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SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreettiimmiinnddee  SSuu  KKaayynnaakkllaarrıınnıınn  GGöörrsseell  MMaatteerryyaall  OOllaarraakk  KKuullllaannıımmıı  
  

NNuussrreett  KKOOCCAA  
AAffyyoonn  KKooccaatteeppee  ÜÜnniivveerrssiitteessii  EEğğiittiimm  FFaakküülltteessii    

nnkkooccaa@@aakkuu..eedduu..ttrr  
  

MMuuzzaaffffeerr  ÇÇAATTAAKK  
AAffyyoonn  KKooccaatteeppee  ÜÜnniivveerrssiitteessii  SSoossyyaall  BBiilliimmlleerr  EEnnssttiittüüssüü  

mmuuccaaffffeerr@@hhoottmmaaiill..ccoomm  
  

  
ÖÖzzeett  

  GGeelleecceekk  nneesslliimmiizziinn  yyaannii  ööğğrreenncciilleerriimmiizziinn  ssuu  kkaayynnaakkllaarrıı  kkoonnuussuunnddaa  ggeerreekkllii  hhaassssaassiiyyeettii  ggöösstteerreebbiillmmeelleerrii  
ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  BBuunnuunn  iiççiinn  eeğğiittiimmiinn  hheerr  kkaaddeemmeessiinnddee  öözzeelllliikkllee  ssoossyyaall  bbiillggiilleerr  ddeerrssiinnddee,,  ööğğrreenncciilleerree  ssoorruummlluulluukk  
kkaazzaannddıırrııllmmaassıı  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  ÖÖğğrreenncciilleerriimmiizziinn  ssuuyyuunn  bbiizziimm  hhaayyaattıımmıızz  vvee  ggeelleecceeğğiimmiizz  iiççiinn  nnee  kkaaddaarr  öönneemmllii  
oolldduuğğuunnuu  iiddrraakk  eettmmeelleerrii  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  GGeelleecceeğğee  yyöönneelliikk  bbuu  hhaayyaattii  öönneemmii  bbiirr  aann  öönnccee  kkaavvrraammaallaarrıınnıınn  eenn  kkoollaayy  
yyoollllaarrıınnddaann  bbiirriissii  ddee,,  ssoossyyaall  bbiillggiilleerr  ddeerrssiinnddee  ssuuyyuunn  öönneemmii  iillee  iillggiillii  ggöörrsseell  mmaatteerryyaalllleerriinn  ssuunnuullmmaassııddıırr..  BBuu  nneeddeennllee  
ddeerrsslleerrddee  ggöörrsseelllliiğğiinn  kkuullllaannııllmmaassıı  ööğğrreenncciilleerrddee  kkaallııccııllıığğıı  aarrttttıırrmmaakkllaa  kkaallmmaazz,,  ööğğrreenncciilleerriinn  kkoonnuuyyllaa  iillggiillii  yyoorruummllaammaa  
yyeetteenneeğğiinniinn  ddee  ggeelliişşmmeessiinnee  yyaarrddıımmccıı  oollaabbiilliirr..  

GGüünnüümmüüzzddee  hhiiççbbiirr  eeğğiittiimmccii  eeğğiittiimmddee,,  ggöörrsseelllliiğğiinn  öönneemmiinnii  iinnkkâârr  eeddeemmeezz..  BBiinnlleerrccee  kkeelliimmeeyyllee  ttaannıımmllaannaaccaakk,,  
aannllaammllaannddıırrııllaaccaakk,,  oollaayy  yyaa  ddaa  bbiillggii  vveeyyaahhuutt  vveerriillmmeekk  iisstteenneenn  dduuyygguu;;  bbiirr  ffoottooğğrraaffllaa  yyaa  ddaa  rreessiimm  aarraaccııllıığğııyyllaa  ddaahhaa  kkoollaayy  
aannllaattııllaabbiilliirr..  AAnnllaattııllaann  kkoonnuunnuunn  zziihhiinnddee  şşeekkiilllleennmmeessii  iiççiinn  ööğğrreenncciiyyee  kkoonnuuyyllaa  iillggiillii  hhaayyaall  kkuurrdduurraabbiillmmeekk  öönneemmlliiddiirr..  
EEğğeerr  ööğğrreennccii  kkoonnuu  iillee  iillggiillii  hhaayyaall  kkuurraabbiilliiyyoorrssaa,,  yyaannii  ööğğrreennddiiğğiinnii  ssoommuutt  hhaallee  ggeettiirreebbiilliiyyoorrssaa  bbeelllleekkttee  kkooddllaannmmaassıı  
kkoollaayy  hhaallee  ggeelliirr..  BBuu  bbiillggii  iissee  kkaallııccıı  oolluupp,,  ööğğrreenncciinniinn  uunnuuttmmaassıınnaa  eennggeell  oolluurr..  AArraaşşttıırrmmaammıızzıınn  tteemmeellii  ddee,,  ssuu  
kkaayynnaakkllaarrıınnıınn  öönneemmiinnii  ööğğrreenncciilleerriimmiizzee  ççookk  ddaahhaa  eettkkiillii  vvee  kkaallııccıı  bbiirr  şşeekkiillddee  ssuunnmmaayyaa  yyaarrddıımmccıı  oollmmaassıı  iiççiinn  ggöörrsseell  
mmaatteerryyaalllleerrii  kkuullllaannmmaakk  oollmmuuşşttuurr..  

  
AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr,,  GGöörrsseell  MMaatteerryyaalllleerr,,  SSuu  KKaayynnaakkllaarrıı  

  
TThhee  UUssaaggee  OOff  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  AAss  VVııssuuaall  AAııddss  IInn  

SSooccııaall  SSttuuddııeess  EEdduuccaattııoonn    
  

AAbbssttrraacctt    
OOuurr  nneexxtt  ggeenneerraattiioonn  tthhaatt  iiss  oouurr  ssttuuddeennttss  aarree  ssuuppppoosseedd  ttoo  bbeehhaavvee  iinn  aa  sseennssiittiivvee  mmaannnneerr  ccoonncceerrnniinngg  wwaatteerr  

rreessoouurrcceess..  TToo  ssuucccceeeedd  tthhiiss  aaiimm,,  ssttuuddeennttss  mmuusstt  bbee  ggaaiinneedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aatt  eeaacchh  sstteepp  ooff  eedduuccaattiioonn  eessppeecciiaallllyy  aatt  SSoocciiaall  
SSttuuddiieess  ssuubbjjeecctt..  IItt  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  oouurr  ssttuuddeennttss  ttoo  ccoommpprreehheenndd  hhooww  iimmppoorrttaanntt  wwaatteerr  iiss  ffoorr  oouurr  lliivveess  aanndd  oouurr  ffuuttuurree..  
OOnnee  ooff  tthhee  eeaassiieesstt  wwaayyss  ttoo  mmaakkee  oouurr  ssttuuddeennttss  ccoommpprreehheenndd    ssuucchh  vviittaall  iimmppoorrttaannccee  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ffuuttuurree  aatt  oonnccee  iiss  tthhaatt  
vviissuuaall  mmaatteerriiaallss  sshhoouulldd  bbee  pprreesseenntteedd  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  wwaatteerr  aatt  SSoocciiaall  SSttuuddiieess  ssuubbjjeecctt..  TThheerreeffoorree,,  tthhee  
uussaaggee  ooff  vviissuuaall  mmaatteerriiaallss  dduurriinngg  lleessssoonnss  nnoott  oonnllyy  ccaauusseess  ppeerrmmaanneennccyy  ffoorr  ssttuuddeennttss  bbuutt  aallssoo  ccaann  bbee  bbeenneeffiicciiaall  ttoo  
iimmpprroovvee  ssttuuddeennttss’’  sskkiillll  ooff  iinntteerrpprreettaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ttooppiicc..  

TTooddaayy,,  nnoo  eedduuccaattiioonniisstt  ccaann  ddeennyy  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  vviissuuaall  aaiiddss..  AAnn  eevveenntt,,  ssoommee  kknnoowwlleeddggee  oorr  aa  ffeeeelliinngg  
wwhhiicchh  ccaann  bbee  ddeeffiinneedd  oorr  iinnffeerrrreedd  wwiitthh  tthhoouussaannddss  ooff  wwoorrddss  ccaann  bbee  eeaassiillyy  eexxppllaaiinneedd  vviiaa  aa  pphhoottooggrraapphh  oorr  aa  ppiiccttuurree..  IItt  iiss  
eesssseennttiiaall  ttoo  mmaakkee  ssttuuddeennttss  iimmaaggiinnee  aabboouutt  tthhee  ddeessccrriibbeedd  ttooppiicc  iinn  tthheeiirr  mmiinnddss..  IIff  ssttuuddeennttss  ccaann  ddrreeaamm  aabboouutt  tthhee  ttooppiicc  
,,nnaammeellyy  iiff  tthheeyy  ccaann  ccoonnccrreettiizzee  wwhhaatt  tthheeyy  lleeaarrnneedd,,iitt  wwiillll  bbee  eeaassyy  ttoo  eennccooddee  ffoorr  tthheemm  iinn  tthheeiirr  mmiinnddss..  TThhiiss  kknnoowwlleeddggee  iiss  
ppeerrmmaanneenntt  aanndd  iitt  oobbssttrruuccttss  ssttuuddeennttss  ttoo  ffoorrggeett..  TThhee  bbaassee  ooff  oouurr  ssttuuddyy  iiss  tthhee  uussaaggee  ooff  vviissuuaall  aaiiddss  wwhhiillee  pprreesseennttiinngg  ttoo  
ssttuuddeennttss  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  iinn  aa  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  aanndd  ppeerrmmaanneenntt  wwaayy..    

  
KKeeyywwoorrddss::  SSoocciiaall  SSttuuddiieess,,  VViissuuaall  AAiiddss,,  WWaatteerr  RReessoouucceess  

  
GGİİRRİİŞŞ  
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MM..ÖÖ..  IIVV..  yyüüzzyyııllddaa,,  yyaannii  yyaakkllaaşşııkk  22..440000  yyııll  öönnccee  EEmmppooddeekklleess,,    ““DDüünnyyaa  ssuu  vvee  ttoopprraakkttaann  
mmeeyyddaannaa  ggeellmmiişşttiirr””  ddeemmiişşttiirr..  DDaahhaa  ssoonnrraallaarrıı,,  bbuu  ttaannıımmllaammaannıınn  ssıınnıırrllaarrıı  ggeenniişşlleettiillmmiişş  ““DDöörrtt  
EElleemmaann  KKuurraammıı””  oorrttaayyaa  aattııllmmıışşttıırr..  BBuu  kkuurraammaa  ggöörree,,  ““BBüüttüünn  cciissiimmlleerr  ssuu,,  ttoopprraakk,,  hhaavvaa  vvee  aatteeşştteenn  
oolluuşşmmaakkttaaddıırr””  şşeekklliinnddee  bbiirr  ttaannıımmllaammaa  yyaappııllmmıışşttıırr..  MMooddeerrnn  bbiilliimmddee  iissee::  ““YYaaşşaamm  ssuuddaa  bbaaşşllaammıışşttıırr””,,  
““SSuussuuzz  yyaaşşaamm  oollmmaazz””  şşeekklliinnddee  ttaannıımmllaammaallaarr  yyaappııllmmaakkttaaddıırr  ((hhttttpp::////wwwwww..tteemmaa..oorrgg..ttrr))  ..  

SSuu  yyaaşşaammddıırr..  EEkkoo  ssiisstteemmlleerriinn  vvee  ttüümm  iinnssaannllaarrıınn  yyaaşşaammıınnıınn  ddeevvaammıı,,  ssuuyyaa  bbaağğllııddıırr..  CCaannllııllaarr  
ttaarraaffıınnddaann  eenn  ççookk  kkuullllaannııllaann  ddooğğaall  kkaayynnaakkttıırr..  İİnnssaann  vvüüccuudduunnuunn  22//33’’üünnddeenn  ffaazzllaassıı  ssuudduurr..  TTüümm  
ccaannllııllaarrıınn  hheemm  ““vvaazzggeeççiillmmeezz  bbiirr  oorrttaakk  ddoossttuu””  hheemm  ddee  ““ddüüşşmmaannıı””ddıırr..  MMüüddaahhaalleelleerree  ççookk  dduuyyaarrllıı  bbiirr  
cciissiimmddiirr..  İİnnssaannooğğlluunnuunn  nneerreeddee  yyaaşşaayyaaccaağğıı,,  nnee  yyiiyyeecceeğğii,,  ssaağğllııkkllıı  oolluupp  oollmmaayyaaccaağğıı  bbiirr  ggiibbii  
yyaaşşaammssaall  ffoonnkkssiiyyoonnllaarrıı  bbeelliirrlleeyyeenn  tteemmeell  ööğğee  ssuudduurr..  SSuu,,  ddooğğaall  yyaa  ddaa  yyaappaayy,,  yyeerriinnee  hhiiççbbiirr  
mmaaddddeenniinn  kkooyyuullaammaayyaaccaağğıı  bbiirr  ddeeğğeerrddiirr,,  yyaannii  ““oollmmaazzssaa  oollmmaazz””ıımmıızzddıırr..  YYeenniilleenneebbiilliirr,,  kküürreesseell  
ööllççeekkttee  ttüükkeennmmeeyyeenn  ddooğğaall  kkaayynnaakk;;  bbööllggeesseell  ööllççeekkttee  vveeyyaa  kkuullllaannııllaabbiilliirrlliikk  yyöönnüünnddeenn  iissee  
ssoonnlluu,,ssıınnıırrllıı  bbiirr  kkaayynnaakkttıırr  ((  EEsseennyyeell,,  22000011))..  

TTaarriihh  bbooyyuunnccaa  yyeerrlleeşşiimm  yyeerrlleerrii  ssuu  kkeennaarrllaarrıınnddaa  kkuurruullmmuuşş  oolluupp,,  bbüüyyüükk  mmeeddeenniiyyeettlleerr  ssuu  
yyöönnüüyyllee  zzeennggiinn  ttoopprraakkllaarrddaa  oorrttaayyaa  ççııkkmmıışş,,  ssuussuuzzlluukk  ddoollaayyııssııyyllaa  bbüüyyüükk  ggööççlleerr  yyaaşşaannmmıışş,,  
ggüünnüümmüüzzddee  ddee  ssuu,,  üüllkkeelleerr  aarraassıınnddaa  ssaavvaaşş  sseebbeebbii  hhaalliinnee  ggeellmmiişşttiirr  ((EErrooğğlluu,,  11999977))..  SSuu,,  iinnssaann  
hhaayyaattıınnıınn  vvee  ssaağğllıığğıınnıınn  aayyrrııllmmaazz  bbiirr  ppaarrççaassııddıırr..  ÖÖzzeelllliikkllee  bbiirr  kkııssmmıı  yyaarrıı  kkuurraakk  bbööllggeelleerr  aarraassıınnddaa  
bbuulluunnaann  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  bbaaşşttaa  ggeelleenn  mmeesseelleelleerriinnddeenn  bbiirriissii  ddee  ssuu  ssoorruunnuudduurr..  TTüürrkkiiyyee’’ddee  ssuu  ssoorruunnuu  ççookk  
yyöönnllüü  oolluupp  yyaaşşaayyıışşıımmıızzıınn  hheemmeenn  hheerr  yyaannıınnıı  yyaakkıınnddaann  iillggiilleennddiirreenn  ppeekk  öönneemmllii  bbiirr  kkoonnuu  
ttoopplluulluuğğuudduurr..  BBuunnllaarr  ddaahhiilliinnddee  ssuu,,  iiççmmee  vvee  kkuullllaannmmaa  ssuullaarrıı,,  ssaannaayyiinniinn  ssuu  iihhttiiyyaaccıı,,  ttaarrıımm  vvee  
hhaayyvvaannccııllıığğıınn  öönneemmllii  bbiirr  şşaarrttıı,,  eenneerrjjii  kkaayynnaağğıı  oollaarraakk  bbüüyyüükk  bbiirr  öönneemm  ttaaşşıırr..  HHeerr  ttaabbiiii  ssuu,,  ddoollaaşşıımmıı  
ssıırraassıınnddaa  ggeeççttiiğğii  yyeerrlleerrddeenn  aallddıığğıı  bbaazzıı  mmaaddddeelleerrii  ççöözzüünnmmüüşş  hhaallddee  iihhttiivvaa  eeddeerr..  GGeellddiikklleerrii  yyeerrlleerree  
vvee  iiççlleerriinnddeekkii  mmaaddddeelleerree  ggöörree  ttaabbiiii  ssuullaarrıı  şşuu  şşeekkiillddee  aayyıırrtt  eeddeebbiilliirriizz::  

11--  YYaağğıışş  SSuullaarrıı  ((yyaağğmmuurr  ssuuyyuu,,  kkaarr  ssuuyyuu......  ))  
22--  YYeerraallttıı  SSuullaarrıı  ((yyeerr  üüssttüünnee  ççııkkmmıışş  dduurruummllaarrıı  iillee  kkaayynnaakk  vvee  kkuuyyuu  ssuullaarrıı))  
33--  YYeerr  üüssttüü  ssuullaarrıı  ((  aakkaarrssuullaarr,,  ggöölllleerr,,  ddeenniizzlleerr))  
44--  SSııccaakk  SSuullaarr  ((kkaappllııccaallaarr,,  ııllııccaallaarr  ))  vvee  mmaaddeenn  ssuullaarr  ((İİzzbbıırraakk,,  11997722))..  
DDüünnyyaannıınn  yyüüzzööllççüümmüünnüünn  ((551100  mmiillyyoonn  kkmm22))  yyaakkllaaşşııkk  %%  7711’’ii  ssuu  kküürree  ttaarraaffıınnddaann  iişşggaall  

eeddiillmmiişşttiirr..  YYaakkllaaşşııkk  336611  mmiillyyoonn  kkmm22  ttuuttaann  bbuu  ddooğğaall  kküürreenniinn  %%  9999’’aa  vvaarraann  bbiirr  bbööllüümmüü,,  ookkyyaannuussllaarr  
vvee  ddeenniizzlleerrddeenn  ((aarraa  ddeenniizzlleerr,,  iiçç  ddeenniizzlleerr  vvee  kkooll  ddeenniizzlleerr))  oolluuşşmmaakkttaaddıırr..  AAnnaakkaarraallaarr  vvee  aaddaallaarrddaakkii  
ssuu  kküürree  bbööllüümmlleerrii  iissee,,  bbiilliinnddiiğğii  üüzzeerree  aakkaarrssuullaarr,,  ggöölllleerr,,  yyaappaayy  ggöölllleerr  vvee  yyeerr  aallttıı  ssuullaarrıı  iillee  tteemmssiill  
eeddiilliirr  kkii  bbuunnllaarraa  iiçç  ssuullaarr  ddeenniillmmeekktteeddiirr  ((  DDooğğaannaayy,,  22000022))..  

  
YYöönntteemm  

BBuu  ççaallıışşmmaaddaa  nniitteell  aarraaşşttıırrmmaa  yyöönntteemmlleerriinnddeenn  ddookküümmaann  aannaalliizzii  kkuullllaannııllmmıışşttıırr..  ÇÇaallıışşmmaannıınn  
iillkk  aaşşaammaassıınnddaa  TTüürrkkiiyyee’’ddee  22001100––22001111  eeğğiittiimm  ööğğrreettiimm  yyııllıınnddaa  TTaalliimm  TTeerrbbiiyyee  KKuurruulluu  ttaarraaffıınnddaann  
ookkuuttuullmmaassıı  uuyygguunn  ggöörrüülleenn  ttüümm  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ddeerrss  kkiittaappllaarrıı,,  ööğğrreettmmeenn  kkııllaavvuuzz  kkiittaappllaarrıı  iillee  
ööğğrreennccii  ççaallıışşmmaa  kkiittaappllaarrıı  aayyrrıı  aayyrrıı  iinncceelleennmmiişşttiirr..  GGöörrsseell  mmaatteerryyaalllleerriinn  ddaahhaa  ssiisstteemmllii  hhaallee  
ggeettiirriillmmeessii  iiççiinn,,  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ööğğrreettiimmiinnddee  ssuu  kkaayynnaakkllaarrıınnıınn  ggöörrsseell  mmaatteerryyaall  oollaarraakk  kkuullllaannıımmıı  
bbaaşşllııkkllıı  bbööllüümmüünn  oolluuşşttuurruullmmaassıınnddaa,,  lliitteerraattüürr  bbiirr  ççaallıışşmmaaddaann  ddaahhaa  ççookk  mmeesslleekkii  ddeenneeyyiimm  vvee  
tteeccrrüübbeeddeenn  ffaayyddaallaannııllmmıışşttıırr..  

  
11..  DDüünnyyaaddaa  SSuu  KKaayynnaakkllaarrıınnıınn  ÖÖnneemmii  
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GGüünnüümmüüzzddee  ssuu,,  ddiiğğeerr  ddooğğaall  kkaayynnaakkllaarrddaann  ffaarrkkllıı  oollaarraakk  ddüünnyyaa  ggüünnddeemmiinnee  kkrriizz  şşeekklliinnddee  
ggiirrmmiişşttiirr..  DDüünnyyaa  nnüüffuussuu  hhıızzllaa  aarrttmmaakkttaa,,  bbuunnaa  kkaarrşşııllııkk  ssuu  kkaayynnaakkllaarrıı  aazzaallmmaakkttaa  vvee  kkeennddiissiinnii  
yyeenniilleeyyeemmeemmeekktteeddiirr..  BBiirr  iinnssaann  iiççiinn  yyııllddaa  oorrttaallaammaa  880000  mmeettrree  kküüpp  ssuuyyaa  iihhttiiyyaaçç  vvaarrddıırr..  AArrttaann  
nnüüffuussaa  eekk  oollaarraakk  kküürreesseell  ııssıınnmmaa  vvee  bbuunnuunn  nneeddeenn  oolldduuğğuu  kkuurraakkllııkkttaa  ggöözz  öönnüünnee  aallıınnddıığğıınnddaa,,  vvaarr  
oollaann  ssıınnıırrllıı  ssuu  kkaayynnaakkllaarrıınnıınn  ggeelleecceekkttee  bbaazzıı  bbööllggeelleerr  iiççiinn  yyeetteerrllii  oollmmaayyaaccaağğıınnıı  ssööyylleemmeekk  
mmüümmkküünnddüürr..  YYaappııllaann  aannaalliizzlleerr,,  ddaahhaa  şşiimmddiiddeenn  ddüünnyyaannıınn  bbaazzıı  bbööllggeelleerriinnddee  ssuu  kkııttllıığğıı  oolldduuğğuunnuu  
oorrttaayyaa  kkooyymmaakkttaaddıırr..  BBuu  nneeddeennllee  11997700’’lleerrddee  ppeettrrooll  sseekkttöörrüünnddee  ggöörrüülleenn  kkrriizziinn  bbeennzzeerrlleerriinniinn  22000000’’llii  
yyııllllaarrddaa  ““ssuu  kkrriizzii””  şşeekklliinnddee  oorrttaayyaa  ççııkkmmaassıı  mmuuhhtteemmeell  oollaarraakk  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr  ((KKoolluummaann,,  22000022))..  

hhttttpp::////uunnssttaattss..uunn..oorrgg//uunnssdd//eennvviirroonnmmeenntt//wwaatteerrrreessoouurrcceess..hhttmm  
  

SSuu  kkaayynnaakkllaarrıı  iinnssaannllaarr  ttaarraaffıınnddaann  öözzeelllliikkllee  ttaarrıımm,,  eennddüüssttrrii,,  eevv,,  ddiinnlleennmmee  vvee  ççeevvrreesseell  
aakkttiivveelleerr  iiççiinn  kkuullllaannııllmmaakkttaaddıırr..  BBiilliinnddiiğğii  ggiibbii  ddüünnyyaaddaakkii  ssuuyyuunn  %%  9977..55’’ii  ttuuzzlluu  ssuudduurr..  KKaallaann  ((%%  
22..55’’ii))    kkuullllaannııllaabbiilliirr  ssuullaarrıınn  iissee  üüççttee  iikkiissiinnddeenn  ffaazzllaassıı  bbuuzzuullllaarrddaa  vvee  kkuuttuuppllaarrddaa  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  BBuu  
ddoonnmmaammıışş  oollaann  ssuuyyuunn  ççooğğuunnlluuğğuu  ddaa  ttaabbaann  ssuuyyuudduurr..  SSaaddeeccee  kküüççüükk  bbiirr  ppaarrççaassıı  ddaa  hhaavvaaddaa  
bbuulluunnmmaakkttaaddıırr  ((hhttttpp::////wwwwww..bbiibbaalleexx..oorrgg))..  DDüünnyyaa  üüzzeerriinnddee  11..44  mmiillyyaarr  kkmm33  ssuu  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  3355  

mmiillyyoonn  kkmm  kküüppüü  kkuullllaannııllaabbiilliirr  oollaann  ssuu,,  %%  22..55  oollaann  hhaaccmmiinn  %%  7700’’ii  yyaakkllaaşşııkk  2244  mmiillyyoonn  kkmm33  kkuuttuupp  vvee  
bbuuzzuullllaarrllaa  kkaappllıı  ddaağğllaarrddaakkii  kkaarrllaarrddaaddıırr..  KKuullllaannııllaabbiilliirr  ssuuyyuunn  %%  3300’’uunnaa  yyaakkıınnıı  yyeerraallttıı  ssuullaarrıınnıı  
oolluuşşttuurrmmaakkttaaddıırr..  IIrrmmaakk  vvee  ggöölllleerr  %%  00..33’’üünnüü  oolluuşşttuurrmmaakkttaa,,yyaannii  hheemmeenn  hheemmeenn  110055..000000  kkmm33  ddeennkk  
ggeellmmeekktteeddiirr..AAttmmoossffeerrddee  1133..000000  kkmm33  ssuu  iiççeerrmmeekktteeddiirr..  BBuunnuunn  ssoonnuuccuunnddaa  ddiiyyeebbiilliirriizz  kkii  kkuullllaannııllaabbiilliirr  ssuullaarr  
iiççeerriissiinnddee  iinnssaannooğğlluunnuunn  kkuullllaannaabbiilleecceeğğii  ttooppllaamm  ssuu  mmiikkttaarrıı  220000..000000  kkmm33’’  tteenn  ddaahhaa  aazzddıırr    
((hhttttpp::////wwwwww..uunnwwaatteerr..oorrgg))..  

AAyyrrııccaa,,  ddüünnyyaa  yyüüzzeeyyiinnee  yyaağğıışşllaa  ddüüşşeenn  ssuu  mmiikkttaarrıı  yyııllddaa  oorrttaallaammaa  yyaakkllaaşşııkk  oollaarraakk  110000..000000  
kkmm33  oolluupp,,  hheemmeenn  hheemmeenn  4400..000000  kkmm33’’üü  aakkıışşaa  ggeeççeerreekk  nneehhiirrlleerr  vvaassııttaassııyyllaa  ddeenniizzlleerree  vvee  kkaappaallıı  
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hhaavvzzaallaarrddaakkii  ggöölllleerree  uullaaşşmmaakkttaaddıırr..  BBuu  mmiikkttaarrıınn  99..000000  kkmm33’’üü  iissee  tteekknniikk  vvee  eekkoonnoommiikk  oollaarraakk  
kkuullllaannııllaabbiilliirr  dduurruummddaaddıırr..  ((DDPPTT,,  22000011))  

SSuu  yyeenniilleenneebbiilliirr  bbiirr  kkaayynnaakkttıırr  aammaa  nnee  yyaazzııkk  kkii  ttüükkeettiimm  nneeddeenniiyyllee  ssuu  kkaayynnaakkllaarrıı  hhıızzllaa  
aazzaallmmaayyaa  ddeevvaamm  eettmmeekktteeddiirr..    DDüünnyyaa’’nnıınn  bbiirrççookk  yyeerriinnddee  öönncceeddeenn  bbeerrii  ddeevvaamm  eeddeenn  aaşşıırrıı  ttüükkeettiimm  
ttaalleebbii,,  aayyrrııccaa  ttaahhmmiinn  eeddiilleenn  oorraannddaann  ççookk  ddaahhaa  ffaazzllaa  nnüüffuuss  aarrttıışşıı;;  ddeenneeyyiimmlleerree  ddaayyaannııllaarraakk  yyaakkıınn  
ggeelleecceekkttee  bbiirrççookk  aallaannddaa  ssuu  ssııkkıınnttııssıı  oolluuşşttuurraaccaağğıı  ssööyylleenneebbiilliirr..  SSuu  ssııkkıınnttııssıı  nneeddeenniiyyllee  üüllkkeelleerraarraassıı  
mmüüccaaddeellee  vvee  ppoolliittiikk  ggeerriilliimmlleerr  hhaattttaa  ssaavvaaşşllaarraa  kkaaddaarr  ggööttüürreebbiilliirr..  AAşşıırrıı  nnüüffuuss  aarrttıışşıı  vvee  ssuu  ssııkkıınnttııssıı  
aayyrrııccaa  nnüüffuuss  ssaağğllıığğıınnıı  kkööttüü  yyöönnddee  eettkkiilleeddiiğğii  ggiibbii  üüllkkeelleerriinn  eekkoonnoommiikk  ggeelliişşmmeelleerriinnii  ddee  oolluummssuuzz  
eettkkiilleemmeekktteeddiirr  ((hhttttpp::////wwwwww..bbiibbaalleexx..oorrgg))..  

  
22..  TTüürrkkiiyyee’’ddee  SSuu  KKaayynnaakkllaarrıınnıınn  ÖÖnneemmii  

TTüürrkkiiyyee’’ddee  yyııllllııkk  oorrttaallaammaa  yyaağğıışş  yyaakkllaaşşııkk  664433  mmmm  oolluupp,,  yyııllddaa  oorrttaallaammaa  550011  mmiillyyaarr  
mmeettrreekküüpp  ssuuyyaa  tteekkaabbüüll  eettmmeekktteeddiirr..  BBuu  ssuuyyuunn  227744  mmiillyyaarr  mm33’’üü  ttoopprraakk  vvee  ssuu  yyüüzzeeyylleerrii  iillee  
bbiittkkiilleerrddeenn  oollaann  bbuuhhaarrllaaşşmmaallaarr  yyoolluuyyllaa  aattmmoossffeerree  ggeerrii  ddöönnmmeekkttee,,  6699  mmiillyyaarr  mm33’’  llüükk  kkııssmmıı  yyeerr  aallttıı  
ssuuyyuunnuu  bbeesslleemmeekkttee,,  115588  mmiillyyaarr  mm33’’  llüükk  kkııssmmıı  iissee  aakkıışşaa  ggeeççeerreekk  ççeeşşiittllii  aakkaarrssuullaarr  aarraaccııllıığğııyyllaa  
ddeenniizzlleerree  vvee  kkaappaallıı  hhaavvzzaallaarrddaa  kkii  ggöölllleerree  bbooşşaallmmaakkttaaddıırr..  YYeerraallttıı  ssuuyyuunnuu  bbeesslleeyyeenn  6699  mmiillyyaarr  mm33’’  
llüükk  ssuuyyuunn  2288  mmiillyyaarr  mm33’’üü  ppıınnaarrllaarr  vvaassııttaassııyyllaa  yyeerrüüssttüü  ssuuyyuunnaa  tteekkrraarr  kkaattııllmmaakkttaaddıırr..  AAyyrrııccaa  kkoommşşuu  
üüllkkeelleerrddeenn  üüllkkeemmiizzee  ggeelleenn  yyııllddaa  oorrttaallaammaa  77  mmiillyyaarr  mm33  ssuu  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  BBööyylleeccee  üüllkkeemmiizziinn  nneett  
oollmmaayyaann  yyeerr  üüssttüü  ssuu  ppoottaannssiiyyeellii  119933  ((115588++2288++77))  mmiillyyaarr  mm33  oollmmaakkttaaddıırr  ((hhttttpp::////wwwwww..ddssii..ggoovv..ttrr))..        

YYeerraallttıı  ssuuyyuunnuu  bbeesslleeyyeenn  4411  mmiillyyaarr  mm33’’ddee  ddiikkkkaattee  aallıınnddıığğıınnddaa,,  üüllkkeemmiizziinn  ttooppllaamm  
yyeenniilleenneebbiilliirr  ssuu  ppoottaannssiiyyeellii  bbrrüütt  223344  mmiillyyaarr  mm33  oollaarraakk  hheessaappllaannmmıışşttıırr..  AAnnccaakk  ggüünnüümmüüzz  tteekknniikk  vvee  
eekkoonnoommiikk  şşaarrttllaarrıı  ççeerrççeevveessiinnddee,,  ççeeşşiittllii  aammaaççllaarraa  yyöönneelliikk  oollaarraakk  ttüükkeettiilleebbiilleecceekk  yyeerr  üüssttüü  ssuuyyuu  
ppoottaannssiiyyeellii  yyuurrtt  iiççiinnddeekkii  aakkaarrssuullaarrddaann  9955  mmiillyyaarr  mm33’’üü,,  kkoommşşuu  üüllkkeelleerrddeenn  yyuurrdduummuuzzaa  ggeelleenn  
aakkaarrssuullaarrddaann  33  mmiillyyaarr  mm33  oollmmaakk  üüzzeerree  yyııllddaa  oorrttaallaammaa  ttooppllaamm  9988  mmiillyyaarr  mm33’’  ttüürr..  1144  mmiillyyaarr  mm33  
oollaarraakk  bbeelliirrlleenneenn  yyeerraallttıı  ssuuyyuu  ppoottaannssiiyyeellii  iillee  bbiirrlliikkttee  üüllkkeemmiizziinn  ttüükkeettiilleebbiilliirr  yyeerr  üüssttüü  vvee  yyeerraallttıı  ssuu  
ppoottaannssiiyyeellii  yyııllddaa  oorrttaallaammaa  oollaarraakk  ttooppllaamm  111122  mmiillyyaarr  mm33  oollmmaakkttaaddıırr    ((hhttttpp::////wwwwww..ddssii..ggoovv..ttrr))..        

SSuu  vvaarrllıığğıınnaa  ggöörree  üüllkkeelleerrddee  şşuu  şşeekkiillddee  ssıınnııffllaannddıırrııllmmıışşttıırr::  
••  SSuu  FFaakkiirrlliiğğii::  YYııllddaa  kkiişşii  bbaaşşıınnaa  ddüüşşeenn  kkuullllaannııllaabbiilliirr  ssuu  mmiikkttaarrıı  11000000  mm33’’tteenn  ddaahhaa  aazz..  
••  SSuu  AAzzllıığğıı::  YYııllddaa  kkiişşii  bbaaşşıınnaa  ddüüşşeenn  kkuullllaannııllaabbiilliirr  ssuu  mmiikkttaarrıı  22000000  mm33’’tteenn  ddaahhaa  aazz..    
••  SSuu  ZZeennggiinnlliiğğii::  YYııllddaa  kkiişşii  bbaaşşıınnaa  ddüüşşeenn  kkuullllaannııllaabbiilliirr  ssuu  mmiikkttaarrıı  88000000--  1100000000  mm33’’  tteenn  ddaahhaa  

ffaazzllaa  oollaannllaarr  ((hhttttpp::////wwwwww..ddssii..ggoovv..ttrr))..        
TTüürrkkiiyyee  ssuu  zzeennggiinnii  bbiirr  üüllkkee  ddeeğğiillddiirr..  KKiişşii  bbaaşşıınnaa  ddüüşşeenn  yyııllllııkk  ssuu  mmiikkttaarrıınnaa  ggöörree  üüllkkeemmiizz  ssuu  

aazzllıığğıı  yyaaşşaayyaann  bbiirr  üüllkkee  dduurruummuunnddaaddıırr..  KKiişşii  bbaaşşıınnaa  ddüüşşeenn  kkuullllaannııllaabbiilliirr  ssuu  mmiikkttaarrıı  hheemmeenn  hheemmeenn  
11665522  mm33’’  ttüürr    ((hhttttpp::////wwwwww..ddssii..ggoovv..ttrr))..        

  ““TTüürrkkiiyyee  kkoommşşuullaarrıınnaa  nnaazzaarraann  ssuu  zzeennggiinnii  bbiirr  üüllkkeeddiirr..””şşeekklliinnddeekkii  ddeeğğeerrlleennddiirrmmeelleerr  iillkk  
bbaakkıışşttaa  ddooğğrruu  ggiibbii  aallggııllaannssaa  bbiillee  ssuu  zzeennggiinnii  bbiirr  ttaakkıımm  kkuuzzeeyy  üüllkkeelleerrii  iillee  kkııyyaassllaannddıığğıınnddaa  dduurruummuunn  
hhiiçç  ddee  ööyyllee  oollmmaaddıığğıı  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  

BBuunnuu  ddeesstteekklleeyyeenn  bbaaşşkkaa  ççaallıışşmmaaddaa  yyaappııllmmıışşttıırr..  ÇÇaallıışşmmaaddaa  yyaappııllaann  aarraaşşttıırrmmaallaarraa  
ddaayyaannaarraakk,,  yyiinnee  üüllkkeemmiizziinn  ssuu  zzeennggiinnii  oolldduuğğuunnuu  ssööyylleemmeekk  mmüümmkküünn  ddeeğğiillddiirr..  ÇÇüünnkküü  ddüünnyyaa  
lliitteerraattüürrüünnee  ggöörree,,  aannccaakk  kkiişşii  bbaaşşıınnaa  yyııllllııkk  ssuu  mmiikkttaarrıı  1100..000000  mm33  oollaann  üüllkkeelleerr  ssuu  zzeennggiinnii  
ssaayyııllmmaakkttaaddıırr..  OOyyssaa  üüllkkeemmiizzddee  bbuu  mmiikkttaarr  33000000  mm33  kkaaddaarrddıırr..  BBuunnuunnddaa  yyaakkllaaşşııkk  11770000  mm33’’üü  
kkuullllaannııllmmaakkttaaddıırr..  BBuu  dduurruummddaa  TTüürrkkiiyyee’’yyee  ssuu  zzeennggiinnii  ddiiyyeemmeeyyiizz..  TTeerrssiinnee,,  TTüürrkkiiyyee’’yyii  ssuu  yyookkssuulluu  
oollaarraakk  nniitteelleennddiirreebbiilliirriizz  ((YYeerreebbaakkaann,,  11999999))..    YYeerreebbaakkaann,,  üüllkkeemmiizzii  ssuu  yyookkssuulluu;;  DDSSİİ  iissee  ssuu  aazzllıığğıı  
oollaarraakk  nniitteelleemmeekktteeddiirr..  BBuurraaddaann  ççııkkaarrııllaaccaakk  kkeessiinn  yyaarrggıı,,  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ssuu  ppoottaannssiiyyeellii  oollaarraakk  zzeennggiinn  
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oollmmaaddıığğııddıırr..  BBuunnuunn  bbaaşşllııccaa  sseebbeepplleerrii  ddee,,  ttooppooggrraaffyyaaddaakkii  ddüüzzeennssiizzlliikklleerr  nneeddeenniiyyllee  kkaayynnaakkllaarrıınn  
kkoonnttrrooll  eeddiilleemmeeyyiişşii,,  yyaağğıışşllaarrıınn  vvee  kkaayynnaakkllaarrıınn  bbööllggeelleerree  ggöörree  ddeennggeessiizz  ddaağğııllıımmıı,,  ssuu  kkaayynnaakkllaarrıınnıınn  
bbüüttüünnccüüll--  hhaavvzzaa  bbaazzıınnddaa  yyaakkllaaşşıımmllaarrllaa  uuzzuunn  vvaaddeellii  ppllaannllaammaallaarr  yyeerriinnee  bbööllggeesseell,,  bbaağğıımmssıızz  vvee  kkııssaa  
vvaaddeellii  pprroojjeelleerriinn  yyaappııllmmaassıınnıı  ((DDPPTT,,  22000011))  nneeddeennlleerr  aarraassıınnddaa  bbaaşşllııccaallaarr  oollaarraakk  ggöösstteerreebbiilliirriizz..    

DDeevvlleett  İİssttaattiissttiikk  EEnnssttiittüüssüü  ((DDİİEE))  22003300  yyııllıı  iiççiinn  nnüüffuussuummuuzzuunn  110000  mmiillyyoonn  oollaaccaağğıınnıı  
öönnggöörrmmüüşşttüürr..  BBuu  dduurruummddaa  22003300  yyııllıı  iiççiinn  kkiişşii  bbaaşşıınnaa  ddüüşşeenn  kkuullllaannııllaabbiilliirr  ssuu  mmiikkttaarrıınnıınn  11112200  mm33//yyııll  
cciivvaarrıınnddaa  oollaaccaağğıı  ttaahhmmiinn  eeddiillmmeekktteeddiirr..  MMeevvccuutt  bbüüyyüümmee  hhıızzıı,,  ssuu  ttüükkeettiimm  aallıışşkkaannllııkkllaarrıınnıınn  
ddeeğğiişşmmeessii  ggiibbii  ffaakkttöörrlleerriinn  eettkkiissii  iillee  ssuu  kkaayynnaakkllaarrıı  üüzzeerriinnee  oollaabbiilleecceekk  bbaasskkııllaarrıı  ttaahhmmiinn  eettmmeekk  
mmüümmkküünnddüürr..  AAyyrrııccaa  bbüüttüünn  bbuu  ttaahhmmiinnlleerr  mmeevvccuutt  kkaayynnaakkllaarrıınn  2255  yyııll  ssoonnrraassıınnaa  hhiiçç  ttaahhrriipp  eeddiillmmeeddeenn  
aakkttaarrııllmmaassıı  dduurruummuunnddaa  ssöözz  kkoonnuussuu  oollaabbiilleecceekkttiirr..  SSoonnuuçç  oollaarraakk,,  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ggeelleecceekk  nneessiilllleerriinnee  
ssaağğllııkkllıı  vvee  yyeetteerrllii  ssuu  bbıırraakkaabbiillmmeessii  iiççiinn  kkaayynnaakkllaarrıınn  ççookk  iiyyii  kkoorruunnuupp,,  aakkııllccıı  kkuullllaannııllmmaassıı  
ggeerreekkmmeekktteeddiirr  ((hhttttpp::////wwwwww..ddssii..ggoovv..ttrr))..        

GGüünnüümmüüzzee  bbaakkttıığğıımmıızzddaa  öözzeelllliikkllee  ssuu  vvee  hhaavvaa  kkiirrlliilliiğğii,,  yyookkssuulllluukk,,  aaççllııkk,,  ssaavvaaşş,,  ddıışş  iilliişşkkiilleerr,,  
iişşssiizzlliikk,,  ttoopplluummssaall  yyaaşşaammddaakkii  bboozzuullmmaallaarr,,  iişşççii  vvee  ttüükkeettiiccii  ssoorruunnllaarrıı  öönneemmllii  ssoossyyaall  ssoorruunnllaarr  oollaarraakk  
ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ddeerrssii  iissee,,  ççooccuukkllaarrıınn  bbuu  ttüürr  pprroobblleemmlleerriinn  ffaarrkkıınnddaa  oollmmaallaarrıınnıı  
aayyrrııccaa,,  nniiççiinn  bbuu  ssoorruunnllaarrıınn  ççöözzüümmüünnüünn  kkoollaayy  oollmmaaddıığğıınnıı,,  bbuu  ssoorruunnllaarraa  ççöözzüümmlleerr  üürreettiirrkkeenn  hheessaabbaa  
kkaattııllmmaassıı  ggeerreekkeenn  ddeeğğeerrlleerr  vvee  mmuuhhtteemmeell  ççöözzüümmlleerriinn  ffaarrkkıınnddaa  oollmmaallaarrıınnıı  ssaağğllaarr  ((KKııllııççooğğlluu,,  
22000099))..BBuu  ffaarrkkıınnddaallıığğıı  ssaağğllaammaakk  iiççiinn,,  bbiirr  aaddıımm  oollaarraakk  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ööğğrreettiimmiinnddee  ssuu  kkaayynnaakkllaarrııyyllaa  
iilliişşkkiillii  eettkkiillii  ggöörrsseell  mmaatteerryyaalllleerriinn  kkuullllaannııllmmaassıı  ööğğrreenncciilleerriimmiizzee  ffaayyddaa  ssaağğllaayyaabbiilliirr..  

  
33..  EEğğiittiimm––  ÖÖğğrreettiimm  SSüürreecciinnddee  GGöörrsseell  ÖÖğğeelleerrii  KKuullllaannmmaannıınn  FFaayyddaallaarrıı  

ÖÖğğrreennmmee  eettkkiinnlliiğğii  nnee  kkaaddaarr  ççookk  dduuyyuu  oorrggaannıınnaa  hhiittaapp  eeddeerrssee,,  ööğğrreennmmeenniinn  oo  kkaaddaarr  iiyyii  vvee  
kkaallııccıı  oolldduuğğuu  bbiilliimmsseell  aarraaşşttıırrmmaallaarrllaa  kkaannııttllaannmmıışşttıırr..  İİnnssaannllaarr  ööğğrreennddiikklleerriinniinn  %%  8833’’üünnüü  ggöörrmmee,,  %%  
1111’’iinnii  iişşiittmmee,,  %%  33..55’’iinnii  ddookkuunnmmaa,,  %%  11..55’’iinnii  ttaattmmaa  dduuyyuullaarrııyyllaa  eeddiinnddiikklleerrii  yyaaşşaannttııllaarr  yyoolluuyyllaa  
kkaazzaannmmaakkllaa  bbiirrlliikkttee  ööğğrreennddiikklleerriimmiizziinn  %%  9944’’üü  ggöörrsseell  vvee  iişşiittsseell  dduuyyuullaarrıımmıızzaa  hhiittaapp  eeddeenn  ööğğrreennmmee  
oorrttaammllaarrıınnddaa  ggeerrççeekklleeşşmmeekktteeddiirr  ((KKöörrüükkççüü,,  22000088))..  YYiinnee  yyaappııllaann  aarraaşşttıırrmmaallaarr  ggöösstteerrmmeekktteeddiirr  kkii;;  
zzaammaann  ssaabbiitt  ttuuttuullmmaakk  üüzzeerree  bbiirreeyylleerr  ookkuudduukkllaarrıınnıınn  %%  1100’’uunnuu,,  iişşiittttiikklleerriinniinn  %%  2200’’ssiinnii,,  
ggöörrddüükklleerriinniinn  %%  3300’’uunnuu,,  hheemm  ggöörrüüpp  hheemm  iişşiittttiikklleerriinniinn  %%  5500’’ssiinnii,,  ssööyylleeddiikklleerriinniinn  %%  7700’’iinnii,,  yyaappııpp  
ssööyylleeddiikklleerriinniinn  %%  9900’’ıınnıı,,  hhaattıırrllaammaakkttaaddıırrllaarr..  BBuurraaddaann  hhaarreekkeettllee  ddiiyyeebbiilliirriizz  kkii  ggöörrsseelllliikk  ööğğrreennmmeeddee  
eettkkiilliiddiirr..  BBuu  ggöörrsseelllliikklleerriinn  ööğğrreennccii  mmeerrkkeezzllii  eettkkiinnlliikklleerrllee  ddeesstteekklleennmmeessii  aannllaammllıı  vvee  kkaallııccıı  
ööğğrreennmmeeyyii  ggeerrççeekklleeşşttiirrmmeekktteeddiirr  ((AArrssllaann,,  22000088))..  

EEğğiittiimm  ––  ÖÖğğrreettiimm  SSüürreecciinnddee  ggöörrsseell  ööğğeelleerrii  kkuullllaannmmaannıınn  ffaayyddaallaarrıınnıı  şşuu  şşeekkiillddee  
ssıırraallaayyaabbiilliirriizz..  

11..  ÖÖğğrreennmmeeddee  ööğğrreenncciilleerriinn  iillggiilleerriinnii  uuyyaannddıırrıırr  vvee  yyeennii  iillggiilleerriinn  ddooğğmmaassıınnaa  hhiizzmmeett  eeddeerr..  
22..  ÖÖğğrreenncciilleerree  ddiikkkkaattlleerriinnii  bbeellllii  bbiirr  kkoonnuu  üüzzeerriinnddee  ttooppllaammaa  yyeetteenneeğğii  vvee  kkaarraarr  vveerrmmee  ggüüccüü  

kkaazzaannddıırrıırr..  
33..  KKoonnuullaarrıı  ççookk  yyöönnllüü  oollaarraakk  ccaannllıı  ttuuttaarr  vvee  aaççııkkllaarr..  
44..  DDeerrsslleerriinn  ddaahhaa  aakkttiiff  bbiirr  şşeekkiillddee  ggeeççmmeessiinnii  ssaağğllaarr  
55..  KKoonnuullaarrıınn  hhaayyaattttaa  oolldduuğğuu  ggiibbii  iinncceelleennmmeessiinnii  vvee  ööğğrreenniillmmeessiinnee  yyaarrddıımmccıı  oolluurr..  
66..  ÖÖğğrreettiimmddee  ööğğrreennmmeeyyii  kkoollaayyllaaşşttıırrıırr  vvee  aammaaccaa  kkııssaa  yyoollddaann  uullaaşşııllmmaassıınnıı  ssaağğllaarr..  
77..  GGöörrmmee,,  iişşiittmmee,,  ddookkuunnmmaa  vvbb..  bbiirrççookk  dduuyygguu  oorrggaannıı  yyaarrddıımm  iillee  ööğğrreenncciilleerree  ççeeşşiittllii  

yyaaşşaannttııllaarr  kkaazzaannddıırrıırr,,  ddooğğrruu  vvee  ttaamm  ööğğrreennmmeeyyii  ssaağğllaarr..  
88..  ÖÖğğrreettiimmddee  eezzbbeerrcciilliiğğii  öönnlleerr,,  yyaarraattııccıı  vvee  yyaappııccıı  ddüüşşüünnmmeeyyee  oollaannaakk  vveerriirr..  
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99..  
ÖÖğğrreettiimmddee  

ööğğrreenncciilleerriinn,,  
ggeerrççeekk  yyaappıı  

vvee  
dduurruummllaarrddaann  

sseemmbboolllleerree  
ggeeççiişşiinnddee  
kkoollaayyllııkk  

ssaağğllaarr..  
1100..  

ÖÖğğrreenncciilleerrddee  
ookkuummaa  zzeevvkk  

vvee  
aallıışşkkaannllıığğıınnıı  

ggeelliişşttiirriirr  
((TTüüzzüünn,,  

22000088))..  
  

44..  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreettiimmiinnddee  SSuu  KKaayynnaakkllaarrıınnıınn  GGöörrsseell  MMaatteerryyaall  OOllaarraakk  KKuullllaannıımmıı  
  ÖÖğğrreettiimm  tteekknnoolloojjiilleerrii  vvee  mmaatteerryyaall  ggeelliişşttiirrmmee  kkiittaappllaarrıı  tteemmeell  aallıınnaarraakk  ççııkkaarrıımm  yyaappııllıırrssaa,,  
ssoossyyaall  bbiillggiilleerrddee  ssuu  kkaayynnaakkllaarrıınnıı  ggöörrsseell  mmaatteerryyaall  oollaarraakk  kkuullllaannıırrkkeenn  bbeeşş  aarraa  bbaaşşllııkkttaa  iinncceelleennmmeessii  
yyaarraarrllıı  oollaabbiilliirr..  BBuunnllaarr::  
11..  GGöörrsseell  MMaatteerryyaall  ddee  ÖÖğğrreettiicciilliikk  
22..  GGöörrsseell  MMaatteerryyaall  ddee  ZZııttllııkk  
33..  GGöörrsseell  MMaatteerryyaall  ddee  DDuuyygguussaallllıığğıınn  KKuullllaannıımmıı    
44..  GGöörrsseell  MMaatteerryyaall  ddee  CCaannllıı  ÖÖğğeelleerriinn  KKuullllaannıımmıı  
55..  GGöörrsseell  mmaatteerryyaalliinn  hhaayyaall  ggüüccüünnee  hhiittaapp  eettmmeessii  ((RReessiimm,,  KKaarriikkaattüürr,,  FFaannttaassttiikk))..  
  
55..  11..  GGöörrsseell  MMaatteerryyaall  ddee  ÖÖğğrreettiicciilliikk::  

  BBaazzıı  ööğğrreenncciilleerriinn  ggöörrsseell  bbeettiimmlleemmeelleerr  yyoolluuyyllaa  ddaahhaa  kkoollaayy  ööğğrreennddiikklleerrii  bbiilliinnmmeekktteeddiirr..  BBuu  
yyoollllaa  ööğğrreenncciilleerriinn  ddiikkkkaattii  ccaannllıı  ttuuttuullaaccaakk,,  ggüüddüülleennmmeessii,,  aannllaaşşııllmmaassıı  zzoorr  oollaann  kkaavvrraammllaarrıı  
bbaassiittlleeşşttiirrmmeessii,,  kkaavvrraammllaarrıı  ssoommuuttllaaşşttıırrmmaassıı  kkoollaayyllaaşşaaccaakk..  AAyyrrııccaa  kkaavvrraammllaa  iillggiillii  ööğğeelleerr  aarraassıınnddaakkii  
iilliişşkkiilleerrii  öörrggüütt  şşeemmaallaarrıı  vvee  aakkıışş  şşeemmaallaarrıı  yyoolluuyyllaa  kkoollaayyccaa  vveerreebbiilliirr  ((DDeemmiirreell....vvdd..,,  22000055))..  

  
hhttttpp::////wwwwww..dduunnyyaammiizziittaanniiyyaalliimm..ccoomm  

YYuukkaarrııddaa  vveerriilleenn  şşeekkiill  iillee  kkaavvrraammllaarrıınn  vvee  kkoonnuunnuunn,,  ööğğrreenncciilleerriinn  zziihhiinnlleerriinnddee  ddaahhaa  kkoollaayy  
bbiirr  şşeekkiilllleennddiirriiccii  rroollüü  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  BBuunnaa  bbeennzzeerr  şşeekkiilllleerr  ööğğrreettmmeenniinn  ööğğrreenncciinniinn  kkaaffaassıınnddaa  
şşeekkiilllleennddiirrmmeekk  iiççiinn  ssaaaattlleerrccee  ööğğrreettmmeeyyee  ççaallıışşaaccaağğıı  bbiirr  kkoonnuuyyuu  ööğğrreenncciinniinn  kkoollaayyllııkkllaa  
yyaappııllaannddıırrmmaassıınnaa  yyaarrddıımmccıı  oollaaccaakkttıırr..  KKaavvrraammllaarr  ggöörrsseell  mmaatteerryyaalllleerr  iillee  nnee  kkaaddaarr  ssoommuuttllaaşşttıırrııllıırrssaa,,  
ööğğrreenncciinniinn  ddaahhaa  ççaabbuukk  kkaavvrraammaassıınnaa  vvee  kkaavvrraammllaarrıınn  aakkllıınnddaa  kkaallmmaassıınnaa  yyaarrddıımmccıı  oolluunnaabbiilliirr..  

  
55..  22..  GGöörrsseell  MMaatteerryyaall  ddee  ZZııttllııkk  
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  ÖÖğğrreenncciilleerr  vveerriilleenn  iiççeerriikklleerrii,,  kkaarrşşııllaaşşttıırraarraakk  iillggii  ççeekkiiccii  hhaallee  ggeettiirriirr  vvee  aarraaddaakkii  ffaarrkk  
ööğğrreenncciilleerrii  ddüüşşüünnddüürrüürr..  AAllıışşııllmmaammıışş  vvuurrgguullaarrıınn  yyaappııllmmaassıı  ööğğrreenncciilleerriinn  hhaaffıızzaassıınnddaa  ttaamm  vveerriimm  
aallıınnmmaassıınnaa  yyaarrddıımmccıı  oolluurr  ((ŞŞiimmşşeekk,,  22000022::  8822;;9933))..  BBuunnaa  ggöörree,,  ggöörrsseell  mmaatteerryyaalllleerrddee  zzııttllııkk  öönneemmllii  bbiirr  
uunnssuurrdduurr..  GGöözzlleemm  yyoolluuyyllaa,,  aayynnıı  iiççeerriikkllii  ffoottooğğrraaffllaarr  ööğğrreenncciilleerree  ggöösstteerriillddiiğğii  zzaammaann  ööğğrreenncciilleerrddee  
ççookk  öönneemmllii  bbiirr  tteeppkkii  ggöörrüüllmmeemmeekktteeddiirr..  FFaakkaatt  zzııtt  iiççeerriikkllii  ffoottooğğrraaffllaarr  kkuullllaannııllddıığğıınnddaa,,  ööğğrreenncciilleerr  
üüzzeerriinnddee  ggöörrsseelllliiğğiinn  eettkkiissiinnii  ddaahhaa  ffaazzllaa  aarrttttıırrddıığğıı  ttaarraaffıımmıızzddaann  ggöözzlleennmmiişşttiirr..  BBuunnuunn  yyaannıınnddaa,,  zzııtt  
iiççeerriikkllii  ggöörrsseell  mmaatteerryyaalllleerr,,  ööğğrreenncciilleerriinn  iilleerriikkii  yyaaşşaannttııllaarrıınnddaa  kkaarrşşııllaaşşttıırrmmaa  yyaappaabbiillmmee  bbeecceerriissiinnee  
ddee  kkaattkkıı  ssaağğllaayyaabbiilleecceekkttiirr..  
  

((  ZZııtt  İİççeerriikkllii))  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
hhttttpp::////wwwwww..kkaaddiinnllaarriizz..ccoomm                                                                                                hhttttpp::////wwwwww..ccuummhhuurriiyyeett..ccoomm..ttrr  

  
AAşşaağğııddaakkii  ffoottooğğrraaffllaarrddaa  iissee,,  zzııttllııkk  iiççeerrmmeeyyeenn  bbeennzzeerr  uunnssuurrllaarr  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  AArrtt  aarrddaa  aayynnıı  

iiççeerriikkllii  ggöörrsseelllleerr  ööğğrreenncciilleerree  ggöösstteerriillmmeeyyee  bbaaşşllaannddııkkttaann  kkııssaa  bbiirr  ssüürree  ssoonnrraa  ööğğrreenncciilleerriinn  
ddiikkkkaattlleerriinniinn  ddaağğııllddıığğıı  ddaa  ggöözzlleenniillmmiişşttiirr..  BBuu  dduurruummuunn  ttaamm  tteerrssii  yyaannii  zzııtt  ööğğeelleerr  kkuullllaannııllıınnccaa  
ööğğrreenncciilleerriinn  ddiikkkkaattlleerriinniinn  ddaağğııllmmaaddıığğıı  ggiibbii  ddiikkkkaattlleerriinniinn  ddaahhaa  ffaazzllaa  yyooğğuunnllaaşşttıığğıı  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  
  

((ZZııtt  OOllmmaayyaann  İİççeerriikk))  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                      hhttttpp::////wwwwww..uunneepp..oorrgg                                                                                hhttttpp::////wwwwww..eeaarrtthhppoorrttaall..oorrgg      



  KKuurraammssaall  EEğğiittiimmbbiilliimm,,  44  ((22)),,  116677--118811,,  22001111    wwwwww..kkeegg..aakkuu..eedduu..ttrr  

  

117744  
  

55..  33..  GGöörrsseell  MMaatteerryyaall  ddee  DDuuyygguussaallllııkk::  
GGöörrsseell  mmaatteerryyaalllleerr,,  kkoonnuuyyaa  vvee  kkooşşuullllaarraa  uuyygguunn  oollaarraakk  yyeerriinnddee  vvee  zzaammaannıınnddaa  kkuullllaannııllıınnccaa;;  

ggeerrççeekk  oollaayyllaarr  kkaaddaarr  eettkkiillii  oollaabbiilliirrlleerr..  HHaattttaa  bbaazzeenn  ggeerrççeekk  oollaayyllaarrddaann  ddaahhaa  ççookk  eettkkiilleeyyeebbiilliirrlleerr  
((UUşşuunn,,  22000066))..  SSoossyyaall  bbiillggiilleerr  ddeerrssii  aallaann  ööğğrreenncciilleerriimmiizz  ggeenneell  oollaarraakk  88--  1144  yyaaşş  aarraassııddıırr..  YYaannii  
ööğğrreenncciilleerriinn  dduuyygguussaall  oolldduuğğuu  ddöönneemmlleerrddiirr..  BBuu  yyaaşşllaarrddaakkii  ööğğrreenncciilleerree,,  ssuu  kkaayynnaakkllaarrıı  iillee  iillggiillii  
dduuyygguussaall  iiççeerriikkllii  ggöörrsseell  mmaatteerryyaalllleerr  kkuullllaannııllddıığğıınnddaa,,  ööğğrreenncciilleerriinn  hheemmeenn  tteeppkkii  vveerrddiiğğii  
ggöörrüüllmmüüşşttüürr..  BBuurraaddaann  bbiirr  ssoonnuuçç  eellddee  eettmmeekk  ggeerreekkiirrssee,,  dduuyygguussaall  iiççeerriikkllii  mmaatteerryyaalllleerriinn  ööğğrreenncciilleerr  
üüzzeerriinnddee  ççookk  ddaahhaa  ffaazzllaa  eettkkiissii  oolldduuğğuu  ssööyylleenneebbiilliirr..  DDuuyygguussaall  ööğğeelleerr  kkuullllaannııllmmıışş  bbiirr  ggöörrsseell  
mmaatteerryyaall,,  ööğğrreenncciilleerrddee  hhaayyaattıı  bbooyyuunnccaa  uunnuuttaammaayyaaccaakkllaarrıı  bbiirr  eettkkii  bbıırraakkaabbiilliirr..  BBuu  iizzlleerriinn  ddeerriinn  
oollaabbiillmmee  iihhttiimmaallii  ddüüşşüünnüüllddüüğğüünnddee  hheerr  ggöörrsseelllliiğğee  dduuyygguussaallllııkk  kkaattııllmmaassıı  ööğğrreenncciinniinn  ppssiikkoolloojjiissii  iiççiinn  
ssaağğllııkkllıı  oollmmaayyaabbiilliirr..  DDuuyygguussaall  ööğğeelleerriinn  kkuullllaannııllddıığğıı  mmaatteerryyaalllleerriinn  hhaayyaattii  ddeeğğeerr  ttaaşşııyyaann  kkoonnuullaarrddaann  
sseeççiillmmeessii  ddaahhaa  ffaayyddaallıı  oollaabbiilleecceekkttiirr..  

  
((DDuuyygguussaall  İİççeerriikkllii))  

hhttttpp::////wwwwww..bbeeyyaazzggaazzeettee..ccoomm                                                                                hhttttpp::////wwwwww..aayykkiirriihhaabbeerr..nneett  

  
              

hhttttpp::////wwwwww..aallddeeooll..ccoomm                                                                                                hhttttpp::////ggaalleerrii..uulluuddaaggssoozzlluukk..ccoomm  
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55..  44..  GGöörrsseell  MMaatteerryyaall  ddee  CCaannllıı  ÖÖğğeelleerriinn  KKuullllaannıımmıı::    
DDeerrss  mmaatteerryyaalllleerriinnddee  yyeerr  aallaann  ggöörrsseelllleerrddee  aallıışşııllmmıışş  ggöörrüünnttüülleerr  kkuullllaannııllmmaassıı  öönneerriillmmeekktteeddiirr..  

ÇÇüünnkküü  iinnssaannllaarr  kkeennddiilleerriinnee  bbiillddiikk  ggöörrüünneenn  rreessiimmlleerrii  ddaahhaa  iiyyii  aannllaammaakkttaa  vvee  yyiinnee  bbuu  nniitteelliikktteekkii  
rreessiimmlleerr  oonnllaarr  iiççiinn  ddaahhaa  ççeekkiiccii  oollmmaakkttaaddıırr..  AAyyrrııccaa  ddaahhaa  ççookk  ggeerrççeekkççii  ggöörrsseelllleerriinn  kkuullllaannııllmmaassıınnaa  
öözzeenn  ggöösstteerriillmmeelliiddiirr  ((VVuurraall,,  22000044))..    

  YYuukkaarrııddaakkii  ppaarraaggrraaffttaann  şşuu  şşeekkiillddee  bbiirr  yyoorruumm  ççııkkaarraabbiilliirriizz;;  ööğğrreenncciilleerr  iiççiinn  eenn  bbiillddiikk  vvee  
ggeerrççeekkççii  ggöörrsseell  ööğğeelleerrddeenn  bbiirrii  ddee,,  ccaannllıı  ööğğeelleerrddiirr..  CCaannllıı  ööğğeelleerr  ööğğrreenncciilleerriinn  ööğğrreenniimmiinnddee  ddiikkkkaatt  
ççeekkiiccii  uunnssuurrllaarrddaann  bbiirriinnii  oolluuşşttuurrmmaakkttaaddıırr..  GGöörrsseelllliikkttee  ccaannllıı  ööğğeelleerr  kkuullllaannııllddıığğıınnddaa  ööğğrreenncciilleerr  
kkeennddiilleerriinnddee  vvaarr  oollaannllaa  kkııyyaass  yyaappaaccaakkttıırr..  ÖÖrrnneekk  iillee  aaççııkkllaammaakk  iisstteerrsseekk,,  ööllüümm  ööğğrreenncciiyyii  
eettkkiilleeyyeecceekkttiirr..  ÇÇüünnkküü  ööllüümm  bbüüttüünn  ccaannllııllaarrıınn  ssoonnuudduurr..  DDiiğğeerr  ttaarraaffttaann  zzoorr  şşaarrttllaarr  aallttıınnddaa  yyaaşşaammaakk  
yyiinnee  iinnssaannllaarrıınn  bbiillddiiğğii  bbiirr  dduuyygguudduurr..  BBuunnuunn  aakkssiinnee  kkiimmyyaassaall  bbiirr  aattıığğıınn  nneehhrree  aakkııttııllmmaassıı,,  ööğğrreenncciiyyii  
bbiirr  ccaannllıınnıınn  ööllüümmüü  kkaaddaarr  eettkkiilleemmeemmeekktteeddiirr..  SSeebbeebbii  iissee,,  oorraaddaa  ccaannllıı  ööğğeenniinn  oollmmaayyıışşııddıırr..  AAnnccaakk,,  
kkiimmyyaassaallddaann  eettkkiilleennmmiişş  ccaannllııllaarrıı  ööğğrreenncciiyyee  ggöösstteerrddiiğğiimmiizz  zzaammaann,,  ööğğrreenncciilleerriinn  dduurruummaa  hheemmeenn  
tteeppkkii  vveerrddiikklleerrii  ggöözzlleenniillmmiişşttiirr..    

  
((CCaannllıı  ÖÖğğeelleerr  KKuullllaannııllmmaammıışş))                                                            

  
  
  
  
  
  
  
              

hhttttpp::////wwwwww..uunneepp..  oorrgg                                                                                                            hhttttpp::////wwwwww..bbeellggeesseelliizzllee..oorrgg            

  
((CCaannllıı  ÖÖğğeelleerr  KKuullllaannııllmmıışş))  

        
  
      

          

hhttttpp::////wwwwww..aarraassttiirraalliimm..ccoomm                                                                                    hhttttpp::////wwwwww..eerroozzyyoonn..iinnffoo                                                                                                                                          
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55..  55..  GGöörrsseell  MMaatteerryyaalliinn  HHaayyaall  GGüüccüünnee  HHiittaapp  EEttmmeessii  ((RReessiimm,,  KKaarriikkaattüürr,,  FFaannttaassttiikk))  
  ÖÖğğrreenncciiddee  bbiillggiinniinn  kkaallııccıı  oollaabbiillmmeessii  iiççiinn;;  eeğğlleennddiirriiccii,,  bbiilliinneennlleerriinn  ddıışşıınnddaa  oollmmaallıı  vvee  hhaayyaall  
ggüüccüünnüü  hhaarreekkeettee  ggeeççiirrmmeelliiddiirr  ((ŞŞiimmşşeekk,,  22000022))..    SSuu  kkaayynnaakkllaarrıınnıınn  ddaahhaa  iiyyii  kkuullllaannıımmıı  vvee  ddaahhaa  iiyyii  
şşaarrttllaarrddaa  ddeeğğeerrlleennddiirriillmmeessii  iiççiinn  ööğğrreenncciilleerriinn  bbuu  kkoonnuuddaa  kkii  dduuyyaarrllııllıığğıınn  aarrttttıırrııllmmaassıı  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  
BBuunnuu  ddaa  ööğğrreenncciilleerriinn  yyaarraattııccıı  zzeekkââllaarrıınnıınn  aakkttiiff  hhaallee  ggeettiirriillmmeessiiyyllee  mmüümmkküünn  oollaaccaakkttıırr..  YYaarraattııccıı  
zzeekkââyyaa  ssaahhiipp  oollaabbiillmmeenniinn  öönncceelliikklleerriinnddeenn  bbiirrii  ddee,,  ggüüççllüü  bbiirr  hhaayyaall  ggüüccüünnee  ssaahhiipp  oollmmaakkttaann  ggeeççeerr..  
ZZaatteenn  ççöözzüümm  üürreetteenn  kkiişşiilleerrddee  bbeellkkii  ddee,,  bbuulluunnmmaassıı  ggeerreekkeenn  eenn  ggeerreekkllii  öözzeelllliikklleerrddeenn  bbiirriiddee  hhaayyaall  
ggüüccüüddüürr..  

AAşşaağğııddaa  66..  77..  vvee  88..  ssıınnııff  ööğğrreenncciilleerriinniinn  ssuu  kkaayynnaakkllaarrııyyllaa  iillggiillii  rreessiimm  vvee  kkaarriikkaattüürrlleerriinnii  
ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  BBuurraaddaakkii  rreessiimmlleerree  vvee  kkaarriikkaattüürrlleerree  ddiikkkkaattlliiccee  bbaakkııllddıığğıınnddaa,,  ggeerrççeekkttee  
ööğğrreenncciilleerriimmiizziinn  ggeelleecceekkllee  iillggiillii  bbüüyyüükk  kkaayyggııllaarrıınnıınn  oolldduuğğuu  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  hhaattttaa  
ddüünnyyaaddaakkii  ööğğrreenncciilleerriinn  oorrttaakk  dduuyygguullaarrıınnıı  yyaannssııttaann  bbuu  ttüürr  ggöörrsseell  mmaatteerryyaalllleerr  ööğğrreenncciilleerriinn  
ööğğrreenniimmiinnee  ssuunnuullaabbiilliirr..  

  
55..  55..  11..  RReessiimm  İİllee  AAnnllaattmmaa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

KKaayynnaakk::  NNiiğğddee  FFaahhrrii  KKiirrtt  İİllkkööğğrreettiimm  OOkkuulluu  77..  SSıınnııff  ÖÖğğrreenncciissii  EEbbrruu  ÇÇiiffttççiibbaaşşıı  vvee    
66..  SSıınnııff  ÖÖğğrreenncciissii  HHaattiiccee  CCaannbbaazz  
  
  ÖÖğğrreenncciilleerr  bbiillmmeeddiiğğii  bbiirr  kkoonnuuyyuu,,  ççiizzggiilleerree  ddöökkeemmeemmeekkttee  yyaa  ddaa  bbuunnuu  yyaappaarrkkeenn  
zzoorrllaannmmaakkttaaddıırr..  ÖÖğğrreenncciilleerrddeenn  rreessiimm  vvee  kkaarriikkaattüürr  ççiizzmmeelleerrii  iisstteennddiiğğiinnddee,,  ööğğrreenncciilleerriinn  ççiizziimm  
yyaappmmaaddaann  öönnccee,,  bbuu  kkoonnuuddaa  aarraaşşttıırrmmaa  yyaappmmaayyaa  iihhttiiyyaaçç  dduuyydduukkllaarrıı  ggöörrüüllmmüüşşttüürr..  AAyyrrııccaa,,  
yyuukkaarrııddaakkii  rreessmmee  bbaakkttıığğıımmıızzddaa  ggeemmii  aattıığğıınnıı  ddeenniizzee  bbıırraakkııyyoorr..  BBuu  kkööttüü  dduurruummaa  ggüünneeşş  aağğllııyyoorr..  
ÖÖğğrreennccii  bbuunnuu  rreessmmeeddeerrkkeenn  bbuu  dduuyygguuyyuu  oo  aannllıığğıınnaa  hhiisssseettmmiişşttiirr..  EEğğiittiimmcciilleerr  iiççiinn  ööğğrreenncciinniinn  
yyaaşşaayyaarraakk,,  hhiisssseeddeerreekk  ööğğrreennmmeessii  öönneemmlliiddiirr..  BBuu  şşeekkiillddee  ööğğrreenncciilleerriinn  hhiisssseeddeerreekk  ööğğrreennmmeessiinnee  kkaattkkıı  
ssaağğllaammaannıınn  yyaarraarrllıı  oollaabbiilleecceeğğii  ddüüşşüünnüüllmmeekktteeddiirr..    
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55..  55..  22..  KKaarriikkaattüürr  iillee  AAnnllaattmmaa::    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
KKaayynnaakk::  NNiiğğddee  FFaahhrrii  KKiirrtt  İİllkkööğğrreettiimm  OOkkuulluu  88..  SSıınnııff  ÖÖğğrreenncciissii  EEmmiinnee  SS..  vvee  66..  SSıınnııff  ÖÖğğrreenncciissii  
ÖÖzzggee  TTookkkkuuzz..  
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KKaayynnaakk::  NNiiğğddee  FFaahhrrii  KKiirrtt  İİllkkööğğrreettiimm  OOkkuulluu  77..  SSıınnııff  ÖÖğğrreenncciissii  RRüümmeeyyssaa  AAllıınnaakk  
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55..  55..  33..  FFaannttaassttiikk  İİllee  AAnnllaattmmaa::  

  

hhttttpp::////wwwwww..aarraassttiirraalliimm..ccoomm  

  

  

hhttttpp::////wwwwww..ssmmaasshhiinnggaappppss..ccoomm  
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SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr  
ÜÜllkkeemmiizzddee  hhıızzllıı  nnüüffuuss  aarrttıışşıınnıınn  bbiirr  ssoonnuuccuu  oollaann  ssaannaayyiilleeşşmmeenniinn  bbüüyyüümmeessii  iillee  bbiirrlliikkttee  

oolluuşşaann  kkiimmyyaassaall  aattııkkllaarr,,  ttaarrıımmddaa  bbiilliinnççssiizzccee  ggüübbrree  vvee  kkiimmyyaassaallllaarrıınn  kkuullllaannıımmıınnıı  
yyaayyggıınnllaaşşttıırrmmaakkttaaddıırr..  EEkk  oollaarraakk,,  ççeevvrree  bbiilliinncciinniinn  vvaattaannddaaşşllaarrıımmıızzaa  yyeetteerriinnccee  yyeerrlleeşşttiirriillmmeemmeessii  
ggiibbii  nneeddeennlleerrllee  mmeevvccuutt  yyeerraallttıı  vvee  yyeerrüüssttüü  ssuullaarrıınnıınn  bbaazzııllaarrıınnddaa  aaşşıırrıı  kkiirrlleennmmeelleerr  mmeeyyddaannaa  
ggeellmmeekktteeddiirr..  SSuu  aazzllıığğıı  ççeekkeenn  bbiirr  üüllkkee  kkoonnuummuunnddaa  oollaann  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  yyeerraallttıı  vvee  yyeerrüüssttüü  ssuullaarrıınnddaa  
ggüünnüümmüüzzddee  ggöözzlleenneenn  kkiirrlleennmmeelleerr,,  ssaağğllııkk  iiççiinn  bbüüyyüükk  ssoorruunnllaarr  yyaarraattttıığğıı  ggiibbii,,  ssuuyyuunn  oolluuşşttuurrdduuğğuu  
yyaaşşaamm  aallaannllaarrıınnddaa  yyaaşşaammıı  oollaannaakkssıızz  hhaallee  ggeettiirrmmeekktteeddiirr..  ÜÜllkkeemmiizzddeekkii  ssuullaarrıınn  kkiirrlleennmmeessii  bbuu  
şşeekkiillddee  ddeevvaamm  eeddeerrssee,,  yyııllllaarr  ssoonnrraa  oolluuşşttuurraaccaağğıı  ssoorruunnllaarrıınn  ggeerrii  ddöönnüüşşüümmüünnüünn  oollaannaakkssıızz  bbiirr  hhaallee  
ggeellmmeessii  kkaaççıınnııllmmaazz  oollaaccaakkttıırr..  

BBiizz  bbuu  dduurruummuu  eenn  aazzaa  iinnddiirrggeemmeekk  iiççiinn  eeğğiittiimmii  hheeddeeff  aallmmaakkttaayyıızz..  ÇÇeevvrree  bbiilliinnccii  oolluuşşmmuuşş  
vvaattaannddaaşş  yyeettiişşttiirrmmee  iişşii,,  ddeerrss  oollaarraakk  ddüüşşüünnüüllddüüğğüünnddee,,  ssoossyyaall  bbiillggiilleerr  ddeerrssiinnee  vvee  ööğğrreettmmeennlleerriinnee  
bbüüyyüükk  ggöörreevv  vvee  ssoorruummlluulluukk  ddüüşşmmeekktteeddiirr..  BBuu  nneeddeennllee  aarraaşşttıırrmmaammıızzddaa  oolluuşşttuurrdduuğğuummuuzz  ggöörrsseell  
mmaatteerryyaalllleerr,,  ööğğrreenncciilleerriinn  ssuuyyuunn  öönneemmiinnii  aannllaammaassıınnaa  yyaarrddıımmccıı  oollmmaayyaa  yyöönneelliikk  hhaazzıırrllaannmmıışşttıırr..  BBuu  
ggöörrsseell  mmaatteerryyaalllleerr  zzeennggiinnlleeşşttiirriilleerreekk  öözzeelllliikkllee  ssoossyyaall  bbiillggiilleerr  ddeerrssiinnddee  kkuullllaannmmaayyaa  yyöönneelliikk  
hhaazzıırrllaannaabbiilliirr..  ÖÖğğrreenncciilleerriimmiizziinn  yyiinnee  bbuu  kkoonnuuddaa  ddaahhaa  bbiilliinnççllii  oollmmaallaarrıınnıı  ssaağğllaammaakk  aammaaccııyyllaa,,  iilllleerr  
ggeenneelliinnddee  ööddüüllllüü  oollmmaakk  şşaarrttııyyllaa;;  rreessiimm,,  kkaarriikkaattüürr  vvee  ffaannttaassttiikk  ççiizziimm  yyaarrıışşmmaallaarrıı  yyaappııllaabbiilliirr..  
YYaarrıışşmmaaddaa  ööddüüll  kkaazzaannaann  rreessiimmlleerr  ççooğğaallttııllaarraakk,,  TTüürrkkiiyyee  ggeenneelliinnee  hhiittaapp  eettmmeessii  ssaağğllaannmmaallııddıırr..  
AAyyrrııccaa  ssoossyyaall  kkuullüüpp  vvee  bbeelliirrllii  ggüünn  vvee  hhaaffttaallaarrddaa  mmuuhhaakkkkaakk  kkii,,  yyaaşşaammıınn  ddeeğğeerrlleerriinnddeenn  iikkiissii  ttoopprraakk  
vvee  ssuu  yyeerr  aallmmaallııddıırr..  

BBaaşşttaa  iinnssaannllııkk  oollmmaakk  üüzzeerree  ttüümm  ccaannllııllaarrıınn  ddeevvaammıınnıı  ssaağğllaayyaann  ssuu  kkaayynnaakkllaarrıı  iiççiinn  ggeerreekkllii  
öönnlleemmlleerrii  aallmmaakk  vvee  mmeevvccuutt  ssoorruunnllaarrıınn  ççöözzüümm  yyoollllaarrıınnıı  bbuullmmaakk  hheeppiimmiizziinn  ggöörreevviiddiirr..  

      
    

KKaayynnaakkççaa  
  

AArrssllaann,,  ÖÖ..  ((22000088))..  ““88..  SSıınnııff  TT..CC..  İİnnkkııllââpp  TTaarriihhii  VVee  AAttaattüürrkkççüüllüükk  DDeerrssii  ÖÖğğrreettiimmiinnddee  
GGöörrsseell  VVee  İİşşiittsseell  MMaatteerryyaall  KKuullllaannıımmıınnıınn  ÖÖğğrreenncciilleerriinn  AAkkaaddeemmiikk  BBaaşşaarrııllaarrıı  vvee  HHaattıırrddaa  TTuuttmmaa  
DDüüzzeeyylleerrii  ÜÜzzeerriinnddeekkii  EEttkkiissii””,,  EEBBEE,,  DDookkuuzz  EEyyllüüll  ÜÜnniivveerrssiitteessii,,  YYaayyıınnllaannmmaammıışş  YYüükksseekk  LLiissaannss  
TTeezzii,,  İİzzmmiirr..  

DDeemmiirreell,,  ÖÖ..  SSeeffeerrooğğlluu,,  SS..  SSaaddii--  YYaağğccıı,,  EE..  ((22000055))..  ÖÖğğrreettiimm  TTeekknnoolloojjiilleerrii  vvee  MMaatteerryyaall  
GGeelliişşttiirrmmee  ((55..  BBaasskkıı))..  PPeeggeemm  YYaayyıınnccııllııkk..  

DDooğğaannaayy,,  HH..  ((22000022))..  EEkkoonnoommiikk  CCooğğrraaffyyaa  II,,  DDooğğaall  KKaayynnaakkllaarr..  EErrzzuurruumm::  AAkkttiiff  
YYaayyıınnllaarrıı..  

DDPPTT..  ((22000011))..  SSeekkiizziinnccii  BBeeşş  YYııllllııkk  KKaallkkıınnmmaa  PPllaannıı,,  SSuu  HHaavvzzaallaarrıı  KKuullllaannıımmıı  VVee  
YYöönneettiimmii  ÖÖzzeell  İİhhttiissaass  KKoommiissyyoonnuu  RRaappoorruu,,  YYaayyıınn  NNoo::  DDPPTT::  22555555--  ÖÖİİKK::  557711,,  AAnnkkaarraa..  

EEsseennyyeell,,  ÖÖ..  ((22000011))..  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  SSuu  PPoottaannssiiyyeellii  vvee  PPoottaannssiiyyeelliinn  KKuullllaannııllmmaassıı,,  
YYeenniilleevveenntt--  İİssttaannbbuull::  HHaarrpp  AAkkaaddeemmiilleerrii  BBaassıımm  EEvvii..  

EErrooğğlluu,,  VV..  ((11999977))..  ““  SSuu  KKaayynnaakkllaarrıınnıınn  KKoorruunnmmaassıı””,,  ((EEddiittöörr  ZZeekkaaii  ŞŞeenn  )),,  SSuu  
KKaayynnaakkllaarrıınnıınn  KKoorruunnmmaassıı  İİşşlleettiillmmeessii  SSeemmppoozzyyuummuu,,  İİSSKKİİ  İİssttaannbbuull::    

İİzzbbıırraakk,,  RR..  ((11997722))..  TTüürrkkiiyyee  II,,  ((55..  BBaasskkıı))..  İİssttaannbbuull::  MMiillllii  EEğğiittiimm  BBaassıımmeevvii,,    
KKııllııççooğğlluu,,  GG..  ((22000099))..  ““SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  TTaannıımmıı,,  DDüünnyyaaddaa  vvee  ÜÜllkkeemmiizzddee  GGeelliişşiimmii  vvee  

ÖÖnneemmii””,,  ((EEddiittöörr::  MMuussttaaffaa  SSaaffrraann  )),,  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreettiimmii,,  AAnnkkaarraa::  PPaaggeemm  AAkkaaddeemmii..  
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KKoolluummaann,,  AA..  ((22000022))..  ””DDüünnyyaaddaa  SSuu  SSoorruunnuunnaa  GGeenneell  BBiirr  BBaakkıışş””,,  ((EEddiittöörr::  AAzziizz  KKoolluummaann  )),,  
DDüünnyyaaddaa  SSuu  SSoorruunnllaarrıı  VVee  SSttrraatteejjiilleerrii,,  AAnnkkaarraa::  AASSAAMM..  

KKöörrüükkccüü,,  EE..  ((22000088))..  ““TTaamm  SSaayyııllaarr  KKoonnuussuunnuunn  GGöörrsseell  MMaatteerryyaall  İİllee  ÖÖğğrreenniimmiinniinn  66..  SSıınnııff  
ÖÖğğrreenncciilleerriinniinn  MMaatteemmaattiikk  BBaaşşaarrııllaarrıınnaa  EEttkkiissii””,,  EEBBEE,,  MMaarrmmaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii,,    YYaayyıınnllaannmmaammıışş  
YYüükksseekk  LLiissaannss  TTeezzii,,  İİssttaannbbuull..    

ŞŞeehhssuuvvaarrooğğlluu,,  LL..  ((22000000))..  SSuu  BBaarrıışşıı  TTüürrkkiiyyee  VVee  OOrrttaaddooğğuu  SSuu  PPoolliittiikkaallaarrıı,,  AAnnkkaarraa::  SSeenn  
YYaayyıınnllaarrıı..  

ŞŞiimmşşeekk,,  NN..  ((22000022))..  ÖÖğğrreettmmeenn  vvee  ÖÖğğrreettmmeenn  AAddaayyllaarrıı  İİççiinn  DDeerrssttee  EEğğiittiimm  tteekknnoolloojjiissii  
KKuullllaannıımmıı  ((22..  BBaasskkıı)),,  AAnnkkaarraa::  NNoobbeell  YYaayyıınn  DDaağğııttıımm..  

TTüüzzüünn,,  HH..  ((22000088))..  ““88..SSıınnııff  TTCC  İİnnkkııllââpp  TTaarriihhii  vvee  AAttaattüürrkkççüüllüükk  DDeerrss  KKiittaabbıınnddaa  ((MMeebb  
YYaayyıınnllaarrıı))  AAttaattüürrkkççüüllüükk  BBööllüümmüünnüünn  GGöörrsseell  MMaatteerryyaalllleerrllee  ÖÖğğrreettiillmmeessii””,,  EEBBEE,,  GGaazzii  ÜÜnniivveerrssiitteessii  
YYaayyıımmllaannmmaammıışş  YYüükksseekk  LLiissaannss  TTeezzii,,  AAnnkkaarraa..  

UUşşuunn,,  SS..  ((22000066))..  ÖÖğğrreettiimm  TTeekknnoolloojjiilleerrii  vvee  MMaatteerryyaall  TTaassaarrıımmıı,,  AAnnkkaarraa::  NNoobbeell  YYaayyıınn  
DDaağğııttıımm..  

VVuurraall,,  BB..  ((22000044))..  ““EEğğiittiimm  ÖÖğğrreettiimmddee  TTeekknnoolloojjii  vvee  MMaatteerryyaall  KKuullllaannıımmıı””,,  ((EEddiittöörr::  RRaahhiimmee  
DDeemmiirr)),,  ÖÖğğrreennccii  MMeerrkkeezzllii  EEğğiittiimm  SSeettii::  44,,  İİssttaannbbuull::  BBiillggee  MMaattbbaaaaccııllııkk..    

YYeerreebbaakkaann,,  MM..  ((11999999))..  TTüürrkkiiyyee’’ddee  İİççmmee  SSuuyyuu  SSeekkttöörrüü,,  SSoorruunnllaarrıı  vvee  ççöözzüümm  ÖÖnneerriilleerrii,,  
İİssttaannbbuull::  İİTTOO,,  LLeebbiibb  YYaallkkıınn  YYaayyıınnllaarrıı..    
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