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ÜRETİYORUM, TÜKETİYORUM, BİLİNÇLİYİM

Oluşumunda insanın etkisinin bulunmadığı, doğada var olan tüm zenginliklere doğal kaynak denir. Topraklar, sular, 
ormanlar, madenler doğal kaynaklardandır.

Verilen doğal kaynakları görsellerde yer alan ekonomik faaliyetlerle örnekteki gibi eşleştiriniz.
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1. TOPRAKLAR 2. SULAR 3. ORMANLAR 4. MADENLER

Etkinlik 1Etkinlik 1
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Etkinlik 2Etkinlik 2

Kömür, petrol, doğal gaz, rüzgâr ve güneş başlıca enerji kaynaklarıdır. Enerji kaynakları insan yaşamının sürdürülme-
sinde tarih boyunca çok önemli bir yere sahip olmuş ve gelecekte de olmaya devam edecektir.

Verilen enerji kaynaklarından uygun olanları seçerek yenilenebilir enerji kaynakları görsele yerleştiriniz.

YENİLENEBİLİR 

ENERJİ

KAYNAKLARI

11

22

33

44

Rüzgâr enerjisi          –          Taş kömürü          –          Linyit          –          Güneş enerjisi

Doğal gaz          –          Hidroelektrik          –          Petrol          –          Jeotermal
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Etkinlik 3Etkinlik 3

Verimli ve geniş topraklara sahip olan ülkemizde tarım gelişmiştir. Ayrıca ülkemizde görülen farklı iklim tipleri saye-
sinde ürün çeşitliliği de oldukça fazladır. Tarımda çalışan nüfus oranımız giderek azalmasına rağmen modern tarım 
yöntemleri sayesinde üretim miktarı giderek artmaktadır.

Zeytin

Gübreleme

Mera

Çimento

Fayans

Çay

İlaçlama

Çavdar

Limon

Kiremit

Arpa

Tuğla

Sulama

Buğday

Greyfurt

Ayçiçeği

11

55

99

1313

22

66

1010

1414

33

77

1111

1515

44

88

1212

1616

Hayvan otlatmaya elverişli olan araziler ………9………...

Tarımda verimi artıran başlıca yöntemler ………………..

Tarım ve hayvancılık dışında toprağın kullanıldığı alanlar ………………..  

Türkiye’de üretilen başlıca sanayi bitkileri ……………….. 

Akdeniz ikliminde yetiştirilen ve turunçgiller olarak bilinen tarım ürünleri ……………….. 

Ülkemizde yaygın olan, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı tahıllar ………………..  

Tabloda verilen kelimelerin numaralarını örnekteki gibi doğru yerlere yerleştiriniz.
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Etkinlik 4Etkinlik 4

Çalışan ve maddi geliri olan tüm vatandaşlar geliri oranında vergi vermek zorundadır. Vergi hakkı ve sorumluluğu 
anayasamızda düzenlenmiştir.

      KAMU73. YARDIM OSMANGAZİ 189 ORHANGAZİ 180 68.

- Osmanlı Devleti'nde ilk vergi uygulamasını ……………….. başlatmıştır.

- Vergi hakkı ve sorumluluğu anayasamızın ……………….. maddesiyle düzenlenmiştir.

- Alo Maliye ……………….. telefon hattını arayarak fiş ya da fatura vermeyen işletmeleri bildirebiliriz.

- Devletin sunduğu eğitim, güvenlik, sağlık, altyapı, ulaşım gibi hizmetler ……………….. hizmeti olarak 

adlandırılır.

Etkinlik 5Etkinlik 5

Bir insanın en önemli kararlarından biri meslek seçimidir. Meslek seçimi bireyin yalnızca çalışma şartlarını ve gelirini 
değil, arkadaş çevresini yani sosyal yaşamını da etkiler.

Meslek seçimiyle ilgili verilen ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

Toplumda en çok kabul gören meslekleri seçmek daha başarılı olmamızı sağlar.

Seçilmek istenen mesleklerin şartları ve özellikleri detaylı bir şekilde araştırılmalıdır.

Bireyler meslek sahibi olarak aileleri kadar ülkelerine de ekonomik katkı sağlamış olurlar.

Meslek seçiminde yüksek kazanç sağlamak öncelikli tercih sebebi olmalıdır.

Doğru meslek seçebilmek için bireyin öncelikle kendisini tanıması gerekir.

Cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıdakilerden uygun ifadeleri seçerek doldurunuz.
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Etkinlik 6Etkinlik 6

Ekonomik yatırım yapılırken bir bölgenin iklimi, yer şekilleri, ulaşımı ve nüfusu dikkate alınır. Türkiye’de de ekonomik 
yatırımların dağılışında coğrafi özellikler etkilidir.

Uzun yıllar İstanbul’da yaşadıktan sonra doğdukları şehirlere dönüp orada yatırım yapmayı düşünen girişimci-
lerin, coğrafi özellikleri dikkate alarak hangi sektörleri tercih etmeleri gerektiğini örnekteki gibi yazınız.

Ayçiçek yağı 
fabrikası

Et 
kombinası

Çay 
fabrikası

Muz
 serası

Konserve 
fabrikası

Makarna 
fabrikası

S EK T Ö R L ERS EK T Ö R L ER

ALİ ( Doğum Yeri: İzmir) –         Konserve fabrikası  

TUĞBA ( Doğum Yeri: Van) – ……………….......………

ASLI ( Doğum Yeri: Konya) – ………………….......……

EMRE ( Doğum Yeri: Rize) – ……………….......………  

NECLA ( Doğum Yeri: Antalya)  – ………….......………

OKAN ( Doğum Yeri: Edirne) – ………………….....……
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Etkinlik 7Etkinlik 7

Eğitimli insan gücü bir ülkenin en önemli kaynağıdır. Eğitimli insan sayısının çok olduğu ülkeler ekonomik yönden çok 
daha hızlı bir şekilde kalkınabilirler. 

Nitelikli insanların özellikleriyle bu özelliklerin onlara sağladığı faydaları örnekteki gibi eşleştiriniz.

İşini iyi bir şekilde yapar.

Zamanını ve enerjisini yerinde kullanır.

Girişimcidir, işini severek yapar.

Yeniliklere açıktır.

İyi bir gözlemcidir.

A

C

B

D

E

C Yorulmadan ve hızlıca işini yapar. 

Çevresindeki değişimleri zamanında 
fark eder.

Başarılı çalışmalar ortaya koyar.

Yeni yatırımlar yapma konusunda isteklidir.

İşindeki gelişmeleri uygulamaktan çekin-
mez.
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Etkinlik 8Etkinlik 8

1. 
çıkış

2. 
çıkış

3. 
çıkış

4. 
çıkış

5. 
çıkış

6. 
çıkış

7. 
çıkış

8. 
çıkış

Tarımla birlikte en 
önemli besin kaynağı 
hayvancılıktır.

Hayvancılık faaliyetleri 
ülke ekonomisinde en 
büyük paya sahiptir.

Geniş düzlüklere sahip 
olmasından dolayı büyük-
baş hayvancılık en çok İç 
Anadolu’da yapılır.

Ülkemizde en fazla balık-
çılık Karadeniz’de
yapılmaktadır.

Akarsu ve göllerimizde 
kıyı balıkçılığı tercih edilir.

Delta ovaları arıcılığın en 
çok yapıldığı yerlerdir.

Ege kıyıları, özellikle 
Muğla, bal üretiminde ilk 
sıradadır.

İklim şartlarından dolayı 
kümes hayvancılığı Doğu 
Anadolu’da yapılamaz.

Bursa’da ipek sanayisi 
geliştiği için ipek böcekçi-
liği de yaygındır.

İpek böceğinin en önemli 
besin kaynağı dut yapra-
ğıdır.

Nüfusun yoğun olduğu 
yerlerde talebin çok olma-
sı kümes hayvancılığının 
yaygınlaşmasını sağla-
mıştır.

Yaz yağışlarıyla yeşeren 
gür otlaklar, büyükbaş 
hayvancılığa uygundur.

Koyun ve keçi küçükbaş 
hayvanlar sınıfına girmek-
tedir.

Küçükbaş hayvancılık, 
bozkır bitki örtüsünün 
hâkim olduğu yerlerde 
yaygındır.

Ü
LE

KE
M

İZ
D

E 
H

AY
VA

N
C

IL
IK

Sağladığı et, süt, yumurta, deri, yün gibi ürünlerle ekonomiye katkı sağlayan hayvan türlerinin yetiştirilip pazarlanma-
sına hayvancılık denir. Ülkemizde farklı hayvancılık türleri yapılmaktadır.

Ülkemizde yapılan hayvancılık faaliyetleriyle ilgili verilen bilgilerden doğru olanları takip ederek ulaşılacak çıkışı 
daire içine alınız.
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Etkinlik 9Etkinlik 9

Bir ülkenin en önemli kaynaklarından biri de ormanlardır. Toplam yüz ölçümümüzün yaklaşık %29'unun oluşturan 
ormanlarımız daha çok kıyı kesimlerde toplanmıştır.

Soruların cevaplarını bulmacadaki uygun yerlere yazınız.

Yukarıdan aşağıya:
1-  Sanayide kullanılan, işlenmemiş ürünler.
3-  En fazla rezervi ülkemizde bulunan ve sanayinin pek çok alanında kullanılan maden.
4-  Bitkisel yağ üretiminde en çok tercih edilen tarım ürünü.
6- Yatırım yapmak için gerekli olan anapara.
8- Yer altından çıkan doğal sıcak su ve buhardan elde edilen enerji.
Soldan sağa:
2-  Kâğıt, kereste ve mobilya üretmek amacıyla yapılan ekonomik faaliyet.
5-  Yakıldıklarında karbondioksit salgılayan kaynaklar.
7-  Hayvancılık faaliyetlerin yapıldığı otlak alanlar.
9-  Nohut, fasulye, mercimek gibi tarım ürünlerinin genel adı.
10- Kayısı üretiminde ilk sırada yer alan ilimiz.

2 4

3

1 5

7 6

8

9

10
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Etkinlik 10Etkinlik 10

Yeryüzündeki tüm canlıların ihtiyacı olan doğal kaynaklar sınırsız ve tükenmez değildir. Dünyada doğal kaynakların 
tükenmesi sadece nüfusun artmasıyla ilgili değildir. İnsanların doğadan tüketebileceklerinden çok daha fazlasını al-
ması bu durumun temel nedenidir.

Görselde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

Ülkemizdeki petrol
rafinerileri

Güneydoğu Anadolu

Orta Anadolu (Kırıkkale)

İpraş (İzmit)

İstanbul

Güneşli gün sayısı fazla oldu-
ğu için güneş enerji potansi-
yeli en fazla olan bölgelerimiz

Doğal gazla çalışan ter-
mik santrallerin bulun-
duğu illerimiz

Zonguldak, Afşin, Elbistan 
ve Soma’dan çıkarılan, de-
mir-çelik sanayisi ve termik 
santrallerde kullanılan enerji 
kaynakları
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Etkinlik 11Etkinlik 11

İleride daha büyük gelir elde etmek amacıyla yapılan ekonomik girişimler yatırım olarak adlandırılır. Ülkemizde ya-
pılan yatırımların sayısı ve kapasitesinin artması kalkınmamız açısından çok önemlidir. Yatırımlar sayesinde işsizlik 
azalacağı gibi üretimde dışa bağımlılık da en aza iner.

Almanya’da yaşayan Hasan Kılıç memleketi Niğde’ye patates cipsi fabrikası kurmaya karar vermiştir. Hasan 
Bey’in bu yatırımı yaparken yaptığı planlamada boş bırakılan yerlere, yatırım yapmak için gerekli olan unsurlar-
dan uygun olanları yazınız. 

Yatırım Yapmak İçin Gerekli Olan Unsurlar

Ham madde     Ulaşım  

Teknoloji

Enerji

Sermaye İş gücü

Memleketimin gençlerini eğitip fabrikamda çalıştırabilirim.                                           ......................................

Gurbette yıllarca yaptığım birikimleri fabrika inşaatı için kullanabilirim.                         ......................................

Kaliteli olduğu için Niğde ve Nevşehir'de yetişen patatesleri kullanabilirim.                   ......................................

Bu iş için yeni çıkan makinelerin araştırılmasına öncelik vermeliyim.                               ......................................

Yeni açılan Ankara-Niğde otoyolu sayesinde büyükşehirlere kolayca ulaşabilirim.        .....................................

İndirimli elektrik ve doğal gaz için gerekli kurumlara başvurabilirim.                              ......................................
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Etkinlik 12Etkinlik 12

Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Çok sayıda akarsu, baraj ve göle sahip olmamıza rağmen tatlı su 
kaynaklarımız sınırlıdır. Bu nedenle bilinçli su kullanımı, geleceğimizi kurtarmak için zorunludur.

Ülkemizde suların kullanım alanlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı kavram haritasında “?” işareti ile belirtilen yerleri 
uygun ifadelerle doldurunuz.

Tuzlu Su Kaynaklarımız
(Denizlerimiz)

Akdeniz

Yer altı suları

Sulardan
Yararlanma Yolları

Ege

Elektrik Enerjisi

Ulaşım Turizm

Tatlı Su KaynaklarımızSULARIMIZ

?

?

?

?

?

?

?
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TESTTEST

1 .1 .

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, dünya gıda ve kozmetik pazarlarının aranan mantar türü trüfün ülke ekonomisine 
kazandırılması için 130 dekar alanda suni trüf ormanları oluşturuldu. Bakanlık, trüf mantarının Türkiye’de fazla tanın-
madığını ancak kokusu ve benzersiz aromasından dolayı özellikle Avrupa ülkelerinde yoğun talep gördüğünü belirtti. 
Trüf mantarını ülke ekonomisine kazandırmak için “Trüf Ormanı Eylem Planı” hazırladıklarını anımsatan Bakanlık, bu 
çerçevede doğal trüf alanları tespit ederek trüf ormanına dönüştürüleceğini, uygun orman içi sahalarda da suni trüf or-
manlarının tesis edileceğini ifade etti. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Trüf Ormanı Eylem Planı” çalışmasının öncelikli amaç-
ları arasında hangisi yer alır?

A) Doğa turizmini canlandırmak.
B) Mobilya sektörüne katkı sağlamak.
C) Ülkemizdeki gıda ihtiyacını karşılamak.  
D) Yeni bir ihracat (dış satım) ürünü üretmek.
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2 .2 .

Ana gelir kaynağı doğal gaz olan körfez ülkesi Katar, pek çok tanınmış dünya markasının hissedarları arasında 
yer alıyor. Katar’ın 40’dan fazla ülkedeki yatırımlarının değerinin 400 milyar dolardan fazla olduğu hesaplanıyor. 
Katar’ın yurt dışında yaptığı yatırımların çoğunun stratejik sektörlerde ve uzun vadeli olması dikkati çekiyor. Ülke-
nin, altyapı, perakende, sağlık, bankacılık, otomotiv, spor, yatırım bankacılığı, gayrimenkul ve inşaat, turizm, tarım, 
ham madde ve ticaret sektörleri gibi çeşitli alanlarda yatırımları bulunuyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya 
Bankası (WB) verilerine göre, dünyanın üçüncü büyük gaz rezervine sahip ülkesi olan Katar, Bursa’dan daha kü-
çük bir nüfusa sahip olmasıyla da dikkati çekiyor. 2 milyon 832 bin nüfusu bulunan Katar, kişi başına düşen 97 bin 
dolarla ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Katar Yatırım Otoritesi; konumu, güçlü bankacılık sistemi, büyümeyi 
destekleyen demografik yapısı nedeniyle son yıllarda odağına aldığı Türkiye’de, özellikle finans, medya, enerji ve 
gayrimenkul alanlarına yatırım yapıyor.

Katar’ın farklı alanlarda ve ülkelerde ekonomik yatırımlar yapmasının temel nedeni hangisidir?

A) Fosil yakıtların tükenebilir olması.
B) Yer altı kaynaklarının yetersiz kalması.
C) Petrol ve doğal gazın doğayı kirletmesi.
D) Petrole talebin tüm dünyada sona ermesi.
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3 .3 .

Market raflarında rengârenk ambalajlarla bizi kendine çeken ürünlerin içindekiler kısımlarına hiç dikkat ettiniz mi? 
Peki çoğumuzun severek tükettiği çikolata, bisküvi, kek, hamburger, hazır patates kızartması, pizza, kahvaltılık 
gevrek gibi birçok üründe kullanılan palmiye yağını hiç duydunuz mu? Sokağımızda bulunan kedi ve köpekler için 
su ve yiyecek bırakırken bizden uzakta yaşayan hayvanların yaşam alanlarını tüketim alışkanlıklarımızla yok etti-
ğimizin farkında mıyız?
Gıda dışında pek çok sektörde kullanılan palmiye yağının tüketimi ülkemizde de giderek artıyor. Palmiye yağını 
ithal ettiğimiz Endonezya ve Malezya’da palmiye çekirdeği yetiştirmek için yağmur ormanları yakılıyor, ağaçlar 
kesiliyor. Yerine ise, doğal çeşitliliğe katkısı çok az olan palmiye ağaçları dikiliyor. Binlerce canlı yok olan yağmur 
ormanları yüzünden yaşam alanlarını kaybediyor.
Orangutanlar, Sumatra kaplanları palmiye yağı çılgınlığı yüzünden soyu tükenmek üzere olan eşsiz canlılardan 
bazıları. Borneo’daki yağmur ormanları yok olduğu zaman orangutanların gidecek hiçbir yeri yok; yaşam alanlarını 
kaybedip yok olmakla yüz yüze kalıyorlar.
Artan tepkiler üzerine ürünlerinde palmiye yağı kullanan büyük markalar 2020’ye kadar palmiye yağı kullanımını 
durduracaklarına dair söz verdiler. Ancak sözlerinde durmuyorlar. Yalnızca geçen yıl Endonezya’da, Hollanda’dan 
daha büyük bir alan palmiye yağı uğruna yok edildi.

Metinden yola çıkarak ulaşılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir? 

A) Hazır gıdalar asla tercih edilmemeli.  
B) Aldığımız ürünlerin içeriğine dikkat edilmeli.
C) Bilinçsiz tüketimle doğaya zarar verilmemeli. 
D) Doğada yaşayan hayvanlara daha çok yardım edilmeli.
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4 .4 .

Verginin vatandaşın devlet hazinesine karşı sorumluluklarından en 
önemlisi olduğunu vatandaşlara yorulma bilmeden anlatmak gerek-
lidir. Şüphe yoktur ki, özellikle devletçi ve halkçı olan bir yönetim ve 
ekonomi hayatında, hazinenin gücü ve düzeni başlıca dayanaktır. 
Cumhuriyetin gücü de, her alanda ve milli savunma alanında ihtiyaç-
larını karşılayan hazinesinin düzenine bağlıdır. Gelecek yıllar için de 
hazinenin gücünü korumak sizin en önemli göreviniz olacaktır...

             Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün vergi ile ilgili sözleri ve vergi haftası ile ilgili afiş düşünüldüğünde hangisine ulaşılamaz?

A) Vergiler ülke güvenliğine katkı sağlar.
B) Ülkenin geleceği vergilerle şekillenebilir.
C) Vergi gönüllülük esasına göre toplanmalıdır.
D) Devletin gelişmesi hazinesinin gücüne bağlıdır.
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5 .5 .

Karikatür filmlerinin öncüsü olarak bilinen Walt Disney; bu noktaya gelene kadar birçok başarılı insan gibi sayısız 
eleştiriye maruz kaldı. Gazetelere karikatür çizerek iş hayatına başlayan Walt başarısız oldu ve kovuldu. Daha sonra 
büyük bir hevesle kurduğu karikatür ve film şirketi de iflas etti ve kamerasını satarak Hollywood’a yerleşti. Yönetmen-
lik için stüdyoların iş ilanlarına başvurmaya başladı. Aradığı işi bulamayınca son çare olarak kardeşi Roy ve arkadaşı 
karikatürist Iwerks ile birlikte Disney Brother Stüdyosu’nu kurdu. Kurdukları şirkette başlattıkları çizgi film serileri 
başarılı oldu; Hatta Walt’un çizgi filmlerinden birisinin dağıtımı da büyük bir film şirketi tarafından yapıldı. Yaptıklarını 
yeterli görmeyen Walt’un aklının bir köşesinde hep oldukça sempatik bir fare karakteri vardı. Uzun çabalar sonucu 
Mortimer isimli karakteri oluşturan Walt, çizgi film dünyasında asıl patlamayı bu karakterle yaptı. Mortimer adlı fare 
karakterinin adını karısının ısrarıyla Mickey Mouse olarak değiştirdi. Mickey Mouse karakterini hepimizin bildiği birçok 
karakter ve çizgi film izledi.

Walt Disney’in çizgi film sektöründe başarılı olmasında nitelikli insanların özelliklerinden hangisine sahip 
olduğu söylenemez?

A) İyi eğitim almıştır.
B) İşini severek yapmıştır.
C) Yeni fikirlere açıktır.
D) Çalışkan ve üretkendir.
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6 .6 .

Çınarlık Ortaokulunda fen bilgisi öğretmenliği yapan 35 yaşındaki Ali Sarıbaş, 
küçük yaşlarda öğrendiği bağlama çalmayı hayatından bir daha çıkarmadı.
Mesleğinde 10 yılı geride bırakan Sarıbaş, son bir yıldır da öğrencilerinin der-
se ilgisini müzikle artırmaya çalışıyor. Sıkılan öğrencilerini müzikle dinlendirerek 
yeniden derse hazırlayan Sarıbaş, böylece sıradan olmaktan çıkararak dersleri 
öğrenciler için daha cazip hale getiriyor.

Bitlis’in İçgeçit köyü ilkokulunda görevli sınıf öğretmeni Ayşegül Havuz, öğren-
cilerinin üşümemesi için her sabah sobayı yakıyor. Sabahın erken saatlerinde 
kalkarak merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki okuluna servisle giden Havuz, 
öğrenciler okula gelmeden önce odun kırarak ve kömür taşıyarak yaktığı sobayla 
sınıfı ısıtıyor. Havuz’a zaman zaman köylüler de odun kırma ve kömür taşıma 
işlerinde yardımcı oluyor.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir köy okulunda görev yapan 10’u kadın 18 öğret-
men, okulu el birliğiyle boyayarak güzel bir görünüme kavuşturdu. Akbaş Köyü 
ilkokulu/ortaokulunda görev yapan 18 öğretmen, 278 öğrencinin eğitim gördüğü 
okulu boyayıp bahçesini düzenledi. Öğretmenlerin bu anlamlı çalışması, köy sa-
kinlerinden ve velilerden takdir topladı.

Örneklerdeki öğretmenlerin ortak özellikleriyle ilgili hangisi söylenebilir? 

A) Veliler ve çevrenin takdirini amaçlarlar.
B) Mesleklerini ilgiyle ve severek yaparlar.
C) Başka işler yaparak ek gelir elde ederler.
D) Öğretmenlik dışı alanlara daha çok ilgi duyarlar.



20

C EVAP ANAHTARIC EVAP ANAHTARI

Etkinlik 1.

11 33 22 44

33 22 44 11
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YENİLENEBİLİR 

ENERJİ

KAYNAKLARI

11

22

33

44

Etkinlik 2.

Rüzgâr enerjisi

Güneş enerjisi 

Hidroelektrik

Jeotermal

Etkinlik 3.
Hayvan otlatmaya elverişli olan araziler 9
Tarımda verimi artıran başlıca yöntemler 4, 5, 10
Tarım ve hayvancılık dışında toprağın kullanıldığı alanlar 2, 7, 13, 15 
Türkiye’de üretilen başlıca sanayi bitkileri 1, 6, 16 
Akdeniz ikliminde yetiştirilen ve turunçgiller olarak bilinen tarım ürünleri 3, 12
Ülkemizde yaygın olan, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı tahıllar 8, 11, 14

Etkinlik 4.

Etkinlik 5.

- Osmanlı Devleti'nde ilk vergi uygulamasını OSMANGAZİ başlatmıştır.
- Vergi hakkı ve sorumluluğu anayasamızın 73. maddesiyle düzenlenmiştir.
- Alo Maliye 189 telefon hattını arayarak fiş ya da fatura vermeyen işletmeleri bildirebiliriz.
- Devletin sunduğu eğitim, güvenlik, sağlık, alt yapı, ulaşım gibi hizmetler KAMU hizmeti olarak adlandırılır.

Toplumda en çok kabul gören meslekleri seçmek daha başarılı olmamızı sağlar.

Seçilmek istenen mesleklerin şartları ve özellikleri detaylı bir şekilde araştırılmalıdır.

Bireyler meslek sahibi olarak aileleri kadar ülkelerine de ekonomik katkı sağlamış olurlar.

Meslek seçiminde yüksek kazanç sağlamak öncelikli tercih sebebi olmalıdır.

Doğru meslek seçebilmek için bireyin öncelikle kendisini tanıması gerekir.

Y

Y

D

D

D
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EMRE ( Doğum Yeri: Rize) – ……………….......………  

NECLA ( Doğum Yeri: Antalya)  – ………….......………

OKAN ( Doğum Yeri: Edirne) – ………………….....……

Etkinlik 6.

ALİ ( Doğum Yeri: İzmir) –         Konserve fabrikası  

TUĞBA ( Doğum Yeri: Van) – ………….......………

ASLI ( Doğum Yeri: Konya) – ………………….......……

Et kombinası

Çay fabrikası

Muz serası

Ayçiçeği yağı fabrikasıMakarna fabrikası

Etkinlik 7.

İşini iyi bir şekilde yapar.

Zamanını ve enerjisini yerinde kullanır.

Girişimcidir, işini severek yapar.

Yeniliklere açıktır.

İyi bir gözlemcidir.

A

C

B

D

E

C

A

E

B

D

Yorulmadan ve hızlıca işini yapar. 

Çevresindeki değişimleri zamanında 
fark eder.

Başarılı çalışmalar ortaya koyar.

Yeni yatırımlar yapma konusunda isteklidir.

İşindeki gelişmeleri uygulamaktan çekin-
mez.

Etkinlik 8.

4. Çıkış
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Etkinlik 9.

O R M A N C I L I K

M A L A T Y A

Y

Ç

Ç

E

Ğ

B

R

S

E

M

Y

E

H

A

M

M

D

D

E

E

O

T

E

R

M

A

L

F O S İ L E N E R J İ

M   R A

B A K L A G İ L L E R

2 4

3

51

7 6

8

9

10
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Etkinlik 10.

Ülkemizdeki petrol
rafinerileri

Güneydoğu Anadolu

Orta Anadolu (Kırıkkale) Taş kömürü

Linyit

İpraş (İzmit)

Akdeniz

Aliağa (İzmir)

Batman (Batman)

İstanbul

Bursa

Kırklareli

Güneşli gün sayısı fazla oldu-
ğu için güneş enerji potansi-
yeli en fazla olan bölgelerimiz

Doğal gazla çalışan ter-
mik santrallerin bulun-
duğu illerimiz

Zonguldak, Afşin, Elbistan 
ve Soma’dan çıkarılan, de-
mir-çelik sanayisi ve termik 
santrallerde kullanılan enerji 
kaynakları

Etkinlik 11.

Memleketimin gençlerini eğitip fabrikamda çalıştırabilirim.                                           ......................................

Gurbette yıllarca yaptığım birikimleri fabrika inşaatı için kullanabilirim.                         ......................................

Kaliteli olduğu için Niğde ve Nevşehir'de yetişen patatesleri kullanabilirim.                   ......................................

Bu iş için yeni çıkan makinelerin araştırılmasına öncelik vermeliyim.                               ......................................

Yeni açılan Ankara-Niğde otoyolu sayesinde büyükşehirlere kolayca ulaşabilirim.        .....................................

İndirimli elektrik ve doğal gaz için gerekli kurumlara başvurabilirim.                              ......................................

İş gücü

Sermaye

Ham madde

Teknoloji

Ulaşım

Enerji
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Etkinlik 12.

Tuzlu Su Kaynaklarımız
(Denizlerimiz)

Akdeniz

Yer altı suları

Sulardan
Yararlanma Yolları

Ege

Elektrik Enerjisi

Ulaşım Turizm

Tatlı Su KaynaklarımızSULARIMIZ

Marmara

Akarsular

Göller

Karadeniz

Balıkçılık

Taşımacılık

Sulama

1) D

2) A

3) C

4) C

5) A

6) B

TEST


