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1.ÜNİTE BİREY VE TOPLUM 

İNSANDAN İNSANA GİDEN YOL 

 

İletişim: Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasına iletişim denir. 

İnsanların olduğu her yerde iletişim vardır. Konuşmamız, susmamız, yüz ifadelerimiz, 

oturuş biçimimiz, iletişim kurmak için yaptığımız bazı davranışlardır. Ağzımızdan çıkan 

sesler, çizdiğimiz resimler, konuştuğumuz dil, kullandığımız yazı ve yazı araç gereçleri 

iletişim kurmamıza yardımcı olur. 

Kullandığımız yöntem ve araçlara göre iletişim üçe ayrılır. 

 

 Sözlü İletişim: Konuşarak kurduğumuz iletişimdir. Yüz yüze ya da toplantılarda 

yaptığımız konuşmalar,  telefonla yaptığımız görüşmeler birer sözlü iletişimdir.  

 Yazılı İletişim: Yazıyı kullanarak gerçekleştirdiğimiz iletişimdir. Mektuplar, faks 

mesajları, elektronik postalar, sosyal medya mesajları yazılı iletişime örnektir. 

 Sözsüz İletişim: Beden hareketleri, jestler, mimikler, ses tonu, fiziksel görüntü ve 

kıyafetler sözsüz iletişimi yansıtan unsurlardır.   

 

 Jest: Bir duyguyu, düşünceyi ya da bir konuyu anlatırken el, kol, ayak veya baş ile 

yapılan hareketler ve beden hareketlerinin tamamına verilen isimdir.  

 Mimik: Bir duyguyu, düşünceyi ya da bir konuyu anlatırken kaş, göz, ağız, yüz 

hareketleriyle anlatılmasıdır. 

 Beden dili: Vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden 

oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen sözel olmayan iletişim şeklidir. 

 

 

Etkili iletişim: Kişinin kendisini karşısındakilere en iyi şekilde ifade etmesi ve 

karşısındakilerden gerekli ilgi ve etkiyi görmesidir.  

 

Etkili bir iletişimde dikkat edilmesi gerekenler 

1-Bireyin kendini tanıması    2-Etkili anlatım    3-Etkili dinleme       4-Empati kurma 

 

Etkili İletişimi Olumsuz Etkileyen Tutumlar 

 

Konuşmacıdan Kaynaklı Sorunlar 

 İyi hazırlanmamış konuşma metni  

 Eksik bilgi ve mesaj verme  

 Yanlış anlaşılmaya neden olacak 

ifadeler kullanma  

 Aynı ses tonu ile sıkıcı konuşma  

 Dinleyiciye karşı ön yargılı olma  

 Dinleyicinin seviyesine uygun 

konuşmama  

 

Dinleyiciden Kaynaklı Sorunlar 

 Dikkatsiz dinleme  

 Bilgi eksikliği  

 Ön yargılı dinleme  

 Geri bildirim yapmama  

 Yetersiz algılama, yanlış yorumlama  

 Soru sormama 
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İletişimi Olumsuz Etkileyen Davranışlar 

 Çok konuşmak ve cevap hakkı 

vermemek 

 Her zaman sen dili ile konuşmak. 

 Emir vermek. 

 Suçlayıcı bir tavırda olmak 

 Yönlendirmek, öğüt vermek, teselli 

etmek. 

 

 

İletişimi Olumlu Etkileyen Davranışlar 

 Ben dili ile konuşmaya özen 

göstermek. 

 Suçlayıcı ve kırıcı olmamak 

 Konuşmaktan çok dinlemeyi tercih 

etmek 

 Sabırlı olmak. 

 Başarılı ve iyi iş yapanları tebrik etmek 

 Açık ve net olmak 

 

İLETİŞİMİN GÜCÜ 

 

 Sözlü ve yazılı iletişimin en önemli unsuru dildir.  

 Karşımızdaki kişiye söylemek istediklerimizi sakin, açık, net ve doğru anlaşılacak 

şekilde ifade etmeliyiz.  

 Etkili iletişim, hem doğru dinlemeye hem de doğru konuşmaya bağlıdır. Etkileyici 

konuşma ve etkin dinleme yapabilmek için kitap okuma alışkanlığı kazanmalıyız. 

 

 İletişim yalnızca sözel iletişimden ibaret değildir.  

 Bedenin duruş biçimi, jest (el, kol ve baş hareketleri), mimik (yüz ifadeleri), giyim, göz 

teması, duruş mesafesi gibi sözel olmayan iletişim kanallarını doğru kullanmak etkili 

iletişim için gereklidir. 

 

Empati: Kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve 

düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasıdır. Empati kurmak, dış dünyayı 

karşımızdaki insanın penceresinden, görmeye çalışmak demektir. Bir başka deyişle 

kendimizi onun yerine koymak demektir. Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin 

gücünü artırır.  

 

Etkili Dinleme: İletişimde bulunduğumuz kişiden mesajı tam ve doğru alma etkinliğidir. 

 

Etkili Dinleyicinin Özellikleri 

 Dikkatini karşısındaki kişiye verir. 

 Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler. 

 Göz teması kurar. 

 Son sözü söylemek için çabalamaz. 

 Dinlerken vereceği cevabı düşünmez. 

 Yargılamadan, suçlamadan dinler (önyargılı değildir). 

 Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır. Empati kurar. 

 Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz. 

 Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder. 

 Konuşmacının duygu ve düşüncelerine anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur. 
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Ben Dili: 

 Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini 

ifade ederek konuşmasıdır. 

 “Ben” ile başlar “ben” ile biter. 

 İletişim engeli oluşturmaz. 

 Karşımızdakinin davranışlarını hedef 

alır. 

Örnek: Bugün seni derste görmeyince 

meraklandım. Derslerine yeterince 

çalışmamana üzülüyorum.  

 

Sen Dili:  

 Karşımızda insanın kişiliğini hedef alan 

konuşma biçimidir. 

 “Sen” ile başlar “sen” ile biter.  

 İletişim engeli oluşturur. 

 Yargılar, suçlar, eleştirir. 

Örnek: Bugün yine derste yoktun? 

Derslerine hiç çalışmıyorsun!  

 

 

 

 

İletişim Engelleri: Önyargılı olmak, isim takmak, tehdit etmek, sıkça soru sormak, emir 

vermek, eleştirmek, sen dili kullanmak vb. 

 

İletişimde Yapılan Hatalar 

Emir vermek, Tehdit etmek, Uyarmak, Konuyu saptırmak, İsim takmak, Sınamak, Öğüt 

vermek, Eleştirmek, Yargılamak, Nutuk çekmek, Suçlamak, Alay etmek 

 

İletişimi Zorlaştıran Davranışlar 

1- Karşımızdaki insanı yönlendirmeye çalışmak. 

2- Karşımızdaki insanı eleştirmek, suçlayıcı davranmak ve yargılamak. 

3- Çok veya alakasız sorular sormak. 

4- Teselli etmek, konuyu değiştirmeye çalışmak. 

5- Teşhis, tanı koymak. 

6- Karşımızdaki insanlara takma isimleriyle hitap etmek, 

7- Argo (sokak ağzı) ve hakaret içerikli konuşmalar yapmak. 

8- Kendi düşünce ve fikirlerimizi tek doğru olarak kabul etmek, başkalarının duygu ve 

düşüncelerini önemsememek ve saygı göstermemek. 

9- Ön yargılı davranmak, İnsanları oldukları gibi kabul etmemek. 

10- Sözünden dönmek, alay etmek, oyalayıcı davranmak. 

 

HIZLI İLETİŞİM GÜÇLÜ TOPLUM 

 

Kitle İletişim Araçları: Yazılı, sesli ya da görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan 

her türlü teknik iletişim aracına kitle iletişim araçları denir. Gazete, radyo, televizyon, 

internet kitle iletişim araçlarından bazılarıdır. 

 

Medya, gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel ağ (internet) gibi kitle iletişim 

araçlarının tümünü kapsayan genel bir terimdir. 
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Sosyal medya: Web teknolojilerinin hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi 

paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya 

sistemidir. 

 

Devlet, medya ve iletişim araçlarının özellikle çocuklarımıza olan etkisini sağlıklı hâle 

getirmek için çeşitli tedbirler almıştır. 

  

 Bunlardan biri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’dur. RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu), radyo, televizyon ve internet faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle 

görevlendirilmiştir. Bu kurum akıllı işaretler gibi projeler geliştirerek başta çocuklar olmak 

üzere aileleri bilinçlendirmeye çalışmaktadır.  

 

 Yine bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı ve RTÜK iş birliğiyle “Medya Okuryazarlığı” projesi 

hazırlanmış ve uygulanmıştır. Medya Okuryazarlığı dersinin amacı öğrencinin medya 

karşısında pasif bir alıcı olmak yerine medyayı okuyabilecek bilince ulaşmasını 

sağlamaktır.  

 

İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

Kitle iletişim özgürlüğü insanların, haber, bilgi ve düşünceleri iletişim araçları vasıtasıyla 

serbestçe elde edilebilmesi, açıklayabilmesi ve yayılabilmesidir.  

 

 Kitle iletişim özgürlüğü, insanların kendilerini söz, yazı, resim gibi yollarla ifade 

etmesidir,  düşünceyi açıklama özgürlüğüdür. 

 

İletişim Hak ve Özgürlükleri  

 

 Haberleşme Özgürlüğü 

 Haber Alma Hakkı 

 Özel Hayatın Gizliliği  

 Kitle İletişim Özgürlüğü 

 Düşünce ve İfade Özgürlüğü 

 Bilgi Edinme Hakkı 

 Tekzip ve Düzeltme Hakkı 

 

 

 İletişim hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır.  

 

Madde 20: Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir...  

Madde 22: Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır...  

Madde 26: Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına 

veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir... 

 

Akıllı İşaretler: İzleyicileri televizyon yayınlarının olumsuz etkilerinden korumak 

amacıyla Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından geliştirilen sembol sistemidir.  

Akıllı işaretler televizyon programlarının yaş grubumuza uygunluğu konusunda bize 

programı izlemeden önce uyarı verir. 
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RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve 

televizyonların yayınlarını denetlemek için 1994 yılında kurulmuştur.  ALO RTÜK 178 

 

 

Tekzip: Yalanlama ve düzeltme yazısı demektir.  

Herhangi bir kişi veya bir kurum hakkında, bir basın yayın organında gerçeğe aykırı, asılsız 

bir haber yayınladığı zaman o kişi veya kuruluşun isteği üzerine direkt veya mahkeme 

kararıyla dolaylı yönden o basın yayın kuruluşunun yanlış, asılsız ve gerçeğe aykırı olarak 

yaptığı haberi, yalanlama ve düzeltme yayınına tekzip denir.  

 

Sansür: Gazete, dergi gibi basın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların 

önceden devlet makamları tarafından incelenerek basım ve yayının yasaklanmasıdır. 

 

 

2.ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS 

BEYLİKTEN CİHAN DEVLETİNE 

 

Türk boyları, Malazgirt Zaferinden sonra yurt edinmek için Anadolu’ya gelmeye başladı. Bu 

boylardan biri de Osmanlı Devletinin kurucusu olacak olan Kayı boyu idi. Selçuklular bazı 

Türk boylarını Bizans sınırına uç beyliği olarak yerleştiriyordu. Selçuklu Sultanı Alaeddin 

Keykubat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayı boyunu ilk olarak Ankara yakınlarındaki 

Karacadağ yöresine yerleştirdi. Daha sonra Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini yaylak ve 

kışlak olarak verdi.  

 

Kösedağ Savaşı(1243): Türkiye Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı’nda Moğollara karşı ağır 

bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi. Anadolu’da iç karışıklık ve iktidar boşluğu ortaya çıktı. 

Bu siyasi boşluktan yararlanan Türkmen boyları bağımsızlıklarını ilan ettiler. Böylece 

Anadolu’da siyasi birlik bozuldu ve İkinci Beylikler Dönemi başladı. Osmanlı Beyliği de bu 

dönemde kuruldu. 

 

 Ertuğrul Bey’den sonra Kayı Boyunun başına Osman Bey geçti. 

 Osman Bey 1288’de Karacahisar’ı fethetti ve burayı kendisine merkez edindi. Osman 

Bey, bu kaleyi fethederek İznik’ten İstanbul’a giden ana yola da hâkim oldu. 

Karacahisar’ın ardından Osman Bey Bizans’tan İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir’i 

almıştır.  

 1302 yılında büyük bir Bizans ordusu ile Osmanlılar arasında Koyunhisar (Bafeon) 

Savaşı yapıldı. (Osmanlı ile Bizans arasındaki ilk büyük savaştır.) 

 

 Osman Bey’den sonra yerine oğlu Orhan Bey geçti. Bursa ve İznik’i fetheden Orhan Bey 

Bursa’yı başkent yaptı. Orhan Bey döneminde Bizans’a ait Anadolu topraklarının tamamı 

ele geçirildi. Ayrıca Anadolu Türk birliğini sağlamak amacıyla Karesi Beyliği’ni Osmanlı 

topraklarına kattı. Orhan Bey zamanında Karesi Beyliği’nin deniz gücünden 

(donanmasından) yararlanılarak Rumeli’ye geçildi.  
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 Osmanlı Devletinin Rumeli’ye geçmesinde Bizans İmparatorluğunun da etkisi oldu. 

Rakipleriyle taht mücadelesine giren Bizans İmparatoru Kantakuzen Orhan Bey’in yardımı 

ile tahtını korumayı başardı. Karşılığında ise Gelibolu’da küçük bir kale olan Çimpe 

Kalesi’ni Türklere verdi. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilk toprağı olan bu küçük kale 

yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Çimpe Kalesi Avrupa’ya yapılacak seferler için bir 

askeri üs olarak kullanıldı. 

 

İskân Politikası: İskân, insanların bir bölgede yaşamaları için yerleştirilmesi anlamına 

gelmektedir.  

 Osmanlı Devleti, Balkanlarda fethettiği toprakları Türkleştirmek ve İslamlaştırmak 

için iskân politikası uygulamış, Anadolu’daki göçebe Türkmenleri yeni fethettiği 

bölgelere yerleştirmiştir. 

 

İskân politikası sayesinde; 

 Fethedilen yerlerde Türk nüfusu artmış ve Türk-İslam kültürü yayılmıştır. 

 Balkanların Türkleşmesi ve İslamlaşması sağlanarak buralarda uzun yıllar kalıcı 

egemenlik kurulmuştur. 

 Boş ve verimsiz araziler tarıma açılarak üretim ve vergi gelirleri artmıştır. 

 

OSMANLI DEVLETİNDE ORDU 

Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemesinde askerî teşkilat önemli rol oynamıştır.  

 

 Osman Bey döneminde ilk fetihler gönüllü askerler ile yapılmıştır.  

 Orhan Bey döneminde ise yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulmuştur. 

Ancak fetihlerin devamlılığı ve toprakların güvenliği için daha çok askere ihtiyaç vardı.  

 Osmanlı Devleti asker ihtiyacını karşılamak için I. Murat zamanında Pençik Sistemi ile 

Tımar Sistemini uygulamıştır. 

 II. Murat zamanında ise Devşirme Sistemi uygulamaya konulmuştur. 

 

Yeniçeri Ocağı: Kapıkulu piyadeleri içindeki en önemli ocaktır. Üç ayda bir ulufe adı 

verilen maaş alırlardı. Savaş zamanı orduya katılır, savaş dışında İstanbul’un 

güvenliğini sağlarlardı. Emekli olana kadar başka bir işle ilgilenemezler ve evlenemezlerdi. 

 

Devşirme Sistemi: Osmanlı Devletinde, asker ve yönetici olarak görev yapmak üzere 

Hristiyan ahali arasından erkek çocuklarının seçilmesi ve yetiştirilmesidir. Bu uygulama 

Yeniçeri Ocağı ve diğer Kapıkulu ocaklarının insan kaynağını karşılamaktaydı. 

 İlk olarak Çelebi Mehmet zamanında uygulanmıştır. II. Murat zamanında kanunlaştırılarak 

daha sistemli bir hale getirilmiştir. 

 

Tımarlı Sipahiler: Merkezden uzak yerlerdeki tımar sahipleri tarafından beslenen 

askerlerdir.  

 Osmanlı ordusunun en kalabalık gücünü oluştururdu. Masrafları tımar sahipleri 

tarafından karşılanırdı. Savaş zamanı orduya katılır, barış zamanı bulundukları yerin 

güvenliğini de sağlarlardı.  
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Kapıkulu Askerleri: Padişaha bağlı, başkentte bulunan, sürekli ve üç ayda bir maaş (ulufe) 

alan askerlerdir. Kapıkulu Piyadeleri ve Kapıkulu Süvarileri olarak iki kısma ayrılırdı. 

 

DENİZ KUVVETLERİ (DONANMA) 

 

 Osmanlılarda ilk denizcilik faaliyetleri Karesi Beyliğinin alınmasıyla başladı. Bu 

donanma ile Osmanlılar Rumeli’ye geçme imkânı elde ettiler. 

 I. Bayezıt zamanında Gelibolu’da bir tersane kuruldu. İlk deniz savaşı I. Mehmet 

zamanında Venedik’le yapıldı.  

 Osmanlı donanması Kanuni döneminde Ege ve Akdeniz’in en önemli gücü haline 

gelmiştir. 

 

 Osmanlıda donanma komutanına Kaptan-ı Derya, gemi komutanlarına Reis ve deniz 

askerlerine de Levent denirdi. 

 Barbaros Hayrettin Pasa, Turgut Reis, Salih Reis, Pirî Reis, Murat Reis, Seydi Ali Reis, 

Kılıç Ali Reis meşhur Türk denizcileridir. 

 

Divan-ı Hümayun: Osmanlı Devletinde devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara 

bağlandığı en önemli yönetim organıdır. Orhan Bey zamanında kurulmuştur. Alanında 

uzman kişilerden oluşan divan teşkilatı padişaha devlet idaresinde yardımcı olurdu. Ancak 

son kararı padişah verirdi. Ayrıca çözülemeyen şeri ve hukuki davaların karara bağlandığı en 

yüksek mahkeme ve idari makamdı.  

 

Divan Üyeleri 

Sadrazam (veziriazam): Padişahın vekili ve yardımcısıdır. Padişahın mührünü taşırdı. 

Fatih döneminden itibaren divan toplantılarına başkanlık etmeye başladı. Padişah sefere 

katılmadığı zaman orduyu komuta ederdi.  

 

Vezirler: Daha çok askerî ve siyasi işlerden sorumluydular. Devlet idaresinde veziriazama 

yardım ederlerdi.  

Kazasker: Divan toplantılarında büyük davalara bakar, kadıların ve müderrislerin ata-

malarını yapardı.  

Defterdar: Bütçenin hazırlanması ve devletin diğer mali işlerinden, gelir ve 

giderlerinin hesaplanması işlerinden sorumludur.  

Nişancı:  Divan toplantılarında alınan kararlara ve diğer belgelere padişahın imzası olan 

tuğrayı çekmekle görevlidir. Ayrıca fethedilen toprakların gelirlerine göre devlet 

görevlilerine dağıtımını yapardı. 

  

Reisülküttap: Devletin ilk dönemlerinde nişancıya bağlı olarak çalışan kâtiplerden biriydi. 

Zamanla devletin dış işlerinden sorumlu oldu.  
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Şeyhülislam: Divan toplantılarında alınan kararların dine uygun olup olmadığına karar 

verirdi.  

Kaptan-ı Derya: Donanma komutanıdır. Kanuni zamanında divanın asıl üyesi olmuştur.  

 

 

KURULUŞ DÖNEMİ (1299-1453) PADİŞAHLARI 

 

OSMAN BEY DÖNEMİ (1299 - 1324) 

 Söğüt’te 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti.  

 Bilecik’i alınca başkent yaptı.  

 Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı’nı kazandı (1302).  

 İlk Osmanlı parasını bastırdı. 

 

ORHAN BEY DÖNEMİ (1324 - 1362) 

 Bursa’yı fethederek başkent yaptı.  

 Bizans’ı Maltepe (Palekanon) Savaşı’nda yendi. İznik ve İzmit alındı.  

 Karesioğulları Beyliği’ni aldı. Osmanlı Devleti ilk deniz kuvvetine sahip oldu.  

 Çimpe Kalesi alındı. Rumeli’ye geçiş sağlandı.  

 Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kurdu.  

 İlk kez divan teşkilatını kurdu.  

 İznik’te ilk medreseyi açtı. 

 

I. MURAD (HÜDAVENDİGAR) DÖNEMİ (1362 - 1389) 

 Edirne’yi 1363 yılında alarak başkent yaptı.  

 Haçlılar ile yapılan ilk savaş olan Sırpsındığı Savaşı’nı kazandı.  

 Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya’yı, Hamitoğullarından parayla Isparta ve 

çevresini aldı. (Anadolu Türk birliğini sağlama) 

 I. Kosova Savaşı’nda Haçlıları yendi (1389). Ancak savaş alanını gezerken bir Sırp askeri 

tarafından şehit edildi.  

 İlk defa Tımar Sistemi’ni uyguladı.  

 Devşirme Sistemi’ni ve Yeniçeri Ocağı’nı kurdu. 

 

I. BEYAZID (YILDIRIM) DÖNEMİ  (1389 - 1402) 

 İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.  

 İstanbul’u kurtarmak için gelen Haçlıları Niğbolu Savaşı’nda (1396) yendi.  

 Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağladı.  

 İstanbul’u ikinci kez kuşattı.  

 Anadolu Hisarı’nı yaptırdı.  

 Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybetti ve esir düştü.  

 Osmanlı Devleti’nde 11 yıl süren Fetret (duraklama) Devri başladı.  
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I. MEHMED (ÇELEBİ) DÖNEMİ (1413 - 1421) 

 Yıldırım Beyazid’ın oğulları arasındaki taht mücadelesinden başarıyla çıktı.  

 Fetret Devri’ne son vererek devlette düzeni sağladı.  

 Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak da kabul edilir.  

 Bu dönemde Osmanlı tarihinin ilk deniz savaşı Venediklilerle yapıldı.  

 Amcası tarafından çıkartılan Düzmece Mustafa İsyanı’nı bastırdı.  

 Kaybedilen toprakların bir kısmını geri aldı.  

 

II. MURAD DÖNEMİ (1421 - 1451) 

 İstanbul’u kuşattı fakat alamadı.  

 Anadolu’da düzeni sağladıktan sonra Macarlarla 1444 yılında Edirne-Segedin 

Antlaşması’nı imzalayarak tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed’e bıraktı.  

 Avrupalı devletler anlaşmayı bozunca oğlunun da ısrarı ile tekrar tahta geçti.  

 1444 yılında Varna Savaşı’nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.  

 1448 II. Kosova Savaşı’nda intikam isteyen Haçlıları tekrar yendi. Bu savaş ile 

Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidi kalmadı. Türkler Balkanlara 

kesin olarak yerleşti. 

 

 

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN 

 

İstanbul’un Fethi (29 Mayıs 1453) 

Fethin Nedenleri 

 Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini ve Avrupa devletlerini Osmanlıya karşı kışkırtması 

 Bizans'ın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozması ve Osmanlı Devleti için 

sürekli tehdit oluşturması. 

 İstanbul'un coğrafi konumu ve önemli ticaret yolları üzerinde bulunması 

 Peygamber efendimizin(s.a.v) İstanbul'un fethi ile ilgili hadisinin II. Mehmet'i fetih için 

teşvik etmesi. 

 

Fetih için yapılan hazırlıklar 

 Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı yaptırıldı. 

 Dönemin en büyük topları (Şahi) döktürüldü. Havan topları icad edildi.  

 Surlara yaklaşmak için tekerlekli kuleler yapıldı. 

 İstanbul'u denizden kuşatmak için 400 parçalık donanma hazırlandı. 

 Avrupa'dan, karadan gelecek yardımları engellemek için Balkanlarda bir ordu hazır 

tutuldu. 

                                             

İstanbul'un Fethi 

II. Mehmet gerekli hazırlıkları tamamlayarak şehri karadan ve denizden 6 Nisan 1453'te 

kuşattı. 72 parçalık bir donanma kızaklardan kaydırılarak Haliç'e indirildi. 53 gün süren 

kuşatmadan sonra 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul fethedildi. 
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İstanbul'un Fethinin Türk Tarihi Açısından Sonuçları 

1.  Osmanlı Devleti imparatorluk hâline geldi ve İstanbul devletin başkenti oldu. 

2.  Osmanlı Devleti toprak bütünlüğüne kavuştu. 

3.  İstanbul Boğazı, Karadeniz Ticaret Yolu Osmanlı Devleti'nin denetimine geçti. 

4.  II. Mehmet'e "Fatih" unvanı verildi. 

5.  Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi sona erdi, Yükselme Dönemi başladı. 

 

İstanbul'un Fethinin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları 

1.  Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu yıkıldı. 

2.  Orta Çağ sona erdi, Yeni Çağ başladı. 

3.  Karadeniz ticaret yolunun Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi Avrupalıların Coğrafi 

Keşifleri başlatmalarında etkili oldu. 

4.  İstanbul'un fethinden sonra İtalya'ya yerleşen bilim adamları Avrupa'da Rönesans'ın 

başlamasında etkili oldular. 

5.  İstanbul'un fethiyle kale ve surların top gülleleriyle yıkılabileceği anlaşıldı. Bu gelişme, 

Avrupa'da feodalite (derebeylik) rejiminin yıkılmasında ve mutlak krallıkların 

güçlenmesinde etkili oldu. 

 

 Fatih, İstanbul'un fethinden sonra Karadeniz kıyılarını denetim altına almak, Karadeniz 

ticaret yolu üzerindeki Osmanlı egemenliğini güçlendirmek ve Anadolu Türk birliğini 

sağlamak için fetihlere yöneldi. 

 Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım fethedildi. Kırım’ın alınmasıyla Karadeniz bir Türk 

gölü haline geldi, İpek Yolu Osmanlı kontrolüne geçti. 

 

Doğunun Fatihi: Yavuz Sultan Selim  

 I. Selim öncelikli olarak Osmanlı Devleti’nin doğu ve güney sınırları ile ilgilenmiştir.  

 Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı’nda (1514) Safevî Devleti’nin hükümdarı Şah İsmail’i 

yenerek Safevilerin Anadolu üzerindeki baskısını ortadan kaldırmıştır.  

 

 Turnadağ Savaşı (1515) ile Dulkadiroğlu Beyliği’ni ortadan kaldırmıştır. Böylece 

Anadolu’da Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır.  

 

 Mısır Seferi olarak adlandırılan Mercidabık (1516) ve Ridaniye Savaşları (1517) ile 

Memluk Devleti’ni ortadan kaldırarak Mısır’ı Osmanlı topraklarına katmış ve sınırları 

Afrika Kıtası’na kadar genişletmiştir.  

 Yavuz döneminde Mısır’ın fethedilmesiyle Baharat Yolu ve Halifelik Osmanlı Devletine 

geçmiştir. 

 8 yıllık kısa saltanat süresinde Osmanlı topraklarını yaklaşık 3 kat büyütmeyi başarmış ve 

oğlu Kanuni’ye zengin bir devlet bırakmıştır. 
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Kanun Olan Padişah: I. Süleyman (Kanuni)  

 Osmanlı Devleti’nde 46 yıl ile en uzun süre tahtta kalan padişahtır. Adaleti ve yaptığı ka-

nunlar sayesinde “Kanuni” unvanını almayı hak etti. Döneminde Osmanlı Devleti hem 

doğuda hem de batıda güçlü bir konuma geldi.  

 Ömrünün çoğu seferlerde geçti ve Zigetvar Seferi sırasında vefat etti.  

 Orta Avrupa’nın kilidi durumundaki Belgrat onun zamanında alındı (1521).  

 Mohaç Meydan Savaşı’nda Macarları yenerek Orta Avrupa’da Osmanlı hâkimiyetini 

pekiştirdi (1526).  

 Alman İmparatoru Şarken’e karşı Fransa Kralı I. Fransuva’yı destekleyerek Fransa’ya 

ayrıcalıklar (kapitülasyonlar) verdi.  

 Viyana kuşatıldı ancak ağır kış şartlarının da etkisiyle sonuç alamadı(1529).  

 Doğuda İran’a karşı üç sefer düzenledi.  

 Akdeniz’de hâkimiyeti sağlamak için önemli olan Rodos Adası alındı (1522).  

 Barbaros Hayreddin Paşa Preveze Deniz Savaşı’nda (1538) haçlı donanmasını yenerek 

Akdeniz’de üstünlüğün Osmanlı Devleti’ne geçmesini sağladı. 

 Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiş, Akdeniz’deki Türk 

egemenliği pekişmiştir. 

 

 

Denizlerdeki Fetihler  

 Orhan Bey zamanında Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne bağlanması ile 

denizcilik faaliyetleri başlamıştır. Osmanlı Devleti ilk donanmaya Orhan Bey 

Dönemi’nde sahip olmuş, ilk tersane I. Bayezıd tarafından Gelibolu’da yaptırılmıştır.  

 Osmanlı Devleti Akdeniz ve Karadeniz hâkimiyeti için Venedik ve Cenevizlilerle 

mücadele etmiştir. 

 Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını Çelebi Mehmed Dönemi’nde Venedikliler ile yapmış, 

ancak başarılı olamamıştır. 

 Fatih Sultan Mehmet İstanbul ve çevresinin güvenliğini sağlamak için öncelikle 

Karadeniz ve Ege Denizi’nde hâkimiyet kurmak istemiştir. Bu amaçla Ege Denizi’nde 

İmroz, Limni, Bozcaada, Eğriboz, Semadirek, Midilli ve Taşoz adalarını, Karadeniz’de 

Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım’ı fethetmiştir.  

 II. Bayezid Dönemi’nde ise Kili ve Akkirman Kalelerinin alınmasıyla karadan Kırım ile 

bağlantı kurulmuştur. 

 

Akdeniz’de Hâkimiyet  

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Akdeniz’de Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet kurduğu 

dönemdir. Barbaros Hayreddin Paşa’nın haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze 

Deniz Savaşı Osmanlı Devleti’ni karada olduğu gibi denizlerde de en büyük devletlerden 

birisi hâline getirmiştir. 
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Kıbrıs’ın Fethi  

 Kıbrıs’ın fethi Doğu Akdeniz’in güvenliği için oldukça önemliydi. Adada bulunan kor-

sanlar bölge ticaretine zarar veriyordu. Lala Mustafa Paşa 1571 yılında adayı fethetti.  

 Kıbrıs’ın fethinden sonra Papa’nın çağrısı ile toplanan Haçlı donanması İnebahtı Deniz 

Savaşı’nda Osmanlı donanmasını mağlup etti (1571).  

 Osmanlı Donanması altı ayda yeniden inşa edilerek tekrar Akdeniz’in en önemli deniz 

gücü hâline geldi.  

 

İstimalet politikası: Osmanlı devletinin Balkanlardaki halka uyguladığı hoşgörülü ve ılımlı 

yönetim politikasıdır. 

İstimalet politikasına göre Osmanlı Devleti; fethettikleri topraklarda bulunan halkın dinine, 

örflerine, adetlerine, yaşam biçimlerine saygı göstermiştir. 

 

Gaza ve Cihat Politikası:  

İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan 

savaşlara gaza veya cihat denir. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren genellikle Batı 

üzerine (Bizans ve Balkanlar) bir fetihler yapmıştır. Burada asıl amaç İslam dinini yaymak ve 

Müslümanları korumaktır. Osmanlıların Anadolu Beylikleri yerine Hristiyanlar üzerine 

seferler yapması diğer Türk beyliklerinin Osmanlı Devletinin etrafında toplanmasına neden 

olmuştur. 

 

AVRUPA’DA UYANIŞ 

 

COĞRAFİ KEŞİFLER 

 

15. yüzyıl ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yolları aramak başlatılan 

gezilere Coğrafi Keşifler denir. 

 

Sebepleri 

 Ticaret yollarının (İpek ve Baharat yolu) Müslümanların eline geçmesi 

 Doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşma isteği 

 Coğrafya bilgisinin ilerlemesi 

 Pusulanın geliştirilmesi 

 Gemicilik sanatındaki ilerlemeler  

 Efsane ve hurafelere inanmayan cesur gemicilerin yetişmesi 

Keşifler ve Kâşifler 

 Portekizli Bartelmi Diaz Afrika'nın güney ucuna ulaşarak Ümit Burnu'nu buldu (1487). 

 İtalyan asıllı Kristof Kolomb, Amerika Kıtası'nı buldu (1492).  

 Portekizli Vasko do Gama Hint Deniz Yolunu buldu. 

 İtalyan gemici Ameriko Vespuçi, Amerika'nın yeni bir kıta olduğunu dünyaya ilân etti ve 

kıtaya onun adı verildi. Amerika (1507). 

 1519'da Portekiz asıllı Macellan tarafından başlatılan batıya seyahat Del Kano tarafından 

tamamlanarak (1522) dünyanın yuvarlak olduğu ilk kez ispatlanmıştır. 

www.sosyalciniz.net
http://www.sosyalciniz.net/


SOSYAL BİLGİLER 7 1.DÖNEM KONULARI DERS NOTU Zeki DOĞAN 

www.sosyalciniz.net 

Zeki DOĞAN – Sosyal Bilgiler Öğretmeni sosyalciniz.net 

 

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları 

 Hristiyanlık yayıldı. Buna karşılık dünyanın düz olduğu gibi pek çok yanlış bilgi aktaran 

din adamlarına olan güven azaldı. 

 Keşfedilen yerlerde yetişen domates, vanilya, patates, tütün, kakao gibi bitki türleri 

tanındı. 

 Avrupalıların, keşfettikleri yerleri sömürgeleştirmesiyle Sömürgecilik başladı. 

 Ticaret yolları değişti. Akdeniz limanları ile Baharat ve İpek Yolu eski önemini 

kaybetti. Hint Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı. 

 Yeni keşfedilen ülkelerde bol miktarda bulunan altın ve gümüş gibi değerli madenler 

Avrupa'ya getirildi. Avrupa'da ticaretle uğraşan kişiler (Burjuva sınıfı) zenginleşti. 

Tüccarların, soyluların ellerinde bulunan toprakları satın almalarıyla soylular eski 

güçlerini kaybettiler. 

 Zenginleşen Avrupalılar, kültür ve sanat hareketlerini desteklediler. Böylece, Avrupa'da 

Rönesans'ın doğmasına ortam hazırlamış oldu. 

 

RÖNESANS 

 

"Yeniden doğuş" anlamına gelir. 15. ve 16. yüzyılda Avrupa’da edebiyat, bilim ve güzel 

sanatlar alanında meydana gelen gelişmelere verilen addır. 

Rönesansın Nedenleri: 

♦ Coğrafi Keşiflerle birlikte ekonomik refaha kavuşan halkın bilim ve sanata önem vermeye 

başlaması. 

♦ Eski Helen ve Roma dönemine ait eserlerin incelenmesi. 

♦ Kağıt ve Matbaanın öğrenilmesiyle birlikte okuma-yazma oranının artması, 

düşüncelerin geniş alanlara yayılması. 

♦ İstanbul'un fethinden sonra İtalya'ya kaçan bilginlerin orada yapmış oldukları çalışmalar. 

♦ Avrupanın İslami bilimsel eserleri kendi dillerine çevirmeleri. 

♦ Bilim adamlarını destekleyen "mesen" sınıfının varlığı. 

 Rönesans ilk olarak İtalya'da başlamıştır.  

 

 İtalya'da başlayan Rönesans hareketleri, bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Rönesans 

hareketleri Fransa ve Polonya'da bilim, İngiltere ve İspanya’da edebiyat, Almanya’da din 

alanında etkili olmuştur.  

 

Rönesansın Temsilcileri 

İtalya’da Boccaccio, Makyevel, Petrark, Bellini, Leonardo Da Vinci, Mikel Anj, Donatello, 

Rafael;   

Fransa’da Albert Dürer, Francis Bacon, Montaigne  

İngiltere’de William Shakespeare;   

İspanya’da Cervantes;  

Almanya’da Martin Luther, Erasmus  
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Sonuçları: 

 Orta Çağ'ın skolastik düşüncesi yıkılırken yerine serbest ve bilimsel düşünce doğdu. 

 Reform hareketine zemin hazırlandı. 

 Hristiyanlığın sanat ve düşünce üzerindeki baskısı sona erdi.  

 Mimari, bilim, sanat ve edebiyatta pek çok yeni eserler verildi. 

 Avrupa'da bilimsel gelişmelerin önü açıldı. 

 Aydınlanma Çağı’na zemin hazırladı. 

 

REFORM 

 

Kelime anlamı düzeltme, yenileme anlamındadır.  

16. yüzyılda Avrupa’da Hristiyanlığın Katolik mezhebindeki bozulmalara tepki olarak 

Almanya’da ortaya çıkan yeni düzenlemelere “Reform” denir. 

 

Reformun Nedenleri: 

 Kağıt ve matbaayla birlikte okur yazar oranının artması. 

 İncil'in farklı dillere çevrilmesi sonucu İncil'in asıl içeriğinin öğrenilmesi ve din 

adamlarına olan güvenin azalması. 

 Kilisenin Endülüjans yetkisini kullanarak zenginleşmesi ve halkın bu gelişmelere 

tepkisi. 

 Rönesans hareketleriyle birlikte düşünce özgürlüğünün oluşması 

 

 Reform hareketleri, Martin Luther öncülüğünde Almanya'da ortaya çıkmıştır. 

 

 Martin Luther kilisenin uygulamalarına karşı çıkmıştır. Buna karşılık kilise, Martin Luther'i 

dinden çıkarmış ve ölüme mahkûm etmiştir. Martin Luther, Katolik kilisesinin bu kararını 

protesto ettiği için Luther taraftarlarına Protestan denilmiştir. Böylece Protestanlık 

mezhebi doğmuştur.  

 Almanya’da Protestanlık, Fransa’da Kalvenizm, İngiltere’de Anglikanizm mezhepleri 

ortaya çıkmıştır. 

 

 

Reformun Sonuçları: 

 Avrupa'da yeni mezhepler ortaya çıkmış mezhep birliği bozulmuş ve mezhep savaşları 

yaşanmıştır. 

 Katolik kilisesine ve din adamlarına olan güven azalmıştır. 

 Kilisenin elinde bulunan eğitim sistemi laik bir şekle dönüştürülmüştür. 
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AYDINLANMA ÇAĞI 

 

18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan her konuda akla öncülük tanıyan düşünce sistemine 

“Aydınlanma'', bu düşünce sistemi ile gelen yeni döneme ise ''Aydınlanma Çağı'' adı 

verilir. 

 

♦ Bu dönemde deney ve gözlem önem kazanmış, doğa bilimlerinde büyük gelişmeler 

sağlanmıştır.  

Newton (Fizik ve matematik) Kopernik, Galileo (astronomi), Descartes ( matematikle)  

Jan Jack Rousseau (sosyal bilimler) 

 

SANAYİ İNKILABI 

 

18. yüzyılda İngiltere’de James Watt tarafından buhar gücünün makinelerde 

kullanılmasıyla başlayan teknolojik gelişmelere denir. 

 

Sonuçları: 

 El tezgahları ve atölyeler kapanmış, fabrikalar açılmış, mallar seri ve ucuz olarak 

üretilmeye başlanmıştır. 

 Pazar arayışı ve hammadde ihtiyacı artmış, sömürgecilik hız kazanmıştır. 

 İşçi sınıfı ortaya çıkmış, köyden şehre göç başlamıştır. 

 Osmanlı ülkesi, kapitülasyonların da etkisiyle açık pazar haline gelmiş, küçük esnaf ve 

Lonca teşkilatı çökmüştür. 

 Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı açılmış uluslararası ulaşım ve ticaret gelişmiştir 

 

 Avrupalı devletler fabrikalarda ucuz ve seri üretim gerçekleştirirken Osmanlı 

Devleti atölye gibi küçük işletmelerde üretim yapmaktaydı. Daha yüksek fiyata mal 

olan yerli ürünlerin Avrupalı ürünlerle rekabet gücü azaldı. Bu durum Osmanlı 

topraklarını Avrupalı devletler açısından ham madde temin edilecek bir kaynak ve aynı 

zamanda üretilen malların satılacağı bir pazar haline getirdi. 

 

FRANSIZ İHTİLALİ 

 

FRANSIZ İHTİLALİ:  1789 yılında Fransa’da meydana gelen bir halk hareketidir / 

ayaklanmasıdır. 

Fransız İhtilali sonucunda; 

1- Yeniçağ kapanmış ve Yakınçağ açılmıştır.  

2- Mutlak monarşi yıkılmış, cumhuriyet ilan edilmiştir.  

3- Adalet, eşitlik, özgürlük, insan hakları, demokrasi, milli irade ve milliyetçilik gibi 

düşünceler ortaya çıkmıştır.  

4- Bu düşünceler önce Avrupa’da daha sonra bütün dünyada etkili olmuştur.   

5- Milliyetçilik düşüncesi çok uluslu imparatorluklarda azınlık isyanlarına ve parçalanmalara 

neden olmuştur. 
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Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devletine Olumlu Etkileri: 

 Fransız İhtilali ile ortaya çıkan adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi gibi ilkeler Osmanlı 

Devleti’nde de etkili olmuş, bu da demokratikleşme çalışmalarının yapılmasını zorunlu 

kılmıştır. Bunlar Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet gibi çalışmalardır. 

 

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devletine Olumsuz Etkileri: 

 Fransız İhtilali ile ortaya çıkan özgürlük ve milliyetçilik gibi akımlar Osmanlı Devleti gibi 

çok uluslu devletlerde isyanlara neden oldu. Çünkü milliyetçilik akımı her milletin kendi 

devletini kurmasını öngörüyordu. Milliyetçilik akımının etkisi ve Avrupalı devletlerin 

kışkırtmalarıyla özellikle Balkanlarda azınlık isyanları ortaya çıktı. Osmanlı Devleti 

parçalanma tehlikesi geçirdi. 

 

DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN OSMANLI 

 

LALE DEVRİ (1718-1730) 

 

 Osmanlı Devletinde Lâle Devri diye adlandırılan dönem, 1718–1730 yılları arasıdır. Bu 

dönemde padişah Sultan III. Ahmed, sadrazam ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır. 

 1718 yılında imzalanan Pasarofça Antlaşması’ndan sonra başlayan ıslahat hareketleri 

sırasında Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi Avrupa’daki gelişmeleri görmek ve bilgi 

edinebilmek amacıyla Paris’e gönderildi.  

 

 Osmanlı tarihinde ilk defa Lale Devri ile Batı kültürü ve kurumlarına yoğun bir ilgi 

başlamış, Avrupa’daki gelişmeleri takip etme ihtiyacı duyulmuştur. 

 

 Avrupa’nın önemli başkentlerinde ilk kez geçici elçilikler kurulmuştur. (siyasi-

diplomatik) 

 İlk kez çiçek aşısı uygulanmıştır. (sağlık) 

  

 1720 yılında tulumbacıların yerine İtfaiye teşkilatı kurulmuştur. İtfaiye teşkilatı Osmanlı 

tarihinde batı örnek alınarak kurulan ilk teşkilat olmuştur. (sosyal) 

 Lale Devri’nde Said Çelebi ile İbrahim Müteferrika 1727’de ilk Osmanlı matbaasını 

kurmuştur. Matbaa sayesinde kitap sayısı artmış ve fiyatı ucuzlamıştır. Bilginin 

yayılması kolaylaşmıştır. (teknik - kültürel)  

 

 Lale Devri’nde ilk defa Yalova’da kâğıt fabrikası, İstanbul’da kumaş fabrikası 

kurulmuştur. (ekonomik) 

 Kütüphaneler kurulmuş, Doğu klasikleri Türkçeye çevrilmiştir. (kültürel) 

 

 Lale Devri’nin ilk mimari eserlerinden biri III. Ahmet Çeşmesi’dir. (mimari) 

 Çini atölyeleri açılmıştır.     (kültürel – ekonomik) 
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III. SELİM DÖNEMİ ISLAHATLARI 

 

 III. Selim tahta çıktıktan sonra Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yenilikler yapmıştır.  

 Nizam-ı Cedid adıyla Avrupa tarzında bir askerî ocak kurmuş ve bu ocağın 

masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedid adıyla yeni bir hazine oluşturmuştur. (askeri) 

 Avrupa başkentlerinde  daimî/sürekli elçilikler açılmıştır. 

(siyasi – diplomatik) 

 Batı dillerinde yazılmış önemli eserler Türkçeye çevrilerek Batı düşüncesinin ülkeye 

girmesine hız verilmiştir. (kültürel) 

 Yerli malı kullanımına önem verilmiştir.(ekonomik) 

 

II. MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI 

 

 II. Mahmut, tımar sisteminin bozulmasından sonra asker ve vergi toplama işini 

üstlenen ve zamanla bölgelerinde güç kazanan toprak sahibi âyanlarla Senedi 

İttifak’ı imzalamıştır (1808). Bu sözleşme ile Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah 

yetkilerinden tavizler vermiştir. 

Püf bilgi: Sened-i İttifak ile Osmanlı Devletinde ilk defa padişahın gücü kısıtlanmıştır. 

 

 II. Mahmut ayanlarla anlaştıktan sonra, bozulan ve devlete zarar veren Yeniçeri Ocağı’nı 

kaldırmıştır. Yerine “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” adıyla yeni bir ordu 

kurulmuştur. 

Püf bilgi: Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile yeniliklerin önündeki en büyük engel 

kaldırılmıştır.  

 

 Takvim-i Vekayi adlı Fransızca ve Türkçe olarak resmî bir gazete çıkarılmıştır. (kültürel-

basın yayın) 

 Avrupa tarzında yeni okullar açılmıştır. Bu okulların amaçlarından biri de yabancı dil 

bilen insan yetiştirmektir. Bu dönemde Avrupa’ya öğrenciler gönderilmiştir. (eğitim-

kültür) 

 Divanı Hümayun kaldırılarak yerine Nazırlıklar (Bakanlıklar) kurulmuştur. (yönetim) 

 İlk defa askeri amaçlı nüfus sayımı yapılmıştır. (sosyal) 

 İlköğretim (İstanbul’da) zorunlu hale getirildi. (eğitim) 

 Karantina uygulaması başlatıldı. (sağlık) 

 

 Tarihimizde Tanzimat Fermanı ile başlayıp I. Meşrutiyet’in ilanına kadar süren döneme 

Tanzimat Dönemi denir.  

 Tanzimat döneminde devletin siyasi, sosyal ve askerî alanlarda kötüye gidişini önlemek 

amacıyla daha geniş kapsamlı yenilikler yapılmıştır. Tanzimat Fermanı’na 3 Kasım 

1839’da Gülhane Parkı’nda halka okunduğu için Gülhane Hatt-ı Hümayun’u da denir. 

 

 1856 yılında Islahat Fermanı ilan edilmiştir. Bu fermanla yabancı devletlerin ülkenin iç 

işlerine karışmasını önlemek ve azınlıkların devlete bağlılıklarını kuvvetlendirmek 

amaçlanmıştır. 
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 Bu dönemde İlk kâğıt para bastırılmış, yabancı paralar yasaklanmıştır. Paranın değerinin 

düşmesi nedeniyle Avrupa paralarının değerine eşit “mecidiye” basımına başlanmıştır. 

Bu çalışmalar daha sonra kurulacak olan millî bankanın ilk hazırlıkları olmuştur. 

 

 Tanzimat sonrasında Osmanlı Devleti’nde birçok alanda olduğu gibi ekonomik alanda da 

değişimler yaşanmıştır. Özellikle 1838’de İngiltere ile imzalanan Balta Limanı Ticaret 

Antlaşması ile yabancıların serbestçe ticaret yapabilmelerine imkân sağlanmış, bu durum 

Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir. 1881 yılında Osmanlı Devleti’nin dış 

borçlarını ödeyememesi üzerine Duyun-u Umumiye İdaresi (Genel Borçlar) 

kurulmuştur. 

 

 Ziraat Bankasının Kurulması 

Avrupa devletleri ile ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde bankacılık 

gelişmeye başlamıştır. Memleket Sandıkları 1883’te aynı amaçlar doğrultusunda Menafi 

Sandıklarına dönüştürülmüştür. 15 Ağustos 1888’de Menafi Sandıkları’nın yerine Ziraat 

Bankası resmen kurulmuş, o tarihte faaliyette bulunan Menafi Sandıkları da banka 

şubelerine dönüştürülerek faaliyete başlamıştır. 1888’de Ziraat Bankası kurulmuştur. 

 

 Posta hizmetleri için Posta Nezareti açılmıştır (1840) ve ilk önce Üsküdar-İzmit arasında 

posta yolu kurulmuştur. Sonra yurdun diğer bölgelerine yayılmıştır. 1855 yılında ise 

Telgraf Müdürlüğü kurulmuş, 1872’de posta ve telgraf hizmetleri birleştirilmiştir.  

 

 Osmanlı Devleti ilk buharlı gemiyi 1827’de İngiltere’den satın almış  ve ulaşımda 

kullanmaya başlamıştır. 1851 yılında Şirket-i Hayriye adı ile bir vapur işletme şirketi 

kurulmuştur.  

 

 Osmanlıda ilk toplu taşıma 1870’te ”Omnibüs” adı verilen büyük faytonlarla yapılmıştır. 

Omnibüslerin ihtiyacı tam karşılayamaması nedeniyle 1871’de atlı tramvaylar 

kullanılmıştır. 

 

 Osmanlı Devleti’nde ilk demir yolu Kahire-İskenderiye arasında açılmıştır. 

 Anadolu’daki ilk demir yolu hattı 1856-1866 yılları arasında tamamlanan İzmir-Aydın 

arasındaki hattır. 

 

 Osmanlı Devleti 19.yüzyılda; 

 Fransız İhtilalinin olumsuz etkilerini azaltmak, 

 Azınlık isyanlarını sona erdirmek, 

 Azınlıkların devlete bağlılıklarını arttırmak ve  

 Devletin dağılmasını önlemek için çeşitli ıslahatlar yaptı. 

1839 Tanzimat Fermanı ile tüm Osmanlı halkının hakları güvence altına alındı. 

1856 Islahat Fermanı ile azınlıklara geniş haklar verildi. 

1876 I. Meşrutiyet ve 1908 II. Meşrutiyet ile yönetim şekli değişmiş, anayasa 

hazırlanmış ve halk ilk defa seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir. 
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OSMANLIDAN KALAN MİRASIMIZ 

 

Osmanlı Devleti topraklarını Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika’ya kadar 

genişleterek dünyadaki büyük devletlerden biri olmayı başarmıştır. Hâkimiyet kurduğu 

coğrafyada ve bu coğrafyanın çevresinde yaşayan farklı milletlerin kültürlerinden 

etkilenmiştir. Kendisi de yerel kültürleri etkilemiştir. Böylece Osmanlı Devleti sürekli etkileşim 

içinde ve zenginleşen bir kültüre sahip olmuştur. Osmanlı Devleti hakimiyet kurduğu 

coğrafyalarda birçok eser bırakmıştır. 

 

Zimem Defteri, Osmanlı Devletinde borçlunun ismini ve ne kadar borcu olduğunu 

gösteren, günümüzdeki veresiye defteridir. 

 

Hat güzel yazı yazma ve süsleme sanatıdır. Bu işi yapanlara da hattat denir. 

3.ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER 

 

NEREYE YERLEŞELİM 
 

 Uzun bir süre konargöçer yaşayan insanlar, yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılayabi-

lecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri yerlere yerleşmişlerdir. Başlangıçta 

mağaralarda yaşayan insanlar avcılık için elverişli olan, korunaklı yerleri tercih etmişlerdir.  

 

Yerleşik yaşama geçmeye başlayan insanların yerleşim alanı seçimlerinde nelere dikkat 

ettiklerini yapılan arkeolojik kazılardan öğreniyoruz. 

 

 Ülkemizde Konya’nın Çumra ilçesinde bulunan Çatalhöyük 9.500 yıllık geçmişi olan ve 

yaklaşık 8.000 insanı barındırmış geniş bir kasabadır. İlk yerleşme, ilk ev mimarisi ve ilk 

kutsal yapılara ait özgün buluntuları ile insanlık tarihine ışık tutan bir merkezdir.  

 

Karasal iklimin hüküm sürdüğü Çatalhöyük’te 800 yıllık bir köy yaşantısı vardır. İklime uygun 

tahıl ve bakliyat yetiştirilen Çatalhöyük, avcı-toplayıcı toplumdan tarım toplumuna geçişin 

yaşandığı yerleşim yerlerinden biridir.  

 

 Yerleşik hayat geçen insanlar, hayvanları evcilleştirmiş ve hayvanlardan 

yararlanmaya başlamışlardır. Tarım yapabilmek için düz, verimli toprak ve su 

kaynakları olan yerleri seçmişler, bölgedeki malzemelerden ev yapmışlardır.  

 İnsanlar belirli yerlere yerleşmeye başladığı için nüfus artmış, önce köyler sonrada 

şehirler oluşmaya başlamıştır.  

 

 Güvenlik amacı ile evler birleşik yapılmaya başlanmış ve girişleri çatıdan yapılmış, 

şehirlerin etrafı surlarla çevrilmiştir. 
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Anadolu daha ilk çağlardan itibaren insanlar için tercih edilen bir yer olmuştur. 

Bunun nedenleri;  

 Su kaynaklarının bol olması  

 İklim şartlarının elverişli olması  

 Verimli topraklarının olması  

 Düz arazilerin olması  

 İki kıta arasında köprü durumunda olması  

 Ticaret ve göç yolları üzerinde bulunmasıdır. 

 

 

 

 

YERLEŞMEDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER  

 

Geçmişte 

 İklim şartlarının uygunluğu  

 Su kaynakları  

 Verimli tarım alanları  

 Madenler (Yer altı kaynakları)  

 Güvenlik ( korunaklı Alanlar ) 

 Ticaret ve göç yollarına yakın olma  

Günümüzde 

 Sanayi bölgeleri  

 Ulaşım olanakları  

 Eğitim ve sağlık hizmetleri  

 Ticaret, turizm ve iş olanakları 

 Tarım, iklim ve yer şekilleri 

 

 

 İnsanların yeni ekonomik faaliyet alanları keşfetmesi sosyal ve ekonomik hayatı 

değiştirmiştir. Sanayileşme ile kentlere talep artmış ve yeni beşerî faktörler ortaya 

çıkmıştır.  

 

 Örneğin eğitim, altyapı, sağlık, turizm, ulaşım gibi faktörler göz önünde 

bulundurulmaya başlanmıştır. Yerleşmek için geçmişte etkili olan doğal ve beşerî 

faktörler geçerliliğini korurken listeye yenileri eklenmiştir.  

 

 Geçmişten günümüze insanların yerleşim yeri tercihlerinde ortak özellikler olduğunu 

görüyoruz. Bu ortak özellikleri doğal ve beşerî faktörler olarak ikiye ayırabiliriz.  

 

Doğal faktörler: Yeryüzü şekilleri, iklim, su kaynakları, yer altı kaynakları, bitki 

örtüsü, savunma imkânları gibi insan eli değmeden var olmuş unsurlardır.  

 

 

Beşerî faktörler: Ekonomik faaliyetler, ticaret, sanayi, madencilik, hayvancılık ve 

tarım gibi insan müdahalesi sonucu oluşan unsurlardır. 
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YERLEŞME VE NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Türkiye'de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır: 

 

DOĞAL(FİZİKİ) FAKTÖRLER 

 

İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler 

olmasında ılıman iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde 

nüfus fazla yoğun değildir. 

Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, 

Taşeli platosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir. 

Bitki örtüsü: Gür ormanların bulunduğu alanlarda insanların yerleşmesi ve çeşitli 

faaliyetlerde bulunması zordur. Karadeniz Bölgesinin doğusu ve batısında nüfusun seyrek 

olmasında ormanların geniş yer kaplamasının etkisi vardır. 

Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulunduğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) 

nüfusça kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan 

nüfus çok azdır. 

Su kaynakları: Su kaynağının olduğu yerler insanlar için her zaman gözde olmuştur.(Akarsu 

kenarları gibi) 

Yeraltı kaynakları: Yeraltı kaynakları açısından zengin olan yerler insanların yerleşmek için 

tercih ettikleri alanlarındandır. 

 

BEŞERÎ (İNSANÎ) FAKTÖRLER 

 

Sanayileşme: Ülkemizde sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır. 

İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir. 

 

Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba 

ovaları çevresi gibi 

Madencilik: Madenlerin veya enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç ol-

duğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zonguldak, Soma, Elbistan buna örnektir. 

 

Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde turizmden dolayı nüfus 

yoğunlaşmıştır. 

 

Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan illerimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, 

Kayseri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili 

olmuştur. Ya da İzmir, İstanbul, Mersin, gibi ithalat ve ihracat yapılan limanlar nüfusu 

arttırmıştır. 

 

Sosyal Kültürel Etkenler: Eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştiği yerler doğal olarak nüfusu 

arttırır. 
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TABLO VE GRAFİKLERLE ÜLKEMİZ 

Kavramlar 

Nüfus: Sınırları belirli bir alanda belli bir süre yaşayan insan sayısına nüfus denir. 

Nüfus Yoğunluğu: Kilometrekareye düşen insan sayısıdır. 

Demografi: Nüfus bilimidir. Nüfusun yapısını inceleyen bilim dalıdır. 

 

 Türkiye, doğal ve beşerî koşullar yönünden farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde 

yerleşmeye çok elverişli alanlar bulunduğu gibi elverişli olmayan yerler de 

bulunmaktadır. Bu nedenle nüfusun dağılışı ülkemizin her yerinde aynı değildir. 

 

 Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerin başında yer şekilleri ve iklim 

gelmektedir. Yer şekilleri ve iklim arasında bir ilişki vardır. Sıcaklığın düşük olduğu yüksek 

dağlar ve platolar ile yağışın az olduğu alanlar, yerleşmelerin az olduğu yerlerdir.  

 Örneğin; Doğu Anadolu’da, yükseltinin fazla oluşu, karasallık ve dağlık alanların geniş 

yer kaplaması yerleşmeyi olumsuz etkilemektedir.  

 

 Ülke nüfusumuzun büyük bir kısmı, iklim koşulları elverişli olan kıyı kesimlerinde 

toplanmıştır. Karadeniz’in kıyı şeridi, yerleşmenin fazla olduğu yerlerdendir. Samsun, 

Trabzon ve Rize gibi iller nüfusun yoğun olduğu illerdir. Ege’nin kıyı ovalarında yerleşme 

alanları fazladır. Örneğin İzmir ve Manisa illerinde nüfus yoğundur.  

 Karasal iklimin etkili olduğu iç kesimlerde ve dağlık alanlarda yerleşim azdır. Erzincan, 

Tunceli ve Sivas illeri nüfus yoğunluğu az olduğu illerimizdendir.  

 

 Su kaynaklarına yakın yerler yerleşime uygun yerlerdir. Suyun az olduğu yerlerde 

yerleşim birimleri ve nüfus da azdır. Örneğin Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin geçtiği 

Çukurova’da nüfus yoğundur.  

 

 Ülkemizin nüfus dağılımını etkileyen en önemli beşeri faktör sanayileşmedir. 

Nüfusumuzun önemli bir kısmı, sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde toplanmıştır.  

 Örneğin önemli sanayi merkezleri olan İstanbul, Bursa, İzmit ve İzmir’in nüfus 

yoğunlukları fazladır. Diyarbakır sanayisinin gelişmesiyle nüfusu hızla artan illerimizden 

biridir.  

 

Ülkemizde tarıma elverişli verimli düzlüklerin bulunduğu yerler yerleşim alanlarının terci-

hinde diğer önemli bir faktördür. Konya, Adana, Kayseri, Malatya, Muş gibi illerimiz 

verimli ovalar üzerinde kurulmuştur. 

 

NOT: Yeraltı kaynakları, bazı kitaplarda doğal faktör, bazı kitaplarda beşerî faktör 

olarak gösterilmektedir. Burada şuna dikkat etmeliyiz. Ekonomik faaliyet 

(madencilik) olarak verilmişse beşerî faktör, doğal kaynak (yeraltı kaynakları)  olarak 

gösterilmişse doğal faktör olarak sayılır.(Z.D.) 
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 Ulaşım yollarına yakın yerlerde bulunan yerleşim birimleri, daha fazla gelişmiştir. İşlek 

yolların kavşağında bulunan Kayseri, Afyonkarahisar ve Gaziantep gibi illerimiz buna 

örnektir.  

 Turizm, ülkemizde yerleşmeyi etkileyen diğer bir beşeri faktördür. Ege ve Akdeniz 

kıyılarımızın deniz turizmine uygun olması bu illerimizin nüfus yoğunluğunun özellikle 

yaz aylarında artmasına neden olmaktadır. Antalya ve Muğla illerimiz bu duruma 

örnektir.  

 Maden çıkarılan ve işletilen yerler, hızla büyüme ve gelişme potansiyeline sahiptir. 

Zonguldak, Ereğli, Karabük ve Batman gibi illerimiz buna örnek verilebilir.  

 

Bazı illerimizin hızlı nüfus artışında birden fazla faktör etkili olmaktadır. Örneğin İzmir’in 

gelişmesinde etkili olan başlıca beşeri faktörler tarım, liman, turizm, sanayi ve ticarettir. 

 

NİÇİN SAYILIYORUZ 

 

Bir ülkede kalkınma planlarının yapılması ve uygulanabilmesi için ülke nüfusunun 

özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bunun için nüfus sayımları yapılır.  Ülkemizde ilk 

nüfus sayımı 28 Ekim 1927 tarihinde yapılmış ve ülke nüfusumuz 13.648.270 olarak 

belirlenmiştir.  

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan nüfus sayımları sırasında nüfusumu-

zun özellikleri de tespit edilir.  

 Nüfus sayımları ile nüfusumuzun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı, çalışan 

nüfusun hangi ekonomik faaliyet kollarında çalıştığı, nüfusun eğitim durumu, kır 

ve kent nüfus oranları elde edilir.  

 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin 2019 yılı sonuçlarına göre ülkemizin demografik 

yapısı şöyledir. 

 

 Türkiye nüfusu 2019 yılına göre toplam 83.154.997 olup 41.721.136 erkek ve 

41.433.861 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,17 erkek, %49,83 kadındır. 

Kilometrekareye düşen kişi sayısı artmıştır.  

  

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye 

genelinde 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişi oldu. 

 

Kilometre kareye düşen insan sayısına nüfus yoğunluğu denir. 

Nüfus yoğunluğu= Nüfus / Yüzölçümü 

 

 

 Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar gelen süreçte ekonomik, sosyal ve sağlık 

alanlarında olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler çocuk ölümlerinin ve kadın 

başına düşen doğum sayısının önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur.  

 Gelişmiş ülkelerde 20. yüzyılın sonlarına doğru nüfus artış hızı azalmıştır. Bu değişimle 

toplam nüfus içerisinde genç nüfusun oranı azalarak yaşlı nüfusun oranı artmıştır. 

 

www.sosyalciniz.net
http://www.sosyalciniz.net/


SOSYAL BİLGİLER 7 1.DÖNEM KONULARI DERS NOTU Zeki DOĞAN 

www.sosyalciniz.net 

Zeki DOĞAN – Sosyal Bilgiler Öğretmeni sosyalciniz.net 

 

Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerler 

 Doğu Karadeniz kıyıları 

 Marmara Denizi kıyıları 

 Ege Bölgesi'nin kıyıları ile iç kesimlere uzanan ovalar 

 Çukurova(Adana) çevresi ve Antalya körfezi kıyıları 

 

Ülkemizde nüfusun seyrek olduğu yerler 

 Yıldız Dağları(Kırklareli) 

 Karadeniz Bölgesi'nin dağlık alanları 

 Menteşe Yöresi (Muğla-dağlık) 

 Taşeli Platosu (Antalya-karstik arazi) 

 Teke Yarımadası (Antalya-dağlık) 

 Tuz Gölü çevresi(Konya-kurak-verimsiz topraklar) 

 Hakkari dağlık bölgesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nüfus Piramidi 

 

Nüfusun cinsiyet, yaş, çalışan nüfus, tüketici nüfus, ortalama ömür durumlarını 

göstermeye yarayan grafiklere nüfus piramidi denir.  

Ülkelerin gelişmişliğini gösteren nüfus piramitleri şu şekildedir: 

       

 

 

 

 

 

Bilgi: Genel olarak yağışlı yöreler yoğun nüfusludur. Ancak Menteşe, Yıldız, Teke ve 

Taşeli yöreleri yağışlı olmasına rağmen dağlık olduğu için seyrek nüfusludur. 

 

 Nüfus yoğunluğu ve nüfus miktarı en fazla olan bölge Marmara bölgesidir.  

 

 Nüfus yoğunluğu ve nüfus miktarı en az olan bölge Doğu Anadolu bölgesidir. 

 

Düzgün Üçgen Şekilli 

Piramit 

Az gelişmiş ülkelerin nüfus 

piramididir. 
 

Kenarları İçe Çökük 

Piramit 

Gelişmekte olan ülkelerin 

nüfus piramididir. 

 
 

Arıkovanı Şeklindeki 

Piramit: 

Gelişmiş ülkelerin nüfus 

piramididir. 
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 Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre %1,2 arttı. Çalışan nüfusun dağılımı 

ekonomik faaliyet kollarına göre tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus 

olmak üzere üçe ayrılarak incelenir.  

 

Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerine ait bazı iş kolları 

Tarım: Bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık 

Sanayi: Gıda, dokuma, maden, kimya 

Hizmet: Eğitim, sağlık, ulaştırma, turizm 

 

 

 

 

 

 

 

 Ülkemizde sanayi ve hizmet sektöründeki nüfusun büyük bölümü İzmir, Ankara, 

Eskişehir, Adana, Mersin, Zonguldak, Ereğli, Karabük, Gaziantep, Kayseri, Denizli, 

Konya gibi illerde yoğunlaşmıştır. Bu illerin sanayi nüfusu yoğundur. 

 

 Eğitim: Eğitim düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde ekonomik büyüme de fazladır. Çünkü 

eğitim seviyesi yüksek olan nüfus, ülkelerin gelişiminde ve kalkınmasında önemli bir paya 

sahiptir.  

 Gelişmişlik oranımız, ne kadar kalabalık bir nüfusa sahip olduğumuza değil, iyi 

eğitim almış nüfusa sahip olmamıza bağlıdır. 

 Okuma-yazma bilmeyen kadın nüfus oranı erkeklerden 5 kat fazladır. Türkiye’de 2015 

yılında 25 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma-yazma bilmeyen toplam nüfus oranı 

%5,7’dir. Bu oran erkeklerde %1,3, kadınlarda %6,3’tür. 

 

 

EK BİLGİLER 

 Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark, nüfus artışını gösterir.  

 Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. Ölüm 

oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir.  

 

Az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı yüksek, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı 

düşüktür.  

 

 

Doğal Nüfus Artışı: Doğumların ölümlerden fazla olmasıyla meydana gelen artışa 

doğal nüfus artışı denir. 

 

 

 

 

 

 Gelişmiş ülkelerde hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışan insan sayısı fazla, tarım 

sektöründe çalışan insan sayısı azdır.  

 Az gelişmiş ülkelerde ise tarım sektöründe çalışan insan sayısı daha fazladır. Sanayi 

ve hizmet sektöründe çalışan insan sayısı azdır. 
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Nüfus Artışının Olumlu Sonuçları 

 Üretim artar. 

 Vergi gelirleri artar. 

 Mal ve hizmetlere talep artar. 

 Yeni endüstri dalları doğar. 

 İşçi ücretleri(işgücü) ucuzlar. 

 İhracatta rekabet kolaylaşır. 

 

 

 

 

 

 

 

Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları 

 İşsizlik artar. 

 Kalkınma hızı düşer. 

 Kişi başına düşen milli gelir azalır. 

 Tasarruflar azalır, tüketim artar. 

 İç ve dış göçler artar. 

 İnsanların temel ihtiyaçlarının 

karşılaması zorlaşır. 

 İhracat azalır. 

 Demografik(nüfusa bağlı) yatırımlar 

artar 

 Çevre kirliliği artar ve belediye 

hizmetleri zorlaşır.

 

DOĞDUĞUN YER Mİ, DOYDUĞUN YER Mİ? 

 

İnsanların veya toplulukların doğal, ekonomik, toplumsal ve siyasi sebeplerle bir yerden 

başka bir yere gitmesine göç denir. 

 

Ülkemizde iç göçün yönü doğudan batıya, iç kesimlerden kıyı kesimlerine doğru 

olmaktadır.  

 

Oluşum Nedenlere Göre Göçler   

Gönüllü göç: İnsanların bulundukları yeri kendi iradeleri ile terk etmeleridir. Eğitim, 

iş, sağlık olanakları 

 

Zorunlu göç: İnsanların bulundukları yeri kendi iradeleri dışında terk etmeleridir. 

Mülteci göçleri buna örnektir. Savaş, terör, doğal afet vb. nedenler. 

 

 

Süresine Göre Göçler 

Sürekli göç: İnsanların çeşitli nedenlerle bulundukları yeri sürekli terk etmeleridir. 

Eğitim, iş, sağlık olanakları 

 

Geçici Göç: İnsanların tarım, hayvancılık ve turizm gibi faaliyetler nedeniyle yer 

değiştirmeleridir. Bu göç türü mevsimlik göç olarak ta adlandırılır. Dinlenme ihtiyacı, 

otlak bulma, tarım işçiliği... 
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Mesafesine Göre Göçler 

 

İç Göç: Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göçlerdir. Eğitim, iş, sağlık olanakları... 

Dış Göç: Ülke sınırları dışına doğru gerçekleşen göçlerdir. Eğitim, iş, sağlık olanakları... 

 

 

Yapıldığı Yerin Özelliğine Göre Göçler 

Ülke sınırları içerisinde, kırdan kente, kentten kıra, kırdan kıra ve kentten kente doğru 

yapılan göçlerdir. Şehirlerin çekiciliği, eğitim, iş, sağlık olanakları, şehirlerin iticiliği... 

 

 

Beyin Göçü: Eğitim görmüş ve yetenekli kişilerin çalışma ya da fırsat azlığı gibi 

nedenler yüzünden kendi ülkesinden başka bir ülkeye yerleşmesine beyin göçü denir.  

 

 

 

Mübadele (nüfus değişimi) Göçü 

 İki ülke arasında yapılan antlaşmalara dayalı olarak belli bir yerdeki nüfusun 

karşılıklı olarak yer değiştirmesidir. 

 Lozan Antlaşmasına göre, Türkiye ile Yunanistan arasında mübadele yapılmış, Türk ve 

Rum nüfus karşılıklı olarak yer değiştirmiştir 

 

Göçün çeşitli sosyal, ekonomik ve kültürel sonuçlar vardır. Bu sonuçlar göç alan yerleri, 

göçe aktif olarak katılan bireyleri ve göç veren yerleri farklı biçimlerde etkiler.  

 

 Göç alan yerlerde etkisi yerleşim alanlarının büyümesi ile düzenli ya da düzensiz bir 

kentleşme meydana gelmesidir. Özellikle düzensiz kentleşme, gecekondulaşma 

altyapı yetersizliği, çevre kirliliği ve trafik sorunları gibi olumsuzlukları ortaya 

çıkarabilir.  

 Eğitim, sağlık ve belediyecilik hizmetlerinde yetersizlikler görülebilir.  

 Göçe bağlı olarak hızlı nüfus artışı yaşanan kentlerde işsizlik sorununa rastlanabilir.  

 

 Göç veren yerlerde insan gücü kaybı, kırsal alanların yaş ortalamasının 

yükselmesine üretimin düşmesine neden olabilir.  

 

EK BİLGİLER 

 

 1927 den 2015’e kadar ülkemizin nüfusu sürekli artmasına rağmen, en düşük nüfus artış 

hızı 1945 yılında olmuştur. (II. Dünya Savaşı tehlikesi nedeniyle erkek nüfusun askere 

alınması.) 

 

 Nüfus artış hızının düşmesi, nüfus miktarını azaltmaz. 
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 Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı II. Mahmut döneminde 1831 yılında yapılmıştı. 

Ülkemizde Cumhuriyet ilanından sonra ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. 

 

Nüfus Sayımları ile nüfusun yaş yapısı, eğitim durumu, nüfusun cinsiyet yapısı, 

çalışan nüfus oranı, kır ve şehirde yaşayan nüfus oranı, gelişmişlik düzeyi, ortalama 

insan ömrü belirlenir. 

 

Nüfus yaş durumuna göre; 

Çocuk, genç ve yaşlı olmak üzere 3 gruba ayrılır. 

 

 0 – 14 yaş - çocuk nüfus, 

 15 – 64 arası - çalışabilir nüfus ( faal), 

 65 yaş ve üzeri - yaşlı nüfus olarak kabul edilir. 

 15 – 64 yaş arası nüfus üretime katkı sağladığından, üretken nüfus olarak tanımlanır. 

 0–14 yaş arasındaki çocuk nüfus ve 65 üzeri nüfus yaşlı nüfus genel olarak ekonomik 

anlamda bağımlı nüfus (tüketici nüfus) olarak kabul edilmektedir. 

 

 Sanayi, ulaşım ve ticaretin geliştiği göç alan şehirlerde genel olarak erkek nüfus 

fazladır. Göç veren kırsal yörelerde ise genel olarak kadın nüfus fazladır. 

 

 Genellikle, sanayileşmiş ve buna bağlı olarak gelişmiş ülkelerde işsizlik az iken, az 

gelişmiş ülkelerde işsizlik fazladır. Türkiye’de tüketici nüfusun fazla olması ve orta 

yaş grubundaki işsizlik, ülkemizin kalkınma hızını yavaşlatmaktadır. 

 

 Gelişmiş ülkelerde sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranı fazladır. 

 

 

Bir ülkenin nüfus piramidi, o ülkenin; 

 Nüfus miktarı, 

 Cinsiyet durumu, 

 Nüfusun yaş gruplarına dağılımı, 

 Ortalama yaşam süresi, 

 Doğum ve ölüm oranları, 

 Nüfustaki hareketlenmeleri gibi konularda bilgi verir. 

 

Dış göçlerin başlıca nedenleri 

 Ekonomik nedenlerle çalışmaya gidilmesi 

 Tabii afetler   

 Savaşlar  

 Etnik nedenler  

 Sınırların değişmesi 

 Uluslararası anlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi 
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İç göçlerin nedenleri 

 Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı 

 Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması 

 Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale 

gelmesi 

 Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması 

 Kırsal kesimde iş imkânlarının sınırlı olması 

 Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği 

 İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri 

 Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkânlarının fazlalığı 

 Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı 

 Kan davaları, töre vb. 

 

 

Bilgi: İç göçler ülke nüfusunu arttırmaz, değiştirmez. 

 

İç göçlerin sonuçları 

o Ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür. 

o Yatırımlar dengesiz dağılır. 

o Düzensiz kentleşme görülür.(Gecekondulaşma) 

o Sanayi tesisleri kent içinde kalır. 

o Kentlerde konut sıkıntısı çekilir. 

o Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir. 

o Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür. 

o Kentlerde işsizlik artar. 

o Belediye hizmetleri aksar, şehirlerde çevre kirliliği artar. 

 

YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜM VAR 

 

İnsanların, istediği yerde ikamet etme ve istediği bir yere seyahat etme serbestliğine 

yerleşme ve seyahat özgürlüğü denir. 

 

Yerleşme ve seyahat özgürlüğümüz İnsan Hakları Bildirgesi ve Anayasa tarafından güvence 

altına alınmıştır. 

 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 13 (Seyahat Özgürlüğü) 

1. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.  

2. Herkes kendi ülkesi de dahil olmak üzere herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine 

yeniden dönmek hakkına sahiptir. 

1982 Anayasası Madde 23 

(Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti) 

Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.  
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Yerleşme hürriyeti;  

 Suç işlenmesini önlemek,  

 Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak,  

 Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek 

 Kamu mallarını korumak amacıyla sınırlanabilir. 

 

Seyahat hürriyeti; 

 Suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve  

 Suç işlenmesini önlemek amacıyla kanunla sınırlanabilir.  

 

 Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması 

sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. Vatandaş sınır dışı edilemez ve 

yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. 

 Seyahat özgürlüğüne getirilecek kısıtlamalar yalnızca bu özgürlüğün kullanımına değil 

bireyin çalışma, eğitim, sağlık alanlarındaki özgürlükleri ile sosyal, ekonomik hak ve 

özgürlüklerinin de kısıtlanmasına yol açabilir. 

 

 Anayasa’nın 23. maddesine göre yerleşme ve seyahat hürriyetinin kısıtlanabileceği 

durumlar şunlardır:  

 Kamu mallarını korumak amacıyla yerleşme hürriyeti sınırlandırılabilir. Bazı 

bölgelere seyahat edilebilir fakat yerleşilemez. Örneğin millî parklar, tarihi mekanlar, 

sit alanları gibi yerleri korumak için yerleşme yasağı uygulanır.  

 

 Nüfusun yoğun olduğu yerlerde insanlar belirli bir bölgeye yoğunlaştığında bu durum 

çarpık kentleşmeye ve gecekondulaşmaya sebep olabilir. Sağlıklı ve düzenli 

kentleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yerleşme hürriyeti kısıtlanabilir.  

 

 Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak için de yerleşme özgürlüğü kısıtlanabilir. 

Örneğin orman ve tarım alanlarının korunması için konut yapımı engellenebilir.  

 

 Salgın hastalık bölgelerine girmek veya bu bölgelerden çıkmak kısıtlanabilir.  

 

 Hakkında kovuşturma veya soruşturma olan kişilere yurt dışına çıkış yasağı 

getirilebilir. 

 

 Terör ve savaş gibi olağanüstü durumlarda devlet vatandaşlarını korumak için yerleşme 

ve seyahat özgürlüğünü kısıtlayabilir.  

 

 Son yıllarda farklı coğrafyalarda savaşların olması insanları etkilemektedir. Güvenli ve 

yaşanabilecek yerler arayan insanlar, farklı ülkelere sığınmacı olarak göç etmeye 

çalışıyorlar. Bu durum dünyada milyonlarca mültecinin (savaş sebebiyle başka ülkeye 

sığınan kişi) ortaya çıkmasına neden olmuştur.  
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 Türkiye; Afganistan, Irak, Suriye, Sudan gibi ülkelerden gelen birçok mülteciye yardımcı 

olmuş, onların can güvenliğini sağlamıştır. Bugün ülkemizde milyonlarca mülteciyi misafir 

ediyoruz. 

 

Milli Park neye denir? 

Turizmi canlandırmak ve doğal çevreyi korumak için  

özel bir değer verilen ve korunan,  

dinlenme ve turizm alanlarına  

milli park denir. 

 

 

Sit alanı neye denir? 

Devlet tarafından  

kamu yararına koruma altına alınan ve  

bu alanlarda yapılaşmaya ve değişime izin verilmeyen alanlara  

sit alanı denir. 
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