
8. SINIF 6. ÜNİTE
ÇALIŞMA FASİKÜLÜ
T.C. İNKILAP TARİHİ ve 
ATATÜRKÇÜLÜK
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1. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(...) Atatürk dönemi Türk dış politikasının öncelikli hedefi, Lozan Barış Antlaşması’ndan kalan 
sorunların çözümü üzerine olmuştur.
(...) Türkiye, uluslararası sorunların çözümünde hukuk kurallarına uygunluk ilkesine göre 
hareket etmiştir.
(...) Bir devletin çıkarları doğrultusunda diğer devletlerle olan her türlü ilişkilerini kapsayan 
faaliyetlerine iç politika denir.

(...) Yeni Türk devletinin dış siyasetteki temel hedefi yayılmacı bir tavır sergilemektir.

(...) Osmanlı Devleti’ne ait olan dış borçların tamamı Türkiye tarafından ödenmiştir.

(...) Yabancı okullarda Türkçe ve Türk Tarihi derslerinin okutulacak olması, milliyetçiliğe ve Türk 
kültürüne verdiğimiz önemi göstermektedir.

(...) Dış borçlar konusunda en fazla sorun yaşadığımız devlet İngiltere’dir.

(...) 1929  Dünya Ekonomik Bunalımı Türkiye’yi olumsuz etkilemiştir.

(...) Türkiye dış borçlarını taksitlendirme yoluyla ödemiştir.

(...) Yabancı okullar sorunu milli menfaatlere uygun olarak çözülmemiştir.

(...) Lozan Barış Antlaşması hala yürürlükte olan bir antlaşmadır.

2. Aşağıdaki tabloda Atatürk’ün dış politikada esas aldığı ilkeler ile bunlara karşılık gelecek anlamları verilmiştir. 
Verilen ilke numaralarını, anlamların karşılarına doğru olacak şekilde yerleştiriniz.

1 Akılcılık Ülke çıkarlarını ön planda tutma                      

2 Barışçılık Mantıklı hareket etme

3 Gerçekçilik Devletler arası karşılıklı ilişkiler

4 Milli Menfaatleri Esas Alma Ulaşamayacağımız hedefler peşinde koşmamak

5 Mütekabiliyet Sorunların çözümünü diyalogla sağlamak

6 Tam Bağımsızlık
Ülke içindeki ve ülke dışındaki gelişmelere kayıtsız 
kalmama

7
Türk ve Dünya Kamuoyunu Dikkate 
Alma

Başka devletlerin egemenlik haklarımızı kısıtlayamaması
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3. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle dış politika ilkelerini doğru şekilde eşleştiriniz.

“Oysa, Türk’ün onuru ve yetenekler� çok yüksek ve
büyüktür. Tam böyle b�r ulus, tutsak yaşamaktansa
yok olsun daha �y�d�r.”

“Komşularıyla ve bütün devletlerle �y� geç�nmek
Türk�ye s�yaset�n�n temel esasıdır.”

“Her �ş�n esas hedef�ne kısa ve kest�rme yoldan 
varmak arzu ed�lmekle beraber yolun kabul 
ed�leb�l�r, mantık� ve özell�kle �lm� olması şarttır.”

“Meden� dünya, meden� ve �nsanca muameley� ve 
karşılıklı dostluğu beklemekted�r.”

“Büyük hayaller peş�nde koşan, yapamayacağı 
şeyler� yapar g�b� görünen sahtekâr �nsanlardan 
değ�l�z.

> Gerçekç�l�k  > M�ll� egemenl�k > Mütekab�l�yet > Akılcılık

> Barış esası  > Kamuoyunu d�kkate alma               > Tam bağımsızlık  
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4. Aşağıda Lozan Barış Antlaşması’ndan kalan sorunların çözümünde ve uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin uyguladığı 
ve uygulamadığı bazı dış politika ilkeleri verilmiştir. 

Resimdeki kelebeklerden;

1. Kelebek uygulanan, 

2. Kelebek uygulanmayan, 

ilkeleri kendi sepetlerinde toplayacaklardır. 

İlkelerin önlerindeki boşluklara 1 veya 2 yazarak sepetlerin doğru doldurulmasında yardımcı olur musunuz?

Barışçılık

Yayılmacılık

Eşitlik

Karşılıklılık

Hayalcilik

Askeri güce 
dayanma

Bağımsız olmak

Hukuka bağlı olmak

Gerçekçilik

Mandacılık

1. Kelebek 2. Kelebek
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5. Türkiye’nin uluslararası sorunların çözümünde yapıcı yaklaşım sergilemesi ve imzalanan antlaşmalara ülke 
menfaatlerine uygun olmasa bile saygı göstermesini Türkiye’nin dış politika ilkeleri açısından değerlendiriniz.

Cevap: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

6. Ülkemizin çıkarlarını her zaman ön planda tutması ve yapılacak çalışmalarda kamuoyunu dikkate alarak 
hareket etmesini dış politika açısından yorumlayınız.

Cevap: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

7. Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerinden beş tanesini yazınız.

1)………………………………………………………………………     
2 )………………………………………………………………………    
3)………………………………………………………………………
4)………………………………………………………………………
5)………………………………………………………………………
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8. Verilen kavramları açıklamalara uygun olarak şema üzerindeki noktalı alanlara yazınız.

1. Hukuka Uygunluk 2. Ekonom�k Bağımsızlık 3 . Çağdaşlık

  4. Bağımsızlık 5 . Kabotaj Kanunu 6. Ülke Güvenl�ğ�

  7. Barışseverl�k 8 . M�ll� B�rl�k ve Beraberl�k 9 . Gerçekç�l�k

 10. Balkan Antantı 11. Mütekab�l�yet

Manda ve 
h�mayey� 

reddeder.

Hayalc�l�kten 
uzak olma 

durumudur.

Sorunların 
barışçıl yollarla 

çözümünü 
öngörür.

Kap�tülasyonların 
kaldırılmasıyla 
elde ed�lm�şt�r.

Gerekmed�kçe 
savaşı reddeder.

…………………………. …………………………. …………………………. …………………………. ………………………….

Saldırgan 
devletlere karşı 
kurulan b�rl�klere 

üye olma 
sebeb�m�zd�r.

………………………….

Uluslararası 
�l�şk�lerdek� 
karşılıklılık 

esasıdır.

………………………….

Yen�l�klere açık
olma durumudur. 

………………………….

M�ll� menfaatler 
�ç�n topyekûn
hareket etme
durumudur.   

………………………….

9. Aşağıda verilen cümlelerde doğru olanları “D”, yanlış olanları “Y” olarak işaretleyiniz.

CÜMLELER DOĞRU YANLIŞ
Yunanistan’ın, Türkiye’de daha fazla Rum nüfusu bırakmak istemesi uluslararası soruna 
neden olmuştur.  
Mübadele sorununun çözümünde Türkiye, Yunanistan’a askeri müdahalede bulunmak zo-
runda kalmıştır.

Türkiye, İngiltere’nin baskıları sonucu Milletler Cemiyetine üye olmuştur.

Türkiye-Irak sınır meselesinin aleyhimize sonuçlanmasında iç sorunlar etkili olmuştur.

Musul sorunu Lozan’da çözüme kavuşturulan konulardandır.

Türkiye Musul’u kaybederek Misakımilli’den taviz vermiştir.
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10. Lozan Barış Antlaşması sonrasında Atatürk dönemi Türk dış politikasını meşgul eden konuları çözümleniş 
biçimine göre aşağıdaki tabloya yerleştiriniz.

Lehimize Çözümlenmiştir Konular Aleyhimize Çözümlenmiştir
Boğazlar Meselesi

Yabancı Okullar
Nüfus Mübadelesi

Musul Sorunu
Dış Borçlar

11. Sinem, Atatürk dönemi Türk dış politikası ile ilgili bir pano hazırlamak istemektedir. Bu çalışmaya yardım eder 
misiniz?

“Yurtta sulh c�handa sulh”

Parolasına uygun gel�şmeler

"Tam Bağımsızlık" 

İlkes�ne uygun gel�şmeler

1) ………………………………………………
2) ………………………………………………
3) ………………………………………………

1) ………………………………………………
2) ………………………………………………
3) ………………………………………………
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12. Lozan Barış Antlaşması’nın günümüze kadar geçerli olmasının nedenlerini açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

13. Osmanlı’dan kalan dış borçlar günümüzde devam etmiş olsaydı ekonomimizi nasıl etkilerdi?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

14. Türkiye’nin yabancı okullar konusunda taviz vermemesinin nedenlerini milli menfaatler doğrultusunda 
açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
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15. Aşağıdaki tabloda Atatürk dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmelerle ilgili bazı cümleler verilmiştir. 
Bu ifadeleri doğru-yanlış şeklinde değerlendiriniz.

D-Y CÜMLELER

(...) Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’na katılması, Türkiye’nin uluslararası barışa verdiği önemi gösterir.

(...)
Türkiye’ye ait olan Boğazların, uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek olması, Türkiye’nin 
egemenlik haklarına aykırıdır.

(...) İtalya’nın Ortadoğu üzerinde saldırgan bir politika izlemesinden dolayı Sadabat Paktı imzalanmıştır.

(...) Sadabat Paktı tüm Avrupa ülkelerini içine alan bir güvenlik antlaşmasıdır.

(...) Sadabat Paktı’na katılan Türkiye, İran, Irak, Afganistan iş birliği yapma kararı almışlardır.

(...) Türkiye Sadabat Paktı ile batı sınırını güvence altına almıştır.

16. Aşağıda Lozan Barış Antlaşması’nda görüşülen konuları ok işareti kullanarak uygun açıklamalarla eşleştiriniz.

Kap�tülasyonlar

Azınlıklar

Yabancı Okullar

Etabl�  

Montrö

Boğazlarda Türk�ye’n�n egemenl�ğ�n� pek�şt�ren sözleşmed�r.

Maar�f Vekâlet�ne bağlanılarak kontrol altına alınmıştır.

Yunan�stan �le nüfus mübadeles�nde yaşadığımız sorunun adıdır.

Ekonom�k bağımsızlığımızın önündek� en büyük engeld�r.

Vatandaşlık ver�lerek çözülen sorundur.
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17. Aşağıdaki dilsiz haritada Balkan Antantı’na ve Sadabat Paktı’na katılan ülkeler kutucuk içinde rakamlarla 
gösterilmiştir. Bu ülkelerin isimlerini doğru olacak şekilde noktalı yerlere yazınız.

3
4

2 1 1

2 3 4

 Balkan Antantı                   Sadabat Paktı

1. ..............................................    1. .............................................
2. .............................................    2. .............................................
3. .............................................    3. .............................................
4. .............................................    4. .............................................

18. Aşağıda tablo içinde verilmiş olan kavramları cümlelerdeki boşluklara uygun olacak şekilde yazınız.

* Balkan  * egemenlik   * diplomatik                      
* Bulgaristan   * Boğazlar Komisyonu * Sadabat  
* ticaret                    * Sovyet Rusya                       

1. Boğazlar sözleşmesine göre Karadeniz’e savaş gemilerinin girişine sınırlandırma getirilmesi en çok            
…………………………… tarafından desteklenmiştir.

2. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Lozan Barış Antlaşması’nın Boğazlarla ilgili hükümleri kaldırılmış ve Boğazlar 
üzerindeki …………………………… hakları tümüyle Türk Devleti’ne bırakılmıştır.

3. Montrö Boğazlar Sözleşmesi Türkiye’nin problemlerini …………………………… yollardan çözmek istediğinin 
göstergesidir.

4. Romanya ile yaşadığı Dobruca meselesi yüzünden …………………………… Balkan Antantı’na katılmamıştır.

5. Lozan Antlaşması’nda kurulan…………………………… Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle kaldırılıp yetkileri Türk 
Devleti’ne bırakılmıştır.

6. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile …………………………… gemilerinin geçişi serbest bırakılmıştır.
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19. Aşağıda verilen bulmacayı çözerek anahtar kelimeyi bulunuz.

1. Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus değişimine ne ad verilir?
2. Devletler arası ilişkilerde karşılıklılık kuralı nedir?
3. Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğumuz dış politikamız nedir?
4. Türkiye’nin dış ilişkilerde en son başvurmayı tercih edeceği caydırıcı güç nedir?
5. Ülkemize en son katılan ilimiz hangisidir?
6. “Mecbur olunmadıkça savaş cinayettir” diyen Atatürk’ün değer verdiği sevginin adı nedir?
7. Sınırlarımızın içerisinde kalmak ilkesine ters düşen uygulama nedir?
8. Uluslararası ilişkilerdeki en temel şartımız nedir?
9. Milli menfaatlerin gerçekleştirilmesi için bir ülkenin sahip olduğu her şeye verilen isim nedir?
10. Dış ilişkilerde devletimizin kendi kararlarını verebilmesi durumuna ne ad verilir?

Anahtar Kelime

1�

2�

4�

9�

5�

10
�

3�

6�

7�

8�

I

I

II

II

III

III

IV

IV

V

V

VI

VI

VII

VII



12

20. Aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara göre Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşu, ortada bırakılan 
boşluğa yazınız.

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

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

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

Ye
n�

de
n 

bü
yü

k b
�r s

ava
ş te

hl�kes�n�n 

ba
ş g

ös

ter
mes�.

Uluslararası barışa ver�len önem
�n 

göster�lmes�

İtalya ve Alman
ya

’nı
n s

ald
ırg

an
 

b�r tutum se
rg�lem

ey
e b

aş
lam

al
ar

ı
Avrupa devletler� arasında

s�lahlanm
a yarışının başlaması

21. Musul’un anavatana katılması için yoğun çaba harcadığımız bir dönemde doğuda büyük isyanın çıkması 
ülkemizi zor durumda bırakmış ve Türkiye bu isyanla uğraşmak zorunda kalınca Musul, İngiltere mandasındaki 
Irak’ a bırakılmıştır. Bu durumun dış politikamıza etkisini değerlendiriniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….
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22. İtalya’nın Akdeniz’de ve Balkanlar’da genişleme çabasına girdiği ve Avrupa devletlerinin silahlanma yarışı 
içinde oldukları bir dönemde Atatürk, dünya barışını tehdit eden bu gelişmelere karşı nasıl bir politika 
izlemiştir? Açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

23. İmzalandığı tarihten itibaren yirmi yıllık bir süre için geçerli olacağı hüküm altına alınmasına rağmen 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin günümüze kadar geçerli olmasını değerlendiriniz.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

24. Sadabat Paktı’nın imzalanmasını ve önemini Türkiye açısından değerlendiriniz.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
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25. Buse’nin Atatürk dönemi dış politika çalışması şu şekildedir:

Yaşanan Gelişme Sonucu

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Boğazlarda hakimiyetimiz sağlandı.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Yabancı okullar sorunu çözümlendi.

Musul, Ankara Antlaşması’yla Irak’a bırakıldı. Misakımilli’den taviz verildi.

Milletler Cemiyetine Giriş Kapitülasyonlar kaldırıldı.

Buse bu çalışmasında bir hata yapmıştır. Yaptığı hatanın doğrusunu aşağıdaki buluta yazarak gerekçesini 
belirtiniz.

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………...
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26. Aşağıda Atatürk dönemi Türk dış politikasında yaşamış olduğumuz bazı sorunlar verilmiştir. Bu sorunlarla ilgili 
en fazla problem yaşadığımız devletlerin isimlerini karşısındaki boşluğa yazınız.

Dış Politikada Sorun Yaşadığımız Konular Devletler
Musul Sorunu
Yabancı Okullar Sorunu
Nüfus Mübadelesi (Değişimi)
Dış Borçlar Sorunu
Hatay Sorunu

27. Tablodaki kelimeleri aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz.
 

Hatay Balkan Antantı Fransa Ankara Milletler Cemiyeti
Sadabat Paktı İngiltere Tam bağımsızlık İtalya Avrupa Birliği

1.  ……………………….…… antlaşmasıyla Musul ve çevresi ……………………….…… sömürgesi olan Irak’a bırakıldı.
2.  Türkiye ……………………….……’ne üye olarak dünya barışına katkıda bulunmuştur.
3.  23 Haziran 1939’da ……………………….…… Meclisi Türkiye’ye katılma kararı aldı.
4.  Türkiye doğu sınırını ……………………….…… ile güvence altına almıştır.
5.  ……………………….…… Doğu Akdeniz’de saldırgan bir politika izleyen ülkedir.
6. Ülkelerin siyasi, askerî, ekonomik vb. alanlarda kendi iradesiyle hareket edebilmesine ……………………….……

denir.
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28. Aşağıdaki haritaya Lozan Barış Antlaşması sonrasında Türkiye’nin dış politikada yaşadığı sorunların 
isimlerini doğru olacak şekilde yerleştiriniz.

1

2

3

Hatay Sorunu Etabli Sorunu Boğazlar Sorunu Musul Sorunu
Yabancı Okullar 

Sorunu

29. Atatürk dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri ülkemiz açısından tabloda uygun şekilde 
işaretleyiniz.

Gelişme Olumlu Olumsuz
* Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
* Hatay’ın anavatana katılması
* 1926 İngiltere ile yapılan Ankara Antlaşması
* Duyun-u Umumiye İdaresi’nin kaldırılması
* Yunanistan’ın Batı Trakya Türklerinin mallarına el koyması
* Montrö Boğazlar Sözleşmesi
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30. Aşağıdaki tabloda Lozan Antlaşması sonrasında yaşanan durumlar ve olaylar verilmiştir. Durumların 
yanındaki numaraları ilgili olayın yanına doğru olacak şekilde yazınız.

DURUM OLAY

1. Boğazların güvenlik sorunu çözüldü. Sadabat Paktı’nın imzalanması

2. II. Dünya Savaşı öncesinde doğu sınırlarını güvence altına aldık. Hatay’ın anavatana katılması

3. II. Dünya Savaşı öncesinde batı sınırlarını güvence altına aldık.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 

çıkarılması

4.
Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından sonraki süreçte Türkiye'nin 
aleyhine çözülen tek sorundur.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 
imzalanması

5.
Misakımilli sınırlarımızın gerçekleşmesi yönünde atılan önemli bir 
adımdır.

Nüfus Mübadelesi Antlaşması 
yapıldı.

6.
Türkiye’nin devletlerarası ilişkilerde barışçıl bir politika izlemeyi ilke 
edinmesidir.

Musul'un İngiliz mandası altındaki 
Irak'a verilmesi.

7. Yabancı okullar sorunu çözüme kavuşturulmuştur. Milletler Cemiyetine üye olunması

8. Türk – Yunan ilişkilerinde dostluk ve iş birliği dönemine girilmiştir. Balkan Antantı’nın imzalanması

31. Aşağıda Hatay Cumhuriyeti ile ilgili verilen bilgilerin eksik kısımlarını uygun ifadelerle tamamlayınız.

HATAY 
CUMHURİYETİ

Cumhurbaşkanı
……………………..

Özel yönetim 
verildiği 
antlaşma

……………………..

Atatürk‛ün Hatay 
için makale 

yazdığı gazetede 
kullandığı takma 

ad
……………………..

Başbakanı
……………………..

Atatürk‛ün Hatay 
için makale 

yazdığı gazete
……………………..

Anavatana 
katıldığı yıl

……………………..
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32. Hatay ile ilgili aşağıda verilen metni okuyup etkinliği tamamlayınız.

.

.

.

.

Hatay sorununda Atatürk, Fransız Büyükelçisi ile yaptığı bir sohbette: 
“... Ben toprak büyütme delisi değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak, 
antlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almazsam edemem. Büyük 
Millet Meclisi kürsüsünden milletime söz verdim, Hatay’ı alacağım. Milletim 
benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem, onun huzuruna çıkamam. 
Yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilmem. Yenilirsem bir 
dakika yaşayamam. Bunu bilerek ve sözümü mutlaka yerine getireceğimi 
düşünerek benim dostluğumu lütfen bildiriniz ve doğrulayınız” demiştir.
Yukarıda geçen konuşmaya göre Hatay Sorunu’nun çözümünde 
Atatürk’ün hangi kişilik özelliklerinin ön plana çıktığını diyagrama yazınız.

Atatürk’ün K�ş�l�k
Özell�kler�

…………………...............… …………………...............…

…………………...............…
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33. Aşağıda Atatürk dönemi Türk dış politikasında yaşanan önemli gelişmeler verilmiştir. Tablodaki numaraları 
ilgili kutucuklara uygun şekilde yerleştiriniz.

SIRA ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTAKASINDA YAŞANAN ÖNEMLİ GELİŞMELER
1. Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve Türkiye arasında iş birliği sağlanmıştır.
2. İran, Irak, Afganistan ve Türkiye arasında iş birliği sağlanmıştır.
3. Boğazlarda egemenlik sağlanmıştır. 
4. Misakımilli’den taviz verilmiştir.
5. Güney sınırımız belirlenmiştir.
6. Bu konuda sorun en fazla Fransa ile yaşanmıştır.
7. Doğu’daki komşularla iş birliği yapılmıştır.
8. Musul kaybedilmiştir.
9. Misakımilli’ye uygun gelişme yaşanmıştır.

10. Boğazlar ticaret gemilerine açık olacaktır.
11. Müfredatları ve uygulamaları Türk müfettişleri tarafından denetlenecektir.
12. Türkiye batı sınırını güvence altına almıştır.

Irak Sınırı Hatay’ın Anavatana 
Katılması Montrö Sözleşmes�

Sadabat Paktı Yabancı Okullar Balkan Antantı

ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA
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34. Kutucuklar içerisindeki ifadeleri değerlendirerek Doğru veya Yanlış yönünde ilerleyerek doğru çıkışa ulaşınız.

Türkiye‛nin 1923- 
1930 döneminde dış 

politikaları, Lozan‛dan 
kalan sorunları çözmek 

ve alınan kararları 
uygulamaya çalışmak 

olmuştur.

Musul sorunu 1906 
Ankara Antlaşması ile 

çözümlenmiştir.

Nüfus Mübadelesi 
sorunu Yunanistan‛la 

yaşanmıştır.

Türkiye 1932 
yılında Milletler 
Cemiyetine üye 

oldu.

Sadabat Paktı‛yla 
doğu sınırımız 
güvence altına 

alındı.

Boğazlardaki 
hakimiyetimizi 

Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi ile 

kazandık.

Hatay 1926 Ankara 
Antlaşması ile 

anavatana katıldı.

YanlışDoğru

YanlışDoğru

YanlışDoğru

1. ÇIKIŞ 2. ÇIKIŞ 3. ÇIKIŞ 4. ÇIKIŞ

35.       

İngiltere

Fransa

İtalya

ABD

Yunanistan

Yandaki balonlar içerisinde devletler verilmiştir.
 -Hatay sorunu
 -Irak sınırı
 -Azınlıklar
 -Dış borçlar
Yukarıda verilen konularla görüşme yapılan devletleri seçerek aşağıda 
verilen balonların içerisine yazınız.

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

.....
.....

.
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36. Aşağıdaki etkinlikte boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

Lozan Barış Antlaşması’ndan Kalan 
Sorunlar

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Lozan Sonrası Lehimize 
Çözülen Konular

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Lozan Sonrası Aleyhimize 
Çözümlenen Konular

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Atatürk Dönemi Türk Dış 
Politikasının Temel İlkeleri

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Bu Süreçte Üye Olduğumuz 
Uluslararası Organizasyonlar
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Bu Süreçte Sorun 
Yaşadığımız Ülkeler

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Bu Süreçte İmzaladığımız 
Antlaşmalar

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
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Aşağıdak� çoktan seçmel� soruların 
doğru cevaplarını �şaretley�n�z. 

1. Mustafa Kemal, Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Türk dış politikasıyla yakından ilgilenmiş hem bölge barışına 
hem de dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla önemli antlaşmalar imzalamıştır. Bu antlaşmalar imzalanırken 
bazı temel ilkeler doğrultusunda hareket etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden birisi değildir?

A) Milli menfaatleri ön plana çıkarma

B) Ülke ve dünya kamuoyunu dikkate alma

C) Yayılmacı politikalar izleme 

D) Karşılıklı ilişkilere önem verme

2. Lozan Antlaşması’nda çözüme kavuşturulamayan konulardan birisi de Musul sorunu olmuştur. Petrol kaynakları 
bakımından zengin olması İngiltere’nin bu bölge üzerinde planlar kurması, Türkiye ile arasında çekişmeye sebep 
olmuştur. İki ülke de sorunu kendi çıkarlarına uygun biçimde çözmeye çalışmıştır. Türkiye, burada Türk nüfusunun 
fazla olması ve yer altı kaynaklarının zenginliğinden dolayı İngiltere ile savaş durumuna gelmiştir. Daha sonra 
dönemin siyasi gelişmeleri sonucunda Ankara Antlaşması ile sorun çözülmüştür.

Yukarıdaki bilgilere bakarak Musul sorununun çözümünde hangi dış politika ilkelerinin ön plana çıktığı 
söylenebilir?

A) Akılcılık - Barışçılık

B) Tam bağımsızlık - Karşılıklılık

C) Akılcılık - Milli menfaatleri esas alma

D) Milli menfaatleri esas alma - Barışçılık

3. Cumhuriyet’in ilanından sonraki süreçte Mustafa Kemal ülkemizin çağdaş devletler seviyesine çıkması için birçok 
inkılâp yapmış, aynı zamanda bölge barışına katkıda bulunmak amacıyla da devletlerarası ikili ilişkilere, dostluk 
antlaşmalarına önem vermiştir. Ayrıca bu antlaşmalar imzalanırken ülkemizi ve vatandaşlarımızı zor durumda 
bırakacak, ulusal güvenliğimizi tehlikeye düşürecek tutum ve davranışlardan da uzak durmuştur.

Bu bilgilere bakarak aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisine ulaşılabilir?

A) Tam bağımsızlık doğrultusunda hareket edilmiştir.

B) Ülke çıkarları dikkate alınmıştır. 

C) Yayılmacı bir dış politika izlenmiştir.

D) Komşu ülkelerin durumundan yararlanılmıştır.



23

4. 1930’lu yıllardan sonra ülkemiz başarılı bir dış politika izlemiş, birçok sorunun barışçıl yollarla çözümü için çaba 
harcamıştır. Bu sorunlar çözülürken sadece ülke çıkarları ön planda tutulmamış ve değişen dünya düzenindeki 
etkenlere de önem verilerek belirlenen hedeflere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda Balkan Antantı, Sadabat 
Paktı imzalanmış ve Milletler Cemiyetine üye olunmuştur. Bu gibi siyasi gelişmeler hem ulusal hem de uluslararası 
alanda olumlu karşılanmıştır.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle Atatürk dönemi dış politika ilkelerinden öncelikle hangisine ulaşılabilir?

A) Milli menfaatlere öncelik verilmiştir.

B) Türk ve dünya kamuoyu dikkate alınmıştır.

C) Akılcı bir dış politika izlenmiştir.

D) Tam bağımsızlık doğrultusunda hareket edilmiştir.

5. “Büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekâr insanlardan değiliz.”

Atatürk’ün bu ifadeleri dış politika ilkelerinden hangisini kapsar?

A) Gerçekçilik 

B) Barışçılık

C) Akılcılık

D) Mütekabiliyet

6. İki devlet arasında bir sorunun çözümünde devreye giren bu ilke; bir devletin sorumluluklarını, muhatabı olduğu diğer 
devletin de yapması gerekliliğini ortaya koyar. Misakımillide yer alan komşu ülkelerdeki vatandaşlarımız ile ülkemizde 
yaşayan azınlıkların haklarının eşit olması gerektiği bu ilke doğrultusunda belirtilmiştir. Ayrıca Yunanistan’la, ülkemiz 
arasında yaşanan nüfus mübadelesinin de çözümü bu tanıma örnek gösterilebilir.

Yukarıda örnekleriyle verilen dış politika ilkesi hangisidir?

A) Gerçekçilik

B) Akılcılık

C) Mütekabiliyet

D) Tam Bağımsızlık

7. I.   Başka bir milletin mandasına girmeyi reddetme 

II.  Kapitülasyonların kaldırılması

III. Duyun-u Umumiye Teşkilatının kaldırılması

Yukarıdaki gelişmeler Atatürk’ün dış politika ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Akılcılık

B) Barışçılık

C) Gerçekçilik

D) Tam bağımsızlık
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8. •Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girmesi

•Balkan Antantı

•Sadabat Paktı

Yukarıdaki gelişmeler Atatürk’ün dış politika ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A) Bilimsellik

B) Barışçılık

C) Gerçekçilik

D) Milli menfaatleri esas alma

9. Atatürk’ün oluşturduğu Türk dış politika ilkelerinden hangisi kalıplaşmış ideolojiler ve önyargılar yerine 
değişen şartları değerlendirerek adım atmayı öngörür?

A) Akılcılık

B) Mütekabiliyet

C) Barışçılık

D) Tam Bağımsızlık

10. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar, dünyada kalıcı barışı sağlamaktan uzak kalmış özellikle 
İtalya ve Almanya’nın izledikleri saldırgan tutumlar hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin bölgesel güvenliğini tehlikeye 
düşürmüştür. Bu durumun olumsuz etkilerini fırsata çevirmeye çalışan Mustafa Kemal ülke güvenliğini sağlamak ve 
Boğazlar üzerinde tam hakimiyet kurabilmek amacıyla konuyu Milletler Cemiyetine taşımıştır. Montrö Sözleşmesi ile 
de bu amaca ulaşılmıştır.

Yukarıda verilen bilgilere göre dış politikada sorunların çözümünde hangi ilkeye öncelik verilmiştir?

A) Mütekabiliyet

B) Akılcılık

C) Milli menfaatleri esas alma

D) Ülke ve dünya kamuoyunu dikkate alma

11. Birinci Dünya Savaşı sonunda çözümlenemeyen sorunlardan dolayı hızla silahlanma yarışına gidilmiştir. Japonya 
Mançurya’ya, İtalya ise Habeşistan’a saldırmıştır. Bu gelişmelerden rahatsız olan Türkiye ise Atatürk’ün önderliğinde 
Boğazlar sorununu çözmek için ilgili devletlerle görüşme çağrısında bulunmuştur. 1936 yılında İsviçre’nin Montrö 
kentinde yapılan konferansta imzalanan sözleşme ile Türkiye siyasi alanda büyük bir başarı kazanmıştır. Atatürk’ün 
izlemiş olduğu diplomatik girişimler sonucunda Türkiye Boğazların üzerinde egemenliğini sağlamıştır.

Yukarıdaki gelişmeler Atatürk’ün dış politika ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Kamuoyunu dikkate alma

B) Barışçılık

C) Gerçekçilik

D) Tam bağımsızlık
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12. Dış politikada başarılı olup olmadığınızı, izlenen diplomatik adımların doğurduğu sonuçlara bakarak anlayabilirsiniz. 
Atılan adımların ya da antlaşmaların sonucuna bakarak beklentilerinizi hangi ölçüde karşıladığına bakmanız 
gerekir. Yeterli ölçüde karşılanmayan ya da hiç verilmeyen bir hak söz konusu ise güdülen politikanın değiştirilmesi 
lazımdır. Özellikle; tam bağımsızlık ve milli menfaatler ön planda tutulmalı, bu ilkelerin çizmiş olduğu sınırların dışına 
çıkılmamalıdır. Ayrıca iç siyasette izlenen politikalar, dış siyasetteki başarınızı da az çok yansıtır.

Yukarıda verilen paragrafa en uygun başlık ne olabilir?

A) Dış politika ilkeleri

B) Dış politikada başarının şartları

C) Tam bağımsızlığın önemi

D) Ülkelerin en büyük sorunları

13. 

TÜRK DIŞ 
POLİTİKASI 

İLKELERİ

Yurtta barış, dünyada 
barış

Gerçekç�l�k Hukuka bağlılık

?
Verilen kavram haritasında “?” işaretli yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) Ülke sınırlarını genişletme

B) Bağımsızlığa saygı

C) Milli menfaatleri koruma 

D) Devletler arası ilişkilerde karşılıklılık

14. Türk dış politika ilkeleri;

I. Milletler arası antlaşmalara saygılı olduğundan …………………………….

II. Başka ülkelerin yönetim sistemlerinden etkilenmediği için …………………………….

III. Ülke yurttaşlarının refahını her şeyin üstünde tutması nedeniyle …………………………….  

Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla gelmelidir?

            I                II                III                                

A) Hukuka bağlıdır  Bağımsızdır  Barışçıdır 

B) Gerçekçidir              Barışçıdır      Hukuka bağlıdır

C) Hukuka bağlıdır      Bağımsızdır    Milliyetçidir

D) Milliyetçidir        Gerçekçidir    Hukuka bağlıdır
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15. I.   Dış borçlar sorunu

II. Yabancı okullar meselesi

III. Suriye sınırı

Yukarıda verilen konularda Türkiye’yi en çok uğraştıran devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere             

B) Fransa                      

C) Rusya                 

D) Yunanistan

16. Lozan Barış Antlaşması’nda yabancı okulların denetimi Türkiye’ye bırakılmasına rağmen Avrupalı devletler bu 
duruma itiraz etmiştir. Türkiye bu itirazları dikkate almamış, yabancı okullar meselesinin kendi iç sorunu olduğunu 
belirterek karşı çıkmıştır.

Türkiye’nin böyle bir tutum ortaya koyması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Bağımsızlıktan ödün vermediğinin

B) Yabancı okulların kapatılacağının

C) Türkiye’nin dış politikasının yanlış olduğunun

D) Yayılmacı bir politika izlediğinin

17. Türkiye’deki yabancı okullarla ilgili olarak alınan,

I. Türkçe, tarih ve coğrafya derslerini Türk öğretmenler okutacak.
II. Millî Eğitim Bakanlığı kanunlarına uymayan okullar kapatılacak.
III. Türkçe, tarih, coğrafya dersleri Türkçe olarak verilecek.

kararlarından hangileri Türk kültürünü korumak için çıkarılmıştır?

A) Yalnız I. 

B) I ve II.  

C) I ve III.

D) II ve III.
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18. Lozan Görüşmeleri’nde çözülemeyen dış borçlar sorunu daha sonra yapılan görüşmelerde alınan kararla Osmanlı’dan 
bağımsızlığını kazanıp ayrılan devletlere paylaştırılmıştır. En büyük pay %49 oranla Türkiye’ye düşmüştür. Bu oranı 
Türkiye tek seferde ödeyemediği için taksitlendirme yoluna gitmiştir. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı çıkınca taksitleri 
ödeyemeyen Türkiye ile Fransa arasında gerginlik yaşanmıştır.

Bu bilgiye göre,

I. Türkiye borcunu ödemekte zorluk çekmiştir.
II. Osmanlı borçlarının en büyük payı Türkiye’ye düşmüştür.
III. Dünya ekonomik bunalımından en çok Türkiye etkilenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.    

B) I ve II.    

C) I ve III.    

D) I, II ve III.

19. - Yabancı okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlanacaktır. 
- Bu okulların denetimini Türk müfettişler yapacaktır. 
- Türkçe, tarih, coğrafya derslerini Türk öğretmenler okutacaktır.

Verilen maddelere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Türkiye’de çok sayıda eğitim kurumu vardır.

B) Millî Eğitim Bakanlığı için en önemli dersler Türkçe, coğrafya ve tarihtir.

C) Eğitim öğretimdeki bütün aksaklıklar giderilmiştir.

D) Yabancı okullar denetim altına alınmıştır.

20. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’ndan sonra Türk dış politikasında gündeme gelmemiş ve çözümü 
için herhangi bir girişimde bulunmaya gerek kalmamıştır?

A) Kapitülasyonlar

B) Boğazlar Sorunu

C) Dış Borçlar

D) Nüfus Mübadelesi

21. Osmanlı Devleti’nde XX. yüzyılın başında dört yüze yakın yabancı okul bulunuyordu. Osmanlı’nın kontrolünün çok 
fazla olmadığı bu okullar istedikleri dersleri okutuyorlardı. Patrikhanelerin kontrolünde olan bu yerler misyonerlik, 
bölücülük yaparak Türk düşmanı olan öğrenciler yetiştirmekteydi.

Verilen bilgiye göre Osmanlı Devleti’nde eğitimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Eğitim öğretim birliği yoktur.

B) Yabancı okullar eğitim dışında faaliyetlerde bulunmuşlardır.

C) Yabancı okulların sayısı oldukça fazladır.

D) Modern eğitim verilmektedir.
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22. Dış politikada yaşanan;

I. Yabancı okullar sorunu
II. Etabli sorunu
III. Musul sorunu

gibi gelişmelerden hangisi Atatürk’ün “Mütekabiliyet” ilkesi çerçevesinde çözümlenmiştir?

A) Yalnız I.    

B) Yalnız II.    

C) I ve II.    

D) II ve III.

23. Lozan Barış Antlaşması’nda çözüme kavuşturulamayan dış borçlar sorunu, Türkiye ile Fransa arasında yaşanan 
en büyük problemlerden biri olmuştur. Türkiye, Osmanlı Devleti’nden kalan bu borçları peşin ödeyebilecek güçte 
olmadığı için taksitlendirme yolunda gitmiş, 1929 yılında meydana gelen Dünya Ekonomik Bunalımından etkilenen 
Türkiye, borçları 1954 yılında bitirebilmiştir.

Bu bilgilere bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Dış borçlar sorunu Milletler Cemiyetine taşınmıştır.

B) Osmanlı’dan kalan dış borçlar tek seferde ödenmiştir.

C) Dünya Ekonomik Bunalımı Türkiye’yi olumsuz etkilemiştir.

D) Lozan’da çözüme kavuşturulamayan tek konu dış borçlardır.

24. Atatürk dünya barışına önem veren bir devlet adamıydı. Cumhuriyet yönetiminin kuruluş aşamasında ve sonrasında 
buna hep dikkat etti. Türkiye imzaladığı dostluk ve işbirliği antlaşmaları ile çevresinde bir barış çemberi oluşturmuş, 
var olan sorunları barış yoluyla çözmeye çalışmıştır. Atatürk bütün bu çalışmalarından dolayı da Nobel Barış Ödülü’ne 
aday gösterilmiştir. Hatta evrensel barışa verdiği önemi, bir süre önce savaştığı Yunanistan ile bir dostluk antlaşması 
imzalayarak ispat etmiştir.

Buna göre aşağıdaki hangi yargıya ulaşılamaz?

A) Atatürk’ün Nobel Barış Ödülü aldığına 

B) Türkiye’nin düşmanı olan devletle bile dostluk kurduğuna

C) Atatürk’ün tüm dünyada barışa önem verdiğine

D) Türkiye’nin bölgesel işbirliğine verdiği öneme
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25. Lozan Barış Antlaşması’na göre, Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus sorunu, sonradan çözüme kavuşturulmak 
üzere ertelenmiştir. Bu çerçevede yapılan mübadele antlaşmasına göre:

-  İstanbul hariç Türk topraklarında yaşayan Rumlar Yunanistan’a
-  Batı Trakya dışında Yunanistan sınırları içerisinde yaşayan Türkler, Türkiye’ye göç ettirileceklerdir.

Nüfus mübadelesine ait verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Türkiye’de kalan Rum nüfus, Yunanistan’da kalan Türk nüfustan fazladır.

B) Lozan Antlaşması’nda çözülemeyen bazı konular daha sonra çözüme kavuşmuştur.

C) Nüfus mübadelesiyle yaşanan göçler, insanların yaşamlarında herhangi bir değişikliğe sebep olmamıştır.

D) Türkiye’ye ait bir iç mesele olan nüfus mübadelesi, günümüzde de sorun olarak devam etmektedir.

26. Türkiye, Milletler Cemiyetinin Musul meselesindeki taraflı tutumu nedeniyle 18 Temmuz 1932 tarihine kadar cemiyete 
üye olmamıştır. Ancak değişen dünya dengeleri ile Almanya ve İtalya’nın saldırgan tutumları, Türkiye’nin Milletler 
Cemiyetine yakınlaşmasını sağlamıştır.
Bu durum, Türkiye’nin dış politikada aşağıdakilerden hangisine öncelik verdiğinin göstergesidir?

A) Uluslararası hukuka

B) Ulusal egemenliğe

C) Gerçekçi dış politikaya

D) Ekonomik bağımsızlığa

27. Lozan Barış Antlaşması’nda çözülemeyen Musul sorunu Türkiye ve İngiltere arasında yapılacak görüşmelere bırakıldı. 
1924 yılında Türkiye ile İngiltere arasında başlayan görüşmelerden bir sonuç alınamadı. Türkiye, halkın çoğunluğu 
Türk olan Musul sorununu Misakımilli çerçevesinde çözmek istemiştir. İngiltere ise zengin petrol yataklarına sahip 
Musul’u kaybetmek istemiyordu. Türkiye Musul sorununu barışçıl yollardan çözmek için konuyu Milletler Cemiyetine 
taşımıştır. Bu gelişmeler yaşanırken Türkiye’nin doğusunda yaşanan rejim karşıtı isyanı İngiltere gizliden desteklemeye 
başladı. Türkiye, Musul için hazırladığı birlikleri doğudaki ayaklanma için kullanmıştır. 5 Haziran 1926’da imzalanan 
Ankara Antlaşması ile Musul, Kerkük ve Süleymaniye İngiliz sömürgesindeki Irak’a bırakıldı.
Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye sorunun çözümünde barışçıl bir politika izlemiştir.

B) İngiltere, Türkiye’nin iç sorununa müdahil olmuştur.

C) Türkiye, Misakımilli’den taviz vermiştir.

D) İngiltere, Musul petrollerindeki isteklerinden vazgeçmiştir.

28. Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokole göre; Batı 
Trakya’da yaşayan Türkler mübadele kapsamının dışında tutulmuştur. 
Bu durum daha sonra Türkiye ve Yunanistan arasında aşağıdaki sorunlardan hangisine neden olmuştur?

A) Azınlıklar sorununa

B) Rum göçmenlere 

C) Barışçıl dış siyasete

D) Sınırların korunmasına
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29. Atatürk döneminde Türkiye dış politikada pek çok sorunla karşılaşmıştır. Bu sorunların çözümünde barışçıl bir politika 
izlemiştir. Sorunların bazıları milli çıkarlarımıza uygun olarak çözümlenirken bazıları çözümlenememiştir. 

Verilen bilgiye göre hangisi Türkiye’nin milli çıkarlarına uygun olarak çözülememiştir?

A) Yabancı Okullar

B) Dış Borçlar 

C) Nüfus Mübadelesi

D) Musul Sorunu

30. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra;

I. savaşı kaybeden devletlerin haklarını korumak,

II. tekrardan büyük bir savaş çıkmasını engellemek,

III. devletlerarası ilişkileri geliştirmek

amacıyla atılan adım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milletler Cemiyetinin kurulması

B) Boğazlar Komisyonunun kurulması

C) Paris Barış Konferansı’nın toplanması

D) Balkan Antantı’nın imzalanması

31. Mustafa Kemal bir röportajında Milletler Cemiyetine üye olmayı düşünüyor musunuz sorusuna; “Şartlarımızı koyarız, 
kabullerine bağlı. Biz müracaat etmeyiz üye olmak için, davet bekleriz, davet gelirse düşünürüz.” demiştir.

Atatürk, Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üyeliği konusunda aşağıdakilerden hangisini şart koşmuştur?

A) Aday olmayı

B) Barışçıl siyaseti

C) Hayalci yaklaşımı

D) Egemen devlet anlayışını

32. Sen özümden bir parça, kanımdan kansın
Ay yıldızın gölgesinde anavatan toprağısın
Yürü ey Türk yürü; bu toprak senin
Asırlardır Türk’ün öz yurdu, Musul’dasın

Musul için yazılan bu dörtlük,

I. Misakımilli sınırları içerisinde yer alması
II. Türk nüfusunun çoğunlukta olması
III. Sınırlarımıza çok yakın yerde bulunması
IV. Milletler Cemiyeti kararı
maddelerinden hangilerine dayanak gösterilerek yazılmıştır?

A) I ve II.

B) I ve IV.

C) I, II ve III.

D) I, III ve IV.
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33. 

TÜRKİYE

M�sakım�ll� Har�tası Lozan Barış Antlaşması Har�tası 

Lozan Barış Antlaşması ve Misakımilli haritalarına bakılarak seçeneklerdeki bilgilerden hangisine kesinlikle 
ulaşılamaz?

A) Misakımilli sınırlarımızda yer alan toprakların büyük bir kısmı şimdiki sınırlarımızın içerisinde bulunmaktadır.

B) Türkiye’nin, Misakımilli sınırlarından verdiği ilk taviz Batum’un Gürcistan’a bırakılması olmuştur.

C) Milli sınırlarımızın içerisinde olması gereken topraklardan bazıları günümüzde başka devletlerin sınırları 
içerisindedir.

D) İtilaf Devletleri, Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti kurma planlarını gerçekleştirememişlerdir.

34. Lozan Görüşmeleri’nde Türk Hükümeti; Musul’un Misakımilli sınırları içerisinde yer aldığını vurgulamıştır.

Buna göre Musul için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Bağımsız bir toprak parçası olduğuna

B) Taviz verilmesi gerektiğine

C) Türkiye’nin bir vilayeti olacağına

D) Topyekün mücadele edileceğine

35. Musul sorunu Lozan Görüşmeleri’nde çözüme kavuşturulamamış, daha sonraya bırakılmıştır. Lozan sonrası yapılan 
görüşmelerde İngilizler, Musul’u kendi sömürgesi altında bulunan Irak yönetimine bırakılmasını istemiş, bunun 
üzerine Türk hükümeti bölgede halk oylaması yapılmasını talep etmiştir.

Türk hükümetinin bu tutumuyla ilgili doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni bir savaşın sinyalini vermiştir.

B) Musul’u kaybetmeyi göze almıştır.

C) Demokratik bir tavır sergilemiştir.

D) Saldırgan bir politika izlemiştir.
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36. “Türkiye Cumhuriyeti’nin benimsediği ilkelerden biri olan yurtta barış, dünyada barış gayesi, insaniyetin ve medeniyetin 
refah ve ilerlemesinden en esaslı etken olsa gerektir. Buna elimizden geldiği kadar hizmet etmiş ve etmekte bulunmuş 
olmak bizim için övünülecek bir harekettir.”

Atatürk’ün verilen sözü doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisine üye olmamıştır?

A) Sadabat Paktı

B) Balkan Antantı

C) Varşova Paktı

D) Milletler Cemiyeti

37. Sadabat Paktı’na katılan ülkelerin aldığı kararlar şunlardır;

 »Birbirlerinin iç işlerine karışmayacaklar, 
 »Ortak çıkarlar doğrultusunda hareket edeceklerdir.

Verilen bilgilere göre ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli menfaatler çerçevesinde iş birliğine gidecekleri

B) Ekonomik ve askeri iş birliğinin ön planda olacağı

C) Ortadoğu barışının sürekli hale getirileceği

D) Türkiye’nin doğu sınırlarını güvence altına alacağı

38. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Balkan Antantı ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Türkiye, batı sınırını güvence altına almıştır.

B) Türkiye’nin uluslararası barışa verdiği önemi gösterir.

C) Balkanlar’da barışın korunmasında önemli rol oynamıştır.

D) Bütün Balkan Devletleri birlikte hareket etmiştir.

39. Ortadoğu üzerinde saldırgan bir politika izleyen İtalya’nın 1935 yılında Habeşistan’a saldırması sonucunda 1937’de 
Türkiye, İran, Irak ve Afganistan bir araya gelerek bölgesel bir güvenlik antlaşması imzaladılar.    

Verilen bilgideki gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkan Antantı

B) Sadabat Paktı

C) Lozan Antlaşması

D) Ankara Antlaşması
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40. Millî Mücadele sonrası Türkiye’nin dış politikası farklı bir seyir göstermiş, özellikle ikili görüşmelere ve bölgesel 
işbirliğine gidilmiştir. Bu duruma;

 »Balkan Antantı
 »Sadabat Paktı
 »Nüfus Mübadelesi

örnek gösterilebilir.

Buna göre çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni bir savaşın çıkmasının önüne geçilmiştir.

B) Başarılı bir iç politika izlenmiştir.

C) Millî Mücadele başarıyla sonuçlanmıştır.

D) Dış politikada savaşların yerini diplomasi almıştır. 

41. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şunlardır;
I. Boğazlar Komisyonu kaldırılacak ve görevleri Türklere devredilecekti.
II. Türkiye Boğazların her iki yakasında asker bulundurabilecekti.
III. Yabancı ticaret gemilerinin Boğazlardan geçişi serbest olacaktı.
IV. Yabancı savaş gemilerinin geçişi sınırlandırılacaktı. 
V. Ayrıca Türkiye savaşa girer veya bir savaş tehlikesiyle karşılaşırsa Boğazları istediği gibi açıp kapayabilecekti.

Buna göre aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir bilgiye yer verilmemiştir?

A) Siyasi

B) Ekonomik

C) Askeri

D) Kültürel  

42. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile;
 »Boğazlar Komisyonu kaldırılmış ve Boğazların kontrolü Türkiye’ ye bırakılmıştır.
 »Boğazlar, Türkiye’nin egemenliğine verilmiştir.
 »Türkiye’nin Boğazların her iki yakasında da istediği kadar asker bulundurabileceği kabul edilmiştir.
 »Ticaret gemilerine Boğazlardan serbest geçiş hakkı verilmiştir.

Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Boğazlarda İtilaf Devletlerinin yetkileri arttırılmıştır.

B) Boğazların yönetimi Türkiye’ye bırakılmıştır.

C) Boğazlar sorunu, Misakımilliye uygun bir şekilde çözülmüştür.

D) Türkiye, diplomatik bir zafer kazanmıştır.
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43. Aşağıda Boğazlarla ilgili gelişmeler verilmiştir:
- 1923 Lozan Barış Antlaşması’na göre; Boğazların yönetimi, başkanlığını Türkiye’nin yapacağı milletlerarası bir 
Boğazlar Komisyonu’na bırakıldı.
- 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile; Boğazlar Komisyonu kaldırılarak Boğazların kontrolü Türkiye Cumhuriyeti’ne 
bırakıldı.

Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki hangi yargıya ulaşılabilir?

A) Boğazlar sorunu Misakımilliye aykırı şekilde çözülmüştür.

B) Boğazların egemenliği Türkiye’ye geçmiştir.

C) Boğazların uluslararası önemi artmıştır.

D) Türkiye, Boğazlardan ekonomik kazanç elde etmeye başlamıştır.

44. I. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya ve İtalya’nın yeniden silahlanarak saldırgan bir politika izlemeye 
   başlaması
II. Türk – Yunan ilişkilerinin dostluk ve işbirliği dönemine girmesi
III. Türkiye’nin yeni bir savaş tehlikesi karşısında batı sınırını güvence altına almak istemesi

Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

A) Balkan Antantı

B) Sadabat Paktı

C) Ankara Antlaşması

D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi

45. Türkiye dış politikada hem bölgesel barışa hem de dünya barışına katkıda bulunmuştur.  

Aşağıda yer alan diplomatik gelişmelerin hangisinde Türkiye’nin dünya barışına katkısı daha fazla olmuştur?

A) Sadabat Paktı’nın imzalanması

B) Montrö Boğazlar Sözleşmesinin yapılması

C) Milletler Cemiyetine üye olunması

D) Balkan Antantı’nın yürürlüğe girmesi
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46. Türkiye ve Fransa arasında 1921 yılında yapılan Ankara Antlaşması’na göre Hatay’da kurulan özel yönetimde;

 »Türkçe resmi dil olacak 
 »Okullarda dersler Türkçe olarak okutulacak
 »Bu bölgede Türk kültürünün gelişimi desteklenecek
 »Hatay’da Türk parası geçerli olacak

Verilen maddelerden hareketle Hatay’ın gelecekteki durumu hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğru 
olur?

A) Hatay’ın anavatana katılacağı

B) Bağımsız bir devlet olarak kalacağı

C) Hatay’ın Fransız denetiminde olacağı

D) Bölgenin Suriye’ye bırakılacağı

47.  • Sadabat Paktı 
• Balkan Antantı
• Montrö Boğazlar Sözleşmesi
• Hatay’ın Anavatana Katılması

Türkiye’nin taraf olduğu yukarıdaki gelişmelerin ortak özelliği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Tamamının Atatürk döneminde gerçekleşmesi

B) Avrupa devletleriyle iş birliği çerçevesinde yapılması

C) Lozan Görüşmeleri’nde çözümlenmeyen konular olması 

D) Almanya ve İtalya’nın yayılmacı politikalarının etkisiyle ortaya çıkmaları 

48. Aşağıdakilerden hangisi Hatay’ın anavatana katılması sonucunda yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A) Türkiye’nin güney sınırı son şeklini aldı.

B) Ülkemizin diplomatik alanda saygınlığı arttı.

C) Misakımilli tam olarak gerçekleşti.

D) Türk Devleti’nin sınırları genişledi.

49. Manifaturacı Affan Efendi’nin siyahlar giymiş kızı, bir ucundan tuttuğu “Gazi baba bizi de kurtar” yazılı pankartla 
Atatürk’ün önüne çıktı. Atatürk halka dönerek  “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz” dedi.

Atatürk bu sözünü aşağıdaki şehirlerden hangisi için söylemiştir?

A) Hatay

B) İstanbul

C) Ankara

D) Erzurum
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50.  

Verilen görselde sahaya doğru ve yanlış cevapları gösteren flamalar dikilmiştir. 

Doğru flamalar çizgi çizilerek birleştirildiğinde oluşacak şekil aşağıdakilerden hangisidir?

A)   B)      C)         D) 

3 4

1 2

65

Yandaki sahada flamalar tam 
bağımsızlık yolundaki gelişmeleri 
temsil etmektedir.

1. Misakımilli

2. Irak Sınırı

3. Montrö Boğazlar Sözleşmesi

4. Sevr Barış Antlaşması

5. Hatay’ın Anavatana Katılması

6. Mondros Ateşkes Antlaşması
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51.  Atatürk dönemi dış politikasında yeni Türk Devleti’ni en çok uğraştıran sorunlar aşağıda verilmiştir: 
 » Kapitülasyonlar  
 » Dış Borçlar  
 » Nüfus Mübadelesi  
 » Yabancı Okullar
 » Boğazlar Sorunu
 » Irak Sınırı  
 » Hatay Meselesi  
 » Azınlıklar  
 » Savaş Tazminatı

Sorunlardan Lozan Barış Antlaşması sonrasında Türkiye lehine çözülenler, çizgi grafiğini 10 puan artırırken, Türkiye 
aleyhine çözülenler ise çizgi grafiğini 10 puan azaltmaktadır. 

Verilen bilgiye göre oluşturulacak çizgi grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
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CEVAP ANAHTARI
1.ETKİNLİK

D-D-Y-Y-Y-D-Y-D-D-Y-D

2.ETKİNLİK

4-1-5-3-2-7-6

3.ETKİNLİK

1.Tam bağımsızlık
2.Barış esası
3.Akılcılık
4.Mütekabiliyet
5.Gerçekçilik

4.ETKİNLİK

Barışçılık   1 Askeri güce dayanma 2
Yayılmacılık   2 Bağımsız olmak  1
Eşitlik   1 Hukuka bağlı olmak 1
Karşılıklılık    1 Gerçekçilik  1
Hayalcilik   2 Mandacılık  2

5.ETKİNLİK

Öğrenci cevabı

6.ETKİNLİK

Öğrenci cevabı

7.ETKİNLİK

Öğrenci cevabı

8.ETKİNLİK

Manda ve himayeyi reddeder. (Bağımsızlık)
Hayalcilikten uzak olma durumudur. (Gerçekçilik)
Sorunların barışçıl yollarla çözümünü öngörür. (Hukuka 
Uygunluk)
Kapitülasyonların kaldırılmasıyla elde edilmiştir. 
(Ekonomik Bağımsızlık)
Gerekmedikçe savaşı reddeder. (Barışseverlik)
Saldırgan devletlere karşı kurulan birliklere üye olma 
sebebimizdir.  (Ülke Güvenliği)
Uluslararası ilişkilerdeki karşılıklılık esasıdır. 
(Mütekabiliyet)
Yeniliklere açık olma durumudur. (Çağdaşlık)
Milli menfaatler için topyekûn hareket etme durumudur. 
(Milli Birlik ve Beraberlik)

9.ETKİNLİK

D-Y-Y-D-Y-D

10.ETKİNLİK

Lehimize Çözümlenmiştir   Aleyhimize Çözümlenmiştir
Boğazlar Meselesi
Yabancı Okullar         Musul Sorunu
Nüfus Mübadelesi
Dış Borçlar

11.ETKİNLİK

Öğrenci cevabı

12.ETKİNLİK

Öğrenci cevabı

13.ETKİNLİK

Öğrenci cevabı

14.ETKİNLİK

Öğrenci cevabı

15.ETKİNLİK

D-D-D-Y-D-Y
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16.ETKİNLİK

*Kapitülasyonlar (Ekonomik bağımsızlığımızın 
önündeki en büyük engeldir.)

*Azınlıklar   (Vatandaşlık verilerek çözülen 
sorundur.)

*Yabancı Okullar (Maarif Vekâletine bağlanılarak 
kontrol altına alınmıştır.)

*Etabli    (Yunanistan ile nüfus 
mübadelesinde yaşadığımız sorunun adıdır.)

*Montrö  (Boğazlarda Türkiye‛nin 
egemenliğini pekiştiren sözleşmedir.)

17.ETKİNLİK

Balkan Antantı  Sadabat Paktı 

1. Türkiye   1. Türkiye   
2. Yunanistan  2. Irak    
3. Yugoslavya  3. İran    
4. Romanya   4. Afganistan

18.ETKİNLİK

1. Sovyet Rusya  2. egemenlik             

3. diplomatik     4. Bulgaristan 

5. Boğazlar Komisyonu   6. ticaret

19.ETKİNLİK

1- Mübadele
2- Mütekabiliyet
3- Gerçekçi
4- Askeri
5- Hatay
6- İnsan
7- Yayılmacı
8- Eşitlik
9- Milli Güç
10- Siyasi
Anahtar Kelime: TÜRKİYE

20.ETKİNLİK

Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)

21.ETKİNLİK

Öğrenci cevabı

22.ETKİNLİK

Öğrenci cevabı

23.ETKİNLİK

Öğrenci cevabı

24.ETKİNLİK

Öğrenci cevabı

25.ETKİNLİK

“Milletler Cemiyetine Giriş” ile “Kapitülasyonlar kaldırıldı” 
eşleşmesi yanlıştır. Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne 
katılarak barış yanlısı olduğunu bütün dünyaya 
göstermiştir. Lozan Antlaşması’nda kapitülasyonların 
kaldırılmasıyla Türkiye, ekonomik bağmsızılığını elde 
etmiştir.

26.ETKİNLİK

İngiltere - Fransa -Yunanistan - Fransa - Fransa

27.ETKİNLİK

1. Ankara-İngiltere
2. Milletler Cemiyeti
3. Hatay
4. Sadabat Paktı
5. İtalya
6. tam bağımsızlık

28.ETKİNLİK

1. Boğazlar Sorunu
2. Hatay Sorunu
3. Musul Sorunu
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29.ETKİNLİK

* Olumlu
* Olumlu
* Olumsuz
* Olumlu
* Olumsuz
* Olumlu

30.ETKİNLİK

2 

5 

7 

1 

8 

4

6 

3

31.ETKİNLİK

Cumhurbaşkanı:Tayfur Sökmen
Başbakanı: Abdurrahman Melek
Anavatana katıldığı yıl: 1939
Özel yönetim verildiği antlaşma: Ankara Antlaşması
Atatürk‛ün Hatay için makale yazdığı gazete: Kurun
Atatürk‛ün Hatay için makale yazdığı gazetede 
kullandığı takma ad: Asım Us

32.ETKİNLİK

Vatanseverlik - Sözüne Bağlılık - Azim ve Kararlılık

33.ETKİNLİK

Irak Sınırı     4 - 8
Hatay‛ın Anavatana Katılması  5 - 9
Montrö Sözleşmesi   3 - 10
Sadabat Paktı    2 - 7
Yabancı Okullar    6 - 11
Balkan Antantı   1 - 12

34.ETKİNLİK

Doğru g Yanlış g 2.Çıkış

35.ETKİNLİK

Fransa – İngiltere – Yunanistan

36.ETKİNLİK

Öğrenci cevabı

ÇOKTAN SEÇMELİ TEST

1. C 16. A 31. D 46. A
2. D 17. C 32. C 47. D
3. B 18. B 33. B 48. C
4. B 19. D 34. C 49. A
5. A 20. A 35. C 50. B
6. C 21. D 36. C 51. A
7. D 22. B 37. A
8. B 23. C 38. D
9. A 24. A 39. B
10. C 25. B 40. D
11. D 26. C 41. D
12. B 27. D 42. A
13. A 28. A 43. B
14. C 29. D 44. A
15. B 30. A 45. C
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