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1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM
SB. 7. 1. 1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve 
davranışlarını sorgular.

İletişim türleriyle ilgili tabloyu örneklerde olduğu gibi doldurunuz.

Aşağıdaki tabloya iletişimin temel ögeleri ile ilgili tanım ve örnekleri yazınız.

Etkinlik 1

Etkinlik 2

İletişim Türü  Tanımı Örnek

Sözlü iletişim
Bireyler arasında gerçek-
leşen her türlü karşılıklı 
konuşmalardır.

İnsanların karşılaştığı 
herhangi bir kişiye selam 
vermesi.

KAYNAK
Tanım: İletinin başlangıç noktasıdır. Derste öğretmenin konuyu anlat-

maya başlamasıyla birlikte ileti gönderilir.
Örnek: Öğretmen kaynaktır. 

İLETİ

GERİ BİLDİRİM



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM
SB. 7. 1. 1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve 
davranışlarını sorgular.

Aşağıdaki 5N 1K soruları ile ulaşılmak istenenleri örnekte olduğu gibi eşleştiriniz.

Etkinlik 3

Ne söylüyoruz?

Nerede söylüyoruz?

Ne zaman 
söylüyoruz?

Niçin söylüyoruz?

Nasıl söylüyoruz?

Kime söylüyoruz?

Muhatap

Üslup / Yöntem

İçerik

Zaman

Amaç

Yer / Mekân

Diyagramda boş bırakılan yerleri örneklerde olduğu gibi doldurunuz. 

Etkinlik 4

ETKİLİ İLETİŞİMİ NASIL
SAĞLARIZ?

Göz teması 
kurarak

Empati
kurarak



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM
SB. 7. 1. 1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve 
davranışlarını sorgular.

Aşağıdaki kavramları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Etkinlik 5

empati

mimik

iletişim

jest

sosyal çevre

ön yargı

saygı

etkin dinleme

mesaj (ileti)

beden dili

1. Bir kimse veya herhangi bir şeyle alakalı olarak önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz yargılara 

……………….. denir.

2. Kişinin kendini başkasının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasına 

………………  denir.

3. İletişimde el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareketlere ……………………. denir.

4. Bireyin aile, iş, okul ve arkadaş grupları ile etkileşim hâlinde bulunduğu ortama  …………………. 

denir.

5. Bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşmasına …………………… denir.

6. İletişim kurarken kullandığımız yüz işaretlerine …………………….. denir.

7. İletişimde duygu ve düşüncelerimizi anlatırken yaptığımız jest ve mimiklere ………………………. 

denir.

8. İletişim kurarken söz ya da yazı ile gönderilen habere …………….. denir.

9. İnsanların davranışlarındaki yapıcı tutuma ……………….. denir.

10. İletişimde bulunduğumuz kişiden mesajı tam ve doğru almaya ……………………….. denir.

SORU

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi iletişimle ilgili değildir?

A) İstediğini söyleyen istemediğini işitir.
B) Acele; bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık.
C) Derdini söylemeyen derman bulamaz.
D) Sözünü bil, pişir; ağzında der, devşir.

SB. 7. 1. 1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve 
davranışlarını sorgular.



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM

Aşağıdaki ifadeleri iletişimi olumlu ya da olumsuz etkileme durumlarına göre örnekteki gibi 
işaretleyiniz.

Etkinlik 6

İLETİŞİMİ 
OLUMLU
ETKİLER 

İLETİŞİMİ 
OLUMSUZ
ETKİLER

Anlayışlı, saygılı ve sabırlı olmak

Karşımızdaki kişiye nutuk çekmek

Konuşurken emir cümleleri kullanmak

Empati kurmak

Karşımızdaki insana isteklerimizi kabul ettirmeye çalışmamak

Görüşlerimizde ısrarcı olmak

Kendimizi tam ve doğru olarak ifade etmek

Sürekli “sen dili” kullanmak

Konuşmalarımızda jest ve mimiklerimize dikkat etmek

Karşımızdaki kişiyle göz teması kurmak

Karşımızdaki kişiyi sürekli eleştirmek

Konuşurken ses tonu ve vurgulamalara dikkat etmek

   

SB. 7. 1. 1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve 
davranışlarını sorgular.



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM
SB. 7. 1. 1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve 
davranışlarını sorgular.

Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, 
cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

Etkinlik 7

İletişimde konuş-
macıdan kaynaklı 
sorunlar iletişimi 
güçleştirmektedir.

İyi hazırlanmış bir ko-
nuşma metni iletişimi 
kolaylaştırır.

İletişimde konuşmacının 
dinleyicinin anlayabile-
ceği seviyeye inmesine 
gerek yoktur. 

Konuşmacılar yanlış anlamaya neden 
olacak ifadeler kullanmamalıdır.

Konuşmacı hiçbir zaman ön yargılı 
olmamalıdır.

Konuşmacı sürekli aynı ses tonu ile 
konuşabilir.

İletişimde konuşmacı konuyla ilgili eksik 
bilgi verebilir.

D

D D

D

D

D
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Y

Y

Y

Y

Y

Y
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1. ÇIKIŞ

3. ÇIKIŞ

5. ÇIKIŞ

7. ÇIKIŞ

2. ÇIKIŞ

4. ÇIKIŞ

6. ÇIKIŞ

8. ÇIKIŞ

Kalabalık bir salonda onlarca kişiye hitap edecek bir konuşmacı olduğunuzu düşünün. Ko-
nuşmanızın başından sonuna kadar dikkat etmeniz gereken tutum ve davranışları sıralayınız.

Etkinlik 8

İyi bir konuşma metni hazırlamalıyım.

SB. 7. 1. 1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve 
davranışlarını sorgular.
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Müşteri ve mağaza çalışanları arasında geçen diyalogtaki cümleleri iletişim açısından olumlu 
ya da olumsuz olma durumlarına göre işaretleyiniz.

Etkinlik 9

SORU

OLUMLU OLUMSUZ

— Merhaba, iyi günler. Yardımcı olabilir misiniz?

— Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?

— Sattığınız ürün bozuk çıktı. Ne zaman buradan bir şey al-
sam sorun yaşıyorum.

— Sorununuzu çözmeye çalışalım. Ürünün faturası yanınızda 
mı?

— Ne önemi var ki? Değiştirmek zorundasınız.

— Beyefendi benim böyle bir yetkim yok.

— Siz beni anlamıyorsunuz. Yetkili biriyle görüşmek istiyorum.

— Buyurun, ben mağaza müdürüyüm. Sorun neydi?

— Ürünümü değiştirmek istiyorum. Ancak görevli bana yardım-
cı olmuyor.

— Ürünü incelemeye gönderip size en kısa sürede dönüş yapa-
cağım.

— İlginize teşekkür ederim. İyi günler.

   

Atatürk “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi benim duy-
gularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.” demiştir.

Atatürk’ün sözü iletişimin hangi yönü ile ilgilidir?

A) Ön yargılı olmak
B) Jest ve mimiklere dikkat etmek
C) Empati kurmak
D) Saygılı olmak

SB. 7. 1. 1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve 
davranışlarını sorgular.



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM
SB. 7. 1. 1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve 
davranışlarını sorgular.

Aşağıdaki deyim ve atasözlerini açıklamaları ile örnekte olduğu gibi eşleştiriniz. 

Etkinlik 10

Acı söz, er belini büker. A
Gereksiz yere konuşup gevezelik yapmak iyi bir 
davranış değildir. Başkaları çok konuşsa da az ko-
nuşmak gerekir. 

Ağzında bal olan arı-
nın kuyruğunda iğnesi 
vardır.

B
Başaramayacağın ,sonuçlandıramayacağın bir ko-
nuda kesin söz söyleme.

Anlayana sivrisinek 
saz; anlamayana davul, 
zurna az.

C

Çok konuşan insanlar mutlaka hata yaparlar. Çok 
konuşup hata yapmaktansa yeterince konuşup kar-
şımızdakini dinlemek ve ondan faydalanmak tercih 
edilmelidir. 

Az söyle, çok dinle. D Her güler yüze ve tatlı söze kanmamak gerekir. 

Büyük lokma ye, büyük 
söyleme.

E

Söyleyeceği sözün ne anlam taşıdığını, ne gibi so-
nuçlara yol açacağını düşünmeli ondan sonra söy-
lemelidir insan. Eğer söz ağza geldiği gibi, söylenir-
se insanın başına umulmadık dertler açabilir.

Söz gümüşse sükût 
altındır.

F
Anlayışlı kişiler anlatılmak istenen söz üstü kapalı 
söylense bile kolaylıkla anlarlar. Anlayışsız insanla-
ra ne kadar açıklarsan açıkla anlayamayacaklardır.

Sözünü bil, pişir; ağzın-
da der, devşir.

G A
İnsan karşılaştığı pek çok zorluğu yendiği hâlde 
kötü bir sözden etkilenip adeta yıkılabilir. Söylenen 
olumsuz bir ifade insanın canını yakabilir.

El iki söylerse, sen bir 
söyle.

H
Karşıdakini sıkmamak için söylediklerimizi az sözle 
ve akıllı kimselere yakışacak şekilde söylemeliyiz. 
Gerekli zamanlarda susmayı bilmeliyiz.

SB. 7. 1. 1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve 
davranışlarını sorgular.
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Aşağıda Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adlı eserinden konuşma ve dinleme becerisiyle ilgili 
sözler yer almaktadır. Bu sözlerde verilmek istenen mesajları örneklerde olduğu gibi karşılarına 
yazınız. 

Etkinlik 11

Vücudun nasibi hep ağızdan girer, ruhun 
nasibi ise doğru sözdür ve kulaktan girer.

Anlayış ve bilgiye tercüman olan dildir, insa-
nı aydınlatan fasih dilin kıymetini bil.

Açık ve düzgün konuşmak

Sen kendi selametini istiyorsan ağzından 
yakışıksız bir söz kaçırma.

Söz bilerek söylenirse bilgi sayılır, bilgisizin 
sözü kendi başını yer.

Sözü çok söyleme, sırasında ve az söyle; 
binlerce söz düğümünü bu bir sözde çöz.

Yerinde ve öz konuşmak

Bak, doğan ölür; ondan eser alarak söz ka-
lır; sözünü iyi söyle, ölümsüz ol.

İnsan iki şey ile kendisini ihtiyarlamaktan 
kurtarır: biri iyi iş, diğeri iyi söz.

Söz boş yere söylenirse çok zarar getirir, 
söz yerinde söylenirse faydalı olur.

Bu dünyada zenginlik dilersen özünle ve sö-
zünle doğru ol.

Herkese karşı alçak gönüllü davranmalı; dil, 
yumuşak ve şekerden daha tatlı olmalıdır.

Dilin söylediği iyi söz ise akarsu gibidir, ne-
reye akarsa orada çiçek açar.

İnsanlara kaba söz söyleme, kaba sözün 
acısını gönül uzun yıllar çeker.

Çok dinle, fakat az konuş; sözü akıl ile söyle 
ve bilgi ile süsle.

Az, öz ve mantıklı konuşmak

Her sözü dinle ancak lüzumlu olanı al, lü-
zumsuz olan sözleri orada bırak.

SB. 7. 1. 1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve 
davranışlarını sorgular.
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SB. 7. 1. 1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve 
davranışlarını sorgular.

SORU

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide olması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Karşısındaki kişiye değer vermesi
B) Karşısındakinin konuşmasını kesmesi
C) Düşüncelerini acele etmeden açıklaması
D) Söylenenlere dikkat etmesi

Tablodaki ifadelerde yer alan iletişimle ilgili beceri, tutum ve davranışları ne aralıklarla sergi-
lediğinizi ilgili sütuna işaretleyiniz.

Etkinlik 12

1
Hiçbir 

Zaman

2
Ara 
Sıra

3
Çoğu 

Zaman

4
Her 

Zaman

İletişimi başlatmak için girişken davranırım.

İletişimde tutarlı ve kararlıyımdır.

Söylemek istediklerimi net bir şekilde ifade ederim.

İletişimde bireysel farklılıklara saygılıyımdır.

Başkalarının özel hayatına saygı gösteririm.

Karşımdaki kişiyi dikkatle dinlerim.

İletişimde duygu ve düşüncelerimi samimi bir şekil-
de ifade ederim.

İletişimde empati kurarım.

Doğru yerde, doğru zamanda konuşurum.

Konuşmalarımda beden dilini kullanırım.

İletişim anında karşımdakiyle göz teması kurarım.

İletişim sırasında tutarlı ve kararlıyımdır.

Bana uygun gelmeyen görüşleri karşımdakini kır-
madan reddederim.

Konuştuğum kişinin anlama seviyesine göre konuşurum.

SB. 7. 1. 1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve 
davranışlarını sorgular.
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Öğretmenin sorduğu soruya cevap verebilmeleri için öğrencilere yardımcı olunuz.

SB. 7. 1. 2.  Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.

Etkinlik 1

SORU

Merhaba çocuklar, etkili bir iletişim bize ne gibi kazanımlar sağlar? 
Düşüncelerinizi söyler misiniz?

Meslek hayatımızda başarılı 
olmamıza katkı sağlar.

Anadolu insanı konuşmak yerine duygu ve düşüncesini bazen renklerle, sembollerle ve motiflerle 
ifade eder. Anadolu kadını oyalarla sadece başörtüsünü süslemez, onları âdeta birer sözsüz iletişim 
unsuru olarak kullanır. İğne oyasıyla sevgi, acı, pişmanlık, öfke, düş kırıklığı ve mutluluk gibi duygu-
larını dile getirir. Bir başka incelik de evlerin kapı tokmaklarında görülür. Eve yabancı biri veya misafir 
gelmiş ise kalın sesli tokmağı tıklatır, ev sahibi ona göre hazırlığını yaparak kapıyı açar…

Bu metnin sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Duygu ve düşüncelerimizi farklı yöntemler ile ifade edebiliriz.
B) İletişimde teknolojik ürünler kullanmaya gerek yoktur.
C) Anadolu insanı sadece kendi geliştirdiği iletişim yöntemlerini kullanmıştır.
D) Duygularımızı doğru ifade etmek iletişim için çok önemlidir.
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SB. 7. 1. 2.  Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.

Olumsuz iletişim örneği olan diyaloglarda yanlış davranışı tespit ederek iletişimi olumlu hâle 
çeviren cümleleri örnekteki gibi yazınız.

Etkinlik 2

DİYALOG BAŞLANGICI Ben ödevimi yapamadım. Sen yaptın mı?

OLUMSUZ İLETİŞİM Görevlerini yapmıyor ve hep tembellik ediyorsun.

YANLIŞ DAVRANIŞ Olumsuz eleştiri yapmak ve sen dili kullanmak

OLUMLU İLETİŞİM
Senin için üzgünüm, bir dahaki sefere yaparsın. Sana güveni-
yorum.

DİYALOG BAŞLANGICI Sana yaptığım şakayı nasıl buldun?

OLUMSUZ İLETİŞİM Bir daha bana böyle davranırsan sonucu fena olur!

YANLIŞ DAVRANIŞ

OLUMLU İLETİŞİM

DİYALOG BAŞLANGICI Okuyup bitirdiğim hikâye kitabını arkadaşıma ödünç verdim.

OLUMSUZ İLETİŞİM
Senin yerinde olsam öyle davranmazdım. Bence sen de yap-
ma

YANLIŞ DAVRANIŞ

OLUMLU İLETİŞİM

DİYALOG BAŞLANGICI Hakan! Oyuncaklarınla oynayalım mı?

OLUMSUZ İLETİŞİM
Seninle oyuncaklarımı paylaşmayacağım, onları hep kırıyor-
sun.

YANLIŞ DAVRANIŞ

OLUMLU İLETİŞİM

DİYALOG BAŞLANGICI
Bugün sınıf arkadaşlarımdan Meral ile bir konuda anlaşmazlık 
yaşadık.

OLUMSUZ İLETİŞİM Arkadaşlarınla iyi geçinmen gerekli. Sonra zararlı çıkarsın.

YANLIŞ DAVRANIŞ

OLUMLU İLETİŞİM
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SB. 7. 1. 2.  Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.

Tablodaki ortamlarda olumlu iletişim sağlayan hangi cümleleri kullanırsınız? Örneklerde 
olduğu gibi yazınız.

Etkinlik 3

EVDE

OKULDA

MAHALLEDE

ALIŞVERİŞTE

ARKADAŞ

ORTAMINDA

• Uyanınca aile bireylerine “günaydın” derim.

• 

• 

• Komşularımızla karşılaştığım zaman onlara “Nasılsı-
nız?” derim.

• 

• 

• Çalışanlara selam veririm.

• 

• 

• Öğretmenimin söylediklerini dikkatle dinlemek için 
onunla göz teması kurmaya çalışırım.

• 

• 

• Arkadaşlarım ile sohbet ederken konuşmak için onla-
rın sözlerini bitirmelerini beklerim.

• 

• 



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM

SB. 7. 1. 2.  Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını kullanarak metinde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Etkinlik 4

Doğru ve etkili iletişimin temelinde …………………….. vardır. Hiç tanımadığınız insanla-

ra bile …………………….. diyebilmeliyiz.  Bu ifade iletişimin anahtarıdır belki de.  Konuşur-

ken  ……………………..  ve mimiklerimiz duygularımızı ele verir. Söyleyeceğimiz kelimeye 

…………………….. ile farklı anlamlar katabiliriz. Ne demişler  “Elin bal satıyor kardeşim ama 

yüzün sirke satıyor.” O zaman ne yapmak lazım? …………………….. olmalıyız. İkili iletişimlerde 

karşımızdaki ile …………………….. kurmalıyız. Onu içtenlikle dinlemeli, sözünün bitmesini bek-

lemeliyiz. Söyleyeceklerimizi ……………………..  olarak ifade etmeliyiz. Yanlış anlaşılacak söz 

ve davranışlardan kaçınmalıyız. Bir de …………………….. konusu var. Gereksiz yere sesimizi 

alçaltıp yükseltmemeli ama hep monoton bir şekilde de konuşmamalıyız. Gün içinde bulundu-

ğumuz her ortama göre …………………….. seçmenin iletişimde önemli bir husus olduğunu ve 

bizimle ilgili ilk izlenimin oluşmasında etkisini unutmamalıyız. Kırıcı ve küçümseyici konuşmak 

bizi toplumdan uzaklaştırır. Bu yüzden ……………………..  kurarak sözlerimizin karşımızdakini 

nasıl etkileyeceğini düşünebilmeyiz. Düşünün bir kere, sürekli nasihat edici ve küçümseyici söz-

ler bizi de rahatsız etmez mi? Bütün bunlardan anlaşılıyor ki günlük hayatta en çok yaptığımız 

iletişim kurmak aslında bir sanattır.

SORU

Naci:   İletişim insan yaşamının her alanında vardır.
Hüseyin: Etkili iletişim yalnızca karşımızdakini iyi dinleyerek gerçekleşir.
Çiğdem: Jest ve mimiklerimiz iletişimimizi olumlu ya da olumsuz yönde etkiler.
Selin: Yüz yüze konuşma olmadan iletişim gerçekleştirmemiz mümkün değildir.
Gülçin: İnsanları anlamaya çalışmak kurduğumuz iletişimi güçlendirir.

Yukarıdaki kişilerden hangilerinin iletişim ile ilgili söyledikleri doğrudur?

A) Naci-Hüseyin-Çiğdem B) Hüseyin-Selin-Gülçin

C) Çiğdem-Naci-Selin D) Gülçin-Çiğdem-Naci

beden dili

kısa ve öz

güler yüzlü

kılık kıyafet merhaba

ses tonu

saygı

empatigöz teması

jest



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM

SB. 7. 1. 2.  Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.

Tablodaki etkili iletişimde kullandığımız tutum ve davranışlara olumlu ve olumsuz örnekler 
yazınız.

Etkinlik 5

SORU

Olumlu
Tutum veya 

Davranış
Olumsuz

Türkçeyi doğru 
kullanmak

Jest
Konuşmamız sırasında elimizi ve 
kolumuzu sürekli sallamak

Konuşma sırasında gerekli olan yer-
lerde mimik kullanmak

Mimik

Göz teması

Ses tonu
Sürekli yüksek sesle ve aynı tonda 
konuşmak

Kılık kıyafet

OLUMLU İLETİŞİMLE İLGİLİ İFADELER    D/Y

1
Empati karşımızdaki kişiyi anlayabilmek için kendimizi onun yerine koyarak 
düşünmemizdir.

2
Beden hareketlerimizi ve yüz ifadelerimizi kullanmak sözsüz iletişime örnek-
tir.

3
Karşımızdaki kişiyle sen dili kullanarak konuşmak, karşımızdaki kişinin öz 
güvenini arttırır.

4 Anlaşılır konuşmak ve dinlerken etkin dinlemek iletişimin kalitesini etkiler.

Tablodaki olumlu iletişimle ilgili ifadeler doğru ya da yanlış olarak eşleştirildiğinde uygun 
seçenek  aşağıdakilerden hangisi olur?

1 Y
2 Y
3 D
4 Y

1 Y
2 D
3 Y
4 D

1 D
2 Y
3 D
4 Y

1 D
2 D
3 Y
4 D

A) B) C) D)



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM

SB. 7. 1. 2.  Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.

Tabloya “ben dili” ve “sen dili” kullanımının özelliklerini yazınız.  Öğrencilerin aralarındaki ko-
nuşmada hangi dili kullandıklarını örnekte olduğu gibi işaretleyiniz. (Birden fazla işaretleme 
yapabilirsiniz.)

Etkinlik 6

BEN DİLİ SEN DİLİ
• Konuşmalar kişiliğe yöneliktir.

• 

• 

• 

• Konuşmalar davranışa yöneliktir.

• 

• 

• 

Merhaba çocuklar, 
araştırma çalışmasını 
geç teslim eden arka-
daşlarınız var. Onların 
gecikmesinden dolayı 
üzgünüm. Bu arkadaş-
larınızdan bir açıklama 
yapmalarını bekliyo-
rum.

Alper ödevini zamanın-
da tamamlayamadığın 
için ben de üzgünüm. 
Seni çok iyi anlıyorum.

Alper, sen zaten çalışmalarını sürekli geç teslim 
ediyorsun. Bunu alışkanlık hâline getirdin.

Sizin yüzünüzden çalış-
masını tamamlayamadı 
ve üzgün. Hep böyle 
yapıyorsunuz.

Merhaba arkadaşlar, 
öyle sanıyorum ki Tuğ-
çe ve Güler bana ha-
ber vermeyi unuttular. 
Son teslim tarihinden 
haberim olmadığı için 
çalışmamı tamamlaya-
madım. Bu nedenle çok 
üzgünüm.

 BEN DİLİ SEN DİLİ EMPATİK DİL

ÖĞRETMEN

ALPER

ORÇUN

GÜLER

TUĞÇE

Öğretmen

Orçun

Alper

Güler

Tuğçe



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM

SB. 7. 1. 2.  Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.

Aşağıdaki ifadeleri etkili bir iletişimde konuşmacı ya da dinleyici tutum ve davranışları olma 
durumlarına göre örnekteki gibi işaretleyiniz.

Etkinlik 7

Konuşmacı Dinleyici

Yüzümüzü iletişim kurduğumuz kişiye çevirmek

Konuşmanın bitmesini beklemek

Karşımızdaki ile göz teması kurmak

Empatik bir dil kullanmak

Konuşma ile ilgili notlar almak

Dikkat dağıtıcı davranışlardan kaçınmak

Uygun jest ve mimikleri kullanmak

Konuşma öncesi hazırlık yapmak

İletişim mesafesini korumak

Karşımızdakinin duygularına ortak olmak, donuk olmamak

Net, açık ve yanlış anlaşılmayacak şekilde cümle kurmak

Aşağıdaki görsellerde mimiklerin ifade ettiği duyguları boşluklara yazınız.

Etkinlik 8



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM

SB. 7. 1. 3. Medyanın sosyal değişim ve etkiletişimdeki rolünü tartışır.

Etkinlik 1

SORU

Aşağıdaki şeritte geçmişten günümüze iletişim araçlarının kullanım sıralaması verilmiştir. 
Örnekten yola çıkarak boş bırakılan yerleri kronolojik olarak doldurunuz.

Duman

Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler devlet hizmetlerine de yansımıştır. Devlet ile vatandaş 
arasındaki ilişki elektronik ortama taşınmış e-devlet projesi ile vatandaşlara hızlı ve kolay ula-
şım sağlanmıştır. Ayrıca sınav başvurusu, fatura ödeme gibi işler de genel ağ ortamında yapıl-
maya başlanmıştır.

Buna göre kitle iletişim araçları ile ilgili,

I. Resmî işlerin yapılmasını kolaylaştırmaktadır.
II. İnsanlar teknolojiyi kullanarak işlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmektedir.
III. İnsanlar arası ikili iletişimi artırmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D ) I, II ve III



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM

SB. 7. 1. 3. Medyanın sosyal değişim ve etkiletişimdeki rolünü tartışır.

SORU

Etkinlik 2

Aşağıdaki diyagramda boş bırakılan yerlere kitle iletişim araçlarıyla ilgili bilgileri örneklerde 
olduğu gibi yazınız.

KULLANIM
AMAÇLARI

ETKİ
ALANLARI

ZARARLARIÇEŞİTLERİ

Haberleşme Toplum Zaman KaybıTelevizyon

Kitle İletişim Araçları

“Kitle iletişim araçları doğru kullanıldığında hangi sonuçlar ortaya çıkar?” sorusuna verilen 
aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır?

A) Toplumda dayanışma kültürü yaygınlaşır.
B) Toplumda şiddet olayları artar.
C) İnsanlar daha bilinçli hareket ederler.
D) Toplumun bilgi seviyesi gelişir.

SORU

ARAÇ BİLGİ D/Y

I Radyo Sadece işitsel bir iletişim aracıdır. Y

II Gazete Yazılı olarak insanları farklı konularda bilgilendirir. D

III Televizyon Görsel ve işitsel olarak bilgilendirme yapar. D

 Yukarıdaki değerlendirmelerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I,II ve III



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM

SB. 7. 1. 3. Medyanın sosyal değişim ve etkiletişimdeki rolünü tartışır.

Etkinlik 3

SORU

Medya araçlarının hayatımıza girmesiyle meydana gelen değişimleri örnekte olduğu gibi 
yazınız.

ESKİDEN GÜNÜMÜZDE

Evlerde veya kütüphanelerde bulunan ansiklopedi-
lerden araştırmalar yapılırdı.

Bayramlarda eş, dost ve akrabalar ziyaret edilirdi. 
Uzakta olanlara ise tebrik kartı yazılır ve gönderilirdi.

Akşamları misafirliğe gitmek ve sohbet etmek daha 
yaygındı.

Haberleşme imkânları daha kısıtlıydı.
Günümüzde haberleşme araçlarının çeşit-
liliği ve işlevleri artmıştır.

Aynı mahallede oturanlar birbirini tanır ve hâl hatır 
sorarlardı.

Haberler gazeteden okunur ya da radyodan dinlenirdi.

Saklambaç, mendil kapmaca, çelik çomak gibi gele-
neksel oyunlarımız vardı.

Akşamları aile bireyleri ile bir arada sohbet edilir, 
birlikte vakit geçirilirdi.

Telefon kullanmak için jeton veya telefon kartı satın 
alınırdı.

Medya araçlarının mesajlarını görsel ve işitsel olarak aktarması medyanın etkisini artırmaktadır. İn-
sanlar dünyadaki gelişmelerden haberdar olmak, toplumsal gelişmelere uzak kalmamak veya eğlen-
mek amacıyla medyayı takip etmektedirler. Medya, doğal olarak insanların düşüncelerini, kararlarını 
ve davranışlarını etkilemektedir.

Yukarıdaki bilgilerde medyanın, 

I. İnsanların alışveriş alışkanlığını etkileme
II. Dünyadaki gelişmelerden haberdar etme 
III. İnsanların düşüncelerini ve davranışlarını etkileme

işlevlerinden hangisi ya da hangileri vurgulanmaktadır?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM

SB. 7. 1. 3. Medyanın sosyal değişim ve etkiletişimdeki rolünü tartışır.

Etkinlik 4

Altı şapka düşünme tekniğinde her renk farklı bir düşünceyi temsil etmektedir.

Olaylara kişisel bir bakış açısıyla yaklaşır. Duygusal bakış.

Faydalı ve olumlu düşünme ile ilgilidir.

Karamsar ve kötümserdir, olumsuz yönlere odaklanır.

Tarafsız ve objektiftir. Bilimsel ve net bilgiler verilir.

Yaratıcılık ve geleceğe yönelik yeni fikir üretme önemlidir.

Olayları özetleyici, birleştirici ve toparlayıcıdır.

Bu tekniği kullanmak isteyen öğretmenin “Cep telefonunun icadıyla sosyal hayatımız nasıl 
değişmiştir?” sorusuna farklı şapkalar takan altı öğrencinin verdiği cevaplar şu şekildedir:

Selin:  Cep telefonunun icadı ile iletişim daha hızlı ve daha rahat hâle gelmiştir.
Akın:  Yurt dışındaki ailemle cep telefonu sayesinde görüntülü olarak konuşabiliyorum. Bu da bana onların 

yanındaymışım hissi veriyor.
Vedat:  Diğer teknolojik araçlar gibi cep telefonları da radyasyon yaymakta ve sağlığımızı tehlikeye atmaktadır.
Kerem: Artık bayramlarda büyüklerin ellerini öpmek yerine cep telefonundan mesaj gönderiyoruz. Aile olarak 

evde toplandığımızda herkesin elinde bir telefon… Eski muhabbet kalmadı.
Esra:  Cep telefonu kamerası ile kısa film çekebilirim. Bu filmi çeşitli kanallarda yayınlayabilirim
Cansu: Cep telefonunun hayatımıza olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Aslında doğru kullanırsak olumlu 

katkısı fazladır. 

Selin

Akın

Vedat

Kerem

Esra

Cansu

Buna göre tabloda yer alan öğrenciler hangi şapkayı takmıştır? Örnekte olduğu gibi işaretle-
yiniz.

x



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM

SB. 7. 1. 3. Medyanın sosyal değişim ve etkiletişimdeki rolünü tartışır.

Etkinlik 6

Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru bazısı yanlıştır. İlk ifa-
deden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

Genel ağ sayesin-
de haber alma ve 
bilgilendirme hızlı 
bir şekilde olmak-
tadır.

Genel ağdaki bütün 
bilgiler doğru ve 
güvenilirdir.

Genel ağ sayesinde gi-
demediğimiz veya göre-
mediğimiz bir yer hakkın-
da bilgi sahibi olabiliriz.

Genel ağ kitap okuma alışkanlığını 
artırmaktadır.

Tüm resmî işlemleri genel ağdan 
yapabiliriz.

Genel ağ sayesinde bağlantı kurarak 
görüntülü konuşma yapabiliriz.

Genel ağdan faydalanarak müzik, film, 
video ve oyunlar indirir; eğlenceli vakit 
geçirebiliriz.

D

D D

D

D

D

D

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

1. ÇIKIŞ

3. ÇIKIŞ

5. ÇIKIŞ

7. ÇIKIŞ

2. ÇIKIŞ

4. ÇIKIŞ

6. ÇIKIŞ

8. ÇIKIŞ

Etkinlik 5

Günümüzde iletişim aracı olarak kullanılan genel ağ yardımıyla yapılabilecekleri görsellerin 
altına uygun bir şekilde yazınız.

HABERLER



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM

SB. 7. 1. 3. Medyanın sosyal değişim ve etkiletişimdeki rolünü tartışır.

Etkinlik 7

Diyagramda ve tabloda boş bırakılan yerleri örneklerde olduğu gibi doldurunuz. 

E-TİCARET KİMLERİ ETKİLER?

Satıcı

E- TİCARETİN FAYDALARI

Satıcıya Faydaları Tüketiciye Faydaları

Stok maliyetlerini azaltır. 
7/24 alışveriş yapabileceği bir ortam 
oluşur.  



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM

SB. 7. 1. 3. Medyanın sosyal değişim ve etkiletişimdeki rolünü tartışır.

Etkinlik 8

Medya araçlarının özellikleri ve kullanımı ile ilgili tablolarda verilenleri örneklerde olduğu gibi 
işaretleyiniz. Alttaki soruyu cevaplayınız.

Medya Aracı Görsel İşitsel Görsel ve İşitsel

Gazete  

Dergi

Radyo

Televizyon

Genel ağ

Akıllı telefon

Bilgisayar/Tablet

Medya Aracı Haber Eğitim Eğlence Alışveriş
Sosyal 
Medya

Gazete    

Dergi

Radyo

Televizyon

Genel ağ

Akıllı telefon

Bilgisayar/Tablet

Tabloda verilen medya araçlarından en çok hangilerini kullanıyorsunuz? Nedenlerini yazınız.



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM

SB. 7. 1. 3. Medyanın sosyal değişim ve etkiletişimdeki rolünü tartışır.

Etkinlik 9

SORU

SORU

Aşağıdaki haber metnini okuyup soruları cevaplayınız.    

E-devlet sistemi sayesinde kişi kendilerine ait verileri anlık olarak görebiliyor. E-devlet 
kullanıcı sayısı 2008'de 6 bin 990 kişi iken günümüzde kullanıcı sayısı 44 milyon 585 
bin 564 kişiye ulaştı. 2008’de 5 bin 747 olan giriş sayısı da bu yıl 1 milyar 9 milyon 512 
bine ulaştı. E-devlet kapısından 5 bin 75 farklı hizmet sunulmaktadır. Bunların 2 bin 535'i 
devlet kurumu hizmetleri, 2 bin 88'i belediye hizmetleri, 396'sı özel kurum hizmetleri, 
54'ü su ve kanalizasyon hizmetlerinden oluşuyor. 2008'de başlatılan e-devlet sisteminin 
avantajları oldukça fazladır. Bunlardan biri kâğıt tasarrufu sağlamasıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi e-devletin özelliklerinden biri değildir?

A) Sadece mobil teknolojilere dayalı olması
B) Elektronik ortamda sunulması
C) Güvenli ortamda tek noktadan sağlanması
D) Kamu hizmetlerine erişim imkânı vermesi

Aşağıdaki e-devlet uygulamalarından hangisi eğitim ile ilgilidir?

A) e-nabız   B) e-okul

C) e-sipariş   D) e-bordro

E-devletten hangi hizmetler verilmektedir? Yazınız.

E-devlet hizmeti, kullananlara ne gibi kolaylıklar sağlayabilir? Yazınız.

E-devlet hizmetlerinin ülke ekonomisine sağlayabileceği katkılar nelerdir? Yazınız.



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM

SB. 7. 1. 3. Medyanın sosyal değişim ve etkiletişimdeki rolünü tartışır.

Etkinlik 10

Tablodaki e-eğitimle ilgili bilgilerden faydalanarak soruları örneklerde olduğu gibi cevaplayınız.

Öğrenci derse katılmak 
için sınıfa gitmek zorunda 
kalmamaktadır.

Örgün eğitim alma imkâ-
nı olmayan kişilere eğitim 
fırsatı tanınmaktadır.

Uydu, video, ses, grafik, 
bilgisayar ve çoklu ortam 
teknolojisi gibi araçların 
yardımıyla eğitimin uzak-
taki öğrencilere ulaştırıl-
masıdır.

Uzun süreli bilgisayar kul-
lanımından dolayı sağlık 
sorunları ortaya çıkabil-
mektedir.

Farklı mekânlardaki öğrenci, 
öğretmen ve eğitim mater-
yallerinin iletişim teknolojileri 
aracılığıyla bir araya getiril-
diği resmî veya kurumsal bir 
eğitim faaliyetidir.

Öğretici ve öğrenenin fizik-
sel olarak ayrı ortamlarda 
bulunduğu durumlarda 
gerçekleştirilen öğrenme 
etkinlikleridir.

Öğrencinin sosyalleşme-
sinde olumsuzluklar görü-
lebilmektedir.

Eğitim kurumları daha dü-
şük maliyetlerle daha çok 
öğrenciye ulaşabilmekte-
dir.

Öğrenci, eğitim faaliye-
tinde bulunurken kendine 
en uygun zamanı belirle-
mektedir.

E-öğrenme daha hızlı ve 
etkin öğrenmeye katkı 
sağlayabilmektedir.

Eğitim sürecinde yaş, or-
tam ve yöntem açısından 
esneklik ve çeşitlilik sun-
maktadır.

El çalışmaları ve labo-
ratuvar uygulamalarının 
yapılması oldukça güçtür.

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12

3 1 4

E-eğitimin tanımı hangile-
ridir? Yazınız.

E-eğitimin olumlu yönleri 
nelerdir? Yazınız.

E-eğitimin olumsuz yönleri 
nelerdir?Yazınız.



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM

SB. 7. 1. 3. Medyanın sosyal değişim ve etkiletişimdeki rolünü tartışır.

Etkinlik 11

SORU

Sosyal medya ile ilgili ifadeleri olumlu ya da olumsuz olma durumlarına göre örnekteki gibi 
işaretleyiniz.

Olumlu Olumsuz

Sosyal medyanın yaygınlaşması ve sosyal medya uzmanlığı 
gibi yeni meslekler ortaya çıkarmıştır.

Sosyal medyada uzun zaman geçirmek gençlerimizde asos-
yal davranışlara sebep olmaktadır.

Sosyal medya sayesinde bilgi daha hızlı yayılmakta ve daha 
fazla kişiye ulaşmaktadır.

İnsanların popüler olma istekleri sosyal medyada olumsuz 
davranışlar sergilemesine neden olmaktadır.

İnsanlar, sosyal medya aracılığıyla kendini daha rahat ifade 
etmekte ve yeteneklerini sergilemektedir.

Sosyal medyada kullanılan bazı kavramlar dilde yozlaşmaya 
neden olmaktadır.

Medyanın görsel işitsel yayınları farklı kültürler arasındaki 
etkileşimi de artırmaktadır.

Sosyal medya kullanımında yeni yazı karakterleri ve simgele-
rin ortaya çıkması yazışmaları hızlandırmıştır.

Sosyal medya ile fazla zaman geçirmek sağlık sorunlarına 
neden olabilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı ve RTÜK iş birliği ile “medya okuryazarlığı” projesi hazırlanmış ve uygulamaya 
konulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarlığı dersinin amaçları arasında gösterile-

mez?

A) Medya mesajlarının doğru okunmasını sağlamak
B) Çocukların küçük yaşlardan itibaren medya karşısında bilinçlenmesini sağlamak
C) Bireyin medya karşısında pasif alıcı olmasını sağlamak
D) Öğrencilerin ekranda izlediklerini gerçeklik ve kurgu bakımından ayırt etmesini sağlamak



1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM
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Etkinlik 1

SORU

İletişime dayalı hak ve özgürlüklerimiz ile ilgili diyagramı doğru biçimde doldurunuz.

İLETİŞİME DAYALI 
HAK VE 

ÖZGÜRLÜKLERİMİZ

Toplum tarafından sevilen bir bilim insanı ailesiyle birlikte tatile çıkmıştır. Tatilin birinci günü bir gaze-
teci ile tatili hakkında röportaj yapmış ve bu röportaj medyada yayınlanmıştır. Meşhur bilim insanının 
nasıl tatil yaptığından bahsettiği röportaj ilgiyle okunmuştur. Tatilin ikinci günü bilim insanı ve ailesi 
doğa gezisi gerçekleştirmiştir. Bu sırada kendilerine haber vermeden çekilen fotoğrafları bazı medya 
kuruluşları tarafından magazin programlarında yayınlanmıştır. Bu durumdan memnun olmayan bilim 
insanı ilgili medya kuruluşlarını telefonla arayarak kendisine ve ailesine ait bu fotoğrafların yayımlan-
mamasını istemiştir.

Tatilin birinci ve ikinci günü yaşanan olaylara iletişimle ilgili hak ve özgürlüklerimiz açısından 
bakıldığında sırasıyla aşağıdakilerden hangisini söylemek uygundur?

A) Medya ile iletişim-Özel hayatın gizliliği
B) Düşünceyi açıklama özgürlüğü-Kitle iletişim özgürlüğü
C) Haber alma özgürlüğü-Özel hayatın gizliliği
D) Kitle iletişim özgürlüğü-Haber alma özgürlüğü
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Etkinlik 2

Aşağıdaki kutucuklarda iletişimle ilgili olaylar verilmiştir. Bu olayları ilgili oldukları durum-
larla eşleştirip alttaki tabloya örnekteki gibi işaretleyiniz.

İzni ve haberi olmadan bir 
insanın ses veya görün-
tülerinin  kaydedilip ifşa 
edilmesi

İnsanların bilgiye ulaşma-
larının önündeki engelle-
rin kaldırılması ve bilgiye 
ulaşmayı kolaylaştıracak 
tedbirlerin alınması.

Olumsuz ifadeler kullanıl-
madan bir insanın yanlış-
larının söylenmesi ve yap-
tıklarının eleştirilmesi

Bir siyasi parti liderinin 
konuşmalarının TV ve 
gazetelerde yer alması

Bireyin düşüncelerini iste-
diği biçimde ses, görüntü 
veya yazıyla serbestçe 
açıklayabilmesi

Bir televizyon kanalının gün-
demdeki bir konu hakkında 
kamuoyunu yanıltıcı ve ger-
çeğe uygun olmayan yayın 
yapması

1

4

2

5

3

6

Doğru bilgi alma 
hakkı

Düşünceyi açıklama 
özgürlüğü

Özel hayatın gizlili-
ğini ihlal etme

Kitle iletişim 
özgürlüğü

A B C D

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D
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Etkinlik 3

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

Merhaba, benim adım Büşra. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanan yeni tip 
korona virüsü salgın hastalığı nedeniyle okullarımızda örgün eğitime ara verildi. Şu anda 
okula gidemiyorum fakat eğitimim için gerekli olan derslerimi EBA’da uzaktan eğitim ortamı 
aracılığı ile tamamlıyorum.
Ailem ve ben hastalığın yayılmasını durdurabilmek için sosyal medyada yayılan “Evde kal!” 
uyarısına uygun hareket ederek haftalardır dışarı çıkmıyoruz. Evde kaldığımız zaman içeri-
sinde çeşitli medya araçlarından ve genel ağdaki haber sitelerinden hastalığın ülkemizdeki 
ve dünyadaki seyri ile ilgili bilgi alıyoruz.  Bazı devletlerde ülkemizdekine benzer hastalıkla 
mücadele uygulamalarının olduğunu görüyoruz. 
Dün akşam televizyonda halka açıklama yapan Sağlık Bakanı, Bilim Kurulunun tavsiyeleri 
ile yeni kararlar alabileceklerini ve hastalığın yayılmasını bu sayede kontrol edebileceğimizi 
söyledi. Yine TV’de açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi “Hastalıkla mücadelemizin başarılı 
olacağını düşünüyorum.” dedi. Az evvel bir gazetenin genel ağ sitesinde tanınmış bir sporcu 
ile yapılan röportajı okudum. Bu sporcunun kendisiyle ilgili basında yer alan yeni tip korona 
virüsü hastalığına yakalandığı yönündeki haberler hakkında konuşmak istemediğini ve ba-
sın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktığını öğrendim.   

Büşra’nın derslerini EBA platformu üzerinden alması ile sosyal medyada  “Evde kal” uya-
rısının yayılması ve evde çeşitli medya araçlarını kullanması iletişimle ilgili hangi duruma 
örnek gösterilebilir? Yazınız.

Bilim Kurulu üyesinin sözleri iletişimle ilgili hangi duruma örnek gösterilebilir? Yazınız.

Büşra ve ailesinin Sağlık Bakanı’nın açıklamalarını izleyip medya araçlarından hastalığın 
toplumdaki etkilerini öğrenmeleri iletişimle ilgili hangi duruma örnek gösterilebilir? Yazınız.

Tanınmış sporcunun hastalığı hakkında basın mensuplarına bilgi vermek istememesi ileti-
şimle ilgili hangi duruma örnek gösterilebilir? Yazınız.

SB. 7. 1. 4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını 
yerine getirir.
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Etkinlik 4

SORU

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini okuyup soruları cevaplayınız.

“Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendi-
ne göre siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin gerek-
lerini yerine getirmek veya getirmemek hak ve hürriyetine 
sahiptir. Kimsenin fikrine, vicdanına egemen olunamaz. 
Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru 
olmak şartıyla her fikre saygı duyulur.”        
 
”Millî egemenlik esasına dayanan temsilî bir hükümette, 
kamuoyu büyük rol oynar. Basın ve toplantı özgürlükleri 
olmadan ve halka ait işler hakkında geniş bir eleştiri alanı 
bırakılmadan, kamuoyu görevini yapamaz.”

Atatürk’ün sözlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?

A) Her birey düşünceyi açıklama özgürlüğüne sahiptir.
B) Kamuoyu oluşmasında kitle iletişimi önemlidir.
C) Kanunlara uygun olmasa da her fikre saygı duyulmalıdır.
D) Bireylerin fikir ve vicdan özgürlüğü vardır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 19. maddesi şu şekildedir:
“Herkesin düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, düşüncelerinden dolayı 
rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, 
elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Herkes düşünce özgürlüğüne sahiptir.
B) Herkes düşüncelerini açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
C) Kimse düşüncelerinden dolayı rahatsız edilemez.
D) Bilgi ve düşünceler yalnızca yazılı olarak yayılabilir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri hangi iletişim hak ve özgürlüklerimiz ile ilgilidir?

Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünceleri günümüz kitle iletişiminde nasıl uygulanmaktadır? 
Yazınız.

SB. 7. 1. 4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını 
yerine getirir.
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Etkinlik 5

İletişime dayalı hak ve özgürlükleri içeren davranış ve uygulamalarınızı  örnekte olduğu gibi 
yazınız.

İLETİŞİME DAYALI HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLER

ÖRNEK DAVRANIŞLAR / UYGULAMALAR

Kitle İletişim Araçlarından 
Yararlanma Hakkı

Evimizde televizyon ve genel ağa bağlı bir bilgisayar var. Güncel 
olayları ve haberleri bu ikisi aracılığı ile takip ediyoruz.

Özel Hayatın Gizliliği

Düşünceyi Açıklama Özgür-
lüğü

Doğru Haber Alma Hakkı

Fikir Özgürlüğü

Bilgi Edinme Hakkı

Toplantı ve Dernek Kurma 
Hakkı

Haberleşme Hürriyeti

Düşünce Özgürlüğü

Haber Alma Hakkı

İfade Özgürlüğü

Özel Hayatın Gizliliği

SB. 7. 1. 4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını 
yerine getirir.
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Etkinlik 6

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız. 

Toplumsal hayatta iletişim araçlarını sıklıkla kullanmaktayız. Bu araçlardan özellikle akıllı 
telefon, tabletler ve bilgisayarlar oldukça yaygınlaşmış durumda. İnsanlar bu araçlara yük-
ledikleri yazılım, uygulamalar ve işletim sistemleri aracılığıyla çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. 
Dijital ortamlarda kullandığımız bu araçlara bazı kötü amaçlı yazılımlar da haberimiz olma-
dan yüklenebiliyor. İşte bu kötü amaçlı yazılımlar özel hayatımızın gizliliğine zarar verebilir. 
Kullandığımız programlar ve uygulamalar sürekli alışkanlıklarımız, faaliyetlerimiz ve gittiği-
miz yerler hakkında veriler topluyor. Toplanan veriler bir araya geldiğinde yaşam tarzımızla 
ve günlük rutinlerimizle ilgili kapsamlı bilgiler ortaya çıkıyor. Bu veriler kötü amaçlı kişilerin 
ellerine geçerse yaşayabileceğimiz gizlilik ve güvenlik sorunları bize maddi ve manevi zarar 
verebilecek bir boyuta ulaşabiliyor. Bu zararlardan korunmak için güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmadığımız genel ağ bağlantılarına girmemek önemlidir. Güvenilirliği bilinen siteler-
de işlem yapmak, dijital ortamlarda kişisel bilgilerimizi paylaşmamak ve iletişim araçlarının 
güvenliğini sağlayan donanımlara ve programlara sahip olmak gerekmektedir.

Ailenizle birlikte sıklıkla kullandığınız bir kitle iletişim aracı seçerek bu aracı hangi amaçla 
kullandığınızı, karşılaşabileceğiniz problemler ve çözüm yollarını, kullanım sırasında sahip 
olduğunuz hak ve özgürlükleri aşağıdaki boşluklara yazınız.

SIKLIKLA KULLANILAN
KİTLE İLETİŞİM ARACI

KARŞILAŞILACAK PROBLEMLER

KULLANIM SIRASINDAKİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

KULLANIM AMACI

PROBLEMLERİN ÇÖZÜM YOLLARI

Dijital ortamda kişisel verilerin çalınmasını önlemek için ne gibi tedbirler alınabilir? Yazınız.

SB. 7. 1. 4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını 
yerine getirir.
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Etkinlik 7

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız. 

HABERLER

“Şiddet barındıran yayın içerikleri, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizde 

özendirici etkiye sahip olabileceği gibi bizleri toplum nezdinde çok tehlikeli ve vahim 

sonuçlar doğurabilecek şiddetin normalleşmesine de götürebilmektedir. 

Bugüne kadar genel izleyici kategorisinde görülen ve özel bir uyarıcı akıllı işaret kul-

lanılmayan haberlerde, şiddet görüntülerinin sıklıkla yer alması ne yazık ki ailece iz-

lenen bültenlerde, şiddet görüntülerini içeren haberlerin ağırlık kazanması yeni bir 

düzenlemeyi zorunlu kılmıştır. Bu nedenle haberlerin de akıllı işaretler uygulaması 

kapsamına alınması için yeni bir çalışma başlattık. Çalışma tamamlandığında artık 

yayıncılar, haber bültenlerinde akıllı işaretler kullanmak ve izleyicileri bilgilendirmek 

zorunda olacaklar.” 

RTÜK Başkanlığınca yapılan yazılı açıklama şu şekildedir:

Haber yayınlarında akıllı işaret kullanılması uygulamasına geçişin sebepleri nelerdir? Yazınız.

Tablodaki akıllı işaretlerin anlamlarının ve isimlerinin belirlenmesi neye göre yapılmıştır? Yazınız.

SB. 7. 1. 4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını 
yerine getirir.
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Etkinlik 8

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nde yer alan çocukların iletişim özgürlü-
ğü ile ilgili maddeleri okuyunuz. Bu maddelerin karşılarına verilen ortamlarda nasıl uygulana-
bileceklerini yazınız.

MADDE 12:  
Taraf devletler görüşlerini oluş-
turma yeteneğine sahip çocuğun 
kendini ilgilendiren her konuda gö-
rüşlerini serbestçe ifade etme hak-
kını bu görüşlere çocuğun yaşı ve 
olgunluk derecesine uygun olarak 
gereken özen gösterilmek suretiyle 
tanırlar.

MADDE 13:  
Çocuk düşüncesini özgürce açık-
lama hakkına sahiptir. Bu hak ülke 
sınırları ile bağlı olmaksızın yazı-
lı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde 
veya çocuğun seçeceği başka bir 
araçla her türlü haber ve düşün-
celerin araştırılması, elde edilmesi 
ve verilmesi özgürlüğünü içerir.   

MADDE 17:  
Taraf devletler kitle iletişim araç-
larının önemini kabul eder. Ço-
cuğun özellikle toplumsal, ruhsal 
ve ahlaki esenliği ile bedensel ve 
zihinsel sağlığını geliştirmeye yö-
nelik çeşitli ulusal ve uluslararası 
kaynaklardan bilgi ve belge edin-
mesini sağlarlar.   

EVDE

OKULDA

TOPLUMDA

SÖZLEŞME MADDELERİ UYGULAMALARI

SB. 7. 1. 4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını 
yerine getirir.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME

Etkinlik 1

Aşağıdaki bilgileri doğru ya da yanlış olma durumuna göre örnekteki gibi işaretleyiniz. 
Yanlış ise doğrusunu yazınız.

BİLGİLER DOĞRU YANLIŞ YANLIŞ İSE DOĞRUSU

Ben dili, karşımızdaki kişiyi suçlayıcı ifadeler 
içerdiğinden iletişim çatışmasına sebep olur.

İletişimde iyi bir dinleyici olmak iletişimin 
kalitesini artırır.

Sen dili karşımızdaki insanı suçlamaya ve 
yargılamaya yöneliktir.

Gazete, kitap ve dergi kitle iletişim araçları 
içinde yer almaktadır.

Mimik; el, kol, ayak veya baş ile yapılan 
hareketlerdir.

Empati kurmak iletişimin kalitesini artırır.

Etkili bir iletişim kurmanın en doğru yolu birbi-
rimizi anlamaktan geçer.

İletişimde samimiyet ve açık sözlülük önemli 
değildir.

Sözsüz iletişimde jest ve mimikler önemlidir.

Kitle iletişim araçlarının doğru bilgi vermek 
gibi bir sorumluluğu yoktur.

Beden dili iletişimin güçlü olmasında etkili 
değildir.

Ben dili olumsuz iletişime neden olur.

İletişimde göz teması kurmanın iletişime her-
hangi bir faydası yoktur.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME

Etkinlik 2

Aşağıdaki zihin haritasını tamamlayınız.

İletişimin
Gücü

İletişim
Özgürlüğü

BİREY
VE TOPLUM

İnsandan
İnsana
Giden

Yol

Hızlı İletişim
Güçlü

Toplum

Etkili İletişim

Etkili Konuşma

Özgürlüklerimiz
Medya Araçları            

Sorumluluklarımız                                   

İletişim Çeşitleri

Empati

Ses Tonu

Beden Dili

Düşünce Özgürlüğü

Kişi Haklarına Saygı

Yazılı İletişim

Televizyon
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