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2. Ünite

BİREY VE VATANDAŞ OLARAK 
HAK VE SORUMLULUKLARIM
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KONULAR:

Farklı Gruplardaki Rollerim

Çocuk Olarak Hak ve Sorumluluklarım

Etkin Vatandaşlık

TEMEL KAVRAMLAR:

Grup 

Rol 

Sorumluluk 

Çocuk hakları 

Vatandaşlık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI:

1.        Grup nedir? Hangi grupların üyesisiniz?

2. Sorumluluk denince ne anlıyorsunuz? Evde ve okuldaki sorumluluklarınıza 

üçer tane örnek veriniz.

3. Siz çocukların haklarını koruyan bir yasa var mı? Bu yasının adı nedir?

4. Ailenizden bir büyüğünüzün mesleğini yazarak, mesleği gereği 

sorumluluklarının neler olabileceğini açıklayınız.

5. Yasa nedir? Bir toplumda yasalar olmazsa ne olur?

6. Eğitim hakkı denince ne anlıyorsunuz?

7. Bir ülkenin vatandaşı olabilmek için sizce ne gibi şartlar gereklidir?

2. Ünite

BİREY VE VATANDAŞ OLARAK 
HAK VE SORUMLULUKLARIM
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Yukarıdaki fotoğraflarda gördüğünüz bireyler tesadüfen bir araya gelmediler. Toplum 
içinde bireyler, çeşitli amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelerek grup oluştururlar. 
Okulumuzda veya mahallemizde arkadaşlarımızla oyun, eğitim veya kulüp çalışması 
gibi amaçlar için bir araya geliriz. Bu çalışmalar bizim birbirimizi tanımamıza, uzun 
süreli birliktelikler kurmamıza olanak sağlar. Gruplar içerisinde iş birliği yapmak ve 
uyum içerisinde çalışmak, faaliyetlerimizde daha başarılı olmamızı sağlar.

Bu dersin sonunda; grup, rol, sorumluluk kavramlarını açıklayıp; içinde 
bulunduğum gruplar ile gruplara ait rollerimi sıralayacağım. 
Bulunduğum çeşitli grup ve kurumlar içindeki rollerin gerektirdiği hak ve 
sorumluluklarımı fark edeceğim. Grupları oluşturan bireylerin, 
sorumluluklarını yerine getirmedikleri zaman, ortaya çıkacak sonuçları 
değerlendireceğim.

Yukarıdaki resimlerdeki grupları inceleyiniz, bunların bir üyesi olsaydınız, rolünüz ne 

olurdu? Aşağıya yazınız.

Grup Rolüm 

1.

2.

3.

4.

5.

A.

B.

C.

D.

E.
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Grup nedir? Yukarıdaki bilgilerden yararlanarak açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hangi gruplar içinde yer almaktasınız? Bu gruplarda bulunuş amacınız nedir? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

İçinde olmak istediğin bir grup var mı? Neden?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sıra Sizde 

  diye cevap veriyordu. Onun bu rahat davranışı beni rahatsız 
ediyordu. Günler hızla geçerken, projemizin tamamlanmaması bendeki tedirginliği 
artıyordu. Bu durumu aileme anlattım. Ailemden yardım alarak projemi 
tamamladım.

Projemizi sunacağımız gün  gelmişti. Ben yaptıklarımı alarak arkadaşlarımın 
karşısına çıktım. Ancak Gözde çalışmasını yapmadığı için mahcup bir şekilde 
yerinden kalkmadı. Öğretmenimiz Gözde'nin sorumluluğunu yerine getirmediğini 
anlamıştı. Ben hazırladığım sunumu yaptım. Arkadaşlarımdan gelen soruları da 
yanıtlayarak başarılı bir şekilde üzerime düşen görevi yerine getirdim. 

Öğretmenimiz dersin sonunda sorumlulukların yerine getirenlere teşekkür etti. 

Ailemiz doğduğumuz andan itibaren ait olduğumuz ilk gruptur. Bu gruptaki rolümüz bir 
evlat, bir kardeştir. Ailemiz yanında yaşadığımız çevrenin ve giderek toplumun bir 
üyesi oluruz. Bulunduğumuz  her farklı grup da bizlerin değişik roller üstlenmemizi 
sağlar. Örneğin, okulda bir öğrenci, sokakta bir komşu, bir arkadaş, toplumda bir 
yurttaş, bir öğretmen, bir polis, bir doktor olmak gibi.  
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Okuma Parçası

Grup içerisinde iş birliğinin önemi nedir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Grup içerisinde sorumluluğunu yerine getirmeyenler olduğunda ne gibi 
sorunlar çıkabilir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Öğretmenimiz, proje çalışması için bizleri 
ikişerli gruplara ayırmıştı. Seçeceğimiz bir 
konu hakkında araştırma yapıp görsel 
araçlarla arkadaşlarımıza açıklama 
yapacaktık. Ben, sınıf arkadaşım Gözde ile 
eşleştim ve bir grup oluşturduk. Konu 
olarak ulaşım araçlarını seçmiştik. Bir 
haftalık hazırlık süremiz vardı. Bir araya 
gelerek nasıl bir çalışma yapmamız 
konusunda iş bölümü yapmıştık. Bu iş 
bölümü ile  sorumluluğumuzu da 
paylaşmış olduk.

Büyük bir heyecanla üzerime düşen görevi yerine getirmeye başladım. Ancak 
Gözde'ye çalışmaları konusunda soru sorduğumda, bana “Süremiz var aceleye 
gerek yok”  diye cevap veriyordu. Onun bu rahat davranışı beni rahatsız 
ediyordu. Günler hızla geçerken, projemizin tamamlanmaması bendeki tedirginliği 
artıyordu. Bu durumu aileme anlattım. Ailemden yardım alarak projemi 
tamamladım.

Projemizi sunacağımız gün  gelmişti. Ben yaptıklarımı alarak arkadaşlarımın 
karşısına çıktım. Ancak Gözde çalışmasını yapmadığı için mahcup bir şekilde 
yerinden kalkmadı. Öğretmenimiz Gözde'nin sorumluluğunu yerine getirmediğini 
anlamıştı. Ben hazırladığım sunumu yaptım. Arkadaşlarımdan gelen soruları da 
yanıtlayarak başarılı bir şekilde üzerime düşen görevi yerine getirdim. 

Öğretmenimiz dersin sonunda sorumlulukların yerine getirenlere teşekkür etti. 

Ailemiz doğduğumuz andan itibaren ait olduğumuz ilk gruptur. Bu gruptaki rolümüz bir 
evlat, bir kardeştir. Ailemiz yanında yaşadığımız çevrenin ve giderek toplumun bir 
üyesi oluruz. Bulunduğumuz  her farklı grup da bizlerin değişik roller üstlenmemizi 
sağlar. Örneğin, okulda bir öğrenci, sokakta bir komşu, bir arkadaş, toplumda bir 
yurttaş, bir öğretmen, bir polis, bir doktor olmak gibi.  
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Hepimizin yerine getirmesi gereken birtakım sorumlulukları olduğuna göre, sen de 

aşağıdaki tabloya kendi sorumluluklarını yaz.

Evde aile üyesi 

olarak sorumluluklarım

Okulda öğrenci 

olarak sorumluluklarım

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Yaşadığım yerde vatandaş 

olarak sorumluluklarım

Meslek sahibi bir kişi sorumluluklarını yerine getirmese, ne gibi sorunlarla 
karşılaşır?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sıra Sizde 

Grup içerisinde iş birliği çok önemlidir. Grubun her üyesi üzerine düşen görevi 
yapmalıdır. Bir kişinin bile görevini aksatması, grubun birçok sorunla karşılaşmasına 
neden olur. Unutmayalım ki, bir grubun devamlılığını sağlamak, ancak grup ruhuyla 
hareket ederek ve işbirliği yaparak mümkün olur. 

Herkesin üzerine düşen ve yapmak zorunda olduğu görevleri vardır. Bir kimsenin 
üzerine aldığı, yapmak zorunda olduğu ya da yaptığı bir iş için gerektiğinde hesap 
verme durumuna Sorumluluk denir.  Hepimizin okulunda kurallar vardır. Bu kurallar 
okulda bir düzen olması ve öğrencilerin sorumluluk duygusunu benimsemeleri için 
konulmuştur. Öğrencilerin olduğu gibi okul müdürünün, öğretmenlerin ve diğer okul 
çalışanlarının da sorumlulukları ve uyması gereken kurallar vardır. Okulda öğrenci 
rolünde olan sizler, rolünüzün gerektirdiği görevleri (sorumlulukları) yerine 
getirmelisiniz. Ayrıca yaşadığımız çevrede de üstlendiğimiz roller ve sorumluluklarımız 
vardır. Sorumluluklarını yerine getiren kişi, sorumluluk sahibi olmayı öğrenir ve 
hayatını başarılı bir şekilde sürdürür. 

Her alanda gelişmeyi başarabilen ülkeler, sorumluluklarını bilen, birlik ve beraberlik 
içinde çalışmayı başarabilen bireylerden oluşan ülkelerdir. 
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Aşağıdaki mesleklerin gerektirdiği sorumluluklar nelerdir? Karşılarına yazınız.

…………………………………………………………...................

……………………………………………………………................

…………………………………………………………..................

……………………………………………………………................

…………………………………………………………...................

……………………………………………………………................

…………………………………………………………..................

……………………………………………………………................

…………………………………………………………...................

……………………………………………………………................

…………………………………………………………..................

……………………………………………………………................

…………………………………………………………...................

……………………………………………………………................

…………………………………………………………..................

……………………………………………………………................

…………………………………………………………...................

……………………………………………………………................

…………………………………………………………..................

……………………………………………………………................
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…………………………………………………………...................

……………………………………………………………................

…………………………………………………………..................

……………………………………………………………................

Aşağıdaki boşluğa ileride yapmak istediğin mesleğin resmini yapıştırarak, 

karşısına üstleneceğin sorumlulukları yaz. 

…………………………………………………………...................

……………………………………………………………................

…………………………………………………………..................

……………………………………………………………................

Sorumluluklarını yerine getiren meslek sahiplerinden oluşan bir 

toplumun geleceği hakkında neler söyleyebiliriz? Açıklayınız. 

Araştıralım

Sizin veya arkadaşlarınızın gittiği çocuk kulüpleri var mı? Bu kulüplerde 

yapılan etkinlikler nelerdir? Araştırarak bulduklarınızı sınıf arkadaşlarınızla 

paylaşınız.

Düşünelim - Tartışalım
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Yukarıdaki resimlerde farklı alanlarda çalıştırılan çocukları görmektesiniz. Bu 
çocukların yaşları yaptıkları işlere uygun mu? Nedeniyle açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Gelişmemiş ülkelerde okula gitmeyip de çeşitli işlerde çalıştırılan çocuklar 
vardır.  Çalıştırılan çocukların sizce hangi hakları elinden alınmıştır?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Ülkemizde, çalıştırılan veya hakları çiğnenen çocukların haklarını koruyan 
veya savunan kurum veya dernekler var mı? Varsa hangileridir?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bu dersin sonunda, çocuk olarak haklarımın olduğunu ve bunların 
yasalar ile korunduğunu fark edeceğim. Benim gibi başkalarının da 
hakları olduğunu bilerek, diğerlerinin haklarına saygı göstereceğim. 
Haklarım ihlâl edildiğinde, hakkımı arayacağım.  
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Araştıralım

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan haklardan bazıları;

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni bulup okuyunuz. Bu sözleşmede yer alan 

madelerle ilgili arkadaşlarınızla tartışınız.

İçinde bulunduğumuz gruplarda aldığımız roller, bize bazı haklar kazandırır. Bir çocuk 
olarak çeşitli haklarım bulunmaktadır. Bu haklara çocuk hakları denir. Çocuk hakları 
bizlerin daha iyi ve güvenli bir yaşam sürdürebilmemize imkan sağlar. 

Yasalarımıza göre her birey 18 yaşına kadar çocuk kabul edilir. Çocuk hakları yasalarla 
korunmaktadır. Bu haklar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından hazırlanmış ve 
Çocuk Hakları Sözleşmesi olarak yürürlüğe girmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi, 
yalnızca çocuklar için hazırlanan ve çocukları güvence altına alan bir sözleşmedir. 20 
Kasım Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. 
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Araştıralım

Ülkemizde kişi, grup ve toplulukların fiziksel ve sosyal çevre koşullarından 
doğan eşitsizlik ve/veya yoksulluklarının giderilmesinde yardımcı olmak; 
toplumsal değişim sonucu fiziki veya sosyal çevreye uyum sağlayamayan 
bireylerin, karşılaştıkları sosyal, psikolojik ve benzeri sorunlarını 
çözümleyerek topluma kazandırılmalarını sağlamak; yaşlıların bakım ve 
rehabilitasyonunu sağlamak amacı ile Sosyal Hizmetler Dairesi 
kurulmuştur. Bu dairenin görevlerini araştırınız.
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Aşağıda sahip olduğumuz haklar ve sorumluluklardan bazıları verilmiştir. 

Birbiriyle ilgili hak ve sorumlulukları eşleştiriniz.

Vatandaş olma hakkı

Eğitim hakkı

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan maddelere göre aşağıda verilen 

cümleleri hak ve sorumluluklarımıza göre işaretleyiniz.

Sağlıklı beslenme sorumluluğu

Çetin'e karşı sorumluluk

Sağlık hakkı Çevreyi temiz tutma sorumluluğu

Oyun hakkı Oyun kurallarına uyma sorumluluğu

Toplumda yaşama hakkı Ders çalışma sorumluluğu

Çevre hakkı Başkalarını rahatsız etmeme 

sorumluluğu

Okuldaki eğitim ve öğretim 

ortamından yararlanırım.

Okula zamanında giderim.

Oyun oynarken çevremi 

rahatsız etmem.

Ödevlerimi yaparım.

Karşıya geçişlerde yaya geçitlerini 

kullanırım.

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

Sıra Sizde 
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(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

Hastalanınca hastaneye giderim.

Yasalara uyarım.

Ailemle birlikte yaşarım.

Sağlıklı ürünlerle beslenirim.

Oyun oynarım.

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

Okul eşya ve araçlarına zarar 

vermem.

Arkadaşlarımı incitecek sözle 

söylemem.

Yasalar tarafından korunurum.

İlkokulu parasız okuma hakkım var.

Bir adım ve resmî kimliğim vardır. (…….)

(…….)

(…….)

Yerde bulduğum bir eşyayı 

büyüklerime teslim ederim. (…….)
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Okuma Parçası

Sıra Sizde 

.
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Araştıralım

Bir ülkenin topraklarında doğmuş 
olmak, o ülkenin vatandaşlığını 
alabileceğimiz anlamına gelmez.  
Her ülkenin vatandaşlık kriterleri 
anayasalarında belirtilmektedir. 
Örneğin, ülkenin vatandaşı olmak 
için anne - babadan bir tanesinin o 
ülkenin vatandaşı olması, vatandaş 
olan biri ile evlenme, veya o ülke 
vatandaşları tarafından evlat 
edinilme vb. gibi şartlar vardır. 

Belli bir vatan parçasında yaşayan 
ve yaşadığı ülkeye vatandaşlık bağı 
ile bağlı ve hak ve sorumlulukları 
olan kimselere vatandaş denir. 
Ancak bir ülkenin vatandaşıyım 
demek, yeterli değildir. Bir 
vatandaşın haklarının ve görevlerinin 
farkında olması, o kişiyi bilinçli, etkin bir vatandaş yapar. 

Etkin vatandaş, toplumsal sorunlar karşısında her zaman duyarlı, haklarının 
bilincinde ve farkında olan kişidir. Başkalarının haklarını kısıtlamayacak şekilde, 
haklarını arar ve kullanırlar. Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü, şiddetten yana 
değil; barıştan yanadırlar. Ülkesine ve kendisine faydası olabilecek sorumluluklar 
alırlar. Hakkını  aramak için herhangi bir kuruma dilekçe yazan bir vatandaş etkin bir 
vatandaştır. Bu sorumlulukları yerine getirenler sosyal bir kişiliğe sahip olur. Etkin ve 
sosyal vatandaşlar özellikle toplumsal yaşamda önemli görevler üstlenirler. Her türlü 
faaliyette yer alan girişimci kişiler olan bu vatandaşlar halk ile kaynaşmış durumdadır. 
Sivil toplum örgütlerinin düzenlediği faaliyetlerde gönüllü olarak yer alıp onlara destek 
olurlar. Etkin ve sosyal vatandaşlar toplumsal yaşamlarında çeşitli aktivitelere katılıp 
yaşamlarını etkin bir şekilde sürdürürler. Etkin ve sosyal vatandaşlar herkesle sohbeti 
olan, faaliyetlere katılan ve çevresi tarafından sevilen kimselerdir. Bu kişiler hayatı dolu 
dolu yaşar. 

Yaşadığınız bölgede sosyal ve kültürel etkinlikler yapan dernek veya 

kuruluş var mı? Adını yazınız. Bu dernek ve kuruluşların, 

etkinliklerine katılanlara ne gibi yararları vardır?



Ünite 2

66 67

Kendimi Değerlendiriyorum

B) Aşağıda, ünitemizde karşılaştığımız kavramlardan bazıları yer almaktadır. 
Bu kavramlar bulmaca içinde sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağıya 
ve aşağıdan yukarıya yerleştirilmiştir. Sözcükleri bulun ve boyayarak 
belirtin.

A) Aşağıda, ünitemizle ilgili bazı sözcükler karışık harf düzeninde verilmiştir. 
Bu harfleri doğru biçimde sıralayarak doğru sözcükleri oluşturunuz.

5)

1)
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C)  Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz. Doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

“Ailemle birlikte yaşıyorum. Okulumun voleybol takımında oynuyorum. 
Hafta içinde İngilizce kursuna ve satranç kursuna gidiyorum”

 Yukarıdaki faaliyetleri gerçekleştiren bir kişi kaç grubun üyesidir?

A) 2   B) 3   C) 4   D) 5

2) Aşağıdaki kavramlardan hangisi içinde bulunduğumuz duruma göre 

sergilediğimiz   davranışların bütünüdür?

A) Grup  B) Rol  C) Hak  D) Sorumluluk

3) Aşağıda verilenlerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdan biri  

 değildir?

A) Okula zamanında gitmek.   B) Öğretmene soru sormak.

C) Okul araç gereçlerine zarar vermek. D) Müdüre soru sormak.

4) Aşağıda çocuk haklarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Devlet çocukların yaşama hakkını güvence altına almalıdır.

B) Çocukları ağır işlerde çalıştırılmasını engellemek, devletin görevidir.

C) İlkokul çağına kadar eğitim zorunludur.

D) Her çocuk sağlıklı bir ortamda yaşama hakkına sahiptir.

Başak dedesiyle köpeğini gezdirmeyi; 

büyük annesiyle pasta yapmayı çok seviyor.

 Yukarıdaki bilgiye göre Başak'ın içinde bulunduğu grup içerisindeki rolü   

 aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Torun    B) Abla

C) Öğrenci    D) Oyuncu

B) Aşağıda, ünitemizde karşılaştığımız kavramlardan bazıları yer almaktadır. 
Bu kavramlar bulmaca içinde sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağıya 
ve aşağıdan yukarıya yerleştirilmiştir. Sözcükleri bulun ve boyayarak 
belirtin.

A) Aşağıda, ünitemizle ilgili bazı sözcükler karışık harf düzeninde verilmiştir. 
Bu harfleri doğru biçimde sıralayarak doğru sözcükleri oluşturunuz.

5)

1)
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Görevini yerine getirmeyen bir kişinin 

hesap verme durumuna ………. denir.

 Yukarıdaki cümle aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile tamamlanırsa 

doğru ve anlamlı olur?

A) Hak    B) Sorumluluk

C) Görev   D) Davranış

11) Aşağıdaki insan topluluklarından hangisi bir grup olarak kabul edilemez?

A) Halk danslarındaki ekip oyuncular.   B) Otobüsle seyahat edenler.

C) Basketbol takımındaki oyuncular.   D) Okul gezisine giden izciler.

Sorumluluklarım

Haklarım 

Sorumluluklarım

Haklarım 

6) Aşağıda verilen kurum ve rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hastane     Doktor

B) Okul         Öğrenci

C) Mahkeme       Yargıç

D) Karakol        Zabıta

7) Aşağıdakilerden hangisi bir grubun içinde çalışırsak kazanacağımız iyi      

 özelliklerden biri değildir?

      A) Sorumluluk duygumuz gelişir.

 B) İşbirliği ve dayanışmayı öğreniriz.

 C) Grup içinde rekabet etmeyi öğreniriz.

 D) Kendimize karşı güvenimiz artar. 

8) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin çocuklara yardım için 

 kurduğu bir kurumdur?

A) AB   B) UNICEF   C) UNESCO    D) KIZILAY

9) Toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek için aşağıda verilenlerden 

 hangisini yapmamız uygun olur?

A) Toplum içinde belirlenmiş kurallara uymamalıyız.

B) Toplum kurallarına uymalı, uymayanları uyarmalıyız.

C) Sorumluluklarımızı yerine getirirken başka insanların hakları bizi ilgilendirmez.

D) Özgür bir insan olduğumuz için dilediğimizi her şeyi başkalarını umursamadan 

    yapabiliriz. 

10)
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D)  Aşağıda boş bırakılan yerlere verilen başlıklara uygun olarak 

     sorumluluklarımızı ve haklarımızı yazın.

Sorumluluklarım

Haklarım 

Sorumluluklarım

Haklarım 

Sorumluluklarım

Haklarım 

Sorumluluklarım

Haklarım 

Sorumluluklarım

Haklarım 

Sorumluluklarım

Haklarım 

6) 12) Aşağıdakilerden hangisi yalnızca çocuklar için hazırlanan ve çocukları 

güvence altına alan ve dünyadaki birçok devlet tarafından imzalanan 

evrensel sözleşmedir?

A) İnsan Hakları Sözleşmesi

      B) Çocuk Hakları Bildirgesi

C) Anayasa

D) UNICEF
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3. Ünite

TOPLUMSAL KURUMLAR
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KONULAR:

Toplumsal İhtiyaçlarımız 

Karşılayan Kurumlar

Sivil Toplum Kuruluşları

TEMEL KAVRAMLAR:

Toplumsal kurum 

Sivil toplum kuruluşu 

Resmi kurum  

3. Ünite

TOPLUMSAL KURUMLAR

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI:

1. Sizce yaşamımızı sürdürebilmek için nelere ihtiyaç duyarız?

2. Sizi rahatsız eden toplumsal sorunlar var mı? Varsa nelerdir?

3. Toplumsal sorunlarımıza sizce kimler çözüm aramalıdır?

4. Siz çocukların sosyal, kültürel faaliyetlerini geliştirmek için oluşturulan 
çocuk dernekleri var mı? Varsa isimleri nelerdir? Ne tür faaliyetlere yer 
vermektedirler?

5. Satın almış olduğunuz bir ürün herhangi bir nedenden dolayı ihtiyacınızı 
karşılayamadı. Ürün değişimini veya iadesini kabul etmeyen işyerini kime 
şikâyet edebilir, hakkımızı nasıl arayabiliriz? 

6. Kimlik kartı çıkarmak için hangi resmî kuruma müracaat etmemiz gerekir?
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Okuma Parçası

Merhaba benim adım Başak. 11 yaşındayım. Ailemle birlikte Lefkoşa'da 
yaşıyorum. Lefkoşa'ya bu yıl taşındık. Daha önce ailemle birlikte İskele'de 
yaşıyorduk. Babam Lefkoşa'da özel bir üniversitede, annem İçişleri Bakanlığında 
çalışmaya başladıkları için Lefkoşa'ya taşınmayı uygun gördük. Kaymaklı 
bölgesinde ev alarak Lefkoşa'ya yerleştik. Ailem ile birlikte Lefkoşa'da evimize 
yakın bir ilkokula kaydımı yaptırmak için gittik. Okul idaresi kayıt için gerekli 
evrakları almamızı istedi. Bunların içinden “İkametgâh Belgesi” ilgimi çekti. Bu 
evrakın ne işe yaradığını ve nereden alındığını babama sordum. Babam bana 
nerede oturduğumuzu gösteren bir belge olduğunu ve mahalle muhtarından 
alınabileceğini söyledi. 

Yeni taşındığımız mahallenin muhtarını bulduk. İkametgâh belgesini 
kaymakamlığa verdik ve  doğum belgemi aldık. Bu işlemlerin neden aynı yerden 
yapılmadığını babama sordum. Açıklamasında; toplumların farklı ihtiyaçlarının 
olduğunu, bu ihtiyaçları karşılamak için de farklı kurumların kurulduğunu söyledi. 
Bu kurumların bir kısmını devletin, bir kısmını da gönüllü bir grup insanın 
kurduğunu ve ortak amaçlarının insanların ihtiyaçlarına hizmet vermek olduğunu 
anlattı.

Bu dersin sonunda toplumların temel ihtiyaçlarıyla, bu ihtiyaçlara 
hizmet veren kurumları ilişkilendireceğim.  Toplumsal kurum 
hizmetlerinin insan yaşamındaki etkisini değerlendirebilecek; 
toplumsal kurum hizmetlerinde kendi üzerimize düşen görev ve 
sorumlulukları yerine getireceğim.
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Toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılayan resmî kurumlardan 5 tanesinin adını 
yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sizin hizmet aldığınız resmî kurumlar var mı? Varsa bu kurumlar hangileridir ve 

nasıl bir hizmet almaktasınız?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toplum olarak genel ihtiyaçlarımız sizce nelerdir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

.................................…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sıra Sizde 
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Hepimiz doğduğumuz andan itibaren bir topluluğun içinde 
yer alırız. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan 
ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların 
tümüne toplum denir. Toplumu oluşturan bireyler gelişim 
gösterirken çeşitli ihtiyaçlar ortaya çıkar. Bu ihtiyaçlara 
temel ihtiyaç denir. Temel ihtiyaçlarımızı; Sağlık, Eğitim, 
Güvenlik, Beslenme, Barınma, Giyinme gibi temel 
başlıklar altında toplayabiliriz.

Bilmediklerimizi öğrenmek, yaşam tecrübelerimizi artırmak 
için okula, hastalandığımızda ise hastanelere gideriz. 
Haksızlığa uğradığımızda hakkımızı mahkemelerde ararız. 
Toplumun iç ve dış çatışmalardan ve saldırılardan 
korunması güvenlik güçlerinin temel görevlerindendir. 

İnsanların toplum hâlinde yaşamaya başlamaları, bazı 
sorunları beraberinde getirmektedir. Toplumu oluşturan 
bireyler arasındaki anlaşmazlıklar ve güçlü olanların 
zayıflara haksızlık yapması bu sorunların en önemlilerini 
oluşturmuştur. Toplum yaşamını tehdit eden bu sorunların 
çözümü için güçlü bir otoriteye ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
ihtiyaç devlet denen kurumun ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
Devlet;  Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan 
insanların oluşturduğu siyasi olarak örgütlenmiş otoriteli 
düzendir. 

Toplumun süreklilik gösteren ihtiyaçlarını karşılamak için 
kurulmuş topluluklara Kurum denir. Devletler, toplumun 
ihtiyaçlarını karşılamak için görevler üstlenir. Devlet 
tarafından oluşturulmuş kurumlara Resmî Kurum denir.  
Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, bakanlıklar, 
kaymakamlıklar, mahkemeler, devlet hastaneleri, devlet 
okulları topluma hizmet veren resmî kurumlara örnek 
gösterebiliriz.

Resmî kurumların özellikleri, yasalarca belirlenmiş görev ve 
sorumlulukları vardır. Çalışma şartları ve yöntemleri devlet 
tarafından belirlenir. Resmî kurumlara Kamu Kurumları 
da denir. Çalışanlarına "kamu görevlisi" ya da "memur" 
denir. Her kurumun çalışma koşulları yasalarca 
belirlenmiştir. Çalışanların bağlı olduğu kurumun, yasalar 
çerçevesinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine 
getirme zorunlulukları vardır. Devlete çalışanlar devletten 
ücret veya maaş alırlar. Çalışanlar arasında mevki 
(makam) ve görev farkı vardır. Tatil günleri dışında mesai 
saatlerinde çalışmak zorunludur.   

Araştıralım

Resmî bir kurumda çalışan bir kişinin; çalıştığı iş 
yerinin toplum için vermiş olduğu hizmetlerin neler 
olduğu ile çalışanın görev ve sorumluluklarını araştırıp 
bulduklarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Düşünelim - Tartışalım

Toplumsal ihtiyaçlar karşılanmadığında, toplumda ne tür sorunlar ortaya 

çıkabilir?

Bunu biliyor musunuz?

Ülkemizde savaşlar, doğal afetler, yangınlar vb. can ve mal kaybına yol açacak 
durumlarda bu kayıpları en aza indirmek için Sivil Savunma Teşkilatı kurulmuştur. Bu 
teşkilatın görevleri arasında halkı bilinçlendirmek de vardır. Bu nedenle okullarda eğitim 
vermekte, resim yapma, şiir ve kompozisyon yazma yarışmaları düzenleyerek toplum 
bilincini yükseltmeye çalışmaktadır.

Araştıralım

Toplumsal kurumların h�zmetler�n� yer�ne get�rmede b�zlere düşen görev ve 
sorumluluklar vardır. Bunların neler olduğunu araştırıp arkadaşlarınızla 
paylaşınız.
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Sıra Sizde 

Aşağıda verilen cümlelerin, karşılarına ilgili oldukları kurumların adını yazınız.

· (……………………….) toplumun sağlığı için çalışmalar yapar.

· (……………………….) trafikte düzeni sağlamak ve trafik kazalarını 

önlemek için çalışır.

· (……………………….) ülkemizi iç ve dış tehditlere karşı korur.

· (……………………….) çocukların temel eğitim almasına olanak sağlar.

· (……………………….) kimlik kartı, pasaport, doğum belgesi gibi belgeleri 

almamıza yardımcı olur.

· (……………………….) tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretilmesi ve 

geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapar.

· (……………………….) işçilerin normal bir çalışma günü karşılığı olarak 

ödenen asgari ücreti belirler.

· (……………………….) ailesi tarafından hakları verilmeyen, istismar edilen 

çocukların haklarını korur.

· (……………………….) ülkemizi, dış ülkelerde tanıtarak turistlerin 

ülkemizi ziyaret etmelerini sağlar.

 

· (……………………….) ülke sporunun gelişmesi için çalışmalar yapar.

· (……………………….) doğal afetlerde yardıma muhtaç insanlara 

yardımda bulunur.
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Okuma Parçası

Bu dersin sonunda; sivil toplum kuruluşlarını, çalışma alanlarına göre 
sınıflandıracağım. Sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili, çalışmalarının 
sonuçlarına göre değerlendirmede bulunacağım. Toplumsal ihtiyaçlara 
hizmet veren kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ve 
gelişmeleri konusunda görüş ve öneride bulunacağım. Bireylerin rolleri 
açısından sivil toplum kuruluşlarını resmî kurum ve kuruluşlarla 
karşılaştırabileceğim. 

O gün benim en mutlu 
günlerimden biriydi. Doğum 
günümdü. Ailem, bana sürpriz 
bir doğum günü kutlaması 
organize etmişti. Birçok 
arkadaşımı benden habersiz 
doğum günüme davet ettiler. 
Arkadaşlarımı görünce çok 
mutlu olmuştum. 
Arkadaşlarımın bana aldığı 
hediyeler  benim mutluluğumu 
artırmıştı. Eğenceli, güzel bir 
gün geçirmiştim. Çok 
mutluydum.  Eve dönereken 
babam beni evde başka bir süprizin beklediğini söyledi. Çok 
heyecanlanmıştım. Eve geldiğimizde küçük yavru bir köpeğin bana baktığını 
gördüm. Küçük köpeğin benim olduğunu ve adını koymamı istediler. Adını 
“Şanslı” koydum. Babama küçük köpeği nereden aldığını sorduğumda, “Altın 
Patiler Derneği'nden” sahiplendiğini söyledi. Bu derneğin sahipsiz 
hayvanlara yardımcı olduğunu ve yeni yuvalar (evler) bulduklarını söyledi. O 
güne kadar bu gibi derneklerin olduğunu bilmiyordum. 

Babam bu tip sivil toplum kuruluşlarının olduğunu ve insanların ve canlıların 
günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözmek için çalıştığını söyledi. 
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Sıra Sizde 

Topluma hizmet veren ancak devlet kuruluşu olmayan kurumlara örnek 
veriniz. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Üyesi olduğun bir sivil toplum kuruluşu var mı? Varsa hangisidir? Nasıl bir 
hizmet vermektedir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

..................……………………………………………………………………………………………………………………

..
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Bunu biliyor musunuz?

Sıra Sizde 

: ……………………………………………………………………...............................

: ……………………………………………………………………...............................

: ……………………………………………………………………...............................

: ……………………………………………………………………...............................

: ……………………………………………………………………...............................

Ülkemizde bulunan bazı sivil toplum kuruluşlarının kısaltılmış isimleri 
verilmiştir. Bu kısaltmaların açık anlamlarını araştırarak yazınız. 

Satın aldığımız bazı ürünler arızalı, bazılarının ise son kullanma tarihleri geçmiş 
olur. Bazen bozuk ürünleri değiştirmemiz mümkün olurken, bazı durumlarda 
satıcılar ürünlerimizi değiştirmek istemezler. Satıcının ürünümüzü değiştirmediği 
durumlarda tek başımıza hakkımızı almamız güçleşmekte, bazen ise imkânsız 
olmaktadır. Tüketici olarak uğradığımız haksızlıkları gidermek için dünyanın 
demokratikleşmiş ve gelişmiş birçok ülkesinde çeşitli dernekler kurulmuştur. 

Ülkemizde tüketicilerin yaşadığı sorunlara çare bulmak için kurulan dernek, KKTC 
Tüketiciler Derneği olarak isimlendirilir.
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Yakın çevrenizden bir büyüğünüzün üyesi olduğu bir sivil toplum kuruluşunun 
adını ve faaliyet alanını yazınız. Nasıl üye olduğunu, araştırarak yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Sizi rahatsız eden bir toplumsal sorunu ele alıp, bu sorunu çözebilmek için 
nasıl bir çalışma içerisine gireceğinizi açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Sen de bir sivil toplum kuruluşu kuracak olsaydın, bu örgütün adı ve faaliyet 
alanı ne olurdu?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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İnsanlar istedikleri sivil toplum kuruluşlarına üye olup, faaliyetlerine katılabilmekte 
serbesttirler. Çalışmalara maddi ve manevi katkılarda bulunabilirler. Ayrıca sivil toplum 
kuruluşlarını desteklemek için üye olmak şart değildir. 

Günümüz toplumlarını eski toplumlardan daha ileri seviyeye taşıyan başlıca neden, 
çağdaş milletlerin demokrasiyle yöneltilmesidir. Demokrasinin tam yerleşmiş olduğu 
toplumlarda bütün insanlar eşit haklara sahip olmuştur.  

Demokrasinin en önemli göstergesi, insanların kendi düşüncelerini rahatça ifade 
edebilmesidir. Başkalarının görüş ve düşüncelerine saygı duyulmazsa tam olarak 
demokratik bir ülke oluşmaz. Ülkemizde demokrasinin yerleşmesini istiyorsak, sivil 
toplum kuruluşlarına gereken önemi vermeliyiz. Çünkü sivil toplum kuruluşlarında 
demokrasi, vazgeçilmez bir unsurdur. Bu kuruluşlar sayesinde ülke demokrasisi gelişir 
ve güçlenir.

Sivil toplum kuruluşları sadece düşüncelerini ifade eden değil, aynı zamanda proje 
üreten, sorunlara çözüm arayan, bilimsel araştırmalar yapan ve toplumuna hizmet eden 
barışçıl bir yapıya sahiptir. Ayrıca devletimizin yapmış olduğu çalışmalara da yardımcı 
ve destek olur.

Demokrasilerde devletin kurduğu kurumların yanında halkın  kurduğu çeşitli sivil 
toplum kuruluşları da demokrasinin ve toplumların gelişmesinde çok önemli bir rol 
oynar. Bu yüzden bu kuruluşların bulunmadığı toplumlar yeterince modernleşemez ve 
yeterince demokratikleşemez. 
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Kendimi Değerlendiriyorum

1. (….) Tüketiciler Derneği, haklarımızı korumak için kurulmuş bir dernektir.

  ……………………………………………………………………………….

2. (….) Gönüllülük, bireylerin karşılık beklemeden ve isteyerek çalışmasıdır.

 ……………………………………………………………………………….

3. (….) Geçmişte çocuk ve insan hakları, günümüzden daha fazlaydı.

 ……………………………………………………………………………….

4. (….) Dernekler, işçi, işveren ve memurların hak ve kazançlarını korumak için 
kurulan dayanışma birlikleridir.

 ……………………………………………………………………………….

5. (….) Sivil toplum kuruluşları toplumsal dayanışmayı zayıflatır.

 ……………………………………………………………………………….

6. (….) Devlet dairelerinde çalışan kişilere işçi denir.

 ……………………………………………………………………………….

7. (….) Toplumun süreklilik gösteren ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş 
topluluklara kurum denir.

……………………………………………………………………………….

8. (….) Resmi kurumlarda çalışan insanlar gönüllülerden oluşmaktadırlar ve ücret 
almazlar. 

 ……………………………………………………………………………….

9. (….) Evinizin yanına sürekli çöp atan bir kişiyi çevre derneklerinden birine şikâyet 
ederim. 

 ……………………………………………………………………………….

10. (….) Sivil soplum kuruluşları bir ülkede demokrasinin gelişip güçlenmesine etki 
eder.

 ……………………………………………………………………………….

11. (….) Trafik Kazalarını Önleme ve Yardım Derneği, kazaya sebep olan suçluyu 
bulmamıza yardımcı olur.  

 ……………………………………………………………………………….

12. (….) Trafik sorunları, çevre derneklerine üye kişileri ilgilendirmez. 
 
 ……………………………………………………………………………….

A) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerden doğru olanların başına “D”, 
yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz. Yanlış olan cümlelerin 
doğrularını noktalı yerlere yazınız.
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2-  Aşağıdaki seçeneklerde verilen amaçlardan hangisi, halkın kurduğu  
 kuruluş ve derneklerin amaçlarından bir tanesi değildir?

 A) Toplumun sorunlarına çözüm bulmak için uğraşmak.
 
 B) Amacı doğrultusunda halkı bilgilendirmek ve bilinçli hâle getirmek.

 C) Dernek veya kuruluşuna haksız kazanç sağlamak. 

 D) Kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetler yapmak.

3-  Aşağıda verilenlerden hangisi toplumun bazı ihtiyaçlarını karşılamak ve  
 haklarını korumak amacıyla gönüllü kişilerin oluşturduğu 
 kuruluşlardandır?

 A) Fabrikalar       B) Şirketler   C) Okullar   D) Dernekler 

4- Günümüzde bizim ülkemizde olduğu gibi demokrasi ile yönetilen pek çok ülke  
 vardır. Ancak bunların bazıları iyi toplum olurken, bazıları iyi toplum olamamıştır.

  Yukarıda anlatılan durumun sebebi sizce aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  İyi toplum olmayı başaramayan ülkelerin başında iyi yöneticilerin olması.

 B) İyi toplum olmayı başaran ülkelerin demokrasinin bütün kurallarını uygulaması.

 C) İyi toplum olmayı başaramayan ülkelerin demokrasinin bütün kurallarına 
        uyması. 

 D) İyi toplum olmayı başaran ülkelerin bazı ailelere ayrıcalıklar tanıması.

1- Yukarıda verilen ihtiyaçlardan kaç tanesi toplumsal ihtiyaçlarımızdandır?

 A) 3    B) 4    C) 5    D) 6

B) Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz. Doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

TEMİZLİK
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5-  Aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 A) Toplumun sağlığını korumak sadece devletin görevidir.
 
 B) Yeni hastaneler açmak sivil toplum örgütlerinin görevleri arasındadır.

 C) Sağlık alanında hizmet veren kurumlara sivil toplum örgütleri denir.

 D) Toplum sağlığını korumada toplumdaki bireylerin de sorumlulukları vardır.

6- 1) Topluma hizmet ederler.
 2) Yasalara uygun çalışırlar.
 3) Rolleri kurumlar tarafından belirlenir.
 4) Haksız kazanç sağlama amaçları yoktur.

  Yukarıda verilen bilgilerden hangileri kamu çalışanlarının   
  özelliklerindendir?

 A) 1 ve 2    B) 2-3 ve 4   C) 1-2 ve 4   D) 1-2-3 ve 4

7- Aşağıda sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

 A) Gelir ve giderleri devlet tarafından karşılanır. 

 B) Toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunurlar.

 C) Birçok dernek sadece eğitim ve çevre sorunlarına yönelik çalışır.

 D) Çalışanları kazanç elde etmek için çalışırlar.

8- Resmi kurumlarda çalışan ve emekleri karşılığında maaş alan kişilere   
  ne denir?

 A) Memur   B) İşçi   C) Patron   D) Çalışan 

9-   Serbest meslek sahiplerinin (esnaf ve sanatkarların) bir araya gelerek kurdukları  
 mesleki dayanışma kuruluşlarına ………… denir.

  Yukarıdaki cümle aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile tamamlanırsa 
 anlamlı olur?

 A) Sendika   B) Oda   C) Vakıf   D) Dernek
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10- Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi sendikaların kuruluş amaçlarını 
 tam olarak vermektedir?

 A) Ülkede sorunlarına çözüm bulmak kurulmuş birliklerdir.

 B) Devlet çalışanlarının hak ve kazançlarını korumak için kurulan dayanışma  
      birlikleridir.

 C) İşçi, işveren ve memurların hak ve kazançlarını korumak için kurulan   
          dayanışma birlikleridir.

 D) Özel sektörde çalışanlarının hak ve kazançlarını korumak için kurulan 
      dayanışma birlikleridir.

11- Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi halkın kurduğu kuruluşlardan biridir?

 A) Lapta İlkokulu    B) Gençlik Dairesi

 C) Erenköy Sağlık Ocağı     D) SOS Çocuk Köyü Derneği 

12- Ülkemizde artan nüfusla birlikte trafik sorunları da artmaktadır. Trafik kazaları ile  
 mücadele için devletin yürüttüğü çalışmaların yanında, halkımızı trafik konusunda 
 bilgilendirmek için kurulmuş dernekler de vardır.

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıda yapılan açıklamaya uygun 
 derneklerden biridir?

 A) Polis Müdürlüğü                 B) Trafik Kazalarını Önleme ve Yardım Derneği 

 C) Belediye Zabıtaları             D) Trafik Kazalarını İnceleme Derneği

13- Aşağıdakileri sendika isimlerinden hangisi KTAMS'ın tam ve doğru 
 açılımıdır?

 A) Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası    

 B) Kıbrıs Türk Memurlar Sendikası

 C) Kıbrıs Türk Askeri Memurlar Sendikası  

 D) Kıbrıs Türk Belediye Memurları Sendikası

14- Sivil toplum kuruluşlarında çalışmak için gereken en önemli özellik nedir?

 A) O ülkenin vatandaşı olmak. 

 B) Yabancı dil bilmek.

 C) 18 yaşını doldurmuş olmak. 

 D) Gönüllü çalışmak. 
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C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen anahtar sözcüklerle  

tamamlayınız.

Demokrasi Sendikalar Sivil Savunma Resmi kurum

Kamu görevlisi Sivil Toplum Kuruluşu15 Mart

Çevre Dernekleri Gönüllü Çalışmak

15- Aşağıdaki derneklerin hangisinin çalışma önceliği sağlık alanı ile ilgilidir?

 A) Hayvanları Koruma Derneği 

 B) Kanser Hastalarına Yardım Derneği 

 C) İnsan Hakları Derneği 

 D) Karadeniz Kültür Derneği  

- Sivil toplum kuruluşlarında …………….. en önemli özelliktir.

- Devletin resmî kurumlarında çalışanlarına …………….. denir.

- Halkın ihtiyaçlarını karşılamak  için devlet tarafında oluşturulmuş kurumlara 
…………………….denir. 

- Her yıl ……………………. tarihi Dünya Tüketiciler Günü olarak kutlanır.

- Bir ülkede sivil toplum kuruluşlarının fazla  olması, o ülkede ……………………….  
gelişmiş olduğunu gösterir. 

-  Bazı duyarlı insanlar günlük hayatta karşılaşılan eğitim, sağlık, çevre, kültür, insan 
hakları, bilim ve teknoloji gibi toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunları 
çözmek için bir araya gelirler. Bu insanların amaçlarına ulaşmak için oluşturdukları 
örgütlere ……………………….. denir. 

- …………….. işçi, işveren ve memurların hak ve kazançlarını korumak için kurulan 
dayanışma birlikleridir.

- Doğal afetlerde insanlara yardımda bulunan ………………… ekipleridir.

- Mağusa Kültür Derneği'nin kısaltılmış ismi……………………. dir.

- Çevreye zarar veren bir kişiyi ………………………… şikayet etmeliyiz.
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4. Ünite

ÜLKEMİZİN KONUMU
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KONULAR:

Harita Plan ve Ölçek

Harita İşaretlerinin Anlamı

Dünya Üzerinde Yerleri Nasıl Buluruz

TEMEL KAVRAMLAR:

Harita

Plan 

Ölçek

Meridyen

Paralel

Ekvator

Yarı küre

Kutup

Matematiksel Konum

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI:

1-   Harita ile plan arasında ne gibi farklar vardır?

2- Haritalar çizilirken ölçek kullanmak neden gereklidir?

3- Ülkemiz hangi yarım kürelerde kalmaktadır?

4- Fiziki haritalar ile siyasi haritalar arasındaki farklar nelerdir?

5- Paralel ve meridyenler ne işe yarar?

4. Ünite

ÜLKEMİZİN KONUMU
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Sıra Sizde 

Bu dersin sonunda harita, plan ve ölçek kavramlarını,

harita ve plan arasındaki farkı, ölçek çeşitlerini tanıyıp, harita 

üzerinde ölçek kullanarak iki nokta arasındaki gerçek mesafeyi 

bulmayı, fizikî ve siyasî harita arasındaki benzerlik ve farklılıkları 

öğreneceğim.

Yukarıda iki farklı harita gösterilmiştir. Bu haritaları birbiriyle karşılaştırarak 
aşağıdaki soruyu cevaplandırınız.

Hangi harita daha ayrıntılıdır? Nedenini tartışınız.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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Araştıralım

Dünyanın tamamının veya belli bir bölümünün gerçek boyutta haritasının çizilmesi 
oldukça zordur. Aynı zamanda maliyetinin fazla olması yanında kullanımı da güçtür. 
Bu nedenle haritalar çizilirken gerçek boyutlar mutlaka belli bir oranda 
küçültülmektedir. Haritalardaki bu küçültme oranına ölçek denir. Haritalardaki ölçekler 
çizgi ya da kesir olarak iki şekilde gösterilir.

Dünyanın bütününün veya bir parçasının kuşbakışı görünüşünün belli oranda 
küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasına harita denir. 

Dünyanın bütününün veya bir parçasının gerçek büyüklüğünde 
haritası çizilebilir mi?

Haritalardaki ayrıntılar ölçeklere göre değişir. Ölçek küçüldükçe aynı boyuttaki kağıda 
sığdırılan gerçek alan büyür ve ayrıntı azalır. Ölçek büyüdükçe ise aynı boyuttaki 
kağıda sığdırılan alan küçük olacağından ayrıntılar fazla olur. Ayrıntıların fazla 
gösterildiği küçük alanlar için çizilen haritalara plan denir. Özellikle turistlerin 
şehirlerimizi gezebilmeleri için şehir planlarına ihtiyaç vardır. Çünkü planlar üzerinde 
caddeler, sokaklar önemli binalar, müzeler, parklar ve otobüs terminali gibi yerler 
işaretlenmiştir. Bu yüzden planlar ayrıntılı haritalardır. 

Kesir Ölçek: 1/1.000.000

Küçültme oranı kesir şeklinde 
gösterilir. Kesir ölçeklerde payda 
bölümündeki rakam, gerçeğin kaç 
defa küçültüldüğünü verdiğinden, ne 
kadar büyük olursa haritanın 
gösterdiği bölgenin o kadar 
küçültüldüğü anlamına gelir. Bu 
nedenle ölçeğin paydasındaki rakamı 
büyük olan haritalar çok küçültülmüş 
demektir. Bu da ayrıntıların 
azalmasına yol açar.

Çizgi Ölçek:
 
Bu ölçekte haritadaki uzunlukların, 
gerçek karşılığı bir çizgi üzerinde 
gösterilir. Çizgi ölçek yardımıyla iki 
merkez arasındaki gerçek uzunluk 
cetvel veya herhangi bir kağıt 
parçasının yardımıyla hesaplanabilir. 
Yukarıdaki çizgi ölçeğe sahip bir 
haritada 1 cm gerçekte 10 km'yi 
göstermektedir.
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Sıra Sizde 

İkinci haritadaki ayrıntıları birinci haritada görebiliyor musunuz? Eğer 

göremiyorsanız bunun nedenini yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….........................

.......................................................................................................................

Yukarıdaki hangi haritanın ölçeği daha büyük olabilir? Tartışınız. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….........................
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Bazen ülkenin yüzey şekilleri değil de o ülkenin dünya üzerinde nerede olduğu hangi 
ülkelerle komşu olduğu veya sadece şehirleri merak edilebilir. Bu durumda da o ülkenin 
siyasî haritasına bakılması gerekir. 

Günlük yaşamımızda ve okuldaki derslerimizi işlerken haritalardan yardım alırız. 
Örneğin, ülkemizin yüzey şekillerini öğrenirken fizikî haritalara bakarız. Çünkü fizikî 
haritalarda yükseklikler, dağlar, ovalar kısaca yüzey şekilleri gösterilir. Yüzey 
şekillerinin gösterilmesinde de renklerden yardım alınır.  

Yukarıdaki haritaları inceleyiniz.
Siyasi ve fiziki haritalar arasında ne gibi farklar vardır? Yazınız

…………………………………………………………...................

……………………………………………………………................

…………………………………………………………..................

…………………………………………………………...................

……………………………………………………………................

…………………………………………………………..................

Sıra Sizde 
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Ölçekten yararlanarak Girne Lefkoşa arasındaki 
kuş uçuşu mesafenin ne kadar olduğunu 
hesaplayalım.

Haritalarda iki nokta arasındaki en kısa mesafe 
kuş uçuşu uzaklık olarak adlandırılmaktadır.  

Lefkoşa planını inceleyecek, plan sayesinde aradığım yeri çok 
rahat bulup ne kadar yol yürüyeceğimi ölçekten de yardım alarak 
bulacağım. Kimseye ihtiyacım yok.

Bilmediğimiz bir kenti kolaylıkla gezip tanıyabilmemiz için o 
kentin ayrıntılı haritası yani planı bize büyük kolaylıklar sağlar. 
Harita ve planın ölçeklerine bakarak gideceğimiz yerlerin 
mesafeleri hakkında bilgi sahibi olup, hiç kimseye sormadan 
müzeleri, tarihî ve turistik yerleri kolayca bulabiliriz. 

Etkinlik
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Sonra cetvelimizi çizgi ölçeğin üzerine yerleştirerek 5 
cm'nin gerçekte kaç km'ye karşılık geldiğini bulalım.  

Cetvelimizle Lefkoşa - Girne arasındaki mesafenin kaç 
cm olduğunu ölçelim. Bu mesafenin yaklaşık 5 cm 
olduğunu bulalım.
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Sıra Sizde 

Bir Kıbrıs haritası bulunuz. Haritanın ölçeğinden yararlanarak verilen yerler 

arasındaki kuş uçuşu uzaklıkları bırakılan boşluklara yazınız.

Haspolat-Gazimağusa

Gemikonağı-Serhatköy

Tatlısu-Yeşilköy

Vadili-Serdarlı

Karşıyaka-Lefke

Lefkoşa-Gaziköy

Yılmazköy-Güzelyurt

Dipkarpaz-Kalecik

Alsancak-Sadrazamköy

Kayalar-Girne
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Bu dersin sonunda harita üzerinde kullanılan sembol ve işaretlerin 
neler olduğunu öğreneceğim. 

Harita anahtarı (lejant)

Haritaları incelediğimizde üzerinde bazı işaretler ve renkler olduğunu görürüz. Devlet 
sınırları, kent merkezleri, kara ve demiryolları, havaalanları, tüneller gibi benzeri 
yerler resim ve yazılarla gösterilemez.

Haritalarda bu yerler işaretlerle (sembol) ifade edilir. Kullanılan bu işaretlerin ve 
renklerin ne anlama geldiği haritanın bir köşesinde gösterilir. Sembollerin yer aldığı bu 
bölüme harita anahtarı (lejant) adı verilir.  

3000 m + 
2000 m+
1000 m
500 m
0 m
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Bu yaz tatilimde annemle birlikte Kıbrıs'a gideceğim. 
Acaba Kıbrıs nerede? Acaba Kıbrıs'ın yerini nasıl 
bulabilirim?

Araştıralım

Atlas içerisinde haritaları incelerken üzerlerinde yatay ve dikey 
çizgiler olduğunu görürüz. Bu yatay ve dikey çizgiler ne işe 
yaramaktadır?

Hergün televizyon programlarında birçok ülkenin isimlerini duyarız. Bu ülkelerin nerede 

olduğunu merak ederiz. Bu ülkelerin ya da şehirlerin nerede olduğunu bulmak için atlasa 

bakmamız gerekir. Atlas içerisinde dünyanın her yerini gösteren haritaların olduğu bir 

kitaptır.

Bu dersin sonunda meridyen, paralel, ekvator, yarı küre ve kutup 
kavramlarını, KKTC’nin dünya haritasındaki matematiksel konumunu 
öğreneceğim.
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10 K:    …………………………           8 G:    …………………………        128 B:    …………………………

Dünya üzerinde bir yerin bulunması için hayali çizgiler olan paralel ve meridyenlerden 
yararlanırız.

,

00 (Ekvator)

090 (Kuzey Kutbu)

090 (Güney Kutbu)

0 30 K

0 60 K

0 30 G

0 120 B 0180

0 80 D

0 120 D

0 80 B

0 40 B

0 40 D0Grenwich meridyeni 0

100 101

Kuzey Kutup noktasından Güney Kutup noktasına 
uzanan hayali çizgilere meridyen denir. Londra'daki 
Greenwich Gözlem Evi üzerinden geçen meridyen 
başlangıç meridyeni olarak kabul edilmiştir. 

0Greenwich meridyeni 0  ile gösterilir. Başlangıç 
meridyeni dünyayı doğu ve batı olmak üzere iki 
yarım küreye ayırır. Greenwich meridyeni doğusunda 
180, batısında 180 tane olmak üzere toplam 360 
meridyenden oluşmaktadır. 
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Sıra Sizde 

Sınıfınıza getirilen bir haritaya bakarak aşağıdaki paralel ve meridyenleri 

verilen kentlerin isimlerini yazınız:

0 0 A-  30  Kuzey- 31 Doğu   ……………………………………..

0 0B- 40  Kuzey- 4  Doğu    ……………………………………….

Sınıfınıza getirilen bir haritaya bakarak aşağıdaki kentlerin paralel ve 

meridyenlerini bulunuz:

A- Londra   ……………………………………..

B- Moskova ……………………………………..

Aşağıda verilenlerin yanına bırakılan boşluğa paralel mi, meridyen mi? 
olduklarını yazınız.

    0  Ör: 45 K:    paralel

0 0 05 B:    …………………………           15 D:    …………………………        89 K:    …………………………

0 0 010 K:    …………………………           8 G:    …………………………        128 B:    …………………………

Dünya üzerinde bir yerin bulunması için hayali çizgiler olan paralel ve meridyenlerden 
yararlanırız.

,
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 Kentin iklimi ve bitki örtüsü

Matematiksel konum, bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyeni olan Greenwich'e göre 
yerinin belirlenmesidir. Matematiksel konum paralel ve meridyen yardımıyla belirlenir. 
Örneğin ülkemiz ekvatorun kuzeyinde ve başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır.

0 0Kıbrıs adası üzerinden 35 kuzey paraleli ile 33 ve 34  doğu meridyenleri tam olarak 
geçmektedir. 

Matematiksel konum olarak ülkemizde Akdeniz ikliminin etkisi görülmektedir. Bu 
iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve az yağışlıdır. Ülkemizin ekvatora yakın 
olması nedeniyle özellikle yaz aylarındaki sıcak ve kurak hava, tarımsal üretimimizi 
olumsuz yönde etkiler. Ancak ada ülkesi olmamız nedeniyle yaz aylarındaki bu sıcak ve 
güneşli hava, deniz turizmi başta olmak üzere ülke turizmi üzerinde olumlu bir etki 
yaratmaktadır. 

0

0 0

0

00

0 0
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Kendimi Değerlendiriyorum

A) Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz. Doğru olan seçeneği 

işaretleyiniz.

1-  Hakan Öğretmen, öğrencilerine harita üzerinde Türkiye'nin başkenti Ankara'nın 
ve Ankara'ya yakın yerleşim yerlerini konu alan bir sunum yapmak isterse 
aşağıdaki haritaların hangisinden faydalanması en doğru olur? 

A) B)

C) D)

2- Aşağıdaki seçeneklerde verilen kesir ölçeklerinden hangisi en fazla 
ayrıntıyı gösteren haritaya ait olabilir?

A) 1/10 000         B) 1/100 000           C) 1/1 000 000        D) 1/ 10 000 000

3- Aşağıdakilerden hangisi kent planları üzerinde bulunan bilgiler arasında 
değildir?

A) Kentin sokak ve caddeleri                      B) Kentteki önemli binalar  
   
C) Kentteki müzeler ve parklar                  D) Kentin iklimi ve bitki örtüsü

Matematiksel konum, bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyeni olan Greenwich'e göre 
yerinin belirlenmesidir. Matematiksel konum paralel ve meridyen yardımıyla belirlenir. 
Örneğin ülkemiz ekvatorun kuzeyinde ve başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır.

102 103



Ünite 4 Ülkemizin Konumu

4-   Deren'in yaşadığı şehir deniz seviyesinden yaklaşık olarak 750m 

yüksekliktedir.

Buna göre Deren'in yaşadığı şehre ait bölge fizikî haritada hangi renkle 
gösterilmesi gerekmektedir?

A) sarı                 B) kahverengi                   C) yeşil                   D) mavi

   
5- Aşağıdaki seçeneklerde verilen haritalardan hangisi türü bakımından 

diğerlerinden farklıdır?

A) B)

C) D)

6)     I- Bir ülkenin yüzey şekillerini gösterir.
  II- Bölgenin yüzey şekilleri belirtilirken renklerden yararlanılır.
        III- Bir ülkenin etrafındaki komşularını ve şehirlerini gösterir.
         IV- Bir bölgedeki yükseklikler, dağlar, ovalar ayrıntılı olarak gösterilir.
         
 Yukarıda verilen bilgilerden hangisi fiziki haritalara ait özelliklerden değildir?

A) IV                              B) III                              C) II                              D) I

 

I- Deniz seviyesinden fazla yüksek olmayan yerler sarı ve tonlarıyla gösterilir.

II- 1000 m’den daha yüksek olan yerler kahverengi ve tonlarıyla gösterilir.

III- Orta yükseklikteki yerler yeşil ve tonlarıyla gösterilir.

IV- Deniz ve göller mavi ve tonlarıyla gösterilir.
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Yukarıda verilen fizikî haritalara ait renkler ve belirttiği yükseklikler 
eşleştirilirse aşağıdaki hangi seçenekteki görüntü oluşur?

0 – 500 m

2000 m – 3000 m 

1000 m – 2000 m 

 500 m – 1000 m

I

 

I- Deniz seviyesinden fazla yüksek olmayan yerler sarı ve tonlarıyla gösterilir.

II- 1000 m’den daha yüksek olan yerler kahverengi ve tonlarıyla gösterilir.

III- Orta yükseklikteki yerler yeşil ve tonlarıyla gösterilir.

IV- Deniz ve göller mavi ve tonlarıyla gösterilir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri fizikî haritalarla ilgili doğru 
bilgilerdir?

A) I - II                   B) II - IV                   C) III - IV                   D) II - III

8)

7)

İlkcan, üzerinde yukarıdaki çizgi ölçeğinin bulunduğu harita üzerinde 

araştırma yaparken iki şehir arasındaki uzaklığı yaklaşık 3cm olarak 

ölçüyor. Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisi iki şehir arasındaki 

gerçek uzunluktur?

A) 5 km                   B) 10 km                C) 15 km                   D) 20 km 

9)
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10) 

   

  Yukarıda haritalar üzerinde bulunan sembollerin anlamları aşağıdaki 
seçeneklerin hangisinde sırayla doğru verilmiştir?

A) Bataklık – Demir  yolu – Orman – Devlet  sınırı
B) Geçit – Devlet sınırı – Bataklık – Havaalanı
C) Göl – Geçit – Orman – Devlet sınırı
D) Orman – Devlet sınırı – Bataklık – Demir yolu  

11) “Dünyanın her yerini gösteren haritaların olduğu  kitaba………..denir.” 

cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru bir 

bilgi olur?

A) Ansiklopedi                  B) Ölçek               C) Lejant                D) Atlas

12) Dünya’yı kuzey ve güney olmak üzere iki eşit parçaya bölen paralel 

dairesine ne denir?

A) Meridyen               B) Ekvator            C) Greenwich       D) Kutup noktası

13) “Dünya haritası üzerinde Greenwich meridyeni……... ile gösterilir.”  

cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerin hangisi getirilirse 

doğru bir bilgi olur?

0                                                          0                               0                                  0A) 0 B) 90 C) 180 D) 360

14) KKTC’nin dünya haritası üzerindeki yeri aşağıdaki seçeneklerin 

hangisinde doğru verilmiştir?

A) Ekvatorun kuzeyinde ve başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır.
B) Ekvatorun kuzeyinde ve başlangıç meridyeninin batısında yer alır.
C) Ekvatorun güneyinde ve başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır.
D) Ekvatorun güneyinde ve başlangıç meridyeninin batısında yer alır.
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B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

1- Dünyanın bütününün veya bir parçasının kuşbakışı görünüşünün belli 

oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasına .........................denir. 

2- Kesir ölçeklerde payda bölümündeki sayı büyüdüğünde ölçek 

........................., ayrıntı.........................

3- Ayrıntıların fazla gösterildiği küçük alanlar için çizilen haritalara 

.........................denir.

4- .........................haritalar bir ülkenin yüzey şekilleri(dağ ova akarsu) 

hakkında ayrıntılı bilgi verirler.

5- Bir ülkenin şehirlerini, yakın komşularını araştırmak 

için.........................haritalardan yararlanılır.

6- Haritalarda kullanılan sembollerin gösterildiği bölüme ........................adı 

verilir. 

 

7- ...............Dünya'yı kuzey ve güney olmak üzere iki eş yarım küreye ayırır.

 08- 0  başlangıç meridyeni .........................'nin .........................kenti 

üzerinden geçmektedir.

 
C) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerden doğru olanların başına “D”, 
yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz. 

1- Bir ülkenin özel konumu paralel ve meridyenlere göre yerinin belirlenmesidir.(     )

2- Kıbrıs adası Dünya üzerinde kuzey yarım kürede yer alır.(      )

3- Fizikî haritalarda yeşil ve tonları dağlık alanları gösterir.(     )

4- Ülkemizin komşularını ve onların şehirlerini görmek için siyasi haritalardan 

yararlanılması gerekir. (    )

5- Büyük ölçekli haritalarda ayrıntılar oldukça azdır. (    )

6- Şehir planları küçük ölçekli haritalardır. (     )

7- Meridyenler 180 tanede doğuda, 180 tane de batıda olmak üzere toplam 360 

tanedir. (    )

 

8- Ülkemiz Greenwich başlangıç meridyeninin doğusunda yer almaktadır. (    )
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KONULAR:

Y önetim Şekilleri (Ülkemizi kapsayacak)

Bir Yönetim ve Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi

Ülkemizin Yönetim Yapısı

Ülkemiz Yönetiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısı

TEMEL KAVRAMLAR:

Monarşi 

Oligarşi 

Teokrasi 

Demokrasi 

Federasyon

Yasa 

Merkezi yönetim 

Sivil toplum kuruluşu
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Sıra Sizde 

Bu dersin sonunda geçmişten günümüze dünyada uygulalan farklı 
yönetim şekillerini açıklayabilecek ve ülkemizde tarihi boyunca 
uygulanan yönetim şekillerine örnekler verebileceğim. 

Yönetim nedir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….........................................................................................

Kıbrıs sizce hangi devletlerin egemenliği altına girmiştir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….........................................................................................

Ülkemizin yönetim şekli nedir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….........................................................................................

Dünyada birçok devletin cumhuriyet yönetim şeklini seçmelerinin nedeni sizce 
nedir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….........................................................................................

Yönetim şekilleriyle ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? 
Neden?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….........................................................................................
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Monarşi Yönetimi Nedir?

MONARŞİ, devlet egemenliğin sadece bir kişiye ait olduğu devlet şeklidir. Bir 

hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Saltanatlığın bir başka adıdır. 

Seçim dışı yöntemler kullanılır. Bu hükümdar  Türkçe’de kral, imparator, şah, 

padişah, prens, emir, kağan, hakan gibi çeşitli adlar alabilir. Monarşiyi diğer yönetim 

biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca 

elinde bulundurmasıdır. Hükümdar öldükten sonra onun soyundan biri gelir (oğlu, 

kardeşi gibi). Yani yetki genellikle babadan oğula geçer.

Monarşi, yüzyıllar boyu, dünyada en yaygın yönetim biçimiydi. Ancak birçok 

ülkede toplumsal ve siyasal gelişimeler, özellikle 18. yy. sonlarında monarşik yapıyı 

değiştirmiştir. Hükümdarın yetkileri, yazılı bir anayasa ile tanımlandı ve sınırlandı. Kral, 

devletin simgesi olarak kaldı, ancak yürütme yetkisini bir hükümete bırakıldı. 

Hükümetin de halk tarafından seçilmiş bir millet meclisinin kararlarına uyma 

zorunluluğu vardır. Hollanda, Danimarka, Birleşik Krallık  (İngiltere), İspanya, İsveç ve 

 Belçika'da bugünkü durum böyledir.

Oligarşi Devlet Nedir?

  Bazı ülkelerde ise yönetme gücü, yani egemenlik, bir gruba veya zümreye 

aittir. Bu grup veya zümre devleti yönetir. Diğer insanların hiçbir hakkı yoktur. Bu 

zümre bazen din adamları grubu, bazen bir parti, bazen de bir etnik grup ya da aile 

olabilir. Bu tür yönetimlere OLİGARŞİ adı verilir. Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir 

grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. 

  Oligarşide halkın yönetimde söz sahibi olamadığını düşünürsek, bu yönetim 

şeklinin daha çok gelişmemiş ülkelerde uygulandığını söylemek yanlış olmaz. Cezayir,  

Suriye, Küba bu tür yönetimlere örnek olarak verilebilir.  
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Teokrasi (Teokratik) Yönetim nedir?

Din kurallarına dayalı olan yönetim şekline 
“Teokrasi” ya da “Teokratik” adı 
verilmektedir. Bu devlet yönetimi  egemenlik 
kaynağının tamamen dine dayandığı bir 
devlet şeklidir. Bu devlet yönetiminde din 
adamlarının sözü geçer. Bütün her şeye din 
adamları karar verirler. Toplumsal yapı, 
hukukî yorumlar, eğitim ve kişisel hak ve 
özgürlükler dini kurallara göre uygulanır. 
Günümüzde Vatikan ve İran böyle 
yönetilmektedir.

Demokratik Yönetim  Nedir?

Demokrasi, devlet yönetiminde egemenlik 
tamamen halka aittir. Dünyadaki tüm üye 
veya vatandaşların, organizasyon veya devlet 
politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip 
olduğu bir tür yönetim biçimidir. Günümüzde 
en yaygın kullanılan devlet yönetim 
sistemidir. Demokratik cumhuriyetlerde, 
meclisi ve ülkenin başkanını belli aralıklarla 
halkın seçmesi temeldir. 

Bu yönetim şekillerinin dışında bir de federal 
devletlerden oluşan yönetim şekli 
bulunmaktadır. Federasyon, coğrafî yapılarına 
göre oluşmuş birden fazla devletin kendi 
istekleriyle bir araya gelerek dışarıya karşı tek 
bir siyasal güç olarak görülmeleridir. Federe 
devlet, içyapılarında bağımsız, fakat dış yapı 
veya başka ülkelerle olan ilişkilerinde Federal 
Devlete yetkileri geçen devletlere diyebiliriz.
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Düşünelim - Tartışalım

Geçmişten Günümüze Ülkemizin Yönetimi

Kıbrıs, ilkçağlardan itibaren birçok devletin 
egemenliği altına girdi. O dönemlerde daha çok 
monarşi yönetimi ile oligarşi yönetimlerine 
rastlamaktayız. Kıbrıs adasını, Osmanlı Devleti'nin 
Venediklilerden alması Türklerin Kıbrıs'taki 
egemenliğinin başlangıcı olmuştur.  

Osmanlılar ilk olarak idari teşkilatı kurdu. Kıbrıs bir 
eyalet kabul edilerek adaya beylerbeyi atadı. 

Farklı dinlerden ve milletlerden olanların da her türlü 
sorununa çözüm getiren Osmanlının geleneksel 
“Millet Sistemi” politikası Kıbrıs'ta da uygulandı. 
Atalarımız fetihten sonra, Kıbrıs'taki Ortodoks 
Kilisesi'ne eski hak ve ayrıcalıklarını geri verdi. 
Başpiskopos yalnız dinî lider değil, aynı zamanda 
Hristiyan Ortodoksların en yetkili temsilcisi olarak 
kabul edilmişti.  

Osmanlı egemenliği Kıbrıs'ta 308 yıl sürmüştür.  En 
uzun egemenliği sürdüren Osmanlıların, Kıbrıs 
Adasını 1878'de İngiltere'ye (Birleşik Krallık)  
kiralamasıyla, İngiliz Dönemi başlamış oldu. 1914 
yılında İngiltere 1. Dünya Savaşı vesilesiyle adayı tek 
taraflı olarak ilhak etmiştir. Adaya vali tayin ederek 
Adayı bir vali ile yönetmeye başladılar.

Osmanlı millet sistemiyle bugünkü demokratik yönetim şekli arasında 
ne gibi benzerlikler ve farklılıklar vardır?
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Düşünelim - Tartışalım

Kıbrıs Türk toplumu 1975'te kendi yönetimini oluşturarak 
Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni kurmuştur. Kıbrıs Türk 
Federe Devleti Meclisi kendini yönetme hakkını 
kullanarak oybirliği ile aldığı bir kararla, 15 Kasım 
1983'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan 
etmiştir. KKTC'nin kuruluş bildirgesini Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş okudu. O günden beri 
ülkemiz cumhuriyet ile yönetilmektedir.

İngiliz yönetimini benimsemeyen Kıbrıslı Türkler ve 
Rumlar İngiliz yönetimine karşı çıktılar. 1960 yılında 
ortak bir devlet kurarak (Kıbrıs Cumhuriyeti) 
yönetimi ele aldılar. Böylelikle İngiliz yönetimi sona 
erdi. Adada cumhuriyet yönetimi başladı. Yeni 
anayasaya göre yeni cumhuriyetin cumhurbaşkanı 
Rum, yardımcısı Türk'tü. Yeni cumhuriyet'in adaya 
barış ve huzur getirmesi beklenirken, Kıbrıslı Türkler 
ve Rumların arasında anlaşmazlıklar çıktı. Bu 
anlaşmazlıklar yüzünden adada iki toplum arasında 
çatışmalar başladı. Birçok can ve mal kaybı yaşandı. 
Yapılan ateşkes anlaşmasıyla adada yaşayan Kıbrıslı 
Türkler adanın kuzeyine, Kıbrıslı Rumlar adanın 
güneyine geçerek ada ikiye ayrıldı. 

Siz, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olsaydınız, 
adada barış ve huzurun sağlanması için neler yapardınız?

Araştıralım

Kıbrıs tarih boyunca birçok uygarlığın egemenliği altına girmiştir.
Bu uygarlıkların neler olduğunu ve yönetim şekillerini araştırarak yazınız.
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Bu dersin sonunda demokratik yönetimi olan bir ülkenin, yönetsel 
yapısının özelliklerini açıklayacağım. Toplumsal yaşamı düzenleyen 
yasaların varlığını ve önemini fark edeceğim.

Okuma Parçası

Öğretmenimiz sınıf başkanı ve yardımcısını belirlemek için bir seçim yapılacağını 
söylediğinde heyecanlanmıştım. Seçimin nasıl ve ne zaman yapılacağını, kimlerin 
aday olacağını açıkladı.  Sınıftan benimle birlikte dört kişi sınıf başkanı ve yardımcısı 
olmak için aday olduk. İki gün bizlere neden aday olduğumuzu açıklamak için 
konuşma fırsatı verildi. Birbirimize saygı çerçevesinde konuşmalarımızı yaptık.

Seçim günü öğretmenimiz sınıfa bir seçim sandığı olacak şekilde kapalı bir kutu, 
oylarımızı kullanmak için seçim kağıtlarını ve bir de sınıf listesi getirdi. Aday 
olmayan iki arkadaşımı sandık görevlisi seçti. Sınıf listesine göre sıra ile tüm 
arkadaşlarım oy kullandı. Oy kullanma işi bittikten sonra sandık görevlisi iki 
arkadaşım, sandığı açarak kullanılan oyları saydılar. Yapılan bu seçim genel seçimin 
küçük bir modeliydi.  

En fazla oy alan arkadaşım Gizem sınıf başkanı, ikinci en fazla oy alan Tümer 
arkadaşım ise yardımcısı seçilmişti. Oylama bittikten sonra herkes birbirini tebrik 
ederek seçimimizi tamamladık. Ben seçilememenin üzüntüsünü yaşasam da tüm 
arkadaşlarıma teşekkür ettim. Öğretmenimiz bizlerin çok güzel bir demokrasi ve 
insan hakları örneğini gösterdiğimizi söyledi.
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Sıra Sizde 

Siz de sınıf başkanlığına aday olmak isteseydiniz, neden aday olmak 
isterdiniz? Açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sizce demokrasi nedir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

İnsanlara seçme–seçilme hakkı verilmesinin önemi sizce nedir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

İnsanlar neden seçimlerde oy kullanmak ister?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Seçimlerde gizli oy kullanmanın sizce önemi nedir?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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Araştıralım

Demokratik bir yönetimin özelliklerini araştırınız.

Demokrasi insan hakları açısından vazgeçilmez bir değerdir. Toplumlar yönetimde söz 
sahibi olma hakkını elde etmek için millet meclislerini oluşturur. Bu durum bizim 
ülkemiz için de söz konusudur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (1983) kurulduktan 
sonra, 23 Haziran 1985'te ilk KKTC Cumhuriyet Meclisi milletvekilliği seçimleri yapıldı. 
50 milletvekili seçildi. Halkın temsilcilerinden oluşan bu meclis ile egemenlik millete 
ait olmuştur. 

Ant içerek göreve başlayan milletvekilleri ile birlikte Cumhuriyet Meclisi de 
şekillenmiştir. Bugün demokrasinin gereklerini yapan, halkımızın haklarını ve 
çıkarlarını korumak için çalışan bir meclis vardır.

Günümüzde dünya üzerinde en yaygın yönetim şekli olan demokrasi, kabul edilmiş en 
başarılı yönetim şeklidir. Demokrasinin temel ilkeleri:
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Düşünelim - Tartışalım

Yukarıdaki şemaya göre ülkemizde demokrasinin temelleri uygulanıyor 

mu? Nedenleriyle açıklayınız.

Demokrasinin Temel İlkeleri
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Toplumsal ilişkiler bir ülkede insanların huzurlu ve mutlu olabilmesi için, en önemli 
etkendir. Toplumlarda düzeni sağlayan bazı kurallar vardır. Bu kuralların bir kısmının 
toplum içinde oluştuğunu (Yazısız Kurallar), bir kısmının da yazılı olduğunu 
biliyoruz. 

YAZISIZ KURALLAR: 

Toplum içinde kendiliğinden doğar. Davranış biçimleri ile nesilden nesle geçer ve 
süreklilik kazanır. Toplumdan topluma değişiklikler gösterebilir. Gelenek ve görenekler, 
görgü kuralları, ahlâk kuralları yazısız kurallarımızdır. Bu kurallar toplum içindeki 
davranışlarımızı düzenleyen saygı ve sevgiyi temel alan kurallardır. Bu yasalar, 
kişilerin davranışlarını iyi-kötü, doğru-yanlış, olumlu-olumsuz olarak değerlendirirler. 
Bu kurallara uymayan kişiye devlet ceza vermez. Bunlara uymayan kişiler toplum 
tarafından ayıplanır, kınanır. 

YAZILI  KURALLAR (HUKUK KURALLARI): 

Toplumda barış ve huzur içinde yaşamamızı sağlayan hukuk kuralları, yazılı 
kurallardır. Toplumsal yaşamı kolaylaştıran bu kuralların başında devletin temel yasası 
olan ANAYASA gelir. KKTC Anayasası egemenliğin millete ait olduğunun ispatıdır. 
Yasalar anayasaya göre hazırlanır. Anayasa, devletin nasıl yönetileceğine ve 
yöneticilerin nasıl belirleneceğine karar veririr. Anayasaya göre çıkarılan yasalar, aile 
yapısını korur, toplum içindeki anlaşmazlıkları çözer, toplumda yaşayan insanların 
haklarının korunmasını ve başkalarının haklarına saygılı olunmasını sağlar. Kişilere 
göre farklı uygulanmaz. Hiç kimse yasaların düzenlediği bu kurallara uymama gibi bir 
hakka sahip değildir. Yasalara uymayanlar devlet tarafından belirlenen suç özelliğine 
göre cezalandırılırlar. 
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Bunu biliyor musunuz?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesinden sonra kurulmuş olan Kurucu 
Meclis tarafından hazırlanmış, 5 Mayıs 1985 günü Kıbrıs Türkü seçmenleri 
tarafından  onaylanmıştır.   
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Özgürlük, eşitlik, millî egemenlik, siyasi partiler demokrasinin temel ilkeleridir. 
Aşağıda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden alınan bazı maddeler yer 
almaktadır. Bu maddelerden hangilerinin hangi temel ilke ile ilgili olduğunu 
belirleyerek cümle başlarına yazınız. 

Sıra Sizde 
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Bu dersin sonunda ülkemizin merkezi yönetiminde rol alan birimleri ve 

görevlerini açıklayabilecek; merkezi yönetimde yer alan kişilerin 

göreve gelme şekillerini söyleyebileceğim.

Okuma Parçası

Merhaba benim adım Merve Yıldız. Beşinci sınıf öğrencisiyim. Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, ilkokul öğrencileri 
devlet yetkililerine ziyaretler gerçekleştirdi. Bu ziyaretler için okulumu temsilen 
seçilmem beni çok mutlu etmişti. Ziyaret günü diğer okullardan  gelen 
arkadaşlarımla bizim okulda toplandık. Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’yı, 
Meclis Başkanımız Dr. Sibel Siber’i, Başbakanımız Hüseyin Özgürgün’ü, Milli Eğitim 
ve Kültür Bakanımız Dr. Özdemir Berova’yı sırasıyla ziyaret edecektik.

Devlet yetkililerine ziyaretlerimizi yaptık. Her kurumda farklı bir arkadaşım makam 
koltuğuna oturarak temsili görevler üstlendi. O gün oldukça güzel bir gün 
geçirmiştik. Bu gün benim olduğu gibi, diğer arkadaşlarımın da hayatında 
unutulmayacak bir gün, bir anı olarak kalacaktır.
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Sıra Sizde 

Devlet, toplum yararına çalışan, toplum içerisinde ilişkileri düzenleyen, toplumun 
uyacağı kuralları koyan ve halkını iç ve dış tehditlere karşı koruyan düzene denir. 
KKTC’nin ilânından sonra kabul gören anayasamıza göre egemenliğin sahibi Kıbrıs 
Türk Milletidir. Milletin egemenlik hakkını anayasanın koyduğu esaslara göre aldığını 
öğrenmiştik. KKTC cumhuriyetle yönetilmekte olup parlamenter sistem bulunmaktadır. 
Cumhurbaşkanı aynı zamanda devlet başkanı, başbakan ise hükümetin başkanıdır. 
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Aşağıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temel organlarını ve yönetim şeması yer 

almaktadır

Aşağıdaki tabloda milletvekillerinin görev süresi, seçilme koşulları ve görevlerinden 

bazıları yer almaktadır.
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Bunu biliyor musunuz?

YÜRÜTME: Cumhuriyet Meclisi'nde kabul gören yasaların uygulanmaya konulması 
anlamına gelir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yürütme yetkisi Bakanlar Kurulu ve  
Cumhurbaşkanı'na aittir.

Cumhurbaşkanı:

Cumhurbaşkanlığı ülkenin en üst makamıdır. Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerde 
cumhurbaşkanı devletin başıdır. Anayasaya karşı saygının korunması ve yasama, 
yürütme ve yargı organlarının düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını takip eden 
kişidir. Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi'nden geçen kanunları geri çevirmeye veya 
onaylayarak Resmi Gazete'de ilan etmeye yetkilidir. Görevlerini tarafsız olarak 
gerçekleştirir. 5 yılda bir seçimle göreve getirilir. Görev süresi dolduktan sonra bu 
görev için yine aday olabilir. Cumhurbaşkanı seçilebilme yeterliliğine sahip olan herkes 
aday olabilir. 

Cumhurbaşkanı seçilebilme koşulları:

Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak;
Yüksek öğrenim yapmış olmak;
Otuz beş yaşını doldurmuş olmak;
Türk ana ve babadan doğmuş olmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak; 
En az beş yıldan beri daimi ikametgâhı KKTC'de bulunmuş olmak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı; 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil 
eden, beyaz fon üzerine üstte ve altta 
olmak üzere iki kırmızı boydan boya şerit 
ile, ortada kırmızı renkli ay yıldızdan oluşan 
bayraktır. 7 Mart 1984 tarihinde Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi tarafından 
onaylanmıştır. Beşparmak Dağları'nın 
Lefkoşa'ya bakan tarafında, Taşkent köyü 
yakınlarında dağa çizilmiş bir KKTC bayrağı 
bulunur. Bayrak 12 futbol sahası 
büyüklüğünde olup 1987 yılında yapılmıştır.
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Milletvekili seçimleri yapıldıktan sonra, Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini en 
çok oyu alan parti başkanına veya milletvekiline verir. 

Birden fazla partinin katılımı ile kurulan hükümetlere koalisyon hükümeti denir. 
Hükümet kurulduktan sonra Cumhuriyet Meclisi'nde güven oylaması yapılır. Güven oyu 
alındıktan sonra hükümet göreve başlar. 

Bakanlar kurulu (Hükümet) başbakan ve bakanlardan oluşur. Hükümeti kuran kişi 
Başbakan; hükümet işlerinde en yetkili kişilere de Bakan denir. Anayasamıza göre 
bakanlar kurulunda en fazla 10 bakan ve 1 başbakan yer alabilir. Başbakan, 
bakanlar kuruluna başkanlık eder. Ayrıca bakanların görevlerini anayasa ve yasalara 
uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetler. Seçilen bakanların, vatandaşımıza en iyi 
hizmeti verebilecek nitelikte olmasına dikkat eder. Bu sayede kurulan hükümet meclis 
tarafından da kabul görür.

Kurucu Cumhurbaşkanı

Rauf Raif Denktaş
(1985 – 2005)

İkinci Cumhurbaşkanı

Mehmet Ali Talat
(2005 – 2010)

Üçüncü Cumhurbaşkanı

Dr. Derviş Eroğlu
(2010 – 2015)

Dördüncü Cumhurbaşkanı

Mustafa Akıncı
(2015 - ...) 

KKTC'NİN CUMHURBAŞKANLARI
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Araştıralım

Araştıralım

Bağlı olduğunuz ilçenin kaymakamı kimdir? Kaymakamlıklardan ne gibi 

hizmetler aldığımızı araştırarak aşağıya yazınız.

Araştıralım

Nüfusu belli bir sayının üstünde olan ve insanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla kurulan yönetimlere yerel yönetim denir. Yerel yönetimlerde görev alan 
kişiler 4 yılda bir yapılan seçimlerle belirlenir. Bunlar belediye başkanları ve belediye 
meclis üyeleri ile muhtar ve azalardır. Belediyelerde bulunan mahallelerde ve 
köylerimizde muhtarlar görev yapmaktadır. Yönetim işlerinin bir bölümü muhtarlar 
tarafında gerçekleştirilir. 

Ülkemizdeki ilçelerde veya köylerde temizlik, aydınlatma, su, toplu taşıma, inşaat 
izinleri ve denetimleri ile esnafın denetimi ve kültürel etkinlikler gibi birçok hizmetleri 
belediyeler üstlenmektedir. Belediyeler; belde sorunlarını çözmek ve bazı hizmetleri 
karşılamak amacıyla, belde halkının oylarıyla seçilen yöneticilerin görev yaptığı, tüzel 
kişiliği olan örgütlere denir. 

KKTC'de Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke olmak üzere 6 ilçe 
vardır. İlçeler kaymakamlıklar tarafından yönetilir. Kaymakamlar yasalarımıza göre 
"ilçedeki en yüksek mülki ve idari amir" olarak tanımlanmaktadırlar. İlçede devlet ve 
hükümeti temsil ederler. İlçede kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi 
ve çeşitli bakanlıklarla bölgesel kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun 
sağlanması başlıca görevleridir. 

Yaşadığınız bölgenin belediye başkanı kimdir? 

KKTC'nin bakanlar kurulunu oluşturan bakanlıkları ve bakanlarını 

araştırarak yazınız.
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Düşünelim - Tartışalım

YARGI: Yargı yetkisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yargı özgürdür ve belirlenen 
yapısı yasalarla güvence altına alınmıştır.

Yargıçlar, görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, yasalara ve hukuka uygun olarak 
vicdanî inancına göre karar verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı 
yetkisinin kullanılmasında, mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat veremez.
 
Yasama ve yürütme organları ile devlet yönetimi makamları, mahkeme kararlarına 
uymak zorundadır.  Bu organ ve makamlar, mahkeme kararlarını hiçbir surette 
değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. 
 Herkes mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Mahkeme kararlarına uymayanlar suç 
işlemiş olur.

Yaşadığınız bölgede size göre  en büyük sorun nedir? Siz belediye 

başkanı olsaydınız, bu sorunu nasıl çözerdiniz?
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130 131

Bu dersin sonunda merkezi yönetime ve sivil toplum kuruluşlarının 
yönetimine seçilebilme koşullarını karşılaştırabilecek; sivil toplum 
kuruluşlarının ülke yönetimine katkısını değerlendirebileceğim.
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130 131

Yönetime Seçilme

Demokrasinin olduğu bir ülkede tüm 
vatandaşlar devlet politikasını 
şekillendirmede eşit haklara sahiptir. 
Ülkemizde toplum ihtiyaçlarını karşılamak 
için devlet ile sivil toplum kuruluşlarının 
aktif görevler üstlendiğini öğrenmiştik. 
Devlet yönetiminde veya sivil toplum 
kuruluşlarında herkes aynı görevi 
yapamaz. Bir görev için birden fazla aday 
varsa, o görev için seçim yapılır. 
Seçim, kendisini yönetmek için birden 
fazla aday arasında tercihte 
bulunulmasıdır. 

Demokratik seçimde oy veren kişiler 
birkaç aday arasında karar verir.  
Seçimler gizli oy, açık sayım ilkesine göre 
yapılır. Yani seçmen oyunu kullanırken 
başkasının etkisi altında kalmamak için 
oyunu kapalı yerde kullanır. Oyların 
sayımı ise bir şaibeye neden olmamak 
için açık yapılır.  Seçimlerde herkesin 
(seçmenlerin) tek bir oy hakkı vardır. 
Seçimlerde en çok oyu alan kişi veya 
kişiler seçimi kazanır. Seçimi kazananlara 
yönetim hakkı doğar. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde seçimler, Anayasa ve 
kanunlarda belirtilmiş şekli ile 
yapılmaktadır. Ülke genelinde oy 
kullanarak yapılan seçimlere Genel 
Seçim denir. Genel seçimlerde oy 
verecek olanlar ülkeyi kimlerin 
yöneteceğine karar verir. Bu seçimlerde 
Cumhurbaşkanı ile Cumhuriyet Meclisi'ne 
milletvekili seçimleri yapılmaktadır. Yerel 
Yönetimlerin seçimlerinde ise belediye 
başkanı, belediye meclis üyeleri ile 
muhtar ve azaları seçilir. Bu seçimlerde o 
bölgede ikamet eden seçmenler oy 
kullanabilir.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi 
için milletvekili seçimleri 5 senede bir, 
yerel yönetim seçimleri ise 4 yılda bir 
yapılmaktadır. Seçimlere ve halk 
oylamasında oy kullanma hakkına 18 
yaşını bitirmiş olan her Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti vatandaşı sahiptir. 
Milletvekilliği seçilme yaşının 25, 
Cumhurbaşkanlığı seçilme yaşının ise 35 
yaş olduğu kanunlarca belirlenmiştir. 
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Sıra Sizde 
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Günümüzde toplumun ihtiyaçlarının karşılaması sadece devletin görevi olmaktan 
çıkmıştır. Çeşitli konularda duyarlı bireyler bir araya gelerek eğitim, sağlık, çevre, 
kültür, insan hakları, bilim ve teknoloji gibi toplumun temel ihtiyaçlarının karşılaması 
ve çeşitli sorularına çözüm bulabilmek amacıyla sivil toplum örgütlerini 
kurmaktadırlar.

Ülkemizde, 18 yaşını tamamlamış ve yasalarca kısıtlı olmayan her KKTC vatandaşı 
önceden izin almaksızın, yasalarda belirtilen kurallara uymak koşulu ile sivil toplum 
örgütü kurabilir ve KKTC’de kurulmuş olan örgütlere de üye olabilir. 

Sivil toplum örgütlerinin; adının, amaçlarının, hedeflerinin, faaliyetlerinin, üyelerinin ve 
organlarının, organlarının görev ve yetkileri ile yapılanmalarının nasıl olacağını 
saptayan yazılı kuralları vardır. Bu yazılı kurallara tüzük denir. Sivil toplum örgütlerine 
üye olan her kişi örgüt başkanlığı veya örgüt organlarında görev alabilmek için aday 
olabilir.

“İnsanın en değerlisi, insanları seven ve onlara faydalı 

olandır.” 

Hayırseverlik ve dayanışma anlayışıyla kurulan Kıbrıs Vakıflar 

İdaresi (EVKAF), toplumumuza birçok çalışma alanlarında hizmet 

vermektedir. Bunların başında toplum mirasımız olan eski eserlerin 

restorasyonu, eğitim, turizm, din işleri, tarım, spor, bankacılık, 

emlak ve inşaat ile kültürel etkinlikler gelir. 

Bunu biliyor musunuz?

Sivil toplum kuruluşları toplumun birlik, beraberliği ve yardımlaşmasında önemli rol 
oynar. Toplumun farklı kesimlerine yardım etme, yardım alma amacıyla bir araya 
gelerek birlik ve beraberlik örneği sergilerler. Sivil toplum örgütlerinin en önemli 
özelliği hizmetin para karşılığında değil de gönüllü olarak yapılmasıdır.

 Sivil toplum kuruluşları dernek, vakıf, sendika, birlik, oda adları altında faaliyet 
gösterirler. İnsanlar sivil toplum kuruluşlarına üye olup faaliyetlerine katılabilirler. 
Çalışmalara maddi ve manevi katkılarda bulunabilirler. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarını 
desteklemek için üye olmak şart değildir. Hayırsever insanlar istediği zaman istediği 
sivil toplum kuruluşuna yardımda bulunabilirler.

 Sivil toplum kuruluşları, ülkelerini daha çağdaş ve demokratik hâle getirmek için 
çalışmalarını yürütürler. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları demokrasinin olmazsa 
olmaz unsurları olarak toplumsal hayatımızda yer almalıdır. 

.
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Sivil toplum kuruluşlarından herhangi birine üye olsaydınız, hangisine üye 
olmayı tercih ederdiniz? Neden?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki tabloda sivil toplum kuruluşlarının faaliyet gösterdiği alanlar 
verilmiştir. Karşılarına ülkemizde faaliyet gösteren bir sivil toplum 
kuruluşunun adını yazınız.

Kuruluşun AdıFaaliyet Alanı

Eğitim

Sağlık

Kültür

İnsan Hakları

Bilim ve Teknoloji

Spor

Sıra Sizde 
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A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen anahtar sözcüklerle 

tamamlayınız.

Kendimi Değerlendiriyorum
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.
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C) Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz. Doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir? 

 A) Özgürlük B) Eşitlik C) İdarecilik D) Milli egemenlik 

2) “İnsanların toplum içinde uymak zorunda olduğu yazısız kurallar vardır. Kişilerin 

birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen yazılı kurallara ise hukuk 

denir.” 

 Aşağıdakilerden hangisi yazılı ve yazısız kurallar içinde yer almaz?

 A) Yürüyüş yapmak. 
 B) Trafik kurallarına uymak.
 C) Büyüklerimize saygılı olmak. 
 D) Esnerken ağzımızı kapamak.

3) Yukarıdaki yöneticilerden hangileri seçimle iş başına gelirler? 

 A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 B) 1 – 3 – 4 – 5 
 C) 1 – 2 – 3  
 D) 1 – 2 – 3  – 5  

Egemenliğin sahibi olan millet, kendisini yönetecek olan kişileri 
seçimle başa getirir. Halkın seçtiği temsilciler meclisini 

oluşturarak devleti yönetme yetkisine sahip olur.

4) Yukarıda sözü edilen yönetim biçimine ne denir? 

 A) Monarşi  B) Oligarşi  C) Demokrasi  D) Teokrasi 

Bütün yasaların temelini oluşturur. Hiçbir yasa ona aykırı 

olmaz. Devletin işleyişini gösterir. Toplumun huzuru ve birliği 

için hazırlanmış kurallar bütünüdür.

5) Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 

 A) Tüzük  B) Anayasa  C) Kural  D) Kanun 
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“Başbakan ve bakanlardan oluşur.
 Mecl�s�n kabul ett�ğ� hükümet programını uygular.”

1- Bakanlar kuruluna başkanlık etmek. a) Cumhurbaşkanı

2- Halk adına mecliste görev yapmak. b) Cumhuriyet Meclisi

3- Türk ana babadan doğmak. c) Başbakan

4- Yasaları oluşturmak d) Milletvekili 

6) Yukarıdaki görevler aşağıdaki seçeneklerden, hangisinin 

sorumluluğundadır?

 
     A) Cumhurbaşkanı      B) Yürütme       C) Yargı     D) Yasama

7)  Din adamlarının sözünün geçtiği, din kurallarına dayalı yönetim şekline 

ne denir? 

      A) Monarşi       B) Oligarşi     C) Demokrasi         D) Teokrasi 

8)  Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların 1960 yılında kurduğu ortak 

cumhuriyetin adı nedir? 

 A) Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti
 B) Kıbrıs Türk Federe Devleti
 C) Kıbrıs Cumhuriyeti
 D) Kıbrıs Türk Rum Cumhuriyeti

9)  Ülkemizde KKTC vatandaşı oy verebilmek için kaç yaşını tamamlamış 

olmalıdır? 

 A) 18   B) 20   C) 25   D) 35

10)  Aşağıdakilerden hangisi başbakanın görevlerinden biri değildir?

 
 A) Bakanların görevlerini yasalara uygun yapmasını denetlemek.
 B) Gerekli gördüğü durumlarda yasa dışına çıkarak kişisel kararlar almak.
 C) Bakanları belirlerken vatandaşa en iyi hizmeti verecek olanı seçmek.  
 D) Bakanlar kuruluna başkanlık etmek ve bu kurulu denetlemek.
 

11)  Ülkemizde yargı sorumluluğu aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir? 

 A) Mahkemeler   B) Başbakan
 
 C) Bakanlar kurulu  D) Cumhuriyet Meclisi

12)   Mahkemelerde yargıdan sorumlu olan ve karar veren kişiler kimlerdir? 

 A) Avukatlar   B) Bakanlar           C) Milletvekilleri  D) Yargıçlar
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Halkın oylarıyla 5 yıllık görev için seçilirim. Yasa yapmak, 

değiştirmek ve kaldırmak, devlet bütçesini görüşmek, para 

basılmasına karar vermek görevlerim arasındadır.

14)  Yukarıda yaptığı işleri anlatan kişinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Kaymakam   B) Belediye Başkanı     C) Milletvekili     D) Cumhurbaşkanı

16) Yukarıda özellikleri verilen hükümet şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Koalisyon hükümeti   B) Tek parti hükümeti

 C) Milli Hükümet   D) Karma hükümet

Hiçbir partinin oyların yarısını alamaması sonucu kurulur. 

En çok oy alan parti ile diğer partilerin birleşmesi sonucu 

kurulur.

15) Yukarıdaki verileri eşleştirirsek aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru  

       olur? 

 A) 1 – a , 2 – d , 3 – b , 4 - c
 B) 1 – a , 2 – b , 3 – c , 4 - d
 C) 1 – c , 2 – d , 3 – a , 4 - b
 D) 1 – c , 2 – b , 3 – a , 4 - d

1- Bakanlar kuruluna başkanlık etmek. a) Cumhurbaşkanı

2- Halk adına mecliste görev yapmak. b) Cumhuriyet Meclisi

3- Türk ana babadan doğmak. c) Başbakan

4- Yasaları oluşturmak d) Milletvekili 

6) Yukarıdaki görevler aşağıdaki seçeneklerden, hangisinin 

sorumluluğundadır?

13)  Aşağıda cumhurbaşkanı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 A) Halkın oylarıyla seçilir.
 B) Türk ana ve babadan doğmuş  ve 35 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 C) 7 yıllık süre için seçilir.  
 D) KKTC’yi ve milletin birliğini temsil eder.
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1. Ülkemizde seçimler gizli oy, açık sayım ilkesine göre 

yapılır.

2. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri 5 senede bir 

yapılır.

3. Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri,  muhtarlar ve 

kaymakamlar 4 yılda bir yapılan yerel seçimlerle göreve 

gelirler.

4. Seçme yaşı 20'dir

5. Milletvekili seçilme yaşı 25, cumhurbaşkanı seçilme yaşı 

35'tir

18)  Yukarıda özellikleri verilen örgüte ne ad verilir? 

 A) Kaymakamlık    B) Bakanlık

 C) Belediye     D) Meclis

Nüfusu belli bir sayının üstünde olan ve insanların ortak 

ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan yerel yönetim 

kuruluşudur. Tüzel kişiliği olan bu örgütlerde görev alacak 

kişiler 4 yılda bir yapılan seçimle belirlenir. 

17) Aşağıdaki kişilerden hangisi toplumumuza önemli hizmetler verirken   

       cumhurbaşkanı olarak görev yapmamıştır? 

 A) Dr. Fazıl Küçük       B) Mehmet Ali Talat

 C) Rauf Raif Denktaş   D) Mustafa Akıncı

19) Yukarıdaki ifadelerden ülkemizle ilgili  seçme seçilme özelliklerinden  
 kaçı doğrudur? 

  A) 5   B) 4   C) 3   D) 2

20) Aşağıda sivil toplum örgütleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi  

 yanlıştır?

 A) Sivil toplum örgütlerinin uymak zorunda olduğu yazılı kurallara tüzük denir.        
 B) Yasaklı olmayan ve 18 yaşını tamamlamış her KKTC vatandaşı sivil toplum 

örgütü kurabilir veya üye olabilir.

 C) Sivil toplum kuruluşları ülkelerini daha çağdaş ve demokratik hâle getirmek için 

çalışmalarını yürütürler.

 D) Sivil toplum örgütlerinde görev alanlar, kendi çıkarları için faaliyetlerini yürütürler.
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6. Ünite

ÜRETTİKLERİMİZ VE PAYLAŞIMI
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KONULAR:

 KKTC'nin Ekonomik Faaliyetleri

Turizmin Sosyal–Kültürel Boyutu

Bilinçli Tüketici Olmak

TEMEL KAVRAMLAR:

 Ekonomik faaliyet 

Turizm 

Üretim 

Bilinçli tüketim 

Tüketici hakları 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI:

1. Sizce ülkemizde en fazla hangi meslek yapılmaktadır?

2. Bir ülkenin dünya üzerindeki konumunun o ülkedeki meslek dallarına 

etkisi olur mu? Neden?

3. Siz hangi meslekle geçiminizi sağlamak isterdiniz? Neden?

4. Ülkemizde hangi tarım ürünleri daha fazla yetiştirilmektedir?

5. Ülkemizde üretilmeyen ve yetiştirilmeyen ürünlere örnekler verecek 

olsak, hangi ürünleri söyleyebilirsiniz?

6. Ülkemizde üretilmeyen ürünlerin, üretilmeme nedeni sizce nelerdir?

7. Turizm denince ne aklınıza gelir?

8. Ülkemizde turizmin en fazla yapıldığı bölgelerimiz hangileridir? Sizce 

nedenleri  nelerdir?

9. Bir ürün alırken nelere dikkat edersiniz?

10.  Bilinçli bir tüketici sizce nasıl olunur? Siz bilinçli bir tüketici misiniz?

11.  Bilinçli bir tüketicinin ülke ekonomisine yararı olur mu? 

6. Ünite

ÜRETTİKLERİMİZ VE PAYLAŞIMI
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Sıra Sizde 

Akraba veya tanıdığınız beş kişinin mesleğini yazınız. Sizce onların bu  
meslekleri seçme nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….........................................................................................

………………………………….........................................................................................

Sizce ülkemizde en fazla hangi alanda ekonomik faaliyet yapılmaktadır? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….........................................................................................

………………………………….........................................................................................

Ülkemizin ekonomisini kalkındırabilmek için toplum olarak neler yapmalıyız?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….........................................................................................



Ünite 6 Ürettiklerimiz ve Paylaşımı

144 145

Araştıralım

Yukarıdaki duruma göre 4 örnek de siz veriniz.

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Yurdumuzun Ekonomik Faaliyetlerinden Bazıları

Sanayi      Hayvancılık       Turizm      Balıkçılık

  Tarım                   İnşaat  Yüksek Öğrenim     Süt Ürünleri 

Aşağıda ülkemizin ekonomik faaliyetlerinden bazıları verilmiştir. 

Günümüzde KKTC’de ülke ekonomisine katkı sağlayan ekonomik 

faaliyet hangisidir. Bu faaliyetin ülkemize katkısıyla ilgili bir proje yapınız.

İhtiyaçlarımızı ekonomik faaliyetler içinde üretime katılarak karşılarız. Her birey 
katıldığı üretim faaliyeti ile diğerlerinin ihtiyaçlarını karşılar. Yaptığı faaliyetler 
karşılığında bir kazanç elde eder. Hepimizin yaşadığı bir bölge vardır. Bölgelerimiz de 
ekonomik faaliyetler içinde kendi eksikleri ve birbirinin eksikliğini giderir. Aralarında 
yaptıkları alışverişle sonuçta ülkemizin ihtiyaçları karşılanır. 

Hepimiz, yaşantımızı sürdürebilmek için birçok ürüne ve hizmete ihtiyaç duyarız. Bu 
ürünler ve hizmetler eğitim, beslenme, ısınma, barınma, ulaşım, iletişim vb. 
alanlardadır. İhtiyacımız olan ürünlerin ve hizmetlerin üretim aşamasından tüketim 
aşamasına kadar geçirdiği süreç ekonomik faaliyettir. Bizler, bu süreçte üretici ve 
tüketici olarak bulunuruz. “Topraklarında patates yetiştiren bir çiftçi üreticidir. 
Ancak ekmek ihtiyacını satın alarak karşılarsa tüketici olur. Eğitim, sağlık, 
ulaşım ve iletişim gibi alanlarda ise hizmet alırız.”
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Düşünelim - Tartışalım

Dünyamızdaki birçok ülke kendi halkının ihtiyacı olan ürünlerin hepsini yetiştirmek 
veya üretmek ister. Ancak bu mümkün değildir. Çünkü sanayi ürünleri için gerekli olan 
hammadde ve teknolojik altyapı; yetiştirilecek tarım ürünleri için de farklı iklim 
koşullarına ihtiyaç duyulur. Örneğin çay bu bitkilerden biridir. Çay, hemen hemen her 
ay yağmurun yağdığı ve güneşin fazla ısıtmadığı nemli yerlerde yetişir. Fakat bunun 
yanında havanın çok soğumaması da gerekmektedir. Bizim ülkemizde yaz aylarında 
yağmurun yağmaması ve havanın çok sıcak olması sebebiyle çay bitkisi 
yetişmemektedir. Fakat birçok bitki ülkemizdeki iklim özelliklerinden dolayı 
yetişebilmektedir. 

Dünyada üretilen tarım ürünlerinin büyük bir çoğunluğunun ülkemizde 

yetiştirilmeme nedenleri neler olabilir?
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Ülkemizde yetiştirilen meyve ve sebzelerin büyük bir kısmını sulama yapmadan 
yetiştirmek çok zordur. Kışın ülkemizde yağışın az olması, yeraltı kaynaklarının 
beslenmesini olumsuz etkilemektedir. Bilhassa yaz aylarının sıcak ve kurak oluşu da 
sulu tarımın önemini artırmaktadır. Bu sorunlar verimli topraklarımızın kısıtlı 
kullanımına yol açmakta ve üretim miktarlarının düşmesine  neden olmaktadır. 

Değişen ve gelişen dünyamızda her şey gibi tarım 
faaliyetleri de değişmektedir. Ülkeler arası ticaret 
imkanları çok gelişti. Bu yüzden birçok ülke, ihtiyaç 
duyduğu bütün ürünleri kendisi yetiştirmekten 
vazgeçti. Yurt dışında ucuza satılan ürünleri, ulaşım 
şartlarının gelişmesiyle birlikte dışarıdan satın 
almaya başladı. Teknolojik altyapı ve ulaşımın 
gelişmediği yıllarda hemen hemen her ülke büyük 
oranda kendi ürettiği ürünleri tüketmekteydi. Bu 
yüzden mümkün olduğu kadar çok çeşit ürün 
üretmeye çalışıyorlardı. Pamuk ve tütün, önceleri 
ülkemizde çok fazla yetiştirilen, ancak günümüzde 
yok denecek kadar az olan iki sanayi bitkisidir. 
Bunun başlıca sebepleri; hammaddesini kullanacak 
sanayi alanlarının yok denecek kadar az olması ile 
bu ürünlerin dış ülkelerden ithalatının daha düşük 
maliyetlerde olmasıdır.
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Düşünelim - Tartışalım

Araştıralım

Tarım bir ülkenin ekonomisi için çok önemlidir. Ancak bir ülkenin ekonomik faaliyetleri 
sadece tarım değildir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak ve üretime katkı koymak için 
ülke şartlarına uygun hareket edilmelidir. Var olan ürünlerin değerlendirebileceği 
faaliyetlere yönelmelidir. Ülkemizin birçok bölgesinde ekonomik faaliyetler hemen 
hemen aynı olsa da, bazı alanlarda belirli sektörler yoğunluk göstermektedir. Örneğin 
tüm ilçelerimizde sanayi bölgeleri olmasına rağmen, ülkemizin başkenti olan Lefkoşa 
sanayi yönünden daha fazla gelişmiştir. 

Girne, Gazimağusa ve İskele ilçelerinde denize yakın olmasından dolayı turizm; 
Mesarya Bölgesi'nde tahıl üretimi ile hayvancılık;  Güzelyurt ile Lefke ilçelerinde ise 
narenciye ile seracılık daha fazla öne çıkmaktadır. 

Değişen ve gelişen ülkemizde inşaat sektörü ekonomik faaliyetlerden biridir.   Ayrıca 
ülkemizde yükseköğrenimin gelişmesine   önem verilmekte, Kuzey Kıbrıs'ın bir eğitim 
adası olması için çalışmalar yapılmaktadır. Birçok üniversitenin açılması ve açılacak 
olması günümüzde bir ekonomik faaliyet olarak görülmektedir. 

Bir çiftçi olduğunu düşün. Geliri yüksek, masrafı çok fazla olmayan bir ürün 

yetiştirmek istiyorsun. Böyle bir durumda sence “zeytin, harup veya 

portakal ağaçlarından hangisini yetiştirmek daha uygun olurdu? Niçin?

Aşağıda verilen ürünler işlendiğinde oluşan yeni ürünleri araştırarak 
yazınız. Bulduklarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Üzüm 

Buğday 

Limon

Harup 

(Keçiboynuzu) 

Zeytin 

Süt 

Etkinlik

Yakın çevremizdeki bir üniversiteye inceleme gezisi yapalım. Gördüklerimizi sınıfta 
paylaşalım.
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Araştıralım

İlçelerimize göre faaliyette olan üniversiteleri araştırarak isimlerini 

aşağıya yazınız.
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Bunu biliyor musunuz?

Araştıralım

Ülkemizde üretilmeyen ve dış ülkelerden satın almak zorunda kaldığımız 
5 teknolojik ürün sizce nelerdir? Bu ürünlerin hangi ülkelerde 
üretildiğini araştırarak yazınız. 

Üretmek ülke ekonomisi için şarttır. Eğer bir ülke üretmiyorsa, üretimde söz sahibi 
değilse, diğer ülkelere bağımlı olmak zorundadır. Üretim miktarları ve çeşidi 
arttıkça ülkenin dış ülkelere bağımlığı azalır. 

Teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştırdığı için teknolojik aletlerden 
vazgeçemiyoruz. İletişim, ulaşım, sağlık ve savunma alanındaki araçlar olmazsa 
olmazımızdır. Ancak günümüzde bu araçlara sahip olabilmek için büyük paralar 
ödemek zorunda kalıyoruz. Bu da diğer ülkelerin zenginleşip gelişmesini 
sağlarken, ithalat yapan ülkenin parasının dışarıya gitmesine neden olmaktadır. 

Üretimin arttırılması ülke ekonomisine olumlu yönde  katkı sağlar. Örneğin bizim 
ülkemizdeki üretilen mallar arttırılırsa, hem ülkemizdeki insanlar ekonomik sıkıntı 
ve işsizlik yaşamazlar hem de bu üretim fazlası malları ihraç edip ekonomiye katkı 
sağlanmış oluruz. Böylelikle dış ülkelere olan bağımlılık azalır. Ülkedeki iş 
imkânları artar. Yabancı yatırımcılar ülkemize gelerek yatırım yaparlar. Milli gelir 
önemli bir şekilde artacağından, çalışanların da maaşlarında artış görülür.

Geçmişte Lefke Bölgesi’nde bakır madeni bulunmaktaydı. Bakır ve altın çıkarmak 
için çalışmalar yürütülüyordu.  Kıbrıs Maden Şirketi (CMC) tarafından işletilen 
maden, aktif faaliyetlerini 1913-1974  yıları arasında yürüttü. İşletme sahiplerinin 
yabancı olduğu bu maden, günümüzde atıl durumda ve bir çevre felaketi olarak 
sorun yaratmaktadır. 
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Bu dersin sonunda turizmin uluslararası ilişkilerdeki yeri konusunda 
fikir geliştireceğim.

Turizm, ülke ekonomisine sizce ne gibi katkı sağlar?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yaşadığınız bölgede turistlerin ilgisini çekebilecek çevresel faktörler sizce neler 

olabilir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Okuma Parçası

Sıra Sizde 

dinlenmek, eğlenmek, görmek 
ve tanımak gibi amaçlarla yapılan 
geziler ile; bir ülkeye, bir bölgeye turist 
çekmek için yapılan ekonomik, kültürel 
çalışmaların tümüdür.  
 
Turistik gezi, insanların sadece bir 
yerden bir yere gitmesi değildir. 
Kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak 
da iletişim içinde olmalarıdır. Turizm 
sayesinde insanlar hem diğer ülkelerin, 
hem kendi ülkelerinde yaşadıkları 
bölgenin dışındaki güzelliklerin, hem de 
geçmişte yaşamış olan insanların 
bırakmış oldukları kültürel mirasın 
farkına varırlar. Gelecek kuşaklara daha 
yaşanılabilir bir dünya bırakmanın 
gerekliliğine inanarak hayata farklı açılardan bakabilirler.

Eskiden yalnız zengin ve boş vakti çok olan kimselerin yaptığı bu geziler, ulaşımın 
sürekli gelişmesi (hız, konfor ve güvenlik gibi) ve kısa zamanda herkesin tatil 
yapmasını sağlayan toplumsal gelişmeler (oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri 
vb) sonucunda gittikçe çoğalmıştır. 

Turistlerin barınmaları, eğlenip dinlenmeleri için yapılan oteller, moteller, pansiyonlar,  
plajlar, lokanta ve gazinolar, kamp alanları, eğlence yerleri, spor ve avcılık tesisleri,  
kaplıcalar birer turizm kurum veya kuruluşudur. Bu kurumların sayısı, konforu, 
personelinin güler yüzlülüğü, buralara ulaşım kolaylığı turist akışını arttırır. Turizmi 
arttıran bir başka bir etmen de tarihî eserlerin bolluğudur. Eski kent harabeleri, ünlü 
anıtlar (camiler, kiliseler, açık hava tiyatroları, müzeler vb.) her zaman insanların 
ilgisini çekmiştir. Bunların yanı sıra doğa güzellikleri de önemli bir ilgi kaynağıdır. 

Turistler gittikleri ülke ya da bölgede gördükleri yerler ve hizmet karşılığında o yöre 
halkına (Döviz) para kazandırırlar. Yani turizm ziyaret edilen ülke ve bölgenin 
ekonomisine büyük bir maddi katkı sağlar. Ülkemizde en çok Girne, Gazimağusa ve 
İskele ilçeleri turizm açısından gelişmiştir.

Turistler; hatıra eşyaları, sanat eserleri, el sanatı ürünleri, kültürel izler taşıyan 
ögelerle ilgilenirler. Turistler tarafından gösterilen bu ilgi, sanatkârların değerli 
görülmelerine katkıda bulunmakta ve kültürel geleneklerin korunmasına yardımcı 
olmaktadır.
  
Turizmin bir ülkeye katkılarını özetleyecek olursak:

a. Turizm bir ülkenin, iç ve dış ticaretini canlandırarak ülke ekonomisine büyük ölçüde   
    katkıda bulunur. 
b. Ulaşımın ve haberleşme olanaklarının gelişmesine neden olur. 
c. İnsanları birbirlerine yakınlaştırır. 
d. Bölgeler ve ülkeler arasındaki kültür alışverişini kolaylaştırır. 
e. İnşaat, mobilya, hediyelik eşya gibi sektörlerin gelişmesini sağlar.  

Merhaba benim adım Emine. 
5. sınıf öğrencisiyim. Öğretmenimiz 
bize aile büyüklerimizin evimizi 
geçindirebilmek için ne iş yaptıkları 
hakkında onlardan  bilgi almamızı 
ödev olarak verdi. Benim babam bir 
otel işletmecisidir. Onun mesleğini 
sevdiğim için onunla birlikte ev 
ödevimi yapmaya karar verdik. 

Babam oteline gelen müşterileri 
memnun edebilmek için tüm personeliyle canla başla uğraşmaktadır. Bana göre 
mesleğinin güzel yanından biri de farklı ülkelerden ve kültürlerden insanları 
tanımasıdır. Otelde benim ve  turistlerin  ilgisini çeken Kıbrıs kültürünü tanıtan 
“Kıbrıs Gecesi” diye adlandırdığımız gece organize edilmektedir. O gecede Kıbrıs 
kültürüne ait yemeklerimiz ile tatlılarımız pişirilip hazırlanır. Yöresel kıyafetlerimizle  
dansçılarımız halk danslarımızı oynar. Ayrıca stantlarda kültürümüzü yansıtan 
hediyelik eşyalar satılır.  

Ülkemiz Akdeniz'de bir adadır. Ülkemizin dört bir yanının güzel ve temiz plajlarla 
çevrili olması, her mevsim güneşli, güvenli ve huzurlu ortamı turistlerin ilgisini 
çekmektedir. Tarihî geçmişi de çok zengin olan adamız daha fazla yaz aylarında 
olmak üzere her mevsim turistleri ağırlamaktadır.
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Turizm; dinlenmek, eğlenmek, görmek 
ve tanımak gibi amaçlarla yapılan 
geziler ile; bir ülkeye, bir bölgeye turist 
çekmek için yapılan ekonomik, kültürel 
çalışmaların tümüdür.  
 
Turistik gezi, insanların sadece bir 
yerden bir yere gitmesi değildir. 
Kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak 
da iletişim içinde olmalarıdır. Turizm 
sayesinde insanlar hem diğer ülkelerin, 
hem kendi ülkelerinde yaşadıkları 
bölgenin dışındaki güzelliklerin, hem de 
geçmişte yaşamış olan insanların 
bırakmış oldukları kültürel mirasın 
farkına varırlar. Gelecek kuşaklara daha 
yaşanılabilir bir dünya bırakmanın 
gerekliliğine inanarak hayata farklı açılardan bakabilirler.

Eskiden yalnız zengin ve boş vakti çok olan kimselerin yaptığı bu geziler, ulaşımın 
sürekli gelişmesi (hız, konfor ve güvenlik gibi) ve kısa zamanda herkesin tatil 
yapmasını sağlayan toplumsal gelişmeler (oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri 
vb) sonucunda gittikçe çoğalmıştır. 

Turistlerin barınmaları, eğlenip dinlenmeleri için yapılan oteller, moteller, pansiyonlar,  
plajlar, lokanta ve gazinolar, kamp alanları, eğlence yerleri, spor ve avcılık tesisleri,  
kaplıcalar birer turizm kurum veya kuruluşudur. Bu kurumların sayısı, konforu, 
personelinin güler yüzlülüğü, buralara ulaşım kolaylığı turist akışını arttırır. Turizmi 
arttıran bir başka bir etmen de tarihî eserlerin bolluğudur. Eski kent harabeleri, ünlü 
anıtlar (camiler, kiliseler, açık hava tiyatroları, müzeler vb.) her zaman insanların 
ilgisini çekmiştir. Bunların yanı sıra doğa güzellikleri de önemli bir ilgi kaynağıdır. 

Turistler gittikleri ülke ya da bölgede gördükleri yerler ve hizmet karşılığında o yöre 
halkına (Döviz) para kazandırırlar. Yani turizm ziyaret edilen ülke ve bölgenin 
ekonomisine büyük bir maddi katkı sağlar. Ülkemizde en çok Girne, Gazimağusa ve 
İskele ilçeleri turizm açısından gelişmiştir.

Turistler; hatıra eşyaları, sanat eserleri, el sanatı ürünleri, kültürel izler taşıyan 
ögelerle ilgilenirler. Turistler tarafından gösterilen bu ilgi, sanatkârların değerli 
görülmelerine katkıda bulunmakta ve kültürel geleneklerin korunmasına yardımcı 
olmaktadır.
  
Turizmin bir ülkeye katkılarını özetleyecek olursak:

a. Turizm bir ülkenin, iç ve dış ticaretini canlandırarak ülke ekonomisine büyük ölçüde   
    katkıda bulunur. 
b. Ulaşımın ve haberleşme olanaklarının gelişmesine neden olur. 
c. İnsanları birbirlerine yakınlaştırır. 
d. Bölgeler ve ülkeler arasındaki kültür alışverişini kolaylaştırır. 
e. İnşaat, mobilya, hediyelik eşya gibi sektörlerin gelişmesini sağlar.  

Merhaba benim adım Emine. 
5. sınıf öğrencisiyim. Öğretmenimiz 
bize aile büyüklerimizin evimizi 
geçindirebilmek için ne iş yaptıkları 
hakkında onlardan  bilgi almamızı 
ödev olarak verdi. Benim babam bir 
otel işletmecisidir. Onun mesleğini 
sevdiğim için onunla birlikte ev 
ödevimi yapmaya karar verdik. 

Babam oteline gelen müşterileri 
memnun edebilmek için tüm personeliyle canla başla uğraşmaktadır. Bana göre 
mesleğinin güzel yanından biri de farklı ülkelerden ve kültürlerden insanları 
tanımasıdır. Otelde benim ve  turistlerin  ilgisini çeken Kıbrıs kültürünü tanıtan 
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Ülkemizde turizmin gelişmesi için sizce neler yapılmalıdır?

Daha önce yurt dışına turistik geziye çıktınız mı? Çıkmışsanız, hangi ülkelere 

gittiniz? İlgini çeken neler olmuştur?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yabancı bir ülkede tatil yapmak isteseydin, hangi ülkede tatil yapmak isterdin? 

Neden?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yaşadığınız bölgede turist çekebilmek için yapılan binaların çevreye sizce ne 

gibi olumsuzlukları vardır?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Turizm konulu bir pankart hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sıra Sizde 

Düşünelim - Tartışalım
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Sıra Sizde 

Bu dersin sonunda üretime katkıda bulunma konusunda görüş geliştirip 
bilinçli tüketicinin özelliklerini örneklerle açıklayacağım. Bilinçli 
tüketimin aile ve ülke ekonomisine etkisini değerlendirebilecek ve 
bilinçli tüketimin doğaya etkisini analiz edebileceğim. Tüketici haklarının 
neler olduğunu fark edeceğim.

Yaşadığınız bölgede köy kadın kursları gibi el işlerinin öğretildiği ve yapıldığı kurslar 
var mı? Bu kurslarda ne tür el işleri yapılmaktadır?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bu kursların sizce insanlar için ne gibi yararları vardır?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Bunu biliyor musunuz?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bir ülkenin ekonomisini üretim ve verimlilik 
belirlemektedir. Yaşadığımız bölgenin, ülkemizin 
kalkınması için ülkemizdeki üretimin artırılması gerekir. 
Bunun için yeni iş alanları açılmalı ve geliştirilmelidir. Bu 
şekilde yapılan üretim, ülkemizin ekonomisinin gelişimine 
katkı sağlar. Bölgelerimizde yeni iş alanları kurulması için 
girişimcilere ihtiyaç duyulur. Girişimci yenilikleri fark eden 
ve yaptığı yatırımlarla yeni iş imkânları açan kimsedir. 
Üretimin bizzat içinde olarak katkıda bulunur.

Siz de girişimciliğinizin hikâyesini bulunduğunuz sıradan 
başlatabilirsiniz. Nasıl mı? Üretime katkı sağlamak için 
yalnızca aktif olarak belirli bir alanda çalışmaya gerek 
yoktur. Eskiyen malzemeler geri dönüşüm ile 
değerlendirilerek ve doğal kaynaklar israf edilmeyerek de 
üretime katkı sağlanabilir. Mesela, enerji kaynakları 
verimli kullanılarak enerji üretimine, atık kağıtlar, kağıt 
kumbaralarına atılarak kağıt üretimine, cam şişeler, geri 
dönüşüm kutularına bırakarak da cam üretimine katkıda 
bulunulabilir. Ayrıca üretime katkı sağlamak amacıyla yeni 
fikir ve projeler üretebilir ve kamuoyu ile paylaşılabilir. 

Etkinlik

Yapıyorum, Satıyorum

S�z de b�r ürün tasarlayıp onu en �y� şek�lde nasıl pazarlayab�leceğ�n�z �le �lg�l� b�r 
proje yazıp arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Üretim ile tüketim bir dengede olmalıdır. Sizce tüketimi olmayan ürünler 
üretilirse, ne gibi sonuçlar ortaya çıkar?

Bir ürünü aldıktan sonra pişman oldunuz mu? Olmuşsanız ne aldığınızı sınıf 
arkadaşlarınızla paylaşınız. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aile ekonomisine katkıda bulunmak için size düşen sorumluluklar ve 
davranışlar nelerdir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bir ülkenin ekonomisini üretim ve verimlilik 
belirlemektedir. Yaşadığımız bölgenin, ülkemizin 
kalkınması için ülkemizdeki üretimin artırılması gerekir. 
Bunun için yeni iş alanları açılmalı ve geliştirilmelidir. Bu 
şekilde yapılan üretim, ülkemizin ekonomisinin gelişimine 
katkı sağlar. Bölgelerimizde yeni iş alanları kurulması için 
girişimcilere ihtiyaç duyulur. Girişimci yenilikleri fark eden 
ve yaptığı yatırımlarla yeni iş imkânları açan kimsedir. 
Üretimin bizzat içinde olarak katkıda bulunur.

Siz de girişimciliğinizin hikâyesini bulunduğunuz sıradan 
başlatabilirsiniz. Nasıl mı? Üretime katkı sağlamak için 
yalnızca aktif olarak belirli bir alanda çalışmaya gerek 
yoktur. Eskiyen malzemeler geri dönüşüm ile 
değerlendirilerek ve doğal kaynaklar israf edilmeyerek de 
üretime katkı sağlanabilir. Mesela, enerji kaynakları 
verimli kullanılarak enerji üretimine, atık kağıtlar, kağıt 
kumbaralarına atılarak kağıt üretimine, cam şişeler, geri 
dönüşüm kutularına bırakarak da cam üretimine katkıda 
bulunulabilir. Ayrıca üretime katkı sağlamak amacıyla yeni 
fikir ve projeler üretebilir ve kamuoyu ile paylaşılabilir. 

Düşünelim - Tartışalım

Sıra Sizde 

Bir ülkenin ekonomisi için üretim ne kadar 
önemliyse tüketim de o kadar önemlidir. Bilinçli 
tüketici; piyasadaki fiyatları, ürünleri araştıran ve 
karşılaştırma yapan güncel bilgiye sahip kişidir. 
Bir haksızlıkla karşılaştığında, zarara uğradığında 
hakkını nerede, nasıl arayacağını bilir. Bilinçli 
tüketici aşırı tüketimi sevmez, israftan kaçınır, 
alacağı ürünün fiyat etiketini kontrol eder. İhtiyacı 
yoksa kampanyalı, promosyonlu ürünlerin 
cazibesine kapılmaz. Bilinçli tüketici aldığı 
ürünlerin son kullanma tarihini kontrol eder. 
Taklit, korsan, sahte ürünlerden uzak durur. 
Bilinçli tüketici elektronik ürünlerin garanti belgesi 
faturasını mutlaka alır ve onaylatır. Satın aldığı 
ürünleri 30 gün içinde iade edebileceğini veya 
değişim yapabileceğini bilir. Bilinçli tüketici yolda, 
kapıda, telefonla veya internette satış yapan art 
niyetli kişilere itibar etmez. Gereksiz elektrik, su 
ve telefon kullanımını azalarak aylık fatura 
tutarlarını düşürebilir.  
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Araştıralım

Asit yağmurları nasıl yağar? Çevreye etkileri nelerdir? Araştırma 
yaparak görsel resimlerle bilgi edininiz. Bulduklarınızı sınıf 
arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Afiş Hazırlıyorum

“Bu dünya hepimizin. Bizden sonraki kuşaklara daha iyi, yaşanabilir bir dünya 
bırakabilmek için herkesin sorumluluk alması gerekir.”

Sloganını taşıyan bir afiş hazırlayıp sınıfımıza asalım.  

Etkinlik

Bunu biliyor musunuz?

Üretimde kullanılan hammaddelerin büyük bir 
çoğunluğunu, unutmayalım ki dünyamızın 
kaynaklarından sağlıyoruz. Bu kaynakların bir gün 
tükenebileceği bilinciyle yaşamalıyız. Günümüzde 
çevre sorunları tüm doğal dengeyi tehdit eder hâle 
gelmiş ve insanın yaşayabilirliğini tehlikeye 
sokmuştur. 

Ozon tabakası dünyamızın etrafını çevreleyen 
ozonosfer olarak da adlandırılan tabakadır. 
Canlılar için yaşamsal devamlılığının sağlanması 
için önemlidir. Dünyamızın çevresinde koruyucu 
katman oluşturarak uzaydan gelecek tehlikelere 
karşı korur. En belirgin koruyucu etkisi güneş 
ışınlarını süzerek zararlı ışınların bize ulaşmasını 
engellemesidir. Ozon tabakası parfüm, sprey, 
fabrika gazları, egzoz gazı, gaz dumanları, 
orman yangınları vb  sebeplerden dolayı zarar 
görmektedir.
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Kendimi Değerlendiriyorum

A) Aşağıda, ünitemizle ilgili bazı sözcükler karışık harf düzeninde 

verilmiştir. Bu harfleri doğru biçimde sıralayarak doğru sözcükleri 

oluşturunuz.

B) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerden doğru olanların başına “D”, 

yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz. Yanlış olan cümlelerin 

doğrularını noktalı yerlere yazınız.

1. (     )  Bir terzi elbise dikerse, üretici; kumaş satın alırsa tüketici olur.  

 ……………………………………………………………………………….

2. (     ) Bir ülkenin ekonomik faaliyetleri, insanların ihtiyaçlarını 

karşılamalı ve üretime katkı koymak için ülke şartlarına uygun 

hareket edilmelidir. 

 ……………………………………………………………………………….

3. (     ) Ekonomik faaliyetleri daha fazla hayvancılık ile tahıl, patates 

üretimi olan bölgemiz Girne bölgesidir. 

 …………………………………………………………………………….
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4. (    ) Turistlerin gittikleri ülke ya da bölgede gördükleri yerler veya 

hizmet karşılığında, o yöre halkına verdikleri paraya döviz denir.

 ……………………………………………………………………………….

5. (    ) Bir ülkenin ekonomisi için üretim ne kadar önemliyse, tüketim de 

o kadar önemsizdir.

 ……………………………………………………………………………….

6. (    ) Bilinçli tüketici taklit, korsan veya sahte ürünleri tercih eder.

  ……………………………………………………………………………….

7.       (    ) Geri dönüşüm kutularına atılan malzemeleri tekrardan 

değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sağlayabiliriz.

  ……………………………………………………………………………….
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C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen anahtar sözcüklerle 

tamamlayınız.

İhracat Turizm İthalat

Lefke Bakır Sanayi 

Güzelyurt Pamuk İskele

Bilinçli Tüketici Tütün Geri dönüşüm

- Ülkemizde ………………. ve pamuk, önceleri çok fazla yetiştirilen, ancak 

günümüzde yok denecek kadar az olan iki sanayi bitkisidir.

-  Bir ülkede üretilen ürünlerin yabancı ülkelere satılarak gelir elde 

edilmesine ……………………. denir.

- Lefkoşa ilçesi ………………... yönünden daha fazla gelişmiştir.

- Tahıl ve enginar üreticiliği en fazla …………………… ilçemizde 

yapılmaktadır.

- ……………….. , dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanıtmak gibi amaçlarla 

yapılan geziler ile bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik 

kültürel çalışmaların tümüdür.

- Yurtdışında üretilen malların ülkedeki alıcılar tarafından satın 

alınmasına …………………... denir.

- Ekonomik faaliyetleri arasında narenciye daha fazla ………………. ile 

…………….. bölgelerinde yapılmaktadır.

- ……………………….., ne alacağını bilen, israftan kaçınan kişilerdir. 

- Cam, kağıt ve plastikleri ……………………………. kutularına atarak bu 

ürünlerin tekrardan üretimine katkıda bulunabiliriz. 

- Eskiden ülkemizde …………………. çıkaran maden ocağı vardı.
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D) Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz. Doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1) Aşağıda üretim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) İnsanlar ülke ekonomisine katkı sağlamak için üretim yapar. 
B) İnsanlar boş zamanlarını değerlendirmek için üretim yapar. 
C) İnsanlar temel ihtiyaçlarını gidermek için üretim yapar.
D) İnsanlar gelir elde etmek için üretim yaparlar.

Ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerini işleyen 

fabrikalar vardır.

2) Ülkemizde aşağıdaki fabrikalardan hangisine rastlanmaz? 

A) Zeytinyağı Fabrikası 

B) Harup Fabrikası

C) Narenciye Paketleme Fabrikası

D) Şekerpancarı Fabrikası  

3) Aşağıdaki seçeneklerde verilen yerleşim yerlerimizden hangisi ülkemizin 

üzüm üretiminde en önde gelen yerleşim yerimiz olarak bilinir?

A) Mehmetçik 
B) Yeşilırmak
C) Tatlısu
D) Dipkarpaz

Harup – Pekmez 

4) Yukarıda tabloda verilen ilişki hangi seçenekte yoktur?

A)  Limon - Limonata  
B)  Üzüm - Sucuk 
C)  Zeytin - Yağ 

D)  Çilek - Köfter 

5) Dünyanın farklı yerlerinde farklı bitkilerin yetişmesinin sebebi, aşağıdaki 

seçeneklerden hangisidir? 

A)  Sanayilerinin fazla gelişmemesi.
B)  Ülkelerinin bulunduğu yere göre farklı iklime sahip olması.  
C) İnsanların farkı bitki yetiştirme bilgilerinin olmayışı.

D)  Ülkelerin kendi aralarında yaptıkları antlaşmalardan dolayı.



Ünite 6 Ürettiklerimiz ve Paylaşımı

160 161

6) Aşağıdaki seçeneklerde verilen ekonomik faaliyetlerden hangisi, Mesarya 

Bölgesi’nde diğer seçeneklere göre daha çok yapılmaktadır?

 A) Sulu tarım     B) Sanayi C) Küçükbaş Hayvancılık   D) Turizm

 

7) Geçmişte “Bakır” madeninin çıkarıldığı bölgemiz aşağıdakilerden 

hangisidir?

 A)  Lefke      B) İskele  C) Girne  D) Gazimağusa

8) Aşağıdakilerden hangisi turizmin ülke ekonomisine etkilerinden değildir?

 A)  Bir ülkenin iç ve dış ticaretini canlandırarak ekonomisine katkı sağlar.
 B)  Ülkeler arası kültür alış verişini kolaylaştırır.
 C)  Ulaşım, haberleşme olanaklarının gelişmesine neden olur.
 D)  Ülkenin inşaat, mobilya hediyelik eşya gibi sektörlerinin gelişimine engel olur. 

9) Aşağıdaki ürünlerin hangisinin doğada yok oluş süresi en fazladır?

 A)  Pet şişe            B) Cam şişe       C) Kola kutu   D) Gazete

10)  Ülkemize yabancı ülkelerden gelen turistlerin, ihtiyaçları için harcadıkları 

paraya ne  ad verilir?

 A)  Milli gelir  B) Gelir - Gider C) Döviz  D) İthalat

11) Hazan, okulda bilinçli tüketici nasıl olunacağını öğrendi. Kendi de bilinçli bir 

tüketici olmak  isterse, aşağıdaki seçeneklerde verilen davranışlardan 

hangisini yaparsa, doğru bir davranış olmaz?

 A)  Alacağı ürünün piyasa fiyatını araştırarak karşılaştırma yapması.
 B)  Haksızlığa uğradığında hakkını nerede arayacağını bilmesi. 
 C)  Aşırı tüketimi sevmemesi, israftan kaçınması.
 D) İhtiyacı olmasa da, indirimli promosyonlu ürünleri alarak kar etmiş olması.  

Genç bir girişimci, ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin gelişmesi için 

süt fabrikası açtı. İşlerinin iyi gitmesiyle üretimini ve iş olanaklarını 

çoğalttı. Üretilen mallarını dış ülkelere satarak ekonomik gelirini artırdı.

12)  Yukarıdaki girişimci gibi, üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına ne  

        denir?

 A) İhracat  B) ithalat  C) Ürün D) Dış Pazar
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13) Aşağıdaki seçeneklerde verilen ekonomik faaliyetlerden hangisi ülkemizde 

yapılmamaktadır?

 A) Yükseköğrenim  B) Gemi yapımı C) Turizm D) Tarım

14) Doğal kaynakların israfının önlenmesine ve ülke ekonomisine katkıda 

bulunmak için, eski ürünleri veya atık maddeleri tekrardan kullanarak 

üretime katkıda bulunulmasına ne ad verilir?

A) Atık maddeleri değerlendirme
B) Yeniden kullanma 
C) Geri kazanım
D) Geri dönüşüm

15) Turizm geliri yüksek olan bir bölgede, aşağıdaki seçeneklerde verilen 

mesleklerin hangisinde artış görülmesi beklenmez?

A) Taksicilik 
B) Rehberlik
C) Elektrikçilik
D) Aşçılık 

16) Aşağıdaki seçeneklerde verilen ürünlerden hangisinin hammaddesi, tahıl 

ürünlerinden biri değildir?

 A) Bulgur  B) Un  C) Pekmez  D) Ekmek 
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KONULAR:

 Ülkemizde Ulaşım

 Ülkemizde Ticaret

 Medyanın Önemi

TEMEL KAVRAMLAR:

 Ulaşım 

 Ulaşım sistemleri 

 Ticaret 

 Medya  

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI:

1. Evinizde ulaşım araçları var mı? Varsa hangileridir?

2. Eskiden kullanılan ulaşım araçlarının günümüzde kullanılmama sebepleri sizce 

nelerdir?

3. Eskiden kullanılan ulaşım araçları ile günümüzde seyahat etmek ister misiniz? 

Nedenleriyle açıklayınız.

4. Ulaşım araçlarından hangi veya hangileri ile yolculuk yaptınız?

5. Ulaşım araçları sizce hayatımıza ne gibi kolaylıklar getirmiştir?

6. Sizce ulaşımın ülke ekonomisine etkisi var mı? Varsa nelerdir?

7. Ülkemizde üretilmeyen, ancak farklı ülkelerden ithal edilen 5 farklı ürünün hangi 

ülkelerde üretildikleriyle birlikte yazınız.

8. Ülkemizde üretilmeyen ve dış ülkelerden almak zorunda olduğumuz ürünler 

sizce nelerdir?

9. Sizce dış ticarette ülkemiz en fazla hangi ülke ile işbirliği içerisindedir?

10. Ülkemizde insanlar iletişim için hangi araçlardan yararlanırlar?

7. Ünite

ÜLKEMİZİN DÜNYAYLA 
BAĞLANTISI
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ÜLKEMİZDE ULAŞIM

Bu dersin sonunda günümüzde ulaşımın önemini kavrayıp, dünyada 
ve ülkemizde kullanılan ulaşım sistemlerini karşılaştırabileceğim. 
Ülkemizde kullanılan ulaşım sistemlerinde kullanılan araçları 
sıralayabilecek,  kullanılan ulaşım sistemlerinin geçmişten günümüze 
nasıl değiştiğini açıklayacağım. Ülkemizdeki ulaşım sistemlerini 
ülkemizin coğrafî konumuyla ilişkilendirebileceğim.

Okuma Parçası

164 165

Merhaba, benim adım Yusuf. Beşinci sınıfta öğrenciyim. Okulumuzda izcilik 
faaliyetleri yapılmaktadır. Ben de diğer arkadaşlarım gibi bu faaliyetlere destek 
veren küçük izciyim. Özverili çalışan öğretmenlerimizin yürüttüğü faaliyetler 
bizleri her zaman heyecanlandırmış ve neşelendirmiştir.  

Son olarak bizleri Antalya'da bir izci kampına götürdüler. Okulda aile görüşmesi 
yapılarak nasıl bir program olacağı ailelere açıklandı. Benim gidebileceğimi ailem 
söylediğinde oldukça sevinmiştim. Geçen günlerde heyecanlanmıştım. Çünkü 
Antalya'ya gidebilmek için uçağa binmemiz gerekiyordu. Uçağın, deniz aşırı ve 
uzun yolculuklarda en fazla kullanılan ulaşım aracı olduğunu sınıf öğretmenimiz 
daha önceleri söylemişti. İlk defa uçağa binecektim. Oturacağım koltuk cam 
kenarına gelmişti. Kendimi çok şanslı hissetim. Bir kuş gibi havada olmak ve 
yeryüzünü yükseklerden görebilmek muhteşemdi. Kamp süresince unutulmayacak 
anlar ve günler yaşadık. Arkadaşlarıma ve öğretmenlerime ne kadar çok teşekkür 
etsem azdır. 
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Sizlerin de Yusuf gibi uçağa binerek yurt dışına gittiğiniz oldu mu? Uçağa 

binmişseniz neler hissettiğiniz? Açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Ülkemizden başka ülkelere gidebilmek için hangi ulaşım araçlarını 

kullanmak zorundayız? Neden?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Ülkemizde hangi ulaşım araçları kullanılmaktadır?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Ülkemizde kullanılmayan ulaşım araçları hangileridir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

Sıra Sizde 
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Ulaşım; 

Bir eşyanın veya kişinin bir yerden başka bir yere gitmesi, taşınması işidir. 
Medeniyetlerin gelişmesinde ve birbirine etki yapmasında ulaşımın büyük rolü görülür. 
Ulaşım araçları geliştikçe insanların iletişimi, birbirlerine yaklaşımları, karşılıklı ilgileri 
günden güne artmıştır.

Ulaşımın gelişmesi endüstri, tarım, kültür ve sanat alanındaki ürünlerin hızlı bir şekilde 
yayılmasını sağladı. Günümüzde eşya, mal ve bilgiler ulaşımın gelişmesi sayesinde hızlı 
bir şekilde dünyaya yayılmaktadır. Bu gelişmeler sonucunda günler süren yolculuk 
mesafeleri saatlere, hatta dakikalara indirildi.

Bunu biliyor musunuz?

Düşünelim - Tartışalım

İpek Yolu sadece tüccarların değil, aynı zamanda doğudan (Çin,) batıya (Avrupa) 

ve batıdan doğuya bilgelerin, orduların, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de yolu 

olmuştur. Doğudan batıya doğru gelişen bu ticari harekette daha önceki çağlardan 

beri kullanılmakta olan bir yol güzergâhından yararlanılmıştır. Yoğun bir şekilde 

ipek, porselen, kâğıt, baharat ve değerli taşların taşınmasının yanında kıtalar 

arasındaki kültür alışverişine de imkân sağlayan bu binlerce kilometre 

uzunluğundaki kervan yolları, zaman içinde İpek Yolu olarak adlandırılmıştır. İpek 

Yolu Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının ötesinde, 2000 yıldan 

beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşımakta ve 

olağanüstü bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır.

Ulaşım araçları olmasaydı, ne gibi zorluklar yaşanırdı?
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Bir ülkede ulaşımın gelişmesi daha çok o 

ülkenin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. 

Gelişmiş ülkeler doğal koşulların olumsuz 

etkilerini aşarak ülkenin birçok yerine her 

türlü ulaşımı götürmüştür. Ülke 

ekonomisinin gelişmesi, insanların 

birbirleriyle buluşması, farklı kültürler 

arası değerlerin paylaşılması için ulaşım 

araçlarından yararlanılır. Dünya 

genelindeki ulaşım sistemleri; kara 

yolları, deniz yolları, hava yolları, 

demir yolları ve boru hatlarıdır. 
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Karayolu Ulaşımı: 

Ulaşımın karada yapılan şekline denir. Karada hareket eden ulaşım araçlarına 
verilen genel ad kara taşıtlarıdır. Bunların hareket hâlinde olması ve kullanılması 
çeşitliliğine göre değişiklik gösterir. Bunlar araba, kamyon, kamyonet, tır, minibüs, 
otobüs, motor, bisiklet, atv, at arabası, traktör gibi araçlardır.

Denizyolu Ulaşımı: 

Su üstünde hareket ederek, insanları veya yükleri istenilen yerlere götürebilen 
araçlara deniz taşıtı denir.   Gemi, feribot, yat, yelkenli, tekne, taka, denizaltı, 
hovercraft, jet ski, sandal, kano vb. araçlar deniz taşıtı olarak adlandırılmaktadır.

Ülkemizde Ulaşım

Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığı pek çok ülkede yapıldığı gibi büyük oranda karayolu 
ile yapılmaktadır. Kıbrıs, dünyadaki konumuna göre Akdeniz'de bir ada olduğu için, 
diğer ülkelere ulaşım deniz veya havayolu ile yapılmaktadır. Ada dışına çıkışlarda 
havayolunu tercih ediyorsak “Ercan Havaalanı”nı, deniz yolunu tercih ediyorsak “Girne 
Turizm Limanı, Gazimağusa Limanı veya Karpaz Gate Marina”yı kullanabiliriz. 

Ülkemizin küçük olması ve kalabalık bir nüfusu olmayışı, demiryollarını yapımına engel 
olmuştur. Ülkemizde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle deniz altından borularla Türkiye'den 
getirilmektedir. Su, yine borularla ülke geneline dağıtılmaktadır.

Geçmişte ülkemizde ulaşım bugünkü gibi yaygın değildi. insanlar bir yerden bir yere 
gidebilmek için at, eşek, deve gibi hayvanları kullanmaktaydı. Bu yolculuklar şimdiki 
gibi değil saatler hatta günler alıyordu.

Havayolu Ulaşımı: 

İsminden de anlaşılacağı gibi ulaşımın havadan yapılan şeklidir.  Havada hareket 
eden bu araçlara hava aracı denir. Havayolu ulaşımı uçak, helikopter, planör, 
zeplin, balon, uzay mekiği gibi hava taşıtlarıyla yapılmaktadır.

Demiryolu Ulaşımı:

Demir raylar üzerinde yapılan ulaşım şekline denir. Metro, tramvay, tren ve hızlı 
tren gibi araçlarla yapılmakta olan ulaşım şeklidir.

Boru Hattı: 

Su, petrol ve gaz gibi maddeleri boruların içinde taşımasına denir.
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Okuma Parçası

KKTC Su Temin Projesi, Toros Dağları'nın suyunun Akdeniz'den boru ile 
geçirilerek KKTC topraklarına taşınması işidir. Dragon Çayı (Anamur, Mersin) 
üzerinde yapılan Alaköprü Barajı'nda biriktirilen su boru hattı ile Akdeniz 
kıyısına getirildi. Buradan asma boru ile Akdeniz'i geçip Kıbrıs'a çıkarıldı. 
Kıbrıs'a ulaşan su kıyıdan Girne yakınlarında yapılan Geçitköy Barajı'na 
aktarılıyor. KKTC topraklarında yapılan iletim hatlarıyla su ihtiyacı olan alanlara 
ulaştırılmaktadır. Bu, "Asrın projesi" olarak nitelendirilmektedir.

Araştıralım

Geçmişte ülkemizde kullanılan, ancak günümüzde kullanılmayan ulaşım 

araçlarını araştırarak yazınız.

……………………………………………………………………………………………………
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Düşünelim - Tartışalım

Sizce geleceğin ulaşım araçları nasıl olacak?

Bunu biliyor musunuz?

Ülkemizde 1905-1951 yılları arasında demiryolu hattı vardı. Trenle Lefke ile Mağusa 
şehri arasındaki hat boyunca yolcu ve yük taşınmaktaydı.
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Sıra Sizde 

Ülkemizde kullanılan ulaşım araçlarını aşağıya yazınız.

Kara 

Taşıtları

Hava 

Taşıtları

Deniz 

Taşıtları 

Demiryolu 

Taşıtları

Boru 

Hattı

Ülkemizde kullanılmayan ancak başka ülkelerde ulaşım sistemlerinde kullanılan 

araçları aşağıya yazınız.

Kara 

Taşıtları

Hava 

Taşıtları

Deniz 

Taşıtları 

Demiryolu 

Taşıtları

Boru 

Hattı
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ÜLKEMİZDE TİCARET

Bu dersin sonunda ticaretin ekonomik açıdan önemini açıklayabilecek, 
ulaşımın ticaretle ilişkisini kurabileceğim. KKTC ve farklı ülkeler arasında 
ekonomik alış-veriş olduğunu fark edeceğim.

Arkadaşlarınızla para karşılığı değil de, mal takası ile bir alış verişte 

bulundunuz mu? Nasıl bir takas yaptınız?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Aile büyüklerinizden  eskiden mal takası ile yapılan alış verişlerde hangi 

ürünleri kullandıklarını araştırarak yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………......

Günümüzde bir mala sahip olabilmek için en fazla ne kullanılmaktadır? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Ticarette ulaşımın önemi sizce nedir? Açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………........................

 

Yurtdışından satın aldığın bir ürünün eline geçene kadar hangi hususlara 

dikkat edersiniz? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Sıra Sizde 
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İlk insanlar, hayatlarını devam ettirebilmek için gerekli olan ihtiyaçlarını yakın 
çevrelerinden karşılamak durumundaydılar. Zaman içinde ihtiyaçlarını avcılık, çobanlık 
ve çiftçilik yaparak karşılamaya çalışmışlardır. Zamanla ürettikleri malların fazlasını 
takas yöntemiyle ticarete dönüştürmüşlerdir. Malın mala değişimindeki zorluklar 
nedeni ile bu yöntemden vazgeçmişlerdir. Günümüzde daha çok değişim aracı olarak 
para kullanılmaktadır. 

Ticaretin ortaya çıkış nedeni, insanın 

ihtiyaçlarını karşılama arzusudur, 

diyebiliriz. Üretimin ve kaynakların kısıtlı 

olmasından dolayı insan, kendinde 

olmayan mal veya hizmeti bir 

başkasından sağlamak istemektedir.  

Bunun için de kendinde bulunan mallar ile 

değiş tokuş yapmaya başlamıştır. Daha 

sonra iş bölümünün gelişmesi ve ticari 

malların çeşitlerinin artması ile ortak bir 

değişim aracına ihtiyaç duyulmaya 

başlamıştır. Böylelikle ekmek, altın, 

fasulye, inci, at gibi mallar, para gibi bir 

değişim aracı olarak kullanılmaya 

başlamıştır.
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Bunu biliyor musunuz?

Paranın keşfi, ticaretin kolaylaşmasını ve 
yaygınlaşmasını sağlamıştır. Ulaşımın ve 
iletişimin de gelişmesi ile birlikte ticaret 
bugünkü hâlini almıştır. Günümüzde ticaret, 
bir ülke ekonomisinin merkezinde yer 
almaktadır.
 
Bundan önceki ünitemizde bir ülkenin 
gelişmesinin ve  zenginleşmesinin o ülkede 
bulunan ekonomik faaliyetlere bağlı 
olduğunu öğrenmiştik. Ülkede bulunan 
ekonomik faaliyetlerin çokluğu ya da boyutu 
ülkenin ekonomik durumunu ortaya 
koymaktadır. Değişen şartlara bağlı olarak 
tarım toplumundan, sanayi toplumuna 
geçilmiş, üretim araçları ve yöntemleri 
geliştirilmiştir. Endüstri ve ulaşım 
sektörünün gelişmesi ile de ticaret artmıştır. 
Şehirlerarası, ülkeler arası ve kıtalar arası 
ticaret yapılmıştır. 

Parayı ilk kim buldu? 

Lidyalıların parayı bulan ilk uygarlık olduğu iddiaları 
olmakla birlikte, para kullanımı daha eski 
medeniyetler olan Sümerler'de ve Mısır'da da 
vardır. Ancak günümüzdeki anlamıyla para 
kullanımı Lidyalı’lara atfedilir.
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Ticaret, ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşmasını sağlar. Günümüzde ticaret, kâr 
gütmek gayesiyle yapılır. Ticarette her zaman üretici ile tüketici karşı karşıya 
gelmez. Çoğu zaman üreticiler ve tüketiciler arasında aracılar görev alır. Aracılar, bu 
faaliyeti kâr amacı ile yaparlar. Kâr olmayınca ticaret de olmayacaktır. Ticaretin 
fonksiyonu, fazla üretilen ürünleri ihtiyacı olanlara ulaştırmaktır. Tüketicilerin, 
ürünleri çoğu zaman doğrudan doğruya üreticilerden satın almaları oldukça zordur. 
Ürünlerin, tüketicilere ulaştırılmasında dağıtım sisteminden yararlanılır. Dağıtım 
sisteminde ürünün zamanında ve güvenli bir şekilde tüketiciye ulaşabilmesi, en 
fazla dikkat edilen hususlardır. 

Araştıralım

Ülkemizde üretilen hellim, peynir ve yoğurt soframıza gelene kadar 

nasıl bir yol izliyor? Üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarını 

araştırarak yazınız

Ülke içinde yapılan alış verişlere iç ticaret; ülkeler arasında yapılan ticarete dış ticaret 
denir. İç ve dış ticarette ulaşım çok önemlidir. Ulaşım imkânları, satılan ya da alınan 
ürünün maliyetini doğrudan etkilemektedir. Ulaşımın güvenli ve hızlı olması, taşınan 
ürünlerin zarar görmeden ve bozulmadan yerine ulaşması, uluslararası ticarette ulaşım 
teknolojilerinin önemini arttırmaktadır. Teknoloji geliştikçe ticaret de gelişmiştir. 
Eskiden bir ülkeden başka bir ülkeye mal götürülmesi çok uzun sürüyordu. Ancak 
şimdi aynı malların son teknoloji uçaklar sayesinde bir ülkeden başka bir ülkeye 
götürülmesi çok kolay bir hâl almıştır.
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Düşünelim - Tartışalım

Ulaşım, satılan veya alınan ürünün maliyetine sizce nasıl bir etki yapar?

Ülkemizin dünya üzerindeki konumu ve coğrafi 
koşulları birçok tarımsal ve hayvansal ürünün 
yetiştirilmesine olanak vermektedir. Bu alanlarda 
ekonomik faaliyetler daha çok iç ticaret için 
yapılmaktadır. Ancak üretim fazlalıkları dış ülkelere 
satışta (alış-veriş) bulunarak ülke ekonomisine katkı 
sağlamaktadır.  Ülkemizde daha çok narenciye, 
patates, süt ürünleri, rakı, tavuk gibi ürünler dış 
ülkelere ihraç edilmektedir. Bu ürünlerin zarar 
görmeden istenen yere zamanında ulaşması ancak 
sağlıklı ve doğru ulaşım araçlarıyla yapılabilir.

Ülkemizde üretilen ürünlerin büyük bir kısmı Türkiye'ye (yaklaşık % 50'si) , bazı 
ürünler ise İslam ülkeleri ile Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmektedir.  
   
Hammadde kaynaklarımızın yetersiz oluşu, ülkemize uygulanan ekonomik ambargolar, 
sanayi ekonomisinin yeterince gelişememesine neden olmuştur. Toplum ihtiyaçlarını 
karşılamak için de dış ülkelerden ihtiyaç duyulan ürünler ithal edilmektedir. Taşıt 
araçları dış ülkelerden ithal edilen ve büyük paraların harcandığı ürünlerin başında 
gelmektedir. Bunu beyaz eşyalar ile elektronik cihazlar, akaryakıt, tıbbi ilaçlar vb. 
ürünler takip etmektedir. Bu ürünlere gereksiz harcanan paralar ülke ekonomisine 
zarar vermektedir.  

Sıra Sizde 

Ürün Adı Nerede Üretildi

Televizyon 

Spor ayakkabı

Okul çantası

Arabamız 

Cep telefonu  

Ocak 

Buzluk 

Koltuk 

Kot pantolon

Şampuan

Aşağıda evimize ihtiyaçlarımız için alınan ürünlerin bazıları verilmiştir. Bu 
ürünlerin nerede üretildiklerini büyüklerimizden yardım alarak yazınız. 
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MEDYANIN ÖNEMİ

Bu dersin sonunda iletişimde medyanın önemini örneklerle 

açıklayabilecek, KKTC'deki medya kaynaklarını sıralayabileceğim. 

Medya kaynakları hakkında bilgilenerek onları etkin bir şekilde 

kullanacağım.

Okuma Parçası

 Merhaba benim adım Yeşim. Gazimağusa'da yaşamaktayım. Bayramın birinci günü 
Lapta'ya anneannemin ziyaretine gitmek için erkenden kalktık. Hazırlıklarımız 
yaparak arabamıza bindik.  Babam ve annem arabaya biner binmez emniyet 
kemerlerini taktılar. Ben de arka koltukta emniyet kemerini takarak uzun bir 
yolculuk için hazırdım. Yol boyunca radyomuz gerek güzel şarkılar çalarak, gerekse 
haberleri vererek bizlerin sıkılmadan yolculuk yapmasını sağladı.

Anneannemin evine vardığımızda, sevinçten yüzünde güller açtığını gördük. Elini, 
yanaklarını öperek bayramlaştık. İlerleyen saatlerde dayılarım, teyzem ve eşleri ile 
yeğenlerim geldi. Bir anda evin avlusu dolup taşmıştı. Bir tek Londra'da yaşamakta 
olan teyzem ve ailesi yoktu.
 
Annem kardeşleriyle o evde yaşadıkları çocukluk anılarını anlatıyordu ki anneannem 
elinde bir eski albümle çıkageldi. Albümdeki fotoğrafların birçoğu siyah beyazdı. 
Dedemin kahvehanede gazete okurkenki hâli, anneannemin dinlediği radyo ve 
dedemin ilk aldığı televizyon çok ilgimi çekmişti. O günlerde güncel olaylar hakkında 
bilgi edinebilmenin başka yolu yoktu. Günümüzde bu araçlar çok değişikliğe 
uğramışlardı. Teknolojik gelişmeler bu araçların gelişmesine, hatta bilginin daha hızlı 
yayılmasına neden olmaktadır.

Biz gülüp eğlenirken annemin cep telefonu çalmıştı. Arayan Londra'daki teyzemdi. 
İnternet aracılığıyla görüntülü aramıştı. Anneannem dahil herkesle görüntülü 
konuşmuştu. Hepimizin bayramını kutlayarak yazın geleceklerinin müjdesini 
vermişti. Onun ve ailesinin sağlıklı oluşunu görmek, başta anneannem olmak üzere 
herkesi çok sevindirmişti. Anneannem telefonun yapabildiklerine şaşırsa da kızı ve 
torunlarıyla konuşması onu çok sevindirmişti.

Babam, anneanneme görüntülü konuşabilmesi için akıllı telefon almayı teklif etti, 
fakat anneannem kullanamayacağını söyleyerek reddetti. 
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Günümüzde iletişim araçları hangileridir?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Medya dendiğinde ne anlıyorsunuz?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

En fazla kullanılan iletişim aracı sizce nedir? Neden?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

En çok izlemeyi sevdiğiniz televizyon programları hangileridir? Neden?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Sosyal medya denince aklınıza ne gelir?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Sosyal medyanın sizce yararları ve zararları nelerdir?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Sıra Sizde 
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İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknoloji oldukça 
gelişmiştir. Gelişen teknoloji insanların günlük 
hayatlarında kullandığı tüm iletişim araçlarını da 
yakından etkilemiştir. Eskiden kullanılan iletişim 
araçları teknoloji sayesinde geliştirilmiş ve bunlara 
yenileri de eklenerek günümüzde kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu bağlamda gelişen teknolojinin 
meyvelerinden bir tanesi de medyadır.

Günlük hayatımızda sık sık duyduğumuz ve telaffuz 
ettiğimiz medya; televizyon, radyo, gazete, dergi, 
internet gibi araçlarla meydana gelmektedir. Yani 
medya; saydığımız ve sayamadığımız tüm iletişim 
araçlarını bir çatı altında toplar.  Bunlara aynı 
zamanda kitle iletişim araçları adı da verilir.

Sıra Sizde 

Aile büyüklerinizden yararlanarak ülkemizdeki yerel medya araçlarını aşağıdaki 

tabloya yazınız.

Televizyon Kanalları Gazeteler  Radyo Kanalları Dergiler

180 181

Medya ya da kitle iletişim araçları dediğimizde 
gazeteden, dergiden ve internetten önce aklımıza 
televizyon gelmektedir. Çünkü günümüzde her 
ailenin evinde televizyon vardır. Televizyon tüm 
dünyada olan olaylar hakkında bizlere bilgi verir, her 
konuda fikrimizin olmasını sağlar. 

Radyo da tıpkı televizyon gibi kolay ulaşılan ve 
hemen hemen her evde bulunan işitsel bir medya 
aracı, yani kitle iletişim aracıdır. Yerel televizyon 
kanalları ile radyo kanalları daha çok ülkemizi 
ilgilendiren konuları ele aldıkları için bu kanalların 
izlenmesi ve dinlenmesi bizlerin daha çok 
bilgilenmesini sağlamaktadır. 
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180 181

Kıbrıslı Türklerin ilk 

radyo ve televizyon 

yayınını yapan Bayrak 

Radyo Televizyon 

Kurumunun (BRTK) 

kronolojik gelişimi.

Bunu biliyor musunuz?
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Düşünelim - Tartışalım

Günümüzde televizyon ve radyoları daha çok ne amaç için kullanıyoruz? 

İnternet, birçok bilgisayar sistemini 
birbirine bağlayan, dünya çapına yayılmış 
olan bir iletişim ağıdır. Sürekli büyüyen bu 
ağ, bilgiyi saklama ve paylaşma ve bilgiye 
kolayca ulaşma ihtiyacı sonucunda ortaya 
çıkmıştır.  Herhangi bir sahibi olmayan bu 
ağa ulaşabilmek için her bilgisayarın 
kendine özgün bir adresi vardır. İnternete 
ulaşıldığı takdirde mevcut tüm bilgi elinizin 
altındadır ve aradığınız her şeye ulaşabilir 
bir konumdasınızdır. Günümüzde gelişen 
teknolojik cihazlar sayesinde birçok işimizi 
internet aracılığı ile gerçekleştirebiliyoruz. 
Örneğin, görüntülü telefon konuşmaları, 
yazılı dosyaların başka bir yere aktarılması, 
evimizdeki cihazların kontrolü, bankadaki 
hesaplarımızın işlemleri gibi daha birçok işi 
internet aracılığı ile gerçekleştirebiliyoruz.
 
Dünyada 3 milyar insandan daha fazla 
kişinin interneti kullandığı düşünülmektedir. 
Bunun başlıca nedeni çift taraflı (karşılıklı) 
paylaşım imkânı veren bir sistem oluşudur. 
Bu sisteme de günümüzde sosyal medya 
denmektedir.    
 
Gazete, dergi, radyo ve tv gibi iletişim 
araçları günümüzde popülerliğini 
kaybetmeye başlamıştır. Bunun nedenleri: 
(1) Tek taraflı bilgi paylaşım sistemi artık 
günümüzde internetin gelmesi ve bu eski 
sistemi içine almasıyla birlikte tek taraflı 
paylaşımlardan çift taraflı paylaşımlara 
geçmiştir. Bu sayede insanlar karşılıklı 
olarak hem görüntü hem ses ve yazıyla 
birçok yönde içerik paylaşımına girmiş ve 
sosyal medyanın faydalı olmasını 
sağlamışlardır. (2) Medyada yapılan tanıtım 
ve ticari işler için maddi harcamalar 
gerktiriyordu. Sınırlı ve dar kapasite, 
internet aracılığı ile daha geniş ve sınırsızca 
yapılmaya başlandı. Maliyetin de düşük 
olması tanıtım ve ticari işlerin sosyal 
medyadan yapılmasına neden olmuştur.
(3) İnternette yararlanılan bilginin 
güvenirliliği tartışılsa da, sosyal ağlar 
sayesinde bilgiye kısa sürede ulaşılmaktadır. 

182 183



Ünite 7 Ülkemizin Dünyayla Bağlantısı

Düşünelim - Tartışalım

Araştıralım

İnternette kullanılan sosyal medya ağları hangileridir? 

Büyüklerinizden yardım alarak yazınız.

Yandaki karikatürde de anlaşılacağı üzere 
internet kullanıcılarının bazıları sosyal medya 
bağımlısı adayıdır. Bazı hastalıklar insanı yatağa 
düşürmese de bize farkına varmadan zarar 
vermektedir. Sosyal medya bağımlılığı da aynen 
bu şekilde insanı etkileyen ve hapseden bir 
hastalık hâline gelmiştir. 

Hemen her gün milyonları internet bağlantılı 
bilgisayar, telefon ve benzeri cihazın başına 
toplayan sosyal paylaşım ve sosyalleşme 
sitelerinin her geçen gün sayıları artıyor ve her 
geçen gün genç yaşlı, çoluk çocuk demeden 
pek çok beyni bağımlı hâle getiriyor. 

Uzun vakitlerimizi amaçsızca internete bağlı cihazlar önünde harcıyoruz. Tüm özel 
hayatımızı bu sitelerde paylaşıyoruz. Ayrıca kendimiz için değil de sırf paylaşımlar için 
bir şeyler yapmak amaçsızca yapılan işlerdir. Arkadaşlarımızın özel günlerini bile 
sosyal ağlar ile kutlamak bizleri sosyal kişiliklerden uzaklaştırıyor. 

Sosyal medya bağımlılığının siz çocuklar için  ne gibi zararları vardır? 

Su

İnternet

Etkinlik

Büyüklerinizden de yardım alarak medya kaynaklarının etkin bir şekilde nasıl 
kullanılabileceği ile ilgili bir proje yapınız.
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1- Malın malla değişimine …………………. denir.

2- Su, petrol ve gaz gibi maddeleri boruların içinde taşımasına ………………….. denir.

3- Asrın projesi olarak bilinen ………………… Temini Projesi Geçitköy'de 

depolanmaktadır.  

4- Metro, tramvay, tren ve hızlı tren gibi araçların, demir raylar üzerinde yapılan 

ulaşım şekline ………………………… denir. 

5- Bir eşyanın veya kişinin bir yerden başka bir yere gitmesi, taşınması işine 

…………………………………… denir.

6- Ulaşım için ilk devrim …………………………………………… icadı oldu.

7- Günümüzde ticaret, bir ülke ……………………………sinin merkezinde yer almaktadır.

8- …………………, birçok bilgisayar sistemini birbirine bağlayan, dünya çapına yayılmış 

olan bir iletişim ağıdır.

9- ………………..; televizyon, radyo, gazete, dergi, internet gibi iletişim araçlarını bir 

çatı altında toplar ve bunlara aynı zamanda kitle iletişim araçları adı da verilir.

10- …………………….. ulaşımı, havada hareket eden araçlarla yapılan ulaşıma denir.

11- Günümüzde daha çok değişim aracı olarak ………………. kullanılmaktadır.

 

 1             

    2          

     3         

4              

   5           

6              

7              

  8            

   9           

 10             

    11          

A. Aşağıdaki  boş yerleri doldurmada kullanılan kelimeleri sırasıyla 
yazdığımızda ortada gizlenen kelimeyi bulunuz.

Kendimi Değerlendiriyorum
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B. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerden doğru olanların başına “D”, 
yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz. Yanlış olan cümlelerin doğrularını 
noktalı yerlere yazınız.  

1. (   ) İnternet dünya sınırlarını kaldıran bir teknolojidir ve sosyal medya aracılığı ile 
çok uzak ülkelerden mal siparişi alıp verebiliriz.

………………………………………………………………………………..................................................

3. (   ) Demiryolu ulaşım sistemi uzun yıllar önce ülkemizde kullanılan ulaşım 
sistemiydi. 

....................................................................................................................

4. (   )  Bir mala sahip olabilmek için değişim aracı olarak daha çok para 
kullanılmaktadır. 

 
....................................................................................................................

5. (   )  Günümüzde ticaret, kâr amacıyla yapılmaz.
 
....................................................................................................................

6. (   )  Ticarette çoğu zaman üreticiler ile tüketiciler arasında aracılar görev alır.
 
....................................................................................................................

7. (   )  Ülkeler arasında yapılan ticarete, “dış ticaret” denir.

....................................................................................................................

8. (   )  Ülkemizde dış ticaret en fazla Avrupa Birliği ülkeleri ile yapılmaktadır.

....................................................................................................................

9. (   )  Radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi medya araçlarına “kitle iletişim aracı” 
denir. 

....................................................................................................................

10. (   ) Sosyal medya tek taraflı paylaşım olanağı sağladığı için dünyada en fazla 
kullanılan iletişim aracıdır. 

....................................................................................................................

11. (   )  Kıbrıslı Türkler ilk radyo yayınına “Barış Radyosu” olarak başladı. 

....................................................................................................................                                                        
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C. Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz. Doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1) “Eskiden kervanlara, hayvanlara veya yelkenli gemilere yüklenen ticari 
     mallar, günler süren uzun yolculuklar sonunda satılacağı ülkeye ulaşırdı.”

    Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki seçeneklerde verilen durumlardan 
hangisi söylenebilir? 

 A) Ticaret geçmişte daha kolay yapılmaktaydı.
 
 B) Geçmişte ülkeler arasındaki alışveriş daha kolay sağlanmaktaydı.

 C) Geçmişte teknolojik yetersizlikler nedeniyle ticaret zor şartlarda        
yapılmaktaydı. 

 D) Geçmişte insanlar ticaretin nasıl yapılacağını bilmemekteydi.
 
2) Ülkemizdeki ulaşım sistemlerini düşündüğümüzde aşağıdaki araçlardan 

hangisine ihtiyaç duyulmamaktadır?

 A) Uçak   B) Hızlı tren  C) Gemi     D) Otobüs

3) Neyin icadı ulaşımda devrim yaratmıştır?

 A) Buharlı makinelerin icadı.

 B) Tekerleğin keşfi.

 C) Akaryakıtla çalışan makinelerin icadı.

 D) Uçağın icadı.

4) Kemal, ailesi ile birlikte Türkiye'ye gitmek istiyor. Zamanı kısıtlı olduğu 
için hangi ulaşım aracı ile gitmek onun için en doğrusu olur?

 A) Yelkenli    B) Yat    C) Gemi   D) Uçak

Hürriyet – Kıbrıs – Halkın Sesi -  Yeni Düzen – Sabah – Havadis – Cumhuriyet 

Star Kıbrıs – Volkan 

5) Yukarıda tabloda verilen gazete isimlerinden kaçı yerel gazetelerimizdir?

 A) 4    B) 5     C) 6     D) 7

6) Su temin projesi ile Alaköprü Barajı'ndan ülkemize deniz altından boru 
hattı ile su getirilmişti. Aşağıdaki yerleşim yerlerimizden hangisine bu su 
ilk olarak ulaşmaktadır?

 A)  Lefke    B) İskele    C) Girne    D) Geçitköy

7) Bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan iletişim ağına ne denir?

 A) Face Book     B) Mail    C) İnternet    D) Medya

186 187



Ünite 7 Ülkemizin Dünyayla Bağlantısı
8) İnternet üzerinden İngiltere'den satın almak istediğimiz bir telefonu 
     ülkemize getirmek istiyoruz.

 Bu alışverişi yapabilmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisini 
yapmamıza gerek yoktur?

 A) Alınan ürünün parasını ödemeli.

 B) Ulaşım araçlarından yararlanmalı.

 C) İletişim araçlarından yararlanmalı.

 D) Devlet organlarından izin almalı.

9) Günümüzde sosyal medya kullanımının artış göstermesinin başlıca nedeni 
nedir?

 A) Tek taraflı bilgi paylaşım sistemi olması.

 B) Çift taraflı bilgi paylaşım sistemi olması.

 C) Bilginin daha güvenilir olması.

 D) Saklama alanının daha kısıtlı olması.

10) Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya sitelerinden biri değildir?

 A)  www.facebook.com  B)  www.youtube.com

 C)  www.twitter.com D) www.galatasaray.org

11) Aşağıdakilerden hangisi yerel televizyon kuruluşlarımızdan değildir?

 A) Kanal T    B) Genç TV   C) Fox TV   D) BRTK

12) Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya bağımlılığının zararlarından biri 
olarak sayılmaz?

 A) Uzun süre elektronik cihazlarda boş vakit geçirmek.

 B) Özel yaşamımızın her anını sosyal medyada yayınlamak.

 C) Araştırma ödevimizi yapıp çıktı almak.

 D) Sosyal medyada bir şeyleri paylaşmak için bir şeyler yapmak.

13) Kitle iletişim araçlarının genel adı nedir?

 A) Medya   B) İnternet    C) İletişim   D) Sosyal Medya

14) Aşağıdaki cihazlardan hangisi tek yönlü, görsel ve işitsel kitle iletişim  
aracıdır?

   A) Radyo  B) Televizyon   C) Akıllı televizyon   D) Tablet
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15) Aşağıdakilerden hangisi dış pazardan ithal ettiğimiz ve en büyük pazar 
payını elinde bulunduran üründür? 

   A) Giyim   B) Telefon    C) Araba    D) Beyaz eşyalar
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