ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI - 1
1) Atatürk, yeni Türk Devleti'nin dış politikasını;
"Yurtta barış! Dünyada barış!" diyerek
özetlemiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?
a) 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olunmasının
b) Şeyh Sait İsyanı'nın bastırılmasının
c) Menemen Olayından sonra çok partili hayata
geçme girişimine ara verilmesinin
d) 1926'da İsviçre'den Medeni Kanun'un alınmasının
2) Aşağıda verilen olay ve sonuç
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
I. olay
II. olay
A) Sadabat Paktı

B)

Lozan
Anlaşması

Doğu sınırının güvenlik
altına alınması
Hatay’ın Anavatana
katılması

Montrö
C) Boğazlar
Sözleşmesi

Boğazlar üzerinde
egemenlik sağlanması

Ankara
D) Anlaşması
(1926)

Musul’un İngiltere
mandasındaki Irak’a
bırakılması

3) Lozan Antlaşması'nda Boğazların Türkiye'nin
egemenliğine bırakılmasına karşı çıkan Avrupalı
devletler, 1936 yılında Montrö Boğazlar
Sözleşmesi'nde bu tutumlarından vazgeçerek
Boğazlarda Türkiye'nin egemen olmasını
benimsemişlerdir.
Avrupa devletlerinin Boğazların yönetimi
konusunda fikir değiştirmelerinde
aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
a)Fransa'da ekonomik sıkıntıların baş göstermesi
b)Türkiye'nin barışçı bir politika izlemesi
c)Türkiye'de yenilik hareketlerinin tepkiyle
karşılanması
d)Türkiye'nin dış borçlarını ödemekte zorlanması

4) Bağımsız Hatay Devleti'nin Millet Meclisi,
29 Haziran 1939'da, Türkiye'ye katılma kararı
almıştır.
Hatay Millet Meclisinin bu şekilde karar alması
aşağıdakilerden hangisini göstermez?
a)Türkiye ile bütünleşmek istediklerini
b)Hatay'da birçok Türk'ün yaşadığını
c)Hatay'ın çıkarları ile Türkiye'nin çıkarlarının
örtüştüğünü
d)Fransa'nın dış politikada başarılı olduğunu

5) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemindeki
dış sorunlardan biri değildir?
A) Musul sorunu
B) Hatay sorunu
C) Nüfus mübadelesi
D) Kıbrıs sorunu

6) Mustafa Kemal, 1923 yılında Adana’da
yaptığı bir konuşmada;
"Kırk yıllık Türk yurdu düşman elinde esir
kalamaz" demiştir.
Buna göre Mustafa Kemal aşağıdakilerden
hangisinin önemini vurgulamıştır?
A)Hatay’ın ileride mutlaka Türkiye’ye katılacağını
B)Güney sınırlarımızın Misak-ı Milli’ye uygun
şekilde çizildiğini
C)Hatay’da bulunan Fransa’nın manda yönetiminin
devam etmesi gerektiğini
D)Boğazların tam anlamıyla hâkimiyet altına
alınması gerektiğini

7) Atatürk, “Türkiye'nin emniyetini amaçlayan,
hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış istikameti, bizim daima prensibimiz olacaktır."
demiştir.
Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki sözlerden
hangisiyle dış politikada belirleyici bir ilke haline
gelmiştir?
a)Yurtta barış, dünyada barış.
b)Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
c)Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
d)Bizim açık ve uygulanabilir gördüğümüz siyaset,
milli siyasettir...

8) Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden
hangisi, Türkiye'nin uluslararası topluluklarla iyi
ilişkiler kurmak istemesini destekler bir özellik
taşımaktadır?
a) Bağımsızlık benim karakterimdir.
b) Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda
mevcuttur!
c) Ne mutlu Türküm diyene!
d) Yurtta sulh cihanda sulh.

9)

Atatürk Dönemi Dış Politika
Gelişmeleri

I.
Musul
Sorunu

II.
Boğazlar
Sorunu

III.
Yabancı
Okullar
Sorunu

Yukarıda verilen dış politika ile ilgili
gelişmelerden hangisi veya hangileri Türkiye’nin
aleyhine çözümlenmiştir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I. ve II.

10) Mustafa Kemal Paşa Lozan görüşmelerine
katılacak Türk heyetinden “Misak-ı Milli’den
taviz verilmemesi ve kapitülasyonların kesinlikle
kaldırılması” konusunda ısrarlı olunmasını
istemiştir.
Atatürk bu talimatla aşağıdakilerden hangisinden
kesinlikle ödün verilmemesini istemiştir?
A) Ulusçuluk ve Halkçılık
B) Vatanın bütünlüğü ve ulusal bağımsızlık
C) Milli Egemenlik ve Cumhuriyetçilik
D) Laiklik ve insan hakları

11) I. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası
sorunları görüşmek üzere Milletler Cemiyeti
kurulmuştur. Bu durum aşağıdakilerden
hangisinin amaçlandığını gösterir?
a) Tarafsız devletlerin savaşa sokulmasının
b) Yenilen devletlerin yeniden güç kazanmasının
c) Devletler arasında gizli ittifaklar kurulmasının
d) Devletler arası sorunların barış yoluyla
çözülmesinin

12) “Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil ve
yaşamış ve bağımsızlığı hayatın bir zorunluluğu
sayan bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet
istiklalsiz yaşamamıştır, yaşamaz ve
yaşamayacaktır”
ATATÜRK
Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki dış politika
ilkelerinden hangisine dikkat çekmektedir?
A) Eşitlik
B) Halkçılık
C) Tam bağımsızlık
D) Barışseverlik

13) Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış
Antlaşması'nın sonuçları arasında yer almaz?
A) Kurtuluş Savası'na kesin olarak son verildi.
B) Yeni Türk Devleti'nin varlığı tüm dünyaya
kanıtlandı.
C) Geçerliliğini günümüze kadar sürdüren bir
antlaşmadır.
D) Musul sorunu çözüldü.

Yabancı okulların
Türk kanunlarına
tabi olması

Siyasi
Bağımsızlık

Kapitülasyonların
kaldırılması

?

14) Yukarıda verilen şemada ? ile gösterilen
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Hukuki Bağımsızlık
B) Ekonomik Bağımsızlık
C) Adli Bağımsızlık
D) İdari Bağımsızlık

15) Atatürk dış politikada,
I.Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa
girmeme
II.Milli sınırlarımız içinde varlığımızı koruma
III.Yurtta ve dünyada barışı koruma ilkelerini
esas almıştır.
Bu ilkelerden hangisi ya da hangileri,
Atatürk'ün yayılmacı(işgalci) politikalara karşı
olduğunu gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III

Dünya milletlerinin saadetine
çalışmak, diğer bir yoldan kendi
huzur ve saadetine çalışmak
demektir. En uzakta zannettiğimiz
bir hadisenin bize bir gün temas
etmeyeceğini bilemeyiz.
16) Atatürk’ün yukarıdaki sözünün öncelikle
aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olduğu
söylenebilir?
A) Özgürlük ve bağımsızlık
B) Akılcılık ve bilimsellik
C) Yurtta sulh cihanda sulh
D) Milli birlik ve beraberlik

17) Türkiye ile İngiltere
arasında Musul sorunuyla ilgili
görüşmeler 1924 yılında başladı.
Karşılıklı görüşmelerden bir
sonuç alınamayınca konu
İngilizler tarafından Milletler
Cemiyeti’ne götürüldü. Bu arada İngilizler,
Türkiye - Irak sınırında bazı karışıklıklar
çıkararak Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında etkili
oldular.
Bu bilgilere göre Şeyh Sait İsyanı’nı
İngiltere’nin desteklemesinin temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye’de yeniliklerin yapılmasını engellemek
B) Müslüman ülkelerle Türkiye’nin arasında
gerginlik çıkarmak
C) Musul sorununu kendi çıkarları doğrultusunda
çözümlemek
D) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üyeliğini
engellememek

