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1.ÜNİTE BİREY VE TOPLUM 

ÖĞRENDİKLERİMİ UYGULUYORUM 

 

Sosyal Bilgiler dersi, bizi hayata hazırlayan, bize bilgi ve beceri kazandıran, bizim 

yararlı bir vatandaş ve aynı zaman da iyi birey olarak yetiştirmemizi sağlayan bir 

derstir. 

 

Sosyal Bilgiler Dersi;  

 Milletimize ait bağımsızlık ve egemenlik sembollerinin neler olduğunu öğrenmemizi 

sağlar. 

 Vatandaşlık hak ve sorumluluklarımızı öğrenmemizi sağlar.  

 Etkin ve sorumlu bir vatandaş olmamızı sağlar.  

 Türk tarihini ve kültürünü öğrenmemize yardımcı olur.  

 Ülkemizi ve dünyayı tanımamızı sağlar.  

 

Sosyal Bilimler: Dünyada gerçekleşen olayları, insanların sosyal ve kültürel faaliyetlerini, 

toplumsal olayları inceleyen bilim dalıdır.  Sosyal Bilimler, hayatımızın her alanında yer alan 

bilim dallarının genel adıdır.  

 

Sosyal Bilim Dalları: Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Ekonomi, Din Bilimleri, 

Filoloji, Arkeoloji, Hukuk vb. bilim dallarıdır. 

Sosyal Bilgiler dersi sosyal bilim dallarının genel bir özetidir.   

 

Sosyal Bilgiler dersinin bir amacı da bizim etkin bir vatandaş olmamızı sağlamaktır. 

Etkin Vatandaş: Haklarını ve sorumluluklarını bilen, karşılaştığı sorunları hak, özgürlük ve 

sorumluluk temelinde çözmeye çalışan, toplumsal sorunlara karşı duyarlı olan bireylere 

etkin vatandaş denir. 

 

Etkin vatandaş; 

Haklarını bilir ve gerektiğinde kullanır. 

Sorumluluk bilinciyle hareket eder. 

Haklarını aramak için dilekçe yazar. 

Toplumsal sorunlar karşısında duyarlı olur. 

Haklarını, başkalarının haklarını kısıtlamayacak şekilde kullanır. 

Toplumsal sorunlara çözümler üretir ve kendini geliştirir. 

Demokratik kurum ve değerleri benimser ve bunları uygular. 

Seçim zamanı geldiğinde oy kullanır. 

Vergisini düzenli olarak öder. 

 

OLAYLAR VE SONUÇLARI 

 

Çok Boyutluluk: Bir olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilmesine o olayın çok 

boyutluluğu denir. 
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Olay: Ortaya çıkan, meydana gelen, olup biten şey ya da duruma olay denir. 

 

Olayların Özellikleri 

 Her olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir. 

 Her olay birden fazla olumlu ya da olumsuz sonuç doğurabilir.  

 Toplumsal olaylar her zaman aynı sonucu doğurmaz. Her toplumsal olayın farklı 

sonucu vardır.  

 Olaylar insanları farklı şekillerde etkiler. Aynı olay herkesi aynı şekilde etkilemez. 

 Olaylara sadece insanlar sebep olmaz. Hayvanlar, doğal çevre ya da iklimsel şartlar 

da olaylara sebep olabilir. 

 Bir olayın sonucu başka bir olayın sebebi olabilir.  

 

Örneğin trafik kazalarının sadece bir nedeni yoktur. Trafik kazaları; 

 Sürücü veya yolcu hatalarından, 

 Yol veya araç kusurlarından, 

 Hava ve iklim şartlarından kaynaklanabilir. 

 

Örneğin hava kirliliğine; arabaların egzozlarından çıkan gazlar, fabrika bacalarından çıkan 

dumanlar, kalorifer yakıtlarının dumanları, termik santrallerden çıkan dumanlar, tozlar, 

orman yangınları vb. neden olabilir. 

 Aynı şekilde hava kirliliği, doğal dengenin bozulmasına, canlı hayatının tehlikeye girmesi, 

sağlık sorunları, küresel ısınma, çevre sorunları gibi sonuçlar doğurur. 

 

HAKLARIMI VE SORUMLULUKLARIMI BİLİYORUM 

 

Birey: Toplumu oluşturan ve kendine has özellikleri olan insanların her biridir. Her 

insan aynı zamanda bir bireydir. 

Öğrenci Ayşe, Bakkal Hüseyin Amca, Polis Mehmet aynı zamanda bir bireydir. 

 

Sosyalleşme: Bireyin için de yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecine sosyalleşme denir. 

Bu süreçte birey, toplumun kültürel değerlerini öğrenir ve kendine has beceriler edinir. 

 Sabah uyandığımızda ailemize “Günaydın” demek,  

 kahvaltı bittikten sonra annemize “Eline sağlık” deyip teşekkür etmek,  

 okula gittiğimizde arkadaşlarımızla selamlaşmak, onların hatırını sormak,  

 evden getirdiğimiz yiyecekleri arkadaşlarımızla paylaşmak okulda sosyalleşmeye örnektir. 

 

Grup: 

 En az iki ve daha fazla kişiden oluşan, 

 Ortak bir amaçları olan, 

 Aralarında dayanışma ve işbirliği bulunan topluluğa grup denir. 

 

Örnek: 5-A Sınıfı, Tiyatro Ekibi, İzci Kulübü, Halk Oyunları Ekibi, Aile üyeleri birer gruptur. 
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Grupların Özellikleri 

Grupları oluşturan insanlar birbirlerini tanırlar. 

Aralarında işbirliği ve dayanışma vardır. 

Belli bir amaç için bir araya gelmişlerdir. 

Birliktelikleri uzun sürelidir. 

Bir insan aynı anda birden çok gruba üye olabilir. 

Üye olduğu gruplarda farklı roller üstlenebilir. 

 

Kalabalık: 

 Birbirlerini tanımayan, 

 Rastlantı sonucu bir araya gelen, 

 Ortak bir amaçları olmayan, 

 Kısa süreli bir arada bulunan topluluğa kalabalık denir. 

Örnek: Otobüse binmek için bekleyen insanlar, markette alışveriş yapan insanlar, sahilde 

güneşlenen insanlar, futbol maçı izleyen seyirciler vb. 

 

Kalabalıkların Özellikleri 

Aralarında işbirliği ve dayanışma yoktur. 

Birbirlerini tanımazlar. 

O an için bir araya gelmişlerdir. 

Ortak bir amaçları yoktur. 

Birliktelikleri kısa sürelidir. 

 

Kurum: Toplumsal bir hizmeti ya da ihtiyacı karşılamak için belli kurallara göre 

oluşturulan kuruluşlardır. 

 

Kurumlar resmi kurumlar ve özel kurumlar olarak ikiye ayrılırlar. 

Resmi Kurumlar: Devlet tarafından oluşturulan kuruluşlardır. Okullar, devlet hastanesi, 

sağlık ocağı, emniyet müdürlüğü vb. 

Özel Kurumlar: Kişiler ve şirketler tarafından oluşturulan kuruluşlardır. Özel Okullar, Özel 

Hastaneler, Eczaneler, Sürücü Kursları vb. 

Kurumların Özellikleri 

 Kanunlara ve kurallara bağlı olarak kurulmuşlardır. 

 Toplumsal bir ihtiyacı karşılarlar. 

 Gönüllü ya da ücretli çalışanları vardır. 

 

Bilgi 1: Aile, hem gruptur, hem kurumdur. 

 

Bilgi 2: Her kurum aynı zamanda birer gruptur. Ancak her grup kurum değildir. 

 

 

Rol: Bir kimsenin içinde bulunduğu grupta üzerine düşen görevdir. 

Örneğin; 5.sınıfta okuyan Ali, ailede çocuk, okulda öğrenci, futbol takımında oyuncu 

rolündedir. 
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Bu da gösteriyor ki; 

 Bir insan aynı anda birden fazla role sahip olabilir. Çünkü insanlar içinde bulundukları 

gruplara göre farklı roller üstlenirler. 

 Rolümüz, içinde bulunduğumuz gruba veya kuruma göre değişebilir. Sosyal Bilgiler 

Öğretmeni, okulda öğretmen, evde baba, ailede evlat, basketbol takımında oyuncu 

rolünde olabilir. 

 Bir çocuk evde; evlat, abi, kardeş ve çocuk rolünde olabilir. Okulda öğrenci, sınıf 

başkanı, kulüp başkanı, tiyatro kulübünde oyuncu rolünde olabilir. 

 

Görev: Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme 

zorunluluğudur. 

 Bir babanın görevi evin geçimini sağlamak, 

 Bir annenin görevi evin işlerini yapmak, 

 Bir öğrencinin görevi de derslerine çalışmaktır. 

 

Sorumluluk: Bir kişinin kendi yetki alanına giren bir işin sonuçlarını üstlenmesidir. 

 Herkesin içinde bulunduğu gruba ve kuruma göre çeşitli sorumlulukları vardır. 

 Bir öğrencinin kendisine, ailesine, okuluna ve topluma karşı sorumlulukları vardır. 

 Bir öğretmenin derse hazırlıklı gelmesi, 

 Bir öğrencinin ödevlerini yapması, 

 Bir hizmetlinin okulu temiz tutması birer sorumluluk örneğidir. 

 

Hak: Bir işi yapabilme yetkisidir. 

 Birey olarak içinde bulunduğumuz toplum düzeni bize bazı haklar sağlar. Tıpkı içinde 

bulunduğumuz grup ve kurumların bize çeşitli haklar sağlaması gibi. 

 Bir çocuğun eğlenme ve oyun oynama hakkı olması, bir öğrencinin eğitim görme ve 

sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olması vb. 

 Diğer yandan her insanın sahip olduğu temel hak ve özgürlükler de vardır. 

 

 Bunlar; yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, din ve 

vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü vb. dir. 

 İnsan hakları; dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez özelliklere sahiptir. Bu 

nedenle bu haklar hiçbir şekilde insanın elinden alınamaz. 

 

ÇOCUK HAKLARINA YOLCULUK 

 

 20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Çocuk Hakları 

Sözleşmesi ilan edilmiştir. 

 Bu sözleşmeye göre tüm çocukların gelişmeleri ve korunmaları için, mutlu bir aile 

ortamında, sağlıklı bir çevrede, fiziksel ve zihinsel gelişmelerini sağlayacak imkânlara 

sahip olmaları gerekir. Bunu sağlamak hem devletlerin hem de ailelerin görevidir. 

 

 Çocuk haklarının korunması amacıyla UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) 

kurulmuştur. UNICEF’in amacı dil, din, ırk, millet ayrımı yapmadan dünyadaki tüm 
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çocuklara yardım etmektir. 

 

 UNICEF, Dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Birleşmiş 

Milletler tarafından kurulan bir yardım kuruluşudur. 

 

 Ülkemizde de Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (eski adıyla Çocuk Esirgeme 

Kurumu) yoksul ve korunmaya muhtaç çocuklara ve ailelere bakım, eğitim, sağlık, kültür 

hizmetlerini sistemli bir biçimde sunmak için oluşturulmuş bir kurumdur. 

 

 Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edildiği 20 Kasım günü, tüm dünyada Çocuk Hakları 

Günü olarak kutlanmaktadır. 

 

Çocuk Hakları Sözleşmesine göre; 

 Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir ve vazgeçilmez haklara 

sahiptir. 

 Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır. Her çocuğun ailesiyle birlikte yaşama hakkı 

vardır. 

 Her çocuk, görüşlerini serbestçe ifade etme hakkına sahiptir. 

 Engelli çocukların özel olarak korunma ve saygı görme hakkı vardır. 

 Her çocuğun sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır. 

 Her çocuk eğitim hakkı vardır. İlköğretim parasız ve tüm çocuklar için zorunludur. 

 Çocukların okula gitme, oyun oynama hakkı vardır. 

 Çocuklar yetişkinler gibi ya da zorla çalıştırılamazlar. 

 

Çocuk İhmali: Bir çocuğun; barınak, yiyecek, içecek, eğitim, denetim, tıbbi bakım, 

entelektüel gelişim, duygusal gelişim vb. alanlarda gerekli olan ihtiyaçlarının karşılanmaması, 

yaşına uygun bakımın verilmemesidir. 

 

Çocuk İstismarı: Çocuğun yanlış ve kötü bir davranışa maruz kalmasıdır. 

 

Çocuk hakları ihlallerine örnek olarak; 

 

Çocukların küçük yaşta çalıştırılması, 

İstismar ve ihmal edilmesi, 

Şiddete maruz kalmaları, 

Eğitim haklarının engellenmesi, 

Anne şefkatinden mahrum bırakılmaları vb. gösterilebilir. 
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2.ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS 

 

TARİHE YOLCULUK 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YERLEŞME: Yerleşme, insanlar için her zaman önemli olmuştur. 

Nasıl ki günümüzde insanlar yerleşmek için elverişli koşullara sahip yerleri tercih ediyorlarsa, 

geçmişte de insanlar yerleşmek için uygun ve güvenli yerleri tercih etmişlerdir. 

 

İlkçağ uygarlıklarının yerleştiği alanlara baktığımızda; 

 İklim şartlarının uygun, 

 Su kaynaklarının bol, 

 Tarıma elverişli, 

 Ticaret yolları üzerinde ve  

 Güvenli yerler oldukları görülür. 

 

 Başlangıçta daha çok mağaralarda ve korunaklı yerlerde yaşayan, avcılık ve 

toplayıcılıkla hayatlarını sürdüren insanlar, zamanla yerleşik hayat geçerek köyler 

kurmuşlar ve toprağı işleyerek üretici konuma geçmişlerdir. Hayvanları evcilleştirerek 

onlardan yararlanma yola gitmişlerdir. 

 

 Tarih çağları, yazı ile başlar.  

 Bu nedenle yazının icadından önceki dönem tarih öncesi çağlar, yazının icadından 

sonraki dönem ise tarih çağları olarak adlandırılır. 

 

 Ülkemizde tarih öncesi döneme ait ilk yerleşim yeri Konya Çatalhöyük’tür.  

 Bu dönemde insanlar tarım yapabilecekleri alanlara ve su kenarlarına yerleşmişler, 

güvenlikleri için birbirine bitişik evler yapmışlardır. 

 Daha sonraki dönemde şehirler kurulmuş, ticaret gelişmiş ve insanlar kendilerini korumak 

için şehirlerinin etrafını kalın duvarlarla çevirmişler ve ordular meydana getirmişlerdir. 

 

Yüzyıl (Asır): Yüz yıllık zaman dilimine denir.  

Milat: Başlangıç anlamına gelir. Hz. İsa'nın doğumunu da ifade eder. Takvimde 0 olarak 

kabul edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çağ: Benzer sosyal ve siyasal olayların yaşandığı dönemlere denir. 

 

 

Bilgi: Bir tarihin hangi yüzyıla ait olduğunu bulmak için; son iki basamağı silinir ve kalan 

sayıya 1 (bir) ilave edilir. 

 

Örnek: 1998 = 1998 geriye 19 kalır. 19+1= 20. yüzyıl olarak buluruz. 

Örnek: 657= 657 geriye 6 kalır. 6+1 = 7. yüzyıl 

Kısaca 4 basamaklı tarihlerde ilk 2 basamağa, 3 basamaklı tarihlerde ilk basamağa 1 ilave 

edilir. 
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Tarih Çağları; İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ olmak üzere 4’e ayrılmıştır. 

İlkçağ: Yazının icadından (M.Ö. 3200) Kavimler Göçüne (M.S. 375) kadar olan dönemi 

kapsar. 

Ortaçağ: Kavimler Göçünden (M.S. 375) İstanbul’un fethine (1453) kadar olan dönemi 

kapsar. 

Yeniçağ: İstanbul’un fethinden (1453), Fransız İhtilaline(1789) kadar olan dönemi kapsar. 

Yakınçağ: Fransız İhtilalinden (1789) günümüze kadar olan dönemi kapsar. 

 

İLKÇAĞ UYGARLIKLARI 

Ülkemiz, uygarlıkların beşiği olarak adlandırılmaktadır. Çünkü ülkemiz toprakları üzerinde ve 

bulunduğumuz coğrafyada birçok uygarlık kurulmuştur.  

 Mezopotamya’da Sümerler, Babiller, Asurlular;   

 Anadolu’da Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonlar ve Urartular kurulmuştur.  

 

 Bunda Anadolu ve Mezopotamya’nın iklim şartlarının uygun olması, su 

kaynaklarının bol olması, toprağın verimli olması, göç ve ticaret yolları üzerinde 

bulunmaları etkili olmuştur. 

 

MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI 

 

Geçmişte Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya (iki ırmak arası) adı 

verilmiştir. 

 

SÜMERLER 

 Mezopotamya’da kurulmuşlardır.  

 Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. 

 Dünyanın bilinen ilk uygarlığıdır. 

 Ülke Patesi adı verilen krallar tarafından yönetilirdi. 

 Yazıyı icat etmişler ve ilk yazılı kanunları (Urgakina Kanunları) yapmışlardır. 

 Tekerleği icat ederek ulaşımı kolaylaştırmışlardır. 

 Ziggurat adı verilen tapınakları yapmışlar, bu tapınakları ibadet dışında; depo, okul ve 

rasathane olarak da kullanmışlardır. Bu durum astronominin gelişmesini sağlamıştır. 

 Dört işlemi kullanmışlar ve ay takvimini bulmuşlardır. 

 Gılgamış ve Yaradılış destanları Sümerlere aittir. 

 

BABİLLER 

 Başkentleri Babil’dir.  

 Merkeziyetçi bir krallıkla yönetilmişlerdir.  

 En ünlü kralları Hammurabi’dir.  

 Kral Hammurabi tarafından hazırlanan Hammurabi Kanunları tarihteki ilk anayasa 

olarak bilinir. 

 Hammurabi Kanunları kısasa kısas esasına dayandığı için çok serttir. 

 Babilin Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi Babillere ait en önemli eserlerdir. Ancak 

günümüze kadar gelememişlerdir. 
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ASURLULAR 

 

 Başkentleri Ninova’dır.  

 Bugünkü Irak topraklarında kurulmuşlardır.  

 Ticaretle uğraşmışlar ve büyük bir ticaret imparatorluğu kurmuşlardır. 

 Ticaret için geldikleri Anadolu’ya yazıyı getirmişler ve Anadolu’nun tarih çağlarına 

girmesini sağlamışlardır.  

 Karum adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlardır. 

 Kayseri Kültepe’de Asurlulara ait kil tabletler bulunmuştur.  

Asurlular;  

 İlk kütüphaneyi kurmuşlar,  

 İlk defa arşivcilik faaliyetlerini başlatmışlardır. 

 

 

 

ANADOLU UYGARLIKLARI 

HİTİTLER 

 Bugünkü Orta Anadolu’da Kızılırmak çevresinde kurulmuşlardır.  

 Merkezi krallıkla yönetilmişlerdir. 

 Başkentleri Hattuşaş (Boğazköy-Çorum)’tır. 

 Pankuş adı verilen soylulardan oluşan bir meclisleri vardır.  

 Tavananna adı verilen kraliçe de yönetimde etkilidir.  

 Dinleri çok tanrılıdır. O nedenle Hitit ülkesi “Bin Tanrı İli” olarak adlandırılmıştır. 

 Tanrıya hesap vermek için yazdıkları Anal adı verilen yıllıklarla ilk kez tarafsız ve objektif 

tarih yazıcılığını başlatmışlardır. 

 Hititler, Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan öğrendikleri hiyeroglif 

yazısını kullanmışlardır. 

 Mısırlılarla imzaladıkları Kadeş Antlaşması tarihteki ilk yazılı antlaşmadır. (M.Ö. 1280) 

 İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir. 

 

URARTULAR 

 Bugünkü Doğu Anadolu’da kurulmuşlardır.  

 Başkentleri Tuşpa (Van)’dır.  

 Tarım ve hayvancılık ile uğraşmışlar, tarımı geliştirmek için su kanalları ve barajlar 

yapmışlardır. Günümüzde de kullanılan Şamran Kanalı Urartulardan kalmadır. 

 Taş işçiliğinde gelişmişler çok sağlam kaleler yapmışlardır. Van Kalesi bunlardan biridir. 

 Ölümden sonraki hayata inandıkları için ölülerini oda biçiminde yaptıkları mezarlara 

gömmüşler ve içine eşyalar koymuşlardır. Bu durum Urartular’da ahiret inancının 

olduğunu gösterir. 

 Madenleri işleyerek maden işlemeciliğinde gelişmişlerdir. 

 Maden işlemeciliği, taş işçiliği ve kale yapımında ustalaşmışlardır. 

 

 

Karum: Asurlular zamanında Anadolu’da kurulan küçük pazar yerlerine verilen ad. 
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FRİGLER 

 

 Sakarya nehri çevresinde Ankara-Eskişehir civarında kurulmuşlardır. 

 Başkentleri Gordion (Polatlı)dur. 

 Merkezi krallıkla yönetilmişlerdir. 

 Krallarına Midas adı verilirdi. 

 En önemli geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Bu nedenle tarım ve hayvancılığa 

çok önem vermişler, saban kırana ve öküz öldürene ölüm cezası ile cezalandırmışlardır. 

 Kibele adındaki bereket tanrıları,  

 Fibula adı verilen çengelli iğneleri, 

 Tümülüs adı verilen yığma mezarları, 

 Tapates adı verilen kimileri ile ünlüdürler. 

 

İYONLAR 

 

 Ege denizi kıyısındaki şehirlerde (Efes, Milet, Foça, Bodrum, İzmir) kurulmuşlardır.  

 Polis adı verilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Siyasi birlik yoktur. 

 Denizcilikle uğraşmışlar ve deniz ticaretinde ilerlemişler, Akdeniz ve Karadeniz 

kıyılarında koloniler kurmuşlardır. 

 Özgür düşünce ortamına sahip oldukları için bilim ve felsefede gelişmişlerdir.  

 Tarihte Herodot, matematikte Pisagor, felsefede Tales, edebiyatta Homeros, tıpta 

Hipokrat o dönemde yetişmiş ünlü bilim adamlarıdır. 

 Artemis Tapınağı, Celsus (Selsus) Kütüphanesi ve Efes Antik Tiyatrosu İyonlardan 

günümüze kalan önemli eserlerdir. 

 İyonlar, Fenike alfabesini öğrenmişler ve bu alfabenin Batı’ya aktarılmasını 

sağlamışlardır. 

 İlyada ve Odessa destanları İyonlara ait önemli eserlerdir. 

 

LİDYALILAR 

 

 Ege bölgesinde Menderes ve Gediz nehri çevresinde kurulmuşlardır. 

 Başkentleri Sard’dır. Toprakları tarım ve hayvancılığa elverişlidir.  

 Ticaretle uğraşmışlar, ticareti geliştirmek için Sard’dan başlayıp Mezopotamya’ya kadar 

uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır.  

 Parayı icat ederek takas usulüne son vermişlerdir.  

 Zengin maden yataklarını işleyerek zenginleşmişlerdir.  

 Dinleri çok tanrılıdır.  

 Orduları paralı askerlerden oluştuğu için uzun süre yaşayamamışlardır. 
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GÜZEL ÜLKEM 

 

Ülkemiz ilkçağlardan beri yerleşme yeri olarak kullanılmış ve ülkemiz toprakları 

üzerinde birçok uygarlık kurulmuştur.  

Bunda; 

 Ülkemizin uygun bir iklime sahip olması,  

 Su kaynaklarının bol olması,  

 Topraklarının verimli olması,  

 Göç ve ticaret yolları üzerinde olması etkili olmuştur.  

Ayrıca ülkemiz doğal varlıklar ve tarihi eserler bakımından çok zengindir. 

  

 

 

 

 Doğal varlıklar doğada var olan coğrafi unsurlardır. Oluşumunda insanların etkisi 

yoktur, kendiliğinden oluşurlar. Yurdumuz doğal varlıklar bakımından oldukça 

zengindir. 

 

Ülkemizdeki Doğal Varlıklardan Bazıları 

 

 Ihlara Vadisi – Aksaray 

 Damlataş Mağarası – Antalya 

 Pamukkale Travertenleri – Denizli 

 Manavgat Şelalesi – Antalya 

 Saklıkent – Muğla 

 Kelebekler Vadisi – Muğla 

 

 Manyas Kuş Cenneti – Balıkesir 

 Abant Gölü – Bolu 

 Yedigöller Milli Parkı – Bolu 

 Peri Bacaları – Nevşehir 

 İnsuyu Mağarası – Burdur 

 Cennet-Cehennem Mağaraları – Mersin 

 

 

 

 

Tarihi mekân: Geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve 

alanlara tarihî mekân adı verilmektedir. Safranbolu Evleri, Çatalhöyük Antik Kenti gibi. 

 

Tarihi nesne: Geçmişten bizlere kalan ve tarihî değer taşıyan eşyalar tarihî nesne olarak 

adlandırılır. 

 

Arkeolojik kazılar sonucu bulunan kılıç, vazo, takı, tarım aletleri gibi eşyalar tarihî 

nesnelere örnektir. Tarihî nesneler taşınabilir oldukları için müzelerde koruma altına alınır. 

 

 

 

 

Bilgi: Tarihi eserler kendi aralarında; tarihi mekân, tarihi yapıt ve tarihi nesne olarak da 

adlandırılırlar. Ancak genel olarak tarihi eser olarak sorulurlar. Eğer ayrıntıya girilmişse, 

verilen eseri bu alanlardan biriyle ilişkilendirmek gerekir. 
 

Doğal varlık: Doğada insan eli değmeden kendiliğinden oluşan ve gezip görülecek 

özellikte olan coğrafi oluşumlardır. Deniz, dağ, mağara, şelale, göl vb. 

 

Tarihi Eser: Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve mimari eserlere verilen genel bir addır. 

Malabadi Köprüsü, Galata Kulesi 
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Örneğin, geçmiş uygarlıklardan kalan bir madeni para(sikke) bir tarihi nesnedir. Çanakkale 

Şehitler Anıtı bir tarihi yapıttır. Topkapı Sarayı bir tarihi mekândır.  

 

Tarihi Eserler;  

 İnsanlığın ortak mirasıdır.  

 İnsanlar tarafından oluşturulmuşlardır. 

 Genellikle koruma altına alınmışlardır. 

 Yurdumuz ilk çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için, ülkemiz tarihi 

eserler bakımından çok zengindir. 

 

Ülkemizdeki Tarihi Eserlerden Bazıları 

 

 Sultanahmet Camii - İstanbul 

 Topkapı Sarayı – İstanbul 

 Selimiye Cami – Edirne 

 Yeşil Türbe – Bursa 

 Efes Antik Kenti – İzmir 

 Nemrut Harabeleri – Adıyaman 

 Artemis Tapınağı – İzmir 

 Sümela Manastırı – Trabzon 

 Aspendos Tiyatrosu – Antalya 

 Apollon Tapınağı – Aydın 

 Troya Antik Kenti – Çanakkale 

 Balıklı Göl – Şanlıurfa 

 Zeugma Antik Kenti – Gaziantep 

 Ani Harabeleri – Kars 

 Safranbolu Evleri – Kastamonu 

 Çatalhöyük – Konya 

 Alacahöyük – Çorum 

 İshakpaşa Sarayı – Doğubeyazıt (Ağrı) 

 

 Dünyadaki doğal varlıklar ve tarihi eserler tüm insanlığın ortak mirası olduğu için 

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı) tarafından koruma altına 

alınmışlardır.  

Ülkemizde dünya mirası listesine alınan eserlerden bazıları şunlardır: 

 

 İstanbul'un Tarihi Alanları  

 Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)  

 Hattuşa (Boğazköy - Çorum) 

 Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta)  

 

 

 Troya Antik Kenti (Çanakkale)  

 Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi 

(Edirne)  

 Göreme Milli Parkı ve Kapadokya 

(Nevşehir) 

 Pamukkale-Hierapolis (Denizli)  

 

 Dinlenme, eğlenme, yeni yerleri görme, tanıma vb. amaçlarla geziye çıkan insanlara 

turist adı verilir. Turistler gezdikleri yerler hakkında bilgi sahibi olur ve kültürel 

birikimlerini artırırlar.  
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ZENGİN KÜLTÜRÜMÜZ 

 

Kültür: Bir toplumun tarih boyunca ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve 

manevi özelliklerin hepsine kültür denir.  

 

 Dil, din, tarih, gelenekler, halk oyunları, el sanatları, türküler, yöresel yemekler, 

yöresel kıyafetler vb. kültürü oluşturan unsurlardır. 

 Kültür toplumlara özgüdür, bu nedenle her toplumun kültürü bir diğerinden farklıdır.  

 Kültür süreklidir ancak zamanla değişikliklere uğrayabilir. 

 Ülkeden ülkeye kültürel farklılıklar olduğu gibi, yöreden yöreye bile kültür farklılığı 

olabilir.  

  

 Bölgeden bölgeye kültürel farklılığın olmasında; coğrafi konum, alınan eğitim, yüzey 

şekilleri, gelenek ve görenekler, iklim ve bitki örtüsü gibi nedenler etkilidir.  

 

 Yöresel lezzetlerimiz kültürümüzü oluşturan unsurlardandır. Türk mutfağı, yemek 

çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin mutfaklarından biri olarak kabul edilir. Bu 

durumun sebebi ilden ile çeşitlilik gösteren yemeklerimizin olmasıdır. 

 

 

 Cağ Kebabı – Erzurum 

 Tantuni – Mersin 

 Mantı - Kayseri  

 Künefe – Hatay 

 Pişmaniye - İzmit  

 Leblebi - Çorum  

 Hoşmerim - Balıkesir  

 

 Keşkek - Aydın  

 Kaymak - Afyon  

 İnegöl Köfte - Bursa  

 İskender Kebap - Bursa  

 Otlu Peynir – Van 

 Şalgam Suyu - Adana  

 Dondurma - Kahramanmaraş 

 

 Halk oyunlarımız kültürümüzü 

oluşturan unsurlardandır.  

o Ege’de Zeybek, 

o Karadeniz’de Horon, 

o Güneydoğu Anadolu’da Halay, 

o Trakya’da Hora,  

o Ankara’da Misket, 

o Artvin’de Atabarı, 

o Edirne’de Karşılama, 

o Erzurum’da Bar, 

 El sanatlarımız kültürümüzü oluşturan 

unsurlardandır. 

 Nevşehir – Çömlekçilik 

 Afyon – Mermercilik 

 Gaziantep – Bakırcılık 

 Adıyaman – Kilimcilik 

 Siirt – Battaniyecilik 

 Isparta – Halıcılık 

 Kayseri – Halıcılık 

 Kütahya – Çinicilik, Porselen 

 

 Tarihte bilinen ilk Türk halısı MÖ 3. yy’dan kaldığı tahmin edilen Pazırık halısıdır. 

 Günümüzde Ladik, Gördes, Hereke, Bünyan ve Isparta; halılarıyla ünlü yörelerimizdir. 
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 Ebru sanatı, özel olarak hazırlanmış suyun üzerine fırça ve çeşitli aletler yardımıyla 

istenilen desenlerin yapılması ve bunların kâğıt üzerine aktarılmasıyla yapılan bir el 

sanatımızdır.  

 

 Bayramlarımız kültürümüzü oluşturan unsurlardandır. 

 Dini ve milli bayramlarımız ile mevsimlik bayramlar, milli birlik ve beraberliğimizi 

sağlayan önemli kültürel unsurlardandır. 

 

 Ramazan ve Kurban Bayramları dini bayramlarımızdır.  

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,  

 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı,  

 30 Ağustos Zafer Bayramı, 

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da milli bayramlarımızdandır. 

o Nevruz ve Hıdırellez ise mevsimlik bayramlarımızdandır. 

 

 Türkülerimiz ( Neşet Ertaş, Özay Gönlüm),  

 Fıkralarımız( Nasreddin Hoca Fıkraları, Temel Fıkraları)  

 Düğünlerimiz, kına gecelerimiz,  

 Askere uğurlamalarımız,  

 Geleneksel evlerimiz (Beypazarı Evleri, Safranbolu Evleri, Amasya Evleri) kültürümüzü 

oluşturan diğer unsurlardandır. 

 

Ayrıca; 

 Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Nasreddin Hoca gibi dünyaca tanınmış 

ünlü kişiliklerimiz,  

 Karacaoğlan (Osmaniye), Dadaloğlu (Kayseri)  Pir Sultan Abdal (Sivas),  Köroğlu 

(Bolu),  Neşet Ertaş (Kırşehir) ve Özay Gönlüm (Denizli) gibi ünlü halk ozanlarımız 

vardır. 

 

 Gelenek ve Göreneklerimiz de kültürel unsurlarımızdandır. Bir toplumun nesilden nesile 

aktarılan alışkanlıklarına, davranışlarına ve yaşam tarzlarına gelenek ve görenek adı 

verilir. Gelenek ve görenekler toplumda birlik ve beraberliğin; huzur ve barış ortamının 

oluşmasında, sürdürülebilmesinde de etkilidir. Yeni doğan bebeği görmeye gitme, asker 

uğurlama, kız isteme, hasta ziyaret etme, büyüklerin elini öpme, nişan ve düğün 

merasimleri yapma gelenek ve göreneklerimiz arasında sayılabilir. 

 

 

KÜLTÜRÜMÜZÜ TANIYALIM 

 

 İnsanların bir arada yaşamasını sağlayan temel etkenlerden biri de kültürel unsurlardır. 

 İnançlarımız, ortak değerlerimiz, bayrak ve vatan sevgimiz, bayramlarımız; 

kültürümüzü zenginleştirmekte ve millî birliğimizi güçlendirmektedir. Kültürel unsurlar; 

milletin kaynaşmasını, dayanışmasını, birlik ve beraberlik içinde yaşamasını 

sağladığı için önemlidir. 
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 Dinî, millî veya mevsimlik bayramlarımız bir arada yaşamamıza katkı sağlayan kültürel 

ögelere örnektir.  

 Bayramlar toplumu oluşturan bireylerin ortak duygu ve düşüncelerle hareket etmesini 

sağlar. Birlik ve beraberliğimiz, sevgi ve saygı duyguları bayramlarda güçlenir. Millî 

bayramlarımız, Kurtuluş Savaşı yıllarında kazandığımız başarıları simgelemektedir. 

 

Millî Bayramlarımız 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 

30 Ağustos Zafer Bayramı 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

 

 Nevruz, her yıl 21 Mart tarihinde mevsimlik kutlanan bir bayramımızdır. Nevruz Bayramı 

“baharın müjdecisi” olarak bilinir. Nevruz “yeni gün” anlamına gelir. Nevruz’un, 

Anadolu’da ve Orta Asya’da köklü ve zengin bir kültürel geçmişi bulunmaktadır. 

İnsanlarımız bu bayramda birlik ve beraberlik içinde hareket eder.  

 

 Hıdırellez, her yıl 6 Mayıs tarihinde kutlanan mevsimlik bir bayramımızdır. İnsanlar bu 

bayramı kutlamak için bir araya gelir, oyunlar oynar, yemekler yer ve sohbet eder. 

 

 Kız isteme, nişan ve düğün törenleri bizleri bir araya getiren kültürel unsurlardır. 

Ülkemizin çeşitli yörelerinde bu törenlerde farklı uygulamalar görülse de tüm törenler 

ortak bir duygu ile gerçekleştirilir. İnsanlar birbirleriyle kaynaşma imkânı bulur. 

 Askerlik, kutsal bir vatan görevidir. Ülkemizde, yirmi yaşına giren her erkek askere 

gitmekle yükümlüdür. Bu yüzden askere gidecek gençlere, asker uğurlama törenleri 

yapılır.  

 Ülkemizin farklı yörelerinde düzenlenen şenlikler ve festivaller de insanların birlikte 

yaşamasını sağlayan, kültürel unsurlardandır.  

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜLTÜRÜMÜZ 

 

 Kültür, geçmişten günümüze aktarılırken zaman içinde değişimlere uğrayabilir. 

Bazı kültürel unsurlar zaman içinde yerini yepyeni değerlere bırakabilir. Örneğin; 

geçmişte insanlar sadece haftanın belirli günlerinde kurulan mahalle pazarlarından 

alışveriş yaparlardı. Günümüzde ise alışveriş yapmak için her zaman açık olan çarşılara ve 

alışveriş merkezlerine de gidilebilmektedir. 

 Kültürün, değişime uğramasının birçok sebebi vardır. Televizyon, internet, akıllı 

telefon gibi kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması insanlar arasındaki kültürel 

etkileşimi hızlandırmakta, bu da kültürel unsurların zamanla değişmesine neden 

olmaktadır. 

 Teknolojinin gelişmesi bir ülkenin kültürel unsurlarının, başka ülkelerde yaşayan insanlar 

tarafından tanınmasını sağladığı gibi değişime uğramasına da sebep olmaktadır. 
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 Sanayileşme ile birlikte şehir merkezlerinde iş imkânı artmış ve köyde yaşayan 

insanlar şehirlere göç etmişlerdir. Toplumun farklı kesimlerinin bir arada yaşaması, 

köyden göç eden bazı insanların kültürel değerlerinin değişmesine neden olmuştur. 

Örneğin; köyde açık alanlarda düğünler artık salonlar gibi kapalı alanlarda yapmaktadır. 

 İnternetin gelişmesi ve yaygınlaşması ile sosyal medyanın devreye girmesi dilimize birçok 

yabancı kelimenin girmesine neden olmuştur.  

 

Geçmişten Günümüze Gündelik Hayatımızdaki Kültürel Unsurların Değişimi ve 

Sürekliliğine Örnekler 

 

 Halk oyunları – Eskiden Zeybek, halay, horon, karşılama vb. oyunlar oynanırdı. 

Günümüzde bunlara modern danslar da eklendi. 

 Gelenekler – Eskiden bayramlarda aile büyüklerine ve akrabalara gidip bayramlaşılırdı. - 

Günümüzde telefonda konuşarak veya kısa mesaj yollayarak da bayramlaşma yapılıyor. 

 Düğünler – Eskiden evlerin önünde 2-3 gün süren düğünler yapılırdı.  

Günümüzde düğün salonlarında yaklaşık 3-4 saat süren düğünler yapılıyor.  

 Mimari yapı - Eskiden ahşap, taş veya kerpiçten genelde iki veya üç katlı evler yapılırdı. – 

Günümüzde çok katlı betonarme evler yapılmaktadır. 

 El sanatları – Eskiden bakırcılık, kalaycılık, semercilik, sepetçilik, çinicilik, yazmacılık vb. el 

sanatları yapılırdı.  

     Günümüzde bu sanatlar daha çok hobi amaçlı yapılmaktadır. 

 

 

3.ÜNİTE İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER 

 

HARİTANIN DİLİ 

 

İnsanlar üzerinde yaşadıkları yeryüzünü merak etmişler ve yeryüzünden daha iyi yararlanmak 

için onu kağıt üzerine aktarmak istemişlerdir. Bu durum haritaların ortaya çıkmasını 

sağlamıştır.  

Ancak geniş alanların kâğıt üzerine aktarılması zor olduğundan, yeryüzünü küçülterek kağıda 

aktarma yoluna gitmişlerdir. Bunu da ölçek sayesinde başarabilmişlerdir.  

 

Harita: Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir 

ölçeğe göre küçültülerek kâğıt üzerine aktarılmasına harita denir. 

 

 

 Bir çizimin harita olabilmesi için;  

 Kuşbakışı çizilmiş olması,  

 Ölçek kullanılması ve  

 Düzlem üzerine aktarılması gerekir. 

 

 Ölçek kullanılmayan kabataslak çizimlere kroki denir.  
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Ölçek: Haritalarda kullanılan küçültme oranına ölçek denir. Yani yeryüzündeki gerçek 

alanın kâğıt üzerine aktarılırken ne kadar küçültüldüğüdür.  

 

 Ölçekler, gösterme biçimlerine göre kesir ölçek ve çizgi ölçek olarak ikiye ayrılır. 

 

 Haritaların nasıl çizildiği kadar ne amaçla çizildiği de önemlidir. Çünkü haritaların da bir 

dili vardır ve haritalara bakarak çeşitli konular hakkında bilgi ediniriz.  

 

Örneğin;  

 Yer şekillerinin gösterildiği haritalara fiziki haritalar,  

 İl ya da ülke sınırlarının gösterildiği haritalara siyasi haritalar,  

 Ekonomik etkinliklerin gösterildiği haritalara da genel olarak beşerî ve ekonomik 

haritalar denir. 

 

YER ŞEKİLLERİNİ TANIYALIM 

 

Dağ: Çevresine göre yüksekte kalan yer şeklidir.  

 Bulunduğu yerde tek başına olanlara tek dağ, birbiri ardınca sıralananlara sıradağ denir. 

Erciyes Dağı tek dağdır. Toros Dağları birçok dağın birbiriyle bağlanmış olduğu 

sıradağlardır.  

 Fiziki haritalarda dağlar kahverengi renk ile gösterilir. 

 

Plato: Akarsular tarafından derince yarılmış ve çevresine göre yüksekte kalmış geniş 

düzlüklerdir.  

 İç Anadolu’daki Obruk Platosu, Doğu Anadolu’daki Erzurum-Kars Platosu gibi.  

 Fiziki haritalarda platolar sarı renkle gösterilir. 

 

Ova: Çevresine göre alçakta kalmış düzlüklerdir.  

 Kıyı ovalar alçak olduğu için yeşil renkle, iç kesimlerdeki ovalar biraz da yüksek olduğu 

için sarı renkle gösterilirler. 

  

Vadi: Bir akarsuyun, yatağını yüzeye doğru aşındırarak oluşturduğu V biçimindeki 

yeryüzü şeklidir.  

 İç Anadolu Bölgesindeki Ihlara Vadisi gibi. 

 

Akarsu: Yağmur, eriyen kar suları ya da kaynak suyuyla beslenen; belirli bir yatak 

boyunca sürekli veya zaman zaman akan sudur. Kızılırmak, Yeşilırmak gibi 

 

Göl: Karalar içindeki çukurluklarda biriken durgun su kütleleridir. Tuz Gölü, Van Gölü 

gibi 

 

Tepe: Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yükseltilerdir.  
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Körfez: Denizin karaya doğru giren büyük ve geniş girintilerine denir. İskenderun 

Körfezi, Antalya Körfezi gibi 

 

Koy: Denizin karaya doğru giren küçük ve dar girintilerine denir. Bademli Koyu gibi 

 

Ada: Dört tarafı suyla çevrili olan kara parçasıdır. Kıbrıs adası gibi 

 

Yarımada: Üç tarafı surlarla çevrili olan kara parçasıdır. Datça Yarımadası gibi 

 

Delta: Bir ırmağın denize yaklaştığı yerde çatallanarak oluşturduğu üçgen biçimindeki 

birikintilerdir. Çukurova bir delta ovasıdır. 

 

 Fiziki haritalarda renkler yükseltileri ifade eder. Fiziki bir haritada kullanılan her 

rengin bir anlamı vardır.  

 Fiziki haritalarda kullanılan renklerin hangi yükseltileri ve derinlikleri ifade ettiği, haritanın 

bir kenarında harita işaretleri lejant bölümünde gösterilir.  

 

Lejant: Haritada kullanılan işaretlerin ve anlamlarının gösterildiği tabloya lejant denir. 

 

 
 

 Haritada denizler, göller ve akarsular mavi ve tonlarıyla gösterilir.  

 

 Karalarda:  

 Yükseltisi az olan yerler (0-500 metre) 

ovalar yeşil tonlarıyla,  

 Yükseltisi biraz yüksek olan yerler (500-

1000 metre) yaylalar sarı renkle,  

 Yükseltisi orta derecede yüksek olan 

yerler (1000-1500 metre)  açık 

kahverengi ile,  

 Yükseltisi çok fazla olan yerler, yüksek 

dağlar ise (1500 ve yukarısı)  koyu 

kahverengi ile gösterilir.   
Fiziki haritalarda kullanılan renkler ve ifade 

ettiği yükseltiler 
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Bilgi 1: 

 Dünyanın her yerinde deniz aynı seviyededir. Sıfır (0) metredir.  

 Ovalar ve özellikle delta ovaları tarıma elverişliyken, platolar daha çok hayvancılığa 

elverişlidir.  

 Ege Bölgesi’nde kıyılar girintili çıkıntılı olduğundan bölgede çok sayıda koy, körfez, 

burun, ada, yarımada bulunmaktadır.  

 

Bilgi 2:  

Ülkemizin fiziki haritasına baktığımızda 

 Ortalama yükseltinin oldukça fazla olduğunu (1132 m)  

 Ülkemizin yükseltisinin batıdan doğuya doğru arttığını,  

 Özellikle iç bölgelerde düzlüklerin geniş yer kapladığını ve iç bölgelerdeki ovaların 

yükseltilerinin de fazla olduğunu, 

 Ülkemizin sıradağları doğu-batı yönünde uzandığından, dağların Akdeniz ve Karadeniz 

Bölgesi’nde denize paralel olarak uzandığını, Ege’de denize dik olarak uzandığını 

görürüz. 

 

 

İKLİMİN İNSAN FAALİYETLERİNE ETKİSİ 

 

İklim: Bir yerde görülen hava olaylarının (sıcaklık ve yağış) uzun yıllar boyunca 

gösterdiği ortalama durumdur.  İklim uzun süreli hava olaylarının ortalamasıdır.  

 

 “Akdeniz bölgesinde yaz mevsimi sıcak ve kurak geçer” dediğimizde iklimsel bir durumu 

ifade etmiş oluruz. 

 

Klimatoloji: Yeryüzünde görülen iklim tiplerini, iklimlerin özelliklerini ve insan 

yaşamına etkilerini inceleyen bilim dalına klimatoloji (iklim bilimi) adı verilir. Bu 

alanda çalışan uzmanlar ise klimatolog (iklim bilimci) olarak adlandırılır. 

 

Hava Durumu: Bir yerde görülen hava olaylarında kısa süreli meydana gelen 

değişikliklerdir. Hava durumu kısa süreli hava olaylarını yansıtır. 

 

 “Bugün yağış bekleniyor. Hafta sonu soğuk geçecek” dediğimizde hava durumunu 

belirtmiş oluruz. 

 

Yurdumuzda çeşitli iklimler görülmektedir.  

Bunda; 

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, 

Ülkemizin ılıman iklim kuşağında olması, 

Yükseltisinin batıdan doğuya artması 

Yeryüzü şekillerinin farklı olması gibi faktörler etkili olmuştur. 
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İklim, yaşantımızı belirleyen önemli bir etkendir.  

Çünkü iklim; 

Tarım ürünü çeşitliliğini, 

Doğal bitki örtüsünü, 

Hayvancılık faaliyetlerini 

İnsanların ten(deri) renklerini, 

İnsanların yemek kültürünü, 

Su kaynaklarının azlığını ve çokluğunu, 

Ekonomik faaliyetleri 

Evlerin şekillerini ve ev yapım malzemelerini, 

Yerleşmeyi ve nüfusun dağılışını, 

Turizm etkinliklerini vb. etkiler. 

 

 İklim, insan hayatını etkiler. Giyinme biçimini, ısınma şeklini, konutlarda kullanılan 

malzemeyi, yemek kültürünü vb. etkiler. 

 

 İklim, bitki örtüsünü etkiler. Yağışların ve nemliliğin fazla olduğu kıyı bölgelerde 

ormanlar, yaz kuraklığının etkili olduğu iç bölgelerde bozkırlar, yükseltinin arttığı dağların 

üst kısımlarında ise çayırlar görülür. 

 

 İklim, ekonomik faaliyetleri etkiler.  Tarıma elverişli ovalarda tarım, kıyılarda balıkçılık, 

dağlık alanlarda hayvancılık yapılır. Yaz mevsiminin uzun geçtiği yerlerde yaz turizmi, 

karın çok yağdığı yerlerde kış turizmi gelişmiştir. 

 

ÜLKEMİZDE GÖRÜLEN İKLİMLER 

 

Ülkemizde üç iklim tipi görülmektedir. Bunlar Karasal iklim, Akdeniz iklimi ve Karadeniz 

iklimidir.  

KARASAL İKLİM 

 Ülkemizde en yaygın görülen iklim 

çeşididir.  

 Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk 

ve kar yağışlı geçer.  

 Yağışlar en çok ilkbaharda, en az ise 

yaz aylarında görülür.  

 Bitki örtüsü, ilkbahar yağışlarıyla 

yeşeren yazın ise sıcaklıktan dolayı 

kuruyan otlardan oluşan bozkırlardır.  

 Karasal iklim Doğu Anadolu, 

Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu 

bölgeleri ile Marmara’nın iç 

kesimlerinde etkili olmaktadır  

 Karasal iklimin görüldüğü yerlerde 

buğday, arpa, çavdar, mercimek, 

nohut, şekerpancarı, elma, üzüm, 

haşhaş gibi tarım ürünleri yetiştirilir.  

 

 
Karasal iklim yağış ve sıcaklık grafiği 
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Bilgi 3:  

 Marmara bölgesinde hem Akdeniz, hem Karadeniz, hem de karasal iklim görüldüğü için, 

bu iklim tipine geçiş iklimi veya Marmara iklimi de denir.  

 Üç iklim türünün görüldüğü geçiş ikliminin en belirgin özelliği iklim çeşitliliğinin hem 

bitki örtüsünde hem de tarım ürünlerinde çeşitliliğe sebep olmasıdır.  

 

KARADENİZ İKLİMİ

 Yazları serin, kışları ılık, her mevsim 

yağışlı geçer.  

 Her mevsim yağışlı olmakla birlikte, 

yağışlar en çok sonbaharda en az 

ilkbaharda görülür.  

 Yağışlar fazla olduğu için bitki örtüsü 

ormandır. 

 Karadeniz kıyıları ve Marmara’nın kuzey 

kesimlerinde görülür. 

 Her mevsim bol yağış ve ılıman bir 

iklim isteyen çay, fındık, mısır ve kivi 

gibi tarım ürünleri yetiştirilir. 

 
Karadeniz iklimi yağış ve sıcaklık grafiği 

 

AKDENİZ İKLİMİ 

 

 Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve 

yağışlıdır.  

 En fazla yağışı kışın, en az yağışı yazın 

alır.  

 Bitki örtüsü makidir. Makiler, yaz 

kuraklığına dayanıklı olan ve bütün yıl 

yeşil kalabilen çalı ve kısa boylu 

ağaçlardır.  

 Akdeniz ve Ege kıyılarıyla, Marmara 

Bölgesi’nin güney kısmında ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 

batısında görülür.  

 Yetiştirilen tarım ürünleri; turunçgiller 

(limon, portakal, greyfurt), muz, 

zeytin, susam, pamuk, üzüm, incir, 

tütün vb.  

 Don olaylarına ve kar yağışlarına çok az 

rastlanır. Güneşlenme süresi fazladır.  

 Seracılık yaygın olarak yapılır. Nedeni; 

güneşli gün sayısının fazla olması ve 

kışların ılık geçmesidir.  

 

 

Akdeniz iklimi yağış ve sıcaklık grafiği 
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YAŞANACAK YERLER 

 

 Bir yerin, yerleşim yeri olarak seçilmesi fiziki ve beşerî faktörlere bağlıdır. Çünkü 

insanlar yerleşim yeri olarak, ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekleri alanları seçerler.  

 Toprağın verimli, iklimin elverişli olduğu, sanayi ve ticaretin geliştiği alanlar yoğun 

nüfuslanmışken; yükseltinin fazla, iklim şartlarının elverişsiz ve ekonomik 

faaliyetlerin gelişmediği alanlar az nüfuslanmıştır. 

 

NÜFUS DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

DOĞAL FAKTÖRLER 

 

İKLİM: İklimin ılıman (ılık) olduğu yerlerde nüfus yoğundur. Ülkemizde denizin ılıman 

etkisinden dolayı nüfusun büyük kısmı Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz kıyılarında 

toplanmıştır. Kışların sert ve uzun, yağışın az, karasal iklim şartlarının görüldüğü yerlerde ise 

nüfus azdır (tenhadır). Örneğin; İstanbul, İzmir ve Antalya’da iklim koşulları uygun olduğu 

için nüfus buralarda daha fazladır. Hakkâri, Kars, Tunceli gibi illerde ise nüfus, iklime bağlı 

olarak daha azdır. 

 

YER ŞEKİLLERİ: Ülkemizde dağlık ve engebeli alanlarda nüfus yoğunluğu seyrek, 

ovalarda ve tarıma uygun alanlarda nüfus yoğundur. Örneğin; düz bir alana sahip olan 

Adana, Konya ve Bursa gibi illerimizin nüfusu fazladır. Yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu 

Muş ve Artvin gibi illerimizin nüfusu azdır. 

 

Yıldız Dağları Bölümü, Taşeli Platosu, Biga Yarımadası, Teke Yarımadası, Hakkâri 

Bölümü, Menteşe Yöresi gibi yerler ülkemizde yer şekillerinden dolayı nüfusun az olduğu 

alanlardandır. 

 

TOPRAK ÖZELLİKLERİ: Toprakların verimli olduğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes, 

Bafra, Çarşamba ovaları) yoğun nüfuslanmışken, Akdeniz kıyısındaki Teke ve Taşeli 

Platoları arazi yapısı, Tuz Gölü çevresi ise toprakları çorak ve verimsiz olduğu için az 

nüfuslanmıştır. 

 

SU KAYNAKLARI: Su insanlar için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bu nedenle hem içme hem de 

tarım ve sanayide kullanılması nedeniyle ülkemizde birçok yerleşim yeri su kaynaklarının 

kenarında kurulmuştur.  

 

BİTKİ ÖRTÜSÜ: Ormanların gür olduğu yerlerde yerleşme az görülür. Örneğin Trabzon, 

Rize ve Giresun’un dağlık kesimlerinde nüfusun seyrek olmasında etkili olan faktörlerden biri 

de ormanların fazlalığıdır. Ormanlık alanlarda insanların bir yerden başka bir yere ulaşımı, 

tarımsal faaliyetler yapması, konut inşa etmesi daha zordur. 
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BEŞERİ FAKTÖRLER 

 

SANAYİ: Sanayinin geliştiği yerlerde fabrikalar çoktur. Fabrikalar insanlara iş 

olanakları sağlar. Dolayısıyla sanayinin geliştiği yerler aynı zamanda nüfusun da fazla 

olduğu alanlardır. Çünkü sanayinin geliştiği yerler çok göç alır. Bu da nüfusun artmasına 

neden olur. 

 

Ülkemize sanayiye bağlı olarak nüfusun yoğun olduğu yerler:  Çatalca–Kocaeli Bölümü, 

Bursa çevresi, İzmir, Zonguldak, Eskişehir-Ankara, Çukurova-Adana, İskenderun  

 

TARIM: Tarımsal faaliyetlerin geliştiği ve yoğun olarak yapıldığı yerlerde nüfus 

fazladır. Ülkemizde tarım daha çok ovalarda yapılır.  

Kıyı ovaları: Bafra ovası, Çarşamba ovası, Gediz ovası, Çukurova  

İç ovalar: Konya ovası, Harran ovası, Adapazarı ovası, Bursa ovası gibi.  

 

TURİZM: Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde yerleşme ve nüfus fazladır. 

Ülkemizde Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde nüfusun yoğun olmasının bir nedeni de 

turizm faaliyetleridir.  

 

ULAŞIM: Ülkemizde, yer şekillerine bağlı olarak ulaşımın kolay sağlandığı ve yolların 

kavşağında bulunan yerler sık nüfuslanmışken, ulaşımın zor sağlandığı yerler az 

nüfuslanmıştır. 

 

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Ankara, Gaziantep ve Kayseri gibi illerde ulaşım rahat 

sağlandığı için ticaret gelişmiş, bu da nüfusun yoğunlaşmasına neden olmuştur.  

 

TİCARET: Sanayinin geliştiği yerlerde ticaret imkânı da fazladır. Ticari faaliyetler 

bankacılık, eğitim, sağlık gibi hizmet sektörü kollarını ön plana çıkarır. Ticaretin 

gelişmiş olduğu yerler insanlar tarafından daha çok tercih edilmektedir. Örneğin, Adana, 

Kocaeli ve Kayseri gibi şehirlerin nüfusu fazladır. Ticaretin gelişmediği Bayburt, Çankırı, 

Gümüşhane gibi şehirlerde nüfus azdır. 

 

MADENCİLİK: Madenlerin ve enerji kaynaklarının işletilmesi için yoğun nüfusa ihtiyaç vardır. 

Bu nedenle yeraltı kaynaklarının işletildiği alanlarda nüfus fazladır. Zonguldak (taşkömürü), 

Soma (linyit), Batman (petrol) gibi alanlar bu tür yerlerdendir. 

 

HİZMET SEKTÖRÜ: Hizmet sektörünün geliştiği yerlerde eğitim ve sağlık kurumları ile 

turistik tesisler daha fazla olduğundan iş imkânları da fazladır. Ülkemizde eğitim ve 

sağlık kurumlarının yoğun olarak bulunduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir ve 

Adana gibi illerimizin nüfusu her geçen yıl artmaktadır. Ülkemizde yaz turizminin yoğun 

olduğu Antalya, Muğla, Aydın, İzmir gibi şehirlerin nüfusu fazladır. Kış turizminin yaygın 

olduğu Uludağ, Palandöken, Kartalkaya, Erciyes gibi kayak merkezi alanlarının çevresinde, kış 

mevsiminde insan sayısı artmaktadır. 
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Ülkemizdeki Yoğun Nüfuslu Yerler 

 

 Doğu Karadeniz kıyıları  

 Marmara Denizi kıyıları  

 Ege Bölgesi'nin kıyıları ile iç 

kesimlerdeki ovalar  

 Antalya körfezi  

 Çukurova çevresi 

 

 

Ülkemizdeki Seyrek Nüfuslu Yerler 

 

 Yıldız Dağları Bölümü (Kırklareli yöresi) 

 Karadeniz Bölgesi'nin dağlık alanları  

 Menteşe Yöresi (Muğla’nın 

kuzeydoğusu) 

 Taşeli Platosu (Mersin-Antalya arası) 

 Teke Yarımadası (Antalya’nın batısı) 

 Tuz Gölü çevresi  

Bölgelerimize Göre Çok ve Az Nüfuslu İller 

 

Bölge Çok Nüfuslu İller Az Nüfuslu İller 

Marmara İstanbul, Bursa Yalova, Çanakkale, Kırklareli 

Ege İzmir, Manisa Uşak, Kütahya 

Akdeniz Adana, Mersin, Antalya Kilis, Burdur, Isparta 

Karadeniz Samsun, Trabzon, Ordu Bartın, Sinop, Karabük, Artvin 

İç Anadolu Ankara, Konya Karaman, Kırşehir, Kırıkkale 

Doğu Anadolu Van, Erzurum, Malatya Tunceli, Iğdır, Ardahan 

Güneydoğu Anadolu Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa Siirt, Batman 

 

Coğrafi Bölgelerimiz: Türkiye 1941 yılında yapılan I. Türk Coğrafya Kongresinde doğal, 

beşeri ve ekonomik özellikler bakımından 7 coğrafi bölgeye ayrılmıştır.  

 

 Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi   

İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi    

 

BÖLGELERİMİZİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

 

Karadeniz Bölgesinin Genel Özellikleri 

 Dağlar denize paralel uzanır. 

 Her mevsim yağışlı ılıman bir iklimi vardır.  

 Bitki örtüsü ormandır. 

 Ülkemizin en fazla yağış alan bölgesidir.  

 Ormanların en fazla olduğu bölgedir.  

 En fazla heyelan olan bölgedir. Bunun en temel nedeni yağışların fazla, bölgenin dağlık 

olmasıdır.  

 Kırsal nüfusun en fazla olduğu bölgemizdir.  

 Bölge çay, fındık ve kenevir üretiminde Türkiye’de 1. sıradadır.  

 Ülkemizde balıkçılığın en yaygın olduğu bölgedir.  

 Ülkemizde taş kömürünün tamamı, bakırın yarısı bu bölgeden sağlanır.  
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Marmara Bölgesinin Genel Özellikleri 

o Ortalama yükseltisi en az olan bölgemizdir. 

o Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir.  

o Ayçiçeği, şeftali, kestane ve pirinç üretiminde ilk sıradadır. 

o Sanayinin en çok geliştiği ve sanayide çalışan nüfusun en çok olduğu bölgedir. Bu 

nedenle en çok göç alan bölgedir.  

o Ticaretin en çok geliştiği bölgedir. 

o Enerji üretiminin en az, buna karşın tüketiminin en fazla olduğu bölgedir.  

o Kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliğinde ilk sırada yer alır.  

o En fazla turist çeken ve turizm gelirleri en fazla olan bölgemizdir.  

 

Ege Bölgesinin Genel Özellikleri 

 Ege Bölgesi’nde dağlar denize dik uzanır. Bu nedenle kıyılar çok girintili ve çıkıntılıdır. 

 Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir üretiminde birinci sıradadır. (ZÜHTİ) 

 Seracılıkta Akdeniz’den sonra ikinci sıradadır. 

 Çinicilik ve halıcılık gelişmiştir.  

 Bölge, yer altı kaynakları yönünden zengindir.  

 Türkiye’de linyitin en çok çıkarıldığı bölgedir.  

 Marmara’dan sonra, sanayinin en çok geliştiği bölgedir. 

 

Akdeniz Bölgesinin Genel Özellikleri 

 Toroslar ülkemizin en uzun sıradağlarıdır. 

 Seracılığın en çok yapıldığı bölgedir. 

 Kıl keçisinin en çok beslendiği bölgedir. 

 Muz üretiminin yapıldığı tek bölgedir. 

 Kış mevsiminin en ılık geçtiği bölgedir. 

 Doğal bitki örtüsü makidir. 

 Bölgede yaz turizmi gelişmiştir. 

 Bölge yerfıstığı, muz, gül, mısır, soya fasulyesi, turunçgiller ve sebze üretiminde 

birinci sıradadır. 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Genel Özellikleri 

 Yurdumuzun yüzölçümü bakımından en küçük bölgesidir. 

 Orman oranı en az olan bölgemizdir.  

 Pamuk, antepfıstığı, mercimek ve karpuz üretiminde ilk sırada yer alır. 

 Ülkemizde çıkarılan petrolün tamamına yakını bu bölgeden sağlanır. 

 Türkiye’nin en büyük baraj gölü (Atatürk baraj gölü) bu bölgede yer alır. GAP sayesinde 

bölgenin büyük bir kısmı sulama imkânına kavuşmuş, suya ihtiyacı olan ürünler (pirinç, 

mısır, pamuk) yetiştirilmeye başlanmıştır.  
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Doğu Anadolu Bölgesinin Genel Özellikleri 

 Doğu Anadolu Bölgesi, en yüksek bölgemizdir. Türkiye’nin çatısı olarak bilinir. 

 Alan (yüzölçümü) bakımından en büyük bölgemizdir.  

 En yüksek dağımız Ağrı Dağı ve en büyük gölümüz Van Gölü bu bölgede yer alır. 

 Hayvancılığın en yaygın olduğu bölgedir. 

 Sanayinin en az geliştiği bölgedir. 

 Kayısı üretiminin en fazla yapıldığı bölgedir. (Malatya) 

 İklimi karasal, bitki örtüsü bozkırdır. 

 

İç Anadolu Bölgesinin Genel Özellikleri 

o En az yağış alan bölgemizdir.  

o Tarım alanlarının en geniş olduğu bölgedir. Yaygın olarak tahıl tarımı yapılır.  

o Buğday, arpa, şekerpancarı, patates, yeşil mercimek, nohut ve elmanın en fazla 

yetiştirildiği bölgedir.  

o Patates, buğday, arpa, nohut üretiminde Türkiye’de birinci sıradadır.  

o Koyun yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı bölgedir.  

o İklimi karasal, bitki örtüsü bozkırdır. 

 

YERLEŞME VE YERLEŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

İnsanların, farklı özellikteki evlerde toplu 

ya da dağınık olarak yaşamalarına 

yerleşme denir.  

 

İnsanlar, genellikle su kaynaklarının bol, 

toprağın verimli, iklim koşullarının 

elverişli, ev yapımına uygun 

malzemelerin olduğu yerlere 

yerleşmişlerdir.  

 

 

Ülkemizde, farklı iklim özelliklerine bağlı 

olarak farklı konut(ev) tipleri görülür.  

Konut(ev) Tipi Görüldüğü Yerler 

 

Toprak Evler 

 

İç Anadolu ve 

Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi 

Taş Evler Akdeniz Bölgesi 

 

Ahşap Evler Karadeniz Bölgesi 

 

 

YERLEŞME TÜRLERİ 

Kırsal Yerleşmelerin Özellikleri 

 Nüfusu on binin altında olan köy, kasaba ve ilçe gibi yerleşmelerdir.  

 Ekonomi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.  

 Evler genellikle çok katlı değildir.  

Kentsel Yerleşmelerin Özellikleri 

 Nüfusu on binin üzerinde olan ilçe ve illerdir.  

 Ekonomik faaliyetler çeşitlidir (sanayi, ticaret, turizm ) 

 Evler genellikle betonarme ve çok katlıdır.  
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DOĞA VE İNSAN 

İnsan elinin değmediği, kendi kendine yetebilen, farklı bitkiler ve hayvanlara ev sahipliği 

yapan ortamlara doğal ortam denir. Tüm canlılar yaşamak için havaya, suya ve gıdaya 

ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlarını da doğadan (toprak, hava, su, maden) karşılarlar. İnsanlar 

yaşamlarını sürdürmek için doğal ortamları değiştirerek ondan yararlanırlar. 

Bu ihtiyaçları bazen doğadan aldıkları şekliyle bazen de değiştirerek kullanırlar.  

Örneğin;  

 Barınmak için evler, ulaşımı sağlamak için yollar ve köprüler yaparlar. 

 Toprağı işleyerek ürün yetiştirirler. 

 Rüzgârı, suyu, madenleri kullanarak enerji elde ederler. 

 Akarsulardan ve göllerden yararlanarak balıkçılık yaparlar. 

 Madenleri işleyerek sanayi de kullanırlar. 

 

Ancak bunları yaparken zaman zaman doğaya zarar verirler. Bu da hava, çevre ve su 

kirliliğine, toprağın verimsizleşmesine, erozyona ve doğal dengenin bozulmasına 

neden olur. 

 

AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI 

 

Doğal afet: Doğada doğal nedenlerden dolayı meydana gelen, yıkımlara, can ve mal 

kaybına neden olan değişikliklere doğal afet denir. 

Deprem, sel, heyelan, çığ, erozyon ve orman yangınları doğal afetler arasında sayılabilir. 

 

 Deprem: Yer kabuğunda meydana gelen kırılmalar ya da yanardağ faaliyetleri ile 

oluşan büyük sarsıntılara deprem denir.  

 

 Ülkemiz deprem kuşağı ve fay hatları üzerinde yer alır. Bu nedenle ülkemizde sık sık 

depremler meydana gelir. 

 

 Depremleri inceleyen bilim dalına sismoloji, süresini ve şiddetini kaydeden alete de 

sismograf denir. Depremin şiddeti richter ölçeği ile ölçülür. 

 

Depremlerin Zararlarını Azaltmak için:  

 Binalar fay hatları ve yumuşak zeminler üzerine yapılmamalıdır.  

 Bina yapımında depremlere dayanıklı malzeme kullanılmalıdır.  

 Deprem bölgesinde çok katlı binalar yapılmamalıdır.  

 

 Heyelan (Toprak Kayması): Yağışın fazla, arazinin eğimli olduğu yerlerde toprağın 

dik yamaçlardan aşağıya doğru akmasına heyelan denir.  

 

 Ülkemizde heyelan, aşırı yağış ve arazinin fazla eğimli olmasından dolayı en fazla 

Karadeniz Bölgesi’nde görülür. 
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 Sel: Şiddetli yağmurlardan dolayı nehirlerin taşması sonucu ortaya çıkan su 

baskınlarına sel denir. 

  

 Sellerde can ve mal kayıplarının artmasının en önemli nedeni çarpık kentleşme ve 

yerleşim yerlerinin dere kenarlarında kurulmasıdır.  

 

Selden korunmak ve zararlarını azaltmak için:  

 Dere yatakları temiz tutulmalı, akarsular üzerinde barajlar ve bentler yapılmalıdır. 

 Ağaçlandırma ve teraslama (taraçalandırma) yapılmalıdır. 

 Şehirlerde atık suların tahliyesi için altyapı çalışmaları yapılmalıdır.  

 

 Çığ: Yamaçlarda ve dağların yüksek kesimlerinde bulunan kar kütlelerinin aşağı 

doğru yuvarlanarak önüne çıkan her şeyi yıkıp geçmesidir.  

 Çığ, en fazla kar yağışının çok ve yükseltinin fazla olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde 

görülür. 

 

 Erozyon: Bitki örtüsünden yoksun toprakların, yağmur ve rüzgarın etkisiyle aşınıp 

taşınmasına erozyon denir.  

 Erozyon, en çok bitki örtüsünün yetersiz olduğu İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde görülür. 

 

Erozyonu önlemek için;  

 Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı,  

 Eğimli arazilere teraslama yapılmalı,  

 Tarlalar eğimin tersi yönünde sürülmeli  

 Mevcut bitki örtüsü korunmalıdır. 

 

 Orman Yangını: Genellikle insanların hatalarından ve ihmallerinden kaynaklanan 

büyük yangınlardır. 

 Orman yangınları en çok yaz aylarının sıcak ve kurak geçtiği Akdeniz ve Ege 

bölgelerinde, en az ise her mevsim yağışlı geçen Karadeniz bölgesinde görülür. 

 

Doğal afetlerden çok, insanların yanlış uygulamaları can ve mal kaybını arttırmaktadır. 

 

o Dere yatağına ya da yakınına yapılan evler, açılan tarlalar sel afetinden zarar görebilir. 

o Dik yamaçlara yapılan yerleşim yerleri heyelan tehlikesi altında kalabilir. 

o Yoğun kar, dağ eteklerine yapılan yerleşim yerini çığ tehdidi altında bırakabilir. 

o Binaların sağlam olmayan zemine yapılması ve dayanıksız malzeme kullanılması 

depremin zararlarını arttırır. 

 

Çevre sorunları bazen doğal yollarla meydana gelir, bazen de beşeri nedenlerden 

kaynaklanır. Çünkü insanlar doğal çevreden yararlanırken ve doğal kaynakları kullanırken 

çevreye zarar verirler, doğal dengeyi bozarlar. Doğal dengenin bozulmasıyla da çevre 

sorunları ortaya çıkar. Bu sorunlar kısaca şöyle sıralanabilir. 
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Hava kirliliği: Ulaşım araçları, elektrik santralleri, sanayi faaliyetleri, binalarda ısınma amaçlı 

kullanılan yakıtlar hava kirliliğinin başlıca nedenidir.   

 

Su kirliği: Termik santraller, gübreler, kimyasal ilaçlar, sanayi atıkları, toprak erozyonu su 

kirliliğinin başlıca nedenleridir. 

 

Gürültü kirliliği: Ulaşım araçları, iş makinaları, sanayi kuruluşları, yüksek sesle müzik yapılan 

eğlence yerlerinden yayılan ses, kalabalıkların uğultusu, yüksek sesle konuşan ve bağıran 

insanlar gürültü kirliliğine sebep olur. 

 

Toprak kirliliği: Sulardan toprağa karışan maddeler, hava yoluyla gelen maddeler, tarım 

alanlarında kullanılan ilaç ve gübrelerden kaynaklanan kimyasal maddeler, çöpler ve atıklar 

toprak kirliliğine neden olur. 

 

Küresel Isınma: Küresel ısınma, atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen 

sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen 

ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir.  

Küresel ısınma, su kaynaklarındaki buharlaşma hızını artırır. Dünya’mızın ortalama 

sıcaklığının artmasıyla birlikte buzullar erimeye başlar. Bu da buzullarda yaşayan canlıların 

yaşamını tehdit eder ve kıyıya yakın yerleşim birimlerinin sular altında kalmasına yol açabilir. 

 

DOĞAL AFETLERİN İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ 

 

Doğal afetler toplum hayatı üzerinde derin ve kalıcı etkiler bırakmaktadır. Ülkemizde 

zaman zaman sel, çığ heyelan, deprem gibi önlenmesi mümkün olmayan doğal afetler 

yaşanmaktadır. Bu afetler ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır. Bütün 

bunların yanında doğal afetler sonucu yaşanan acı olaylar toplum hayatında derin izler 

bırakır. Bu izleri kimi zaman türkülerde kimi zaman hikâyelerde kimi zaman da şiirlerde 

görürüz. 

 

 Deprem, en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afettir. İnsanlar depremde 

aile bireylerini veya arkadaşlarını kaybedebilir. Depremden yaralı olarak kurtulan kişiler 

sakat kalabilir. Bu nedenle deprem, depremi yaşayan insanların ruh ve beden sağlığı 

üzerinde uzun yıllar süren etkiler bırakabilir. 

 

 Sel, ülkemizde sık görülen doğal afetlerden biridir.  Sel, can ve mal kaybına sebep 

olmaktadır. Konutlar ve iş yerleri sel sonucu zarar görebilir. İnsanlar sel suları boşaltılana 

kadar konutlarında yaşayamaz, işe gidemez. Ekili olan tarım alanları ve seralar aşırı 

yağışla beraber sel suları altında kalır. 

 

 Çığın kara yolları üzerine düşmesi sonucu yollar kapanır. İnsanlar işlerine, 

öğrenciler okullarına gidemez. İş ve okul hayatı bu durumdan olumsuz etkilenir. Çığ, 

can ve mal kaybına sebep olabilir. 
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 Heyelanın yerleşim birimlerinde veya yol güzergâhında meydana gelmesi 

sonucunda insanlar toprak altında kalarak yaşamlarını kaybedebilir. Heyelan 

sonucunda konutlar toprak altında kalabilir, kısmen veya tamamen kullanılamaz hâle 

gelebilir. Heyelan sonucunda kara ve demir yolları kapanabilir ve ulaşım aksayabilir. 

BÖLGELERİMİZ VE İLLERİMİZ 

 

Marmara 

Bölgesi 

Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, 

Sakarya, Tekirdağ, Yalova 

Ege 

Bölgesi 

Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak 

Akdeniz 

Bölgesi 

Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, İçel, Kahramanmaraş, 

Osmaniye 

Karadeniz 

Bölgesi 

Artvin, Amasya, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, 

Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, 

Trabzon, Zonguldak 

Doğu Anadolu 

Bölgesi 

Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, 

Kars, Malatya, Muş, Şırnak, Tunceli, Van 

İç Anadolu 

Bölgesi 

Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, 

Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat 

Güneydoğu 

Anadolu 

Bölgesi 

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa 
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TEKNOLOJİ VE TOPLUM 

 

 İnsanların geçmiş dönemlerde ortaya koyduğu buluşlar sonraki dönemlerde teknolojinin 

ilerlemesini kolaylaştırmıştır. Yazı, kâğıt, matbaa, tekerlek, para, pusula ve ampul gibi 

temel buluşlar zamanla geliştirilmiştir. Özellikle yazı, kâğıt ve matbaanın yaygınlaşması 

sayesinde insanlar bilgi birikimlerini artırmışlar ve yeni buluşlar yapma imkânına sahip 

olmuşlardır. Her yeni buluş hayatımızı daha da kolaylaştırmış, sosyal ve toplumsal 

ilişkilerimizi etkilemiştir. 

 

 Teknolojinin, sağlık alanında gelişmesi insanların hastalıklarının kısa sürede teşhis ve tedavi 

edilmesini sağladı. Aşıların yaygınlaşması salgın hastalıkların azalmasında etkili oldu. Diyaliz 

cihazı, gözlük ve protezlerin geliştirilmesi de insanların yaşam kalitesinin artmasını sağladı. 

 

 Motorlu taşıtlar icat edilmeden önce insanların bir yerden başka bir yere gitmesi çok uzun 

zaman almaktaydı. Günümüzde tren, gemi, uçak, otomobil gibi ulaşım araçları sayesinde 

seyahatler oldukça kısa sürmektedir.  

 

 Genel Ağ(internet) aracılığıyla bağlandığımız sosyal medya hesapları insanlar arasındaki 

iletişimi etkileyen önemli bir unsurdur. Teknoloji sayesinde insanlar yaşadıkları yerden, uzakta 

yaşayan kişilerle iletişim kurmakta ve başka ülkelerdeki insanların yaşamları hakkında bilgi 

sahibi olabilmektedir. 

 Teknoloji, insanların kendilerini ilgilendiren konular hakkında kısa sürede bilgi 

edinebilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle insanlar hayatlarını etkileyen konular hakkında 

görüşlerini rahatça ifade edebilmekte, haklarını savunabilmektedir. İnsanlar yaşadıkları 

sıkıntıları ve dertleri yetkili mercilere teknoloji sayesinde daha rahat iletebilmektedir. 

Teknolojik gelişmeler sayesinde insanlar kamu hizmetlerinden daha rahat ve hızlı bir şekilde 

yararlanmaya başlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bir diğer teknolojik gelişme sayesinde devlet ile vatandaşa arasında iletişim kuran 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), 2006 yılında hizmete giren bir halkla ilişkiler 

uygulamasıdır. Bu uygulama, çağın gereksinimleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle 

sürekli geliştirilmekte ve vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. CİMER sayesinde devlet ile 

vatandaş arasındaki iletişim kanallarının tümü (elektronik, mektup, faks, telefon ve yüz yüze) 

açık tutulmakta, vatandaşların kendileri ve kamuyla ilgili talep, şikâyet, ihbar, görüş ve 

önerileri dikkate alınmaktadır. 

 

 

 

Sosyalleşme, kişinin toplumla bütünleşmesi ve içinde yaşadığı topluma uyum sağlamasıdır.  

 e-devlet, e-okul gibi uygulamalar vatandaşların işlerini kolaylaştırmıştır. İnsanlar artık vergi 

dairelerine gitmeden vergisini ödeyebilmekte, veliler okula gitmeden öğrenci notları 

hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Önceden hastanede tedavi olmak için sabahın erken 

saatlerinde sıra almak için hastaneye gidilirdi.  

 Günümüzde https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/ Genel Ağ adresine bağlanarak veya ALO 

182’yi arayarak tedavi için randevu alınabilmektedir. 
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Teknoloji, bilinçli kullanıldığı zaman hayatımızı kolaylaştıran bir araçtır. Ancak bilinçsiz ve 

gereksiz kullanıldığı zaman en değerli zamanımızı çalan bir hırsız, sağlığımıza zarar veren 

bir virüs gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 Bilgisayar ve internet okul çağındaki çocukların en fazla zaman harcadıkları aktivitelerin 

başında gelmektedir. Harcanan bu zamanın bir kısmı ödev hazırlama, bilgi edinme ve 

araştırma gibi faydalı ve sağlıklı bir amaca hizmet etmektedir. Ancak çocukların bilgisayar 

karşısında geçirdiği zamanın büyük çoğunluğunu oyun oynamak, sohbet etmek, 

mesajlaşmak ve film/oyun/müzik/program indirmek ile geçirdiği gözlenmektedir.  

 

 Araştırmalar iş ya da ödev hazırlama süresi hariç bağımlı olmayan bir kullanıcının haftalık 

bilgisayar/internet kullanım süresinin ortalama 5 saat civarında olduğunu 

göstermektedir. İş ya da ödev hazırlama süresi hariç haftalık 8-10 saati aşan bilgisayar 

ve internet kullanımı, bağımlılık olarak tarif edilmektedir. Bilgisayar ya da internet 

bağımlısı olarak gösterilenlerin, haftalık 8-10 saatin üzerinde internete bağlı kaldıkları 

saptanmıştır. 

 

 Sonuç olarak bilgisayar ve interneti aşırı kullanmak bazı psikolojik rahatsızlıkların işareti 

ve habercisi olabilir. Bu nedenle bilgisayar kullanımında da diğer alanlarda olduğu gibi 

anne-babaların bazı önlemler alıp çocuğu yönlendirmesi ve çocuğa bilgisayar başında ne 

kadar zaman geçirmesi gerektiğini öğretmeleri gerekmektedir. 

 

Teknolojinin zararları, teknolojiden yararlanma durumuna göre değişmektedir. 

 

 Bilgisayar başında çok fazla zaman geçirirsek göz ve beden sağlığımız bozulabilir. 

Arkadaşlık ve aile içi iletişimizde olumsuzluklar ortaya çıkabilir.   

 Evimizdeki elektrikli araçları doğru kullanmadığımızda hayatımız tehlikeye girebilir.  

 Savaş uçakları, atom bombası vb. buluş ve icatların olumsuz yanlarındandır. İkinci Dünya 

Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombası yüz binlerce insanın birkaç dakika içerisinde 

ölümüne yol açmıştır.  

 Yapılan büyük yollar ve hava kirliliği ormanların yok olmasına neden olmaktadır. 

Ormanlarla birlikte pek çok canlı türü de yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.  

 Teknolojinin yol açtığı küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle birçok hayvan türünün nesli 

tükenmek üzeredir. 

 Teknolojinin neden olduğu kirlilik insan sağlığını da tehdit etmektedir. Hava, su ve 

toprağın kirlenmesi başta astım ve çeşitli kanser türleri olmak üzere pek çok hastalığın 

artmasına neden olmuştur.  

 Hayatımızı hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyen buluş ve icatlar da vardır.  

 

 İnternet bağımlılığı, kişiyi bilgisayar başına bağlıyor ve sosyalleşmesini engelliyor. Bu 

durumda kişi, kendini toplumdan soyutluyor.  

 

 Oyun bağımlılığı bireyi çoğu zaman saldırgan ve vahşi yapıyor, internet bağımlılığında da 

olduğu gibi kişiyi asosyal bir hale getiriyor. 
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 Örneğin, cep telefonları iletişim alanında insanlara kolaylık sağlar. Fakat uzun süre 

kullanıldığında yaydığı radyasyon nedeniyle insan sağlığına zarar verir.  

 Kredi kartları hayatımızı kolaylaştıran teknolojik gelişmelerinden birisidir. Ancak gelirimizin 

çok üzerinde harcama yapmak, ekonomik durumumuz, ruh sağlığımız ve aile hayatımızda 

çok büyük sıkıntılar ortaya çıkarabilir.  

 Birçok teknolojik buluşun üretildiği büyük tesisler olan fabrikalar, gerekli önlemler 

alınmadığında, canlı yaşamını tehdit eden büyük çevre felaketine yol açabilir.  

 

DOĞRU VE GÜVENİLİR BİLGİ 

 

 Özellikle son yüzyılda teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgi kaynaklarımız değişikliğe 

uğramıştır. Eskiden insanlar ansiklopedi, kitap, gazete, dergi vb. basılı kaynakları kullanarak 

bilgiye ulaşmaktaydı. Günümüzde insanlar Genel Ağ bağlantılı akıllı telefonlar, 

bilgisayarlar ve tabletler yardımıyla sanal ortamda istedikleri bilgiye ulaşmaktadır. 

 Sanal ortam, insanların önemli bir kısmı için bilginin ana kaynağı konumuna gelmiştir. Bu 

durumun temel sebebi sanal ortamın fazla miktarda bilgi içermesi ve buradaki bilgilerin her 

geçen gün artmasıdır.  

 Günümüzde birçoğumuzun hayatında önemli bir yere sahip olan ve bazen “ o olmasaydı 

ödevlerimizi nasıl yapardık” diye düşündüren internet, artık herkesin ilk başvurduğu bilgi 

kaynağı olmaya başladı.  

 Ancak dünyanın en büyük kütüphanesi sayılan bu sanal bilgi kaynağında, zamanla büyük 

bir bilgi kirliliği oluştu. Çünkü herkes internette bilgi paylaşmaya başladı. Bu durum 

“internetteki bilgilere ne kadar güvenmeliyiz?” sorusunu akla getirdi.  

İNTERNETTEKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ 

İnternette yer alan bilgi sadece bir yerde değil, internetteki birçok yerde mevcuttur. Ayrıca 

internetteki bilgilerin kontrol edildikten sonra yayınlanması imkânsız gibidir. Bu nedenle elde 

edilen bilginin değerlendirilmesi büyük ölçüde araştırıcının kendi sorumluluğundadır ve bu 

kontrol tamamen kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır.  

İnternette güvenilir bilgi aramak ve güvenilir bilgiye ulaşmak için  

aşağıdaki yollar izlenebilir. 

 Nasıl bir bilgi istiyoruz? 

 Bilgi edindiğimiz web sitesinin amacı bilgi vermek midir?  

 Web sitesindeki bilgiler tarafsız mı? 

 Web sitesindeki bilgileri yazanlar, yazdıkları konularda yetkili insanlar mı? 

 Verilen bilgiler güncel mi? 

 Verilen bilgilerde yapılan alıntılar için kaynak gösteriliyor mu? 

 Yazım kurallarına dikkat edilmiş mi? 

 Site ahlak kurallarına dikkat ediyor mu? 
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 Medyanın hayatımızdaki önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Medya denilince 

önceleri insanların aklına yalnızca gazete, dergi gibi basılı kaynaklar ve televizyon gelirdi. 

İnsanlar gazete ve dergi okuyarak, televizyon izleyerek medyadan etkilenirdi. Ancak 

günümüzde bilgisayar ve akıllı telefonlar aracılığıyla Genel Ağ’a bağlanan, sanal ortamı 

takip eden, sosyal medyayı kullanan insanlar da medyanın etkisine girebilmektedir. Medyanın 

insanlara verdiği mesaj yoğunluğunun fazla olması nedeniyle insanlar, doğru ve güvenilir 

bilgiye ulaşmakta zorluk yaşamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 Dünyada her geçen yıl mesafeli alışveriş miktarı artmaktadır. Günümüzde insanlar fiziki 

olarak ürünlere dokunup satın almak yerine Genel Ağ üzerinden alışveriş sitelerine 

girerek istedikleri ürünü sipariş etme olanağına sahiptir. Sanal ortamda alışveriş yaparken 

kredi kartı, havale ve EFT gibi ödeme sistemleri kullanılır.  

 Alışveriş yaptığımız sitelere ödeme esnasında aktardığımız kişisel bilgilerin kötü niyetli 

kişilerin eline geçmemesi gerekir. Az bilinen alışveriş sitelerinden ziyade herkesin sıklıkla 

kullandığı, bilinen sitelerden mesafeli alışveriş yapmak daha güvenlidir. Bu tür siteler kendi 

güvenlik sistemlerini oluşturdukları için kişisel bilgilerimiz daha güvende olacaktır. 

 

İNTERNETTE İŞLEM YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ 

 

İnternet artık hayatımızın her alanında boy gösteriyor. Ne kadar kaçınsak da kişisel bilgileri 

kullanmadan bazı işlemleri tamamlamak mümkün değil. 

 

 Çünkü bankacılık işlemleri, vergi ve trafik cezası ödeme, alışveriş yapma, iş 

başvurusunda bulunma, sosyal ağlara kaydolma, okul ve ders kaydı, ders notları ve 

bunun gibi birçok işlem artık internetten de yapılabiliyor. Doğal olarak bazı kişisel bilgileri de 

bu aşamada kullanmak durumundayız.  

 

 

 

 

Medya: İnsanlar arasında iletişimi sağlayan gazete, dergi, radyo, televizyon ve Genel Ağ gibi 

kitle iletişim araçlarının tümü medya olarak adlandırılır. 

Medya Okuryazarlığı: Medya mesajlarına ulaşmak ve onları doğru bir şekilde sorgulayıp 

çözümleyebilmek medya okuryazarlığı becerisini gerektirmektedir. Medyada karşılaştığı yazılı ve 

yazılı olmayan mesajlara ulaşma, bu mesajları çözümleme, değerlendirme yeteneği kazanan bir 

kişinin iyi bir medya okuryazarı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla medya okuryazarlığı bilincine 

ulaşmış birey, medyadaki doğru ve güvenilir bilgilere kısa sürede ulaşabilir. Eleştirel bakış açısıyla 

ulaştığı bilgileri değerlendirebilir. 

 

Mesafeli Alışveriş: Genel Ağ üzerinden alışveriş yapmak mesafeli alışveriş olarak 

adlandırılır. 

Online alışveriş: Kredi kartı, havale vb. ödeme sistemleri ile ödeme gerçekleştirerek internet 

üzerinden yapılan her türlü alışveriştir. 
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GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI 

1- İnternette geçirdiğiniz süreleri kontrol edin. Hayat sadece internetten ibaret değildir. 

Arkadaşlarınla beraber gerçek hayatta da eğlenebilirsiniz. 

 

2- İnternette gezinmek için evinizi ve ailenizle birlikte oturduğunuz odayı tercih edin. 

 

3-Seçimlerinizi ailenizle ve öğretmenlerinizle beraber yapın. Onlara danışmaktan 

çekinmeyin.  

 

4- İnternette karşılaştığınız herhangi bir bilgiyi başka kaynaklardan da sorgulayın ve 

doğruluğunu araştırın. Ayrıca, bir ödev hazırladığınızda, bulduğunuz bilgileri ve kullandığınız 

resimlerin kaynağını mutlaka belirtmelisiniz. 

 

5- Tanımadığınız kişilerle sohbet etmeyin. Sosyal paylaşım sitelerinde kesinlikle 

tanımadığınız kişilerle arkadaş olmayın.  

 

6- İnternet ortamında tanıştığın bir yabancıyla gerçek hayatta buluşmayın. Gerçekten tanışmak 

istediğin biri olursa yanında mutlaka aile bireylerinden bir yetişkin olmalı ve buluşmak için 

kalabalık yerleri tercih etmelisin. 

 

7- İnternet ortamında kişisel ve özel bilgilerinizi vermeyin. Kullanılan şifreler hiçbir şekilde 

başkalarıyla paylaşılmamalı, kolay elde edilebilecek yerlere yazılmamalı. Verdiğiniz ufak 

gibi görünen bilgiler bile kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilir. 

 

İşte internet üzerinden güvenli işlem yapmak için uyulması gereken birkaç kural! 

 

 İyi bilinen, güvenilir sitelerden işlem yapın. 

 Reklam bağlantılarından ve e-posta ile gelen bağlantılardan değil de doğrudan internet 

adresini yazarak alışveriş sitesine bağlanın.  

 Her türlü sahte site tehdidine karşı dikkatli olun. Örneğin bankalardan geldiğini iddia eden 

şüpheli e-postalar aldığınızda hemen bankanızın çağrı merkezini arayıp durumu bildirin. 

 İnternet cafe gibi internetin ortak kullanıldığı alanlar yerine kendi kişisel bilgisayarınızı 

kullanın. 

 Ödeme sayfasının güvenli (https’li) site olduğunu mutlaka kontrol edin.  

 Ödeme esnasında kişisel bilgilerinizi (Kullanıcı adı, hesap numarası veya şifre gibi) veya 

kredi kartı bilgilerinizi girerken sanal klavye kullanın. 

 İnternetten yaptığınız ödemeleri mutlaka kredi kartı ekstrenizden kontrol edin. 

 Alışverişlerinizde sanal kredi kartı kullanmaya çalışın ve bu kartın limitini kontrol edin.  

 İnternet bankacılığı için kullandığınız parolanızı banka çalışanları dahil kimseyle 

paylaşmayın. 
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8- Tanımadığınız kişilerden gelen mesajları açmayın. Çünkü bunlar genellikle uygunsuz, virüslü 

ya da gereksiz şeyler içermektedir. Bunlara karşı bilgisayarınızda mutlaka güncel bir anti-virüs ve 

güvenlik programı bulunmalıdır. 

 

9- Size yapılmasını istemediğinizi başkalarına da yapmayınız. Kimseye hakaret, argo, 

küfürlü hitap etmemelisiniz. Yüzüne söylemek nasıl saygısız bir hareketse internet 

üzerinden yapmak da öyledir. 

 

10- İnternet ortamında sizi rahatsız eden şeylerle karşılaştığınızda ailenize, öğretmenlerinize ya 

da ilgili kurumlara şikayet edebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRANLAR (BİLİM İNSANLARI) 

 

Günlük hayatta kullandığımız birçok araç gereç vardır. Bunlar buluşlar ve teknoloji gelişmelerle 

hayatımıza girmiştir. İcat ya da buluş adını verdiğimiz bu araçlar hayatımızın her alanındadır. 

Takvim, teleskop, hesap makinesi, mikroskop, telefon, ampul, televizyon, bilgisayar vb. 

 

 

 

 

 

Kimlik Hırsızlığı: Kimlik hırsızlığı, bir başkasına ait kişisel bilgilerin yetkisiz olarak 

kullanılması (çalınması) suretiyle işlenen dolandırıcılık yöntemidir. 

 

Kimlik hırsızlığı mağduru olmamak için kişisel bilgilerinizi özenle koruyun, hesaplarınızı ve 

kredi raporunuzu takip edin ve kimliğinizin çalındığına dair işaretler görürseniz hemen önlem 

alın. 
 

Sosyal ağları güvenli kullanmak için dikkat etmemiz gerekenler 

 Sosyal paylaşım sitelerinde kayıt esnasında ve sonrasında kişisel bilgilerin tümü 

paylaşılmamalıdır. 

 Gizlilik ayarlarına dikkat edilmeli, kişisel bilgileri herkesin görmesi engellenmelidir. 

 Paylaşılan video ve fotoğrafların kötü amaçlı kullanılabileceği unutulmamalıdır. 

 Kullanıcıların ilgisini çeken “Kazandınız” ve “Bedava” gibi mesajlara karşı dikkatli olunmalıdır. 

 

Sosyal ağlarda paylaşmamamız gereken kişisel bilgiler 

 Doğum tarihinizin gün ve ay kısmı 

 Doğum yeriniz 

 Anne kızlık soyadınız 

 Ev, iş ve okul adresiniz 

 Telefon ve T.C. kimlik numaranız 
 

Mucit; yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kişiye mucit denir.  

 

Buluş(İcat), bir şeyin ilk kez ortaya konulmasına veya icat edilmesine denir.  
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 Buluşlar, insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılama ve karşılaştığı problemleri çözme gayret 

ve merakından doğmuştur. 

  

 Buluşlar ve icatlar insan yaşamını kolaylaştırır ve değiştirir. Teknoloji, bilimsel bilgilerden 

yararlanarak insanoğlunun ihtiyaçlarına uygun alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için 

gerekli bilgi ve yetenektir.  

 

 Bilim ve teknoloji arasında sıkı bir ilişki vardır. Buluşlar, teknolojik gelişmeler sayesinde 

zamanla gelişmiş ve işlevleri artmıştır.  

 

 Buluşların ortaya çıkması için insanoğlunun belli bir bilimsel ve teknolojik birikime sahip 

olması gerekmiştir. Günümüzde buluşların çoğu, daha önce yapılan çalışmaların, birikimlerin 

ve aletlerin geliştirilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.  

 

Tarih boyunca insanlar, uzak yerlerdeki insanlarla haberleşme ihtiyacı duymuşlardır. Başlangıçta 

haberleşmek için ateş, daha sonraları yaya haberci, atlı posta, posta güvercini gibi zahmetli 

oldukça zaman alan yöntemler kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 20. yüzyıl teknolojinin çok hızlı geliştiği bir yüzyıl oldu. Telefon, radyo televizyon ve 

bilgisayar hayatımızdaki yerini aldı. 

 

 

 

 Günlük hayatımızda pek çok teknolojik buluşu kullanmaktayız. Bu buluşlar iletişimden 

sağlığa, eğitimden ulaşıma, beslenmeden eğlenceye kadar birçok alanda yaşantımızı 

kolaylaştırmaya devam etmektedir. 

 

 İnsanlar, yeryüzünde var oldukları ilk çağlardan itibaren çevresini incelemeye ve ondan 

yararlanmaya çalışmıştır.  

 

 İnsanlık tarihinin en önemli buluşu ateştir. Ateşin bulunmasıyla birlikte, insanlar yemek 

pişirme, ısınma gibi pek çok alanda ateşi kullanmaya başlanmışlardır. 

 

 İnsanların ilk önemli buluşlarından biri de tekerlektir. Tekerlek ilk olarak çömlekçi çarkı 

olarak kullanılmıştır. Tekerlekli arabaların yapılması insanların yaşamında büyük kolaylıklar 

sağlamıştır.  

 

 1844 yılında Samuel Morse tarafından telgraf geliştirildi ve haberleşmede kullanıldı. Daha 

sonra 1876 yılında Alexander Graham Bell tarafında telefon icat edildi.  

 

 Bilgisayarın icadıyla, bilginin kullanılması, iletilebilmesi ve bilgiye herkesin 

ulaşılabilmesi kolaylaşmıştır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeyle hayatımıza internet 

girmiştir. 
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 Elektrik de önemli buluşlardan bir diğeridir. İlk insanlar geceleri aydınlanmak için ateş 

yakmışlardır. Daha sonra gece aydınlanmalarında mum ve gaz yağı kullanmıştır. Petrolün 

bulunması ile gaz lambası ve lüks gibi aydınlatma araçları bulunmuştur. 

  

o Aydınlatma alanındaki en önemli buluş ise Edison'un elektrikle çalışan ampulü bulması ile 

olmuştur. İnsanlar elektrik ve ampul sayesinde evlerini ve iş yerlerini geceleri de aydınlatmaya 

başladılar. Bu sayede işlerini gece de yapma olanağı elde ettiler.  

 

o Sanayi alanında yapılan en büyük buluş, buhar makinesinin icadı olmuştur. Buhar 

gücünün makinelerde kullanılmasıyla sanayi çağı başlamıştır. Bu sayede geliştirilen gemi, 

otomobil, uçak yapımı ticaret ve ulaşımda büyük kolaylıklar sağlamıştır.  

 

o Bilgisayar ve internetin icadı ile bilgi çağı başlamıştır. Bilgisayarlarda bilgiyi depolama, 

internet ile de kısa sürede bilgiyi paylaşma ve aynı zamanda bu bilgilere ulaşma olanakları 

da arttı. 

o Evimizde kullandığımız teknolojik aletler hayatımızı çok kolaylaştırmaktadır. Örneğin 

fırında hazırladığımız bir yemek pişerken, aynı zamanda ortaya çıkan bulaşıkları bulaşık 

makinesinde yıkayabiliyoruz.  

 

o Günümüzde sağlık alanında da birçok buluş ve icatları görmekteyiz. İnsanların 

yakalandıkları hastalıkların tedavisi ya da teşhisi için sağlık çalışanları birçok teknolojik 

aletleri kullanmaktadır. Örneğin, doktor bizi muayene ederken stetoskop kullanır. Röntgen 

veya MR cihazı ya da tahlil makineleri yardımı ile hastalığımıza teşhis konulur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilim: Evreni ve evrende meydana gelen olayları, deney ve gözleme dayanarak açıklamaya ve 

sonuçlar çıkarmaya çalışan düzenli bilgiler bütündür.  

 

Bilim İnsanı:  Bir soruna çözüm bulmak için harekete geçen ve gerçek bilgilere ulaşmaya çalışan 

kişidir.  

 

Bilim İnsanlarının Özellikleri 

 İyi bir gözlemcidirler.  

 Şüphecidirler. Olup biteni olduğu gibi kabul etmezler.  

 Eleştiricidirler ve eleştiriye açıktırlar.  

 Meraklı, sorgulayıcı ve araştırmacıdırlar.  

 Sabırlı ve kararlıdırlar. Bu nedenle çalışmalarını, sonuca ulaşıncaya kadar sürdürürler.  

 Planlıdırlar. Zamanı verimli kullanırlar.  

 Tarafsız (objekif) ve önyargısızdırlar.  

 Geniş bir hayal gücüne sahiptirler.  

 Gerçeklerden ödün vermeden savunurlar.  

 Hata yapmaktan korkmazlar.  
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Bilim insanı bilimsel bir çalışma yaparken şu basamakları izler: 

 

 Öncelikle araştıracağı konuyu/problemi belirler.  

 Problemle ilgili gözlem yapar.  

 Problemle ilgili tahminlerde/varsayımlarda bulunur.  

 Bulduğu sonuçlarla ilgili genelleme yapar, ilkeler bulur.  

 Bulduğu bilgileri yeni deneylere uygulayıp doğruluğunu kanıtlar. Eğer kesin sonuçlara 

ulaşırsa tüm dünyada kabul edilir ve kanunlaşır.  

 

 Bilim insanları hedeflerine uzun araştırmalar ve çalışmalar yaparak ulaşmışlardır.  

 Bilim insanları, sahip oldukları bilgilerle yetinmezler, problemin çözümüne yönelik değişik 

kaynaklardan bilgi toplarlar. Başka bilim adamlarının görüş ve bulgularından da yararlanırlar. 

Doğru yöntemleri bulmaya çalışarak zaman kaybını en aza indirmeye çalışırlar.  

 

 

 

BİLİM İNSANLARI 

THOMAS EDİSON: Bini aşkın buluş yapan; elektrik ampulünü, fonografı ve film gösterme 

makinelerini geliştiren Amerikalı mucittir.  

 

LOUİS PASTEUR: Fransa da doğmuş bu bilim adamı fizik, kimya ve tıp alanındaki çalışmaları ile 

tanınmıştır. Pasteur'un tüm dünyada tanınmasını sağlayan buluşu ise kuduz aşısıdır. Kuduz aşısı 

diğer aşıların da önünü açmıştır. 

 

MADAM CURİE: Polonyalı ünlü kadın fizikçidir. Kanser hastalığını tedavi eden radyoaktivite 

ışınlarını bulmuştur. Bilim dalında Nobel Ödülü'nü iki kere alan ilk bilim insanı olmuştur. 

 

MARCONİ: İtalya'da doğan bu bilim adamı ilk başarılı telsiz telgraf sistemini geliştirmiştir. Kısa 

dalga radyo iletişimi üzerinde yaptığı çalışmalarla modern radyo yayımcılığının gelişmesini 

sağladığından, radyonun babası olarak tanınmıştır. 

  

ALBERT EİNSTEİN: Yüzyılımızın önemli isimlerinden birisidir. İzafiyet Teorisi ile tanınmaktadır. 

Einstein, iyi bir fizikçi ve aynı zamanda yetenekli bir matematikçiydi. 

 

ISAAC NEWTON: İngiltere'de doğmuştur. Fizik, matematik, astronomi alanlarında buluşlar 

yapan, büyük bir mucittir. Aynalı teleskopu geliştirmiştir. Yerçekimi kanunu keşfetmiştir.  

 

GALİLEO: Fizik, matematik ve astronomi gibi konularda çığır açan çalışmalar yapmıştır. 

Teleskopu astronomi alanında kullanan ilk bilim adamıdır. Dünyanın güneş çevresinde 

döndüğünü savunmuştur. 

 

PASCAL: Bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olduğunu bulmuştur. Aritmetik 

işlemlerini mekanik olarak yapan bir hesap makinesi icat etmiştir.  

 Hipotez(Varsayım): Doğruluğu henüz deneylerle kanıtlanmış ancak kanıtlanacağı umulan 

düşüncedir. 
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ALEXANDER GRAHAM BELL: Telefonu icat etmiştir.  

 

LEONARDO DA VİNCİ: Ünlü İtalyan mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, 

müzisyeni, heykeltıraşı, yazarı ve ressamıdır. En tanınmış eseri Mona Lisa Tablosudur. 

 

SAMUEL MORSE: 1836'da morse alfabesi çalışan ilk telgraf örneğini yaptı.  

 

ALEXANDER FLEMİNG: Öldürücü bakteriyel hastalıklarla savaşabilen ilk antibiyotik olarak tarihe 

geçen "penisilin”i bulmuştur. 

  

TÜRK-İSLAM BİLİM ADAMLARINDAN BAZILARI 

FARABİ: Avrupa’da Muallim-i Sani (İkinci öğretmen) olarak bilinir. Felsefe ve mantık alanında 

yaptığı çalışmaları ile büyük ün kazanmış bir bilim adamıdır.  

 

İBN-İ SİNA: Avrupa’da Avicenna olarak bilinir. Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp 

ve müzik gibi bilgi ve beceri gerektiren çeşitli alanlarda çalışmalar yapmıştır. En ünlü eseri “Tıp 

Kanunu" Latince'ye çevrilmiş ve Avrupa'da yıllarca okutulmuştur.   

 

PİRİ REİS: 1513 yılında ilk dünya haritasını çizdi. Derlediği denizcilik notlarını bir denizcilik 

kitabı olan Kitab-ı Bahriye'de adlı eserinde bir araya getirdi. 

 

GÜNÜMÜZÜN ÜNLÜ TÜRK BİLİM ADAMLARI 

 

CAHİT ARF: Şu anda kullandığımız 10 liraların arkasında fotoğrafı yer alan Cahit Arf, dünyaca 

ünlü bir matematikçimizdir. Kendi adıyla bilinen matematik kuramları (Arf teoremi) ile dünya 

çapında tanınır.  

 

PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL: Beyin ve sinir sistemleri üzerine yaptığı çalışmalarla tıp alanında 

çok önemli buluşlar gerçekleştiren Türk bilim adamıdır. Başarılarından dolayı Dünya Beyin 

Cerrahları Birliği tarafından "yüzyılın adamı" seçilmiştir.  

 

PROF. DR. MEHMET ÖZ: Kalp-damar cerrahıdır. Kalp ve damar hastalıkları üzerinde yaptığı 

çalışmalardan dolayı "yılın doktoru" seçilmiştir.  

 

PROF.DR. AYDIN SAYILI: Türkiye’de bilim tarihçiliğinin yerleşmesini sağlamış bilim adamıdır. 

Ordinaryüs Profesör Doktor ünvanı taşır. Aydın Sayılı, dünyada bilim tarihi alanında bilinen ilk 

doktora derecesinin sahibidir. 5 Türk Lirası banknotlarının arka yüzünde portresi bulunur. 

 

PROF. DR. OKTAY SİNANOĞLU: Kimya ve biyoloji alanında çalışmaları bulunan bilim 

insanımızdır. 50 yıldır çözülemeyen bir matematik kuramını bilim dünyasına kazandırarak 

28 yaşında profesör unvanını aldı.  

 

PROF. DR. AZİZ SANCAR 
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Prof. Dr. Aziz Sancar, 1946 yılında Mardin’de doğdu. TÜBİTAK bursuyla gittiği Amerika’da 

biyokimya eğitimi aldı. Amerika’daki üniversitelerde çalışmaya devam etti.  Aziz Sancar, DNA 

onarım mekanizmaları konusunda yaptığı buluş sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’ne layık 

görüldü. 

 

 

BİLGİ KAYNAKLARIMIZ 

 

 Bilgi edinmek amacıyla kullandığımız yayınlara bilgi kaynakları denir.  

 Gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, internet gibi kaynaklardan bilgi edinebiliriz. 

 

Bilimsel kitaplar belli bir konu hakkında (uzay, tıp, mühendislik, ekonomi, hukuk vb.) konunun 

uzmanı kişiler tarafından yazılmış bilgi kaynaklarıdır. 

 

Sözlükler: Bir sözcüğün yazılışını, okunuşunu, anlamını veya başka dillerdeki karşılığını 

öğrenmek için başvurulan kaynaklardır. 

 

Ansiklopediler: Çeşitli konularda belirli bir yönteme göre düzenlenmiş, alanıyla ilgili tüm 

bilgileri içeren ve genellikle birkaç ciltten oluşan kitaplardır. 

  

Genel Ağ (İnternet)günümüzde bilgi edinmek amacıyla en sık kullandığımız bilgi kaynağıdır. 

 

Almanaklar: Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitaplardır.  

Atlaslar: Dünyanın, bir ülkenin veya bir bölgenin coğrafyası, ekonomisi, tarih vb. konularda toplu 

bilgi vermek için bir araya getirilmiş haritalardır. 

 

Biyografi: Kişilerin hayatını anlatan eserlerdir. Biyografilerde, kişinin hayatı başka kişi ve kişiler 

tarafından yazıya geçirilir.  

 

Otobiyografi: Kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı eserlerdir.   

Kronolojiler: Bilgiyi oluş sırasına göre aktaran kaynaklardır. Kronolojilerde bilgi genellikle 

tablolar halinde sunulur. 

 

Kaynak CD'ler: Günümüzde öğretici birçok kitap ve ansiklopediler CD'lere yerleştirilmiştir. 

Bunların dışında video filmler, kasetler, mikrofilmler gibi bilgi kaynakları da vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma Yapma ve Kaynak Kullanma Yöntemi 

1- Araştırma yapılacak konu belirlenir.  

2- Hangi kaynaklardan araştırma yapılacağı belirlenir.  

3- Kütüphanelerden ve internetten faydalanarak gerekli bilgiler toplanır.  

4- Araştırma raporu düzenlenir.  

5- Araştırma sonunda yararlanılan kaynaklar belirtilir. Aksi takdirde telif hakkı doğar  

 

 

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


5. SINIF SOSYAL BİLGİLER - 4. ÜNİTE: BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM Zeki DOĞAN  

sosyalciniz.net 

Zeki DOĞAN – Sosyal Bilgiler Öğretmeni sosyalciniz.net 

 

 

 

 

 

 

Süreli Yayın: Düzenli aralıklarla yayımlanan gazete ve dergilere süreli yayın adı verilir. Süreli 

yayınlar günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak yayımlanabilir. 

 

 Dergiler en önemli süreli yayınlar arasında yer alır. Çocuklarla ilgili yayın yapan süreli 

yayınlardan bazıları Bilim Çocuk Dergisi, Meraklı Minik ve Eğlenceli Bilim gibi dergilerdir. 

 

KAYNAKÇA NEDİR, NASIL YAZILIR? 

 

o Kaynakça, bir araştırmada ya da bir eserde yararlanılan kaynakların gösterildiği bölüme 

denir. 

o Aşağıda kaynakça hazırlama kurallarına örnekler verilmiştir: 

 Kaynakçada yararlanılan kitabın yazarının soyadı ve adı, eserin adı, eseri yayımlayan 

yayınevi, eserin basıldığı yer ve eserin basıldığı yıl sırasıyla yazılır. Bu bilgiler yazılırken 

aralarına virgül (,) koyulur. 

 Kaynakçada yararlanılan süreli yayınların adı, yayın sayısı, yayın yılı, yayınevi adı, basıldığı yer 

ve tarih yer almalıdır. 

 Araştırma yaparken yararlandığımız Genel Ağ kaynaklarının bağlantı adresleri kaynakçada yer 

almalıdır. 

 Kaynakça hazırlanırken yararlandığımız kaynaklar alfabetik sıraya göre dizilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

Telif, kitap yazmak; resim, heykel ya da beste yapmak; bir sanat eseri meydana getirmek 

anlamına gelir.  

Telif hakkı, bir fikir veya sanat eserini meydana getiren kişinin, bu eserden doğan haklarının 

tümü demektir.  

 

Kaynakça bölümünde: 

 Yazarın soyadı ve adı, 

 Kitabın(eserin) adı 

 Basıldığı yayınevi  

 Basıldığı yer ve yılı yazılır.  
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ÇEVREMİZDEKİ EKONOMİK FAALİYETLER 

 

İnsanlar hayatlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını 

karşılamak için çeşitli işler yaparlar.  

 İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları 

her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve 

tüketim faaliyetlerini inceleyen bilim dalına 

ekonomi denir. 

 

 Üretim, tüketim ve dağıtım ile ilgili her türlü 

çalışmaya da ekonomik faaliyet denir. 

Ekonomide üretim, dağıtım ve tüketim olmak 

üzere üç temel faaliyet alanı vardır. 

 

Üretim: Yaşadığımız çevredeki kaynakları 

kullanarak yeni ürünler elde etmeye üretim denir. 

Buğday ekilmesi, doğal su kaynaklarının şişelere 

doldurulması, konut inşa edilmesi, kumaştan 

kıyafet yapılması üretime örnek verilebilir.  

 

Dağıtım: Ürünlerin tüketiciye ulaştırılması için 

malın üretildiği yerden alınıp satılacağı yere 

taşınması olayıdır. 

 

Tüketim: Üretilen malın kullanılması veya 

hizmetten yararlanılmasına tüketim denir. Acıkan 

bir insanın yemek yemesi, susayan bir insanın su 

içmesi, inşa edilen konutlarda oturulması, 

kıyafetlerin giyilmesi tüketime örnek verilebilir. 

Üretim ve tüketim arasındaki ilişki ekonomik 

faaliyetlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

 

Ekonomik Faaliyetler 

 

Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Turizm, 

Madencilik, Ormancılık, Hizmet sektörü 

 

 

Bir yerdeki ekonomik faaliyetleri o yerin; 

coğrafi yapısı, yer altı ve yer üstü kaynakları, 

iklim özellikleri, yeryüzü şekilleri, ulaşım 

yolları, su kaynakları ve nüfusun dağılışı 

etkiler. 

 

 

TARIM 

Toprağın ekilmesi ve işlenmesi yoluyla topraktan 

faydalanma işlerinin tümüne tarım denir. 

Ülkemizdeki toprakların önemli bir kısmı tarım 

yapmaya elverişlidir. İklimin ılıman, yeryüzü 

şekillerinin sade ve su kaynaklarının fazla 

olduğu yerler tarımsal faaliyetler için daha 

uygundur. 

 

Tarım ürünlerinin yetişme koşulları ve özellikleri 

farklılık göstermektedir. Bu nedenle ülkemizin 

çeşitli yerlerinde birbirinden farklı tarım ürünleri 

yetiştirilmektedir. 

 

 Gaziantep, Şanlıurfa ve çevresi (Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi) yaz aylarında az yağış aldığı 

için kuraktır. Bu nedenle kuraklığa dayanıklı 

kırmızı mercimek ve Antep fıstığı üretimi 

buralarda yaygındır.  

 Güney Doğu Anadolu Projesi’nin (GAP) 

devreye girmesi su sorununu en aza 

indirmiştir. Sulama sorununun olmadığı 

Şanlıurfa ve çevresinde pamuk, mısır ve 

pirinç üretimi yapılabilmektedir. 

 

 Karadeniz kıyıları (Karadeniz Bölgesi) her 

mevsim yağış alan bir iklim özelliğine sahiptir. 

Bu nedenle Giresun, Ordu, Trabzon, Rize ve 

çevresinde kıyılarında yağış ve neme fazla 

ihtiyaç duyan çay, fındık ve mısır üretimi 

yaygındır. 

 

 Akdeniz ve Ege kıyılarındaki verimli 

ovalarda yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve 

yağışlı geçer. Bu nedenle Antalya, Muğla, 

Mersin, İzmir ve çevresinde kıyılarında pamuk, 

zeytin, turunçgiller (limon, portakal, 

mandalina) ve üzüm üretimi yapılır. 

 

 Ülkemizin iç kesimlerindeki Konya, Ankara, 

Niğde, Karaman ve çevresinde (İç Anadolu 

Bölgesi) yağış yetersiz olduğundan su ihtiyacı 

fazla olan tarım ürünlerini yetiştirmek zordur. 

Bu iller ve çevresindeki geniş ova ve platolarda 

buğday, arpa ve şeker pancarı üretimi 

yaygındır. 

 

 Ülkemizin doğusu (Doğu Anadolu Bölgesi) 

iklim ve yeryüzü şekilleri genel olarak 

tarıma uygun değildir. Bu durum tarım 

faaliyetlerinin yapılmasını zorlaştırmaktadır. 

Ekimi yapılan buğday, arpa gibi ürünlerin 

olgunlaşması uzun sürmektedir. Malatya, 

Elazığ ve civarında kayısı üretimi 

yapılmaktadır. 
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 Ülkemizde yükseltinin en az olduğu yer 

Marmara Denizi çevresidir (Marmara Bölgesi). 

Ergene, Balıkesir ve Bursa ovalarında tarım 

yoğunlaşmıştır. Buralarda ayçiçeği, zeytin, 

pirinç, sebze ve meyve tarımı yapılmaktadır. 

 

Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi sıcaklığa 

bağlı olarak değişmektedir. Örneğin 

aynı anda Konya ve Ağrı’da ekimi yapılan buğday, 

iklim özelliklerinden dolayı Konya’da daha önce 

olgunlaşır ve hasat edilir. 

 

 

Tarımsal üretim yapan ve geçimini tarımla 

sağlayan kişilere çiftçi denir. Çiftçiler tarafından 

yetiştirilen tarım ürünleri market, manav ve pazar 

aracılığıyla bizlere ulaştırılır. 

 

HAYVANCILIK 

Hayvanların yetiştirilmesine, bakılmasına ve 

hayvanlardan elde edilen ürünlerin 

pazarlanmasına hayvancılık denir.  

 Hayvanlardan et, süt ve yumurta elde edilerek 

insanların beslenme ihtiyaçları karşılanır. 

Hayvancılık, insanların beslenmesinin yanı sıra 

dokuma ve deri sanayisine ham madde 

sağlayan ekonomik bir faaliyettir.  

 İklim, yeryüzü şekilleri ve bitki örtüsü gibi 

coğrafi özelliklere bağlı olarak ülkemizin 

değişik yerlerinde hayvancılık faaliyetleri 

yapılır. 

Erzurum-Kars yöresinde yaz yağışları fazla 

olduğu için otlak alanlar(meralar) geniştir.  

Bu durum büyükbaş hayvancılığın bu çevrede 

gelişmesini sağlamıştır. 

 

Karasal iklimin etkisiyle bozkır bitki örtüsünün 

yaygın olduğu Konya, Ankara ve çevresinde 

küçükbaş hayvancılık gelişmiştir. 

 

 

 Nüfusun fazla olduğu İstanbul, Ankara, Bursa, 

İzmir gibi şehirlerin çevresinde kümes 

hayvancılığı önemli bir ekonomik faaliyettir. 

 

 Bursa ve çevresinde ipek böcekçiliği yapılır. 

İpek böceği, dut yapraklarını yiyerek beslenir ve 

ipeği koza hâline getirir. Toplanan bu kozalar 

yünlü dokuma sanayisinde kullanılır.  

 

 Yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu dağlık 

kesimlerde bitki çeşitliliği fazla olduğu için 

arıcılık faaliyetleri gelişme göstermiştir. 

Muğla, Ordu, Erzurum, Rize, Erzincan, Kars ve 

Hakkâri arıcılığın ön planda olduğu şehirlerdir. 

 

Ülkemizin denizlerinde, tatlı su göllerinde ve 

akarsularında balıkçılık yapılmaktadır. 

 

SANAYİ 

 

İnsanların ham maddeleri, işlenmiş veya yarı 

işlenmiş ürün hâline getirmek için yaptıkları 

faaliyetlerin tümüne sanayi denir. 

İklim özellikleri, yeryüzü şekilleri ve ulaşım ağı bir 

yerde sanayi faaliyetlerinin yapılmasında belirleyici 

özelliklerdir. 

 

 Yeryüzü şekillerinin sade, iklim koşullarının 

ılıman ve ulaşım ağının gelişmiş olduğu 

yerler sanayi tesisi kurmak için uygundur. 

İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Gaziantep 

sanayinin geliştiği illerimizden bazılarıdır.  

 

 Bunun yanında yeryüzü şekillerinin dağlık ve 

engebeli, iklim özelliklerinin sert, ulaşım 

ağının yeterli olmadığı yerlerde sanayi 

tesisi kurmak oldukça zordur. Muş, Hakkâri, 

Ardahan, Gümüşhane, Sinop sanayinin 

yeterince gelişmediği illerimiz arasındadır. 

 

Sanayi Faaliyetlerinden Bazı Örnekler  

 Madenlerden, mutfak gereçleri, beyaz eşya, 

teknolojik aletler gibi birçok ürün yapılır. 

 Tarım ürünlerinden bisküvi, makarna, şeker, 

reçel vb. gıda ürünleri elde edilir. 

 Toprak kullanılarak seramik, çimento, kiremit, 

tuğla, saksı, testi, çömlek ve cam gibi ürünler 

üretilir. 

 Bitkiler ilaç ve baharat yapımında, kozmetik 

ürünlerin elde edilmesinde kullanılır. 

 

 

TİCARET 

Kâr elde etmek amacıyla yapılan alım satım 

işlemine ticaret denir.  
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Tarım, hayvancılık, sanayi, ormancılık ve 

madencilik faaliyetleri sonucu üretilen ürünler 

öncelikle ülkemizde yaşayan insanların ihtiyacı için 

kullanılır. İhtiyacımızdan fazla üretilen ürünler ülke 

dışına satılarak kazanç sağlanır. Ülkemizde 

üretilmeyen veya üretildiği hâlde ihtiyacımızı 

karşılamayan ürünler ise yurt dışından satın alınır.  

 

Sanayi faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı 

İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Ankara, Bursa 

gibi şehirlerimizde ticaret de gelişmiştir. 

 

 

İhracat: Bir ülkenin başka bir ülkeye mal 

satmasına ihracat denir. (dış satım) 

 

İthalat: Bir ülkenin başka bir ülkeden mal 

almasına ithalat denir.(dış alım) 

 

 

                                 TURİZM 

 

İnsanların yaşadıkları yerden ayrılarak başka 

yerlere kısa süreli geziler yapmasına ve bu 

gezilerin oluşturduğu faaliyetlerin bütününe 

turizm denir. 

 

 Eğlenmek, dinlenmek, doğal güzellikleri ve 

tarihî mekânları görmek amacıyla yurt içinde 

ve yurt dışında gezintiye çıkan insanlara ise 

turist denir. Turistlerin gittikleri yerlerde 

kaldıkları otel ve tatil köyü gibi yerlere turistik 

tesis adı verilir.  

 

Günümüzde turizm faaliyetlerinin 

yaygınlaşmasıyla birlikte turistik tesis sayısında 

artış yaşanmıştır. İnsanların gittikleri yerlerde 

kalacağı yer sayısındaki artış eğitim, spor, kongre 

ve sağlık amaçlı turizmin de yaygınlaşmasına katkı 

sağlamıştır. 

 

 Yazları uzun ve güneşli geçen, Akdeniz 

ikliminin etkisi altında olan kıyı kesimler 

deniz turizminin merkezi hâline gelmiştir. 

Antalya (Alanya, Manavgat, Kemer), Muğla 

(Bodrum, Fethiye, Marmaris), İzmir (Çeşme) 

gibi 

 

 Yeryüzü şekillerinin dağlık ve engebeli 

olduğu alanlar kış turizminin yapılması için 

uygundur. Bursa (Uludağ), Erzurum 

(Palandöken), Bolu (Kartalkaya) illeri buna 

örnektir 

 

Turizm, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlar. 

Bu yüzden bacasız sanayi olarak adlandırılır. 

Dünyanın çeşitli yerlerindeki insanlar dinlenmek, 

eğlenmek, doğal ve tarihî güzellikleri görmek 

amacıyla ülkemize gelmektedir. Turistler 

ülkemizde kaldıkları süre içinde ihtiyaçlarını 

karşılarken alışveriş yapar ve ülkemize döviz 

bırakırlar. Ülkeye döviz girişi ekonominin 

gelişmesine katkı sağlar. Turizmin ülkeye bir başka 

katkısı da insanlara iş imkânı sağlamasıdır. 

 

MADENCİLİK 

 

Yer kabuğunda çok uzun yıllar boyunca oluşan ve 

ekonomik değeri olan minerallere maden adı 

verilir. 

 Madenlerin araştırılması, çıkarılması ve 

işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin 

tümüne madencilik denir. 

 Madenler sanayide kullanılan doğal ham 

maddelerdir.  

 Ülkemiz maden bakımından oldukça 

zengindir. 

 

Bor madeni: Balıkesir, Bursa, Kütahya ve 

Eskişehir çevresinde çıkarılır. Bor, roket ve jet 

yakıtı yapımında, deterjan, porselen, cam, ilaç 

ve kimya sanayisinde kullanılır. Ekonomik değeri 

yüksek olan bor, dünyada en fazla ülkemizde 

bulunmaktadır. 

 

 

Boksit: Seydişehir (Konya) ve Akseki’de 

(Antalya) çıkarılan alüminyum çok hafif, işlenmesi 

kolay ve yumuşak bir madendir. Alüminyum uçak 

ve otomobil sanayisinde kullanılır. 

 

Krom: Guleman (Elazığ), Fethiye, Köyceğiz 

(Muğla), Acıpayam (Denizli), Eskişehir, Orhaneli 

(Bursa) başta olmak üzere ülkemizin birçok 

yerinde çıkarılan krom, paslanmaz özelliği olan 

sert bir madendir. Krom, paslanmaz çelik 

tencere üretiminde ve otomobil parçalarının 

yapımında kullanılır. 
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Demir: Divriği ve Hekimhan çevresinde çıkarılır, 

demir madeni, demir çelik fabrikalarında işlenir. 

Ülkemizde Karabük’te, İskenderun’da, İzmir’de 

ve Karadeniz Ereğli’de demir çelik fabrikası 

vardır.  

 

Bakır: Küre (Kastamonu), Murgul(Artvin) ve 

Maden (Elazığ)’de çıkarılan bakır madeni, 

Murgul, Samsun ve Elazığ’da bulunan bakır 

işletmelerinde işlenir.  

 

Linyit kömürü ve doğal gaz, termik santrallerde 

elektrik enerjisi elde etmek amacıyla kullanılır. 

 

ORMANCILIK 

 

İnsanların orman ürünlerine ve hizmetlerine olan 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları 

faaliyetlerin tümüne ormancılık denir.  

 Ülkemiz orman yetiştirmek için genel olarak 

uygun şartlara sahiptir. Bir yerdeki orman 

varlığını belirleyici temel etken yağıştır. 

 Yağışın yetersiz olduğu yerlerde orman 

alanları da sınırlıdır. Ülkemizdeki ormanların 

önemli bir kısmı Karadeniz ve Akdeniz 

kıyılarında bulunur. Ülkemizin iç kısımlarında 

ise yeterli orman yoktur.  

 

Ormanlardaki ağaçlar kâğıt, kereste ve mobilya 

yapımında kullanılır. Ormancılık faaliyeti insanlara 

iş imkânı sağlar. İnsanlar da bu alanda çalışarak 

geçimlerini sağlar. 

 

HİZMET SEKTÖRÜ 

 

Herhangi bir şey üretilmeden sadece insanlara 

hizmet edilen ekonomik faaliyetlere denir. 

(Memur, polis, öğretmen, doktor, bankacılık vb. ) 

Sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte hizmet 

sektörü ülke ekonomisinde önemli bir konuma 

gelmiştir. Eğitim, sağlık, ulaşım, bankacılık gibi 

faaliyet alanları hizmet sektörü içinde yer alır.  

 

 Sanayinin gelişmesiyle birlikte insanlar sanayi 

tesislerinin yoğun olduğu şehir merkezlerine 

göç etmeye başladılar. Bunun sonucunda şehir 

merkezlerinde yaşayan insan sayısı arttı. 

İnsanların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için 

yeni iş alanları ortaya çıktı. Sağlık, eğitim, 

ulaşım ve bankacılık alanında insanlar iş 

bularak çalışmaya başladı ve bu alanlarda 

kazandıklarıyla diğer ihtiyaçlarını karşıladı.  

 İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Samsun, 

Kayseri, Konya, Bursa, Antalya, Adana gibi 

şehirler hizmet sektörünün gelişme gösterdiği 

önemli şehirlerimizden bazılarıdır. 

 

BÖLGELERİMİZİN EKONOMİK FAALİYETLERİ 

 

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 

 

 İç Anadolu Bölgesi'nde karasal iklim etkilidir. 

Bu nedenle daha çok tahıl ürünleri yetiştirilir.  

 

 İç Anadolu Bölgesi tarım alanları en geniş 

bölgemizdir. Ülkemizin "tahıl ambarı" 

olarak bilinir. Türkiye ekonomisine en önemli 

katkısı tarım alanındadır.  

 

 

 Buğday, arpa, çavdar, şekerpancarı, 

patates, yeşil mercimek, nohut ve elma gibi 

ürünlerin en fazla yetiştirildiği bölgemizdir. 

Ülkemizde üretilen patates, nohut ve şeker 

pancarının büyük bir bölümü bu bölgeden 

karşılanır.  

 

 Arazi yapısı ve bitki örtüsünün uygun olması 

nedeniyle küçükbaş hayvancılık çok 

gelişmiştir. Bölge küçükbaş hayvancılığın en 

fazla yapıldığı bölgemizdir. Özellikle koyun ve 

tiftik (Ankara) keçisi beslenir.  

 

 Yeraltı kaynakları açısından fazla zengin 

değildir. Lüle taşı (Eskişehir), krom, linyit 

(Ankara), kaya tuzu (Nevşehir), civa (Konya), 

bor mineralleri (Eskişehir), tuz (Tuz Gölü)’nde 

çıkarılmaktadır.  

 

 Sanayi kuruluşları Ankara, Kırıkkale, 

Eskişehir, Konya ve Kayseri'de 

yoğunlaşmıştır.  

 

 Petrol arıtma tesislerinden Orta Anadolu 

Petrol Rafinerisi Kırıkkale'de kurulmuştur.  
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KARADENİZ BÖLGESİ 

 

 Karadeniz Bölgesinde dağlar denize paralel 

uzanır. Dağlık ve engebeli yapısı, iç kesimlerle 

ulaşımın yeterince gelişmemesi gibi 

nedenler bölge ekonomisini olumsuz 

etkilemiştir.  

 Karadeniz Bölgesinde iklim her mevsim 

yağışlıdır. Bu nedenle bol yağış isteyen 

ürünler yetiştirilir.  

 Doğal bitki örtüsü ormandır. Ormanların geniş 

yer kaplaması ormancılığın gelişmesini 

sağlamıştır.  

 

 Zonguldak’ta çıkarılan Taşkömürü, Ereğli 

ve Karabük demir çelik fabrikalarında 

demirin işlenmesinde kullanılır.  Küre 

(Kastamonu) ve Murgul (Artvin)’da bakır 

yatakları vardır. 

 

 

Ülkemiz ekonomisine katkısı 

 

 Çayın tamamı,  

 Taşkömürünün tamamı, 

 Fındığın %83'ünü  

 Deniz balıkçılığının % 75’i 

 Bakırın % 50’den fazlası 

 Yeşil mercimek ve patatesin %50'ye yakını,  

 Mısırın %50'si 

 Tütünün yaklaşık %15'i bu bölgeden elde 

edilir. 

 

 Tokat ve Amasya'da elma, Doğu Karadeniz 

kıyılarında kivi ve mandalina yetiştirilir. 

 

 Dağlık ve engebeli bir yapıya sahip olması, 

her mevsim yağışlı olması ve gür otlaklara 

sahip olması nedeniyle kırsal kesimde 

yaşayan halkın en önemli geçim kaynağı 

büyükbaş hayvancılıktır. 

 

 Bitki örtüsünün zenginliğinden dolayı arıcılık 

da yaygın olarak yapılan faaliyetlerdendir.  

 

 Balıkçılığın en fazla yapıldığı bölgemizdir. 

Ülkemizde denizlerden sağlanan balık 

üretiminin büyük bir kısmı Karadeniz 

Bölgesi'nden sağlanır.  

 

Yağışlar çok olduğu için orman bakımından en 

zengin bölgemizdir. Bu yüzden kağıt, mobilya, 

sunta ve kereste fabrikaları gibi orman 

ürünlerine dayalı sanayi fazladır.  

 

 Bakır işletmeleri, kereste ve kağıt 

fabrikaları, çay, fındık, şeker, çimento, cam, 

demir-çelik fabrikaları bölgenin başlıca 

sanayi kuruluşlarıdır.  

 

Bölge her mevsim yağışlı olduğu için deniz 

turizmi gelişmemiştir. Ancak sahip olduğu 

doğal güzellikler nedeniyle yayla turizmi yaygın 

olarak yapılan faaliyetler arasındadır.  

 

 

AKDENİZ BÖLGESİ 

 

 Bölgede Akdeniz iklimi görülür. Tarım, 

sanayi, ticaret ve turizm bölge ekonomisinde 

önemli yer tutar.  

 Ekonomi daha çok tarıma dayalıdır. Çalışan 

nüfusun büyük bölümü tarımla uğraşır.  

 Tarımdan elde edilen gelirin en yüksek 

olduğu bölgedir. 

 

 İklim şartlarının uygunluğu nedeniyle yılda 

iki-üç defa ürün alınabilmektedir.  

  

 Sanayi bitkilerinden pamuk, bölgenin ana 

gelir kaynaklarından birisidir. 

 

 Kış sıcaklıkları yüksek olduğu için don 

olaylarına pek rastlanmaz. Bu nedenle 

Seracılık çok gelişmiştir.  

 

 Meyvecilikte turunçgiller ilk sırada alır. 

Ülkemizin turunçgil üretiminin büyük bir kısmı 

bu bölgemizde gerçekleştirilir. Muz ise sadece 

bu bölgede yetiştirilir.  

 

 Toroslar çevresinde en çok kıl keçisi yetiştirilir.  

 

Bölgede sanayi daha çok Adana çevresinde 

gelişmiştir. Dokuma, madeni eşya, tütün, gıda, 

kimya, suni gübre, plastik, tarım araçları, 

çimento, cam ve tuğla fabrikaları Adana ve 

çevresinde bulunur.  
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 Mersin önemli bir liman kentidir. Bu ilimizde 

Ataş Petrol Rafinerisi bulunur.  

 

 Bölgede deniz turizmi gelişmiştir.  Özellikle 

Antalya ve çevresi için turizm önemli bir gelir 

kaynağıdır.  

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 

 

o Bölgenin asıl geçim kaynağı tarımdır. 

Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) tam 

olarak uygulanmasıyla tarım ürünlerinde 

büyük bir artış beklenmektedir. 

Kırmızı mercimek, Antep fıstığı, kırmızı biber 

ve karpuz bölgenin en önemli tarım ürünleridir.  

 

 

o Sulamanın yetersiz olduğu yerlerde buğday, 

arpa, kırmızı mercimek ve tütün tarımı 

yapılırken, sulamanın yeterli olduğu yerlerde 

pamuk, mısır ve pirinç yetiştirilir.  

 

o GAP sayesinde ülkemizde yetiştirilen 

pamuğun % 50’si artık bu bölgede 

yetiştirilmektedir.  

 

o Bölgede buharlaşma fazla olduğu için tarımda 

en önemli sorun kuraklık ve sulamanın 

yetersiz olmasıdır. GAP ile bu sorunun 

ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 

o Bölgede platolar ve bozkırlar yaygın olduğu 

için küçükbaş hayvancılık yaygın olarak 

yapılır. 

o Canlı hayvan ticaretinin gelişmiş olduğu 

bölgede, hayvansal ürünler önemli bir gelir 

kaynağıdır.  

 

o Bölgede Gaziantep dışında sanayi çok fazla 

gelişmemiştir. Başlıca sanayi kolları tarım 

ürünleri ve petrole dayalı olarak gelişmiştir.  

 

o Ülkemizde petrolün büyük bir kısmı bu 

bölgede çıkarılır. Bu üretim Türkiye’nin 

petrol ihtiyacının yaklaşık %15'ini 

karşılamaktadır.  

 

o Batman'da Batman Petrol Rafinerisi vardır. 

o Bölgede sınır ticareti yaygındır.  

 

 

 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 

 

 Bölge, ülkemizin en dağlık ve en engebeli 

bölgesidir. Bu nedenle tarıma elverişli 

topraklar azdır. Yaz mevsimi kısa ve yaz 

sıcakları yetersizdir.  

 

 Bölgede sanayi pek gelişmediğinden halkın 

çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıktan 

sağlamaktadır.  

 Bölgede yetiştirilen en önemli tarım ürünleri 

buğday ve arpadır.  

 

 Sıcaklık çok düşük olduğu için tarım 

ürünlerinin en geç olgunlaştığı ve sebze 

üretiminin en az olduğu bölgemizdir.  

 

 Bölgede otlak ve meraların fazla olması, 

iklim ve yer şekilleri hayvancılığı en önemli 

geçim kaynağı haline gelmiştir. 

 

 Erzurum-Kars Bölümü'nde yaz yağışları 

nedeniyle oluşan çayırlar büyükbaş 

hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. 

Bölgenin güneyindeki ovalarda ise küçükbaş 

hayvancılık gelişmiştir.  

 

 

 Türkiye'de maden rezervinin (miktarının) 

en fazla olduğu bölgemizdir. Ancak bu 

madenler ulaşım zorluğu ve ekonomik 

nedenlerden dolayı yeterince 

işletilememektedir.  

 

 İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkisi 

nedeniyle sanayi yeterince gelişmemiştir. 

Sanayi üretimi bakımından en geri kalmış 

bölgemizdir.  

 

 

 Bölgedeki sanayi kuruluşları daha çok tarım ve 

madenciliğe dayalıdır. Bölgede şeker, 

dokuma, sigara, maden, yem, hayvansal 

ürünler, çimento sanayisi yer almaktadır.  

 

 Bölgede yer şekillerinin engebeli ve su 

kaynaklarının bol olması nedeniyle su 

gücünden elde edilen elektrik enerjisinin 
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(hidroelektrik enerji) en fazla üretildiği 

bölgemizdir.  

 

 Bölgenin ülke ekonomisine en fazla katkısı 

elektrik enerjisi, hayvancılık ve madencilik 

alanındadır.  

 

EGE BÖLGESİ 

 

o Ege Bölgesinde dağlar denize dik uzandığı 

için denizin ve iklimin ılımanlaştırıcı etkisi iç 

kesimlerde de etkili olur. Bölgede tarım, 

hayvancılık, sanayi, ticaret ve madencilik 

gelişmiştir. 

  

o Bölgede Akdeniz iklimi görüldüğü için tarım 

oldukça gelişmiştir.  

 

o Kıyı kesiminde zeytin, pamuk, incir, tütün, 

turunçgiller gibi ürünler, iç kesimlerde ise 

karasal iklimin etkisiyle şekerpancarı, haşhaş 

ve tahıl tarımı yaygındır.  

 

o Bölge, Zeytin, Üzüm, Haşhaş, Tütün, İncir 

(ZÜHTİ) üretiminde Türkiye’de birinci 

sıradadır. 

 

 

o Büyük kentlerin çevresinde (İzmir-Manisa- 

Denizli) kümes hayvancılığı, Muğla, Aydın, 

İzmir ve Manisa çevresinde arıcılık, Menteşe 

Yöresinde ise çam balı üretimi yaygın olarak 

yapılır. 

 

o Ülkemizde en çok linyitin çıkarıldığı ve en 

kaliteli linyitlerin bulunduğu bölgemizdir.  

o Linyit yatakları fazla olduğu için termik 

santraller de fazladır. Yatağan (Muğla), 

Tunçbilek (Kütahya) Soma (Manisa) da termik 

santraller vardır.  

 

Termik Santral: Buhar gücü ile çalıştırılan 

santrallere denir. Bu santraller linyit, taşkömürü 

ya da doğalgaz ile çalıştırılarak elektrik enerjisi 

elde edilir. 

 

 

o Sanayi bakımından Marmara Bölgesi'nden 

sonra en gelişmiş bölgemizdir.  

 

Jeotermal Enerji: Yerin derinliklerinden gelen 

sıcak buhar, gaz ve sudan elde edilen enerjidir. 

Denizli Sarayköy Türkiye'nin tek jeotermal enerji 

santralidir.  

 

 

o İzmir'de Aliağa Petrol Rafinerisi 

bulunmaktadır. 

 

MARMARA BÖLGESİ 

 

 Ülkemizde üç iklim tipinin de görüldüğü 

Marmara Bölgesi ekonomik faaliyetler 

açısından da çeşitlilik gösterir. Bölgede tarım, 

hayvancılık, ulaşım, sanayi ve ticaret 

gelişmiştir. 

  

 Marmara Bölgesi yükseltisi en az olan 

bölgemizdir.  

 Yüz ölçümüne göre ekili dikili alanı en 

fazla olan bölgemizdir. Sebebi engebenin 

az, düzlüklerin fazla olmasıdır.  

 

 Bölge Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin 

yaklaşık %73'ünü gerçekleştirir. Bağcılık da 

hayli gelişmiştir.  

 

 İstanbul ve çevresinde kümes hayvancılığı,  

Bursa ve Bilecik çevresinde ipekböcekçiliği 

yapılmaktadır. 

 

 Sanayisi ve ekonomisi en çok gelişen 

bölgemizdir. Ülkemizin en büyük sanayi 

bölgesi İstanbul-Kocaeli-Adapazarı 

arasında bulunmaktadır.  

 

 

 İç ve dış ticaretin en çok geliştiği 

bölgemizdir. 

 

 Başlıca sanayi ürünleri otomotiv, gıda, 

dokuma, hazır giyim, çimento, kağıt, petro-

kimya ürünleri, beyaz eşya vb.dir.  
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Marmara bölgesinde sanayinin 

gelişmesinde; 

 Hammaddenin kolay sağlanması,  

 İş gücünün fazla olması, 

 Pazarlama kolaylıkları,  

 Ulaşımın gelişmiş olması  

 Tüketici nüfusun fazla olması gibi faktörler 

etkili olmuştur. 

 

RAFİNERİ: Ham petrolün işlenip,  benzin ve dizel 

gibi daha kullanışlı petrol ürünlerine 

dönüştürüldüğü fabrikalardır. 

 

PETROL RAFİNERİLERİMİZ 

 

Bulunduğu İl Rafineri Adı 

 

Batman Batman 

İzmit İpraş 

İzmir Aliağa 

Mersin Ataş 

Kırıkkale Orta Anadolu 

 

EKONOMİK FAALİYETLER MESLEKLERİ ETKİLER 

 

İnsanlar kendilerinin ve bakımını üstlendikleri 

kişilerin isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için 

çalışırlar.  

 

İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli olarak 

yaptıkları işlere meslek denir. 

 

 Yaşadıkları çevrede yapılan ekonomik 

faaliyetler kişilerin meslek seçimi üzerinde 

etkilidir. Bir yerde yapılan ekonomik 

faaliyetlere göre çeşitli mesleklere ve o 

mesleği yapacak insanlara ihtiyaç duyulur.  

 Örneğin; Manisa’nın Soma ilçesinde linyit 

madeni, Zonguldak’ta taş kömürü madeni 

çıkarılır. Bu yerlerde madenciliğe bağlı olarak 

maden mühendisliği ve maden işçiliği gibi 

meslekler gelişme göstermiştir. 

 

Tarım ve Hayvancılığa Bağlı Olarak Gelişen 

Meslekler 

 

Köy ve kasaba gibi kırsal alanlarda insanlar 

genellikle tarım ve hayvancılık yaparak 

geçimlerini sağlar. 

 Ülkemizde tarım genellikle verimli ovalarda 

yoğunlaşmıştır. Buralarda öne çıkan meslekler 

çiftçilik ve ziraat mühendisliğidir.  

 Hayvanlardan et, süt, yumurta, deri, ipek, bal 

ve yün gibi ürünler elde edilir. Bunun için 

ülkemizin farklı yerlerinde çeşitli hayvancılık 

faaliyetleri yapılmaktadır.  

 

Hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde 

veterinerlik, besicilik, arıcılık, kasaplık, 

balıkçılık, dericilik, ipek böcekçiliği ve 

çobanlık gibi meslekler gelişme göstermiştir. 

 

 

Ormancılığa Bağlı Olarak Gelişen Meslekler 

 

Ormanlar yağış ve nemin yeterli olduğu yerlerde 

daha fazla görülür. Ormanlar kâğıt, mobilya, 

kereste üretiminde kullanıldığı gibi yakıt olarak 

da kullanılmaktadır.  

 

Ormancılık faaliyetlerinin geliştiği yerlerde 

orman işçiliği, orman mühendisliği, orman 

muhafaza memurluğu, mobilyacılık, 

kerestecilik ve odunculuk gibi meslekler 

yaygındır.  

 

 Ülkemizde ormanların fazla olduğu Karadeniz 

kıyılarında bu mesleklerin daha çok yapıldığı 

görülür. Ülkemizin iç kısımlarında orman 

varlığı az olduğundan ormancılıkla ilgili 

meslekler yeterince gelişmemiştir. 

 

Sanayi ve Ticarete Bağlı Olarak Gelişen 

Meslekler 

 

İnsanlar, kurulan fabrika ve atölyelerde çalışarak 

geçimlerini sağlamaktadır.  

 Ülkemizde gıda, tekstil, otomotiv, kimya 

ürünleri sanayisi oldukça yaygındır.  

 

Fabrika işçiliği, gıda mühendisliği, tornacılık, 

makine teknisyenliği, kimyagerlik, otomobil 

tamirciliği sanayi tesislerinin bulunduğu çevrede 

öne çıkan mesleklerden bazılarıdır.  

 

 

Sanayi tesislerinde üretilen ürünlerin, ihtiyacı olan 

insanlara ulaştırılması gerekir. Bu amaçla sanayinin 
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geliştiği yerlerde ticarete bağlı olarak gelişen 

birçok meslek vardır. Tüccarlık ve uzun yol 

şoförlüğü bu mesleklere örnek verilebilir. 

Tüccarlar, üretim faaliyetleri sonucunda elde 

edilen malları üreticiden alıp tüketicilere satarlar. 

 

Turizme Bağlı Olarak Gelişen Meslekler 

 

Ülkemizde turizm faaliyetleri çeşitlilik 

göstermektedir. Ülkemizin üç tarafı denizlerle 

çevrili olduğu için yaz turizmi gelişmiştir.  

 Alanya, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Çeşme 

kıyıları yaz turizminin merkezi konumundadır. 

 Uludağ, Kartalkaya, Erciyes ve Palandöken gibi 

kar yağışının fazla olduğu dağlık alanlarda ise 

kış turizmi gelişme göstermiştir.  

 

Turizmin geliştiği yerlerde turist rehberliği, 

aşçılık, resepsiyonistlik, otel işletmeciliği gibi 

meslekler gelişmiştir. 

 

 

Turist rehberleri, yerli ve yabancı turistleri 

ülkemizin görülmeye değer yerlerini gezdirir, 

onlara bu yörelerin tarihî ve kültürel değerleri ile 

doğal güzellikleri hakkında ayrıntılı bilgi verirler. 

 

Madenciliğe Bağlı Olarak Gelişen Meslekler 

 

Ülkemiz maden çeşitliliği bakımından zengindir. 

Madenler, çıkarıldıkları yerlerde veya taşındıkları 

yerlerde işlenerek insanların kullanımına sunulur.  

 

Ülkemizde madencilik faaliyetlerine bağlı olarak 

maden işçiliği, maden mühendisliği, 

kuyumculuk gibi meslekler gelişmiştir. 

 

 

Hizmet Sektörüne Bağlı Olarak Gelişen 

Meslekler 

 

 Hizmet sektörünün amacı insanların barınma, 

giyinme, beslenme, eğitim, sağlık, güvenlik ve 

ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaktır.  

 

Öğretmenlik, avukatlık, otobüs şoförlüğü, 

terzilik, doktorluk ve emlakçılık hizmet 

sektörüne bağlı olarak gelişen mesleklerden 

bazılarıdır. 

 

EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 

 

İnsanlar geçimlerini sağlamak ve ihtiyaçlarını 

karşılamak için ekonomik faaliyetler yaparlar. 

Ekonomik faaliyetler insanların sosyal hayatlarını 

etkilemektedir. Bir çevrede yapılan ekonomik 

faaliyetler değiştiğinde insanların sosyal 

yaşamlarında da değişiklikler gözlenir. 

 

 Ülkemizde sanayi gelişmeden önce temel 

ekonomik faaliyetler, tarım ve hayvancılıktı. 

Tarımsal faaliyetlerde insan gücüne duyulan 

ihtiyaç fazlaydı. Büyük evlerde geniş aile 

şeklinde bir yaşam söz konusu idi. İnsanların 

sosyal hayatları buna göre şekilleniyordu. 

İnsanlar ihtiyaçlarının büyük bir kısmını 

kendileri karşılamaktaydı.  

 Toprağı işleyerek tarım ürünleri, 

hayvancılık yaparak et ve süt ürünleri elde 

etmekteydi. İnsanlar düğün, kına gecesi ve 

sünnet gibi sosyal aktivitelerini evlerinin 

önünde yapardı. Ailelerinden gördükleri 

kültürel değerleri korumaya özen gösterirlerdi. 

İnsanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma 

oldukça güçlüydü. Günümüzde de tarım ve 

hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı yerlerde 

benzer durumlar görülebilmektedir. 

 

 Sanayinin gelişmesiyle birlikte insanlar 

geçimlerini sağlamak amacıyla sanayi 

tesislerinin çok olduğu şehirlere göç 

etmeye, farklı iş kollarında çalışmaya 

başladılar. Bu süreci şehirlerde hizmet 

sektörünün gelişmesi takip etti.  

 

 Eğitim, sağlık, ulaşım ve bankacılık 

alanındaki gelişmeler insanların sosyal 

yaşamlarında değişikliğe neden oldu. 

İnsanlar kazandıkları para ile konut satın alarak 

veya kiralayarak barınma ihtiyacını karşıladı. 

Manav, market ve pazar yerlerinden beslenme 

ihtiyaçlarını giderdi. Sinema, tiyatro, spor, gezi, 

eğlence gibi kültürel etkinlikler insanların 

sosyal hayatlarının bir parçası hâline geldi. 
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ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM AĞI 

 

Ülkemizin bazı yerlerinde sanayi, bazı yerlerinde 

ormancılık, bazı yerlerinde ise hayvancılık 

ekonomik faaliyet olarak yaygındır. Bu ekonomik 

faaliyetler sonucunda çeşitli mallar üretilir. 

 

Ekonomide insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini 

karşılamak amacıyla alınıp satılan, somut varlıklara 

mal denir. Örneğin; araba, telefon, ev, ayakkabı, 

elbise, oyuncak, gözlük, salça, su, ekmek gibi 

ürünler birer maldır. 

 

Ekonomik faaliyetler sonucunda yeni bir mal 

elde edilmesine üretim denir. Pamuktan kıyafet 

elde edilmesi, keresteden mobilya üretilmesi 

ineklerden süt elde edilmesi üretim faaliyetlerine 

örnektir. 

 

 

Üreticiler tarafından elde edilen malların, 

üretildiği yerden tüketiciler tarafından satın 

alınacağı yere çeşitli araçlarla taşınmasına 

dağıtım denir. Fabrikalarda üretilen salça, 

bisküvi, peynir gibi ürünlerin kamyonlarla 

marketlere taşınması, tarlada yetiştirilen sebze ve 

meyvelerin toplanarak araçlarla pazar yerlerine 

getirilmesi dağıtım faaliyetine örnektir. 

 

Üretilen malların ihtiyacı olan insanlar 

tarafından satın alınması ve kullanılıp 

harcanmasına tüketim denir. Satışa sunulan 

kıyafet, deterjan, elektronik eşya ve ilaç gibi 

malların tüketiciler tarafından satın alınması ve 

kullanılıp harcanması tüketime örnektir. 

 

Kullandığımız temel ürünler sırasıyla aşağıda 

verilen aşamalardan geçer. 

ÜRETİM - DAĞITIM - TÜKETİM 

 

 

 Bir malın üretimi, dağıtımı ve tüketimi 

birbirini tamamlayan unsurlardır. Örneğin, 

şeker pancarı çiftçiler tarafından tarlalarda 

yetiştirilir.  

 Hasat mevsiminde toplanan şeker 

pancarlarından fabrikalarda şeker üretilir. 

 Paketlenmiş şekerler, çeşitli araçlarla tüketim 

yerlerine (alışveriş merkezi, zahireci, bakkal, 

süpermarket vb.) getirilir. Şekere ihtiyacı olan 

insanlar da bu tüketim yerlerinden şekeri satın 

alır. 

 Şeker pancarı tarımı yapan çiftçiler ve şeker 

üreten fabrikalar olmasaydı insanlar şeker 

ihtiyacını karşılayamazdı. 

 

 Dağıtım ve satış yapan kişi ve kurumlar 

olmasaydı tüketiciler, üretilen şekeri alamaz, 

çiftçiler yetiştirdikleri şeker pancarlarından 

gelir elde edemezdi. 

 

 Tüketiciler satış yerlerinden yeterli miktarda 

şeker almasaydı; şeker pancarını üreten 

çiftçiler, şeker fabrikasında çalışan işçiler, 

malların dağıtımını sağlayan kişiler yeterli gelir 

elde edemezdi. 

 

YENİ FİKİRLER GELİŞTİRELİM 

 

Yeni iş alanları oluşturarak veya mevcut işleri 

daha kazançlı duruma getirerek mal veya hizmet 

üretmeye girişimcilik denir.  

 

 

Yeni iş alanı kurarak veya mevcut işleri 

geliştirerek mal veya hizmet üreten kişilere ise 

girişimci adı verilir.  

 

Girişimciler insanlara iş imkânı sağlar. Böylece ülke 

ekonomisine katkıda bulunurlar. Girişimcilerin 

kurduğu tesislerde üretim yapılır. Üretim arttıkça 

hem ülkemizde yaşayan insanların ihtiyaçları 

karşılanır hem de ihtiyaçtan fazla olan ürünler 

satılarak ülkemize döviz girişi sağlanır. Bu sayede 

ülke ekonomisi güçlenir. 

 

Girişimcilerin Özellikleri 

 

Öz güven sahibidir. 

Hayal gücü geniştir. 

Kararlı ve azimlidir. 

Çalışkandır. 

Planlı hareket eder. 

Yeniliklere açıktır. 

Meraklıdır. 

Gözlem yeteneği gelişmiştir. 
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İş birliği: İş fikirlerinin hayata geçirilmesi 

aşamasında iş birliği yapmak oldukça önemlidir. 

Ortak amaç ve çıkarlar doğrultusunda insanların 

güçlerini birleştirerek birlikte hareket etmelerine 

iş birliği denir. İş birliği sayesinde kişiler 

hedeflerine daha kolay ulaşır. Girişimcilerin iş 

birliği yapması yeni iş fikirlerinin daha kolay 

ortaya çıkmasını sağlar. 

 

 

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ 

 

Herhangi bir malı satın alarak kullanan, para 

karşılığı hizmetlerden yararlanan kişilere tüketici 

adı verilir. Kırtasiyeden kalem alan öğrenci, otelde 

konaklayan turist, otobüsle seyahat eden yolcu, 

marketten elma alan kişi birer tüketicidir. 

 

 

Herhangi bir mal veya hizmeti satın alan kişinin 

yasal olarak sahip olduğu haklara tüketici hakları 

denir. 

Tüketiciler satın aldıkları ürünlerle ilgili olumsuz 

bir durumla karşılaşabilirler. Tüketici haklarını 

bilmek yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında 

nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda bize 

yardımcı olacaktır. 

 

Ülkemizde tüketici haklarını korumak için 

Tüketiciyi Koruma Kanunu çıkarılmıştır. 

Tüketicilerin karşılaştığı sorunlar bu kanuna göre 

çözüme kavuşturulur. 

Taksitli Satışlar: Satıcının malın teslimini 

üstlendiği, tüketicinin ücreti kısım kısım ödediği 

satış türüdür.  

 Tüketici, 7 gün içinde herhangi bir gerekçe 

göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 

taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına 

sahiptir. 

 

Ayıplı Mal ve Hizmet: Ambalajında, etiketinde 

veya kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı 

tarafından vaat edilen özelliklere aykırı olan, 

eksiklik içeren mal ve hizmetler ayıplı olarak kabul 

edilir. Bu durumda tüketici aşağıdaki haklardan 

birini kullanabilir: 

 Malı satıcıya iade eder, mal için ödediği ücreti 

geri alır. 

 Maldaki ayıp oranında satıcıdan indirim talep 

eder. 

 Malın ücretsiz onarılmasını ister. 

 Malın yenisiyle değiştirilmesini ister. 

 Satıcı, tüketicinin talep ettiği haklardan birini 

yerine getirmekle yükümlüdür. 

 

Kapıdan Satışlar: İş yeri ve fuar gibi satış 

mekânları dışında yapılan satışlardır. Tüketici, 

sözleşmeye kendi el yazısı ile sözleşme tarihini 

yazdıktan sonra sözleşmeyi imzalamalı ve bir 

nüshasını almalıdır. Mal veya hizmet tüketiciye 

sunulmalıdır.  

 Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir 

gerekçe göstermeksizin ve cezai şart 

ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına 

sahiptir. 

Malı satan veya hizmeti sağlayan kişi, cayma 

süresi içinde tüketiciden herhangi bir ödeme 

yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan bir 

belge vermesini talep edemez. 

 

Mesafeli Satış: İnternet ve telefon gibi iletişim 

araçlarıyla yapılan satışlar mesafeli satış olarak 

adlandırılır. 

Satıcı ve sağlayıcı siparişin kendisine ulaştığı 

andan itibaren siparişi 30 gün içinde yerine 

getirmelidir. Bu süre içinde sipariş yerine 

getirilmediği takdirde tüketici sözleşmeyi 

sonlandırabilir.  

 Tüketici 14 gün içinde gerekçe 

göstermeksizin sözleşmeden cayma 

hakkına sahiptir. 

 

Garanti Belgesi: Üreticiler ürettikleri, ithalatçılar 

ithal ettikleri mallar için garanti belgesi 

düzenlemelidir. Garanti belgesinin onaylanarak 

tüketiciye verilmesi sorumluluğu, satıcıya aittir.  

 Garanti süresi, malın teslim alındığı 

tarihten itibaren en az iki yıldır. 

Garanti süresi içerisinde arızalanan mallar için 

satıcı ayıplı mallar kategorisinde belirtilen 

haklardan birini kullanabilir. 
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BİLİNÇLİ TÜKETİCİ NE YAPAR? 

 

 Alacağı ürünlerin üzerinde TSE damgası 

olmasına özen gösterir. TSE damgası, 

ürünlerin devlet tarafından koyulan kurallara 

uygun olarak üretildiğini gösterir. 

 

 Dayanıklı tüketim mallarını satın aldıktan sonra 

garanti belgelerini satıcıya onaylatır. 

 Herhangi bir ürün satın alırken veya aldıktan 

sonra, bir hizmetten yararlanma sürecinde 

haklarına göre hareket eder. 

 

 Alacağı bir ürünün ihtiyaç mı yoksa istek mi 

olduğuna karar verir. Alışverişe çıkmadan önce 

evde alışveriş listesi hazırlar. Bu listeye önce 

ihtiyaçlarını daha sonra isteklerini yazar. 

 

 Satın alacağı ürünün fiyatının bütçesine uygun 

olup olmadığına dikkat eder. Aile bütçesini 

aşmayacak şekilde hareket eder. Alacağı mal 

veya hizmetlerin kaliteli ve uygun fiyatlı 

olmasına dikkat eder. 

 

 Televizyon, gazete ve Genel Ağ üzerinde 

yayınlanan reklamlardaki aldatıcı bilgilere 

inanmaz. 

 Satın aldığı ürünün veya yararlandığı hizmetin 

fişini alır. Fazla ödeme yaptığından 

şüpheleniyorsa malın etiket fiyatı ile fiş 

üzerinde yazılı olan fiyatı karşılaştırır.  

 

 Fişler sayesinde devletimiz, satılan ürün veya 

yararlanılan hizmetten elde edilen paranın 

vergisini satıcıdan almaktadır. Alışveriş 

sonrasında fiş alarak ülke ekonomisine 

katkıda bulunuruz. 

 

 Gıda ürünlerini satın alırken üretim ve son 

kullanma tarihlerine dikkat eder. Son 

kullanma tarihi geçen ürünleri satın almaz. 

 Gıda ürünlerinin ambalajlarının yırtık, hasarlı 

veya açık olmamasına özen gösterir. 

 Bu tür ürünleri yanlışlıkla satın aldığında 

ürünü, satıcıya iade eder. 

 

 

 

 

 

 Satın aldığı veya yararlandığı bir hizmetle ilgili 

sorun yaşadığında sorunu önce satıcı veya 

hizmet sağlayan kişiyle çözmeye çalışır. 

Satıcıya veya hizmet sağlayan kişiye 

kanunlardan gelen haklarını hatırlatır.  

 

 Yaşadığı sorunu çözemiyorsa Tüketici Hakları 

Hakem Heyetine başvurur. Başvuru esnasında 

bir dilekçe yazar, yetkililere satın aldığı ürünün 

ya da yararlandığı hizmetin fişini veya 

faturasını verir. Bu heyet il merkezlerinde 

valiliklerde, ilçe merkezlerinde ise 

kaymakamlıklarda bulunur. 
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HALKA HİZMET VEREN KURUMLAR 

 

Toplumu oluşturan insanların mutlu bir 

şekilde yaşayabilmesi için eğitim, sağlık ve 

güvenlik gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması 

gerekir. İnsanlar temel ihtiyaçlarının 

karşılanması için birçok kurum görev 

yapmaktadır. Örneğin; eğitim ihtiyacımızın 

karşılanması için okul, sağlık ihtiyacımızın 

karşılanması için hastane, güvenlik 

ihtiyacımızın karşılanması için polis karakolu 

hizmet verir. 

 Bu kurumlar, özel kurum ve resmi kurum 

olarak ikiye ayrılır.  

 

Devletin, toplumun temel ihtiyaçlarını (eğitim, 

sağlık, güvenlik, barınma, beslenme) 

karşılamak için kurduğu oluşumlara resmi 

kurum denir. 

 

 

Bilgi: Resmi kurumlara kamu kurumları, 

çalışanlarına da kamu görevlisi ya da memur 

denir.  

 

Eğitim İhtiyacımızı Karşılayan Kurumlar 

 

 Eğitim görmek herkesin temel hakkıdır. 

Ülkemizde temel eğitim 12 yıldır.  

 Ülkemizdeki eğitim kurumları dil, ırk, 

cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin 

herkese açıktır. Eğitimde kadın, erkek 

herkese fırsat ve imkân eşitliği vardır.  

 Devlet, maddi imkânları iyi olmayan 

başarılı öğrencilere burs ve kredi desteği 

sağlar. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç 

çocukları yetiştirmek için gerekli tedbirleri 

alır. 

 Ülkemizde devlet okullarında eğitim 

ücretsiz olarak verilmektedir.  

 

Kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, 

liseler, yabancı dil kursları, sürücü kursları, 

üniversiteler, halk eğitim merkezleri eğitim 

ihtiyacımızı karşılayan kurumlara örnektir.  

 

 Ülkemizde üniversiteler hariç eğitim 

alanında hizmet veren kurumlar T.C. Millî 

Eğitim Bakanlığına bağlıdır. 

 

Sağlık İhtiyacımızı Karşılayan Kurumlar 

 

 Aile sağlığı merkezleri, tıp merkezleri ve 

hastaneler sağlık ihtiyacımızı karşılayan 

kurumlara örnektir.  

 Ülkemizde sağlık alanında hizmet veren 

kurumlar T.C. Sağlık Bakanlığına bağlıdır. 

 

Ulaşım İhtiyacımızı Karşılayan Kurumlar 

 

İnsanların bir yerden başka bir yere gidip 

gelmelerine ulaşım denir.  

 Minibüs, otobüs, uçak, gemi ve tren gibi 

ulaşım araçları sayesinde bu ihtiyaçlarını 

giderirler. Ülkemizde belediyeler ulaşım 

hizmeti vermektedir.  

 

T.C. Devlet Demiryolları, Karayolları Genel 

Müdürlüğü, Devlet Denizyolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ulaşım 

ihtiyacımızı karşılayan kurumlara örnektir.  

 

Ülkemizde ulaşım alanında hizmet veren 

kurumlar T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığına bağlıdır. 

 

Güvenlik İhtiyacımızı Karşılayan Kurumlar 

 

 Gerek iç gerekse dış güvenliğimizi 

sağlamak için çeşitli güvenlik kurumları 

görev yapmaktadır.  

 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel 

Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, il 

ve ilçe emniyet müdürlükleri, polis 

merkezleri, güvenlik ihtiyacımızı karşılayan 

kurumlara örnektir.  

 

 Bu kurumlar toplum düzeninin korunması, 

toplumun huzurunun sağlanması amacıyla 

çalışırlar. Güvenlik ihtiyacımızı karşılayan 
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kurumlardan Türk Silahlı Kuvvetleri, T.C. 

Millî Savunma Bakanlığına; Emniyet Genel 

Müdürlüğü ve Jandarma Genel 

Komutanlığı ise T.C. İçişleri Bakanlığına 

bağlıdır. 

 

Adalet İhtiyacımızı Karşılayan Kurumlar 

 

Toplumsal düzeni sağlamak için devlet 

tarafından konulan kurallara yasa (kanun) 

denir.  

 Ülkemizde yaşayan herkes yasalara uymak 

zorundadır. Mahkemeler, kişiler ve 

kurumlar arasındaki anlaşmazlıkları çözer.  

 

Yargıtay, Danıştay, Adliyeler, cezaevleri, 

Adli Tıp Kurumu ve barolar adalet 

ihtiyacımızı karşılayan kurumlara örnektir. Bu 

kurumlar T.C. Adalet Bakanlığına bağlıdır. 

 

Haberleşme ve İletişim İhtiyacımızı 

Karşılayan Kurumlar 

 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, cep 

telefonu operatörleri, televizyon kanalları, 

Genel Ağ’a bağlanma hizmeti veren firmalar 

ülkemizde haberleşme ve iletişim ihtiyacımızı 

karşılayan kurumlara örnektir.  

 Ülkemizde haberleşme ve iletişim alanında 

hizmet veren kurumlar T.C. Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına 

bağlıdır. 

 

Barınma İhtiyacımızı Karşılayan Kurumlar 

Devletimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

(TOKİ) sayesinde konut inşa etmekte ve 

yaşama alanları oluşturmaktadır. 

 Bakıma muhtaç yaşlı insanlar için 

Huzurevleri,  

 Çeşitli sebeplerle öz ailelerinden yoksun 

büyümek zorunda kalan çocukların eğitim, 

sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçları 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

kurulmuştur.  

 Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlükleri, Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı da sokakta yaşamak 

zorunda kalan vatandaşlarımıza sahip 

çıkmakta ve onlara barınma hizmeti 

vermektedir. 

  

e-DEVLET 

e-devlet, devlet tarafından verilen bazı 

hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa 

sunulmasıdır. Bu sayede devlet hizmetlerinin 

vatandaşa kolay, hızlı ve kesintisiz bir şekilde 

ulaştırılması amaçlanmaktadır. İnsanlar devlet 

kurumlarının sundukları hizmetlere bu 

uygulama sayesinde kolayca erişebilmektedir. 

e-devlet ile sunulan hizmetlerden bazıları 

şunlardır: 

 Trafik cezası sorgulama 

 Adli sicil kaydını sorgulama 

 Vergi borcu öğrenme 

 MEB sınav yeri ve sonucu sorgulama 

 Doğal afet sigortası poliçe sorgulama 

 

Sivil Toplum Kuruluşları 

Gelişmiş ülkelerde toplumun ihtiyaçlarını 

karşılamak sadece devletten beklenmez. 

Duyarlı vatandaşlar eğitim, sağlık, çevre, 

kültür, insan hakları gibi alanlarda toplumun 

temel ihtiyaçlarını karşılamak ve sorularına 

çözüm bulmak için sivil toplum örgütleri 

kurmaktadırlar.  

 

İnsanların bir hizmeti karşılamak için bir araya 

gelerek kurdukları dernek, vakıf ve sendika 

gibi oluşumlara Sivil Toplum Kuruluşu (STK) 

denir. 

Sivil toplum kuruluşları yaptıkları çalışmalarla 

devletin resmî kurumlarına destek olurlar.  

 

Sivil toplum kuruluşlarının bazı özellikleri 

şunlardır: 

 Gönüllük esasına göre çalışırlar.  

 Amaçları topluma hizmet etmek, 

toplumun sorunlarına çözüm bulmaktır. 

 Çalışanlar, hizmetlerinin karşılığında ücret 

almazlar. 
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 Her birey diğerleriyle dayanışma içindedir 

ve yardımlaşma ön plandadır.  

 Kuruluşlarında devletin katkısı yoktur. 

Ancak çalışmalarını devletin koyduğu 

yasalar çerçevesinde gerçekleştirirler.  

 Masraflarını, çalışmalarına destek veren 

üyelerin bağışlarıyla karşılarlar. 

 

Sivil toplum kuruluşları ile resmi 

kurumların farklı yönleri 

 Sivil toplum kuruluşlarına katılım gönüllü; 

resmi kurumlara zorunludur.  

 Sivil toplum kuruluşlarında çalışma 

ücretsiz; resmi kurumlarda çalışma 

karşılığında ücret alırlar.  

 Sivil toplum kuruluşlarının mesai saatleri 

değişken olabilirken resmi kurumlarınki 

sabittir.  

 Resmi kurumların çalışanları arasında ast- 

üst ilişkisi varken sivil toplum 

kuruluşlarında ast-üst ilişkisi yoktur.  

Benzer Yönleri 

 Kâr amacı gütmezler.  

 Toplumsal sorunlarla ilgilenirler.  

 Amaçları topluma hizmet etmektir.  

 Her ikisi de yasal kuruluşlardır.  

 

 

Bazı Sivil Toplum Kuruluşları 

 

Darüşşafaka Cemiyeti: Eğitim alanında 

hizmet vermektedir. Annesi veya babası 

hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, 

yetenekli öğrencilere karşılıksız eğitim olanağı 

sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

 

 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGEV): 

Eğitim alanında faaliyet gösteren bir sivil 

toplum kuruluşudur. Eğitim parkları ve 

öğrenim birimleri kurarak temel eğitime katkı 

sağlar. 

 

Mehmetçik Vakfı: Türk Silahlı Kuvvetlerinde 

yaptığı vatan hizmeti sırasında şehit olan 

askerlerin bakmakla yükümlü oldukları 

yakınlarına, gazilere ve ailelerine yardım 

sağlar. 

 

Yeşilay: Sağlık alanında hizmet veren önemli 

sivil toplum kuruluşlarından biridir. Sigara, içki 

ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapan 

maddelerin zararlı etkilerine karşı insanları 

korumaya ve bilinçlendirmeye çalışır.  

 

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma 

ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA): 

Çevreyle ilgili hizmet veren bir sivil toplum 

kuruluşudur. Erozyonla mücadele etmek için 

ağaçlandırma kampanyaları düzenler, 

vatandaşları erozyonla mücadele konusunda 

bilinçlendirme çalışmaları yapar. 

 

YAŞADIĞIM YERİN YÖNETİMİ 

 

Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal 

bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler 

topluluğunun oluşturduğu varlığa devlet 

denir. 

 

Devletin sunduğu hizmetlerden vatandaşların 

daha etkin olarak yararlanabilmesi amacıyla 

devlet tarafından çeşitli yönetim birimleri 

oluşturulmuştur. Ülkemizin yönetimi merkezî 

yönetim, merkeze bağlı yönetim ve yerel 

yönetimler olmak üzere üçe ayrılır. 

 

Merkezî Yönetim 

 

 Ülkemizin yönetiminde etkin olan 

kurumlar Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar 

Kuruludur. Yaşadığımız yerleşim 

birimlerindeki yetkililer, merkezî yönetime 

karşı sorumludurlar. 

 

 Bu kurumların başında bulunan 

Cumhurbaşkanı ve bakanlar ülke 

yönetimiyle ilgili çeşitli kararlar alırlar. 

Karar alma sürecinde çeşitli kurullar 

kendilerine yardımcı olmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve 
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Devlet Denetleme Kurulu 

Cumhurbaşkanına karar alma sürecinde 

yardımcı olan kurumlardır.  

 Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı ve 

bakanlardan oluşur. Cumhurbaşkanı, 

bakanlıklar arasında iş birliği yapılmasında 

ve hükümetin genel siyasetinin 

belirlenmesinde etkilidir. Bakanlar 

görevlerini yerine getirirken bireysel olarak 

sorumluluk alanlarıyla ilgili karar 

alabildikleri gibi bir araya gelip Bakanlar 

Kurulu olarak da ülke yönetimiyle ilgili 

kararlar alabilirler. 

 

Ülkemizde merkezî yönetime ve bakanlara 

yardımcı olmak, belli konularda görüş 

bildirmek ve denetim yapmak gibi amaçlarla 

oluşturulmuş çeşitli kurullar vardır. Bunlar; 

Millî Güvenlik Kurulu, millî güvenlik ile ilgili 

konularda kararlar alır. 

Danıştay, idari mahkemelerce verilen karar ve 

hükümlerin son inceleme kuruludur. 

Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi 

kapsamındaki kamu gelir ve giderlerini 

denetler, genel bütçeyle ilgili son kararı verir. 

 

Merkeze Bağlı Yönetim 

 

Ülkemizin yönetim merkezi başkent 

Ankara’dır. Ancak ülkemizin büyük bir coğrafi 

alanda kurulmuş olması tüm kurumların 

merkezden yönetilmesine engel olmaktadır. 

Merkezî yönetim, kamu hizmetlerinin 

vatandaşlara daha rahat ulaştırılması ve 

toplumun ihtiyaçlarının daha kolay 

karşılanması amacıyla il ve ilçe gibi yönetim 

birimleri oluşturmuştur. 

 

İl Yönetimi 

 

Merkeze bağlı en büyük yönetim birimine il 

denir. İli vali yönetir. Vali, merkez yönetimin 

ildeki temsilcisidir. Valiler, atama yoluyla iş 

başına gelir. Valiler, İçişleri Bakanlığına bağlı 

olarak çalışsa da tüm bakanlıklara karşı 

sorumludur. 

 

 

 

Valilerin temel görevleri 

 Kendisine bağlı memurları denetlemek, 

 İldeki güvenliği sağlamak,  

 İl sınırları içinde kanunları ve gelen emirleri 

uygulamak 

 İlin eğitim, kültür, ulaşım, sanayi gibi 

alanlarda kalkınmasını sağlamak 

 Vatandaşların yönetimle ilgili istek ve 

şikâyetlerini dinlemek 

 Millî bayramlara katılarak, halkın bayramını 

kutlamak 

 Kendisine bağlı kurum ve kuruluşlar 

arasında iş birliği sağlamak 

 

İlçe Yönetimi 

 

İlçeler, il yönetimine bağlı yönetim 

birimleridir. 

İlçeyi Kaymakam yönetir. Kaymakam, merkezî 

yönetimin ilçedeki temsilcisidir. Kaymakamlar, 

valiye bağlı olarak görev yaparlar. 

Kaymakamlar da valiler gibi atama yoluyla iş 

başına gelirler.  

 

Kaymakamların temel görevleri 

 İlçe sınırları içerisinde kanunları uygulamak 

 İlçedeki resmî kurum ve kuruluşların 

çalışmalarını takip etmek 

 Vatandaşların istek ve şikâyetlerini 

dinlemek 

 İlçedeki vatandaşların ihtiyaçlarını tespit 

ederek eksikliklerin giderilmesi için gerekli 

çalışmaları yapmak 

 İlçenin eğitim, kültür, ulaşım, sanayi gibi 

alanlarda gelişip kalkınmasını sağlamak 

 

İl ve İlçe Yönetim Müdürlükleri 

Ülkemizdeki il ve ilçelerde bakanlıklara bağlı 

olarak ihtiyaca göre il ve ilçe birimleri kurulur. 

Bu kurumlar il ve ilçe müdürlükleri olarak 

bilinir.  
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Püf bilgi: İl müdürlükleri valiye karşı, ilçe 

müdürlükleri kaymakam ve valiye karşı 

sorumludur. 

 

 İl ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan 

bireyler, uzman oldukları konularda aktif 

olarak görev alır ve yönetime yardımcı 

olurlar.  

 Valiler illerde bulunan valilik, kaymakamlar 

ise ilçelerde bulunan kaymakamlık 

binasında görev yaparlar. 

 

Valiye Bağlı İl 

Müdürlükleri 

Kaymakama Bağlı İlçe 

Müdürlükleri 

İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü  

İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğü 

İl Sağlık  

Müdürlüğü  

İlçe Sağlık  

Müdürlüğü 

İl Emniyet 

Müdürlüğü  

İlçe Emniyet 

Müdürlüğü 

İl Tarım  

Müdürlüğü  

İlçe Tarım  

Müdürlüğü 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü  

İlçe Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 

 

Yerel Yönetimler 

İl, ilçe ve köylerde çöplerin toplanması, 

sokakların temizlenmesi, yol bakım ve onarımı 

çalışmalarının yapılması, su ihtiyacının 

giderilmesi gibi hizmetleri sunmak amacıyla 

kurulmuş yönetim birimlerine yerel yönetim 

adı verilir.  

 

Belediyeler ve muhtarlıklar yerel 

yönetimlerdir. 

 

 

Belediyeler 

 

Yaşadığımız yerleşim birimindeki sokakların 

bakımı, temizliği, aydınlatması, suyu, esnafın 

denetimi gibi kamu hizmetlerini karşılamak 

amacıyla kurulan yerel yönetim birimlerine 

belediye denir.  

 Belediye yönetiminin başındaki kişiye 

belediye başkanı adı verilir. Belediye 

başkanları il, ilçe veya belde belediye 

binalarında görev yapar. 

 Belediye başkanı seçimle iş başına gelir.  

 

Belediyelerin temel görevleri 

 Vatandaşların nikâh ve cenaze işlerini 

yerine getirmek 

 Cadde ve sokakların temizliğini yapmak 

 İtfaiye ve zabıta hizmetlerini sunmak 

 Pazar yerleri açmak 

 Su dağıtımı, yolların bakım ve onarımı, 

doğal gaz dağıtımı gibi alt yapı 

hizmetlerini sağlamak 

 Ulaşım hizmetleri sağlamak 

Püf bilgi: Belediyelerin karar organları 

belediye meclisi ve belediye encümenidir.  

 

 

Köy ve Mahalle Yönetimi 

 

 Nüfusu 2000 kişiden az olan yerleşim 

yerlerine köy denir.  

 Ülkemizde bulunan en küçük yönetim 

birimi köydür.  

 Köy yönetiminin başında muhtar bulunur. 

Muhtarlar seçimle iş başına gelir.  

 

Köy muhtarlarının görevlerinden bazıları 

 Salgın ve bulaşıcı hastalık durumunda 

yetkililere haber vermek 

 Sağlık, eğitim, ulaşım ihtiyaçlarında 

merkeze bağlı yönetim ile halk arasında 

bağ kurmak 

 Halk ile merkeze bağlı yönetim arasındaki 

evrak işlerini düzenlemek 

 

İhtiyar meclisi, muhtarın başkanlığında 

kararlar alan ve köyle ilgili işlerin 

yürütülmesini denetleyen kuruldur. 

 

 

Muhtarlık bulunan bir başka yerleşim birimi 

de mahalledir. Her mahallenin bir muhtarı 

vardır.  
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TEMEL HAKLARIMIZI ÖĞRENELİM 

 

Temel Haklar: Bir insanın doğuştan sahip 

olduğu ve insanca yaşayabilmesi için gerekli 

olan haklara temel haklar denir.  

 

 

Temel haklar devlet tarafından anayasa ile 

korunma altına alınmıştır. Temel hakların ihlal 

edildiği veya gereksiz yere sınırlandırıldığı bir 

toplumda insanların mutlu ve huzurlu 

yaşamaları mümkün değildir.  

 

Temel Haklarımızdan Bazıları 

 

Kişi Dokunulmazlığı Hakkı (Yaşama Hakkı) 

MADDE 17 – Herkes yaşama, maddi ve 

manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına 

sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı 

hâller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 

dokunulamaz. Kimseye işkence ve eziyet 

yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle 

bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye 

tâbi tutulamaz. 

 

Özel Hayatın Gizliliği Hakkı 

MADDE 20 – Herkes, özel hayatına ve aile 

hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına 

sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının 

gizliliğine dokunulamaz. 

 

 

Konut Dokunulmazlığı Hakkı 

MADDE 21 – Kimsenin konutuna 

dokunulamaz. Kanunla yetkili kılınmış merciin 

yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna 

girilemez, arama yapılamaz ve buradaki 

eşyaya el konulamaz 

  

Eğitim ve Öğrenim Hakkı 

MADDE 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim 

hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve 

öğretim, devletin gözetim ve denetimi altında 

yapılır.  

 

Sağlık Hakkı 

MADDE 56 – Herkes sağlıklı ve dengeli bir 

çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi 

geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 

kirlenmesini önlemek devletin ve 

vatandaşların ödevidir.  

 

Seçme ve Seçilme Hakkı 

MADDE 67 – Vatandaşlar, kanunda gösterilen 

şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve 

bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde 

siyasi faaliyette bulunma ve halk 

oylamasına katılma hakkına sahiptir. On 

sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı 

seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma 

haklarına sahiptir. 

 

 

Haberleşme Özgürlüğü 

MADDE 22 – Herkes, haberleşme hürriyetine 

sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. 

Kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri 

bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve 

gizliliğine dokunulamaz. 

 

Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 

MADDE 23. – Herkes, yerleşme ve seyahat 

hürriyetine sahiptir. Devlet gerekli gördüğü 

durumlarda yerleşme ve seyahat özgürlüğünü 

sınırlandırabilir.  

 

 

Din ve Vicdan Özgürlüğü 

MADDE 24. – Herkes vicdan, dinî inanç ve 

kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse ibadete, dinî 

ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve 

kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç 

ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve 

suçlanamaz.  

 

Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü 

MADDE 25. – Herkes, düşünce ve kanaat 

hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla 

olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini 

açıklamaya zorlanamaz.  
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 Kişi, doğduğu andan ölünceye kadar temel 

hak ve özgürlüklere sahiptir.  

 

Püf bilgi: Temel hak ve özgürlükler 

evrenseldir yani dünyanın her yerinde 

geçerlidir.  

 

 

Püf bilgi: Sahip olduğumuz temel hak ve 

özgürlükler dokunulmaz, devredilmez ve 

vazgeçilmez özelliktedir. Ülkemizde temel 

hak ve özgürlükler devletimizin güvencesi 

altındadır. 

 

 

Anayasamıza göre insanların temel hak ve 

özgürlükleri sebepsiz yere sınırlandırılamaz.  

 

Anayasamızda temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılabileceği durumlar 

 Savaş hâli, sıkıyönetim, olağanüstü hâl, 

kamu düzeninin bozulması, millî 

güvenliğin tehlikede olması, bulaşıcı ve 

salgın hastalıkların ortaya çıkması gibi 

durumlarda insanların hak ve özgürlükleri 

belli ölçülerde sınırlandırılabilir.  

 

 

 Yaşama hakkı, düşünce ve kanaat 

özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ise her 

ne sebeple olursa olsun sınırlandırılamaz. 

 

Temel hak ve özgürlüklerin korunduğu ve 

kullanıldığı bir toplumlarda;  

 Bireyler huzur ve güven içinde yaşar. Bu 

tür toplumlarda adalet ve eşitlik insanlar 

arasında daha kolay sağlanır. 

 Bireyler kendi yeteneklerini ön plana 

çıkararak ülkelerine daha faydalı hâle 

gelirler.  

 Demokratik yaşam daha kolay gelişir. 

İnsanların gelecek korkusu ortadan kalkar.  

 İnsanların vatandaş olma bilinçleri üst 

seviyeye çıkar.  

 İnsanlar arasında birlik ve beraberlik 

sağlanır. Sivil toplum kuruluşları daha 

rahat çalışma ortamı bulur ve insanlara 

daha faydalı hizmetler sağlayabilir.  

 İnsanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet ve 

siyasi düşünce ayrımı yapılmaz. 

 

Katılım hakkı ve düşünce özgürlüğü temel 

haklarımızdandır. 

 

Katılım Hakkı: İnsanların, kendilerini 

ilgilendiren toplumsal, siyasal ve ekonomik 

konularda söz haklarını kullanarak görüşlerini 

çeşitli şekillerde ifade etmeleridir.  

  

 

Vatandaşların ülke yönetimine katılma hakkı 

vardır.  

Oy kullanma, referanduma (halk 

oylamasına) katılma, okul seçimlerine 

katılma hakkı, sivil toplum kuruluşlarına 

katılma v.b. 

 

Düşünce Özgürlüğü: Kişinin inançlarını ve 

düşündüklerini hiçbir baskıya uğramadan 

özgürce açıklayıp yayabilmesine düşünce 

özgürlüğü denir.  

 

 

Başkalarına zarar vermemesi ve suç teşkil 

etmemesi şartıyla istediğimizi düşünebilir, 

ifade edebilir ve yazabiliriz.  

 

Yetişkin bireyler gibi çocukların da katılım 

hakkı ve düşünce özgürlüğü vardır. Çocuk 

Hakları Sözleşmesi’nde belirtildiği gibi her 

çocuk kendisini ilgilendiren konularda 

düşüncelerini serbestçe ifade edebilir. Aile 

içinde karar alınırken çocukların düşüncelerini 

özgürce söyleyebildiği bir ortam 

oluşturulması önemlidir. Böylece aile içinde 

demokratik bir anlayış sergilenir. Çocuklar bu 

yolla katılım ve düşünce özgürlüğü hakkını 

kullanmış olur. 
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BAĞIMSIZLIK SEMBOLLERİMİZ VE  

ORTAK DEĞERLERİMİZ 

 

Egemenlik, hâkim olma ve yönetme 

anlamına gelen bir kavramdır. Bir devletin, 

vatandaşları, o ülkenin sınırları içinde yaşayan 

yabancılar ve ülke üzerindeki yetkilerinin 

tümüne egemenlik denir.  

 

Millî egemenlik ise egemenliğin doğrudan 

doğruya millete ait olmasıdır. Ülkeyi 

yönetme gücünün halk tarafından 

kullanıldığı ülkelerde millî egemenlik 

vardır. Ülkemizde egemenlik, kayıtsız şartsız 

milletindir. Anayasamızın 6. maddesinde bu 

durum açıkça belirtilmiştir. 

 

MADDE 6 – Egemenlik, kayıtsız şartsız 

milletindir. Türk milleti, egemenliğini, 

Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili 

organları eliyle kullanır. Egemenliğin 

kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, 

zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse 

veya organ kaynağını Anayasadan almayan 

bir devlet yetkisi kullanamaz. 

 

Milli Bağımsızlık: Bir milletin bağımsız ve hür 

bir şekilde yaşamasına, başka bir devlete 

bağımlı olmadan özgürce karar verebilmesine 

millî bağımsızlık denir. Bu sayede milletimiz 

bağımsız ve hür bir şekilde yaşamını 

sürdürebilmektedir. 

 

Millî egemenlik ve bağımsızlığımız çok zor 

şartlar altında kazanılmıştır. Bu nedenle 

milletimiz için vazgeçilmez değerler hâline 

gelmiştir. Bağımsızlığımızın kanıtı olan 

sembollerimiz vardır. Bizler için bu 

sembollerin anlamı büyüktür. Bu semboller 

milletimizin ortak değerleri olarak kabul edilir.  

 

BAYRAĞIMIZ: Ülkemizin en önemli 

bağımsızlık sembolüdür. Rengini vatan için 

can veren şehitlerimizin kanından alan 

bayrağımız bizim için çok kutsaldır. 

Bayrağımızdaki ay bağımsızlığın, yıldız da 

şehitlerimizin simgesidir. Bayrağımızdaki 

kırmızı renk eski Türk geleneklerine göre 

hâkimiyeti anlatır. Beyaz renk güç, ululuk ve 

adaletin yanında temizliği de ifade eder.  

 

1983 yılında çıkarılan Türk Bayrağı Kanunu 

ile bayrağımızın boyutları, şekli, nerelerde ve 

nasıl kullanılacağı belirtilmiştir. 

 

Türk Bayrağı Kanunu 

Madde 7 – Türk bayrağı; yırtık, sökük, yamalı, 

delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu 

manevi değeri zedeleyecek herhangi bir 

şekilde kullanılamaz. Resmî yemin törenleri 

dışında her ne maksatla olursa olsun 

masalara, kürsülere örtü olarak serilemez. 

Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. 

Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve 

tüzükte belirlenecek kamu kurum ve 

kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun 

amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön 

veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek 

şekilde kullanılamaz. 

Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, 

gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz. 

 

İSTİKLÂL MARŞIMIZ: İstiklal Marşımız da 

bayrağımız gibi bağımsızlık sembollerindedir. 

İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif 

ERSOY’dur.  

TBMM tarafından 12 Mart 1921 tarihinde 

kabul edilmiştir. 1930 yılında Osman Zeki 

ÜNGÖR tarafından bestelenmiştir.  

 

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU: 

Cumhurbaşkanlığı Forsu; Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı’nın ikametgâhında, ziyareti 

süresince bulunduğu yerde, bayrak direğine 

çekilir, gece ve gündüz çekili kalır.  

 

Püf bilgi: Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 

yıldız Türklerin tarihte kurduğu devletleri, 

ortadaki güneş Türkiye Cumhuriyetini temsil 

eder. 
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BAŞKENTİMİZ: Bağımsız her ülkenin bir 

başkenti vardır. Türkiye’nin başkenti 

Ankara’dır.  

 

PARAMIZ (TÜRK LİRASI): Bağımsızlık 

sembollerinden biri de paradır. Paralarda bir 

takım semboller ve kültürel öğeler bulunur. 

Ülkemizin para birimi Türk Lirasıdır.  

 

MİLLİ TAKIMLARIMIZ: Ülkemizin dünya 

devletleri karşısında temsil eden milli 

takımlarımız da egemenlik ve bağımsızlık 

sembollerimizdendir.  

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ: Milli 

Mücadele sırasında 23 Nisan 1920’de açılan 

TBMM, ülkemiz için ulusal egemenlik 

sembolümüzdür.  

 

DİLİMİZ: Ülkemizde resmi dil Türkçedir. Bu 

nedenle Türkçemiz de egemenlik 

sembollerimizdendir. 

 

ATATÜRK VE ANITKABİR: Türk milletinin 

bağımsız ve egemen bir ulus olmasında en 

büyük pay Atatürk’ ündür. Bu nedenle Atatürk 

ve anıtkabir bağımsızlık sembollerimizdendir  

 

ANAYASAMIZ: Anayasa, milletin ideal yaşam 

tarzını yansıtır. Bu yönüyle de anayasa 

bağımsızlığı simgeler. T.C. Anayasası 

milletimizin egemenlik sembollerimizdendir.  

 

MİLLİ BAYRAMLARIMIZ:  

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 

Bayramı,  

30 Ağustos Zafer Bayramı,  

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Değerli öğretmen arkadaşlar… 

Notlarımız fotokopi ile çoğaltılmaya 

uygundur… 

Tek ricamız ticari amaçla kullanılmaması ve 

kaynak gösterilerek paylaşılması… 

Yararlı olması dileğiyle… 

Zeki DOĞAN 

 

 

sosyalciniz.net                                    

SosyalBilgilerÖğretmenleri 
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YAŞADIĞIM YERİN ÜLKE EKONOMİSİNE 

KATKISI 

 

Kullandığınız birçok 

ürünün üzerinde yandaki 

görseli veya yazıyı 

görmüşsünüzdür. 

Bu görsel, o ürünün 

Türkiye’de üretildiğini 

gösterir. 

 

Ticari Faaliyet: Üretilen mal veya 

hizmetlerin insanlar arasında alınıp 

satılması birer ticari faaliyettir. Marketten 

süt, mağazadan televizyon almak otelde 

konaklamak ticari faaliyetlere örnek verilebilir.  

 

 

 Bir ülkenin her yerindeki coğrafi koşullar, 

yeryüzü şekilleri ve iklim türleri aynı 

değildir. Bu nedenle ekonomik faaliyetlerin 

ülkenin her yerinde aynı şekilde yapılması 

zordur. Ülkemizin bir şehrinde üretilen 

ürünler, diğer şehirlere gönderilerek 

insanların kullanımına sunulur. 

 

 

 Antalya’da üretilen portakalın, kasalara 

doldurularak kamyonlarla satılmak 

üzere marketlere gönderilmesi, 

 İzmir’de üretilen zeytinden fabrikalarda 

yağ elde edilmesi ve ulaşım araçlarıyla 

satış noktalarına taşınması, 

 Kayseri’de üretilen mobilyaların 

ülkemizin diğer yerleşim birimlerine 

satılmak üzere gönderilmesi ticari 

faaliyetlere örnektir. 

 

 Ülkeler kendi ihtiyaçlarını karşılamak 

için üretim yaparlar. Ancak bir ülkenin 

tüm ihtiyaçlarını kendi başına 

karşılaması oldukça zordur. Örneğin, 

ülkemizde ihtiyacımızı karşılayacak 

miktarda petrol çıkmaz. 

 

 Bu nedenle petrolü başka ülkelerden satın 

almak zorunda kalırız. Ülkemizde 

ihtiyaçtan fazla üretilen üzüm, portakal, 

fındık ve incir gibi tarım ürünleri de başka 

ülkelere satılır. Bu sayede ülkeler 

arasındaki ekonomik ilişkiler gelişir. 

 

İthalat: Bir ülkenin başka bir ülkeden mal ya 

da hizmet almasına ithalat denir. (Dış alım) 

İhracat: Bir ülkenin başka bir ülkeye mal 

satmasına ihracat denir. (Dış satım) 

 

Püf bilgi: Ülke ekonomisinin kalkınmasında 

ihracat önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle 

ihracatın arttırılması, ithalatın azaltılması 

hedeflenir. Türkiye’nin dışarıdan aldığı ürünler, 

sattıklarından daha fazladır. Bu durum ülke 

ekonomisini olumsuz etkilemektedir. 

 

 Ülkemiz tarım, hayvancılık, madencilik, 

sanayi ve turizm yönünden farklı 

özelliklere sahiptir. Bu nedenle ülkemizde 

üretilen ürünler çok çeşitlidir. 

 

 Turizm, bir ülkenin ekonomik olarak 

kalkınmasına katkıda bulunan önemli bir 

faaliyettir. 

 Ülkemize her yıl çok sayıda turist 

gelmektedir. Turizm sayesinde ülkemiz 

hem diğer ülkelere tanıtılmakta hem de 

ekonomik bir faaliyet yapılarak kazanç 

sağlanmaktadır. 

 

 Ülkemizde bulunan kara yolu, hava yolu, 

deniz yolu ve demir yolu ulaşım ağları 

uluslararası ekonomik ilişkiler açısından 

önemlidir. Ülkemizde üretilen ürünler 

yurtdışına gönderilirken bu ulaşım yolları 

kullanılmaktadır. Örneğin, ülkemizin 

önemli limanlarının bulunduğu İstanbul, 

İzmir ve İskenderun’dan gemilere 

yüklenen ticaret malları diğer ülkelere 

gönderilir. 
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 Antalya Havalimanı her yıl milyonlarca 

turistin ülkemize geldiği önemli bir ulaşım 

alanı olarak kullanılır. İstanbul Boğazı 

üzerinde bulunan köprüler, Asya ve 

Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir 

noktada bulunduğu için, İstanbul diğer 

ülkelerle yapılan kara yolu ticaretinde çok 

önemli bir rol oynamaktadır. 

 

 Yurt dışından ülkemize üniversite 

eğitimi almak için gelen öğrenciler 

bulundukları ilde barınma, beslenme 

vb. ihtiyaçlarını karşılarken harcama 

yapmaktadır. Böylece bu kişiler 

bulundukları illerin ekonomisine katkı 

sağlar. 

 

EKONOMİK İLİŞKİLERDE TEKNOLOJİ 

 

 Geçmişte Asurlu tüccarlar Anadolu’da 

bulunmayan ürünleri 

Mezopotamya’dan kervanlarla getirip 

satıyorlardı. Anadolu’da yaşayan 

insanlar ihtiyaç duydukları ürünleri 

Asurlu tüccarlardan satın alıyordu. 

Böylece Anadolu’da yaşayan insanlar, 

ihtiyaçları olan ürünlere Mezopotamya’ya 

gitmeden ulaşabiliyordu.  

 

 Tüccarların getirdiği ürünler bittiğinde ise 

aynı ürünü temin etmek için insanlar çok 

uzun zaman bekliyordu. Örneğin bir ürün 

tüccarlara sipariş edildiğinde ürünün 

insanlara ulaşması çok uzun zaman 

alıyordu. Çünkü Mezopotamya’dan 

Anadolu’ya, Anadolu’dan da 

Mezopotamya’ya katırlarla gidip gelmek 

gerekiyordu. Bu da çok uzun sürüyordu.  

 

 Günümüzde ürünler gemi, tır veya uçak 

gibi ulaşım araçları sayesinde bir ülkeden 

başka bir ülkeye kısa zamanda 

taşınabiliyor. Bir bölgeye gönderilen 

ürünler tamamen bittiğinde iletişim 

araçlarıyla sipariş veriliyor; ulaşım 

araçlarıyla birkaç gün içerisinde istenilen 

yere gönderilebiliyor. Telefon, televizyon, 

gazete, internet gibi buluşlar; insanların 

iletişim olanaklarını artırmış, üreticiler hem 

ülke içinde hem de ülke dışında yaşayan 

çok sayıda tüketiciye ulaşma imkânı 

bulmuştur. 

 

 Ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi için alıcı 

ve satıcının iletişim kurması gerekir. 

Geçmişte insanlar ticaret yapmak için yüz 

yüze iletişim kurarlardı. Böylece alıcı ve 

satıcı arasında iletişim imkânı doğardı. Eski 

zamanlarda uluslararası ticaret, iletişim 

olanaklarının yetersizliğinden dolayı uzun 

zaman alırdı. Satılmak istenen ürünler 

katır, at ve deve gibi hayvanlarla ya da 

küçük gemilerle taşınırdı. Bu yöntemle az 

miktarda ürün, çok uzun zaman içinde bir 

yerden başka yerlere ulaştırılırdı. Bu durum 

büyük bir zaman kaybına sebep olurdu. 

 

 İletişim ve ulaşım teknolojisi, ticari 

faaliyetlerin daha hızlı ve daha etkin 

gerçekleşmesini sağlar. Örneğin bebek 

maması üreten bir firmanın yetkilileri 

ürettikleri malın tüketiciler tarafından 

bilinmesini ve kullanılmasını isterler. 

Televizyon, gazete ve internet gibi 

iletişim teknolojilerinden yararlanarak 

bebek mamasının reklamını yaparlar. 

Ardından bebek mamasının hedef kitleye 

gönderilebilmesi için ulaşım 

teknolojisinden yararlanırlar.  

 

 Ürettikleri ürünleri gemilerle, tırlarla veya 

uçaklarla satış noktalarına ulaştırırlar. 

Üretilen bir malın veya sunulan bir 

hizmetin ülkeler arasında satışı yapılırken 

de benzer süreçler yaşanır. Ulaşım ve 

iletişim teknolojisinin gelişmesi ülkeler 

arasındaki ekonomik ilişkilerin 

güçlenmesine önemli katkılar sağlar. 

 

 İletişim teknolojileri sayesinde insanlar, 

ihtiyaç duydukları ürünler hakkında bilgi 

alabiliyor ve ürünleri sipariş edebiliyor. 
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Kullandıkları ürünler hakkında şikâyetlerini 

yetkililere iletebiliyor ve gerektiğinde 

ürünün nasıl iade edileceğini 

öğrenebiliyor. 

 

TURİZM VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

 

Turizm: İnsanların gezip görmek ve 

dinlenmek amaçlı yaptıkları gezi ve ziyaretlere 

turizm denir. Bu gezi ve ziyaretlere katılan 

kişilere turist adı verilir.  

Turizm, iç turizm ve dış turizm olmak üzere 

ikiye ayrılır. 

 

 İnsanların kendi ülkesinde yaptığı gezilere 

iç turizm denir.  

 İnsanların kendi ülkesi dışına yaptığı 

geziler ise dış turizm olarak adlandırılır. 

Kanada’da yaşayan birinin Adıyaman’daki 

Nemrut Dağı’na gelmesi, İsveç’te yaşayan 

birinin Peru’daki Machu Picchu (Maçu 

Piçu) Antik Kenti’ni görmeye gitmesi dış 

turizme örnektir. 

 

 Turizm, ülkemizde yapılan ekonomik 

faaliyetler arasında önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu nedenle turizm, bacasız 

sanayi olarak da adlandırılır. Ülkemizdeki 

doğal güzellikler, tarihî mekânlar, yapıtlar 

ve nesneler dünyanın farklı ülkelerinde 

yaşayan insanların dikkatini çekmekte ve 

bu insanların bir kısmı ülkemizi turist 

olarak ziyaret ederler.  

 

 Bu süreçte gezip dolaştıkları yerlerdeki 

insanların yaşam şekillerini ve kültürel 

özelliklerini tanımaya çalışırlar. Bizler de 

yabancı turistlerden onların dillerini, 

kültürlerini, yaşam biçimlerini ve dünyaya 

bakış açılarını öğrenmeye çalışırız. Bu 

sayede kültürler arasında etkileşim 

meydana gelir. Turizm farklı ülke 

toplumlarının birbirini daha yakından 

tanımasını sağlar. 

 

 Ülkemizi ziyaret eden her turist, bizi yurt 

dışında tanıtan gönüllü bir turizm elçisidir. 

Ülkemize gelen yabancı turistlere ön 

yargılı davranmamalı, onlara saygılı 

olmalıyız. Bu sayede ülkemize daha fazla 

turist gelir. 

 Farklı kültürler arası etkileşimler ticari 

ilişkileri de olumlu etkiler.  

 Yabancı turistler ülkemize geldiğinde 

konaklama, beslenme, ulaşım gibi 

hizmetleri almak için harcama yaparlar. 

Turizm, uluslararası ticaretin gelişmesini 

olumlu yönde etkiler. Turizm, insanlara 

çalışıp gelir elde edebilecekleri iş 

olanakları da sağlar. Doğal ve tarihî 

ortamların korunması ve geliştirilmesinde 

önemli rol oynar. 

 

ORTAK MİRASIMIZ 

 

Ortak Miras: İnsanlığın geçmişten günümüze 

kadar bıraktığı maddi ve manevi değerlerin 

tümüne ortak mirası denir.  

 

 

 İnsanlığın ortak mirası tarihin en eski 

dönemlerinden başlayarak pek çok 

insanın bilgi birikimi, deneyimi ve 

emeği sonucunda oluşmuştur. 

 Bir topluluğun geliştirdiği ürünler, elde 

ettiği bilgiler karşılıklı etkileşim sonucunda 

diğer topluluklar tarafından da 

kullanılmıştır. Örneğin, pusula Çinliler 

tarafından icat edilmiştir ancak daha 

sonraları diğer insan toplulukları da 

pusuladan yararlanmıştır.  

 İnsanlar bilim, düşünce, sanat ve edebiyat 

alanlarında eserler ortaya koymuştur. Bu 

eserler nesilden nesile aktarılmış ve 

insanlığa önemli katkılar sunmuştur. 
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Bilim Mirası 

 

 

Bazı bilim 

insanlarının 

yaptığı çalışmalar 

sonucunda tüm 

insanlığın 

ihtiyaçlarını 

karşılayacak teknolojiler geliştirilmiştir. Elde 

edilen bilgiler sonucunda icat edilen araç 

gereçler hayatı kolaylaştırmıştır 

 Alexander Graham Bell - Telefon  

 Wright Kardeşler – İlk motorlu uçak 

 Ali Kuşçu - Ay haritası 

 İbn El-Heysem - Optik Kitabı 

 Louis Pastuer – Kuduz aşısı 

 Gazi Yaşargil – Beyin Cerrahi 

 Aziz Sancar – DNA onarımı 

 

Sanat Mirası 

Anadolu, 

Mezopotamya, 

Çin, Mısır ve 

Hindistan 

uygarlıkları 

döneminden 

kalma birçok 

sanat eseri 

insanlığın ortak sanat mirasıdır.  

 Çin Seddi,  

 Tac Mahal,  

 Fatih Sultan Mehmet Tablosu,  

 Aspendos Antik Tiyatrosu,  

 Mona Lisa Tablosu,  

 Mostar Köprüsü,  

 Divriği Ulu Camii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edebiyat Mirası 

Edebî eserlerin bir 

kısmı farklı dillere 

çevrilmiş ve bu 

edebî eserler birçok 

insanı etkilemiştir. 

 

 

 

 

 Suç ve Ceza - Dostoyevski  

 Oğuz Kağan Destanı – Asya Hun Devleti   

 Sefiller – Victor Hugo 

 İlyada – Homeros  

 Romeo ve Juliet – Shakespare 

 İnce Memed - Yaşar Kemal 

 

Düşünce Mirası 

Farklı milletlerden 

düşünürlerin ortaya 

koydukları görüşler, 

insanların önemli bir kısmı 

tarafından kabul edilmiştir. 

Bu görüşler zamanla 

insanlığın ortak mirası 

olarak kabul edilmiştir 

 Voltaire, Yunus Emre, Mevlana gibi… 

 

Ortak Mirasın Özellikleri 

 

 Geçmişten günümüze kadar süregelen 

insanların birikiminden oluşur. 

 Ortaya çıkan ürün tek bir ulusun mirası 

değildir. Tüm uluslar bu mirastan 

yararlanabilir. 

 İnsanlar ortak mirasın korunmasında 

duyarlı olmalıdır. 

 Ortak mirası korumak, geliştirmek ve 

sonraki nesillere aktarmak gereklidir. 

 Ortak mirasa katkıda bulunmak ve 

korumak tüm insanlığın görevidir.  

 Ortak mirasa katkıda bulunmak dünyada 

yaşanan sorunların çözümüne de katkı 

sağlar. 
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Örgütünün (UNESCO) görevlerinden biri, 

dünyadaki ortak miras eserlerini belirlemek 

ve korumaktır.  

 

 

 UNESCO;  

 İnsanlığın ortak mirası olarak kabul 

edilen kültürel ve doğal varlıkları 

dünyaya tanıtmak,  

 İnsanlarda ortak mirasa sahip çıkma 

bilinci oluşturmak,  

 Kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması 

için gerekli iş birliğini sağlamak 

amacıyla çalışmalar yapar.  

 Bu çalışmalardan biri de uluslararası önem 

taşıyan doğal oluşumlara ve eserlere 

“Dünya Mirası” statüsü kazandırmaktır.  

 

 Bu amaçla UNESCO, Dünya Miras Listesi 

oluşturmuştur. 2018 yılı itibarıyla Dünya 

genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 

kayıtlı 1073 kültürel ve doğal varlık 

bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan 18 

eser ve doğal varlık da UNESCO Dünya 

Miras Listesi’nde yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doğal olaylar sonucu ortaya çıkan yeryüzü 

şekilleri de tüm insanlığın ortak mirasıdır. 

Amazon Nehri, Everest Dağı, 

Kapadokya, Manavgat Şelalesi, Niagara 

Şelalesi, Büyük Kanyon Millî Parkı, 

Victoria Şelalesi, Pamukkale 

Travertenleri bunlara örnektir. 

 

 Ortak miras eserleri hangi ülkede olursa 

olsun dünyadaki her insan bu eserlerden 

yararlanma hakkına sahiptir. Burada 

bizlere düşen en önemli görev, ortak miras 

eserlerini korumak ve bunların gelecek 

nesillere en iyi şekilde aktarılabilmesini 

sağlamaktadır. 

 

UNESCO’nun Dünya Mirası Listesindeki 

Doğal ve Kültürel Varlıklarımızdan Bazıları 

1. İstanbul’un Tarihi Alanları 

2. Göreme ve Kapadokya Milli Parkı 

3. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 

4. Hattuşaş (Boğazköy) 

5. Nemrut Dağı 

6. Xanthos – Letoon 

7. Pamukkale – Hierapolis 

8. Safranbolu şehri 

9. Truva Arkeolojik Kenti 
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