GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok
namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün
tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,
müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde
harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarndaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk
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BİZ VE DEĞERLERİMİZ
Kültürümüz, millî birlik ve beraberliğimizin sağlanmasında ve millet olma şuuruna ermemizde
de önemli paya sahiptir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Her milletin kendine özgü gelenekleri, kendine
özgü âdetleri, kendine göre millî özellikleri vardır. Hiçbir millet, aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet, ne taklit ettiği milletin aynısı olabilir, ne kendi milliyeti içinde kalabilir.
Bunun sonucu şüphesiz ki acıdır.” (www.atam.gov.tr) sözüyle millî kimliğin önemini vurgulamıştır.
Kültürümüzü oluşturan ögelerden bazılarını inceleyelim.

Din
Toplumumuzun sahip olduğu ortak kültür mirasına baktığımızda İslam dininin etkisini görürüz.
İnancımız bütün yaşantımızı etkilemiş, davranışlarımıza ve sözlerimize yansımıştır. Örf ve âdetlerimizde, konuşma biçimimizde, giyimimizde, aile içi ilişkilerimizden tutun da toplumsal ilişkilerimize
varıncaya kadar her türlü gelenek ve yaşama biçimimizde İslam dininin etkisi vardır.
Düğün törenlerimizde, bayram günlerinde dost ve akrabaların birbirlerini ziyaretleri, gurbette bulunanların memleket ve akrabalarını ziyarete gelmeleri, temelinde dinimizin çeşitli tavsiyelerinin bulunduğu davranışlardır.

1.6: Avrupa’dan yurdumuza giriş yapanları Edirne şehrindeki Mimar Sinan’ın yaptığı, millî kültürümüzün ve kimliğimizin
önemli simgelerinden biri olan tarihî Selimiye Camisi karşılar.
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1
Kültürümüzün önemli bir unsuru olan atasözleri ve deyimlerimizin de dinimizin pek çok emrini
yansıttıkları görülür. Mesela, “Doğrunun yardımcısı Allah’tır.”, “Aldatayım diyen aldanır.” vb. ifadeler
İslam ahlakının önemli ilkeleri olan doğruluğu ve dürüstlüğü anlatmaktadır. Günlük hayatımızda da
Allah adını anarak pek çok deyim kullanırız. Mesela, “Allah’a emanet ol.”, “Allah akıl versin.”, “Allah
bağışlasın.’’ gibi cümleleri sık sık duyarız.
Sosyal faaliyetlerimizde de İslam dininin etkisini görürüz. Düğün, sünnet vb. sevinçli günlerimiz
ya da hastalık, ölüm vb. hüzünlü günlerimiz, dinî motifler taşıyan geleneklerle doludur. Çevremizde
bulunan yardıma muhtaç kişilere yardım etmek ve destek olmak, dinimiz tarafından bize yüklenen bir
görevdir. Örnek olarak zekât toplumdaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya güzel bir örnektir.
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusunda en yakınlarımızdan birisi komşularımızdır. Geleneklerimizde, komşuluk hakkı ve komşuya değer verme önemli bir yer tutar. Bu konuyla ilgili Peygamber’imizin birçok tavsiyesinin olduğunu görürüz.
Sevgi, saygı, doğruluk, merhamet, cesaret, yardımseverlik, sorumluluk, adaletli olmak, vatan ve
millet sevgisi gibi değerleri kazanmamızda dinimizin önemli bir yeri vardır.

1.7: Geleneklerimizde, komşuluk hakkı ve komşuya değer verme önemli bir yer tutar.

Cevaplayalım
Komşuluk ilişkilerinin toplumsal birlik ve dayanışmaya katkıları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
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1
Gelenek ve Görenekler
Din, dil ve tarihle birlikte kültürümüzü oluşturan bir diğer öge ise gelenek
ve göreneklerimizdir. Nesilden nesile aktarılan gelenek ve göreneklerimiz bize ait
(millî) yiyecekler, giyecekler, el sanatları,
düğünler, eğlenceler, spor müsabakaları
vb. den oluşur. Bu gelenek ve görenekler
bizi bir araya getirip toplum olarak ortak
duygularda buluşmamızı sağlar.
1.14

Düğünlerimizle ilgili yaşatılan gelenek ve göreneklerimizden bazılarına hep birlikte bakalım.
Dünürlük, kız evine gidilerek “Allah’ın emri peygamberin kavliyle kızın babasından istenmesi”ne denir. Söz kesme,
kızın istenmesinden sonra gençlerin ve
ailelerinin anlaşmasıyla evlilik kararının
alınmasıdır. Nişan, kız ve erkek tarafı hazırlıklarını tamamladıktan sonra, kız evinde daha çok kadınların katılımıyla yapılan
törene denir. Bayrak asılması töreni, düğün
başlamadan önce sadece erkek evinin çatısına veya uygun bir yerine bayrak asılmasıdır. Kına gecesi, genellikle düğünden bir
gün öncesinin akşamında kız evinde ve oğlan evinde yapılan, kına yakma işleminin
gerçekleştirildiği törene denir. Damat tıraşı, gelin alma günü erken saatlerde oğlan
evinde yapılan bir âdettir. Gelin alma, kına
gecesinin ertesi günü oğlan tarafından konuklar toplanarak kız evine gelin almaya
gelirler. Gelin ailesiyle vedalaştıktan sonra
hayır dualarıyla, bazen ilahilerle bazen de
davul-zurna eşliğinde eğlencelerle evden
çıkarılır.

1.15

Cevaplayalım
Gelenek ve göreneklerimizin önemli bir parçası olan düğünlerimizin toplumsal birlik ve dayanışmaya katkısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
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BİZ VE DEĞERLERİMİZ
Mimari
Kültürün maddi unsurlarından olan şehirler ve konutlar oluşturulurken orada yaşayan insanların
inançları, düşünce dünyaları, kültürel yapısı dikkate alınmalıdır. Böyle oluşturulan şehirler toplumsal
birlikteliği destekler. İslam inancının önemli merkezlerinden biri olan cami, şehrin merkezinde yer alırken etrafında medrese (okul), şifahane (hastane), imaret (aşevi), çarşı, han (dinlenme yerleri), hamam
ve çeşme gibi yapılar yer almıştır.

1.16: Geleneksel Mimarinin Görüldüğü Safranbolu Evleri

Bu şehirlerdeki konutlar, bölgede bulunan malzemelerden (taş, ağaç vb.) doğaya uygun olarak
yapılmaktadır. Bu konutlarda yaşayan insanlar, zamanla ortaya çıkan ihtiyaçlarına ve kültürlerine uygun olarak yaşadıkları konutlarda değişiklikler yapabilmektedirler. Ülkemizde Karabük’te Safranbolu,
Ankara’da Beypazarı, Çorum’da İskilip, Sakarya’da Taraklı evleri vb. kültürümüzü yansıtan mimari
eserlerimize örnektir.
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1.23: Habib-i Neccar Camisi-Hatay

Milletimiz tarih boyunca kurduğu devletlerin bünyesinde farklı dinleri, mezhepleri ve etnik kökenleri barındırmıştır. Günümüzde bu farklılıklara duyulan saygıya dair en güzel örneklerden biri Hatay
ilimizdir.

1.24: Kilise-Hatay

Cevaplayalım
Günümüzde insanların dinî, etnik ve mezhep ayrımı yapmadan bir arada barış ve huzur
içinde yaşaması için gerekli olan hususlar nelerdir? Söyleyiniz.
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BİZ VE DEĞERLERİMİZ
Yardımlaşma ve dayanışma toplumun temel taşı olan ailede başlar. Aile bireyleri içerisinde saygı,
sevgi, anlayış, paylaşma gibi değerlerin oluşmasında yardımlaşma ve dayanışma önemli rol oynar.
Komşuların birbirlerine yemek vermesi, aşure gününde aşurelerin dağıtılması, cenaze evlerine yemek götürülmesi, düğünlerde hediye verilmesi vb. davranışlar Türk toplumunun yardımlaşma ve dayanışma örneklerindendir.
Türkler tarih boyunca yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemişlerdir. “Başbaşa vermeyince taş yerinden kalkmaz.” diyen atalarımız, düşmanlarına karşı birlik ve beraberlik içerisinde
hareket etmişlerdir. Birlik olmayı başardıkları zaman hep zaferler kazanıp güçlü devletler kurmuşlardır.
İslamiyet ile birlikte yardımlaşma ve dayanışma duygumuz daha da pekişmiştir. “Komşusu aç iken
tok yatan bizden değildir.” hadis-i şerifinden hareketle vakıflar oluşturulmuş, aşevleri kurulmuş, sadaka
ve zekât ile muhtaç olan insanlara yalnız olmadıkları hissettirilmiştir.

1.29: Vakıf kültürünün tarihimizdeki güzel bir örneği olan Kayseri Hunat Hatun Külliyesi’nden bir görünüm.

Arastıralım
.
Toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamada vakıf kültürünün önemini araştırınız.
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Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyen kurum ve kuruluşların bazılarını inceleyelim.

1.32

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel
Müdürlüğü (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı): Ülkemizde sosyal yardım hizmetlerini en yaygın, kapsamlı ve organize biçimde
yürüten devlet kurumudur. Sosyal yardımların
hedef kitlesi sosyal güvencesi bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlardır.

1.34

Darülaceze: 1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulmuştur. Darülaceze
din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin muhtaç insanlara hizmet veren bir hayır
kurumudur. Darülacezede barınan sakinlerin
tüm giyinme, barınma, gıda, sağlık ve bakım ihtiyaçları kurum tarafından karşılanmaktadır.

1.33

Kızılay: Savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım
etmek amacıyla, 1868 yılında Hilal-i Ahmer adıyla
kurulmuştur. Kuruluşa "Kızılay" adını Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Afetlerde ve olağan dönemlerde korumasız ve ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek ve kan
ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet vermektedir.

1.35

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı:
Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını
kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal
ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur.

Bunu Duydunuz mu?
ALO SOSYAL YARDIM HATTI (144)
Yoksullukla etkin bir mücadele için fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın desteklenmesi, bilgiye ve
yardıma erişim fırsatlarının arttırılması amacıyla hayata geçirilmiş bir projedir.
Ücretsiz aranabilen “Alo 144 Sosyal Yardım Hattı” ile sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza profesyonel destek sağlanmaktadır.
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BİZ VE DEĞERLERİMİZ
Toplumda hakkımızı ararken yasal yollar kullanılmalıdır. Dilekçe hakkı bu yasal yollardan biridir.
Anayasamızın 74. maddesine göre her vatandaşın dilekçe hakkı vardır. Vatandaşlar dilekçe ile ilgili kuruma müracaat ederek sorunlarına çözüm bulabilir veya taleplerini iletebilirler.

Bunu Duydunuz mu?
VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı
MADDE 74- Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük
Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.
Aşağıda verilen dilekçe örneğini inceleyelim.

		

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

Ben Kayseri’de yaşayan bir üniversite öğrencisiyim. Üniversiteye giderken bisiklet yolunu kullanıyorum.
Ancak bisiklet yolunun yayalar tarafından yoğun kullanımı bisiklet kullanmayı zorlaştırmaktadır.
Bu konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.		
						
Tarih
İmza
Adı Soyadı
Adres: .....................................................

Bunu Duydunuz mu?

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi" (CİMER); bilişim
ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarını açık tutarak müracaatların her zaman ve her

T C Kimlik Numarası

yerden yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. CİMER uygula-

Adınız

ması sayesinde devlet ile vatandaş arasındaki iletişim kanal-

Soyadınız

larının tümü (elektronik mektup, faks, telefon ve şahsen) açık

Annenizin evl önceki soyadı (İlk ve Son Harf)

tutulmaktadır. Vatandaşların kendileri ve kamuyla ilgili, ta-

Cep telefonu numaranız

lep, şikâyet, ihbar, görüş ve önerileri ile bilgi edinme haklarına
ilişkin idari makamlara yapacakları müracaatlara cevapların
hızlı ve etkin bir şekilde verilmesi amaçlanmaktadır.
1.38: CİMER Genel Ağ Ulaşım Sayfası

40

46

2
Türkler arasında “Gök Tanrı inancı” yaygındı. Gök Tanrı inancı tek tanrılı bir inanç sistemiydi. Orta Asya’da Türkler ölümden sonra
hayatın devam ettiğine inanır, bundan dolayı
ölen kişi kıymetli eşyalarıyla beraber “kurgan”
adı verilen mezarlara gömülürdü. Ölen kişinin
arkasından “yuğ” adı verilen cenaze töreni yapılırdı. Mezarların etrafına ölen kişinin öldürdüğü
düşman sayısı kadar “balbal” dikilirdi.
2.15: Balballar-Moğolistan

Arastıralım
.
MÖ 5. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen İskit Tigini’ne ait olan ve Esik kurganından çıkarılan
“Altın Elbiseli Adam” ı araştırarak elde ettiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.
Ünlü Arap gezgin İbn-i Fadlan Seyahatnamesi’nde balballar için şöyle yazar:
“Bir Türk öldüğünde o kişi cesursa ve birini öldürdüyse öldürdüğü her kişi için bir insan tasviri
oyulup, mezarı üstüne yerleştirilir. Bunlar ona cennette hizmet edecek kişilerdir.”
Çin kaynaklarında da şöyle yazar:
“Türkler bir alp öldürdüğünde mezarının üstüne bir anı sütunu dikerler. Bazıları için 100, hatta
1000 taş dikilmiştir.”
Derya UZUN AYDIN, “Sanayi-i Nefise Mektebi’nin Türk Heykel Sanatındaki Yeri ve İlk Heykeltraşlar”, s.25 (Düzenlenmiştir.)

Cevaplayalım
Mezar başlarına dikilen balbalların Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanması hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Orhun Yazıtları’nda şöyle bir cümle geçer:
“Kırgız Kağanını öldürdüm, balbalını yaptırdım. Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye, babam kağanı annem hatunu yükselten Tanrı, il veren Tanrı, beni kağan olarak yükseltti.”
Muharrem ERGİN, “Orhun Abideleri”, s.49 (Düzenlenmiştir.)

İlk Türklerde hükümdarlar “han, hakan, kağan vb.” unvanlarını kullanırlardı. Hakanlar, devleti
yönetme yetkisini Tanrı’dan aldıklarına inanırlardı, buna da Kut anlayışı denirdi.

Cevaplayalım
Kut anlayışının devlet yönetimine etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
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TARİHE YOLCULUK
Hükümdarlar, ülkeyi töre denilen yazısız hukuk kurallarına göre yönetirlerdi. Devlet yapısında
hukukun üstünlüğü hâkimdi. Hukuk kuralları ilk kez Uygurlar Dönemi’nde yazılı hâle getirildi. Töre ile
kişi hak ve topluluk menfaatlerinin çatışmasını önleyerek, toplum düzenini sağlayabilmek, hükümdarda
yüksek yönetici kabiliyeti isteyen bir durumdu. Hükümdarın cesareti ve askerî bakımdan yeterliliği
yanında tedbirli, ihtiyatlı ve ileri görüşlü (bilge) olması da gerekiyordu. Hukuk kurallarına uymayan
suçlular oldukça ağır bir şekilde cezalandırılırdı. Soygun, hırsızlık ve hayvan kaçırma kesinlikle yasaktı.
Ele geçirilen soyguncu, suçüstü yakalanan hırsız öldürülür, aile fertlerinin özgürlükleri kısıtlanırdı. Ciddi bir tehlike ile karşılaşmadıkça ok-yay kullanmak yasaktı. Barış zamanında başkasına kılıç çekmenin
cezası da ölümdü. Hafif suçlular on günü geçmemek üzere hapsedilirdi.
Önemli meseleler kurultay’da (kengeş, toy) görüşülür, son sözü hakan söylerdi. Kurultay bir danışma meclisiydi. Hatun, Hakan’ın eşi olup devlet yönetiminde söz sahibiydi. Kurultayda Hakan’ın
yanında oturur, Hakan olmadığı zaman kurultaya başkanlık ederdi. Türklerde toplumun en küçük parçası aile idi. Aileler birleşip boyları, boylar birleşip budunu (kavim), budunlar birleşip devleti meydana
getirirdi. Sınıf farklılıkları ve kölelik yoktu. İhtiyaç sahibi ailelere her zaman devlet yardım ederdi. Tek
eşli evlilik vardı. Kadın hem devlet yönetiminde hem de sosyal hayatta önemli bir role sahipti.

2.16: Kurultay Temsilî Resim, Emine Demet DUMAN, Sulu Boya Tablo

Cevaplayalım
1. Yukarıdaki görselde neler görüyorsunuz? Söyleyiniz.
2. Hakan bir emir vereceği zaman “Hakan ve Hatun buyuruyor ki!” diye başlardı. Hakanın kullandığı bu ifadeden yola çıkarak Türklerde devlet yönetiminde kadının rolünü açıklayınız.
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Hz. Muhammed (s.a.v), babası Abdullah’ı daha doğmadan, annesi Amine’yi de altı yaşında iken
kaybetti. Bir süre dedesinin yanında yaşamını sürdüren Hz. Muhammed (s.a.v), sekiz yaşındayken dedesi Abdulmuttalip’i kaybedince amcası Ebu Talip’in himayesinde büyüdü.
Hz. Muhammed (s.a.v) peygamber olmadan önce de çevresindekiler tarafından sevilen ve güvenilen birisiydi. Bu yüzden kendisine Muhammed-ül Emin (Güvenilir Muhammed) denirdi. Ticaretle
uğraşan Hz. Muhammed (s.a.v) 25 yaşına geldiğinde Hz. Hatice ile evlendi.
Hz. Muhammed (s.a.v) putlara itibar etmiyor, putperestliğin yanlış bir inanç olduğunu düşünüyordu. Zaman zaman Hira Mağarası’na gidip derin düşüncelere dalıyordu. Hz. Muhammed (s.a.v) yine
böyle bir gün Hira Mağarası’ndayken vahiy meleği Cebrail (a.s.) aracılığıyla kendisine ilk vahiy geldi. Allah’tan gelen ilk vahiy “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı “alak”dan yarattı. Oku! Senin
Rabb’in en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.” (Alak Suresi
1-5 ayet) şeklindeydi. Böylece 610 yılında Hz. Muhammed (s.a.v) peygamber oldu ve İslamiyet’i insanlara anlatmaya başladı.

2.23: Hira Mağarası’nın Yer Aldığı Nur Dağı

Hz. Muhammed (s.a.v), başta eşi Hz. Hatice ve yakın çevresi olmak üzere Mekkeli Arapları İslamiyet’e davet etmeye başladı. Bu çağrıya ilk uyanlar Hz. Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd
bin Hârise’dir. Bu davet Hz. Muhammed’in (s.a.v) yakın çevresinde karşılık bulsa da Kâbe’deki putları
ziyarete gelenlerden para kazanan Mekke’nin ileri gelenleri ise İslamiyet’in yayılmasına engel olmaya
çalıştı.
İslamiyet’i kabul ettikleri için Mekkeli müşriklerin baskılarına maruz kalan az sayıda Müslüman,
Habeşistan’a (Etiyopya) gitmek zorunda kaldı. Baskılar dayanılmaz bir hâle gelince Hz. Muhammed
(s.a.v) ve Müslümanlar Medine’ye hicret (göç) etti (622). Böylece Mekke Dönemi bitti, Medine Dönemi başladı.

Cevaplayalım
Hz. Muhammed’in (s.a.v) İslamiyete ilk çağrısına yakın çevresinden başlamasının nedenini
açıklayınız.
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2.24: Mescidi Nebevî-Medine

Hicret’ten sonra Müslümanlar, Hz. Muhammed (s.a.v) önderliğinde devlet teşkilatı oluşturdular.
İslam Medine’de hızla yayıldı. Medine’de İslam’ın yayılması Mekkeli müşrikleri rahatsız etti. Çünkü
Medine, Arabistan’ın çeşitli bölgelerinden Kâbe’deki putları ziyarete gelenlerin yolu üzerinde bulunuyordu. Hicret’ten sonra da Müslümanların peşini bırakmayan Mekkeli müşrikler İslam’ı güçlenmeden
yok etmek istiyorlardı.
Medineli Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında 624 yılında Bedir Savaşı yapıldı. Bu savaşta üç yüz kişilik Müslüman ordusu bin kişilik müşrik ordusunu mağlup etti. Savaş sonunda esir alınan
Mekkeli müşriklerden okuma yazma bilenlerin her biri, on Müslüman’a okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldı.
625’te Mekkeli müşrikler Bedir’in intikamını almak için Medine’ye doğru harekete geçti. Ordular
Uhud Dağı eteklerinde karşılaştı. Hz. Muhammed’in (s.a.v) görevlendirdiği okçuların yerlerini terk etmesiyle Uhud Savaşı’nı Müslümanlar kaybetti.
627’deki Hendek Savaşı’nda Medine şehri hendek kazılarak müşriklerin saldırılarına karşı korundu. Yaklaşık bir ay süren kuşatmadan sonra iklim koşullarına dayanamayan müşrikler çekilmek zorunda
kaldı. Bu savaştan sonra Mekkeli müşrikler Müslümanlara saldırmaya bir daha cesaret edemediler ve
savunmaya çekildiler.

Cevaplayalım
İslamiyet’in yayılmasında Hicret’in ne gibi katkıları olmuştur? Tartışınız.

Bunu Duydunuz mu?
Hicret, bir yerden başka bir yere yer değiştirmek yani göç etmek demektir. Mekke’den Medine’ye
hicret eden Müslümanlara Muhacir, Mekke’den hicret edenleri karşılayıp onları evlerinde misafir eden
Medineli Müslümanlara Ensar denir. Medine’de gerçekleşen Muhacir-Ensar kardeşliği Müslümanlar
arasında birlik, beraberlik ve ümmet bilinci açısından örnek teşkil eder. Ayrıca farklı dinî grupların da
dâhil olduğu Medine Sözleşmesi toplumsal barışı sağlamıştır. Hicret’ten önce ismi Yesrib (nahoş) olan
şehre Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından Medine (şehir) ismi verilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’de ilk olarak mescit inşa ettirmiştir. Ayrıca mescidin yanına Suffa adında bir de okul yaptırmıştır.
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Hz. Muhammed’in (s.a.v) vefatından sonra devletin ileri gelenleri Müslümanların yönetimi için
devlet başkanı (Halife) seçilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Hz. Muhammed’den (s.a.v) sonra
şûrâ ile işbaşına gelen Dört Halife Dönemi böylece başlamış oldu.

Bunu Duydunuz mu?
Şûrâ nedir?
Sözlükte “bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu” olarak geçen “Şûrâ” kelimesi herhangi bir konuda karar alınmadan önce, yetkili kişilerin görüşünü alma, danışma, istişare demektir. Kur’an-ı Kerim, istişarenin önemini açık bir şekilde vurgulamış aynı zamanda Hz. Muhammed’e
(s.a.v) istişare etmeyi emretmiştir. Nitekim Hz. Muhammed’in (s.a.v), sadece kendi görüşüyle amel
etmediği, gerektiğinde ashâbıyla istişare ettiği, uygulamalarından anlaşılmaktadır. Müslüman olduktan sonra İslam dünyasının liderliğini üstlenen Türkler de devlet işlerini danışma yoluyla yürütme
geleneklerini İslam’daki bu ilkeyle kaynaştırarak devam ettirmişlerdir.

Hz. Ebu Bekir Dönemi (632-634)
Hz. Muhammed (s.a.v) ile olan ilişkilerindeki sadakatinden dolayı “sıddık” unvanını alan Hz. Ebu
Bekir ilk halifedir. Hz. Muhammed’in (s.a.v) vefatından sonra Müslümanlar arasında yaşanan iç karışıklıkları bastırmış, birlik ve beraberliği sağlayarak devlet otoritesini yeniden tesis etmiştir. Kur’an-ı
Kerim’i kitap hâline getirmiştir.

Hz. Ömer Dönemi (634-644)
Hz. Ömer adaletli yönetimiyle meşhurdur. Devlette idari teşkilatlanmaya gitmiştir. Divan teşkilatını kurmuştur. Devletin geniş sınırlara ulaşmasından dolayı da illere valiler ve kadılar atamıştır. Hicri
takvimi kabul etmiştir. Arabistan dışında Suriye, Filistin, Mısır, İran’ı fethedip buralarda Müslümanlığın
yayılmasını sağlamıştır.

Hz. Osman Dönemi (644-656)
Merhametiyle tanınan Hz. Osman Dönemi’nde fetihler devam etmiş; Kıbrıs, Libya, Tunus ve Horasan
fethedilmiştir. İslamiyet’in geniş sınırlara yayılması, Kur’an-ı Kerim’in
çoğaltılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla
Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak bu bölgelere gönderilmiştir. Ayrıca ilk donanma kurulmuş, fetihlere de devam
edilmiştir.

2.26: Topkapı Sarayı’nda Bulunan Hz. Osman Dönemi’ne Ait Kur’an-ı Kerim-İstanbul

69

TARİHE YOLCULUK
Hz. Ali Dönemi (656-661)
Cesaretiyle tanınan Hz. Ali, Hz. Muhammed’in (s.a.v) amcası olan Ebu Talip’in oğludur. Hz. Muhammed’in (s.a.v) yanında yetişmiş, onun eğitiminden geçmiştir. Hz. Osman’ın şehit edilmesinden sonra ortaya çıkan iç karışıklıklar bu dönem fetihlerini durdurmuştur. Emevi soyundan gelenler Hz. Ali’nin
halifeliğini tanımadılar. Ortaya çıkan bu karışıklıklar ve kavgalar sonucu Hz. Ali şehit edildi. İslam’ın
en parlak dönemlerinden Dört Halife Dönemi de böylece sona ermiş oldu.

Emeviler Dönemi (661-750)
Ümeyye oğullarından Şam valisi Muaviye tarafından merkez Şam olmak üzere Emevi Devleti kuruldu. Emevilerle birlikte Halifelik babadan oğula geçerek saltanata dönüştü. Emeviler Dönemi’nde çok
hızlı fetihler gerçekleşti. Atlas Okyanusu’ndan Türkistan’a kadar geniş bir alan fethedildi. Anadolu ve
Kafkasya’ya seferler düzenlendi. Emeviler Tarık Bin Ziyad komutasında Cebeli Tarık Boğazı’nı geçip
İspanya’yı fethetti ve bölgede Endülüs Emevi Devleti’ni kurdu. (756-1031)
Emeviler, kendilerini üstün görüp aşırı Arap millîyetçisi bir politika izliyorlardı. Onların bu anlayışları Türklerin Müslüman olmasını geciktirmiş ve devletin yıkılmasını hızlandırmıştır.

Abbasiler Dönemi (750-1258)
Emevi Devleti’nin yıkılmasıyla Hz. Muhammed (s.a.v)’in amcası Abbas’ın soyundan
gelenler Bağdat’ta Abbasi Devleti’ni kurdu.
Abbasilerin, Emevilerin aksine Arap milliyetçiliği yapmamaları, Türkler dâhil birçok
milletin Müslüman olmasını sağlamıştır. Abbasilerin Çinlilerle yaptığı Talas Savaşı’nda
Türklerin Abbasileri desteklemeleri, Türklerin Müslüman olmasını hızlandıran bir gelişme olmuştur. Türkler, askerî yeteneklerinden
dolayı Abbasi ordusunda önemli görevler üstlenmişlerdir. Abbasiler, Türklere özel olarak
“Samarra” adlı şehri kurmuştur. Ayrıca sınır
güvenliğini Türklerin sağlaması için de “Avasım” adlı sınır şehirlerini kurmuşlardır.
Abbasiler Dönemi’nde eğitim, bilim,
kültür ve sanata önem verilmiş, çeşitli şehirlerde medreseler, kütüphaneler yapılmış,
mimari eserler ortaya konmuştur. Bir bilim
merkezi olan Beytül Hikme Bağdat’ta bu dönemde kurulmuştur. Beytül Hikme, zamanın
en büyük bilimsel araştırma ve tercüme merkezidir. Buradan Harezmi, Kindi gibi birçok
bilim insanı ve düşünür yetişmiştir.
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İlk Türk-İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
Türkler kendi zengin kültür ve medeniyetlerini İslamiyet ile harmanlayarak Türk-İslam medeniyetini oluşturdular. Türk-İslam medeniyetinin oluşumu belirli bir süreç içerisinde gerçekleşmiştir. Karahanlılar zamanında geçiş dönemini yaşamış, Gaznelilerle gelişme göstermiş, Selçuklular Dönemi’nde
olgunluk safhasına ulaşmıştır.
Karahanlılar, İslamiyet’i resmî din olarak benimsemiş ancak devlet yönetiminde İslamiyet öncesi
döneme ait Kut, devletin hanedanın ortak malı sayılması, ikili yönetim vb. anlayışları devam ettirmişlerdir. Eskiden olduğu gibi hükümdarlara “han, hakan, kağan” denilmiş, Gaznelilerle birlikte hükümdara
“sultan” unvanı verilmiştir. Sonraki Türk hükümdarları bunun yanında hünkâr, hüdavendigâr, gıyaseddin
vb. unvanlar kullanmışlardır.
Türk devletleri tarih boyunca askerliğe önem vermiştir. Bu anlayış, İslamiyet’in kabulünden sonra
da önemini korumaya devam etmiş, Türkler hiçbir zaman ordu-millet bilincini kaybetmemiştir. Karahanlılar ordu yapılanmasında onlu sisteme devam etmiş, Türk olmayanlara orduda yer vermemiştir.
Gaznelilerin, Karahanlıların aksine ordu teşkilatlarında yabancı askerlere görev vermeleri, devletin kısa
sürede yıkılmasına neden olmuştur.

2.32: Dandanakan Savaşı Temsilî Tablo-İstanbul, Harbiye Askerî Müze, Efkan SİNAN

Cevaplayalım
Ordu-millet anlayışının Türk devletlerine askerî açıdan katkıları nelerdir? Açıklayınız.
İslamiyet’in kabulü Türklerin yerleşik hayata geçişinde etkili olmuştur. İslamiyet öncesi Orta Asya’da konargöçer olarak yaşayan Türkler, İslamiyet ile beraber şehir hayatına uyum sağlamışlardır. Bu
durum mimari alandaki gelişmelere katkı sağlamış, “Halka hizmet Hakk’a hizmettir.” düşüncesiyle hareket eden yöneticiler, han, hamam, kervansaray, türbe, cami, mescit, hastane vb. yapılar inşa etmişlerdir.
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İslam dini, Karahanlılar aracılığıyla Orta Asya’ya, Gazneliler aracılığıyla Hindistan’a kadar yayılmıştır. Türklerin İslamiyet’i kabulüyle beraber
İslami hukuk kuralları uygulanmaya başlanmıştır.
İslami hukuk kurallarına “Şer’i Hukuk”, Türk töresine dayanan hukuk kurallarına da “Örfi Hukuk”
denilmektedir. “Örfi Hukuk” kuralları “Şer’i Hukuk”
kurallarına aykırı olmamıştır.
İlk Türk-İslam devletleri eğitim ve bilimin gelişmesi için gayret göstermişlerdir. Hükümdarlar, bilim insanlarını destekleyerek bilimsel çalışmalarında
onlara her türlü imkânı sunmuşlardır. Gazne hükümdarı Sultan Mahmut’un bilim insanı Birûni için kullandığı “sarayımın en değerli hazinesi” ifadesi bu durumun en güzel örneğidir. Bu dönemin iki ünlü âlimi

2.36: İbni Sina Temsilî Resim

İbni Sina ve Biruni’nin eserleri Doğu’da ve Batı’da
yüzlerce yıl ders kitabı olarak okutulmuştur.
Türklerde İslamiyet öncesi dönemde var olan
halı ve kilim dokumacılığı, el sanatları, maden işlemeciliği vb. sanatlar İslamiyet’ten sonra da devam etmiştir. Uygurlarla başlayan minyatür sanatına
Türk-İslam kültüründe de önem verilmiştir. İslamiyet
öncesi dönemde önemli bir sanat dalı olan heykel sanatı ise İslamiyet’in etkisiyle zayıflamıştır.
Türklerin en eski müzik aleti kopuzdur. İslamiyet ile beraber tasavvuf müziği gelişmiştir. Ayrıca
İslamiyet ile beraber kutlamaya başladığımız dinî
bayramlar Türk kültürünün zenginleşmesine, sosyal
toplum yapısının güçlenmesine, birlik ve beraberliğin artmasına vesile olmuştur.

Cevaplayalım

2.37: VIII. Yüzyıl Uygur Mani Dinine Ait Bir MinyatürBerlin Müzesi, Almanya

İslamiyetle beraber Türklerin sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları değişimler nelerdir? Söyleyiniz.
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Bunu Duydunuz mu?

2.42: Büyük Selçuklu Devleti’nde Kullanılan Çift Başlı Kartal Figürü-Konya

Çift başlı kartal, güç ve kudretin sembolüdür. Doğunun ve batının hâkimiyetini sembolize eder.
Türkler çift başlı kartal sembolünü Orta Asya kültüründen tüm dünyaya göçler ve fetihler yoluyla
taşımıştır.
Tuğrul Bey’in ölümü üzerine Çağrı Bey’in oğlu Sultan Alparslan tahta geçti. Sultan Alparslan, devlet düzenini sağlar sağlamaz Bizans’ın doğudaki en güçlü kalesi
olan Ani Kalesi’ni ele geçirdi (1064).
Şimdi de Sultan Alparslan’ın anlatımıyla Malazgirt Savaşı’nı öğrenelim.
Abbasi halifeliğini tehdit eden Mısır Fâtımî Devleti’ne karşı sefere hazırlandığım sırada Bizans İmparatoru Romanos Diogenes’in (Romen Diyojen) Anadolu’nun
doğusuna ilerlediğini öğrendim. Şam’a doğru ilerlemekten vazgeçtim ve ordumla geri döndüm.
2.43: Sultan Alparslan Temsilî Resim
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Saltuklular (1072-1202)
Ebulkasım Saltuk tarafından Erzurum ve çevresinde kuruldu. Ermeni ve Gürcülerle mücadele ederek Türklerin Anadolu’ya yerleşmesini sağladı. Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir. Günümüze
kadar gelen Saltuklu eserleri; Erzurum Kale Camisi, Mama Hatun Külliyesi ve Emir Saltuk Türbesi’dir.

2.49: Üç Kümbetler-Erzurum: Üç kümbetten en büyüğünün Emir Saltuk’a ait olduğu ve 12. yüzyılın sonlarında yapıldığı kabul edilmektedir.

Danişmentliler (1080-1178)
Danişment Ahmet Gazi tarafından Sivas, Tokat, Kayseri, Amasya, Malatya ve çevresinde kurulmuştur. Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri içerisinde en güçlü beyliktir. Tokat Niksar’da bulunan
Yağıbasan Medresesi Anadolu’daki ilk medresedir.

2.50: Yağıbasan Medresesi-Niksar-Tokat: Danişment Beyliği’nden Nizamettin Yağıbasan tarafından yaptırılmıştır.
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Mengücekliler (1080-1228)
Emir Mengücek tarafından Erzincan, Kemah, Divriği ve Karahisar’da kurulan Türk beyliğidir. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası en önemli eserleridir. Sivas Divriği’de bulunan bu tarihî eser
UNESCO tarafından 1985 yılında Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. Divriği Ulu Cami, Anadolu’daki ilk külliyedir.

2.51: Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası-Sivas: Sivas’ın Mengüceklilerin yönetimi altında olduğu dönemde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek
tarafından cami ile birlikte 1228-1229 yıllarında yaptırılmıştır.

Artuklular (1102-1409)
Alparslan’ın komutanı Artuk Bey’in torunları tarafından Harput, Diyarbakır, Mardin ve çevresinde
kurulmuştur. Üç kola ayrılan beylikten kalan eserler Malabadi Köprüsü (Diyarbakır), Mardin Hatuniye Medresesi, Diyarbakır Ulu Camidir.

2.52: Malabadi Köprüsü-Diyarbakır: Timurtaş B. İlgazi B. Artuk tarafından Artukoğulları Dönemi’nde inşa ettirilmiştir.
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Bizans, Türkleri Anadolu’dan atmak amacıyla yeniden harekete geçti. Hazırladığı büyük
ordu ile Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan
yönetimindeki Türk ordusu, Miryokefalon’da
mücadele etti. Miryokefalon Savaşı’nda (1176)
zafere ulaşan Türklerin Anadolu’daki hâkimiyetleri kesinleşirken Bizans’ın Anadolu’yu alma
ümidi sona erdi. Bizans’ın savunmaya, Türklerin
taarruza geçtiği zaferin ardından Avrupalılar artık Anadolu’ya Türkiye demeye başladı.
2.54: Miryokefalon Savaşı Temsilî Tablo-İstanbul,
Harbiye Askerî Müze, Efkan SİNAN

Cevaplayalım
Malazgirt Savaşı ile Miryokefalon Savaşı’nı Anadolu’nun Türk yurdu olmasına katkıları
açısından karşılaştırarak değerlendiriniz.
Alâeddin Keykubat Dönemi’nde, Celaleddin Harzemşah’ın Türkiye Selçuklu Devleti’ne ait Ahlat’a saldırması üzerine iki Türk hükümdarı karışı karşıya geldi. Yassı Çemen Savaşı (1230) sonucunda
Celaleddin Harzemşah yenildi. Bir yıl sonra Celaleddin Harzemşah’ın ölümüyle Harzemşah Devleti
yıkıldı ve Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar komşu oldu.
Yassı Çemen Savaşı ile oluşan Moğol tehlikesi yeni bir dönemin başlamasına Türkiye Selçuklu
Devleti ile Moğollar’ın Kösedağ Savaşı’nda (1243) karşı karşıya gelmesine neden oldu. Savaşı Moğollar kazandı. Türkiye Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girdi, Anadolu’daki siyasi birlik bozuldu ve İkinci
Beylikler Dönemi’ne girildi.

Anadolu’nun Anayurt Olmasındaki Adımlar

Anadolu’ya
ilk akınlar

1015
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Pasinler
Savaşı

1048

Malazgirt
Savaşı

1071

Türkiye
Selçuklu
Devleti’nin
kuruluşu

1077

Miryokefalon
Savaşı

1176

TARİHE YOLCULUK
Türkiye Selçuklu Devleti, her alanda en gelişmiş dönemini Alâeddin Keykubad zamanında yaşamıştır. Türkiye Selçuklularının XII. Yüzyılın ortalarından itibaren Anadolu’da oluşturdukları güven
ortamı, Anadolu’yu kültür ve medeniyet merkezi hâline getirmiştir. Ayrıca Moğol istilasından kaçıp
Anadolu’ya gelen Türkmenler arasında yazar, şair ve bilim insanlarının bulunması bu coğrafyada kültürel hayatın gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

2.57: Yakutiye Medresesi-Erzurum

Türkiye Selçuklu yöneticileri bilim ve kültürün gelişmesi için gayret göstermiştir. Bu amaçla Selçuklu sultanları, vezir ve emirleri birçok medrese inşa ettirmiştir. Kayseri’deki Gevher Nesibe Şifahanesi, Konya’daki İnce Minareli Medrese, Kırşehir’deki Cacabey Medresesi, Erzurum’daki Yakutiye
Medresesi ve Anadolu’da inşa edilen birçok medrese buna örnektir.

2.58: Gevher Nesibe Şifahanesi-Kayseri
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Bu medreselerde İslami ilimler ve pozitif bilimler okutulurdu. İslam ülkelerinden birçok âlim,
Anadolu'daki bu medreselere gelip ders verirdi. Medreseler genellikle merkezinde cami, etrafında hamam, şifahane (hastane), kütüphane gibi yapıların olduğu külliye adı verilen yapı topluluğunun içerisinde bulunurdu. Bunlar da birer ilim irfan yuvasıydı. İmar edilen bu yapılar Anadolu'nun kültür hayatının
gelişmesinde önemli katkılarda bulundu.

Cevaplayalım
Türkiye Selçuklularının inşa ettikleri bu eserler Anadolu’yu yurt edinme sürecinde kültürel
hayata hangi katkılarda bulunmuştur? Açıklayınız.
Anadolu’nun yurt edinilmesi sürecine katkısı olan diğer önemli eserler kervansaraylardı. Anadolu’dan eskiden beri Kral Yolu gibi önemli ticaret yolları geçerdi. Ancak Haçlı Seferleri’nin sürdüğü
savaş ortamında ticaret kesintiye uğradı. Ticareti yeniden canlandırmak için Türkiye Selçukluları ticaret
yollarının güvenliğini sağladılar. Kervanların konaklaması için kervansaraylar yaptırdılar.

2.59: Sultan Hanı (Kervansaray)-Aksaray

Bu kervansaraylarda kalan tüccarların dinlenme, beslenme, sağlık ve temizlik ihtiyaçları üç gün
boyunca ücretsiz olarak karşılanırdı. Kervansarayların içinde odalar, mescit, hamam, çeşme gibi bölümler ile hekim, veteriner, nalbant ve hayvanların bakımını yapan görevliler bulunurdu. Türkiye Selçukluları ticaret yollarında zarara uğrayan tüccarların kayıplarını karşılayarak ilk sigorta uygulamasını hayata
geçirdiler. Tüccarları yolculukları boyunca rahat ettirmek ve her türlü tehlikeden korumak için önlemler
aldılar.
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Dünyayı ortadan iki eşit parçaya böldüğü
varsayılan, kutup noktalarından eşit uzaklıktaki
çembere ekvator denir. Ekvatora birer derece
aralıklarla yatay yönde çizilen çemberlere paralel denir. Ekvator çizgisinin kuzey kısmına
Kuzey Yarımküre, güney kısmına ise Güney
Yarımküre denir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe dünyanın şeklinden dolayı paralel
dairelerinin boyları kısalır ve kutuplarda nokta
hâlini alır. Kuzey Yarımküre’de Kuzey Kutup
Noktası, Güney Yarımküre’de Güney Kutup
Noktası olarak adlandırılır. Ayrıca ardışık iki paralel dairesi arasındaki uzaklık 111 kilometredir.

3.2: Paraleller

Bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup
noktasında birleşen dikey yönde çizilen yarım
çemberlere meridyen denir. Başlangıç meridyeni İngiltere’nin başkenti Londra yakınlarındaki Greenwich (Griniç) gözlemevidir ve 0° ile
gösterilir. Meridyenler arasındaki uzaklık sadece
ekvatorda 111 km’dir. Bu uzaklık ekvatordan
kutuplara doğru azalır. Bir kutup noktasından
başlayıp diğer kutup noktasında birleştikleri için
meridyenlerin boyları birbirine eşittir. Başlangıç
meridyeninin doğu kısmına Doğu Yarımküre,
batı kısmına Batı Yarımküre denir. Meridyenler yerel saat hesaplamasında kullanılır ve her iki
meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır.

3.3: Meridyenler

Türkiye’nin Coğrafi Konumu
Evimize ilk kez gelecek olan arkadaşımıza evimizin hangi caddede, hangi sokakta olduğunu hatta
yanındaki okulu, camiyi, marketi vb. yerleri söyleyerek yerini tarif ederiz. Evimizin bulunduğu yer gibi
ülkelerin de dünya üzerinde bulunduğu bir konum vardır. Ülkelerin dünya üzerinde bulunduğu konum
da o ülkenin coğrafi konumudur. Coğrafi konum, mutlak konum ve göreceli konum şeklinde ifade
edilir.
Mutlak konum; bir yerin paraleller ve meridyenler ile ifade edilebilen yani ekvatora ve başlangıç
meridyenine göre belirlenen konumudur. Ülkemiz 36°-42° kuzey paralelleri ile 26°-45° doğu meridyenleri arasında yer alır. Diğer bir ifadeyle Türkiye, ekvatorun kuzeyinde ve başlangıç meridyeninin
doğusunda yer almaktadır.
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Şimdi, hep beraber ülkemizin iklim özelliklerini grafikleriyle birlikte inceleyelim.
Karadeniz kıyıları boyunca görülen Karadeniz
ikliminin en belirgin özelliği her mevsim yağışlı olmasıdır. En fazla yağışı sonbahar mevsiminde alır.
Yağışlara bağlı olarak iklimin bitki örtüsü ormandır.
Yazları serin, kışları ılık geçen iklim çay ve fındık
tarımına elverişlidir. Ülkemizde mevsimler arası sıcaklık farkının en az olduğu iklim tipidir. İklimin etkili olduğu yerlerde görünen dağ çayırları büyükbaş
hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır.

Artvin İli Yağış ve Sıcaklık Grafiği
Meteoroloji Genel Müdürlüğü/2018

3.14: Karadeniz İklimi Bitki Örtüsü Orman-Rize İlinde Bir Köy

Akdeniz iklimi; Akdeniz, Ege kıyıları ve Marmara Denizi’nin güney kıyılarında görülür. Bu iklimin en önemli özelliği yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı geçmesidir. Akdeniz ikliminde
en fazla yağış kış mevsiminde görülür ve yağışlar
yağmur şeklindedir. Kar yağışı nadiren görülür. İklimin bitki örtüsü her mevsim yeşil kalan makidir.
Maki, Akdeniz çevresinde yaygın bir biçimde görülen; yabani zeytin, defne, mersin, zakkum gibi odun-

Antalya İli Yağış ve Sıcaklık Grafiği

su, dikenli, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki

Meteoroloji Genel Müdürlüğü/2018

topluluğudur. Güneşli gün sayısı fazla olduğu için etkili olduğu yerlerde kıyı turizmi gelişmiştir.

3.15: Akdeniz İklimi-Antalya
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YERYÜZÜNDE YAŞAM
Dünyada görülen iklim tiplerinden Akdeniz iklimi , Kutup iklimi , Muson iklimi ve Ekvatoral iklim özelliklerini aşağıdaki haritadan da faydalanarak inceleyelim.

Diğer İklim Tipleri
Akdeniz İklimi

Muson İklimi

Kutup İklimi

Ekvatoral İklim

3.29: Dünya İklim Haritası

Akdeniz İklimi
“Benim adım Hande, Antalya’da yaşamaktayım. Yaşadığım yerde yazların sıcak ve
kurak geçmesi, uzun güneşlenme süresi kıyı
turizminin gelişmesini sağlamıştır. Bölgemizde kışların ılık ve yağışlı geçmesi nedeniyle
portakal, mandalina, limon vb. turunçgiller
yetiştirilmektedir. Ayrıca burada zeytin ağaçlarından zeytin toplamak, defne ağaçları ve
lavanta bahçeleri arasında dolaşmak insana
büyük keyif veriyor.”

3.30: Turunçgiller Bahçesi

Cevaplayalım
Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde yapılan ekonomik faaliyetler neler olabilir? Söyleyiniz.
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Kutup İklimi
“Benim adım Normand. Yaşadığım yer yıl boyunca soğuk, kar ve buzlarla kaplıdır. Bu nedenle
burada soğuk iklim şartlarına uygun şekilde yaşamak zorundayız. Bizleri diğer ülkelerdeki insanlar
Eskimo olarak tanır. Soğuk hava şartları nedeniyle yıl boyunca kürklü ve kalın kıyafetler giyiniyoruz.
Ayrıca buzdan yaptığımız iglo adı verilen evlerde barınarak soğuklardan korunuyoruz. Burada iklim
özelliklerinden dolayı yılın büyük bölümünde topraklar donmuş hâldedir. Bundan dolayı maalesef tarım
yapamıyoruz. Ancak buz tutmuş suların üzerindeki buzları kırıp, balık avlayarak geçimimizi sağlıyoruz.”

3.31: İglo

Cevaplayalım
Görsellerden yola çıkarak bu bölgelerde yaşayan insanların hayatlarına Kutup ikliminin etkileri neler olabilir? Tartışınız.

3.32: Kutuplarda Ulaşım

127

YERYÜZÜNDE YAŞAM
Muson İklimi
“Benim adım Ravi. Asya kıtasının güneyinde yer alan Hindistan’da yaşamaktayım. Burada yazları
bol yağışlar görülürken kışları yağışlar oldukça azalır. Yaz mevsiminde etkili olan aşırı yağışlar bölgemizde sellere neden olmaktadır. Tarım alanları ve evler sel suları altında kalmaktadır. Bu durum hayatımızı
oldukça zorlaştırmaktadır. Burada yetiştirilen pirinç sofralarımızın en çok tüketilen yiyeceğidir.”

3.33: Muson İkliminin Hâkim Olduğu Yerleşim Yeri

Cevaplayalım
Görsellerden yola çıkarak bu bölgelerde yaşayan insanların hayatlarına Muson ikliminin
etkileri neler olabilir? Tartışınız.

3.34: Muson İkliminin Hâkim Olduğu Yerleşim Yeri
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Ekvatoral İklim
Bir araştırmacı iklim özelliklerini ve bitki topluluğunu araştırmak için gittiği bölgeyle ilgili yazdığı
raporda şu bilgilere yer vermiştir: “Burası her gün sıcak, bol yağışlı ve her yer yemyeşil ormanlarla kaplıdır. Tropikal yağmur ormanlarını oluşturan ağaçların boylarının 50 metreyi aştığını gördüm. Bölgede
ormanların fazla olmasına bağlı olarak ahşap evlerin yaygın olduğunu gözlemledim. Sıcaklık ve nem
o kadar fazla ki yılın büyük bölümünde ince kıyafetlerle zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca bu bölgede bol
miktarda hindistan cevizi, mango, kakao vb. tarım ürünleri yetiştirilmektedir.”

3.35: Ekvatoral İklimin Hâkim Olduğu Amazon Ormanları

Cevaplayalım
Görsellerden yola çıkarak bu bölgelerde yaşayan insanların hayatlarına Ekvatoral iklimin
etkileri neler olabilir? Tartışınız.

3.36: Ekvatoral İklimde Bir Muz Bahçesi
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BİLİM VE TEKNOLOJİ HAYATIMIZDA

HAYATIMIZDAKİ SOSYAL BİLİMLER
Hazırlanalım
Arkadaşlar, birgün kırtasiyeden hesap makinesi aldım. Eve
gittiğimde hesap makinesinin bozuk olduğunu fark ettim. Ürünü fişiyle birlikte iade etmek istediğimde kırtasiyeci bunu kabul
etmedi. O anda aklıma tüketici hakları ile ilgili Sosyal Bilgiler
dersinde öğrendiğim bilgiler geldi. Bu bilgilerden yola çıkarak
ailemle birlikte Tüketici Hakem Heyetine başvurma kararı aldık.
Arkadaşınız Berra’nın yaşadıklarından yola çıkarak sosyal bilimlerin hayatımıza etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
4.1: Berra

Kavramlar
Ar-ge, Bilim, İnovasyon, Teknoloji
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O
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Bilim, evrenin veya olayların bir
bölümünü konu olarak seçen, yöntem
olarak deneye dayanan, mantıklı, düzenli ve sistemli bilgidir. Bilim doğa
bilimleri ve sosyal (toplum) bilimler
olarak ikiye ayrılır. Fizik, kimya, biyoloji gibi doğa bilimleri dünyadaki canlı ve cansız varlıkları ve bunlarla ilgili
olayları incelerken, sosyal bilimler ise
insanı ve toplumu konu edinmektedir.
Toplum olaylarını, insanın sosyal ve
kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adına sosyal bilimler denir.
Bu bilimlerin ortak özelliği insan davranışlarını çeşitli yönleriyle ele almalarıdır.

SOS

YO

LO

Jİ

Jİ

OLO

PSİK

Cevaplayalım
Yukarıdaki şemada gösterilen sosyal bilimlerden hangilerini biliyorsunuz? Çalışma alanları
hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
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BİLİM VE TEKNOLOJİ HAYATIMIZDA

Bunu Duydunuz mu?
Nanoteknoloji günlük hayatta tekstil, sağlık, kimya sanayi vb. birçok alanda kullanılmaktadır.
Örnek olarak çelikten on kat daha güçlü fakat çelikten daha hafif malzemeler geliştirerek, daha az
yakıt tüketen deniz, kara ve hava taşıtları üretilmektedir.

Bilişim Vadisi

Bilişim Vadisi yaklaşık 3 milyon m2 bir alanda inşaatı
devam eden bir projedir. Ülkemiz ve dünyada önde gelen bilim ve teknoloji firmalarını burada bir araya getirerek, Türkiye’yi bilişim sektöründe Ar-Ge ve inovasyon üssü hâline
getirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca çocuklar ve gençlere bilimi
sevdirmek için ülkemizin çeşitli şehirlerinde bilim merkezleri
açılmaktadır.

Bunu Duydunuz mu?

4.7: Bilişim Vadisi Projesi-Kocaeli

Ar-Ge (araştırma geliştirme), araştırma ve/veya pratik deneyimden edinilmiş ve mevcut bilgiden
yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; hâlen üretilmiş veya oluşturulmuş olanları büyük ölçüde iyileştirmeye yönelik sistemli çalışmalardır.
İnovasyon (yenilik), işletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni
veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün, mal veya hizmette yeni bir pazarlama yönteminin uygulanmasıdır.

Otomotiv Sanayisi
TÜBİTAK bünyesinde, tam elektrikli, menzili uzatılmış elektrikli gibi farklı hareket sistemleri ile
çalışan 4 prototip (model) araç geliştirilmiştir. Ar-Ge
ve tasarım çalışmalarının yanı sıra üretim altyapısının
kurulması tamamlanmış aracın çıkarılması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konularında
da çalışmalar devam etmektedir.

Okuyalım Ögrenelim

4.8

Yerli Otomobil İçin Beş Firma: Millî Göreve Hazırız
Millî, yerli otomobil projesini yürütecek firmalar açıklandı. Aracın ticari satışına yakın zamanda
başlanacağı belirtildi. Yerli otomobili üretecek firmalar, "Millî göreve hazırız." açıklamasını yaptı.
Genel Ağ haberi 02/12/2017 (Düzenlenmiştir.)
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Savunma Sistemleri
Savunma sanayinde millî üretim ile SOM Füzesi, Kanatlı Güdüm Kiti, Hassas Güdüm Kitleri
gibi önemli projeler hayata geçirilmiştir. TÜBİTAK,
dünyada sadece birkaç ülkede bulunan Yüksek Güçlü Lazer Sistemi Projesi ile millî lazer sistemlerini,
altyapılarını ve lazer silahını geliştirecektir. Bununla birlikte Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN, haberleşme, radar,
elektronik savaş vb. alanlarda hizmet vermektedir.

Enerji Sistemleri

4.11: Millî Füzeler

Enerji üretim ve iletim teknolojilerinin millî
ve yerli imkânlarla geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Hidroelektrik santral bileşenlerinin yerli olarak tasarımı ve üretimi (MİLHES) projesi ile hidroelektrik santrali türbini üretimi gerçekleştirilmektedir.
Millî rüzgâr enerji sistemleri geliştirilmesi ve prototip türbin üretimi (MİLRES) projesi ile rüzgâr
türbini ve millî güneş enerjisi santrali geliştirilmesi
(MİLGES) projesi ile de yüksek verimli güneş pili
üretimi gerçekleştirilmektedir.

Akıllı Şehirler

4.12: Güneş Enerji Sistemleri

Ülkemizde, belirlenen pilot illerden başlamak
üzere şehirlerimizin akıllı şehirlere dönüşümü planlanmaktadır. Akıllı şehir sistemiyle daha güvenli,
ulaşımı daha kolay, trafikte bekleme süresi daha az
ve daha temiz bir çevreye sahip şehirler oluşturulmaktadır. Ayrıca akıllı şehirlerde yaşayanların, şehir
hakkındaki bilgilere daha kolay ulaşması, enerji tasarrufu sağlaması ve doğal afetlerden daha az etkilenmesi hedeflenmektedir.
4.13: Akıllı Şehir Uygulamaları Projesi

Cevaplayalım
Ülkemizin başka hangi alanlarda teknolojik ürünler üretmesini istersiniz? Söyleyiniz.
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ÜRETİYORUM, TÜKETİYORUM, BİLİNÇLİYİM
Temel tüketim ürünlerimizden olan tahıllar buğday, arpa, mısır, pirinç vb. den oluşmaktadır. Tahıllar içinde en fazla yetiştirilen
buğday, un ve makarna sanayisinde kullanılır.
Buğday ülkemizde Karadenizin kıyı kesimleri hariç her yerde yetiştirilebilmektedir. Konya Ovası, buğday üretiminde önemli bir yere
sahiptir. Yağışın bol olduğu Karadeniz kıyısı
boyunca yetiştirilen mısır, sulama imkânının
gelişmesinden dolayı en fazla Akdeniz kıyı
kesiminde yetiştirilmektedir. Mısır bitkisel
yağ, çerez ve hayvan yemi sanayisinde kullanılır. Yüksek sıcaklık, nem isteyen ve sulak
alanlarda yetişen çeltik (pirinç) ülkemizde en
fazla Edirne, Samsun, Balıkesir vb. yerlerde
yetiştirilmektedir.

5.3: Buğday Başağı

Cevaplayalım
Yurdumuzda tarım alanlarının büyük bölümünde tahıl tarımı yapılmaktadır. Bu durum
hangi sanayi kollarının gelişmesini sağlamaktadır? Söyleyiniz.
Fabrikada işlenerek yeni bir ürün hâline getirilen sanayi bitkilerinin ekonomik değeri fazladır. Bu
tarım ürünlerinin ülke ekonomisine katkısı yüksektir. Ülkemizde sanayi bitkisinin en fazla yetiştirildiği
yer Ege kıyılarıdır.
Ayçiçeği, mısır, zeytin ve fındık bitkisel yağ fabrikalarında ham madde olarak
kullanılan tarım ürünleridir. Ayçiçeği en çok
Tekirdağ, Konya, Edirne vb. yerlerde yetiştirilmektedir. Zeytin en çok Aydın, Muğla,
İzmir vb. yerlerde yetiştirilmektedir. Sanayi
bitkilerinden olan çay en çok Rize ve çevresinde yetiştirilir. Pamuk; tekstil ve yağ fabrikalarında, şeker pancarı; şeker fabrikalarında
işlenen ham maddedir. Pamuk en çok Şanlıurfa, Aydın, Hatay vb. yerlerde yetiştirilmektedir. Şekerpancarı en çok İç Anadolu’da yetiştirilmektedir.

Cevaplayalım

5.4: Ayçiçeği

Yaşadığınız bölgede yetiştirilen sanayi bitkilerinin hangi sanayi kolunda ham madde olarak
kullanıldığını söyleyiniz.
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Büyükbaş hayvancılık, gür otlakların bulunduğu yerlerde mera hayvancılığı şeklinde yaygın olarak yapılır. Özellikle yaz yağışlarının etkisiyle otlakların ve çayırların geniş yer kapladığı
Karadeniz’in doğu kıyısı ve Doğu Anadolu’da büyükbaş hayvancılık gelişmiştir. Nüfusu fazla olan
yerlerde yapılan hayvancılık türü de besi (ahır)
hayvancılığıdır. Nüfusun fazla olması ve pazarlama imkânlarının kolay olmasından dolayı besi
hayvancılığı en fazla Konya, İzmir vb. büyükşehirlerin çevresinde yapılmaktadır.

5.6: Büyükbaş Hayvancılık

Küçükbaş hayvancılık, bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu yerlerde yapılmaktadır. Türkiye’de küçükbaş hayvancılık en fazla İç Anadolu’da yapılmaktadır. İç Anadolu’da koyun ve tiftik
keçisi yetiştiriciliği yapılırken Akdeniz kıyı kesiminde ise kıl keçisi yetiştirilmektedir.
5.7: Küçükbaş Hayvancılık

Balıkçılık, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olmasından dolayı önemli bir ekonomik
faaliyettir. Denizlerde kıyı balıkçılığı yapılırken,
akarsularda ve göllerde tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır. Ülkemizde balıkçılık en fazla Karadeniz’de daha sonra Marmara Denizi, Ege Denizi
ve Akdeniz’de yapılmaktadır. Ancak denizlerdeki
kirlenme, zamansız ve usulsüz avlanma yöntemleri balıkçılığı olumsuz etkilemektedir.

5.8: Balıkçılık

Arıcılık, bal üretimi için bitki çeşitliliği çok
olan dağlık yerlerde yapılır. Arıcılık ülkemizde en
fazla Ege kıyı kesiminde yapılmaktadır. Muğla’da
üretilen çam balının ve Rize’deki Anzer Yaylası’nda üretilen Anzer balının ekonomik değeri oldukça yüksektir. Doğu Anadoluda Hakkâri, Bitlis,
Ardahan, Kars vb. yerlerde de bal üretimi yapılmaktadır.
5.9: Arıcılık
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Ormanlarımız
Orman, bir ülkenin en önemli doğal kaynaklarındandır. Ülkemizin %28.6’sı ormanlarla kaplıdır.
Ormanlarımızın büyük bölümü yağışın bol olduğu kıyı kesimlerimizde toplanmıştır.
Ormanların birçok faydası vardır. Örnek olarak kâğıt, kereste ve mobilya sanayisinde ve inşaat
alanında yararlanılan ormanlar; erozyonu azaltır, atmosfere oksijen kazandırır, dinlenme alanı oluşturur.
Ayrıca çam ağaçlarından elde edilen çam fıstığı ve reçinesi, sığla ağaçlarının yağı kozmetik alanında
kullanılmaktadır. Böylece ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.
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5.12: Türkiye’nin Orman Dağılımı Haritası

Orman varlığını korumak için ağaçların kaçak kesimi engellenmeli, ağaçlandırma çalışması sistemli hâle getirilmelidir. Orman yangınlarına karşı ormanların içine yollar, gözetleme kuleleri ve yangın
izleme merkezleri yapılmalıdır. Yangınlara hızla müdahale edilmelidir.

Cevaplayalım
Karadeniz kıyı kesiminde ormanların geniş yer kaplaması bölgede hangi sanayi kollarının
gelişmesini sağlamıştır? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Su Kaynaklarımız
Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili yarımada konumunda bir ülkedir. Üzerinde çok sayıda akarsu
ve göl bulunmaktadır. Denizlerimiz ulaşım, turizm, balıkçılık vb. amaçlarla kullanılmaktadır. Akarsu ve
göllerimizden sulama, ulaşım, elektrik enerjisi, taşımacılık, tatlı su balıkçılığı vb. alanlarda yararlanılmaktadır.
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Şimdi, tükenebilen (yenilenemeyen) enerji kaynaklarını inceleyelim.

Taş Kömürü
Ülkemizde taş kömürünün tamamı Zonguldak çevresinden çıkarılmaktadır. Zonguldak-Ereğli havzasından çıkarılan taş kömürünün ısı enerjisi oldukça yüksektir. Bu nedenle demir-çelik sanayisinde
kullanılır. Taş kömürü kullanılarak Çatalağzı Termik Santralinde (Zonguldak) elektrik üretilmektedir.
Fosil enerji kaynakları içinde atmosferi en fazla kirleten enerji kaynağıdır.

Linyit
Taş kömürüne göre ısı enerjisi daha düşük olan linyit ülkemizde yaygın olarak çıkarılan bir kömür
çeşididir. Evlerde ısınma amacıyla ve termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılan linyit en fazla
Soma (Manisa), Tunçbilek (Kütahya) vb. çıkarılmaktadır.

Petrol
Otomobillerde ve termik santrallerde enerji üretmede kullanılan petrol ülkemizde en fazla Güneydoğu Anadolu’da (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin) çıkarılmaktadır. Petrol; İpraş (İzmit), Aliağa
(İzmir), Ataş (Mersin), Orta Anadolu (Kırıkkale) ve Batman (Batman) rafinerilerinde işlenmektedir.

5.19: At Başı Petrol Pompası-Batman

Doğal Gaz
Tükenebilir enerji kaynakları içinde çevreye en az zarar veren enerji kaynağıdır. Ülkemizde Hamitabat (Kırklareli) ve Çamurlu’dan (Mardin) çıkarılmaktadır. İstanbul, Bursa ve Kırklareli’nde doğal gaz
ile çalışan termik santraller bulunmaktadır.

5.20: Doğal Gaz Santrali-Antalya
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Şimdi, tükenmeyen (yenilenebilen) enerji kaynaklarını inceleyelim.

Güneş Enerjisi
Güneşli gün sayısı fazla olan bölgelerde ısınmada, elektrik ve sıcak su üretmede kullanılır. Ülkemizde
güneş enerjisinden en fazla Akdeniz kıyı kesiminde ve Güneydoğu Anadolu’da yararlanılmaktadır.

5.21: Güneş Enerji Panelleri-Antalya

Rüzgâr Enerjisi
Alternatif enerji kaynaklarından olan rüzgâr enerjisi güneş enerjisine göre daha yaygın bir üretime
sahiptir. Yıl içinde rüzgârın sürekli estiği yerlerde kurulan bu enerji santralleri ülkemizde yaygınlaşmaya başlamıştır. En çok Çeşme, Bergama (İzmir) ve Çanakkale’de bulunmaktadır. Rüzgâr enerjisi
üretiminde birinci sırada Ege, ikinci sırada Marmara, üçüncü sırada Akdeniz kıyı kesimleri gelmektedir.

5.22: Rüzgâr Türbinleri-Hatay

Hidroelektrik Enerji
Akarsuların üzerinde kurulan barajlar yoluyla üretilen elektrik enerjisidir. Hidroelektrik enerji potansiyeli dağlık ve engebeli yerlerde yüksektir. Yer şekillerine bağlı olarak hidroelektrik enerji potansiyeli en fazla Doğu Anadolu’da ve Karadeniz’in kıyı kesimindedir.

5.23: Hidroelektrik Santrali-Adıyaman-Şanlıurfa
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Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji fay hatlarının bulunduğu yerlerden çıkan sıcak su buharı ile üretilen enerjidir. Bu
enerji ile Sarayköy (Denizli) ve Germencik’te (Aydın) elektrik üreten jeotermal santraller bulunmaktadır.

5.24: Jeotermal Enerji Santrali-Denizli

Fosil enerji kaynağı olarak bilinen taş kömürü, linyit, petrol ve doğal gaz yandıklarında karbondioksit açığa çıkarır ve hava kirliliğine neden olur. En fazla karbondioksidi taş kömürü, en az karbondioksidi ise doğal gaz çıkarmaktadır. Karbondioksit gazının havayı kirletmesinden dolayı bu enerji kaynakları yerine atmosfere karbondioksit yaymayan alternatif enerji kaynaklarına yönelmek gerekmektedir.
Alternatif enerji kaynakları ise yenilenebilen kaynaklardır.

Arastıralım
.
Fosil enerji kaynaklarının küresel ısınmayı nasıl etkilediğini araştırarak bulduğunuz sonuçları
sınıfınızda paylaşınız.

Doğal Kaynaklar Sınırsız Değildir
Yeryüzündeki tüm canlıların ihtiyacı olan doğal kaynaklar sınırsız ve tükenmez değildir. Dünyada
nüfus hızla artarken sınırlı olan doğal kaynaklar da insanlar tarafından bilinçsizce tüketilip yok edilmektedir.
Doğal kaynaklarımızdan olan su, yeryüzündeki tüm canlılar için gerekli olan bir yaşam kaynağıdır.
Su yalnızca içme amacıyla değil aynı zamanda temizlik, tarımda sulama ve elektrik üretme amacıyla da
kullanılmaktadır.
Tüm canlılar için gerekli olan su
kaynaklarının bilinçsiz ve yanlış kullanılması sonucunda temiz ve içilebilir su
oranı giderek azalmaktadır. Su kaynaklarının azalması başta insanlar olmak
üzere tüm canlıları olumsuz etkilemektedir. Ayrıca insanların akarsu, göl ve
denizlere bıraktıkları kirli atık suları ve
atık maddeler bu sularda yaşayan canlıların yok olmasına neden olmaktadır.
5.25: Kirletilmiş Bir Dere
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Ülkemizde farklı ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar yapılmaktadır. Örnek olarak Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP), Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi (ZBK) gibi
yatırımlar gösterilebilir.
Konya Ovası’na su getirme çalışmaları ve KOP projesini öğrenelim.
GAP'tan sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliğini taşıyan Konya Çumra Projesi kapsamında, Konya'nın su rüyasını gerçekleştirmek için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından uygulanmaya başlanan
projelere “Konya Ovası Projesi” kısaca “KOP” denilmiştir. KOP Eylem Planı’nın temel amacı bölgede
kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu çerçevede tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği
sağlayarak sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek; eğitim, sağlık, kültür ve diğer
sosyal hizmetlere erişilebilirliği artırmaktır. Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak
ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek temel öncelikleri arasındadır.

5.28: Konya Ovası Projesi

Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir ve Yozgat illerinden oluşan KOP alanına Kırıkkale ve
Kırşehir illeri de ilave edilmiş ve proje kapsamındaki il sayısı sekize ulaşmıştır.

Arastıralım
.
Siz de ülkemizde uygulanan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Zonguldak, Bartın, Karabük
Projesi’ni (ZBK) araştırınız ve araştırma sonuçlarını sınıfta paylaşınız.
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Zaman içerisinde değişen yönetim biçimlerini inceleyerek, yönetim biçimleri arasındaki
farklılık ve benzerlikleri öğrenelim.
Monarşi, egemenliğin padişah, kral,
çar, imparator, şah ya da sultan gibi unvanlar
taşıyan kişilere ait olduğu yönetim şeklidir.
Yönetici olan kişi ömrü boyunca yönetimde
kalabilir. Yönetme yetkisi babadan oğula ya
da hanedan üyelerinden birine geçmektedir.
Yasa koyma, yargılama, vergi toplama, savaşa ve barışa karar verme yetkisi yönetici
kişiye aittir. Ülke ile ilgili kararlarda son
söz kendisine ait olup devlet yönetiminde

6.4: 19. Yüzyıla Kadar Monarşi İle Yönetilen Osmanlı Devleti’nde
Bayramlaşma Törenini Gösteren Bir Tablo-Konstantin KAPIDAĞLI

mutlak egemen kişidir. Monarşi, yüzyıllar
boyunca dünyada en yaygın yönetim biçimi
olarak uygulanmışsa da günümüzde monarşi
ile yönetilen ülke sayısı çok azdır.
Bazı monarşi yönetimlerinde mutlak
idarecinin yanında meclis de olabilir. Bu tür
monarşilere meşruti monarşi denir. Osmanlı Devleti 1876 yılından itibaren meşruti monarşiye geçmiştir.

6.5: 19. Yüzyılda Meşruti Monarşi Yönetimine Geçen Osmanlı Devleti’nde
Meclis Çalışması

Cevaplayalım
Monarşi yönetiminde demokrasiye uygun olmayan unsurlar nelerdir? Söyleyiniz.
Oligarşi, egemenliğin küçük bir grubun
elinde olmasıdır. Ülkeyi yönetme hakkı ayrıcalıklara sahip soylular, din adamları, toprak
sahipleri vb. gruplara aittir. Yönetimde söz
sahibi olan gruplar siyasi, askerî ve ekonomik
açıdan ülkenin ileri gelen kişilerinden oluşur.
Geçmişte Anadolu medeniyetlerinden olan
İyonlar da görülmüş bir yönetim şeklidir.

Cevaplayalım

6.6: Oligarşi Yönetiminde Meclis Çalışması Temsilî Resim

Oligarşinin demokrasiye benzeyen ve demokrasiden ayrılan yönlerini söyleyiniz.
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Arastıralım
.
Günümüzde monarşi, oligarşi ve meşruti monarşi ile yönetilen ülkeler var mıdır? Araştırınız.
Teokrasi, devlet ve toplum kurallarının din kurallarına göre belirlendiği yönetim biçimidir. Yöneticiler din adamlarıdır ve
Tanrı adına ülkeyi yönettiklerini savunurlar.
Dolayısıyla aldıkları kararlar tartışılamaz ve
eleştirilemez. Geçmişte Mezopotamya medeniyetlerinden Sümerlerde görülmüş bir
yönetim şeklidir. Günümüzde ise Vatikan’da
teokratik yönetim uygulanmaktadır.

6.7: Teokrasi Yönetiminin Uygulandığı Vatikan

Cevaplayalım
Teokrasi yönetimi diğer yönetimlerle birlikte uygulanabilir mi? Tartışınız.
Cumhuriyet, egemenliğin kaynağının
millete ait olduğu yönetim biçimidir. Devleti
yönetecek kişiler seçimle iş başına gelirler.
Bütün vatandaşlar kanun önünde eşittir. Kişi
hak ve özgürlükleri anayasa ve yasalar ile güvence altına alınmıştır. Cumhuriyet yönetimi
ancak demokrasi ilkelerinin etkili olduğu ülkelerde uygulanabilir. Günümüzde en yaygın
olan yönetim şekli cumhuriyettir. Türkiye,
ABD ve Fransa cumhuriyetle yönetilen ülkelerden bazılarıdır. Türkiye’de 29 Ekim 1923

6.8: Cumhuriyet Yönetiminde Seçme ve Seçilme Hakkı

tarihinde cumhuriyet ilan edilmiştir.

Cevaplayalım
Cumhuriyet, monarşi ve oligarşi yönetimlerini insanların sahip olduğu hak ve özgürlükler
açısından karşılaştırarak söyleyiniz.
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6.11: 1924-1960 Yılları Arasında II. TBMM Binası

I. Devletin şekli
MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı,
Atatürk millîyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

6.12

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.
Başkenti Ankara’dır.
IV. Değiştirilemeyecek hükümler
MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki
hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
Devlet yasama, yürütme ve yargı güçlerini kullanır. Anayasamızda belirtilen güç unsurlarının yapısı kuvvetler ayrılığı şeklinde tanımlanmıştır. Kuvvetler ayrılığı ilkesiyle yasama, yürütme ve yargı
güçleri, devletin farklı organlarında gerçekleştirilerek kuvvetlerin birbirini denetleyebilmesi ve birbirine
baskı yapmaması sağlanmıştır.
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6.14: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Millî Güvenlik
Kuruluna
başkanlık
yapmak

Cumhurbaşkanı
devletin başıdır.

TBMM’yi
gerektiğinde
toplantıya
çağırmak

Uluslararası
anlaşmaları
onaylamak ve
yayınlamak

Cumhurbaşkanının
Görev ve Yetkilerinden
TBMM adına
Türk Silahlı
Kuvvetlerinin
başkomutanlığını
temsil etmek

Bazıları
Devleti yurt
içinde ve dışında
temsil etmek
Kanunları
onaylamak ve
Resmî Gazete’de
yayınlatarak
yürürlüğe
koymak

Cumhurbaşkanı
yardımcıları ile
bakanları atamak
ve görevlerine
son vermek

Bunu Duydunuz mu?
Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında yerine cumhurbaşkanı yardımcısı vekâlet eder.
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6.15: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (Hükûmeti)

Ülkemizde 24 Haziran 2018’de yapılan seçimlerle Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçilmiştir. Yeni sistemde başbakan ve bakanlar kurulu kaldırılmış, cumhurbaşkanı yardımcıları ve cumhurbaşkanlığı kabinesi (hükûmeti) getirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı kabinesine cumhurbaşkanı tarafından
TBMM üyeleri arasından ya da dışarıdan bakanlar seçilir. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar TBMM tarafından denetlenir.

Cevaplayalım
Cumhurbaşkanlığı kabinesinde olsaydınız hangi bakan olmak isterdiniz? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.
IX. Yargı yetkisi
MADDE 9- Yargı yetkisi, Türk Milleti
adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce
kullanılır.
Yargı bireylerin kendi aralarında veya devletle olan ilişkilerindeki uyuşmazlıkları çözme
işidir. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız
mahkemeler tarafından kullanılır. Anayasamıza
göre yargı kararları da denetlenebilir. Vatandaşlar, mahkeme kararlarına itiraz ederek üst mahkemeye başvurabilirler.

6.16

Cevaplayalım
Yargı yetkisinin bağımsız olması neden önemlidir? Açıklayınız.
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Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları birlikte inceleyelim.

Siyasi Partiler
Siyasi partiler, yönetimin karar alma sürecinde yönetimi etkileyen en önemli unsurdur.
Vatandaşlar kanunlar çerçevesinde siyasi parti
kurabilir, siyasi partilere üye olabilir ve partilerin
faaliyetlerine katılabilirler. Seçimlerde oy kullanarak onlara destekte bulunabilirler. Aynı şekilde
yerel yönetimlerden belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimlerinde ve yapılan halk oylamalarında
da sürece dâhil olabilirler. Halk oylaması (referandum), halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar
karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan bir oylamadır.

6.19

Okuyalım Ögrenelim
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne Katılım Arttı
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne katılım, 1 Kasım
2015 ve 7 Haziran 2015'teki seçimlere göre arttı. 59 milyon 367 bin 469 seçmenin oy kullandığı seçimlerde katılım oranı %86 oldu. Seçime katılımın yüksek olmasını demokrasi açısından sevindirici
bulan siyaset uzmanları,"Türkiye siyasi hayatında herhâlde bu kadar yüksek siyasi katılım olan seçim
çok enderdir. Bu oran siyasi tercih ve demokratikleşme düzeyi bakımından önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundular.
Genel Ağ haberi 18/10/2018 (Düzenlenmiştir.)

Cevaplayalım
Seçimlere katılım oranının yüksek olmasının yönetime katılma süreci açısından önemini
açıklayınız.

Okuyalım Ögrenelim
Otopark İçin Halk Oylaması
Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Şarampol Katlı Otopark Projesi" için halk oylaması yaptı. Cumhuriyet ve Üçgen Mahallesi muhtarlıkları önünde kurulan sandıklara mahalle sakinleri yoğun ilgi
gösterdi. Oylamada Şarampol Caddesi esnafı da oy kullandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, her iki mahallede yaklaşık 16 bin seçmenin, Şarampol Caddesi'ne katlı otopark yapılıp yapılmaması için "Evet" veya "Hayır" oyu kullanacağını belirtti. Halk oylamasının demokrasinin bir gereği
olduğunu belirten mahalle sakinleri şunları söylediler: "Çok güzel bir ortam, herkes demokratik hakkını kullanıyor. Mahallemiz için en iyi sonucun çıkmasını arzu ediyoruz."
Genel Ağ haberi 18/10/2017 (Düzenlenmiştir.)
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Anne ve babanın aile veya çocuklarla ilgili kararlarda çocukların fikrini alması ve onlara eşit muamelede bulunması demokratik bir ailede görülen davranışlardandır. Böyle ailelerde anne, baba ve çocuklar birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmektedir.
İnsanların aileden sonra
demokrasi bilinci kazandığı
diğer bir yer de okuldur. Sınıf
ortamında öğrencilerin birbirlerinin hakkına saygı göstererek eşit söz hakkı alması ve
görüşlerini özgürce ifade etmesi buna örnek olarak verilebilir. Yine okul kulüplerindeki
faaliyetlere öğrencilerin etkin
katılımı ve okul temsilcisi seçimi okuldaki demokratik ortam
için oldukça önemlidir.
6.25

Cevaplayalım
Ev, okul ve toplumda demokratik bir yaşam sürmek neden önemlidir? Tartışınız.
Demokratik aile ve okul nihayetinde demokratik bir toplumu oluşturur. Demokratik toplumda insanlar sosyal yaşam içerisinde birbirleriyle olan ilişkilerinde hak ve sorumluluk ilkelerine dikkat eder.
Böyle toplumlarda insanlar eşit muamele görür ve başkalarının hakkını ihlal etmeden fikirlerini özgürce
ifade eder. Anayasa ve yasaların verdiği hak ölçüsünce istediğini yapabilen vatandaşlar, çeşitli yollarla
yönetime katılabilir ve seçimlerde oy kullanıp istediği yöneticiyi seçebilir. Ancak demokrasinin insanlara verdiği bu hak ve özgürlükler tarih boyunca birçok kez insanların elinden alınmış veya alınmak
istenmiştir. Bunun en son örneği yakın tarihimizde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe ve
işgal girişimidir. Ancak milletimiz bu darbe ve işgal girişimine geçit vermemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, millet adına yönetme yetkisini beş yıllığına cumhurbaşkanına
vermiştir. Yetkiyi kim kullanırsa kullansın gerçek anlamda yetki, iradenin asıl sahibi olan millete aittir.
Ancak bazı dönemlerde milletin kullandığı bu yetkiden rahatsız olan illegal gruplar, milletin iradesi ile
oluşmuş yapıları güç kullanarak ele geçirmeye çalışmıştır. Milletin iradesine karşı girişilen bu tür hareketlere darbe adı verilir. Darbeler aslında yönetime karşı değil, doğrudan millete karşı yapılır.
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YÖNETİME KATILIYORUM
İslam öncesi Türklerde kadına verilen önemle ilgili başka örnekler de verilebilir. Kök Türk abidelerinde Bilge Kağan sözlerine “Sizler anam katun, büyük annelerim, hala ve teyzelerim…” diye başlamaktadır.

Cevaplayalım
Türk kültüründe kadına verilen önemle ilgili örnekler veriniz.
İslâmiyet öncesi Türk toplum hayatının ve yönetim anlayışının bir yansıması olarak kadının saygın ve etkin rolü İslamiyet sonrasında da devam etmiştir. Kadın, sosyal hayatın her alanında yer alır; at
biner, kılıç kuşanır ve üretime katkı sağlardı. Örneğin Tuğrul Bey’in eşi Altuncan Hatun at binen, kılıç
kuşanan, askere komuta eden kadınlardan birisiydi. Türkiye Selçukluları Dönemi’nde kurulup varlığını
Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarına kadar devam ettiren Bacıyan-ı Rum adlı kadın örgütü de toplumsal
hayatta önemli bir rol oynamıştır. Moğollar, Kayseri Kalesi’ni kuşattıklarında bu örgütteki kadınlar,
şehri savunanlar arasında yer almıştır.
Millî Mücadele yıllarında, erkeği cepheye giden Türk kadını, çocuğunu yetiştirmiş ve evinin geçimini sağlamıştır. Hatta silah ve cephane taşıyarak savaşa katılmıştır. Bu dönem kadınlarına Gördesli
Makbule, Tayyar Rahmiye, Teğmen Fatma Hanım vb. örnek verilebilir.

6.42: Teğmen Fatma Seher Erden (Kara Fatma) birliği ile 6 Ekim 1923’te İstanbul’da (fotoğrafın solunda en başta).

Sosyal yaşamda, üretimde ve siyasi yaşamda, kadının önemini kendi çağdaşı olan liderlere göre
daha önce fark eden Mustafa Kemal Atatürk, bu alanlarda kadın haklarıyla ilgili önemli değişimler yapmıştır. Türk kadınının bu durumunu Atatürk şu sözü ile en güzel şekilde ifade eder: “... Dünyada hiçbir
milletin kadını, ben, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte,
Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez.” (www.atam.gov.tr) Mustafa Kemal’le birlikte Türk kadını eğitim, hukuk, çalışma, toplumsal yaşam ve aile yaşamında eşit haklara sahip olarak yerini almıştır.
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Medeni Kanun’un kabul edilmesiyle,
toplumsal ve ekonomik hayatta kadın erkek
eşitliği sağlanmıştı. Fakat burada kadınların siyasi haklarından söz edilmemekteydi.
Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşebilmesi için kadınlarımıza siyasi
hakların da verilmesi gerekiyordu. Türk
kadınları, siyasi ve sosyal haklarını elde
etmek amacıyla birçok girişimde bulundular. 16 Haziran 1923’te Kadınlar Halk Fırkası’nı, 1924’te ise Türk Kadınlar Birliği
Derneğini kurdular.
Türk kadınına yönetimde görev alabilmesini sağlayan siyasi haklar 1930’dan
itibaren verilmeye başlandı. Kadınlara
1930’da belediye seçimlerine katılma hak- 6.43: Mustafa Kemal Atatürk Kadınlarla Birlikte Karadeniz Vapuru’nda
(13 Haziran 1926)
kı, 1933’te de muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanındı. Türk kadını; anayasa,
Medeni Kanun ve seçim yasaları sayesinde dünyadaki birçok ülkeden önce ulaşmıştır. İsviçre ve Fransa
gibi Avrupa ülkelerinde dahi kadınlar, seçme ve seçilme hakkını Türk kadınından sonra elde etmişlerdir.
1934 ‘te dünya genelinde kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkının bulunduğu ülke sayısının
28 olduğu düşünülürse Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına verdiği değer daha iyi anlaşılacaktır.

6.44: Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milletvekillerimizin Bazıları

Cevaplayalım
Türk kadınının siyasi temsilini, topluma katkıları açısından yorumlayınız.
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ULUSLARARASI İLİŞKİLERİMİZ
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleriyle olan ekonomik ilişkileri her geçen gün gelişmektedir. Ülkemizden çok sayıda iş insanı, bu ülkelerde yatırım yapmaktadır. Bu sayede ticaret ve iş birliği imkânları geliştirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerine ihraç (dış satım) ettiği ürünler; makine
ve elektrikli cihazlar, gıda maddeleri, mobilya, dayanıklı tüketim malları, plastik ürünler, hazır giyim vb.
dir. İthal (dış alım) ettiği ürünler; petrol, doğal gaz, alüminyum, ipek, ham deri vb. dir.
TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE İHRACAT VE İTHALAT VERİLERİ
TÜİK 2018

TÜİK 2018

İhracat Verileri/TL

İthalat Verileri/TL

Azerbaycan

7.800.306.02

Azerbaycan

2.003.502.86

Özbekistan

5.033.593.70

Özbekistan

4.208.433.05

Kazakistan
Türkmenistan
Kırgızistan

3.678.068.23
2.471.530.32
1.995.007.12

Kazakistan
Türkmenistan
Kırgızistan

7.777.659.53
1.380.663.55
250.439.18

Cevaplayalım
Yukarıdaki verilerden yola çıkarak Türk Cumhuriyetlerinden en fazla ve en az ithalat ve
ihracat yaptığımız ülkeler hangileridir? Söyleyiniz.
Türkiye, gerek siyasi, gerek ekonomik açıdan bir dünya devleti olmak hedefi doğrultusunda, öncelikle bulunduğu coğrafyada konumunu siyasi ve ekonomik açıdan güçlendirmek durumundadır. Bu
çerçevede, komşuları ile ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir.
Türkiye’nin komşu devletlerden ithal ettiği ürünler; petrol ve petrol ürünleri, doğal gaz, deri vb. dir.
İhraç ettiği ürünler; şeker ve şeker ürünleri, otomobil, elektrikli eşya, tekstil ürünleri, kimyasal maddeler
vb. dir.
SINIR KOMŞULARIMIZ İLE İHRACAT VE İTHALAT VERİLERİ
TÜİK 2018

TÜİK 2018

İhracat Verileri/TL

İthalat Verileri/TL

Yunanistan

11.040.076.59

Yunanistan

11.132.207.23

Bulgaristan

14.124.188.91

Bulgaristan

13.232.368.97

Suriye
Irak
İran
Ermenistan
Gürcistan

7.114.907.17
44.169.600.89
12.660.387.72
26.45
6.957.339.23

Suriye
Irak
İran
Ermenistan
Gürcistan

367.067.81
7.514.090.57
36.666.354.82
10.352.53
1.237.182.88

Cevaplayalım
Yukarıdaki verilerden yola çıkarak sınır komşularımızdan en fazla ve en az ithalat ve ihracat yaptığımız ülkeler hangileridir? Söyleyiniz.

234

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİMİZ

TÜRKİY
E

Ülkemiz bugün ulusal ve uluslararası alanda belli konularda yapıcı bir rol üstlenmektedir. Türkiye'nin
kalkınma ve iş birliği alanındaki faaliyetlerinin amacı küresel boyutta güzel bir gelecek için yoksulluğun giderilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefini sağlamaktır. Türkiye, dünya ülkeleri arasında millî
gelire oranla en fazla yardım yapan ülkedir. Örnek olarak Türkiye savaş nedeniyle yıkıma uğramış Afganistan’da yaşama hakkı gibi bir takım özgürlüklere saygılı yeni bir düzen oluşturulmasında aktif rol
almıştır.

7.15: Millî Gelir Oranına Göre Ülkelerin Yaptığı Yardım Grafiği-Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu (TİKA 2015)
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Türkiye’nin uluslararası alanda üstlendiği siyasi role örnek olarak İslam İşbirliği Teşkilatındaki
faaliyetleri verilebilir. 1969’dan bu yana faaliyet gösteren İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nın 13. İslam
Zirvesi Toplantısı, 10-15 Nisan 2016 tarihlerinde İİT üyesi ülkeler devlet ve hükûmet başkanlarının
katılımı ile İstanbul’da yapılmıştır. Bu toplantı ile kuruluşun dönem başkanlığı Mısır’dan Türkiye’ye
geçmiştir.

7.16: İİT İstanbul Zirvesi 2017

Türkiye’yi, İİT’ de değerli konuma taşıyan iki önemli faktör vardır. Bu faktörlerden biri demokrasimiz, diğeri ise tarihî ve millî kültürel gücümüzdür. Türkiye, hem sivil toplum kuruluşları itibarı ile
hem de küresel sorunlara ilgi bakımından İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri arasında en gelişmiş ülkedir.
Türkiye’nin Müslümanlar arası yardımlaşma ve dayanışma konusunda öncülük yapması da bu gelişmişlik düzeyinin bir sonucudur. Türkiye’nin dönem başkanlığı İİT içindeki öncü rolünü göstermektedir.
Suriye’deki iç savaş, Yemen krizi, mezhepsel çatışmalar, İran-Suudi Arabistan gerginliği ve Filistin
meselesi gibi birçok konu çözüm beklemektedir. Türkiye, İİT kanalıyla İslam ülkelerinin ortak hareket
etmelerine yönelik aktif rol almaktadır.
Türkiye siyasi gücün yanı sıra sahip olduğu askerî güç ile de uluslararası alanda önemli bir role
sahiptir. Kara, hava ve deniz kuvvetlerinden oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dünyada önemli bir
güçtür. TSK çağdaş silah sistemleri ve projeleriyle ön plandadır. Türkiye, askerî personel sayısı olarak
da dünyada ilk sırada yer alan ülkelerdendir.
Türkiye, askerî gücünü siyasi yönden ve diplomasi yönünden başarıya çeviren devletlerden birisidir. Türkiye’nin NATO’ya dâhil oluşunda Kore Savaşı’ndaki Türk askerî gücünün büyük rolü vardır.
TSK, Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) vb. uluslararası teşkilatlara üyeliğin getirdiği sorumlulukla varlığını ülke sınırları dışına taşımıştır. Bu noktada TSK birlikleri,
Somali’den Gürcistan’a, Bosna-Hersek’ten Kosova’ya, Afganistan’dan Lübnan’a kadar dünyanın dört
bir yanında barış gücü operasyonlarında görev almıştır.

Cevaplayalım
Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevli olduğu her bölgede önemli bir askerî güç olmasının uluslararası alanda etkisi nelerdir? Tartışınız.
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Cevaplayalım
1. Türkiye, Bakü-Tiflis-Kars Demir
Yolu Projesi sayesinde bugüne kadar hangi ülkeler ile ekonomik iş
birliği yapmıştır? Söyleyiniz.
2. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesiyle tarihteki hangi ticaret yolu
canlandırılmak istenmiştir? Söyleyiniz.
3. Bu ticaret yolu Türkiye’nin uluslararası alanda ekonomik rolünü nasıl etkiler? Tartışınız.
7.20: BTK Demir Yolu Projesi-Tren

Türkiye uluslararası alanda kültürel olarak da aktif rol almaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlardan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) en önemli
yönetici organlarına seçilen Türkiye'nin, kuruluşa katkısı her geçen gün artmaktadır. Türkiye, 20172021 yılları için UNESCO’nun Yürütme Kurulunda yer almaya hak kazanmıştır. Bu başarının elde
edilmesiyle Türk devletinin uluslararası toplumda güvenilirliği ve gücü görülmüştür. Böylece Türkiye,
küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarını daha yakından izleyebilme ve doğrudan katkıda bulunabilme imkânına sahip olmuştur.
UNESCO, Türk Millî Komisyonunun girişimleri sonucu Matrakçı Nasuh’un ölümünün 450. yılını, Evliya Çelebi’nin doğumunun 400. yıl dönümünü ve Mevlânâ Celâleddini Rûmî’nin 800. doğum
yıl dönümünü dünya çapında anmıştır. Ayrıca UNESCO tarafından 2016-2017 Ahmet Yesevi ve Fuat
Köprülü yılı ilan edilmiştir.

Cevaplayalım
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olmasını Türkiye’nin uluslararası rolü açısından nasıl değerlendirirsiniz?
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Popüler kültür, belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin
bütünü olarak tanımlanmaktadır. Temel mantığı “kullan at” olan popüler kültür ögelerine, dönemsel
olarak ortaya çıkan, çok satan, tüketildikten sonra da ortadan kaybolan her şey girer. Örnek olarak bir
dönem tüm dünyada özellikle gençler arasında sıkça dinlenen bir şarkı tüketilmiş ve ortadan kaybolmuş,
onun yerini başka şarkılar almıştır. Bu durum, yiyecek, giyecek, eğlence vb. yaşamımızın içerisindeki
tüm alanlarda geçerlidir.
Popüler kültürün toplumu etkilemesinde en etkili araç medyadır. Popüler kültür, televizyon, Genel Ağ, gazete vb. medya araçları yoluyla toplum
yaşamı içerisine yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Örnek olarak televizyonda yayınlanan dizi veya sinema filmlerinde seçilmiş bir yaşam tarzı, tutum
ve davranışlar, giyim kuşam şekli vb.
özendirilmekte, sanki ideal yaşantı
buymuş izlenimi verilmektedir.

7.25

Cevaplayalım
Geçmişte popüler olup günümüzde popülerliğini yitiren müzik, film vb. bildiklerinizi söyleyiniz.
Bu dizi ve sinema filmlerinden etkilenen insanlar -özellikle çocuklar - etkilendikleri film kahramanlarının şekline bürünmek, onlar gibi davranmak ve yaşamak için uğraşmaktadırlar. Örnek olarak
geçmişte yayınlanan bir yerli dizide Türk örf ve âdetlerine, kültür, kimlik ve yaşam şekline uygun olmayan bir aile yaşantısı, Türk toplumunda
varmış gibi anlatılmaktadır. Bu dizide
kültürümüze uygun olmayan bir mimariyle yapılmış evde çocukların bakıcısı,
ev halkıyla birlikte yaşamakta, çocuklar bakıcılarına ismiyle hitap etmektedir. Buna benzer yaşantı örnekleri, ana
babaya saygı, aile içi ilişkiler vb. anlamda olumsuz örnek teşkil etmektedir.
Bu tip dizi ve sinema filmlerinde oyuncular sürekli değişen “moda”ya uygun
giyinmekte, onları örnek alan kişiler de
modaya ayak uydurmaya çalışmaktadır.
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Cevaplayalım
Günümüzde yayınlanan dizi veya sinema filmlerinde bunlara benzer olumsuzluklar var mıdır? Varsa nelerdir? Anlatınız.
Popüler kültürün toplumda yayılmasında rol oynayan bir diğer araç reklamlardır. Reklamın temel
amacı kârdır. Reklamı yapılan ürünün hedef kitlesiyle arasında bir bağ oluşturup tüketiciyi ikna ederek o
ürünün satılması amaçlanmaktadır. Özellikle medya aracılığıyla gösterilen reklamlarla insanlar, popüler
kültür ürünlerini tüketmeye yönlendirilmektedir. Organize bir şekilde önce dizi, sinema filmi vb. yollarla pazarlanacak ürünün kullanılacağı yaşam şekli topluma özendirilmekte, ardından ürünler piyasaya
sürülmektedir. Böylece ürünü kullanan kişiler, pazarlayanların istediği yaşam şekline girmek zorunda
kalmaktadır. Ayrıca markaların tanıtımı popüler kişilerin aracılığıyla yapılarak tüketicilerde marka tutkusu oluşturulmaktadır. Bu durumu her zamanki gibi çocuklar daha yoğun yaşamaktadır. Örnek olarak
çocuklar bir takım çizgi film veya sinema filmlerindeki karakterlere özendirilmektedir. Bunun sonucu
olarak da dünyadaki çocukların oyuncağından giysisine, kırtasiye ürünlerinden yatağına kadar günlük
hayatta kullandığı ürünler aynı karakterlerden oluşmaktadır. Oyuncakçıların raflarında millî tarihimize
ve kültürümüze ait Battal Gazi, Malkoçoğlu, Keloğlan, Nasreddin Hoca vb. kahramanlarımızın yerini
popüler kültürün oyuncakları almaktadır.

7.27

Bu tip dizi ve sinema filmlerinde güzel Türkçemiz yanlış ve bozuk kullanılmakta, dilimiz yozlaştırılmaktadır. Yapılan bir araştırmada popüler kültür ürünü olarak yerli durum komedilerinden olan bir
dizinin sadece üç bölümünde Türkçe kelimelerin 317 kez yanlış veya bozuk kullanıldığı tespit edilmiştir. Yine dizi ve sinema filmi, sosyal medya vb. yerlerde “trend”, “ikon” vb. popüler kelimeler sıkça
kullanılır olmuştur. Sonuçta bu durum bir kültür erozyonuna yol açmaktadır.
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ULUSLARARASI İLİŞKİLERİMİZ
Popüler kültür, amaca ulaşmak adına reklamlarda farklı yollar denemektedir. Bu yollardan biri,
kültürel ögelerle ürün arasında bağ kurarak o ürünün kabul görmesini sağlamaktır. Örnek olarak popüler
kültür ürünü olan popüler içecekler,
reklamda iftar sofrasında içilirken
gösterilmektedir. Diğer bir yol ise
bilinçaltı algılamalarıdır. Bireylerin
fark etmeden, bilincinde olmaksızın
algılamalarına bilinçaltı algılaması
denir. Bir sosyal deneyde, sinema
filmi oynatıldığı sırada özel bir ışıldak aracılığıyla, “gazlı içecek içilmesi” ve “patlamış mısır yenilmesi”
ile ilgili bilinçaltıyla algılanan mesajlar fark edilmeyecek kadar kısa
sürelerde perdeye iletilmiştir.
7.28
Popüler kültür, reklamlarında bireyi özgürleştirmeyi vaat etmektedir. Ancak değişen modaya göre
giyinmek, birkaç çeşit hazır yemek (fast food) markası arasında seçim yapmak aslında bireyin özgürlüğünün ne derece sınırlı olduğunu göstermektedir.

7.29: Hazır Yemek

Cevaplayalım
Hazır yemek tarzı yiyeceklerin zararları hakkında neler biliyorsunuz? Söyleyiniz.
Kısacası halkın gündelik hayatını yansıtmayan popüler kültür, insanların, tek tip, gelip geçici, sanal
popüler ürünleri tüketmelerini; yani yiyerek, içerek, takarak, kullanarak, giyerek, giderek vb. kalıplaşmış bir yaşam tarzına katılmalarını istemektedir.
Sonuç olarak popüler kültürün bizi olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçmenin yolu iyi bir medya okuryazarı olmak ve bizi “biz” yapan kültürel değerlerimize sahip çıkıp onları yaşamaktır. Popüler
kültürün sanal ve gelip geçici, millî kültürümüzün ise gerçek ve kalıcı olduğu bilincinde bireyler olarak
hayata katılmamız gerekmektedir.
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SÖZLÜK
-Aakın

: Tedirgin etme, yıldırma vb. amaçlarla düşman topraklarına toplu olarak yapılan baskın.

anayasa

: Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargı güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa.
: İlk yurt edinilen yer, ana vatan.

anayurt

-Bbandrol
barkod
basın
bilim
buluş
büyükelçi
çip

: Devletin vergi aldığını gösteren ve satılan eşyalar üzerine yapıştırılan güvenlik etiketi.
: Değişik kalınlıktaki çizgi ve boşluklardan oluşan, ürüne ait bilgileri hatasız bir şekilde
başka ortama aktaran kimlik kartı.
: Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü.
: Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan düzenli bilgi,
ilim.
: İcat, yeni bir bilgiye ulaşma ve yöntem geliştirme.
: Bir devletin başka bir devletteki en üst düzey temsilcisi.

-Ç-

: Milimetrik yüzeyler üzerinde on binlerce devre elemanından oluşan ve son derece karmaşık elektronik devrelerin yerleştirildiği, genellikle silikon benzeri yarı iletken malzeme.

-Ddil

: İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma.

dinamo

: Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren aygıt.

-Eetnik

: Kavimle ilgili. Bir ırka bağlı, soyla ilgili olan.

-Ffay

: Kayaç kütlelerinin bir kırılma düzlemi boyunca yerlerinden kayması, kırık.

fetih

: Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma.

fosil

: Taş ya da kayaların içerisinde rastlanan taşlaşmış, canlı ya da canlı parçaları.

füze

: Bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan itiş gücü ile hareket
eden düzenek.

-Ggayrimüslim

: Müslüman olmayan kimse.

gelenek

: Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan
kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane.
: Ticaret endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis.

girişimci
göç
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: Ekonomik, toplumsal, siyasi nedenlerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka
bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi.

gürz

: silah olarak kullanılan ağır topuz.

-Hham madde

: Üretim sürecinde kullanılan işlenmemiş her türlü madde.

ihtiyatlı
imece
istihdam
istikamet

: Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranan, önlem alan.
: Birçok kimsenin toplanıp elbirliği ile bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesi.
: Bir görevde, bir işte kullanma.
: Yön vermek, yöneltmek, doğrultu.

istila

: Bir ülkeyi silah gücüyle ele geçirme.

-İ-

-J-

jeopolitik konum : Bir devlette, bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki.
jeotermal
: Yer kabuğunun iç kısımlarında ısınan sıcak su veya bunlardan elde edilen enerji.

-Kkamu
kervansaray
kimlik
körük
külliye

: Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü, bir ülkedeki halkın bütünü, halk.
: Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han.
: Toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve
özelliklerin bütünü.
: Ateşi canlandırmak için kullanılan ve açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen araç.
: Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane

küresel

vb. yapıların bütünü.
: Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen.

lazer

: Çok güçlü pırıltılar oluşturan, değişik alanlarda kullanılan ışık kaynağı.

medrese
mezhep
millet

: İslam ülkelerindeki genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer.
: Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri.
: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve
görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.
: Milletle ilgili, millete özgü, ulusal.
: Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı’ya adamış kimse, İslam gizemcisi, sufi.
: Bir başka yere ya da ülkeye sığınan kimse, sığınmacı.
: Takvim ve yıllık düzenlemekle uğraşan saray görevlisi.

-L-

-M-

millî
mutasavvıf
mülteci
müneccimbaşı

-N-

nanoteknoloji

: Kök olarak Yunancadan gelmekte ve cüce anlamında kullanılmaktadır. Bir nanometre
(nm), metrenin milyarda biri kadar bir uzunluğa sahiptir.

otizm
ozon

: Kişinin dış dünyayla ilişkiyi reddederek kendi iç dünyasına kapanması.
: Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit
element.

-O-
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-Ppozitif ayrımcılık : Toplumdaki diğer kişiler ile eşit koşullarda yaşamadığı düşünülen belli gruplara çeşitli
ayrıcalıklar tanıyarak onları destekleme.
radar
ribat

-R-

: Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen, genellikle
uçak ve gemilerde kullanılan cihaz.
: Korunmalı kervansaray. İslam-Arap imparatorluğunun önemli sınır noktalarında askerî
kuvvetlerin barındığı, aynı zamanda ibadet için yer olan savunmalı yapı.

-Ssermaye
sıkıyönetim

: Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, varlık, servet.
: Olağanüstü zamanlarda ve durumlarda ülkede güvenliğin sağlanması için ordunun yardımıyla gerçekleştirilen yönetim.

sufi
şövalye

: Tasavvuf inançlarını benimsemiş kimse, mutasavvıf.

-Ş-

: Orta Çağ Avrupası’nda özel eğitimle yetişmiş, belli ülküler taşıyan, soylu, atlı savaşçı.

-Ttasavvuf

toy
töre

: Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefî akım. Kur’an’da önerilen ve peygamber efendimizin hayatında uygulamaları görülen
hayat tarzını yaşama gayreti.
: Katı, sıvı ve gaz hâlindeki yakıtlarda var olan kimyasal enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini
hareket (kinetik) enerjisine, hareket enerjisini de elektrik enerjisine dönüştüren tesisler.
: Düğün.
: Bir toplulukta benimsenmiş alışkanlıkların tümü.

türbe

: Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı.

uydu

: Türlü amaçlarla yerden fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek yer çevresinde
dolanan araç.

vakıf

: Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş.

vergi

: Devlete ilişkin genel giderleri karşılama amacıyla çeşitli adlarla alınan para.

termik santral

-U-V-

-Yyapay zekâ
yazıt
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: İnsan tarafından yapıldığında doğal zekâyı gerektiren görevleri yapabilecek mekanizmanın oluşturulması çabalarının tümü.
: Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı, kitabe.

MÖ 220-MS 216
375
552-630
682-745
571
610
622
624
625
627
628
630
632
632-634
634-644
644-656
656-661
661-750
745-840
750-1258
751
756-1031
840-1212
969-1187
1040
1040-1157
1048
1071
1077-1308
1176
1230
1243
1299-1922
29 Mayıs 1453
29 Ekim 1923

KRONOLOJİ

Asya Hun Devleti kuruluş ve yıkılışı
Kavimler Göçü
I. Kök Türk Devleti kuruluş ve yıkılışı
II. Kök Türk Devleti kuruluş ve yıkılışı
Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğumu
Hz. Muhammed’e (s.a.v) ilk vahyin gelişi
Mekke’den Medine’ye hicret
Bedir Savaşı
Uhud Savaşı
Hendek Savaşı
Hudeybiye Antlaşması
Mekke’nin Fethi
Hz. Muhammed’in (s.a.v) Veda Haccı ve vefatı
Hz. Ebubekir Dönemi
Hz. Ömer Dönemi
Hz. Osman Dönemi
Hz. Ali Dönemi
Emevi Devleti kuruluş ve yıkılışı
Uygur Devleti kuruluş ve yıkılışı
Abbasi Devleti kuruluş ve yıkılışı
Talas Savaşı
Endülüs Emevi Devleti kuruluş ve yıkılışı
Karahanlı Devleti kuruluş ve yıkılışı
Gazneli Devleti kuruluş ve yıkılışı
Dandanakan Savaşı
Büyük Selçuklu Devleti kuruluş ve yıkılışı
Pasinler Savaşı
Malazgirt Savaşı
Türkiye Selçuklu Devleti kuruluş ve yıkılışı
Miryakefalon Savaşı
Yassıçemen Savaşı
Kösedağ Savaşı
Osmanlı Devleti kuruluş ve yıkılışı
İstanbul’un Fethi
Cumhuriyet’in İlanı

263

KİTAPLAR

KAYNAKÇA

• Arsen, P. (1968). Anayasa Hukuku. İstanbul: Sıralar Matbaası.
• Atalay, İ. (2001). Genel Fiziki Coğrafya. İzmir: Ege Üniversitesi Basım Evi.
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. (1990). Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları.
• Aysel, A. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
• Bozdağ, İ. (1970). Atatürk’ün Sofrası. İstanbul: Truva Yayınları.
• Cansever, T. (2013). Osmanlı Şehri. İstanbul: Timaş Yayınları.
• Çay, P. (1992). Türk Dünyası El Kitabı. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını.
• Donuk, A. (1988). İdari Askerî Ünvan ve Terimler. İstanbul : Türk Dünyası Araştırma Vakfı.
• Duman, T. (2001). Vatandaşlık Bilgisi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
• Ekrem, M. (1995). İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
• Ergenekon Başar, C. (1999) Tepme Keçelerin Tarihi Gelişi, Renk-Desen-Teknik ve Kullanım Özellikleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
• Ergin, M. (2015). Orhun Abideleri. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
• Eser, F. (2011). Türk İslam Medeniyetinin Yıldızları. Ankara: Eğitimde Birlik Derneği Kültür Yayınları.
• Göde, K. (1991). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
• Göde, K. (1992). Türk İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
• Gökalp, Z. (1989). Türk Medeniyeti Tarihi. İstanbul: Toker Yayınları.
• Gözübüyük, P. (1995). Anayasa Hukuku. Ankara: Turhan Kitap Evi Yayınları.
• Gündüz, T.&Çift P. (2018). Tarih Bizi Çağırıyor. İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
• Halaçoğlu, Y. (2010). Türkiye'nin Derin Kökleri Osmanlı Kimliği ve Aşiretler. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.
• Kafalı, M. (1997). Anadolu'nun Fethi ve Türkleşmesi. Ankara: AKM Yayınları.
• Kafalı, M. (2002). Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
• Kafesoğlu, İ. (1972). Selçuklu Tarihi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
• Kafesoğlu, P. (1989). Türk Millî Kültürü. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
• Kayayerli, M. (1997). İpek Yolu ve Orta Asya Kültür Tarihi. Kayseri: Geçit Yayınları.
• Kayıklık, H. (2011). Din Psikolojisi. Adana: Karahan Kitabevi.
• Kesik, M. (2003). Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Sultan I. Mesud Dönemi. Ankara: Türk Tarik Kurumu Yayınları.
• Köymen, M. (1963). Selçuklu Devri Türk Tarihi. Ankara: Ayyıldız Matbaası.
• Kurt, A. (2014). Din Sosyolojisi. İstanbul: Sentez Yayıncılık.
• Maalouf, A., & Çeviri: Berktay Ali. (2006). Arapların Gözünden Haçlı Seferi. Ankara: Yapı Kredi Yayınları.
• MEB, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). (2018). Ankara.
• Öden, M. (2003). Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi. Ankara: Yetkin Yayınevi.
• Ögel, B. (1989). Türk Mitolojisi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
• Ögel, B. (1988). Türk Kültür Tarihi. Ankara: TTKY.
• Ögel, B. (1988). Türk Kültürünün Gelişme Çağları. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.
• Ögel, B. (1993). Türk Mitolojisi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.
• Ögel, B. (1991). Türk Kültür Tarihine Giriş. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
• Özdek , R. (1990). Türklerin Altın Kitabı. İstanbul: Tercüman Yayınları.
• Öztuna, Y. (1990). Devletler ve Hanedanlar. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
• Rasonyı, L. (1988). Tarihte Türklük. İstanbul: Türk Kültür Araştırma Enstitüsü.
• Sevim, A., & Yücel, Y. (1989). Türkiye Tarihi, Selçuklu ve Beylikler Dönemi. Ankara: TTK Yayınları.
• Soysal, P. (1969). Anayasaya Giriş. Ankara: SBF Yayınları.
• Taneri, A. (1993). Türk Devlet Geleneği. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.
• TDK Türkçe Sözlük. (2012). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
• TDK Yazım Kılavuzu. (2012). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

264

• Teziç, P. (1991). Anayasa Hukuku. İstanbul: Beta Yayınevi.
• Togan, Z. V. (1982). Oğuz Destanı. İstanbul: Enderun Kitabevi.
• Tosun, R. (1994). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Kayseri: E.Ü. Yayınları.
• Turan , O. (1965). Selçuklu Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti. Ankara : Ötüken Yayınevi.
• Turan, O. (1999). Selçuklular ve İslamiyet. İstanbul: Ötüken Yayınevi.
• Turan, O. (1979). Türk Cîhan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi. İstanbul: Nakışlar Yayınevi.
• Türk Dünyası El Kitabı. (1992). Ankara: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü.
• Uluçay, Ç. (1979). Tarih Ansiklopedisi. İstanbul: Bateş Yayınları.
• Yaraman, A. (1999). Türkiye'de Kadınların Siyasal Temsili. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

DERGİLER
• Hotar Başargan, N. (1999). Türkiye'de Çalışan Kadınların Sorunlarına Yönelik Bir İnceleme. İzmir Yerel Bülten, 409.
• Keleş, M. (2009). Kadının İnsan Hakları Ve Pozitif Ayrımcılık. İzmir Barosu Dergisi, 11.
• Köymen, M. (1986). Selçuklular Ve Anadolu'nun Türkleşmesi Meselesi. Selçuklu Dergisi, 1.
• Öcal, S. (1985). Eski Türklerde Yiyecekler. Türk Dünyası Araştırmaları, 35.
• Tomal, N. (2009, Ocak). Coğrafya Derslerinde Edinilen Bilgilerin Günlük Hayatta Kullanılma Durumları. Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), s.
229-240.

TEZLER
• Akpınar, T. Popüler Kültür İçerisinde Çocukların Tüketime Yönlendirilme Süreçleri, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Kişilerarası İletişim Bilim Dalı, İstanbul, 2015, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
• Artukoğlu, N. Popüler Kültür Ve Moda Etkileşimi, T.C. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tekstil Ve Moda
Tasarımı Ana Sanat Dalı, İstanbul, 2013, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
• Cankara, Ö. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaöğretimde Coğrafi Konum Konusunun Öğretimi, Ankara, 2008 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
• Ceylan Apaydın, Ş. Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Popüler Kültür Ürünü Olarak Yerli Durum Komedilerinin
Dil Ekseninde İncelenmesi: Türk Malı Dizisi, T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya-2012, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
• Erginbaş, O. Bir Popüler Kültür Ürünü Olarak Kavak Yelleri Dizisinin Lise Gençliği Üzerinde İmaj Oluşturma Etkisi, T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rtv Anabilim Dalı Radyo Televizyon Bilim Dalı, Konya-2012,
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
• İydir, G. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomik Coğrafya Açısından Çal (Denizli) İlçesi, Uşak, 2014
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
• Kasap, N. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafyada Beşerî Coğrafya Konularının Yeri ve Öğretimi,
Ankara, 1992 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
• Kunak, G. Kadın Bedeninin Gösterimi: Popüler Kültür ve Sanat (1970-1980), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Ankara, 2016, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
• Öğün, M. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Öğrencilerinin Çevre ve Yeryüzü Şekilleri İle
İlgili Kavramları Algılamaları, İstanbul, 2010 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
• Torunoğlu G. Özge, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve
Çevresel Etkileri, İstanbul, 2015 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
• Uzun Aydın, D. Batman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanayi-i Nefise Mektebi’nin Türk Heykel Sanatındaki Yeri
ve İlk Heykeltraşlar, İzmir, 2013 (Doktora Tezi)
• Ünür, E. Popüler Kültür Ürünü Olan Türk Televizyon Dizilerinde Toplumsal Kimliklerin Temsili, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Halkla İlişkiler Bilim Dalı, İstanbul, 2013, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

265

GENEL AĞ KAYNAKÇASI
• http://www kultur.gov.tr/TR,96254/kultur.html 05.09.2017
• http://www.atam.gov.tr/duyurular/milliyetcilik-milli-birlik-ve-beraberlik 08.09.2017
• http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/213.pdf 08.09.2017
• https://www.edebiyatogretmeni.org/dilin-insan-ve-toplum-hayatindaki-yeri-ve-onemi/ 09.10.2017
• http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-06/ataturk-ve-genclik-2 12.10.2017
• http://aydinism.saglik.gov.tr/TR,23066/26-agustos-1071-malazgirt-zaferi-kutlu-olsun.html 24.11.2017
• http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,71002/adet-gelenek-ve-gorenekler html 08.11.2017
• http://spdosyalar.diyanet.gov.tr/webspdfs/UserFiles/istanbul/Ilceler/fatih/UserFiles/Files/2017%20CAM%C4%B0LER%20HAFTASI_4c6db4c6-ea59-4311-98c7-2ae3e7a3cad6.doc 10.10.2017
• https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/10900/camiler-ve-din-gorevlileri-haftasi-cami-sehir-ve-medeniyet-temasiyla-basladi 14.09.2017
• https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82 htm 25.12.2017
• http://www haberdar.com.tr/farkliliklara-saygi-makale,3523 html 11.09.2017
• http://www hurriyet.com.tr/ayrimcilikla-mucadeleye-karsi-cok-kulturlu-egitim-25313795 11.09.2017
• http://mebk12 meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/47/01/540533/dosyalar/2014_06/25101733_farkliliklarasaygiduyma.pdf
11.09.2017
• http://www.avrasya.edu.tr/wp-content/uploads/sites/80/2015/03/Kad%C4%B1n-Erkek-E%C5%9Fitli%C4%9Fi-ve-Toplumsal-Cinsiyet-E%C4%9Fitimi.pdf 09.09.2017
• http://www haberturk.com/yasam/haber/1200207-Peygamber’imizin-kadinlarla-ilgili-hadisleri 09.09.2017
• http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59b6d6aced1493.41645355 09.09.2017
• http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/502542.aspx 11.09.2017
• s.29 http://www.sanalgaste.com.tr/kagit-toplayicisi-muhammetten-turkiyeye-ibret-veren-acik-mektup/1374/ 18.12.2017
• s.30 http://www milliyet.com.tr/ozel-haber-otizmli-efran-iki-yilda-buyuk-diyarbakir-yerelhaber-807138/ 25.01.2018
• http://dergipark.gov.tr/download/article-file/107391 09.09.2017
• https://kirikkale meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_01/06111229_farkliliklarasaygi.pdf 09.09.2017
• http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/50.php 09.09.2017
• http://www.izu.edu.tr/Assets/Content/File/Enstitu_Sekreterligi/2013_Guz_Donemi_Semra_Cosgun_ilgar_ve_M_Zeki_
ilgar.pdf 09.09.2017
• http://www kho.edu.tr/akademik/enstitu/savben_dergi/112/Makale4.pdf 09.09.2017
• http://web firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt19/sayi2/209-230.pdf 09.09.2017
• http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59d690295a5035.14029703 05.10.2017
• http://www kizilay.org.tr/Haber/KurumsalHaberDetay/3755 13.09.2017
• s.35 http://www.edirnekulturturizm.gov.tr/TR,147918/sadaka-tasi.html 05.10.2017
• s.36 http://www kizilay.org.tr/Kurumsal/tarihcemiz 13.09.2017
• http://www mehmetcik.org.tr/hakkimizda/tarihce/13.09.2017
• https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu 13.09.2017
• http://www.darulaceze.gov.tr/Kurumsal/Darulaceze 13.09.2017
• http://dergipark.gov.tr/download/article-file/20413 02.10.2017
• http://www2.diyanet.gov.tr/DiniYay%C4%B1nlarGenelMudurlugu/WebKutuphanesi/Halkkitaplar%C4%B1/peygam_
hayati.pdf 18.11.2017
• https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/10900/camiler-ve-din-gorevlileri-haftasi-cami-sehir-ve-medeniyet-temasiyla-basladi 23.12.2017
• s.38 http://nigdeaol meb.k12.tr/tema/icerikler/icerikler/ogrencilerin-simit-parasi-yedi7-aileyi-sevindiriyor_3457539 html#sikayet 06.11.2017
• http://www kultur.gov.tr 07.11.2017
• http://dergipark.gov.tr/download/article-file/28497 07.11.2017

266

• http://www.tkb.com.tr/data/file/kalkinma_dergisi/50_dergi.pdf 23.11.2017
• http://www kulturportali.gov.tr/medya/dokuman/dokumandetay/2284 05.10.2017
• https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=372128 05.10.2017
• http://www kulturportali.gov.tr/portal/anadolu-selcuklu-devleti--1077-1308- 05.10.2017
• http://www.ekevakademi.org/Makaleler/1264418673_13%20Abdullah%20KAYA.pdf 05.10.2017
• http://www.yenişafak.com/aktuel/3-bin-hacliyi-musluman-yapan-selcuklu-merhameti-691530 06.10.2017
• http://devlet.com.tr/makaleler/y226-MALAZGIRT_ZAFERI_VE_ALP_ARSLAN html 06.10.2017
• http://www kulturportali.gov.tr/portal/buyuk-selcuklu-imparatorlugu-ve-anadolunun-fethi 06.10.2017
• http://www.ttk.gov.tr/basindattk/sultan-alparslan-sozun-gucunu-kullandi/ 06.10.2017
• http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/dergi/10Sayi.pdf 15.10.2017
• http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/150/mdurkaya_sceylan.pdf 20.11.2017
• http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.59e35fe285ca96.13568321 15.10.2017
• http://www.academia.edu/8719175/_Antropoloji_Full_%C3%96zet 08.11.2017
• https://www rtukisaretler.gov.tr/AIsaretlerPubliccontentid=1&mid=3 02.11.2017
• http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/proje_yazma_egitimi-1._bolum.pdf 13.10.2017
• https://www.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=2a94fdd2-9f9d-4bdf-b955-90d1d89359b6 25.09.2017
• http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/kentlerin-e-donusumu-akilli-kentler/416 02.10.2017
• s. 141 http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/dunyanin-bekledigi-gozlemevi-2020de-acilacak/922181 02.11.2017
• s.140 http://www.yenisafak.com/ekonomi/yerli-otomobil-icin-bes-firma-milli-goreve-haziriz-2807223 02.12.2017
• http://mumya mersin.edu.tr/arkeoloji.html 02.10.2017
• http://www.ttk.gov.tr/genel/tarihce/ 10.11.2017
• http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/25.php 10.11.2017
• http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/gecmisten-gelecege-bilim-ve-teknoloji-politikalari/85 10.11.2017
• http://kisi.deu.edu.tr//atil.bulut/Bilim%20ve%20Bilimsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma.pdf 10.11.2017
• s. 150 http://www.elazig.pol.tr 28.11.2017
• www.telifhaklari.gov.tr 28.11.2017
• s. 183 http://www.trthaber.com/haber/ekonomi/iscilikten-patronluga-uzanan-basari-hikayesi-332227 html 17.11.2017
• http://dergipark.gov.tr/download/article-file/200976 rüzgâr santral yerlerini belirleme şartları 06.11.2017
• http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/nedenfisalmaliyiz.pdf 06.11.2017
• http://www.gib.gov.tr/mukellef-hizmetleri/etkinlikler/vergi-bilinci-gelistirme-egitimleri 11.10.2017
• http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.59d7baa973f3f9.70895479
06.10.2017
• https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82 htm 30.11.2017
• http://www meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal.giris 30.11.2017
• https://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/resmi-simgeler/arma/ 30.11.2017
• http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/38/1/cemal_mihcioglu.pdf 02.12.2017
• http://www mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2820.pdf 10.10.2017
• s.205 https://www.trthaber.com/haber/gundem/secimlere-katilim-orani-ve-gecersiz-oylarin-sayisi-artti-372499 html 18.10.2018
• s.205 http://www milliyet.com.tr/otopark-icin-halk-oylamasi-antalya-yerelhaber-2101128/ 18.10.2017
• s.206 http://www.cevko.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=842&Itemid=229 18.10.2017
• s.207 http://www milliyet.com.tr/eylem-ses-getirdi-yol-genisletildi-antalya-yerelhaber-1653446/ 18.10.2017
• s.210 https://15temmuz.diyanet.gov.tr/Files/Kitaplar/15%20Temmuz%20Gazilerin%20Dilinden.pdf 01.11.2017
• http://research.sabanciuniv.edu/7029/1/TurkiyedeKadinaYonelikSiddet.pdf 25.11.2017
• http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-05/torelerimizde-kadinin-yeri-2 25.11.2017
• http://t24.com.tr/haber/iste-torba-yasanin-tam-metni,270476 25.11.2017
• https://www.ahaber.com.tr/ekonomi/2017/11/19/is-hayatina-kadinlar-yon-vermeye-basladi 25.11.2017
• https://turkiyemaarif.org/page/53-faaliyet-alanlari-10 05.12.2017

267

• https://www.gzt.com/haber/turkiyenin-dunyaya-acilan-penceresi-turkiye-maarif-vakfi-2819764 05.12.2017
• http://www mfa.gov.tr/turkiyenin-kalkinma-isbirligi.tr.mfa 05.12.2017
• http://iicec.sabanciuniv.edu/sites/iicec.sabanciuniv.edu/files/IICEC%204.%20ULUSLAR%20ARASI%20ENERJ%C4%B0%20FORUMU_%20b%C3%BClten.pdf 05.12.2017
• http://www.turksam.org/tr/analiz-detay/1232-boru-hattindan-baris-hattina 05.12.2017
• http://ui.uludag.edu.tr/Konferans%20materyali.html 05.12.2017
• http://www mfa.gov.tr/turkiye-guney-kore-siyasi iliskileri.tr mfa 05.12.2019
• http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/45/789/10123.pdf 05.12.2017
• http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 02.11.2017
• http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1088 02.11.2017
• http://www.tesk.org.tr/tr/calisma/sinai/cografi html 02.11.2017
• https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/cografi-isaretler-ve-turkiyede-cografi-isaret-korumasi/714 02.11.2017
• http://tpe.anadolu.edu.tr/content.php?pg=92 20.11.2017
• s.240 https://kayseriarge.meb.gov.tr/www/milli-uretelim-bilincli-tuketelim/icerik/37 25.11.2017
• http://dergipark.gov.tr/download/article-file/303934 02.12.2017
• http://dergipark.gov.tr/download/article-file/83945 02.12.2017
• http://www mfa.gov.tr/dis-politika-genel.tr.mfa 11.12.2017
• s.232 http://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/tarihcemiz-222 11.12.2017
• http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-56/ataturk-donemi-turk-dis-politikasi 12.12.2017
• s.232 https://www.turksoy.org/tr 12.12.2017
• http://aydinism.saglik.gov.tr/TR,23066/26-agustos-1071-malazgirt-zaferi-kutlu-olsun.html 12.09.2017
• https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Alak-suresi/6107/1-5-ayet-tefsiri 07.02.2017
• http://www.bilgiustam.com/nanoteknoloji-nedir-faydalari-ve-kullanim-alanlari-nelerdir/ 16.01.2017
• https://www.turkcebilgi.com/%C3%A7ip 16.01.2017
• http://dosyahsm.saglik.gov.tr/Eklenti/119,sosyal-medya-kullanimipdf.pdf?0 23.01.2018
• http://www.yegm.gov.tr/projeler/projeler_tanimli3.aspx 25.04.2019
• https://www.afad.gov.tr/tr/23693/Ebola-Virusu-Hastaligi 23.01.2018
• https://www.dicle.edu.tr/Contents/2dfd8ff7-3db0-4909-bf3c-a5f29c083abb.pdf 23.01.2018
• http://www.anayasahukuku.org/ohal-nedir/ 23.01.2018
• s. 207 http://www.surmelihaber.com/haber/yozgat-belediyesi-whatsapp-ihbar-hatti-kurdu-6547 html 25.04.2019
• http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=30467&tipi=17&sube=0 25.04.2019
• https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx 25.04.2019
• https://islamansiklopedisi.org.tr/veda-hutbesi 25.04.2019
• https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/nanoteknoloji-ve-kullanim-alanlari/670 25.04.2019
• http://www milliyet.com.tr/ozel-haber-otizmli-efran-iki-yilda-buyuk-diyarbakir-yerelhaber-807138/ 25.01.2018
• https://www.tmmob.org.tr/sayfa/cinsiyet-ayrimciligi-hakkinda 25.01.2018
• https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf 25.01.2018
• http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42604622 25.01.2018
• s.220 http://www.hurriyet.com.tr/gaziantep-3-milyon-turist-hedefini-yakaladi-40668283 25.01.2018
• s.245 http://www.tcddtasimacilikgovtr/haber/BTK%20TRENLER%C4%B0%20M%C4%B0LL%C4%B0%20Y%C3%9CK%20VAGONLARI%20%C4%B0LE%20D%C3%9CNYANIN%20Y%C3%9CK%C3%9CN%C3%9C%20TA%C5%9EIYOR/159 25.01.2018
• s.247 https://tdv.org/tr-TR/site/haberler/baku-sehitlik-camii-yeniden-ibadete-acildi-1701 25.01.2018
•
•
•
•

http://karaman.ism.saglik.gov.tr/TR,28559/ozel-gereksinimli-bireyler html 25.01.2018
http://www megep meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Toplumsal%20Uyum%20Becerileri.pdf 25.01.2018
http://www milliyet.com.tr/hatay-da-noel-kutlamalari-hatay-yerelhaber-2489073/ 25.01.2018
http://ekitap kulturturizm.gov.tr/yazdir?F7C17ADBD6CC4310BB54C9DB5709C60D 10.08.2018

• s.54 http://www hürriyet.com.tr/pazirik-halisi-niğde-valiliğinde-sergileniyor-40318890 10.08.2018

268

• https://www.aselsan.com.tr/trtr/hakkimizda/Sayfalar/Default.aspx http://agazete.com.tr/kose-yazisi/2656/yerliyim-milliyim html 25.04.2019
• s.145 https://www.sabah.com.tr/pazar/2017/08/13/ya-onlar-bizim-fisimizi-cekerse 28.11.2017
• s.220 https://adana.gsb.gov.trHaberDetaylari169030il-spor-muduru-atasbak-capri-napoli-maratonunu-tamamlayan-arslani-kabul-etti.aspx 25.04.2019
• http://www.ekitap.kulturturizm.gov.tr 10.08.2018
• s.236 http://www.tika.gov.tr/tr/haber/gurcistan%27da_turkce_ogrenimine_destek-39061 02.02.2017
• s.235 http://www mfa.gov.tr/turkiye-suriye-siyasi-iliskileri-.tr mfa 10.08.2018
• http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/geographicalRegisteredList/ 25.04.2019
• https://www.tbmm.gov.tr/tarihce/ataturk_konusma/5d1yy htm 03.02.2017
• http://www kultur.gov.tr/TR,96468/siyaset-ve-baris html 03.02.2017
• s.221 https://www.sabah.com.tr/yasam/2017/11/01/siddete-sifir-tolerans 25.04.2019
• http://www kulturvarliklari.gov.tr/TR-44420/gobeklitepe-arkeolojik-alani-sanliurfa html 25.04.2019
• http://www mfa.gov.tr/ataturk-doneminde-turk-dis-politikasi.tr.mfa 03.02.2017
• s.54 http://www.türktarım.gov.tr/haber/59/türklerden-dünyaya-yayılan-hali-ve-kilimler-her-motifte-ayrı-bir-hikâye-barındırıyor 10.08.2018
• s. 68 www.diyanet.be/Portals/0/VEDA%20HUTBESI.pdf 25.04.2019
• s. 144 Sanbot http://www hurriyet.com.tr/insansi-robotlar-ogretmenlige-kodlaniyor-40654981 25.04.2019
• http://www.yok.gov.tr/documents/10279/29816/ozel_gereksinimli_bireyler_funda_acarlar.pdf/40835a06-cdf2-4ee7981f-1d2ec1c8ddf4 25.01.2018
• s.247 https://turkiyemaarif.org/page/553-dunyada-maarif-16 20.01.2018
• s.98 http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/haber/DEM%C4%B0R%20%C4%B0PEK%20YOLU%20%C4%B0LK%20YOLCULARINI%20TA%C5%9EIDI/85 23.11.2017
• s.216 https://www memurlar net/haber/793584/yuz-tanima-sistemiyle-mesai-kontrolu-hukuki-degil html 09.05.2019

GÖRSEL KAYNAKÇA
Görsel No

Görsel Linki

Erişim Tarihi

Görsel 1.1 : http://kahramanmaras.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/75921/voleybolun-yildizlari-secildi.aspx

30.10.2017

Görsel 1.5 : http://amasya.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/50818/turkiye-rusya.aspx

10.05.2019

Görsel 1.8 : http://turkdiliyili.com/images/uploads/gorsel_-4.jpg

15.09.2017

Görsel 1.9 : http://turkdiliyili.com/images/uploads/gorsel_-4.jpg

15.09.2017

Görsel 1.10 : http://turkdiliyili.com/images/uploads/gorsel_-4.jpg

15.09.2017

Görsel 1.11 : http://turkdiliyili.com/images/uploads/gorsel_-4.jpg

15.09.2017

Görsel 1.12 : http://www.istanbul.gov.tr/Files/ebulten/2017-10/icerikfatih html

16.09.2017

Görsel 1.16 : https://tursabdunyasi.wordpress.com/2015/06/29/safranboluyu-ulkemizde-ve-dunya- 19.06.2019
da-on-plana-cikartan-en-onemli-unsur-sizce-nedir/
Görsel 1.17 : http://www.corumkulturturizm.gov.tr/TR,58759/geleneksel-corum-evleri html

20.12.2017

Görsel 1.17 : http://www.tarakli.bel.tr/tarihi_mekânlar.asp

06.11.2017

Görsel 1.19 : https://www.aa.com.tr/tr/yasam/ankara-metrosunun-kadin-vatmanlari-/912897#

10.05.2019

Görsel 1.21 : http://www.sanalgaste.com.tr/kagit-toplayicisi-muhammetten-turkiyeye-ibret-veren-a- 18.12.2017
cik-mektup/1374/
Görsel 1.23 : http://www.antakya.bel.tricerik2912habibi-neccar-camisi.aspx

01.10.2018

Görsel 1.24 : http://www hatay.bel.trhataygezi-rehberigezilecek-yerlerantakya-ortodoks-kilisesi

01.10.2018

Görsel 1.25 : http://eskisehirkulturturizm.gov.tr

15.12.2017

Görsel 1.26 : http://www.bayat.bel.tr/ilcemiz/bayat-kilimleri

10.10.2017

Görsel 1.28 : https://www kayseri.bel.tr/haberler/akkislali-analardan-kahraman-askerlere-manti

14.05.2019

Görsel 1.29 : https://www kayseri.bel.tr/kesfet-listeleme/hunat-hatun-kulliyesi

14.05.2019

269

Görsel 1.30 : http://selcukluanadoluihl meb k12.tr/icerikler/okulumuzda-quotsadaka-tasiquot-kulturunu-yasa- 14.02.2018
tiyoruz_5141067 html
Görsel 1.31 : https://https://kizilay.org.tr/Haber/HaberDetay/2312

26.04.2019

Görsel 1.32 : http://www.sosyalyardimlar.aile.gov.tr

21.09. 2017

Görsel 1.33 : http://www.kizilay.org.tr

05.10. 2017

Görsel 1.34 : http://www.darulaceze.gov.tr

21.09.2017

Görsel 1.35 : http://www.mehmetcik.org.tr

05.10.2017

Görsel 1.37 : https://ibbqr.ibb.gov.tr/beyoglu-istiklal-caddesi-duzenleme-insaati/

06.10.2017

Görsel 1.38 : http://www.cimer.gov.tr

10.08.2018

Görsel 2.3 : http://extremegroup.ee/en/package/summer-camp-in-kyrgyzstan/

25.11.2017

Görsel 2.9 : Türk Dünyası Kültür Atlası,Türk Kültürüne Hizmet Vakfı,Cilt 1, İstanbul 1997, s. 219
Görsel 2.10 : http://www.bayat.bel.tr/ilcemiz/bayat-kilimleri

10.08.2018

Görsel 2.12 : http://kutuphane.akmb.gov.tr/opac/details?id=17545&materialType=BK&query=T%- 15.05.2019
C3%9CRK+EDEB%C4%B0YATI+--+destani Çizen: Orhan- Erhan DÜNDAR
Görsel 2.14 : http://www.tamga.org/2014/12/kokturukce-paralarda html

02.11.2017

Görsel 2.18 : Türk Dünyası Kültür Atlası, İslam Öncesi Dönem, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Cilt 1,
İstanbul 2007.
Görsel 2.20 : https://www.dergipark.gov.tr

10.08.2018

Görsel 2.23 : https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed

02.11.2018

Görsel 2.26 : http://www.topkapisarayi.gov.tr/tr/ziyaret%C3%A7ilerimize-duyurulur

10.10.2017

Görsel 2.27 : http://www.amusingplanet.com/2014/08/the-great-mosque-of-samarra html

19.06.2019

Görsel 2.32 : Dandanakan Savaşı-Askerî Müze, Harbiye, İstanbul, Efkan SİNAN
Görsel 2.33 : http://uzbek-travel.com/about-uzbekistan/facts/malik-rabat

10.05.2019

Görsel 2.34 : http://www.kultur.gov.trTR,96255turk-kulturu html

09.10.2017

Görsel 2.35 : http://www.kultur.gov.trTR,96255turk-kulturu html

09.10.2017

Görsel 2.36 : https://www kuleuven.be/studentenvoorzieningen/contactpuntinterculturaliteit/avicenna-ibn-sina

10.05.2019

Görsel 2.37 : Türk Dünyası Kültür Atlası,Türk Kültürüne Hizmet Vakfı,Cilt 1, İstanbul 1997, s. 71
Görsel 2.38 : http://www.yozgatkulturturizm.gov.tr

10.08.2018

Görsel 2.41 : http://adilcevaztugrulbey.meb k12.tr/icerikler/tugrul-beyin-hayati-993-1063_5459389.html

10.05.2019

Görsel 2.42 : http://www.sarayonukutup.gov.tr/TR,156945/tarihi html

05.10.2017

Görsel 2.43 : http://www.ttk.gov.tr/basindattk/sultan-alparslan-sozun-gucunu-kullandi/

22.09.2017

Görsel 2.44 : http://www.ttk.gov.tr/basindattk/sultan-alparslan-sozun-gucunu-kullandi/

22.09.2017

Görsel 2.45 : http://www.turkiyegazetesi.com.tr/fotogaleri/osmanli-nin-savas-taktileri-4788.aspx?O=6

26.09.2017

Görsel 2.46 : https://www.esenler.bel.tr/tr/icerik/32/4782/esenlerde-kultur-sanat-dolu-yeni-sezon.aspx

30.09.2017

Görsel 2.47 : https://www.ttk.gov.tr/basindattk/sultan-alparslan-sozun-gucunu-kullandi/

14.05.2019

Görsel 2.49 : https://www kulturportali.gov.tr/turkiye/erzurum/gezilecekyer/uc-kumbetler

03.10.2017

Görsel 2.50 : https://www kulturportali.gov.tr/turkiye/tokat/gezilecekyer/yagibasan-medreses-cukur-medrese

03.10.2017

Görsel 2.51 : http://www.sivaskulturturizm.gov.tr/TR,76423/divrigi-ulu-cami-ve-darussifasi html

03.10.2017

Görsel 2.52 : http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Yapit/Details/KOPRULER/41/Malabadi-Koprusu/229

03.10.2017

Görsel 2.54 : Miryokefalon Savaşı _ Askerî Müze, Harbiye, İstanbul _ Efkan Sinan
Görsel 2.55 : https://www.dicle.edu.tr/Contents/80a14399-2883-45ee-8a0a-d3258314692b.pdf

26.09.2017

Görsel 2.56 : https://www.trthaber.com/m/?news=selahaddin-eyyubi-kuduste-88-yil-suren-hacli-egemen- 10.05.2019
ligine-son-verdi&news_id=387386&category_id=1
Görsel 2.57 : https://www kulturportali.gov.tr/turkiye/erzurum/gezilecekyer/yakutiye-medresesi

15.10.2017

Görsel 2.58 : https://www kayseri.bel.tr/kesfet-listeleme/gevher-nesibe-medresesi-turbesi-ve-cesmesi

23.11.2017

Görsel 2.60 : T.C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını:
399 Bilimsel Toplantılar Dizisi: 49

270

Görsel 2.61 : http://www konyakutuphanesi.gov.trResim139982,mevlana-celaleddin-rumi.png0

29.09.2017

Görsel 2.62 : Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli, Sempozyumu (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009)
Bildiriler, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi, 2009
Görsel 2.63 : http://eskisehirkulturturizm.gov.tr

15.12.2017

Görsel 2.64 : http://www.sifahane.org/wp-content/uploads/bahrat-ipek-yolu-kervan-ticareti-ortaasya-ana- 14.02.2018
dolu.jpg
Görsel 2.65 : http://www.eba.gov.tr/dokuman?icerik-id=1915a5a46a5e59b14464c97110c114f2009f40732c002

09.05.2019

Görsel 2.67 : http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/haber/

23.11.2017

Görsel 3.18 : https://www.trthaber.com/haber/turkiye/istiklal-caddesinde-altyapi-calismasi-293749 html

10.05.2019

Görsel 3.21 : https://yegitek meb.gov.tr

25.03.2017

Görsel 3.22 : https://yegitek meb.gov.tr

25.03.2017

Görsel 3.23 : https://yegitek meb.gov.tr

25.03.2017

Görsel 3.24 : https://yegitek meb.gov.tr

25.03.2017

Görsel 3.25 : https://yegitek meb.gov.tr

25.03.2017

Görsel 3.29 : https://www.academia.edu/38327971/D%C3%9CNYADAK%C4%B0_%C4%B0KL%C4%B0M_T%- 07.05.2019
C4%B0PLER%C4%B0_HAR%C4%B0TASI_VE_%C3%96ZELL%C4%B0KLER%C4%B0
Görsel 4.2 : https://www rtukisaretler.gov.tr/

30.11.2017

Görsel 4.6 : http://tubitak.gov.tr

10.08.2018

Görsel 4.7 : https://www.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=2a94fdd2-9f9d-4bdf-b95 02.10.2017
5-90d1d89359b6
Görsel 4.8 : https://www.bik.gov.tr/yuzde-100-yerli-otomobil-icin-gun-belli-oldu/

27.04.2019

Görsel 4.10 : http://dag.atauni.edu.tr/

20.10.2017

Görsel 4.11 : https://www.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=2a94fdd2-9f9d-4bdf-b95 02.10.2017
5-90d1d89359b6
Görsel 4.12 : https://www.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=2a94fdd2-9f9d-4bdf-b95 02.10.2017
5-90d1d89359b6
Görsel 4.13 : http://www.ituvakif.org.tr/dergi/sayi_77.pdf

28.04.2019

Görsel 4.14 : https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-robotlar-dunya-standartlarini-yakalaya- 10.05.2019
cak/1353430#
Görsel 4.15 : https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/robot-sanbot-erik-dali-oynadi/1116071

10.05.2019

Görsel 4.16 : http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/yapay-zeka-ve-futbolcu-robotlar

10.05.2019

Görsel 4.17 : http://www.tubitak.gov.trtrhaberturkiyenin-ilk-cip-fabrikasinin-temeli-atildi

24.01.2018

Görsel 4.19 : http://siha.shgm.gov.trpubliclogin

24.01.2018

Görsel 4.20 : http://trthaberstatic.s3-website-eu-west-1.amazonaws.comresimler4200043385.jpg

24.01.2018

Görsel 4.21 : http://www.bik.gov.tr2035e-kadar-76-milyon-surucusuz-arac-yollarda-olacak

24.01.2018

Görsel 4.23 : http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/50-tubitak-lise-ogrencileri-arastirma-projele- 19.04.2019
ri-yarismasi-basliyor
Görsel 4.33 : http://ilkokulegerci meb k12.tr/meb_iys_dosyalar/58/03/702600/resimler/2018_03/22090607_3708.jpg

24.04.2019

Görsel 4.34 : https://www.egm.gov.tr/haberler/Sayfalar/Bandrol-4-Operasyonu.aspx

27.10.2017

Görsel 4.35 : https://apod nasa.gov/apod/image/1110/qrcode_kaywa_372.png

15.11.2017

Görsel 4.38 : http://www.aski.gov.trtrIcerik.aspxdetay=950&id=874

26.10.2017

Görsel 4.39 : http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatentcommonContentPhoto

13.10.2017

Görsel 5.1 : http://www.eba.gov.tr/arama/ders?q=Hafif

17.11.2017

Görsel 5.4 : http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=30602&tipi=17&sube=0

10.05.2019

Görsel 5.12 : https://www.ogm.gov.tr/Sayfalar/Ormanlarimiz/T%C3%BCrkiye-Orman-Varl%C4%B1%- 09.02.2018
C4%9F%C4%B1-Haritas%C4%B1.aspx

271

Görsel 5.13 : http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/2a35cd5dbe7937a_ek.pdf

07.05.2019

Görsel 5.14 : http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/yurtici

07.05.2019

Görsel 5.15 : http://manisa.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/b23dc3190e32fda_ek.pdf?tipi=67&amp;tu- 07.05.2019
ru=X&amp;sube=0
Görsel 5.16 : https://www kardemir.com/

10.05.2019

Görsel 5.17 : http://www.etimaden.gov.tr

24.04.2019

Görsel 5.18 : http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/jeo_kullanim_alanlari.aspx

24.04.2019

Görsel 5.18 : http://www.hamitabatelektrik.com.tr/anasayfa

24.04.2019

Görsel 5.18 : https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=htmlsayfa&hid=2163

10.05.2019

Görsel 5.18 : http://www.dsi.gov.tr/sosyal-faaliyetler/dsi-cocuk

10.05.2019

Görsel 5.18 : http://basinhaber.ormansu.gov.tr/osb/haberduyuru/guncelhaber/16-02-17/T%C3%BCrki- 29.04.2019
ye%E2%80%99nin_En_B%C3%BCy%C3%BCk_G%C3%BCne%C5%9F_Enerjisi_Projesi_Ad%C4%B1yaman%E2%80%99da_Hayata_Ge%C3%A7ti%E2%80%A6.aspx?sflang=tr
Görsel 5.19 : https://www.anadolupress.com/ekonomi/kahramanmarasta-maden-ve-petrol-arayacak- 17.11.2017
lar-h9106 html
Görsel 5.20 : http: //www.antalya.bel.tr

10.08.2018

Görsel 5.21 : http://basinhaber.ormansu.gov.trosbhaberduyuruguncelhaber16-02-17T%C3%BCrki- 24.04.2019
ye%E2%80%99nin_En_B%C3%BCy%C3%BCk_G%C3%BCne%C5%9F_Enerjisi_Projesi_Ad%C4%B1yaman%E2%80%99da_Hayata_Ge%C3%A7ti%E2%80%A6.aspxsflang=tr
Görsel 5.22 : http://www.bilimgenc.tubitak.gov.trmakalealternatif-enerji-kaynaklari-ve-turkiye/

25.04.2019

Görsel 5.23 : http://www.bilimgenc.tubitak.gov.trmakalealternatif-enerji-kaynaklari-ve-turkiye/

25.04.2019

Görsel 5.24 : https://www.zorluenerji.com.tr/tr/kurumsal/santraller-ve-projeler/santraller

19.04.2019

Görsel 5.25 : https://www.ewg.org/agmag/2016/04/do-farm-subsidies-fuel-farm-pollution#.Wkv8xmi- 16.12.2017
0PIU
Görsel 5.27 : http://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/2379

17.11.2017

Görsel 5.27 : https://www.solarsmartqld.com.au/home/solar-panels-sunshine-coast/

25.05.2019

Görsel 5.28 : http://www.ensonhaber.comkonya-ovasi-projesi-mavi-tunel-ovaya-akmaya-basla- 06.11.2017
di-2015-05-22 html
Görsel 5.29 : httpswww.gmka.gov.trdokumanlaryayinlarTurkiye-Ruzgar-Enerjisi-Istatistik-Raporu.pdf

24.04.2019

Görsel 5.30 : https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/2146/turkiyenin-i%CC%87lk-yaban-hayati-kopru- 24.04.2019
su-tamamlanmak-uzere--Görsel 5.30 : http://www.tekirdag.bel.tr/proje/17

10.05.2019

Görsel 5.30 : https://www.bik.gov.trozel-hastane-acilinde-ucret-alimi-sona-erecek/

24.04.2019

Görsel 5.30 : https://www haberturk.com/haberleri/istanbul-havalimani-otoparki

24.04.2019

Görsel 5.31 : http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/fisfaturabrosur.pdf

06.11.2017

Görsel 5.33 : http://www.sabah.com.tr

29.10.2018

Görsel 5.34 : http://www.guvenlitarim.gov.tr/genelbilgi html

14.05.2019

Görsel 6.2 : http://www.atam.gov.tr/fotograflar/i%CC%87nkilaplar-do%CC%88nemi

30.11.2017

Görsel 6.4 : http://www.ttk.gov.tr/?s=uygur+alfabesi

02.11.2017

Görsel 6.5 : http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/tr/1914-meclis-i-mebusan-secimlerinde-ermeniler/

30.11.2017

Görsel 6.6 : https://www.dicle.edu.tr/Contents/844bfb83-a54a-4395-b849-3bc352a2e204.pdf

19.06.2019

Görsel 6.8 : https://www.bik.gov.tr/ysk-tutanaklar-erisime-acik-tek-bir-itiraz-gelmedi/

10.05.2019

Görsel 6.9 : https://www.anitkabir.com.tr

29.10.2018

Görsel 6.10 : http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal haber_detay?p1

25.04.2019

Görsel 6.10 : http://www.tuba.gov.tr

25.04.2019

Görsel 6.10 : https://nedir.ileilgili.org/images/55/0/55097/asliye-ceza-mahkemesi.jpg

25.04.2019

272

Görsel 6.11 : http://www meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal haber_detay?p1=142976

04.12.2017

Görsel 6.13 : http://www meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal haber_detay?p1=142976

10.08.2018

Görsel 6.14 : https://www.tccb.gov.tr/fotogaleri/

01.12.2017

Görsel 6.15 : https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/43818/bakanlar-kurulu-toplantisi-cumhurbaskanli- 04.12.2017
gi-kulliyesinde-gerceklestirildi html
Görsel 6.16 : https://www.bik.gov.tr/wp-content/uploads/2018/02/mahkeme.jpg

15.05.2019

Görsel 6.17 : http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/mahkemehakkinda/mahkemebinasi/fotograflar html

04.12.2017

Görsel 6.18 : http://bkmybs maliye.gov.tr/category/toplanti/

24.04.2019

Görsel 6.19 : http://www.trthaber.com/haber/ekonomi/1-kasim-milletvekili-genel-secimine-katilim-ora- 27.10.2017
ni-artti-213131 html
Görsel 6.20 : http://www.tekirdag.bel.tr/content/image/haber_resim/1_0_1495011474.jpg

20.06.2019

Görsel 6.21 :

25.04.2019

https://www.trtcocuk net.tr/haberinolsun

Görsel 6.22 : http://www milliyet.com.tr/eylem-ses-getirdi-yol-genisletildi-antalya-yerelhaber-1653446/

18.10.2017

Görsel 6.23 : https://www.thenational.ae/world/mena/millions-head-to-the-polls-in-turkey-s-crucial-doub- 10.05.2019
le-election-1.743485
Görsel 6.26 : https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/07/15/15-temmuz-siirleri-burada-en-gu- 10.05.2019
zel-15-temmuz-siirleri-ve-sozleri
Görsel 6.27 : https://15temmuz.diyanet.gov.tr/

01.11.2017

Görsel 6.28 : https://www.bik.gov.tr/251-omer-halisdemir-dogdu/

16.05.2019

Görsel 6.29 : http://www.bik.gov.tr/15-temmuz-gecesinin-simgelesen-fotograflari/#jp-carousel-110388

13.12.2017

Görsel 6.30 : https://www.ego.gov.tr/tr/haber/4286/toplu-tasimada-rakamlarla-bir-yil

05.12.2018

Görsel 6.31 : https://konyaeah.saglik.gov.trTR,200455demokratik-hakkini-kullanmak-isteyen-hastala- 24.04.2019
ra-oy-kullanma-destegi
Görsel 6.31 : www. bik.gov.tr

09.05.2019

Görsel 6.31 : https://tekirdag meb.gov.trwww2018-2019-egitim-ogretim-yili-ii-donemi-il-geneli-6si- 10.05.2019
niflar-fen-bilimleri-ortak-sinavi-yapildiicerik2121#gallery-2
Görsel 6.31 : https://khgmsehirhastaneleridb.saglik.gov.tr/TR,45696/kayseri-sehir-hastanesi

24.04.2019

Görsel 6.38 : https://www memurlar net/haber/793584/yuz-tanima-sistemiyle-mesai-kontrolu-hukuki-degil html

10.05.2019

Görsel 6.39 : https://www.tarimtv.gov.tr/tr/video-detay/duzce-de-yevmiyeler-belirlendi-8659

25.04.2019

Görsel 6.40 : https://www hopkinssjogrens.org/about/our-doctors/esen-akpek-md/

09.05.2019

Görsel 6.40 : http://www.tgf.gov.trtrindex.phpilklerin-kadini-yasemin-adar

09.05.2019

Görsel 6.40 : http://www.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/3/17442/aaaaaa

09.05.2019

Görsel 6.40 : http://xtreme.as.arizona.edu~fozelindex.phpbio

09.05.2019

Görsel 6.41 : http://www.tamga.org/2014/12/kokturuk-paralar.html%20%20

11.05.2019

Görsel 6.42 : CLARENCE K. STREIT, Bilinmeyen Türkler, OCAK-MART 1921
Görsel 6.43 : Genelkurmay Personel Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı 10.12.2017
Yayınları 2015
Görsel 6.44 : https://www.trthaber.comhabergundembasortulu-milletvekilleri-tbmmde-106542

24.04.2019

Görsel 6.45 :

29.10.2017

http://www.gaziantepturizm.gov.trResim193015,kutnu1jpg.png0

Görsel 6.45 : https://www kulturportali.gov.trturkiyegaziantepnealinirkutnu-kumasi

29.10.2017

Görsel 6.46 : http://www kepez-bld.gov.trnews.phpid=7276Anadolu-Cocuk-Koyu-Senligi-coskuyla-suruyor 26.04.2019
Görsel 6.47 : https://www.sabah.com.tryasam20171101siddete-sifir-tolerans

19.11.2017

Görsel 7.1 : MEB iç kısımlar

09.05.2019

Görsel 7.2 : http://www mfa.gov.tr/ataturk-doneminde-turk-dis-politikasi.tr mfa

11.12.2017

Görsel 7.3 : http://www mfa.gov.tr/ataturk-doneminde-turk-dis-politikasi.tr mfa

11.12.2017

Görsel 7.4 : http://www.tika.gov.tr/en/page/tika_logo-16743

10.10.2018

273

Görsel 7.5 : https://www.turksoy.org/tr/events/2017/03/21/2017-turk-dunyasi-kultur-baskenti-acilisi

12.12.2017

Görsel 7.6 : http://www.ayu.edu.tr/anasayfa

10.08.2018

Görsel 7.7 : http://kilis.goc.gov.tr/tr/multimedia

10.05.2019

Görsel 7.8 : http://www.goc.gov.tr/icerik6/mevsimlik-tarim_350_361_11622_icerik

10.08.2018

Görsel 7.9 : https://www.gencgonulluler.gov.tr/Activity/Detail/6563

24.04.2019

Görsel 7.9 : https://sekadh.saglik.govtr/TR,132193/izmit-seka-devlet-hastanesinde-tomografi-cihazi-yenilendi html

24.04.2019

Görsel 7.10 : https://share.america.gov/zh-hans/a-brief-introduction-to-the-office-of-the-united-states-tra- 19.06.2019
de-representative/
Görsel 7.11 : http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/uluslararasi-nakliye-dunyayi-kuculten-sistem

19.06.2019

Görsel 7.12 : http://turkpatent.gov.tr

30.10.2018

Görsel 7.13 : https://kayseriarge.meb.gov.tr/www/millî-uretelim-bilincli-tuketelim/icerik/37

07.12.2017

Görsel 7.14 : https://adana.afad.gov.tr/tr/31904/Endonezyaya-Yardim-Eli-AFADinda-Destegiyle-Turkiye- 10.05.2019
den-Uzandi/view/galeri
Görsel 7.14 : https://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika’dan_burundi’ye_gida_yardimi-37731

10.05.2019

Görsel 7.14 : https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/afrinde-terorden-arindirilan-koylere-insani-yar- 10.05.2019
dim/1097582
Görsel 7.15 : http://file.tika.gov.trupload201703Ekran%20Resmi%202017-03-05%2013.28.35.png

13.12.2017

Görsel 7.16 : https://www.tccb.gov.trhaberler41087704tum-ulkeleri-kudusu-filistin-devletinin-baskenti-o- 14.12.2017
larak-tanimaya-davet-ediyorum html
Görsel 7.17 : https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turk-birliginden-250-sehit-ailesine-yardim-eli/56869

10.05.2019

Görsel 7.18 : http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Gaz-Boru-Hatlari-ve-Projeleri

12.12.2017

Görsel 7.19 : http://www.tcdd.gov.trhaberlerBAK%C3%9C-%20T%C4%B0FL%C4%B0S-%20 24.01.2018
KARS%20DEM%C4%B0RYOLUNA%20%C4%B0LK%20KAYNAK%20YAPILDI718
Görsel 7.20 : http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/haber/BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU%27NDA İLK 10.05.2019
TREN YOLA ÇIKTI/116
Görsel 7.21 : https://www.sabah.com.tr

07.11.2017

Görsel 7.22 : https://tdv.org.tr-TRsitehaberlerbaku-sehitlik-camii-yeniden-ibadete-acildi-1701

20.04.2016

Görsel 7.24 : h t t p s : / / w w w. m e d y a o k u r y a z a r l i g i . g o v. t r / h a b e r _ g o s t e r. p h p ? G u i d = 3 1 D - 24.04.2019
BEF1D-3A0A-45DC-86C5-1A94543A30EC
Görsel 7.26 : https://www.ilan.gov.tr/manset-vefa-yasam-ve-alisveris-merkezi-kiraya-verilecek-738.html

07.05.2019

Görsel 7.28 : https://t24.com.tr/haber/sinema-sektorunde-kriz-devam-ediyor-2019un-ilk-10-gunun- 24.04.2019
de-hasilat-kaybi-20-milyon-tl,799452
Dış Kapak

https://www kulturportali.gov.tr/medya/fotograf/fotodokuman/5089

09.05.2019

Shutterstock firmasından satın alınanlar:
Görsel: 1.4, 1.6, 1.13, 1.14, 1.18, 1.20, 1.22, 1.27, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.15, 2.19, 2.21, 2.22, 2.24, 2.39, 2.59, 2.66, 3.1, 3.2,3.3,
3.10, 3.14, 3.15, 3.20, 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9, 4.18, 4.22, 4.31, 4.32, 4.36, 4.37, 5.3,
5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.26, 5.27, 5.32, 5.34, 6.3, 6.7, 6.12, 6.25, 6.32, 7.9, 7.23, 7.25, 7.27, 7.29

Komisyon tarafından hazırlananlar:
Görsel: 1.2, 2.1, 2.4, 2.7, 2.11, 2.13, 2.17, 2.25, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.40, 2.48, 2.53, 2.66, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11,
3.12, 3.13, 3.17, 3.19, 3.26, 5.2

Komisyon üyelerinin arşivinden temin edilenler:
Görsel: 1.3, 1.7, 1.15, 1.36, 1.39, 2.16, 3.16, 4.1, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 6.1, 6.24, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37

274

