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Eğitim ve öğretim, çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişen birikim ve tecrübeler ışığında 

yenilenen ve bitmeyen bir süreçtir. Bireyin hayatında eğitim süreci ile meydana gelen değişimin kalıcı hâle 

gelmesi ve bireyin dünyadaki değişime ayak uydurabilmesi, günümüz eğitim sistemlerinin temel 

belirleyicileri olarak kabul edilmektedir. Eğitim süreci ile kazanılan beceriler, bireylerin hayat 

standartlarının gelişmesinin yanı sıra ülkelerin küresel rekabet kapasitelerine ve demokratik gelişimlerine 

de önemli katkılarda bulunmaktadır. Günümüzün sosyal ve ekonomik şartlarında etkin rol oynayabilecek 

bireyler yetiştirebilmek, eğitim sistemlerinin uluslararası alanda rekabet edebilirliği ile doğrudan 

ilişkilendirilmektedir. Bireyin ve toplumun değişen talepleri,  bilim, teknoloji, öğrenme öğretme yaklaşım, 

kuram ve stratejilerinde son yıllarda yapılan araştırma ve çalışmalarla gerçekleşen değişim ve gelişmeler, 

ulusal ve uluslararası değerlendirmelerin sonuçları, öğretim programlarının güncellenmesi ihtiyacını ortaya 

çıkarmıştır. Bakanlığımız, gerek anılan gelişmeler ve gerekse 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 

çerçevesinde, öğrencilerini sorumluluk sahibi, eleştirel düşünebilen, problem çözme ve karar verme 

becerileri yüksek bireyler olarak hayata hazırlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.  

Yapılan çalışmalar bağlamında farklı ülkelerin son yıllarda benzer nedenlerle güncellenen öğretim 

programları incelenmiş, eğitim öğretim alanında yapılan akademik çalışmalara ilişkin yayınlar taranmış, 

nicel ve nitel araştırma teknikleri kullanılarak öğretmen, yönetici, öğrenci ve velilerin yanı sıra 

üniversitelerden ve sivil toplum örgütlerinden görüşler alınmıştır. Toplanan veriler, Türkiye’nin çeşitli 

illerinde fiilen görev yapan öğretmen ve akademisyenlerden oluşan komisyonlarca değerlendirilerek 

öğretim programları güncellenmiştir. Ardından kamuoyunun görüşlerine sunulmuş, geri bildirimler 

doğrultusunda programlara son hâlleri verilmiştir. 

Öğretim programlarıyla;  

 üst düzey bilişsel becerilere (eleştirel, analitik, özgün ve yenilikçi düşünen, sorgulayan, yorum yapan 

vb.) sahip, 

 akademik ve sosyal anlamda başarılı, öğrendiklerini önceki öğrenmeleri ve farklı disiplin alanlarıyla 

ilişkilendirebilen, edindiği bilgi, beceri tutum ve davranışları günlük hayatına aktarabilen, merak eden, 

araştıran, açık fikirli, liderlik ve girişimcilik ruhuna sahip,  

 teknolojiyi etkili şekilde kullanılabilen ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, hızlı değişim ve 

gelişmelere uyum sağlayabilen, 

 millî, manevi ve kültürel değerlerini özümsemiş, evrensel değerlere duyarlı, sosyal ve kültürel çeşitliliği 

takdir eden ve saygı duyan, 

 öğrenmeye ve yeniliklere açık, öz güvenli, saygılı, dürüst, sorunlarla etkili şekilde baş edebilen, etik 

ilkelere uygun hareket eden, bir vatandaş olarak görev ve sorumluluklarını bilen ve yerine getiren 

bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. 

1 GİRİŞ 
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1.1. ÖĞRENME ÖĞRETME YAKLAŞIMI 

 

Öğrencilerin ne öğrendikleri, nasıl öğrendikleriyle yakından ilişkilidir. Bu bakımdan öğretim 

programlarıyla öğrencilere kazandırılması hedeflenen bilgi, beceri, tutum ve değerlerin aktarılması 

sürecinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması ve yönetilmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple etkili bir 

öğrenme öğretme sürecinin oluşturulması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 

Öğrenme öğretme süreci öğrenci için anlamlı ve bütünleştirici olmalıdır.  

1) Öğrenme öğretme sürecinin anlamlı olabilmesi için, öğrencilerin bireysel farklılıkları (ilgi, öğrenme 

ihtiyacı, hazır bulunuşluk düzeyi, öğrenme stili vb.) tespit edilmeli, öğretim yöntem ve teknikleri 

belirlenirken bu farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. 

2) Anlamlı bir öğrenme için edinilen yeni bilgilerin günlük hayatta karşılığını bulması önemlidir. Bu 

bakımdan öğrencilerin öğrendiklerini çeşitli hayat durumlarında ve farklı disiplin alanlarında nasıl 

kullanabileceklerini kavramalarını sağlayan etkinlik ve çalışmalar yapılandırılmalıdır. Bu, öğrencilerin 

öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerine ve hayat boyu araştıran ve öğrenen olmalarına katkı 

sağlayacak, öğrenmeyi daha anlamlı ve kalıcı hâle getirecektir. 

3) Öğrencilerin yeni edindikleri bilgi ve becerileri önceki öğrenmeleri ile ilişkilendirmelerine imkân veren 

etkinlik ve çalışmalar tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Kullanılan öğrenme etkinlikleriyle öğrencilerin 

önceki öğrenmeleri geliştirilmeli, yanlış öğrenmeler düzeltilmeli, ilgileri çekilmeli ve öğrenciler sınıf 

içinde ve dışında anlamlı uygulamalar yapmaları için teşvik edilmelidir. 

 

Öğrenme öğretme süreci değer odaklı olmalıdır. 

4) Öğrenciler sınıf ortamına doğal ve içten bir merakla gelirler. Öğrenme ortamına bireysel ilgileri ve 

yeteneklerinin yanı sıra çeşitli kişisel ve kültürel deneyimlerini, toplumsal birikimlerini de taşırlar. 

Öğrenme öğretme süreci, öğrencilerin anılan bu zenginlik ve farklılıkları dikkate alınarak kendilerini 

rahat ve güvende hissetmelerini sağlayan, olumlu his ve deneyimler kazanmalarını destekleyen, 

kendilerini ve başkalarını anlamalarına yardımcı olan, açık fikirliliği ve sorgulamayı besleyen, 

toplumsal bilinçlerini geliştiren bir usul ve üslupla yapılandırılmalıdır. 

5) Öğrencilerin toplumsal ve evrensel değerleri keşfetmelerine fırsat sağlayan, değerleri benimseyerek 

tutum ve davranışa dönüştürmelerini destekleyen bir öğrenme öğretme ortamı oluşturulmalıdır. Bu 

ortamda öğretmen rehber olmalı, değerler eğitiminin sınıfla sınırlı kalmaması ve kalıcı olabilmesi için 

sınıf, okul ve aile iş birliği çerçevesinde aktif rol üstlenmelidir. 
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Öğrenme öğretme süreci motive edici olmalıdır. 

6) Öğrenme öğretme sürecinde öğretmenler ve öğrencilerin birbirini tamamlayıcı sorumluluklara sahip 

oldukları göz önünde bulundurulmalı, öğrenciler kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları ve öz 

değerlendirme yapmaları hususunda teşvik edilmelidir. 

7) Öğrenciler bağımsız çalışmalar yapmaları, keşfettikleri yeni bilgileri, düşünce ve duygularını 

paylaşmaları için cesaretlendirilmelidir. 

8) Öğrenme öğretme sürecinde kullanılan etkinlik ve çalışmalar öğrencilerin gelişimsel düzeyleriyle 

tutarlı olmalıdır. Ancak gerektiğinde öğretmenler öğrencilerin özgünlüklerini, sorun çözme ve 

araştırma becerilerini kullanmalarını gerektirecek zorlayıcı görevler yapılandırmalıdırlar. Öğretmenler 

öğrencilerini farklı çözümler üretmeleri, başarılı problem çözücü ve araştırmacı olmak için 

gerektiğinde risk almaları konusunda yüreklendirmelidir. 
 

Farklı öğretim yaklaşımları ve stratejileri bir arada ve dengeli şekilde 

kullanılmalıdır. 

9) Tek bir öğrenme öğretme yaklaşımına bağlı kalınmamalıdır. Öğrencilerin bireysel farklılıkları, süreç 

içerisindeki gelişimleri ve ilerlemeleri dikkate alınarak farklı ve çeşitli öğretim strateji, yöntem ve 

tekniklerinden yararlanılmalı, süreç içinde yapılan gözlemler doğrultusunda yeri geldiğinde bunlarda 

değişikliğe gidilmelidir. Farklı öğrenme stillerine hitap eden, kazanımlarda belirtilen bilgi ve 

becerilerle tutarlı, öğrencilerin akademik ve teknik konuları özümsemelerine yardımcı olan, ilgi ve 

yeteneklerini geliştirmeye yönelik çeşitli öğretim stratejilerinden faydalanılması, öğrencilerin üst 

eğitim kurumlarında ve kariyerlerinde başarı şanslarını arttıracaktır. 
 

Öğrenme öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri aktif şekilde 

kullanılmalıdır. 

10) Öğrenme öğretme sürecinde mümkün olduğunca bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmalıdır. 

Bu teknolojilerin kullanılması öğrenme öğretme ortam ve uygulamalarını zenginleştirirken aynı 

zamanda öğrencilerin öğrenmesini destekleyecektir. 

11) Dersin işlenişinde ve uygulamalarda görsel iletişim araçlarına yer verilmeli; slayt, bilgisayar, 

televizyon, etkileşimli tahta, İnternet, EBA içerikleri vb. etkin olarak kullanılmalıdır. Kazanımlarla ilgili 

belgesel, film, simülasyon vb. materyallerden yararlanılmalıdır. Teknolojik araç ve gereçler 

kullanılırken gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik göz önüne alınmalı ve İnternetin güvenli kullanımı 

konusunda gerekli uyarılar yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. Dijital kaynakların, özellikle İnternetten 

sağlanan içeriklerde intihal yapılmaması, etik kurallara ve telif haklarına riayet edilmesi hususlarında 

duyarlı olunmalıdır. 
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1.2. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 

 

Öğrenme öğretme sürecinin ayrılmaz bir parçası olan ölçme ve değerlendirme uygulamaları 

yapılandırılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: 

1) Değerlendirme amacıyla kullanılacak ölçme araçları, öğretim programı kazanımlarının bilgi ve beceri 

boyutunun yanı sıra öğretim programıyla öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler 

ile tutarlı olmalıdır. Ölçme araçları yapılandırılırken kazanımların ve kazanım açıklamalarının 

belirlediği sınırlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

2) Ölçme ve değerlendirme uygulamaları sadece öğrenme ürününün değil, öğrencilerin öğrenme 

süreçlerinin de değerlendirilmesine imkân sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır. Sürecin her 

aşamasında, farklı yaklaşımlar ve yöntemler kullanılarak öğrencilerin hedeflenen bilgi, beceri ve 

tutumları edinip edinmedikleri farklı zamanlarda ve farklı bağlamlarda gözlemlenmeli, performansları 

hakkında öğrencilere yapıcı geri bildirimler sağlanmalı, öğretme stratejileri alınan değerlendirme 

sonuçlarına göre gözden geçirilmeli ve gerek görülürse değiştirilmelidir. Bu bakımdan değerlendirme 

çalışmaları sürekli olmalıdır (Şekil 1). 
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Şekil 1 

ÖN  DEĞERLENDİRME 
Öğrenme öğretme sürecinin 
başında tanı amaçlı yapılan 

değerlendirmedir. 

•Öğrenci, dersin amacı hakkında bilgi sahibi olur. Öğrenciye 
konu hakkında ne bildiğini gösterir. 
 

•Öğretmen, öğrencinin ne bildiği ve ne yapabildiği hakkında 
bilgi sahibi olur. Bireysel farklılıkları tespit ederek öğrenme 
hedeflerini, öğretim yaklaşım ve stratejilerini belirler. 
 

•Kullanılabilecek ölçme araçları: Gözlem formları, kâğıt kalem 
testleri, sözlü olarak sorulacak açık uçlu sorular vb. 

SÜREÇ DEĞERLENDİRME 
Öğrenme öğretme süreci içinde  

tanı amaçlı yapılan 
değerlendirmedir. 

•Öğrenci, kendi ilerlemesi, güçlü olduğu ve geliştirmesi 
gereken hususlar hakkında biilgi sahibi olur. 
 

•Öğretmen, öğretim stratejilerinin kullanışlılığı, öğrencilerin 
ilerlemesi, yanlış veya eksik öğrenmeleri hakkında bilgi edinir 
ve gerekli düzenlemeleri yapar. 
 

•Kullanılabilecek ölçme araçları: Gözlem formları, farklı soru 
türlerinden oluşan ara sınavlar, performans çalışmaları vb. 

SONUÇ DEĞERLENDİRME 
Öğrenme  öğretme süreci 
sonunda yargıda bulunma 

amacıyla yapılan 
değerlendirmedir. 

•Öğrenci, kazanımlarla belirtilen öğrenme hedeflerini 
karşılayıp karşılamadığı hakkında bilgi sahibi olur. 
 

•Öğretmen, öğrencilerin kazanımlarla belirtilen öğrenme 
hedeflerini ne oranda karşıladığını tespit eder, öğrencilerin 
performansı hakkında yargıda bulunur. 
 

•Kullanılabilecek ölçme araçları: Gözlem formları, yazılı 
sınavlar, performans  çalışmaları ve projeler vb. 
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3) Değerlendirme çalışmaları, farklı öğrenci yetenek ve beceri düzeyleri, öğrencilerin gelişimsel 

düzeyleri, kültür ve okul/sınıf ortamı göz önünde bulundurularak hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 

4) Bilişsel becerilerin ölçülmesinde kullanılacak olan yazılı sınavlar ve ders kitaplarında yer alan ünite 

ve/veya konu değerlendirme bölümlerindeki sorular hazırlanırken şu hususlar göz önünde 

bulundurulmalıdır: 

a. Sorular sadece konu ve kavram bilgisinin değil, üst düzey olarak adlandırılan bilişsel becerilerin 

(analiz etme, yorum yapma, çıkarımda bulunma, değerlendirme, sorgulama, eleştirel düşünme 

vb.) ölçülmesine fırsat sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazılı sınavlarda kullanılacak madde 

türleri belirlenirken kazanımların temsil ettiği bilişsel beceri düzeyleri göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

b. Yazılı sınavlarda ve ders kitaplarında yer alan sorular yapılandırılırken mümkün olduğunca 

öncüllerden yararlanılmalıdır. Yazılı metinler (gazete ve dergi haberleri, bilimsel makaleler, 

okuma parçaları, örnek olaylar, analojiler vb.), görseller (fotoğraflar, resimler, çizimler, 

karikatürler vb.) ve grafik düzenleyiciler (kavram haritaları, zihin haritaları, şemalar vb.) öncül 

olarak kullanılmalıdır. Öncül olarak kullanılan yazılı metinler öğrencilerin hayatlarının tüm 

alanlarında ihtiyaç duyacakları okuryazarlık becerilerini edinmelerine, görseller ve grafik 

düzenleyiciler ise eğitim hayatlarında ve iş dünyasında sıklıkla kullanacakları uzamsal becerilerin 

geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Tek bir öncüle bağlı farklı türde ve çok sayıda soruya yer 

verilmesi çok adımlı akıl yürütme becerilerinin edinilmesine ve geliştirilmesine katkı 

sağlayacaktır. Soruların öncülün kullanılmasını, analiz edilmesini, değerlendirilmesini veya 

yorumlanmasını gerektirecek şekilde oluşturulmasına dikkat edilmelidir. 

c. Sorular öğrencilerin günlük hayatla ve diğer disiplinlerle ilişkilendirme yapmalarını, eski ve yeni 

bilgileri birleştirmelerini sağlamalıdır. Günlük hayata dair durumların ve materyallerin kullanıldığı 

öncüllere dayalı sorular, öğrencilerin çıkarım yapma becerisini ölçerken edindikleri bilgileri 

nerede ve/veya hangi günlük hayat durumlarında kullanabileceklerine ilişkin farkındalık 

geliştirmelerini sağlayacaktır. 

5) Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin değerlendirilmesinde bireysel veya grup çalışması 

şeklinde düzenlenmiş performans çalışmaları ve projelerden yararlanılabilir. Bunlar yapılandırılırken 

verilen görevlerin, gerçek hayat durumlarıyla ve diğer disiplinlerle ilişkilendirme yapılmasına, 

öğrencilerin daha üst öğrenim kurumlarında ve sonraki yaşantılarında kullanabilecekleri yazılı ve sözlü 

iletişim, araştırma yapma, iş birliği yapma, tasarım yapma, sunum yapma, rapor hazırlama, kaynak 

kullanma gibi becerilerini kullanmaya ve geliştirmeye teşvik edici olmasına dikkat edilmelidir. 

6) Psikomotor ve duyuşsal becerilerin değerlendirilmesinde ise dereceli puanlama anahtarı veya 

derecelendirme ölçeği şeklinde tasarlanmış gözlem formlarından yararlanılabilir. Bu formlarda 
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öğretim programıyla öğrencilere kazandırılması hedeflenen tutum ve değerlere ilişkin ölçütlere (derse 

katılma, saygılı davranma, iş birliği yapma, sorumluluklarını yerine getirme, nezaket kurallarına uygun 

iletişim kurma vb.) yer verilmelidir. Gözlem formları yıl boyunca farklı zamanlarda ve sürekli olarak 

kullanılmalıdır. Öğrencilerin sergilemiş oldukları tutum ve davranışlara ilişkin zamanında ve yapıcı geri 

bildirimler verilmeli, öğrenciler olumlu tutum sergilemeleri konusunda motive edilmelidir. 

 

1.3. YETERLİLİK VE BECERİLER 

 

Toplumların teknoloji çağından bilgi çağına doğru ilerlemeleri ile son yıllarda meydana gelen 

bilimsel, teknolojik, sosyal değişim ve gelişmeler, toplumun öğrencilerden –geleceğin bireylerinden– 

beklentilerini de farklılaştırmıştır. Bu gelişme ve ilerlemeler, öğrencilere temel bilgi ve becerilerin yanı sıra 

eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, araştırma yapma, sorun çözme gibi bilişsel; sosyal ve kültürel katılım, 

girişimcilik, iletişim kurma, empati kurma gibi sosyal; öz denetim, öz güven, yaratıcılık, kararlılık, liderlik 

gibi kişisel yeterlilik ve becerilerin kazandırılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Öğretim programlarıyla öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler ile bunlara 

ilişkin tanımlamalar, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 2008 tarihinde kabul edilen Avrupa 

Yeterlilikler Çerçevesi; Millî Eğitim Bakanlığınca öğrenci, öğretmen, okul, ilçe ve il gelişim seviyelerinin ülke 

genelinde yıllık olarak izlenmesi, değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan “Milli Eğitim Kalite Çerçevesi”; Millî 

Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren 

sendikaları, meslek örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde ulusal ve uluslararası 

konu uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan, 02/01/2016 tarih ve 29581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi” dikkate alınarak belirlenmiştir.  Yeterlilik ve beceriler ile 

bunlara ilişkin tanımlamaların belirlenmesinde ayrıca “21. Yüzyıl Becerileri” olarak anılan yeterlilik ve 

beceriler ile bunlara ilişkin açıklamalar dikkate alınmıştır. 

Kazanımların işlenişi sürecinde bu yeterlilik ve becerilerin kazandırılmasına ve geliştirilmesine 

yönelik yöntem ve tekniklerin kullanılması, etkinlik ve çalışmalara yer verilmesi, öğrencilerin bir üst 

öğretim kurumunda, meslek hayatlarında ve günlük hayatlarında başarılı ve üretken bireyler olmalarına 

katkı sağlayacaktır. 
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Tablo 1. Öğrencilere Kazandırılması Hedeflenen Yeterlilikler ve Bu Yeterliliklerle İlgili Bilgi, Beceri ve Tutumlar 
 

Yeterlilikler Yeterliliklerle ilgili bilgi, beceri ve tutumlar 

Ana dilde iletişim 

1. Yazılı, sözlü ve sözlü olmayan iletişim araçlarını kullanarak etkili şekilde iletişim kurma. 
2. Ortamın gereklilikleri doğrultusunda iletişim kurma 
3. Duygu, düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak ortama uygun ve ikna edici şekilde ifade etme. 
4. Dil becerilerini olumlu ve sosyal olarak sorumlu/sağduyulu şekilde kullanma. 

Yabancı dillerde 
iletişim 

1. Toplumsal gelenekleri, kültürel ögeleri, dil çeşitliliğini fark etme ve takdir etme. 
2. Sözlü ve yazılı mesajları anlama. 
3. İhtiyaçları doğrultusunda metinler okuma, okuduğunu anlama ve metin üretme. 
4. Yaşam boyu öğrenmenin parçası olarak resmi olmayan dili (günlük konuşma dilini) öğrenme. 
5. Kültürel çeşitliliğe saygı duyma. 
6. Dil öğrenmeye ve uluslararası iletişime merak ve ilgi duyma. 

Matematik 
yeterliliği 

1. Matematik teorilerini, ölçümleri, temel işlemleri, formülleri, gösterimleri bilme. 
2. Matematik kavram ve terimlerini anlama ve kullanma. 
3. Günlük hayat durumlarında karşılaşılan problemlerin çözümünde matematiksel düşünme tarzını 
(mantıksal ve uzamsal düşünme) ve sunumunu (formüller, modeller, yapılar, grafikler, tablolar) kullanma. 
4. Temel matematik prensiplerini ve işlemlerini günlük durumlarda (evde ve/veya işte) uygulama. 
5. Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirme.  

Bilim ve teknoloji 
yeterliliği 

1. Doğal hayatı anlamak için sorular sorma ve delile dayalı sonuç çıkarma. 
2. İnsan eylemlerinin sebep olduğu değişimleri kavrama. 
3. Bireysel olarak doğal hayata karşı sorumluluklarını kavrama. 
4. Doğal hayata ilişkin temel prensipleri, temel bilimsel kavramları, metotları, teknolojiyi, teknolojik 
ürünleri ve işlemleri bilme. 
5. Bilim ve teknolojinin doğal hayat üzerindeki etkisini kavrama. 
6. Bilimsel sorgulamanın özelliklerini kavrama. 
7. Sebep sonuç ilişkisi kurma. 
8. Etik ve güvenlikle ilgili konular hakkında bilgi sahibi olma. 

Dijital yeterlilik 

1. Bilgi çağı teknolojilerinin yapısını, günlük yaşam durumlarındaki (kişisel, sosyal ve iş yaşamında) rolünü 
ve sağladığı fırsatları kavrama. 
2. Temel bilgisayar uygulamalarını (word işlemcisi, veri tabanları, bilgi depolama ve yönetme vb.) 
kavrama.  
3. İş, boş zaman, bilgi paylaşımı, öğrenme ve araştırma için İnternet ve elektronik medyanın (e-posta vb.) 
fırsatlarını ve potansiyel risklerini kavrama.  
4. Mevcut bilginin ve bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgulama. 
5. Etkileşimli medyanın kullanımında dikkat edilmesi gereken yasal ve etik prensipleri kavrama ve 
sorumluluk sahibi şekilde kullanma. 
6. Bilgiyi araştırma, toplama, işlemleme, eleştirel ve sistematik şekilde kullanma. 
7. Sunulan bilgilerin güvenirliliğini sorgulama. 
8. Bilgi üretmek, sunmak ve kavramak için gerekli araçları kullanma. 
9. İnternet tabanlı servislere erişme, araştırma ve kullanma. 
10. Bilgi çağı teknolojilerini kültürel, sosyal ve/veya profesyonel amaçlarla kullanma. 

Öğrenmeyi 
öğrenme 

1. İş ya da kariyer hedefleri için gerekli yeterlilik, bilgi, beceri ve nitelikleri bilme. 
2. Kendi öğrenme stratejilerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilme. 
3. Eğitim, hizmet içi eğitim, rehberlik, danışmanlık fırsatlarını araştırma. 
4. Daha sonraki öğrenmeler için gerekli okuryazarlık, matematiksel beceri ve bilgi iletişim teknolojilerini 
kullanma becerisi edinme ve geliştirme. 
5. Öğrenmesini ve kariyerini yönetme. 
6. Öz disiplin ve bağımsız çalışma becerileri edinme. 
7. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak iş birlikli çalışma, heterojen gruplardan faydalanma, öğrendiklerini 
paylaşma. 
8. Kendi öğrenmesini ve çalışmasını değerlendirme. 
9. Gerek duyduğunda nasihat ve bilgi alma. 
10. Kendisini motive etme ve kendisine güven duyma. 
11. Problem çözme becerisi geliştirme. 
12. Engel ya da değişikliklerle baş edebilme. 
13. Önceki öğrenmelerinden ve deneyimlerinden yararlanma.  
14. Öğrendiklerini çeşitli hayat durumlarında uygulama. 
15. Öğrenme fırsatlarını arama ve değerlendirme.  
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Yeterlilikler Yeterliliklerle ilgili bilgi, beceri ve tutumlar 

Sosyal 
yeterlilikler 

1. Farklı toplum ve çevrelerde (örneğin, iş) kabul edilen davranış kurallarını bilme. 
2. Toplum ve kültürle ilgili temel kavramları bilme. 
3. Kültürel çeşitliliğin farkında olma ve saygı gösterme.  
4. Milli kültürel kimliğini özümseme ve diğer kültürlerle nasıl etkileşim içinde olduğunu kavrama. 
6. Tolerans gösterme, empati kurma, dayanışma, iş birliği yapma. 
7. Stresten ve çatışmalardan kaçınma. 
8. Sosyoekonomik gelişmelere ve kültürler arası iletişime ilgi duyma. 
9. Farklı bakış açılarına saygı duyma, ön yargıların üstesinden gelme ve uzlaşmacı bir tutum sergileme. 
10. Demokrasi, adalet, eşitlik vatandaşlık, insan hakları, yerel, ulusal, uluslararası kuruluşlar hakkında bilgi 
sahibi olma. 
11. Güncel gelişmeleri takip etme. 
12. Ülkesinin tarihi ve dünya tarihi hakkında bilgi sahibi olma. 
13. Toplumu ilgilendiren problemlerin çözümü ile ilgilenme. 
14. Toplumsal ilişkilerde ve komşuluk ilişkilerinde yapıcı katılım sağlama. 
15. Toplumsal uyumu sağlamak için paylaşılan değerleri benimseme ve bunlara saygı duyma. 
16. Diğer insanların özeline saygı duyma. 

İnisiyatif alma ve 
girişimcilik 

1. Kişisel, profesyonel ve/veya iş hayatında fırsatların farkına varma.  
2. Etik değerleri benimseme. 
3. Etkili sunum yapma. 
4. Uzlaşmacı olma. 
5. Bireysel ve grup olarak çalışma. 
6. Kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanıma ve sorgulama / değerlendirme. 
7. Gerekli olduğunda risk alma. 
8. Durum değerlendirmesi yapma. 
9. Kişisel, sosyal ve iş hayatında inisiyatif alma ve yenilikçi düşünme. 
10. Hedeflere ya da kişisel amaçlara ulaşmada kararlı olma.  

Kültürel 
farkındalık ve 

ifade 

1. Yerel, ulusal ve uluslararası kültürel mirasın farkında olma. 
2. Önemli kültürel çalışmalar ve popüler kültür hakkında bilgi sahibi olma. 
3. Kültürel ve dilsel çeşitliliğin farkında olma. 
4. Yaşamda estetik faktörlerin önemini kavrama. 
5. Sanat eserlerine ve sanat çalışmalarına değer verme ve takdir etme. 
6. Kültürel yaşama katılma  
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1.4. DEĞER EĞİTİMİ 

 

Bireyin ulusal ve evrensel değerlere sahip olması, değerler eğitimini edinip özümsemesine bağlıdır. 

Bu amaçla bireyin bilişsel olarak ahlaki değerlerin bireysel ve toplumsal hayata yapacağı olumlu etkileri 

fark etmesi, olumlu ve olumsuz değerleri ayırt etmesi, kuralları sorgulaması gerekir. Bu, çevresindeki 

sosyal problemler veya ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirmesi, eylemlerinin 

kendisinde ve çevresinde meydana getirdiği değişiklikleri izlemesi, eylemlerini gerekçelendirmesi, tarihî, 

millî ve manevi değerleri bilmesi ve benimsemesi, çevresindeki olayları anlamlandırması ve yorumlaması 

ile mümkündür. Bununla birlikte bireyin ahlaki değerlere önem vermesi, sahip olması ve geliştirmesi, 

olumlu değerlere uygun davranmaya ve değişik kültürleri tanımaya istekli olması, insanların birlikte 

yaşamalarını destekleyen değerleri koruma ve geliştirme konusunda sorumluluk üstlenmesi, dostça ve 

kardeşçe yaşamaya özen göstermesi, insanların ihtiyaçlarına duyarlı olması, duygu, düşünce ve 

davranışlarını kontrol edebilmesi, duyuşsal becerilerinin gelişimi ile doğrudan ilişkilidir. 

Değerler; inanışlar, tarih, aile, kültür ve içinde yaşadıkları toplum tarafından şekillendirilir. Kişinin 

değerleri; aldığı kararları, yaptığı seçimleri, davranışlarını ve toplum içinde birlikte yaşadığı insanlar 

üzerindeki etkisini belirler. Okullar ve öğretim programları, sosyal davranış modelleri sağlayarak 

öğrencilerin değer sistemlerinin gelişiminde önemli rol oynar. Okuldaki etkinlikler aleni ya da örtük olarak 

öğrencilerin değerlere ilişkin bilgi ve kavrayışlarını, birey ve toplumun bir üyesi olarak belirli değerleri 

davranışa dönüştürmeleri için gereken becerileri geliştirmelerine yardımcı olur.  

Öğretim programlarıyla öğrencilere kazandırılması hedeflenen değerler on ana başlık altında 

toplanmıştır (Tablo 2). Bu değerler birbirlerinden kopuk değildir ve her biri farklı bir takım değerleri de 

içinde barındırmaktadır.  
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Tablo 2. Öğrencilere Kazandırılması Hedeflenen Değerler ile Bunlara İlişkin Tutum ve Davranışlar 

 

DEĞERLER DEĞERLERLE İLİŞKİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 

ADALET 
Adil olma 
Eşit davranma 
Paylaşma 

DOSTLUK 

Diğerkâmlık 
Güven duyma 
Sadık olma 
Vefalı olma 
Yardımlaşma 

DÜRÜSTLÜK 

Açık ve anlaşılır olma 
Doğru sözlü olma 
Etik davranma 
Güvenilir olma 
Sözünde durma 

ÖZ DENETİM 
Davranışlarını kontrol etme 
Davranışlarının sorumluluğunu alabilme 
Öz güven sahibi olma 

SABIR Azimli olma 
Tahammül etme 

SAYGI 
Alçakgönüllü olma 
Başkalarına kendine davranılmasını istediği şekilde davranma 
Diğer insanların kişiliklerine değer verme 

SEVGİ Aile birliğine önem verme 
Fedakârlık yapma 

SORUMLULUK Kendine, çevresine, vatanına, ailesine karşı sorumlu olma 

VATANSEVERLİK 

Çalışkan olma 
Dayanışma 
Kurallara ve kanunlara uyma 
Tarihsel ve doğal mirasa duyarlı olma 
Toplumu önemseme 

YARDIMSEVERLİK 

Cömert olma 
Fedakâr olma 
İş birliği yapma 
Merhametli olma 
Misafirperver olma 
Paylaşma 
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Değerlerin, davranışa ve tutuma dönüştürülmesi teşvik edilmeli, öğrencilerde bu değerlere ilişkin 

farkındalık oluşturulmalıdır. Değerler eğitimi, eğitimin özü ve ruhudur. Ayrı bir program ya da konu alanı 

olarak görülmemelidir. Bu bakımdan okullar ve öğretmenler bu değerleri öğretim programlarının 

bütünleyici bir parçası olarak ele almalı ve uygun yaklaşımları kullanarak öğrencilerine kazandırmalıdır. 

Öğrenme öğretme sürecinde değerlerin aktarılmasında, tutum ve davranışa dönüştürülmesinde aşağıdaki 

hususlara dikkat edilmelidir. 

 

Değer eğitimi, öğretim programlarındaki ifadelerden fazlasıdır. 

Değerler, yalnızca öğretim programlarında yer alan ifadeler olmaktan çıkarılmalı, öğrencilere okul 

içinde ve dışında değerleri pratiğe dönüştürmeleri için uygun ve etkili fırsatlar sağlanmalıdır. Değer 

eğitimi, öğretmenlerle başlamaktadır. Öğretmen, değerlerin aktarımında model ve kolaylaştırıcı olmalıdır. 

Öğretmen değerleri belirlemeli, tanımlamalı ve öğrenme ortamı ile öğretim yöntem ve stratejilerini 

bunların aktarılmasını sağlayacak şekilde düzenlemelidir. Değer odaklı öğretim yaklaşımı, gerçek hayat 

durumlarını, simülasyonları ve rol oynamayı içeren deneyimsel öğrenmeye uygundur. Kavramlar, eylem ya 

da davranışlarla ilişkilendirilmelidir. Yardım severlik denildiğinde bunun nasıl göründüğü hakkında da bilgi 

verilmelidir. Öğrencilerin kendi ve toplum değerlerini keşfetmelerine fırsat sağlanmalıdır.  

 
 

Değerler, konu anlatımı şeklinde aktarılmamalı ve öğretim programı 

kazanımlarından kopuk olmamalıdır. 

Değerler, öğrencilere kazanımların içerik boyutu (konu) ile ilişkilendirilerek aktarılmalıdır. Konudan 

kopuk bir şekilde verilen değerlerin özümsenmesi zor olacak, anlamlılığını ve kalıcılığını yitirecektir. 

Öğrenme öğretme sürecinde, değerler aktarılırken konu anlatımından ziyade öğrencilerin akıl yürütme, 

sorgulama, araştırma, yorum yapma, ilişkilendirme ve değerlendirme becerilerini kullanabileceği 

çalışmalara yer verilmelidir. Öğrencilerin ahlaki ikilemlerin yer aldığı metinleri, gazete haberlerini 

okumalarına, çıkarımda bulunabilecekleri soruları cevaplamalarına, tartışmalarına, kendi görüş ve 

düşüncelerini ifade etmelerine, bu ikilemlerin bireysel ve toplumsal yaşama yansımalarını 

değerlendirmelerine olanak sağlayan etkinliklere yer verilmelidir. 

 
 

Öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri, destekleyici bir 

öğrenme ortamı oluşturulmalıdır. 

Öğrenme öğretme ortamı, öğrencilerde olumlu his ve deneyimler uyandırmalı, kendilerini 

anlamalarına yardımcı olmalı, sorgulamayı desteklemeli, değerleri keşfettirmeli ve değerlere ilişkin bilgileri 
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uygulamaya dönüştürerek anlamlı kılmalıdır. Sınıfta öğrencilerin kendilerini rahat ve güvende 

hissetmelerini sağlamak için toplum bilincini geliştiren, karşılıklı sevgi, saygı ve güven ortamı oluşturulmalı; 

ön yargılı ithamlara, kaba hitaplara ve ayrımcılığa müsaade edilmemelidir. 

 
 

Değerler aktarılırken bütüncül bir bakış açısı benimsenmelidir. 

Toplumsal değerlerin özümsenmesi ve aktarılması sadece sınıf ortamı ile sınırlandırılmamalıdır. 

Değer eğitiminde kapsamlı bir yaklaşım benimsenmeli, aile, okul çalışanları ve toplumdaki insanlar eğitim 

sürecine dâhil edilmelidir. Değerlerin aktarılmasında tek bir yönteme ve yaklaşıma bağlı kalınmamalı, farklı 

yöntem ve teknikler bir arada dengeli biçimde kullanılmalıdır. 
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2.1. ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI 

 

Hızla artan teknolojik gelişmeler, özellikle bilgi-iletişim alanlarında yaşanan değişim; yerel, 

bölgesel, ulusal ve küresel etkileşimleri artırmıştır. Bu anlamda, bazı coğrafi çalışmalarda ifade edildiği gibi 

“zaman-mekân yakınlaşması” yaşanmaktadır. Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekteki etkileşimler 

sadece beşerî süreçler açısından değil doğal süreçler açısından da söz konusudur. Günümüzde coğrafi 

bilgiler günlük hayatta daha yoğun olarak kullanılmaktadır. Örneğin Dünyanın herhangi bir yerinde oluşan 

çevre sorunları, farklı ölçeklerde birçok yerde etkisini hissettirebilmektedir. Farklı mekânsal ölçeklerdeki 

doğal ve beşerî süreçlerde yaşanan bu etkileşim ve değişimler dikkate alınarak Coğrafya Dersi Öğretim 

Programı güncellenmiştir. Programın güncellenmesi sürecinde bazı kavram ve konular elenmek suretiyle 

ya da eklenen sınırlayıcı açıklamalar yardımıyla programın yoğunluğu azaltılmış, ortaokuldan liseye 

geçişteki bütünlük pekiştirilmiş, alana ilişkin güncel gelişmeler ışığında üniteler ve kazanımlar gözden 

geçirilmiş, ihtiyaç duyulan yerlerde ünite ve kazanım sıralamasında değişiklikler yapılmıştır. Hayatımızın 

her alanında yer alan bilgi ve iletişim teknolojilerinin Coğrafya öğretiminde kullanımına ve kazanımların 

günlük hayatla ilişkisine yönelik vurgu arttırılmıştır.  

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel 

Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Coğrafya Dersi Öğretim 

Programıyla öğrencilerin;  

1.Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve araştırma yöntemlerini kullanarak araştırmalar yapması ve 

sonucunu raporlaştırması,  

2. İnsan-doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanması,  

3. Evrene ait temel unsurları hayatla ilişkilendirmesi,  

4. Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavraması,  

5. Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerleri anlama ve bu değerlere sahip 

çıkma bilinci geliştirmesi,  

6. Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci kazanması,  

7. Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavraması, 

8. Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirmesi,  

9. Doğal ve beşerî sistemlerin yerel ve küresel etkileşim içinde işleyişini anlamlandırması, 

10. Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavraması,  

2 ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 
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11. Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek bunlardan korunma ve önlem alma yollarına yönelik 

uygulamalar geliştirmesi,  

12. Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası 

ilişkilerdeki rolünü kavraması,  

13.Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum 

özelliklerini kavrayarak ülkesinin sahip olduğu potansiyelin bilincine varması,  

14.Coğrafi bilgilere sahip olmanın “vatan bilinci” kazanılmasındaki önemini kavraması, 

15.Harita okuryazarlığına yönelik harita okuma, yorumlama, sorgulama ve çizim becerileri kazanması, 

16.Türkiye’nin yeni vizyonuna uygun olarak başta Türkiye ile yakın ilişkisi bulunulan bölgeler ve ülkeler 

olmak üzere dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. 

 

2.2. COĞRAFİ BECERİLER 

Coğrafya öğretim programıyla öğrencilere kazandırılmak istenen coğrafi beceriler ise şunlardır; 

1. Coğrafi Gözlem 

Gözlem becerisi; olay ve olgulara dikkat etme, olay ve olguları algılama, tanımlama, olay ve 

olguların neden ve sonuçlarını açıklama, olay ve gözlemlediklerinin nedenlerini sorgulayıp sonuçlarını 

tahmin edebilme, olay ve olgular arasında ilişkiler kurabilme, olay ve olguların benzer ve farklı yönlerini 

ortaya koyma, gözlediklerini kaydetme ve aktarma, gözlemlediklerini daha önce öğrendikleri ile 

karşılaştırabilme ve bağdaştırabilme, gözlediklerini araştırmalarında veya gelecekle ilgili planlamalar 

yapmak için kullanabilme, benzer olaylarla ilişkilendirme ve tekrar aynı olayla karşılaştığında ne yapması 

gerektiğine yönelik davranış geliştirme ile ilgilidir. Okul ve çevre şartlarının elverdiği ölçüde çevre gezileri 

ve alan çalışmaları düzenlenmesi, gözlemlemeye dayanan araştırma çalışmaları planlanması ve 

uygulanması bu becerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

2. Arazide Çalışma 

Bu becerinin gelişmesi için sınıf dışında yapılan ve coğrafya dersi için bilimsel laboratuvar 

çalışmaları niteliğinde olan arazi çalışmalarına yer verilmesi önemlidir. Öğrencilerin sınıf dışında 

çevresinde olup biten olay ve olguları gözlemlemeleri için teşvik edecek çalışmanın amaçlarını belirleme, 

araştırma için plan tasarlama (araştırma öncesi gerekli kaynak, malzeme toplama, takvimlendirme, arazide 

gerekli olan materyali hazırlama), gerekli araç-gereç ve teknolojiyi kullanma, arazide veri toplama ve 

kaydetme, verileri analiz etme, sonuçlar çıkarma, öneriler geliştirme, rapor yazma gibi uygulamaları 

gerçekleştirebilecekleri çalışmalara ve projelere yer verilmesi bu becerinin gelişimine katkı sağlayacaktır.  
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3. Coğrafi Sorgulama 

Coğrafi sorgulama becerisi; konu veya problemin farkına varma,  konu veya problemi tanımlama 

ve açıklama, konu veya problemi analiz etme ve yorumlama, gelecekle ilgili tahminlerde bulunma ve karar 

verme, kişisel çıkarımlarda bulunarak değerlendirmeler yapma ve yargılara varma süreçlerini içermektedir.  

 

4. Zamanı Algılama 

Doğa ve insana ait süreçler zamanla bir sistem ve doku oluşturur. Bu anlamda doğa ve insana ait 

süreçler açısından farklı zaman algıları vardır. Coğrafya dersi ile öğrencilere jeolojik süreçlere ait zaman 

algısı; yıllık, mevsimlik ve günlük süreçlerle ilgili zaman algısı; tarihî süreçler ile ilgili zaman algısı ve ekolojik 

döngüler ile ilgili zaman algısı kazandırılır. 

5. Değişim ve Sürekliliği Algılama  

Değişim ve sürekliliği algılama; zaman ve süreç içindeki benzerlik ve farklılıkları bulmayı, 

mekândaki değişim ve sürekliliği algılamayı, coğrafi süreçlerdeki değişim ve sürekliliğin nedenlerini 

sorgulamayı gerektirir. 

6. Harita Becerileri 

Coğrafya öğretiminde harita çalışmaları oldukça önemlidir. Gerek arazi çalışmalarında gerekse 

sınıfta coğrafi olay ve olguların dağılışlarında haritalardan faydalanılır.  Harita becerileri şunları içerir:  

Harita üzerinde konum belirleme, harita üzerine bilgi aktarma, amacına uygun harita seçme, haritalardan 

yararlanarak hesaplamalar yapma, mekânsal dağılışı algılama, haritayı doğru şekilde yorumlama, taslak 

haritalar oluşturma. Bununla birlikte küre ve atlas kullanma becerisi de coğrafi beceriler içerisinde yer alır. 

Küre ve atlas kullanma becerisi, temelde ilköğretim programlarında kazandırılan coğrafi beceridir.  

 

7. Tablo, Grafik ve Diyagram Hazırlama ve Yorumlama 

Tablo, grafik ve diyagram hazırlama; uygun veri seçimi ve sınıflandırılması; verilere uygun tablo, 

grafik ve diyagram oluşturma, konuyla ilgili fotoğraflar kullanma ve ilişkilendirme; kesitler oluşturma (bitki 

ve jeoloji kesitleri gibi), tablo,  grafik ve diyagramları uygun yerlerde kullanma;  tablo, grafik ve 

diyagramları yorumlama; tablo, grafik ve diyagramları karşılaştırarak sentezleme becerilerini içerir. 

8. Kanıt Kullanma  

Coğrafi olay ve olgularla ilgili doğa ve insan süreçlerine ait kanıtlar birincil, ikincil veya doğrudan 

araziden elde edilebilir niteliktedir. Coğrafyada kanıt kullanma “Jeolojik süreçlere ait fosil, taş veya 

tektonik vb. bir doğa unsurunu kanıt olarak kullanma;  iklim süreçlerine ait kanıt kullanma, tarihî, sosyal, 

ekonomik ve politik olay ve olgulara ait kanıt kullanma” becerilerini içerir. 
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2.3. COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK 

HUSUSLAR 

 

1. Öğrencilerin araştırma yapma, sorgulama, keşfetme, problem çözme, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp 

tartışabilmelerine, kendi öğrenme hedeflerini belirleyebilmelerine ve diğer öğrencilerle çalışmalarına 

imkân sağlayan öğrenme ortamı oluşturulmalıdır. Etkinliklerin sınıf içinde yapılmasına özen gösterilmelidir. 

Ön hazırlık gerektiren etkinliklerin hazırlık safhası, okul dışında olabilir. 

2. Öğretim programında yer alan konuların aktarılmasında diğer disiplinlerle ve günlük hayatla 

ilişkilendirilmesine imkân sağlayan etkinlik ve çalışmalara yer verilmelidir.  

3. Program, Coğrafyanın alanı gereği konulara bütünsel bir bakış açısı ile hazırlanmıştır. Konular işlenirken 

kazanımların çerçevesinden çok uzaklaşmamak kaydıyla etkileşim hissettirilmeli, öğrencilerde olaylar ile 

ilgili çok boyutlu düşünebilme becerisi geliştirilmelidir. 

4. Programın uygulanmasında ders, konu ve öğrenci seviyesine uygun öğretim materyallerine erişilmesi 

veya hazırlanmasından öğretmen sorumludur. 

5. Coğrafya Dersi Öğretim Programı, günümüz bilgi-iletişim teknolojilerinin coğrafya konularının 

öğretiminde kullanılmasını destekler niteliktedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS) uygulanması bazı 

kazanımlarda önerilmiştir. Okullardaki teknik donanım ve fiziki imkânlara bağlı olarak öğretmen CBS 

uygulamaları geliştirebilir veya uygulayabilir.  

6. Öğretmen, uygulama gezilerine önem vermelidir. Coğrafya dersi için vazgeçilmez olan arazi çalışmaları 

hem arazi çalışma becerisinin gelişmesi hem de pek çok coğrafi olayın yerinde görülüp konuların daha iyi 

algılanması için çok önemlidir.  

7. Öğretmenler, Coğrafya dersi ile ilgili bilgi, beceri, değer ve tutumları öğrencilerine kazandırırken sadece 

ders kitaplarına bağlı kalmamalıdırlar. Sınıf düzeyi, öğrencilerin ilgi, hazır bulunuşluk düzeyleri, öğrenme 

stilleri gibi unsurları göz önünde bulundurarak kazanımlarla tutarlı olacak şekilde öğretim materyalleri 

(bilgi notu, sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları vb) yapılandırmalı ve kullanmalıdırlar. 

Öğretim materyalleri hazırlanırken zümre öğretmenleri ve diğer disiplin alanlarının öğretmenleriyle iş 

birliği yapılmalıdır. 
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2.4. KAZANIM SAYISI VE SÜRE TABLOSU  

Coğrafya Dersi öğretim Programı uygulanırken her bir sınıf düzeyi için ünitelerde yer alan 

kazanımlara ayrılması öngörülen ders saatleri ve bunların oranları tabloda sunulmuştur. 

 

9. SINIF ( 2 Ders Saati) 

Ünite Kazanım sayısı Süre/Ders saati Oran (%) 

Doğal Sistemler 13 47 65 

Beşerî Sistemler 4 15 21 

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 3 5 7 

Çevre ve Toplum 2 5 7 

TOPLAM 22 72 100 

10. SINIF ( 2 Ders Saati) 

Ünite Kazanım sayısı Süre/Ders saati Oran (%) 

Doğal Sistemler 17 36 50 

Beşerî Sistemler 12 24 33 

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 4 6 

Çevre ve Toplum 4 8 11 

TOPLAM 34 72 100 

11. SINIF ( 2 Ders Saati) 

Ünite Kazanım sayısı Süre/Ders saati Oran (%) 

Doğal Sistemler 2 4 5 

Beşerî Sistemler 15 41 57 

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 7 17 24 

Çevre ve Toplum 5 10 14 

TOPLAM 29 72 100 

11. SINIF ( 4 Ders Saati) 

Ünite Kazanım sayısı Süre/Ders saati Oran (%) 

Doğal Sistemler 4 12 8 

Beşerî Sistemler 20 76 53 

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 9 40 28 

Çevre ve Toplum 7 16 11 

TOPLAM 40 144 100 
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12. SINIF ( 2 Ders Saati) 

Ünite Kazanım sayısı Süre/Ders saati Oran (%) 

Doğal Sistemler 1 2 3 

Beşerî Sistemler 12 33 46 

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 9 31 43 

Çevre ve Toplum 2 6 8 

TOPLAM 24 72 100 

 

12. SINIF ( 4 Ders Saati) 

Ünite Kazanım sayısı Süre/Ders saati Oran (%) 

Doğal Sistemler 2 12 8 

Beşerî Sistemler 17 82 57 

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 11 38 27 

Çevre ve Toplum 4 12 8 

TOPLAM 34 144 100 
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3.1. KAZANIMLARIN YAPISI  

Ünite temelli yaklaşımla hazırlanan Coğrafya Dersi Öğretim Programı 9 ve 10. sınıflarda 2 ders 

saati, 11 ve 12. sınıflarda ise hem 2 hem de 4 ders saati uygulanabilecek şekilde düzenlenmiştir. Programın 

2 ders saati uygulanması durumunda işlenmesi öngörülen kazanım ve açıklamalar, ara kapakla ayrılarak 

programın sonuna eklenmiştir.  

Programda her sınıf düzeyinde aynı isimli dört ünite yer almaktadır. Ünitelerin yapısı ve bu yapıya 

ilişkin açıklamalar şematik olarak aşağıda sunulmuştur (Şekil 2). 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Kazanımların Yapısı 

 

 

 

Ünite No. 

Sınıf Düzeyi 

Kazanım No. Kazanım Açıklaması 

9.1. DOĞAL SİSTEMLER 

 

Kazanım ve Açıklamaları 

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.  

a. Dünyadan ve Türkiye'den örnekler verilir. 

b. Doğa-insan etkileşiminde insanların doğaya karşı göstermesi gereken 

duyarlılığa yer verilir. 

Değerler 

Doğa Sevgisi (kzm.9.1.1), Öz denetim (kzm.9.1.1) 
Coğrafi Beceriler 

Coğrafi gözlem (kzm. 9.1.1, 9.1.7, 9.1.9, 9.1.10) 
Coğrafi sorgulama (kzm. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.10) 
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 9.1.8) 
Harita becerisi (kzm. 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.12, 9.1.13) 
Kanıt kullanma (kzm. 9.1.1, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12) 
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (kzm. 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11) 
Zamanı algılama (kzm. 9.1.3, 9.1.8) 
 

Değerler 

Coğrafi Beceriler 

Kazanım 

Ünite Adı 

3 ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI 
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3.2. SINIF DÜZEYLERİNE GÖRE ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI  

9. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 
 

9.1. DOĞAL SİSTEMLER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla doğa-insan etkileşimi, coğrafyanın bölümlenmesi ve ilişkili olduğu disiplinler, 

coğrafya biliminin gelişimi, koordinat sistemini oluşturan unsurlar, mutlak ve göreceli konum, harita bilgisi, 

dünyanın şekli ve hareketlerinin etkileri, atmosferin ve iklim elemanlarının genel özellikleri, dünyada ve 

Türkiye’de görülen iklim tipleri ve özellikleri konularına yer verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.  

a) Dünyadan ve Türkiye'den örnekler verilir. 

b) Doğa-insan etkileşiminde insanların doğaya karşı göstermesi gereken duyarlılığa yer verilir. 

9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 

Coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinlere yer verilir. 

9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 

a) Coğrafya biliminin önemine değinilir. 

b) Coğrafya biliminin gelişimine katkı sağlayan Türk ve Müslüman bilim insanlarının çalışmalarına 

da yer verilir. 

9.1.4. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 

 a)  Mutlak ve göreceli konum kavramlarına yer verilir.                                                                                      

 b)  Türkiye’nin konumuna yer verilir. 

9.1.5. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 

            a)  Projeksiyonlara yer verilir. 

b) Farklı harita türlerine ve kullanım amaçlarına yer verilir.                                                                

c) Ölçek ile uzunluk ve alan ilişkilerinde basit örneklere yer verilir. Alan hesaplamalarında sadece 

gerçek alan hesaplamalarına yer verilir. 

9.1.6. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 

a) Haritacılık tarihinde önemli olan Türk ve Müslüman bilim insanları ve çalışmaları üzerinde 

durulur. 

b)  Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) ve uzaktan algılama tekniklerine yer verilir. 

c) Mekânsal verilerin haritaya aktarımında nokta, çizgi ve alansal gösterimlerden yararlanılması 

sağlanır. 
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9.1.7. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritalar üzerinde yer şekillerini ayırt eder. 

a) Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntemlere yer verilir.                       

b) Eş yükselti eğrilerinin özelliklerine yer verilir. 

9.1.8. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 

 Dünya’nın Güneş Sistemi içindeki yerine kısaca değinilir. 

9.1.9. Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.      

9.1.10. Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır.     

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 

a)  İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir. 

b)  İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine örnekler üzerinden yer verilir.  

c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve 

günlük hayatla ilişkilendirilir. 

9.1.12. Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 

9.1.13. Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 

a) Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörlere yer verilir.   

b) Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri üzerinde durulur. 

c) Türkiye’de görülen iklim tipleri ve özelliklerine yer verilir. 

Değerler 

Doğa sevgisi (kzm.9.1.1), Öz denetim (kzm.9.1.1) 

Coğrafi Beceriler 

Coğrafi gözlem (kzm. 9.1.1, 9.1.7, 9.1.9, 9.1.10) 
Coğrafi sorgulama (kzm. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.10) 
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 9.1.8) 
Harita becerisi (kzm. 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.12, 9.1.13) 
Kanıt kullanma (kzm. 9.1.1, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12) 
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (kzm. 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11) 
Zamanı algılama (kzm. 9.1.3, 9.1.8) 
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9.2. BEŞERÎ SİSTEMLER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla yerleşmelerin yer seçimini ve gelişimini etkileyen faktörler, yerleşme doku ve 

tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörler, Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler ile 

yerleşmelerin fonksiyonel özellikleri konularına yer verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

9.2.1. Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 

 Yerleşme yeri seçiminde etkili olan faktörlere yer verilir. 

9.2.2. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 

a)  Toplu ve dağınık yerleşmelerin oluşumunda etkili olan faktörlere yer verilir.                                              

b)  Kır ve şehir yerleşmelerinin oluşumunda etkili olan faktörlere yer verilir. 

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 

Türkiye’deki ilk yerleşme örneklerine (Göbeklitepe, Çatalhöyük, Alacahöyük) yer verilir.  

9.2.4. Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel özellikleri açısından ayırt eder. 

a)  Fonksiyonel özelliklerine göre yerleşmelere yer verilirken Türkiye’nin idari yapısına değinilir. 

b) Türkiye’nin idari yapısı verilirken ülkenin mevcut sınırlar dâhilinde bölünmez bütünlüğüne vurgu 

yapılır. 

Değerler 

Vatanseverlik (kzm.9.2.4) 

Coğrafi Beceriler 

Arazide çalışma (kzm. 9.2.1) 
Coğrafi gözlem (9.2.1) 
Coğrafi sorgulama (9.2.2, 9.2.3, 9.2.4)  
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4) 
Harita becerisi (9.2.3, 9.2.4) 
Kanıt kullanma ((9.2.1, 9.2.2) 
 

9.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla bölge belirlemede kullanılan kriterler, Dünyadaki farklı bölge örnekleri,  bölge 

sınırlarının amaca göre değişebilirliği, çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkelere 

ilişkin konulara yer verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından 

değerlendirir. 

a)   Türkiye’den de doğal ve beşerî bölge örneklerine yer verilir. 



 

27 
 

b)  Türkiye’deki farklı bölge örneklerinin varlığından ve bu zenginlikten hareketle ülke sevgisine 

vurgu yapılır. 

9.3.2. Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar.       

9.3.3. Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 

Coğrafi Beceriler 

Coğrafi sorgulama (kzm. 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3) 
Harita becerisi (kzm. 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3) 
 

9.4. ÇEVRE VE TOPLUM 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla insanların doğal çevreyi kullanma biçimleri, doğal ortamda insan etkisiyle 

meydana gelen değişimler ile ilgili konulara yer verilecektir. 

 

Kazanım ve Açıklamaları 

9.4.1. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 

Karadeniz Sahil Yolu, Maltepe Sahil Parkı, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, Ordu-Giresun Hava 

Limanı, Marmaray ve BAE-Dubai Palmiye gibi örneklere değinilir. 

9.4.2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 

a)  Örnek olaylardan hareketle doğa-insan etkileşiminden kaynaklanan risklere değinilir.  

b)  İnsanların doğal ortam üzerinde gerçekleştirdikleri değişimlerde, doğaya karşı duyarlı olmalarının 

gerekliliği vurgulanır. 

Değerler 

Öz denetim (kzm.9.4.2), doğa sevgisi (kzm.9.4.2) 

Coğrafi Beceriler 

Arazide çalışma (kzm. 9.4.1, 9.4.2) 
Coğrafi gözlem (kzm. 9.4.1) 
Coğrafi sorgulama (kzm. 9.4.1, 9.4.2) 
Kanıt kullanma (kzm. 9.4.2) 
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10. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 
 

10.1. DOĞAL SİSTEMLER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla Dünya’nın tektonik oluşumu ve iç yapısı, jeolojik zamanlar, Türkiye’nin jeolojik 

geçmişi, yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerinde kayaçların etkisi,  yeryüzü şekillerinin oluşum 

süreçlerinde iç ve dış kuvvetlerin etkisi, Türkiye’de iç ve dış kuvvetlerin yeryüzü şekillerinin oluşumuna 

etkisi ve ana yer şekilleri, yeryüzünün su varlığı,  Türkiye’nin su varlığı, yeryüzündeki toprak ve bitki 

çeşitliliği,  Türkiye’nin toprak ve bitki çeşitliliği konularına yer verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

10.1.1. Dünya’nın tektonik oluşumunu açıklar. 

a)  Dünya’nın iç yapısı ile ilgili temel bilgiler verilir. 

b)  Levha tektoniği kuramına yer verilir. 

c)  Türkiye'nin tektonizmasına yer verilir. 

10.1.2. Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 

a)  Jeolojik zamanların adlandırılması Türkçe olarak da yapılır. 

b)  Jeolojik zamanların özelliklerine yer verilirken Türkiye’nin jeolojik geçmişine değinilir. 

10.1.3. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 

Kayaçların kullanım alanlarına yönelik örneklere yer verilir. 

10.1.4. İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 

10.1.5. Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 

Türkiye’deki faylar, levha hareketleri ve depremler arasındaki ilişkiye yer verilir. 

10.1.6. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.    

10.1.7. Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 

10.1.8. Türkiye’deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir.    

Dağ, ova ve platolar ele alınır. 

10.1.9. Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır.    

10.1.10. Türkiye’deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 

Su varlıklarının dağılışının harita üzerinden gösterilmesi sağlanır. 

10.1.11. Türkiye’deki su varlığını verimli kullanmanın ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini değerlendirir. 

a)  Su kaynakları içinde denizlerimizin potansiyeli ve ülkemiz için önemi üzerinde durulur. 

b)  Su kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı için bireylere düşen sorumluluklara değinilir. 

10.1.12. Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.   

10.1.13. Türkiye’deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.   
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10.1.14. Türkiye topraklarının kullanımını verimlilik açısından değerlendirir. 

a)  Türkiye’de erozyonun etkisine vurgu yapılır. 

b) Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için topraklarımızın korunmasının 

gerekliliğine değinilir. 

10.1.15. Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır.   

10.1.16. Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 

10.1.17. Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 

Türkiye’deki endemik ve relikt bitkilerin dağılışı, önemi ve korunması gerekliliği üzerinde durulur. 

Değerler 

Sorumluluk (kzm.10.1.11, 10.1.14), vatanseverlik (kzm.10.1.14, 10.1.17) 

Coğrafi Beceriler 

Arazide çalışma (kzm. 10.1.3, 10.1.6, 10.1.13, 10.1.14) 
Coğrafi gözlem (kzm. 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.13) 
Coğrafi sorgulama (kzm. 10.1.4, 10.1.5, 10.1.9, 10.1.11, 10.1.15) 
Değişim ve sürekliliği algılama (10.1.1, 10.1.2, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.12) 
Harita becerisi (kzm. 10.1.8, 10.1.10, 10.1.13, 10.1.16, 10.1.17) 
Kanıt kullanma (kzm. 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.7, 10.1.13, 10.1.14, 10.1.15, 10.1.16, 10.1.17) 
Zamanı algılama (kzm. 10.1.1, 10.1.2) 
 

10.2. BEŞERÎ SİSTEMLER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla nüfus özellikleri ve nüfusun önemi, dünya nüfusunun tarihsel süreçteki 

değişimi,  nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler, nüfus piramitlerinden yararlanarak nüfusun 

yapısıyla ilgili açıklamalar,  tarihsel süreçteki göçlerin nedenleri ve sonuçları,  Türkiye’de nüfusun tarihsel 

seyri, Türkiye nüfusunun dağılışında etkili olan faktörler, Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri, Türkiye’deki 

göçlerin sebep ve sonuçları, göçün mekânsal etkileri, ekonomik faaliyetleri temel özellikleri ve ülkelerin 

gelişmişlik düzeyleriyle olan ilişkisi konularına yer verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

10.2.1. İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda 

bulunur. 

a)  Nüfus artış ve azalışının olumlu ve olumsuz etkilerine örnek ülkeler üzerinden yer verilir.  

b)  Nitelikli genç nüfusun ülkelerin kalkınmasındaki önemi vurgulanır.                                                      

c)  Nüfus artış hızı ile ülkelerin kalkınması arasındaki ilişkiye yer verilir.  

10.2.2.İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda 

bulunur. 

 



 

30 
 

10.2.3. Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 

Nüfus yoğunluğunu hesaplama yöntemlerinden sadece “Aritmetik Nüfus Yoğunluğu”na yer verilir. 

10.2.4. Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.                       

a)  Temel nüfus piramitlerinin özellikleri verilir. 

b)  Nüfus piramidi oluşturulması sağlanır.       

10.2.5. Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları 

hakkında çıkarımlarda bulunur.     

a)  Tarihteki önemli Türk göçlerinin sebepleri üzerinde durulur. 

b)  Güncel mülteci göçlerine yer verilir.   

10.2.6. Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir. 

10.2.7. Türkiye’de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir.   

10.2.8. Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 

 Türkiye nüfusunun cinsiyet yapısı verilirken toplumsal cinsiyet adaleti ve eşitliğine değinilir. 

10.2.9. Türkiye’deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 

a)  Cumhuriyet’ten günümüze gerçekleşen iç ve dış göçlerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerine 

yer verilir. 

b) Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan topluluklara karşı saygılı ve paylaşımcı bir tutum 

sergilemenin gerekliliği vurgulanır.  

10.2.10. Göçün mekânsal etkilerini Türkiye'den örneklerle açıklar. 

10.2.11. Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder.       

a)  Birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil faaliyetlere yer verilir. 

b)  Ulaşım ve iletişimin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerine değinilir. 

10.2.12.Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle 

ilişkilendirerek çıkarımda bulunur. 

Değerler 

Dostluk (kzm.10.2.5), Saygı (kzm.10.2.9),  yardımseverlik (kzm.10.2.9) 

Coğrafi Beceriler 

Arazide çalışma (kzm. 10.2.10) 
Coğrafi gözlem (kzm. 10.2.10) 
Coğrafi sorgulama (kzm. 10.2.1, 10.2.3, 10.2.9, 10.2.11) 
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 10.2.2, 10.2.6) 
Harita becerisi (kzm. 10.2.3, 10.2.5, 10.2.7) 
Kanıt kullanma (kzm. 10.2.5, 10.2.11) 
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (kzm. 10.2.1, 10.2.2, 10.2.4, 10.2.8, 10.2.12) 
Zamanı algılama (kzm. 10.2.2, 10.2.5, 10.2.9) 
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10.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla dünya üzerinde bulunan önemli ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkileri 

konularına yer verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

10.3.1. Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 

İstanbul’daki 3. Hava Limanı ve Kanal İstanbul projelerinin bölgesel ve küresel etkilerine yer verilir. 

Coğrafi Beceriler 

Coğrafi sorgulama (kzm. 10.3.1) 
Harita becerisi (kzm. 10.3.1) 
 

10.4. ÇEVRE VE TOPLUM 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla afetlerin oluşum nedenleri ve özellikleri, dünyada ve Türkiye’de afetlerin dağılışları ve 

etkileri, afetlerden korunma yöntemleri konularına yer verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

10.4.1. Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 

Coğrafi problemlerin çözümünde CBS ve diğer mekânsal teknolojilerden yararlanıldığına dair 

örneklere yer verilir. 

10.4.2. Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 

10.4.3. Türkiye’deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 

10.4.4. Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 

a)  Farklı ülkelerde doğal afetlere karşı yapılan uygulamalara yer verilir.  

b) Ülkemizde depremler başta olmak üzere,  afetlere karşı bilinç oluşturmanın önemi üzerinde 

durulur. 

c)  Afetlerin meydana gelme sürecinde bireylere düşen sabır ve sorumluluklara değinilir. 

Değerler 

Sabır (kzm.10.4.4),  Sorumluluk (kzm.10.4.4) 

Coğrafi Beceriler 

Arazide çalışma (kzm. 10.4.3) 
Coğrafi gözlem (kzm. 10.4.3) 
Coğrafi sorgulama  (kzm. 10.4.1, 10.4.2, 10.4.4) 
Harita becerisi (kzm. 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3) 
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11. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 
 

11.1. DOĞAL SİSTEMLER  

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörler, ekosistemi 

oluşturan unsurlar, madde döngüleri ve enerji akışı, su ekosistemleri konularına yer verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar.   

Öğrencilerin biyoçeşitliliğin korunması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplamaları, bireysel 

ya da grup olarak biyoçeşitliliğin korunması konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla kamu spotu 

hazırlamaları sağlanır. 

11.1.2. Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 

 11.1.3. Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder.    

a)  Azot, karbon, su ve besin döngüleriyle enerji akışına yer verilir.                           

b)  İnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkileri örneklendirilir.   

11.1.4. Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 

a)  Su döngüsü ve dünyadaki su varlığının doğal sistemlerin işleyişi üzerindeki etkilerine değinilir. 

b)  Ramsar Sözleşmesi’ne vurgu yapılır. 

c) Türkiye’deki sulak alanların endemik zenginliğinin önemi ve korunmasının gerekliliği üzerinde 

durulur. 

Değerler 

Sorumluluk (kzm.11.1.1, 11.1.4), Öz denetim (kzm.11.1.1), doğa sevgisi (kzm.11.1.1), vatanseverlik 

(kzm.11.1.4) 

Coğrafi Beceriler 

Arazide çalışma (kzm. 11.1.4) 
Coğrafi gözlem (11.1.1) 
Coğrafi sorgulama (kzm. 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4) 
Harita becerisi (kzm. 11.1.1) 
Kanıt kullanma (kzm. 11.1.1, 11.1.3) 
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11.2.  BEŞERÎ SİSTEMLER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikaları ve sonuçları,  Türkiye’nin 

uyguladığı nüfus politikaları ve gerekçeleri,  Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına bağlı oluşabilecek 

senaryolar, şehirlerin fonksiyonel özellikleri ile küresel ve bölgesel etkileri,  Türkiye’de fonksiyonel 

özelliklerine göre şehirler, Türkiye’deki kır yerleşme tipleri; üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal ve 

beşerî unsurlar; üretim, dağıtım ve tüketim sektörlerinin ekonomiye etkisi, dünyada ve Türkiye’de doğal 

kaynak- ekonomi ilişkisi, Türkiye’de uygulanan ekonomi politikaları ve ekonominin sektörel dağılımı, 

Türkiye’de tarım sektörünün özellikleri ve ekonomideki yeri, Türkiye’nin madenleri ve enerji kaynakları, 

Türkiye’de sanayi sektörünün özellikleri ve ekonomideki konularına yer verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır.     

a) Dönemsel olarak nüfus politikalarında farklılık görülen bir ülkenin nüfus politikalarının 

incelenmesi sağlanır.  

b)   Günümüzde farklı ülkelerin izlediği nüfus politikaları karşılaştırılır. 

11.2.2. Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir.   

TÜİK verilerinden hareketle Türkiye’de nüfus politikalarındaki değişimin grafik, tablo vb.     

kullanılarak yorumlanması sağlanır. 

11.2.3. Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 

Farklı nüfus senaryolarına göre Türkiye’nin nüfus yapısına ilişkin çıkarımlara yer verilir.  

11.2.4. Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 

a)  Tarihsel süreçte şehirlerin fonksiyonel özelliklerindeki değişimlerin küresel etkilerine yer verilir.                                                            

 b) Tarihsel süreçteki başlıca Türk-İslam şehirlerinin (Semerkant, Buhara, Konya vb.) öne çıkan 

özelliklerine yer verilir. 

11.2.5. Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar.     

11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 

 Türkiye’den örneklerle “Sakin Şehirler”e yer verilir. 

11.2.7. Türkiye’deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 

11.2.8. Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 

11.2.9. Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 

11.2.10.Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 

11.2.11. Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 

a)  Doğal kaynaklar sınıflandırılır.                                          

b) Tarihsel süreçte “doğal kaynakların değeri ve kullanımındaki değişim”e farklı bölgelerden 

örneklerle yer verilir.   
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11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 

Türkiye’deki doğal kaynakların ekonomiye yansımasının, istatistiki veriler ve görsellerden 

yararlanarak yorumlanması sağlanır. 

11.2.13. Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 

Cumhuriyet’ten günümüze izlenen ekonomik politikalar içinde mekânsal farklılıkları gidermeye 

yönelik projeler ve uygulamalar ele alınır. 

11.2.14. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda 

bulunur. 

Tarihsel süreçte sektörel değişime yer verilir. 

11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar.                   

a)  Tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılıkla ilgili temel kavramlara yer verilir.  

b)  Türkiye'de tarımsal üretimi etkileyen faktörlere yer verilir. 

11.2.16. Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 

a)  Türkiye'de yetiştirilen başlıca tarımsal ürünlerin dağılışına yer verilir. 

b)  Ülkelerin, tarımsal üretimdeki yeterliğinin önemine yer verilir.  

11.2.17. Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 

a) Madenlerin ve enerji kaynaklarının başlıca özelliklerine (rezerv, kullanım alanları vb)  yer verilir. 

b)  Madenlerin ve enerji kaynaklarının dağılışının harita üzerinden gösterilmesi sağlanır. 

c)  Ülkemizde yaşanan maden kazalarına değinilerek madenlerde alınması gereken iş sağlığı ve 

güvenliği önlemlerine yer verilir.  

11.2.18. Türkiye’nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından 

değerlendirir. 

11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar.      

a)  Türkiye'de sanayiyi etkileyen faktörlere yer verilir. 

b)  Türkiye’de sanayi sektörünün dağılışına yer verilir. 

11.2.20. Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 

Savunma sanayi alanındaki gelişmelere de yer verilir. 

Coğrafi Beceriler 

Arazide çalışma (kzm. 11.2.7) 
Coğrafi gözlem (kzm. 11.2.6) 
Coğrafi sorgulama (kzm. 11.2.7, 11.2.8, 11.2.9, 11.2.10, 11.2.15, 11.2.18) 
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4, 11.2.11, 11.2.13) 
Harita becerisi (kzm. 11.2.5, 11.2.6, 11.2.16, 11.2.17, 11.2.19) 
Kanıt kullanma (kzm. 11.2.6, 11.2.10, 11.2.14) 
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (11.2.2, 11.2.3, 11.2.12, 11.2.14, 11.2.16, 11.2.17, 
11.2.20) 
Zamanı algılama (kzm. 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4) 
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11.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla dünya üzerinde ilk kültür merkezleri;  farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde 

yayılışı;  Türk kültürünün yayılış alanları;  Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasının 

nedenleri; ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaretle ham madde, üretim ve pazar alanları; ülkeler arası 

etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolü;  sanayileşmiş bir ülkenin sanayileşme süreci;  farklı gelişmişlik 

düzeylerine sahip ülkelerde tarım-ekonomi ilişkisi;  bölgesel ve küresel ölçekte örgütler konularına yer 

verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

11.3.1. İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 

11.3.2. Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 

a)  Kültürü oluşturan unsurlara yer verilir.    

b)  Farklı kültür bölgelerinin dağılış ve yayılış güzergahları (İslam, Çin, Hint, Batı, Doğu, Slav-Rus ve 

Afrika kültür bölgeleri) dikkate alınarak kültür ile mekân arasındaki ilişkiye yer verilir. 

c) Kültürel çeşitliliğin önemine değinilerek farklı kültürlere karşı saygılın olmanın gerekliliği 

vurgulanır. 

11.3.3. Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 

a)  Türk kültürünün doğuşu, gelişimi ve özellikleri mekânla ilişkilendirilerek verilir.                                                           

b)  Türk kültürünü temsil eden başlıca maddi ve manevi unsurlara örnekler üzerinden yer verilir. 

11.3.4. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir.   

11.3.5. Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 

Dünya üzerindeki önemli ham madde, üretim ve pazar alanlarının oluşumunda etkili olan faktörler 

ile bu alanlar arasındaki ilişkiye yer verilir. 

11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 

11.3.7. Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 

11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 

11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 

a)  Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütlerin (AB, BDT, BM, D-8, G-20, İİT, KEİK, NATO, OECD, OPEC) 

amaçları, işlevleri ve etki alanları itibarıyla tanıtılır. 

b)  Türkiye’nin küresel ve bölgesel ölçekteki siyasi, askeri ve ekonomik örgütlerle ilişkisine yer verilir. 

 

Değerler 

Saygı (kzm.11.3.2), Vatanseverlik (kzm.11.3.4) 
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Coğrafi Beceriler 

Coğrafi gözlem (kzm. 11.3.3)  
Coğrafi sorgulama (kzm. 11.3.2, 11.3.5, 11.3.6, 11.3.8, 11.3.9) 
Değişim ve sürekliliği algılama (11.3.7) 
Harita becerisi (kzm. 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4, 11.3.5) 
 

11.4. ÇEVRE VE TOPLUM 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla oluşum şekillerine göre çevre sorunları; maden ve enerji kaynakları 

kullanımının çevre üzerindeki etkileri;  yenilenemeyen kaynakların kullanımı;  farklı gelişmişliğe sahip 

ülkelerdeki doğal kaynak kullanımının çevresel sonuçları;  arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaların 

çevre üzerindeki etkisi;  çevre sorunlarının oluşum, yayılma süreçleri ve küresel etkileri;  doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı konularına yer verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

11.4.1. Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır.    

11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar.    

Madenlerin ve enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı ve tüketimindeki etkilerine yer verilir. 

11.4.3. Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı konusunda bireylere düşen sorumluluklar üzerinde 

durulur. 

11.4.4. Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımını çevresel etkileri açısından 

değerlendirir.   

a)  Doğal kaynakların etkin kullanımında çevre planlamasının önemine değinilir.  

b)  Türkiye'den örneklere yer verilir.                    

11.4.5. Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 

11.4.6. Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder.   

a)  Çevre ve insan sağlığı açısından atıklardan korunma yöntemlerine yer verilir. 

b)  Teknolojik değişimlerin çevresel sonuçları ve insana etkilerine örnekler üzerinden değinilir. 

11.4.7. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 
 

Değerler 

Öz denetim (11.4.7), Sorumluluk (kzm.11.4.3),  

Coğrafi Beceriler 

Arazide çalışma (11.4.5),  
Coğrafi gözlem (11.4.2, 11.4.4, 11.4.5),  
Coğrafi Sorgulama (11.4.1, 11.4.3), 
Değişim ve sürekliliği algılama (11.4.6, 11.4.7), 
Kanıt kullanma (11.4.4) 
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12. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 
 

12.1. DOĞAL SİSTEMLER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla ekstrem doğa olayları ve etkileri, gelecekte doğal sistemlerde meydana 

gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri konularına yer verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 

12.1.2. Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 

a) Gelecekte, doğal sistemlerdeki değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki olası sonuçlarına vurgu 

yapılır. 

b)  Çölleşme ve çölleşmeye karşı alınması gereken önlemler üzerinde durulur. 

c)  Kyoto Protokolü’ne değinilir. 

Değerler 

sorumluluk (kzm.12.1.2) 

Coğrafi Beceriler 

Coğrafi gözlem (kzm. 12.1.1) 
Değişim ve sürekliliği algılama (12.1.2) 
Kanıt kullanma (12.1.1) 
Zamanı algılama (12.1.2) 
 
12.2.  BEŞERÎ SİSTEMLER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri;  

şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri; nüfus, yerleşme 

ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler; ülkemizdeki doğal ve işlevsel bölgeler ve 

özellikleri; Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri; hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki 

yeri; ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler; Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi;  ulaşım 

ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi; dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel 

ekonomideki yeri;  Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri;  

tarihî ticaret yolları ve Türkiye'nin konumu; Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri;  

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisi, Türkiye’nin turizm potansiyeli ve turizmin 

Türkiye ekonomisindeki yeri konularına yer verilecektir. 
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Kazanım ve Açıklamaları 

12.2.1.Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz 

eder. 

Tarım, sanayi, hizmet gibi ekonomik faaliyetlerin, sosyal ve kültürel hayata olan etkilerine yer 

verilir. 

12.2.2. Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar.  

Şehir hayatı içerisinde, birlikte yaşamanın gereği olarak öz denetimin önemi vurgulanır.  

12.2.3. Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda 

bulunur. 

Teknolojik değişimler ve doğa ilişkisine ait örneklerden yararlanılarak doğa ve uzayın kullanımına 

ait değerlendirmelere yer verilir. 

12.2.4. Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 

a)  İşlevsel bölgenin tanımına ve hangi kriterlere göre belirlendiğine yer verilir. 

b)  İşlevsel bölgelerin oluşturulma gerekçelerine yer verilir. 

c) Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüklerine ait işlevsel bölge örneklerine yer 

verilir. 

12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından 

değerlendirir. 

Kalkınma projelerinin gerekçeleri üzerinde durulur. 

12.2.6. Hizmet sektörünün Türkiye’nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 

Ulaşım, ticaret ve turizm sektörlerine vurgu yapılır. 

12.2.7. Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar.    

12.2.8. Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 

 İstatistiki verilerden yararlanarak ulaşım sistemindeki gelişmelerin ülkemiz için önemine vurgu 

yapılır. 

12.2.9. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 

12.2.10. Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 

Avrupa Birliği, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, Güney Ortak Pazarı ve Uzak Doğu Ticaret 

Bölgesi’ne yer verilir. 

12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 

Ticaret uygulamalarına yer verilerek e-ticarette siber güvenliğin önemine vurgu yapılır. 

12.2.12. Tarihî ticaret yollarını Türkiye'nin konumu açısından değerlendirir. 

               İpek ve baharat yollarına yer verilir. 
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12.2.13. Türkiye’nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz 

eder.   

  Ticarete konu olan ürünler ve ticaretin Türkiye ekonomisindeki önemi vurgulanır. 

12.2.14. Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 

a) Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekân algısına olan etkisine yer verilir.                                                            

b)  Türkiye’nin dünya miras listesinde yer alan doğal varlıklar ile şehirleri sembolize eden doğal ve 

kültürel değerlere yer verilir. 

12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 

12.2.16.Türkiye’nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 

12.2.17. Turizmin Türkiye ekonomisindeki yerini değerlendirir. 

Türkiye’nin turizmdeki yeri diğer ülkelerle karşılaştırılarak verilir. 

Değerler 

Dürüstlük (kzm.12.2.11), Öz denetim (kzm.12.2.2), Vatanseverlik (kzm.12.2.14) 

Coğrafi Beceriler 

Arazide çalışma (12.2.2, 11.2.14) 
Coğrafi gözlem (12.2.1, 12.2.2, 11.2.8, 11.2.14) 
Coğrafi sorgulama (12.2.4, 12.2.5, 11.2.7, 11.2.9, 11.2.10, 11.2.15, 11.2.16, 11.2.17)  
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 12.2.2, 12.2.3) 
Harita becerisi (kzm. 12.2.4, 11.2.10, 12.2.11, 12.2.12, 12.2.13) 
Kanıt kullanma (kzm. 12.2.1, 12.2.9) 
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (12.2.11, 12.2.13, 12.2.15, 12.2.16, 12.2.17) 
Zamanı Algılama (kzm. 12.2.3, 12.2.7, 12.2.8) 
 

12.3.  KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişim, 

ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkileri, tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumu, 

Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgeler, Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihi ve 

kültürel bağlar, teknolojik gelişmelerin bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolü, 

ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler, gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin sosyal ve ekonomik özellikleri, doğal kaynak potansiyelinin ülkelerin bölgesel ve küresel 

ilişkilerine olan etkisi, dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkileri, ülkeler arasında 

sorun oluşturan mekânsal unsurlar ve günümüz çatışma alanları konularına yer verilecektir. 
 

Kazanım ve Açıklamaları 

12.3.1. Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 

a) Tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemini etkileyen faktörlere ve değişimine yer 

verilir. 
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b) Coğrafi keşiflerle birlikte sömürgeciliğe de yer verilir. 

12.3.2. Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 

12.3.3. Tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 

 Kıbrıs’ın, Türkiye’nin jeopolitik konumuna olan etkisine yer verilir. 

12.3.4. Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar.     

Ülkemizin bölgesel ve küresel bağlantılar açısından önemli bir ulaşım merkezi olduğu vurgulanır. 

12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 

Kültür havzamızı oluşturan Türkistan, Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile ülkemiz 

arasındaki tarihî ve kültürel etkileşime yer verilir. 

12.3.6. Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 

12.3.7. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 

Ülkelerin gelişiminde inovasyon, girişimcilik ve dijitalleşmenin önemine vurgu yapılır. 

12.3.8. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır.   

a) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin farklı gelişmişliklerinin nedenleri üzerinde durulur.                                                                                

b)  Gayrisafi Millî Hasıla ve İnsani Gelişme Endeksi (İGE) gibi gelişmişlik ölçütlerinden yararlanılır. 

12.3.9. Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 

Doğal kaynaklar üzerinde, küresel güçlerin ekonomik ve siyasi etkilerine de yer verilir. 

12.3.10. Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 

Türkiye’nin enerji koridoru olma özelliğine değinilir. 

12.3.11.Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 

a)  Sınır aşan sular sorunu dünyadan ve Türkiye’den örneklerle ele alınır. 

b) Atatürk’ün “Barış ulusları refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur.” sözünden hareketle barışın 

önemi vurgulanır. 

Değerler 

Vatanseverlik (kzm.12.3.3), Adalet (kzm.12.3.11) 

Coğrafi Beceriler 

Coğrafi sorgulama (kzm. 12.3.2, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.8, 12.3.9, 12.3.10, 12.3.11) 
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 12.3.1, 12.3.3, 12.3.5, 12.3.11) 
Harita becerisi (kzm. 12.3.1, 12.3.2, 12.3.4, 12.3.5, 12.3.9, 12.3.10, 12.3.11) 
Kanıt kullanma (kzm. 12.3.6, 12.3.7) 
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (kzm. 12.3.8) 
Zamanı algılama (kzm. 12.3.6) 
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12.4.  ÇEVRE VE TOPLUM 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla doğal çevrenin sınırlılığı, farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre 

sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalar, çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi 

ve korunmasına etkileri, ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditler konularına yer verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

12.4.1. Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 

a)  Beslenme halkası ve taşıma kapasitesi kavramları üzerinde durulur. 

b) Sınırlı kaynak, tükenebilirlik, aşırı baskı, çevre sorunu ve doğayla uyumlu kalkınma 

(sürdürülebilir kalkınma) kavramlarının ilişkilendirilmesi sağlanır. 

12.4.2. Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve 

uygulamalarını karşılaştırır. 

Çevre sorunlarının önlenmesinde insana düşen sorumluluğa yer verilir. 

12.4.3. Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 

12.4.4. Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 

Doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditlere karşı duyarlı olmanın önemine vurgu yapılır. 

 

Değerler 

Doğa sevgisi (12.4.1), Sorumluluk (kzm.12.4.2) 

Coğrafi Beceriler 

Coğrafi gözlem (kzm. 12.4.1) 
Coğrafi sorgulama (kzm. 12.4.2, 12.4.3) 
Harita becerisi (kzm. 12.4.4) 
Zamanı algılama (kzm. 12.4.4) 
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11. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 
 

11.1. DOĞAL SİSTEMLER  

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörler, madde 

döngüleri ve enerji akışı konularına yer verilecektir.  

Kazanım ve Açıklamaları 

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar.   

Öğrencilerin biyoçeşitliliğin korunması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplamaları, bireysel 

ya da grup olarak biyoçeşitliliğin korunması konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla kamu spotu 

hazırlamaları sağlanır. 

11.1.2. Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder.    

a)  Azot, karbon, su ve besin döngüleriyle enerji akışına yer verilir.                           

b)  İnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkileri örneklendirilir.   

Değerler 

Sorumluluk (kzm.11.1.1), Öz denetim (kzm.11.1.1),  doğa sevgisi (kzm.11.1.1) 

Coğrafi Beceriler 

Coğrafi gözlem (kzm. 11.1.1) 
Coğrafi sorgulama (kzm. 11.1.2) 
Harita becerisi (kzm. 11.1.1) 
Kanıt kullanma (kzm. 11.1.2) 
 

11.2.  BEŞERÎ SİSTEMLER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikaları ve sonuçları;  Türkiye’nin 

nüfus projeksiyonlarına bağlı oluşabilecek senaryolar; şehirlerin fonksiyonel özellikleri ile küresel ve 

bölgesel etkileri;  Türkiye’de fonksiyonel özelliklerine göre şehirler; Türkiye’deki kır yerleşme tipleri; 

üretim, dağıtım ve tüketim sektörlerinin ekonomiye etkisi;  doğal kaynak ekonomi ilişkisi; Türkiye’de 

uygulanan ekonomi politikaları ve ekonominin sektörel dağılımı, Türkiye’de tarım sektörünün özellikleri ve 

ekonomideki yeri; Türkiye’nin madenleri ve enerji kaynakları; Türkiye’de sanayi sektörünün özellikleri ve 

ekonomideki yeri konularına yer verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır.     

a) Dönemsel olarak nüfus politikalarında farklılık görülen bir ülkenin nüfus politikalarının 

incelenmesi sağlanır.  
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b)   Günümüzde farklı ülkelerin izlediği nüfus politikaları karşılaştırılır. 

11.2.2. Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 

Farklı nüfus senaryolarına göre Türkiye’nin nüfus yapısına ilişkin çıkarımlara yer verilir.  

11.2.3. Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 

a)  Tarihsel süreçte şehirlerin fonksiyonel özelliklerindeki değişimlerin küresel etkilerine yer verilir.                                                            

 b) Tarihsel süreçteki başlıca Türk-İslam şehirlerinin (Semerkant, Buhara, Konya vb.) öne çıkan 

özelliklerine yer verilir. 

11.2.4. Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar.     

11.2.5. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 

 Türkiye’den örneklerle “Sakin Şehirler”e yer verilir. 

11.2.6. Türkiye’deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 

11.2.7.Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 

11.2.8. Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 

a)  Doğal kaynaklar sınıflandırılır.                                          

b) Tarihsel süreçte doğal kaynakların değeri ve kullanımındaki değişime farklı bölgelerden 

örneklerle yer verilir.   

11.2.9. Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 

Cumhuriyet’ten günümüze izlenen ekonomik politikalar içinde mekânsal farklılıkları gidermeye 

yönelik projeler ve uygulamalar ele alınır. 

11.2.10. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda 

bulunur. 

Tarihsel süreçte sektörel değişime yer verilir. 

11.2.11. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar.                   

a)  Tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılıkla ilgili temel kavramlara yer verilir.  

b)  Türkiye'de tarımsal üretimi etkileyen faktörlere yer verilir. 

11.2.12. Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 

a)  Türkiye'de yetiştirilen başlıca tarımsal ürünlerin dağılışına yer verilir. 

b)  Ülkelerin, tarımsal üretimdeki yeterliğinin önemine yer verilir.  

11.2.13. Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 

a)  Madenlerin ve enerji kaynaklarının başlıca özelliklerine (rezerv, kullanım alanları vb)   yer verilir. 

b)  Madenlerin ve enerji kaynaklarının dağılışının harita üzerinden gösterilmesi sağlanır. 

c) Ülkemizde yaşanan maden kazalarına değinilerek madenlerde alınması gereken iş sağlığı ve 

güvenliği önlemlerine yer verilir.  
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11.2.14. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar.      

a)  Türkiye'de sanayiyi etkileyen faktörlere yer verilir. 

b)  Türkiye’de sanayi sektörünün dağılışına yer verilir. 

11.2.15. Türkiye sanayisini ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 

Savunma sanayi alanındaki gelişmelere de yer verilir. 

 

Coğrafi Beceriler 

Arazide çalışma (kzm. 11.2.6) 
Coğrafi gözlem (kzm. 11.2.5) 
Coğrafi sorgulama (kzm. 11.2.6, 11.2.7, 11.2.11, 11.2.15) 
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 11.2.1, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.8, 11.2.9) 
Harita becerisi (kzm. 11.2.4, 11.2.5, 11.2.12, 11.2.13, 11.2.14) 
Kanıt kullanma (kzm. 11.2.5, 11.2.7, 11.2.10) 
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (kzm. 11.2.2, 11.2.10, 11.2.12, 11.2.13, 11.2.15) 
Zamanı algılama (11.2.2, 11.2.3) 
 

11.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla dünya üzerinde ilk kültür merkezleri;  farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde 

yayılışı; Türk kültürünün yayılış alanları;  Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasının 

nedenleri;  ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolü; farklı gelişmişlik düzeylerine sahip 

ülkelerde tarım-ekonomi ilişkisi;  bölgesel ve küresel ölçekte örgütler konularına yer verilecektir. 

 

Kazanım ve Açıklamaları 

11.3.1. İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 

11.3.2. Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 

a)  Kültürü oluşturan unsurlara yer verilir.    

b)   Farklı kültür bölgelerinin dağılış ve yayılış güzergâhları (İslam, Çin, Hint, Batı, Doğu, Slav-Rus ve 

Afrika kültür bölgeleri) dikkate alınarak kültür ile mekân arasındaki ilişkiye yer verilir. 

c) Kültürel çeşitliliğin önemine değinilerek farklı kültürlere karşı saygılı olmanın gerekliliği 

vurgulanır. 

11.3.3. Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 

a)  Türk kültürünün doğuşu, gelişimi ve özellikleri mekânla ilişkilendirilerek verilir.                                                           

b)  Türk kültürünü temsil eden başlıca maddi ve manevi unsurlara örnekler üzerinden yer verilir. 

11.3.4. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir.   

11.3.5. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 

11.3.6. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 
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11.3.7. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 

a) Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütlerin (AB, BDT, BM, D-8, G-20, İİT, KEİK, NATO, OECD, OPEC) 

amaçları, işlevleri ve etki alanlarına değinilir. 

b)  Türkiye’nin küresel ve bölgesel ölçekteki siyasi, askerî ve ekonomik örgütlerle ilişkisine yer verilir. 

 

Değerler 

Saygı (kzm.11.3.2, Vatanseverlik (kzm.11.3.4) 

Coğrafi Beceriler 

Coğrafi gözlem (kzm. 11.3.3) 
Coğrafi sorgulama (kzm. 11.3.2, 11.3.5, 11.3.6, 11.3.7) 
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 11.3.1, 11.3.4) 
Harita becerisi (kzm. 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4) 
 

 

11.4. ÇEVRE VE TOPLUM 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla oluşum şekillerine göre çevre sorunları; yenilenemeyen kaynakların kullanımı;  

farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımının çevresel sonuçları;  çevre sorunlarının 

oluşum, yayılma süreçleri ve küresel etkileri;  doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularına yer 

verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

11.4.1. Çevre sorunlarını, oluşum sebeplerine göre sınıflandırır.    

11.4.2. Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı konusunda bireylere düşen sorumluluklar üzerinde 

durulur. 

11.4.3. Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımını çevresel etkileri açısından 

değerlendirir.   

a)  Doğal kaynakların etkin kullanımında çevre planlamasının önemine değinilir.  

b)  Türkiye'den örneklere yer verilir.                    

11.4.4. Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder.   

a)  Çevre ve insan sağlığı açısından atıklardan korunma yöntemlerine yer verilir. 

b)  Teknolojik değişimlerin çevresel sonuçları ve insana etkilerine örnekler üzerinden değinilir. 

11.4.5. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 

Değerler 

Sorumluluk (kzm.11.4.2), Öz denetim (11.4.5) 
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Coğrafi Beceriler 

Coğrafi gözlem (kzm. 11.4.3) 
Coğrafi sorgulama (kzm. 11.4.1, 11.4.2)  
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 11.4.4, 11.4.5) 
Kanıt kullanma (kzm. 11.4.3) 
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12. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 
 

12.1. DOĞAL SİSTEMLER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede ekstrem doğa olayları ve etkilerine yer verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 

Coğrafi Beceriler 

Coğrafi gözlem (kzm. 12.1.1) 
Kanıt kullanma (kzm. 12.1.1) 
 
12.2.  BEŞERÎ SİSTEMLER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal 

etkileri;  ülkemizdeki doğal ve işlevsel bölgeler ve özellikleri;  Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri  ve 

etkileri;  hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri; ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan 

faktörler; Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi; dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel 

ekonomideki yeri; Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri; 

tarihî ticaret yolları ve Türkiye'nin konumu; Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri; 

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisi; Türkiye’nin turizm potansiyeli konularına yer 

verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

12.2.1. Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar.  

Şehir hayatı içerisinde birlikte yaşamanın gereği olarak öz denetimin önemi vurgulanır.  

12.2.2. Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 

a)  İşlevsel bölgenin tanımına ve hangi kriterlere göre belirlendiğine yer verilir. 

b)  İşlevsel bölgelerin oluşturulma gerekçelerine yer verilir. 

c) Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Devlet 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüklerine ait işlevsel bölge örneklerine yer 

verilir. 

12.2.3. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından 

değerlendirir. 

Kalkınma projelerinin gerekçeleri üzerinde durulur. 

12.2.4. Hizmet sektörünün Türkiye’nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 

Ulaşım, ticaret ve turizm sektörlerine vurgu yapılır. 
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12.2.5. Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar.    

12.2.6. Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 

 İstatistiki verilerden yararlanarak ulaşım sistemindeki gelişmelerin ülkemiz için önemine vurgu 

yapılır. 

12.2.7. Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 

Avrupa Birliği, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, Güney Ortak Pazarı ve Uzak Doğu Ticaret 

Bölgesi’ne yer verilir. 

12.2.8. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 

Ticaret uygulamalarına yer verilerek e-ticarette siber güvenliğin önemine vurgu yapılır. 

12.2.9. Tarihî ticaret yollarını Türkiye'nin konumu açısından değerlendirir. 

               İpek ve baharat yollarına yer verilir. 

12.2.10. Türkiye’nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz 

eder.   

  Ticarete konu olan ürünlerin ve ticaretin Türkiye ekonomisindeki önemi vurgulanır. 

12.2.11. Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 

a) Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekân algısına olan etkisine yer verilir.                                                            

b)   Türkiye’nin dünya miras listesinde yer alan doğal varlıklar ile şehirleri sembolize eden doğal ve 

kültürel değerlere yer verilir. 

12.2.12. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 

 

Değerler 

Dürüstlük (kzm.12.2.8), Öz denetim (kzm.12.2.1), vatanseverlik (kzm.12.2.11) 

 

Coğrafi Beceriler 

Arazide çalışma (kzm. 12.2.1, 12.2.11) 
Coğrafi gözlem (kzm. 12.2.1, 12.2.6, 12.2.11) 
Coğrafi sorgulama (kzm. 12.2.2, 12.2.3, 12.2.5, 12.2.7, 12.2.12) 
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 12.2.1) 
Harita becerisi (kzm. 12.2.2, 12.2.7, 12.2.8, 12.2.9, 12.2.10) 
Kanıt kullanma (kzm. 12.2.3) 
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (12.2.4, 12.2.8, 12.2.10, 12.2.12) 
Zamanı algılama (kzm. 12.2.5, 12.2.6) 
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12.3.  KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişim, 

ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkileri,  tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumu, Türk 

kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağlar, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin 

belirlenmesinde etkili olan faktörler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik özellikleri, 

doğal kaynak potansiyelinin ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerine olan etkisi, dünyadaki başlıca enerji 

nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkileri, ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurlar ve günümüz 

çatışma alanları konularına yer verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

12.3.1. Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 

Tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemini etkileyen faktörlere ve değişimine yer 

verilir. 

12.3.2. Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 

12.3.3. Tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 

 Boğazlar ve Kıbrıs’ın, Türkiye’nin jeopolitik konumuna olan etkisi vurgulanır. 

12.3.4. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 

Kültür havzamızı oluşturan Türkistan, Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile ülkemiz 

arasındaki tarihî ve kültürel etkileşime yer verilir. 

12.3.5. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 

Ülkelerin gelişiminde inovasyon, girişimcilik ve dijitalleşmenin önemine vurgu yapılır. 

12.3.6. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır.   

a) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin farklı gelişmişliklerinin nedenleri üzerinde durulur.                                                                                

b)   Gayrisafi Millî Hasıla ve İnsani Gelişme Endeksi (İGE) gibi gelişmişlik ölçütlerinden yararlanılır. 

12.3.7. Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 

Doğal kaynaklar üzerinde, küresel güçlerin ekonomik ve siyasi etkilerine de yer verilir. 

12.3.8. Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 

Türkiye’nin enerji koridoru olma özelliğine değinilir. 

12.3.9. Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 

a)   Sınır aşan sular sorunu dünyadan ve Türkiye’den örneklerle ele alınır. 

b) Atatürk’ün “Barış ulusları refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur.” sözünden hareketle barışın 

önemi vurgulanır. 
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Değerler 

Vatanseverlik (kzm.12.3.3) , Adalet (kzm.12.3.9) 

Coğrafi Beceriler 

Coğrafi sorgulama (kzm. 12.3.2, 12.3.3, 12.3.6, 12.3.7, 12.3.8, 12.3.9) 
Değişim ve sürekliliği algılama (12.3.1, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.9) 
Harita becerisi (kzm. 12.3.1, 12.3.2, 12.3.7, 12.3.8, 12.3.9) 
Kanıt kullanma (kzm. 12.3.5) 
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (kzm. 12.3.6) 
 

 

12.4.  ÇEVRE VE TOPLUM 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine 

yönelik politika ve uygulamalar, çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkileri 

konularına yer verilecektir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

12.4.1. Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve 

uygulamalarını karşılaştırır. 

Çevre sorunlarının önlenmesinde insana düşen sorumluluğa yer verilir. 

12.4.2. Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 

 

Değerler 

Sorumluluk (kzm.12.4.1) 

Coğrafi Beceriler 

Coğrafi sorgulama (kzm. 12.4.1, 12.4.2) 
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	6. Öğretmen, uygulama gezilerine önem vermelidir. Coğrafya dersi için vazgeçilmez olan arazi çalışmaları hem arazi çalışma becerisinin gelişmesi hem de pek çok coğrafi olayın yerinde görülüp konuların daha iyi algılanması için çok önemlidir.
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	Programda her sınıf düzeyinde aynı isimli dört ünite yer almaktadır. Ünitelerin yapısı ve bu yapıya ilişkin açıklamalar şematik olarak aşağıda sunulmuştur (Şekil 2).
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