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KAZANIMLAR 

Atatürk'ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaş�rarak değerlendirir.
Atatürk Döneminde sağlık alanında yapılan işleri devle�n temel görevleri bağlamında inceler.
Atatürk Orman Çi�liği örneğinden yola çıkarak Atatürk'ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi fark eder.
Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk'ün sanata ve spora verdiği önemi fark eder.
Onuncu Yıl Nutku'ndan hareketle yapılan inkılapları, Atatürk'ün geleceğe yönelik hedeflerini ve Türk mille�nin özelliklerini değerlendirir
Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar.
Dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak dünyada ve ülkemizde Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan olaylar hakkında 
çıkarımlarda bulunur.
Millî güç unsurlarının Atatürk'ün yöne�m anlayışındaki yerini ve önemini kavrar.
Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yöne�minin Türk toplumuna  sağladığı  faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklar.
Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriye�n Türk mille�ne kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır.
Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır.
Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriye�'ni kuran Türkiye halkına Türk mille� denir."özdeyişinden hareketle "Ne mutlu Türk'üm diyene !" ifadesinin 
anlam ve önemini kavrar.
Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokra�k hak kavramlannı Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir.
Devletçilik ilkesinin devlete siyasi, sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevleri açıklar.
Atatürk ilkelerinin amaçlan ve ortak özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
İnkılapçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliş�rerek çağdaşlaşmasının bir aracı olarak kavrar.
Laiklik ilkesinin devlet yöne�mi, hukuk ve eği�m sistemi ile sosyal alanda meydana ge�rdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel 
esaslannı fark eder.
Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma ve devamlılığını sağlama konusunda kişisel sorumluluk alır.
Türk Milli Mücadelesi'nin ve Atatürkçülüğün, bağımsızlık savaşı veren mazlum milletlere örnek olduğunu fark eder.
Atatürk ilkelerinin modern Türkiye'nin kuruluşu ve gelişmesindeki yerine ve önemine inanır.
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Atatürk, toplumların aynı amaca kadın erkek hep birlikte 

yürümedikleri müddetçe yükselip uygarlaşmalarına teknik  

ve bilimsel olarak ih�mal olmadığını söylemiş; kadın ve 

erkek arasındaki eşitsizliğin de kaldırılmasının şart olduğunu 

belirtmiş�r.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumda kadın-erkek 

eşitliğini sağlamak amacıyla kadına verilen ekonomik 

haklardan biridir?

A) Resmi nikah hakkı

B) Belediye seçimlerine ka�lma hakkı

C) Mirastan eşit şekilde faydalanma hakkı

D) Boşanma hakkı

 

Ÿ 1920 yılında Sağlık Bakanlığı kuruldu.

Ÿ 1924 yılında Ankara, İstanbul, Sivas, Trabzon, Erzurum ve 

Diyarbakır'da Numune Hastaneleri açıldı.

Ÿ 1930 yılında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Kolera, Veba, 

Tifo, Çiçek, Menenjit, Kızamık, Sıtma, Verem ve Trahom 

gibi bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele başla�ldı.

Ÿ Aşı ve serum uygulamaları başla�lmış,gıda kontrolü ve 

beslenme hizmetleri  çalışmaları yapılmış�r.

Verilen gelişmelere bakarak aşağıdakilerden hangisine 

ulaşamayız?

A) Devle�n vatandaşlarının  sağlığı ile ilgilenmesi   

halkçılık ilkesiyle ilgilidir.

B) Sağlık hizmetleri devlet kontrolüne alınmış�r.

C) Sağlık ile ilgili yasa çıkarılmış�r.

D) Bulaşıcı hastalıklar önlenmiş�r.

        

“Hepiniz milletvekili olabilirsiniz,bakan olabilirsiniz; ha�a 

cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız.” 

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda 

yapılan çalışmalardan birisi değildir?

A) Nefise-i Sanayi Mektebi

B) Musiki-i Muallim Mektebi

C) Türkiye İdman Cemiye�

D) İstanbul Resim Ve Heykel Müzesi

“Milli ekonominin temeli tarımdır. Bunun içindir ki 

tarımda kalkınmaya büyük önem vermeliyiz. Köylere 

kadar yayılacak programlı ve pra�k çalışmalar bu amaca 

ulaşmayı kolaylaş�racak�r. Fakat bu haya� işi isabetle 

amaca ulaş�rabilmek için, ilk önce ciddi etütlere dayalı 

bir tarım siyase� uygulamak ve onun içinde her köylünün 

ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve 

severek uygulayabileceği bir tarım rejimini kurmak 

lazımdır" diyen Atatürk bu sözleri doğrultusunda bazı 

çalışmalar yapmış�r.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu çalışmalarından 

birisi değildir?

A) Atatürk Orman Çi�liğinin kurulması

B) Aşar Vergisinin kaldırılması

C) Kapitülasyonların kaldırılması

D) Tohum ıslahı yapılması

·     Millî kültürümüzü, muassır medeniyet seviyesinin üstüne 

çıkaracağız.

·�����Bunun için, bizce, zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşe�ci 

zihniye�ne göre değil, asrımızın sürat ve hareket 

me�umuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle, 

daha çok çalışacağız, daha az zamanda, daha büyük işler 

başaracağız. Bunda da, muvaffak olacağımıza şüphem 

yoktur.

·�����Yap�klarımızı asla kâfi göremeyiz . Çünkü, daha çok ve 

daha büyük işler yapmak mecburiye�nde ve azmindeyiz.

Yukarıda Atatürk'ün 10. Yıl Nutkundan alınan sözlere yer 

verilmiş�r. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşamayız?

A) Atatürk yapılacak işlerin başarıya ulaşacağına 

inanmaktadır.

B) Geçmişe göre değil zamanın şartlarına göre hareket 

etmemiz gerek�ğini söylemektedir.

C) Yenilik yapmanın bir gereklilik olduğunu 

düşünmektedir.

D) Yapılanları oldukça yeterli görmektedir.

1.   4.

2.

3.

5.
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Türk Mille�'nin bugün ve gelecekte her yönden bağımsızlığa, 

refah ve huzura ermesi,  devle�n mill i  egemenliğe 

dayandırılması, akıl ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün 

çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarılması amacıyla temel 

ilkeleri Atatürk tara�ndan belir�len devlet yaşamına, düşünce 

yaşamına, ekonomik yaşama, toplumun temel kurumlarına 

ilişkin fikir ve ilkelere ATATÜRKÇÜLÜK denir.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün özelliklerinden 

değildir?

A) Statükocudur.

B) Çağdaşlaşmayı esas alır.

C) Akıl ve bilime önem verir.

D) Milli egemenlik ve milli bağımsızlığa dayanır.

· Fransız İh�lali ve Sanayi İnkılabı

· Bazı yabancı ve Türk yazarlar

· Osmanlı'nın son döneminde yaşanan  gelişmeler

· Atatürk'ün doğup büyüdüğü şehirdeki ortam
Yukarıda sayılanlardan kaç tanesi Atatürkçü düşünce 
sisteminin oluşmasına etki etmiş�r?

A) 1                       B) 2                        C) 3                         D) 4

  

·�Ha� müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır.

·�Yüksek ve inkılapçı bir kültür seviyesine varmak için çok 

emek vereceğiz.

·�Kuvvet birdir, o da mille�ndir.

·�Mille�mizin güçlü olabilmesi için milli bir poli�ka izlemek 

lazımdır.

Atatürk'ün bu sözleri ile aşağıda verilen milli güç unsurları 

eşleş�rildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Siyasi güç                       B) Sosyo-kültürel güç

C) Ekonomik güç                 D) Askeri güç

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin  

kazandırdıkları arasında sayılamaz?

A) Kabine Sistemi

B) Güçler birliği

C) Seçme ve seçilme hakkı

D) Çoğulcu yöne�m anlayışı 

   

·�Maddi durumu iyi olmayan yur�aşlara devle�n yardım 

etmesi ……………………. ilkesinin bir gereğidir.

·�Kendini aynı mille�n üyeleri sayan kişilerin, o mille� 

yüceltmek  ve geliş�rme istekleri…………………...ilkesinin 

bir gereğidir.

·�Güçlü ve milli  bir ekonomi oluşturmak…………… İlkesinin 

bir gereğidir.

Atatürk ilkelerinin hepsi birbirinden ayrılmaz bir 

bütündür.Yukarıdaki boşlukları en uygun tamamlayan 

ilkeler hangi seçenekte bir arada verilmiş�r?

A) Milliyetçilik – Laiklik – Devletçilik

B) Halkçılık – İnkılapçılık – Devletçilik

C) Halkçılık – Milliyetçilik – Devletçilik

D) Devletçilik – Milliyetçilik – İnkılapçılık

Atatürk'ün "Biz öyle milliyetçileriz ki bizimle iş birliği 

yapan bütün milletlere saygı duyar ve riayet ederiz.” Sözü

  I. Evrensellik   

 II. Barışseverlik

III. Bilimsellik

fikirlerinden  hangisi ya da hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnız I          B) I ve II       C) Yalnız II         D)  I , II , III

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin ortak 

özelliklerinden birisi değildir?

A) Milli egemenliği benimsemeleri

B) Akılcılık ve bilimselliğe dayanmaları

C) İşlevsel olmaları

D) Her yönüyle ba�yı benimsemeleri

6.

7.

8.

10.

2

Aşağıdakilerden hangisi sosyo-kültürel gücü ve aynı 

zamanda mille� oluşturan unsurlar arasında yer almaz?

A)  Irk birliği    

B)  Dil birliği

C)  Tarih birliği

D)  Ülkü birliği

9.

11.

12.

13.



Aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurlarından siyasi 

güçle daha az ilgilidir?

A) Ülkemizde bulunan yabancılara ait kuruluşların 

millileş�rilmesi 

B) Egemenlik hakkını millete veren anayasalar 

hazırlanması

C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

D) Yeni Türk Devle�'nin varlığını uluslararası 

antlaşmalarla dünya devletlerine kabul e�rmesi

Yukarıdaki tabloda verilen özelliklerle anayasamızda

belir�len devle�mizin nitelikleri eşleş�rildiğinde doğru 

eşleş�rme nasıl olmalıdır?

…………………………diğer sömürge al�nda olan mazlum 

milletlere örnek teşkil etmiş�r.

Cümlesinde boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle 

en uygun şekilde doldurulabilir?

A) Kurtuluş Savaşı

B) Fransız İh�lali

C) Sanayi İnkılabı

D) Meşru�ye�n İlanı
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Laiklik ile devlet bilim ve akıl ile yöne�lecek millet de kendini 

bu yolda geliş�recek�r.Bu gelişmede dinin yeri vicdanlardır.

Atatürk'ün  bu sözüne bakılarak laiklik ilkesi aşağıdaki hangi 

ilkenin i�ci gücüdür?

A) Devletçilik                      B) İnkılapçılık

C) Milliyetçilik                    D) Halkçılık 

Aşağıdakilerden hangisi biz vatandaşların Atatürk ilkelerine 

sahip çıkıp bu ilkelerin devamlılığını sağlamak  için 

yapmamız gerekenlerden birisi değildir?

A) Milli birlik ve beraberliği bozacak davranışlardan kaçınmak

B) Türkiye Cumhuriye�'ni kalkındırmak için her yolu 

denemek

C) Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı olmak

D) Bu ilkeleri  koruyup gelecek nesillere aktarmak

“Medeniyet öyle bir ışık�r ki, ona kayıtsız olanları yakar, 

mahveder.” Mustafa Kemal Atatürk  

Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda aşağıdaki

yargılardan hangisine ulaşamayız?

A) Atatürk 'e göre medeniyet ışığına duyarsız kalınmamalıdır.

B) Medeniye�en mahrum milletler yok olur.

C) Bu söz inkılapçılık ilkesiyle doğru oran�lıdır.

D) Bir mille�n tüm benliğiyle medeniyete teslim olması 

gerekir.

“Dünya uluslarının mutluluğuna çalışmak, başka bir yoldan 

kendi esenlik ve mutluluğuna çalışmak demek�r. Dünyanın 

herhangi bir yerinde bir rahatsızlık varsa, bana ne 

dememeliyiz. Onunla ilgilenmeliyiz.” M. Kemal ATATÜRK

Atatürk'ün bu sözüyle alakalı söylemiş olduğu bir diğer söz 

aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş�r?

A) Yur�a barış dünyada barış.

B) Ne mutlu Türküm diyene.

C) Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka 

milletlerin avıdır.

D) Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde 

onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

14.

17.

18.

3

15.

16.

19.
1

2

3

4

A

B

C

D

sosyal 
devlet

hukuk 
devle�

laik devlet

demokra�k 
devlet

Yönetenlerin genel oya dayanan 

serbest seçimlerle oluşması

Yasama işlemlerinin yargısal 

dene�mi

Vatandaşlarının inançlarını özgürce 

yaşaması

Vergide adale� sağlama

20.

1) 1-C 2-D 3-B 4-A

2) 1-D 2-B 3-C 4-A

3) 1-A 2-D 3-C 4-B

4) 1-B 2-C 3-D 4-A
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