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Dünyan n bir parças  olan anavatan n  ne kadar tan yorsun?
Bu ders kitab  seni Makedonya Cumhuriyeti konusunda bilgilendirecek, 

bildiklerini artt racak, onun nitelik ve sembolleri hakk nda, geçmi i ve kültürel 
miras  oldu u kadar, Avrupa Birli i ile ona ait kurumlar  konusunda rehber 
olacakt r. Temel insan haklar n , çocuk haklar n  kavrayacak, Makedonya 
Cumhuriyeti vatanda lar n n hak ve sorumluluklar n  da ö reneceksin. Bir birey 
ve grubun bir parças  olarak kendini tan yacaks n. Hem global dünya hem de 
günümüze ait dünya sorunlar  ile ilgili birçok eyi ö reneceksin. Bu ders kitab  ve 
say s z ara t rmalar, çal ma teknikleri, proje ve al t rma ödevleri bilgiyi nereden 
alaca n  bildiklerini nas l geli tirece ini gösterecektir. 

Bilgine bilgi kat! Tan  ve bildiklerini geli tir.
Çal ma kurallar na sayg  göster, dinle, ara t r, görü , incele, gözlemle, 

tart ...
                                                                                             
                                                                                            Yazarlar
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DERS K TABINLA TANI

1.Konu:ANAVATANIMIZ MAKEDONYA CUMHUR YET

2. Konu:GRUP VE TOPLUMDAK  B REYLER

3.Konu:DÜNYA ÇAPINDA MAKEDONYA CUMHUR YET

Ders kitab  boyunca arkada lar n gibi sana rehberlik edecek çizgi 
karakterleri:
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KONU ACAKLARIMIZ:

- anavatan m z n güzellikleri;
- Makedonya Cumhuriyeti’nin co raf  

konumu; 
- tarihi ve geçmi i;
- ba kent;      
- neden bir ülkenin demokratik olmas  

önemlidir 

Ö RENECEKLER M Z:

- Avrupa ve Balkanlar n bir bölümü olarak 
Makedonya;

- Üsküp- Makedonya Cumhuriyeti’nin ba kenti;
- Devlet ve devlet yönetimiyle devlet kurumlar ;
- Makedon geçmi inin dönemlere ayr lmas ;
- Makedonya Cumhuriyeti’nin ekonomisi; 
- Makedonya’da turizm;
- Vatanda lar n hak ve sorumluluklar ; 
- Devletindeki kültür hayat ; 
- Nüfus ve nüfus yap s

SEN N GÖREV N: 

- Anavatan n ve kom u devletlerin zenginlikleri 
ve güzellikleri hakk nda ara t rma yapmak;

- Üsküp ehri ile Makedonya Cumhuriyeti’nin 
sosyodemogra  k özellikleri konulu album ve 
rapor haz rlamak

- Küme örneklemesiyle Makedonya’n n do al 
özelliklerini göstermek; 

- Anavatan m z n geçmi i konusunda proje 
haz rlamak;

- Makedonya Cumhuriyeti’nin turistik 
haritas n  haz rlamak;

- Ülkendeki vatanda lar n n hak ve 
sorumluluklar n  gösteren T-da l m tablosu 
çizmek.
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MAKEDONYA CUMHURIYET  HARITASI
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ANAVATANIMIZ MAKEDONYA CUMHUR YET

Anavatan n  daha iyi tan yabilmek için, 
bildiklerini artt rmak için ansiklopediler, 
kitaplar, fotogra  ar, video kay tlar  vb 
kullanacaks n.
Makedonya Cumhuriyeti’nin, Bal-
kan Yar madas n n, Avrupa’nin co ra   
haritalar na ihtiyac n olacak.
Kütüphaneyi ziyaret et, nternet kullan! 
Fikir buhran  : anavatan terimi

Anavatan-bu sensin
Ve ben buyum, biz hepimiz !
Gö sümüzde atan
Büyük ve s cak güne  gibi.

Vidoe Podgorets

Anavatan bir mirast r, ancak ayn  zamanda toprak, alan mülkiyeti ile bir 
milletin kültürünü olu turan manevi de er ve içeriklere sahip olma durumudur. 
Makedonya Cumhuriyeti bizim anavatan m zd r.

Cumhuriyet bir devlet düzeni eklini temisl eder. Cumhuriyet içerisinde 

halk belli y l arayla demokratik seçimlerde hükümeti seçer. Cumhuriyetin 

cumhurba kan  ayn  ekilde halk taraf ndan seçilir. 

Devlet  insanlar n davran na göre kurumlar 

toplulu unu temsil etmektedir.

Makedonya Cumhuriyeti özerk, ba ms z ve 
demokrat bir devlettir.

Makedonya say s z do al güzelliklere sahip bir ülkedir. Orman ve çay rl klar, bereketli 

ovalar, göller ve nehirler, vadiler, ma aralar ve elalelerle kültür ve tarihi eserlerine sahiptir... 

Her türden hayvan ve bitki varl na da sahiptir. Okuryazarl n be i i olan anavatan m zda, 

önde gelen sanatç lar bu s n rlar dahilinde sanatlar n  gerçekle tirmekteler. 

Ara t r, anla ve anavatan n özellikleriyle ilgili daha çok bilgi edin.

Makedonya Cumhuriyeti haritas
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Makedonya ve kom u devletleri

Co rafya haritas n n yard m yla ara t r n!
Kom u ülkelerini ve ba kentlerini bulun. Hangi devletin Makedonya’n n 
hangi taraf  ile s n r kom usu oldu unu belirleyin! 
Do al göllerimizi hangi devletlerle payla yoruz?
Makedonya Cumhuriyeti’nin kom u devletlerinin baz  özelliklerini bulun! 
(büyüklük, rölyef ..)

Makedonya Cumhuriyeti’nin kom u devletleri: S rbistan Cumhuriyeti, Kosova 
Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti’dir.

KOSOVA
SIRB STAN

BULGAR STAN

ARNAVUTLUK YUNAN STAN

SIRB STAN

ARNAVUTLUK

YUNAN STAN

BULGAR STAN

KOSOVA

Makedonya Cumhuriyeti ve s n r kom ular n n haritas Kom u ülkelerin 
bayraklar i

MAKEDONYA 

CUMHURIYETI
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Makedonya Cumhuriyeti kuzeyde ba kenti Belgrad olan S rbistan Cumhuriyeti ile s n r 
kom usudur. S rbistan’ n rölye   çe itlidir. Il ml  karasal bir iklime sahip. 

Anavatan m z güneyde Yunanistan Cumhuriyeti ile s n r kom usudur. Yunanistan, bir 
yar mada ve adalar ülkesidir. Avrupa Birli i üyesidir. Yunanistan, Ege Denizi, yon Denizi ve 
Akdenize ç kar. Yunanistan’ n rölye   ço unlukla da l kt r. Akdeniz ve da  iklimine sahiptir. 

Makedonya Cumhuriyeti do uda ba kenti Sofya olan Bulagistan Cumhuriyeti ile 
s n r kom usudur. Bulgaristan Avrupa Birli i üyesidir. Balkan Yar mada’s n n en önde gelen 
koridorlardan biri Bulgaristan içinden geçmektedir. Bulgaristan Karadeniz’e ç kar. Akdeniz, 
l man- k tasal ve da l k bir iklime sahiptir. Rölye  nin büyük bir bölümü da l kt r.

Makedonya bat da ba kenti Tiran olan Arnavutluk Cumhuriyeti ile s n r kom usudur. 
Arnavutluk hem Akdeniz hem de bir Balkan ülkesidir. Adriyatik ve yon Denizine ç k  
vard r. Arnavutluk Cumhuriyeti’nin iklimi Akdeniz ve karasal iklim özellikleri ta r. Rölye   
ço unlukla da l kt r.

Kuzeybat da ba kenti Pri tine olan Kosova Cumhuriyeti ile s n r kom usudur.Kosova 
Cumhuriyeti’nin rölye   çe itlidir. S cak yazlar ile so uk ve karl  k lar yla karasal bir iklime 
sahiptir.

Ara t r!
Co rafya haritalar , nternet ve ba ka ders kitaplar ndan 
kom u ülkelerin rölye   ile ilgili daha fazla bilgi edin.

NE Ö REND K?NE Ö REND K?

1.Makedonya Cumhuriyeti’nin bir devlet olarak özel-
liklerini say n!

2.Anavatan terimini aç kla!

3.Cumhuriyet neyi temsil eder ?

4. Makedonya Cumhuriyeti nas l bir devlettir ? Neden ?

5. Makedonya Cumhuriyeti hangi devletlerle s n r 
kom usudur ?

6. Makedonya Cumhuriyeti’ni kom u devletleri ile 
k yasla ve farkl l klar n  tan !
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DEVLET SEMBOLLER

Arkada lar nla ve ebeveyinlerinle görü meler yap, nternet ve ansiklopedileri 

kullan. 
Makedonya Cumhuriyeti’nin devlet sembollerini gözden geçirerek 
bunlar n as l özelliklerinin ne oldu u konusunda ara t rma yap!
Bayra n renkleri neyi temsil ederler?

Makedonya Cumhuriyeti’nin devlet sembolleri : bayrak, arma ve 
ulusal mar t r.

Makedonya Cumhuriyeti’nin bayra

Makedonya Cumhuriyeti’nin 
bayra  k rm z  renktedir. Bayra n 
ortas ndan uçlar na do ru sekiz kollu sar  
bir güne  uzan r.  

Devlet bayra  tüm resmi kurumlar-
da, resmi bayramlar s ras nda caddelerde, 
spor ve kültür kutlamalar  ile önemli yerli 
ve yabanc  misa  rlerin kar lamalar nda 
kullan l r...

Devlet bayra  dire in yar s na ka-
dar indirildi i zaman, devletin içinde yas 
ilan edildi i anlam na gelmektedir. 

Makedonya Cumhuriyeti’nin armas

Makedonya Cumuriyeti’nin armas  tütün, 
afyon ve tah l yapraklar  ile örülü bir ova ile 
resmedilmi tir. Ortas nda da lar m z n tepeleri, 
nehir ve göllerimiz de su ile sembolik bir ekilde 
resmedilmi tir.

27 Temmuz 1946 y l ndan beri kullan lan 
armada yer alan be  kö eli y ld z ise 16 Kas m 
2009 tarihinde kald r lm t r.
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Makedonya Cumhuriyeti’nin ulusal mar

BUGÜN MAKEDONYA 
ÜZER NDEN DO AR

Bugün Makedonya üzerinden 
Özgürlü ün yeni güne i do ar

Makedonlar haklar  
için sava r.

imdi yeniden sallan r
Kru evo Cumhuriyeti’nin bayra

Gotse Delçev, Pitu Guli
Dame Gruev, Sandanski

Makedon tepeleri sesli h rt yla 
ark  söyler

Mar lar söyler, yenilikler söyler
Makedonya özgürdür

Özgürce ya ar

Ulusal mar n metnini 
Vlado Maleski (1941), 
yazm t r, müzi ini 
Todor Skalovski (1943) 
yapm t r, 1994 y l nda 
ise kabul edilmi tir.

Ulusal Mar  her devletin için bir merasim temsil etmektedir. Ulusal Mar m zda hem 
geçmi  hem de gelece imiz ifade edilmekte. 

Ulusal Mar  törenlerde, resmi bayramlarda, spor müsabakalar nda ve yabanc  misa  rlerin 
kar lamalar nda söylenir.

Ulusal mar  söylendi i zaman, hem ona kar  hem de temsil etti i devlete kar  olan 
sayg dan dolay , herkesin aya a kalkmas  gerekir.

NE Ö REND K?NE Ö REND K?
1.Makedonya Cumhuriyeti’nin devlet 
sembollerini say ve aç kla!
2. Bayrak ne zaman as l r?
3. Ulusal mar  ne zaman söylenir?

Resim dersinde farkl  malzeme ve teknikler kullanarak Makedonya 
Cumhuriyeti bayra  ve armas n  yap n!
Müzik e itimi dersinde Makedonya Cumhuriyeti mar n  dinleyin 
ve ö renin!
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MAKEDONYA CUMHUR YET ’N N BA KENT  -ÜSKÜP

Makedonya Cumhuriyeti haritas n  gözden geçirin ve ba kentimizin co raf  
konumunu belirleyin!
Gruplar olu turarak yapaca n z faaliyetleri aran zda payla n, ara t r n ve 
Makedonya Cumhuriyeti ba kenti olan Üsküp hakk nda daha çok bilgi edinmeye 
çal n: co ra  k veriler, ekonomik merkezler, kültür ile bilim -e itim merkezleri, 
idari siyasi, ve turistik yerler.
Farkl  bilgi kaynaklar  kullan n (kitap, ansiklopedi, dergiler, nternet vb...)
S n f n z n önünde sunum yap n!
Fotograf ve kartpostal bulmay  unutmay n!

Makedonya Cumhuriyeti’nin ba kenti anavatan m z n kuzey bölgesinde, Üsküp 
Vadisinde bulunur. Üsküp, ehrin sembolü halindeki Ta  Köprünün de bulundu u, Vardar 
nehrin hem sa  hem de sol yakas nda kuruludur. Onun üstünde Kale adl  hisar yükselir. çinde 
bir çok zanaatlar  bar nd ran eski Üsküp Çar s  da çok ilgi çekicidir.  

Üsküp, Makedonya Cumhuriyeti’nin ba kentidir, metropoldür. En önemli devlet 
kurumlar  burada bulunur: Hükümet, Meclis, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme.

Üsküp bugün

Üsküp ehrinin 
armas

Üsküp ehrinin bayra

ehrin eskilere dayanan bir geçmi i var. Birçok sava , yang n, deprem ve hastal klar 
görüp geçmi tir...  

Kendisi her zaman yenilenir. Üsküp için dayan malar n ehri oldu u söylenir. 1963 
y l nda ehir korkunç bir depremle y k lm  ancak tüm dünyadaki insanlar n yard m yla tekrar 
in a edilmi tir.
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XVII. yüzy lda Üsküp Depremden sonra Üsküp

Bugün Üsküp eski ve yeni yüksek binalar, bulvar ve parklar  olan ça da  bir ehirdir. 
Geli tirilmi  bir endüstriye, iktisat ve turizme sahip.. Birden çok kültür kurumlar  (tiyatro, 
opera, sinema, kütüphane, müze ve tarihi eserler...), e itim amaçl  kurumlar (üniversiteler, 
okullar, anaokullar ...) ve dini yap lar  vard r. Üsküp gittikçe dünya metropollerine benzer bir 
hal almaya ba lam t r. 

Üsküp Makedonya Cumhuriyeti’nin siyasi, kültürel, e itimsel, endüstriyel, ticari 
merkezidir.

Ana hatlar yla belirtmek tekni ini kullanarak zaman içinde 
(kurulu undan günümüze kadar) Üsküp ehrini göster.

NE Ö REND K?NE Ö REND K?

1.Makedonya Cumhuriyeti ba kentinin özelliklerini anlat!

2. Makedonya Cumhuriyeti ba kentinin temel ekonomik, siyasi ve 
kültürel i levleri hangileridir?

Görmü  olduklar n z yerler ile edindi iniz malzemelere göre 
gruplara ayr l n. Gruplar n ay r m n  ö retmen yapar. Her grup 
gördükleriniz ve edindi iniz izlenimler konusunda bir rapor 
haz rlas n. Haz rlanacak raporlar, metinler ve fotogra  ardan bir 
s n f albümü olu turun.
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MAKEDONYA CUMHUR YET ’N N YER KONUMU VE DO AL 
ÖZELL KLER

Dünyay  ad  k ta verilen geni  kara alanlar ndan olu ur. Bu alanlar yerkürenin üstünde 
yatarlar.

Ara t rma faaliyetleri!
Dünyan n k talar  hangileridir?
Okul yerküresi veya dünya haritas n n 
yard m yla Makedonya Cumhuriyeti’nin yer 
konumunu belirle!
Makedonya Cumhuriyeti hangi Avrupa 
devletleri ile ba l d r?

Devlet arazisi bir devletin s n rlar  dahilinde bulunan kara, su, hava alan  ile tüm 
do al hazineleri kapsar.

Makedonya Cumhuriyeti bir Avrupa 
ülkesidir. Avrupa k tas n n güneydo usunda 
Balkan Yar madas n n ise orta bölgesinde 
bulunur. 

Balkan Yar madas  avantajl  bir 
konuma sahip çünkü her üç k tan n birbirine 
olan ula m n  ba lamakta. Bunlar n aras nda 
en önemlileri E-75 karayolu ile Üsküp-
Gevgeliya demiryoludur. 

Avrupa haritas

Bir Balkan devleti olarak Makedonya 
Cumhuriyeti, ayn  ekilde avantajl  bir konuma 
sahiptir. Bizi di er Balkan devletleriyle 
birle tiren önemli yollar n bir kav a n  temsil 
eder.

 Makedonya’n n denize ç k  yoktur. 
Dolay s yla ayn  zamanda k tasal bir ülkedir. 
Ancak, avantajl  bir co ra   konuma sahiptir. 
Kara, hava ve demiryollar  üzerinden say s z 
Avrupa devletleri ile ileti im halindedir.

Makedonya Cumhuriyeti’nin Balkan 
Yar madas ’ndaki co ra   konumu
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Makedonya Cumhuriyeti’ni farkl  k lan çok say da do al özelliklere sahiptir.

Ülkemizin do al özelliklerini gösteren fotograf veya metinler bulmaya çal .
Kümeleme tekni iyle Makedonya Cumhuriyeti’nin özelliklerini göster!
Konu , ara t r! 
Makedonya Cumhuriyeti haritas n  gözden geçirerek vatan m z n do al 
özelliklerini bulmaya çal !

klim

Göller

Sular

Nehirler

MAKEDONYA 
CUMHUR YET ’N N DO AL 

ÖZELL KLER

Rölyef

Da lar

Düzlükler

Dü ün ve geriye kalan n  
sen doldur!
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Va ak, alabal k, y lanbal , sar çam Makedonya Cumhuriyeti’ne özgüdür…

lginçliklerlginçlikler

ALABALIKALABALIK

YILANBALI IYILANBALI I

PEL STER DA IPEL STER DA I

VA AKVA AK

Pelister ülkemizin 

en eski milli park d r. 

Yerel bitki örtüsü ve 

va ak, ay  , geyik ve 

yabani kuzu gibi türüne 

az rastlan r hayvanlara 

sahiptir. Alabal k yöreye 

özgü tatl  su bal d r ve 

Ohri Gölünde bulunur. 

Y lanbal  da Ohri 

Gölünde bulunur.

Makedonya Cumhuriyeti’nin rölye   tepe ve da l kt r. Üç çe it bütünlüklere sahiptir:

* Bat  taraf  yüksek da lar n aras nda derin vadilerden olu ur; 
* Orta bölümde, da  geçitleri ile aralar nda ba lanan koyaklar bulunur;
* Do u bölümü ise bat  bölümünden daha alçak olup içine Vardar Nehrin sol taraf ndaki 
akarsular n  kapsar.

Makedonya’da yazlar n s cak ve kurak, k lar n ise so uk ve nemli geçti i l man-karasal 
bir iklim sahiptir. Y ll k ortalama s cakl klar  kuzeyden güneye do ru de i iklik gösterir.

Sular ( nehir ve göller) Makedonya Cumhuriyeti’nin do al güzelliklerini olu turur. 
Makedonya Cumhuriyeti boyunca tedavi amaçl  ve seralar n s t lmas nda kullan lan termal 
sular vard r. En uzun nehir 338km uzunlu undaki Vardar Nehridir ve en geni  kolu ülkenin 
merkezi bölgesinin içinden akar. ar Da n n eteklerinde bulunan Vrutok köyündeki kaynaktan 
ç k p Ege Denizine dökülür. 

Kara Drim nehri ak nt s n  Ohri Gölünden yapar. Bu ak nt n n sa  kolu Radika ise 
Makedonya’n n en güzel, en temiz ve en canl  nehridir.



17  |  Be inci s n  ar için

Makedonya Cumhuriyeti’nin güney s n r nda üç büyük do al göl yatar: 

Ohri Gölü Makedonya Cumhuriyeti’nin en 
büyük do al gölüdür. Avrupa’n n en derin ve en temiz 
gölüdür. Say ca çok koylar , yar madalar  ve etraf 
da lar n n güzelli i ile o göle özgü 140 türü a k n 
bitki çe idine sahip olmas  nedeniyle Ohri Gölü, 
UNESCO taraf ndan Dünya Kültür Miras  Listesine 
dahil edilmi tir.  

Makedonya Cumhuriyeti’ndeki Prespa Gölü, 
büyüklü üne göre ikinci s rada yer almaktad r. Bu 
gölün özelli i k y s nda bulunan koylar, kum sahilleri 
ve Golem Grad adl  küçük bir adaya sahip olmas d r. 

Makedonya Cumhuriyeti’nin en küçük do al 
gölü Doyuran Gölüdür. Özellikle bal k çe idi gibi 
canl  varl klarla zengin olan gölün k y s nda da geni  
bir has r otu kemerine sahip.

Nehir vadilerinin bölünmesi sonucunda insanlar sunni göller yapm lar. Bunlar topra n 
i lenmesi, elektrik enerjisinin üretimi, içme suyunun sa lanmas , turizm, spor ve dinlenme 
tesisleri için kullan lmakta.

göller

do al: Ohri, Prespa ve Doyuran Gölü
yapay: Mavrova, Debre, Tikve  Gölü, 
Kalimanc ...

düzlükler:

Pelagonia, Polog,Tikve , Gevgeliya - 
Valandova, Ustrumca, Ovçe Pole, Üsküp 
Vadisi...

OHRI GÖLÜOHRI GÖLÜ

PRESPA GÖLÜPRESPA GÖLÜ
DOYURAN DOYURAN 

GÖLÜGÖLÜ

kapl calar 

Bansko, Ke ovitsa, Kosovrasti, Debre 

kapl calar , Katlanova kapl cas ...

nehirler 

Vardar, Kara Drim Nehri...

da lar
Bilinen da lar: ar Da , Bistra Da , 
Korab Da , Osogova Da lar , Belasica 
Da , Ograden, Üsküp Karada , Kojuv 
Da …

NE Ö REND K?NE Ö REND K?

1.Makedonya Cumhuriyeti neden 
avantajl  bir yerkonumuna sahip?
2. Makedonya Cumhuriyeti’nin 
do al özellikleri nelerdir?
3. Do al göllerin aras ndaki 
benzerlik ve farkl l klar  say!

Ara t r n ve ard ndan a a dakilerini bir 
çizelgede göstermeye çal n:

 - Makedonya Cumhuriyeti’ndeki 
da lar n yüksekli i, 
 - Nehirlerin uzunlu u
 - Do al göllerimizi hangi devletlerle 

payla yoruz
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MAKEDONYA GEÇM N N DÖNEMLERE 
AYIRIMI

kamet etti iniz yer  ile Makedonya Cumhuriyeti’nin en uzak geçmi i konusunda 
malzeme bulmaya çal n (ansiklopediler, skender ve eski Makedonya konulu 

çocuk kitaplar , tarih kitaplar , video görüntüleri, fotogra  ar,  lmler...).
Kronolojik s ralamaya göre dizilmi  fotogra  ara bak.
Ayr  tarihi dönemleri kapsayacak projeler haz rlay n. Memleketinizden 
olaylar  katarak projenizi geli tirin!
Arkeolojik kaz  alan , kültür ve tarihi eserleri ziyaret edin…. 

Milattan önce VIII. yy Makedon kabilelerin tek bir devlet alt nda birle meyi ba lam . 
Bu devletin ba nda da bir kral dururmu . Kral Perdika makedon devletinin kurucusu oldu u 
dü ünülüyor. Perdika kral n mirasç lar  da devletlerini güçlendirmeye ve geni letmeye 
çal m lar. Makedon devletinin en çok yükseldi i dönem ise II. Makedonyal  Filip (M.Ö. 
359-336) ve Makedonyal  III. Aleksandar (Büyük skender) (M.Ö. 336-323). ad ndaki 
Makedon krallar n hükümdarl  s ras ndayd . O dönem Makedonya büyük bir dünya gücüne 
dönü üp antik ça  yazarlar  taraf ndan ,,Dünya Hakimi” olarak an l yormu .

Makedonyal  Aleksandar 
(Büyük skender)

I.Aleksandar zaman ndan 
madeni para

Kral taraf ndan yönetilen top-
lumsal düzene krall k denir. 
Her kral tac  babas ndan dev-
ral r. Çarl k krall ktan daha 
büyüktür, daha geni  bir böl-
geyi kapsamaktad r.
 
mparatorluk kendi toprak-

lar nda oturan çe itli milletleri 
egemenli i alt nda toplayan 
devlet biçimi.

skenderiye ehrini Makedonyal  Aleksandar kurmu  ve kurucusu 
olan Makedonyal  Aleksandar (Büyük skender) oldu undan 
Alexandreia ad n  alm t r.  
Çar Aleksandar’ n tan nm  at n n ad  ise Bukefal’m .
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Orta ça da Makedonya

Ara t rma faaliyetlerinden elde etti iniz bilgilerinizi  kir buhran  tekni i üzerinden 
kullan n z. Öncesi ve sonras n  k yaslayan bir tablo haz rlay n.

Eski SlavlarEski Slavlar
meslekmeslek

giysigiysi ya an lan yer

ya an lan yer

yiyecek
yiyecek

dildil

Slavlar, VI yy sonlar ndan VII yy ba lar na do ru Makedonya bölgesine yerle meye 
ba lam lar. Eski Slavlar Karpat Da lar n n gerisinde ya arlarm . Daha iyi hayat ko ullar  
bulabilmek için eski memleketlerini terk edip üç kola ayr lm lar: do u, bat  ve güney. Güneye 
do ru yola ç kanlara Güney Slavlar’  denir.

Slavlar n eski anavatanlar nda bir alfabesi yokmu , uzun zaman boyunca “att klar  
e ri bü rü çizikleri okuyup kahinlerde bulunuyomu ”. Bir tür çentik atma ekline 
sahipmi ler. Balkanlara gelip h ristiyanl  kabul ettikleri zamansa, slav kelimelerini belli 
bir kurala ba l  olmadan roma ve yunan har  eri ile yaz yormu lar. Bu alfabe ile slav 
kelimlerin ço unun do ru bir ekilde yaz lmas  mümkün olmuyormu . Yunan alfabesinde 
bir çok slav sözcüklerinin kar l  yokmu . “Ondan sonra aziz Konstantin-Kiril onlara 38 
harf yaratm , baz s  yunanm , baz s  ise sloven dilinin ihtiyac na göreymi .”

Kiril ve Metodius karde leri ayd n insanlarm . Onlar ilk Slav alfabesi – Glagol 
Alfabesini kurgulam lar, ö rencileri Kliment ve Naum ise Glagol alfabesini basitle tirip      bu 
kurgulad klar  yeni alfabeye Kiril Alfabesi ad n  vermi ler. Alfabenin kurgulanmas yla ve Slav 
okuryazarl  ve edebiyat n geli mesiyle Makedonya dünya kültüründe önemli bir katk da 
bulunmu tur.

Aziz Kiril ve Metodius                    Aziz Kliment                          Aziz Naum

Aziz Kiril ve Metodius’un önemini belirten rapor nitelikli bir kompozisyon yaz.
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X yy ortalar na do ru Orta ça  Makedon devleti kurulmu . Devletin ba na çar Samuil 
geçmi . Çar Samuil  çok güçlü bir orduya sahipmi .Yapt  fetihlerle devletini kuzeye do ru 
Tuna ve Sava nehirleri boyunca Adriyatik Denizi ve Karadenize kadar geni letmi . 

Bizansla olan Belasitsa Muharebesinde (1014 y l ), Çar Samuil sava  kaybeder, ondört 
bin askeri ise kör edilmi . Çar Samuil bu olay n hemen ard ndan vefat etmi . Orta ça  Makedon 
devleti 1018 y l na kadar varl n  devam etmi  ve ard ndan da Bizans mparatorlu una dahil 
edilmi .

Samuil’in ordusu            Çar Samuil

 lk Makedon devleti ile Çar Samuil konulu kitap veya k sa bir hikaye bulup oku!

Osmanl  hükümdarl  süresince Makedonya

XIV yy sonlar na do ru Makedonya Türk-Osmanl lar taraf ndan fethedilip Osmanl  
mparatorlu u’na dahil edilmi tir. 

Makedon halk  s kça isyan ediyor ve Osmanl  hükümdarl ndan kurtulmak için 
ayaklan yormu . Silahl  bir ekilde kar  ç kman n en eski ekli de haydutluk (e kiyal k)m . 

Makedonya’da ilk önemli ayakalanma Karpo  isimli haydutun önderli inde 1689 y l nda 
yap lm t r.

Üsküp Piskoposu Pyeter Bogdani Osmanl  mparatorlu u’na kar  direnenlerin 
aras ndaym .

Makedonya’n n kurtulu  hareketi XIX yy’da h zla büyümeye ba lam . Bu dönemde çok 
say da ayaklanma yap lm  (Negu ko, Razloveçko, Kresnensko).

Çetesiyle birlikte Yane Sandanski Osmanl  hükümdarl  zaman nda 
bir Makedon köyü
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Tüm kar  koymalar ve ayaklanmalardan en önemlisi 2 A ustos 1903 y l ndaki linden 
ayaklanmas d r. Özgürlük için yap lan sava larda Makedonlar n yan s ra Arnavutlar, Türkler 
ve Ulahlar da yer alm .

Gotse Delçev        Nikola Karev       Gyorçe Petrov       Dame Gruev          Pitu Guli

O dönemin tan nm  devrimcileri: Gotse Delçev, Pitu Guli, Yane Sandanski, Gyorge 
Petrov, Dame Gruev, Pere To ev vs. 

Kurtulan Kru evo’da Kru evo Cumhuriyeti kurulmu . 60 vatanda n üyeli ini yapt  
Cumhuriyet Konseyi ile 6 ki ilik Geçici hükümet olu turulmu . Hükümetin ba nda Vangel 
Dinu duruyormu , Cumhuriyet’in ba kan  ise Nikola Karev’mi . 

Kru evo Cumhuriyeti varl n  on gün boyunca sürmü . 
linden Makedon devleti tarihinde önemli bir yer kaplar.

Osmanl  mparatorlu u döneminde ise, verilen di er vergilerin yan s ra, kan 
vergisi dedikleri dev irme varm . Dev irme erkek çocuklar n n ebeveyinlerden zorla 
al nmas ym . Sonra bu çocuklar  Türkiye’ye götürerek e itiliyor ve ac mas z asker 
olmalar  ö retiliyormu . Bu askerlere yeniçeri deniyormu . 

Kru evo’nun savunmas nda ayaklananlar top kullan yormu lar. Senin 
görevin onun hangi malzemeden yap lm  oldu unu ö renmek!

Kiraz a ac ndan yap lan Kru evo topu

Ben ara t rmac  gazeteciyim!

Gazeteci oldu unu varsay. 
Olay ve ki i zenginli ine sahip 
Kru evo ile ilgili haber yaz s  
yaz.
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Balkan Sava lar  ve Birinci Dünya Sava

Makedon halk  Balkan sava lar nda (1912-1913) oldukça büyük bir yük alt nda olup çok 
say da sava  kurban  vermi tir.

Birinci Balkan Sava  Osmanl  mparatorlu u ile Bulgaristan, Yunanistan, Karada  
ve S rbistan’dan olu an Mütte  k Balkan güçleri aras nda yer alm t r. Makedon halk  çe itli 
ekillerde, ister tek ba na veya mütte  k güçlerine e lik ederek bu sava lara kat lm t r. Onlar 

Türk hakimiyetinden kurtulup kendi devletlerini kurabileceklerini umuyorlarm . Ancak 
beklentileri gerçekle memi . Makedonya i gal alt na girip S rbistan, Yunanistan ve Bulgaristan 
aras nda bölünmü tür. 

kinci Balkan sava  bölge ay r m ndan 
memnun olmayan Bulgaristan’ n eski mütte  kleri 
S rbistan ve Yunanistan’a sald rd  zaman, 16 
Haziran 1913 y l nda patlak vermi . kinci Balkan 
sava  Bükre  Anla mas n n imzalanmas  ile sona 
ermi tir. Bu anla ma ile Makedonya’n n bölünmesi 
kesinle ir.

Balkan sava lar n n ard ndan, 1914 y l nda 
Birini Dünya Sava  ba lam  ve dört y l sürmü .

Birinci Dünya sava  s ras nda Makedon halk  
yeni i gallere, sava  harabelerine ve bölünmelere 
maruz kalm t r.

I. Dünya Sava  ma durlar

NE Ö REND KNE Ö REND K

Makedonya’n n hangi yerlilere göre ad n  ald n  aç kla.

Makedonyal  Aleksander’ n önemini tan mla.

Eski Slavlar n gelmesi ve ilk devletin kurulmas yla ile ilgili genel bir 

bak  yap.

Belasica da nda meydana gelen muharebeyi (sava ) anlat.

linden ayaklanmas  ile Kru evo Cumhuriyeti ile ilgili bildiklerini anlat.

Makedonya’n n ne zaman ve kimin taraf ndan bölündü ünü aç kla.
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ÇA DA  MAKEDON DEVLET N N KURULMASI

kinci Dünya Sava nda Makedonya

Ça da  Makedon devleti dört y l süren antifa ist ve ulusal kurtulu  sava  (1941-1944 
y llar  aras ) kurulmu tur. kinci Dünya Sava  Makedonya devlet topraklar n n yeniden 
parçlanmas , ulusun asimile edilmesi ve ekonomik aç dan kullan lmas  anlam na gelmi tir. 
Antifa ist koalisyonun taraf nda yer alan Makedon milleti, yüzy llar boyunca besledi i idealleri 
ve isteklerinin gerçekle mesi için -kendisine ait ulusal bir devletini kurmak ve özgür k lmak 
için mücadeleye kat l p silahlanm t r.

Antifa ist direni  Yosip Broz Tito’nun 
önderli ini yapt  Yugoslavya Komünist Partisi, 
daha do rusu Makedon Komünist Partisi (MKP) 
taraf ndan örgütlenmi tir. 

Makedonya’n n kurtulu  sava  11 
Ekim 1941 y l nda ba lam t r. Prilepe ve 
Kumanova’da ilk o gün silahlardan ate  
edilmi tir.

Dolay s yla 11 Ekim Makedon halk n n 
htilal Günü olarak kutlanmaktad r. 

Çat malar bu ehirden ba lay p di er 
ehirlere de yay lm t r. Muharebelere partizanlar 

kat lm . Sava  s ras nda çok say da ehidin 
yan s ra Makedonya ulusal kahramanlar  olan 
Stra o Pincur, Mirçe Atsev, be Palikukya, 
Vera Tsiriviri-Trena, Kuzman Yosifovski 
Pitu, Liman Kaba, Tsvetan Dimov, Bayram 

abani vs hayatlar n  kaybetmi tir.

ASNOM, (Makedonya Antifa ist Ulusal 
Kurtulu  Konseyi) 2 A ustos 1944 tarihinde 
Prohor Pçinski manast r nda ilk toplant s n  
yapm t r. Bu toplant da Makedon devletinin 
kurulu u ile ilgili çok say da kararlar getirilmi  
ve en yüksek devlet organlar  kararla t r lm t r. 
Birinci cumhurba kanl na da Metodiya 
Andonov- Çento seçilmi tir. 

Makedonya için ASNOM’un önemi 
büyüktür :Makedonya devlet ilan edilmi , 
Makedon dili resmi bir dil olarak tan nm , 
Makedonya’da ya ayan vatanda lar n din, 
rk ve cinsiyet ay rmaks z n e it haklara sahip 

vatanda lar olduklar  kararla t r lm t r…

Prilepe’de Bulgar polis karakolu –makedon 
partizanlar n ihtilal yönündeki ilk 

sald r lar na maaruz binas  ve sald r  emas  
-11 Ekim 1941 y l

Birinci ASNOM toplant s n n yer ald  salon
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Daha çok bilmek istiyorsan !

16 Nisan 1945 tarihinde Makedonya’n n 
ilk hükümeti kurulmu tur. Bu hükümetin 

içinde Makedonya’da ya ayan Sosyal 
Politika Bakan  olan Necat Agoli gibi 
az nl klar n temsilcileri de yer alm t r.

Ödev : kinci Dünya Sava  s ras nda ulusal kurtulu  sava na kat lan ki iler ile 
ilgili ara t rma yap, bilgi topla.

MAKEDONYA’NIN LK CUMHURBA KANI

Metodiya Andonov-Çento (1902-
1957), siyasetçi ve vatansever. 
ASNOM (1943) nisiyasyon Heyeti 
ve Makedonya Milli Meclisinde 
(1943) ba kanl k yapm t r. Ba ms z 
ve özerk Makedonya ve Makedon 
milletinin ulusal kurtulu u için 
çabalayan gerçek bir sava ç yd .
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 s

kinci Dünya Sava  ard ndan Makedonya, Yugoslavya Federasyonu (SFRY- Yugoslavya 
Sosyalist Federal Cumhuriyeti) çerçevesi dahilinde e it haklara sahip Cumhuriyet olarak yer 
al r.

kinci Dünya Sava n n ard ndan ülkemizin yeniden yap lanmas  zaman ndan 
yaz  ve fotogra  ar bulmaya çal . nternet kullan !
Makedonya Cumhuriyeti’nde nelerin in a edildi i ve kuruldu unu ö ren.
Çal ma faaliyetlerine kat lm  bir yak n n varsa, sana anlats n. Ö reneceklerin 
ve edinece in bilgi ve malzemelerin hepsini arkada nla veya grup içinde 
düzenle sonra da s n f ndaki di er arkada lar nla payla .

Gençlerin çal ma faaliyetleri

Sava n ard ndan, Makedonya tümüyle 
harabe halindedir. Yeniden yap lanma ve in a 
edilmeye ihtiyac  varm . Cumhuriyetin içindeki 
halk n bütünü çal ma faaliyetlerine kat larak 
yeniden yap lanmas na yard mc  olmu lar. 

Makedonya’da sürekli in a edilme-
kte ve geli tirilmektedir, köylere ele-
ktrik ba lanmaktad r, modern karayollar , 
demiryollar , fabrikalar, hidrosantraller, sa l k, 
kültürel ve e itim kurumlar  yeniden in a 
edilmi tir.

Yaz , metin, fotograf, anlat lanlar ve edindi in benzeri malzemelerden bir 
pano haz rla.

Ara t rma yöntemi konular  :
“8 Eylül 1991 tarihli referandumdan hat ralar”

Egemen kelimesi ne demektir ?
Referandum kelimesini aç klamaya çal .

Ülkemizin vatanda lar  8 Eylül 1991 tarihinde yap lan referandumda ba ms z, egemen 
ve özerk Makedonya Cumhuriyeti’ni seçti.

Her y l bu tarihte anavatan m z n ba ms zl n n ilan edildi i gün olarak kutlan lmakta. 
Sekiz Eylül Makedonya Cumhuriyeti’nin resmi bayram d r !

17.XI.1991 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti Meclisinde ba ms z ve özerk Makedonya 
Cumhuriyeti’nin ilk Anayasas  oyland . 

Ba ms z ve özerk bir devlet olarak Makedonya, 8 Nisan 1993 tarihinde BMÖ (Birlemi  
Milletler Örgütü) e it üyesi olarak kabul edildi.  

Makedon vatanda lar n  ilgilendiren bir di er önemli olay Makedon vatanda lar n n Avru-
pa Birli i ülkelerine vizesiz serbestçe seyahat edebilme olana n  veren vize uygulamas n n 
kald r lmas d r.
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Egemenlik ya da hâkimiyet- devletin iç 
i lerinde ve di er devletlerle olan ili kilerdeki 
kural koyma gücü ve hukuk yaratma kudretidir.

Referandum-  devleti ilgilendiren önemli 
meselelerde halk n iradesini belirlemek 
amac yla yap lan demokratik oylamad r.

1991 y l nda devletimizin ba ms zl n n 
ilan etmesi nedeniyle yap lan toplant

Türkçe dersinde ‘Devletimin kurulu u’ 

konulu bir kompozisyon yaz.

PROJEYE DAYALI DERSPROJEYE DAYALI DERS
Ö retmeninizle proyeje dayal  ders için haz rl k yap n!
A a daki konu üzerinde bir ara t rma projesi haz rlay n:

Ö renmek 
istedi imiz nedir?

Makedonya Cumhuriyeti’nin 
tarihini ö renelim!

Herkese aç k derste 
sunum yaparak!

Bunu nas l 
yapaca z?

Seçim yeri

“GEM N Ç NDEN MAKEDONYA”

“GEM N Ç NDEN MAKEDONYA”

Kurallar çerçevesini unutmay n!
Projenin etaplar n  karar la t r n!
Bir önceki bilgi ve deneyimlerinizi kullan n ve bunlara yenilerini eklemeyi isteyin!
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Malzeme toplayarak, derslerini takip ederek ve al t rmalar  yaparak mutlaka ödevlerine 
çal m s nd r. A a da verilen bu ödevlerin amac  senin edinmi  oldu un bilgileri kontrol edip 
gerekli yerleri tamamlamakt r. Ödevler yap lan ders müfredat na göre çözümlenir, hepsini tek 
bir derste çözmemelisin.

Makedonya Cumhuriyeti’nin sadece s n rlar  belirlenmi  haritas nda a a da verilen 
talepleri yerine getir:
K rm z  renkli bir kalem kullanarak kom u devletlerini ve ba kent isimlerini yaz!
Mavi renkli kalem kullanarak vadilerdeki üç gölün ad n  yaz!
Siyah renkli kalem kullanarak cumhuriyetimizin ba kentini ve ya ad n yeri belirle 
(bunlar n ad n  yaz)!
Tahta kalem renklerinden faydalanarak MC’nin rölye  ni belirle!

Haritan n alt nda Makedonya Cumhuriyeti’nin Balkan Yar madas ’nda, Avrupa’da ve Dünya-
daki yerini belirle?

Makedonya’da Ulusal Kurtulu  Sava n n ne zaman ba lad n  belirtin ve bu günün 

Makedonya ad na ne anlama geldi ini aç klay n.

ASNOM’un Birinci toplant s  ne zaman ve nerede yap lm t r?

ASNOM’un Birinci toplant s n n önemini aç klayan bir analiz yap. 

Makedon devletinin ilk seçilmi  cumhurba kan  ile ilgili ara t rmalardan 

yararlanarak analiz yap.
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Toplam  oldu unuz malzemeden bir pano haz rlay n. Geçmi imizin di er dönemlerinden de 
panolar haz rlam san z, hepsini tek bir ba l k alt nda toplay n ve ad n  TAR H CETVEL  
koyun.

Makedonya 1991 
y l ndan itibaren 
ba ms z ve özerk 
bir cumhuriyettir

ANAHTAR KEL MELER

KRALLIK
ÇARLIK

MPARATORLUK

ANAVATAN
CUMHUR YET

DEVLET
METROPOL

K
ro

n
ol

oj
i 

ce
tv

el
i

K
ro

n
ol

oj
i 

ce
tv

el
i

VIII yy

1945-
1991

1941-
1945

1914-
1918

1903

X yy
Çar Samuil’in önderli inde Makedon devleti.

Makedon geçmi inin farkl  dönemlere ay ran 
kronolojik cetvelini haz rla. Verilen ba lang ca göre 
devam n  getir.
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MAKEDONYA CUMHUR YET ’N N DEVLET YAPISI

Faaliyetler:
Fikir buhran  tekni ini kullanarak Makedonya Cumhuriyeti’nin devlet 
yap s  konusunda daha fazla bilgi edinin!

Makedonya Cumhuriyeti nas l bir devlettir?
Demokrasi, vatanda lar n kamu seçimlerinde, gizli veya alenen yap lan oylama 

ile Mecliste kendilerini temsil edecek temsilcilerini seçtikleri bir çe it toplum yap s d r. 
Demokrat bir toplum için önemli olan vatanda lar n n hak, özgürlükleri ve sorumluluklar n n 
sayg lanmas d r.

 Makedonya Cumhuriyeti’nin Anayasas ,  hükümetin örgütlenmesi:
- yasama
- yürütme 
- yarg lama sisteminin prensiplerine göre ayr l r.

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi       Makedonya Cumhuriyeti Anayasas

Meclis dört y l süren bir dönem içerisinde Makedonya Cumhuriyeti’nin yasama gücünü 
(kanun koyma) temsil etmektedir. 

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi halk taraf ndan seçilmi  120 (yüz yirmi) temsilciden 
olu ur. Meclis Anayasay , yasalar  getirir, Makedonya Cumhuriyeti Hükümetini seçer, yarg çlar 
tayin eder vs.

Ben Makedonya Cumhuriyeti 
Meclisi temsilcisiyim!

 –oyun-
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Ben Makedonya Cumhuriyeti’nin 
tüm çocuklar n  temsil ediyorum 
ve sizden istedi im...

Oyun:,,S n f  temsil edecek bir üye seçin” 
3 grup kurun! Her grup bir temsilci önersin!
Grup temsilcileri meclis üyeleri olarak neyi desteklediklerine ve 
neleri yapacaklar na dair savunmalar n  yaps nlar! Aralar ndan sizleri 
temsil edecek ki iyi oylama yaparak seçin.

Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti

Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Makedonya Cumhuriyeti’nin yürütme gücünü 
temsil etmektedir. Hükümet Cumhurba kan ’n n tayin etti i mandaterin önerisi üzerine 
Makedonya Cumhuriyeti Meclisi taraf ndan seçilir. Hükümet ba bakan ve bakanlardan olu ur. 
Hükümet meclisin getirdi i Yasalar  yürütür, Meclise ba ka yasa ve yönetmelikler önerir, 
yabanc  devlet ve hükümetlerin tan nmas  kararlar n  verir, di er devletlerle diplomatik ili kiler 
kurar vs.
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Makedonya Cumhuriyeti Cumhurba kan
 
Makedonya Cumhuriyeti Cumhurba kan  ülke içi ve ülke d nda cumhuriyetini 

temsil etmektedir. O, Makedonya Cumhuriyeti Silahl  Kuvvetlerin ba komutan d r. Makedonya 
Cumhuriyeti Anayasas na göre, Cumhurba kanl k seçimleri, genel ve gizli oy kullan larak 
do rudan seçilir.Cumhurba kan ’n n yetki süresi 5 y ld r.

Devlet ba kan  Makedonya Cumhuriyeti vatanda  olmak zorundad r.

Haz rlan ! Oyun oyna !
Ben çocuk mahkemesi yarg c y m !

Yarg ç yasa ve yasayla öngörülen hak ve sorumluluklar  korur.

Makedonya Cumhuriyeti Mahkemesi
Mahkeme yarg lama gücüne sahiptir.
Mahkemeler Anayasan n, yasalar n 

ve insan haklar n n korunmas ndan sorumlu 
kurumlard r.

Üsküp asliye ceza mahkemesi

Faaliyetler :
Oturdu unuz yere en yak n mahkemeyi ziyaret 
edin!
Yarg çla görü me yap n!
Mahkemeler ile mahkemelerin ne ekilde 
çal t n  ö renmeye çal n!
Bilgileri toplad ktan sonra 
s n f n zda payla n!

NE Ö REND KNE Ö REND K

kinci Dünya Sava ndan sonra anavatan m z nas l in a edilmi tir?
Makedonya ne zaman ba ms z bir devlet olmu tur?
Ba ms zl m zdan bu yana ülkemizde hangi önemli olaylar yer alm t r?
Makedonya Cumhuriyeti’nin ba ms z, egemen ve özerk bir devlet olmas  karar n  
vatanda lar ne ekilde verdiler?
Makedonya Cumhuriyeti’nin en önemli devlet kurumlar  hangileridir?
Devlet ba kan  nas l seçilir?
Mahkemelerin devlet içindeki en önemli görevi nedir?
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MAKEDONYA CUMHUR YET  NÜFUSU

A a da verilenlerle ilgili ara t rma yap n:

Oturdu un bina veya soka n nüfusunu ya  ortalamas  (çocuk, yeti kin) 
ile cinsiyet yap s na (erkek, di i) bakarak bilgi edinin ve al nan verileri 
çizelgeye dahil edin ve analizini yap n !

Bir devletin bölgesi dahilinde ya ayan vatada lar o devletin nüfusunu olu tururlar. 
Nüfusun say s  her on y lda bir yap lan nüfus say m  ile belirlenmektedir.

Makedonya Cumhuriyeti’nin nüfusu 
sürekli büyüyor ve de i iklik gösteriyor. Nüfus 
say m ndan elde edilen istatistik verilerle bunu 
gösterebiliriz. Son nüfus say m  2002 y l nda 
yap lm t r. Yap lan nüfus say m  verilerine göre 
Makedonya Cumhuriyeti’nde yakla k olarak iki 
milyon nüfusa sahip.

Nüfus yap s

Makedonya’n n nüfusu a a dakilerine göre 
s n  and r lm t r:
- cinsiyet yap s ;
- ya  ortalamas  yap s ;
 - etnik yap ; 
Cinsiyet yap s  verilen alan içinde erkek ile kad n 
nüfusunun orant s d r.
Makedonya’da erkek nüfusunun say s  kad n 
nüfusuna göre daha yüksektir. 
Cinsiyet yap s  nüfusun do al art n  
geli tirdi i için önemli bir unsurdur. 

Ya  ortalamas  yap s  yeti kin gruplar n n 
say s n  verir. 
Nüfusun ay r m na göre:      
                              
- genç nüfus - 19 ya a kadar;
- yeti kin nüfus - 20den 65 ya a kadar ;
- ya l  nüfus 65 ya  üzeri.

65 ya  üzeri

19 ya a kadar

20-65 ya  aras

Nüfusun ya  ortalamas  yap s
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Etnik yap

Makedonya Cumhuriyeti’nde Make-
don milletinin yan s ra, Arnavut, Türk 
Ulah, S rp, Roman, Bo nak milletlerinin 
bir bölümü de yer al r. Makedonya’da 
ya ayan farkl  milliyete sahip gruplara et-
nik topluluk denir.

Her etnik toplulu un halk giysileri, 
gelenekleri, dini örf ve adetleri ve 
bunun gibi belli ba l  özellikleri vard r. 
Makedonya Cumhuriyeti’ndeki tüm 
vatanda lar n cinsiyet, din, ten rengi, rk ve 
maddi durumu ay rmaks z n e it artlara 
sahiptirler.

Makedon halk giysileri

Arnavut halk giysileri

Türk halk giysileri

Roman halk giysileri

Makedonlar kom u ülkelerinde oldu u 
kadar, Avrupa ve deniza r  ülkelerinde de 
ya arlar. Dünya çap ndaki Makedonlar ken-
dilerine ait kültür miras ve geleneklerini 
korumaktad rlar.

1.Yapm  oldu un ara t rma 
do rultusunda bir rapor haz rla, albüm 
yap ve s n f n n önünde sunum yap !
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MAKEDONYA CUMHUR YET  EKONOM S  VE EKONOM K 
FAAL YETLER

Ebeveyin ve etraf ndaki yeti kinlerinin nerede ve ne i  yapt klar n  ö renin.
Yapt klar  i  hangi ekonomi dal na girmektedir.
Makedonya Cumhuriyeti’nin do al kaynaklar  ve ekonominin geli imi konusunda 
görü meler yap.
Ekonominin geli imi aç s ndan bir ülkenin iklim ve rölye   ne kadar önemli?
Kaynaklar, ekonomi faaliyetleri kelimelerini aç kla (anlamlar n  sözlük, ansiklopedi 
veya ebeveyinlerinden ö renebilirsin).
Farkl  ekonomi dallar na ait fotograf ve metinler bul (fabrikalar, hidrosantraller, 
kapl calar, seralar...).
Meteoroloji istasyonunu ziyaret et ve Makedonya Cumhuriyeti’nin iklimi ve ekonominin 
geli imi konusundaki olanaklar n  görü .

Ekonomi amac  üretim, da t m, tüketim, ticaret, de-
i im ve bölü üm ile ilgili etkinliklerin bütünü olup, insan n 

bu etkinlikleri belirli bir yerde ve o bölgenin belirli geli im 
derecesine göre yürütmesine denir.

Makedonya Cumhuriyeti’nin ekonomisi birkaç 
geli im dönemlerine ayr l r. Bunlar da: kinci Dünya 
sava na kadar, kinci Dünya sava n n ard ndan ve ba m sz 
Makedonya Cumhuriyeti dönemleridir. 

Ekonomik faaliyetleri kaynak zenginliklerin 
olu umunda yer alan ve sat  için üretilen çe itli nesneler, 
g da, giysi ve benzeridir. Ekonomik faaliyetleri birincil, ik-
incil ve üçüncül olarak ay r l r.

Makedonya Cumhuriyeti’nde a a da verilen ekono-
mi faaliyetleri yer al r: 
- birincil : ziraat, hayvanc l k, ormanc l k, ar c l k, avc l k 
ve bal kç l k.
- ikincilik faaliyetleri: madencilik, endüstri, enerji bilimi, 
üretim zanaatç l  ve in aatç l k.
- üçüncül faaliyetler: hizmet sektörü, tra  k, ticaret, 
zanaatç l k ve turizm.

Kaynaklar -geli im için olanaklard r. 
Ülke ekonomisinin geli imi için a a daki faktörlerin 

önemi büyüktüri: iklim, su zenginli i, ormanlar, vadiler, 
maden zenginli i, tarihi ve do al güzellikler,...

Ülkemizde çok say daki ekonomi dallar n n 
geli imi için elveri li artlar bulunmaktad r.

laç üretim fabrikas

Petrol i letmecili i fabrikas
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A a da gösterilen ekonomik faaliyetlerin her birinin kendisine göre kollar  vard r. 
Dikkatlice bak, dü ün ve aç kla, bunlar n hangileri ya ad n yerde mevcut bulunmaktad r.

tar mc l k
hayvanc l k
bahç vanl k
meyvecilik

ba c l k
ar c l k
avc l k

bal kç l k

ah ap

metal

g da

kimya

para

SANAY

zanaatç

ZAANAT

Z RAAT

T CARET

tüccar/al c

TRAF K
TURIZM VE OTEL 

LETMEC L

Turist

Do al güzellikler

Turizm acentesi

Turizm çal an

EKONOM K FAAL YETLER

EKONOM K FAAL YETLER
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Ekonomi geli iminde do al faktörlerin etkisi

Meteoroloji istasyonuna yapm  oldu un ziyaretten edindi in 

bilgileri payla !

Memleketinde iklim nas ld r, MC’deki iklim nas ld r?

Memleketinde hangi rüzgarlar eser, MC’de hangileri?

Meteorologlar bir sonraki günler konusunda ne dediler?

Bugün - per embe günün meteoroloji bülteni

Üsküp 8C                        Gevgeliya 15C           Berovo 4C

klim  çok say daki ekonomik faaliyetlerin geli iminde önemli bir unsur te kil etmektedir. 
Makedonya Cumhuriyeti’nde l man kara iklimi vard r - l man s cak yazlar ve l man 

so uk k lara sahiptir. klim cumhuriyetin bütününde ayn  de ildir. Denize yak n bölgelerde 
(Gevgeliya, Doyuran, Strumitsa) daha yumu ak bir iklim vard r. 

Vardar nehri yak n ndaki yerler daha sert bir iklime sahipken, da l k bölegelerde da  
iklimi vard r. Y ll k ortalama s cakl klar  kuzeyden güneye do ru s  de i ikli i gösterir.

Makedonya Cumhuriyeti’nde en çok: güney rüzgar , vardar ve kuzey rüzgarlar  eser. 
klime göre tar mc l k (vadilerde) ve hayvanc l k (da larda) geli mi tir. Bunlar 

Strumitsa-Radovi  ve Gevgeliya-Valandovo vadilerinde çe itli kültürlerin yeti mesine olanak 
sa lam lard r.

Su ekonomiyi do rudan etkileyen bir unsurdur.
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Ekonominin geli imine unsur olan maden zenginli i

MC’nin maden zenginlikleri ile ilgili 
fotograf ve metinler bulmaya çal . 
Memleketenin yak nlar nda herhangi bir 
madenin olup olmad n  ve hangi madenin 
ç kar ld n  ö ren.
Okulundan maden koleksiyonu iste ve 
madenin ad , rengi, a rl  ve nereden 
geldi i konusundaki bilgileri defterine yaz. 
MC’nin haritas n  kullan.

Buçim, Radovi ’te bak r madeni 
(bak r madeni)

Mermerin ç kart lmas  - 
Prilepe

Maden zenginlikleri madencilik ve endüstri geli imlerinin 
ba l  olduklar  bir unsurdur. Makedonya çok say da maden tür-
leriyle zengindir: kömür (Manast r, Krçova, Mariovo); demir 
ve çinko madeni (Osogova Da lar nda); bak r madeni (Buçim 
Radovis’te). Bak r madeninin yan s ra alt n, gümü ,  antimon 
(Kavadartsi) bulunur.

Makedonya Cumhuriyeti insanlar  madencilikle 
u ra maktad r, daha do rusu, maden i letmecili iyle - a r 
sanayii.

Ekonominin geli im ve rölye  

PELAGONPELAGON YAYA

MC’nin rölye  ni hat rla!
Haritadaki renklere göre vadileri de bul!

Makedonya da l k bir ülkedir. Ülkenin do u bölgesinde bulunan ba l ca büyük da lar 
ise: Osogova Da lar , Ograjden, Mali eva Da lar  ve Belasitsa Da lar d r...

Anavatan m z n bat  bölgesinde ise ar Da , Bistra ve Korab da lar  bulunur. Da l k 
alanlarda ya ayan insanlar daha çok hayvanc l k ve et, süt ve yün imalat yla u ra maktalar.

Makedonya Cumhuriyeti’nin da lar  aras nda düzlükler bulunmakta. En büyük büzlükler 
ise: Pelagoniya (Makedonya’n n tah l ambar ), Polog, Tikve , Ovçe Pole, Üsküp Vadisi, 
Gevgeliya-Valandova Vadisi.

Düzlüklerde ya ayan insanlar n daha çok tar mc l k ve meyve ile sebze imalat yla 
u ra maktalar. 

Hayvan ve toprak ürünlerinin imalat yla g da, deri ve teksil endüstrüleri geli tirilir.
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MAKEDONYA CUMHUR YET ’NDE TUR ZM

Bir turizm önerisi yap!
Seyahatin amac  : Makedonya’n n güzelliklerini tan
Ziyaret plan  : arkeolojik kaz  yerleri, kültür ve tarihi an tlar, herhangi bir kültür 
olay , gezilip görülecek do a yerleri…

BEN YOLCULU UMA BA LADIM

Ohri ehri Balkanlar n incisidir. Gele-
neksel mimarisiyle UNESCO’nun kültürel ve 
do al miras  listesinde yer almaktad r. Ohri 
Slav okuryazarl n be i iymi . Makedon çar  
Samuil’in çarl , Roma am  sinin, kilise ve 
manast rlar n n, Ulusal müzenin, Ohri incilerinin 
yeri…

Ohri-Ohri Gölü

Mavrovo Gölü ya-
pay olmas yla birlikte, Bistra 
Da n n kayma merkezlerinden 
bak ld nda güzelli iyle cez-
bedicidir. Gölün bal k avlamak, 
kamp yapmak, dola mak gibi çok 
say da olanak tan maktad r.

Mavrovo Ulusal Park nda 
ender hayvan ve bitki çe idine 
sahiptir.

Mavrovo

Galiçnik özgün mimarisi, zengin kül-
tür miras , folklorik-Galiçnik dü ünü gibi ge-
leneklerinin korunmas yla ve canl  do as yla 
gezilecek görülecek turistik bir yer haline 
gelmektedir. 

Galiçnik dü ünü
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Matka Gölü

Matka vadisi yöreye özgü yetmi  üzerinde 
gündüz ve gece tür kelebek, yine oraya özgü 
örümcek ve bitkilere sahip oldu u için kele-
bekler vadisi olarak da bilinmektedir.

Kru evo -etnik ehir

Makedonya Cumhuriyeti’nin turistik 
haritas n  yap! Bu harita yolculu unda 
sana yard m eder.

Turizm gezinme ve geçici kalmalar n düzenlenmesine odaklanan  bir ekonomi dal d r. 
nsanlar tatil, e lence, tedavi amaçl , kültür ve spor olaylar  ziyaret, do al ve tarihi güzellikleri 

görmek maksad yla gezi ve seyahatlerinde bulunurlar. 
Makedonya Cumhuriyeti’nde da , göl ve nehir turizmi geli tirilmi tir. Köy turizmi 

de yava  bir ekilde geli me göstermektedir. Say s z yerli ve yabanc  turisler için çok say da 
bulunan ma aralar, tarihi an tlar ve kaz lar, do al güzellikler oldukça ilgi çekicidir.

Turizm ülkemizde önemli bir ekonomi dal  te kil eder. En büyük turistik alan Ohri Gölü, 
sonra da Prespa ve Doyran Gölünde geli tirilmi tir. 

K  ve da  turizm merkezlerinden en önemlileri ise ar Da ndan bulunan Popova apka, 
Bistra’da bulunan Mavrova, Baba Da nda bulunan Strejevo ve Kopanki, Bu ava Da nda 
bulunan Kru evo, Male ev Da lar ndaki Berova ve di erleridir.  

Makedonya’da çok say da ma ara (Momiçek-Makedonski Brod…), kaz lar (Heraklea, 
Stobi, Skupi), nadir do al güzellikler (Kokino…) bulunur.

Ba ta senden memleketinin ve Makedonya Cumhuriyeti’nin güzel yerleri ile 
ilgili malzeme toplaman istendi. Malzemeyi imdi kullan. Anavatan mda 
turistik yerler konulu bir proje haz rla.
Kendin yaz veya grup çal mas  yap. 
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Ülkede hangi ekonomi dal n n geli tirilece i neye ba l d r?

klim hangi ekonomi dallar na etki eder?

Makedonya Cumhuriyeti’nde hangi rüzgarlar eser? Vardar rüzgar  ülkenin hangi bölgesinde 

eser?

Ülkemizde hangi maden zenginlikleri mevcuttur?

Maden i letmecili iyle hangi sanayii kolu geli ir?

Topra n rölye   ekonominin geli tirilmesini nas l etkiler?

Makedonya’n n büyük da lar  hangileridir?

Da l k bölgelerinde hangi ekonomi dallar  geli tirilmi tir?

Anavatan m z n büyük düzlükleri hangileridir?

Düzlük bölgelerinde hangi ekonomi dallar  geli tirilmi tir?

Hayvanc l k ve tar mc l k ürünlerinin imalat yla hangi sanayii dallar geli tiriliyor?

Makedonya Cumhuriyeti’nde nas l bir turizm var?  
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MAKEDONYA CUMHUR YET ’NDE KÜLTÜR HAYATI 

VE KÜLTÜR KURUMLARI

Kültür insano lunun bedenen veya zihnen yaratt  ve bunun sonucu olarak varolan 
her eyi temsil etmektedir. Kültür basit olmayan bir bütün olmak üzere aralar nda ba l  üç 
bölümden olu ur:

Maddi kültür

Zihinsel kültür

Milli kültür

Faaliyetler:
nsan n bir niteli i halindeki kültürün 

nelerden olu tu u konusunda ara t rma 
yap n, bilgi edinin ve tart n!

Sana en yak n kütüphaneyi ziyaret ederek kitap toplaman n, koruman n 
ve basman n ekilleri ile ilgili daha fazla bilgi edinin!

Kütüphane kitaplar n n topland , 
düzenlendi i, korundu u ve kütüphane 
üyelerine kullanmak üzere verildi i bir 
kurumdur. Kütüphanelerde, kitaplar n 
yan s ra, gazete, dergi ve magazinler, ve 
hatta müzik kay tlar , fotograf,  limler, har-
ita ve benzerileri de bulunur.

Üniversite kütüphanesi-Üsküp

Tiyatro gösterisinden bir sahne

Tiyatro seyirci önünde hikayelerin 
anlat ld  ve içinde kullan lan enstrüman, 
konu ma, el kol hareketi, müzik, ses ve ben-
zeri gösterilerle yap lan bir sahne sanat d r. 
Kukla gösterileri,opera ve bale de tiyatro 
sanat  dal na girmektedir.



42  |  Be inci s n  ar için 

Opera sahnelenen bir müzik gösterisidir. Dramatik bir metin, müzik, oyun, resimli sahne 
tavr yla sanatsal bir anlat m içerir.  

Bale klasik müzik e li inde yap lan dans türünü sahneleyen bir müzik gösterisidir.

En yak n tiyatronunuzun reperuvar n  
ö renerek tiyatro gösterisine gidin!

Makedon halk tiyatrosundan bir 
bale gösterisi

Uluslararas  Film Kameras  Festivali 
‘Brakya Manaki’ her y l Manats r’da 
düzenlenir. Festival  lm sanat  dal nda 

yar ma niteli ini ta r.

Sinema projektör üzerinden sinema ekran nda  lm gösterildi i yerdir. Sinema salonlar  
genellikle tiyatro salonlar na benzer. Sineman n farkl   limleri gösterebildi i birden çok 
salonlar  olabilir.

Kültür kurumlar  ziyaret edildi inde güzel davranma kurallar na uymak, sanatç lara oldu u 
kadar di er izleyenlere de sayg  göstermek, yani örnek davran  sergilemek çok önemlidir.

Makedonya Cumhuriyeti’nde yazar, air, ressam ve müzisyenler, yönetmen ve bilim 
adamlar  gibi önde gelen sanatç lar mevcuttur.

Makedonya Cumhuriyeti’nin Avrupa 
ve dünya çap nda kültürel de erlerimizi 

gururla tan tan “Ohri Yaz ” festivali 
ülkemizin en önemli kültür olay d r.

Ödev:
Edebiyat ve sanat dünyas nda 
önde gelen ki ilerle ilgili bilgi 
edinin.

Struga iir Festivali

“Struga iir Ak amlar ” festivalinde 
en iyi aire “Alt n Çelenk” ile iki iir 
festivali aras nda en iyi Makedon iir 

kitab  yazar na “Brakya Miladinovtsi” 
ödülünün verildi i uluslararas  iir 

ölenidir.

Ara t r ve Makedonya Cumhuriyeti’nde ba ka hangi kültür olaylar n n yer 
ald n  ö ren!
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MAKEDONYA CUMHUR YET ’NDE D NLER 
VE D N  KURUMLAR

Tart ma konusu- Ailem önemli 
dini bayramlar n  ne ekilde 
kutlar? BBÖ (biliyorum, bilmek 
istiyorum, ö reniyorum) tekni ini 
kullanarak dinler ve dini birlikler 
konusunda bilgi edin!

B L YORUM 
- Din ve 

dini birlikler 
konusunda 
bildi imizi 

dü ündü ümüz 
nelerdir?

B LMEK 
ST YORUM 
-Ö renmek 
istedi imiz 

nedir?

Ö REN YORUM

-Ne ö rendik?

“Aziz Kliment Ohridski” Kilisesi
ncil Katolik Kilisesi

Cami

Kuran-  Kerim

Din inananlar n özel duygular besledikleri do aüstü varl klara olan inanc d r, takip edilen 
ayin ve adetlerle, belirli sembollere kar  duyduklar  sayg  ve dini örgütlenmelerdir. 

Makedonya Cumhuriyeti’nde H ristiyan ve slam dini a rl kl d r. 
H ristiyan dini Hazreti sa’n n hayat , ö retisi ve eserlerine dayal d r. H ristiyanl n çer-

çevesi dahilinde Ortodoks inanc , Katolik inanc  ve Protestan inanc  vard r. 
Ortodoks H ristiyanlar  Makedon Ortodoks Kilisesi ve Ohri Piskoposlu u’na ba l d r. 

H ristiyanl a inananlar n bir bölümü Katolik Kilisesi, Evangelist-Metodist Kilisesine ve di er 
daha küçük dini birliklere mensupturlar. 

slam dini mensuplar  Allah’a inanmaktad rlar, Hz. Muhammed peygamberdir ve Maked-
onya Cumhuriyeti’nin slam Dini Birli ine ba l d rlar. Cami ve medreseler dini yap tlard r. Bu 
dini birli e genellikle Arnavutlar, Türkler, Bo naklar, Romanlar ve Makedon Müslümanlar  
mensupturlar.

Tüm dini inançlar n ortak ö retisi ise: bar , uyum, hasta, ya l  ve fakirlere yard m 
etmek, ba kalar na ac  vermemektir.
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Makedonya Cumhuriyeti’nde Musevi dinine ba l  taraftarlar da bulunmaktad r. Onlar 
Musevi Dini Birli ine mensuplar.

Evangelist-Metodist Kilisesi Sinagog

NE Ö REND K?NE Ö REND K?
Kültür kelimesi senin için ne anlama geliyor?
Ya ad n yerde hangi kültür kurumlar  vard r?
Kaliteli bir kültür hayat na sahip olmak için neler yapman gerekiyor?
Herhangi bir kültür kurumu ziyaret etti inde sergiledi in davran  biçimini 
söyle!
Dini birlik kelimesinin anlam  nedir?
Din kelimesini tan mla!
Makedonya Cumhuriyeti’nde en çok hangi dinler mevcuttur?
H ristiyan ile slam dini ve dini yap tlar n n aras ndaki temel farkl l klar  say!
Tüm dinlerin ö retisi nedir?

Ara t rma
Memleketimde inananlar n takip etti i en büyük dini bayramlar.
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MAKEDONYA CUMHUR YET  VATANDA LARININ HAK VE 
SORUMLULUKLARI

Her insan n ülkenin Anayasas  ile yasalar bütünlü ü çerçevesinde kendi haklar na ve 
kendisine kar  sorumluluklar  vard r, bunun yan s ra din ve inançlar na ay r m yapmadan 
toplumdaki di er insanlara kar  da  sorumluluk ta r. 

Ülkemizdeki yasalara göre ve Avrupa nsan Haklar  Sözle mesi uyar nca insan haklar  
unlard r:

1. Özgürlük hakk  (yasaya kar  
gelmedi in  takdirde).

2. Ya ama hakk  (hiç kimsenin hayat na 
kasten son verilmez).   

3. Suimuamelenin yap lmamas  (hiçkimse 
i kence ve a a lama görmemeli).

4. Özgürlük ve güvenlilik hakk

5. Herkesin adaletli bir ekilde 
yarg lanma hakk na sahiptir.

6. Özel ve ailevi hayata sayg  duyma 
hakk .

7. Özgüven, ahlak ve din özgürlü ü.

8. Konu ma özgürlü ü.

9. Evlenme hakk .

10. Tedavi ve ilaç hakk .

Sahip olmak istedi in haklara 
sahipsen, b rak ba kalar  da 
sahip olsun, ancak bu ekilde 

mutlu olursun!

Makedonya Cumhuriyeti vatanda lar n n hak ve sorumluluklar n  gösteren bir 
T - çizelgesi  haz rla.
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GRUP VE TOPLUM ÇER S NDE K LERGRUP VE TOPLUM ÇER S NDE K LER

KONU ACAKLARIMIZ:

- Bo  zamanlar n  nas l ve kimlerle 
de erlendiriyorsun; 

- Birey ve grup; 

- Bencilli in nedenleri; 

- Ki ilik erdemlili i olarak dayan ma;  

- Ki ilik geli iminde ailenin önemi;

- Sap k davran lar n nedenleri;

- yi ve kötü davran  ekillerin.

Ö RENECEKLER M Z:

- Ki isel ve grup ya am; 

- Ki inin sosyalle mesi;

- Dayan ma ve bencillik;

- Sosyalle me ö eleri

- Sapk nl k ve sap k davran  ekli;

- Ortam içinde davran  kurallar  ve 
sorumluluklar; 

- nsan haklar  ve sorumluluklar ;

- Çat ma ve çat man n çözümlenmesi.

SEN N GÖREV N:

-  Bencilce davran larla ilgili bir pankart 
ve kendi tav rlar n  belirleyen bir 
T-çizelgesi haz rlamak;

- “Ait oldu um grup” konulu bir deneme 
yaz s  yazmak;

-  “Dayan mamla çok yüz güldürdüm” 
konulu bir kompozisyon yazmak;

-  Çocuk büyükelçili i ve onun amaç ve 
görevlerini ara t rmak.
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I
K SEL VE GRUP YA AMI

Kendini anlat!
Kendinde en çok be endi in ve 
de i tirmeyi istedi in özelliklerin 
nelerdir?
Ki i kavram  senin için ne anlama 
geliyor?
 Bir birey olarak tek ba na 
ya ayabilir misin ilerleyebilir misin?

Ben özelim ve di erlerinden 
farkl y m! Kendime ait özelliklerim, 
kabiliyetlerim ve vas  ar m olmakla 
birlikte, kendimde de i tirmek 
istediklerim de var..

Ben bir ki iyim ve biyolojik, 
sosyolojik ve ruhsal 
özelliklerime göre farkl l k 
gösteririm!

Ki ilik bir insan  özel k lan tüm (  ziksel, ruhsal, sosyal) 
özelliklerin toplam d r. Ki ilik miras, bulundu u ortam, aile, 
okul ve akranlar n etkileriyle olu ur.

 OYUN
Birkaç çocuk el ele verip bir çember olu tururlar! Ö rencilerden biri gönüllü 
olarak her ekilde bu grubun içine girmeye çal mal d r. Ancak, grup içindeki 
üyelerin amac  s k  s k ya tutunmak ve çemberin bozulmas na izin vermemektir.  
Bu sadece bir oyun, yine de çembere dahil üyeler kendilerini nas l hissediyorlar? 
Çembere her tür ekilde girmek için zorlanan gönüllü kendisini nas l hissediyor?
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 GRUP NEY  TEMS L EDER?

Grubun bir parças  ol 
ancak imkanlar na, 

ihtiyaçlar na,  kirlerine, 
de erlerine ve arzular na 

da sayg  duy!

BO  ZAMANLARINI NASIL 
DE ERLEND R RS N?

nsanlar n bir gruba dahil olmaya, birbiriyle arkada l k kurmaya ve ba ka insanlar-
la birlikte olmaya ihtiyac  vard r.  Bir gruba dahil olmak isteyip de olamama duygusu çok 
kötüdür. Hepimiz günlük hayat m z n belli bir grup insanlarla geçirdi imizin fark nday z 
örne in: akranlar m zla, ebeveyinlerimizle, büyüklerle, tan d m z ve tan mad m z sima-
larla, ho  olan ve ho  olmayan insanlarla. Aile, okul, kulüp, bahçe, okul, sokak ve benzeri bir-
çok yerde vakit geçirip insanlarla ileti im kuruyor, bir nevi ili ki ve davran lar olu turuyoruz. 
Grup içinde ileti im kurum, bilgi, duygu ve dü ünce al veri inde bulunuyoruz, arkada l klar 
kuruyor, destek görüyoruz.

Grubun içinde 
ki ili im 
tamam yla öne 
ç kar.

Grubum beni 
sayar, sayg  
gösterir ve 
desteklerse, 
davran lar mdaki 
özgüvenim daha 
yüksek olur. 

Grup beni d  
etkenlerden 
korur, kendimi 
güvenli 
hissediyorum.

Üyelerden 
yak nl k ve 
dürüstlük 
hissediyorum. 
Grup içindeki 
roller farkl d r.

Belli bir gruba aitim
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Biçimsel gruplar vard r. Bunlar okul, okulundaki kollar, spor kulüpleri ve benzeridir. 
Biçimsel gruplarda önemli olan i levini yerine getirmesi ve görevlerini ba ar l  bir ekilde icra 
etmesi için grup üyelerine önceden belirlenmi  roller verilmesi.

Önceden belirlenmi  roller olmadan futbol oynaman n nas l olaca n  bir dü ünün?

Ayn  ekilde biçimsel olmayan gruplar da vard r. Bunlar n içinde bir nebze biz de var z. 
Örnek olarak, akran gruplar , ayn  tür müzik veya yemek sevgisini payla anlar, ya ça büyük 
a abey veya ablalar grubu ve benzeri gruplar.

Grup içindeki kurallara sayg  duymak çok önemli-
dir. Ula mak istedi imiz amac  bilmek karar ver-
memizde yard mc  olur. Amaca ula mak için hangi 
faaliyetleri ele alaca m z  bilmeliyiz. Ayn  za-
manda gruptaki herkesin dü üncesi önemlidir ve 
herkes amac n gerçekle tirilmesi ad na sorumluluk 
ta mal d r.

çinde yer almak istedi im grup

Dü ün, yap tlar bul, büyüklerinle konu  
ve a a da verilen sorular do rultusunda 
küçük bir deneme yaz s  yaz:
Gruplar nas l olu ur? 
nsanlar  biraraya getirmek için onlar  

heveslendiren nedir ?
Grup içindeki insanlar ne ekilde ileti im 
kurarlar ?
Grup türleri kaçt r ve aralar ndaki farklar 
nelerdir? 
Grup içindeki faaliyet neden önemlidir?

Faaliyet: deneme yaz s

1. Ki ilik nedir?

2.Resmi gruplar hangileridir? 

3.Hangilerine resmi olmayan grup ad n  
veririzi?

Neden?

4. Derslerde veya okulda hangi grup rolünü 
daha fazla benimsiyorsunuz?

NE Ö REND K?NE Ö REND K?
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GRUP Ç NDE K N N SOSYALLE MES

TARTI MA:
Verilen sorular  okuyun ve sorulara yöne-
lik tutum alarak aran zda tart n!
Dayan ma kelimesi senin için ne anlama 
geliyor?
Sen dayan ma gösterir misin? Ne za-
man?
Arkada  grubunda seninle hiçbir ey 
payla mak istemeyen ve bu konuda dire-
ten arkada na kar  davran n nas l? Sen 
hiç böyle bir davran  ekli sergilemi  
misin? Neden?
Birileri senden yard m istedi inde ne 
yapars n? Birilerinin senden yard m is-
temelerini mi beklersin yoksa senden 
destek beklediklerini bilir misin?Aç kla!

TOPLUM 
NED R?

Toplum insanlar n 
maddiyat 
ve kültürel 
ayniyatlar n  
yaratt klar  
ve belli ba l  
kurallara göre 
ya amlar n  
kurduklar  örgütlü 
bir beraberliktir.

Grup içinde ki inin davran  
sosyalle me derecesine ba l d r.

Sosyalle me ki inin toplum veya 
grup içindeki ya am biçimini, içinde 
ya ayabilmesi için, ö renme ve uygulama 
sürecine denir. Bu süreç zarf nda kendi 
ki isel niteliklerini de korur. Bu ö renim 
toplum üyelerinin aralar ndaki ortak 
ba  ile gerçekle ir. Sosyalle me ailede 
ba layarak hayat boyunca devam eden bir 
süreçtir.

Grup içinde ki inin sosyalle mesi

Birey grup içinde daha ba ar l d r. Bu ise grup üyelerinin ortak çal malar  sonucundan 
kaynaklan r. Grup içinde arkada l k, dayan ma, dostluk duygular  geli ir. 

Grup üyelerinin birbirine yard m ettikleri zaman bu bir dayan ma örne idir.  
Dayan ma olumlu bir niteliktir.
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Çocuk yeteri derecede sosyalle memi se ve di erlerinin ç karlar na sayg  göstermeden 
sadece kendi ihtiyaç ve ç karlar n  dü ünüyorsa bu bir bencillik örne idir.

Grup çal mas
Bencillik ve dayan ma durumlar nda olu an farkl  davran lar 
konusunda tart n, ard ndan da bir a   haz rlayarak s n f nda 
payla !

Verilen bu soru 
do rultusunda 
benimsemi  oldu un 
dü ünceyi T- 
çizelgesinde göster!                                                                
Bencilli i onayl yor 
musunuz?

Kat l yorum, 
çünkü...

Kat lm yorum, 
çünkü...

Ben DAYANI MA 
taraftar y m!

1.Sosyalle me nedir?

2. Sosyalle me süreci ne zaman ba lar?

3. Kendini sosyalle mi  buluyor musun? 
Aç kla!

4. Yeterince sosyalle memi  bir ki inin 
özellikleri nelerdir?

5. Dayan ma ve bencillik terimlerini aç kla.

6. Dayan ma ile bencillik aras ndaki farklar  
aç kla!

NE Ö REND KNE Ö REND K

A a da verilen konulardan birini seçerek Türkçe dersinde 
bir kompozisyon yaz:
Dayan mam çok ki inin yüzünü güldürdü
Bencillik içimdeki sevgiyi öldürdü
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SOSYALLE ME Ö ELER
(aile, akran grubu, okul, kitlesel medya)

Dü ün: 
Sosyalle menin ö eleri 
hangileridir?

AKRAN 
GRUBU

A LE

SOSYALLE ME 
Ö ELER

OKUL

K TLESEL MEDYA

Ö retmen- ö renci 
i birli i

Aile çocu un ki ili inin ekillendi i temeldir. Toplum 
içinde sa l kl  ve yarat c  bir ki ili in olu turulmas  aç s ndan 
büyük bir öneme sahiptir. Aile ki inin hayat na ba lad  
ve geli ti i ilk, en do al ve en yak n sosyal çevresini 
olu turmaktad r. Çocuklar n aile içinde ald  sevgi ve güven 
hissini ba ka hiç kimsede bulamaz. Ailenin çocuklar na 
verdi i güven ve emniyet hissi onlar n do ru ve dengeli 
bir ekilde geli imini sa lar. Sevgi, samimiyet, aralar nda 
ileti im, sayg , ortak yard mla man n bulundu u ailelerde, 
çocuklar normal bir ekilde, güven duygular yla geli ir, 
duygusal aç dan daha sa lam ve daha gururlu olurlar. 

Ebeveyn çocu un kendini özde le tirmek istedi i bir 
örnek te kil etmektedir. Ailenin yan s ra çocu un ya ad  
ortam da kültürel de erler (resim sanat , kitap, tiyatro, müzik 
ve benzeri) edinmesinde çok önemlidir.



S n f

Akran grubu biçimsel bir gruptur. Ayn  
ekilde sosyalle menin ö elerinden birini 

te kil eder. Akran grubu kendi davran  ve 
faaliyetleriyle ki inin sosyalle mesine olum-
lu veya olumsuz bir ekilde etkileyebilir.

AKRAN GRUBUNUN 
ETK S  OLUMLUYKEN 

NASIL OLUR, 
OLUMSUZKEN NASIL 

OLUR?

Okul ki inin bir grup üyesi olarak 
hem kendine hem de di erlerinin önünde 
kendisini bir birey olarak spatlayabilece i 
bir kurumdur. Okul sosyalle me 
ö elerinden birini te kil eder. 

S n f içinde bilgi al yor, olumlu 
al kanl klar ediniyor, davran  kurallar na 
uyuyor ve arkada l k ediyoruz.  

E itim ve ö retim sürecinde 
ö rencilerde topluma, okula, ebeveynler-
ine ve nesillerine kar  olumlu bir tav r 
tak nmalar  konusunda etki etmek gerekir. 
Ki isel ba ar lar m zla s n f n daha iyi 
sonuçlar elde etmesini sa l yoruz.

Okul

 Ki inin sosyalle me ö elerinden biri olarak kitlesel medya

Fikir buhran  tekni i- kitlesel medya tan m .

Kitlesel etki araçlar  veya ileti im 
araçlar  olan radyo, televizyon,  lm, 
bas n, tiyatro; farkl  içerik ve metotlarla, 
ki iye bilgi verip davran n  etkilemeyi 
amaçlamaktad r. Ayn  ekilde, herhangi bir 
tutum, dü ünce ve topluma, do aya veya 
hayata kar  olan tarz n  da etkiler.
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Kitlesel ileti im araçlar n n belli durumlarda 
ki inin geli imini di er ö elerden daha 
fazla etkiledi i gerçe ini gözönünde 
bulundurmam z gerekir.
Bilgi edin, ancak bilgiyi ne ekilde 
edindi in konusunda dikkatli ol!

Günlük bas n

TARTI MA A I

Olumlu 
etkileri anlat

Kitlesel medya ki ilik olu umunu 
olumlu veya olumsuz etkileyebilir.

Olumsuz 
etkileri anlat

1.En s k hangi kitlesel medyay  kullan yorsun?
2. Kitlesel medyay  hangi s kl kta kullan yorsun?
3. En çok seyredilen TV dizilerini sorgulayan 20 ki ilik (akranlar n ) bir 
anket yap!
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KARE tekni ini kullan n!
Alt  gruba ayr l n!
Grup içi görü ün, konu un, dü ünün, i birli i yap n. Ba kas n n dü üncesine sayg  duyarak 
kendi dü üncelerinizi ortaya koyun.Kendi dü üncelerinizi hakl  ç kartacak çok say da aç klama 
getirmeniz gerekir.

Birinici grup: 
(genel) 

Sosyalle me 
ö eleri

kinci grup: 
(k yasla) 

Okulunu ve 
akran grubunu 

kar la t r!

Üçüncü grup: 
(ça r m yap) 

Aile-ev, s cakl k, 
sevgi, ho görü…

Dördüncü grup: 
(incele) 

Sosyalle me 
ö elerinden elde 
edilen ç karlar

Be inci grup: 
(uygula) 

Ki ilik olu umunda 
ö elerin görevi 

nedir?

Alt nc  grup: 
(tart ) 

Sosyalle me 
faktörleri ki ilik için 

neden önemlidir?
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4

Çiftler çal mas   
Önceden seyrettikleri  lm ile ilgili ö renciler kendi tutumlar n  belirlerler.
Grup çal mas  – üç gruba ayr l rlar: EVET, HAYIR, ÇEK MSER.
2-3 çift kendi savlar n  payla rlar
Ö renciler dikkatlice dinleyerek bir tav r al rlar (EVET,HAYIR). Çekimser kalan varsa ortada 
dururlar, EVET diyenler bir yana HAYIR diyenler de di er tarafta toplan rlar.
Savlar n  tart an ö rencilerin tart mas  s ras nda  kir de i iklikleri meydana gelebilir. 
Yap lan tart man n ard ndan her gruptan tart ma konusunu sonuçland racak bir ki i seçilir.

NE Ö REND K?NE Ö REND K?

1. Aile nedir?

2. Bir aile ne ekilde çal r?

3. Sosyalle menin ana ö eleri hangileridir?

4. Akran grubu ki inin geli imini nas l etkiler?

5. Okul neden ki inin sosyalle mesi için önemli bir ö e olu turmaktad r?

6. Kitlesel medyan n sosyalle me üzerindeki etkisini aç klar?

7. Sosyalle menin en önemli ö esi hangisidir? Neden?
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SAPKINLIK VE K N N GRUP Ç NDE 
SAPKIN DAVRANI  EKL

Fotogra  ara dikkatlice bak! 
Ne görüyorsun?
Çocuklar n duru u neden öyle? Bunun nedeni nedir?
Herhangi bir iddete ahit oldunuz mu hiç?

Sapk n davran

Ki ilik geli imini olumsuz etkileyen ö eler unlard r: 
- ebeveynin pasif davran  ekli ve eksik sevgisi;
- ebeveyinler aras nda anla mazl k;
- çocuklara kar  çok sert davranmak veyahut çok serbest b rakmak;
- çocuklar   ziksel bir ekilde h rpalamak;
- ailenin kötü mali durumu;
- ebeveynlerden ayr  olmak vs.

Bu ö eler üste ç karsa, aile içindeki ili kilerde bozulma meydana gelebilir, bununla 
birlikte çocu un ailesi ona s cakl k ve uyum içinde bir hayat sa lamayabilir ve dolay s yla 
çocuk örselenip geli iminde engeller ya ar. Bu ekilde toplum ve kültür kurallar ndan ayr lma 
ve zeddelenme ya an r. Bu sürece sapk nl k denir, ki inin bu tipteki davran  ekline ise sapk n 
davran  denir.
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Sapk n davran lar suç i lemek ve uyu turucu 
ba ml l d r. 

Suç toplumsal kurallardan ayr  dü mektir. Kendi 
ç kar  için yasalara ve Anayasaya kar  gelen ki i suç 
i lemektedir.

Uyu turucu ba ml l  ayn  ekilde sapk n bir davran  olup uyu turucu alma anlam na 
gelmektedir. Uyu turucu insan n hayat n  tehlikeye atar. Uyu turucu insan hayat na son verir. 
Uyu turucu ba ml l  suçla ba l d r. 

UYU TURUCU ÖLDÜRÜR!

SPOR YAP VE SA LIKLI YA A!

UYU TURUCUYA 
SON!

1. Sapk nl k nedir? 
2. Sapk n davran n nedenleri 

nelerdir?

3. SOS telefonunun ne 
oldu unu biliyor musunuz?

4. En iyi arkada n sapk n bir 
ekilde davranmas  halinde 

ne yapard n?

Uyu turucu öldürür adl  belgeseli izledikten sonra tart ma.
 
Fotograf, metin, ve benzeri resimlerle gösterece in sapk n 
davran larlailgili bir pano haz rla!
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ÇEVRE Ç NDE DAVRANI  KURALLARI VE SORUMLULUKLARI 
YER NE GET RME

Diyalog kurma metodunu kullanarak davran  kurallar  ile onlara sayg  
göstermek.
S n f nda uygulanan kurallar  belirtin!
Kurallar n çi nenmesi halinde hangi cezalar  uyguluyorsunuz?

Toplum içindeki hayat davran  kurallar na göre düzenlenmi tir. Önceden 
tan mlanm  belli kurallar olmadan faaliyetlerinin ço u gerçekle emez. 
Kurallar faaliyetlerin kesintisiz bir ekilde yer almas n  sa lar. Kurallar e it bir 
ekilde herkese için geçerlidir. Kurallara uyulmad  zaman veya bu kurallar 

çi nendi inde, belli cezalar uygulan r.
Yerine getirilmesi gereken ödevlere görev denir. Görevleri yerine getirmemiz 
gerekir, kurallara ise sayg  göstermemiz gerekir.

Toplumsal çevre içerisinde güzel davran  kurallar

Herzaman gül-
ümse, nazik, so-
rumlu, iyi niyetli 
ve bilinçli ol.

Ya l lara ve 
hastalara 
yard mc  
ol.Hiçkimsye 
hakaret etme.

Geç kalma! 
Okula 
zaman nda gel.

yi bir arkada  
vefal  bir dost 
ol.

Çöpleri yere atma.
A aç dallar n  
k rma.Ye illi i 
koru.

Dikkatli bir 
konu mac  ol.

S n f 
temizli ine 
dikkat et, s n f 
içindeki e yaya 
sahip ol.

Sorumlu, 
dikkatli ve aktif 
ol. Toleransl  
davran.



60  |  Be inci s n  ar için 

Görevler (dü ün ve tamamla)

Anavatan n  sev ve ona sayg  duy.

Okul, ev ve oyun zaman nda ya am 
kurallar na göre davran.

Di erlerinin farkl l klar na sayg  
göster.

Ya ad n çevreyi koru.

NE Ö REND K?NE Ö REND K?

1. Toplum içindeki ya am nas l düzenlenmi tir?

2. Kurallar bize ne sa lar?

3. Ceza nedir ve ne zaman uygulan r?

4. S n f n zda güzel davran  kurallar  yoksa, hepiniz birlikte 
(s n fça) bunlar  olu turun ve çi nenmesi halinde yap lacak 
k s tlamalar  belirleyin.
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ÇATI MA VE ÇATI MANIN ÇÖZÜMÜ

A a daki konularla ilgili 
T-çizelgesi haz rla …

Benim iyi 
davran m

Benim kötü 
davran m

yi ve kötü davran lar n konusunda konu . 
Fikir kazan : Fotogra  ara dikkatlice bak 
ve sana neyi hat rlatt klar n  söyle. Çat ma 
kelimesini duyunca akl n za ne gelir?

Olas  sonuçlar do uran tart ma

Çat ma kelimesi,  kir ayr l , kavga, çarp ma, sava , gücün kullan lmas  ve iddet 
anlamlar n  ta r.

Toplumsal çevrenin içinde ya amak demek 
farkl  karakterdeki insanlarla günlük ileti im kur-
mak anlam na gelmektedir. Bir çat man n patlak 
vermesi için en az iki ki i gerekir. 

Her iki taraf davran lar yla, birbirine z t 
dü ünceleri, suçlamalar , hakaret etmeleri ve güç 
uygulamas nda bulunmalar yla çat ma durumuna 
etki ederler. Çat man n çözülmenmemesi halinde, 
insanlar aras ndaki iyi ili kilerde bozulma olur.

Hepimiz farkl   kirlere, olanaklara, arzu ve 
ihtiyaçlara (güven, sevgi, dostluk, sayg  görmek, 
yemek yemek, kendimizi spatlamak ve ben-
zeri eylere) sahibiz. htiyaçlar m z kar land  

zaman biz kendimizi mutlu ve tatmin edilmi  hissediyoruz. Ancak herhangi bir ihtiyac m z 
gerçekle medi i zaman, ortaya çat ma ç kar.

Sözel çat ma

Sözel çat ma ile güç kullan m n n oldu u çat malar vard r.



62  |  Be inci s n  ar için 

Rol yaparak çat ma durumunu ve onun çözümlenmesini oynay n.

Birinci grup: Biri sana kas tl  olarak vurursa nas l tepki verirsin? Çat maya kadar 
gelirse, bunu nas l çözümlersin?

kinci grup: Ö rencilere bir cisim verilir ve o cisme bakmadan, sadece dokunarak, 
onun ne oldu unu ve nas l göründü ünü anlatmal . Birbirine z t dü ünceler varsa, 
çat may  ne ekilde çözümlerdiniz?

Çat man n çözülmesi metodlar

Çat man n çözülmesinin yollar ndan biri uzla maya var lmas d r (bar mak). Çat ma 
tümüyle çözümlendi i takdirde, uzla maya varmak ba ar l  olur. Çat malar her zaman 
etraf m zdad r ve günlük hayat m zda kaç n lmazd r. Bundan dolay  her eyden önce ho görülü 
olmam z, yumu ak ba l  olmam z, çat malar n üstesinden gelmek ve her zaman konu arak 
onlar n çözümünü getirmemiz gerekir.

Ho görü sab r, insanlar n farkl  olmas na kar  sayg  duymak ve insanlara kar  sayg  
göstermek demektir.

Çat madan kaç nmak için elini uzat

NE Ö REND K?NE Ö REND K?

1. Anla mazl k nedir?

2. Anla mazl k ne zaman 
do ar?

3. Anla mazl klar nas l olur?

4. Çat man n çözümlenmesi 
için olan metodlar  say ve 
onlar  aç kla!

5. Hangi metod senin için 
geçerlidir? Neden?

Türkçe dersinde herhangi bir ihtiyac n kar lanmamas  üzerine ya anan 
anla mazl k konusunda bir kompozisyon yaz. Anla mazl a kendi 
çözümünü ver.
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NSAN HAKLARI

1. Sahip oldu un kural ve sorumluluklar n  hat rla.
2. nsan haklar  ve özgürlük ile güvenlilik hakk  gibi ba l ca terimleri olan prizmay  
doldur.

NSAN HAKLARI

De erlerin konusunda konu . Bir ka da seni arkada lar ndan farkl  k lan özelliklerini (  zik-
sel ve karaktersel) yaz.
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Bir toplum içinde ya ayan insanlar n aras ndaki ili ki belli ba l  
kurallarla düzenlenir. nsanlar birçok konuda aralar nda farkl l k gösterir: 
ten rengi, cinsiyet, dini ve etnik farkl l k, konu tuklar  dil, zenginlik, e itim 
ve bunun gibi. Bu farkl l klar aram zda arkada l k kurmamak için bir neden 
olmamal d rlar. Her ki inin kendi de eri vard r. Tüm insanlar n de erlerine 
sayg  göstermek gerekir. Tüm insanlar aralar nda e it olmal d r. Ten rengi, 
cinsiyet, dini veya etnik farkl l klar ndan dolay  ayr mc l k olmamal d r. 

E itlik (ayn l k) tüm insanlar için ayn  kurallarda görülür. E itlik özgürlükten ayr  
tutulamaz. Özgürlük kanun önünde herkesin e it haklara sahip olmas d r. nsan haklar  
evrenseldir ve dünyadaki bütün insanlara aittir. 

nsan Haklar  Evrensel Bildirisi 10 Aral k 1948’ de BM Genel Kurulu ’nun Paris’te 
yap lan oturumunda kabul edildi.

En önemli insan haklar  unlard r:

Çal ma hakk  ve 
i sizlikten korunma hakk

Ya ama hakk

Din, dü ünce ve 
ifade özgürlü ü

E itim hakk

Oy kullanma 
hakk

Vatanda l k hakk

UNICEF (Birle mi  Milletler 
Çocuklara Yard m Fonu) çocuk 
ya am n n korunmas na ve geli imi 
için çal an bir Birle mi  Milletler 
kurulu udur.



65  |  Be inci s n  ar için

Grup çal mas :
Çocuklar gruplara ayr l r ve her gruba bir ka t verilir. Bu ka tta Çocuk Haklar  
Bildirgesinden aralar nda tart acaklar ve kendi seçtikleri bir hak ya da önceden 
seçilmi  bir hak yaz l r. Grubun görevi seçti i hak ile bunun çi nenme halini 
tart makt r. Grup bir durum kurup bunun rollerini oynayabilir.

nsan Haklar  Evrensel Bildirisinden yola ç karak, çocuklar da her insano lunun sahip 
oldu u haklara sahiptirler. Çocuklar kendilerine ait hak ve sorumluluklara sahiptirler, bunlarsa 
Birle mi  Milletler Genel Kurulunun 1989 y l nda oybirli iyle kabul edilen Çocuk Haklar  
Bildirisi ile belirlenmi lerdir. Makedonya Cumhuriyeti bu bildiriyi 1993 y l nda imzalam t r. 
Bu demektir ki Hükümet Makedonya’da ya ayan her çocu un Bildiri ile belirlenen haklara 
sahip olmas  için çabalamal d r. Okul çocuklar n kendi haklar  konusunda ö renece i ve bu 
haklar n n korunaca  bir yer olmal d r.

Çocuklar n hak ve görevleri (dü ün ve tamamla)

Çocuk haklar

Çocuklar n e itime hakk  vard r.

Her çocu un iddet olmadan, 
özgürce ya amaya ve geli meye 
hakk  vard r.

Her çocu un kendi dilinde 
konu maya ve kendisine ait bir 
kültüre sahip olmaya hakk  vard r.

Çocuk sorumluluklar

Düzenli bir ekilde okula 
gitmek.

Ebeveynlerine sayg  göstermek.

Kendi sa l na dikkat etmek.
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Etraf ndaki insanlara kar  
ay r mc l k yapma.

Ba kas n n  kirlerine sayg  
duymak.

Ya ad n çevreyi koru ve onu 
kirletme.

Çocu un özelli e hakk  vard r.

Çocuklar n bar  içinde ve özgürce 
ya amaya hakk  vard r.

Hiçkimsenin çocuklara hakaret 
etmeye hakk  yoktur.

Çocuklar ö reniyor…Çocuklar ö reniyor…
Övgülerle büyüyen çocuk, takdir etmeyi ö renecektir.

Ele tirilerle büyüyen çocuk, pe in hükümlü olmay  ö renecektir.

Dürüstlükle büyüyen çocuk, gerçe in ne oldu unu bilecektir.

Korkuyla büyüyen çocuk, korkmay  ö renecektir.

E itlik içinde büyüyen çocuk, do rulu u ö renecektir.

Ho görüyle büyüyen çocuk, tahammülü ö renecektir.

Cesaret alarak büyüyen çocuk, kendine güvenmeyi ö renecektir.

Tasdik edilen çocuk, bir amaca sahip olmas n n iyi oldu unu ö renecektir.

Güven içinde büyüyen çocuk, kendine ve di erlerine güvenmeyi ö renecektir.

Kabul etme ve onaylamayla büyüyen çocuk, kendisini ve di erlerini sevmeyi ö renecektir.

Sayg  ve dostluk içinde büyüyen çocuk, dünyada sevgiyi nas l bulaca n  ö renecektir.

1.Haklar ne demektir?
2. nsan haklar ndaki e itli i 
ve ayn l  aç kla.
3. nsan Haklar  Bildirgesinin 
neden evrensel oldu unu 
söylüyoruz?

Gruplara ayr l n ve çocuk büyükelçiliklerinin amaç ve görevlerinin 
ne oldu unu ara t r n. lk çocuk büyükelçili i hangisidir? 
Ba ka kim çocuk haklar n n korunmas yla ilgilenir?



 

67  |  Be inci s n  ar için

SOSYALLE ME 
Ö ELER

SAPKIN 
DAVRANI LAR

SOSYALLE ME

ÇOCUK 
HAKLARI

SORUMLULUKLAR

GRUP VE TOPLUMSAL 
K L K

ANLA MAZLIKLAR

DAVRANI  
KURALLARI
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ANAHTAR KEL MELER
SAPKINLIK

ALKOL BA IMLILI I
UYU TURUCU BA IMLILI I

ANLA MAZLIK

1. Hangi ki iye sosyalle mi  diyoruz? Aç kla!

2. Sapk n davran n sebebi nedir?

3. SOS telefonunu hiç kulland n m ? Neden?

4. Çocuk haklar n  ve sorumluluklar n  say!

5. En iyi arkada n n bir anla mazl k 
durumunda bulunmas  halinde ne 
yapard n?



 

KONU ACAKLARIMIZ:

SEN N GÖREV N: 

Ö RENECEKLER M Z:

- Yabanc  ülkelerde ya ayan akraba ve 
arkada lar m z;  

- Ülkemizden d  ülkelerine göç sebep-
leri;  

- Avrupa Birli i üyeli i neden önemli 

- Olas  enerji kaynaklar .  

- Arkeoloji kaz n  ziyaret etmek; 

- Makedonya’n n kültür miras  konusunda ara -
t rma yapmak;

- Külütr an tlar  ile ilgili rapor haz rlamak;

- “Bir yabanc yla kar la t m zaman konusun-
da bir proje haz rlamak;

- ‘Bir göçmenin anlatt klar ” konusunda kompo-
zisyon yazmak; 

- Bir gazeteci vasf yla Makedonya 
Cumhuriyeti’ndeki yabanc lar  ve kalmalar n n 
sebeplerini ara t r;

- Avrupa Birli inin kronolojik cetvelini haz rla; 

- Global dünyan n sorunlar n  ele alan ikili sü-
tunlu bir gazete haz rlamak.

- Makedonya Cumhuriyeti topraklar -
n n kültür miras

- Kültür an tlar ;

- Makedonya Cumhuriyeti’nden dünya-
ya d agöç ve sebepleri; 

- Makedonya Cumhuriyeti’nde yaban-
c lar;

- Avrupa Birli i; 

- Avrupa entegrasyonu;

- Globalle me ve global dünyan n so-
runlar ; 

- Enerji ve alternatif olas l klar; 

- Global dünya ve tra  k
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AA 

  

MAKEDONYA CUMHUR YET  
TOPRAKLARINDA KÜLTÜR M RASI

Fotogra  ara dikkatle bak!
Hangi yap lar  tan yabildin?
Hangilerini ziyaret etmi sin?
Ba ka bildi in eski zaman yap lar n  say!

Makedonya’n n zengin bir kültür ve tarihi geçmi e sahiptir. 
Her kasaba, her ehir sahip oldu u geçmi iyle gurur duyar. nsanlar büyük bir ilgiyle ve zevk 
alarak geçmi e ait kal nt lar  ara t r yorlar.                            
Makedonya Cumhuriyeti’nin engin kültür miras n n bir göstergesi olan ve eski yap t, kilise, 
cami ve fresklerin oldu u say s z arekolojik kaz  ve kal nt lar bulunmu tur. 

ESK
ÜSKÜP

ÇAR ISI

SAMU L 
KALES

ALACA
CAM

GAL ÇN K
OHR

ÜSKÜP
KALES
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KÜLTÜR
M RASI

ESK  YAPITLAR - 
M MARLIK ARKEOLOJ  

KALINTILAR

MANASTIRLAR, 
K L SELER, CAM LER

FRESK SANATI, KONA (KUTSAL) 
RESSAMLI I, AH AP OYMA

Geçmi ten kalan birçok yap  depremlerden, sel ve yang nlar-
dan oldu u kadar y k c  sava lardan da pay n  alarak tahrip edilmi tir.                                                                                              
Günümüzde insanlar eskiden kalan bu yap lar n ço unu tekrar eskisi gibi
gözükmeleri için restavre etmektedirler (onar yorlar).

Ö retmeninizle bir arkeoloji kaz s n  ziyaret edin.                                                                                      
Bu ziyaret konusunda kompozisyon yaz !                                                               

Uzun vadeli ara t rma: Makedonya’n n kültür miras  ile ilgili temel bilgi ve
fotogra  ar topla.

Arkeoloji insan uygarl klar  ve kültürlerinin kaz yla ç kart p onlar n 
ara t rmas n  yapan bir bilim dal d r. 
Arkeolog geçmi te ya ayan insanlar n ya am n  ve ard ndan b rakt klar  nesne 
ve cisimleri ara t ran bilim adam d r.

AA 
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Maddi kültürümüzün varl  ülkemizin topraklar nda bulunan arkeolojik kaz larla 
ortaya ç km t r. Önem ta yan kal nt lar Pelagoniya, Trebeni te- Ohri bölgesi, 
Macari- Üsküp bölgesi, Tarintsi- tip bölgelerinde oldu u kadar ülkemizin di er 
yerlerinde de bulunur. Tarih öncesine dayanan seramik ve ta  aletleri gibi çok say da 
tarih öncesi cisimler Makedonya’n n müzelerinde bulunmaktalar.

Antik ça lardan kalma kal nt lar da tüm bölgede yay lm  durumda 
bulunmu tur. Özellikle mozaik ve büstleriyle bulunan antik ça  ehirleri büyük 
önem ta makt r: -Heraklea – Manast r, Stobi - Demir Kap  civar nda, Lihnidos - 
Ohri, Skupi - Üsküp vb.

Heraklea mozaikleri (foto)

Kokino Kumanova ehirnin 
yak nlar nda bulunur ve Balkanlar n en 
eski gözlemevidir.

Bugüne kadar varl n  koruyan kaleler de: Üsküp 
Kalesi, Ohri’deki Samuil Kalesi, Prilepe’de 
Marko’nun Kuleleridir

Ohri, Kur ova ve Üsküp Eski Çar s  gibi tarih 
kokan yerlerde onlara özel bir nitelik kazand ran 
eski ehir mimarisi görülebilir.



Kültür an tlar

Memleketinde bulunan herhangi bir kültür an t yla ilgili temel bilgiler edin
A a daki plana uygun olarak bir rapor haz rla:

1. Ne zaman meydana gelmi tir?
2. Kim in a etmi tir?
3. Eskiden ne için kullan l yormu ?
4. Bugün ne için kullan l yor?

KRATOVA
KÖPRÜSÜ

OHRI EHRI 
MÜZESI

TA  KÖPRÜ
- ÜSKÜP

AZIZ GEORGI
 - TIP

AZIZ PANTELEYMON 
- NEREZI/ ÜSKÜP

ARABATI BABA 
TEKKESI
- KALKANLDELEN
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Makedonya Cumhuriyeti’nin kültür miras  çok say da eski yap t, kilise, 
manast rlardan olu an büyük bir zenginli e sahiptir. H ristiyanl n miras  
olarak usta i çilerin ellerinden ç kan kilise ve manast rlar m z vard r. Bu 
ustalar kilise ve manast rlar n iç mimarisinde harikulade eserler meydana 
getirmi lerdir.

Fresk sanat  (duvar ressaml ) Bizans sanat n n en güzel bölümünü temsil eder. Fresk 
sanatç lar , ikona ressamlar , h ristiyan kültürünün etkisi alt nda, yüksek de erde freskler ve 
resimler yarat yormu lar. 

Fresk resmi - Lesnovski Manast r            Hz. sa’n n matemini tutmak         Aziz. Meryem Ana - ikona

Ah am oymac l  (ah ap üzerinde oyma sanat ) - ah ap oymac lar  keski kullanarak, 
günümüz makedon kiliselerinin baz lar nda hala bulunan zengin süslerle ikona oymalar  
yap yormu lar. 

        Aziz Spas - kolektif otoportret                                 Bigor oymac l  - Aziz Yovan Bigorski                               
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Rengarenk halk giysilerimiz, el i -
leri sanatlar m z, tak lar m z, güzel halk 
ark  ve halaylar m z, adetlerimiz, bay-

ramlar m z ve sözlü anlat mlar m z da  
bizim kültür zenginili imizdir. 

Ohri incileri
Halk giysisi

Halk giysisi

El i i sanat

Kültür miras m zda, özellikle mimarl kta, slam’ n derin etkileri de görülebilmekte: dini 
yap tlar - camiler, hanlar (konaklama yerleri), hamamlar (kamuya aç k banyolar), saat 

kuleleri, köprüler.  

M MAR  – OHRM MAR  – OHR

ÇIFTE HAMAM-ÜSKÜP    ÇIFTE HAMAM-ÜSKÜP    

KURSUMLU HAN, ÜSKÜPKURSUMLU HAN, ÜSKÜP

ALACA CAM N N ÇALACA CAM N N Ç
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Makedonya - çok kültürlü hazine

 ÇOK KÜLTÜR
-  KÜLTÜREL 
FARKLILIKLAR;
ÇOK KÜLTÜRLÜ YA AM.              

Ara t rma sonucu biriktirdi iniz 
malzemeden, resim dersinde 
“Makedonya - çokkültürlü hazine” 
konulu bir pano haz rlay n!

As rlar boyunca bir çok el sanatlar  geli tirilmi , bunlardan baz lar  mükemmel 
bir hale getirilmi tir:  ligran sanat , çömlekçilik; bu grupta kazanc l k, çar kç lar, 
boyac lar ve benzeri zanaatç lar yer al r. 

Memleketinde zanaatç  dükkan  varsa, ziyaret et .                                                                                             
Ayn  zanaat dükkan n n tarihi cetvelini haz rla.

Folklor ark lar  ile Makedon halk n  ve Makedonya’da ya ayan milletlerin ka-
derini anlat r.

Bildi in Makedon halk ark s  var m d r?
Makedon enstrümanlar n özellikleri nedir?
Halk müzi inin di er etnik gruplarla olan benzerlik ve farkl l klar n  aras nda ay r m yap.

Ara t r: Makedonya Cumhuriyeti’nde ya ayan di er etnik topluluklar n n yaz s  nereden 
gelmi tir?
Aile ortam nda kutlad n dini bayram n  ne ekilde kutlad n z  anlat n! 

Adetler, halk giysileri bizim halk kültürümüzde önemli bir yer tutar.
Kiril alfabesiyle yaz lan ve günümüze kadar gelen mektup ve el yaz lar nda halk dili 
kullan lm t r, ve bu da makedon dilinin çok eski zamanlara dayand n  göstermektedir. 
Ayn  zamanda etnik topluluklar n da kendilerine ait yaz lar  vard r. Örnek olarak, Arnavut 
alfabesi 22 Kas m 1908 tarihinde Manast r’da olu turulmu tur.  

Makedonya Cumhuriyeti’nin yer konumu ve ba ta H ristiyan ve slam 
dini olmak üzere, özellikle dinler üzerindeki etkisi, çok kültürlü bir toplumun 
olu mas nda pay alm t r. Geçmi ten kalan çok say daki yap t ve an tlar 
Makedonya bölgesinde birden çok kültürlerin kayna t n  göstermektedir. 

Dü ün! 
Kültür miras m z  nas l korumal y z?                    

Ohri, geçmi ten kalan izleri ta yan 
antik Lihnidos, UNESKO’nun 
korumas  alt ndad r .  
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ZORUNLU OLMAYAN, ANCAK FAYDALI

TEMEL B LG LER

Her millet kendi ulusal hazinesini, daha do rusu geçmi ine ait hazinesini korumak ister.
Müzeler olmam  olsayd  milli hazineni nas l ve nerede korurdun?

Müzeler Makedonya’n n eski ça lardan bugüne kadar olan kültür ve tarihi miras n n 
topland , korundu u ve gösterildi i kurumlard r. 

Makedonya’n n birçok ehrin kendisine ait müzesi vard r. Bunlar n içinde e ya, evrak, 
fotogra  ar, kitaplar gibi örnekler saklan r. 
nsanlar (ziyaretçiler) bir nebze de olsa geçmi in ruhunu hissetmek ve önceki nesillerin yaratm  

olduklar  tarihten bir nebze çalmak için müzelerin haz rlad  sergileri ziyaret ederler. 
Müzenin temel görevi müze faaliyetlerini yürütmek: ara t rmak, biriktirmek, 

düzenlemek, müze malzemelerini korumak ve saklanmak.

ÜSKÜP EHR  MÜZES

Üsküp ehri müzesi 1949 
y l nda kurulmu tur. 

1970 y l ndan itibaren 
eski tren istasyonunun içinde 
adapte edilerek yerle tirilir. 

O günden bugüne kadar, 
müze içinde Üsküp ehrinin 
kültür faaliyetlerini bar nd r-
maktad r. 

DAHA FAZLA Ö REN!

www.muzejbt.org.mk
www.museumstruga.mk

MÜZE SERG LER N  DÜZENL  OLARAK Z YARET ET!MÜZE SERG LER N  DÜZENL  OLARAK Z YARET ET!
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ARA TIR!

Memleketinde müze veya müzeler varsa, onlar  ziyaret et. Çal anlarla görü meler yap ve not 
al. Elindeki bilgileri Geçmi ime ait örnekler ad  alt nda günlükle.  
Okulunda Makedonya’n n tümünü kapsayan bir B L M GEZ S  düzenleyecekse, Do u 
Makedonya Ustrumca Müzesini, Gevgeliya Halk Müzesini; Bat  Makedonya’da ise 

- Struga’daki Do a tarihi Müzesini ziyaret et.
- Üsküp ehri Müzesini ziyaret et. 

           Ülkemizin kültür miras  Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanl
           taraf ndan korunur.

� Bir halk n kültür miras n  ne olu turur?

� Balkanlar n en eski opservatoryumu (gözlem evi) hangisidir?

� Makedonya Cumhuriyeti’ndeki hangi arkeolojik kaz lar  bilirsin?

� Antik döneme ait en çok tan nan mozaikler nerede bulunur?

� Bugüne kadar kalan hangi kalelerdir?

� Eski ehir mimarisi hangi ehirlerde bulunur?

� Eski fresk ve oymalar yla ünlü kilise ve manast r isimlerini say?

� Hangi yap tlarla slam’ n etkisi belli oluyor? Say!

� Makedonya Cumhuriyeti ba kentinin sembolleri 

hangileridir?

� Eski zanaatlerden hangilerini bilirsin?

� Ohri ehri kimin korumas  alt ndad r?

� Müzeler nas l kurumlard r?

� Makedonya Cumhuriyeti’nin ça da  kültür 

hazinesinin bir parças n  olu turan nedir?

� Makedonya neden çok kültürlü bir hazinedir?
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MAKEDONYA CUMHUR YET ’NDEN DI AGÖÇÜN SEBEPLER  

Metni dikkatlice oku (üç çocuk aras ndaki konu ma). Görü ünü 
söyle. Herkesin Makedonya s n rlar  d nda, farkl  bir ülkeye 
göç eden yak n veya uzak akraba veya arkada  vard r.                                                                                                                      
Konu , payla !

Ben Makedonya’dan m, ama 
ailemle birlikte Avustralya’da 
ya yorum. 

Ben Makedonya’dan m, ancak 
ailemle birlikte Fransa’da 
oturuyorum.

Ben Makedonya’dan m ama 
ailemle birlikte sviçre’de 
ya yorum.

Kaç y ld r 
Avustralya’da 
ya yorsunuz?

Ninem ile dedem Makedonya’n n Ege 
bölgesinden geliyorlar. Balkan sava lar  
s ras nda, Makedonya’dan Paris, 
Fransa’ya göç etmi ler. Ben Paris’te 
do dum ve Fransa’da ya yorum. Ama 
anavatan m  unutmuyorum. 

Ben Makedonya’n n Gostivar 
ehrinde do dum. Ebeveynlerim 

çal m yordu. Hayat artlar  
çok a rd . Tüm bunlar  ben 
anlam yordum çünkü ya m 
küçüktü. lk önce babam, 
ondan sonar ise annem, ben ve 
k zkarde im ayr ld k. 
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Makedonya’n n uzun bir tarihi geçmi e sahiptir. Makedonya’n n nüfusu tarih 
boyunca s kça yer de i tiriyormu .

Ara t r!
Makedonya nüfusunun d agöç sebepleri

TARTI  - EVET VEYA HAYIR
KONU: MAKEDONYA SINIRLARI DI INDA DAHA Y  
YA AM ARTLARININ OLMASI

Iki gruba ayr l n.                                                                                                                            
Birinci grup EVET’e giren tüm nedenleri says n, ikinci grup ise HAYIR’a giren nedenleri 
says n.        
Tart n, ba kalar n dü üncelerine sayg  duy, ama kendi dü ünceni ortaya koy
.                                    Sav n z  ortaya koymak ve Kabul ettirmek için mümkün oldu u 
kadar çok neden vermeniz gerekir. 

D agöç  nüfusun bir yerden ayr l p (göç etmesi) ba ka bir yere yerle mesine 
denir.  
Makedonya nüfusunun en çok u nedenlerden dolay  göç etmektedir:

- sosyal nedenler - daha iyi ya am artlar n n aray  içinde;
- siyasi nedenler - zoraki;
- dini nedenler.
Olu umuna göre, göçler iç ve d  olarak ayr labilirler.
ç göçler - ülke s n rlar  içinden bir yerden ba ka bir yerle im yerine geçilmesine 

denir. ç göçler günlük ve sezonluk gidi lere bölünebilir.
Bu gidi lerde yer alan kimlerdir?
D agöç – kendi ülkenden ç k p yabanc  bir ülkeye yerle im amac yla gidi e denir.

Göçmenler Göçmen Bürosu, Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçili i, 
Konsolosluklar, Makedonya Göçmen Örgütü sayesinde kendi ülkeleri ile sürekli bir 
ileti im halindedirler.



81  |  Be inci s n  ar için

                

Köy - ehir 

Onlar göçmen örgütleri ile örgütlenir: kültür ve sa-
nat toplumlar , kulüpler, spor olaylar , birlikler, okul-
lar, bas m medyas , kilise belediyeleri, televizyon, 
radio...
Makedonya göçmenleri ana dillerini, örf ve adetlerini 
her daim koruyorlar.
Ayn  ekilde, göçmenler Makedonya’n n dünya ça-
p nda tan nmas nda faal bir ekilde yer almaktad rlar.

Birle mi  Makedonya Diyasporas  veya BMD, merkezi Washington, ABD’de 
olan ve 2004 y l nda kurulmu  uluslararas  bir örgüt olup, dünyadaki tüm Makedon 
birliklerinin ç kar ve ihtiyaçlar  ile ilgilenir.

Fotografa bak!

Avrupa

Amerika 

Kanada 

Avustralya

Tart !

 Hangi ülkede en çok Makedon göçmeni bulunur? 

Türkçe dersinde  ,,Bir göçmenin anlatt klar ... konulu bir kompozisyon yaz! 



MAKEDONYA CUMHUR YET ’NDE YABANCILAR

Bilgilerinizi geni letin ve Makedonya 
Cumhuriyeti’nde ya ayan yabanc larla ilgi-
li bilgi edinin!

Gazeteci-ara t rmac  rolünde unlar  ö -
ren:
(Önceden soru listeni haz rla. Sorular n 
k sa, anla l r ve somut olmal . Bu genç 
ara t rmac  yazara soru listesini haz rlama-
s nda yard mc  ol.)

Ülkemizle ilgili 
izlenimleri 
nelerdir? 

Ne kadar zaman ve 
neden Makedonya’da 
kal yorlar?

Geldikleri ülke
hangisidir?

Yabanc   Makedonya Cumhuriyeti vatanda  olmayan, ya da, bir ülkenin vatanda l na 
sahip ancak ba ka bir ülkede ikamet eden ki iye denir. 

D  ülke ya ad m z devlet s n rlar n n d nda bulunan tüm di er ülkelere d  ülkeler 
diyoruz. 

Makedonya Cumhuriyeti’nde çok say da d  ülkeden yabanc  ikamet etmektedir, özellikle 
kom u ülkelerinden ya ayan yabanc lar m z var. Yine de tüm dünyadan ülkemize gelip ya ayan 
yabanc lar vard r.

kamet sebepleri farkl  nitelikler ta r:

- turizm (ülkemizi çok say da turist ziyaret ediyor);
- Makedonya Cumhuriyeti’nde kendi ülkelerini temsil eden diplomatik –konsolosluk 
temsilcilikleri;
- Uluslararas  örgütler veya hükümetlerini temsil eden resmi misyonlar;
- i  bulma, okuma, ihtisas, bilimsel ara t rma veya belli ba l  uzman görevinin yerine getirilmesi;
- kongre, seminerler ve benzeri organizasyonlar;
- siyasi, bilimsel, kültürel, spor veya dini olaylar; 
- t bbi muayeneler;
- d  yat r mlar ve benzeri.

Makedonya Cumhuriyeti’ndeki yabanc lar 
kültür miras m z, gelenek, adetler ve ulusal mut-
fa a özgü yemeklerle tan mak isterler.  
Neden?

yi bir ev sahibi gibi dü ünün:
Kendi ülkenizi bir yabanc ya nas l ve ne
ekilde tan tabilirsiniz? 

Kültür an tlar
Ulusal mutfa a özgü yemekler
Adetler
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Ö retmeninizle projeye dayal  bir derse haz rlan n! 
A a da verilen konu üzerinde bir proje haz rlay n:

Kurallar çemberini unutmay n!
Projenin evrelerini ö renin ve tart n!
Bir önceki bilgi ve tecrübelerinizin yan  s ra, ayn  bilgi ve tecrübelerinizi gni letin!

Makedonya Cumhuriyeti’nde 
ya ayan yabanc lar  tan yal m!

Bunu nas l yapaca z? S n  ara aç k sunum yaparak!

Ö renmek istedi imiz nedir?

“Makedonya’da bir yabanc yla kars la mam”“Makedonya’da bir yabanc yla kars la mam”
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Gruplar kurarak, görev da t m n  yap n!                     
Haz rl k için ihtiyaç duydu unuz zaman dilimini belirtin!

Ara t r n!

Kurum ve birey (ki iler) ziyaretleri yap n!      
Malzeme ve bilgi seçimi haz rlay n:         

- gazete, nternet, medya metinleri;
- resim, fotogra  ar;
- yabanc  ile sohbet, imkanlar dahilinde teke tek veya telefon, e_posta arac l yla görü me 
yap n;
- ki isel bilgi veya büyüklerimizden al nan bilgiler.

Sorular haz rlay n!
zlenim ve vard n z ara t rma sonuçlar n  sunum için güzelce haz rlay n!

Ö retmen ve tüm proje arkada lar n zla birlikte tüm malzemeleri de erlendirmesini 
yap n! 

� Göç nedir?
� Göç türleri nelerdir?
� Göç etmenin nedenlerinden birkaç n  say!
� Hangi ülkelerde en çok Makedonya göçmeni vard r?
� kmaet ettikleri ülkelerde göçmenler nas l örgütlenmi tir?
� Göçmenler hangi kurumlar üzerinden anavatanlar yla ileti im 

halindeler?
� D  ülke nedir?
� Hangi ki iye yabanc  deriz?
� Makedonya Cumhuriyeti’nde bulunan bir kaç büyükelçilik 

say.
� Yabanc lar n ülkemizde en çok neyi be enirler?
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MAKEDONYA CUMHUR YET  VE AVRUPA 
ENTEGRASYONU

Örneklemede Dünyan n yedi k tas ndan biri gösterilmi tir. Hangisinin oldu unu 
bul!
Hangi devletlerden olu ur?
Say lar n n kaç oldu unu biliyor musun?
En büyük devlet hangisi, en küçük devlet ise hangisidir?
Hangi diller konu ulmakta?

Avrupa, büyükten küçü e bir çok ülkeden olu an bir k tad r. 
En büyük devlet Rusya Federsayonu, en küçü üyse Vatikan’d r. Çok 
say da diller konu ulmaktad r. 
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Avrupa Birli i neyi temsil eder?

Genel Bilgiler
Avrupa Birli i demokrat üye devletlerinden olu an bir uluslararas  ve ulus ötesi 
birliktir.  
Avrupa Birli i yirmi sekiz Avrupa ülkelerinden olu mas na ra men,yeni üyeler kabul 
ederek geni lemeye aç kt r. 

Avrupa Birli i, bu isim alt nda 1993 y l nda, 1991 y l nda imzalanan Mahstrit 
Antla mas yla kurulmu tur.

Birle ik bir Avrupa ile ilgili  kirler her zaman mevcutmu . K tan n tarihi bo-
yunca farkl  Avrupa halklar n n birle mek için devaml  bir te ebbüs içinde olduklar  
gözlemlenmi tir. Ancak, Avrupa ülke ve insan n n aras ndaki farkl l klar gerilim, çat -
ma ve sava lar n ortaya ç kmas na neden olmaktaym . Her iki dünya sava  felaketi, 
bu deh etin tekrar ya anmamas  ve Avrupa’n n yeniden kalk nmas  iste i, bu birli in 
do mas  için en önemli nedenlermi . 

1951 y l nda, Avrupa’n n alt  ülkesi: Belçika, o zamanki Bat  Almanya, Lük-
semburg, Fransa, talya ve Hollanda kömür ve çelik üretimini birle tirip, kömür ve 
çelik için Avrupa Birli ini kurmu lar.  

1957 y l nda imzlanan Roma Antla mas yla, Kömür ve Çelik Birli i, Avrupa-
Ekonomik Birli ine dönü üyor. O dönemden itibaren Avrupa Birli i yeni üye devlet-
leriyle geni lemeye ba l yor.     

Avrupa Birli i, kurulu uyla stoklar n n, sermaye ve sermayelerinin özgürce de-
vinmesini, engen anl amas yla da insanlar n ögürce hareket etmesini sa l yor.

Victor Hugo
Avrupa devletlerinin, i birlik 
ile e it haklara sahip üyelerin 
bar ç l bir ekilde birle me 
 krini veren ilk ki idir.  

-  Avrupa Birli i üye ülkelerinin ile AB’ye aday üye ülkelerinin adlar n  ö renin!
-  Resim dersinde üye ülkelerin bayraklar n  çizin! 
-  Tabela (zaman çizelgesi) kullanarak bir pano haz rlay n! 
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Avrupa birli inin sembolleri

Avrupa Birli inin sembollerini gözden geçirin ve ba l ca 
özelliklerinin ne oldu u konusunda ara t rma yap n!

Ne eye Övgü
Sensin sen ey tanr lar alevi ey 
elizium k z  biz 
mabedine gideriz 
mest olmu  halde 
senin adetin 
ay rd  eyler 
hep sihirinde 
birle ir
daima karde  olur 
insanlar gölgende senin... 

Avrupa Bilri i bayra Avrupa Birli i mar

Avrupa Birli inin bayra  mavi bir fonda çember halinde dizilmi  12 tane alt n renk-
te y ld zlarla desenlidir. Y ld zlar n Y lzd zlar n be  taraf  Avrupa Birli i milletlerin birli ini 
sembolize ederken, y ld z say s  ise o say n n ifade etti i anlama ba l d r. 12 say s  mükem-
mellik ve birli in sembolüdür. 

Avrupa Bilri i Mar  Ne eye Övgü’dür. Bestecisi Ludvig Von Bethoven onu 1823 
y l nda tümüyle sa rken bestelemi tir ve dünyadaki tüm insanlar n ve rklar n birle mesini 
öngörmektedir. 

Avrupa Birli inin slogan  
Farkl l k içinde birle medir!

Avrupa Birli i bir ülke de ildir 
ancak sembolleri vard r!

Bayra , mar  ve slogan  AB’nin 
birlik ve aitlik duygusuna sahip 
olma sembolleridir.

AVRO para birimi 1 Ocak 2002 
y l nda kullan ma girmi tir ve 
dünya tarihinde e siz bir örnek 
te kil etmektedir.

Müzik dersinde AB mar n  dinleyin! Aran zda konu up ak n n sembolik taraf n  
ö renmeye çal n!
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Avrupa birli inin kurumlari

Avrupa Birli inin kendi ç karlar n n yan s ra, üye devletlerinin de ç karlar n  koruyan 
ortak kurumlara sahiptir.

Avrupa Birli inin en önemli kurumlar :

AB Konseyi, bir di er ad yla da Bakanlar Konseyi, Birli e üye devletlerin 
ç karlar n  koruyan önde bir kurumdur. 27 üyesi vard r. Yasama, bütçe sorunlar , suç 
sorunlar  ve benzeri konular onun sorumlulu u alt ndad r. Merkezi Brüksel’dedir.

Brüksel’deki AB Konseyi

Avrupa Parlamentosu AB vatanda lar n  temsil eden gövdedir. Yasama, kontrol 
ve bütçe gibi üç önemli konuyla ilgilenir. Avrupa Parlamentosunun görevi durmaks z n 
devam eder ve Parlamento içinde yer alan tart ma ve oylamalar n  canl  bir ekilde 
izlemek isteyen tüm vatanda lara aç kt r. 
Avrupa parlamentosu görevlerini iki yerde yapmaktad r: Brüksel ve Strazbourg’ta.

Brüksel’de Avrupa Parlamentosu
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Avrupa Komisyonu birli in ç karlar n  temsil eder ve onlar  korur.
27 komisyon üyesi vard r. Avrupa komisyonu Birlik çerçevesi dahilinde gerçekle e-

cek yeni yasalar önermeye hakk  olan yegane kurumdur. Çal malar yla sadece Avrupa Par-
lamentosunun önünde sorumlu tutulmakta. Merkezi Brüksel’dedir. 

Avrupa adalet divan  AB’nin yasalar n  yürürlü e koymak için yarg  yetkisine sahip-
tir. Birlik gövdesinin verdi i kararlar do rultusunda çi nenmi  haklar varsa, üye devletleri-
nin veya vatanda lar n davalar n  çözümlemektedir. Mahkemeyi her 6 y lda bir de i en 15 
yarg ç olu turmakta. Merkezi Lüksemburg’tad r.

Avrupa Konseyi bir gövde olmamas na ra men çok önemli bir rolü vard r. Devlet 
üyelerinin ba kanlar ndan olu ur. As l amac  AB’nin geli imini te vik etmektir.

Dan man komiteleri, çok say da uzman ajanslar  gibi ba ka gövdeler de bulunmaktad r.

kili gruplara ayr l n ve verilen yönlere 
göre bir T-çizelgesi haz rlay n:

Avrupa
kurumlar :

Avrupa 
kurumlar n n 
temel 
fonksiyonlar :
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Avrupa Birli i Konseyinin görevleri nelerdir?

Avrupa Birli inin Avrupa entegrasyonu (bütünle mesi) büyük bir önem ta mak-
tad r. AB’ye üye olmak isteyen bütün devletlerin uzun bir süreçten geçmek zorundalar.  

Avrupa Konseyi, Birli in karar veren gövdesi olarak, üye olmak isteyen aday ül-
keleri için kriterler haz rlam t r. Üyelik öncesi, aday ülkelerinin: demokrasiyi garantile-
yen kurumlar n n olmas  gerek, insan haklar  ve az nl k haklar n n sayg lanmas , Birli in 
getirmi  oldu u sorumluluklar  yerine getirmek için haz rl k ile Birli in amaçlar n  ger-
çekle tirmesinde yard mc  olmaya haz rl kl  olmas  gerekmektedir. 

Birli e yeni üye ülkelerinin entegre edilmesiyle, demokrasi- bar , istikrar ve Av-
rupa milletlerinin güvenli i artmaktad r. Avrupa Birli inin geni lemesi demek, Birli in 
hem yeni hem de eski üye devletlerinde yeni i  yerlerinin aç lmas  demektir.AB’ye giri  
ile vatanda lar AB’ye üye farkl  bir ülkede özgür bir ekilde yolculuk edebilir, okuyabilir 
ve çal abilir.

Benim ülkem Birli e aday üye 
ülke statüsünü kazanm t r. 
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Makedonya Cumhuriyeti ve Avrupa Entegrasyonu

Konuyla tan n! Metni okuyun! 
KARELERE BÖLME tekni ini kullanarak i birli i yap! 
Alt  gruba ayr l n!

  Dü ünün, konu un, dan n ve grup içinde aran zda i birli i yap n. Ba kas n n  kirlerine 
sayg  duyun, kendi  krinizi ortaya koyun.
  Kendi dü üncelerinizi hakl  ç kartacak birçok aç klamalarda bulunman z gerekir!

Birinci grup:
(genel)

Makedonya 
Cumhuriyeti 
- Avrupa’n n 

ayr lmaz parças d r

kinci grup: 
(k yasla)

Makedonya’n n 
Avrupa 

entegrasyonuna 
do ru att  ad mlar

Alt nc  grup: 
(tart )

Yukar da geçen 
konular için tavr n  

belirt!

Üçüncü grup: 
(ba da t r) 

Avrupa 
entegrasyonu - 

Makedonya, AB’ye 
aday üye ülkesi

Dördüncü grup: 
(analiz yap) 

Makedonya’n n 
AB’ye girmesi ile 

kazanacaklar

Be inci grup: 
(uygula)

Makedonya’n n 
AB’ye üye 

olabilmesi için 
nelerin yap lmas  

gerekir?
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Makedonya Cumhuriyeti Avrupa Birli i üyeli i-
ne aday üye ülke statüsünü kazanm t r. 

Entegrasyon süreci uzun ve yorucudur.                                                                                                      
Avrupa Birli inin de erlerine yakla mak için, Make-
donya Cumhuriyeti çok çal p, çok say da reformlar 
yapt .
Birli e üye olabilmesi için Makedonya 
Cumhuriyeti’nin tüm sorumluluklar n  yerine getir-
mesi gerekir:

- bölgesi dahilinde kal c  bar  ve güvenlik sa la-
mas ;

- adalet ve insan haklar n n hakim olmas  sa la-
mak;

- demokrasiyi güçlendirmek;
- vatanda lara daha iyi bir sosyal sigorta sa lamak
- ekonomik geli imini artt rmak; i sizlik oran n  

dü ürmek;
- do al çevrenin kirlenme oran n  azaltmak.

Makedonya Cumhuriyeti, vatanda lar n n yard m-
lar yla Avrupa entegrasyonuna giden  yola do ru ilerlemek gayesindedir.
ANCAK, LK ÖNCE NE YAPMASI GEREK R?                                                                            
AVRUPA KOM SYONUNUN DÜ ÜNCES  Ç N BEKLEMEK, ard ndan da Birli e 
üyelik tekli   gelir.

1. Avrupa Birli i nas l bir birlik te kil etmektedir?
2. Birli in olu turulma  kri nas l meydana gelmi tir?
3. Birlik, bu isimle ne zaman kurulmu tur?
4. Avrupa Birli ini kaç ülke te kil eder?
5. AB’nin sembolleri nelerdir?
6. AB’nin kurumlar  hangi Avrupa ehirlerinde bulunmaktad r?
7. AB’nin en önemli kurumlar  hangileridir?
8. Onlar n temel görevleri nelerdir?
9. Kurulmas yla Birli in vatanda lar na tan m  oldu u olanaklar 

hangileridir?
10 Makedonya’n n AB’deki statüsü nedir?
11. Makedonya’n n Birli e üye olabilmesi için hangi kriterleri yerine 

getirmesi gerekmektedir?
12. AB’ye üye olmas  halinde Makedonya’n n ç karlar  nelerdir?

Verilen bilgiler do rultusunda Avrupa Birli i ile ilgili bir zaman cetveli  haz rla.

1951 - Belçika, o zaman n Bat  Almanya’s , Lüksemburg, Fransa, talya ve Hollanda; 1973 
- Danimarka, rlanda, Birle ik K rall k; 1981 - Yunanistan; 1986 - spanya ve Portekiz; 

1995 - Avusturya, Finanldiya ve sveç; 2004  - K br s, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, 

Estonya, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya; 2007 - Bulgaristan ve 
Romanya.
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DÜNYADA VE MAKEDONYA 
CUMHUR YET 'NDE TEMEL SORUNLAR

Günümüzde dünya global bir ekilde çözülmesi ge-
reken çok say da sorunlarla kar  kar ya gelmek-
tedir. 

Globalle me bugünü anlatan bir özelliktir.

Kitlesel sava lar dünya tarihinin bir parças d r.

Terörist sald r lar , nükleer silahlanma, ekolojik ve 
enerjiye dayal  sorunlar, global tra  k ba lant lar, 
bir ileti im arac  olarak nternet - global dünya 
tüm bunlarla kar  kar ya gelmektedir. 

Dü ün ve konu !
Dünya bar n  tehdit eden ba l ca tehlikeler
hangileridir?
Fotogra  ar  gözden geçir!
Dergi, gazete, nternet’i kullan!
Makedonya Cumhuriyeti’nin dünya bar n n korunmas ndaki katk lar  nelerdir?
S n f n zda  kir al veri inde bulunun!

Terörist sald r lar , beraberinde korku, hayat kayb  ve büyük maddi hasarlar  getirir. 
Makedonya Cumhuriyeti, MCO (Makedonya Cumhuriyeti Ordusu) birliklerinin bar  mis-
yonlar nda aktif bir ekilde yer alarak dünya bar na,güvenli ine ve terörle mücadelede 
katk da bulunmaktad r.

Makedonya Cumhuriyeti, özellikle Avrupa-Atlantik Ortakl k Konseyi, Bar  Ortakl  
ve NATO üye ülkeleri ile i birli i çerçevesi dahilinde dünyada birlik ve bar n korunmas n-
da çal malar yapmaktad r. 
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Global dünyanin ekolojik sorunlari

Oyun: Geridönü üm yap yoruz sakl yoruz!
Gruplara ayr l n! Yaz n ve sonra konu arak payla n:
Evinizde çöp olarak att klar n z nelerdir?

Konserve kutular n  nas l tek-
rar kullanabilece imizi dü ü-
nelim?

Ka d  ne ekilde tekrar 
kullanabiliriz?

Att m z g day  nas l 
kullanabiliriz? 

Plastik i elerden neleri 
tekrar yapabiliriz?

imdi faaliyete geçin! Dünya gezegeninin korunmas  için kendinizce kat l n!

Yeryyüzü atmosferinin s nmas , ozon tabakas ndaki delikler, ormanlar n yok edilmesi, 
kurakl k ve sular, global dünyadaki ekolojik  problemleri en etkili bir ikilde             ba -
göstermektedir.unlarBunlar global bir düzeyde çözümlenmelidirler.Dünyada koruma alt na 
al nm  çevreler vard r,ancak onlar da ekolojik sorunlarla kar  kar ya gelmektedirler.

Dünyadaki ülkeler gibi, Makedonya Cumhuriyeti de gezegenimizin korunmas  ve ha-
yatta kalmas  için u ra  vermektedir.Çevreyi koruma yasas n  getirerek,çöplerin toplu bir 
ekilde toplanmas  ve benzeri say s z ekolojik faaliyetlerle,çevremizin korunmas nda aktif 

bir ekilde çal lmaktad r.

 Makedonya Cumhuriyeti’nde 
A aç dikme günü dolay s yla 
düzenlenen büyük çaptaki eko-
lojik faaliyetin slogan  ,,Gelece-

in için bir a aç dik"tir. 

Faaliyetler:
A a daki konularla ilgili resim çizin:
,,Çevremizin korunmas "
Do al malzemeler kullanmay  
unutmay n!

Bir sergi düzenleyin!
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Bilmeniz iyi olur:

Plastik bir i e veya po et ka d n yok olmas  için 500 sene gerek;

AB’de  yat n ortalama % 16’s  genellikle çöpe at lan bir ürünün  yat n  
te kil ediyor;

Ailelerin birço u y lda ba ar l  bir ekilde geri dönü ümleri yap labilecek 
40 kg plastik ürünü çöpe atmaktad rlar;

Cam n geri dönü ümü, % 100 bir oranda limitsiz ve ba ar l  bir ekilde 
sa lanabilir; 

Çöpe at lan cam hiçbir zaman yok olmayacakt r;

Geri dönü ümlü bir cam i esi, bir bilgisayar n 25 dakika boyunca 
çal mas  için gerekli olan enerji tasarrufunu yapabilmektedir;

Aluminyum konserveleri sadece alt  hafta içerisinde geri dönü ümleri 
sa lanabilir ve tekrar kullan labilmektedir;

Araba parçalar n n % 80’ine geri dönü ümü yap labilir;

Yenilenmi  bir konzerve kutusuyla,televizyonun üç saat içinde 
harcayaca  enerji kadar enerji tasaruf etmi  olunur.

NSAN DÜNYANIN SAH B  DE LD R; ONUN KORUYUCUSU 
VE GÖZET C S D R!
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Enerji -alternatif imkanlar

Enerjinin alternatif kaynaklar  konusunda temel bilgiler edin!
Enerjinin alternatif kaynaklar n  say!
Nas l elde edilir?
Di er enerji kaynaklar yla k yaslay nca onlar n öncelikleri nelerdir?
Alternatif enerji kaynaklar n n ne kadar  Makedonya Cumhuriyeti’ndedir?

Ansiklopedi, nternet, dergi ve benzeri bilgi kaynaklar n  kullan. Rapor 
haz rlayarak, sunumu yap ve edindi in bilgileri di er ö rencilerin elde ettikleri 
bilgileriyle k yasla.

ENERJ  DÜNYA’NIN DEVAMINI 
SA LIYOR!

nsano lunun gereksinimlerinin aras nda en 
önemlilerinden biri enerjidir. 

Zaman ve dünyan n geli imi boyunca yeni 
enerji kaynaklar  ortaya ç k yor.

Dünyadaki enerji talebi gün geçtikçe büyümektedir. Geçmi  dönem içeri-
sinde enerji üretimi kömür, do algaz ve nükleer enerjinin kullan m ndan ibaretti. 
Ancak bu ürünler çevrenin kirlili ine ve küresel s nmas n n ba l ca nedenleridir.
Bu durum insan  farkl  enerji üretimleri ve ayn lar n n ak ll ca bir ekilde kulla-
n lmas  için te vik ediyor.

 Global dünya, enerji verimlili i konusunda, mutlak önlemler almas  soru-
nuyla kar  kar ya getirmektedir. 

 Nüfusun enerji ihtiyac , ekonomik geli im ve çevre kirlili i, yeni olanak 
ve alternative enerji kaynaklar n n bulunmas  için nedenler olu turmaktad r. 

Enerji tasarrufu büyük önem ta-
r. Çok ve kontorlsüz harcamalarla do-
al zenginlikler yok olmaktad r. Enerji 

tasarrufu yaparak, hem kendimizi hem 
de do ay  korumaktay z.
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Tükenebilir enerji kaynaklar n tükenen kaynaklar , bu sorunun çözümlenmesi için yeni-
lenen enerji kaynaklar n n kullan m n  getirir. Yenilenebilir enerji kaynaklar  etraf m zda, 
her yerde bulunuyorlar, a a dakiler ise en önemlileri say lmakta:

Güne  enerjisi Hidroenerji

Rüzgar enerjisi Jeotermal enerji Biyodizel akaryak t

Makedonya, sudan, rüzgardan ve güne ten olan yenilenebilir enerji kaynaklar n  
kullanmak için büyük bir potansiyele sahiptir. 
Makedonya Cumhuriyeti yüksek enerji talebini, kullan m  ve korunmas  ile ilgili faali-
yetlerde bulunmaktad r. Bu do rultuda Enerji Ajans  uluslararas  i birlikleri kurmu , çok 
say da uluslararas  anla malar yapm t r. Enerji verimlili inin düzenlemesi Enerji ve Eko-
nomik Geli imi Ulusal Strateji Kanunu çerçevesi dahilinde yap lm t r. 

Faaliyetler: Yönlenidirilmi  dü lem tekni i ile hayal dünyan z  aktif hale 
getirin ve dü üncelerinizi cümlelere dökün. Elektirk enerjisi olmayan bir 
dünyay  dü leyin. Türkçe dersinde ,,I k lambalar  olmayan bir gezege-
nin hikayesi,, konulu bir kompozisyon yaz n!
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Global dünya ve tra  k

Terimler çizelgesi yap n!
Tra  k türlerinin özellikleri!
S ralar n içine k yaslanan terimler yaz n (tra  k tipleri-karayollar , ... hava tra-

 i, nternet). 
Kolonlar n içine k yaslanan tra  k tiplerinin özelliklerini yaz n (h z, eri ilirlik, 
ekolojik kabul edilebilirlik, ekonomik, güvenlik ...). 
Önceden edindi in bilgileri, dergi ve nternet’ten al nan bilgilerini kullan!
Sunumunu yap ve edindi in bilgileri s n f arkada lar n n edindikleri bilgilerle 
k yaslay n!

Tra  k insan hayat n n ayr lmaz bir parças  olmu tur ve her daim de olacakt r. Özellikle 
günümüzde, insanlar kaç n lmaz olarak her gün tra  k içinde yer almaktalar. 

h z eri ilirlik güvenlik ekonomik kabul edilebilirlik

ara

Demir

Su

Hava

nternet

x

nsan ve ürünlerinin hareket ve ula m oran n n büyümesiyle, dünya çap ndaki tra-
 k altyap s n n boyutu ile ilgili sorun ç kmakta ve insan n ya ad  çevrenin korunmas na 

ihtiyaç duyulmaktad r. Kompleks tra  k ve ula t rma sorunlar , tra  kte güvenlik, eko-
nomik ve ekolojik kabul edilebilirlikler için çözümleri bulacak uzman bilgilere ihtiyaç 
duymaktad r.
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Ula t rma sistemi bir ülkenin ekonomik geli imi için bir kan damar  gibidir. Avrupa ve 
dünyan n bir bölümünü olu turan Makedonya Cummhuriyeti, eskilerin modernizasyonu ile 
yeni yollar n in aat n  yaparak, havaalanlar n  modernize ederek, tra  kte yeni güvenlik ya-
salar  getirerek, uzman kadro ile tra  kte yer alan ki ilere genç ya tan e itim vererek, tra  in 
geli imine yönelik yat r mlarda bulunuyor. 

Teknolojik yenilikler, nternet gibi, özellikle bil-
gi ve ileti im al  veri i alan ndaki ilerlemeyle global 
dünyan n olu um ve kalk nmas nda en önemli rolü 
üstlenmektedir.

Makedonya Cumhuriyeti, bilgi teknolojisini 
toplumun tüm kesitlerine sokarak ve özellikle e itimi 
modernize ederek, önemli bir geli me kaydetmi tir. 
Makedonya Cumhuriyeti’ndeki bilgi teknolojisi 
tra  in etkili bir ekilde yürümesinde yeni imkanlar 
sa lamaktad r. 

ENIAC yap lan ilk bilgisayard r. 1945 y l nda yap lm t r. Çok büyükmü , bir s n f 
kadar yer al yor, 30 ton a rl ndaym . Bilgisayar, çal malar n  yapmak ve bilgi-
yi ula t rmak için çabucak s nan ve dolay s yla çal malar nda güçlükler ç kartan 
kocaman borular kullan yormu .Borulardan yay lan s cakl ktan kendisine böcekler 
giriyormu  ve bundan dolay  çal mas na engel oluyorlarm .Bundan dolay  günü-
müz bilgisayarlar nda ç kan hasarlara böcek deniyor.
1980 y l nda RS ad nda ilk ki isel bilgisayar üretilmi tir.
Bilgisayar ça  böylece ba lam t r......
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Çift not dökümü tekni iyle ö renmi  olduklar n  tekrarla!
Haz rlan! Oku, dü ün, not al!
Bo  bir ka d n ortas na dikey bir çizgi çizin. Sol tarafta Makedonya Cumhuriyeti’nin ve 
global dünyan n kar la t  sorunlar  yaz: 
-bar n korunmas , enerji, ekolojik ve tra  k sorunlar . 
Sa  taraf nda kendi dü üncelerini, yorumlar n  ve ara t rma s ras nda ortaya ç karm  
oldu un bulgular  yaz!  
S n f n zda konu un, bilgi al veri inde bulunun ve yazd n z notlar n z  payla n!

GLOBAL DÜNYADA VE 
MAKEDONYA’DA

SORUNLAR

YORUMLAR, ORTAYA ÇIKAN 
BULGULAR VE ÇÖZÜM

YOLLARI
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TER MLER SÖZLÜ Ü

A
Alternatif - olas  iki çözüm aras ndaki seçim
Antika - eski ça lar ve zamanlara ait
Ah ap oyma - a ac n yontulmas   
Altyap  - temel, karayolu, demiryolu gibi toplumsal geli imini sa layan alt tabakalar
Avrupa entegrasyonu - Avrupa milletlerin bütünle mesi, bütünle mek.

D
Dönem - ‘den ibaret, belli bir zaman dilimi, parças
Demokrasi - halk n idaresi ile halk n e it düzeyde ve haklar  uyar nca getirdi i hükümet ve 
dvlet kararlar .
Delege - seçilmi , yetki verilmi
Deneme - deneme yaz s , k sa anlat m 

E
E itim - ö retim, gençlerin e itilmesi 
Enerji verimi - enerji gereksinimleri tatmin eden enerji üretimi

Etnik birlik - tek bir ulusa ait olan grup. 
Efekt - olumlu sonuç, etki
Entegrasyon - birle mek, bütünle mek

F
Filigran - alt n ve gümü  tellerinin birbirine a  eklinde örülmesi
Folklor - halk oyunlar , ark lar , masallar , atasözleri ve benzeri
Fresk - duvar üzerine sulu boyalarla yap lm  resim 

G
Geri dönü üm - yeniden çevrime sokmak, yeniden kullanmak
Global - tüm dünyaya ait
Globalle me - tüm dünyaya yay lm  olan

H
Hamam - halka aç k Türk buhar banyosu
Han - kalma yeri, meyhane
Hazine - zenginlik
Hükümetler aras  - iki veya ikiden fazla hükümetin yer almas

I
mgelem - hayal, dü lem

K
Komiser - belli bir alandan sorumlu hükümet temsilcisi.
Kooperatif bir ekilde - belli bir amaca ula mak için i birli i yapmak 
Ko ullu - artlanm
K s tlamalar - cezalar
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Kimlik saptama - belirlemek
Kurum - bina,belli görevi olan i lem merkezi

M
Manda - belli bir görevin belli bir süreli i olmas  
Metropol - bir ülkenin ba kenti
Migrasyon - göç etme
Moralite - ahlaki, töresel
Moral - do ru, namuslu, prensip sahibi

N
Nasyonel - birden çok devletin sürdürdü ü siyaset
NATO - uluslararas  askeri ittifak
Nükleer enerji - atomun çekirde inden elde edilen bir enerji türüdür.

O
Ozon - ultraviyolek güne  i inlar n  içine alan atmosfer tabakas
Ozon deli i - ozon tabakas n n zeddelenmesi 
Opservatoryum - y ld zlar  izlemek için bir yer

P
Primar - ilk, birincil, en ba ta gelen

S
Süreç - yol, geli im, ilerleme 

Segment - bölüm, bir bütünün parças
Statü - di erlerine ili kin olan durun
Spesi  k - belli, belirlenmi , önceden bilinen,
Stereotipler - herzaman ayn , hergünlük,
Simülasyon - gibi yapmak, röl yapmak
Sinagog - Musevi dinine ba l  inananlar n n dua ettikleri yer

T
Tayfa - grup
Terör - di erlerini korkutmak amac yla yap lan iddet ve tehdit 
Travma - büyük üzüntülerde meydana gelen zihinsel stres, ok 

U
UNESCO - Birle mi  Milletlerin e itim, bilim ve kültürden sorumlu örgütü agencija na
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