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ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

ETKİNLİK 1

SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

Görsellerin altına doğal kaynaklarımızdan hangisi ile ilişkili olduğunu örnekte olduğu 
gibi yazınız. Yazdığınız doğal kaynakları peteklerde bularak işaretleyiniz. 
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ETKİNLİK 2

SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

Aşağıdaki kutucuklardaki ifadeleri kullanarak soruları cevaplayınız. 

Görme duyusunu zayıflatır.

1

3

5

7

2

4

6

8

9

Topraklarımızın verimli olması Sulama imkânlarının artırıl-
ması

Zaman zaman doğal afetlerle 
karşılaşılması

Tohum ıslahının geliştirilmesi Tarım ürünleri ticaretinin ke-
sintiye uğraması

Tarımda yeterli gübre kullanı-
mının yaygınlaşması

Tarımda makineleşmenin 
yaygınlaşması

Farklı iklim tiplerinin bir arada 
görülmesi 

Doğru ilaçlama çalışmalarının 
yapılması

1) Verilenlerden hangileri tarımda verimi artırır? Madde numaralarını yazınız.

2) Verilenlerden hangileri ülkemizde tarım ürünü çeşitliliğini artırmaktadır? Madde 
numaralarını yazınız.

3) Verilenlerden hangileri tarımsal üretimin zarar görmesine neden olan etkenler-
dendir? Madde numaralarını yazınız.

1,  2,  3,  4,  7,  9

1,  5

6, 8
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Tablodaki ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerini örnekte olduğu gibi eşleştirerek işa-
retleyiniz. (Bir ürün birden fazla alanda işaretlenebilir.)

SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

DOĞAL
KAYNAKLARIMIZ Tahıllar Baklagiller Sanayi Bitkileri Sebze ve Meyveler

Nohut

Yulaf

Çay

Fasulye

Ayçiçeği

Buğday

Elma

Pamuk

Mercimek

Çavdar

Armut

Arpa

Nar

Bakla

Zeytin

ETKİNLİK 3
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Öğrencilerin ifadelerini dikkate alarak yaşadıkları ilde hangi ekonomik faaliyetin yapı-
labileceğini kutucuklara örnekte olduğu gibi yazınız.

Siz de yaşadığınız ilde yetiştirilen ürünleri ve ekonomik faaliyetleri yazınız.

SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

ETKİNLİK 4

Benim yaşadığım ilde 
pamuk yetiştirilmek-

tedir.

Aysima

Benim yaşadığım ilde 
meyve üretimi çok 

yaygındır.

•  Yaş ve kurutulmuş meyve 
ticareti yapılabilir.
•  Meyve suyu, reçel vb. üreten 
fabrikalar açılabilir.

Ayzıt

Benim yaşadığım ilde 
zeytin üretimi yaygın-

dır.

Eren

Benim yaşadığım il 
Türkiye’nin tahıl am-

barıdır.

Kayra

 Pamuk yağı üreten fabrikalar 
dokuma ve iplik fabrikaları 
açılabilir.

 Zeytin yağı fabrikaları ve
sofralık zeytin üreten fabrikalar
açılabilir.

 Makarna, un  ve yem fabrikaları 
açılabilir, besicilik yapılabilir.
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Cümleler Doğal 
Kaynak

Ekonomik
Faaliyet 

Alanı
Sivas ilimizde çıkarılan demir cevherinin Karabük ilimizde 
demir-çeliğe dönüşmesi

Muş ilimizde demir çelik ürünlerinin satışının yapılması

Erzurum ve Erzincan illerimizde üretilen şeker pancarının 
yine aynı illerimizdeki fabrikalarda işlenerek şeker üretimi-
nin yapılması

Elazığ ilimizde üretilen şekerin Tunceli ilimizdeki market-
lerde satılması

Rize’nin Anzer Yaylası’nda bitki çeşitliliği nedeniyle arıcılık 
yapılması ve üretilen balların İstanbul’da satışa sunulması

Akış şemasında bir doğal kaynağın ticari faaliyet aşamasına kadar geçirdiği 
süreç verilmiştir. Buna göre karışık bir şekilde verilen çay bitkisinin tüke-
ticinin eline ulaşma sürecini yandaki kutucuklara doğru olarak sıralayınız. 

Cümlelerin hangi doğal kaynak ve ekonomik faaliyet alanıyla ilişkili oldu-
ğunu yazınız.

Tarım  Faaliyeti

Maden Madencilik
Ticaret

Doğal Kaynak
Sanayi Faaliyeti

Ticari Faaliyet

1

2

3

4

1

2

Çay Satışı

Çay Bitkisi 
Üretimi

Toprak

Çay Üretimi

1

2

3

4

SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

ETKİNLİK 5

Toprak

 Çay 
Bitkisi Üretimi

 Çay
Üretimi

 Çay Satışı

Maden

Toprak

Toprak

Toprak

Ticaret

Tarım
Ticaret

Ticaret

Hayvancılık
(Arıcılık)
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Meyve suyu ve kurutulmuş 
meyve üretimi

İplik, dokuma, tekstil

Edirne

Çay üretimi

Aydın

1

2

Haritada bazı illerimiz numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu illerimizde altta 
verilen ürünlerden daha çok hangisinin yetiştiğini örnekte olduğu gibi ya-
zınız.

Aşağıda verilen yatırımları harita ile ilişkilendirerek örneklerde olduğu gibi 
doldurunuz.

Un ve makarna üretimi Konya

Malatya

Şanlıurfa

Rize

 Pirinç Üretimi

Zeytin

SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

32

5 1
6

4

Kayısı Pamuk Çay Zeytin Çeltik Buğday

ETKİNLİK 6

14 6 3 5 2
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Büyükbaş Hayvancılık

Arıcılık

 Küçükbaş Hayvancılık 

Kümes Hayvancılığı 

Balıkçılık

İpek Böcekçiliği

Aşağıda ülkemizde yapılan hayvancılık faaliyetleri ile ilgili görseller verilmiştir. Bu 
görsellerin altına hangi hayvancılık faaliyeti ile ilgili olduğunu örnekteki gibi yazınız. 

SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

ETKİNLİK 7

SORU

I. İklim
II. Bitki örtüsü
III. Ekonomik faktörler

Bu bilgilere göre ülkemizde hayvancılık faaliyetlerinin dağılımında,

unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

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

Ülkemizde, gür otlakların bulunduğu yerlerde büyükbaş hayvancılık yapılır. Yaz yağışlarının 
etkisiyle otlakların ve çayırların geniş yer kapladığı Karadeniz’in doğu kıyısı ve ülkemizin 
doğu kesiminde mera hayvancılığına dayalı büyükbaş hayvancılık gelişmiştir. Bozkır bit-
ki örtüsünün yaygın olduğu yerlerde küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Bitki çeşitliliğinin 
fazla olduğu yerlerde arıcılık, dut ağacının fazla olduğu yerlerde ise ipekböcekçiliği yapılır. 
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SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

Aşağıdaki “H” şemasının üst bölümünde ülkemizdeki hayvancılık faaliyetleri ile ilgili 
bazı yorumlar yapılmıştır. Bu yorumlardan yanlış olanların doğrusunu alt bölüme ör-
nekte olduğu gibi yazınız.

1. Ülkemizde dut ağacının fazla olduğu yerlerde buna bağlı olarak arıcılık yapıl-
maktadır.

2. İpek böceği kozasından elde edilen ipek, ipekli dokuma sanayisinde kullanılır.
3. Ülkemizin kıyı kesimlerinde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yaygın olarak 

yapılmaktadır.
4. Bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu yerlerde küçükbaş hayvancılık yapılmak-

tadır. 
5. Muğla’da üretilen Anzer balının ekonomik değeri oldukça yüksektir.
6. Kümes hayvancılığı nüfusun fazla ve pazarlama imkânlarının kolay olduğu bü-

yük şehirlerde gelişmiştir.

DOĞRUSU
1. Ülkemizde dut ağacının fazla olduğu yerlerde buna bağlı olarak ipek böcek-

çiliği yapılmaktadır.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

KeçiKoyunMandaSığır

Aşağıda verilen grafiği dikkate alarak altındaki soruları doğru ya da yanlış olma du-
rumuna göre işaretleyiniz.

Koyun üretimi, sığır ve manda üretiminin toplamından fazladır.  

2018 ve 2019 yılları arasında en az artış sığırda olmuştur.

Büyükbaş hayvan üretimi küçükbaş hayvan üretiminden fazladır. 

D Y

2018
2019

ETKİNLİK 8

ETKİNLİK 9

(Bin baş)

(Tür)

 3. Ülkemizin kıyı kesimlerinde balıkçılık yaygın olarak yapılır. Küçükbaş ve büyük-
baş hayvancılık ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde yaygın olarak yapılmaktadır.
5. Rize’deki Anzer Yaylası’nda üretilen Anzer balının ekonomik değeri oldukça yük-
sektir.
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Grafikte bazı illerimizin orman varlığına dair bilgiler verilmiştir. Grafikten yararlana-
rak tabloda verilen yorumları doğru ya da yanlış olma durumlarına göre işaretleyiniz.

SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Ankara

Toplam Ormanlık Alan (ha) Ormansız Alan (ha) Genel Alan (ha)

Rize Antalya Van

En geniş ormanlık alana sahip ilimiz Antalya’dır.

Ankara ve Van illerimizin orman zenginliği birbirine yakın-
dır.

Genel alan ve toplam ormanlık alana bakıldığında en yo-
ğun ormanlık alana sahip ilimiz Rize’dir.

Ankara en geniş ormansız alana sahip ilimizdir.

Genel alan ve toplam ormanlık alanlara bakıldığında Rize’de 
ekonomik faaliyet olarak orman ürünlerinden faydalananların 
oranının Van ilimizdekilerden daha yüksek olması beklenir.

D Y

ETKİNLİK 10

Hektar (ha)
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SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

1) Metinde geçen “… geleceğe nefes” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Yazınız.

2) Dikilen fidanların büyümesi, gelecekte ormanların oluşması ve genişlemesi-
nin ülke ekonomisine katkıları neler olacaktır? Yazınız.

Haber  OKUYORUM
Haber metnini okuyup soruları cevaplayınız.

Aylardır hazırlıkları süren ve 
dün tamamlanan 11 milyon 
fidanı toprakla buluşturma 
etkinliğinin sonuçlarına iliş-
kin Tarım ve Orman Bakanı 
değerlendirmelerde bulundu. 
Bakan “Geleceğe Nefes Pro-
jesi, bir dünya rekoru kırdı. 
Ağaç ve orman sevgisi açısın-
dan dünyaya örnek bir sefer-
berlik oldu. Böyle bir projenin 
ilgi göreceğini bilerek yola çık-
tık ama bu kadar yoğun ola-
cağı ve bu işin bir memleket 
meselesi hâline geleceği ko-

nusunda da bu kadar büyük beklenti içerisinde değildik. Bu anlamda vatandaşlarımıza ne 
kadar teşekkür etsek azdır.” ifadelerini kullandı. (Genel ağ haberinden düzenlenmiştir.)

ETKİNLİK 11

 Ülkemizin orman ürünleri ithalatı azalacak, bu ürünler ülkemizin ormanlarından elde 
edilecektir.  Orman köylülerimizin gelirleri artacak, yeni iş imkanları sağlanacaktır.
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Aşağıdaki haritayı dikkate alarak soruları cevaplayınız.

SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

Aşağıdakilerden hangisi ormanların bilinçsiz bir şekilde yok edilmesinin sonuçların-
dan biri olamaz?

ETKİNLİK 12

SORU

A

B

C
D

Hangi harflerin bulunduğu yerler ormancılık faaliyeti yapmaya uygundur? Yazınız.

Hangi harflerin bulunduğu yerlerde erozyon görülebilir? Nedenleriyle yazınız.

Orman varlığını korumak için neler yapılabilir? Yazınız.

B, C

A, D - Ormanlar erozyonun önlenmesinde etkilidir. Haritada verilen yerler orman
yönünden fakirdir.

 Kaçak ağaç kesimi engellenmeli, düzenli ağaçlandırma çalışması yapılmalıdır. Or-
man sevgisi kazandırılmalıdır. Yangın tehtidine karşı gereken önlemler alınmalıdır.

A) Erozyon yoluyla verimli toprakların yok olması

B) Yabani hayvanların doğal yaşam alanlarının yok olması

C) Biyoçeşitliliğinin artması

D) Doğal bitki türlerinin azalması
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SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

Görsellerde su kaynaklarından çeşitli alanlarda yararlanma yolları numaralarla gös-
terilmiştir. Buna göre resimler ile su kaynaklarından yararlanma yollarını örnekte ol-
duğu gibi eşleştiriniz.

Su sporları yapılır.

İçme ve kullanma suyu olarak değerlendirilir.

Tarım alanlarını sulamada yararlanılır.

Balıkçılık yapılır.

Elektrik üretimi yapılır.

Turizm açısından önemlidir.

3

4,5

2,3

3,6

1

4,5

1

4

2

5

3

6
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SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

Haber  OKUYORUM
Haber metinlerini okuyup soruları cevaplayınız.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle denize 
açılan balıkçıların yakaladığı balıklar tezgâhlarda 
yerini aldı.
Tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan 
balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü.
(Genel ağ haberinden düzenlenmiştir.)

Türkiye’de uzun bir kıyı şeridine sahip il olan Muğ-
la; tarihî, kültürel değerleri ve doğal güzellikleriyle 
her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahip-
liği yapıyor.
Muğla; turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhte-
şem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutul-
maz bir tatil imkânı sunuyor. Deniz, kum ve güneşin 
yanı sıra farklı medeniyetlere ait izleri bünyesinde 
barındıran kent, bölgenin kültür turizmine de katkı 
sağlıyor. (Genel ağ haberinden düzenlenmiştir.)

Balıkçılar “Vira Bismillah” Dedi, Tezgâhlar 
Şenlendi

Türkiye’nin En Uzun Kıyı Şeridi Milyonları 
Ağırlıyor

1) Okuduğunuz haberlerde hangi doğal kaynaktan bahsedilmektedir? Yazınız.

2) Okuduğunuz haberlerde bahsedilen doğal kaynaktan hangi ekonomik faaliyet ala-
nında faydalanılmaktadır? Yazınız.

3) Bahsedilen doğal kaynaktan yukarıda verilenlerin dışında nasıl faydalanılabilir? 
Yazınız.

ETKİNLİK 14

 Sularımız (turizm kaynaklarımız)

 Turizm ve hayvancılık(balıkçılık)

 Su sporları, taşımacılık, ulaşım ve enerji üretimi alanında faydalanılabilir.
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SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

Metni okuyup tabelalarda verilen soruları cevaplayınız.
Bor ürünleri; cam, tarım, kimya, deterjan, seramik, metalürji, nanoteknolojiler, otomotiv ve 
enerji, elektronik ve iletişim, uzay ve hava araçları, nükleer uygulamalar, askeri araçlar, 
yakıtlar ve inşaat gibi pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Önemli bor yatakları Türkiye, 
ABD, Rusya ve Güney Amerika’da yer almaktadır. Ülkemizin bilinen bor madeni yatakları 
Batı Anadolu’da Eskişehir Kırka, Kütahya Emet, Bursa Kestelek ve Balıkesir Bigadiç’te bu-
lunmaktadır. Toplam 3,3 milyar ton rezerve sahip Türkiye, dünya bor rezervi sıralamasında 
%73’lük pay ile ilk sırada yer almaktadır. Bor satışları 2018’de miktar bazında yaklaşık 2,4 
milyon tonu ve değer bazında ise 1,013 milyar doları geçmiştir. Eti Madenin toplam satış 
gelirlerinin %98’i ihracat gelirlerinden oluşmuştur.

Bor madeni nerelerde kullanı-
lır?

Dünyadaki bor yataklarının bu-
lunduğu ülkeler hangileridir?

 Ülkemizde bilinen bor madeni 
yataklarının bulunduğu illerimiz 
hangileridir?

Bor madeninin 2018’de ekono-
mik değeri ne kadardır?

ETKİNLİK 15

 Cam, tarım, kimya, deterjan, 
seramik, metalürji, , otomotiv ve 
enerji, elektronik ve iletişim, uzay 
ve hava araçları, nükleer uygula-
malar,askeri araçlar, yakıtlar ve 
inşaat gibi pek çok farklı alanda 
kullanılmaktadır.

Türkiye
ABD
Rusya
Güney Amerika

 1 milyar dolardan fazladır.Eskişehir
Bursa
Kütahya
Balıkesir
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SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

Tablodaki ifadelerin doğal kaynaklarımızdan hangisi ile ilgili olduğunu örnekteki gibi 
işaretleyiniz. 

To
pr

ak
la

rım
ız

Su
la

rım
ız

O
rm

an
la

rım
ız

M
ad

en
le

rim
iz

İFADELER

Buğday; un ve makarna sanayisinde kullanılır. 

Çam ağaçlarından elde edilen çam fıstığı ve reçinesi 
kozmetik alanında kullanılır.

İpek ve ipekli dokuma sanayisinin ham maddesidir.

Demir; inşaat sektöründe ve metal sanayisinde kul-
lanılır.

Terkos ve Büyük Çekmece göllerinden içme suyu ola-
rak yararlanılır.

Mısır, ayçiçeği, fındık, zeytin bitkisel yağ fabrikalarında 
ham madde olarak kullanılır.

Ülkemiz dünya bor rezervi sıralamasında birinci sıra-
dadır.

Kağıt ve mobilya sanayisinin ham maddesidir.

ETKİNLİK 16
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Aşağıdaki ifadelerin karşılığı olan kavramları sarmal bulmacaya yazınız.

1. Hayvancılık faaliyetinin yapıldığı doğal kaynak (1-6) 
2. Buğday üretimi tarım faaliyetiyken, un üretimi ……….. faaliyetidir. (7-12) 
3. Çeltik bitkisinin diğer adı (13-18)
4. Ülkemizde yapılan hayvancılık faaliyetlerinden biri (19-26)
5. Akdeniz kıyı kesiminde yetiştirilen küçükbaş hayvan (27-35)
6. Ülkemizde balıkçılığın en çok yapıldığı kesim (36-44)
7. Dünya bor rezerv sıralamasında birinci olan ülke (45-51)
8. Yağ üretiminde kullanılan sanayi bitkisi (52-57)
9. Demir madeninin çıkarıldığı ilimiz (58-62)

10. Kayısının en çok üretildiği, bununla ilgili yatırımlar yapılabilecek ilimiz (63-69)
11. Turunçgillerden bir meyve (70-78)

SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

ETKİNLİK 17

T
O

P

R

A
KS

A

N

A

Y
İ

P İ
R

İ

N

Ç

B

Ü
YÜK

B
A

Ş

K

I

L
K

E
Ç İ S

İ
K

A

R

A

D

E
N

İ
ZTÜR

K
İ

Y

E

Z

E

Y

T
İ

N
S İ V A S

M
A

L

A

T

Y

A

M

A
N

D
ALİNA



Ünite

5 6
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

Tabloda ülkemizin doğal kaynakları ve bunlarla ilişkili kavramlar verilmiştir. Kavram-
ları ilişkili olduğu doğal kaynaklarla örnekte olduğu gibi eşleştiriniz. (Birden fazla 
işaretleme yapabilirsiniz.)

SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

Topraklarımız Sularımız Madenlerimiz Ormanlarımız Turizm
Kaynaklarımız

Çömlekçilik

Bakır

Yaylalar

Travertenler

Tarım

Hayvancılık

Jeotermal

Göller

Bor

Akarsular

Linyit

Şifalı Bitkiler

Kâğıt 
Fabrikaları

Mağaralar
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Haritada harflerle gösterilen yerleri, ülkemizin doğal kaynaklarını ve bu kaynaklarla 
ilişkili ekonomik faaliyetleri örnekte olduğu gibi eşleştirip tabloya yazınız. 

SB. 6. 5. 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

1 2 3 4

D
oğ

al
 

Ka
yn

ak
la

r
Ek

on
om

ik
Fa

al
iy

et
le

r

Haritada Verilen 
Harfler

Doğal Kaynağımız ile 
İlgili Görsel Numarası

Doğal Kaynağımız ile İlgili 
Faaliyet Numarası

A 1 I

B 2 III

C 4 II

D 3 IV

I II III IV

C
B

D

A

ETKİNLİK 19



Ünite

5 6
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

SB. 6. 5. 2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etki-
lerini analiz eder.

1 2 3

4 5 6

Taş kömürü Petrol Linyit

JeotermalHidroelektrikDoğal gaz

Aşağıda numaralandırılan enerji kaynaklarını çıkarıldıkları ya da elde edildikleri yer-
leri dikkate alarak örnekte olduğu gibi haritaya yazınız. 

1

1
1

1

1
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SB. 6. 5. 2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etki-
lerini analiz eder.

Tablodaki enerji kaynaklarının kullanım alanlarını örnekte olduğu gibi yazınız.

Enerji Kaynakları Kullanım Alanları

Su Gücü  Elektrik üretimi, sulama, içme

Güneş Enerjisi Isınmada, elektrik ve sıcak su üretiminde

Petrol  Benzin, fuel oil, motorin, petrol gazı (lpg), jet yakıtı ve asfalt

Doğal Gaz  Isıtma, elektrik üretimi, yakıt

Rüzgâr Gücü
 Elektrik üretimi, aydınlatma sistemleri, su depolama alanları, su 
pompalama sistemleri,soğutma mekanizmaları, şarj sistemleri, tahıl 
öğütme mekanizmaları

Taş Kömürü  Elektrik üretimi, demir-çelik ve çimento imalatı, enerj üretimi, ısın-
ma

Jeotermal  Elektrik üretimi, ısınma, sağlık turizmi

Linyit  Isınma, asfalt, yağ, akaryakıt, sanayi ve elektrik üretimi
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SB. 6. 5. 2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etki-
lerini analiz eder.

Kavramları aşağıdaki görsellerle ilişkilendirerek örneklerde olduğu gibi yazınız. Bu 
kavramları yenilenebilir ya da yenilenemez olma durumlarına göre işaretleyiniz. 

Güneş Enerjisi Nükleer Enerji
HidroenerjiRüzgâr Enerjisi

Jeotermal Enerji Petrol Doğal Gaz Kömür

Adı

Güneş Enerjisi

Yenilenebilir X

Yenilenemez

Adı

Petrol

Yenilenebilir

Yenilenemez X

Adı

Dalga Enerjisi

Yenilenebilir X

Yenilenemez

Adı

Doğal Gaz

Yenilenebilir

Yenilenemez X

Adı

Rüzgar Enerjisi

Yenilenebilir X

Yenilenemez

Adı

Jeotermal Enerji

Yenilenebilir X

Yenilenemez

Adı

Hidroenerji

Yenilenebilir X

Yenilenemez

Adı

Nükleer Enerji

Yenilenebilir

Yenilenemez X
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SB. 6. 5. 2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etki-
lerini analiz eder.

Doğal kaynakların ve enerji kaynaklarının bilinçsiz kullanılması sonucunda meydana 
gelen olumsuzluklar diyagramda gösterilmiştir. Bu konuda alınabilecek tedbirleri ör-
neklerde olduğu gibi yazınız.

Çevre 
Kirliliği

Küresel
Isınma

Su
Kirliliği

Hava
Kirliliği

Kâğıt, plastik ve cam gibi atıkları 
geri dönüşüm kutularına atmalı-
yız.

Tasarruflu ampuller kullanmalıyız.

Fabrika atıklarının sulara 
karışmasını önlemeliyiz.

Fabrika bacalarına filtre tak-
malıyız.
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• İnsanları çevre konusunda bilinç-
lendirmeliyiz.

• Yeşil alanları arttırmalıyız.
• Güneş enerjisi veya doğalgaz 

enerjisini tercih etmeliyiz.

• Doğru ışıklandırma kullanmalıyız.
• Klima yerine vantilatör kullanmalı-

yız.
• Evlere ısı yalıtımı yaptırmalıyız.
• Eşyaları, kalorifer peteklerini ka-

patmayacak şekilde yerleştirmeli-
yiz.

• Yenilenebilir enerji kaynaklarına            
yönelmeliyiz.

•  Sentetik deterjanlı suların bir yer-
de toplanmasını sağlamalıyız.

• Tarımda kullanılan ilaçların ve 
gübrelerin sulara karışmasını ön-
lemeliyiz.

• Su kaynaklarının çevresini  temiz 
tutmalıyız.

• Suları kirletenleri uyarmalıyız.  

•  Evleri ısıtmak amacıyla kullanılan 
kömürlerin düşük kalorili olmasına 
dikkat etmeliyiz.

• Sobalı evlerde de düzenli olarak 
baca temizliği yapmalıyız.

• Ağaç dikimini yaygınlaştırmalı ve 
yeşil alanları artırmalıyız.
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SB. 6. 5. 2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etki-
lerini analiz eder.

Haber  OKUYORUM
Haber metnini okuyup soruları cevaplayınız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı; güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve jeotermal gibi yenilenebilir 
enerjinin her alanında yapılan yatırımların vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu söyledi. 
Bakan, özellikle yenilenebilir enerji alanında teknoloji geliştirme yatırımlarının Türkiye’nin 
bir teknoloji üssüne dönüşmesini sağlayacağını kaydederek “Bu sayede Türkiye yenilene-
bilir enerjide tam anlamıyla bir merkez olacak.” dedi. Güneşten en yüksek şekilde fayda-
lanmak istediklerini dile getiren Bakan “Yatırımcılara her anlamda desteğimizi sürdürmeye 
devam edeceğiz. Çünkü güneşten enerji üreten tesislerin artması önemli zira yurt içine 
üretim yapan bu tesisler artık ihracata da başladı.” diye konuştu. (Genel ağ haberinden 
düzenlenmiştir.)

1) Metinde belirtilen yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Yazınız.

2) Ülkemizde yenilenebilir enerjiye önem verilmesinin nedenleri neler olabilir? 
Yazınız.

3) Güneşten enerji üreten tesislerin artması neden önemlidir? Yazınız. 
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 Güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve jeotermal 

Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengindir.
Ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığı azaltılacak, enerji harcamalarına ödenen 
paralar ülkemizde kalacaktır. 

 Enerji ihtiyaçlarının karşılanması, temiz bir çevre oluşturulması, küresel iklim krizine 
karşı mücadele aracı olması ve üretim artışına katkı sağlaması bakımından  önemlidir.
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SB. 6. 5. 2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etki-
lerini analiz eder.

Diyagramda doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ile ilgili yapılan yorumlar harf-
lerle gösterilmiştir. Bu yorumlardan doğru olanları örnekte olduğu gibi yazınız.

B

C

D
E

A

G

F

Hava ve çevre kir-
liliğine sebep ol-
maktadır.

Küresel ısınma, 
kuraklık ya da do-
ğal afetlere neden 
olmaktadır. 

Dünya genelinde 
ormanların büyük 
bölümü  yok ol-
maktadır.

İnsanlar daha iyi 
şartlarda yaşama 
imkânı elde et-
mektedirler.

Göçlere sebep ol-
maktadır.

Küresel ısınmayla 
birlikte su kaynak-
ları artmaktadır.

Tarımda verimlilik 
hızla artmaktadır.

Doğal Kaynak-
ların Bilinç-

sizce Tüketil-
mesinin İnsan 

Yaşamına 
Etkileri

A, B, C, F
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Görseli dikkate alarak ve altında verilen kavramları kullanarak doğal kaynakların bi-
linçsiz kullanımı ile ilgili bir metin yazınız. 

SB. 6. 5. 2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etki-
lerini analiz eder.

küresel ısınma

doğal afet

iklim değişikliği

su kaynakları

kuraklık

tarım

bilinçsiz 
kullanım

erozyon
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SB. 6. 5. 2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etki-
lerini analiz eder.

Mert

Büşra

Ceyda

Alp

Emir

Orhun

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

Bu tekniği kullanmak isteyen öğretmenin “Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıl-
ması ile hayatımızda neler değişti?” sorusuna farklı şapkalar takan altı öğrencinin 
verdiği cevaplar şu şekildedir:

Buna göre tabloda yer alan öğrenciler hangi şapkayı takmıştır? Örnekte olduğu gibi 
işaretleyiniz.

Olayları özetleyici, birleştirici ve toparlayıcıdır.

Mert: Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından zen-
gin bir ülkedir. Ülkemiz, birçok ülkede bulunmayan jeotermal enerjide dünya potansiyelinin 
%8’ine sahiptir.
Büşra: Bu enerji kaynaklarının maliyeti oldukça azdır. Yenilenebilir olduklarından dolayı 
tükenmezler ve yenilenmeyen yakıtların aksine çevre ve insan sağlığı için önemli bir tehdit 
oluşturmazlar.
Ceyda: Bu enerji kaynaklarının kullanımı alt yapı tesislerinin yetersiz olmasından dolayı 
kullanışsızdır. Dolayısıyla daha pahalı bir enerji kullanımı sağlar.
Alp: Bu enerjinin yararının olduğunu düşünüyorum. Düşünsenize tükenmiyorlar, hava, su 
ve çevre kirliliğine sebep olmuyorlar.
Emir: Bu enerji kaynaklarının kullanılması ile devletler yeni enerji politikaları belirlemelidir. 
Alternatif enerji kaynakları aramalı ve geliştirmelidir.
Orhun: Bu enerjinin kullanılmasıyla ithal edilen yakıtlara olan bağımlılık azalacak, yerli kay-
naklara öncelik verilmesi sağlanacak, enerjiyi kullanan sektörleri olumlu yönde etkileyecek 
ve yatırım yapmalarını teşvik edecektir.

Olaylara kişisel bir bakış açısıyla yaklaşır.

Faydalı ve olumlu düşünme ile ilgilidir.

Karamsardır, olumsuz yönlere odaklanır.

Tarafsız ve objektiftir. Bilimsel ve net bilgiler verir.

Yaratıcıdır ve geleceğe yönelik yeni fikirler üretir.
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SB. 6. 5. 2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etki-
lerini analiz eder.

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

Doğada kendiliğinden oluşan ve oluşmasın-
da insan etkisinin olmadığı kaynaklara do-
ğal kaynaklar denir.

Doğal kaynaklar sınırsızdır, tükenmezler.

Ormanlar doğal 
kaynaktır.

Doğal kaynaklar insanlar tarafından yok 
edilmektedir.

1.
 Ç

ık
ış

2.
 Ç

ık
ış

3.
 Ç

ık
ış

4.
 Ç

ık
ış

5.
 Ç

ık
ış

6.
 Ç

ık
ış

7.
 Ç

ık
ış

8.
 Ç

ık
ış

Su tükenmeyen do-
ğal kaynaktır.

Linyit yenilenebilen 
doğal enerji kaynağı-
dır.

Rüzgâr yenileneme-
yen doğal kaynaktır.
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SB. 6. 5. 3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve 
pazarlama proje önerilerini hazırlar.

Edirne’de bitkisel yağ fabrikaları 
yaygındır.

Konya’da makarna, un ve yem 
fabrikaları çoktur. Otomotiv sa-
nayisi hızla gelişmektedir.

Erzurum’da et kombinası, yem 
ve şeker sanayisi gelişmiştir.

İstanbul’da tekstil, gemi ve oto-
mobil sanayisi gelişmiştir.

Adana’da yağ, tekstil, otomotiv 
ve dokuma sanayisi gelişmiştir.

Yaren

Fatih

Mehmet

Ülkü

Selenga

Öğrenciler yaşadıkları kentlerdeki yatırımlar hakkında bilgi vermişlerdir. Bu bilgile-
rin bir kente yatırım yapmak için gerekli olan teknoloji, ham madde, ulaşım, sermaye 
ve iş gücü gibi faktörlerden hangisi ile ilgili olduğunu örnekteki gibi yazınız.

Ham madde
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 İş gücü
Ham madde

Teknoloji

 İş gücü
Ham madde

 Sermaye
İş gücü
Ulaşım

Teknoloji

 Ham madde
Sermaye
Ulaşım

Teknoloji
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Metni okuyup soruları cevaplayınız.

Uşak ilimizin genel ekonomik yapısı tarım, sanayi ve ticarete dayalıdır. Uşak’ta halı ve kilim 
dokumacılığı, dericilik, battaniye üretimi gibi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır.
Uşak’ta bitkisel ürünlerden arpa, buğday, mısır, patates, ayçiçeği, haşhaş, şeker pancarı ile 
sebzeler ve meyveler yetiştirilir. Elde edilen bu ürünler ildeki un, yem ve şeker fabrikalarında 
ham madde olarak kullanılmaktadır. İlde yetiştirilen şeker pancarı, şeker fabrikasında işle-
nerek şeker hâline getirilmektedir. (Genel ağ haberinden düzenlenmiştir.)

1) Un, yem ve şeker fabrikalarının açılmasının nedenleri nelerdir? Yazınız.

4) Uşak’ta yatırım yapacak olsaydınız hangi alanlarda yatırım yapardınız? 
Nedenleri ile yazınız. 

5) Ürünlerinizi pazarlamak için neler yapardınız? Yazınız.

2) Uşak’ta un, yem ve şeker fabrikaları dışında hangi alanlarda faaliyet yürü-
ten fabrikalar olabilir? Yazınız.

3) Açılan fabrikaların Uşak ve ülke ekonomisine katkıları neler olabilir? Ya-
zınız.

SB. 6. 5. 3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve 
pazarlama proje önerilerini hazırlar.
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 Tarımın ve hayvancılığın gelişmesi

 Dokuma, deri, kuruyemiş, meyve suyu, ayçiçek yağı

 Üretim artışının sağlanması, bölge halkının iş bulması, ekonomik gelişmişliğe 
katkı sağlar. Halk ekonomik olarak rahatlar. Ticaretin gelişmesi  ülke ekonomi-
sinin gelişmesine katkı sağlar.
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Aşağıda bir meyve suyu fabrikası kurmak için gerekli unsurları ilgili görsellerin altına 
örnekte olduğu gibi yazınız.  

SB. 6. 5. 3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve 
pazarlama proje önerilerini hazırlar.

Teknoloji
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Meyve Suyu Fabrikası

 İş gücü  Ham madde

EnerjiSermaye

Ulaşım
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SB. 6. 5. 3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve 
pazarlama proje önerilerini hazırlar.

Haber metnini okuyup soruları cevaplayınız.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bulunan 
Türkiye’nin ikinci büyük rüzgâr enerji santra-
linin işletme müdürü santralde çalışanların 
yörede yaşayan kişiler olduğunu, bu açıdan 
bulundukları bölgeye istihdam açısından da 
katkı sağladıklarını vurguladı. İşletme müdü-
rü: “Yatırımımızı, rüzgâr ölçümleri ve fizibilite 
çalışmalarına dayanarak yaptık. Santralimiz 
kurulduğu günden bugüne ocak ayları içindeki 

en iyi üretimini gerçekleştirdi. Üretimin yüksek olması tamamen rüzgârın fazla olmasına 
bağlı. Aynı şekilde hidroelektirik santrallerimiz de rekor seviyede üretim gerçekleştirdi. Ül-
kemizin menfaatleri açısından yenilenebilir enerji yatırımları önemli.” ifadelerini kullandı.
(Genel ağ haberinden düzenlenmiştir.)

Rüzgâr enerji santralinin Dinar’a açılmasının nedenleri neler olabilir? Yazınız.

Dinar’daki rüzgâr enerji santralinin ilçe ve ülke ekonomisine katkıları neler ol-
muştur? Yazınız.

“… ülkemizin menfaatleri açısından yenilenebilir enerji yatırımları önemli.” sö-
zünden ne anlıyorsunuz? Yazınız.

Verilen habere göre,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

I. Ülkemizde enerji üretiminde su ve rüzgâr gücünden faydalanıldığı
II. Yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandığı
III. Yenilenebilir enerji üretiminde artış sağlandığı
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Haber OKUYORUM

 Dinar’ın rüzgar enerjisi üretimine uygun olması

 İş imkânları artmıştır. Enerji ihtiyacına katkı sağlamıştır.
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Yaşadığınız yerin coğrafi özelliklerini dikkate alarak bir yatırım ve pazarlama projesi 
hazırlayınız. Aşağıdaki kutucukları uygun şekilde doldurunuz.

Projemi Gerçekleştirebilmek 
İçin Yapmam Gerekenler

Yurt İçi ya da Yurt Dışına 
Pazarlama Yapabilmem İçin 

Gerekenler

Projemin Adı Projemin Konusu

Projemin Amaçları

Yatırım Yapacağım Yer

SB. 6. 5. 3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve 
pazarlama proje önerilerini hazırlar.

ETKİNLİK 5
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YORUMLAR DOĞRU YANLIŞ YANLIŞ İSE 
DOĞRUSU

Ekonomik faaliyetler ve yatırımlar coğ-
rafi koşullardan etkilenir.

KOP  eylem  planı ile tarım üretiminin 
artırılması yanında sanayi ve ticaret gibi 
çeşitli sektörleri de güçlendirmek amaç-
lanmaktadır.

Turistik amaçlı yatırım yapmak için ül-
kemizin iç kesimleri daha çok uygundur.

Turistik amaçlı yatırım 
yapmak için ülkemizin 
deniz kıyıları ve doğal 
güzelliklerinin olduğu 
yerler uygundur.

Tahıl üretiminin yapıldığı yerlerde yem 
fabrikaları açmak ve bu alanda yatırım 
yapmak kârlı değildir.

Yatırım projesi hazırlarken pazarlama 
konusunu da önemsememiz gerekir.

Yatırım yapacağımız yerin ham mad-
de kaynaklarına yakın olması maliyeti 
azaltır.

GAP projesi ile ekonomik faaliyetlerde 
artış görülmüştür.

Erzurum ilinde et ve süt ürünleri ile ilgili 
yatırımlar yapmak teknolojinin bu böl-
gede yoğun olarak kullanılıyor olması 
nedeniyle uygundur.

SB. 6. 5. 3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve 
pazarlama proje önerilerini hazırlar.

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.

ETKİNLİK 6

Tahıl üretiminin yapıldığı 
yerlerde yem fabrikaları 
açmak ve bu alanda 
yatırım yapmak kârlıdır.

 Erzurum ilinde et ve süt 
ürünleri ile ilgili yatırımlar 
yapmak ham madde im-
kânları ve iş gücü nede-
niyle uygundur.
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Devlet bütün vatandaşlardan 
aynı oranda vergi alır.

Vergiler vatandaşlara kamu hiz-
meti verilmesini sağlar.

SB. 6. 5. 4. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açı-
sından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

Öğrenciler vergi ile ilgili bilgiler vermektedir. Vergi ile ilgili doğru bilgi veren öğrenci-
lerin isimlerini alttaki bölüme yazınız.

Neslihan

Ayşe

Ahmet

Muhammed

Deniz, Neslihan, Muhammed

Deniz

Mert

Devletin vatandaşlardan gelir-
lerine göre kanunlar çerçeve-
sinde topladığı paradır.

Devlet bütün vergilerini dolaylı 
olarak toplar.

İthal edilen ürünlerden vergi 
alınmaz.

Vergi vermek vatandaşlık göre-
vidir.

ETKİNLİK 1
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SB. 6. 5. 4. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açı-
sından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

Aşağıda birinci sütunda verilen eksik cümleleri ikinci sütundakilerle örnekte olduğu 
gibi eşleştirerek tabloya yazınız.

Bayrak bağımsızlığımızın ülkeler vergi ile büyürler.

Çiçekler ilgi ile çocuklar sevgi ile vergi varlığımızın kanıtıdır.

Vergi sizden eksikleri giderir.

İnsan sevgiyle hizmet bizden.

Vergi hizmet getirir devlet vergiyle ayakta durur.

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5
B E D A C

I. SÜTUN II. SÜTUN

ETKİNLİK 2
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SB. 6. 5. 4. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açı-
sından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

Görselleri ve kavramları dikkate alarak vergi vermenin önemi ile ilgili bir metin yazı-
nız.

vatandaş fatura kamu vergi

ETKİNLİK 3
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VERGİ

YARARLARI

AMACI

ÇEŞİTLERİ

Katma Değer Vergisi (KDV)

Vatandaşlık sorumluluğunu yerine ge-
tirmiş olur.

Özel İletişim Vergisi

Diyagramda yer alan verginin amacı, yararları ve çeşitlerine ait boş bırakılan yerleri 
örneklerde olduğu gibi doldurunuz.

Devlete kaynak oluşturmak

Sağlık, güvenlik, eğitim gibi temel 
hizmetlerin gerçekleşmesini sağlamak

SB. 6. 5. 4. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açı-
sından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

ETKİNLİK 4

 Ödediğimiz verginin kamu hazinesine 
aktarılmasını sağlamış oluruz.

 Yapılan işlemlerin kayıt altına alınmasını 
ve vergilendirilmesini sağlamış oluruz

 Kamu hizmetlerinin daha sağlıklı 
yürütülmesine katkı sağlamış oluruz.

 Yol, su, elektrik gibi alt yapı
hizmetlerin gerçekleşmesini sağlamak

 Kamu hizmetlerini yerine getirmek

 Kamu hizmetlerini yerine getirmek

 Emlak Vergisi
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SB. 6. 5. 5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki 
yerini ve önemini analiz eder.

Diyagramda boş bırakılan yerleri örnekte olduğu gibi doldurunuz.

I. (      ) İyi eğitim almış insanlar nitelikli insan olabilirler.
II. (      ) Nitelikli insan zamanı en iyi şekilde değerlendirir.
III. (      ) Nitelikli insan işinde en yüksek verimi elde etmek için çalışır.

Nitelikli insan hakkında verilen cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) şeklinde uygun 
olarak sıralandığı seçenek hangisidir?

N
ite

lik
li 

İn
sa

nl
ar

ın
 Ö

ze
llik

le
ri Yenilikçidir.

I     II III

A) D D D

B) Y Y Y

C) Y D D

D) D D Y

ETKİNLİK 1

SORU

 İşini iyi bir şekilde yapar.

 Girişimcidir.

Alanında iyi bir eğitim almıştır.

 Çalışkandır ve üretkendir.

 İyi bir gözlemcidir.
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SB. 6. 5. 5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki 
yerini ve önemini analiz eder.

Nitelikli insanların çalışmalarına örnek olabilecek cümleleri bulunuz. Bu cümleleri 
gösteren harfleri yandaki kutucuğa yazınız.

Siz de nitelikli insanın özellikleri ile ilgili örnekler yazınız.

Ahmet Bey’in devletten aldığı 40 bin lira hibe ile manda sütünden 
çeşitli ürünler imal ettiği bir işletme kurması

Hasan Bey’in okulun elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla rüz-
gâr türbini projesi yapması

6. sınıf öğrencisi Bahadır’ın başarısı nedeniyle ödüllendirilerek ta-
tile götürülmesi

Mühendis Mustafa Bey’in, metrobüslerin oluşturduğu rüzgârdan 
elektrik enerjisi üretmesi

Doktor Yaren Hanım’ın bir hastalığın tedavisinde yeni yöntemler 
kullanarak hastaları tedavi etmesi

Cemil Bey’in tarlasını sabanla sürmesi

Eczacı Mesut Bey’in ilaç sektöründeki yenilikleri takip etmesi

Çalışanların mesaisine zamanında başlaması

Veteriner Barış Bey’in mesleğini severek yapması

ETKİNLİK 2

A
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E
G
H
I
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Metne göre Yeliz Hanım’da nitelikli insanda var olması gereken hangi özellikler 
vardır? Yazınız.

Nitelikli insan gücü, ülkemiz ekonomisine hangi yönlerden katkı sağlamaktadır? 
Yazınız.

Siz de bildiğiniz ve çalışmalarıyla nitelikli insan özelliğini taşıyan kişilerden örnek-
ler yazınız. Bu kişilerin özelliklerini belirtiniz.

Haber OKUYORUM
Haber metnini okuyup soruları cevaplayınız.

Balıkesir’de eşinin tavsiyesi üzerine gittiği girişimcilik kurslarının ardından Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığının desteği ile mermer atölyesi açan Yeliz Hanım, Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinden getirdiği ham mermerleri işleyerek yurt dışına ihraç ediyor.

Yeliz Hanım, mermer atölyesini kurmak için çok kararlı olduğunu ve neticede başardığını 
belirterek “İlk önce içimde biraz korku vardı ama eşim bana destek oldu. Devletin desteğiyle 
bu işi yapabileceğimi” söyledi. İşlediğimiz mermerler Türkiye’nin birçok yerinden buraya 
geliyor. Ülkemizin taşını Avrupa ülkelerine, ABD’ye ve Kanada’ya ihraç ediyoruz, ülkemizin 
tanıtımını yapıyoruz ve oradan ekonomik girdi sağlıyoruz.” diye konuştu. (Genel ağ habe-
rinden düzenlenmiştir.)

SB. 6. 5. 5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki 
yerini ve önemini analiz eder.

ETKİNLİK 3

Girişimci, kararlı, üretken, malzeme ve zamanı iyi kullanan, işini severek yapan

Üretim, ham maddeyi verimli kullanma, yeni fikirler üretme ve ekonomik yönlerden 
katkı sağlar.
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SB. 6. 5. 5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki 
yerini ve önemini analiz eder.

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

İlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda iyi bir 
eğitim almış bireylere “nitelikli insan” denir.

Nitelikli iş gücünün fazla olduğu ülkelerin 
ekonomik ve sosyal düzeyi düşüktür.

Nitelikli insan işiyle 
ilgili yeni fikirler üre-
terek ülke ekonomi-
sine  katkı sağlar.

Gelişmiş ülkelerde nitelikli insan gücüne 
önem verilir.

1.
 Ç

ık
ış

2.
 Ç

ık
ış

3.
 Ç

ık
ış

4.
 Ç

ık
ış

5.
 Ç

ık
ış

6.
 Ç

ık
ış

7.
 Ç

ık
ış

8.
 Ç

ık
ış

Nitelikli insan gücü-
nün fazla olduğu ül-
kelerde insanlar daha 
iyi  şartlarda yaşar.

Nitelikli insan tasarruf
 yaparak ekonomiye
 destek olur.

Nitelikli insan yatırım 
yaparak ülkede yeni 
iş imkânlarının oluş-
masını sağlar.

ETKİNLİK 4
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Aşağıda verilen meslek seçimi ile ilgili cümlelerdeki boşlukları uygun kelimeler ile 
doldurunuz.

Bireyin hayatını devam ettirebilmek ve geçimini sağlamak için yaptığı işe 

……………… denir. Bu sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda 

…………………. biçimidir. Meslek sahibi olan insanlar kendisinin ve ailesinin geçi-

mini sağlarken aynı zamanda devlete …………………… vererek ülke ekonomisine 

de katkı da bulunurlar. Kişi meslek seçerken öncelikle …………………. yapabilece-

ği bir mesleği tercih etmelidir. Bunun için bireyin kendini iyi ................... önemlidir. 

İlgiler, …………………….. ve ………………..  de önemlidir. Ayrıca seçilecek meslek 

zamanın şartlarına ............................ olmalıdır.

SB. 6. 5. 6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, be-
cerileri ve eğitim sürecini araştırır.

Meslek herhangi bir kişinin hayatını devam ettirebilmek ve geçimini sağlamak için yaptığı 
iştir. Meslek sahibi insanlar, kendisinin ve ailesinin geçimini sağlarken vergisini vererek ül-
kesine de katkıda bulunurlar. Aynı zamanda toplumsal dayanışmaya da katkı sağlarlar.

Metne göre mesleğin bireyleri,

alanlardan hangileri açısından etkilediği söylenebilir?

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

I. Sosyal
II. Ekonomik
III. Siyasi

SORU

ETKİNLİK 1

meslek

yaşam
vergi

severek

tanıması

istekler yetenekler

uygun

vergi

severek

tanıması

maaş

meslek

yetenekler

istekler

özellikler

yaşam

uygun
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Ben Oğuz. Emniyet teşkilatında polis memuru olarak görev yapmaktayım. Küçüklükten beri 
polis olmak isterdim. Liseden mezun olduktan sonra Polis Meslek Yüksek Okuluna gittim. 
Buradan başarıyla mezun olduktan sonra mesleğime başladım. Bu mesleği yapabilmek için 
güçlü bir fiziki yapının yanında, gerektiğinde zorluklara göğüs gerebilecek bir irade ve ce-
sarete de ihtiyaç vardır. Ülkemi ve mesleğimi çok seviyorum. O nedenle işimi zorlanmadan 
yapabiliyorum.

Metni okuyup soruları cevaplayınız. 

Oğuz Bey’in mesleğini seçerken nelere dikkat ettiği söylenebilir? Yazınız.

Oğuz Bey’in mesleğini isteyerek seçmesi ve severek yapmasının sonucu 
nedir? Yazınız.

Oğuz Bey polis olabilmek için hangi okulları bitirmiştir? Yazınız.

Oğuz Bey mesleğinin gerektirdiği hangi kişilik özelliklerine sahiptir? Ya-
zınız.

SB. 6. 5. 6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, be-
cerileri ve eğitim sürecini araştırır.

ETKİNLİK 2

 Kişisel özelliklerini, ilgi ve isteklerini dikkate almıştır. Sevebileceği bir mekleği seçmiştir.

 Görevini hakkıyla ve zorlanmadan yapması

 İlkokul, ortaokul, lise ve polis meslek yüksek okulu

 Fiziki yapı, cesaret ve güçlü bir irade
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Meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenler ve seçmeyi düşündüğünüz meslek ile 
ilgili verilen aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.

Kendimi Ne Kadar Tanıyorum?

Meslek 

İlgilerim

Seçmek İstediğim 

Meslek

Kişisel Özellliklerim

Mesleğin Eğitim 

Süreci

İsteklerim

Mesleğin Gerek-

tirdiği Kişilik Özel-

likleri

Yeteneklerim

Mesleğin Gerek-

tirdiği Beceriler

SB. 6. 5. 6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, be-
cerileri ve eğitim sürecini araştırır.

ETKİNLİK 3
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Meslek seçimi ile ilgili kutucuklarda verilen bilgileri kullanarak aşağıdaki soruları ce-
vaplayınız.

Görme duyusunu zayıflatır.

1

3

5

7

2

4

6

Öğretmenlik için eğitim fakültesini 
bitirmek ve ilgili sınavlarda başarı 

göstermek gereklidir.

Meslek seçiminde ilgiler kadar 
yetenekler de önemlidir.

Kişi, meslek seçmeden önce 
kendisini iyi tanımalıdır.

Aile büyükleri hangi mesleği 
isterse o meslek seçilmelidir.

Her durumda geliri yüksek olan 
meslekler tercih edilmelidir.

İletişim becerisi yüksek, sabırlı 
ve konuşkan insanlar başarılı 

olabilirler. 

Doktor olabilmek için tıp fakülte-
sini bitirmek gerekmektedir.

Seçilecek mesleğin eğitim süre-
cini önceden araştırmak ve ona 
göre hareket etmek gerekir.

1) Hangileri meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardandır? Madde 
numaralarını yazınız.

2) Hangileri seçilen herhangi bir mesleğin eğitim süreci ile ilgilidir? Madde numa-
ralarını yazınız.

3) Öğretmenlik mesleğinde başarılı olmanın şartları hangi kutucuklarda ifade edil-
miştir? Madde numaralarını yazınız.

4) Hangileri meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan değildir? 
Madde numaralarını yazınız.

SB. 6. 5. 6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, be-
cerileri ve eğitim sürecini araştırır.
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6. sınıf öğrencisi Hüseyin meslek seçerken kendimize sormamız gereken soruları 
boş bir kağıda yazmıştır. Bu sorulardan yanlış olanlarını belirleyiniz. En altta verilen 
geri dönüşüm kutularından atılması gerekenin üzerine  yanlış soruların numaralarını 
yazarak “Sıfır Atık Projesi”ne de destek olunuz.

Seçeceğim meslek 
zamanın şartlarına 
uygun mudur?

Gelecekte nasıl bir 
hayatımın olmasını 
istiyorum?

Seçeceğim mesleğin 
özellikleri nelerdir?

Seçeceğim meslekle 
çalışmadan rahat 
eder miyim?

Nelere ilgi duyuyo-
rum?

Neleri severek ve 
hoşlanarak yapıyo-
rum?

Seçeceğim meslek 
beni meşhur eder 
mi?

Yeteneklerim neler?

Seçeceğim meslekle 
dünyanın en zengin 
insanı olur muyum?

4

3

2

1 9 8

7

6

5

SB. 6. 5. 6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, be-
cerileri ve eğitim sürecini araştırır.

KÂĞIT PLASTİKCAM METAL

ETKİNLİK 5

6, 8, 9
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yazılması gereken kelimeleri bularak bul-
macaya ok yönünde yazınız.

1

3

5

7

9

10

6

8

4

2

1. Oluşumunda insanların etkisinin olmadığı ve doğada var olan tüm zenginliklere ……............….. 
denir.

2. Madenlerin yer altından çıkarılması ile ilgili ekonomik faaliyete …………………………  denir.
3. Ülkemizde Soma (Manisa) ve Tunçbilek’te (Kütahya) çıkarılan ……………………… tükene-

bilir (yenilenemeyen) enerji kaynaklarındandır. 
4. Ülkemizde yatırım yapmak için …………………….. gerekli unsurlardandır.
5. Devletimizin eğitim, sağlık, güvenlik ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin yapılabilmesi için yeri-

ne getirdiğimiz vatandaşlık görevine ……………denir.
6. Nitelikli insanın özellikleri arasında ……………......................………..  da vardır.

7. Yükseklik korkusu olmayan, soğuk kanlı, seyahat özrü ve sağlık sorunları olmayan, verilen 
eğitimleri başarı ile tamamlayan biri …………………. mesleğinde başarılı olabilir. 

8. Ülkemizde bitkisel yağ fabrikası kurmak isteyen bir yatırımcı zeytinin bol olduğu ………….. 
kıyılarında yatırım yapabilir.

9. Ormanların bilinçsiz şekilde yok edilmesi ……………. yoluyla verimli toprakların yok olması-
na neden olur.

10. Mobilya, kâğıt ve kereste sanayisinin ham madde kaynağını ……………………. oluşturur.

SB. 6. 5. Sarmal Ünite Etkinlikleri

ETKİNLİK 1
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SB. 6. 5. Sarmal Ünite Etkinlikleri

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

Seramik, fayans ve cam üretiminde kullanı-
lan doğal kaynak madenlerdir.

KOP’a son katılan illerimizle birlikte proje 
kapsamındaki il sayısı 12’ye ulaşmıştır.

Ülkemizde yatırım 
yapmak için gerek-
li unsurlardan birisi 
de iş gücüdür.

Meslek seçiminde bulunacak kişinin kendi-
sini iyi tanıması gerekir.

1.
 Ç

ık
ış

2.
 Ç

ık
ış

3.
 Ç

ık
ış

4.
 Ç

ık
ış

5.
 Ç

ık
ış

6.
 Ç

ık
ış

7.
 Ç

ık
ış

8.
 Ç

ık
ış

Kömür, petrol ve do-
ğal gaz gibi yakıtlar 
fosil enerji kaynak-
larındandır.

Nitelikli insanın 
önemli özelliklerinden 
biri de içe kapanık ol-
masıdır.

Rezerv bakımından 
en zengin olduğu-
muz kaynaklardan 
birisi de petroldür.

ETKİNLİK 2
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ÜRETİM, 
DAĞITIM VE 

TÜKETİM

Ülkemizin 
Kaynakları ve 

Ekonomik
Faaliyetleri

Kaynaklarımızı 
Doğru 

Kullanıyorum

Vergilerimiz 
Kazançlarımızdır

Vergilerimiz Ka-
zançlarımızdır

Yatırım ve
Pazarlama

Orman

Toprak

Maden

 Su

 Emlak

Gelir

 Pazarlama

 Yenilenebilir

Hava kirliliği

Su kirliliği

Sanat  Sözel Yenilikçi

Girişken

 Madencilik

 Devlete kaynak 
sağlama

 Kamu hizmetlerini
yerine getirme

Enerji Kaynakları

Sorunlar

Amaçları

Ekonomik Faaliyetler

Çeşitleri

Yenilenemeyen

Çevre Kirliliği

Halka hizmet

Özel işlem

ETKİNLİK 3
Aşağıdaki diyagramı tamamlayınız.

SB. 6. 5. Sarmal Ünite Etkinlikleri

Mesleğimi 
Bilinçli Şekilde 

Seçiyorum

     Edebiyat      Sayısal

Araştırmacıİlgi Alanları Yetenekler

Nitelikli İnsan 
Gücü ve Gelişen 

Ekonomi
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KAYNAKÇA

KİTAPLAR
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 

ve 7. Sınıflar), Ankara 2018.

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2011.

GENEL AĞ ADRESLERİ
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fidan-dikmede-turkiyenin-guinness-rekoru-tescillendi/1642335 

(Erişim Tarihi 07.02.2020)

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/balikcilar-vira-bismillah-dedi-tezgahlar-senlendi/1570321 

(Erişim Tarihi 08.02.2020)

https://www.aa.com.tr/tr/yasam/turkiyenin-en-uzun-kiyi-seridi-milyonlari-agirliyor/883408 

(Erişim Tarihi 08.02.2020)

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-ikinci-buyuk-ruzgar-enerji-santralinde-rekor-ocak-ayi-uretimi/1425691 

(Erişim Tarihi 15.02.2020)

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/kadin-girisimci-isledigi-mermeri-avrupa-ve-amerikaya-ihrac-ediyor/1638047 

(Erişim Tarihi 14.02.2020)

https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Bor 

(Erişim Tarihi 05.02.2020)

https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Bakanlik-Haberleri/Bakan-Donmez-Turkiye-yenilenebilir-enerjide-merkez-olacak  

(Erişim Tarihi 14.02.2020)

https://usak.ktb.gov.tr/TR-75304/tarim-ve-sanayi.html  

(Erişim Tarihi 14.02.2020)

Kapak 

41751377_l 31.05.2020 02.15

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Bölümü

29321536_l 31.05.2020 02.30

46228427_l 31.05.2020 02.45

41060358_l 31.05.2020 03.15

97528081 31.05.2020 03.30

6.5.1.ETKİNLİK 1

27353356 31.05.2020 08.30

49180025 31.05.2020 08.45

93411663 31.05.2020 09.30

88781712 31.05.2020 09.45

6.5.1. ETKİNLİK 4

Bu görsel, materyalin 
tasarımcıları tarafından hazır-
lanmıştır.

6.5.1. ETKİNLİK 6

Bu görsel, materyalin 
tasarımcıları tarafından hazır-
lanmıştır.

Dilsiz Harita

6.5.1. ETKİNLİK 7

33125535 31.05.2020 10.15

45016618_xl 31.05.2020 10.30

43325834_l 31.05.2020 11.00

31902197 31.05.2020 11.45

80618028 31.05.2020 12.30

92151064_xl 31.05.2020 13.00

6.5.1. ETKİNLİK 11

https://www.ogm.gov.
tr/SitePages/OGM/OG-
MHaberler.aspx?l=d-
48f9a06-6f97-48b9-9ba4-7b9d-
fae5e8dd&i=20448

08.03.2020 14.30

6.5.1. ETKİNLİK 12

GÖRSEL KAYNAKÇA
*ID Numaraları verilen görseller www.123rf.com stok fotoğraf ajansıdan alınmıştır.
*Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası ve Mevlana Kalkınma Ajansının  Konya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne eğitim amaçlı faaliyetlerinde kullanılması için izin verdiği görseller yer almaktadır.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fidan-dikmede-turkiyenin-guinness-rekoru-tescillendi/1642335
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/balikcilar-vira-bismillah-dedi-tezgahlar-senlendi/1570321
https://www.aa.com.tr/tr/yasam/turkiyenin-en-uzun-kiyi-seridi-milyonlari-agirliyor/883408
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-ikinci-buyuk-ruzgar-enerji-santralinde-rekor-ocak-ayi-uretimi/1425691
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/kadin-girisimci-isledigi-mermeri-avrupa-ve-amerikaya-ihrac-ediyor/1638047
https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Bor
https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Bakanlik-Haberleri/Bakan-Donmez-Turkiye-yenilenebilir-enerjide-merkez-olacak
https://usak.ktb.gov.tr/TR-75304/tarim-ve-sanayi.html
https://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMHaberler.aspx?l=d48f9a06-6f97-48b9-9ba4-7b9dfae5e8dd&i=20448
https://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMHaberler.aspx?l=d48f9a06-6f97-48b9-9ba4-7b9dfae5e8dd&i=20448
https://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMHaberler.aspx?l=d48f9a06-6f97-48b9-9ba4-7b9dfae5e8dd&i=20448
https://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMHaberler.aspx?l=d48f9a06-6f97-48b9-9ba4-7b9dfae5e8dd&i=20448
https://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMHaberler.aspx?l=d48f9a06-6f97-48b9-9ba4-7b9dfae5e8dd&i=20448
http://rf.com
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Milli Eğitim Bakanlığı, Temel 
Eğitim Programı Sosyal Bilgiler

Folyo Nu: 10 11

6.5.1. ETKİNLİK 13

37561811 31.05.2020 13.30

54130308 31.05.2020 14.00

85389723 31.05.2020 15.00

46099557 31.05.2020 16.00

107733773 31.05.2020 16.30

13380010 31.05.2020 16.45

6.5.1. ETKİNLİK 14

108100496 31.05.2020 17.30

https://cdnuploads.aa.com.tr/
uploads/Contents/2019/09/01/
thumbs_b_c_f44eb24850b347ff-
20ccbc32b7852006.jpg

10.03.2020 09.30

Bu görsel, materyalin 
tasarımcıları tarafından hazır-
lanmıştır.

6.5.1. ETKİNLİK 19

99719553 31.05.2020 18.15

19452485 31.05.2020 18.45

https://www.mta.gov.tr/v3.0/
sayfalar/bilgi-merkezi/endustri-
yel-hammaddeler/bor.jpg

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Turizm Bölümü Arşivi

39390838 31.05.2020 19.15

44652946 31.05.2020 19.45

36262367 31.05.2020 20.00

Bu görsel, materyalin 
tasarımcıları tarafından hazır-
lanmıştır.

Dilsiz Harita

6.5.2. ETKİNLİK 1

Bu görsel, materyalin 
tasarımcıları tarafından hazır-
lanmıştır.

Dilsiz Harita

6.5.2. ETKİNLİK 2

31575996 31.05.2020 20.30

6.5.2. ETKİNLİK 3

80651025 31.05.2020 21.00

21570805 31.05.2020 21.30

40625350 31.05.2020 21.45

39147012 31.05.2020 22.30

60958658 31.05.2020 22.45

96944761 31.05.2020 23.30

61988036 31.05.2020 23.45

30001986 01.06.2020 00.30

25888308 01.06.2020 01.00

49799299 01.06.2020 01.15

6.5.2. ETKİNLİK 7

26318121 01.06.2020 01.30

6.5.3. ETKİNLİK 1

Bu görsel, materyalin 
tasarımcıları tarafından hazır-
lanmıştır.

6.5.3. ETKİNLİK 2

Bu görsel, materyalin 
tasarımcıları tarafından hazır-
lanmıştır.

Dilsiz Harita

6.5.3. ETKİNLİK 3

31970712_xl 01.06.2020 02.00

36984834 01.06.2020 02.15

51007441 01.06.2020 02.30

63745870 01.06.2020 03.00

113266116 01.06.2020 03.30

35296042 01.06.2020 10.00

53298306 01.06.2020 10.13

6.5.3. ETKİNLİK 4

104946853 01.06.2020 10.45

6.5.4. ETKİNLİK 1

Bu görsel, materyalin 
tasarımcıları tarafından hazır-
lanmıştır.

6.5.4. ETKİNLİK 3

33029495 01.06.2020 11.15

47026913 01.06.2020 11.45

32935346 01.06.2020 12.30

35475548 01.06.2020 12.45

11066819 01.06.2020 13.45

Bu görsel, materyalin 
tasarımcıları tarafından hazır-
lanmıştır.

6.5.6. ETKİNLİK 5

Bu görsel, materyalin 
tasarımcıları tarafından hazır-
lanmıştır.

88027591 01.06.2020 14.30

KAYNAKÇA

https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/09/01/thumbs_b_c_f44eb24850b347ff20ccbc32b7852006.jpg
https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/09/01/thumbs_b_c_f44eb24850b347ff20ccbc32b7852006.jpg
https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/09/01/thumbs_b_c_f44eb24850b347ff20ccbc32b7852006.jpg
https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/09/01/thumbs_b_c_f44eb24850b347ff20ccbc32b7852006.jpg
https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/endustriyel-hammaddeler/bor.jpg
https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/endustriyel-hammaddeler/bor.jpg
https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/endustriyel-hammaddeler/bor.jpg

