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1. 

Türkiye, bulunduğu jeostratejik konumu ve NATO içinde ikinci büyük ordu olarak ittifaka 
önemli katkılar sunmakla beraber masada söz hakkı bulunan en güçlü ve nüfuzlu NATO 
üyelerinden biri olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin NATO’ya üyeliği İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Sovyetler Birliği’nden birebir tehdit algılayan 
Türkiye, dış politika önceliklerini Batı dünyasıyla yakınlaşma olarak belirledi.

TÜRKİYE NATO’DA 67’İNCİ YILINI DOLDURUYOR

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) kurucu 
üyelerinden oldu.

Sovyetler Birliği’nin yayılmacı politikala-
rına karşı kurulan NATO’nun, Türkiye’nin 
güvenliğine de katkı sağlayacağı düşü-
nülüyordu.

18 Şubat’ta Türkiye NATO’ya resmî ola-
rak üye oldu.
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1952

Sovyetler 
Birliği’nin 
yayılmacı 
politikalarına 
karşı kuruldu.

• Kuruluş tarihi 4 Nisan 1949’dur.
• 29 üyesi bulunmaktadır.
• Merkezi Brüksel’dedir.

Verilen bilgilerden hareketle;

I. NATO içinde en güçlü devlet Türkiye’dir.

II.   Türkiye jeopolitik konumu itibariyle NATO içinde önemli bir yere sahiptir.

III.  Türkiye BM’nin kurucu üyelerindendir.

IV.  Türkiye’nin NATO’ya üye olma amacı, sınırlarını genişletmektir.

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV

2. 

Ülkemiz, bölgesinde ve dünyada söz sahi-
bi olma amacıyla birçok uluslararası kuru-
luşa üye olarak destek vermektedir. Üyesi 
olduğu uluslararası kuruluşlar: ………

Verilen metinde boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisi yazılamaz?

A) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 

B) Avrupa Birliği

C) Birleşmiş Milletler

D) Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği 
Teşkilatı 

3. 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra barışa yö-
nelik tehditleri önlemek, ülkeler arasında 
dostane ilişkiler kurmak, ulusların ekono-
mik ve sosyal alanda iş birliği yapmasını 
sağlamak amacıyla 1945 yılında kurul-
muştur. Türkiye kurucu üyelerindendir.

Hakkında bilgi verilen uluslararası kuruluş 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) NATO

B) İslam İş Birliği Teşkilatı

C) AGİT 

D) Birleşmiş Milletler

Bir devletin sınırları ötesinde-
ki devletlere uyguladığı siya-
sete dış politika denir.

Uluslararası kuruluşlar; ülke-
ler arasındaki ekonomik, bi-
limsel, ticari, politik, kültürel, 
siyasal konular gibi birçok 
alanda iş birliği amacıyla ku-
rulurlar.
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4. 
Türkiye’nin NATO ve BM gibi örgütlerle iş birliği yaparak barış gücü operasyonlarında görev 
alması

Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu TÜRKSOY ile Türk kültürü ve sanatının korunması, yeniden 
canlandırılması ve gelişmesi yönünde uluslararası çalışmalar yapması

Türkiye’nin üyesi olduğu UNICEF ile iş birliği yaparak Myanmar’da şiddet gören 720 bin Arakanlı 
çocuğun temel ihtiyaçlarının giderilmesi için destekte bulunması

Verilen bilgilere göre Türkiye’nin uluslararası faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Dünyada barış ortamına katkıda bulunmuştur.

B)  Türk kültürünün yayılması ile ilgili çalışmalar yapmıştır.

C)  Uluslararası ticari faaliyetlerini artırmak için çalışmalar yapmıştır.

D)  Çocukların güvenlik, sağlık, eğitim gibi haklardan yararlanması için çaba göstermiştir.

5. 
Türkiye’nin üyesi olduğu 
hangi uluslararası kuruluşun 
amacı İslam dünyasının hak 
ve çıkarlarını korumaktır?

Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencile-
rin  hangisi doğru cevap vermiştir?

A) 
Dünya Sağlık Örgütü

 

B) 
Birleşmiş Milletler

 

C) 
İslam Birliği Teşkilatı

 

D) 
UNESCO

 
  

6. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO)

Tüm insanların mümkün 
olan en yüksek sağlık dü-
zeyine ulaşmaları amacıy-
la İsviçre’nin Cenevre şeh-

rinde kurulmuştur. Bu kuruluşa Türkiye, 
9 Haziran 1949’da üye olmuştur.

WHO ile ilgili olarak verilen bilgilerden aşa-
ğıdaki sorulardan hangisinin cevabına ula-
şılamaz?

A) Türkiye, WHO’ya ne zaman üye olmuştur?

B) WHO’nun kuruluş amacı nedir?

C) WHO kaç yılında kurulmuştur?

D) WHO nerede kurulmuştur?
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