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6. SINIF

ÜNİTELER 
MEVCUT 
KAZANIM 

SAYISI 

KRİTİK KAZANIM 
SAYISI 

KRİTİK 
OLMAYAN 

KAZANIM SAYISI 

BİLİM, TEKNOLOJİ 
VE TOPLUM 

22 2 -

ÜRETİM, DAĞITIM 
VE TÜKETİM 

6 6 -

ETKİN 
VATANDAŞLIK 

6 6 -

KÜRESEL 
BAĞLANTILAR 

4 2 2

TOPLAM 18 16 2

KAZANIM VE AÇIKLAMALAR 

4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

SB.6.4.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.

SB.6.4.4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin 
gerekliliğini savunur.  

5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.

Kaynakların ülke ekonomisindeki yeri ve önemi tartışılır. 

SB.6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 

Yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynakların önemi vurgulanır. 

SB.6.5.3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje 
önerileri hazırlar. 

SB.6.5.4. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin 
gereğini ve önemini savunur. 

SB.6.5.5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki yerini ve önemini 
analiz eder.  

SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim 
sürecini araştırır. 

6. ETKİN VATANDAŞLIK

SB.6.6.1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.

2 Üniteye ait toplam kazanımı değil ikinci (2.) dönemde işlenecek toplam kazanım sayısını ifade eder.  
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SB.6.6.2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki 
ilişkiyi açıklar. 

Kuvvetler ayrılığı ilkesi ile yasama, yürütme ve yargı güçlerinin her birinin kendine has 
yetki ve sorumluluklarının olduğu üzerinde durulur. 

SB.6.6.3. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 

Konu siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve bireyler (kamuoyu) kapsamında ele 
alınır. 

SB.6.6.4. Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini açıklar. 

Kazanımın işlenmesi sırasında 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ele alınır. 

SB.6.6.5. Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının 
anayasal güvence altında olduğunu açıklar. 

SB.6.6.6.Türk tarihinden ve güncel örneklerden yola çıkarak toplumsal hayatta kadına 
verilen değeri fark eder. 

Pozitif ayrımcılık, ekonomik, siyasal ve toplumsal temsil gibi olumlu, kadına şiddet ve 
cinsiyet ayrımcılığı gibi olumsuz konular üzerinde durulur. 

7. KÜRESEL BAĞLANTILAR 

SB.6.7.1. Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi 
ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 

SB.6.7.4. Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 

Kültürümüze ait olmayan unsurların, medya araçları yoluyla toplum hayatını nasıl 
etkilediği fark ettirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




