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BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

Bulmacada sosyal bilimlerden bazıları karışık bir hâlde verilmiştir. 

Verilen sosyal bilim dallarını örnekte olduğu gibi bulmacada bulunuz. 

 Bulduğunuz sosyal bilim dallarını örnekte olduğu gibi kutucuklara 
yazınız.
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SOSYAL BİLİMLER

TARİH
COĞRAFYA
ARKEOLOJİ
ANTROPOLOJİ
HUKUK
EKONOMİ 
SOSYOLOJİ
PSİKOLOJİ

SB. 6. 4. 1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sos-
yal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.
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Haber sunucusunun verdiği bu bilgiler hangi sosyal bilim dalı ile ilgilidir?

Aşağıdaki görsellerin sosyal bilimlerden hangisi ile ilgili olduğunu verilen örnekteki 
gibi yazınız.

Arkeoloji

A) Ekonomi B) Hukuk C) Sosyoloji D) Tarih

SB. 6. 4. 1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sos-
yal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.
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Tarım alanlarında yetiştirlen sebze ve 
meyveler kullanılarak fabrikalarda kon-
serve üretimi yapılmaktadır.
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Sosyal bilimlerin tanımlarını örneklerde olduğu gibi yazınız.

Tarih

Arkeoloji

SosyolojiHukuk

Coğrafya

Ekonomi

İnsanın içinde ya-
şadığı çevrenin 
doğal özellikleri-
ni, insan ile doğal 
çevre etkileşimini 
konu edinen sos-
yal bilim dalıdır.

Toplumsal ilişkileri 
düzenleyen, devle-
tin yaptırım gücünü 
belirleyen ve yasa-
ların bütününü in-
celeyen bir bilimdir.

SB. 6. 4. 1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sos-
yal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.

SOSYAL 
BİLİMLER
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SB. 6. 4. 1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sos-
yal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.

Aşağıda öğrencilerin sosyal bilimlerle ilgili verdiği çeşitli bilgiler yer almaktadır. Doğ-
ru bilgi veren öğrencilerin isimlerini aşağıdaki bölüme yazınız.

İnsanların davranışlarını ve duygularını 
inceler.

Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.

Çevremizi, ülkemizi ve dünyamızı tanı-
mamızı sağlar.

Canlıların doğma, büyüme ve üreme gibi 
yaşam evrelerini konu edinir.

Sosyal bilimler deney ve gözleme dayanır.

Ayşe

Ali

Fatma

Emir

Nalan
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Aşağıda sosyal bilimlerin çalışma alanlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Verilen bilgileri 
örnekteki gibi ilgili olduğu sosyal bilim dalıyla eşleştiriniz.
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BİLİMLER

Geçmişi öğretir, geleceğe güvenle bak-
mamızı sağlar.

Birey ve toplum arasındaki ilişkiyi ince-
ler.

Geçmişten günümüze ulaşan buluntu-
ları inceler.

Geçmiş ve günümüz topluluklarında 
yaşayan insanların etnik çeşitliliğini an-
lamaya çalışır.

İnsanların beşeri ve ekonomik faaliyet-
lerini inceler.

Yasaları konu alır.

SB. 6. 4. 1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sos-
yal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.
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1. Yeni otomobil projesinde hangi bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanılmış-
tır?

2. Siz bu otomobil projesinde yer alsaydınız otomobilin hangi bilimsel ve teknik özel-
liklere sahip olmasını isterdiniz?

3. Okuduğunuz habere farklı bir başlık yazacak olsaydınız ne yazardınız?

Haber OKUYORUM
Haber metnini okuyup soruları cevaplayınız.

Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı tek-
nolojiler sayesinde otomobil, ev ve iş yerlerinden 
sonra üçüncü bir yaşam alanı olacak. Türkiye’nin 
otomobili, genel ağın içinde yerini alacak. Genel 
ağa bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç 
duyulmayacak. Otomobil; tüm akıllı şehir altyapı-
sı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile 
iletişim hâlinde olacak. Yaşamın birçok farklı ala-
nında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana 
dönüşecek. İlerleyen yıllarda özellikle 5G teknolo-
jisinin yaygınlaşmasıyla birlikte bağlantılı otomobil 
akıllı yaşamın merkezine yerleşecek… (Genel ağ 
haberinden düzenlenmiştir.)

Bir Otomobilden Fazlası: Yeni Akıllı Yaşam Alanı

SB. 6. 4. 1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sos-
yal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.
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Metni okuyup soruları cevaplayınız.

      1995’te başlayan ve hâlâ devam eden 
kazı çalışmaları sonucunda Göbeklitepe’de 
6 tapınak bulunmuştur ve bu yapıların bi-
çimleri birbirleriyle benzerlik göstermektedir. 
İnsanları temsil ettiği düşünülen, dairesel bir 
biçimde dizilen ve sayıları 10 ila 12 arasında 
değişen T şeklindeki sütunlar taş duvarlarla 
örülmüştür. Bu yapının ortasında iki büyük 
dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Ta-
pınağı oluşturan taşların üzerine tasvir edi-
len hayvan, insan ve soyut varlıkların sem-
bolleri ise kabartma ya da oyma teknikleri ile 
oluşturulmuştur. Tapınak olmasına ek olarak 
sütunlar üzerinde yer verilen bu sembolle-
rin Neolitik Çağ’dan kalan en eski resimler 
olması Göbeklitepe hakkında bilinmesi ge-
rekenler arasında yer almaktadır. (Genel ağ 
haberinden düzenlenmiştir.)

1. Göbeklitepe’deki kazılar sosyal bilimlerin hangi dalında çalışan bilim insanlarınca 
yapılmış olabilir? Yazınız.

2. Kazılar sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi hangi sosyal bilim dal-
larıyla ilgilidir? Yazınız.

Sosyal bilimler, insan olarak doğuştan itibaren var olan haklarımızı öğrenmemize ve bu 
hakların önemini kavramamıza yardımcı olur. Yine sosyal bilimler birbirimize ve devletimize 
karşı olan görev ve sorumluluklarımızı, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmenin ve kanunla-
ra uymanın önemini öğretir. “----”
Okuduğunuz metnin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Haklarını bilen ve yasalara uyan toplumlar daha mutlu olurlar.

B) Sosyal bilimler diğer bilimler kadar önemli değildir.

C) Sosyal bilimlerin toplum hayatına önemli katkıları vardır.

D) Böylece toplumsal birliktelik ve huzur artar.

SB. 6. 4. 1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sos-
yal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.
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Metni okuyup soruları cevaplayınız.

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

     1880’de Muğla’da dünyaya gelen ve ziraat alanında eğitim alan Zihni Derin, ülkemize 
tarım ve ekonomi alanlarında önemli katkılar sağlamıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ziraat 
Genel Müdürlüğü yapan Derin, yurt dışında farklı alanlarda çalışmalar yapmıştır. Batum’da 
yaptığı gözlemler sonucunda dünyada çokça tüketilen ve önemli bir ekonomik değeri bu-
lunan çayın  üretimi hakkında bilgi edinmiştir. Bol yağış isteyen ve engebeli arazide bile 
üretilebilen bu ürünün Doğu Karadeniz’de özellikle de Rize’de üretilebileceğini ortaya koy-
muştur. Daha sonra Rize’de üretimi denenen çaydan oldukça güzel verim alınmış ve çay 
üretimi Doğu Karadeniz’de yayılmıştır. Günümüzde çay ülkemizin önemli gelir kaynakların-
dan olmuştur. Kuşkusuz ki ülkemiz bunu Zihni Derin gibi bir değerine borçludur. (Genel ağ 
haberinden düzenlenmiştir.)

Sosyal Bilimler

Zihni Derin çay üretiminin Doğu Karadeniz’de 
yapılabileceğini bulurken hangi sosyal bilim 
dalının verilerinden yararlanmıştır?

Zihni Derin’in araştırmaları sonucunda ekimi 
yaygınlaşan çayın toplum hayatına etkilerini 
yazınız.

SORULAR CEVAPLAR

Antropolog Sosyolog PsikologArkeolog Hâkim

SB. 6. 4. 1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sos-
yal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.
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1. Arkeoloji ile ilgilenen bilim insanlarına ..................................... denir.

2. Evrenin ve Dünya’nın oluşumu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış 

özelliklerini, diğer topluluklarla farklılıklarını araştıran kişilere  ................................ 

denir.

3. Mahkemelerde hukuk kuralları çerçevesinde kalarak herhangi bir konuda karar alın-

masını sağlayan kişilere ..................................... denir.

4. Bireylerin kültürlerin ve sosyal kurumların geliştirdiği süreçleri inceleyerek toplumu 

ve sosyal davranışları değerlendiren kişilere  .....................................  denir.

5. İnsanın insanla ve çevresiyle etkileşiminden doğan bilimler topluluğuna  ...................

.................. denir.
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Aşağıda Millî Eğitim Bakanlığının öğrencilere farklı bilim dallarını tanıtmak, merak 
uyandırmak amacıyla desteklediği bilim fuarlarına 2013-2017 yılları arasında katılan 
okul sayıları grafiği verilmiştir. Grafiğin altındaki cümleleri doğru ya da yanlış olma 
durumlarına göre örnekteki gibi işaretleyiniz.
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2013-2017 Yılları Arası Bilim Fuarına Katılan 
Okul Sayıları Grafiği

Katılan Okul 
Sayısı

Bilim fuarlarına katılım 2017’ye kadar düzenli bir şekilde art-
mıştır.

En yüksek katılım 2016’da olmuştur.

2017’ye kadar 20 binden fazla okul katılmıştır.

2016’daki katılım 2014’deki katılımın altı katından fazladır.

2013 ve 2014 yılları toplam katılımı 2015 yılı katılımından  
daha az olmuştur.

Bilim fuarlarının ve bunlara katılımın artması bilimsel ve tek-
nolojik gelişmelere ilginin artmasını sağlayabilir.

YD

Yıllar

SB. 6. 4. 1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sos-
yal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.
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Aşağıdaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonuçlarını olumlu ya da olumsuz olma 
durumlarına göre ilgili kutucuklara örneklerdeki gibi yazınız. 

Görme duyusunu zayıflatır.
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SB. 6. 4. 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üze-
rine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.

Hayatımızı kolaylaştırması Ekonomik harcamaların 
artması

Zihinsel becerilerin gelişmesi-
ne katkıda bulunması

Doğal çevre alanlarının 
azalması

Küresel ısınma ve çevre 
kirliliğine neden olması

Görme duyusunun zayıflama-
sına neden olması

Güvenlik imkânlarını geliştir-
mesi

Bilgiye daha kolay ulaşmayı 
sağlaması

İş verimini artırması
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SB. 6. 4. 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üze-
rine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.

Aşağıda tanımları ve örnekleri verilen kavramların neler olduğunu kavram kutucuğu-
na yazınız.
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Maddenin atomik veya mole-
küler boyutta işlenerek mik-
roskobik boyutta ürünlerin 
üretilmesi yöntemidir.
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K Günümüzde yanmayan,
buruşmayan, ıslanmayan 
kumaşların üretilmesi
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İnsan tarafından yapıldığın-
da doğal zekâyı gerektiren 
görevleri yapabilecek meka-
nizmanın oluşturulması ça-
balarının tümüdür.

Mağazalarda ürün tanıtma ve 
hava limanlarında yol göster-
me işini yapabilecek insansı 
robotların geliştirilmesi
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Sosyal Bilgiler dersi öğretmeni Murat Bey öğrencilerine bilimsel ve teknolojik geliş-
melerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerinin neler olabileceğini sormuş ve onlardan 
aşağıdaki cevapları almıştır. Siz de onların cevaplarının yanındaki kutucuklara bu ge-
lişmelerin gelecekte hayatımızı nasıl etkileyeceğini yazınız.

Siz de gelecekte bilimsel ve teknolojik alanda neler yaşanabileceğine ve bunların in-
san yaşamı üzerinde etkilerinin neler olabileceğine yönelik düşüncelerinizi aşağıdaki 
kutucuğa yazınız.

Uçan otomobiller 
geliştirilerek üretimleri 
seri hâle getirilebilir.

İnsansı robotlar ve 
yapay zekâ geliştiri-
lerek eğitim alanında 

kullanılabilir.

Tıp alanında kullanıla-
bilecek nanoteknolojik 
robotlar geliştirilebilir.

Yenilenebilir enerji 
kaynakları geliştiri-

lerek daha kullanışlı 
hâle getirilebilir.

SB. 6. 4. 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üze-
rine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.
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Aşağıda verilen yorumları doğru ya da yanlış olma durumuna göre örneklerde olduğu 
gibi işaretleyiniz. Yanlış ise doğrusunu yazınız. Siz de en alt satıra cevabı doğru olan 
bir yorum ekleyiniz.

YORUMLAR DOĞRU YANLIŞ
YANLIŞ İSE 
DOĞRUSU

Teknolojik ve bilimsel gelişmeler bilim 
insanlarının çalışmaları ile ortaya çık-
mıştır.

Bilim ve teknoloji hayatımızın pek çok 
alanına girmiştir.

İnsansı robotlar geliştirildiğinde tüm 
meslekleri yapabileceklerdir.

Robotların her mesle-
ği yapabilmesi müm-
kün değildir.

Nanoteknolojinin geliştirilip tıp alanın-
da kullanılmasıyla hastalıklar sona 
erecektir.

Yapay zekâ gelecekte hayatın birçok 
alanında etkili olacaktır.

Bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin olumlu sonuçları olduğu 
gibi yanlış kullanımından kaynakla-
nan olumsuz sonuçları da vardır.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler za-
manla bazı mesleklerin sona ermesi-
ne neden olacaktır.

Ülkemizde son yıllarda robot teknolo-
jisi alanında çalışmalar artmıştır.

Uçan otomobillerin geliştirilmesi ula-
şım alanındaki gelişmeleri de etkile-
yecektir.

SB. 6. 4. 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üze-
rine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.
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Karışık olarak verilen bilimsel araştırma basamaklarını aşağıdaki diyagrama doğru 
olarak yazınız.

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

Araştırma konusu belirleme Kaynak taraması yapma ve 
veri toplama

Varsayımlar (hipotez) üretme
Raporlama (metin oluşturma)

Verileri değerlendirme ve 
kontrol etme

1 2 3

4 5

     Araştırma konusu          
belirleme

SB. 6. 4. 3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma 
yapar.

ETKİNLİK 1
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SB. 6. 4. 3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma 
yapar.

Bilimsel araştırma yaparken yararlanılan kaynakları örneklerde olduğu gibi dolduru-
nuz.

Sözlü Kaynaklar .................................

Televizyon program-
ları

Görsel Kaynaklar

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPARKEN YARARLANILAN KAYNAKLAR

İnsanlar ResimlerKitaplar

Bilimsel araştırma yaparken çeşitli kaynaklardan faydalanılmalıdır. Söz gelimi tarihî bir konu 
araştırılırken bu konudaki yazılı, sözlü ve görsel kaynaklar incelenmelidir. Çanakkale Sa-
vaşları ile ilgili araştırma yapan bir kişi yerli ve yabancı devlet arşivlerini taramalı, fotoğrafla-
rı incelemeli, olayda rol alan kişilerin hatıralarını okumalı ve o dönemde çekilmiş filmleri izle-
melidir. Hatta dönemin özelliklerini yansıtan edebiyat eserlerini incelemeli, değerlendirmeler 
yapmalıdır. Böyle olursa araştırma pek çok kaynakla desteklendiği için objektif kriterlere 
dayalı ve bilimsel olur. 
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşları hakkında araştırma 
yapan bir tarih araştırmacısının faydalanacağı kaynaklardan olamaz?  

A) Osmanlı ordusunda görev yapan subayların resmî yazışmaları

B) Mehmet Akif Ersoy’un ”Çanakkale Şehitlerine” şiiri

C)
İngiltere ve Fransa’nın arşivlerinde yer alan 20. yüzyıla ait siyasi belge ve resim-
ler

D) Çanakkale’ye şehir turları düzenleyen firmalar

ETKİNLİK 2
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Bilimsel araştırma hakkında doğru bilgi veren öğrencilerin isimlerini alttaki bölüme 
yazınız.

Bilimsel araştırma yaparken alıntı yaptı-
ğımız kaynakları dipnot olarak 
göstermeliyiz.

Bilimsel araştırmada sadece yazılı 
kaynaklardan yararlanmalıyız.

Araştırmada elde edilen bulgular çeşitli 
kaynaklardan teyit edilmelidir.

Genel ağdan elde ettiğimiz bilgiler hiç de-
ğişiklik yapılmadan kullanılmalıdır.

SB. 6. 4. 3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma 
yapar.

Fatma

Ayşe

Ali

Mert
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SB. 6. 4. 3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma 
yapar.

Aşağıda kaynakça ve dipnotun nasıl gösterileceği ile ilgili örnekler verilmiştir.

Siz de aşağıda verilen bilgileri kaynak ve dipnot kurallarına göre yazınız.

Kaynak ve dipnot göstermek neden gereklidir? Örnekte olduğu gibi cevaplayınız.

       Kaynak ve dipnot göstermeliyiz. Çünkü kaynak gösterme bilim ve sanatın etik kuralıdır.

 

  

Kaynak 
Gösterimi

Kaynak
 Gösterimi

Dipnot 
Gösterimi

Dipnot 
Gösterimi

Erdoğan Merçil, Müslüman 
Türk Devletleri Tarihi, (İs-
tanbul Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul, 1985)

Gültekin Yıldız, Neferin 
Adı Yok (İstanbul: Kitabevi 

Yayıncılık, 2009), 20.

1986
Orhun Abideleri
İstanbul
Muharrem Ergin
Boğaziçi Yayınları

2016
Kültür ve Dil
Mehmet Kaplan
İstanbul
Dergâh Yayınları 
S.10

ETKİNLİK 4
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Kutucuklarda bilimsel araştırmanın yapılma amaçlarıyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 
Altta verilen soruları buna göre cevaplayınız.

Görme duyusunu zayıflatır.

1

3

5

7

2

4

6

8

9

Olayların bilinmeyen yönlerini 
belirlemek

Bilinen olaylar hakkında yeni 
bilgiler edinmek

Hipotezleri (varsayımları)  test 
etmek

Belirli kavramlara ya da yasa-
lara ulaşabilmek Doğru bilgiye ulaşmak

Herhangi bir eserin kaynağına 
ulaşmak

Herhangi bir konuyu aydınlat-
mak

Kalıplaşmış bilgiler oluştur-
mak 

Bir soruna çözüm önerisi 
getirmek

1) Verilenlerden hangileri bilimsel araştırmanın yapılma nedenlerini belirtmektedir? 
Numaralarını yazınız.

2) Verilenlerden hangisi bilimsel araştırma basamakları ile doğrudan ilgilidir? Nu-
maralarını yazınız.

3) Verilenlerden hangileri bilimsel araştırmanın nedenlerinden olamaz? Numarala-
rını yazınız.

SB. 6. 4. 3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma 
yapar.
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Aşağıda tanımları verilen kavramlar peteklere yerleştirilmiştir. A, B, C ve D şeklinde 
yukarıdan aşağıya verilen petek grubundan hangisi tanımların sıralanışına uygun-
dur? Doğru cevabı en alttaki kutucuğa yazınız.

TANIMLAR

Satın alınan ürünlerin üzerinde yer alan, 
devlet tarafından belirli bir verginin kesil-
diğini gösteren etikettir.

Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün 
kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların 
yasalarla belirli kişilere verilmesidir.

Yapılan bir buluşun veya buluşu kullan-
ma hakkının kime ait olduğunu gösteren, 
devletin resmî kurumu tarafından verilen 
belgeye denir.

Sahibinden izin almadan kitap, film, CD 
ve DVD gibi fikir veya sanat eserlerinden 
çoğaltma yapılarak elde edilen ürünlerdir.

Yan yana çizilmiş ince ve kalın çizgilerden 
ve bu çizgilerin arasındaki boşluklardan 
meydana gelen küçük siyah çubukların 
oluşturduğu dikdörtgen şeklindeki sem-
boldür. (Satılan ürünlerin fiyatının okun-
masında da kullanılır.)

Üzerine basıldığı ürün hakkındaki bilgileri 
depolayabilen, kare veya dikdörtgen ba-
sılabilen gelişmiş uygulamalardır.

Barkod

Telif

Patent

Korsan

Bandrol

Karekod

Telif

Karekod

Patent

Bandrol

Korsan

Barkod

Bandrol

Telif

Patent

Korsan

Barkod

Karekod

Bandrol

Patent

Korsan

Karekod

Bandrol

Barkod

A B C D

SB. 6. 4. 4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin 
edilmesinin gerekliliğini savunur.
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Aşağıda verilen kelimeleri bulmaca içinde bularak örnekteki gibi çiziniz.

Aşağıdaki görsellerin ifade ettiği kavramları örnekte olduğu gibi yazınız.

Barkod

Korsan

Bandrol

Patent

Telif

Karekod

K D O K R A B

O B T A E N A

P A T E N T R

T N E B L E K

E D L A N İ O

T R K O D F F

K O R S A N A

A L P A T E N

D O K E R A K

Bandrol

SB. 6. 4. 4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin 
edilmesinin gerekliliğini savunur.
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Aşağıda karışık şekilde verilen kelimeleri sıraya koyarak anlamlı ve kurallı bir cümle 
hâline getiriniz.

yollarla

telif

hakları

eserler

elde

saklı

patent

olan

ve yasal

edilmelidir

bu ürünlerdealmamalıdır

için

bandrol

tüketiciler

korsan ürünleri

bulunmadığı

Anayasa eserlerialtına

ve

alınmıştır

kanunlarla

sanat güvence

üretemez başkasıpatent

bir

izinsiz

patentli

sahibindenürünü

kişiler korsanelde

etmektedirler

ürün

kazanç

satanhaksız

SB. 6. 4. 4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin 
edilmesinin gerekliliğini savunur.
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Aşağıda telif ve patent haklarını ihlal ederek üretilmiş ürünleri satın almanın ya da 
kullanmanın sonuçları verilmiştir. Numaralarla verilen bu sonuçları aşağıdaki çem-
berlere örnekte olduğu gibi yazınız.

1 Yeni buluşların yapılmasını engeller.

2 Yazılım, sinema ve müzik gibi sektörlerin gelişmesini engeller.

3 Kültür endüstrisinin kayba uğramasına neden olur.

4 Buluşu ortaya çıkaran kişiler gelir kaybına uğrar.

5 Devlet vergi gelirinden mahrum kalır.

6 Kişilerin haksız kazanç elde etmesine neden olur.

7 Telif ve patent ihlali yapanlar çeşitli cezalarla karşı karşıya kalır.

Telif Hakkı İhlalinin Sonuçları Patent Hakkı İhlalinin Sonuçları

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2
6

1

SB. 6. 4. 4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin 
edilmesinin gerekliliğini savunur.
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Aşağıdaki yorumları doğru ya da yanlış olma durumuna göre örnekte olduğu gibi 
işaretleyiniz. Yanlış ise doğrusunu yazınız. Siz de en alt satıra cevabı doğru olan bir 
yorum ekleyiniz.

YORUMLAR DOĞRU YANLIŞ
YANLIŞ İSE 
DOĞRUSU

Patent belgesi ülkemizde Türk Patent 
ve Marka Kurumu tarafından veril-
mektedir.

Telif © sembolü ile gösterilir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile tü-
ketici hakları doğrudan güvence altı-
na alınmıştır.

Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu ile eser sahibi-
nin hakları koruma altına 
alınmıştır.

Korsan kitap ya da benzeri eserleri 
satın almak doğru bir davranış değil-
dir.

Patent sistemi ile buluş sahibinin hak-
ları korunmuş olur.

Telif ve patent hakları saklı ürünler ya-
sal yollardan temin edilmelidir.

Telif hakkı koruma süresi, eser sahi-
binin ölümünden sonra 40 yıl daha 
geçerlidir

Eser ya da buluş; sahibinin izni ol-
madan başkaları tarafından kullanıla-
maz, ticareti yapılamaz.

SB. 6. 4. 4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin 
edilmesinin gerekliliğini savunur.
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Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. Kırmızı kutucuklardaki harflerden anlamlı bir sözcük 
oluşturunuz.

1

7 9

12

8

2

11

4

10

5

6

3

1. Toplumsal olayları, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak 
adıdır.

2. Ülkemiz ve dünyada önde gelen bilim ve teknoloji firmalarını bir araya getirerek ülkemizi 
bilişim sektöründe AR-GE ve inovasyon üssü hâline getirmeyi hedefleyen projenin adıdır.

3. İşletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunda ve dış ilişkilerde önemli derecede 
iyileştirilmiş bir ürün, mal veya hizmette yeni bir pazarlama yönteminin uygulanmasıdır.

4. Bireylerin millî tarih ve millî kimlik bilinci kazanmasını sağlayan sosyal bilimdir.
5. Metin yazarken alıntı yaptığımız bölümleri nereden ve kimden aldığımızı gösteren not-

lardır.
6. Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların 

yasalarla belirli kişilere verilmesidir.
7. Bilimsel araştırma basamaklarından olan ve sorunun çözümüne yönelik henüz doğru-

luğu kanıtlanmamış düşüncelerdir.
8. Küresel ısınma, hava kirliliği vb. küresel çevre sorunları hakkında fikir yürütmemizi 

sağlayan sosyal bilim dalıdır.
9. Yapılan bir buluşun ya da buluşu kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren belgedir.
10. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, yöntem olarak deneye dayanan 

mantıklı, düzenli ve sistemli bilgidir.
11. Eski kültür ve uygarlıklardan geriye kalan her türlü alet, malzeme ve eşya gibi maddi 

kalıntıları inceleyen kazı bilimidir.
12. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun kısaltmasıdır.

SB. 6. 4. Ünite Değerlendirmesi
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Aşağıdaki kavramları kullanarak bilim, teknoloji ve toplum ile ilgili bir metin oluştu-
runuz.

Bilim insanı Coğrafya Arkeoloji

Bilimsel incelemeBilimsel araştırma 

teknikleriSosyoloji

Telif Patent Bandrol

SB. 6. 4. Ünite Değerlendirmesi
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SB. 6. 4. Ünite Değerlendirmesi

Zihin diyagramı tamamlayınız.

BİLİM 
TEKNOLOJİ 
VE TOPLUM

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

BASAMAKLARI

TELİF VE 
PATENT 
HAKKI

BİLİMSEL 
GELİŞİM

SOSYAL 
BİLİMLER

Araştırma Konusu 
Belirleme

Nano Teknoloji ve 
Kullanım Alanları

Yapay Zekâ ve 
Kullanım Alanı

Tekstil

Geçmişimizi öğretir.

İnsan ırklarını inceler.

Tarih

Coğrafya

Sosyoloji

Hukuk

Antropoloji

Ekonomi

TELİF
Herhangi bir bilgi veya düşünce 
ürününün kullanılması ve yayıl-
ması ile ilgili hakların, yasalarla 
belirli kişilere verilmesine denir.

PATENT
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