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Sosyal 

Bilgiler 

KÜLTÜR VE MİṘAS 

SB.5.2.1.Somutkalıntılarındanyolaçıkarakkadim uygarlıkların 

insanlık tarihine katkılarını fark eder. 

Kozlu yöresi höyüğü, 

Arılık Özmevki Höyüğü 

(Sulakyurt) 

Büklü Kale Arkeolojik 

kazı alanı (Karakeçili 

Çeşnigir Köprüsü) 

Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları ana hatlarıyla ele 

alınır. Kızılırmak çevresinde kurulan Hititlere ait yerleşim 

alanları olup buralar okul dışı öğrenim alanları olarak 

kullanılabilir. Özellikle Büklü Kale faal arkeolojik kazı alanı 

olması ve Hitit ve Asur ticaret kolonilerine ait somut 

kalıntıların olması önem arz etmektedir. 

KÜLTÜRVE MİRAS 

SB.5.2.2.Çevresindekidoğalvarlıklarile tarihî mekânları, 

nesneleri ve eserleri tanıtır. 

Karaahmetli Tabiat 

parkı, Celal Bayar Parkı, 

Kızılırmak, Sulu Mağara 

(Doğal alanlar) 

Balışeyh Beyobası 

konakları, 

Balışeyh Ballı Cami, 

Sulakyurt Şeyh Şami 

Camisi, Keskin Çarşı 

cami, Keskin konakları, 

bedesten, Yahşihan 

Demir köprü, Hasan 

dede Türbesi, Haydar 

Sultan, Büklü Kale 

(Tarihi Mekânlar) 

Yaşadığı çevrenin doğal varlıkları ve tarihi mekânları 

gezdirilerek tanıması sağlanır. Ayrıca öğrencilerin doğal ve 

kültürel mirası koruma bilinci kazandırılması açısından 

eğitim gezisi düzenlenebilecek alanlardır. 

ÜRETİM, DAĞITIMVE 

TÜKETİM 

SB.5.5.1.Yaşadığıbölgeninekonomik faaliyetlerini belirler.  Kırıkkale çevresindeki 

tarım alanları, Delice 

Tuz İşletmesi, TÜPRAŞ 

Rafinerisi, Organize 

Sanayideki fabrikalar, 

MKE fabrikaları ve 

ACWA elektrik santrali 

Öğrencini yaşadığı çevrenin ekonomik faaliyetlerini ve 

girişimcilik faaliyetlerinin bilinmesi ve bu faaliyetlerin sosyal 

hayatlarına etkisinin bilinmesini sağlar. Ekonomik 

faaliyetlerle coğrafi özellikleri ilişkilendirir. Farklı alanlarda 

yeni fikirler geliştiren başarılı girişimcilerin çalışmalarından 

örnekler verilerek öğrenciler yeni fikirler üretmeye teşvik 

edilir. 

 

KÜRESEL BAĞLANTILAR

  

  

SB.5.7.1. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde yasadığı ilin 

yerini ve önemini araştırır. 

Kırıkkale çevresindeki 

tarım alanları, Delice 

Tuz İşletmesi, TÜPRAŞ 

Rafinerisi, Organize 

Sanayideki fabrikalar, 

MKE fabrikaları ve 

ACWA elektrik santrali 

Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, kültür, eğitim gibi farklı 

ekonomik faaliyet alanlarına değinilir. 
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Sosyal 

Bilgiler 

 

Kültürümüzle Yaşıyor 

ve Gelişiyoruz 

 

Ön Yargıları Kırıyorum 

SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal 

birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 

 

SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için 

farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular 

Hasandede, Haydar 

Sultan, Topal Dede, 

Sulakyurt Şeyh Şami 

Cami, Balışeyh Ballı 

Camii  

Din, dil, tarih gibi kültürü oluşturan unsurlar ele alınır 

Farklı kişi ve gruplara karşı zaman zaman rastlanan kalıp 

yargı ve ön yargı örnekleri incelenir. Toplumsal birlikteliğin 

özel gereksinimli bireylerin yanı sıra farklı sosyoekonomik 

gruplara mensup olanlar ile farklı etnik, dinî ve mezhepsel 

aidiyetlere saygı duymayı gerektirdiği üzerinde durulur. 

Birlikte Daha Güçlüyüz 
SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal 

yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 

Hasandede, Haydar 

Sultan, Topal Dede, 

Sulakyurt Şeyh Şami 

Cami, Balışeyh Ballı 

Camii 

Din, dil, tarih gibi kültürü oluşturan unsurlar ele alınır 

Farklı kişi ve gruplara karşı zaman zaman rastlanan kalıp 

yargı ve ön yargı örnekleri incelenir. Toplumsal birlikteliğin 

özel gereksinimli bireylerin yanı sıra farklı sosyoekonomik 

gruplara mensup olanlar ile farklı etnik, dinî ve mezhepsel 

aidiyetlere saygı duymayı gerektirdiği üzerinde durulur. 

Yeni Yurt Anadolu 
SB.6.2.4. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. 

yüzyıllar kapsamında analiz eder. 

Hasandede, Haydar 

Sultan, Topal Dede, 

Sulakyurt Şeyh Şami 

Cami, Balışeyh Ballı 

Camii 

Türkiye Selçukluları Dönemi’nde gerçekleştirilen kültürel 

faaliyetlerin Anadolu’nun yurt edilme süreci üzerindeki 

etkisine vurgu yapılır. 1071 Malazgirt Savaşı sonrasında 

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için 

görevlendirilen Hoca Ahmet Yesevi’nin talebeleri olan 

Anadolu Erenlerinin hayatları yaşam felsefeleri bu 

mekânlarda anlatılır. 

Medeniyete Yön Veren 

Yollar 

SB.6.2.5. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, 

kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 

Çeşnişgir Köprüsü, 

Yahşihan 

Tarihî İpek yolunun ilimiz içinden geçtiği uğrak noktaları olan 

buralar ele alınır ve harita üzerinde gösterilir ve buralar ders 

dışı öğrenim alanı olarak değerlendirilir. 

Sosyal Bilimler ve 

Toplum 

SB.6.4.1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan 

hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler 

verir 

Büklükale arkeolojik 

Kazı alanı, Kırıkkale Halk 

Kütüphanesi 

Psikoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji vb. bilimlerden 

örnekler verilerek sosyal bilimleri oluşturan disiplinler 

tanıtılır. Faal arkeolojik kazı alanı olan büklü kale sosyal 

bilimlere yardımcı olan bilim dallarına arkeoloji örneği olarak 

sunulur. Öğrencilerin araştırma inceleme becerilerinin de 

edinilmesi sağlanmalıdır. 
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Sosyal 

Bilgiler 

Kaynaklarımız Kazanca 

Dönüşüyor 

SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini 

ilişkilendirir 

Delice tuz işletmesi, 

Organize sanayi deki 

işletmeler, ilimizdeki 

tarım alanları, güneş 

enerji panelleri 

Bu öğrenme alanı işlenirken vatanseverlik, doğal çevreye 

karşı duyarlılık ve sorumluluk gibi değerlerle girişimcilik, 

yenilikçilik ve araştırma gibi becerilerin de öğrenciler 

tarafından edinilmesi sağlanmalıdır. Kaynakların ülke 

ekonomisindeki yeri ve önemi tartışılır. 
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Nereye 

Yerleşelim 

SB.7.3.1.Örnekincelemeleryoluylageçmişten günümüze, 

yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 

Çeşnigir köprüsü 
yanında bulunan 
Büklükale 

MÖ tarihlerde Önce Hititler tarafından sonra da Asur ticaret 
kolonileri tarafından yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. İlk 
yerleşimler tercih edilirken su kenarında olan yerlerin tercih 
edilmesine örnek verilerek yerinde inceleme yapılabilir. 

İşinin Ehli İnsan 

Yetiştirmek 

SB.7.5.4. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve 

meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 

Keskin Bedesten çarşısı Ahilik ve Lonca teşkilatı ile meslek odaları ve meslek okulları 

üzerinde durulur. 
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Mondros Ateşkes 

Antlaşması 

İTA.8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve 

uygulanması ile başlayan işgallere karşı Türk halkının ve 

Mustafa Kemal’in tutumunu fark eder. 

MKE Silah Fabrikaları, 

Yahşihan Tren 

istasyonu 

Kurtuluş savaşında ortaya çıkan silah ve mühimmat sevkiyatı 

açısından önem arz etmektedir. İnebolu’ ya Batum ve 

İstanbul’dan vapurla gelen silah ve mühimmat kağnılarla 

İnebolu- Kastamonu- Çankırı –Kalecik üzerinden Yahşihan’a 

taşınmıştır. Bu yol tarihimize ‘’İstiklal Yolu’’ olarak geçmiştir. 

Yine doğu illerinden ve Samsundan Moskova Antlaşması 

sayesinde SSCB nin yaptığı silah ve mühimmat yardımı 

Yahşihan ulaştırılmış buradan da bu tren istasyonu 

üzerinden dekoville Polatlı karargâhına ulaştırılmıştır. 

Kaynak: Türk istiklal harbi serisi, genelkurmay yayınları, Şu 

Çılgın Türkler, Turgut Özakman. 

 


