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ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

İTA. 8. 4. 1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.

Etkinlik 1
Aşağıda maddeler hâlinde verilen özelliklerin Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgili olduğunu
köklerin yanındaki boşluklara sırasıyla yazınız. Etkinlik ile ilgili soruyu cevaplayınız.

Devlet yönetiminin, hukuk kurallarının,

1 eğitim anlayışının ve toplumsal hayatın

akla ve bilime göre şekillendirilmesidir.
Bu ilke ile vatandaşların kanun önünde
eşit haklara sahip olması, ayrıcalıkların
ortadan kaldırılması ve egemenlik haklarının millete verilmesi hedeflenmektedir.
Çağının gerisinde kalmış, toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayan kurum ve uygulamaların ortadan kaldırılarak yerine modern
kurum ve uygulamaların getirilmesidir.

2

3

1

Laikilik

2

5

Vatan, millet sevgisi ve bağımsız yaşama
arzusu anlamına gelir. Yeni Türk devletinin kurulmasını sağlayan temel fikirdir.

6

Millî egemenliğe ve demokrasiye sahip
çıkmak, bunları geliştirmeye çalışmaktır. Türk milletinin eşit ve özgür olarak
yönetime katılmasını sağlar.

4 Devletçilik

Halkçılık

3

4

Tam bağımsızlığı sağlamanın önemli
adımlarından biridir. Bu ilke ile devlet;
ekonomik, kültürel, sanatsal alanlarda
ve eğitim, sağlık alanlarında yatırımlar
yapar.

5 Milliyetçilik
İnkılapçılık

6 Cumhuriyetçilik

Görsele verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
C)
D)

Çağdaşlaşan Türkiye’nin Temeli: İlkeler
Demokratikleşme Yolunda Güçlü Türkiye
Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri
İnkılapların Ülkeye Sağladığı Yararlar
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İTA. 8. 4. 1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.

Etkinlik 2
Aşağıdaki görselin içindeki metinlerde boş bırakılan yerlere Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilişkilendirilen Atatürk ilkelerinden uygun olanlarını yazarak ifadeleri tamamlayınız. Etkinlik ile
ilgili soruyu cevaplayınız.

Vatandaşlar arasında din
ayrımı gözetmez, akılcı ve
bilimsel bir yönetim anlayışını savunur. Bu sebeple
laiklik ilkesine katkıda
...................
bulunur.

Irkçılığa karşıdır. Halk arasında birlik ve beraberlik
duygularını güçlendirdiği
milliyetçilik ilkesi ile
için ......................
bir bütünlük oluşturur.

Kişi, zümre ve sınıf farkı
gözetmeksizin herkesin eşit
şekilde yönetime katılmasını

halkçılık ilkesağladığı için .................
si ile yakından ilişkilidir.

CUMHURİYETÇİLİK
İLKESİ

Yenilikçi bir yönetim anlayışını savunur ve her alanda
yeniliklerin önünü açmıştır.

inkılapçılık
Bu sebepten ...................

ilkesi ile yakından ilişkilidir.

Görselde verilen bilgilerden ulaşılabilecek temel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Cumhuriyetçilik ilkesi ulusal egemenliği temel almaktadır.
Cumhuriyetçilik ilkesi diğer ilkelerin merkezindedir ve diğer ilkelerle iç içedir.
Laiklik ilkesi Cumhuriyetçiliğin doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Vatandaşlar birçok hak ve özgürlüğü cumhuriyet ile elde etmiştir.
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İTA. 8. 4. 1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.

Etkinlik 3
Atatürk’ün Milliyetçilik İlkesinin Temel Özellikleri:

•
•
•
•
•
•
•

Milletini sevmek, onun varlığını yüceltmek ve milletinin mutluluğu için çalışmaktır.
Ayrıştırıcı değildir, bütünleştiricidir.
Devleti; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak kabul eder.
Yer altı ve yer üstü kaynaklarının işletilmesinde, sanayide ve ticarette sömürülmeye karşı
ulusallaşmayı amaçladığı için ekonomik yönü bulunmaktadır.
Millî Mücadele’yi ortaya çıkaran ve başarıya ulaştıran ruhun kaynağıdır.
Sadece siyasi açıdan değil, ekonomik ve kültürel açıdan da dışa bağımlı olmaya karşıdır.
Türk milletini ortak sosyal ve kültürel değerler etrafında birleştirmeyi hedefler.

Buna göre Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ile ilişkili olan kavramları örnekte olduğu gibi işaretleyiniz. Etkinlikle ilgili soruları cevaplayınız.

Birleştirici ve bütünleştirici

Millî ekonomi

Vatanseverlik

Ülke bütünlüğü

Millî egemenlik

Irk birliği

Tam bağımsızlık

Millî bağımsızlık

Millî kültür

Çağdaşlaşma

Aşağıdakilerden hangisi verilen temel özellikler içinde altı çizilen özelliği gerçekleştirmeye
yöneliktir?
A)
B)
C)
D)

Havza Genelgesi’nin yayımlanması
Misakımillî’nin kabul edilmesi
İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılması
Mebusan Meclisinin açılması

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bağımsızlığı sağlamaya yönelik bir gelişmedir?
A)
B)
C)
D)

Tekâlif-i Milliye emirlerinin uygulanması
Sivas Kongresi’nin toplanması
Direniş cemiyetlerinin kurulması
Kapitülasyonların kaldırılması
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Etkinlik 4
Aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının (TCDD) tarihçesine ve bu kurumla ilgili
bir haber metnine yer verilmiştir. Tarihçe ve haberden yararlanarak aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ilkelerle tamamlayınız.

Tarihçe

“Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi” hem demiryollarının yapımını hem de
işletilmesini sağlamak amacıyla 31 Mayıs 1927’de kuruldu.
Cumhuriyet öncesinde yapılan ve yabancı şirketler tarafından işletilen hatlar, 1928-1948
yılları arasında satın alınarak yerli ve millî ekonomi anlayışı güçlendirildi.
22 Temmuz 1953’e kadar katma bütçeli bir devlet idaresi şeklinde yönetilen kurum, bu
tarihte çıkarılan bir kanunla Ulaştırma Bakanlığına bağlı olarak “Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları İşletmesi (TCDD)” adı altında bir kamu şirketi hâline getirildi. www.tcdd.gov.tr

Haber

TCDD yetkilileri Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların barınmalarına yardımcı olmak için harekete geçti. Türkiye Vagon Sanayi AŞ’de
(TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu treni Mithatpaşa İstasyonu’ndan Elazığ’a gönderdi.
İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği vagonlar; yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı,
mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır ve bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo gibi özellikleriyle bir evi andırıyor. (Genel ağ haberinden düzenlenmiştir.)

•

TCDD’nin kurulması ve bu kurumun demiryolu hatlarını yabancı şirketlerden alması daha çok
milliyetçilik
devletçilik
……………………….
ve ……………………………..
ilkelerini hayata geçirmiştir.

•

Devletimizin kurduğu kurumlar aracılığıyla afetzedelere ve muhtaçlara yardım etmesi
sosyal devlet
halkçılık
....................................................
olduğunu gösteriyor. Bu durum Atatürk’ün ...............................
ilkesinin uygulandığına örnektir.

•

ekonomik
1928-1948 yılları arasında demir yollarının satın alınarak millîleştirilmesi ....................................
bağımsızlığımıza katkı sağlamıştır.

4.

ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE
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Etkinlik 5
Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.
(I) Laiklik; toplumsal yaşamın, hukuk kurallarının, devlet yönetiminin akla, bilime dayandırılması
ve kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. (II) Laiklik anlayışımızda her türlü inanca saygılı olma
düşüncesi vardır, bu bağlamda din ve vicdan hürriyeti anayasamızda güvence altına alınmıştır. (III)
Yine laiklik anlayışımıza göre halkın dinî duygularının istismar edilmesi de yasalarımızca engellenmeye çalışılmaktadır. (IV) Laik bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti farklı dinlere mensup
vatandaşlarına eşit mesafede durmuştur. (V) Hangi dine inandığına ya da hangi inanca sahip olduğuna bakmaksızın tüm vatandaşları kanunlar önünde eşit kabul etmiştir.

Laikliğin tanımı hangi cümlede
yapılmıştır?
“Laiklik ilkesi vatandaşın devlete bağlılığının, birlik ve beraberlik duygularının
artmasını sağlar.” yargısını destekleyen
cümleler hangileridir?
Laiklik ilkesi ile milletin menfaatlerinin
korunmaya çalışıldığı hangi cümlede
verilmiştir?

I

II-IV-V

III

Etkinlik 6
Aşağıda verilen bilgileri doğru (D) ya da yanlış (Y) olma durumuna göre cevaplayınız.
Atatürk ilkeleri çağdaş yaşam anlayışına uygundur ve Türk milletinin hem o dönemdeki
hem de gelecekteki ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmiştir.
Cumhuriyet yönetim şekli; güçler birliği ilkesi ve kişi egemenliği esasına uygundur.
Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi vatan, millet sevgisi ve bağımsız yaşama arzusuna dayanmaktadır.
Halkçılık ilkesi sosyal devlet anlayışına uygun olarak halkın refah düzeyini yükseltmeyi
amaçlar.
Devletçilik ilkesine göre ekonomik yatırımları devletten çok, özel teşebbüs gerçekleştirmelidir.
Laiklik ilkesi doğrultusunda devlet farklı din ve inançlara sahip vatandaşlarına eşit mesafededir.
İnkılapçılık ilkesi sürekli yenilik yapılmasını sağlayarak Atatürkçü düşünce sistemine dinamik bir yapı kazandırmıştır.
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Etkinlik 7
Mustafa Kemal Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinin altına ilişkili olduğu Atatürk ilkesini yazınız.

“Hükûmet ile millet arasında

“Türkiye halkı; ırksal, dinsel

geçmişteki ayrılık kalmamış-

ve kültürel yönden birleşmiş,

tır. Hükûmet millettir ve millet

birbirlerine karşı hürmet ve fe-

hükûmettir. Artık hükûmet üye-

dakârlık hisleriyle dolu, kaderi

leri kendilerinin milletten ayrı

ve menfaatleri ortak olan bir

olmadıklarını ve milletin efendi

toplumdur.” www.atam.gov.tr

olduğunu tamamen anlamış-

olunamaz.” www.ktb.gov.tr

lardır.” www.atam.gov.tr

Cumhuriyetçilik
Halkçılık

“Bizim

düşüncemizde

“Her birey istediğini düşünmek,
istediğine inanmak, kendine ait
siyasal bir fikre sahip olmak,
seçtiği dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve
hürriyetine sahiptir. Kimsenin
fikrine ve vicdanına egemen

Milliyetçilik

Laiklik

çiftçi,

“Efendiler! Yaptığımız ve yap-

“Memlekette her çeşit üretimin

çoban, amele, tüccar, sanat-

makta olduğumuz inkılapların

arttırılması için özel teşebbü-

kâr, asker, doktor kısacası her-

amacı Türkiye Cumhuriyeti hal-

sün devletçe gerekli görüldüğü-

hangi bir sosyal müessesede

kını tamamen çağdaş medeni-

nü önemle vurguladıktan son-

çalışan bir vatandaşın hak,

yet seviyesine ulaştırmaktır.”

ra diyebiliriz ki devlet ve özel

menfaat ve hürriyeti eşittir.”

www.atam.gov.tr

teşebbüs birbirine karşı değil,
birbirinin tamamlayıcısıdır.”

www.trakya.edu.tr

www.atam.gov.tr

Halkçılık

İnkılapçılık

Devletçilik
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İTA. 8. 4. 2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.

Etkinlik 1
Aşağıdaki diyagrama siyasi alanda yapılan inkılapları yazınız.

Ankara’nın
başkent
yapılması

Saltanatın
kaldırılması
SİYASİ
ALANDA
YAPILAN
İNKILAPLAR

Cumhuriyet’in
ilanı

Halifeliğin
kaldırılması

1924
Anayasası’nın
kabulü

Kadınlara
seçme ve seçilme
hakkının verilmesi

Etkinlik 2
Aşağıda verilen inkılapları kronolojik sıraya göre tarih şeridine örnekte olduğu gibi yazınız.

1 Kasım 1922

13 Ekim 1923

29 Ekim 1923

3 Mart 1924

20 Nisan 1924

B

D

C

A

E

A Halifeliğin Kaldırılması

D Ankara’nın Başkent Oluşu

B Saltanatın Kaldırılması

E 1924 Anayasası		

C Cumhuriyetin İlanı
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Etkinlik 3
Aşağıdaki kelimeleri ya da kelime gruplarını metinde boş bırakılan yerlere yazınız.

saltanat

ikilik

resmen

ilik

riyetç

u
Cumh

millî egemenlik
1 Kasım 1922

laik devle

t

VI. Mehmet Vahdettin

iki başlılık

rejim

Abdülm

ecit Efen

di

Lozan Barış Antlaşması

SALTANATIN KALDIRILMASI
İtilaf Devletleri, Lozan barış görüşmelerine TBMM’nin yanında Osmanlı Hükûmetini de davet etti. Böylece Türk tarafını görüş ayrılığına düşürüp aralarında
ikilik
………………………
çıkarmayı amaçladılar. Bu duruma fırsat vermeyen TBMM tarafın1 Kasım 1922
saltanat
dan …………………………
tarihinde ……………….
kaldırıldı. Saltanatın kaldırılmasınmillî egemenlik
da ………………………………
düşüncesine ters düşmesi de etkili oldu.
Lozan Barış Antlaşması
Saltanatın kaldırılmasının ardından …………..............………….
TBMM tarafından
iki başlılık
laik devlet
onaylandı. Devletteki …………………….
ortadan kaldırıldı. ………………………..

düzenine geçişin ilk adımı atıldı. Millî egemenlik ilkesinin hayata geçirilmesi yolunda
Cumhuriyetçilik
önemli bir adımın atılması ……………………........
ilkesini güçlendirdi. Saltanatın kalresmen
dırılmasıyla Osmanlı Devleti ……………….....….
sona erdi. Son Osmanlı padişahı
VI. Mehmet Vahdettin
………………….........……
İngiliz gemisiyle yurdu terk etti. İngiltere’nin halifelik maAbdülmecid Efendi
kamını kullanmasına fırsat vermemek için TBMM tarafından ………………………….
rejim
halife seçildi. Ancak saltanatın kaldırılması ile devlet başkanlığı ve …………………….

tartışmaları başladı.
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Etkinlik 4
Aşağıdaki diyalogda İstanbul’un yeni başkent olarak tercih edilmemesinin sebepleri tartışılmaktadır. Boş bırakılan yerlere uygun olan açıklamaları yazınız.
Lozan Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletlerinin İstanbul’u boşaltması
başkent tartışmalarının yoğunluk kazanmasına neden oldu. Ya İstanbul
başkent olmaya devam edecek ya da yeni yönetim kendisine yeni bir
başkent seçecekti. Fakat İstanbul yeni devletin başkenti yapılamazdı.

İstanbul, Osmanlı Devleti’ne
başkentlik yapmıştı. Halk
İstanbul’u payitaht olarak
biliyordu. İstanbul başkent
yapılamazdı. Çünkü
Yeni Türk Devleti’nin Osman-

İstanbul’un güvenliği tam sağlanamıyordu. Çünkü Lozan Barış
Antlaşması’na göre .
Türkiye Boğazların iki tarafında
asker ve silah bulunduramıyordu. Ayrıca savaş gemileri
Boğazlardan serbestçe geçebiliyordu.

lı Devleti'nin devamı olmadığı
gösterilmeye çalışılmıştır.

Etkinlik 5
Diyagramda Ankara’nın başkent olarak tercih edilme sebepleri verilmiştir. Bu sebeplerin
hangi alanla ilişkili olduğunu boş bırakılan yerlere örnekteki gibi yazınız.

Önemli demir ve
kara yolları üzerinde olması
Ulaşım

Savunmaya
elverişli olması

Büyük Millet Meclisinin Ankara’da
açılması

Askerî

Siyasi

ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU

Geçmişte de idari
merkezlik
yapması

Millî Mücadele’nin
Ankara’dan idare
edilmesi

Anadolu’nun
merkezinde yer
alması

Tarihî

Siyasi

Coğrafi
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Etkinlik 6
Aşağıda Cumhuriyet’in ilanının neden ve sonuçları verilmiştir. Boş bırakılan yerleri örnekte
olduğu gibi doldurunuz.
Meclis Hükûmeti
Sistemi’nden dolayı yeni hükûmetin kurulamaması.
Yeni Türk Devleti’nin
adının belli olmaması

CUMHURİYETİN
İLANI

NEDENLERİ

Devletin adı "Türkiye

SONUÇLARI

Yeni Türk Devleti’nin yönetim
şeklinin belli olmaması

Kuvvetler ayrılığına geçişin
ilk aşaması gerçekleşti.

Cumhuriyeti Devleti" oldu.
Devletin yönetim şekli

(29 EKİM 1923)

“cumhuriyet” oldu.

Yeni Türk Devletinin devlet başkanı-

Devletin başkanının “Cumhurbaş-

nın nasıl seçileceğinin belli olmaması

kanı” olması kararlaştırldı.

Etkinlik 7
Aşağıda verilen Cumhuriyet öncesine ait kurumlar ile bunların yerine Cumhuriyet’ten sonra
kurulanları doğru bir şekilde eşleştiriniz.
Cumhuriyet Öncesi

Cumhuriyet Dönemi’nde

Kurulan Kurumlar

Kurulan Kurumlar

Şer’iyye
ve
Evkâf Vekâleti

Erkân-ı Harbiye Vekâleti
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Etkinlik 8
Aşağıdaki metinde halifeliğin kaldırılmasının nedenleri numaralandırılmış cümleler ile verilmiştir. Bunları aşağıdaki kutucuklara örnekte olduğu gibi yazınız.
(I) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra din ve devlet işlerini yürütmek için halifelik makamı
oluşturulmuştur. (II) Seçimle işbaşına gelen ilk dört halifeden sonra bu makam, zamanla babadan
oğula geçen saltanat sistemine dönüşmüştür. (III) Osmanlı Padişahı, Birinci Dünya Savaşı sırasında
İtilaf Devletlerine karşı Müslümanlara “cihat” çağrısı yapmış ancak bu çağrı istenilen etkiyi göstermemiştir.
(IV) Müslüman Araplardan bazıları Osmanlı Padişahı’nın halife unvanını geçersiz saymış, İngilizlerle
iş birliği yaparak Osmanlı Devleti’ne karşı mücadele etmişti. (V) TBMM saltanatı kaldırarak halifenin
siyasi yetkilerini elinden almıştır. (VI) Ancak bazı milletvekilleri halifeyi devlet başkanı gibi göremeye
devam etmişlerdir. (VII) Halifenin yabancı devlet temsilcileri ile görüşmesi ve kılıç kuşanma törenleri
yapması dikkatleri üzerine toplamıştır. (VIII) Halifelik makamı Cumhuriyet’in ilanından memnun olmayanların siyasi emellerine alet olabilecek bir tehlike taşıması bakımından da zararlı görülmüştü.
Millî egemenlik
anlayışına aykırıdır.

İnkılapların önünde
engel
oluşturmaktadır.

Halifeliğin İslam
dünyasındaki etkisi
azalmıştır.

Laik devlet anlayışına uygun değildir.

II, VI, VII, VIII

VI, VIII

III, IV

I, V, VI, VII, VIII

Etkinlik 9
Aşağıda 1921 ve 1924 Anayasaları ile ilgili özellikler verilmiştir. Verilen özelliklerin hangi
Anayasa ile ilgili olduğunu boş bırakılan kutuya yazınız.

1921

Millî Mücadele
Dönemi’nde
hazırlanmıştır.

1924

Büyük Millet
Meclisinin
çıkardığı ilk
anayasadır.

Demokratik ve
çoğulcu bir anlayışı yansıtır.

Anayasa’dan
“Devletin dini İslam’dır.” hükmü
1928’de çıkartılmıştır.
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Etkinlik 10
Aşağıda verilen inkılapların hangi ilkeyle ilişkili olduğunu eşleştiriniz. İnkılapları gösteren
harfleri ilkeler kutusuna yazınız.
A. Saltanatın kaldırılması
B. Ankara’nın başkent olması
C. Cumhuriyet’in ilanı
D. Halifeliğin kaldırılması
E. 1924 Anayasası’nın ilanı
F.

Erkân-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması

G. Şer’iyey ve Evkâf Vekâletinin kaldırılması
H. Kadınlara siyasi hakların verilmesi
I.

1928’de “Devletin dini İslam’dır.” hükmünün Anayasa’dan çıkarılması

A, B, C, D, E, F, H

C

A, C, H

CUMHURİYETÇİLİK

MİLLİYETÇİLİK

HALKÇILIK

A, B, C, D, E, F,
G, H

A, C, D, G, I

İNKILAPÇILIK

LAİKLİK

DEVLETÇİLİK

SORU
Mustafa Kemal, 31 Mart Vakası’ndan sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti.
Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini
görmüştü. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı.
Bu açıklama ile aşağıdaki inkılaplardan hangisini ilişkilendirelebilir?
A) Erkân-ı Harbiye Vekâleti’nin kaldırılması
C) Saltanatın kaldırılması			

B) Şer’iyye ve Evkâf Vekâletinin kaldırılması
D) Cumhuriyet’in ilanı
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Etkinlik 1
Aşağıda hukuk alanında yapılan inkılaplar verilmiştir. Boş bırakılan yerleri kronolojiye uygun
olarak tamamlayınız. Etkinlik ile ilgili soruyu cevaplayınız.
1921
…………….….
yılında
Teşkilat-ı Esasiye
Kanunu
kabul edildi.

17 Şubat
1926’da İsviçre
örnek alınarak
Medeni
Kanun
…………...

1924
……………….
Anayasası kabul
edildi.

1924 yılında
Şeriye
Mahkemeleri
kaldırıldı.

kabul edildi.

Almanya
örnek alınarak
Türk Ticaret
…………………
Kanunu
…………………
kabul edildi.

İtalya
örnek alınarak
Türk Ceza
……………………
Kanunu
………………..

1925 yılında
Ankara Hukuk
…………………
Mektebi
…………………..
açıldı.

kabul edildi.

SORU
Hukuk alanında yapılan inkılaplar ve gelişmeler ile
I. Hukuk birliğini sağlamak
II. Kadın erkek eşitliğini sağlamak
III. Laik devlet anlayışını kuvvetlendirmek
hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istenmiştir?
A) I ve II		

B) I ve III		

C) II ve III		

D) I, II ve III

Etkinlik 2
Hukuk alanında yapılan inkılaplar, millî egemenlik anlayışı doğrultusunda hukuk üstünlüğünün geçerli olduğu bir devlet yapısı oluşturmayı amaçladı. Yapılan düzenlemeler cinsiyete, ırka ve dine
dayalı ayrımları sona erdirdi. Akla, bilime ve mantığa dayalı bir hukuk düzeni kurulmasını sağladı.
Muasır medeniyet seviyesine uygun oluşturulan hukuk düzeni inkılapların halk tarafından benimsenmesinde son derece etkili oldu.
Buna göre hukuk alanında yapılan inkılapların ve düzenlemelerin özellikleri ile ilgili olan
kavramları örnekteki gibi işaretleyiniz.
Ayrımcı

Çağdaş

Laik

Millî

Demokratik

Eşitlikçi
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Etkinlik 3
Aşağıdaki hukuk alanında yapılan inkılaplar ve yaşanan gelişmeleri ilişkili olduğu Atatürk ilkelerinin belirtildiği kutucuklara örnekte olduğu gibi yazınız.
A

1921 Anayasası’nın (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun) kabulü

B

1924 Anayasası’nın Kabulü

C

Şeriye Mahkemelerinin kapatılması/
Ankara Hukuk Mektebinin açılması

D

Medeni Kanun’un kabulü

A-B

A-B

D

CUMHURİYETÇİLİK

MİLLİYETÇİLİK

HALKÇILIK

A-B-C-D

C-D

İNKILAPÇILIK

LAİKLİK

DEVLETÇİLİK

Etkinlik 4
Aşağıdaki tabloda Türk Medeni Kanunu’nun ve Mecelle’nin özellikleri ile bu kanunlarda ele
alınan konulara yer verilmiştir. Boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
Mecelle’ye Göre
Bir erkek birden fazla kadınla
aynı anda evli olabilmektedir.

Konular

Türk Medeni Kanunu’na Göre

EVLİLİK

Tek eşlilik kuralı getirilmiştir.

Dinî nikah yeterli görülmüştür.

NİKÂH

Boşanma hakkı yalnızca erkeklere verilmiştir.

BOŞANMA

Kadınlara da mahkemelere başvurarak boşanma hakkı verildi.

MİRAS

Mirasın erkek ve kız çocuklara eşit
paylaştırılması kararlaştırılmıştır.

ŞAHİTLİK

Kadın ve erkeğin şahitliği eşit kabul
edilmiştir.

Mirasta erkek çocuk, kız
çocuğun iki katı pay almaktadır.
Mahkemelerde iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine denktir.

Resmi nikâh zorunluluğu vardır.
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Etkinlik 1
Emir Taha, okul çıkışında ebeveynlerinden izin alarak arkadaşı Yusuf Ethem’in yanına gidecektir. Krokide eğitim ve kültür alanlarıyla ilgili inkılapların adlandırıldığı caddeleri takip
etmesi gerekmektedir. Gideceği evin üzerini “X” işareti koyarak belirtiniz.

SORU
Osmanlı Devleti’nde geleneksel ve modern eğitim veren kurumların bir arada bulunması eğitim ve
öğretimde ikiliğe yol açtı. Dinî eğitim veren medreseler ve mahalle mektepleri, modern eğitim veren
okullar ve askerî liseler ülkedeki başlıca eğitim kurumlarıydı. Ayrıca devlet kontrolü dışında azınlık
okulları ve yabancı devletlerin açtığı okullar da eğitim faaliyetlerinde bulunmaktaydı.
Eğitimin içinde bulunduğu bu durum,
I. Ülkede kültür çatışmalarının yaşanması
II. Eğitim nitelikleri farklı okulların bulunması
III.Eğitim ve öğretimde birliğin oluşması
sonuçlardan hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III
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Etkinlik 2
Aşağıdaki görselde yer alan tramvay, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile getirilen yeniliklerin yazılı
olduğu duraklarda duracaktır. Tramvayın durmaması gereken durakları tespit ederek ilgili
kutucuğa
işareti koyunuz.

SORU
Tevhid-i Tedrisat Kanunu,
I. Halkçılık
II. Laiklik
III. Milliyetçilik
ilkelerinden hangileriyle ilişkilidir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
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Etkinlik 3
Diyagramda örnek olarak verilen sebep ve sonucun hangi inkılapla ilişkili olduğunu yazınız.
Boş bırakılan yerlere bulduğunuz inkılapla ilişkili sebep ve sonuçları tamamlayınız.
SEBEPLERİ

SONUÇLARI

• Okuryazarlık oranının

• Bütün yurtta okuma

düşük olması

• Arap alfabesinin

dil yapımıza
uygun olmaması

• Okuma ve yazmasının
zor olması

İNKILAP

ve yazma seferberliği
başlatılmıştır.

• Okur-yazarlık oranı
artmıştır.

• Batı devletleriyle uyum
artmıştır.

Etkinlik 4
Aşağıda bazı kurumlar ile bu kurumların açılış nedenleri verilmiştir. Bilgilerden yararlanarak
ilişkili olduğu kurumu eşleştiriniz.
Yükseköğretim kurumlarında bilimsel çalışmaların yapılması, milletin
yaşam seviyesinin yükseltilmesi ve
ulusal değerlere bağlı bilim insanlarının yetiştirilmesi amacıyla açılmıştır.
Türk dilinin zenginliğini ortaya çıkarmak, millî kültürü geliştirmek ve Türk
halkına millî kimlik kazandırmak
amacıyla açılmıştır.
Avrupa devletlerinin ders kitaplarında Türkler hakkında yer alan iddiaların asılsız olduğunu, Türklerin
dünya medeniyetine ne gibi hizmetler verdiğini, dünya tarihinde en eski
çağlardan beri yerinin ne olduğunu
araştırmak için açılmıştır.

TÜRK DİL KURUMU
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Etkinlik 5
Aşağıdaki kelime ya da kelime gruplarını metinde boş bırakılan yerlere örnekte olduğu gibi
yazınız.
Güzel Sanatlar
Fakültesi

Musiki Muallim
Mektebi

Avrupa

Anıt ve Heykeller

Sanayi-i Nefise
Mektebi

Türk Beşleri

Resim

Ankara Konservatuvarı

Avrupa
Mustafa Kemal Atatürk tarafından …………………………….
şehirlerine genç müzisyenler gönderilTürk Beşleri
miştir. Bu genç müzisyenler ülkeye döndükten sonra …………………………….adıyla
anılmışlardır. Bu
besteci ve yazarlar yeni kurulan cumhuriyetin resmi müzik politikasını gerçekleştirmeye başlamışlardır.
Musiki Muallim Mektebi
1924 yılında Ankara’da …………………………….kurulmuştur.
Bu okula, opera ve tiyatro bölümlerinin
resim
Ankara Konservatuvarı
eklenmesiyle …………………………….açılmıştır.
Cumhuriyet Dönemi’nde…………………………….
alanındaki çalışmalara da ağırlık verilmiştir. Bu konuda farklı zamanlarda sergiler düzenlenmiştir.
Sanayi-i Nefise Mektebi Cumhuriyet DöOsmanlı Devleti’nde güzel sanatlar okulu olarak açılan …………………………….
Sanatlar Fakültesi
nemi’nde Güzel
…………………………….adını
almıştır. İstanbul’da resim ve heykel müzesi açıldı. Ayrıca
anıt ve heykeller
ülkenin çeşitli yerlerinde Türk büyüklerin ait…………………………….
yaptırılmıştır.

Etkinlik 6
Kurum veya faaliyet ismi yazan okları hedef tahtasındaki alanlarla ilişkilendirerek okun yanındaki harfi ilgili kutucuğa yazınız.
Musiki Muallim Mektebi

A
B
C
D

Resim

C

Eğitim

D

Spor

B

Müzik

A

Beden Terbiyesi Kanunu

İnkılap Sergisi

Millet Mektepleri
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Etkinlik 7
Aşağıda verilen inkılapları ilişkili olduğu ilkeyle eşleştiriniz. İnkılapların önündeki harfleri
ilkeler kutusuna yazınız.
A. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
B. Harf inkılabının kabulü
C. Türk Tarih Kurumunun açılması
D. Türk Dil Kurumunun açılması
E. Medreselerin kapatılması
F. Üniversite reformu

A, B, C, D, E, F

A, B, F

CUMHURİYETÇİLİK

MİLLİYETÇİLİK

HALKÇILIK

A, B, D, E, F

A, E, F

A, F

İNKILAPÇILIK

LAİKLİK

DEVLETÇİLİK

SORU
“Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.”
Mustafa Kemal Atatürk, bu sözüyle aşağıdaki kurumlardan hangisinin açılmasının öneminden bahsetmiştir?
A) Türk Tarih Kurumu
B) Türk Dil Kurumu
C) Millet mektepleri
D) Musiki Muallim Cemiyeti
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Etkinlik 1
Aşağıda numaralandırılmış inkılap ve gelişmeleri kullanarak verilen soruları cevaplayınız.

1
5

2

Şapka Kanunu

3

Takvim ve Saat İnkılabı

6

Kılık Kıyafet İnkılabı

7

Hafta Sonu Tatilinin
Değişimi

Tekke, Zaviye ve
Türbelerin Kapatılması

4

Ağırlık ve Uzunluk
Ölçü Birimlerinin
Değişimi

Soyadı Kanunu

8

Uluslararası
Rakamlara Geçilmesi

Hangileri toplumsal ayrıcalıkları sona erdirmek amacıyla yapılan inkılap ve gelişmelerdendir?
1, 2, 5, 6
Tablodakilerden hangileri toplumun dış görünüşünde çağdaş bir millet yapısı oluşturmak için yapılan inkılap ve gelişmeler arasında yer alır?
1, 5
Tabloda verilenlerin hangileri çağdaş medeniyetlerle uyumu artırmak amacıyla yapılan inkılap ve gelişmelerdendir?
3, 4, 7, 8
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Etkinlik 2
Aşağıdaki diyagramda tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması sonrasında yaşanan gelişmeler
ve sonuçları verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış alanlara yazılabilecek ifadeleri eşleştiriniz.

1

Büyücülük, falcılık,
muskacılık gibi faaliyetler yasaklanmıştır.
Böylece,
2

Tekke, zaviye ve
türbelerin
kapatılması ile
3

Şeyhlik, dervişlik,
müritlik, dedelik,
seyitlik, çelebilik gibi
sıfatlar yasaklanmıştır. Böylece,

3

2

Üstünlük ifade eden
sıfatların kullanılması
önlenmiştir.

Dinî duyguların
istismarı önlenmek
istenmiştir.

1

4

4

Batıl inançlara son
verilmek istenmiştir.

Toplumsal ayrımcılık
önlenmeye çalışılmıştır.
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Etkinlik 3
Aşağıda Cumhuriyet’in ilk yıllarında toplumsal hayatta yaşanan değişimler verilmiştir. Tabloda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

ESKİ

DEĞİŞİKLİK YAPILAN
ALANLAR (TEMSİLİ)

YENİ

Uluslararası saat
sistemi

Alaturka saat sistemi

Miladi takvim

Hicri ve Rumi takvim

Pazar günleri

Cuma günleri
Hafta tatili

Arap rakamları

Dirhem ve okka

Arşın, endaze

Uluslararası rakamlar

Kilogram cinsi birimler

Metre cinsi birimler
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Etkinlik 4
Aşağıda verilen kelimelerden uygun olanlarını Soyadı Kanunu ile ilgili metnin içindeki boşluklara yazınız.

millî kimlik

ayrıcalık

resmî

ikilik

hukuki

Türkçe

eşitlik

1934’e kadar ülkemizde kişilerin soyadları yoktu. Osmanlı Dönemi’nde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında kişinin adının yanında baba adı, doğum yeri veya lakabı da kullanıresmî
yordu. Bu durum askere alınma, tapu, miras gibi ……………….
işlemlerde birtakım karışıklıklar yaşanmasına sebep oluyordu. 21 Haziran 1934’te çıkarılan “Soyadı Kanunu” ile
her vatandaşın bir soyadı taşıması zorunlu kılındı. Bu kanuna göre kullanılacak soyadları
Türkçe
………………...
olacak, yabancı ırk ve millet ismi içermeyecektir. Böylelikle bu kanunla
millî kimlik
…………………………….
oluşturulmak istenmiştir. 1934’te çıkarılan bir diğer kanunla da
ayrıcalık
ağa, efendi, paşa, hoca, molla gibi toplumsal ……………………
oluşturan unvanların kullaeşitlik
nılması yasaklanarak halk arasında ………………………….
sağlanmaya çalışılmıştır.

SORU
21 Haziran 1934’te çıkarılan “Soyadı Kanunu” ile her vatandaşın bir soyadı taşıması zorunlu kılınmıştır. Aynı yıl çıkarılan bir diğer kanunla ağa, efendi, paşa, hoca, molla gibi unvanların kullanılması
yasaklanmıştır.
Yaşanan bu gelişmeler Atatürk’ün,
I. Halkçılık
II. Laiklik
III. Cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangileri ile ilişkilidir?
A) Yalnız I		

B) I ve II		

C) II ve III		

D) I, II ve III
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Etkinlik 5
Tarih şeridinde numaralandırılmış tarihler ile Türk kadınına sağlanan hakları eşleştiriniz.

I

III

3 MART 1924

17 ŞUBAT 1926

3 NİSAN 1930

V
26 EKİM 1933

II

II

IV

Medeni Kanun ile evlenme, boşanma,
şahitlik, miras gibi konularda kadın
erkek eşitliği sağlanmıştır.
Kadınlara milletvekili seçimlerine katılma hakkı verilmiştir.

I
IV

5 ARALIK 1934

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilköğretimin kız ve erkek çocuklarına zorunlu
ve ücretsiz olması kararlaştırılmıştır.
Kadınlara belediye seçimlerine
katılma hakkı verilmiştir.

V
III

Kadınlara muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verilmiştir.

SORU
1930 ve 1934 yılları arasında kadınlara daha çok hangi alanda haklar sağlanmıştır?
A) Eğitim
B) Siyasi
C) Sosyal
D) Kültürel
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Etkinlik 6
Aşağıda verilen inkılapların hangi ilkeyle ilişkili olduğunu ilgili kutucuklara yazınız.
A

Şapka ve kılık-kıyafet inkılabı

E

Ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinin değişimi

B

Takvim ve saat inkılabı

F

Soyadı Kanunu

C

Hafta sonu tatilinin değişimi

G

Uluslararası rakamlara geçilmesi

D

Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

H

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

H

CUMHURİYETÇİLİK

A, B, C,
D, E,
F, G, H
İNKILAPÇILIK

A, F

A, D, F, H

MİLLİYETÇİLİK

HALKÇILIK

A, B, D, F
LAİKLİK

DEVLETÇİLİK

SORU
•

•

20. yüzyılın ilk yarısında Peru, Arnavutluk ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi birçok ülke bu kanunu
kendilerine uyarlayarak kullanmıştır. Bu dönemde en son hazırlanan Medeni Kanun olması ve bir
takım hukuki sorunlara pratik çözümler getirmesi bu kanunun birçok ülke tarafından benimsenmesinde etkili olmuştur. Türkiye de aynı gerekçeler sebebiyle İsviçre Medeni Kanunu’nu örnek
alarak 1926’da Türk Medeni Kanunu’nu hazırlamıştır.
Kadınlara seçme seçilme hakkını tanıyan ilk devlet Yeni Zelanda olmuştur. Bu ülkeyi Avustralya,
Finlandiya gibi ülkeler takip etmiştir. Ülkemizde ise 1930’lu yıllarda yaşanan gelişmelerle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Fransa, İtalya, Belçika ve İsviçre gibi ülkeler Türkiye’den
yıllar sonra kadınlarına bu konuda haklar tanımıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İsviçre Medeni Kanunu Türkiye de dâhil olmak üzere farklı kıtalardan birçok ülkeye hukuk alanında örnek olmuştur.
B) Güncel bir kanun olması ve uygulama kolaylığı sağlaması ülkemizin İsviçre Medeni Kanunu’nu
örnek almasında etkili olmuştur.
C) Hukuk alanında İsviçre’yi örnek alan ülkemiz siyasi alanda kadınlara tanıdığı haklarla kadın
hakları konusunda İsviçre’nin önünde yer almıştır.
D) Fransa, İtalya, Belçika, Yunanistan ve İsviçre gibi gelişmiş Avrupalı ülkeler Türkiye’yi örnek alarak kadınlarına siyasi haklar tanımışlardır.

4.

ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

8. 4. 6. Ekonomik alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.

Etkinlik 1
Aşağıdaki diyagrama ekonomik alanla ilgili yapılan yenilik çalışmalarını örnekte olduğu gibi
yazınız.

Misak-ı İktisadi

Atatürk Orman Çiftliği

EKONOMİK

Kabotaj Kanunu

ALANDA YAPILAN

Aşar Vergisi'nin
kaldırılması

YENİLİKLER VE
YAŞANAN
GELİŞMELER

İzmir İktisat Kongresi

Teşvik-i Sanayi Kanunu

Etkinlik 2
Aşağıdaki konuşmacıların sözlerinden yola çıkarak bulundukları ülkede hangi ekonomi politikasının uygulandığını boşluklara yazınız.

Özel sektörün elinde yeterli sermaye
olmadığı için savunma
sanayisinde yatırımlar
yeterli değildi. Devletimiz bu alanda ihtiyacı
karşılamak için sanayi
tesisleri açtı. Ben de
bu tesislerin genel
müdürüyüm.

Devletçilik

Yaşadığım çevrede insanların gıda
konusunda ihtiyaçları
olduğunu fark ettim.
Mevcut sermayemi
kullanarak bir sanayi
tesisi açtım. Böylece
halkımızın gıda konusunda ihtiyaçlarını
karşılamaktayım.

Liberalizm
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Etkinlik 3
Tablodaki ekonomik alanlarla ilgili kavramlar ile bu kavramlara ait özellikleri örnekte olduğu gibi eşleştiriniz.
Sanayileşme

Sosyal
Devlet

Devletçilik

Liberal

Tasarruf

Ekonomik

Ekonomi

Bilinci

Bağımsızlık

Özel girişimcinin
yapamadıklarını devlet
yapmalıdır.
Fabrika üretimine
geçilmelidir.
Yerli malı kullanılmalıdır.
Türkiye halkı vakitte,
servette ve ithalatta
israftan kaçar.
Çalışanların yaşam
koşulları
iyileştirilmelidir.
Özel girişimci
desteklenmelidir.

Etkinlik 4
Aşağıda Kâzım Karabekir’in İzmir İktisat Kongresi’nin kapanışında yaptığı konuşma verilmiştir. Konuşma metnine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
“Ekonomideki cehaletimiz, siyasetteki başıboşluğumuzla el birliği etmiş ve milletimizi kemirmiştir.
Çocuklarımızın doğduğu günden itibaren boğazına yabancı sütü dökersek, yabancı bez ve pamuklarına sarıp yine yabancı beşiğine yatırırsak, ayağındaki patiğinden başındaki mavi nazar boncuğuna
ve elindeki teneke parçasına kadar yabancı malından yaparsak, Avrupa’da çakılmış dört tahtadan
ibaret olan sandalyeler en ücra yerlere kadar girerse ve üstüne bir de kulaklarına benim oğlum paşa
olacak gibi ninni söyleyerek uyutturucu telkin yaparsak, büyüdükten sonra doğaldır ki üzerinde ve
çevresinde artarak yabancı mallar bulunacak ve paralarımız akıp gidecektir.” Afet İnan, İzmir İktisat
Kongresi, s.87-88

Kâzım Karabekir “ekonomideki cehaletimiz” derken hangi uygulamaları eleştirmiştir?
Yerli üretimin yeterli seviyede olmaması
Kâzım Karabekir’in gelecek nesil hakkında kaygıları nelerdir?
Yabancı ürünlerin ülke pazarına hakim olması, millî servetimizin yurt dışına çıkması
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İTA. 8. 4. 6. Ekonomik alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.

Etkinlik 5
Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonomik alanlarda yapılan faaliyetlerin ilişkili olduğu alanları
metin kutularına yazınız. Boş kutucuğu da siz doldurunuz.

Sanayi

Türkiye Taş Kömürü
Kurumu kuruldu.
Maden

Etibank kuruldu.

Maden

Alpullu ve Uşak
Şeker Fabrikaları
kuruldu.
Sanayi

Savunma

Maden

Kırıkkale Mermi
Fabrikası kuruldu.
Sanayi

Maden Tetkik
Arama Enstitüsü
kuruldu.
Maden

Karabük Demir
ve Çelik Fabrikası
açıldı.
Sanayi

Tarım

Atatürk Orman
Çiftliği kuruldu.
Tarım

Türkiye’de ilk tank
üretimi gerçekleşti.
Savunma
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Etkinlik 6
Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp,
cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

1925’te çiftçinin daha fazla
ürün elde etmesi için aşar
vergisi getirilmiştir.

Y

D

Çiftçiyi desteklemek
Çiftçiye örnek olması ama-

ve çiftçilerin ürünlerini

cıyla Atatürk Orman Çiftliği

pazarlamak amacıyla Tarım

açılmıştır.

Kredi Kooperatifleri ve Toprak
Mahsulleri Ofisi açılmıştır.

D

Y

İthal tarım ürünleri-

Topraksız köylüye

nin ülke pazarların-

toprak sağlamak

da daha fazla yer

için “Çiftçiyi Toprak-

alması için destek-

landırma Kanunu”

lenmiştir.

çıkarılmıştır.

Y
1. Çıkış

D
2. Çıkış

D

Y

Çiftçiye kredi deste-

Tarımda makineleş-

ği vermek amacıyla

meyi desteklemek

Ziraat Bankası

için “Pulluk Kanunu”

kurulmuştur.

çıkartılmıştır.

Y

D

Y

D

3. Çıkış

4. Çıkış

5. Çıkış

6. Çıkış

Y
7. Çıkış

D
8. Çıkış

SORU
•
•
•

Verimli iyi cins hayvanları yetiştirip çoğaltarak köylüye damızlık sağlamak
Makineli tarım konusunda öncülük etmek ve bu konuda eğitim vermek
Ziraat Lisesi mezunlarını Yüksek Ziraat Okuluna hazırlamak

Atatürk Orman Çiftliğinin açılış amaçları ile aşağıdaki alanlar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) Besicilik

B) Tarım

C) Eğitim

D) Madencilik
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Etkinlik 7
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın Türkiye ekonomisine etkileri ile sonuçlarını eşleştirerek
kutucuklara örnekte olduğu gibi yazınız. Etkinlikle ilgili soruyu cevaplayınız.

1

Şeker, un ve kumaş gibi temel
tüketim mallarının ithalinin
azalması bu ürünlerde fiyat
artışına neden oldu.

31

İthal mallarının ülkeye girişi
sınırlandırılıp, sanayileşme
hamleleri ile kendi ihtiyaçlarımızı üretme yollarına gidildi.

3

1

A

Enflasyon arttı.

C

Yerli üretim arttı.

1

2
4
2

2

3

B
D

2
A

3
D

Devletin ekonomik alanda sorumluluğu üstlenmesi ile planlı
ekonomi dönemine geçildi.

Temel tüketim mallarındaki
fiyat artışını önlemek için tedbirler alındı.

4

Toprak Mahsülleri Ofisi kuruldu.

4
I. Beş Yıllık Kalkınma Planı uygu-

lamaya konuldu.

4
C

B

SORU
Etkinlikte verilen bilgilere göre Dünya Ekonomik Bunalımı Türkiye’yi,
I. Siyasi
II. İktisadi
III.Adli
alanlarından hangilerinde etkilemiştir?
A) Yalnız II

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III
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Etkinlik 8
Tabloda verilen ekonomik alandaki inkılapları ve gelişmeleri ilişkili olduğu ilkeyle eşleştirerek örnekte olduğu gibi yazınız.
A Düyun-u Umumiye İdaresinin kaldırılması E Atatürk Orman Çiftliği
B Kapitülasyonların kaldırılması

F

C İzmir İktisat Kongresi

G Teşvik-i Sanayi Kanunu

D Misak-ı İktisadi Esasları

H Kabotaj Kanunu

CUMHURİYETÇİLİK

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

A B, C, D, F, H

E, C, D, F, G, H

MİLLİYETÇİLİK

HALKÇILIK

A, B,C,D,E,F,G,H

İNKILAPÇILIK

C, E, F, G, H

LAİKLİK

DEVLETÇİLİK

SORU

İzmir İktisat Kongresi

Türk kara sularında kabotaj hakkının Türk gemilerine tanınması ve
deniz taşımacılığının devlet tarafından teşviki karara bağlandı.

Lozan Antlaşması

Türk gemilerinin kabotaj hakkı kabul edildi.

Kabotaj Kanunu

1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmesiyle kabotaj hakkı tam
olarak uygulamaya konuldu.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)
B)
C)
D)

Uluslararası alanda diplomatik başarılar elde edilmiştir.
Türk denizcilik sektörünün millîleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.
Ekonomik alanda egemenlik haklarımızdan taviz verilmemiştir.
İktisat Kongresi’nde alınan kararların hepsi uygulamaya konulmuştur.

4.

ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

İTA. 8. 4. 7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.

Etkinlik 1
Anayasamızın ikinci maddesinde “Cumhuriyet’in temel nitelikleri” şu şekilde yer alır:
Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde,
insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
Anayasamızın ikinci maddesinden ve görsellerden yararlanarak Cumhuriyet’in temel niteliklerini boş bırakılan yerlere yazınız.

Demokratik devlet

Hukuk devleti

Sosyal devlet

Laik devlet
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Etkinlik 2
Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp,
cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.
Türkiye Cumhuriyeti
sosyal devlet
niteliklerine sahiptir.

Y

Eğitim ve öğretim devlet

Halkın sağlığını korumak dev-

okullarında ücretsiz olarak

letin temel görevleri arasında

verilmektedir.

yer almaktadır.

D

Y

yetinin ismi 1935’te
Yeşilay olarak değiş-

Refik Saydam

verem hastalığı

Cumhuriyet’imizin ilk

Cumhuriyet’in ilk yıl-

sağlık bakanıdır.

larında sık rastlanan

tirilmiştir.

sorunlardandır.

D

1. Çıkış

2. Çıkış

D

Y

Bebek ölümleri ve

Hilal-i Ahmer Cemi-

Y

D

Y

D

Y

D

3. Çıkış

4. Çıkış

5. Çıkış

6. Çıkış

Verem günümüzde
de sık rastlanan
hastalıklar arasında
yer almaktadır.
Y
7. Çıkış

D
8. Çıkış

Etkinlik 3
Aşağıdaki diyagramda boş bırakılan yerlere Cumhuriyet’in ilk yıllarında sağlık alanında yapılan gelişmelere örnekler yazınız.
Refik Saydam Hıfzıssıhha
Müessesesi açıldı.

Verem Savaş
Cemiyeti kuruldu.
SAĞLIK ALANINDA
YAŞANAN
GELİŞMELER

Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu çıkarıldı.

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti (Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı)
kuruldu.
Sanatoryum
açıldı.

Veremle Savaş

Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin ismi

Dispanserleri kuruldu.

Türkiye Kızılay Cemiyeti olarak değiştirildi.

4.

ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

İTA. 8. 4. 7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.

Etkinlik 4
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.
1923’te yapılan seçimlerde Meclise İstanbul milletvekili olarak giren Refik Saydam aynı yıl içerisinde sağlık bakanı olarak görevlendirilmiştir. 14 yıllık bakanlık görevi sürecinde sağlık alanında
birçok yenilik ve hizmet yapmıştır. Böylelikle yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sağlık hizmetlerinin
ve sağlık politikasının temelini atmıştır. Halkın sağlığını korumayı ve halka sağlıklı bir çevre sunmayı
kendine görev kabul eden Saydam, Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli sağlık bakanlarından biri olmuştur. Görevinin ilk yıllarında Ankara, Erzurum, Diyarbakır, Sivas gibi birçok ilde memleket hastaneleri,
doğum evleri ve çocuk bakımevleri açmıştır. Ayrıca tıp eğitimine önem veren Saydam, sağlık kursları
ve tıp öğrencileri için yurtlar yaptırarak tıp eğitimini desteklemiştir. 1928’de serum ile aşı ithalatını
azaltmak ve bunların ülkemizde üretimini yapabilmek için Hıfzıssıhha Enstitüsünün kurulmasını sağlamıştır. “İnce hastalık” olarak bilinen ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaygın olarak görülen verem hastalığının tedavisi için İstanbul ve Ankara’da Verem Savaş Dispanserlerinin kurulmasını sağlamıştır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında sağlık alanında hangi çalışmalar yapılmıştır?
Çok sayıda hastane, doğum evi açılmış; sağlık kursları ve tıp öğrencileri için yurtlar yapılmıştır.
Devletimizin halk sağlığını korumayı ve halka sağlıklı bir çevre imkânı sunmayı kendisine görev kabul etmesi Cumhuriyet’in niteliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?
Sosyal devlet niteliği

Metindeki altı çizili cümlede verilen faaliyetler aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileri ile
ilişkilidir?
A)
B)
C)
D)

Devletçilik-Laiklik
Milliyetçilik-Cumhuriyetçilik
Milliyetçilik-Devletçilik
Cumhuriyetçilik-Halkçılık

Metinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Refik Saydam’ın yaptığı çalışmalar millî sağlık politikamızın şekillenmesinde etkili olmuştur.
B) Cumhuriyet’in ilk yıllarında sağlık alanında dışa bağımlılık azaltılmak istenmiştir.
C) Cumhuriyet’in ilk yıllarında verem en ölümcül hastalık olarak bilinmektedir.
D) Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde tıp eğitimine destek verici faaliyetlerde bulunulmuştur.
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Etkinlik 1
Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı Nutuk adlı eserin kapağı ve içindekiler bölümü
verilmiştir. Kitabın içindekiler bölümünde yer alması mümkün olmayan bölümleri örnekte
olduğu gibi işaretleyiniz. Etkinlik ile ilgili soruyu cevaplayınız.

Buna göre Nutuk ile ilgili,
I. Bilimsel ve güvenilirdir.
II. Evrenseldir.
III. Birinci el kaynaktır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III
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ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

İTA. 8. 4. 8. Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gösterdiği hedefleri analiz eder.

Etkinlik 2
Okul bahçesinde Cumhuriyet’in sağladığı kazanımlarla ilgili levhalar sergilenecektir. Sergilenmesi gereken kazanımların numaralarını bahçedeki levhalara yazınız.

4

5

3

8

1

7
9

Herkes kanunlar

ce altına alındı.

6

5

4
Din ve vicdan özgür-

Ekonomik ve bilimsel

lüğü hakkına sahip

gelişmelere önem

olundu.

verildi.

Vergi verme yükümlülüğüne keyfî uygulamalar getirildi.

9

8

7
açıldı.

ler Anayasa’da güven-

menliğine geçildi.

vatandaş oldu.

Akıl ve bilimin önü

Temel hak ve hürriyet-

Yönetimde kişi ege-

önünde eşit birer

3

2

1

Halk kendi geleceğini belirleme hakkı
elde etti.

Toplumun gelişmesini
engelleyen kurumlar
kaldırıldı.
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ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

İTA. 8. 4. 8. Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gösterdiği hedefleri analiz eder.

Etkinlik 3
Mustafa Kemal Atatürk’e ait kişisel özellikleri ilişkili olduğu metnin altına yazınız.

Mustafa Kemal Atatürk askerlikten tarihe, dile, yurttaşlık bilgisi ve geometriye
kadar değişik alanlarda çeviriler yapmış, kitaplar yazmıştır.

“Medeni dünya çok ileridedir. Buna yetişmek, o medeniyet çemberine girmek
mecburiyetindeyiz…”

“Dünyada her şey için,
medeniyet için, hayat için,
muvaffakiyet için en hakiki
mürşit ilimdir, fendir.”

www.ktb.gov.tr

www.ktb.gov.tr

Çok yönlülük
..........................

Çağdaşlık
...........................

Akılcılık-Bilimsellik
...........................

SORU
“Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri
yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolunda, elinde
ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir.” www.ktb.gov.tr
Mustafa Kemal Atatürk bu sözleriyle,
I. Milliyetçilik
II. Laiklik
III. İnkılapçılık
ilkelerinden hangilerinin öneminden bahsetmiştir?
A) I ve II		

B) I ve III		

C) II ve III

		

D) I, II ve III
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ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

İTA. 8. 4. 9. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.

Etkinlik 1
Aşağıda Atatürk ilke ve inkılaplarına ait bilgiler ve tanımlar verilmiştir. Buna göre tablonun
altındaki soruları örnekte olduğu gibi cevaplayınız.

1

3

Mustafa Kemal Atatürk’ün
siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlardaki gerçekçi
düşünce ve uygulamalarının
bütünüdür.

Çağdaşlaşma, bağımsızlık
ve ulusal egemenlik gibi
insanlığın ortak değerlerine
sahiptirler.

2

Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Türk milletine özgüdür.
Atatürk ilkelerine göre
yönetme gücü bir kişi, sınıf
veya zümreye değil millete
ait olmadır. Millet kendi geleceğine sahip çıkmalıdır.

5

4

Millî kültürümüzün aklın ve bilimin yol
göstericiliğinde en kısa sürede çağdaş
uygarlık düzeyinin üstüne çıkarılmasını
hedefler.
Çağın ihtiyaçlarına uygun sosyal ve
siyasal kurumlara sahip modern bir toplum oluşturmak ister. Türk toplumunun
askerlikte, ekonomide, bilimde, sanatta,
siyasal ve sosyal alanlarda dünyadaki en
ileri toplumlar arasına girmesini sağlamak
Atatürkçülüğün gayesidir.

Atatürk ilke ve inkılaplarının evrensel yönüne hangisinde değinilmiştir?

2

Atatürk ilke ve inkılaplarının tanımı hangisinde verilmiştir?

1

Hangisinde Atatürk ilke ve inkılaplarının hedeflerine yer verilmiştir?

5

Atatürk ilke ve inkılaplarının millî bir yapıya sahip olduğuna hangisinde vurgu yapılmıştır?

4

“Atatürk ilke ve inkılaplarının temelinde millî egemenlik anlayışı vardır.” düşüncesini
destekleyen hangisidir?

3
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ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

İTA. 8. 4. 9. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.

Etkinlik 2
Tabloda Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslarla ilgili örnekler ve ilkeler verilmiştir. Boş bırakılan yerleri örneklerde olduğu gibi tamamlayınız.
TEMEL ESASLAR

AÇIKLAMALAR / TANIM

ÖRNEKLER

İLİŞKİLİ OLAN
İLKE / İLKELER

Mustafa Kemal Atatürk “Hürriyet ve
istiklal benim karakterimdir.” anlayışı ile Millî Mücadele’yi başlatmış

Bağımsızlık ve
özgürlük

ve yurdun işgalden kurtarılmasında
başrol oynamıştır. Cumhuriyet’in ilanı
ve sonrasında da bu anlayıştan asla

• Lozan Barış Antlaşması
• 1924 Anayasası

• Milliyetçilik

• Türk Tarih Kurumunun
kurulması

• Milliyetçilik

vazgeçmemiştir. Ayrıca temel hak ve
özgürlükleri koruma altına alan anayasal bir sistem oluşturmuştur.
Tarih bir milletin hafızasıdır. Toplumlar

Millî tarih
bilinci

tarihlerindeki başarılarını örnek alırlar
ve hatalarından ders çıkarırlar. Tarihini
iyi öğrenen ve analiz eden toplumlar
geleceğe güvenle bakarlar.
Atatürk “Büyük davamız en uygar
ve en refaha kavuşmuş millet olarak

Çağdaşlaşma

Şapka ve

varlığımızı yükseltmektir.” demiş ve bu Kılık-Kıyafet
konuyu “Türk milletinin dinamik ideali”

kanunları

• İnkılapçılık

olarak göstermiştir.
Millî birlik ve beraberlik duygusu,
millet bilinci etrafında vatandaşları bir-

Millî birlik, beraberlik ve ülke
bütünlüğü

Misak-ı Millî’nin
kabulü

birine bağlar. İyi ve kötü günlerde bir
olmayı öngörür. Bu nedenle millî birlik
ve beraberlik milletimizin en büyük

Lozan Barış
Antlaşması

•

Milliyetçilik

güç kaynağı ve varlığının güvencesi
olmuştur.
Millî kültür, bir millete kimlik kazandı-

Millî kültür ve
millî kültürün
geliştirilmesi

Türk Dil Kurumunun

ran, onu diğer milletlerden ayıran tarih kurulması
boyunca oluşturduğu ve günümüze
kadar getirdiği maddi ve manevi
değerler bütünüdür. Millî kültürün

Türk Tarih Kurumunun
kurulması

• Milliyetçilik

Saltanatın kaldırılması

• Cumhuriyetçilik
• Halkçılık

yaşatılması ve geliştirilmesi kuşaktan
kuşağa aktarılması ile mümkündür.
Cumhuriyet’in dayandığı temel anla-

Egemenliğin miltarafından seçilmesi ve yönetime halk
lete ait olması
yıştır. Yöneticilerin halkın içinden halk
iradesinin hâkim olmasıdır.

Cumhuriyet’in ilanı
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ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

İTA. 8. 4. 9. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.

Etkinlik 3
Levhalarda yer alan bilgilerle ilişkili olan Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları
örnekte olduğu gibi eşleştiriniz.

Sömürge arayışı içerisinde olan İtalya, Osmanlı Devleti’nin Afrika’daki son toprağı
olan Trablusgarp’a saldırdı. Osmanlı Devleti
Trablusgarp’a ordu ve donanma gönderecek durumda değildi. İçerisinde Mustafa
Kemal’in de bulunduğu bir grup genç subay
buraya giderek halkı teşkilatlandırdı. Girilen
mücadelelerde yerel halk ve Türk subaylar
büyük başarılar elde etti. Mustafa Kemal tek
vücut olmanın gücünü ilk kez burada gözlemledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Onuncu Yıl Nutku’nda
Türk milletinin geleceğine yönelik bazı hedefler belirtmiştir. Konuşmasında “… yaptıklarımızı asla yeterli görmeyiz. Çünkü daha çok
ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde
ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en medeni memleketleri seviyesine
çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta
ve kaynaklarına sahip kılacağız.” sözlerine yer
vermiştir.

C

A

B

İstanbul’da Harp Okulu ve
Harp Akademisinde eğitim
alan Mustafa Kemal bu yıllarda ülkenin yönetim yapısını
yakından gözlemlemiş ve ülke
sorunlarına karşı duyarsız kalmamıştır. Eğitim hayatı boyunca çıkardığı gazetelerde ve
seminer niteliğindeki sohbetlerinde yer yer ülke yönetimini
eleştirmiştir. Mustafa Kemal
ülke sorunlarının temelinde
kişi egemenliğine dayalı yönetim yapısı olduğunu düşünmüştür.

A

Millî birlik ve beraberlik

B

Egemenliğin millete ait olması

C

Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma

4.

ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE
ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

Etkinlik 1
Aşağıdaki Atatürk ilkeleriyle ilgili soruların cevaplarını bulmacaya ok yönünde yazınız.
1. Yönetimde halkın egemen olmasını amaçlayan ilke.
2. Bağımsızlık düşüncesini temel alan ilke.
3. Kişi, sınıf, zümre ayrımına karşı olan ilke.
4. Akıl ve bilimi ön plana alan ilke.
5. İktisadi alanda yatırımlara devletin öncülük etmesi.
6. Sürekli değişim ve gelişmeyi savunan ilke.
6
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SORU
I. “… Siyasi ve fikrî hayatta olduğu gibi ekonomik işlerde de kişilerin teşebbüslerinin neticesini
beklemek doğru olmaz. Önemli ve büyük işleri, ancak millî servetin ve devletin bütün teşkilat ve
gücüne dayanarak, hükûmetin mümkün olduğu kadar üzerine alıp başarması tercih olunmalıdır.”
II. “Sebep ne olursa olsun vatandaşın derdine çare bulmak, yardım etmek ve destek olmak, cumhuriyet hükûmetinin koşacağı bir görevdir.”
III. “Demokrasi ilkesinin en çağdaş ve mantıkî uygulamasını sağlayan hükûmet şekli, cumhuriyettir.”
www.atam.gov.tr

Numaralandırılmış metinlerde Mustafa Kemal Atatürk’e ait sözlere yer verilmiştir. Verilen
sözler ile Atatürk ilkeleri eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır?
A) Laiklik 		

B) Halkçılık		

C) Devletçilik		

D) Cumhuriyetçilik
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ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE
ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

Etkinlik 2
Balık kılçığı diyagramında bulunan metin kutularına inkılapların yapıldığı alanları, noktalı
yerlere de bu alanlarla ilişkili olan inkılapları örneklerde olduğu gibi yazınız.
Hukuk Alanında

Siyasi Alanda

Türk Medeni Kanunu
Ankara Hukuk
Mektebinin açılması

Saltanatın kaldırılması
Ankara'nın başkent
olması

Türk Ceza Kanunu

Cumhuriyet'in ilanı

Türk Borçlar Kanunu

Halifeliğin kaldırılması

Eğitim-Kültür
Alanında
Harf İnkılabı
Millet Mekteplerinin
açılması
TTK ve TDK'nin
açılması

İNKILAPLAR

Türkiye İktisat Kongresi

Şapka Kanunu

Verem Savaş Cemiyeti

Teşviki Sanayi Kanunu

Umumi Hıfsızsıhha Kanunu

Kabotaj Kanunu

Tekke, zaviye ve
türbelerin kapatılması

Misak-ı İktisadi

Takvim İnkılabı

Verem Savaş Dispanserleri

Alanda
Ekonomik
Ekonomik
Alanda

Toplumsal
Alanda

Sanatoryumların açılması

Sağlık Alanında

SORU
Cumhuriyet’in ilk yıllarında bir kısım tarikatlar ve tekkeler sosyal yenileşmeye direniş göstermiştir. Atatürk “Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar
memleketi olamaz. En doğru ve gerçek tarikat, uygarlık tarikatıdır.” diyerek bu konudaki fikrini açıkça
ifade etmiştir. Bu doğrultuda 30 Kasım 1925’te TBMM’de kabul edilen kanunla tarikatlar, tekkeler,
zaviyeler ve türbeler kapatılmıştır. Aynı zamanda toplumda ayrıcalık ve üstünlük ifade eden şeyhlik,
dervişlik, dedelik, seyitlik, babalık, müritlik ve türbedarlık gibi unvanlar da yasaklanmıştır.
Verilen metne göre tekke ve zaviyelerin kapatılması ve ardından yaşanan gelişmeler Atatürk’ün,
I. Halkçılık
II. Cumhuriyetçilik
III. Laiklik
ilkelerinden hangileri ile ilişkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I		

B) I ve III		

C) II ve III		

D) I, II ve III
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ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE
ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

Etkinlik 3
Aşağıda verilen amaçlarla ilgili olan inkılapları metin kutusuna yazınız.

Hukuk alanında laiklik
amaçlandı.
İNKILAP:
Türk Medeni Kanunu
...............................

Siyasi alanında laikleşme amaçlandı.
İNKILAP:
Halifeliğin
kaldırılması
...............................

Çiftçinin kalkınması
amaçlandı.
İNKILAP:
Aşar vergisinin
kaldırılması

Batılı devletlerle
uyum sağlamak
amaçlandı.
İNKILAP:
Hafta tatili inkılabı
...............................

Millî ekonomiye geçiş
amaçlandı.
İNKILAP:
Misak-ı İktisadi
...................................

Toplumsal alanında
laiklik amaçlandı.
İNKILAP:
Tekke, zaviye ve türbelerin
kapatılması
...................................

Sosyal devlet anlayışını gerçekleştirmek
amaçlandı.
İNKILAP:
Sanatoryumların
kurulması
...............................

Toplumun çağdaş bir
görünüm kazanması
amaçlandı.
İNKILAP:
Şapka Kanunu
...............................

Çağdaş, bilimsel bir
yükseköğretim amaçlandı.
İNKILAP:
Üniversite reformu
...............................

Modern tarım konusunda çiftçiye örnek
olması amaçlandı.
İNKILAP:
Atatürk Orman
Çiftliğinin
kurulması
..........................

Ordunun, siyasetten
ayrılması amaçlandı.
İNKILAP:
Erkan-ı Harbiye
Vekaletinin
kaldırılması
...................................

Kadınların yönetimde söz sahibi olması
amaçlandı.
İNKILAP:

Kadınlara seçme ve seçilme
hakkının
verilmesi
...............................
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Sina Akşin, Yakınçağ Türkiye Tarihi 1908-1980, c. I (İstanbul: Milliyet Yayınları, 1989)
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*ID Numaraları verilen görseller www.123rf.com stok fotoğraf ajansıdan alınmıştır.
*Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası ve Mevlana Kalkınma Ajansının Konya İl Millî
Eğitim Müdürlüğüne eğitim amaçlı faaliyetlerinde kullanılması için izin verdiği görseller yer almaktadır
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