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7. ÜNİTE KÜRESEL BAĞLANTILAR

SB. 7. 7. 1. Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir.

Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan Türkiye’nin üye olduğu kuruluşları örnekteki gibi işa-
retleyiniz.

Etkinlik 1

SORU

Birleşmiş Milletler Teşkilatının kuruluş amaçları arasında,

I. İnsanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapmadan insan haklarına saygı gösterilmesini 
sağlamak

II. Savaşları ve barışa yönelik tehditleri önlemek
III. Ülkelerin yönetiminde söz sahibi olmak

ifadelerinden hangileri yer almaktadır?

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

Dünya Sağlık Örgütü Kuzey Atlantik
Antlaşması Örgütü Arap Birliği Petrol İhraç Eden

Ülkeler Birliği

OPEC

Güney Amerika
Ortak Pazarı Avrupa Birliği Avrasya Ekonomik

Topluluğu Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü

Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı Avrupa Konseyi İslam İşbirliği Teşkilatı



7. ÜNİTE KÜRESEL BAĞLANTILAR

SB. 7. 7. 1. Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir.

Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşların faaliyet alanlarıyla ilgili diyagramı örnekler-
de olduğu gibi doldurunuz. 

SORU

Etkinlik 2

UNESCO 1945‘te Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulmuş bir teşkilattır. Eğitim, bilim, kültür ve 
iletişim alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Buna göre UNESCO’nun aşağıdakilerden hangisine destek vermesi beklenemez?

A) Dede Korkut hikâyelerinin yeniden yayımlanmasına
B) Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nın korunmasına
C) Kimyasal atıklarla ilgili toplantılar düzenlenmesine
D) Truva antik kentinde yapılacak kazılara

EKONOMİK

EĞİTİM VE
KÜLTÜR

ULUSLARARASI
KURULUŞLAR

SİYASİ

YARDIM

Dünya Bankası

UNESCO
Birleşmiş Milletler 
Gıda Programı (WFP)

Avrupa Konseyi
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SORU

SB. 7. 7. 1. Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir.

Aşağıdaki uluslararası kuruluşlarla ilgili tabloyu örneklerde olduğu gibi doldurunuz.  Etkinlik 
ile ilgili soruyu cevaplayınız.

Etkinlik 3

Kuruluşun Adı
Kısaltma-

sı
Kuruluşun Amaçları

Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı

UNDP
İnsanların daha iyi şartlarda yaşamalarına destek 
vermek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Kuzey Atlantik Antlaşması 
Örgütü

UNICEF

UNESCO

Avrupa Konseyi
İnsan haklarını koruyarak ırkçılık, yabancı düşman-
lığı ve çevre sorunlarına çözüm aramaktadır.

WHO

İslam İşbirliği Teşkilatı

Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü

BM

Türkiye yukarıdaki uluslararası ve bölgesel kuruluşlara üye olarak çeşitli alanlarda aktif roller 
üstlenmiştir. Bu durum Türkiye’nin dış politikada hangi esasları benimsediğinin kanıtı olamaz?

A) Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini benimsemek
B) Bölgesinin ve dünyanın en güçlü devleti olmak
C) Milletlerin kendi geleceklerini belirlemesi ilkesini benimsemek
D) İnsanlığın sorunlarının çözümüne katkı sağlamak



7. ÜNİTE KÜRESEL BAĞLANTILAR

SB. 7. 7. 1. Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir.

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

Etkinlik 4

SORU

TÜRK KONSEYİ
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi

Türk dili konuşan ülkeler arasında iş birliğini teşvik etmek için 2009’da oluşturulmuş ulusla-
rarası bir teşkilattır. Kurucu üyeleri Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’dir. Özbekistan sonradan 
Konseye üye olmuştur. Konseyin amaçlarından bazıları: Türk dünyasının tarihi ve kültürel 
birikimlerinden faydalanmak, dış politikada ortak tavır sergilemek, bölgesel ve ikili iş birliğini 
geliştirmektir. Türk Konseyi bilim, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında faaliyetlerde bulun-
maktadır. 

Konseyin kuruluş amaçları 
nelerdir?

Türk Konseyi hangi dü-
zeyde çalışmalar yap-
maktadır?

Faaliyet alanları nelerdir?

Türk Konseyi’ne hangi 
ülkeler üyedir? 

Ülkemiz, dünyada barışı destekleme ve koruma operasyonlarına ilk kez Kore Savaşı sırasında baş-
lamıştır. Türkiye bu tarihten sonra da imkânları ölçüsünde katkı sağlamaya devam etmiştir. Afga-
nistan, Bosna  Hersek ve Kosova gibi dünyanın çeşitli bölgelerindeki barış operasyonlarında askerî 
personel desteği vererek dünya barışına katkı sağlamaktadır.

Buna göre ülkemiz hangi uluslararası kuruluşa bağlı olarak görev yapmaktadır?

A) Avrupa Birliği
B) NATO
C) İslam İşbirliği Teşkilatı
D) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı



7. ÜNİTE KÜRESEL BAĞLANTILAR

SB. 7. 7. 1. Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir.

Etkinlik 5

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

BİLGİLER DOĞRU YANLIŞ YANLIŞ İSE DOĞRUSU

Ülkemiz dünyadaki bütün uluslarara-
sı kuruluşlara üyedir.

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin kurucu 
üyelerinden biridir.

Avrupa Konseyi, dünya çocuklarının 
haklarını korumak için kurulmuştur.

UNESCO, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
doğumunun 100. yıl dönümü dola-
yısıyla 1981 yılını “Dünya Barış Yılı” 
olarak ilan etmiştir.

Uluslararası kuruluşlara sadece dev-
letler üye olabilir.

Uluslararası kuruluşlar; ortaya çıkan 
çatışmaları çözmek, sosyal ilişkileri 
geliştirmek ve küresel sorunlara çö-
züm üretmek amacıyla kurulmuşlardır.

NATO, askerî alanda faaliyet göste-
ren bir kuruluştur.

UNICEF bölgesel bir kuruluştur.

Birleşmiş Milletlere üye olmak diğer 
devletler tarafından tanınan bir devlet 
olmanın önemli göstergelerinden 
biridir.

Uluslararası kuruluşlar üyesi olan 
devletlere emir verme ve onları de-
netleme yetkisine sahiptir.

   



7. ÜNİTE KÜRESEL BAĞLANTILAR

SB. 7. 7. 1. Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir.

Etkinlik 6

Liderliğini Türkiye’nin yaptığı uluslararası bir kuruluş kurduğunuzu düşünerek aşağıdaki 
kutucukları doldurunuz.

Kuruluşunuzun Adı

Kuruluşunuzun Sloganı

Kuruluşunuzun Amaçları

Kuruluşunuza Üye Ülkeler

Kuruluşunuzun yapacağı çalışmaları 
topluma nasıl duyurursunuz?

Kuruluşunuzun Logosu
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SB. 7. 7. 2. Türkiye’nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanır.

Etkinlik 1

SORU

Aşağıdaki diyagrama Türkiye’nin üye olduğu ekonomik kuruluşları örneklerde olduğu gibi 
yazınız.

Türkiye’nin Üye Olduğu
Ekonomik Kuruluşlar

TRACECA

G20

Üyeleri coğrafi olarak birbirine yakın ve komşu olan ülkelerden oluşmaktadır. Birbirlerine destek ola-
rak aralarında teknolojik, sosyal ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan örgütün merkezi 
İstanbul’dadır. Üye ülkeler ait oldukları coğrafyada barışı, istikrarı ve ekonomik refah seviyesini artır-
maya çalışmaktadır. Bu amaca ulaşmak için seçilen araç ise ekonomik iş birliğidir.

Metinde bahsedilen uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) TRACECA B) G20 C) BM D) KEİ
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SB. 7. 7. 2. Türkiye’nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanır.

Etkinlik 2

Aşağıdaki haritadan yararlanarak soruları cevaplayınız.

Türkiye’nin en uzun ve en kısa kara sınırına sahip olduğu ülkeleri yazınız.

Haritadaki devletlerden hangileri Gelişen Sekiz Ülke (D-8) üyeleri arasındadır?

Başkanı olduğunuz ve merkezi Türkiye’de olan bölgesel bir iş birliği örgütü kuracak olsay-
dınız bu örgüte hangi ülkeleri, hangi gerekçelerle davet ederdiniz? Yazınız.

Türkiye’nin kara sınırı olduğu komşu ülkelerin adlarını haritada doğru yere yazınız.
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Etkinlik 3

Öğretmenin sorusuna yanlış cevap veren öğrencilerin adını ve cevapların doğrusunu metin 
kutusuna yazınız.

SB. 7. 7. 2. Türkiye’nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanır.

Çocuklar, ilişkide olduğumuz ulus-
lararası kuruluşlar hakkında kimler 
bilgi vermek ister?

Akdeniz İçin Birlik (AİB), bü-
tün dünya ülkeleri arasında 
iş birliğinin güçlendirilmesini 
amaçlayan bölgesel bir örgüt-
tür. Merkezi İspanya’dadır.

Gelişen Sekiz Ülke  
(D-8) örgütünün amacı 
kalkınma yolunda iler-
leyen ülkelerin iş birliği 
yaparak dünya eko-
nomisinde daha güçlü 
hâle gelmeleridir.

G-20, dünyadaki en 
gelişmiş ülkelerin 
temsil edilmesi ama-
cıyla 1999’da ku-
rulmuştur. Türkiye, 
2015’de G-20 dönem 
başkanlığı görevini 
yürütmüştür.

Karadeniz Ekonomik İşbirli-
ği (BSEC) Örgütü, üyesi olan 
ülkelerin coğrafi yakınlıkların-
dan ve ekonomik özelliklerin-
den yararlanarak ekonomik, 
bilimsel ve teknolojik iş birli-
ğini geliştirmeyi amaçlamak-
tadır.1992’de kurulan örgütün 
merkezi İstanbul’dadır.

Arda

Dicle

İdil

Meriç
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Etkinlik 4

SORU

Aşağıdaki uluslararası kuruluşların hangi alanlara yönelik faaliyetlerde bulunduklarını işaretle-
yiniz. (Birden fazla işaretleme yapabilirsiniz.)

SB. 7. 7. 2. Türkiye’nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanır.

Ekonomik
Eğitim
kültür

Siyasi Turizm Sağlık

1 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)

2 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

3
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve 
Kültür  Örgütü (UNESCO)

4
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü (UNWTO)

5 Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

6
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşki-
latı (OECD)

7 Birleşmiş Milletler UN)

8
Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Örgütü (BSEC)

9 Gelişen 8 Ülke (D-8)

Ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin yoğun olduğu alanlar haritada hangi numaralarla göste-
rilmiştir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV
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Etkinlik 1

Tabloda verilen bilgilerden kalıp yargıya ait olanları örnekte olduğu gibi işaretleyiniz.

Etkinlik 2

Ön yargı ile ilgili ifadeleri kullanarak soruları örnekte olduğu gibi cevaplayınız.

SB. 7. 7. 3. Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular.

Empati kuramamak Toplumsal ayrışma Sosyoekonomik farklılık

Toplumsal çatışma
Farklılıklara saygılı 

olmamak
Cinsiyet ayrımcılığı

Kültürel farklılık
Karşımızdaki kişiyi yete-

rince tanımamak
Arkadaşlık ilişkilerinde 

bozulma

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Ön yargının sebepleri
nelerdir?

Ön yargının çeşitleri 
nelerdir?

Ön yargının sonuçları 
nelerdir?

Bilgi ve deneyime dayanır.

Genelleştirme ve özelleştirme eğilimi 
vardır.

Bilimsel temele dayanır.

Sözlü kültüre ait ürünlerdir.

Toplumda ayrımcılığa sebep olur.

Medyanın etkisi fazladır.

Zamanla olumsuz duygu ve düşün-
celere dönüşür.

Günlük hayatta karşılaştığımız 
sorunlardan biridir.

Değişmesi zordur.

Belirli bir nesneye ya da gruba karşı 
zihnimizde oluşturduğumuz bilgilerdir.

3
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Etkinlik 3

SORU

Kalıp yargı ile ilgili diyagramı örneklerde olduğu gibi doldurunuz.

SB. 7. 7. 3. Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular.

KALIP YARGI

SEBEPLERİ SONUÇLARI ÇÖZÜM
YOLLARI

Kültür farklılıklarına 
saygı göstermemek     

Ayrımcılık      Empati kurmak                                                                                                                              

I. Kalıp yargılar tamamen olumludur.
II. Kalıp yargılar değiştirilebilir.
III. Kalıp yargılar bilimsel verilere dayanır.
IV. Kalıp yargılar özelleştirme ve genelleştirme şeklinde gelişir. 

Buna göre hangisi ya da hangileri kalıp yargıyla ilgili özelliklerden değildir?

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

SORU

İnsanlar yaşam tarzımıza, kılık kıyafetimize, dinlediğimiz müziğe ve konuşma şeklimize kadar pek 
çok konuda bizleri değerlendirir ve zihinlerinde birtakım fikirler oluştururlar.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır?

A) Demokrasi B) Empati C) Kalıp yargı D) Saygı
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Etkinlik 4

SORU

Begüm’ün yazdıklarını okuyup soruları cevaplayınız. 

SB. 7. 7. 3. Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular.

Yanlış davranışlardan biri de ayrımcılık yapmaktır. Ayrımcılık insanları “ötekileştirmek” olarak 
adlandırılır. Her şey insanları etiketlemekle başlıyor aslında. Ten renklerine, dinlerine, tarzlarına, 
zevklerine, kıyafetlerine, ekonomik durumlarına ve kültür seviyelerine göre insanlar birbirlerini 
etiketliyorlar. Bu etiketlerden birini yapıştırır yapıştırmaz dışlamış ya da dışlanmış oluyoruz. İçten 
içe küçümsüyoruz birbirimizi. Gözden kaçırdığımız çok önemli bir şey var. Birilerini kendimizden 
mahrum bıraktığımızı zannederken aslında biz dışladığımız insanlardan mahrum kalıyoruz. Bize 
benzemediğini düşündüğümüz insanlara şans tanımalıyız. Tanımadan, konuşmadan, dinleme-
den etiketleyerek kaybetmemeliyiz insanları. Anlaşamayacağımızı düşündüğümüz insanlardan 
çok şey öğrenebilir, tecrübelerinden faydalanabiliriz.

Kalıp yargı insanları özelliklerine göre sınıflandırma eğiliminin neden olduğu bir algılama ve davra-
nış biçimidir. İnsanlarda var olduğu sanılan bu özellikler çoğunlukla gerçeğe dayanmaz. Kalıp yargı 
özelleştirme eğilimi ve genelleştirme eğilimi doğrultusunda gelişmektedir.

Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi kalıp yargıya örnektir?

A) Yunus Emre’nin tuttuğu takımın bu sene şampiyon olacağına inanması
B) Ayberk’in kırsal kesimden gelen yeni komşularına mesafeli davranması
C) Sevim’in Japonların hepsinin çok çalışkan ve zeki olduğunu düşünmesi
D) Neslihan’ın sınıfa yeni gelen bir öğrenciyi arkadaş grubuna almak istememesi

Begüm’e göre insanlar hangi konularda ayrımcılık yaparlar? Yazınız.

Begüm, insanların ayrımcılık yapmasının sebepleri ile ilgili neler söylüyor? Yazınız.

Begüm’e göre ayrımcılık yapmamak bize neler kazandırır? Yazınız.

Farklı kültürlere sahip insanlara yönelik kalıp yargılar toplumsal ilişkileri nasıl etkiler? 
Yazınız.
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Etkinlik 5

SORU

Aşağıdaki kelime ya da kelime gruplarını cümlelerde  boş bırakılan yerlere uygun bir şekilde 
yazınız.

SB. 7. 7. 3. Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular.

1. Bir kimse veya bir durumla ilgili olarak belirli olaylara göre edinilmiş olumlu veya olumsuz düşün-
celere ………………….. denir.

2. Oturduğu bölgede doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış kişilere ……………. denir.

3. Müslümanlara karşı oluşan ayrımcılık politikasına …………………………. denir.

4. Belirli bir insan veya topluluk hakkında yaygın biçimde paylaşılan genellemelere 

……………………….. denir.

5. İnsanlara eşit davranılmamasına ………………………. denir.

6. İnsanların yaşamlarındaki ve toplumdaki tutum ve eylemlerine ………………………. denir.

7. Toplumların kendine özgü olan düşünce ve sanat eserlerinin tamamına ……………….. denir.

8. Bir kişinin özelliklerini onunla aynı kategoride bulunan diğer kişilere yaymasına …………………… 
denir.

9. Bir ülke ya da bir toplulukla ilgili düşüncemizi o ülke veya topluluktan olan bir kişiye uygulamaya 
………………………….. denir.

10. Aralarında dil, tarih ve duygu birliği olan insan topluluğuna ………………….. denir.

Ön yargı yeterli bilgiye sahip olunmadan bir kişi  ya da bir olay hakkında karar verilmesidir. Ön yargılı 
olmak insanların hatalı düşünmesine ve davranmasına neden olabilmektedir. Örneğin kültürel farklı-
lıklara ön yargı ile yaklaşmak toplumda pek çok sorunu beraberinde getirmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı sorunlardan biri olarak gösterilemez?

A) Ön yargı toplumda ayrımcılığın oluşmasına sebep olmaktadır.
B) Ön yargı kültürler arası etkileşimi hızlandırmaktadır.
C) Farklı kültürlere sahip insanlar çoğunluk tarafından dışlanabilmektedir.
D) Toplumda farklı gruplar arasında şiddet olaylarına sebep olabilmektedir.

davranış

İslamofobi

ön yargı

yerli

kalıp yargı sanat

ayrımcılık

genelleme

kültür eşitlik

millet

özelleştirme
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Etkinlik 1

Küresel sorunlar hakkındaki görselleri örnekte olduğu gibi sınıflandırınız.

SB. 7. 7. 4. Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorunların çözümüne yönelik fikir önerileri 
geliştirir.

TSUNAMİ

HORTUM

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

GÖÇ

VOLKANİK HAREKETLER

KURAKLIK

YANGIN

SEL

DEPREM

İnsan Etkisi ile Oluşan 
Küresel Sorunlar

Doğal Yollarla Oluşan 
Küresel Sorunlar

Küresel Sorunlardan 
Ülkemizde Görülenler

Çevre kirliliği
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Etkinlik 2

Şemada küresel sorunlarla ilgili boş bırakılan yerleri örnekte olduğu gibi doldurunuz.

AÇLIK TERÖR

• Savaş ve iç çatışma yaşayan ülkelerin askerî 
harcamalara yönelmeleri sonucu bu ülkelerde 
üretim ve kalkınma yatırımları durmaktadır. 

• Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan ku-
raklığın etkisi ile sulu tarım yapılan alanlar azalır. 

SEBEPLERİ SEBEPLERİ

İNSANLIĞA
ETKİLERİ

İNSANLIĞA
ETKİLERİ

ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ

ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ

SB. 7. 7. 4. Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorunların çözümüne yönelik fikir önerileri 
geliştirir.
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Greta Thunberg (Girieta Tuhunbariy) 2003'te İsveç'te doğdu. 8 yaşına gelince kutupların 
eridiğini, kutup ayılarının yok olduğunu ve denizlerin zehirlendiğini anlatan belgeseller iz-
ledi. İzlediklerini unutamadı ve iklim hareketinin acilliğini fark etti. Devamlı bunlar hakkında 
düşünen Greta, etrafına bakıp hiçbir somut hareket göremeyince 11 yaşındayken “İklim İçin 
Okul” grevini başlattı. Bu grev ile medyanın dikkatini çekti ve o günden bu yana iklim aktivisti 
olarak tanındı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda konuşan Greta artık tüm 
dünyanın gündemindeydi.
Greta iklim değişikliği hususunda akıllıca bir soru soruyor: 
— Bilerek kitlesel bir yok oluşa mı neden oluyoruz? Eğer küresel ısınmayla mücadele et-
memiz gerekiyorsa ve bu acilse neden etmiyoruz? Neden denizleri kirletmeye devam edi-
yoruz?
Greta, Dünya Ekonomi Forumu’nun yapıldığı İsviçre’nin Davos kentinde yaptığı konuşma-
sında şu ifadeleri kullandı: "Benim her gün hissettiğim korkuyu sizin de hissetmenizi istiyo-
rum. Hepinizin harekete geçmesini istiyorum. Eviniz yanıyormuş gibi… Çünkü olan budur."    

Etkinlik 3

Aşağıdaki genel ağ haberini okuyup soruları cevaplayınız.

Genel Ağ Haberi   w
w

w

Greta Thunberg kimdir ve hangi küresel soruna dikkat çekmektedir? Yazınız.

Greta Thunberg’i bu küresel sorunla mücadeleye iten sebepler nelerdir? Yazınız.      

Greta Thunberg, mücadeleye davet ettiği küresel soruna karşı neler önermektedir? Yazınız.

Siz olsanız hangi küresel sorunu çözmeye yönelik ne gibi çalışmalar yapardınız? Yazınız.

SB. 7. 7. 4. Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorunların çözümüne yönelik fikir önerileri 
geliştirir.
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Etkinlik 4

Etkinlik 5

Aşağıda boş bırakılan yerleri örneklerde olduğu gibi doldurunuz.

Aşağıdaki durumları ilgili oldukları küresel sorunlara ait kutucuklara örnekteki gibi yazınız. 
(Birden fazla yazabilirsiniz.)

Küresel İklim Değişikliğine 
Çözüm Önerileri

Sel ve Su Taşkınlarının Zararlarını 
Önleyici Çözüm Önerileri

•  Enerji tüketiminin azaltılmalı

• 

• 

• 

• 

• 

• Su kanalları yapılarak suyun 
yönlendirilmesi

• 

• 

• 

• 

• 

A
Sosyal ilişkilerde 
değişim 

B
Psikolojik 
sorunlar 

C Siyasi problemler Ç Sağlık sorunlar

D Toplu ölümler E Zorunlu göç F İşsizlik G
Ekonomik 
zararlar

H
Sel ve su taşkın-
ları

I Yoksulluk İ
Ormanların 
tahrip edilmesi

J Kuraklık

K Can ve mal kaybı L
Bitki örtüsünde 
azalma

AÇLIK TERÖR DOĞAL AFETLER GÖÇ

D

SB. 7. 7. 4. Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorunların çözümüne yönelik fikir önerileri 
geliştirir.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME

BİLGİLER DOĞRU YANLIŞ YANLIŞ İSE DOĞRUSU

Sanayisi gelişmiş ülkeler atmosferi 
kirleterek küresel ısınmaya neden 
olmaktadır.

Kalıp yargılar zaman içerisinde ön 
yargılara dönüşür ve toplum içerisin-
de ayrımcılığa neden olur.

Bir gruba veya grubun üyelerine 
karşı beslenen olumsuz tutum ve 
davranışların tümüne ön yargı adı 
verilir.

İnsanlar kişisel özellikleri ile değil ait 
oldukları grubun özellikleri nedeniyle 
kalıp yargıların hedefi olur.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkila-
tı’nın merkezi Romanya’dadır.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgü-
tü, dünyadaki gıda ve tarımla ilgili 
çalışmaları organize edip geliştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Avrupa Konseyi; insan haklarını, 
hukukun üstünlüğünü ve çoğulcu 
demokrasi ilkelerini korumayı amaç-
layan çalışmalar yapar.

Dünya üzerinde kara ve denizlerde 
oluşan sıcaklık artışına küresel ısın-
ma denilmektedir.

   

Etkinlik 1

Aşağıdaki bilgileri doğru ya da yanlış olma durumlarına göre örnekte olduğu gibi işaretleyi-
niz. Yanlış ise doğrusunu yazınız.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME

Etkinlik 2

Aşağıdaki diyagramı tamamlayınız.

Küresel 
Sorunlara

Çözüm
Üretiyorum

Ekonomiye
Yön Veren
Kuruluşlar

KÜRESEL
BAĞLANTILAR

Türkiye’de 
ve Dünyada

Bariş

İnsanları
Nasil

Tanıyoruz?

Askerî ve Siyasi

Küresel Sorunlar

Bölgesel Olanlar             
Olumlu Kalıp
Yargılar            

Olumsuz Kalıp 
Yargılar            Türkiye’nin Üye Olduğu

Uluslararası Kuruluşlar                                   

Eğitim–Kültür-Sağlık

NATO

Açlık

Akdeniz İçin Birlik

G20

WHO



7. ÜNİTE KÜRESEL BAĞLANTILAR

KAYNAKÇA

GENEL AĞ ADRESLERİ
https://www.haberler.com/greta-thunberg/ 

(Erişim Tarihi 27.02.2020)

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/greta-thunberg-kimdir-kac-yasinda-41356636 

(Erişim Tarihi 27.02.2020)
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