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İİllkkööğğrreettiimm  66..  vvee  77..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  DDeerrss  KKiittaappllaarrıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  
KKoorruunnmmaassıınnıınn  YYeerrii  

  
NNuussrreett  KKOOCCAA  

AAffyyoonn  KKooccaatteeppee  ÜÜnniivveerrssiitteessii  EEğğiittiimm  FFaakküülltteessii  
nnkkooccaa@@aakkuu..eedduu..ttrr  

  
HHüüsseeyyiinn  EERROOLL  

AAffyyoonn  KKooccaatteeppee  ÜÜnniivveerrssiitteessii  SSoossyyaall  BBiilliimmlleerr  EEnnssttiittüüssüü  
hh0022..eerrooll@@hhoottmmaaiill..ccoomm    

  
  
ÖÖzzeett  

İİnnssaannooğğlluu  ddüünnyyaaddaa  vvaarr  oolldduuğğuunnddaann  bbeerrii  hhaayyaattıınnıı  iiddaammee  eettttiirreebbiillmmeekk  iiççiinn  ççeevvrreessiinnddeekkii  kkaayynnaakkllaarrıı  kkuullllaannmmaa  
yyoolluunnaa  ggiittmmiişşttiirr..  YYeerrlleeşşiikk  yyaaşşaammıınn  bbaaşşllaammaassııyyllaa  bbiirrlliikkttee  iinnssaann  hhaayyaattıınnddaa  eenn  öönneemmllii  yyeerrii  ttoopprraakk  vvee  ttoopprraakk  iişşlleemmeecciilliiğğii  
aallmmıışşttıırr..  GGüünnüümmüüzzddee  ggeelliişşeenn  ssaannaayyii  vvee  tteekknnoolloojjii  ssoonnuuççllaarrııyyllaa  hheerr  şşeeyyii  eettkkiilleemmiişş  bbuunnddaann  ddooğğaall  kkaayynnaakkllaarrddaa  ppaayyıınnıı  
aallmmıışşttıırr..  EEnn  öönneemmllii  ddooğğaall  kkaayynnaakkllaarrddaann  bbiirrii  oollaann  ttoopprraakk  aattııkkllaarr,,  kkiimmyyaassaall  mmaaddddeelleerr  vvee  dduuyyaarrssıızzllııkk  ssoonnuuccuu  zzaarraarr  
ggöörrmmeeyyee  bbaaşşllaammıışşttıırr..  GGüünnüümmüüzzüünn  öönneemmllii  ssoorruunnllaarrıınnddaann  bbiirriinnii  tteeşşkkiill  eeddeenn  ttoopprraağğıınn  vvee  ççeevvrreenniinn  kkoorruunnmmaassıı  bbiilliinnccii  iillkk  
bbaaşşttaa  aaiilleeddee  vveerriillmmeekkttee  ddaahhaa  ssoonnrraa  iillkkööğğrreettiimm  ddüüzzeeyyiinnddeenn  bbaaşşllaayyııpp  hhaayyaattıınn  hheerr  aaşşaammaassıınnddaa  bbiirreeyylleerree  vveerriillmmeekktteeddiirr..  
DDooğğaall  kkaayynnaakkllaarrıınn  kkuullllaannıımmıı  vvee  kkoorruunnmmaassıınnddaa  yyeerr  aallaann  ““ttoopprraakk  vvee  ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassıı””  kkoonnuussuu  ddaa  öözzeelllliikkllee  
iillkkööğğrreettiimm  44..  55..  66..  vvee  77..  ssıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ddeerrsslleerriinnddee  vveerriillmmeekktteeddiirr..    İİllkkööğğrreettiimmddee  ookkuuttuullaann  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ddeerrssii  
ööğğrreenncciilleerriinn  ddüünnyyaayyıı  ttaannıımmaa  vvee  vvaarr  oollaann  ssoorruunnllaarraa  kkaarrşşıı  dduuyyaarrllııllııkkllaarrıınnıınn  ggeelliişşttiirriillmmeessiinnddee  ççookk  öönneemmllii  bbiirr  yyeerr  ttuuttaarr..    

  
BBuu  ççaallıışşmmaaddaa  ““ttoopprraakk  vvee  ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassıı””  kkoonnuussuunnaa  TTüürrkkiiyyee’’ddee  TTaalliimm  vvee  TTeerrbbiiyyee  KKuurruulluu  ttaarraaffıınnddaann  

22001100--  22001111  eeğğiittiimm  ööğğrreettiimm  yyııllıınnddaa  uuyygguullaannmmaassıı  uuyygguunn  ggöörrüülleenn  ttüümm  66..  vvee  77..  ssıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ddeerrss  kkiittaappllaarrıınnddaa  nnee  
ddeerreecceeddee  yyeerr  vveerriillddiiğğii  tteessppiitt  eeddiillmmeeyyee  ççaallıışşııllmmıışşttıırr..  66..  vvee  77..  ssıınnııff  ddüüzzeeyyiinnddee  kkuullllaannııllaann  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ööğğrreettmmeenn  
kkııllaavvuuzz  kkiittaappllaarrıınnddaa  ööğğrreettmmeennlleerree  bbuu  kkoonnuuyyllaa  iillggiillii  yyeetteerrllii  ddüüzzeeyyddee  yyöönnlleennddiirrmmee  yyaappııllmmaaddıığğıı,,  ddeerrss  kkiittaappllaarrıınnddaa  iiççeerriikk  
oollaarraakk  bbaaşşllıı  bbaaşşıınnaa  eellee  aallıınnmmaaddıığğıı  ssaaddeeccee  yyüüzzeeyysseell  aaççııkkllaammaallaarrıınn  yyaappııllddıığğıı  ggöörrüüllmmüüşşttüürr..  ÖÖğğrreennccii  ççaallıışşmmaa  kkiittaappllaarrıınnddaa  
iissee  ““ttoopprraakk  vvee  ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassıı””yyllaa  iillggiillii  nneerreeddeeyyssee  hhiiççbbiirr  eettkkiinnlliiğğiinn  yyeerr  aallmmaaddıığğıı  ssaaddeeccee  bbaazzıı  eettkkiinnlliikklleerriinn  
iiççeerriissiinnee  ssııkkıışşttıırrııllddıığğıı  tteessppiitt  eeddiillmmiişşttiirr..  
  
AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  TToopprraakk,,  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassıı,,  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr,,  İİllkkööğğrreettiimm    
  

TThhee  SSooiill  aanndd  TThhee  PPrrootteeccttiioonn  ooff  TThhee  SSooiill  iinn  TThhee  TTeexxttbbooookkss  ooff  SSoocciiaall  SScciieenncceess  FFoorr  TThhee  SSiixxtthh  
AAnndd  SSeevveenntthh  GGrraaddeess  iinn  PPrriimmaarryy  SScchhooooll  

AAbbssttrraacctt  
  

SSiinnccee  tthhee  vveerryy  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthheeiirr  hhiissttoorryy  oonn  tthhee  EEaarrtthh,,  hhuummaann  bbeeiinnggss  hhaavvee  bbeeeenn  uussiinngg  tthhee  ssoouurrcceess  aarroouunndd  
tthheemmsseellvveess..  WWiitthh  tthhee  sseettttlleedd  lliiffee,,  ssooiill  aanndd  aaggrriiccuullttuurree  hhaavvee  hhaadd  aa  ddoommiinnaanntt  rroollee  iinn  hhuummaann  lliiffee..  NNoowwaaddaayyss,,  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  iinndduussttrryy  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  aaffffeecctt  eevveerryytthhiinngg  iinncclluuddiinngg  nnaattuurraall  ssoouurrcceess..  OOnnee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  
ssoouurrcceess,,  tthhee  ssooiill,,  hhaass  bbeeeenn  ddaammaaggeedd  bbyy  cchheemmiiccaallss  aanndd  iiggnnoorraannccee..  TThhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  eeaarrtthh  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt,,  wwhhiicchh  
iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  iissssuueess  ooff  oouurr  ttiimmee,,  iiss  ffiirrssttllyy  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  ppaarreennttss,,  aanndd  tthheenn,,  ffrroomm  tthhee  pprriimmaarryy  sscchhooooll  
lleevveell,,  iitt  iiss  ffooccuusseedd  oonn  tthhrroouugghh  tthhee  wwhhoollee  lliiffee..  TThhee  ssuubbjjeecctt  ““TThhee  SSooiill  aanndd  TThhee  PPrrootteeccttiioonn  ooff  TThhee  SSooiill””,,  ssttuuddiieedd  tthhrroouugghh  
tthhee  uussee  aanndd  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  nnaattuurraall  ssoouurrcceess,,  iiss  aammoonngg  tthhee  ssuubbjjeeccttss  ooff  44,,  55,,66  aanndd  77tthh  ggrraaddeess’’  SSoocciiaall  SScciieenncceess  lleessssoonn..  
TThhee  PPrriimmaarryy  SScchhooooll--lleevveell  ooff  SSoocciiaall  SScciieenncceess  hhaass  aa  ggrreeaatt  rroollee  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  tthhee  lliiffee  iinn  tthhee  wwoorrlldd,,  aanndd  
hhaavviinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ttoowwaarrddss  tthhee  eexxiissttiinngg  pprroobblleemmss..    
    

TThhiiss  ssttuuddyy  aaiimmss  ttoo  rreevveeaall  hhooww  tthhee  iissssuuee  ooff  ““TThhee  SSooiill  aanndd  TThhee  PPrrootteeccttiioonn  ooff  TThhee  SSooiill””,,    hhaass  bbeeeenn  iinncclluuddeedd  iinn  
tthhee  tteexxttbbooookkss  ooff  tthhee  66tthh  aanndd  77tthh  ggrraaddeess  SSoocciiaall  SScciieenncceess  lleessssoonn,,  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  sseelleecctteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  
aanndd  DDiisscciipplliinnee  ttoo  bbee  ppuutt  iinnttoo  pprraaccttiissee  dduurriinngg  tthhee  22001100--22001111  sscchhooooll  yyeeaarr..  IItt  hhaass  bbeeeenn  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthheerree  iissnn’’tt  eennoouugghh  
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gguuiiddeennccee  ffoorr  tthhiiss  iissssuuee  oonn  tthhee  gguuiiddee  bbooookkss  ffoorr  tthhee  oonneess  tteeaacchhiinngg  tthhee  66tthh  aanndd  77tthh  ggrraaddeess’’  ppuuppiillss;;  aanndd  aallssoo,,  oonn  tthhee  ssttuuddeenntt  
bbooookkss,,  tthhiiss  iissssuuee  iissnn’’tt  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  sseeppeerraattee  ssuubbjjeecctt  bbuutt  hhaass  oonnllyy  bbeeeenn  iinncclluuddeedd  aass  ssuuppeerrffiicciiaall  eexxppllaannaattiioonnss..  
MMoorreeoovveerr,,  oonn  tthhee  wwoorrkkbbooookkss  ffoorr  ppuuppiillss,,  tthheerree  iissnn’’tt  aannyy  aaccttiivviittyy  ffooccuussiinngg  oonn  tthhee  mmaatttteerr  ooff    ““TThhee  SSooiill  aanndd  TThhee  
PPrrootteeccttiioonn  ooff  TThhee  SSooiill””,,  sseeppeerraatteellyy;;  hhoowweevveerr,,  tthhiiss  iissssuuee  hhaass  bbeeeenn  ddeeaalleedd  wwiitthh  iinn  oonnllyy  aa  ffeeww  aaccttiivviittiieess  aabboouutt  ddiiffffeerreenntt  
ssuubbjjeeccttss..  
  
KKeeyy  WWoorrddss::  SSooiill,,  TThhee  SSooiill  aanndd  TThhee  PPrrootteeccttiioonn  ooff  TThhee  SSooiill,,  SSoocciiaall  SScciieenncceess,,  PPrriimmaarryy  
  

11..  GGİİRRİİŞŞ  
TToopprraakk,,  bbiittkkiilleerree  dduurraakk  yyeerrii  oollaann,,  aannaa  mmaatteerryyaall  üüzzeerriinnee  eettkkii  yyaappaann  iikklliimm,,  yyaaşşaayyaann  

oorrggaanniizzmmaallaarr  vvee  rröölliiyyeeffiinn  uuzzuunn  zzaammaann  ssüürreessiinnccee  kkaarrşşııllııkkllıı  eettkkiilleerrii  ssoonnuuccuu  bbeellllii  öözzeelllliikklleerr  kkaazzaannaann  
aarrzz  kkaabbuuğğuunnuunn  üüzzeerriinnii  kkaappllaayyaann  ddiinnaammiikk,,  ddooğğaall  bbiirr  vvüüccuuttttuurr..  AArrkkeeoolloojjiikk  aarraaşşttıırrmmaallaarr  ttoopprraağğıınn  
iinnssaannllaarr  ttaarraaffıınnddaann  bbiittkkii  yyeettiişşttiirrmmeekk  aammaaccııyyllaa  kkuullllaannııllıışşıınnıınn  MM..ÖÖ  88000000  yyııll  öönnccee  bbaaşşllaaddıığğıınnaa  iişşaarreett  
eettmmeekktteeddiirr..  TToopprraakk  uuzzuunn  mmüüddddeett  hheerrhhaannggii  bbiirr  ııssllaahh  aammeelliiyyeessii  yyaappııllmmaaddaann  kkuullllaannııllmmıışşttıırr  ((EErrggeennee,,  
11999933))..  İİnnssaannllaarr  üüzzeerriinnddee  vvaarr  oolldduukkllaarrıı  aannddaann  iittiibbaarreenn  ttoopprraakk  iillee  yyaakkıınnddaann  iillggiilleennmmiişşlleerr  vvee  ttaarrıımmssaall  
ggeerreekkssiinniimmlleerriinnii  ddooğğrruuddaann  vveeyyaa  ddoollaayyllıı  yyoollddaann  ttoopprraakkttaann  eellddee  eettmmiişşlleerrddiirr..  ÖÖnneemmllii  bbiirr  ddooğğaall  
kkaayynnaakk  oollaann  ttoopprraakk  uulluussllaarrıınn  ggeelleecceekklleerriinnee  vvee  eekkoonnoommiissiinnee  bbüüyyüükk  kkaattkkııddaa  bbuulluunnuurr..  VVeerriimmllii  
ttoopprraakkllaarraa  ssaahhiipp  oollaann  vvee  bbuu  ttoopprraakkllaarrıı  iiyyii  kkuullllaannaann  mmiilllleettlleerr  rreeffaahh  iiççiinnddee  yyaaşşaammaakkttaaddıırrllaarr  ((MMaatteerr,,  
11999988))..  TToopprraakk,,  ttaarriihhttee  ddeevvlleettlleerriinn,,  eekkoonnoommiikk  ssiisstteemmlleerriinniinn  oolluuşşttuurruullmmaassıınnddaa,,  ddeevvlleettlleerraarraassıı  ggüüçç  
ddeennggeelleerriinnddee  ssüürreekkllii  eettkkiillii  oollmmuuşş  bbaazzeenn  ssoorruunnllaarrıınn  ççöözzüümm  nnookkttaassıınnıı  oolluuşşttuurrmmuuşş  bbaazzeenn  ddee  
ssaavvaaşşllaarrıınn  sseebbeebbii  oollmmuuşşttuurr..  SSiiyyaassii,,  ssoossyyaall  vvee  eekkoonnoommiikk  yyöönnddeenn  iinnssaann  vvee  ddeevvlleett  hhaayyaattıınnddaa  
bbeelliirrlleeyyiiccii  bbiirr  yyeerree  ssaahhiipp  oollaann  ttoopprraağğıınn  DDüünnyyaaddaakkii  dduurruummuunnaa  bbaakkııllddıığğıınnddaa  ttooppllaamm  aallaannıı  551100  
mmiillyyoonn  kkmm²²  oollaann  DDüünnyyaa  yyüüzzeeyyiinniinn  114499  mmiillyyoonn  kkmm²²’’ssii  kkaarraa  ((%%  2299,,22)),,  336611  mmiillyyoonn  kkmm²²’’ssii  ssuu  ((%%  
7700,,88))  iillee  kkaappllııddıırr..  KKaarraallaarrıınn  %%  1100,,77’’ssii  iişşlleenneebbiilliirr  ttaarrıımm  aarraazziissii,,  %%  11’’ii  ssüürreekkllii  üürrüünn  aarraazziissii,,  %%  
8888,,33’’üü  ddiiğğeerr  aarraazziilleerrddeenn  oolluuşşmmaakkttaaddıırr..  TTooppllaamm  iişşlleenneebbiilliirr  ttaarrıımm  aarraazziissii  33,,22  mmiillyyaarr  hheekkttaarr  oolluupp,,  
bbuunnuunn  11,,44  mmiillyyaarr  hheekkttaarrıınnddaa  iişşlleemmeellii  ttaarrıımm  yyaappııllmmaakkttaaddıırr..  TTaarrıımm  aarraazziilleerriinniinn  %%  9922’’ssii  GGüünneeyyddooğğuu  
AAssyyaa’’ddaa,,  %%  2211’’ii  AAffrriikkaa’’ddaa,,  %%  1155’’ii  iissee  GGüünneeyy  AAmmeerriikkaa’’ddaa  kkuullllaannııllmmaakkttaaddıırr..  GGeelliişşmmiişş  üüllkkeelleerr,,  
ttaarrıımm  aarraazziilleerriinniinn  %%  7777’’ssiinnee  ssaahhiippttiirrlleerr..  SSoonn  yyııllllaarrddaa  kkiişşii  bbaaşşıınnaa  ddüüşşeenn  ttaarrıımm  aarraazziissii  ggeelliişşmmiişş  
üüllkkeelleerrddee  %%  1144,,33  ggeelliişşmmeekkttee  oollaann  üüllkkeelleerrddee  %%  4400  oorraannıınnddaa  aazzaallmmıışşttıırr..  FFAAOO’’yyaa  ggöörree,,  kkiişşii  bbaaşşıınnaa  
ddüüşşeenn  ttaarrıımm  aarraazziissii  00..2233  hheekkttaarr  oolluupp,,  22005500  yyııllıınnddaa  bbuu  mmiikkttaarr  00..1155  hheekkttaarr’’aa  kkaaddaarr  ddüüşşeecceekkttiirr..  
((wwwwww..ddpptt..ggoovv..ttrr//DDooccOObbjjeeccttss////33227755//ooiikk667711..ppddff  1155..1111..22001100))..  TTüürrkkiiyyee’’ddee  ttoopprraakkllaarrıınn  dduurruummuunnaa  

bbaakkııllddıığğıınnddaa  üüllkkeemmiizziinn  ttooppllaamm  aallaannıınnıınn  %%  9988,,33’’üü  kkaarraa,,  %%  11,,33’’üü  ssuu  yyüüzzeeyyiinnddeenn  oolluuşşmmaakkttaaddıırr..  
TTüürrkkiiyyee,,  ttoopprraakk  kkaayynnaakkllaarrıı  aaççııssıınnddaann  yyeetteerriinnccee  zzeennggiinn  ddeeğğiillddiirr..  11998822––11998844  yyııllllaarrıınnddaa  ggüünncceelllleenneenn  
yyookkllaammaa  ddüüzzeeyyiinnddeekkii  ttoopprraakk  eettüüttlleerriinniinn  yyoorruummllaarrıınnaa  ggöörree  vveerriilleerr  iinncceelleennddiiğğiinnddee;;  kkoorruunnmmaassıı  
ggeerreekkeenn  aarraazziilleerriinn  üüllkkeemmiizziinn  yyaakkllaaşşııkk  ddöörrttttee  bbiirriinnii  oolluuşşttuurrdduuğğuu,,  hheerr  ttüürrllüü  ttaarrıımmaa  eellvveerriişşllii  
aarraazziilleerriinn  iissee  ssaaddeeccee  %%  66,,55  oorraannıınnddaa  kkaallddıığğıı  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  TTüürrkkiiyyee’’ddee;;  üüllkkee  yyüüzzeeyyii  ggeenneelllliikkllee  
ççookk  ddiikk  vvee  ssaarrpp  mmeeyyiillllii  ((%%  4477,,55))  oolluupp,,  ddüüzz--ddüüzzee  yyaakkıınn  aarraazzii  ççookk  aazzddıırr  ((%%  1122,,44))..  TToopprraakk  ddeerriinnlliiğğii  
ggeenneellddee  ççookk  ssıığğ  ((%%  6677,,77))  oolluupp,,  ddeerriinn  ttoopprraakkllaarrddaann  oolluuşşaann  aarraazzii  aazzddıırr  ((%%  1144,,33))..  TToopprraakkllaarrıınn  %%  
8866’’ssıı  oorrggaanniikk  mmaaddddeeccee  ffaakkiirr,,  %%  3311,,55’’iinnddee  ttaaşşllııllııkk,,  %%  33,,66’’ssıınnddaa  ddrreennaajj  vvee  %%  11,,77’’ssiinnddee  ççoorraakkllııkk  
ssoorruunnuu  mmeevvccuuttttuurr..  ÜÜllkkee  ttoopprraakkllaarrıınnıınn  %%  6633,,22’’ssiinnddee  iilleerrii  ddeerreecceeddee  ssuu  eerroozzyyoonnuu  ssoorruunnuu  mmeevvccuutt  
oolluupp,,  yyaallnnıızzccaa  %%  66,,66’’ssıınnddaa  ssuu  eerroozzyyoonn  ssoorruunnuu  yyookkttuurr..  RRüüzzggâârr  eerroozzyyoonnuunnddaann  eettkkiilleenneenn  aallaann  %%  
00,,6655’’ttiirr    ((wwwwww..ddpptt..ggoovv..ttrr//DDooccOObbjjeeccttss////33227755//ooiikk667711..ppddff  1155..1111..22001100..))..  

  
TToopprraakk,,  ssuu  vvee  hhaavvaa  ggiibbii  ccaannllııllaarrıınn  ddooğğrruuddaann  kkuullllaannddııkkllaarrıı  bbiirr  oorrttaamm  ddeeğğiill,,  ddoollaayyllıı  oollaarraakk  

kkuullllaannddıığğıı  bbiirr  oorrttaammddıırr..  BBuu  nneeddeennllee  ttoopprraakkttaa  mmeeyyddaannaa  ggeelleenn  ddeeğğiişşiimmlleerr  ssuuddaa  vvee  hhaavvaaddaa  oolldduuğğuu  
ggiibbii  hheemmeenn  ffaarrkk  eeddiillmmeezz..  ÇÇüünnkküü  ttoopprraağğıınn  ttaammppoonn  ggüüccüü  oollaarraakk  ttaannıımmllaannaann  ttookkssiikk  mmaaddddeelleerree  oollaann  
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ddaayyaannııkkllııllıığğıı  kkiimmyyaassaall  yyoollllaa  oorrttaayyaa  ççııkkaabbiilleecceekk  bbiirr  kkiirrlliilliiğğiinn  ssaappttaannmmaassıınnıı  ggüüççlleeşşttiirriirr..  KKaarraassaall  
eekkoossiisstteemm  iiççiinnddee  öönneemmllii  bbiirr  eettmmeenn  oollaann  ttoopprraakk  bbiirr  kkeezz  kkiirrlleennssee  bbiillee  ssoonnrraassıınnddaa  kkeennddiinnii  kkoollaayyccaa  
tteemmiizzlleeyyeemmeezz  ((MMaatteerr,,  11999988))..  TToopprraakk  kkiirrlleennmmeessii  iinnssaann  ffaaaalliiyyeettlleerrii  ssoonnuuccuu  ttoopprraağğıınn  ddooğğaall  
yyaappııssıınnıınn  bboozzuullmmaassıı,,  ffiizziikksseell,,  kkiimmyyaassaall  vvee  bbiiyyoolloojjiikk  bbiilleeşşiimmiinniinn  kkööttüü  yyöönnddee  ddeeğğiişşmmeessii  vvee  ttoopprraağğıınn  
kkuullllaannııllaabbiilliirrlliiğğiinniinn  aazzaallmmaassıı  oollaarraakk  ttaarriiff  eeddiilleebbiilliirr..  EErroozzyyoonn,,  aassiittlleeşşmmee,,  aallkkaalliilleeşşmmee,,  ttuuzzlluullaaşşmmaa,,  
aağğıırr  mmeettaalllleerriinn  bbiirriikkiimmii,,  bbiittkkii,,  bbeessiinn  mmaaddddeelleerriinniinn  ttüükkeenniişşii,,  oorrggaanniikk  mmaaddddee  mmiikkttaarrıınnıınn  aazzaallıışşıı,,  
ssııkkıışşmmaa,,  kkaayymmaakk  ttaabbaakkaassıı  vvee  ssuuyyllaa  ddoollgguunnlluukk  ttoopprraakk  kkiirrlleennmmeessiinnee  nneeddeenn  oollaann  eettmmeennlleerrddiirr  ((OOğğuunn,,  
22000055))..  YYaannıı  ssıırraa  bbiilliinnççssiizzccee  yyaappııllaann  ggüübbrreelleemmee  vvee  iillaaççllaammaa  kkaalliitteellii  vvee  bbiirriinnccii  ssıınnııff  ttoopprraakkllaarrıınn  
yyeerrlleeşşiimm  vvee  eennddüüssttrrii  aammaaççllıı  kkuullllaannıımmıı  ttoopprraakk  kkiirrlliilliiğğiinnii  hhıızzllaannddıırrmmıışşttıırr..  TTookkssiikk  vveeyyaa  zzeehhiirrllii  
kkiimmyyaassaall  mmaaddddee  iiççeerreenn  ppeekk  ççookk  ttaarrıımm  iillaaccıınnıınn  kkuullllaannııllmmaassıınnıınn  ssuu  vvee  ttoopprraakk  kkiirrlleennmmeessiinnddee  öönneemmllii  
ppaayyllaarrıı  oolldduuğğuu  bbiilliinnmmeekktteeddiirr  ((GGöökkmmeenn,,  22000077))..  HHaavvaannıınn,,  ssuuyyuunn,,  ttoopprraağğıınn  kkiirrlleennmmeessii,,  ddooğğaall  bbiittkkii  
öörrttüüssüü  iillee  hhaayyvvaann  ttüürrlleerriinniinn  vvee  kküüllttüürreell  ççeevvrreenniinn  hhıızzllaa  yyookk  oollmmaassıı,,  iinnssaann  ssaağğllıığğıınnıı  tteehhddiitt  eeddeenn  
ggüürrüüllttüünnüünn  şşiiddddeettiinniinn  aarrttmmaassıı  bbeellllii  bbaaşşllıı  ççeevvrree  ssoorruunnllaarrıı  oollaarraakk  kkaaşşıımmıızzaa  ççııkkaarr..  ŞŞuu  aannddaa  yyaaşşaaddıığğıı  
ççeevvrree  ssoorruunnllaarrıı  iillee  bbaaşş  eeddeebbiillmmeekk  vvee  eenn  aazzaa  iinnddiirreebbiillmmeekk  iiççiinn  iinnssaannooğğlluunnuunn  ççaağğddaaşş  aannllaammddaa  ççeevvrree  
bbiilliinncciinnii  kkaazzaannmmıışş  oollmmaassıı  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  ÇÇaağğddaaşş  ççeevvrree  bbiilliinncciinniinn  iillkk  tteemmeelllleerrii  aaiilleeddee  aattııllıırr  vvee  
iilleerrlleeyyeenn  yyııllllaarrddaa  ççeeşşiittllii  ööğğrreenniimm  yyaaşşaannttııllaarrııyyllaa  ggeelliişşiirr..  İİnnssaannllaarrıınn  ççeevvrree  bbiilliinncciinnii  ggeelliişşttiirrmmeeddee  
ççeeşşiittllii  ööğğrreennmmee  vvee  ppssiikkoolloojjii  kkuurraammllaarrıınnddaann  yyaarraarrllaannııllaarraakk  ggeelliişşttiirriilleebbiilleecceekk  pprrooggrraammllaarr  kkeessiinnttiissiizz  
bbiirr  bbiiççiimmddee  kkiişşiilleerriinn  yyaaşşaamm  bbooyyuunnccaa  eeddiinneebbiilleecceekklleerrii  bbiirr  eeğğiittiimm  ssüürreecciinnddee  vveerriillmmeelliiddiirr..  BBuu  ssüürreeççttee  
aaiilleeyyee,,  ööğğrreettmmeennlleerree,,  kkiittllee  iilleettiişşiimm  aarraaççllaarrıınnaa  öönneemmllii  ggöörreevvlleerr  ddüüşşmmeekktteeddiirr  ((TTüürrkküümm,,  11999988))..  
TTeemmeell  eeğğiittiimmiinn  vveerriillddiiğğii  iillkkööğğrreettiimmddee  ttoopprraakk  vvee  ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassııyyllaa  iillggiillii  bbiilliinncciinn  vveerriillmmeessii  
ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  ÖÖzzeelllliikkllee  iillkkööğğrreettiimmddee  ookkuuttuullaann  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ddeerrssii  bbuu  kkoonnuuddaa  öönneemmllii  bbiirr  yyeerr  
tteeşşkkiill  eettmmeekktteeddiirr..  

  
BBuu  aarraaşşttıırrmmaaddaa  TTüürrkkiiyyee  ggeenneelliinnddee  iillkkööğğrreettiimmddee  22001100––22001111  eeğğiittiimm  ööğğrreettiimm  yyııllıınnddaa  TTaalliimm  

TTeerrbbiiyyee  KKuurruulluu  ttaarraaffıınnddaann  ookkuuttuullmmaassıı  uuyygguunn  ggöörrüülleenn  ttüümm  66..  vvee  77..  ssıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ddeerrss  
kkiittaappllaarrıınnddaa  ““ttoopprraakk  vvee  ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassıı””nnaa  yyöönneelliikk  vvaarr  oollaann  bbiillggiilleerr  ddeerrss  iiççeerriikklleerrii,,  
kkaazzaannıımmllaarr  vvee  eettkkiinnlliikk  bbooyyuuttuuyyllaa  iinncceelleennmmiişşttiirr..  YYaappııllaann  lliitteerraattüürr  ttaarraammaassıınnddaa  TTüürrkkiiyyee’’ddee  ““SSoossyyaall  
BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreettiimmiinnddee  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassıınnıınn  YYeerrii””  iillee  iillggiillii  bbiilliimmsseell  ddüüzzeeyyddee  hheerrhhaannggii  
bbiirr  ççaallıışşmmaannıınn  yyaappııllmmaaddıığğıı  tteessppiitt  eeddiillmmiişş,,  bbuu  kkoonnuuyyllaa  iillggiillii  bbiirr  ççaallıışşmmaannıınn  yyaappııllmmaammıışş  oollmmaassıı  bbuu  
aarraaşşttıırrmmaayyıı  yyaappmmaammıızzaa  nneeddeenn  oollmmuuşşttuurr..  
  
  
22..  İİllggiillii  AArraaşşttıırrmmaallaarr  

TTaannrrııvveerrddii  ((22000099)),,  yyaappttıığğıı  ““SSüürrddüürrüülleebbiilliirr  ÇÇeevvrree  EEğğiittiimmii  AAççııssıınnddaann  İİllkkööğğrreettiimm  
PPrrooggrraammllaarrıınnıınn  DDeeğğeerrlleennddiirriillmmeessii””  aaddllıı  ççaallıışşmmaassıınnddaa,,  iillkkööğğrreettiimm  pprrooggrraammllaarrıınnddaa  yyeerr  aallaann  ööğğrreennccii  
kkaazzaannıımmllaarrıınnıınn  ssüürrddüürrüülleebbiilliirr  ççeevvrree  eeğğiittiimmiinniinn  ggeerreekklleerriiyyllee  hhaannggii  oorraannddaa  öörrttüüşşttüüğğüünnüü  ssaappttaammaayyaa  
ççaallıışşmmıışşttıırr..  AArraaşşttıırrmmaa  ssoonnuuccuunnddaa;;  TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  eeğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıınnddaa  ““ssüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  iiççiinn  
eeğğiittiimm””  kkoonnuussuunnddaa  yyeetteerrllii  kkoonnuu  vvee  ööğğrreennccii  kkaazzaannıımmıınnıınn  yyeerr  aallmmaaddıığğıınnıı,,  bbuu  nneeddeennllee  ggüünnüümmüüzzddee  
vvaarr  oollaann  vvee  ggeelleecceekkttee  yyaayyggıınn  oollaann  eeğğiilliimmlleerrii  ggöözz  öönnüünnddee  bbuulluunndduurraarraakk  ggeelleecceeğğiinn  ööğğrreettmmeennlleerriinniinn  
vvee  ööğğrreenncciilleerriinniinn  bbuu  ddöönnüüşşüümmlleerr  ıışşıığğıı  aallttıınnddaa  bbiirr  ççeevvrree  eeğğiittiimmii  aallmmaallaarrıı  iiççiinn  pprrooggrraammllaarrıı  bbuu  iillkkeelleerr  
ddooğğrruullttuussuunnddaa  ddeeğğiişşttiirrmmeekk  vvee//vveeyyaa  ddüüzzeennlleemmeekk  ggeerreekkttiiğğiinnii  bbeelliirrttmmeekktteeddiirr..  ÇÇeevvrree  iiççeerriikkllii  
kkaazzaannıımmllaarraa  pprrooggrraammllaarrddaa  yyeerr  vveerriillmmeessii  kkaaddaarr  öönneemmllii  bbiirr  bbaaşşkkaa  kkoonnuu  ddaa  kkaazzaannıımmllaarrıınn  
ggeerrççeekklleeşşttiirriillmmeessii  iiççiinn  uuyygguunn  zzaammaann,,  yyeerr  vvee  eettkkiinnlliikklleerriinn  ssaağğllaannmmaassıı  oolldduuğğuunnuu  sseebbeepp  oollaarraakk  ddaa  
ççeevvrree  tteemmeellllii  kkaazzaannıımmllaarrıınn,,  uuyygguullaammaa  yyaappııllmmaaddaann  ggeerrççeekklleeşşeebbiilleecceekk  vvee  kkııssaa  ssüürreeddee  ssoonnuuccuu  
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ggöözzlleenneebbiilleecceekk  kkaazzaannıımmllaarr  oollmmaaddıığğıınnıı  iiffaaddee  eettmmiişşttiirr..  İİnncceekkaarraa  vvee  TTuunnaa  ((22001100)),,    ““OOrrttaaööğğrreettiimm  
ÖÖğğrreenncciilleerriinniinn  ÇÇeevvrreesseell  KKoonnuullaarrllaa  İİllggiillii  BBiillggii  DDüüzzeeyylleerriinniinn  ÖÖllççüüllmmeessii::  ÇÇaannkkıırrıı  İİllii  ÖÖrrnneeğğii””  aaddllıı  
ççaallıışşmmaallaarrıınnddaa  ÇÇaannkkıırrıı  iillii  öörrnneeğğiinnddee  oorrttaaööğğrreettiimm  sseevviiyyeessiinnddee  ffaarrkkllıı  ookkuull  ttüürrlleerriinnddee  ööğğrreenniimm  ggöörreenn  
ööğğrreenncciilleerriinn  ççeevvrree  iillee  iillggiillii  ççeeşşiittllii  oollgguullaarr  hhaakkkkıınnddaakkii  bbiillggii  sseevviiyyeelleerriinniinn  oorrttaayyaa  ççııkkaarrııllmmaassıınnıı  
hheeddeefflleemmiişş,,  ööğğrreenncciilleerriinn  iillggiillii  kkoonnuullaarrddaakkii  aallttyyaappııllaarrıınnıınn  cciinnssiiyyeett  ddeeğğiişşkkeennii  vvee  aallaann  ggiibbii  
ddeemmooggrraaffiikk  öözzeelllliikklleerree  ggöörree  ffaarrkkllııllaaşşııpp  ffaarrkkllııllaaşşmmaaddıığğıınnıı  iinncceelleemmiişşlleerrddiirr..  EEllddee  eettttiikklleerrii  ssoonnuuççllaarraa  
ggöörree;;  ööğğrreenncciilleerriinn  kkeennddiilleerriinnee  vveerriilleenn  ççeevvrreeyyllee  iillggiillii  oollgguullaarraa  aaiitt  bbiillggiilleerriinniinn  ““aaççııkkllaayyaaccaakk  kkaaddaarr  
bbiilliiyyoorruumm””  sseevviiyyeessiinnddee  oolldduuğğuu,,  aannccaakk  ööğğrreenncciilleerriinn  bbaazzıı  oollgguullaarrllaa  iillggiillii  yyeetteerrssiizz  bbiillggiiyyee  ssaahhiipp  
oolldduukkllaarrıı  ssoonnuuccuunnaa  uullaaşşııllmmıışşttıırr..  BBuunnuunnllaa  bbiirrlliikkttee  ööğğrreenncciilleerriinn  öözzeelllliikkllee  ççeevvrree  iillee  iillggiillii  TTüürrkkiiyyee’’yyii  
ddee  iillggiilleennddiirreenn  uulluussllaarraarraassıı  ggeelliişşmmeelleerree  yyaabbaannccıı  oolldduukkllaarrıı  ggöörrüüllmmüüşşttüürr..  BBuu  sseevviiyyeenniinn,,  AABB  vvee  
ddüünnyyaannıınn  ggeerrii  kkaallaann  kkııssmmıı  iillee  hhıızzllıı  bbiirr  eenntteeggrraassyyoonn  ssüürreecciinnee  ggiirreenn  TTüürrkkiiyyee  iiççiinn  yyeetteerrllii  oollmmaammaakkllaa  
bbiirrlliikkttee  bbuu  dduurruummuunn  eeğğiittiimmiinn  ttüümm  ppaayyddaaşşllaarrıı  ttaarraaffıınnddaann  tteekkrraarr  iirrddeelleennmmeessiinniinn  öönneemmllii  bbiirr  
ggeerreekklliilliikk  oolldduuğğuu  ssoonnuuccuunnaa  vvaarrmmıışşllaarrddıırr..  

GGöökkççee,,  KKaayyaa,,  AAkkttaayy  vvee  ÖÖzzddeenn  ((22000077)),,    ““İİllkkööğğrreettiimm  ÖÖğğrreenncciilleerriinniinn  ÇÇeevvrreeyyee  YYöönneelliikk  
TTuuttuummllaarrıı””  aaddllıı  ççaallıışşmmaallaarrıınnddaa,,  iillkkööğğrreettiimm  ööğğrreenncciilleerriinniinn  ççeevvrreeyyee  yyöönneelliikk  ttuuttuummllaarrıınnıı  bbeelliirrlleemmeeyyii  
aammaaççllaammıışşllaarrddıırr..  AArraaşşttıırrmmaaddaa  ööğğrreenncciilleerriinn  ttuuttuummllaarrıı,,  cciinnssiiyyeett,,  aakkaaddeemmiikk  bbaaşşaarrıı  ddüüzzeeyyii,,  bbaabbaa  vvee  
aannnneenniinn  eeğğiittiimm  ddüüzzeeyyii  vvee  aaiilleenniinn  ggeelliirr  ddüüzzeeyyii  ggiibbii  bbaağğıımmssıızz  ddeeğğiişşkkeennlleerr  aaççııssıınnddaann  iinncceelleennmmiişşttiirr..  
AArraaşşttıırrmmaa  ssoonnuuccuunnddaa,,  ööğğrreenncciilleerriinn  ççeevvrreeyyee  yyöönneelliikk  ttuuttuummllaarrıınnıınn  cciinnssiiyyeett  vvee  aakkaaddeemmiikk  bbaaşşaarrıı  
ddüüzzeeyyiinnee  ggöörree  ffaarrkkllııllaaşşttıığğıı  ggöörrüüllüürrkkeenn,,  bbaabbaa  vvee  aannnneenniinn  eeğğiittiimm  ddüüzzeeyyii  vvee  aaiilleenniinn  ggeelliirr  ddüüzzeeyyiinnee  
ggöörree  ffaarrkkllııllaaşşmmaaddıığğıı  ssaappttaannmmıışşttıırr..  ŞŞiimmşşeekkllii  ((22000044)),,  ““ÇÇeevvrree  BBiilliinncciinniinn  GGeelliişşttiirriillmmeessiinnee  YYöönneelliikk  
ÇÇeevvrree  EEğğiittiimmii  EEttkkiinnlliikklleerriinnee  İİllkkööğğrreettiimm  OOkkuullllaarrıınnıınn  DDuuyyaarrllııllıığğıı””  aaddllıı  ççaallıışşmmaassıınnddaa  22000022––22000033  
ööğğrreettiimm  yyııllıınnddaa  BBuurrssaa  iill  mmeerrkkeezziinnddeekkii  2255  iillkkööğğrreettiimm  ookkuulluunnddaa,,  ççeevvrree  bbiilliinncciinniinn  ggeelliişşttiirriillmmeessiinnee  
yyöönneelliikk  uuyygguullaammaallıı  ççeevvrree  eeğğiittiimmii  yyaappmmıışşttıırr..  YYaappııllaann  ççaallıışşmmaa  iillee  eettkkiinnlliikklleerree  kkaattııllaann  iillkkööğğrreettiimm  
ööğğrreenncciilleerriinniinn  ççeevvrree  kkoonnuullaarrıınnaa  ddiikkkkaattlleerrii  ççeekkiillmmiişş,,  bbuu  kkoonnuuddaa  ddüüşşüünnmmeelleerrii  vvee  ffiikkiirr  üürreettmmeelleerriinniinn  
ssaağğllaannmmıışş  oollmmaassıınnıınn  yyaannıınnddaa,,  ookkuullllaarrıınn  ççeevvrree  eeğğiittiimmii  dduuyyaarrllııllıığğıınnıınn  iisstteenniilleenn  ddüüzzeeyyddee  oollmmaaddıığğıı  
ssaappttaannmmıışşttıırr..  UUççaarr  ((22000099)),,    ““SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  PPrrooggrraammıınnddaakkii  DDeeğğeerrlleerrllee  İİllggiillii  KKaazzaannıımmllaarraa  YYöönneelliikk  
ÖÖğğrreettmmeenn  GGöörrüüşşlleerriinniinn  DDeeğğeerrlleennddiirriillmmeessii””  aaddllıı  ççaallıışşmmaassıınnddaa  ööğğrreettmmeennlleerriinn  iillkkööğğrreettiimm  SSoossyyaall  
BBiillggiilleerr  pprrooggrraammıınnddaakkii  ddeeğğeerrlleerrllee  iillggiillii  kkaazzaannıımmllaarraa  yyöönneelliikk  ggöörrüüşşlleerriinnii  ddeeğğeerrlleennddiirrmmiişş,,  aarraaşşttıırrmmaa  
ssoonnuuccuunnddaa  ööğğrreettmmeennlleerriinn  cciinnssiiyyeett  vvee  bbrraannşş  ddeeğğiişşkkeennlleerrii  aaççııssıınnddaann  aannllaammllıı  bbiirr  ffaarrkkllııllııkk  
bbuulluunnmmaammıışş,,  mmeevvccuutt  pprrooggrraammddaa  ddeeğğeerrlleerrllee  iillggiillii  kkaazzaannıımmllaarrıınn  yyeetteerrllii  oolluupp  oollmmaaddıığğıı  ssoorruussuunnaa  iissee  
ööğğrreettmmeennlleerriinn  kkaazzaannıımmllaarrıı  yyeetteerrssiizz  ggöörrddüükklleerrii  ssoonnuuccuu  oorrttaayyaa  ççııkkmmıışşttıırr..    

  
33..  YYöönntteemm  

BBuu  aarraaşşttıırrmmaaddaa  nniitteell  aarraaşşttıırrmmaa  yyöönntteemmlleerriinnddeenn  ddookküümmaann  aannaalliizzii  tteekknniiğğii  kkuullllaannııllmmıışşttıırr..  
UUyyssaall’’aa  ((11997755))  ggöörree  bbuu  tteekknniikk  bbiirr  ööllççmmee  aarraaccıınnıınn  iiççeerriikk  mmuuhhtteevvaa  vvee  bbeekklleenneenn  ddaavvrraannıışşllaarrıı  nnee  
ddeerreeccee  ööllççttüüğğüünnüünn  ttaayyiinn  eeddiillmmeessiiddiirr..  İİççeerriikk  ggeeççeerrlliilliiğğiinnddee  iikkii  ööğğee  öönneemm  kkaazzaannmmaakkttaaddıırr::  11--  KKoonnuu  
ööğğrreettiilleenn  şşeeyyddiirr..  22--  KKoonnuullaarr  ööğğrreettiilliirrkkeenn  bbaazzıı  ddaavvrraannıışş  ddeeğğiişşiikklliiğğii  ((kkaavvrraammaa,,  aannllaammaa  vvbb..  şşeekklliinnddee  
ddaavvrraannıışş  ddeeğğiişşiikklliiğğii))  bbeekklleenneecceekkttiirr..  HHaannggii  kkoonnuullaarr  nnee  ssüürreeddee  ööğğrreettiillddii??  TTooppllaamm  kkoonnuullaarr  iiççiinnddee  
ddaahhaa  ddooğğrruussuu  kkoonnuullaarrıınn  ttooppllaammıı  ddüüşşüünnüüllddüüğğüünnddee  hheerr  kkoonnuunnuunn  aağğıırrllıığğıı  nneeddiirr??  GGiibbii  ssoorruullaarraa  kkaarraarr  
vveerriilliirr  ((BBaallccıı,,  11999977))..  ÇÇaallıışşmmaaddaa  iillkk  oollaarraakk  iillkkööğğrreettiimm  66..  vvee  77..  ssıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ddeerrss  pprrooggrraammıı  
iinncceelleennmmiişş,,  ttoopprraakk  vvee  ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassıı  kkoonnuussuunnuunn  ddeerrssiinn  ggeenneell  hheeddeefflleerriinnddee  yyeerr  aallııpp  aallmmaaddıığğıı,,  
vvaarrssaa  bbeelliirrlleenneenn  ssıınnııff  ddüüzzeeyylleerriinnddee  yyeerr  vveerriilliipp  vveerriillmmeeddiiğğiinnee  bbaakkııllmmıışşttıırr..  ÇÇaallıışşmmaannıınn  iikkiinnccii  
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aaşşaammaassıınnddaa  TTüürrkkiiyyee’’ddee  22001100––22001111  eeğğiittiimm  ööğğrreettiimm  yyııllıınnddaa  TTaalliimm  TTeerrbbiiyyee  KKuurruulluu  ttaarraaffıınnddaann  
ookkuuttuullmmaassıı  uuyygguunn  ggöörrüülleenn  ttüümm  66..  vvee  77..  ssıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ddeerrss  kkiittaappllaarrıı,,  ööğğrreettmmeenn  kkııllaavvuuzz  
kkiittaappllaarrıı  iillee  ööğğrreennccii  ççaallıışşmmaa  kkiittaappllaarrıı  aayyrrıı  aayyrrıı  iinncceelleennmmiişşttiirr..  ÇÇaallıışşmmaannıınn  ddiiğğeerr  aaşşaammaassıınnddaa  iissee  
ööğğrreennccii  kkaazzaannıımmllaarrıı  üüzzeerriinnee  yyooğğuunnllaaşşııllmmıışş  aaddıı  ggeeççeenn  ddeerrsslleerrddee  yyeerr  aallaann  ööğğrreennccii  kkaazzaannıımmllaarrıınnıınn  
ttoopprraakk  vvee  ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassıı  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oolluupp  oollmmaaddıığğıı  iinncceelleennmmiişşttiirr..  EEllddee  eeddiilleenn  bbuullgguullaarrllaa  
iillkkööğğrreettiimm  66..  vvee  77..  ssıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ddeerrss  kkiittaappllaarrıınnddaa  ttoopprraakk  vvee  ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassıınnaa  yyöönneelliikk  
eeğğiittiimmiinn  nnaassııll  vveerriillddiiğğii  oorrttaayyaa  kkoonnuullmmaayyaa  ççaallıışşııllmmıışşttıırr..    
  
AAmmaaçç  
  BBuu  aarraaşşttıırrmmaaddaa  22001100--  22001111  eeğğiittiimm  ööğğrreettiimm  yyııllıınnddaa  uuyygguullaammaaddaa  oollaann  ttüümm  iillkkööğğrreettiimm  66..  vvee  
77..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ddeerrss  kkiittaappllaarrıı,,  ööğğrreennccii  ççaallıışşmmaa  kkiittaappllaarrıı  vvee  ööğğrreettmmeenn  kkııllaavvuuzz  kkiittaappllaarrıınnddaa  
““TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassıı””nnaa  nnee  ddeerreecceeddee  yyeerr  vveerriillddiiğğii  tteessppiitt  eeddiillmmeeyyee  ççaallıışşııllmmaakkttaaddıırr..  

  
PPrroobblleemm  CCüümmlleessii  
  22001100--  22001111  eeğğiittiimm  ööğğrreettiimm  yyııllıınnddaa  uuyygguullaammaaddaa  oollaann  iillkkööğğrreettiimm  66..  vvee  77..  SSıınnııff  SSoossyyaall  
BBiillggiilleerr  kkiittaappllaarrıı,,  ööğğrreennccii  ççaallıışşmmaa  kkiittaappllaarrıı  vvee  ööğğrreettmmeenn  kkııllaavvuuzz  kkiittaappllaarrıınnddaa  ““TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  
KKoorruunnmmaassıı””nnaa  yyeerr  vveerriillmmeekkttee  mmiiddiirr??    
  
AAlltt  PPrroobblleemmlleerr  
11..  22001100--  22001111  eeğğiittiimm  ööğğrreettiimm  yyııllıınnddaa  uuyygguullaammaaddaa  oollaann  iillkkööğğrreettiimm  66..  vvee  77..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  
ddeerrss  kkiittaappllaarrıınnddaa  ““TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassıı””nnaa  yyeerr  vveerriillmmeekkttee  mmiiddiirr??    
  
22..  22001100--  22001111  eeğğiittiimm  ööğğrreettiimm  yyııllıınnddaa  uuyygguullaammaaddaa  oollaann  iillkkööğğrreettiimm  66..  vvee  77..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  
ööğğrreennccii  ççaallıışşmmaa  kkiittaappllaarrıınnddaa  ““TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassıı””nnaa  yyeerr  vveerriillmmeekkttee  mmiiddiirr??    
  
33..  22001100--  22001111  eeğğiittiimm  ööğğrreettiimm  yyııllıınnddaa  uuyygguullaammaaddaa  oollaann  iillkkööğğrreettiimm  66..  vvee  77..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  
ööğğrreettmmeenn  kkııllaavvuuzz  kkiittaappllaarrıınnddaa  ““TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassıı””nnaa  yyeerr  vveerriillmmeekkttee  mmiiddiirr??    
  
TTaabblloo::  11..  22001100––22001111  EEğğiittiimm  ÖÖğğrreettiimm  YYııllıınnddaa  TTüürrkkiiyyee’’ddee  UUyygguullaammaaddaa  OOllaann  İİllkkööğğrreettiimm  66..vvee  

77..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  KKiittaappllaarrıı  TTaabblloossuu  
KKiittaapp  YYaazzaarrllaarr  YYaayyıınneevvii  

İİllkkööğğrreettiimm  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  66..  
SSıınnııff              
((DDKK,,  ÖÖÇÇKK,,  ÖÖKKKK))  

GGeennçç,,EE..,,  PPoollaatt,,  MM..  MM..,,  
BBaaşşooll,,  SS..,,  KKaayyaa,,  NN..,,  
AAzzeerr,,  HH..,,  GGöökkççee,,  SS..,,  
KKooyyuunnccuu,,  MM..,,  GGöökk,,  AA..,,  
YYııllddıızz,,  AA..,,  YYııllmmaazz,,  DD..,,  
ÖÖzzccaann,,  AA..  

MMEEBB  YYaayyıınnllaarrıı  

İİllkkööğğrreettiimm  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  66..  
SSıınnııff    
((DDKK,,  ÖÖÇÇKK,,  ÖÖKKKK))  

EE..UUzzuunn..,,  AA..AAllttuunn..,,  YY..  
DDooğğaann  

AAllttıınn  YYaayyıınnllaarrıı  

İİllkkööğğrreettiimm  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  66..  
SSıınnııff    
((DDKK,,  ÖÖÇÇKK,,  ÖÖKKKK))  

KKoolluukkııssaa,,  EE..AA..,,  TTookkccaann,,  
HH--  AAkkbbaabbaa,,  BB..  

GGiizzeemm  YYaayyıınnllaarrıı  
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İİllkkööğğrreettiimm  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  66..  
SSıınnııff    
((DDKK,,  ÖÖÇÇKK,,  ÖÖKKKK))  

EErrooll  ÜÜnnaall  KKaarraabbııyyııkk  EEvvrreenn  YYaayyıınnllaarrıı  

İİllkkööğğrreettiimm  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  77..  
SSıınnııff    
((DDKK,,  ÖÖÇÇKK,,  ÖÖKKKK))  

KKaayyaa,,  NN..,,  PPoollaatt,,  MM..MM..,,  
KKooyyuunnccuu,,  MM..,,  ÖÖzzccaann,,  AA..  

MMEEBB  YYaayyıınnllaarrıı  

İİllkkööğğrreettiimm  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  77..  
SSıınnııff    
((DDKK,,  ÖÖÇÇKK,,  ÖÖKKKK))  

MMeehhmmeett  MMeettiinn  AArrssllaann  AAnnııtttteeppee  YYaayyıınnllaarrıı  

        ((DDKK::  DDeerrss  KKiittaabbıı,,  ÖÖÇÇKK::  ÖÖğğrreennccii  ÇÇaallıışşmmaa  KKiittaabbıı,,  ÖÖKKKK::  ÖÖğğrreettmmeenn  KKııllaavvuuzz  KKiittaabbıı))  
  
22001100--  22001111  EEğğiittiimm--  ööğğrreettiimm  yyııllıınnddaa  TTaalliimm  TTeerrbbiiyyee  KKuurruulluu  ttaarraaffıınnddaann  ookkuuttuullmmaassıı  uuyygguunn  

ggöörrüülleenn  iillkkööğğrreettiimm  66..  vvee  77..  ssıınnııffllaarr  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ddeerrss  kkiittaappllaarrıı,,  ööğğrreennccii  ççaallıışşmmaa  kkiittaappllaarrıı  vvee  
ööğğrreettmmeenn  kkııllaavvuuzz  kkiittaappllaarrıı  ttaabblloo  11’’ddee  ggöösstteerriillmmiişşttiirr..  
  
44..  BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruummllaarr  

İİllkkööğğrreettiimm  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ööğğrreettiimm  pprrooggrraammıınnddaa  ddeerrssiinn  ggeenneell  aammaaççllaarrıı  iiççeerriissiinnddee  ““ttoopprraakk  
vvee  ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassıı””  iillee  iillggiillii  bbiirr  aammaaccıınn  oolluupp  oollmmaaddıığğıı  iinncceelleennddiiğğiinnddee  66..  mmaaddddeeddee  yyeerr  aallaann  
““YYaaşşaaddıığğıı  ççeevvrreenniinn  vvee  ddüünnyyaannıınn  ccooğğrraaffîî  öözzeelllliikklleerriinnii  ttaannııyyaarraakk,,  iinnssaannllaarr  iillee  ddooğğaall  ççeevvrree  aarraassıınnddaakkii  
eettkkiilleeşşiimmii  aaççııkkllaarr””  şşeekklliinnddee  vveerriilleenn  ggeenneell  aammaaccıınn  ddoollaayyllıı  ddaa  oollssaa  kkoonnuummuuzzllaa  iillggiillii  oolldduuğğuu  
ssööyylleenneebbiilliirr..  BBuu  mmaaddddee  ddee  ööğğrreenncciinniinn  ddooğğaall  ççeevvrreessiinnii  ttaannıımmaassıı,,  ggöözzlleemmlleemmeessii  yyiinnee  ddooğğaall  
kkaayynnaakkllaarrıınn  bbiilliinnççllii  kkuullllaannıımmıı  iillee  iillggiillii  bbiillggiilleerr  eeddiinnmmeessii  vvee  bbuunnuu  ddaavvrraannıışşllaarrıınnaa  yyaannssııttmmaassıı  aammaaçç  
eeddiinniillmmiişş  oollaabbiilliirr..  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ddeerrssii  bbiirreeyyiinn  ssoossyyaalllleeşşmmeessiinniinn  yyaannıı  ssıırraa  yyaaşşaaddıığğıı  ddüünnyyaayyaa  kkaarrşşıı  
vvaarr  oollaann  ssoorruummlluulluukkllaarrıınnıınn  ddaa  ffaarrkkıınnaa  vvaarraabbiillmmeessii  aaççııssıınnddaann  öönneemmllii  bbiirr  ddeerrssttiirr..  TToopprraakk  vvee  
ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassıı  kkoonnuussuunnaa  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ddeerrssiinnddee  yyeetteerriinnccee  yyeerr  vveerriillmmeessii  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..    
  
İİllkkööğğrreettiimm  66..  vvee  77..  ssıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  DDeerrss  KKiittaappllaarrıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassıı  
KKoonnuussuu’’nnuunn  YYeerrii::  

İİllkkööğğrreettiimm  66..  vvee  77..  ssıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ddeerrss  kkiittaappllaarrıınnddaa  ““ttoopprraakk  vvee  ttoopprraağğıınn  
kkoorruunnmmaassıı””yyllaa  iillggiillii  vvaarr  oollaann  bbiillggiilleerr  kkoonnuu,,  kkaazzaannıımm  vvee  eettkkiinnlliikklleerr  bbooyyuuttuuyyllaa  iinncceelleennmmiişşttiirr..  EEllddee  
eeddiilleenn  bbiillggiilleerree  ggöörree;;  

  
MM..EE..BB  YYaayyıınnllaarrıı  66..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  DDeerrss  KKiittaabbıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassııyyllaa  
İİllggiillii  KKoonnuullaarr  İİnncceelleennddiiğğiinnddee;;      

YYeerryyüüzzüünnddee  YYaaşşaamm  ÜÜnniitteessiinniinn  ““GGeeççmmiişştteenn  GGüünnüümmüüzzee  YYeerrlleeşşmmee””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuussuunnddaa  
ööğğrreenncciilleerriinn  iillkkççaağğllaarrddaa  iinnssaannllaarrıınn  yyaaşşaamm  bbiiççiimmlleerrii  vvee  yyeerrlleeşşiimm  yyeerrii  sseeççmmeelleerriinnddeekkii  ööllççüüttlleerriinn  
nneelleerr  oolldduuğğuu  kkoonnuussuunnddaa  ççııkkaarrıımmddaa  bbuulluunnmmaallaarrıı  aammaaççllaannmmıışşttıırr..  ÖÖğğrreettmmeenn  kkııllaavvuuzz  kkiittaabbıınnddaa  
ööğğrreettmmeennlleerrddeenn  ttoopprraağğıınn  iillkk  iinnssaannddaann  ggüünnüümmüüzzee  öönneemmiinnddeenn  bbaahhsseettmmeelleerrii  iisstteennmmiişş  ttoopprraağğıınn  
yyeerrlleeşşmmee  yyeerriinniinn  bbeelliirrlleennmmeessiinnddeekkii  öönneemmii  vvee  ttaarrıımmddaakkii  yyeerriinnii  ddee  bbeelliirrttmmeelleerrii  iiffaaddee  eeddiillmmiişşttiirr..  
KKoonnuu  uuyygguunn  kkaarriikkaattüürrlleerrllee  ddeesstteekklleennmmiişşttiirr..  ÜÜllkkeemmiizziinn  KKaayynnaakkllaarrıı  ÜÜnniitteessiinnddee  ““KKaayynnaakkllaarrıımmıızz  
KKaazzaannccaa  DDöönnüüşşüüyyoorr””  aaddllıı  kkoonnuuddaa  ööğğrreenncciilleerriinn  üüllkkeemmiizziinn  kkaayynnaakkllaarrıınnıı  vvee  zzeennggiinnlliiğğiinnii  ffaarrkk  eeddeerreekk  
bbuunnllaarrllaa  eekkoonnoommiikk  ffaaaalliiyyeettlleerr  aarraassıınnddaa  nnaassııll  bbiirr  iilliişşkkii  oolldduuğğuunnuu,,  bbuu  eekkoonnoommiikk  ffaaaalliiyyeettlleerriinn  üüllkkee  
eekkoonnoommiissiinnee  kkaattkkııssıınnıı  ddeeğğeerrlleennddiirrmmeelleerrii  vvee  eekkoonnoommiimmiizziinn  ggeelliişşiimmiinnee  kkaattkkıı  vvee  ddeesstteekk  vveerreenn  
kkuurruumm  vvee  kkuurruulluuşşllaarrıı  ttaannıımmaallaarrıı  aammaaççllaannmmıışşttıırr..  İİççeerriikkttee  ööğğrreenncciilleerree  yyaaşşaaddııkkllaarrıı  yyeerrlleerrddeekkii  
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eekkoonnoommiikk  ffaaaalliiyyeettlleerrii  eettkkiilleeyyeenn  aannaa  uunnssuurrllaarrddaann  bbiirriinniinn  ddee  ttoopprraakk  oolldduuğğuu  bbeelliirrttiillmmiişş  kkoonnuu  ttaabblloollaarr  
ffoottooğğrraaffllaarrllaa  ddeesstteekklleennmmiişşttiirr..  AAyynnıı  üünniitteeddee  ““HHaayyaatt  VVeerreenn  PPrroojjee””  aaddllıı  kkoonnuuddaa  GGAAPP’’ıınn  öönneemmiinnddeenn  
vvee  iilleerriiddee  ssaağğllaayyaaccaağğıı  ffaayyddaallaarrddaann  bbaahhsseeddiillmmiişş,,  ööğğrreettmmeenn  kkııllaavvuuzz  kkiittaabbıınnddaa  üüllkkeemmiizziinn  bbaazzıı  
bbööllggeelleerriinnddee  ttaarrıımm  aarraazziilleerriinniinn  ffaazzllaa  oolldduuğğuu  aammaa  eenn  bbüüyyüükk  pprroobblleemmiinn  ssuullaammaa  oolldduuğğuunnuunn  ddeerrss  
aannllaattıımmıınnddaa  iiffaaddee  eeddiillmmeessii  ööğğrreettmmeennlleerrddeenn  iisstteennmmiişşttiirr..  KKoonnuu  ffoottooğğrraaffllaarrllaa  vvee  bbiirr  rreessiimmllee  
ddeesstteekklleennmmiişşttiirr..  YYiinnee  aayynnıı  üünniitteeddee  ““OOrrmmaannddaakkii  VVaarrllııkk””  aaddllıı  kkoonnuuddaa  oorrmmaann  vvaarrllıığğıımmıızzddaann  
bbaahhsseeddiillmmiişş  kkoonnuunnuunn  ddiiğğeerr  bbööllüümmüünnddee  eerroozzyyz

o

ı
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ttaarraaffıınnddaann  bbuulluunnmmaassıı  aammaaççllaannmmıışşttıırr..  ÜÜllkkeemmiizziinn  KKaayynnaakkllaarrıı  ÜÜnniitteessiinnddee  ““KKaayynnaakkllaarrıımmıızz  KKaazzaannccaa  
DDöönnüüşşüüyyoorr””  aaddllıı  kkoonnuuddaa  aarraaşşttıırrmmaammıızzllaa  iillggiillii  ddoollaayyllıı  ddaa  oollssaa  bbiirr  eettkkiinnlliiğğee  rraassttllaannmmaammıışş,,  ssaaddeeccee  
eekkoonnoommiikk  ffaaaalliiyyeettlleerrllee  iillggiillii  iikkii  eettkkiinnlliiğğee  yyeerr  vveerriillmmiişşttiirr..  AAyynnıı  üünniitteeddee  ““HHaayyaatt  VVeerreenn  PPrroojjee””  aaddllıı  
kkoonnuuddaa  ssoorruummlluulluukkllaa  iillggiillii  bbiirr  eettkkiinnlliikk  yyeerr  aallmmaakkttaa  aarraaşşttıırrmmaa  kkoonnuummuuzzllaa  iillggiillii  bbiirr  eettkkiinnlliiğğee  yyeerr  
vveerriillmmeemmiişşttiirr..  YYiinnee  aayynnıı  üünniitteeddee  ggeeççeenn  ““OOrrmmaannddaakkii  VVaarrllııkk””  aaddllıı  kkoonnuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  hhaazzıırrllaannaann  
eettkkiinnlliikkttee  kkoonnuummuuzzllaa  iillggiillii  hheerrhhaannggii  bbiirr  eettkkiinnlliiğğee  rraassttllaannmmaammıışşttıırr..  ““DDooğğaa,,  ggeelleecceeğğee  mmiirraassıımmıızz””  
aaddllıı  eettkkiinnlliikkttee  ttoopprraakk  kkiirrlliilliiğğiinniinn  sseebbeepplleerrii,,  ssoonnuuççllaarrıı  vvee  bbuu  kkoonnuuddaakkii  öönneerriilleerriinn  ööğğrreenncciilleerr  
ttaarraaffıınnddaann  yyaazzııllmmaassıı  iisstteennmmiişşttiirr..  ÜÜllkkeemmiizz  vvee  DDüünnyyaa  ÜÜnniitteessiinniinn  ““DDüünnyyaannıınn  NNeerreessiinnddeeyyiizz””  bbaaşşllııkkllıı  
kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  nnüüffuuss  yyooğğuunnlluuğğuu  iillee  iillggiillii  bbiirr  eettkkiinnlliikk  yyeerr  aallmmaakkttaa  kkoonnuummuuzzllaa  iillggiillii  
hheerrhhaannggii  bbiirr  eettkkiinnlliiğğee  rraassttllaannmmaammıışşttıırr..  AAyynnıı  üünniitteeddee  ““BBiirrlliikktteeyyiizz””  aaddllıı  kkoonnuuyyllaa  iillggiillii  bbiirrkkaaçç  
eettkkiinnlliikk  bbuulluunnmmaakkttaa  aannccaakk  kkoonnuummuuzzllaa  iillggiillii  hheerrhhaannggii  bbiirr  eettkkiinnlliiğğee  rraassttllaannmmaammıışşttıırr..  

  
AAllttıınn  YYaayyıınnllaarrıı  66..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  DDeerrss  KKiittaabbıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassııyyllaa  İİllggiillii  
KKoonnuullaarr  İİnncceelleennddiiğğiinnddee;;  

YYeerryyüüzzüünnddee  YYaaşşaamm  ÜÜnniitteessiinniinn  ““KKuuttuuppllaarrddaann  ÇÇöölllleerree  DDeeğğiişşeenn  İİkklliimm””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuussuunnddaa  
iikklliimmiinn  iinnssaann  yyaaşşaammıınnaa  eettkkiissiinnddeenn  bbaahhsseeddiillmmiişş,,  ddeeğğiişşiikk  ssııccaakkllııkkllaarrddaa  bbiirrbbiirriinnddeenn  ffaarrkkllıı  yyaaşşaamm  
ttaarrzzllaarrıınnıınn  oolluuşşttuuğğuu  bbeelliirrttiillmmiişşttiirr..  BBeeddeevviilleerriinn  aannllaattııllddıığğıı  bbööllüümmddee  ççööll  ttoopprraakkllaarrıınnddaann  
bbaahhsseeddiillmmeekktteeddiirr..  KKoonnuu  ddeeğğiişşiikk  ffoottooğğrraaffllaarrllaa  ddeesstteekklleennmmiişşttiirr..  AAyynnıı  üünniitteenniinn  ““OOrrmmaannllaarrıımmıızz  DDeeğğiill  
GGeelleecceeğğiimmiizz  YYookk  OOlluuyyoorr””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuussuunnddaa  oorrmmaann  vvaarrllıığğıınnıınn  ggiittttiikkççee  aazzaallddıığğıı  bbuunnuunnddaa  ssuu  
ddöönnggüüssüünnüünn  bboozzuullmmaassıı  vvee  ççöölllleeşşmmee  ggiibbii  oolluummssuuzzlluukkllaarrıı  bbeerraabbeerriinnddee  ggeettiirrddiiğğii  aannllaattııllmmaakkttaaddıırr..  
KKoonnuu  iinntteerrnneetttteenn  aallıınnaann  bbiirr  hhaabbeerrllee  ddeesstteekklleennmmiişşttiirr..    
ÜÜllkkeemmiizziinn  KKaayynnaakkllaarrıı  ÜÜnniitteessiinnddee  ““TTüürrkkiiyyee’’ddee  EEkkoonnoommiikk  FFaaaalliiyyeettlleerr””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuuddaa  
TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  ttoopprraakk  ççeeşşiittlliilliiğğii  ssaayyeessiinnddee  bbiirrbbiirriinnddeenn  ffaarrkkllıı  ttaarrıımm  üürrüünnlleerriinniinn  yyeettiişşttiirriilleebbiillddiiğğii,,  
bbuunnuunn  ddaa  oo  bbööllggeelleerrddeekkii  eekkoonnoommiikk  ffaaaalliiyyeettlleerrii  oolluummlluu  yyöönnddee  eettkkiilleeddiiğğii  bbeelliirrttiillmmeekkttee  aannccaakk  bbööyyllee  
bbiirr  kkoonnuuddaa  ttoopprraakk  kkoonnuussuunnaa  ddeeğğiinniillmmeemmeessii  eekkssiikklliikk  oollaarraakk  ddeeğğeerrlleennddiirriillmmeekktteeddiirr..  KKoonnuu  
ffoottooğğrraaffllaarrllaa  ddeesstteekklleennmmiişşttiirr..    AAyynnıı  üünniitteenniinn  ““DDooğğaall  KKaayynnaakkllaarrıımmıızz  TTüükkeennmmeessiinn””  bbaaşşllııkkllıı  
kkoonnuussuunnddaa  ddooğğaall  kkaayynnaakkllaarrıımmıızzıınn  bbiilliinnççssiizzccee  kkuullllaannıımmıınnıınn  ddooğğaall  ddeennggeeyyii  bboozzdduuğğuu,,  ssoonnuuççllaarrıınnddaann  
iinnssaannıınn  ddıışşıınnddaa  ttüümm  ccaannllııllaarrıınn  eettkkiilleennddiiğğii  aannllaattııllmmaakkttaaddıırr..  ÖÖğğrreettmmeenn  kkııllaavvuuzz  kkiittaabbıınnddaa  ddooğğaall  
kkaayynnaakkllaarrddaann  bbiirrii  oollaann  ttoopprraağğıınnddaa  eekkoonnoommiikk  oollaarraakk  kkuullllaannııllmmaassııyyllaa  iillggiillii  ggaazzeettee  hhaabbeerrlleerriinniinn  
ddeerrssttee  kkuullllaannııllmmaassıı  bbeelliirrttiillmmiişşttiirr..    KKoonnuu  ffoottooğğrraaffllaarrllaa  ddeesstteekklleennmmiişşttiirr..  
  
AAllttıınn  YYaayyıınnllaarrıı  66..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  DDeerrss  KKiittaabbıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassııyyllaa  İİllggiillii  
KKaazzaannıımmllaarr  İİnncceelleennddiiğğiinnddee;;  

YYeerryyüüzzüünnddee  YYaaşşaamm  ÜÜnniitteessiinniinn  ““KKuuttuuppllaarrddaann  ÇÇöölllleerree  DDeeğğiişşeenn  İİkklliimm””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuussuu  vvee  
““OOrrmmaannllaarrıımmıızz  DDeeğğiill  GGeelleecceeğğiimmiizz  YYookk  OOlluuyyoorr””  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  ““DDüünnyyaannıınn  ffaarrkkllıı  ddooğğaall  
oorrttaammllaarrıınnddaakkii  iinnssaann  yyaaşşaannttııllaarrıınnddaann  yyoollaa  ççııkkaarraakk  iikklliimm  öözzeelllliikklleerrii  hhaakkkkıınnddaa  ççııkkaarrıımmllaarrddaa  
bbuulluunnuurr..””  ÜÜllkkeemmiizziinn  KKaayynnaakkllaarrıı  üünniitteessiinnddee  ““TTüürrkkiiyyee’’ddee  EEkkoonnoommiikk  FFaaaalliiyyeettlleerr””  bbaaşşllııkkllıı  
kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  ““üüllkkeemmiizziinn  kkaayynnaakkllaarrııyyllaa  eekkoonnoommiikk  ffaaaalliiyyeettlleerriinnii  iilliişşkkiilleennddiirreerreekk  bbuunnllaarrıınn  
üüllkkee  eekkoonnoommiissiinnddeekkii  yyeerriinnii  vvee  öönneemmiinnii  ddeeğğeerrlleennddiirriirr..””  AAyynnıı  üünniitteeddee  ““DDooğğaall  KKaayynnaakkllaarrıımmıızz  
TTüükkeennmmeessiinn””  aaddllıı  kkoonnuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  ““ddooğğaall  kkaayynnaakkllaarrıınn  bbiilliinnççssiizzccee  ttüükkeettiillmmeessiinniinn  iinnssaann  
yyaaşşaammıınnaa  eettkkiilleerriinnii  ttaarrttıışşıırr..””  ŞŞeekklliinnddee  kkaazzaannıımmllaarr  bbeelliirrlleennmmiişşttiirr..    
  
AAllttıınn  YYaayyıınnllaarrıı  66..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreennccii  ÇÇaallıışşmmaa  KKiittaabbıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  
KKoorruunnmmaassııyyllaa  İİllggiillii  EEttkkiinnlliikklleerr  İİnncceelleennddiiğğiinnddee;;    
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YYeerryyüüzzüünnddee  YYaaşşaamm  ÜÜnniitteessiinniinn  ““KKuuttuuppllaarrddaann  ÇÇöölllleerree  DDeeğğiişşeenn  İİkklliimm””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuussuuyyllaa  
iillggiillii  oollaarraakk  KKuuttuuppllaarrddaann  ççöölllleerree  ffaarrkkllıı  yyaaşşaammllaarr  eettkkiinnlliiğğii  hhaazzıırrllaannmmıışş,,  eettkkiinnlliikkttee  vveerriilleenn  iikkii  
ffoottooğğrraaffllaa  iillggiillii  ssoorruullaarr  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  AAyynnıı  üünniitteenniinn  ““OOrrmmaannllaarrıımmıızz  DDeeğğiill  GGeelleecceeğğiimmiizz  YYookk  
OOlluuyyoorr””  aaddllıı  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  ““OOnnllaarraa  ddaa  YYaaşşaamm  HHaakkkkıı  TTaannııyyaallıımm””  eettkkiinnlliiğğii  hhaazzıırrllaannmmıışş  
eettkkiinnlliikkttee  vveerriilleenn  ddöörrtt  ffoottooğğrraaffllaa  iillggiillii  ssoorruullaarr  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  ÜÜllkkeemmiizziinn  KKaayynnaakkllaarrıı  üünniitteessiinnddee  
““TTüürrkkiiyyee’’ddee  EEkkoonnoommiikk  FFaaaalliiyyeettlleerr””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  ““TTaarrıımmıınn  EEttkkiilleerrii””  eettkkiinnlliiğğii  
hhaazzıırrllaannmmıışş  eettkkiinnlliikkttee  TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  ffaarrkkllıı  eekkoonnoommiikk  ffaaaalliiyyeettlleerrllee  iillggiillii  ssoorruullaarr  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  
AAyynnıı  üünniitteeddee  ““DDooğğaall  KKaayynnaakkllaarrıımmıızz  TTüükkeennmmeessiinn””  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  ““DDooğğaall  KKaayynnaakkllaarrıımmıızzıı  
DDiikkkkaattllii  KKuullllaannaallıımm””  eettkkiinnlliiğğii  hhaazzıırrllaannmmıışş  eettkkiinnlliikkttee  ssuu  kkuullllaannıımmıı  iillee  iillggiillii  ssoorruullaarr  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  
  
GGiizzeemm  YYaayyıınnllaarrıı  66..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  DDeerrss  KKiittaabbıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassııyyllaa  
İİllggiillii  KKoonnuullaarr  İİnncceelleennddiiğğiinnddee;;  

YYeerryyüüzzüünnddee  YYaaşşaamm  ÜÜnniitteessiinniinn  ““İİkklliimmlleerr  vvee  İİnnssaannllaarr””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuussuunnddaa  DDüünnyyaa’’nnıınn  ffaarrkkllıı  
ddooğğaall  oorrttaammllaarrıınnddaakkii  iinnssaann  yyaaşşaannttııllaarrıınnddaann  ((TTuuaarreegglleerr,,  EEvveennlleerr  vvbb..))  bbaahhsseeddiillmmiişş,,  kkoonnuummuuzzllaa  
ddoollaayyllıı  ddaa  oollssaa  iillggiillii  oollaann  ttoopprraakk  ttüürrlleerriinnddeenn  bbiirrii  oollaann  ççööll  ttoopprraağğıınnddaann  bbaahhsseeddiillmmiişş  aannccaakk  ööğğrreettmmeenn  
kkııllaavvuuzz  kkiittaabbıınnddaa  ööğğrreettmmeennlleerree  ttoopprraakk  ttüürrlleerriiyyllee  iillggiillii  ööğğrreenncciilleerree  bbiillggii  vveerrmmeelleerriiyyllee  iillggiillii  bbiirr  
uuyyaarrıı  bbuulluunnmmaammaakkllaa  bbiirrlliikkttee  ddeerrss  kkiittaabbıınnddaa  ddaa  hheerrhhaannggii  bbiirr  iiççeerriiğğee  yyeerr  vveerriillmmeemmeessii  eekkssiikklliikk  
oollaarraakk  ggöözzee  ççaarrppmmaakkttaaddıırr..  KKoonnuu  ffoottooğğrraaffllaarrllaa  ddeesstteekklleenneerreekk  vveerriillmmiişşttiirr..    
ÜÜllkkeemmiizz  vvee  DDüünnyyaa  üünniitteessiinniinn  ““NNeerreeddee,,  NNiiççiinn  YYaaşşııyyoorruuzz??  NNiiççiinn  ÜÜrreettiiyyoorruuzz??””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuussuunnddaa  
DDüünnyyaaddaa  nnüüffuussuunn  ddaağğııllıışşıınnddaa  eettkkiillii  oollaann  ffaakkttöörrlleerr  üüzzeerriinnddee  dduurruullmmuuşş,,  kkoonnuummuuzzllaa  iillggiillii  oollaarraakk  ççööll  
ttoopprraağğıınnaa  ddeeğğiinniillmmiişş  aannccaakk  ööğğrreenncciiyyee  ççööll  ttoopprraağğıınnıınn  öözzeelllliikklleerriinnddeenn  vveeyyaa  bbiirr  ttoopprraakk  ççeeşşiiddii  
oolldduuğğuunnddaann  bbaahhsseeddiillmmeemmiişş  kkoonnuu  ddeeğğiişşiikk  ffoottooğğrraaffllaarrllaa  ddeesstteekklleenneerreekk  aannllaattııllmmıışşttıırr..  ÜÜllkkeemmiizziinn  
KKaayynnaakkllaarrıı  üünniitteessiinnddee  ““GGöörreevviimmiizz  BBiilliinnççlleennddiirrmmee””  kkoonnuussuunnddaa  ÇÇöölllleeşşmmiişş  bbiirr  aallaannıınn  ffoottooğğrraaffıı  
vveerriilleerreekk  kkoonnuuyyaa  ddiikkkkaatt  ççeekkiillmmiişş  iiççeerriikkttee  ssuuyyuunn  bbiilliinnççssiizzccee  kkuullllaannıımmıınnıınn  yyooll  aaççttıığğıı  ssoorruunnllaarrddaann  
bbaahhsseeddiillmmiişş  kkoonnuu  ffoottooğğrraaffllaarrllaa  ddeesstteekklleenneerreekk  aannllaattııllmmıışşttıırr..    
  

GGiizzeemm  YYaayyıınnllaarrıı  66..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  DDeerrss  KKiittaabbıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassııyyllaa  
İİllggiillii  KKaazzaannıımmllaarr  İİnncceelleennddiiğğiinnddee;;  

YYeerryyüüzzüünnddee  YYaaşşaamm  ÜÜnniitteessiinniinn  ““İİkklliimmlleerr  vvee  İİnnssaannllaarr””    bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  
““DDüünnyyaannıınn  ffaarrkkllıı  ddooğğaall  oorrttaammllaarrıınnddaakkii  iinnssaann  yyaaşşaannttııllaarrıınnddaann  yyoollaa  ççııkkaarraakk  iikklliimm  öözzeelllliikklleerrii  
hhaakkkkıınnddaa  ççııkkaarrıımmllaarrddaa  bbuulluunnuurr..””  ÜÜllkkeemmiizz  vvee  DDüünnyyaa  ÜÜnniitteessiinnddee  ““NNeerreeddee,,  NNiiççiinn  YYaaşşııyyoorruuzz??  
NNeerreeddee  NNiiççiinn  ÜÜrreettiiyyoorruuzz??  BBaaşşllııkkllıı  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  ““ggöörrsseell  mmaatteerryyaalllleerrii  kkuullllaannaarraakk  
ddüünnyyaaddaa  nnüüffuuss  vvee  eekkoonnoommiikk  ffaaaalliiyyeettlleerriinn  ddaağğııllıışşıınnıınn  nneeddeennlleerrii  hhaakkkkıınnddaa  ççııkkaarrıımmllaarrddaa  bbuulluunnuurr..””  
ÜÜllkkeemmiizziinn  KKaayynnaakkllaarrıı  ÜÜnniitteessiinnddee  ““GGöörreevviimmiizz  BBiilliinnççlleennddiirrmmee””  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  
TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ccooğğrraaffii  öözzeelllliikklleerriinnii  ddiikkkkaattee  aallaarraakk  yyaattıırrıımm  vvee  pprroojjee  öönneerriilleerrii  ttaassaarrllaarr..””  ŞŞeekklliinnddee  
kkaazzaannıımmllaarr  bbeelliirrlleennmmiişşttiirr..  
  
GGiizzeemm  YYaayyıınnllaarrıı  66..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreennccii  ÇÇaallıışşmmaa  KKiittaabbıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  
KKoorruunnmmaassııyyllaa  İİllggiillii  EEttkkiinnlliikklleerr  İİnncceelleennddiiğğiinnddee;;  

YYeerryyüüzzüünnddee  YYaaşşaamm  ÜÜnniitteessiinniinn  ““İİkklliimmlleerr  vvee  İİnnssaannllaarr””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk;;  
““İİnnssaannllaarr  İİkklliimmlleerr””  ((SSuuddaann,,  MMaallii))  aaddllıı  eettkkiinnlliikkttee  ddöörrtt  ffoottooğğrraaff  vveerriillmmiişş  ööğğrreenncciilleerriinn  ffoottooğğrraaffllaarrllaa  
bbaağğllaannttııllıı  oollaann  ssoorruullaarraa  cceevvaapp  vveerrmmeelleerrii  iisstteennmmiişşttiirr..  BBuu  eettkkiinnlliikkttee  ööğğrreenncciilleerriinn  ççööll  iikklliimmiinnddee  
yyaaşşaayyaann  iinnssaannllaarrıınn  yyaaşşaamm  ttaarrzzllaarrıınnıı  ööğğrreennmmeelleerrii  aammaaççllaannmmıışş  oollaabbiilliirr..  ÜÜllkkeemmiizz  vvee  DDüünnyyaa  
ÜÜnniitteessiinniinn  ““NNeerreeddee,,  NNiiççiinn  YYaaşşııyyoorruuzz??  NNiiççiinn  ÜÜrreettiiyyoorruuzz??””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk;;  KKııttaallaarr  
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ÜÜllkkeelleerr  vvee  NNüüffuussllaarr  aaddllıı  eettkkiinnlliikkttee  üüllkkeelleerr  vveerriillmmiişş  bbuu  ttaabblloo  yyaarrddıımmııyyllaa  ööğğrreenncciilleerriinn  nnüüffuussuunn  
yyooğğuunn  vveeyyaa  sseeyyrreekk  oolldduuğğuu  yyeerrlleerrllee  iillggiillii  öözzeelllliikklleerrii  bbuullmmaallaarrıı  iisstteennmmiişşttiirr..  ÜÜllkkeemmiizziinn  KKaayynnaakkllaarrıı  
ÜÜnniitteessiinnddee  ““GGöörreevviimmiizz  BBiilliinnççlleennddiirrmmee””  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  hhaazzıırrllaannaann  ““DDooğğaayyıı  KKoorruuyyaallıımm””  
aaddllıı  eettkkiinnlliikkttee  tteemmiizz  bbiirr  ççeevvrree  iillee  kkiirrlleettiillmmiişş  bbiirr  ççeevvrreenniinn  rreessiimmlleerrii  vveerriillmmiişş  ööğğrreenncciilleerriinn  bbuu  
rreessiimmlleerrii  yyoorruummllaammaallaarrıı  iisstteennmmiişşttiirr..  
  

EEvvrreenn  YYaayyıınnllaarrıı  66..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  DDeerrss  KKiittaabbıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassııyyllaa  
İİllggiillii  KKoonnuullaarr  İİnncceelleennddiiğğiinnddee;;  

YYeerryyüüzzüünnddee  YYaaşşaamm  ÜÜnniitteessiinniinn  ““DDooğğaayyllaa  BBaaşşbbaaşşaa””  kkoonnuussuunnddaa  ddüünnyyaaddaa  ggöörrüülleenn  iikklliimm  
ttiipplleerrii  aannllaattııllmmıışş  ((ssııccaakk,,  kkuurraakk,,  ııllıımmaann,,  kkaarraassaall,,  ssooğğuukk))  kkuurraakk  iikklliimmlleerr  aannllaattııllıırrkkeenn  ““ççööll””  
iikklliimmiinnddeenn  bbaahhsseeddiillmmiişş  aannccaakk  ttoopprraakk  oollaarraakk  öözzeelllliiğğiinnddeenn  bbaahhsseeddiillmmeemmiişşttiirr..  ÜÜllkkeemmiizziinn  
KKaayynnaakkllaarrıı  ÜÜnniitteessiinnddee    ““KKaayynnaakkllaarrıımmıızz  vvee  EEkkoonnoommii””  aaddllıı  kkoonnuuddaa  üüllkkeemmiizziinn  eekkoonnoommiissiinnee  kkaattkkııssıı  
oollaann  kkaayynnaakkllaarraa  ddeeğğiinniillmmiişş  bbuunnllaarrddaann  bbiirriinniinn  ddee  ttoopprraakk  oolldduuğğuu  bbeelliirrttiillmmiişş,,  ttoopprraakk  vveeyyaa  ttoopprraağğıınn  
kkoorruunnmmaassıınnaa  yyöönneelliikk  hheerrhhaannggii  bbiirr  bbiillggiiyyee  yyeerr  vveerriillmmeemmiişşttiirr..  AAyynnıı  üünniitteeddee  ““TTeekk  BBiirr  DDüünnyyaammıızz  
VVaarr””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuuddaa  ddooğğaall  kkaayynnaakkllaarrıınn  bbiilliinnççssiizzccee  kkuullllaannıımmıınnıınn  ssoonnuuççllaarrıı  üüzzeerriinnddee  dduurruullmmuuşş,,  
aayynnıı  kkoonnuuddaa    ““YYookk  OOllaann  KKaayynnaağğıımmıızz,,  TToopprraağğıımmıızz””    bbööllüümmüünnddee  eerroozzyyoonnaa  ddeeğğiinniillmmiişş  eerroozzyyoonnuunn  
yyaaşşaannddıığğıı  bbiirr  yyeerriinn  ffoottooğğrraaffıı  vveerriillmmiişşttiirr..  TTüürrkkiiyyee’’ddee  eerroozzyyoonnuunn  AAvvrruuppaa’’ddaann  vvee  AAffrriikkaa’’ddaann  ddaahhaa  
ffaazzllaa  yyaaşşaannddıığğıı  bbeelliirrttiillmmiişş  ööğğrreenncciilleerrddee  dduuyyaarrllııllııkk  yyaarraattııllmmaayyaa  ççaallıışşııllmmıışşttıırr..  
  
EEvvrreenn  YYaayyıınnllaarrıı  66..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  DDeerrss  KKiittaabbıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassııyyllaa  
İİllggiillii  KKaazzaannıımmllaarr  İİnncceelleennddiiğğiinnddee;;  

YYeerryyüüzzüünnddee  YYaaşşaamm  ÜÜnniitteessiinniinn  ““DDooğğaayyaa  BBaakkıışş””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  ““DDüünnyyaannıınn  
ffaarrkkllıı  ddooğğaall  oorrttaammllaarrıınnddaakkii  iinnssaann  yyaaşşaannttııllaarrıınnddaann  yyoollaa  ççııkkaarraakk  iikklliimm  öözzeelllliikklleerrii  hhaakkkkıınnddaa  
ççııkkaarrıımmllaarrddaa  bbuulluunnuurr..””  ÜÜllkkeemmiizziinn  KKaayynnaakkllaarrıı  ÜÜnniitteessiinnddee  ““KKaayynnaakkllaarrıımmıızz  vvee  EEkkoonnoommii””  
kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  ““üüllkkeemmiizziinn  kkaayynnaakkllaarrııyyllaa  eekkoonnoommiikk  ffaaaalliiyyeettlleerriinniinn  iilliişşkkiilleennddiirreerreekk  
bbuunnllaarrıınn  üüllkkee  eekkoonnoommiissiinnddeekkii  yyeerriinnii  vvee  öönneemmiinnii  ddeeğğeerrlleennddiirriirr..””  AAyynnıı  üünniitteeddee  ““TTeekk  BBiirr  DDüünnyyaammıızz  
VVaarr””  aaddllıı  kkoonnuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  ““ddooğğaall  kkaayynnaakkllaarrıımmıızzıınn  bbiilliinnççssiizzccee  ttüükkeettiillmmeessiinniinn  iinnssaann  
yyaaşşaannttııssıınnaa  eettkkiilleerriinnii  ttaarrttıışşıırr..””  ŞŞeekklliinnddee  kkaazzaannıımmllaarr  bbeelliirrlleennmmiişşttiirr..  
  
EEvvrreenn  YYaayyıınnllaarrıı  66..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreennccii  ÇÇaallıışşmmaa  KKiittaabbıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  
KKoorruunnmmaassııyyllaa  İİllggiillii  EEttkkiinnlliikklleerr  İİnncceelleennddiiğğiinnddee;;  

YYeerryyüüzzüünnddee  YYaaşşaamm  ÜÜnniitteessiinniinn  ““DDooğğaayyllaa  BBaaşşbbaaşşaa””  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  vveerriilleenn  
““HHaayyaattıınnddaann  İİççiinnddeenn””  eettkkiinnlliiğğiinnddee  üüçç  ffaarrkkllıı  iikklliimm  ttiippiinnee  aaiitt  ffoottooğğrraaffllaarr  vveerriillmmiişş  ööğğrreenncciilleerriinn  
bbuunnllaarrllaa  iillggiillii  aarraaşşttıırrmmaa  yyaappmmaallaarrıı  iisstteennmmiişşttiirr..  ÜÜllkkeemmiizziinn  KKaayynnaakkllaarrıı  ÜÜnniitteessiinnddee    ““TTeekk  BBiirr  
DDüünnyyaammıızz  VVaarr””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  ““ÇÇeevvrreecciilleerr  vvee  KKaayynnaakkllaarrıımmıızz””  aaddllıı  eettkkiinnlliikklleerrddee  
ttoopprraakk  vvee  ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassıınnaa  yyöönneelliikk  bbiirr  bbööllüümmee  yyeerr  vveerriillmmeemmiişşttiirr..      
  
MMEEBB  YYaayyıınnllaarrıı  77..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  DDeerrss  KKiittaabbıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassııyyllaa  İİllggiillii  
KKoonnuullaarr  İİnncceelleennddiiğğiinnddee;;  

EEkkoonnoommii  vvee  SSoossyyaall  HHaayyaatt  ÜÜnniitteessiinniinn  ““TToopprraakk  AAnnaa””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuussuunnddaa  üürreettiimmddee  vvee  
yyöönneettiimmddee  ttoopprraağğıınn  öönneemmiinniinn  aannllaattııllddıığğıı  kkoonnuuddaa  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  bbiirr  ttaarrıımm  üüllkkeessii  oolldduuğğuu  ((bbuunnuunnllaa  
iillggiillii  kkuurruulluuşşllaarr  öörrnneekk  vveerriillmmiişş))  bbeelliirrttiillmmiişş,,  TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  ttaarrıımmssaall  nnüüffuuss  yyooğğuunnlluuğğuu  ttaabblloollaarrllaa  
ggöösstteerriillmmiişş  ttaarrıımmssaall  ffaaaalliiyyeettlleerriinn  ggeelliişşiimm  ssüürreeççlleerrii  aannllaattııllmmıışşttıırr..  KKoonnuu  ÂÂşşııkk  VVeeyysseell’’iinn  bbiirr  şşiiiirriiyyllee  
ddeesstteekklleennmmiişşttiirr..  AAyynnıı  üünniitteenniinn  ““TTaarriihhttee  TToopprraakk  YYöönneettiimmii””  aaddllıı  kkoonnuussuunnddaa  ttaarriihhiinn  ffaarrkkllıı  
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ddöönneemmlleerriinnddee  ttoopprraağğıınn  üürreettiimm  vvee  yyöönneettiimmddeekkii  öönneemmii  aannllaattııllmmıışş,,  HHiittiittlleerrddeenn  OOrrttaaççaağğ  AAvvrruuppaassıı’’nnaa,,  
SSeellççuukklluullaarrddaann,,  BBiizzaannssllııllaarraa  vvee  OOssmmaannllııllaarraa  kkaaddaarr  ttoopprraağğıınn  ddeevvlleett  vvee  iinnssaann  hhaayyaattıınnddaakkii  yyeerriinnee  
ddeeğğiinniillmmiişşttiirr..  ((ffeeooddaalliittee,,  iikkttaa  ssiisstteemmii  vvee  ttıımmaarr  ssiisstteemmii  öörrnneekklleerriiyyllee  aannllaattııllmmıışş))..    
YYaaşşaayyaann  DDeemmookkrraassii  ÜÜnniitteessiinniinn  ““ÇÇeevvrree  YYaassaassıı  HHüükküümmeettlleerriinn  TTaassaassıı””  aaddllıı  kkoonnuussuunnddaa  TTüürrkkiiyyee’’ddee  
kkıırrssaall  bbiirr  aallaannddaa  ttoopprraağğaa  ggöömmüüllüü  hhaallddee  bbuulluunnaann  zzeehhiirrllii  vvaarriilllleerrddeenn  yyoollaa  ççııkkııllaarraakk  TTBBMMMM’’ddee  
ççııkkaarrııllaann  ççeevvrree  yyaassaassıınnıınn  iiççeerriiğğiinnddeenn  bbaahhsseeddiillmmiişşttiirr..  ÖÖğğrreettmmeenn  kkııllaavvuuzz  kkiittaabbıınnddaa  ööğğrreenncciilleerriinn  
dduuyyaarrllııllıığğıınnıı  aarrttttıırrmmaakk  aammaaccııyyllaa  ööğğrreettmmeennlleerriinn  bbeelliirrlleenneenn  ssoorruullaarrıı  ööğğrreenncciilleerree  ssoorrmmaallaarrıı  
iisstteennmmiişşttiirr..  ((ggöörreevvllii  vvee  yyeettkkiillii  oollssaayyddıınnıızz  kkııyyıı  vvee  ççeevvrree  iillee  iillggiillii  nnee  ttüürr  ddüüzzeennlleemmeelleerr  yyaappaarrddıınnıızz??))  
TToopprraağğıınn  kkiirrlleettiillmmeessiinniinn  aannllaattııllddıığğıı  bbuu  kkoonnuuddaa  ööğğrreenncciilleerriinn  dduuyyaarrllııllıığğıınnıı  aarrttıırrmmaa  aammaaççllıı  ddaahhaa  ffaazzllaa  
bbiillggii  vveerriilleebbiilliirrddii..  ÜÜllkkeelleerr  AArraassıı  KKööpprrüülleerr  ÜÜnniitteessiinniinn  ““DDüünnyyaaddaa  NNeelleerr  OOlluuyyoorr””  aaddllıı  kkoonnuussuunnddaa  
aarrttaann  ddüünnyyaa  nnüüffuussuunnuunn  ddüünnyyaaddaakkii  ddooğğaall  ddeennggeeyyii  bboozzaarraakk  kküürreesseell  ssoorruunnllaarrıı  oorrttaayyaa  ççııkkaarrddıığğıı  
bbeelliirrttiillmmeekkttee  vvee  ccaannllıı  yyaaşşaammıınnıınn  tteehhlliikkeeyyee  ggiirrddiiğğii  aannllaattııllmmaakkttaaddıırr..  YYaaşşaannaann  iikklliimm  ddeeğğiişşiikklliikklleerriinniinn  
ddee  bboozzuullaann  ddooğğaall  ddeennggeenniinn  öönneemmllii  bbiirr  ssoonnuuccuu  oolldduuğğuu  vvuurrgguullaannmmıışşttıırr..  KKoonnuu  ffoottooğğrraaffllaarrllaa  
ddeesstteekklleennmmiişş  aannccaakk  ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassııyyllaa  iillggiillii  bbiirr  ddeettaayyaa  yyeerr  vveerriillmmeemmeessii  eekkssiikklliikk  oollaarraakk  
ddeeğğeerrlleennddiirriillmmeekktteeddiirr..  BBuu  kkoonnuuddaa  ttoopprraakk  kkiirrlleennmmeessiinniinn  ggeelleecceeğğiimmiizzii  tteehhddiitt  eettttiiğğii  hhaattttaa  bbaazzıı  ccaannllıı  
ttüürrlleerriinniinn  yyookk  oollmmaayyllaa  kkaarrşşıı  kkaarrşşııyyaa  oolldduuğğuu  aannllaattııllaabbiilliirrddii..  KKoonnuu  ggüünncceell  öörrnneekklleerrllee  vvee  ggöörrsseelllleerrllee  
iişşlleenniipp  ddiikkkkaatt  ççeekkiiccii  bbiirr  şşeekkiillddee  aannllaattııllaabbiilliirrddii..  
  
MMEEBB  YYaayyıınnllaarrıı  77..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  DDeerrss  KKiittaabbıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassııyyllaa  İİllggiillii  
KKaazzaannıımmllaarr  İİnncceelleennddiiğğiinnddee;;  

EEkkoonnoommii  vvee  SSoossyyaall  HHaayyaatt  ÜÜnniitteessiinniinn  ““TToopprraakk  AAnnaa””    vvee  ““TTaarriihhttee  TToopprraakk  YYöönneettiimmii””  
bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuullaarrııyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  ““üürreettiimm  vvee  yyöönneettiimmddee  ttoopprraağğıınn  öönneemmiinnii  ttaarriihhtteenn  öörrnneekklleerrllee  
aaççııkkllaarr..””  YYaaşşaayyaann  DDeemmookkrraassii  ÜÜnniitteessiinniinn  ““ÇÇeevvrree  YYaassaassıı  HHüükküümmeettlleerriinn  TTaassaassıı””  aaddllıı  kkoonnuussuuyyllaa  
iillggiillii  oollaarraakk  ““ssiiyyaassii  ppaarrttiilleerriinn,,  ssiivviill  ttoopplluumm  öörrggüüttlleerriinniinn,,  mmeeddyyaannıınn  vvee  bbiirreeyylleerriinn,,  ggüünnddeemmii  vvee  
yyöönneettiimmiinn  kkaarraarr  aallmmaa  ssüürreeççlleerriinnii  nnee  şşeekkiillddee  eettkkiilleeddiiğğiinnii  öörrnneekklleerr  üüzzeerriinnddeenn  ttaarrttıışşıırr..””  ÜÜllkkeelleerr  AArraassıı  
KKööpprrüülleerr  ÜÜnniitteessiinniinn  ““DDüünnyyaaddaa  NNeelleerr  OOlluuyyoorr””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  ““kküürreesseell  ssoorruunnllaarrllaa  
uulluussllaarraarraassıı  kkuurruulluuşşllaarrıınn  kkuurruulluuşş  aammaaççllaarrıınnıı  iilliişşkkiilleennddiirriirr..””  vvee  ““kküürreesseell  ssoorruunnllaarrıınn  ççöözzüümmlleerriinniinn  
yyaaşşaammaa  ggeeççiirriillmmeessiinnddee  kkiişşiisseell  ssoorruummlluulluuğğuunnuu  ffaarrkk  eeddeerr..””  ŞŞeekklliinnddee  kkaazzaannıımmllaarr  bbeelliirrlleennmmiişşttiirr..    
  
MMEEBB  YYaayyıınnllaarrıı  77..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreennccii  ÇÇaallıışşmmaa  KKiittaabbıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  
KKoorruunnmmaassııyyllaa  İİllggiillii  EEttkkiinnlliikklleerr  İİnncceelleennddiiğğiinnddee;;    

EEkkoonnoommiikk  vvee  SSoossyyaall  HHaayyaatt  ÜÜnniitteessiinniinn  ““TToopprraakk  AAnnaa””  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  ““NNeelleerr  YYaappaabbiilliirriizz””  
aaddllıı  eettkkiinnlliikkttee  ööğğrreenncciilleerree  ttaarrıımm  ttoopprraağğıınnddaann  ddaahhaa  iiyyii  ffaayyddaallaannaabbiillmmeekk  iiççiinn  nneelleerr  yyaappııllmmaassıı  
ggeerreekkttiiğğii  iillee  iillggiillii  hhaayyaall  eettttiikklleerriinnii  yyaazzmmaallaarrıı  iisstteennmmiişşttiirr..  AAyynnıı  üünniitteeddee  ““TTaarriihhttee  TToopprraakk  YYöönneettiimmii””  
kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  aarraaşşttıırrmmaa  kkoonnuummuuzzllaa  iillggiillii  bbiirr  eettkkiinnlliiğğee  rraassttllaannmmaammıışşttıırr..  YYaaşşaayyaann  DDeemmookkrraassii  
ÜÜnniitteessiinnddee  ““ÇÇeevvrree  YYaassaassıı  HHüükküümmeettlleerriinn  TTaassaassıı””  aaddllıı  kkoonnuuddaa  aarraaşşttıırrmmaammıızzllaa  iillggiillii  oollaarraakk  bbiirr  
eettkkiinnlliiğğee  rraassttllaannmmaammıışşttıırr..  ÜÜllkkeelleerraarraassıı  KKööpprrüülleerr  ÜÜnniitteessiinniinn  ““DDüünnyyaaddaa  NNeelleerr  OOlluuyyoorr””  kkoonnuussuuyyllaa  
iillggiillii  oollaarraakk  DDüünnyyaammıızz  vvee  DDüünnyyaammıızzıınn  ssoorruunnllaarrıı  aaddllıı  eettkkiinnlliikkttee  ddüünnyyaaddaa  ggeelleecceekkttee  yyaaşşaannmmaassıı  
oollaassıı  ddooğğaall  ssoorruunnllaarrllaa  iillggiillii  eettkkiinnlliikk  yyeerr  aallmmaakkttaa  aammaa  bbuurraaddaa  ttoopprraakk  vvee  ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassııyyllaa  
iillggiillii  bbiirr  iiççeerriikk  bbuulluunnmmaammaakkttaaddıırr..    
  
AAnnııtttteeppee  YYaayyıınnllaarrıı  77..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  DDeerrss  KKiittaabbıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassııyyllaa  
İİllggiillii  KKoonnuullaarr  İİnncceelleennddiiğğiinnddee;;  
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EEkkoonnoommiikk  vvee  SSoossyyaall  HHaayyaatt  ÜÜnniitteessiinniinn  ““TToopprraakkttaann  GGeelleenn  YYaaşşaamm””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuussuunnddaa  
vveerriimmllii  ttoopprraakkllaarraa  ssaahhiipp  oollmmaakk  nneeddeenn  öönneemmlliiddiirr??  SSoorruussuuyyllaa  kkoonnuuyyaa  ddiikkkkaatt  ççeekkiillmmiişş  ggeeççmmiişştteenn  
ggüünnüümmüüzzee  ttoopprraağğıınn  iinnssaann  hhaayyaattıınnddaakkii  öönneemmiinnddeenn  öörrnneekklleerr  vveerriilleerreekk  bbaahhsseeddiillmmiişş,,  mmiittoolloojjiiddee,,  
AAnnaaddoolluu’’ddaa  vvee  OOrrttaa  AAssyyaa  kküüllttüürrlleerriinnddee  ttoopprraağğıınn  kkuuttssaall  ssaayyııllddıığğıınnaa  ddeeğğiinniillmmiişş  ddaahhaa  ssoonnrraa  
BBaabbiilllleerrddeenn,,  SSeellççuukklluullaarraa  vvee  OOssmmaannllııllaarraa  kkaaddaarr  ttoopprraakkllaa  iillggiillii  oollgguullaarraa  yyeerr  vveerriillmmiişşttiirr..  KKoonnuu  ÂÂşşııkk  
VVeeyysseell’’iinn  bbiirr  şşiiiirrii,,  bbiirr  rreessiimm  iillee  ddeesstteekklleenneerreekk  aannllaattııllmmıışşttıırr..  AAyynnıı  kkoonnuunnuunn  ““GGüünnüümmüüzzddee  TTaarrıımm””  
aaddllıı  bbööllüümmüünnddee  TTüürrkkiiyyee’’ddee  ttaarrıımmssaall  aallaannddaa  yyaappııllaann  ffaaaalliiyyeettlleerrddeenn  bbaahhsseeddiillmmiişş,,  GGAAPP  öörrnneeğğiinnddeenn  
hhaarreekkeettllee  kkoonnuu  aannllaattııllmmıışş  GGAAPP’’ıınn  iilleerriiddee  ssaağğllaayyaaccaağğıı  ffaayyddaallaarrddaann  vvee  ttaarrıımmssaall  aallaannddaa  
ggeerrççeekklleeşşeecceekk  ggeelliişşmmeelleerree  ddeeğğiinniillmmiişşttiirr..    
ÜÜllkkeelleerr  AArraassıı  KKööpprrüülleerr  ÜÜnniitteessiinniinn  ““ÇÇöözzüümm  BBeekklleeyyeenn  DDüünnyyaa  SSoorruunnllaarrıı””  aaddllıı  kkoonnuussuunnddaa  ggüünnüümmüüzz  
ççeevvrree  ssoorruunnllaarrıınnddaann  vvee  bbuu  ssoorruunnllaarrllaa  iillggiilleenneenn  uulluussllaarraarraassıı  kkuurruulluuşşllaarrddaann  bbaahhsseeddiillmmiişş,,  kkoonnuu  
kküürreesseell  ııssıınnmmaa  öörrnneeğğiiyyllee  iişşlleennmmiişş  kkoonnuu  bbiirrbbiirriinnddeenn  ffaarrkkllıı  ffoottooğğrraaffllaarrllaa  ddeesstteekklleennmmiişş  aannccaakk  ttoopprraakk  
vveeyyaa  ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassııyyllaa  iillggiillii  hheerrhhaannggii  bbiirr  aaççııkkllaammaayyaa  vveeyyaa  ffoottooğğrraaffaa  yyeerr  vveerriillmmeemmiişşttiirr..  AAyynnıı  
üünniitteeddee  ““ÇÇeevvrree  vvee  BBiizz””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuuddaa  ççeevvrree  dduuyyaarrllııllıığğıınnıınn  aarrttıırrııllmmaassıı  iişşlleennmmiişş,,  AAttaattüürrkk’’üünn  
““YYüürrüüyyeenn  KKööşşkk””  aannııssıı  aannllaattııllaarraakk  dduuyyaarrllııllıığğıınn  aarrttıırrııllmmaassıı  ssaağğllaannmmıışş  ffaakkaatt  kkoonnuu  ggeenneelliinnddee  ttoopprraakk  
vvee  ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassıınnaa  ddeeğğiinniillmmeemmiişşttiirr..  AAyynnıı  kkoonnuunnuunn  ““ÇÇeevvrree  BBiilliinncciiyyllee  AAllıışşvveerriişş  YYaappaallıımm””  
bbööllüümmüünnddee  iissee  aattııkkllaarrıınn  ççeevvrreeyyee  zzaarraarr  vveerrddiiğğii  bbuu  zzaarraarrıınn  ttüümm  ccaannllıı  ttüürrlleerriinnii  eettkkiilleeddiiğğiinnddeenn  
bbaahhsseeddiillmmiişş,,  aattııkkllaarrllaa  ttoopprraakk  kkiirrlliilliiğğiinniinn  ddee  mmeeyyddaannaa  ggeellddiiğğii  bbeelliirrttiillmmiişşttiirr..    
  
AAnnııtttteeppee  YYaayyıınnllaarrıı  77..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  DDeerrss  KKiittaabbıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassııyyllaa  
İİllggiillii  KKaazzaannıımmllaarr  iinncceelleennddiiğğiinnddee;;  

EEkkoonnoommiikk  vvee  SSoossyyaall  HHaayyaatt  üünniitteessiinniinn  ““TToopprraakkttaann  GGeelleenn  YYaaşşaamm””  aaddllıı  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  
oollaarraakk  ““üürreettiimmddee  vvee  yyöönneettiimmddee  ttoopprraağğıınn  öönneemmiinnii  ttaarriihhtteenn  öörrnneekklleerrllee  aaççııkkllaarr..””  ÜÜllkkeelleerr  AArraassıı  
KKööpprrüülleerr  ÜÜnniitteessiinniinn  ““ÇÇöözzüümm  BBeekklleeyyeenn  DDüünnyyaa  SSoorruunnllaarrıı””  vvee  aayynnıı  üünniitteeddee  ““ÇÇeevvrree  vvee  BBiizz””  
kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  kküürreesseell  ssoorruunnllaarrllaa  uulluussllaarraarraassıı  kkuurruulluuşşllaarrıınn  kkuurruulluuşş  aammaaççllaarrıınnıı  
iilliişşkkiilleennddiirriirr  vvee  kküürreesseell  ssoorruunnllaarrıınn  ççöözzüümmlleerriinniinn  yyaaşşaammaa  ggeeççiirriillmmeessiinnddee  kkiişşiisseell  ssoorruummlluulluuğğuunnuu  
ffaarrkk  eeddeerr..””  ŞŞeekklliinnddee  kkaazzaannıımmllaarr  bbeelliirrlleennmmiişşttiirr..  KKoonnuullaarr  FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ddeerrssiinniinn  ““İİnnssaann  vvee  
ÇÇeevvrree””  üünniitteessiiyyllee  iilliişşkkiilleennddiirriillmmiişşttiirr..        
  
AAnnııtttteeppee  YYaayyıınnllaarrıı  77..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreennccii  ÇÇaallıışşmmaa  KKiittaabbıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  
KKoorruunnmmaassııyyllaa  İİllggiillii  EEttkkiinnlliikklleerr  İİnncceelleennddiiğğiinnddee;;    

EEkkoonnoommiikk  vvee  SSoossyyaall  HHaayyaatt  ÜÜnniitteessiinniinn  ““TToopprraakkttaann  GGeelleenn  YYaaşşaamm””  aaddllıı  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  
oollaarraakk  ““NNaassııll  YYöönneettiirrddiinniizz””  eettkkiinnlliiğğii  hhaazzıırrllaannmmıışş  eettkkiinnlliikkttee  ttoopprraakk  yyöönneettiimmiiyyllee  iillggiillii  vveerriilleenn  ttaarriihhii  
hhiikkââyyeeddee  ööğğrreenncciilleerriinn  oo  ddöönneemmddee  yyöönneettiiccii  oollssaallaarrddıı  ttoopprraağğıı  nnaassııll  yyöönneetteecceekklleerriiyyllee  iillggiillii  ffiikkiirrlleerriinnii  
yyaazzmmaallaarrıı  iisstteennmmiişşttiirr..  YYiinnee  aayynnıı  kkoonnuuddaa  ““BBuullaallıımm  ÖÖğğrreenneelliimm””  aaddllıı  eettkkiinnlliikkttee  kkoonnuummuuzzllaa  iillggiillii  
oollmmaayyaann  eesskkii  ttoopprraakk  ssiisstteemmlleerriiyyllee  iillggiillii  bbiirr  bbuullmmaaccaayyaa  yyeerr  vveerriillmmiişşttiirr..  ÜÜllkkeelleerr  AArraassıı  KKööpprrüülleerr  
ÜÜnniitteessiinniinn  ““ÇÇöözzüümm  BBeekklleeyyeenn  DDüünnyyaa  SSoorruunnllaarrıı””  bbaaşşllııkkllıı  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  ““ÇÇeevvrree  HHaakkkkıı””  
aaddllıı  eettkkiinnlliikkttee  ççeevvrree  kkiirrlliilliiğğiiyyllee  iillggiillii  vveerriilleenn  ffoottooğğrraaffıı  ööğğrreenncciilleerriinn  yyoorruummllaammaassıı  iisstteennmmiişşttiirr..  AAyynnıı  
üünniitteeddee  ““ÇÇeevvrree  vvee  BBiizz””  kkoonnuussuuyyllaa  iillggiillii  oollaarraakk  ““ÇÇeevvrree  HHaakkkkıı””  aaddllıı  eettkkiinnlliikkttee  kkoonnuunnuunn  ööğğrreenncciilleerr  
ttaarraaffıınnddaann  ookkuunnuupp  vveerriilleenn  ddöörrtt  ttaannee  ssoorruunnuunn  cceevvaappllaannddıırrııllmmaassıı  iisstteennmmiişşttiirr..  AAyynnıı  kkoonnuunnuunn  ““ÇÇeevvrree  
BBiilliinncciiyyllee  AAllıışşvveerriişş  YYaappaallıımm””  bbööllüümmüüyyllee  iillggiillii  oollaarraakk  vveerriilleenn  eettkkiinnlliikkttee  kküürreesseell  ssoorruunnllaarrllaa  iillggiillii  
vveerriilleenn  ffoottooğğrraaffllaarrıınn  iinncceelleenniipp  ssoorruunnllaarrıınn  nneeddeennlleerriinnii,,  bbuu  ssoorruunnllaarrıınn  üüllkkeemmiizzii  nnaassııll  
eettkkiilleeyyeebbiilleecceeğğiinnii  vvee  bbuu  ssoorruunnllaarraa  yyöönneelliikk  iinnssaann  oollaarraakk  iişşbbiirrlliiğğiinnee  ddaayyaallıı  hhaannggii  ççöözzüümmlleerriinn  
ggeettiirriilleebbiilleecceeğğiinniinn  ööğğrreenncciilleerr  ttaarraaffıınnddaann  yyaazzııllmmaassıı  iisstteennmmiişşttiirr..  
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66  vvee  77..  ssıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ddeerrss  kkiittaappllaarrıınnddaa  aarraaşşttıırrmmaa  kkoonnuummuuzzllaa  iillggiillii  bbiirr  kkoonnuunnuunn  ttaamm  

aannllaammııyyllaa  eellee  aallıınnmmaaddıığğıı  ssaaddeeccee  ddoollaayyllıı  ddeeğğiinniillddiiğğii  ggöörrüüllmmüüşşttüürr..  OOyyssaa  kkoonnuullaarrıınn  iiççeerriissiinnddee  
ssaaddeeccee  ddeeğğiinniilleerreekk  ggeeççiillmmeekk  yyeerriinnee  kkoonnuu  bbaaşşllıı  bbaaşşıınnaa  eellee  aallıınnıırrssaa  ööğğrreenncciiddee  ttoopprraakk  vvee  ttoopprraağğıınn  
kkoorruunnmmaassıınnaa  yyöönneelliikk  bbeelliirrllii  bbiilliinnçç  oolluuşşttuurraabbiilliirr..  ÖÖğğrreettmmeenn  kkııllaavvuuzz  kkiittaappllaarrıınnddaa  ddaa  yyiinnee  
ööğğrreettmmeennlleerrii  yyöönnlleennddiirrmmee  aannllaammıınnddaa  ttoopprraakk  vvee  ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassıınnaa  yyöönneelliikk  yyeetteerrllii  ddüüzzeeyyddee  
bbiillggii  bbuulluunnmmaammaassıı  ddaa  aayyrrıı  bbiirr  eelleeşşttiirrii  kkoonnuussuudduurr..  66..  vvee  77..  ssıınnııff  ddüüzzeeyyiinnddee  hhaazzıırrllaannaaccaakk  oollaann  yyeennii  
kkiittaappllaarrddaa  bbuu  kkoonnuuyyaa  ggeerreekkeenn  öönneemmiinn  vveerriillmmeessii  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  66  vvee  77..  ssıınnııffllaarr  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  
ddeerrsslleerrii  iiççiinn  bbeelliirrlleenneenn  kkaazzaannıımmllaarr  iiççeerriissiinnddee  aarraaşşttıırrmmaa  kkoonnuummuuzz  oollaann  ““TToopprraakk  vvee  ttoopprraağğıınn  
kkoorruunnmmaassıı””  iillee  iillggiillii  hheerrhhaannggii  bbiirr  kkaazzaannıımmıınn  yyeerr  aallmmaaddıığğıı  ggöörrüüllmmüüşşttüürr..  OOyyssaa  mmüüffrreeddaatt  iiççeerriissiinnddee  
ddoollaayyllıı  ddaa  oollssaa  ttoopprraakk  vvee  ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassııyyllaa  iillggiillii  bbiilliinncciinn  vveerriillmmeessiinnee  yyöönneelliikk  kkaazzaannıımmllaarrıınn  
bbuulluunnmmaassıınnıınn  ffaayyddaallıı  oollaabbiilleecceeğğii  ddüüşşüünnüülleebbiilliirr..  66  vvee  77..  ssıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ööğğrreennccii  ççaallıışşmmaa  
kkiittaappllaarrıı  eettkkiinnlliikk  bbooyyuuttuunnddaa  iinncceelleennddiiğğiinnddee  aarraaşşttıırrmmaa  kkoonnuummuuzzllaa  iillggiillii  nneerreeddeeyyssee  hhiiççbbiirr  eettkkiinnlliiğğiinn  
yyeerr  aallmmaaddıığğıı  ggöözzlleennmmiişşttiirr..  BBaazzıı  eettkkiinnlliikklleerriinn  iiççeerriissiinnee  aarraaşşttıırrmmaa  kkoonnuummuuzzuu  iillggiilleennddiirreebbiilleecceekk  bbaazzıı  
oollgguullaarrıınn  ssııkkıışşttıırrııllddıığğıı  tteessppiitt  eeddiillmmiişşttiirr..    
  

  
TTaabblloo::22..  22001100––22001111  EEğğiittiimm  ÖÖğğrreettiimm  YYııllıınnddaa  TTüürrkkiiyyee’’ddee  UUyygguullaammaaddaa  OOllaann  İİllkkööğğrreettiimm  66..vvee  
77..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  KKiittaappllaarrıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassıı  İİllee  İİllggiillii  KKaavvrraammllaarrıınn  

TTaabblloossuu  
YYaayyıınneevvii  AAllttıınn  

YYaayyıınnllaarrıı  
66..  SSıınnııff  

GGiizzeemm  
YYaayyıınnllaarrıı  
66..  SSıınnııff  

EEvvrreenn  
YYaayyıınnllaarrıı  
66..  SSıınnııff  

MMEEBB  
YYaayyıınnllaarrıı    
66..  SSıınnııff  

AAnnııtttteeppee  
YYaayyıınnllaarrıı  
77..  SSıınnııff  

MMEEBB  
YYaayyıınnllaarrıı  
77..  SSıınnııff  

KKaavvrraammllaarr              
TToopprraakk  77  22  33  1166  3399  2277  
ÇÇööll  vvee  
ÇÇöölllleeşşmmee  

55  __  11  __  __  __  

DDooğğaall  
KKaayynnaakk  

99  99  11  11  77  __  

TTaarrıımm  99  1133  11  99  2288  1122  
ÇÇeevvrree  
KKiirrlliilliiğğii  

__  __  77  __  33  11  

EErroozzyyoonn  __  __  22  77  __  __  
ÇÇeevvrree  __  __  __  33  2200  __  
TToopprraakk  
KKiirrlliilliiğğii  

__  __  __  __  11  __  

  
AArraaşşttıırrmmaaccıı  ttaarraaffıınnddaann  bbeelliirrlleenneenn  bbaazzıı  kkaavvrraammllaarr  ttüümm  yyaayyıınneevvlleerriinniinn  kkiittaappllaarrıınnddaa  aarraannmmıışş  

ssoonnuuççttaa  eenn  ffaazzllaa  kkaavvrraammıınn  ggeeççttiiğğii  yyaayyıınnıınn  77..ssıınnııff  AAnnııtttteeppee  YYaayyıınnıı  oolldduuğğuu  ggöörrüüllmmüüşşttüürr..  KKoonnuuyyllaa  
ddiirreekktt  iillggiillii  oolldduuğğuu  ddüüşşüünnüülleenn  kkaavvrraammllaarrıınn  bbaazzıı  yyaayyıınnllaarrddaa  ssaaddeeccee  bbiirrkkaaçç  ddeeffaa  ggeeççttiiğğii  bbaazzııllaarrıınnddaa  
iissee  yyooğğuunnlluukklluu  oollaarraakk  kkuullllaannııllddıığğıı  tteessppiitt  eeddiillmmiişşttiirr..  BBuu  dduurruumm  iiççeerriikk  oollaarraakk  ddeerrss  kkiittaappllaarrıınnddaa  
aarraaşşttıırrmmaa  kkoonnuummuuzzaa  yyeetteerriinnccee  yyeerr  vveerriillmmeemmeessiinnddeenn  kkaayynnaakkllaannmmıışş  oollaabbiilliirr..    
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TTaabblloo::33..  22001100––22001111  EEğğiittiimm  ÖÖğğrreettiimm  YYııllıınnddaa  TTüürrkkiiyyee’’ddee  UUyygguullaammaaddaa  OOllaann  İİllkkööğğrreettiimm  66..vvee  
77..  SSıınnııff  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  KKiittaappllaarrıınnddaa  TToopprraakk  vvee  TToopprraağğıınn  KKoorruunnmmaassıı  iillee  İİllggiillii  GGöörrsseelllleerriinn  

TTaabblloossuu  
YYaayyıınneevvii  AAllttıınn  

YYaayyıınnllaarrıı  
66..  SSıınnııff  

GGiizzeemm  
YYaayyıınnllaarrıı  
66..  SSıınnııff  

EEvvrreenn  
YYaayyıınnllaarrıı  
66..  SSıınnııff  

MMEEBB  
YYaayyıınnllaarrıı    
66..  SSıınnııff  

AAnnııtttteeppee  
YYaayyıınnllaarrıı  
77..  SSıınnııff  

MMEEBB  
YYaayyıınnllaarrıı  
77..  SSıınnııff  

FFoottooğğrraaff  55  1133  44  __  22  __  
KKaarriikkaattüürr  __  __  11  1133  __  __  
WWeebb  
SSaayyffaassıı  

__  11  11  __  __  44  

RReessiimm  __  __  11  11  33  22  
GGrraaffiikk  11  __  __  11  11  __  
TTaabblloo  11  __  11  11  __  33  
HHaarriittaa  __  __  33  33  __  11  

  
TTüümm  yyaayyıınneevvlleerriinniinn  kkiittaappllaarrıı  aarraaşşttıırrmmaa  kkoonnuummuuzzllaa  iillggiillii  oollaann  ggöörrsseelllleerr  aaççııssıınnddaann  

iinncceelleennddiiğğiinnddee  eenn  ffaazzllaa  ggöörrsseelliinn  ggeeççttiiğğii  yyaayyıınnıınn  66..  ssıınnııff  MMEEBB  yyaayyıınnllaarrıı  oolldduuğğuu  ggöörrüüllmmüüşşttüürr..  
GGöörrsseelllleerrddee  aağğıırrllııkkllıı  oollaarraakk  ffoottooğğrraaffllaarrıınn  kkuullllaannııllddıığğıı  aayyrrııccaa  iinntteerrnneett  kkaayynnaakkllıı  ggöörrsseelllleerriinn  ddee  
kkiittaappllaarrddaa  yyeerriinnii  aallddıığğıı  tteessppiitt  eeddiillmmiişşttiirr..    
  
  
55..  SSoonnuuçç,,  TTaarrttıışşmmaa  vvee  ÖÖnneerriilleerr  

YYaappııllaann  aarraaşşttıırrmmaaddaann  eellddee  eeddiilleenn  ssoonnuuççllaarraa  ggöörree;;  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ddeerrssiinniinn  ggeenneell  
aammaaççllaarrıınnddaann  ““YYaaşşaaddıığğıı  ççeevvrreenniinn  vvee  ddüünnyyaannıınn  ccooğğrraaffîî  öözzeelllliikklleerriinnii  ttaannııyyaarraakk,,  iinnssaannllaarr  iillee  ddooğğaall  
ççeevvrree  aarraassıınnddaakkii  eettkkiilleeşşiimmii  aaççııkkllaarr””  ((66..  mmaaddddee))  şşeekklliinnddee  vveerriilleenn  ggeenneell  aammaaccıınn  kkoonnuummuuzzllaa  iillggiillii  
oolldduuğğuu  ddüüşşüünnüüllmmeekkttee  aannccaakk  iinncceelleenneenn  ddeerrss  kkiittaappllaarrıınnddaa  bbuu  ggeenneell  aammaaccıı  ttaamm  aannllaammııyyllaa  
ddeesstteekklleeyyiiccii  bbiirr  iiççeerriiğğee  rraassttllaannmmaammıışşttıırr..  ÖÖğğrreettmmeenn  kkııllaavvuuzz  kkiittaabbıı  aaççııssıınnddaann  dduurruummaa  bbaakkııllddıığğıınnddaa  
kkııllaavvuuzz  kkiittaappllaarrddaa  ttoopprraakk,,  ttoopprraakk  ççeeşşiittlleerrii  vvee  kkoorruunnmmaassıı  kkoonnuussuunnddaa  ööğğrreettmmeennlleerrii  yyöönnlleennddiirreenn  bbiirr  
aaççııkkllaammaayyaa  rraassttllaannmmaammıışşttıırr..  ÖÖğğrreennccii  ddeerrss  kkiittaappllaarrıı  yyöönnüünnddeenn  dduurruummaa  bbaakkııllddıığğıınnddaa  ddeerrss  
kkiittaappllaarrıınnddaa  kkoonnuummuuzzuu  bbaaşşllıı  bbaaşşıınnaa  eellee  aallaann  bbiirr  kkoonnuuyyaa  rraassttllaannmmaammıışşttıırr..  SSaaddeeccee  bbaazzıı  yyaayyıınnllaarrddaa  
kkııssaa  bbiillggii  vveerriillddiiğğii  tteessppiitt  eeddiillmmiişşttiirr..  ÖÖğğrreennccii  ççaallıışşmmaa  kkiittaappllaarrıınnddaa  kkoonnuummuuzzllaa  iillggiillii  bbiirr  eettkkiinnlliiğğiinn  
ttaamm  oollaarraakk  yyeerr  aallmmaaddıığğıı  ssaaddeeccee  bbaazzıı  eettkkiinnlliikklleerr  iiççeerriissiinnee  ssııkkıışşttıırrııllddıığğıı  tteessppiitt  eeddiillmmiişşttiirr..  VVaarr  oollaann  
eettkkiinnlliikklleerriinn  bbüüyyüükk  bbööllüümmüünnüünn  ssıınnııff  iiççii  eettkkiinnlliikklleerr  oollmmaassıı  ddaa  eekkssiikklliikk  oollaarraakk  ddeeğğeerrlleennddiirriilleebbiilliirr..  
BBuunnuu  yyeerriinnee  uuyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  oollmmaassıı  kkoonnuullaarrıınn  ööğğrreettiimmiinnddee  vvee  ççeevvrree  bbiilliinncciinniinn  
oolluuşşttuurruullmmaassıınnddaa  eettkkiillii  oollaabbiilliirr..  ÖÖğğrreenncciilleerriinn  ççeevvrree  kkoorruummaa  ffaaaalliiyyeettlleerriinnee  öözzeennddiirriillmmeessii,,  ççeevvrree  
kkuullüüpplleerriinniinn  kkuurruullmmaassıı,,  ççeevvrreeyyee  yyöönneelliikk  ggaazzeettee,,  ddeerrggii  ççııkkaarrııllmmaassıı,,  kkaammppaannyyaallaarr  ddüüzzeennlleennmmeessii,,  
ççeevvrree  ttaannıımmaayyaa  yyöönneelliikk  ggeezziilleerree  aağğıırrllııkk  vveerriillmmeessii,,  ççeevvrree  ssoorruunnllaarrıı  iillee  iillggiillii  kkoonnffeerraannssllaarr,,  ppaanneelllleerr  
ddüüzzeennlleennmmeessii  vvbb..  ookkuullllaarrddaa  yyaappııllaabbiilleecceekk  aakkttiiff  ççeevvrree  eettkkiinnlliikklleerrii  oollaarraakk  öörrnneekklleenneebbiilliirr  ((KKeeççeeccii,,  
22001100))..  ÖÖğğrreenncciilleerriinn  aakkttiiff  oollaarraakk  kkaattııllddıığğıı,,  ookkuull  vvee  aaiillee  iişşbbiirrlliiğğiinniinn  ssaağğllaannddıığğıı  dduurruummllaarrddaa  vvee  
ööğğrreenncciilleerriinn  kkoonnuu  iillee  iillggiillii  pprroojjeelleerr  hhaazzıırrllaammaallaarrıı  dduurruummuunnddaa  bbuu  kkoonnuullaarrddaa  ddaahhaa  ddaa  
bbiilliinnççlleennddiikklleerrii  ggöörrüüllmmüüşşttüürr  ((AArrmmaağğaann,,  22000066))..  DDeerrss  kkiittaappllaarrıı  ggöörrsseell  aannllaammddaa  zzeennggiinn  bbiirr  iiççeerriiğğee  
ssaahhiippttiirr..  AAnnllaattııllaann  hheerr  kkoonnuuyyllaa  iillggiillii  ffoottooğğrraaff,,  rreessiimm,,  kkaarriikkaattüürr  vveeyyaa  iinntteerrnneett  hhaabbeerrlleerriiyyllee  kkoonnuu  
ssoommuuttllaaşşttıırrııllmmaayyaa  ççaallıışşııllmmıışşttıırr..  AArraaşşttıırrmmaa  kkoonnuummuuzzuu  iillggiilleennddiirreenn  ggöörrsseelllleerree  aazz  ddaa  oollssaa  
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rraassttllaannmmıışşttıırr..  ÖÖğğrreenncciilleerrddee  ççeevvrree  vvee  ttoopprraağğıınn  kkoorruunnmmaassıı  kkoonnuussuunnddaa  dduuyyaarrllııllıığğıınn  aarrttıırrııllmmaassıı  iiççiinn  
ddeerrss  pprrooggrraammllaarrıınnıınn  ddaa  ddüüzzeennlleennmmeessii  ggeerreekkttiiğğii  bbeelliirrttiilleebbiilliirr..    
  
AArraaşşttıırrmmaa  ssoonnuuccuunnddaa  eellddee  eeddiilleenn  bbiillggiilleerrddeenn  hhaarreekkeettllee  şşuu  öönneerriilleerrddee  bbuulluunnuullaabbiilliirr..    
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