DERSİN
AMAÇLARI

20. YÜZYILDA TÜRKİYE DERSİ ULUSLARARASI BAKALORYA PROGRAMI
(11. VE 12. SINIF IBTM)

 21.Yüzyılın gelişen ve değişen gereksinimlerine yanıt verebilecek ve geleceğe yönelik sağlam
öngörülerde bulunabilecek beceriler geliştirmek.
 20.yüzyılda Türkiye’nin siyasi, sosyal ve kültürel yapısını anlayabilmek için Tarih, Coğrafya ve
Sosyoloji disiplinlerine ait temel bilgi birikimlerini oluşturmak.
 20.yy.Türkiye’sinin Tarihi, Coğrafi ve Sosyolojik yapısını incelerken, Avrupa’daki ve dünyadaki
gelişme ve değişimlerin, ülkemizin üzerindeki etkilerini, siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları
ile kavratılmasını sağlamak
 Çeşitli bakış açıları ve anlayışlar aracılığıyla Tarih, Coğrafya ve Sosyoloji alanlarında araştırma
sevgisi kazandırmak
 Avrupa ve Dünyadaki farklı kültürlere saygı ve anlayış düşüncesini oluştururken, ulusal tarih
ve kültürümüz konusunda bilinçlenme, sahiplenme ve duyarlılık kazandırmak



TEMA 1
20.YÜZYIL
DOĞARKEN TÜRKİYE





Türkiye’de 19. Yüzyıldan bu güne kadar gerçekleşmiş olan tarihsel, sosyolojik ve coğrafi gelişmelere
ilişkin esaslı bilgi edinmiş olmak.
Türkiye üzerinde on dokuzuncu yüzyıldan beri var olan uluslararası politik, sosyal ve kültürel etkileri ve
Türkiye’nin yirminci yüzyılda dünya olaylarındaki rolünü anlamış olmak.
Bilgi kaynaklarını ve kanıtlarını, farklı disiplinlerin bakış açılarıyla eleştirel olarak değerlendirmek.
Kavramları, terimleri ve teknikleri uygulayabilmek ve sosyal araştırmaya uygun dil kullanabilmek.
Türk toplumu, kültürü ve politikaları hakkında anlaşılır, ilişkili ve sağlam kanıtlara dayalı savları ve
yorumları, sözlü ve yazılı olarak sunabilmek.

TARİH
I.Dünya savaşı Savaşın Çıkışı ve
Yayılışı ; Osmanlı’nın Savaşa
Katılması Rusya’nın savaştan
çekilmesi ve Amerika’nın savaşa
girmesi; Savaş Sonrası konferanslar
Antlaşmalar ; Osmanlı’nın dağılması
; Kurtuluş Savaşı ; Sevr , Lozan ve
Mudanya Ateşkes antlaşmaları

TEMA 2
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN
KURULUŞU (1923-1945)

DERSİN
HEDEFLERİ



Halifeliğin Kaldırılması ve çok partili
sisteme geçiş; Atatürk’ün sosyal ve
politik alandaki reformları ve
bunlara karşı direniş

COĞRAFYA
Endüstri Devriminin demografi ve
ekonomi üzerindeki etkileri Savaşın
Türkiye üzerindeki demografik ve
ekonomik etkileri

Cumhuriyetin ilk yıllarında
Türkiye’nin Demografik Yapısı Ve
Değişimler

SOSYOLOJİ
Endüstri Devriminin Birey ve
Toplum Üzerindeki Etkileri
- Devlet ve Sivil Toplumun
gelişimi; - Vatandaşlık , birey ve
vatandaşlık hakları kavramları Kapitalizm ve sınıf , cinsiyet ve
aile sorunları
I.Dünya Savaşının ve Kurtuluş
Savaşının Toplumsal Etkileri

Sosyal reformlar: eğitim,
kadınların konumu; laiklik

TEMA 3
DÜNYA SAVAŞLARI ARASINDAKİ
KÜRESEL DEĞİŞİMLER VE TÜRKİYE
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (1918-1939)

Global piyasadaki durgunluğun
ekonomik etkileri

Avrupa ve Faşizm ’in , Japonya’da
Militarizm ’in artması

TEMA 4
II. DÜNYA SAVAŞI VE BASKI
ALTINDAKİ TÜRKİYE

II. Dünya savaşı esnasında
Türkiye’nin tarafsızlık politikası,
Japonya, Çin ve Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliğinin ( SSCB )
doğuşu, Savaşın gidişatı ve
sonuçları

Savaşın Türkiye üzerinde ekonomik
anlamdaki sonuçları

II.Dünya Savaşının Türkiye
Cumhuriyeti üzerindeki
Toplumsal Etkileri; savaşın bir
sonucu olarak ortaya çıkan global
kurumların gelişmesi

TEMA 5
YENİDEN YAPILANMA, DEMOKRASİ,
TÜRKİYE VE BÖLGEDEKİ
GELİŞMELER (19451985)

Avrupa ve Asya’da soğuk savaşın
çıkışı ve Türkiye üzerindeki etkileri;
İsrail- Filistin çatışması; eski
sömürgelerin bağımsızlık
hareketleri; Yugoslavya’nın
oluşumu. Çok partili demokrasinin
canlanmasının ardından
Türkiye’deki politik gelişmeler

Gelişen dünyadaki ve Türkiye’deki
demografik değişimler. Türkiye’nin
ekonomik yapısındaki ve ekonomik
gelişimindeki değişimler. Bölgesel
ekonomik gelişmeler: Global
ekonomide Türkiye’nin durumu

Demokratikleşme ve liberal
ekonomiye geçiş. Türkiye’de
kentleşme ve Türk toplumunda iç
ve dış göçün etkileri. Geçiş
döneminde toplumdaki cinsiyet
ayrımcılığı sorunları

TEMA 6
KÜRESELLEŞMENİ N ETKİLERİ VE
AVRUPA İLE DİYALOG (1985-2000)

Perestroyka ve Glasnost, Soğuk
Savaşın sona ermesi, SSCB’nin
dağılması, Orta Asya
Cumhuriyetlerini n birleşmesi ve
Doğu Avrupa’daki yeni devletler.
Yeni kutuplaşmalar. Orta doğudaki
gelişmeler. Türkiye’deki politik
gelişmeler. AB’nin oluşumu ve
Türkiye’nin AB süreci.

Global dünya ekonomisi ve Türkiye
üzerindeki etkileri; sermaye akışı,
işçi ve ticaret, eşitsizliğin artması,
Türkiye’nin Avrupa Gümrük
Birliğine üyeliği ve Türkiye’ye
yönelik AB politikaları

Küreselleşmeni n politik ve
kültürel boyutları: ulus devletin
ekonomik olarak zayıflaması;
terörizmin sosyolojisi; yeni sosyal
kimlik arayışları; laikliğin,
radikalizmin ve sosyo-kültürel
bütünleşme konusunda
Avrupa’nın çabalarının artması.
Popüler kültür, kitle iletişim
araçları. Bilgi toplumunun
gelişmesi

DEĞERLNDİRME
YÖNTEMİ

Türkiye’nin dış politika ve
milletlerin birbirlerinin hukuk ve
adetlerini tanımaları hususunda
kendine yer arayışı: Balkan Antantı,
Montrö Boğazlar Sözleşmesi,
Sadabad Paktı Hatay Sorunu,
İspanya’daki İç Sava

20. Yüzyılda Türkiye dersimizin bir dönemde üç yazılı sınavı yapılmaktadır, ayrıca her dönemde üç performans
notu verilmektedir.
Yazılı sınavlarımız Paper I ve Paper II olmak üzere iki farklı sınav olarak uygulanmaktadır..

