


PROGRAMI
1. TE: TAR B L

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile 

1.Tarih biliminin konusunu, tarihçinin kulland
kaynakla yöntemleri kavrar.

[!] Olay, olgu, yer, zaman, sebep-sonuç ili isi, kan t, nesnellik kavramlar na de inilerek, kaynak arama, verileri 
n d rma, verileri çözümleme, verileri ele tirme, verilerin sentezi yöntemleri üzerinde durulacakt r.

[!] Tarihî olaylar n zamana, mekâna ve konuya göre nas l n d r örneklerle belirtilecektir.

2.Tarihî olaylar n incelenmesinde yara n
“zaman kavramlar  d ru ve yerinde kullan r

[!] Ça yüz , takvim, milat, hicret, de i m, süreklilik, kavramla inde durulacak r.
[!] Tarih boyunca Türklerin kulland takvimlere de inilecektir.

3.Tarih ö renmenin amaç ve yararlar  kavrar. [!] Atatürk’ün Türk Tarih Kurumunu kurm ve desteklemesi, tarih bilimi ve Türk tarihine verdi  önem 
vurgulanacakt r

4. Tarihî bir olay  de lendirirken ola n ya
dönemin ko ullar  göz önünde bulundurman n
önemini kavrar

[!] Tarihî olaylar de erlendirirken dönemin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ko ulla ile olayla geçti
yerin co rafi özelliklerinin dikkate al nm gerek i vurgulanacakt r.

5.Tarihî bir olay, olgu veya nesne hakk daki fa
bak r n , sunulan kan r ve verileri kullanarak

6.Yeni bulgular ve bilimsel geli meler nda tarihî
bilginin ve yorumlar n de i ebilirl ini kavrar.

7.Tarih   biliminin  di  bilimlerden   nas l
yararland klar.

[!] Tarihçinin di er bilim dallar ndan (co rafya, arkeoloji, antropoloji, kronoloji, etnografya, hukuk, edebiyat, 
felsefe paleografi, epigrafi, diplomatik, nümizmatik, sosyoloji, filoloji, ekoloji, istatistik, kimya vb.) n l 
yararland irer örnekle i lenecektir.

8. Bir tarihçinin ha ndan  yola karak, tarihçi
olman n gerektirdi  e itim, ilgi, yetenek ve ki ilik 
özelliklerini kavrar.

[!]Atatürk’ün tarih ya a ilgili sözlerine de inilecektir.

1

tatürk’ün tarih ya a ilgili sözlerine de inilecektir.

Tarihçinin di ererererererere bbbbbbbbilililililii iiiim dallar ndan (co rafyaaaaaa,,,, ararararararra kkkkkkkeeeeeeeoloji, antropo
fe paleografi, epipippipipiiigrgrgrgrgrgrgrgrafafaafafafafaf ,i,i,i,i,i,i,i, ddddddipipipiplomafffffff tik,k,,,, nnnnnnnümümümümümümümümiziziiziiii mammmmamamm tttik, sosyoloji,
land irer örnekl

arihî olaylar de erlelleennnddddiirriirkrkkkeeenn

arihî olaylaraa n zamana, mekâna ve konuya göre nas l n d r

a yüz , takvim, milat, hiiiccrcccccc et, de i m, süreüü klilik, kavramla
Tarih boaa yunca Türklerin kkkukuuuk llllaanand takviiiimmmmlere de inilecektir.

Atatürk’ün Türk Taaririririaaa hhh KKuuruuuuummmmunnnu kuruu m ve desteklemesi, ta
ulanacakaa tkk r

dddöööööneeneneneneen min siyiyiyiyiyiyyiyyyyyyaaaaaasssssssssssssiiiiiii,,,,, sosyal, kültürelüü
co rafi özellikleriniinnn ddidd kkkkateeeeeee aaaaaallll nmnnnn geerrrrrrrrreekekekkekekekekkekkkkkkkkk ii iiiiiii vuv rgulanacakaa tkk r.

e iiiii leleeelelennnnnnneececececececekkkkkkktitititititir.r.r.r.rkkkkkk



PROGRAMI

2. Ü TE: UYGARLI IN DO U U VE  UYGARLIKLAR

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile ö
1. Tarih öncesi ça lar ve tarih ça la ile bu dönemlerde
meydana gelen geli meleri de erlendirir.

[!] Dünyan n ve Türkiye’nin tarih öncesi ve tarih ça lar na ait önemli yerle melerden örnekler verilecektir.

2. lk Ç  uygar klar n n olu muna ve a etki eden
fa klar.

[!] Uygar k ve kültür kavramla anacak r.
[!]   Uygar klar n   ol munda   etkili   olan  co afi, siyasi, sosyal ve ekonomik ko llara inilecektir.

3. Mezopotamya, r, ran, Hint, Çin ve D u Akdeniz’de
kurulan ilk uygarl klar n siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik 
yap la ile bu uygar klar n birbirleriyle etkile mini kavrar.

4. Anadolu’da ya am ilk uygar klar n siyasi, sosyal,
kültürel, ekonomik yap r  ve çevre uygarl klarla
etkile minilar5. Ege ve Eski Yunan uygar n n siyasi, sosyal,

kültürel ve ekonomik yap r  kavrar.

6. Roma uygar n n siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik
r vrar. 

[!] Roma devlet yap , Roma hukuku, Roma askerî te ilat mimarisi vurgulanacakt
[!] Roma mparatorlu ’nun da na, Do u Roma (Bizans mp u’na k saca de inilecektir.
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de [!] Dünyan n ve Türkiye nin tarih a öncesi ve tarih ça lar

en
[!] Uygar k ve kkkküüüültürrr kavrvrvrvrraaaammmmlalala anacakkk r.
[!]   Uygar klaaraaarraaar n n   ooll mmummumumunddndndndaaaaa   etkili   olan  co afi, siy

niz’de
nomik 
ar.
al,

k [!!!!!!!]]]]] RRRRRRRRomomomomomoo a devletetetet yayaayapp , Roma hukuku, RRRRRRRRomomomomomomomo aaa aaa askerî te
[!] RoRoRoRoRoRoRoRomamamamamammama mparatorlu ’nun da nananananananan ,,,,,, DDDDDDDo u Roma (B



PROGRAMI
3. Ü TE LK TÜRK DEVLETLER

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile ö
1. Türk ad n n anlam ve kökenini kavrar.

[!] Atatürk’ün Türk milleti ha daki dü üncelerine de inilecektir.

2. Orta Asya’n n co rafi özelliklerini [!] Orta Asya’n n co rafi özellikleriyle ilk Türk göçleri ili irilecektir.

3. Asya Hun Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik
yap  de erlendirir.

[!] Ordu yap s  i lenirken ilk düzenli ordu ve “ordu- millet”  de inilecektir.
[!] “Konar-göçerlik”, “yaylak” ve “k lak” kavramla anacakt r. Günlük ya mda n önemine 
de inilecektir.

4. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlar siyasi, sosyal,
kültürel ve ekonomik aç lardan de erlendirir.

[!] Feodalitenin ortaya km üzerinde durulacakt r.

5. Avrupa Hun Devleti’nin siyasi faaliyetlerini ve Avrupa’ya
etkilerini de erlendirir.
6. Kök Türk Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik
yap  a klar. 

[!] Orhun Ya r ’n n tarihsel önemi vurgulan
[!] Kök Türk Devleti’nin di er devletlerle olan ili Türkistan’dan geçen ticaret yollar n n etkileri
vurgulanacakt
[!] Türk toplumunda kad n n konumuna de inilecektir.

7. Uygur  Devleti’nin  siyasi,  sosyal,  kültürel ve ekonomik
yap  a klar. 

[!] Uygurlar n yerle ik hayata geçmeleri ve ticari ili ilerinin Türk kültür  ha nda meydana
getirdi  de i vurgulanacak

8. Orta Asya ve Avrupa’da kurulan d r Türk devlet ve
topluluklar tan
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[!] Orta Asya’n n co rafiff özellikleriyle ilk Türk üü göç

mik [!] Ordu yap s  i lenirrrrkekekeken ilk düzenli ordudd ve “ordu- dd m
[!] “Konar-göçerlik”k””k””””k”k”k”, ““yaylak” ve “k lak” kavramla
de inilecektir.

sosyal, [!] Feodalitttteeennnnniinn n ororrtatayyyyrrr aa kmkmmm üzerrrrrrrriiiiiiindnnnnnnnn e durulacakt r.

a’ya

mikkkk [!] Orhurr n YaYYa rrr ’nnn n ttatatarihsel önnneeeeeeeeemmmmmmmmmmmmiiiiii vvvvuvuvuvvvuv rgulanaa
[!] Kök Tüüürkrrkkkk DeDeevleeeeeettitit ’niini  di er ddddddddeevletetetettlllel rle olan iiiiiiilililililililli
vurgulanaccakaakakktttkk
[![[ ] Türk toplpplluuumumummmmuu ununnnda kkkkkkkadadadaadadaadad nn nn koonunnunuumuna de inillllececececececececekekekekekekeektir.

mik
[![[![![[[ ] Uygurlaaarrrraaa nnnnnnn yeyerrrleleleee ikk hhhayayayayata geçmeleri veveveeveeeve ticari il
gegegegegegegetiirrrrrrrdi de iiiii vuvvuvuuvurgggululuulanannana aacakkk

ve
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4. Ü TE: SLAM TA H  UYGARL (13. YÜZYILA KADAR)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile ö

1. slamiyetin  do u u ras nda  dünyan n ve Arap
Yar mad n n genel durumunu a klar.

2. Hz. Muhammed’in hayat ve faaliyetleri çerçevesinde
slamiyetin do ve l e erlendirir.

[!] Hicretle  birlikte  Medine’de lam devletinin olu umu ve kurumsalla ma süreci vurgulanacakt r.

3. Dört Halife Dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik geli meleri de erlendirir.

[!] Dört Halife Döneminde halifelerin bir tür seçimle i a na gelmesi vurgulanacak r.
[!] Dört Halife Döneminde adaleti ve toplumsal düzeni lamaya yönelik uygulamalar da ele nacak r.

4. Emevi Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik geli meleri de erlendirir.

[!] Emevi Devleti ile Dört Halife Dönemi yön la kar r r.
[!]  Kuzey   Afrika  ve  spanya’daki  fetihlere  de de inilecektir.

5. Endülüs Emevi Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel,
ekonomik geli melerini ve Avrupa devletleri ile olan [!] Endülüs Emevi Devleti döneminin kültür ve sanat faaliyetlerine örnekler verilecektir.

6. Abbasi  Devleti  dönemindeki   siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik geli meleri klar.

[!]  Türklerin  Abbasi  Devleti’ndeki yeri  ve  önemi vurgulanacakt r.

7. Türk ve slam  bilginlerinin  bilim  dünyas na katk r
de dirir.
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esinde [!] Hicretle  birlikte MMMMedine’de lam devletinin olu

[!] Dört Halifeff DöDDöDD neeemmmindddddndeee hhhahalililifffeellellleeriririr n bir tür seçimle i a
[!] Dört Halifefefefefeeeffe DDDönneeeemindnddndndndn eeee dadadadadalallalallaletteetetetete i ve toplumsal düzeni

[!] Emevi DeDDeDeevvvlelettiii ii ilililililee ee DöDDöööDöD rtrtrtrtrtrtr  Halife e e ff öDööDöDöDöDöDDöDöDöDöööööönnnnnnnnnnemi yön
[!]  Kuzey  AAAAAAfrfrikka  vvevve  spanyaayayayaaaaaa’’’’’’’’’dadaddadadaadaadadakikiiiikikii fetihlere  de de

,
[!] Endülüs EEEmmmmmmmeevvi DDDeeevleeti dönemmmmmininininininininininininininniniin kkükkkkk ltür ve saaaaaananananananaaat tttt faa

ürel veeeeee [![[[[ ]  Türkleriiinnn AAAAAAbbbbbbasi DDDDDDDDeveeeee lel ti’nnnndedededdeki yeri  ve öööööööönnnnnnnnemememememememi vur

r



PROGRAMI

5. Ü TE: TÜRK- SLAM DEVLETLER  (10–13. YÜZYILLAR)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö

1. Türklerin  lamiyeti kabulü  sürecini ve  bu  süreçte
meydana gelen sosyal ve kültürel de i imi klar.

[!] til Bulgarlar n n amiyeti kabul edi ine de inilecektir.
[!] Talas Sava ’n n önemi vurgulanaca r.
[!] Toluno lla ve  idîler  devletlerine  de inilecektir.

2. Karahanl Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik geli meleri de erlendirir.

[!] Ka arl Mahmut  ve  Yusuf Has  Hacip gibi ahsiyetlerin hayat ve yeti tikleri ortama
de inilecektir.

3. Gazneli Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik geli meleri de erlendirir.

[!] Gazneli Devleti’nin slamiyetin l na katk vurgulanacakt r.
[!] Dandanakan Sava n n önemi vurgulanacakt r.

4. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurul unda ve te ilatlanmas
etkili olan faktörleri de erlendirir.

[!]  Büyük Selçuklu Devleti döneminde  Türklerin toplumsal yap r n n yönetim an na etkileri
ile iktidar mücadelelerine de yer verilecektir.
[!] Selçuklu  Devleti’nin  kuruldu  dönemde  Orta Asya,   Anadolu, ran   ve  Irak’ n siyasi  
durumu 
vurgulanacakt r.
[!] Türk devlet gelene ve yönetim anlay na vurgu yap r.

5. Malazgirt Sav sebep ve sonuçlar a birlikte klar. [!] Malazgirt Sava n n Türk tarihi a ndan önemi vurgulanacakt r.
6. Malazgirt Sav Büyük Selçuklu Devleti’nde
meydana gelen siyasi olaylar erlendirir. [!]Ba i faaliyetlerin etkisi vurgulanacakt r.
7. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi eserlerinden
yararlanarak  bilim,   sanat ve   kültüre verilen   önemi 
de erlendirir.
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[!] Toluno llaaa ve idîler  devletlerine  de

ve [!] Ka araa l Mahmut mm vvev  Yusuf Has  Hacip gibi ah
de inilecektir.

ve [!] Gazneli Devvvvlleleti’nnniiinn slllslamamiiyyetetiinnnnnn l na katk v
[!] Dandanakaaannn SaaS vaaaa n nnn öönööneemmmiiiiiii vurgulanacakaa tkk r.

mas [!]  Büyük SSSeeellççukkukllluu DDevvvvvlllllllleeti dööönenennneneneneneennenn mmmmmmminde  Türüü klerin to
ile iktidar mmmücüüccaaaddmm elelllllllelelllelelerererererininiiininineee e e dddddedd yer veveveeveeveeeeeriririririiriirileleleeeelelecececccceccccc ktir.
[!] Selçukllu uuu  DDeD vvletitiitt ’niinn  kuruuuulldldldldldldllddllll uuuuu dddddddddddddönemde  Orta A
durumu 
vurgulanacaaakkkaa tttkk rrr.
[!] Türk deevlvvv eetett ggeelennnnnennn ve yönönnnnnn tteteeeee iiiiim m nnnanna lalall y na vvvvvvvuuuuurgrgrgrgrgrgugg y

klararararararrar... [![ ] Malazgiirrttt SSSavvva nnnnnnn nn TTTTüüüüürkrk tatatatatarriiiiihhhih a ndanaa önönönönönönönöneeeeeemi vu

[![![![![![[![ ]]]]]]Ba i faalalalliiiiyeyeeyeeeeey tltltltlt ereriin nn etetkikkikiissiii vvuvv rgulanacaktkk r.
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6. Ü TÜRK YE TAR (11 – 13.YÜZYIL)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile ö

1. Malazgirt Sa  sonras da Anadolu’da kurulan Türk devlet
ve beyliklerinin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik
faaliyetlerini de erlendirir.

2. Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulu una ve siyasi bir güç
olarak ortaya k na etki eden faktörleri klar.

[!] Türkiye Selçuklular -Bizans ili isine de inilecektir.

3. Haçl rlerinin sebep ve sonuçlar rk ve dünya tarihi
a dan de erlendirir.

[!] Eyyubiler Devleti’ne k saca de tir.

4. Türkiye Selçuklular n n siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel
faaliyetlerini; Anadolu’nun Türk yurdu olmas ndan 
de erlendirir.

[!] znik, Konya, Antalya, Alanya, Sinop gibi Selçukl ehirleri hakk a bilgi verilecektir.
[!] Miryakefalon Sava na de inilecektir.
[!] Türk-Ermeni ili ilerine ve Türkiye Selçuklu Devleti yönetimindeki Ermenilerin sosyal, 
ekonomik ve kültürel ya la vurgulanac r.  
[!] Harzem ahlar Devleti’ne saca de inilecektir.
[!] Ahilik te , sosyal, kültürel ve ekonomik yönleriyle ele al nacak r.
[!] Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre gibi Türk-  dü ünürlerinin d ünce na katk
vurgulanacakt r.

5. lhanl  Devleti’nin siyasi faaliyetlerinin Anadolu ve Orta
D u’ya etkilerini tart r.

6. Köse Sava ’n n siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik
sonuçlar e erlendirir.

nomik

r güç [!] Türkiye Selçuklulaaaaaaaaaar -BBizans ili isine de inilecektir.

tariaa hi [!] Eyyubu ileeeerrr r DDDeDDDDeD vvllleti’’’’’nnnnennnnenen kkkk sacaacaca de tir.

ültürel
ndan 

[!] znik, KoKKoonnnynnnyaa, AAAnnnnnnnntatatalylylyya, Alannnnnyyayayayayayayyayayaa,,,,,,,, SiSiSiSiSiiSiiSiiS nonnn p gibi Selçukl
[!] Miryakefaffaallloooonn SSSavvaaaaaaaan nnna de innnnnnnnnniiiilillii ececcccccekekkekekkekekektititititit rrrrr.rrrrr
[!] Türküü -Ermemmemeeennnini iiili ilerrine ve TTTTTTTTTTTTTTTüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü krkkrkrrkrkrkrkrkkkrkrkrkrküüüüüüüüü iiyiyiyiyiyiyiiyiyyyyyeeeeee Selçuklu Devle
ekonomik vee  kkkükküüültltüüürellll yyya la vuvuvuuuvuuurgrgrgrgrgrgrgrgrrgrggululululululululuuuu ana ac r.. 
[!] Harzem ahaahhhlaaarr DDDevvvvvvvvlllell ti’’’ne sacacacacacaacaaaa dde ininiinnilecektir.
[![[[[[ ] Ahilik teee , sooooooooosysysss alalall, ,, kültürürürürelelelelele ve ekonomimiiiiik k kk k kk k yöyöyyyöyyy nler
[![![![[[[![ ] Ahmet YeYYeeeeeeesseesss vvii,i MMeveveveevevvevvllllllana,,,, YuYYuYuYunus Emremm gggibibibibibibibibi i i i i iii TTüTT rk-
vuvvvvvvv rgulanacakakakakkttttkkkkk rr.r.r.r.rrr.rr

a

nomik



TAR DER

1. ÜN BEY KTEN DEVLETE (1300–1453)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö renciler;

1. XIV. yüzy a ar  Anadolu, Avrupa ve Ya
Do u’nun siyasi durumunu kavrar.

[!] XIII. yüzy Anadolu’nun durumu; XIV. yüzy a lha ar, Memluklar,
A Orda, Do u Roma mparatorlu u (Bizans) ile Anadolu’daki Türk beylikleri;
Balkanlar ve Avrupa’da er devletlerin siyasi durumu ha  bilgi verilecektir. 

2. Osma Devleti’nin ge etkileyen faktörleri
de erlendirir. 

[!] Kay Boyu; Kay ar Anadolu'ya ge yerle esine de inilecektir.
[!] XIV. yüzy  Anadolu’nun siyasi, kültürel ve demografik ya  de inilecektir. 
[!] Koyunhisar Sava Bilecik ve Bursa' fethi, Maltepe Sava znik ve zmit'in fethi de 
ele a aca r. 

3. Osma Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti
ara a iyi aç ar.

[!] Edirne'nin fethi; stan a a rp n Çirmen, I. Kosova ve Ni bolu 
sava ar  ele a aca r. 
[!] skân politika amac  gerekçesi ve na gerçekle rildi ine de inilecektir. 

4. Osma Devleti’nin Anadolu’daki faaliyetlerini Türk
siyasi birli inin sa lanma aç an de erlendirir.

5. Ankara Sava ’ Türk dünya na etkilerini kavrar. [!] Timur’un uygulad politikalar Türk dünyas etkileri verilecektir.
 [!] Ankara Sava ra  Anadolu’nun siyasi durumu vurgulanaca r. 

6. Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan
siyasi olaylar e erlendirir. 

[!] Edirne-Segedin Antla a Varna Sava kinci Kosova Sava ele a aca r.
[!] Balkanlarda uygulanan siyasi, sosyal ve ekonomik politikalar vurgulanaca r. 
[!] Edirnrr e-SSSSSeeeeeeeegggggggeeeeeeedidddd n nn nn n nn AAAAAAAAntntntnttnttllllllllaaaaaaaa aaaaaaaa VaVVV rnarr Savaa a kinc
[!] Balkanlarda uygulllllyy anan siyasi, sosyal ve ekonom

Balkanlar ve Avrupa’da er devletlerin siyasi d

[!] Kayyy Boyu;yy KKKKKaaaaaayyyy ar Anadolu'ya ge yerl
[!] XIV. yüzyyyyyyyy AAAAnaaaanadoddododolululu’nnnnunnununuun sssiyasi, kültürel ve d
[!] Koyunhisisisissisiisi ara  Saaavavvvvava BBiBiBiBiBilllllececececcecikikikikikikikk ve Bursa' fethi, M
ele a acccaa rr. 

yaseti [!] Edirnrr eee'nninn n fefefeeefeefefethtthhthththi;i;i;i;i;i; stststststststststaaaaaaaaannnnn aaaaaa a rprr n
sava ar eellee a accca r. 
[!] skân poppoollititikka amac gggggggggggggggggggerererererrerereerrerreeerrekekekekkekekekkkekeeee çççççeçç si ve na ger

[!] Timur’’uu unuunnnnnnnnnu uyyygggyyyy ulad popoopopop lill tikalar Türk kkk k kk k düdüdüdüdüdüdüdünyas
[[[[[[!]]] Ankaraaa a aa SaSaSaSaSaaSaSaaaaS vavavvvvvvvv rarraraa  Anadolu’nunnnnnnnnn sssssssiyiyiyiyiyiyiyasa i duru

olan



AR DER

7. Osma evlet anlay yönetiminin temel özelliklerini
kavrar. 

[!] Osma evlet anlay ayanaklar vurgulanaca r.
[!] Devlet anlay  yönetimin temel özellikleri kurumsalla sürecini kapsayacak 
ekilde ele a aca r. 

[!] ehzade sanca uygulama  de inilecektir. 

8. XIV-XV. yüzy arda Osma askerî te at ya emel
özelliklerini kavrar. 

[!]Yeniçeri Oca rulma ey ele a aca r.
[!] De rme sisteminin i ey rgulanaca r.  
[!] T ar sistemin ey e ar sisteminde toprak kulla rak yönetimi, vergi
sistemi ve askerî sistem ara a iye de inilecektir. 
[!] Kur emi Osma anma da de inilecektir. 

9. XIV-XV. yüzy arda Osma ekonomisinin temel
özelliklerini kavrar. 

[!] Ekonominin temel kaynaklar an gücü, tar hayvanc ticaret aç an ele
a aca r. 

[!] De rmerr sisteminin i eyyy rgulanaca
[!] T ar sistemin ey e ar sistemin
sistemi ve askkkerere î sistr em ara a iye de
[!] Kurrr emi Osma anma da

el [!] EEEEEkkokoononomiiiiiinnnniinin temmmmeeeel kayyyyyyyyyaa nnnnnnnnyyyyyyyyyyy aklar an gücü, 
a acaccaaa r.r.. 
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2. ÜN DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEV (1453–1600)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö renciler;
1. stanbul’un fethinin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin
sonuçlar avrar. 

[!] sta ehrinin siyasi, sosyal, ekonomik, stratejik ve sembolik önemi vurgulanaca r.

2. II. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini 
aç ar.

[!] Anadolu’da Türk siyasi birli inin sa lanma e inilecektir.

3. Osma Devleti’nin yönetim ya aki de
de erlendirir. 

[!] Pa a ahta geç yetki ve sorumluluklar rgulanaca r.
[!] Osma  yöneticilerinin seyfiye, ilmiye ve kalemiye f an oldu una 
de inilecektir 
[!] Ta ra ve eyalet yönetimi de ele a aca r. 
[!] T ar sisteminin ge  de inilecektir. 

4. Osma Devleti’nin askerî te a ge avrar. [!] Osma Devleti’nin ça da arp te ça alar da de inilecektir.

5. Osma e itim sisteminin temel özelliklerini ve ey
kavrar.

[!] Osma arda e itim anlay esleki e itim (Lonca te a ), saraydaki e itim
(Enderun ve Harem), medreselerdeki , askerî e itim ve dinî kurumlardaki e itim
vurgulanaca r. 
[!] E itim anlay aki süreklilik ve de erilecektir. 
[!] Gayrimüslimlere verilen e itim özgürlüklerine de inilecektir. 

6. Co rafî ke flerin Avrupa’ iyasi, sosyal ve ekonomik
yap  etkisini aç ar. 

[!] Feodalitenin zay flama ve merkezi kra ar güçlenmesine de inilecektir.
[!] Papa ve krallar ara aki mücadeleye de inilecektir. 
[!] Co rafi ke flerin gerçekle esinde teknolojik ve bilimsel ge elerin etkisine ve bu 
ke areketlerinin süreklili ine vurgu ya aca r. 

7. Rönesans’ rtaya ç edenlerini ve etkilerini kavrar. [!]Rönesans kelimesinin anla de inilecektir.
[!] Rönesans’  ortaya ç  do u medeniyetinin etkisine de inilecektir. 
[!] Rönesans’ rtaya ç  teknolojik ve bilimsel ge elerin etkilerine
de inilecektir. 

iyeyy tlerini [!] Anadolu’da TTTTüüüürk siyasi birli inin sa lanma

[!] Pa aa aaaaahhhtaaaa ggggggeçeçeeçe yyyyyyeeeettkt i ve sorumluluklrr a
[!] Osmaaaaaaa  yööönnnönnnetiiiiiccccccilililililererereriininininininininnninn seyfiye, ilmiye ve ka
de inilii ececcceekkttiririr 
[!] Ta raraa vve e eyeeyyeyeyyalalalaa etetetetetet yyyyyyyönööönööönetimiiiiii dddddddddddeeeeeeeeee eeeeele a aca r. 
[!] T aararr ssisstemmmimmmmmmm niinnin n ge dddddddddde inilecektir. 

avraaaaaarrrrr. [!] Osmmmaaaa Deeeevvvvleti’nin çaaaa ddddddddddddddaaa arprr te

eyyyyyyyyyyyyyyyy [!] Osmmmaaaa ardddaddadadddda e itim anlnlnlnlnlnlnlnllaaaayyyyy eslekiikiiii eeeeeeee iiiti im
(Enderrrununnn vveee rr Haaaaaaaarrreerrrrrr m)m)m)m)m),,,, memeemedddddrererereressess lerdeki , ask
vurgulllanannnnnnnaaacacaa aaaa r. 
[!] E ittitimmmmimimmmimmm ananlalalaayyyyyyyy akkakaka iiii süreklilik ve dddddddeeeeeee e
[![[[![ ] Gayrimmimimüüsüüsüsüsüüüü lilililil mlmlmm ererrerereee e verilen e itim öööööööözgzgzgzgzgzgzggürüüüü lüklerin

konomik [[[[[[[[!!!!!!]]]]]]] FFFFFFFeeeeeeeeodooo alitenin zayyy flff ama veveveveveveveve mmmmmmmerkezi kra
[!] PaPaPaPaaPaPPapapapapapapapaa vvvvvvvve eeeeeee kkkkkkkrarrarrrr llllll arararararar aaaaararararararar aaaaaaaakikikikikikiki mmmmmmmmücadeleye de ini
[!] Co raffffi i kkkkkkff eeeee flflflflflflfflerereerereererinininininininn ggggggererererererre ççççççekkkkle esinde teknoloj
ke areketlerinin süreklili ine vurgu yaaa aca

k [!]Rö k li i i l d i il kti
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8. I. Selim (Yavuz) döneminde Osma Devleti, Safevi ve
Memluk devletleri ara aki askerî ve siyas eri aç ar. 

[!] Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî ge elerine do u politika çerçevesinde 
de inilecektir. 

9. Osma ekonomisinin ge de erlendirir. [!] Üretim-tüketim dengesine de inilecektir.
[!] Osma Devleti’nde ticaretin önemine de inilecektir. 
[!] Osma Devleti’nin gelir-gider dengesi ve bütçe anlay  de inilecektir. 

10. XV-XVI. yüzy arda Osma Devleti’nin toplum ya s
analiz eder. 

[!]Yöneten ve yönetile rgulanaca
[!]Dönemin eserlerinden (tarihî vesika, minyatür, gravür, seyahatname vb.) 
yararla arak XV-XVI. yüzy arda Osma  günlük ya am ele a aca r. 
[!] Osma plumunda aile haya  de inilecektir. 
[!] Va flar r ey sosyal ya amdaki önemine de inilecektir. 

11. Osma Devleti’nde millet sisteminin toplumsal ya ama
etkisini aç ar. 

 [!] II. Bayezit Döneminde spanya’dan Osma Devleti’ne s an Yahudilerin durumu  
enecektir. 

[!] ekonomik, kültürel, toplumsal, 
hukuksa
[!]
[!] Süryanilerin sosyal, ekonomik ve kültürel d

12. I. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî
faaliyetlerinin Osma Devleti’nin dünya gücü olma
etkisini de erlendirir. 

[!] XVI. yüzy a ar da Avrupa’da meydana gelen siyasi ge elere de inilecektir.
[!]  Osma Devleti’nin Ba  Roma-Germen mparatorlu u, Avusturya, Venedik, 
Portekiz; Do uda ran ile eri ele a aca r. 
[!]Osma Devleti’nin Akdeniz hâkimiyeti ile Osma eniz politikas
vurgulanacakt r.
[!] Hint Deniz Seferlerinin sebep ve sonuçlar e inilecektir. 
[!] XV ve XVI.  yüzy arda Osma Devleti’nin Avrupa devletlerine verdi i ticari ve 
hukuki ayr ca ar iyasi geli melere etkisine de inilecektir. 

[!] XXXXVVVVVVVVVVIIIIIIIIII.... yyüüüüyyyy zzzzyyyyyyy aaaa aaar da Avruprr aaa’dadadadadadada mmeydy an
[!] OOOsmsmsmmaaaa DeDeDe llvleti’nin Ba RRRRRRRRomomomomomomoma-Germe
PPoPoPPoPPoP rtekiz; Do uda ran ile erererereee iiii ele a aca
[![![!!!!]O]O]OO]O]O]O]O msmsmsmsmsmsmsmaaa Devleti’ninnnnnnn AAAAAAAkdkdkdkdkdkdkdkdennennnneniziiizii  hâkimiyeti il
vurggggululululululllanaananananannacacaacacacacaaaaaaktktktktktktktkt rrrrr.rr
[!] Hint Deniz SS feferlerinin sebep ve sonuçlar
[!] XV ve XVI.  yüzyyy arda Osma Devleti

lum yayyaa s [!]Yöneten ve yyyyönetile rgulanaca
[!]Dönemin esesesseerere lerinden (tarihî vesika, minya
yararla araaaaaaaaakkk kk XXV-XVI. yüzyyy arda Osma
[!] Osmmaaaa pllllp umuumumumununundaadadada aaaaiili e haya  de inile
[!] Vaaaaa flllar rrrrrrrrrrrr eyyy sosyal ya a

sal yayy ama  [!] III.. BBayayyyezezitit DDönnönnnönönnemindddddddddeeeeeeeeeeee spss anya’dan Osma
enenneeeccceekkktir.......

[!]
hukukkukkskssaa
[!]
[!] SüSüSüSüSS ryanilerin ssssoooosooo yal

ma
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13. Osma eminin özellikleri ve ey avrar. [!]Osma adalet anlay anunnamelerin haz rlanma merkezi yönetimin
güçlendirilmesi ve veraset sistemi ele a aca r. 
[!] Kanuni Döneminde ya an hukuki düzenlemelerin önemi vurgulanaca r. 

14. Osma Devleti’nde bilim ve teknoloji ala aki
geli meleri, ça da Avrupa devletlerinin bu alandaki 
ge eleriyle kar a r r. 

[!] Takiyüddin Rasathanesi ile Tycho Brahe Rasathanesi’nin kar a t rma ya arak
ayr ca erafettin Sabuncuo lu’nun kulla eknikler, Piri Reis’in haritalar ele
a aca r.  

15. XV-XVI. yüzy Osma r, sanat ve mimari anlay
ve bu alanlardaki ge eleri de erlendirir. 

[!] Dönemin eserlerinden yararla arak Osma ’da oyun, e lence ve enlik anlay
enecektir.

[!] Geleneksel Türk sanatlar  (hat, tezhip, minyatür, ebru, kakmac çinicilik vb.) 
örnekler verilecektir. 

16. Reform hareketinin sebeplerini ve etkilerini kavrar. [!] Reform kelimesinin anla aç anaca r.
[!] Avrupa devletlerinde ve Osma Devleti’nde din-devle ar a r aca r. 
[!] Reform hareketleri kar  Osma Devleti’nin izledi i politikaya 
de inilecektir.  
[!] Reform hareketinin sadece dini boyutunun olma  ve ba ar ya ula a
nedenlerine de inilecektir. 
[!] Reform hareketinin Osma aki Hristiyanlara etkisine de inilecektir. 

mari anlayyy [!] Dönemin eeesssseerlerinden yararla arak Osm
enecektirrrr.....

[!] Gelenennn kkssseell TTüT rk sanatttatllllar  (hat, tezhip, m
örneklklleeeeer r verrriillececeektk ir.

avrar. [!] RReefeffooff rrrm mm kkkkeeelililimmmeeeeesisisisinin anlnlnlnlnlnlnlnlnllnnaa aaaaa aç anaca r
[!] AvAvvvrurupapapapapapappap dddddevvevevevevevleleelelelelleeletlltltltltltltt eerindeeeee vvvvvvve eeeeee OOOOOOOOOOOOOsma Devleti’
[!] RReefeffoorrm hhhhhhhff arreeeeketleri kkkkkkkkkkkarararrrrrarrr Osma De
de ininniiilleeccekkttttiir.  
[!] RReefeffoorrff m hhhhareeeketinin sssssssssadadadadadadaddaadececececececececeecee e dini boyoyyoyyyyyututututututtutunuuuuu un
nededdennlnnlere iineeeee dddde inileceeeektktktkktktiri . 
[!] RReefeffororrffff m hhhhhhhaarraaaaa eekekekeetinin nn n OOOOOOsssms a ak
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3. ÜN ARAY YILLARI (XVII. YÜZYIL)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö renciler;
1.  XVII. yüzy a lar  Asya ve Avrupa devletlerinin 

siyasi durumunu aç ar.

[!] Haçova Meydan Muharebe’sinden sonra Anadolu’da ba ayan ayaklanmalara
de inilecektir.  
[!] Ekber ve er ed sistemine de inilecektir. 

2. Osma -Avusturya ve Osma - ran sava ar Osma
Devleti’ne etkilerini de erlendirir. 

[!] Bu sava ar iyasi, sosyal, ekonomik aç ardan etkilerine de inilecektir (sava ar
uzun sürmesi, devletin Anadolu ile ilgilenecek gücünün olmama retimin azalma
ye arlar rtaya ç ama ar gelirlerinin azalma ). 
[!] Zitvatorok Antla a  Osma Devleti’nin Avusturya’ya yöne
politika  meydana gelen de rgulanaca r. 

3. Merkezî otoritenin zay flama ayaklanmalar rtaya
ç a ara a iyi aç ar. 

[!] Celâli, stanbul ve Eyalet ayaklanmalar ele a aca r.

4. Avrupa devletleri ara ya anan rekabetin Osma
Devleti’ne etkilerini aç ar.

[!] Co rafi Ke flerin Osma Devleti’ne etkileri vurgulanaca r.
[!] Merkantilizmin Osma Devleti’ne etkilerine de inilecektir. 

5. II. Osman’ ahat aray ar aç ar. [!] Islahat kavra anla zerinde durulaca r.
[!] Genç Osman’  Lehistan Seferi’ne bizzat ka a emi vurgulanaca r. 

6. IV. Murat’ iyasi ve askerî faaliyetlerini aç ar. [!] IV. Murat’ ar ele a recine de de inilecektir.
[!] IV. Murat döne ahatlar erkezi otoriteyi güçlendirme ça alar çerçevesinde 

enecektir.  
[!] Koçi Bey ve Katip Çelebi’nin risalelerine döne ahat ça alar a la
de inilecektir. 
[!] Kasr- rin Antla a ’ emi vurgulanaca r. 

vletlerinin de inilecektir.  
[!] Ekber ve er ed sistemine de inilecektir

ar Osma [!] Bu savvvvvaaa ara iyasiisisi,, sosyal, ekonomik 
uzununnn ssüürmmmmmeesiisi, ddded lvleetitin nnnnn n AAnA adolu ile ilgilene
yeyeyeyey aaararrrlar ttrtaya çççççççç ama ar ge
[[![ ] ZZZZiitvvvaaaatotototororororokkk k AnAnAnAnAntla aaaaaaaaaaaa  Osma Dev
poppolliliititikkkkkkaaaaaaaaa mmmmmmmmeydannaaaaaaaaaaaa gegegeggegeegegegegelelelelelellllellellen de rgu

malar rtaya [[!] CCCCeellâlii,,, stanbul vvvvvvvvveeeee EEEEEEEEEyyyyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaalllllllllleeeeeeeet ayaklanmalar

n OOOOOsmmsmsmsmsmsmsma [[!] CCCoCo raffffffffiiiiffffffffff KeKeKe flff erinn OOOOOOOOsmmsmsms a Devlllllleeeeeeetitititititit ’ne e
[[!] MMMMererrkantntntntntntntililii izzmimimmm nn OOOOOsmsmsmsmaaa Devletititiitiitii’n’n’n’n’n’n’nne etk

[!] Islahat kavra anlaaaaaaaa zzzzzereeeee inde dururr
[![![![![![![![!]]]]]]] GeGGGG nç Osman’ Lehhhhhhhhisisisisisssstatataaaaaannn nnnnn SSSSSeferi’ne bizz

ç ar. [!] IIIIVVVVVIIII . MMMMuuuuuuuurararraararaattttttt’ ar ele a recine de
[!] IV. Murat döne ahatlar erkezi ot

enecektir
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7. T ar sistemindeki de i imin sebep ve sonuçlar
de erlendirir. 

[!] ltizam ve mukaata usulüne de inilecektir.

8. XVII. yüzy Avrupa’da meydana gelen bilimsel
ge eleri ve siyasi olaylar avrar. 

[!] Otuz Y ava ar a, ngiltere’de me ruti yönetime ve Fransa’da mutlakiyet
yönetimine de inilecektir. 
[!] Bilimsel ça alar ve bu ça alar eme olan etkisi vurgulanaca r. 

9. IV. Mehmet Dönemi iç ve politikadaki ge eleri
aç ar.

[!] XVII. yüzy ya a ahatlar enel özellikleri ele a aca r.
[!] Osma -Lehistan, Osma -Rusya, Osma - Avusturya erine de inilecektir. 

10. II. Viyana K atma ’ sebeplerini, atma sürecini ve
sonuçlar  de erlendirir. 

[!] Avrupa devletlerinin haç zihniyeti vurgulanaca r.

11. XVII. yüzy Osma Devleti’ndeki kültür, sanat, 
mimari ve bilim alanlar aki ça alar e erlendirir. 

[!] Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Mimar Mehmet A a, Nef’i, Karacao lan, Lagari Hasan
Çelebi, Itri, Nabi, Hattat Haf  Osman, Naima gibi sanatç ar anlar
ça malar  ve eserlerine yer verilecektir. 

[!] Bilimsel ça alar ve bu ça alar em

eleri [!] XVII. yüyy zyyy ya a ahatlar enel öze
[!] Osma -Leehhehehehhissttan, Osma -Rusya, Osma -

ürecini ve [!] Avrrrrruppupppppupu aarrrr dddevlvvlvllvvleeeetltlleeerininnnin haç zihniyeyy ti vurgulan

nat, 
rir.

[!] Evllliyyyyyaaaayyyy ÇÇeeeleebibbbbb , KKKKatip ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇeeeeeeellleeeeeeeebbbbbibibbibi,,,,,, MMMMiMMMMMMMMM mar Mehmet
Çelebiii, IIIIIttrriri, NNNaaaabbbbi, HHattat HaHHaHaHaHaHaHaHaHaHaaHaaHaafffffffffffffffffffffffffff OOOOOOOOOOOsman, Naima ga
ça mammaalaraaar vvveee essserlerine yyyyyyyyyyeeeeeeeer rr r rrrr vvvvvvvverilecektiriririrrr. ..  
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4. ÜN AVRUPA VE OSMANLI DEVLET (XVIII. YÜZYIL)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö renciler;

1. Avrupa devletleri ve Osma Devleti’nin XVIII. yüzy l
alar aki öncelikleri fark eder.

[!] ttifaklar rulmas ndaki faktörler aç anaca r.
[!] Avrupa devletler alar aki süreklili e ve Osma Devleti’nin Avrupa 
politika  de en rolüne örnekler verilecektir. 
[!] Rusya’ a aç a rken Çar I. Petro’nun askerî ve sanayi alanlardaki 
reformlar aca de inilecektir. 
[!] ngiltere’nin 1791’den itibaren Rusya’ya kar Osma rak rudu una
de inilecektir. 

2. III. Ahmet Dönemi iç ve adaki ge eleri ve
ahat ça alar e erlendirir. 

[!] Osma -Rusya, Venedik, Avusturya erine de inilecektir.
[!] Lale Devri’nde ya a ahatlar ve ahatlar arakteristik özelli i
vurgulanaca r. 

3. Ay anma Ça ’nda meydana gelen ge eleri ve bu
ge elerin etkilerini kavrar.

4. Sanayi n a ’ edenlerini ve ortaya ç an de eri
kavrar.

[!] Sömürgecili in yay lma ele a aca r.
[!] Osma anayisi ve Avrupa sanayisi üre eri aç an kar a r aca r. 

AÇIKLAMALAR

II. yüzyyy l

[!] ttifaklar rulmrr as ndaki faktörler aç an
[!] Avrupapaapapa deeeevvleeletler alar aki s
politikaaa ddee ene rrololünününününününü e örnekler verilecek
[!] RuRuRuRussysyyyaa’yy a aç a rken Çar I.
reforrrff mlmmmllarar acaca a dde inilillllllllllececeececcececceece ektir. 
[!] ngnnggililttererrrrre’’’e’e ninininninin nnnnn 1717171771711791’dennnnn nnnn n ititittttiitititi ibiibbbbbbbbbbbbbbbaaaraaaaa en Rusya’ya ka
de innnnilleeeecceektiiirrrr. 

elerererereerrriiiii vvve [!] OOOsmssmmmaa -RRRRRusyyayy , Veneeeeeedidididdididididik,k,k,k,k,k,k,k, AAAAAvusturyyyaaaaaa
[!] LaLLaalleee DDeevrrrrrriii’i nddde yaaa aaaaaaa ahahahahahatlar ve a
vurggguluulanaanaaca r.r. 

eri ve bubububububuuu

de eri [[[[[[[[!!!!!!!!]]]]]]]] SSSSSSSööööööömümmmmm rgecili in yayyy lmmmmmaaa eeeeeeeelelelelelelele a aca r.
[!]]]] OOOOOOOsmsmsmsmsmsmsmmaaaaaaaa ananananananannayaayaaayyisisisisisissi iiii vevevvevvevyyyyyy AAAAAAAAvrvrvrvrvrvrvrrupuuuuuuu a sanayisi üyy re
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5. Osma - erini, Rusya’ ge eme siyaseti
aç ndan de erlendirir. 

[!] 1736-39 Rus-Avusturya ittifa -74 Osma ava ar ele a aca r.
[!] Fransa’ya verilen kapitülasyonlar deva âle getirilmesinin Osma ekonomisine 
etkisine de de inilecektir. 
[!] K r ’ emine Osma - eri çerçevesinde de inilecektir. 
[!] Rusya’  Balkanlar’daki faaliyetlerine de inilecektir. 
[!] Küçük Kaynarca Antla a ele a aca r. 

6. Amerika Birle Devletleri’nin kurulma ilgili
olaylar aç ar.

[!] ABD’nin ba z azanma aki Frans z deste ine ngiltere-Fransa rekabeti
çerçevesinde de inilecektir. 

7. Fra htilali’nin sebeplerini ve htilâl sonra da ortaya
ç an fikir hareketlerini de erlendirir. 

[!] htilal’in siyasi, ekonomik, sosyal ve fikri nedenleri aç anaca r.
[!] 1830 ve 1848 ihtilallerine de de inilecektir. 

8. III. Selim Dönemi siyasi ge eleri ve ahat
hareketlerini kavrar. 

[!] Z Ya antla alar de inilecektir.
[!] Askerî, sosyal ve ekonomik alanlarda ahatlar ele a aca r. 

9. III. Selim Dönemi Osma - Fra siya erini 
aç ar. 

[!] s r’ gali Fra z- ngiliz rekabeti ve Fran rgecili i aç an ele
a aca r. 
[!] Osma ’ Fransa’ya kar zledi i “Denge Politika ile ngiliz- Rus ittifa
de inilecektir. 

10. XVIII. yüzy Osma Devleti’nin yönetim ve bürokrasi 
anlay eydana gelen de eri örneklerle aç ar. 

[!] Divan- Hümayun’dan Bab- Âli’ye geç ilgili ge eler verilecektir.
[!] darî kadronun seyfiye yerine daha çok kalemiyeden seçilmesine de inilecektir. 
[!] Ayan ve e raf lana ç a ebepleri ve etkileri verilecektir. 
[!] Nizam- edid Ordusunun kurulma  ayanlar yükse endirilecektir. 

11. XVIII. yüzy ahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu
lahatlar r, e itim ve sanat alanlar aki 

etkilerini de erlendirir. 

[!] Küçük Kaynarca Antla a ele a aca

ilgili [!] ABD’nin bbbaaaaa z azanma aki F
çerçevesindeee eee de inilecektir. 

a da ortaya [!] hththth iiliillli aal’’in ssssiyyyaaasi, eeeekok nomimmmmmm k, sosyayy l ve fikff ri n
[!] 181181833303330 ve e 1818181848484848 iiihththhhtiilallerrininininininininininnniine eeeee de de inilecektir

at [!] ZZZ Yaa antla aaaaaaaalllllllararararaaraar de innililiiilileeeeeeeeccccekt
[!] AAAAskkkkererîîî, sooooososooo yaaal ve ekokkokokokooonononnnn mimimimimmik kkkk alanlr arrrdadadadadadadaa

erinininininnnniiiiii [!] ssssssssss r’ galiii FFFraaaaa z- ngiliz rekkkkkkkkaaaaaaabbbbbbbbaaaaa eeeeeti ve
a acacacaccaaaa r.r  
[![[[ ] Osmmmmaaaaa ’’ Fransa’ya kar zlzlzlzlzzlzlzlededededededededi i “Den
dededededdeded inilecektir. 

m ve bürokrasi 
e aç ar. 

[!!!!]]]]] DDDDDDDivivivivivivivivaaaaaaaannnnnnn----- HHHHHHümümümmümmüümaaaayyyyyyyunununnunununyyyyy ’dddddddaaaaaaaannnnnn BBBBBBBBaaaaaaaba - Âli’ye geç
[!] darî kkkkkkkr adaaaaa rororoorroronununununununun nnnnn sseeeseseyfffyffffiiiiye yerine daha çok kal
[!] Ayan ve e rafff lana ç a ebep
[!] Nizam edid Ordusunun kurulma ay
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5. ÜN EN UZUN YÜZYIL (1800 – 1922)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö renciler;
1.   XIX. yüzy a ar  Asya ve Avrupa devletlerinin 
siyasi durumunu aç ar.

2. II. Mahmut’un yapt ahatlar ahatlar
meydana getirdi i de imleri de erlendirir. 

[!] Siyasi, idari,  sosyal, askerî ve ekonomik alanlarda ahatlar ele a aca r.
[!] Sened-i ttifak, pa a  yetkileri aç an da ele a aca r. 

3. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yay a
Osma Devleti’nde ortaya ç an ayaklanmalar aras ndaki 

iyi kavrar.

[!] Fra htilali’nden sonra ortaya ç an fikir a ar Osma Devleti üzerindeki 
etkilerine de de inilecektir. 
[!] Avrupa devletlerinin Balkanlar üzerindeki politikalar  yer verilecektir. 

ark Meselesi’nin Avrupa’ siyasi gündemine
girmesini kavrar.. 

[!] Viyana Kongresi ile Avrupa’da de en dengeler ve Avrupa devletlerinin Osma
Devleti’ne kar zledikleri politika ele al naca r.
[!] stanbul Konfera ’na de inilecektir. 

5. ve Bo azlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin
Osma Devleti’ne yönelik politikalar avrar. 

[!] Kavala ehmet Ali Pa a’ ya ahatlara de inilecektir.
[!] Bo azlar konusunun uluslarara sorun hâline gelmesi vurgulanaca r. 
[!] 1838 Ticaret Sözle mesi ile Osma Devleti’nin ngiltere’ye verdi i imtiyazlar ve 
bunlar Osmanl ekonomisine etkilerine yer verilecektir. 

6. Sanayi n a ’ Osma Devleti’ne etkisini analiz
eder.

[!] Sömürgecilik anlay Osma Devleti’ne etkisi vurgulanaca r.

7. Tanzimat Ferma ’ Osma iyasi, sosyal ve kültürel
haya  etkisini de erlendirir. 

[!] Tanzimat Ferma ’ haz rlanma etkili olan iç ve iyasi ge elere de
de inilecektir. 

[!] Siyayy si, idari,  sossyyyyal, askerî ver ekonomik alanla
[!] Sened-i ttifak,,k,k,,k,,, pppaa a  yetkileri aç an da

ndaki 
[!] Fra hhthtiiilalliiii’nddddddeeeeeennnnn sssssonononononrrrrrraaaaaaa ortaya ç an fikir ff a
etkilerineee e dddeddeed de ininininnniinnnililileeeecektkttktiri . 
[!] Avrupappaa ddddevevleetltlerrininininninninn BBalkannnnannannnnanlalaaaalaalaaar rrr üzerindeki polit

[!] Viyayy nnnaaa KKKKoonnngrrrreeeeesi iiile Avrrupuppppupurr a’a’a’a’a’a’aaa dddddddddddddaaaaaaaaaa dddde en ddddddddeeeeeeeennnnnnnngele
Devleti’nnnee kkkakarrr zzzlzzzz eddidd kleri poooooooooolillllil tiiikakakakak ea le al nacacacacacacacacaaaaaaaa r.
[!] stanbubbuulll KoKoonfeeeerararaarararrrr ’nnnnnaaa dedededede ininini ilecektir. 

n [[[[[[!]]]]] Kavalaaaaa eeeeehmhmh ett AAAAlilili Pa a’ yaaa ahatlar
[!!!![!]]]]]]]] BoBoBoBoBoBoBo azlar kokk nusunun uluslararaa sssssoss run hâlin
[!]]] 181818818188183838383838383838 TTTTTTTiiiiiicacccc ret Sözle mesi ileeee OOOOOOOsmmsmmsmsmsmmaaaaaa Devleti’ni
bunlar OOOOOOOOsmsmsmsmsmsmmsmanananaananananl ekekekekekekeke onnnnnnomomomomomomomisssisisssininnininininine ee e e eeeeeeeettttkttt ilerine yer verile

naliz [!] Sömürgecilik anlayyy Osma Devleti’ne et
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8. K r ava ’ Osma Devleti ve Avrupa
devletleri aç an önemini aç ar. 

[!] Osma Devleti’nin i rçlanma sava ra oldu una da
de inilecektir. 

9. Islahat Ferma ’ Osma siyasi, sosyal ve kültürel
haya  etkisini kavrar. 
10. I. Me rutiyet Dönemini Osma Devleti’nin 
demokratikle süreci aç an de erlendirir. 

[!] Jön Türkler (Genç Osma ar) hareketine de de inilecektir.
[!] Kanun-i Esasi’nin demokratikle süreci aç an önemi vurgulanaca r. 
[!] Mecelle’nin aile hukuku aç an önemine de inilecektir. 

11. 1877–1878 Osma -Rus Sava (93 Harbi)’
sonuçlar aç ar. 

[!] Berlin Konfera ’na yer verilecektir.
[!] Ermeni Meselesi’nin ortaya ç  ve Ermeni faaliyetlerine yer verilecektir. 
[!] Osma -Rus Sava  Balkanlardan ve Kafkaslardan Anadolu’ya ya an 
göçlere yer verilecektir. 
[!] Osma -Rus Sava ’nda ngiltere’nin politika de ine gitmesine vurgu ya aca r.

[!] 1878 
ve 

[!]
olarak izle

12. II. Me rutiyet Dönemi siyasi sosyal, kültürel ve
ekonomik ge eleri de erlendirir. 

[!] ttihat ve Terakki Cemiyetine de inilecektir.
[!] Bosna-Hersek’in ilha a, Bulgaristan’ a z azanma ve Girit’in 
Yunanistan’a ka a  de inilecektir. 
[!] Osma c slamc l Türkçülük ve Ba c fikir a ar  de inilecektir. 
[!] 31 Mart Olay ’na da yer verilecektir. 
[!] Osma -Alman ya a a  da de inilecektir. 

13. Osma meydana gelen de eri analiz
eder.

[!] Ba -yay Osmanl meydana getirdi i de rgulanaca r.
[!] Osma Devleti’nde ka aki de rgulanaca r. 
[!] Ka ar taraf an gerçekle rilen yay n faaliyetlerine yer verilecektir. 

14. Osma Devleti’nde e itim ala meydana gelen 
ge eleri kavrar. 

[!] Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir.
[!] Az  yabanc kullar faaliyetlerine de de inilecektir. 

[ ] ç

[!] Berlin Konfera ’na yer verilecektir.
[!] Ermeni Meseleeeesii’’’nin ortaya ç ve Ermeni
[!] Osma -Rus SSSSSavvava Balkanlardan ve 
göçlere yer vvvvveere ileeececcektktkkttk iirririr. 
[!] Osma -RRR-Rus SSSSSavvvaaa ’’’’ dddndndaaa ngiltere’nin politika d

[!] 1878 
vevee 

[!]
olarak izlzzlee

ve [!] ttihaatt vvevee TTTTTerakkkkkkkkkkkkkkkkkkkii iii CCCCeeemmmmiiiyyyyyeeeeeyyyy tiitititiine de inilecccccceeeeeeeektktktktktktktktiiir.
[!] Bosna-a-a-HHHHHeHHHHHH rssses k’in iiilhlhlhlhaaa a, Bulgaristannnnnnnn’’’’ a
YuYYYY nanistanananana ’’’’’’’’a a aaaaaaaa kkaa aaaa  de inilecektirirrirririr...
[!!![![!!]]]]]]] OOOOOOOsma ccc llslamc l Türkçüüüüülülülülülülülük k kkk kk vevvvvv  Ba c
[!]]]]]]]] 31313131313131 MMMMMMMart Olayyy ’na da yer verililii eeeeeeeececececececeec ktktktktkkk iriii . 
[!] OOOsmsmsmmsmmmmaaaaaaa -A-A-AA-AAAAlmlmlmlmlmlmman yyyya aaaaaa aaaaaaa  da de inilecek

eri analiz [!] Ba -yayyy OOOOOOOOsmsmsmsmmsmsmaaaaaaannnnnnnllllll meydy ana ge
[!] Osma Devleti’nde ka aki de
[!] Ka ar tarafff an gerçekle rilen yayy n faaliy



15. Osma r, sanat ve mimari anlay avrar. [!] Sahne sanatlar (opera, tiyatro vb.), süsleme ve görsel sanatlardaki ge elere
de inilecektir. 

16. Trablusgarp ve Balkan sava ar ebep ve
sonuçlar aç ar. 

17. I. Dünya Sava ’ ebep ve sonuçlar avrar. [!] talya ve Almanya’n n siyasi birliklerini kurma yer verilecektir.
[!] Osma Devleti’nin I. Dünya Sava ’nda mücadele etti i cephelere yer verilecektir. 
[!] 1915 Olaylar ebep ve sonuçlar yla ele a aca r. 
[!] Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi, ma eri gör ü ü ve önder olu  yer 
verilecektir. 

avrar. [!] talya ve Almanya n n siyay si birliklerini k
[!] Osma Devleti’nin I. Dünya Sava ’nda
[!] 1915 Olaylylylylaaaar ebep ve sonuçlar ylayy  ele a
[!] Atatürk’ü’üüüün vatan ve millet sevgisi, ma
verileceeeektkk irrr..



-1774)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

11.1.1. 1595-

-

klar.

-

dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.
a) Okyanusa v

durulur.  

sebepleri üzerinde durulu

11.1.5. 1700-

Burada verilen kronolojik 

-

eder.
a)))) OkOOOkOkO yaayanununun sa v

duududururururrullul r. 

sebepleri üzereerereerinininninnndededededededee ddddddduruluuu



-

-

etkilerini analiz eder. 
a) Roma Katolik Kilisesi’nin fikrî-manevi, siyasi, sosyal ve ekonomik

-manevi (Rönesans-

sosyo-politik (ülke-
-ekonomik (merkantilizm ve 

de

askerî ve 

b) Merkantilist ekonomi ve Askerî Devrim’in, Avrupa devletleri ile rekabet

ih

aaa)a))) RoRomama KKK tatolollikkikiikik Kilisesi’nin fikrî-ma

-manevi (Rön

ssoooooosyoo-politikkkkk k kkkk (ü((ü(üüüülklklklklkkllklklkklkll eeeeeeeee-----

dededdee

askekekekekekkeerîrîrîrîrîrîîrî vvvvvvvve eeeee e e

b) Merkantilist ekonomi ve Askerî De



durulur.  

tedbirlere (toplanan vergilerin 

r.

sosyo-

Sis

ç) Lâle Devri olarak bilinen dönemde g

Devleti’nde Müslüman ve ga

tedbddbirlere (toplanan vergilerin

r.

sossysyo-

SiSS s

ç))) LLLâlâlâlâlee Devri olarak bbbbbbililillilliliilinininininininineenene  dönemd

DeDeDeDeDeDeDeDevlvlvllvllvlv eteteteteteteteti’i’i’i’i’ii’ndndnndndndndndee eeee MMMMMüMM slüman ve ga



-1914)

11.3.1. 1774-
Rusya tar

-

- -

-
- -Rus 

-

Düyûn-

-Hersek’in Avusturya Macaristan 

verilir.

gidilmemelidir.

-

--
-

-

DDDDDüüüüüyûûûn-

verilir.

giiiiiiiididdidididididilmlmlmlmlmlmlmemememememememeleleelelelellidiididiidi ir.



-1914)

Devleti’nin 

leti’nin merkezi yönetimine 

eder. 

Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 
a) 1768-

-Rus 
müca

gibi
-Macaristan, Almanya ve Fransa gibi 

-Rus-

n merkezi yönetimininninee

aaa)aa)) 17768-

mmmmmmümmm caaa

-Rus-



EN DEVLET-

-
(Avusturya-

b) Avrupa’daki 1830- -ekonomik ve sosyo-politik

c) Avrupa modern siyasi ideolojileri (liberalizm, kapitalizm, sosyalizm,

ordu kurma projelerinin
(Nizam- -i Mansûre-i
Muhammediye, Asâkir-

c)
teknolojik engeller üzerinde durulur. Muafiyetlere ve "bedel-i askerî" 

b) Avrupa’daki 1830-

c)c)c) AvvAvAvvrururruuppap  modern siyasi ideo

(N(N( izzizzamamamammm-
MuMuuMuhahahammediye, Asââsââââââkikikikikikikikirrrrrr-

c)
teknolojoojojojikikikikkikk eeeeeeeengngngngngngngn eelee ler üzerinde d



-

-askerî ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlar 

ve demografik gücü bir millî güç unsuru o

c) Ulus devlet an

üzerinde durulur.  

kurumlara (Hendesehane ve Mühendishaneler, Mekteb-

c) Ulus devlet an

üüzü erinde durulur.  

kukukuuuk rurururumlmlmlarararaaaa a (H(H(H(H(( endesehane ve Müh



-

- a) Sened- -

b) Tanzimat v
-toplum 

11.4.5. 1876-1913 

-

b) Devletin 

-Hersek, Arnavutluk) 

b) Tanzimat v

b) Devletin 



ar 
üzerinde durulur.  

b) Küresel kapitalist güçlerle rekabet etme konusundaki zorluklar; 1838 Balta

c

hayat üzerinde ko
süreçte kamu maliyesinde y -

b) Küresel kapitalist güçlerle 

ccccc

süreeçtçtçç e e eee kakakakakakakkakkammumummmmummmmu mmaliyessininininininnndededededededede y



ti’nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin -

r üzerinde 
durulur.  

- 
durulur.  

metropolleri i

duddddududdd rulur.  

----
durulur. 

memmm tropppppololololllllelllelelerrir  i


