
SINIF DERS KONU KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

9 Coğrafya 

Yerleşmelerin gelişimini 
etkileyen faktörler 
Toplu ve dağınık 
yerleşmelerin oluşumunda 
etkili olan faktörler  
Kır ve şehir yerleşmelerinin 
oluşumunda etkili olan 
faktörler 
Türkiye’de yerleşmelerin 

dağılışını etkileyen faktörler 

Türkiye’de yerleşmelerin 

fonksiyonel özellikleri 

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 

Köprüköyü Büklükale 

antik şehir kalıntısı 

  

Sulakyurt kozlu antik alanı 

İmkânlar dâhilinde öğrenciler gezdirilebilir. 

10 Coğrafya 

Kayaçların kullanım alanları 

Akarsular, Rüzgârlar, Yeraltı 

suları, Dalga ve Akıntılar, 

Buzullar  

Su kaynakları içinde 

denizlerimizin potansiyeli ve 

ülkemiz için önemi  

Su kaynaklarımızın 

sürdürülebilir kullanımı için 

bireylere düşen 

sorumluluklar 

10.1.4. Kayaçların özellikleri ile 
yeryüzü şekillerinin oluşum 
süreçlerini ilişkilendirir. 
 
10.1.7. Türkiye’deki yer şekillerinin 
oluşum sürecine dış kuvvetlerin 
etkisini açıklar.  
 
10.1.11. Türkiye’deki su varlığını 
verimli kullanmanın ekonomik, 
sosyal ve kültürel etkilerini 
değerlendirir. 
 
10.1.17. Türkiye’deki doğal bitki 
topluluklarının dağılışını yetişme 
şartları açısından analiz eder. 

Bahşılı-Camlıca köyü jips 
madeni 
 
Sulakyurt gelin kayası 
 
Delice çömelek kaya  
 
Bahşılı şeytan kayalıkları 
 
Delice ırmağı ve Kızılırmak 
üzerinde bulunan ırmak 
adaları 
Delice ırmağı ve kapulu kaya 
barajı 
 
Kırıkkale kent ormanı 

İmkânlar dâhilinde öğrenciler gezdirilebilir. 



Türkiye’deki endemik ve 

relikt bitkilerin dağılışı, 

önemi ve korunması 

İstanbul’daki 3. Hava Limanı 

ve Kanal İstanbul 

projelerinin bölgesel ve 

küresel etkileri 

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

 
Çamlıca köyü doğal çamlık 
alanı 
 
Köprüköyü tarihi Çeşnigir 
köprüsü 
 
Yahşihan köprüsü 

11 Coğrafya 

Türkiye'de sanayiyi etkileyen 
faktörler 
 
Savunma sanayi alanındaki 
gelişmeler 
 
Türkiye topraklarının dünya 
medeniyetleri arasındaki 
yerine ait metinler 
incelenerek ülkemizin 
konum özellikleri 
 
Dünyanın önemli turistik 
değerleri 
 
Turizm faaliyetleri ile küresel 
etkileşim, kültür ve ekonomi 
ilişkisi 

11.2.14. Türkiye'de sanayi 

sektörünün özelliklerini açıklar. 

11.3.1. İlk kültür merkezlerinin 

ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını 

belirleyen faktörleri açıklar 

11.3.4. Türkiye’nin tarih boyunca 

medeniyetler merkezi olmasını 

konumu açısından değerlendirir. 

11.3.5. Ülkeler arası etkileşimde 

turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 

Delice- Mayi tuz üretim 
tesisi 
Keskin Fişekhane, 
Kibrithane, 
Yahşihan- Acwa doğalgaz 
santrali 
Hacılar-Tüpraş 
Bahşılı Denta tekstil fabrikası 
Gama doğalgaz santrali 
Merkez-Modalife 
Kubuş kazan 
Akçay kolonya fabrikası 
Keskin-Köprü köyü Büklükale 
antik şehir kalıntısı  
Sulakyurt kozlu antik alanı 
Sulakyurt şeyh Şami cami 
Çerikli cami 
Balışeyh Arslan Bey ve 
Tayyar bey konakları 
Delice Ahmet ağa konağı 
Balışeyh Ballı cami ve türbesi 
Koçubaba türbesi 
Keskin-Tarihi çeşme, kilise, 
bedesten, Haydar dede 
türbesi, sulu mağara, Taş 
mektep 
MKE silah müzesi 
Bahşılı Celal Bayar parkı 
Topal dede türbesi 
Karaahmetli tabiat parkı 

İmkânlar dâhilinde öğrenciler gezdirilebilir. 

12 Coğrafya 

Türkiye’de Bölgesel 
Kalkınma Projeleri 
 
Türkiye’de Ulaşım 
 
Türkiye’de Turizm 
 

12.2.3. Türkiye’deki bölgesel 

kalkınma projelerini ekonomik, 

sosyal ve kültürel etkileri açısından 

değerlendirir. 

KOP Öğrenme merkezi 
 
Köprüköyü tarihi Çeşnigir 
köprüsü, Yahşihan köprüsü 
 
Keskin-Köprü köyü Büklükale 
antik şehir kalıntısı  

İmkânlar dâhilinde öğrenciler gezdirilebilir. 



Türkiye’de Kültür Bölgeleri 12.2.6. Türkiye’deki ulaşım 

sisteminin gelişim sürecini açıklar. 

12.2.9. Tarihî ticaret yollarını 

Türkiye'nin konumu açısından 

değerlendirir. 

12.2.12. Türkiye’nin turizm 

potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 

12.3.4. Türk kültür bölgeleri ile 

ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel 

bağları açıklar. 

Sulakyurt kozlu antik alanı 
Sulakyurt şeyh Şami cami 
Çerikli cami 
Balışeyh Arslan Bey ve 
Tayyar bey konakları 
Delice Ahmet ağa konağı 
Balışeyh Ballı cami ve türbesi 
Koçubaba türbesi 
Keskin-Tarihi çeşme, kilise, 
bedesten, Haydar dede 
türbesi, sulu mağara, Taş 
mektep 
MKE silah müzesi 
Bahşılı Celal Bayar parkı 
Topal dede türbesi 
Karaahmetli tabiat parkı 

 


