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1. Misak-ı Millî Kararları ile yabancı devletlerin 

iç işlerimize yönelik müdahalelerine karşı 

çıkılmış, bağımsız devlet anlayışı içerisinde 

uluslararası hukuka uygun olarak karşılıklı 

eşitlik ilkesi vurgulanmıştır. 

Aşağıdaki kararlardan hangisi bu çerçevede 

alınmış bir karardır? 

A) Batı Trakya’nın durumunun tespitinde 

halkın oyuna başvurulmalıdır. 

B) Azınlıkların hakları, komşu memleketlerdeki 

Müslüman halkın da aynı haktan 

yararlanmaları şartı ile kabul edilecek ve 

sağlanacaktır. 

C) İstanbul’un güvenliği sağlanmalı, bu 

sağlandıktan sonra boğazların dünya ticaretine 

açılmasında, bizimle birlikte, ilgili devletlerin 

verecekleri karar geçerli olmalıdır. 

D) Millî ve ekonomik gelişmemizi mümkün 

kılmak amacıyla siyasî, adlî ve malî sınırlamalar 

kaldırılmalıdır. 

 

 

2. Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 

ilan edilen Misakı Millî’de “Millî ve ekonomik 

gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siyasî, 

adlî ve malî sınırlamalar kaldırılmalıdır” kararı 

yer almıştır. 

Bu kararla aşağıdakilerden hangisine karşı 

çıkılmıştır? 

A) Uluslararası komisyonlara 

B) Gizli antlaşmalara 

C) Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına 

D) Kapitülasyonlara 

 

 

 

 

 

3. "Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya ve Arap 

memleketlerinin geleceği, kendi halklarının 

vereceği karar ile belirlenmelidir." 

Misakımilli'de alınan bu kararla ilgili olarak 

aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? 

A) Tam bağımsızlık sağlanmıştır. 

B) Demokratik kararlar alınmıştır. 

C) Günümüzdeki sınırların çizilmesi 

sağlanmıştır. 

D) Güçler birliği ilkesi hayata geçirilmiştir. 

 

4. Misakı Millî kararları 12 Ocak 1920 tarihinde 

Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul 

edilmiştir. 

Seçeneklerde verilen Misak-ı Millî 

kararlarından hangisi Wilson ilkelerine 

uygun olarak milletlerin kendi kaderlerini 

kendilerinin tayin etme düşüncesine bağlı 

kalınması ve buna bağlı olarak sınırların 

belirlenmesiyle ilgili değildir? 

A) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 

imzalandığı sırada Türk ve Müslüman halkın 

çoğunluğunun bulunduğu yerler, ister işgal 

altında ister bir hükümle olsun, birbirinden 

ayrılmaz bir bütündür. 

B) Osmanlı Devleti’nin yalnızca Arap 

çoğunluğu bulunan ve Mondros Ateşkes 

Antlaşması’nın imzalanması sırasında İtilaf 

Devletleri ordularının elinde kalan bölgelerin 

geleceği buralarda yaşayan halkın özgürce 

vereceği oya göre belirlenecektir. 

C) Kendi istekleri ile daha önce ana vatana 

katılmış olan Kars, Ardahan ve Artvin’de 

gerekirse halkın oyuna başvurulabilir. 

D) Batı Trakya’nın durumunun tespitinde 

halkın oyuna başvurulmalıdır. 

, 

 

 

 

 

5. Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri 

sırasında Osmanlı Mebusan Meclisi’nin 

İstanbul’da toplanmasını doğru bulmadığını ve 

burada özgürce ve uzun süre çalışamayacağını 

belirterek Anadolu’da güvenilir bir şehirde 

toplanmasını istedi. Ancak bu istek Mebusan 

Meclisi'ni kontrol altında tutmak isteyen Ali 

Rıza Paşa Hükûmeti tarafından kabul edilmedi. 

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Mustafa 

Kemal’in endişelerinde haklı olduğunu 

kanıtlamıştır? 

A) Büyük Millet Meclisi'nin açılması 

B) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Misakı Millî 

kararlarını alması 

C) Amasya Görüşmelerinden sonra Osmanlı 

Mebusan Meclisi'nin açılması 

D) Misakı Millî Kararlarının yayınlanmasının 

ardından İstanbul’un resmen işgal edilmesi 
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6. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılması 

karşısında Mustafa Kemal; illere, sancaklara ve 

kolordu komutanlarına yönelik bir bildiri 

yayınlayarak şunları söyledi: "Devlet 

başkentine İtilaf Devletleri'nce resmi olarak el 

konulması, yasama, yargı, yürütme erklerinden 

oluşan ulusal devlet gücünü kırmış ve 

Mebuslar Meclisi, bu durum karşısında görev 

yapamayacağını Hükûmete resmi olarak 

bildirip dağılmıştır. Şu durumda devlet 

başkentinin korunmasını, ulusun bağımsızlığını 

ve devletin kurtarılmasını sağlayacak önlemleri 

düşünüp uygulamak üzere ulusça olağanüstü 

yetki verilecek bir meclisin Ankara’da 

toplantıya çağrılması ve dağıtılmış olan 

mebuslardan Ankara’ya gelebileceklerin de bu 

meclise katılmaları zorunlu görülmüştür." 

Yalnızca bu bildiride verilen bilgilere göre 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Millî irade saldırıya uğramıştır. 

B) Seçimlerin yenilenmesine karar verilmiştir. 

C) Yeni oluşturulacak meclis olağanüstü 

yetkilere sahip olacaktır. 

D) Milletin haklarını koruyacak yeni bir kurum 

oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aşağıda Büyük Millet Meclisi'nin aldığı ilk 

kararlardan bazıları verilmiştir. 

Bu kararlardan hangisi yeni meclisin 

"kuvvetler birliği" ilkesini benimsediğini 

gösterir? 

A) Meclis'te yoğunlaşan millî iradenin, 

doğrudan doğruya vatanın alın yazısına el 

koymuş olduğunu kabul etmek temel ilkedir. 

B) Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme 

yetkilerini kendisinde toplar. 

C) Padişah ve halife, baskı ve zorlamadan 

kurtulduğu zaman Meclis'in düzenleyeceği 

kanunî esaslar çerçevesinde durumunu alır. 

D) Geçici olarak bir hükûmet başkanı seçmek 

veya Padişah'a bir vekil tanımak mümkün 

değildir. 

8. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılmasıyla 

millî irade yok sayılmış ve bu durum milletin 

kararını belirleyecek bir organ oluşturulmasını 

ve millî irade hâkimiyeti için yeni bir kurumun 

açılmasını zorunlu hale getirmişti. 23 Nisan 

1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile 

bu sorun çözümlenmişti. Büyük Millet 

Meclisi'nin açılmasından sonra Anadolu'nun 

dört bir yanından farklı meslek gruplarına 

mensup kişiler mecliste görev almak üzere 

Ankara'ya gelmiştir. Ayrıca yabancı devlet 

basını ve elçileri de Ankara'daki gelişmeleri 

takip etme yönünde faaliyetler 

sergilemişlerdir. 

Paragraftaki bilgilere dayanarak, 

I. Anadolu hareketinin güç kazandığı, 

II. Batılı devletlerin Anadolu hareketi ile 

yakından ilgilenmeye başladığı, 

III. Yeniliklerin yapılabilmesi için uygun 

koşulların oluştuğu 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I       B) Yalnız II 

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

 

9. Meclis'ten seçilecek ve vekil olarak 

görevlendirilecek bir heyet, hükûmet işlerine 

bakar. Meclis başkanı, bu heyetin de 

başkanıdır. 

Büyük Millet Meclisinin çalışma esaslarını 

belirlemeyi amaçlayan bu karara 

dayanarak; 

I. Meclis hükûmeti sistemi benimsenmiştir. 

II. Çok partili hayata geçiş için uygun şartlar 

hazırlanmıştır. 

III. Milletvekilleri grup kurmaları için teşvik 

edilmiştir. 

yargılarından hangilerine ulaşılır? 

A) Yalnız I       B) I ve II 

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

 

 

10. İlk TBMM'de " TBMM'nin üstünde hiçbir 

makam ve mevki yoktur." kararı alınmıştır. 

Bu karar ile aşağıdakilerden hangisine 

açıkça tepki gösterilmiştir? 

A) Wilson ilkelerine 

B) Mondros Ateşkesi kararlarına 

C) İstanbul Hükûmetine 

D) Gizli antlaşmalara 
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11. Aşağıda Misak-ı Millî kararlarından bazıları 

verilmiştir. 

 Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 

imzalandığı sırada Türk ve Müslüman 

halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler 

ister işgal altında ister bir hükümle olsun 

birbirinden ayrılmaz bir bütündür. 

 Ülkemizde yaşayan azınlıkların hakları, 

komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı 

haklardan yararlanmaları şartıyla kabul 

edilecektir. 

 Millî ve ekonomik gelişmemizi mümkün 

kılmak amacıyla siyasî, adlî ve malî 

sınırlamalar kaldırılmalıdır. 

Yalnızca bu kararlara dayanarak Misakı 

Millî ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır. 

B) Türk yurdunun sınırları belirlenmiştir. 

C) Boğazların tamamen Türk egemenliğinde 

kalması kararlaştırılmıştır. 

D) Azınlık hakları ile ilgili belirli şartlar ileri 

sürülmüştür. 

 

12. Türk milletinin siyasal egemenliğini ve 

ekonomik düzenini bozucu 

kapitülasyonların kaldırılması gerektiği 

aşağıdaki bildirilerden hangisinde 

vurgulanmıştır? 

A) Amasya Genelgesi 

B) Wilson İlkeleri 

C) Misakı Millî 

D) Amiral Bristol Raporu 

 

 

13.  

I. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelişi 

II. Amasya Görüşmeleri'nin yapılışı 

III. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılışı 

Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde 

gerçekleşen bu gelişmelerin oluş sırası 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir 

A) I - II – III        B) II - III - I 

C) II - I – III        D) III - II – I 

 

 

 

14. Güçler birliği prensibini benimsemiş 

olan I. TBMM’nin sahip olduğu güçler 

arasında; 

I. Yasama 

II. Yargı 

III. Yürütme 

güçlerinden hangileri yer alır? 

A) Yalnız I        B) I ve II 

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

 

 

 

 

 

15. I. TBMM Hükûmeti aşağıdaki 

konulardan hangisine, diğerlerine göre 

daha öncelik vermiştir? 

A) Ulusal kurtuluşun gerçekleşmesine 

B) Saltanat yönetiminin sonlandırılmasına 

C) Ulusal egemenliğin hâkim kılınmasına 

D) Cumhuriyet rejiminin uygulanmasına 
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CEVAP ANAHTARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B D B A D B B C A C 

11 12 13 14 15      

C C C D A      

 

EBA sorularından derlenmiştir… 
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