çıkarılabilir?
A) Açık sözlü olma
B) Sanatsever olma
C) Gurura yer vermeme
D) Sorunlara çözüm yolu bulabilme
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(2015-2016 TEOG 1 MAZERET)

(2015-2016 TEOG 1 MAZERET)
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(2015-2016 TEOG 2 MAZERET)
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