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DünyanÕn bir parçasÕ olan anavatanÕnÕ ne kadar tanÕyorsun?
Bu ders kitabÕ seni Makedonya Cumhuriyeti konusunda bilgilendirecek,
bildiklerini arttÕracak, onun nitelik ve sembolleri hakkÕnda, geçmiúi ve kültürel
mirasÕ oldu÷u kadar, Avrupa Birli÷i ile ona ait kurumlarÕ konusunda rehber
olacaktÕr. Temel insan haklarÕnÕ, çocuk haklarÕnÕ kavrayacak, Makedonya
Cumhuriyeti vatandaúlarÕnÕn hak ve sorumluluklarÕnÕ da ö÷reneceksin. Bir birey
ve grubun bir parçasÕ olarak kendini tanÕyacaksÕn. Hem global dünya hem de
günümüze ait dünya sorunlarÕ ile ilgili birçok úeyi ö÷reneceksin. Bu ders kitabÕ ve
sayÕsÕz araútÕrmalar, çalÕúma teknikleri, proje ve alÕútÕrma ödevleri bilgiyi nereden
alaca÷ÕnÕ bildiklerini nasÕl geliútirece÷ini gösterecektir.
Bilgine bilgi kat! TanÕ ve bildiklerini geliútir.
ÇalÕúma kurallarÕna saygÕ göster, dinle, araútÕr, görüú, incele, gözlemle,
tartÕú...
Yazarlar

DERS KøTABINLA TANIù
1.Konu:ANAVATANIMIZ MAKEDONYA CUMHURøYETø
2. Konu:GRUP VE TOPLUMDAKø BøREYLER
3.Konu:DÜNYA ÇAPINDA MAKEDONYA CUMHURøYETø

Ders kitabÕ boyunca arkadaúlarÕn gibi sana rehberlik edecek çizgi
karakterleri:
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KONUùACAKLARIMIZ:
-

ÖöRENECEKLERøMøZ:

anavatanÕmÕzÕn güzellikleri;
Makedonya Cumhuriyeti’nin co÷rafÕ
konumu;
tarihi ve geçmiúi;
baúkent;
neden bir ülkenin demokratik olmasÕ
önemlidir

-

Avrupa ve BalkanlarÕn bir bölümü olarak
Makedonya;
Üsküp- Makedonya Cumhuriyeti’nin baúkenti;
Devlet ve devlet yönetimiyle devlet kurumlarÕ;
Makedon geçmiúinin dönemlere ayrÕlmasÕ;
Makedonya Cumhuriyeti’nin ekonomisi;
Makedonya’da turizm;
VatandaúlarÕn hak ve sorumluluklarÕ;
Devletindeki kültür hayatÕ;
Nüfus ve nüfus yapÕsÕ

SENøN GÖREVøN:
-

-

AnavatanÕn ve komúu devletlerin zenginlikleri
ve güzellikleri hakkÕnda araútÕrma yapmak;
Üsküp úehri ile Makedonya Cumhuriyeti’nin
sosyodemogra¿k özellikleri konulu album ve
rapor hazÕrlamak
Küme örneklemesiyle Makedonya’nÕn do÷al
özelliklerini göstermek;
AnavatanÕmÕzÕn geçmiúi konusunda proje
hazÕrlamak;
Makedonya Cumhuriyeti’nin turistik
haritasÕnÕ hazÕrlamak;
Ülkendeki vatandaúlarÕnÕn hak ve
sorumluluklarÕnÕ gösteren T-da÷ÕlÕm tablosu
çizmek.
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MAKEDONYA CUMHURIYETø HARITASI
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ANAVATANIMIZ MAKEDONYA CUMHURøYETø

AnavatanÕnÕ daha iyi tanÕyabilmek için,
bildiklerini arttÕrmak için ansiklopediler,
kitaplar, fotograÀar, video kayÕtlarÕ vb
kullanacaksÕn.
Makedonya
Cumhuriyeti’nin,
Balkan YarÕmadasÕnÕn, Avrupa’nin co÷ra¿
haritalarÕna ihtiyacÕn olacak.
Kütüphaneyi ziyaret et, ønternet kullan!
Fikir buhranÕ : anavatan terimi

Anavatan-bu sensin
Ve ben buyum, biz hepimiz !
Gö÷sümüzde atan
Büyük ve sÕcak güneú gibi.
Vidoe Podgorets

Anavatan bir mirastÕr, ancak aynÕ zamanda toprak, alan mülkiyeti ile bir
milletin kültürünü oluúturan manevi de÷er ve içeriklere sahip olma durumudur.
Makedonya Cumhuriyeti bizim anavatanÕmÕzdÕr.

Cumhuriyet bir devlet düzeni úeklini temisl eder. Cumhuriyet içerisinde
halk belli yÕl arayla demokratik seçimlerde hükümeti seçer. Cumhuriyetin
cumhurbaúkanÕ aynÕ úekilde halk tarafÕndan seçilir.

Devlet insanlarÕn davranÕúÕna göre kurumlar
toplulu÷unu temsil etmektedir.
Makedonya Cumhuriyeti özerk, ba÷ÕmsÕz ve
demokrat bir devlettir.

Makedonya Cumhuriyeti haritasÕ
Makedonya sayÕsÕz do÷al güzelliklere sahip bir ülkedir. Orman ve çayÕrlÕklar, bereketli
ovalar, göller ve nehirler, vadiler, ma÷aralar ve úelalelerle kültür ve tarihi eserlerine sahiptir...
Her türden hayvan ve bitki varlÕ÷Õna da sahiptir. OkuryazarlÕ÷Õn beúi÷i olan anavatanÕmÕzda,
önde gelen sanatçÕlar bu sÕnÕrlar dahilinde sanatlarÕnÕ gerçekleútirmekteler.
AraútÕr, anla ve anavatanÕn özellikleriyle ilgili daha çok bilgi edin.
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Makedonya ve komúu devletleri

Co÷rafya haritasÕnÕn yardÕmÕyla araútÕrÕn!
Komúu ülkelerini ve baúkentlerini bulun. Hangi devletin Makedonya’nÕn
hangi tarafÕ ile sÕnÕr komúusu oldu÷unu belirleyin!
Do÷al göllerimizi hangi devletlerle paylaúÕyoruz?
Makedonya Cumhuriyeti’nin komúu devletlerinin bazÕ özelliklerini bulun!
(büyüklük, rölyef ..)

Makedonya Cumhuriyeti’nin komúu devletleri: SÕrbistan Cumhuriyeti, Kosova
Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti’dir.

SIRBøSTAN
BULGARøSTAN

KOSOVA

SIRBøSTAN

ARNAVUTLUK

MAKEDONYA
CUMHURIYETI

ARNAVUTLUK

YUNANøSTAN

YUNANøSTAN

BULGARøSTAN

KOSOVA
Makedonya Cumhuriyeti ve sÕnÕr komúularÕnÕn haritasÕ
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Komúu ülkelerin
bayraklarÕi

Makedonya Cumhuriyeti kuzeyde baúkenti Belgrad olan SÕrbistan Cumhuriyeti ile sÕnÕr
komúusudur. SÕrbistan’Õn rölye¿ çeúitlidir. IlÕmlÕ karasal bir iklime sahip.
AnavatanÕmÕz güneyde Yunanistan Cumhuriyeti ile sÕnÕr komúusudur. Yunanistan, bir
yarÕmada ve adalar ülkesidir. Avrupa Birli÷i üyesidir. Yunanistan, Ege Denizi, øyon Denizi ve
Akdenize çÕkar. Yunanistan’Õn rölye¿ ço÷unlukla da÷lÕktÕr. Akdeniz ve da÷ iklimine sahiptir.
Makedonya Cumhuriyeti do÷uda baúkenti Sofya olan Bulagistan Cumhuriyeti ile
sÕnÕr komúusudur. Bulgaristan Avrupa Birli÷i üyesidir. Balkan YarÕmada’sÕnÕn en önde gelen
koridorlardan biri Bulgaristan içinden geçmektedir. Bulgaristan Karadeniz’e çÕkar. Akdeniz,
ÕlÕman- kÕtasal ve da÷lÕk bir iklime sahiptir. Rölye¿nin büyük bir bölümü da÷lÕktÕr.
Makedonya batÕda baúkenti Tiran olan Arnavutluk Cumhuriyeti ile sÕnÕr komúusudur.
Arnavutluk hem Akdeniz hem de bir Balkan ülkesidir. Adriyatik ve øyon Denizine çÕkÕúÕ
vardÕr. Arnavutluk Cumhuriyeti’nin iklimi Akdeniz ve karasal iklim özellikleri taúÕr. Rölye¿
ço÷unlukla da÷lÕktÕr.
KuzeybatÕda baúkenti Priútine olan Kosova Cumhuriyeti ile sÕnÕr komúusudur.Kosova
Cumhuriyeti’nin rölye¿ çeúitlidir. SÕcak yazlar ile so÷uk ve karlÕ kÕúlarÕyla karasal bir iklime
sahiptir.

AraútÕr!
Co÷rafya haritalarÕ, ønternet ve baúka ders kitaplarÕndan
komúu ülkelerin rölye¿ ile ilgili daha fazla bilgi edin.

NE ÖöRENDøK?
1.Makedonya Cumhuriyeti’nin bir devlet olarak özelliklerini sayÕn!
2.Anavatan terimini açÕkla!
3.Cumhuriyet neyi temsil eder ?
4. Makedonya Cumhuriyeti nasÕl bir devlettir ? Neden ?
5. Makedonya Cumhuriyeti hangi devletlerle sÕnÕr
komúusudur ?
6. Makedonya Cumhuriyeti’ni komúu devletleri ile
kÕyasla ve farklÕlÕklarÕnÕ tanÕ!
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DEVLET SEMBOLLERø

ArkadaúlarÕnla ve ebeveyinlerinle görüúmeler yap, ønternet ve ansiklopedileri
kullan.
Makedonya Cumhuriyeti’nin devlet sembollerini gözden geçirerek
bunlarÕn asÕl özelliklerinin ne oldu÷u konusunda araútÕrma yap!
Bayra÷Õn renkleri neyi temsil ederler?

Makedonya Cumhuriyeti’nin devlet sembolleri : bayrak, arma ve
ulusal marútÕr.

Makedonya Cumhuriyeti’nin bayra÷Õ

Makedonya
Cumhuriyeti’nin
bayra÷Õ kÕrmÕzÕ renktedir. Bayra÷Õn
ortasÕndan uçlarÕna do÷ru sekiz kollu sarÕ
bir güneú uzanÕr.
Devlet bayra÷Õ tüm resmi kurumlarda, resmi bayramlar sÕrasÕnda caddelerde,
spor ve kültür kutlamalarÕ ile önemli yerli
ve yabancÕ misa¿rlerin karúÕlamalarÕnda
kullanÕlÕr...
Devlet bayra÷Õ dire÷in yarÕsÕna kadar indirildi÷i zaman, devletin içinde yas
ilan edildi÷i anlamÕna gelmektedir.
Makedonya Cumhuriyeti’nin armasÕ

Makedonya Cumuriyeti’nin armasÕ tütün,
afyon ve tahÕl yapraklarÕ ile örülü bir ova ile
resmedilmiútir. OrtasÕnda da÷larÕmÕzÕn tepeleri,
nehir ve göllerimiz de su ile sembolik bir úekilde
resmedilmiútir.
27 Temmuz 1946 yÕlÕndan beri kullanÕlan
armada yer alan beú köúeli yÕldÕz ise 16 KasÕm
2009 tarihinde kaldÕrÕlmÕútÕr.
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BUGÜN MAKEDONYA
ÜZERøNDEN DOöAR
Bugün Makedonya üzerinden
Özgürlü÷ün yeni güneúi do÷ar
Makedonlar haklarÕ
için savaúÕr.
ùimdi yeniden sallanÕr
Kruúevo Cumhuriyeti’nin bayra÷Õ
Gotse Delçev, Pitu Guli
Dame Gruev, Sandanski
Makedon tepeleri sesli hÕúÕrtÕyla
úarkÕ söyler
Marúlar söyler, yenilikler söyler
Makedonya özgürdür
Özgürce yaúar

Makedonya Cumhuriyeti’nin ulusal marúÕ

Ulusal marúÕn metnini
Vlado Maleski (1941),
yazmÕútÕr, müzi÷ini
Todor Skalovski (1943)
yapmÕútÕr, 1994 yÕlÕnda
ise kabul edilmiútir.

Ulusal Marú her devletin için bir merasim temsil etmektedir. Ulusal MarúÕmÕzda hem
geçmiú hem de gelece÷imiz ifade edilmekte.
Ulusal Marú törenlerde, resmi bayramlarda, spor müsabakalarÕnda ve yabancÕ misa¿rlerin
karúÕlamalarÕnda söylenir.
Ulusal marú söylendi÷i zaman, hem ona karúÕ hem de temsil etti÷i devlete karúÕ olan
saygÕdan dolayÕ, herkesin aya÷a kalkmasÕ gerekir.

NE ÖöRENDøK?
1.Makedonya Cumhuriyeti’nin devlet
sembollerini say ve açÕkla!
2. Bayrak ne zaman asÕlÕr?
3. Ulusal marú ne zaman söylenir?

Resim dersinde farklÕ malzeme ve teknikler kullanarak Makedonya
Cumhuriyeti bayra÷Õ ve armasÕnÕ yapÕn!
Müzik e÷itimi dersinde Makedonya Cumhuriyeti marúÕnÕ dinleyin
ve ö÷renin!
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MAKEDONYA CUMHURøYETø’NøN BAùKENTø -ÜSKÜP

Makedonya Cumhuriyeti haritasÕnÕ gözden geçirin ve baúkentimizin co÷rafÕ
konumunu belirleyin!
Gruplar oluúturarak yapaca÷ÕnÕz faaliyetleri aranÕzda paylaúÕn, araútÕrÕn ve
Makedonya Cumhuriyeti baúkenti olan Üsküp hakkÕnda daha çok bilgi edinmeye
çalÕúÕn: co÷ra¿k veriler, ekonomik merkezler, kültür ile bilim -e÷itim merkezleri,
idari siyasi, ve turistik yerler.
FarklÕ bilgi kaynaklarÕ kullanÕn (kitap, ansiklopedi, dergiler, ønternet vb...)
SÕnÕfÕnÕzÕn önünde sunum yapÕn!
Fotograf ve kartpostal bulmayÕ unutmayÕn!

Makedonya Cumhuriyeti’nin baúkenti anavatanÕmÕzÕn kuzey bölgesinde, Üsküp
Vadisinde bulunur. Üsküp, úehrin sembolü halindeki Taú Köprünün de bulundu÷u, Vardar
nehrin hem sa÷ hem de sol yakasÕnda kuruludur. Onun üstünde Kale adlÕ hisar yükselir. øçinde
bir çok zanaatlarÕ barÕndÕran eski Üsküp ÇarúÕsÕ da çok ilgi çekicidir.
Üsküp, Makedonya Cumhuriyeti’nin baúkentidir, metropoldür. En önemli devlet
kurumlarÕ burada bulunur: Hükümet, Meclis, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme.

Üsküp bugün

Üsküp úehrinin bayra÷Õ

Üsküp úehrinin
armasÕ

ùehrin eskilere dayanan bir geçmiúi var. Birçok savaú, yangÕn, deprem ve hastalÕklar
görüp geçmiútir...
Kendisi her zaman yenilenir. Üsküp için dayanÕúmalarÕn úehri oldu÷u söylenir. 1963
yÕlÕnda úehir korkunç bir depremle yÕkÕlmÕú ancak tüm dünyadaki insanlarÕn yardÕmÕyla tekrar
inúa edilmiútir.
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XVII. yüzyÕlda Üsküp

Depremden sonra Üsküp

Bugün Üsküp eski ve yeni yüksek binalar, bulvar ve parklarÕ olan ça÷daú bir úehirdir.
Geliútirilmiú bir endüstriye, iktisat ve turizme sahip.. Birden çok kültür kurumlarÕ (tiyatro,
opera, sinema, kütüphane, müze ve tarihi eserler...), e÷itim amaçlÕ kurumlar (üniversiteler,
okullar, anaokullarÕ...) ve dini yapÕlarÕ vardÕr. Üsküp gittikçe dünya metropollerine benzer bir
hal almaya baúlamÕútÕr.
Üsküp Makedonya Cumhuriyeti’nin siyasi, kültürel, e÷itimsel, endüstriyel, ticari
merkezidir.

Ana hatlarÕyla belirtmek tekni÷ini kullanarak zaman içinde
(kuruluúundan günümüze kadar) Üsküp úehrini göster.

NE ÖöRENDøK?
1.Makedonya Cumhuriyeti baúkentinin özelliklerini anlat!
2. Makedonya Cumhuriyeti baúkentinin temel ekonomik, siyasi ve
kültürel iúlevleri hangileridir?

Görmüú olduklarÕnÕz yerler ile edindi÷iniz malzemelere göre
gruplara ayrÕlÕn. GruplarÕn ayÕrÕmÕnÕ ö÷retmen yapar. Her grup
gördükleriniz ve edindi÷iniz izlenimler konusunda bir rapor
hazÕrlasÕn. HazÕrlanacak raporlar, metinler ve fotograÀardan bir
sÕnÕf albümü oluúturun.

13 | Beúinci sÕnÕÀar için

MAKEDONYA CUMHURøYETø’NøN YER KONUMU VE DOöAL
ÖZELLøKLERø
DünyayÕ adÕ kÕta verilen geniú kara alanlarÕndan oluúur. Bu alanlar yerkürenin üstünde
yatarlar.
AraútÕrma faaliyetleri!
DünyanÕn kÕtalarÕ hangileridir?
Okul yerküresi veya dünya haritasÕnÕn
yardÕmÕyla Makedonya Cumhuriyeti’nin yer
konumunu belirle!
Makedonya Cumhuriyeti hangi Avrupa
devletleri ile ba÷lÕdÕr?

Devlet arazisi bir devletin sÕnÕrlarÕ dahilinde bulunan kara, su, hava alanÕ ile tüm
do÷al hazineleri kapsar.

Makedonya Cumhuriyeti bir Avrupa
ülkesidir. Avrupa kÕtasÕnÕn güneydo÷usunda
Balkan YarÕmadasÕnÕn ise orta bölgesinde
bulunur.
Balkan YarÕmadasÕ avantajlÕ bir
konuma sahip çünkü her üç kÕtanÕn birbirine
olan ulaúÕmÕnÕ ba÷lamakta. BunlarÕn arasÕnda
en önemlileri E-75 karayolu ile ÜsküpGevgeliya demiryoludur.

Avrupa haritasÕ

Bir Balkan devleti olarak Makedonya

Cumhuriyeti, aynÕ úekilde avantajlÕ bir konuma
sahiptir. Bizi di÷er Balkan devletleriyle
birleútiren önemli yollarÕn bir kavúa÷ÕnÕ temsil
eder.
Makedonya’nÕn denize çÕkÕúÕ yoktur.
DolayÕsÕyla aynÕ zamanda kÕtasal bir ülkedir.
Ancak, avantajlÕ bir co÷ra¿ konuma sahiptir.
Kara, hava ve demiryollarÕ üzerinden sayÕsÕz
Avrupa devletleri ile iletiúim halindedir.

Makedonya Cumhuriyeti’nin Balkan
YarÕmadasÕ’ndaki co÷ra¿ konumu
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Makedonya Cumhuriyeti’ni farklÕ kÕlan çok sayÕda do÷al özelliklere sahiptir.

Ülkemizin do÷al özelliklerini gösteren fotograf veya metinler bulmaya çalÕú.
Kümeleme tekni÷iyle Makedonya Cumhuriyeti’nin özelliklerini göster!
Konuú, araútÕr!
Makedonya Cumhuriyeti haritasÕnÕ gözden geçirerek vatanÕmÕzÕn do÷al
özelliklerini bulmaya çalÕú!

Göller

øklim

Sular
Nehirler

MAKEDONYA
CUMHURøYETø’NøN DOöAL
ÖZELLøKLERø

Rölyef

Da÷lar
Düzlükler

Düúün ve geriye kalanÕnÕ
sen doldur!
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Vaúak, alabalÕk, yÕlanbalÕ÷Õ, sarÕçam Makedonya Cumhuriyeti’ne özgüdür…

ølginçlikler

ALABALIK

Pelister ülkemizin
en eski milli parkÕdÕr.
Yerel bitki örtüsü ve
vaúak, ayÕ , geyik ve
yabani kuzu gibi türüne
az rastlanÕr hayvanlara
sahiptir. AlabalÕk yöreye
özgü tatlÕ su balÕ÷ÕdÕr ve
Ohri Gölünde bulunur.
YÕlanbalÕ÷Õ da Ohri
Gölünde bulunur.

PELøSTER DAöI

VAùAK

YILANBALIöI

Makedonya Cumhuriyeti’nin rölye¿ tepe ve da÷lÕktÕr. Üç çeúit bütünlüklere sahiptir:
* BatÕ tarafÕ yüksek da÷larÕn arasÕnda derin vadilerden oluúur;
* Orta bölümde, da÷ geçitleri ile aralarÕnda ba÷lanan koyaklar bulunur;
* Do÷u bölümü ise batÕ bölümünden daha alçak olup içine Vardar Nehrin sol tarafÕndaki
akarsularÕnÕ kapsar.
Makedonya’da yazlarÕn sÕcak ve kurak, kÕúlarÕn ise so÷uk ve nemli geçti÷i ÕlÕman-karasal
bir iklim sahiptir. YÕllÕk ortalama sÕcaklÕklarÕ kuzeyden güneye do÷ru de÷iúiklik gösterir.
Sular ( nehir ve göller) Makedonya Cumhuriyeti’nin do÷al güzelliklerini oluúturur.
Makedonya Cumhuriyeti boyunca tedavi amaçlÕ ve seralarÕn ÕsÕtÕlmasÕnda kullanÕlan termal
sular vardÕr. En uzun nehir 338km uzunlu÷undaki Vardar Nehridir ve en geniú kolu ülkenin
merkezi bölgesinin içinden akar. ùar Da÷ÕnÕn eteklerinde bulunan Vrutok köyündeki kaynaktan
çÕkÕp Ege Denizine dökülür.
Kara Drim nehri akÕntÕsÕnÕ Ohri Gölünden yapar. Bu akÕntÕnÕn sa÷ kolu Radika ise
Makedonya’nÕn en güzel, en temiz ve en canlÕ nehridir.
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Makedonya Cumhuriyeti’nin güney sÕnÕrÕnda üç büyük do÷al göl yatar:
Ohri Gölü Makedonya Cumhuriyeti’nin en
büyük do÷al gölüdür. Avrupa’nÕn en derin ve en temiz
gölüdür. SayÕca çok koylarÕ, yarÕmadalarÕ ve etraf
da÷larÕnÕn güzelli÷i ile o göle özgü 140 türü aúkÕn
bitki çeúidine sahip olmasÕ nedeniyle Ohri Gölü,
UNESCO tarafÕndan Dünya Kültür MirasÕ Listesine
dahil edilmiútir.
Makedonya Cumhuriyeti’ndeki Prespa Gölü,
büyüklü÷üne göre ikinci sÕrada yer almaktadÕr. Bu
gölün özelli÷i kÕyÕsÕnda bulunan koylar, kum sahilleri
ve Golem Grad adlÕ küçük bir adaya sahip olmasÕdÕr.
Makedonya Cumhuriyeti’nin en küçük do÷al
gölü Doyuran Gölüdür. Özellikle balÕk çeúidi gibi
canlÕ varlÕklarla zengin olan gölün kÕyÕsÕnda da geniú
bir hasÕr otu kemerine sahip.

PRESPA GÖLÜ
DOYURAN
GÖLÜ

OHRI GÖLÜ

Nehir vadilerinin bölünmesi sonucunda insanlar sunni göller yapmÕúlar. Bunlar topra÷Õn
iúlenmesi, elektrik enerjisinin üretimi, içme suyunun sa÷lanmasÕ, turizm, spor ve dinlenme
tesisleri için kullanÕlmakta.

kaplÕcalar

göller
do÷al: Ohri, Prespa ve Doyuran Gölü
yapay: Mavrova, Debre, Tikveú Gölü,
KalimancÕ...

Bansko, Keúovitsa, Kosovrasti, Debre
kaplÕcalarÕ, Katlanova kaplÕcasÕ...

nehirler
Vardar, Kara Drim Nehri...

düzlükler:
Pelagonia, Polog,Tikveú, Gevgeliya Valandova, Ustrumca, Ovçe Pole, Üsküp
Vadisi...

da÷lar

Bilinen da÷lar: ùar Da÷Õ, Bistra Da÷Õ,
Korab Da÷Õ, Osogova Da÷larÕ, Belasica
Da÷Õ, Ograden, Üsküp Karada÷Õ, Kojuv
Da÷Õ…

NE ÖöRENDøK?
1.Makedonya Cumhuriyeti neden
avantajlÕ bir yerkonumuna sahip?
2. Makedonya Cumhuriyeti’nin
do÷al özellikleri nelerdir?
3. Do÷al göllerin arasÕndaki
benzerlik ve farklÕlÕklarÕ say!

AraútÕrÕn ve ardÕndan aúa÷Õdakilerini bir
çizelgede göstermeye çalÕúÕn:
- Makedonya Cumhuriyeti’ndeki
da÷larÕn yüksekli÷i,
- Nehirlerin uzunlu÷u
- Do÷al göllerimizi hangi devletlerle
paylaúÕyoruz
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MAKEDONYA GEÇMøùøNøN DÖNEMLERE
AYIRIMI
økamet etti÷iniz yer ile Makedonya Cumhuriyeti’nin en uzak geçmiúi konusunda
malzeme bulmaya çalÕúÕn (ansiklopediler, øskender ve eski Makedonya konulu
çocuk kitaplarÕ, tarih kitaplarÕ, video görüntüleri, fotograÀar, ¿lmler...).
Kronolojik sÕralamaya göre dizilmiú fotograÀara bak.
AyrÕ tarihi dönemleri kapsayacak projeler hazÕrlayÕn. Memleketinizden
olaylarÕ katarak projenizi geliútirin!
Arkeolojik kazÕ alanÕ, kültür ve tarihi eserleri ziyaret edin….

Milattan önce VIII. yy Makedon kabilelerin tek bir devlet altÕnda birleúmeyi baúlamÕú.
Bu devletin baúÕnda da bir kral dururmuú. Kral Perdika makedon devletinin kurucusu oldu÷u
düúünülüyor. Perdika kralÕn mirasçÕlarÕ da devletlerini güçlendirmeye ve geniúletmeye
çalÕúmÕúlar. Makedon devletinin en çok yükseldi÷i dönem ise II. MakedonyalÕ Filip (M.Ö.
359-336) ve MakedonyalÕ III. Aleksandar (Büyük øskender) (M.Ö. 336-323). adÕndaki
Makedon krallarÕn hükümdarlÕ÷Õ sÕrasÕndaydÕ. O dönem Makedonya büyük bir dünya gücüne
dönüúüp antik ça÷ yazarlarÕ tarafÕndan ,,Dünya Hakimi” olarak anÕlÕyormuú.
Kral tarafÕndan yönetilen toplumsal düzene krallÕk denir.
Her kral tacÕ babasÕndan devralÕr. ÇarlÕk krallÕktan daha
büyüktür, daha geniú bir bölgeyi kapsamaktadÕr.
ømparatorluk kendi topraklarÕnda oturan çeúitli milletleri
egemenli÷i altÕnda toplayan
devlet biçimi.

MakedonyalÕ Aleksandar
(Büyük øskender)

I.Aleksandar zamanÕndan
madeni para

øskenderiye úehrini MakedonyalÕ Aleksandar kurmuú ve kurucusu
olan MakedonyalÕ Aleksandar (Büyük øskender) oldu÷undan
Alexandreia adÕnÕ almÕútÕr.
Çar Aleksandar’Õn tanÕnmÕú atÕnÕn adÕ ise Bukefal’mÕú.
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Orta ça÷da Makedonya
AraútÕrma faaliyetlerinden elde etti÷iniz bilgilerinizi ¿kir buhranÕ tekni÷i üzerinden
kullanÕnÕz. Öncesi ve sonrasÕnÕ kÕyaslayan bir tablo hazÕrlayÕn.

giysi

meslek

ek
yiyec

yaúa
nÕla
n ye
r
dil

Eski Slavlar

Slavlar, VI yy sonlarÕndan VII yy baúlarÕna do÷ru Makedonya bölgesine yerleúmeye
baúlamÕúlar. Eski Slavlar Karpat Da÷larÕnÕn gerisinde yaúarlarmÕú. Daha iyi hayat koúullarÕ
bulabilmek için eski memleketlerini terk edip üç kola ayrÕlmÕúlar: do÷u, batÕ ve güney. Güneye
do÷ru yola çÕkanlara Güney Slavlar’Õ denir.
SlavlarÕn eski anavatanlarÕnda bir alfabesi yokmuú, uzun zaman boyunca “attÕklarÕ
e÷ri bü÷rü çizikleri okuyup kahinlerde bulunuyomuú”. Bir tür çentik atma úekline
sahipmiúler. Balkanlara gelip hÕristiyanlÕ÷Õ kabul ettikleri zamansa, slav kelimelerini belli
bir kurala ba÷lÕ olmadan roma ve yunan harÀeri ile yazÕyormuúlar. Bu alfabe ile slav
kelimlerin ço÷unun do÷ru bir úekilde yazÕlmasÕ mümkün olmuyormuú. Yunan alfabesinde
bir çok slav sözcüklerinin karúÕlÕ÷Õ yokmuú. “Ondan sonra aziz Konstantin-Kiril onlara 38
harf yaratmÕú, bazÕsÕ yunanmÕú, bazÕsÕ ise sloven dilinin ihtiyacÕna göreymiú.”
Kiril ve Metodius kardeúleri aydÕn insanlarmÕú. Onlar ilk Slav alfabesi – Glagol
Alfabesini kurgulamÕúlar, ö÷rencileri Kliment ve Naum ise Glagol alfabesini basitleútirip bu
kurguladÕklarÕ yeni alfabeye Kiril Alfabesi adÕnÕ vermiúler. Alfabenin kurgulanmasÕyla ve Slav
okuryazarlÕ÷Õ ve edebiyatÕn geliúmesiyle Makedonya dünya kültüründe önemli bir katkÕda
bulunmuútur.

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 ortalarÕna do÷ru Orta ça÷ Makedon devleti kurulmuú. Devletin baúÕna çar Samuil
geçmiú. Çar Samuil çok güçlü bir orduya sahipmiú.YaptÕ÷Õ fetihlerle devletini kuzeye do÷ru
Tuna ve Sava nehirleri boyunca Adriyatik Denizi ve Karadenize kadar geniúletmiú.
Bizansla olan Belasitsa Muharebesinde (1014 yÕlÕ), Çar Samuil savaúÕ kaybeder, ondört
bin askeri ise kör edilmiú. Çar Samuil bu olayÕn hemen ardÕndan vefat etmiú. Orta ça÷ Makedon
devleti 1018 yÕlÕna kadar varlÕ÷ÕnÕ devam etmiú ve ardÕndan da Bizans ømparatorlu÷una dahil
edilmiú.

Samuil’in ordusu

Çar Samuil

ølk Makedon devleti ile Çar Samuil konulu kitap veya kÕsa bir hikaye bulup oku!

OsmanlÕ hükümdarlÕ÷Õ süresince Makedonya
XIV yy sonlarÕna do÷ru Makedonya Türk-OsmanlÕlar tarafÕndan fethedilip OsmanlÕ
ømparatorlu÷u’na dahil edilmiútir.
Makedon halkÕ sÕkça isyan ediyor ve OsmanlÕ hükümdarlÕ÷Õndan kurtulmak için
ayaklanÕyormuú. SilahlÕ bir úekilde karúÕ çÕkmanÕn en eski úekli de haydutluk (eúkiyalÕk)mÕú.
Makedonya’da ilk önemli ayakalanma Karpoú isimli haydutun önderli÷inde 1689 yÕlÕnda
yapÕlmÕútÕr.
Üsküp Piskoposu Pyeter Bogdani OsmanlÕ ømparatorlu÷u’na karúÕ direnenlerin
arasÕndaymÕú.
Makedonya’nÕn kurtuluú hareketi XIX yy’da hÕzla büyümeye baúlamÕú. Bu dönemde çok
sayÕda ayaklanma yapÕlmÕú (Neguúko, Razloveçko, Kresnensko).

Çetesiyle birlikte Yane Sandanski

OsmanlÕ hükümdarlÕ÷Õ zamanÕnda
bir Makedon köyü
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Tüm karúÕ koymalar ve ayaklanmalardan en önemlisi 2 A÷ustos 1903 yÕlÕndaki ølinden
ayaklanmasÕdÕr. Özgürlük için yapÕlan savaúlarda MakedonlarÕn yanÕsÕra Arnavutlar, Türkler
ve Ulahlar da yer almÕú.

Gotse Delçev

Nikola Karev

Gyorçe Petrov

Dame Gruev

Pitu Guli

O dönemin tanÕnmÕú devrimcileri: Gotse Delçev, Pitu Guli, Yane Sandanski, Gyorge
Petrov, Dame Gruev, Pere Toúev vs.
Kurtulan Kruúevo’da Kruúevo Cumhuriyeti kurulmuú. 60 vatandaúÕn üyeli÷ini yaptÕ÷Õ
Cumhuriyet Konseyi ile 6 kiúilik Geçici hükümet oluúturulmuú. Hükümetin baúÕnda Vangel
Dinu duruyormuú, Cumhuriyet’in baúkanÕ ise Nikola Karev’miú.
Kruúevo Cumhuriyeti varlÕ÷ÕnÕ on gün boyunca sürmüú.
ølinden Makedon devleti tarihinde önemli bir yer kaplar.
OsmanlÕ ømparatorlu÷u döneminde ise, verilen di÷er vergilerin yanÕsÕra, kan
vergisi dedikleri devúirme varmÕú. Devúirme erkek çocuklarÕnÕn ebeveyinlerden zorla
alÕnmasÕymÕú. Sonra bu çocuklarÕ Türkiye’ye götürerek e÷itiliyor ve acÕmasÕz asker
olmalarÕ ö÷retiliyormuú. Bu askerlere yeniçeri deniyormuú.

Kruúevo’nun savunmasÕnda ayaklananlar top kullanÕyormuúlar. Senin
görevin onun hangi malzemeden yapÕlmÕú oldu÷unu ö÷renmek!

Ben araútÕrmacÕ gazeteciyim!
Gazeteci oldu÷unu varsay.
Olay ve kiúi zenginli÷ine sahip
Kruúevo ile ilgili haber yazÕsÕ
yaz.

Kiraz a÷acÕndan yapÕlan Kruúevo topu
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Balkan SavaúlarÕ ve Birinci Dünya SavaúÕ
Makedon halkÕ Balkan savaúlarÕnda (1912-1913) oldukça büyük bir yük altÕnda olup çok
sayÕda savaú kurbanÕ vermiútir.
Birinci Balkan SavaúÕ OsmanlÕ ømparatorlu÷u ile Bulgaristan, Yunanistan, Karada÷
ve SÕrbistan’dan oluúan Mütte¿k Balkan güçleri arasÕnda yer almÕútÕr. Makedon halkÕ çeúitli
úekillerde, ister tek baúÕna veya mütte¿k güçlerine eúlik ederek bu savaúlara katÕlmÕútÕr. Onlar
Türk hakimiyetinden kurtulup kendi devletlerini kurabileceklerini umuyorlarmÕú. Ancak
beklentileri gerçekleúmemiú. Makedonya iúgal altÕna girip SÕrbistan, Yunanistan ve Bulgaristan
arasÕnda bölünmüútür.
økinci Balkan savaúÕ bölge ayÕrÕmÕndan
memnun olmayan Bulgaristan’Õn eski mütte¿kleri
SÕrbistan ve Yunanistan’a saldÕrdÕ÷Õ zaman, 16
Haziran 1913 yÕlÕnda patlak vermiú. økinci Balkan
savaúÕ Bükreú AnlaúmasÕnÕn imzalanmasÕ ile sona
ermiútir. Bu anlaúma ile Makedonya’nÕn bölünmesi
kesinleúir.
Balkan savaúlarÕnÕn ardÕndan, 1914 yÕlÕnda
Birini Dünya SavaúÕ baúlamÕú ve dört yÕl sürmüú.
Birinci Dünya savaúÕ sÕrasÕnda Makedon halkÕ
yeni iúgallere, savaú harabelerine ve bölünmelere
maruz kalmÕútÕr.

I. Dünya SavaúÕ ma÷durlarÕ

NE ÖöRENDøK
Makedonya’nÕn hangi yerlilere göre adÕnÕ aldÕ÷ÕnÕ açÕkla.
MakedonyalÕ Aleksander’Õn önemini tanÕmla.
Eski SlavlarÕn gelmesi ve ilk devletin kurulmasÕyla ile ilgili genel bir
bakÕú yap.
Belasica da÷Õnda meydana gelen muharebeyi (savaúÕ) anlat.
ølinden ayaklanmasÕ ile Kruúevo Cumhuriyeti ile ilgili bildiklerini anlat.
Makedonya’nÕn ne zaman ve kimin tarafÕndan bölündü÷ünü açÕkla.
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ÇAöDAù MAKEDON DEVLETøNøN KURULMASI
økinci Dünya SavaúÕnda Makedonya
Ça÷daú Makedon devleti dört yÕl süren antifaúist ve ulusal kurtuluú savaúÕ (1941-1944
yÕllarÕ arasÕ) kurulmuútur. økinci Dünya SavaúÕ Makedonya devlet topraklarÕnÕn yeniden
parçlanmasÕ, ulusun asimile edilmesi ve ekonomik açÕdan kullanÕlmasÕ anlamÕna gelmiútir.
Antifaúist koalisyonun tarafÕnda yer alan Makedon milleti, yüzyÕllar boyunca besledi÷i idealleri
ve isteklerinin gerçekleúmesi için -kendisine ait ulusal bir devletini kurmak ve özgür kÕlmak
için mücadeleye katÕlÕp silahlanmÕútÕr.
Antifaúist direniú Yosip Broz Tito’nun
önderli÷ini yaptÕ÷Õ Yugoslavya Komünist Partisi,
daha do÷rusu Makedon Komünist Partisi (MKP)
tarafÕndan örgütlenmiútir.
Makedonya’nÕn kurtuluú savaúÕ 11
Ekim 1941 yÕlÕnda baúlamÕútÕr. Prilepe ve
Kumanova’da ilk o gün silahlardan ateú
edilmiútir.
DolayÕsÕyla 11 Ekim Makedon halkÕnÕn
øhtilal Günü olarak kutlanmaktadÕr.
ÇatÕúmalar bu úehirden baúlayÕp di÷er
úehirlere de yayÕlmÕútÕr. Muharebelere partizanlar
katÕlmÕú. Savaú sÕrasÕnda çok sayÕda úehidin
yanÕsÕra Makedonya ulusal kahramanlarÕ olan
Straúo Pincur, Mirçe Atsev, øbe Palikukya,
Vera Tsiriviri-Trena, Kuzman Yosifovski
Pitu, Liman Kaba, Tsvetan Dimov, Bayram
ùabani vs hayatlarÕnÕ kaybetmiútir.
Prilepe’de Bulgar polis karakolu –makedon
partizanlarÕn ihtilal yönündeki ilk
saldÕrÕlarÕna maaruz binasÕ ve saldÕrÕ úemasÕ
-11 Ekim 1941 yÕlÕ

ASNOM, (Makedonya Antifaúist Ulusal
Kurtuluú Konseyi) 2 A÷ustos 1944 tarihinde
Prohor Pçinski manastÕrÕnda ilk toplantÕsÕnÕ
yapmÕútÕr. Bu toplantÕda Makedon devletinin
kuruluúu ile ilgili çok sayÕda kararlar getirilmiú
ve en yüksek devlet organlarÕ kararlaútÕrÕlmÕútÕr.
Birinci cumhurbaúkanlÕ÷Õna da Metodiya
Andonov- Çento seçilmiútir.
Makedonya için ASNOM’un önemi
büyüktür :Makedonya devlet ilan edilmiú,
Makedon dili resmi bir dil olarak tanÕnmÕú,
Makedonya’da yaúayan vatandaúlarÕn din,
Õrk ve cinsiyet ayÕrmaksÕzÕn eúit haklara sahip
vatandaúlar olduklarÕ kararlaútÕrÕlmÕútÕr…

Birinci ASNOM toplantÕsÕnÕn yer aldÕ÷Õ salon
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Daha çok bilmek istiyorsan !
16 Nisan 1945 tarihinde Makedonya’nÕn
ilk hükümeti kurulmuútur. Bu hükümetin
içinde Makedonya’da yaúayan Sosyal
Politika BakanÕ olan Necat Agoli gibi
azÕnlÕklarÕn temsilcileri de yer almÕútÕr.

Ödev : økinci Dünya SavaúÕ sÕrasÕnda ulusal kurtuluú savaúÕna katÕlan kiúiler ile
ilgili araútÕrma yap, bilgi topla.

MAKEDONYA’NIN øLK CUMHURBAùKANI

Metodiya Andonov-Çento (19021957), siyasetçi ve vatansever.
ASNOM (1943) ønisiyasyon Heyeti
ve Makedonya Milli Meclisinde
(1943) baúkanlÕk yapmÕútÕr. Ba÷ÕmsÕz
ve özerk Makedonya ve Makedon
milletinin ulusal kurtuluúu için
çabalayan gerçek bir savaúçÕydÕ.
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økinci Dünya SavaúÕ ardÕndan Makedonya, Yugoslavya Federasyonu (SFRY- Yugoslavya
Sosyalist Federal Cumhuriyeti) çerçevesi dahilinde eúit haklara sahip Cumhuriyet olarak yer
alÕr.
økinci Dünya SavaúÕnÕn ardÕndan ülkemizin yeniden yapÕlanmasÕ zamanÕndan
yazÕ ve fotograÀar bulmaya çalÕú. ønternet kullan !
Makedonya Cumhuriyeti’nde nelerin inúa edildi÷i ve kuruldu÷unu ö÷ren.
ÇalÕúma faaliyetlerine katÕlmÕú bir yakÕnÕn varsa, sana anlatsÕn. Ö÷reneceklerin
ve edinece÷in bilgi ve malzemelerin hepsini arkadaúÕnla veya grup içinde
düzenle sonra da sÕnÕfÕndaki di÷er arkadaúlarÕnla paylaú.

s

SavaúÕn ardÕndan, Makedonya tümüyle
harabe halindedir. Yeniden yapÕlanma ve inúa
edilmeye ihtiyacÕ varmÕú. Cumhuriyetin içindeki
halkÕn bütünü çalÕúma faaliyetlerine katÕlarak
yeniden yapÕlanmasÕna yardÕmcÕ olmuúlar.
Makedonya’da sürekli inúa edilmekte ve geliútirilmektedir, köylere elektrik ba÷lanmaktadÕr, modern karayollarÕ,
demiryollarÕ, fabrikalar, hidrosantraller, sa÷lÕk,
kültürel ve e÷itim kurumlarÕ yeniden inúa
edilmiútir.
Gençlerin çalÕúma faaliyetleri

YazÕ, metin, fotograf, anlatÕlanlar ve edindi÷in benzeri malzemelerden bir
pano hazÕrla.
AraútÕrma yöntemi konularÕ :
“8 Eylül 1991 tarihli referandumdan hatÕralar”
Egemen kelimesi ne demektir ?
Referandum kelimesini açÕklamaya çalÕú.

Ülkemizin vatandaúlarÕ 8 Eylül 1991 tarihinde yapÕlan referandumda ba÷ÕmsÕz, egemen
ve özerk Makedonya Cumhuriyeti’ni seçti.
Her yÕl bu tarihte anavatanÕmÕzÕn ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕn ilan edildi÷i gün olarak kutlanÕlmakta.
Sekiz Eylül Makedonya Cumhuriyeti’nin resmi bayramÕdÕr !
17.XI.1991 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti Meclisinde ba÷ÕmsÕz ve özerk Makedonya
Cumhuriyeti’nin ilk AnayasasÕ oylandÕ.
Ba÷ÕmsÕz ve özerk bir devlet olarak Makedonya, 8 Nisan 1993 tarihinde BMÖ (Birlemiú
Milletler Örgütü) eúit üyesi olarak kabul edildi.
Makedon vatandaúlarÕnÕ ilgilendiren bir di÷er önemli olay Makedon vatandaúlarÕnÕn Avrupa Birli÷i ülkelerine vizesiz serbestçe seyahat edebilme olana÷ÕnÕ veren vize uygulamasÕnÕn
kaldÕrÕlmasÕdÕr.
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Egemenlik ya da hâkimiyet- devletin iç
iúlerinde ve di÷er devletlerle olan iliúkilerdeki
kural koyma gücü ve hukuk yaratma kudretidir.
Referandum- devleti ilgilendiren önemli
meselelerde halkÕn iradesini belirlemek
amacÕyla yapÕlan demokratik oylamadÕr.

1991 yÕlÕnda devletimizin ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕn
ilan etmesi nedeniyle yapÕlan toplantÕ

Türkçe dersinde ‘Devletimin kuruluúu’
konulu bir kompozisyon yaz.
Seçim yeri

PROJEYE DAYALI DERS
Ö÷retmeninizle proyeje dayalÕ ders için hazÕrlÕk yapÕn!
Aúa÷Õdaki konu üzerinde bir araútÕrma projesi hazÕrlayÕn:
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Kurallar çerçevesini unutmayÕn!
Projenin etaplarÕnÕ kararúlaútÕrÕn!
Bir önceki bilgi ve deneyimlerinizi kullanÕn ve bunlara yenilerini eklemeyi isteyin!
Ö÷renmek
istedi÷imiz nedir?

Makedonya Cumhuriyeti’nin
tarihini ö÷renelim!

Bunu nasÕl
yapaca÷Õz?

Herkese açÕk derste
sunum yaparak!
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Malzeme toplayarak, derslerini takip ederek ve alÕútÕrmalarÕ yaparak mutlaka ödevlerine
çalÕúmÕúsÕndÕr. Aúa÷Õda verilen bu ödevlerin amacÕ senin edinmiú oldu÷un bilgileri kontrol edip
gerekli yerleri tamamlamaktÕr. Ödevler yapÕlan ders müfredatÕna göre çözümlenir, hepsini tek
bir derste çözmemelisin.

Makedonya Cumhuriyeti’nin sadece sÕnÕrlarÕ belirlenmiú haritasÕnda aúa÷Õda verilen
talepleri yerine getir:
KÕrmÕzÕ renkli bir kalem kullanarak komúu devletlerini ve baúkent isimlerini yaz!
Mavi renkli kalem kullanarak vadilerdeki üç gölün adÕnÕ yaz!
Siyah renkli kalem kullanarak cumhuriyetimizin baúkentini ve yaúadÕ÷Õn yeri belirle
(bunlarÕn adÕnÕ yaz)!
Tahta kalem renklerinden faydalanarak MC’nin rölye¿ni belirle!
HaritanÕn altÕnda Makedonya Cumhuriyeti’nin Balkan YarÕmadasÕ’nda, Avrupa’da ve Dünyadaki yerini belirle?

Makedonya’da Ulusal Kurtuluú SavaúÕnÕn ne zaman baúladÕ÷ÕnÕ belirtin ve bu günün
Makedonya adÕna ne anlama geldi÷ini açÕklayÕn.
ASNOM’un Birinci toplantÕsÕ ne zaman ve nerede yapÕlmÕútÕr?
ASNOM’un Birinci toplantÕsÕnÕn önemini açÕklayan bir analiz yap.
Makedon devletinin ilk seçilmiú cumhurbaúkanÕ ile ilgili araútÕrmalardan
yararlanarak analiz yap.
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ToplamÕú oldu÷unuz malzemeden bir pano hazÕrlayÕn. Geçmiúimizin di÷er dönemlerinden de
panolar hazÕrlamÕúsanÕz, hepsini tek bir baúlÕk altÕnda toplayÕn ve adÕnÕ TARøH CETVELø
koyun.

ANAHTAR KELøMELER
KRALLIK
ÇARLIK
øMPARATORLUK

Makedonya 1991
yÕlÕndan itibaren
ba÷ÕmsÕz ve özerk
bir cumhuriyettir

ANAVATAN
CUMHURøYET
DEVLET
METROPOL

19451991

Kronoloji cetveli

19411945

19141918

1903

X yy
Çar Samuil’in önderli÷inde Makedon devleti.

VIII yy

Makedon geçmiúinin farklÕ dönemlere ayÕran
kronolojik cetvelini hazÕrla. Verilen baúlangÕca göre
devamÕnÕ getir.
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MAKEDONYA CUMHURøYETø’NøN DEVLET YAPISI

Faaliyetler:
Fikir buhranÕ tekni÷ini kullanarak Makedonya Cumhuriyeti’nin devlet
yapÕsÕ konusunda daha fazla bilgi edinin!

Makedonya Cumhuriyeti nasÕl bir devlettir?
Demokrasi, vatandaúlarÕn kamu seçimlerinde, gizli veya alenen yapÕlan oylama
ile Mecliste kendilerini temsil edecek temsilcilerini seçtikleri bir çeúit toplum yapÕsÕdÕr.
Demokrat bir toplum için önemli olan vatandaúlarÕnÕn hak, özgürlükleri ve sorumluluklarÕnÕn
saygÕlanmasÕdÕr.
Makedonya Cumhuriyeti’nin AnayasasÕ, hükümetin örgütlenmesi:
- yasama
- yürütme
- yargÕlama sisteminin prensiplerine göre ayrÕlÕr.

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi

Makedonya Cumhuriyeti AnayasasÕ

Meclis dört yÕl süren bir dönem içerisinde Makedonya Cumhuriyeti’nin yasama gücünü
(kanun koyma) temsil etmektedir.
Makedonya Cumhuriyeti Meclisi halk tarafÕndan seçilmiú 120 (yüz yirmi) temsilciden
oluúur. Meclis AnayasayÕ, yasalarÕ getirir, Makedonya Cumhuriyeti Hükümetini seçer, yargÕçlar
tayin eder vs.

Ben Makedonya Cumhuriyeti
Meclisi temsilcisiyim!
–oyun-
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Ben Makedonya Cumhuriyeti’nin
tüm çocuklarÕnÕ temsil ediyorum
ve sizden istedi÷im...

Oyun:,,SÕnÕfÕ temsil edecek bir üye seçin”
3 grup kurun! Her grup bir temsilci önersin!
Grup temsilcileri meclis üyeleri olarak neyi desteklediklerine ve
neleri yapacaklarÕna dair savunmalarÕnÕ yapsÕnlar! AralarÕndan sizleri
temsil edecek kiúiyi oylama yaparak seçin.

Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti

Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Makedonya Cumhuriyeti’nin yürütme gücünü
temsil etmektedir. Hükümet CumhurbaúkanÕ’nÕn tayin etti÷i mandaterin önerisi üzerine
Makedonya Cumhuriyeti Meclisi tarafÕndan seçilir. Hükümet baúbakan ve bakanlardan oluúur.
Hükümet meclisin getirdi÷i YasalarÕ yürütür, Meclise baúka yasa ve yönetmelikler önerir,
yabancÕ devlet ve hükümetlerin tanÕnmasÕ kararlarÕnÕ verir, di÷er devletlerle diplomatik iliúkiler
kurar vs.
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Makedonya Cumhuriyeti CumhurbaúkanÕ
Makedonya Cumhuriyeti CumhurbaúkanÕ ülke içi ve ülke dÕúÕnda cumhuriyetini
temsil etmektedir. O, Makedonya Cumhuriyeti SilahlÕ Kuvvetlerin baúkomutanÕdÕr. Makedonya
Cumhuriyeti AnayasasÕna göre, CumhurbaúkanlÕk seçimleri, genel ve gizli oy kullanÕlarak
do÷rudan seçilir.CumhurbaúkanÕ’nÕn yetki süresi 5 yÕldÕr.
Devlet baúkanÕ Makedonya Cumhuriyeti vatandaúÕ olmak zorundadÕr.

HazÕrlan ! Oyun oyna !
Ben çocuk mahkemesi yargÕcÕyÕm !

YargÕç yasa ve yasayla öngörülen hak ve sorumluluklarÕ korur.
Makedonya Cumhuriyeti Mahkemesi
Mahkeme yargÕlama gücüne sahiptir.
Mahkemeler
AnayasanÕn,
yasalarÕn
ve insan haklarÕnÕn korunmasÕndan sorumlu
kurumlardÕr.

Üsküp asliye ceza mahkemesi

Faaliyetler :
Oturdu÷unuz yere en yakÕn mahkemeyi ziyaret
edin!
YargÕçla görüúme yapÕn!
Mahkemeler ile mahkemelerin ne úekilde
çalÕútÕ÷ÕnÕ ö÷renmeye çalÕúÕn!
Bilgileri topladÕktan sonra
sÕnÕfÕnÕzda paylaúÕn!

NE ÖöRENDøK
økinci Dünya SavaúÕndan sonra anavatanÕmÕz nasÕl inúa edilmiútir?
Makedonya ne zaman ba÷ÕmsÕz bir devlet olmuútur?
Ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕmÕzdan bu yana ülkemizde hangi önemli olaylar yer almÕútÕr?
Makedonya Cumhuriyeti’nin ba÷ÕmsÕz, egemen ve özerk bir devlet olmasÕ kararÕnÕ
vatandaúlar ne úekilde verdiler?
Makedonya Cumhuriyeti’nin en önemli devlet kurumlarÕ hangileridir?
Devlet baúkanÕ nasÕl seçilir?
Mahkemelerin devlet içindeki en önemli görevi nedir?
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MAKEDONYA CUMHURøYETø NÜFUSU

Aúa÷Õda verilenlerle ilgili araútÕrma yapÕn:
Oturdu÷un bina veya soka÷Õn nüfusunu yaú ortalamasÕ (çocuk, yetiúkin)
ile cinsiyet yapÕsÕna (erkek, diúi) bakarak bilgi edinin ve alÕnan verileri
çizelgeye dahil edin ve analizini yapÕn !

Bir devletin bölgesi dahilinde yaúayan vatadaúlar o devletin nüfusunu oluútururlar.
Nüfusun sayÕsÕ her on yÕlda bir yapÕlan nüfus sayÕmÕ ile belirlenmektedir.
Makedonya
Cumhuriyeti’nin
nüfusu
sürekli büyüyor ve de÷iúiklik gösteriyor. Nüfus
sayÕmÕndan elde edilen istatistik verilerle bunu
gösterebiliriz. Son nüfus sayÕmÕ 2002 yÕlÕnda
yapÕlmÕútÕr. YapÕlan nüfus sayÕmÕ verilerine göre
Makedonya Cumhuriyeti’nde yaklaúÕk olarak iki
milyon nüfusa sahip.
Nüfus yapÕsÕ
Makedonya’nÕn nüfusu aúa÷Õdakilerine göre
sÕnÕÀandÕrÕlmÕútÕr:
- cinsiyet yapÕsÕ;
- yaú ortalamasÕ yapÕsÕ;
- etnik yapÕ;
Cinsiyet yapÕsÕ verilen alan içinde erkek ile kadÕn
nüfusunun orantÕsÕdÕr.
Makedonya’da erkek nüfusunun sayÕsÕ kadÕn
nüfusuna göre daha yüksektir.
Cinsiyet yapÕsÕ nüfusun do÷al artÕúÕnÕ
geliútirdi÷i için önemli bir unsurdur.

Nüfusun yaú ortalamasÕ yapÕsÕ

Yaú ortalamasÕ yapÕsÕ yetiúkin gruplarÕnÕn
sayÕsÕnÕ verir.
Nüfusun ayÕrÕmÕna göre:
- genç nüfus - 19 yaúa kadar;
- yetiúkin nüfus - 20den 65 yaúa kadar ;
- yaúlÕ nüfus 65 yaú üzeri.
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65 yaú üzeri
19 yaúa kadar
20-65 yaú arasÕ

Etnik yapÕ
Makedonya Cumhuriyeti’nde Makedon milletinin yanÕsÕra, Arnavut, Türk
Ulah, SÕrp, Roman, Boúnak milletlerinin
bir bölümü de yer alÕr. Makedonya’da
yaúayan farklÕ milliyete sahip gruplara etnik topluluk denir.
Her etnik toplulu÷un halk giysileri,
gelenekleri, dini örf ve adetleri ve
bunun gibi belli baúlÕ özellikleri vardÕr.
Makedonya
Cumhuriyeti’ndeki
tüm
vatandaúlarÕn cinsiyet, din, ten rengi, Õrk ve
maddi durumu ayÕrmaksÕzÕn eúit úartlara
sahiptirler.

Makedon halk giysileri

Arnavut halk giysileri
Makedonlar komúu ülkelerinde oldu÷u
kadar, Avrupa ve denizaúÕrÕ ülkelerinde de
yaúarlar. Dünya çapÕndaki Makedonlar kendilerine ait kültür miras ve geleneklerini
korumaktadÕrlar.
Türk halk giysileri

1.YapmÕú oldu÷un araútÕrma
do÷rultusunda bir rapor hazÕrla, albüm
yap ve sÕnÕfÕnÕn önünde sunum yap !

Roman halk giysileri
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MAKEDONYA CUMHURøYETø EKONOMøSø VE EKONOMøK
FAALøYETLER

Ebeveyin ve etrafÕndaki yetiúkinlerinin nerede ve ne iú yaptÕklarÕnÕ ö÷renin.
YaptÕklarÕ iú hangi ekonomi dalÕna girmektedir.
Makedonya Cumhuriyeti’nin do÷al kaynaklarÕ ve ekonominin geliúimi konusunda
görüúmeler yap.
Ekonominin geliúimi açÕsÕndan bir ülkenin iklim ve rölye¿ ne kadar önemli?
Kaynaklar, ekonomi faaliyetleri kelimelerini açÕkla (anlamlarÕnÕ sözlük, ansiklopedi
veya ebeveyinlerinden ö÷renebilirsin).
FarklÕ ekonomi dallarÕna ait fotograf ve metinler bul (fabrikalar, hidrosantraller,
kaplÕcalar, seralar...).
Meteoroloji istasyonunu ziyaret et ve Makedonya Cumhuriyeti’nin iklimi ve ekonominin
geliúimi konusundaki olanaklarÕnÕ görüú.

Ekonomi amacÕ üretim, da÷ÕtÕm, tüketim, ticaret, de÷iúim ve bölüúüm ile ilgili etkinliklerin bütünü olup, insanÕn
bu etkinlikleri belirli bir yerde ve o bölgenin belirli geliúim
derecesine göre yürütmesine denir.
Makedonya Cumhuriyeti’nin ekonomisi birkaç
geliúim dönemlerine ayrÕlÕr. Bunlar da: økinci Dünya
savaúÕna kadar, økinci Dünya savaúÕnÕn ardÕndan ve ba÷ÕmÕsz
Makedonya Cumhuriyeti dönemleridir.
Ekonomik faaliyetleri kaynak zenginliklerin
oluúumunda yer alan ve satÕú için üretilen çeúitli nesneler,
gÕda, giysi ve benzeridir. Ekonomik faaliyetleri birincil, ikincil ve üçüncül olarak ayÕrÕlÕr.
Makedonya Cumhuriyeti’nde aúa÷Õda verilen ekonomi faaliyetleri yer alÕr:
- birincil : ziraat, hayvancÕlÕk, ormancÕlÕk, arÕcÕlÕk, avcÕlÕk
ve balÕkçÕlÕk.
- ikincilik faaliyetleri: madencilik, endüstri, enerji bilimi,
üretim zanaatçÕlÕ÷Õ ve inúaatçÕlÕk.
- üçüncül faaliyetler: hizmet sektörü, tra¿k, ticaret,
zanaatçÕlÕk ve turizm.
Kaynaklar -geliúim için olanaklardÕr.
Ülke ekonomisinin geliúimi için aúa÷Õdaki faktörlerin
önemi büyüktüri: iklim, su zenginli÷i, ormanlar, vadiler,
maden zenginli÷i, tarihi ve do÷al güzellikler,...
Ülkemizde çok sayÕdaki ekonomi dallarÕnÕn
geliúimi için elveriúli úartlar bulunmaktadÕr.

ølaç üretim fabrikasÕ

Petrol iúletmecili÷i fabrikasÕ
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Aúa÷Õda gösterilen ekonomik faaliyetlerin her birinin kendisine göre kollarÕ vardÕr.
Dikkatlice bak, düúün ve açÕkla, bunlarÕn hangileri yaúadÕ÷Õn yerde mevcut bulunmaktadÕr.

ahúap
tarÕmcÕlÕk
hayvancÕlÕk
bahçÕvanlÕk
meyvecilik
ba÷cÕlÕk
arÕcÕlÕk
avcÕlÕk
balÕkçÕlÕk

gÕda

kimya

zanaatçÕ
metal
ZAANAT

SANAYøø
ZøRAAT
TøCARET

ETLER
Y
ø
L
A
MøK FA
EKONO

tüccar/alÕcÕ

para

TURIZM VE OTEL
øùLETMECøLøöø

TRAFøK

Do÷al güzellikler

Turizm acentesi
Turist
Turizm çalÕúanÕ
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Ekonomi geliúiminde do÷al faktörlerin etkisi

Meteoroloji istasyonuna yapmÕú oldu÷un ziyaretten edindi÷in
bilgileri paylaú!
Memleketinde iklim nasÕldÕr, MC’deki iklim nasÕldÕr?
Memleketinde hangi rüzgarlar eser, MC’de hangileri?
Meteorologlar bir sonraki günler konusunda ne dediler?

Bugün - perúembe günün meteoroloji bülteni
Üsküp 8C

Gevgeliya 15C

Berovo 4C

øklim çok sayÕdaki ekonomik faaliyetlerin geliúiminde önemli bir unsur teúkil etmektedir.
Makedonya Cumhuriyeti’nde ÕlÕman kara iklimi vardÕr - ÕlÕman sÕcak yazlar ve ÕlÕman
so÷uk kÕúlara sahiptir. øklim cumhuriyetin bütününde aynÕ de÷ildir. Denize yakÕn bölgelerde
(Gevgeliya, Doyuran, Strumitsa) daha yumuúak bir iklim vardÕr.
Vardar nehri yakÕnÕndaki yerler daha sert bir iklime sahipken, da÷lÕk bölegelerde da÷
iklimi vardÕr. YÕllÕk ortalama sÕcaklÕklarÕ kuzeyden güneye do÷ru ÕsÕ de÷iúikli÷i gösterir.
Makedonya Cumhuriyeti’nde en çok: güney rüzgarÕ, vardar ve kuzey rüzgarlarÕ eser.
øklime göre tarÕmcÕlÕk (vadilerde) ve hayvancÕlÕk (da÷larda) geliúmiútir. Bunlar
Strumitsa-Radoviú ve Gevgeliya-Valandovo vadilerinde çeúitli kültürlerin yetiúmesine olanak
sa÷lamÕúlardÕr.
Su ekonomiyi do÷rudan etkileyen bir unsurdur.
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Ekonominin geliúimine unsur olan maden zenginli÷i

MC’nin maden zenginlikleri ile ilgili
fotograf ve metinler bulmaya çalÕú.
Memleketenin yakÕnlarÕnda herhangi bir
madenin olup olmadÕ÷ÕnÕ ve hangi madenin
çÕkarÕldÕ÷ÕnÕ ö÷ren.
Okulundan maden koleksiyonu iste ve
madenin adÕ, rengi, a÷ÕrlÕ÷Õ ve nereden
geldi÷i konusundaki bilgileri defterine yaz.
MC’nin haritasÕnÕ kullan.
Buçim, Radoviú’te bakÕr madeni
(bakÕr madeni)

Mermerin çÕkartÕlmasÕ Prilepe

Maden zenginlikleri madencilik ve endüstri geliúimlerinin
ba÷lÕ olduklarÕ bir unsurdur. Makedonya çok sayÕda maden türleriyle zengindir: kömür (ManastÕr, Krçova, Mariovo); demir
ve çinko madeni (Osogova Da÷larÕnda); bakÕr madeni (Buçim
Radovis’te). BakÕr madeninin yanÕsÕra altÕn, gümüú, antimon
(Kavadartsi) bulunur.
Makedonya
Cumhuriyeti
insanlarÕ
madencilikle
u÷raúmaktadÕr, daha do÷rusu, maden iúletmecili÷iyle - a÷Õr
sanayii.
Ekonominin geliúim ve rölye¿
PELAGONøøYA
PELAGON

MC’nin rölye¿ni hatÕrla!
Haritadaki renklere göre vadileri de bul!

Makedonya da÷lÕk bir ülkedir. Ülkenin do÷u bölgesinde bulunan baúlÕca büyük da÷lar
ise: Osogova Da÷larÕ, Ograjden, Maliúeva Da÷larÕ ve Belasitsa Da÷larÕdÕr...
AnavatanÕmÕzÕn batÕ bölgesinde ise ùar Da÷Õ, Bistra ve Korab da÷larÕ bulunur. Da÷lÕk
alanlarda yaúayan insanlar daha çok hayvancÕlÕk ve et, süt ve yün imalatÕyla u÷raúmaktalar.
Makedonya Cumhuriyeti’nin da÷larÕ arasÕnda düzlükler bulunmakta. En büyük büzlükler
ise: Pelagoniya (Makedonya’nÕn tahÕl ambarÕ), Polog, Tikveú, Ovçe Pole, Üsküp Vadisi,
Gevgeliya-Valandova Vadisi.
Düzlüklerde yaúayan insanlarÕn daha çok tarÕmcÕlÕk ve meyve ile sebze imalatÕyla
u÷raúmaktalar.
Hayvan ve toprak ürünlerinin imalatÕyla gÕda, deri ve teksil endüstrüleri geliútirilir.
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MAKEDONYA CUMHURøYETø’NDE TURøZM

Bir turizm önerisi yap!
Seyahatin amacÕ : Makedonya’nÕn güzelliklerini tanÕ
Ziyaret planÕ : arkeolojik kazÕ yerleri, kültür ve tarihi anÕtlar, herhangi bir kültür
olayÕ, gezilip görülecek do÷a yerleri…

BEN YOLCULUöUMA BAùLADIM
Ohri úehri BalkanlarÕn incisidir. Geleneksel mimarisiyle UNESCO’nun kültürel ve
do÷al mirasÕ listesinde yer almaktadÕr. Ohri
Slav okuryazarlÕ÷Õn beúi÷iymiú. Makedon çarÕ
Samuil’in çarlÕ÷Õ, Roma am¿sinin, kilise ve
manastÕrlarÕnÕn, Ulusal müzenin, Ohri incilerinin
yeri…

Ohri-Ohri Gölü
Mavrovo
Gölü
yapay olmasÕyla birlikte, Bistra
Da÷ÕnÕn kayma merkezlerinden
bakÕldÕ÷Õnda güzelli÷iyle cezbedicidir. Gölün balÕk avlamak,
kamp yapmak, dolaúmak gibi çok
sayÕda olanak tanÕmaktadÕr.
Mavrovo Ulusal ParkÕnda
ender hayvan ve bitki çeúidine
sahiptir.

Mavrovo

Galiçnik özgün mimarisi, zengin kültür mirasÕ, folklorik-Galiçnik dü÷ünü gibi geleneklerinin korunmasÕyla ve canlÕ do÷asÕyla
gezilecek görülecek turistik bir yer haline
gelmektedir.

Galiçnik dü÷ünü
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Kruúevo -etnik úehir

Matka Gölü
Matka vadisi yöreye özgü yetmiú üzerinde
gündüz ve gece tür kelebek, yine oraya özgü
örümcek ve bitkilere sahip oldu÷u için kelebekler vadisi olarak da bilinmektedir.

Makedonya Cumhuriyeti’nin turistik
haritasÕnÕ yap! Bu harita yolculu÷unda
sana yardÕm eder.

Turizm gezinme ve geçici kalmalarÕn düzenlenmesine odaklanan bir ekonomi dalÕdÕr.
ønsanlar tatil, e÷lence, tedavi amaçlÕ, kültür ve spor olaylarÕ ziyaret, do÷al ve tarihi güzellikleri
görmek maksadÕyla gezi ve seyahatlerinde bulunurlar.
Makedonya Cumhuriyeti’nde da÷, göl ve nehir turizmi geliútirilmiútir. Köy turizmi
de yavaú bir úekilde geliúme göstermektedir. SayÕsÕz yerli ve yabancÕ turisler için çok sayÕda
bulunan ma÷aralar, tarihi anÕtlar ve kazÕlar, do÷al güzellikler oldukça ilgi çekicidir.
Turizm ülkemizde önemli bir ekonomi dalÕ teúkil eder. En büyük turistik alan Ohri Gölü,
sonra da Prespa ve Doyran Gölünde geliútirilmiútir.
KÕú ve da÷ turizm merkezlerinden en önemlileri ise ùar Da÷Õndan bulunan Popova ùapka,
Bistra’da bulunan Mavrova, Baba Da÷Õnda bulunan Strejevo ve Kopanki, Buúava Da÷Õnda
bulunan Kruúevo, Maleúev Da÷larÕndaki Berova ve di÷erleridir.
Makedonya’da çok sayÕda ma÷ara (Momiçek-Makedonski Brod…), kazÕlar (Heraklea,
Stobi, Skupi), nadir do÷al güzellikler (Kokino…) bulunur.

Baúta senden memleketinin ve Makedonya Cumhuriyeti’nin güzel yerleri ile
ilgili malzeme toplaman istendi. Malzemeyi úimdi kullan. AnavatanÕmda
turistik yerler konulu bir proje hazÕrla.
Kendin yaz veya grup çalÕúmasÕ yap.
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Ülkede hangi ekonomi dalÕnÕn geliútirilece÷i neye ba÷lÕdÕr?
øklim hangi ekonomi dallarÕna etki eder?
Makedonya Cumhuriyeti’nde hangi rüzgarlar eser? Vardar rüzgarÕ ülkenin hangi bölgesinde
eser?
Ülkemizde hangi maden zenginlikleri mevcuttur?
Maden iúletmecili÷iyle hangi sanayii kolu geliúir?
Topra÷Õn rölye¿ ekonominin geliútirilmesini nasÕl etkiler?
Makedonya’nÕn büyük da÷larÕ hangileridir?
Da÷lÕk bölgelerinde hangi ekonomi dallarÕ geliútirilmiútir?
AnavatanÕmÕzÕn büyük düzlükleri hangileridir?
Düzlük bölgelerinde hangi ekonomi dallarÕ geliútirilmiútir?
HayvancÕlÕk ve tarÕmcÕlÕk ürünlerinin imalatÕyla hangi sanayii dallar geliútiriliyor?
Makedonya Cumhuriyeti’nde nasÕl bir turizm var?

40 | Beúinci siniÀar için

MAKEDONYA CUMHURøYETø’NDE KÜLTÜR HAYATI
VE KÜLTÜR KURUMLARI
Kültür insano÷lunun bedenen veya zihnen yarattÕ÷Õ ve bunun sonucu olarak varolan
herúeyi temsil etmektedir. Kültür basit olmayan bir bütün olmak üzere aralarÕnda ba÷lÕ üç
bölümden oluúur:

Maddi kültür
Zihinsel kültür
Milli kültür

Faaliyetler:
ønsanÕn bir niteli÷i halindeki kültürün
nelerden oluútu÷u konusunda araútÕrma
yapÕn, bilgi edinin ve tartÕúÕn!

Sana en yakÕn kütüphaneyi ziyaret ederek kitap toplamanÕn, korumanÕn
ve basmanÕn úekilleri ile ilgili daha fazla bilgi edinin!

Kütüphane kitaplarÕnÕn toplandÕ÷Õ,
düzenlendi÷i, korundu÷u ve kütüphane
üyelerine kullanmak üzere verildi÷i bir
kurumdur. Kütüphanelerde, kitaplarÕn
yanÕsÕra, gazete, dergi ve magazinler, ve
hatta müzik kayÕtlarÕ, fotograf, ¿limler, harita ve benzerileri de bulunur.

Üniversite kütüphanesi-Üsküp
Tiyatro seyirci önünde hikayelerin
anlatÕldÕ÷Õ ve içinde kullanÕlan enstrüman,
konuúma, el kol hareketi, müzik, ses ve benzeri gösterilerle yapÕlan bir sahne sanatÕdÕr.
Kukla gösterileri,opera ve bale de tiyatro
sanatÕ dalÕna girmektedir.
Tiyatro gösterisinden bir sahne

41 | Beúinci sÕnÕÀar için

Opera sahnelenen bir müzik gösterisidir. Dramatik bir metin, müzik, oyun, resimli sahne
tavrÕyla sanatsal bir anlatÕm içerir.
Bale klasik müzik eúli÷inde yapÕlan dans türünü sahneleyen bir müzik gösterisidir.

En yakÕn tiyatronunuzun reperuvarÕnÕ
ö÷renerek tiyatro gösterisine gidin!

Makedon halk tiyatrosundan bir
bale gösterisi

UluslararasÕ Film KamerasÕ Festivali
‘Brakya Manaki’ her yÕl ManatsÕr’da
düzenlenir. Festival ¿lm sanatÕ dalÕnda
yarÕúma niteli÷ini taúÕr.

Sinema projektör üzerinden sinema ekranÕnda ¿lm gösterildi÷i yerdir. Sinema salonlarÕ
genellikle tiyatro salonlarÕna benzer. SinemanÕn farklÕ ¿limleri gösterebildi÷i birden çok
salonlarÕ olabilir.
Kültür kurumlarÕ ziyaret edildi÷inde güzel davranma kurallarÕna uymak, sanatçÕlara oldu÷u
kadar di÷er izleyenlere de saygÕ göstermek, yani örnek davranÕú sergilemek çok önemlidir.
Makedonya Cumhuriyeti’nde yazar, úair, ressam ve müzisyenler, yönetmen ve bilim
adamlarÕ gibi önde gelen sanatçÕlar mevcuttur.

Makedonya Cumhuriyeti’nin Avrupa
ve dünya çapÕnda kültürel de÷erlerimizi
gururla tanÕtan “Ohri YazÕ” festivali
ülkemizin en önemli kültür olayÕdÕr.

Ödev:
Edebiyat ve sanat dünyasÕnda
önde gelen kiúilerle ilgili bilgi
edinin.

“Struga ùiir AkúamlarÕ” festivalinde
en iyi úaire “AltÕn Çelenk” ile iki úiir
festivali arasÕnda en iyi Makedon úiir
kitabÕ yazarÕna “Brakya Miladinovtsi”
ödülünün verildi÷i uluslararasÕ úiir
úölenidir.
Struga ùiir Festivali
AraútÕr ve Makedonya Cumhuriyeti’nde baúka hangi kültür olaylarÕnÕn yer
aldÕ÷ÕnÕ ö÷ren!
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MAKEDONYA CUMHURøYETø’NDE DøNLER
VE DøNø KURUMLAR

TartÕúma konusu- Ailem önemli
dini bayramlarÕnÕ ne úekilde
kutlar? BBÖ (biliyorum, bilmek
istiyorum, ö÷reniyorum) tekni÷ini
kullanarak dinler ve dini birlikler
konusunda bilgi edin!

BøLøYORUM
- Din ve
dini birlikler
konusunda
bildi÷imizi
düúündü÷ümüz
nelerdir?

BøLMEK
øSTøYORUM ÖöRENøYORUM
-Ö÷renmek
istedi÷imiz
-Ne ö÷rendik?
nedir?

Cami

“Aziz Kliment Ohridski” Kilisesi

øncil

Katolik Kilisesi

Kuran-Õ Kerim

Din inananlarÕn özel duygular besledikleri do÷aüstü varlÕklara olan inancÕdÕr, takip edilen
ayin ve adetlerle, belirli sembollere karúÕ duyduklarÕ saygÕ ve dini örgütlenmelerdir.
Makedonya Cumhuriyeti’nde HÕristiyan ve øslam dini a÷ÕrlÕklÕdÕr.
HÕristiyan dini Hazreti øsa’nÕn hayatÕ, ö÷retisi ve eserlerine dayalÕdÕr. HÕristiyanlÕ÷Õn çerçevesi dahilinde Ortodoks inancÕ, Katolik inancÕ ve Protestan inancÕ vardÕr.
Ortodoks HÕristiyanlarÕ Makedon Ortodoks Kilisesi ve Ohri Piskoposlu÷u’na ba÷lÕdÕr.
HÕristiyanlÕ÷a inananlarÕn bir bölümü Katolik Kilisesi, Evangelist-Metodist Kilisesine ve di÷er
daha küçük dini birliklere mensupturlar.
øslam dini mensuplarÕ Allah’a inanmaktadÕrlar, Hz. Muhammed peygamberdir ve Makedonya Cumhuriyeti’nin øslam Dini Birli÷ine ba÷lÕdÕrlar. Cami ve medreseler dini yapÕtlardÕr. Bu
dini birli÷e genellikle Arnavutlar, Türkler, Boúnaklar, Romanlar ve Makedon MüslümanlarÕ
mensupturlar.
Tüm dini inançlarÕn ortak ö÷retisi ise: barÕú, uyum, hasta, yaúlÕ ve fakirlere yardÕm
etmek, baúkalarÕna acÕ vermemektir.
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Makedonya Cumhuriyeti’nde Musevi dinine ba÷lÕ taraftarlar da bulunmaktadÕr. Onlar
Musevi Dini Birli÷ine mensuplar.

Evangelist-Metodist Kilisesi

Sinagog

NE ÖöRENDøK?
Kültür kelimesi senin için ne anlama geliyor?
YaúadÕ÷Õn yerde hangi kültür kurumlarÕ vardÕr?
Kaliteli bir kültür hayatÕna sahip olmak için neler yapman gerekiyor?
Herhangi bir kültür kurumu ziyaret etti÷inde sergiledi÷in davranÕú biçimini
söyle!
Dini birlik kelimesinin anlamÕ nedir?
Din kelimesini tanÕmla!
Makedonya Cumhuriyeti’nde en çok hangi dinler mevcuttur?
HÕristiyan ile øslam dini ve dini yapÕtlarÕnÕn arasÕndaki temel farklÕlÕklarÕ say!
Tüm dinlerin ö÷retisi nedir?

AraútÕrma
Memleketimde inananlarÕn takip etti÷i en büyük dini bayramlar.
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MAKEDONYA CUMHURøYETø VATANDAùLARININ HAK VE
SORUMLULUKLARI

Her insanÕn ülkenin AnayasasÕ ile yasalar bütünlü÷ü çerçevesinde kendi haklarÕna ve
kendisine karúÕ sorumluluklarÕ vardÕr, bunun yanÕsÕra din ve inançlarÕna ayÕrÕm yapmadan
toplumdaki di÷er insanlara karúÕ da sorumluluk taúÕr.
Ülkemizdeki yasalara göre ve Avrupa ønsan HaklarÕ Sözleúmesi uyarÕnca insan haklarÕ
úunlardÕr:

1. Özgürlük hakkÕ (yasaya karúÕ
gelmedi÷in takdirde).
2. Yaúama hakkÕ (hiç kimsenin hayatÕna
kasten son verilmez).
3. Suimuamelenin yapÕlmamasÕ (hiçkimse
iúkence ve aúa÷Õlama görmemeli).
4. Özgürlük ve güvenlilik hakkÕ
5. Herkesin adaletli bir úekilde
yargÕlanma hakkÕÕna sahiptir.
6. Özel ve ailevi hayata saygÕ duyma
hakkÕ.
7. Özgüven, ahlak ve din özgürlü÷ü.
8. Konuúma özgürlü÷ü.
9. Evlenme hakkÕ.
10. Tedavi ve ilaç hakkÕ.

Sahip olmak istedi÷in haklara
sahipsen, bÕrak baúkalarÕ da
sahip olsun, ancak bu úekilde
mutlu olursun!
Makedonya Cumhuriyeti vatandaúlarÕnÕn hak ve sorumluluklarÕnÕ gösteren bir
T - çizelgesi hazÕrla.
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GRUP VE TOPLUM øÇERøSøNDE KøùøLER
KONUùACAKLARIMIZ:
-

Boú zamanlarÕnÕ nasÕl ve kimlerle
de÷erlendiriyorsun;

-

Birey ve grup;

-

Bencilli÷in nedenleri;

-

Kiúilik erdemlili÷i olarak dayanÕúma;

-

Kiúilik geliúiminde ailenin önemi;

-

SapÕk davranÕúlarÕn nedenleri;

-

øyi ve kötü davranÕú úekillerin.

ÖöRENECEKLERøMøZ:
-

Kiúisel ve grup yaúam;

-

Kiúinin sosyalleúmesi;

-

DayanÕúma ve bencillik;

-

Sosyalleúme ö÷eleri

-

SapkÕnlÕk ve sapÕk davranÕú úekli;

-

Ortam içinde davranÕú kurallarÕ ve
sorumluluklar;

-

ønsan haklarÕ ve sorumluluklarÕ;

-

ÇatÕúma ve çatÕúmanÕn çözümlenmesi.

SENøN GÖREVøN:
- Bencilce davranÕúlarla ilgili bir pankart
ve kendi tavÕrlarÕnÕ belirleyen bir
T-çizelgesi hazÕrlamak;
- “Ait oldu÷um grup” konulu bir deneme
yazÕsÕ yazmak;
- “DayanÕúmamla çok yüz güldürdüm”
konulu bir kompozisyon yazmak;
- Çocuk büyükelçili÷i ve onun amaç ve
görevlerini araútÕrmak.
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KøùøSEL
VE GRUP YAùAMI
I
Kendini anlat!
Kendinde en çok be÷endi÷in ve
de÷iútirmeyi istedi÷in özelliklerin
nelerdir?
Kiúi kavramÕ senin için ne anlama
geliyor?
Bir birey olarak tek baúÕna
yaúayabilir misin ilerleyebilir misin?

Ben özelim ve di÷erlerinden
farklÕyÕm! Kendime ait özelliklerim,
kabiliyetlerim ve vasÕÀarÕm olmakla
birlikte, kendimde de÷iútirmek
istediklerim de var..

Ben bir kiúiyim ve biyolojik,
sosyolojik ve ruhsal
özelliklerime göre farklÕlÕk
gösteririm!

Kiúilik bir insanÕ özel kÕlan tüm (¿ziksel, ruhsal, sosyal)
özelliklerin toplamÕdÕr. Kiúilik miras, bulundu÷u ortam, aile,
okul ve akranlarÕn etkileriyle oluúur.

OYUN
Birkaç çocuk el ele verip bir çember oluútururlar! Ö÷rencilerden biri gönüllü
olarak her úekilde bu grubun içine girmeye çalÕúmalÕdÕr. Ancak, grup içindeki
üyelerin amacÕ sÕkÕ sÕkÕya tutunmak ve çemberin bozulmasÕna izin vermemektir.
Bu sadece bir oyun, yine de çembere dahil üyeler kendilerini nasÕl hissediyorlar?
Çembere her tür úekilde girmek için zorlanan gönüllü kendisini nasÕl hissediyor?
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GRUP NEYø TEMSøL EDER?

Grubun bir parçasÕ ol
ancak imkanlarÕna,
ihtiyaçlarÕna, ¿kirlerine,
de÷erlerine ve arzularÕna
da saygÕ duy!

BOù ZAMANLARINI NASIL
DEöERLENDøRøRSøN?
Belli bir gruba aitim
ønsanlarÕn bir gruba dahil olmaya, birbiriyle arkadaúlÕk kurmaya ve baúka insanlarla birlikte olmaya ihtiyacÕ vardÕr. Bir gruba dahil olmak isteyip de olamama duygusu çok
kötüdür. Hepimiz günlük hayatÕmÕzÕn belli bir grup insanlarla geçirdi÷imizin farkÕndayÕz
örne÷in: akranlarÕmÕzla, ebeveyinlerimizle, büyüklerle, tanÕdÕ÷ÕmÕz ve tanÕmadÕ÷ÕmÕz simalarla, hoú olan ve hoú olmayan insanlarla. Aile, okul, kulüp, bahçe, okul, sokak ve benzeri birçok yerde vakit geçirip insanlarla iletiúim kuruyor, bir nevi iliúki ve davranÕúlar oluúturuyoruz.
Grup içinde iletiúim kurum, bilgi, duygu ve düúünce alÕúveriúinde bulunuyoruz, arkadaúlÕklar
kuruyor, destek görüyoruz.

Grubun içinde
kiúili÷im
tamamÕyla öne
çÕkar.

Grubum beni
sayar, saygÕ
gösterir ve
desteklerse,
davranÕúlarÕmdaki
özgüvenim daha
yüksek olur.

Grup beni dÕú
etkenlerden
korur, kendimi
güvenli
hissediyorum.
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Üyelerden
yakÕnlÕk ve
dürüstlük
hissediyorum.
Grup içindeki
roller farklÕdÕr.

Biçimsel gruplar vardÕr. Bunlar okul, okulundaki kollar, spor kulüpleri ve benzeridir.
Biçimsel gruplarda önemli olan iúlevini yerine getirmesi ve görevlerini baúarÕlÕ bir úekilde icra
etmesi için grup üyelerine önceden belirlenmiú roller verilmesi.

Önceden belirlenmiú roller olmadan futbol oynamanÕn nasÕl olaca÷ÕnÕ bir düúünün?
AynÕ úekilde biçimsel olmayan gruplar da vardÕr. BunlarÕn içinde bir nebze biz de varÕz.
Örnek olarak, akran gruplarÕ, aynÕ tür müzik veya yemek sevgisini paylaúanlar, yaúça büyük
a÷abey veya ablalar grubu ve benzeri gruplar.

Grup içindeki kurallara saygÕ duymak çok önemlidir. Ulaúmak istedi÷imiz amacÕ bilmek karar vermemizde yardÕmcÕ olur. Amaca ulaúmak için hangi
faaliyetleri ele alaca÷ÕmÕzÕ bilmeliyiz. AynÕ zamanda gruptaki herkesin düúüncesi önemlidir ve
herkes amacÕn gerçekleútirilmesi adÕna sorumluluk
taúÕmalÕdÕr.

øçinde yer almak istedi÷im grup

NE ÖöRENDøK?

Faaliyet: deneme yazÕsÕ

1. Kiúilik nedir?
2.Resmi gruplar hangileridir?
3.Hangilerine resmi olmayan grup adÕnÕ
veririzi?
Neden?
4. Derslerde veya okulda hangi grup rolünü
daha fazla benimsiyorsunuz?

Düúün, yapÕtlar bul, büyüklerinle konuú
ve aúa÷Õda verilen sorular do÷rultusunda
küçük bir deneme yazÕsÕ yaz:
Gruplar nasÕl oluúur?
ønsanlarÕ biraraya getirmek için onlarÕ
heveslendiren nedir ?
Grup içindeki insanlar ne úekilde iletiúim
kurarlar ?
Grup türleri kaçtÕr ve aralarÕndaki farklar
nelerdir?
Grup içindeki faaliyet neden önemlidir?
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GRUP øÇøNDE KøùøNøN SOSYALLEùMESø

TARTIùMA:
Verilen sorularÕ okuyun ve sorulara yönelik tutum alarak aranÕzda tartÕúÕn!
DayanÕúma kelimesi senin için ne anlama
geliyor?
Sen dayanÕúma gösterir misin? Ne zaman?
Arkadaú grubunda seninle hiçbirúey
paylaúmak istemeyen ve bu konuda direten arkadaúÕna karúÕ davranÕúÕn nasÕl? Sen
hiç böyle bir davranÕú úekli sergilemiú
misin? Neden?
Birileri senden yardÕm istedi÷inde ne
yaparsÕn? Birilerinin senden yardÕm istemelerini mi beklersin yoksa senden
destek beklediklerini bilir misin?AçÕkla!

TOPLUM
NEDøR?

Toplum insanlarÕn
maddiyat
ve kültürel
ayniyatlarÕnÕ
yarattÕklarÕ
ve belli baúlÕ
kurallara göre
yaúamlarÕnÕ
kurduklarÕ örgütlü
bir beraberliktir.

Grup içinde kiúinin davranÕúÕ
sosyalleúme derecesine ba÷lÕdÕr.

Sosyalleúme kiúinin toplum veya
grup içindeki yaúam biçimini, içinde
yaúayabilmesi için, ö÷renme ve uygulama
sürecine denir. Bu süreç zarfÕnda kendi
kiúisel niteliklerini de korur. Bu ö÷renim
toplum üyelerinin aralarÕndaki ortak
ba÷Õ ile gerçekleúir. Sosyalleúme ailede
baúlayarak hayat boyunca devam eden bir
süreçtir.
Grup içinde kiúinin sosyalleúmesi

Birey grup içinde daha baúarÕlÕdÕr. Bu ise grup üyelerinin ortak çalÕúmalarÕ sonucundan
kaynaklanÕr. Grup içinde arkadaúlÕk, dayanÕúma, dostluk duygularÕ geliúir.
Grup üyelerinin birbirine yardÕm ettikleri zaman bu bir dayanÕúma örne÷idir.
DayanÕúma olumlu bir niteliktir.
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Çocuk yeteri derecede sosyalleúmemiúse ve di÷erlerinin çÕkarlarÕna saygÕ göstermeden
sadece kendi ihtiyaç ve çÕkarlarÕnÕ düúünüyorsa bu bir bencillik örne÷idir.
Grup çalÕúmasÕ
Bencillik ve dayanÕúma durumlarÕnda oluúan farklÕ davranÕúlar
konusunda tartÕúÕn, ardÕndan da bir a¿ú hazÕrlayarak sÕnÕfÕnda
paylaú!

Verilen bu soru
do÷rultusunda
benimsemiú oldu÷un
düúünceyi Tçizelgesinde göster!
Bencilli÷i onaylÕyor
musunuz?

KatÕlÕyorum,
çünkü...

KatÕlmÕyorum,
çünkü...

Ben DAYANIùMA
taraftarÕyÕm!

NE ÖöRENDøK

1.Sosyalleúme nedir?
2. Sosyalleúme süreci ne zaman baúlar?
3. Kendini sosyalleúmiú buluyor musun?
AçÕkla!
4. Yeterince sosyalleúmemiú bir kiúinin
özellikleri nelerdir?
5. DayanÕúma ve bencillik terimlerini açÕkla.
6. DayanÕúma ile bencillik arasÕndaki farklarÕ
açÕkla!

Aúa÷Õda verilen konulardan birini seçerek Türkçe dersinde
bir kompozisyon yaz:
DayanÕúmam çok kiúinin yüzünü güldürdü
Bencillik içimdeki sevgiyi öldürdü
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SOSYALLEùME ÖöELERø
(aile, akran grubu, okul, kitlesel medya)

Düúün:
Sosyalleúmenin ö÷eleri
hangileridir?

AKRAN
GRUBU

OKUL
SOSYALLEùME
ÖöELERø

AøLE

Ö÷retmen- ö÷renci
iúbirli÷i

KøTLESEL MEDYA

Aile çocu÷un kiúili÷inin úekillendi÷i temeldir. Toplum
içinde sa÷lÕklÕ ve yaratÕcÕ bir kiúili÷in oluúturulmasÕ açÕsÕndan
büyük bir öneme sahiptir. Aile kiúinin hayatÕna baúladÕ÷Õ
ve geliúti÷i ilk, en do÷al ve en yakÕn sosyal çevresini
oluúturmaktadÕr. ÇocuklarÕn aile içinde aldÕ÷Õ sevgi ve güven
hissini baúka hiç kimsede bulamaz. Ailenin çocuklarÕna
verdi÷i güven ve emniyet hissi onlarÕn do÷ru ve dengeli
bir úekilde geliúimini sa÷lar. Sevgi, samimiyet, aralarÕnda
iletiúim, saygÕ, ortak yardÕmlaúmanÕn bulundu÷u ailelerde,
çocuklar normal bir úekilde, güven duygularÕyla geliúir,
duygusal açÕdan daha sa÷lam ve daha gururlu olurlar.
Ebeveyn çocu÷un kendini özdeúleútirmek istedi÷i bir
örnek teúkil etmektedir. Ailenin yanÕsÕra çocu÷un yaúadÕ÷Õ
ortam da kültürel de÷erler (resim sanatÕ, kitap, tiyatro, müzik
ve benzeri) edinmesinde çok önemlidir.
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Akran grubu biçimsel bir gruptur. AynÕ
úekilde sosyalleúmenin ö÷elerinden birini
teúkil eder. Akran grubu kendi davranÕú ve
faaliyetleriyle kiúinin sosyalleúmesine olumlu veya olumsuz bir úekilde etkileyebilir.

AKRAN GRUBUNUN
ETKøSø OLUMLUYKEN
NASIL OLUR,
OLUMSUZKEN NASIL
OLUR?
SÕnÕf
Okul kiúinin bir grup üyesi olarak
hem kendine hem de di÷erlerinin önünde
kendisini bir birey olarak Õspatlayabilece÷i
bir
kurumdur.
Okul
sosyalleúme
ö÷elerinden birini teúkil eder.
SÕnÕf içinde bilgi alÕyor, olumlu
alÕúkanlÕklar ediniyor, davranÕú kurallarÕna
uyuyor ve arkadaúlÕk ediyoruz.
E÷itim ve ö÷retim sürecinde
ö÷rencilerde topluma, okula, ebeveynlerine ve nesillerine karúÕ olumlu bir tavÕr
takÕnmalarÕ konusunda etki etmek gerekir.
Kiúisel baúarÕlarÕmÕzla sÕnÕfÕn daha iyi
sonuçlar elde etmesini sa÷lÕyoruz.
Okul
Kiúinin sosyalleúme ö÷elerinden biri olarak kitlesel medya
Fikir buhranÕ tekni÷i- kitlesel medya tanÕmÕ.

Kitlesel etki araçlarÕ veya iletiúim
araçlarÕ olan radyo, televizyon, ¿lm,
basÕn, tiyatro; farklÕ içerik ve metotlarla,
kiúiye bilgi verip davranÕúÕnÕ etkilemeyi
amaçlamaktadÕr. AynÕ úekilde, herhangi bir
tutum, düúünce ve topluma, do÷aya veya
hayata karúÕ olan tarzÕnÕ da etkiler.
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Kitlesel iletiúim araçlarÕnÕn belli durumlarda
kiúinin geliúimini di÷er ö÷elerden daha
fazla etkiledi÷i gerçe÷ini gözönünde
bulundurmamÕz gerekir.
Bilgi edin, ancak bilgiyi ne úekilde
edindi÷in konusunda dikkatli ol!

Günlük basÕn

TARTIùMA AöI

Olumlu
etkileri anlat

Kitlesel medya kiúilik oluúumunu
olumlu veya olumsuz etkileyebilir.

Olumsuz
etkileri anlat

1.En sÕk hangi kitlesel medyayÕ kullanÕyorsun?
2. Kitlesel medyayÕ hangi sÕklÕkta kullanÕyorsun?
3. En çok seyredilen TV dizilerini sorgulayan 20 kiúilik (akranlarÕnÕ) bir
anket yap!
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KARE tekni÷ini kullanÕn!
AltÕ gruba ayrÕlÕn!
Grup içi görüúün, konuúun, düúünün, iúbirli÷i yapÕn. BaúkasÕnÕn düúüncesine saygÕ duyarak
kendi düúüncelerinizi ortaya koyun.Kendi düúüncelerinizi haklÕ çÕkartacak çok sayÕda açÕklama
getirmeniz gerekir.

Birinici grup:
(genel)
Sosyalleúme
ö÷eleri

Beúinci grup:
(uygula)
Kiúilik oluúumunda
ö÷elerin görevi
nedir?

økinci grup:
(kÕyasla)
Okulunu ve
akran grubunu
karúÕlaútÕr!

Üçüncü grup:
(ça÷rÕúÕm yap)
Aile-ev, sÕcaklÕk,
sevgi, hoúgörü…

Dördüncü grup:
(incele)
Sosyalleúme
ö÷elerinden elde
edilen çÕkarlar
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AltÕncÕ grup:
(tartÕú)
Sosyalleúme
faktörleri kiúilik için
neden önemlidir?

Çiftler çalÕúmasÕ
Önceden seyrettikleri ¿lm ile ilgili ö÷renciler kendi tutumlarÕnÕ belirlerler.
Grup çalÕúmasÕ – üç gruba ayrÕlÕrlar: EVET, HAYIR, ÇEKøMSER.
2-3 çift kendi savlarÕnÕ paylaúÕrlar
Ö÷renciler dikkatlice dinleyerek bir tavÕr alÕrlar (EVET,HAYIR). Çekimser kalan varsa ortada
dururlar, EVET diyenler bir yana HAYIR diyenler de di÷er tarafta toplanÕrlar.
SavlarÕnÕ tartÕúan ö÷rencilerin tartÕúmasÕ sÕrasÕnda ¿kir de÷iúiklikleri meydana gelebilir.
YapÕlan tartÕúmanÕn ardÕndan her gruptan tartÕúma konusunu sonuçlandÕracak bir kiúi seçilir.

NE ÖöRENDøK?
1.
2.
3.
4 4.
5.
6.
7.

Aile nedir?
Bir aile ne úekilde çalÕúÕr?
Sosyalleúmenin ana ö÷eleri hangileridir?
Akran grubu kiúinin geliúimini nasÕl etkiler?
Okul neden kiúinin sosyalleúmesi için önemli bir ö÷e oluúturmaktadÕr?
Kitlesel medyanÕn sosyalleúme üzerindeki etkisini açÕklar?
Sosyalleúmenin en önemli ö÷esi hangisidir? Neden?
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SAPKINLIK VE KøùøNøN GRUP øÇøNDE
SAPKIN DAVRANIù ùEKLø

FotograÀara dikkatlice bak!
Ne görüyorsun?
ÇocuklarÕn duruúu neden öyle? Bunun nedeni nedir?
Herhangi bir úiddete úahit oldunuz mu hiç?

SapkÕn davranÕú
Kiúilik geliúimini olumsuz etkileyen ö÷eler úunlardÕr:
- ebeveynin pasif davranÕú úekli ve eksik sevgisi;
- ebeveyinler arasÕnda anlaúmazlÕk;
- çocuklara karúÕ çok sert davranmak veyahut çok serbest bÕrakmak;
- çocuklarÕ ¿ziksel bir úekilde hÕrpalamak;
- ailenin kötü mali durumu;
- ebeveynlerden ayrÕ olmak vs.
Bu ö÷eler üste çÕkarsa, aile içindeki iliúkilerde bozulma meydana gelebilir, bununla
birlikte çocu÷un ailesi ona sÕcaklÕk ve uyum içinde bir hayat sa÷lamayabilir ve dolayÕsÕyla
çocuk örselenip geliúiminde engeller yaúar. Bu úekilde toplum ve kültür kurallarÕndan ayrÕlma
ve zeddelenme yaúanÕr. Bu sürece sapkÕnlÕk denir, kiúinin bu tipteki davranÕú úekline ise sapkÕn
davranÕú denir.
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SapkÕn davranÕúlar suç iúlemek ve uyuúturucu
ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕdÕr.
Suç toplumsal kurallardan ayrÕ düúmektir. Kendi
çÕkarÕ için yasalara ve Anayasaya karúÕ gelen kiúi suç
iúlemektedir.

Uyuúturucu ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ aynÕ úekilde sapkÕn bir davranÕú olup uyuúturucu alma anlamÕna
gelmektedir. Uyuúturucu insanÕn hayatÕnÕ tehlikeye atar. Uyuúturucu insan hayatÕna son verir.
Uyuúturucu ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ suçla ba÷lÕdÕr.

SPOR YAP VE SAöLIKLI YAùA!
UYUùTURUCU ÖLDÜRÜR!

UYUùTURUCUYA
SON!

1. SapkÕnlÕk nedir?
2. SapkÕn davranÕúÕn nedenleri
nelerdir?
3. SOS telefonunun ne
oldu÷unu biliyor musunuz?
4. En iyi arkadaúÕn sapkÕn bir
úekilde davranmasÕ halinde
ne yapardÕn?

Uyuúturucu öldürür adlÕ belgeseli izledikten sonra tartÕúma.
Fotograf, metin, ve benzeri resimlerle gösterece÷in sapkÕn
davranÕúlarlailgili bir pano hazÕrla!
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ÇEVRE øÇøNDE DAVRANIù KURALLARI VE SORUMLULUKLARI
YERøNE GETøRME

Diyalog kurma metodunu kullanarak davranÕú kurallarÕ ile onlara saygÕ
göstermek.
SÕnÕfÕnda uygulanan kurallarÕ belirtin!
KurallarÕn çi÷nenmesi halinde hangi cezalarÕ uyguluyorsunuz?

Toplum içindeki hayat davranÕú kurallarÕna göre düzenlenmiútir. Önceden
tanÕmlanmÕú belli kurallar olmadan faaliyetlerinin ço÷u gerçekleúemez.
Kurallar faaliyetlerin kesintisiz bir úekilde yer almasÕnÕ sa÷lar. Kurallar eúit bir
úekilde herkese için geçerlidir. Kurallara uyulmadÕ÷Õ zaman veya bu kurallar
çi÷nendi÷inde, belli cezalar uygulanÕr.
Yerine getirilmesi gereken ödevlere görev denir. Görevleri yerine getirmemiz
gerekir, kurallara ise saygÕ göstermemiz gerekir.

Toplumsal çevre içerisinde güzel davranÕú kurallarÕ

Herzaman gülümse, nazik, sorumlu, iyi niyetli
ve bilinçli ol.

Dikkatli bir
konuúmacÕ ol.

YaúlÕlara ve
hastalara
yardÕmcÕ
ol.Hiçkimsye
hakaret etme.

Geç kalma!
Okula
zamanÕnda gel.

øyi bir arkadaú
vefalÕ bir dost
ol.

SÕnÕf
temizli÷ine
dikkat et, sÕnÕf
içindeki eúyaya
sahip ol.

Sorumlu,
dikkatli ve aktif
ol. ToleranslÕ
davran.

Çöpleri yere atma.
A÷aç dallarÕnÕ
kÕrma.Yeúilli÷i
koru.
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Görevler (düúün ve tamamla)
Okul, ev ve oyun zamanÕnda yaúam
kurallarÕna göre davran.

YaúadÕ÷Õn çevreyi koru.

Di÷erlerinin farklÕlÕklarÕna saygÕ
göster.

AnavatanÕnÕ sev ve ona saygÕ duy.

NE ÖöRENDøK?
1. Toplum içindeki yaúam nasÕl düzenlenmiútir?
2. Kurallar bize ne sa÷lar?
3. Ceza nedir ve ne zaman uygulanÕr?
4. SÕnÕfÕnÕzda güzel davranÕú kurallarÕ yoksa, hepiniz birlikte
(sÕnÕfça) bunlarÕ oluúturun ve çi÷nenmesi halinde yapÕlacak
kÕsÕtlamalarÕ belirleyin.
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ÇATIùMA VE ÇATIùMANIN ÇÖZÜMÜ
Aúa÷Õdaki konularla ilgili
T-çizelgesi hazÕrla …
øyi ve kötü davranÕúlarÕn konusunda konuú.
Fikir kazanÕ: FotograÀara dikkatlice bak
ve sana neyi hatÕrlattÕklarÕnÕ söyle. ÇatÕúma
kelimesini duyunca aklÕnÕza ne gelir?

Benim iyi
davranÕúÕm

Benim kötü
davranÕúÕm

OlasÕ sonuçlar do÷uran tartÕúma

ÇatÕúma kelimesi, ¿kir ayrÕlÕ÷Õ, kavga, çarpÕúma, savaú, gücün kullanÕlmasÕ ve úiddet
anlamlarÕnÕ taúÕr.
Toplumsal çevrenin içinde yaúamak demek
farklÕ karakterdeki insanlarla günlük iletiúim kurmak anlamÕna gelmektedir. Bir çatÕúmanÕn patlak
vermesi için en az iki kiúi gerekir.
Her iki taraf davranÕúlarÕyla, birbirine zÕt
düúünceleri, suçlamalarÕ, hakaret etmeleri ve güç
uygulamasÕnda bulunmalarÕyla çatÕúma durumuna
etki ederler. ÇatÕúmanÕn çözülmenmemesi halinde,
insanlar arasÕndaki iyi iliúkilerde bozulma olur.
Hepimiz farklÕ ¿kirlere, olanaklara, arzu ve
ihtiyaçlara (güven, sevgi, dostluk, saygÕ görmek,
yemek yemek, kendimizi Õspatlamak ve benSözel çatÕúma
zeri úeylere) sahibiz. øhtiyaçlarÕmÕz karúÕlandÕ÷Õ
zaman biz kendimizi mutlu ve tatmin edilmiú hissediyoruz. Ancak herhangi bir ihtiyacÕmÕz
gerçekleúmedi÷i zaman, ortaya çatÕúma çÕkar.

Sözel çatÕúma ile güç kullanÕmÕnÕn oldu÷u çatÕúmalar vardÕr.
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Rol yaparak çatÕúma durumunu ve onun çözümlenmesini oynayÕn.
Birinci grup: Biri sana kasÕtlÕ olarak vurursa nasÕl tepki verirsin? ÇatÕúmaya kadar
gelirse, bunu nasÕl çözümlersin?
økinci grup: Ö÷rencilere bir cisim verilir ve o cisme bakmadan, sadece dokunarak,
onun ne oldu÷unu ve nasÕl göründü÷ünü anlatmalÕ. Birbirine zÕt düúünceler varsa,
çatÕúmayÕ ne úekilde çözümlerdiniz?

ÇatÕúmanÕn çözülmesi metodlarÕ
ÇatÕúmanÕn çözülmesinin yollarÕndan biri uzlaúmaya varÕlmasÕdÕr (barÕúmak). ÇatÕúma
tümüyle çözümlendi÷i takdirde, uzlaúmaya varmak baúarÕlÕ olur. ÇatÕúmalar her zaman
etrafÕmÕzdadÕr ve günlük hayatÕmÕzda kaçÕnÕlmazdÕr. Bundan dolayÕ herúeyden önce hoúgörülü
olmamÕz, yumuúak baúlÕ olmamÕz, çatÕúmalarÕn üstesinden gelmek ve her zaman konuúarak
onlarÕn çözümünü getirmemiz gerekir.
Hoúgörü sabÕr, insanlarÕn farklÕ olmasÕna karúÕ saygÕ duymak ve insanlara karúÕ saygÕ
göstermek demektir.

NE ÖöRENDøK?
1. AnlaúmazlÕk nedir?

2. AnlaúmazlÕk
do÷ar?

ne

zaman

3. AnlaúmazlÕklar nasÕl olur?
4. ÇatÕúmanÕn çözümlenmesi
için olan metodlarÕ say ve
onlarÕ açÕkla!

ÇatÕúmadan kaçÕnmak için elini uzat

5. Hangi metod senin için
geçerlidir? Neden?

Türkçe dersinde herhangi bir ihtiyacÕn karúÕlanmamasÕ üzerine yaúanan
anlaúmazlÕk konusunda bir kompozisyon yaz. AnlaúmazlÕ÷a kendi
çözümünü ver.
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øNSAN HAKLARI
1. Sahip oldu÷un kural ve sorumluluklarÕnÕ hatÕrla.
2. ønsan haklarÕ ve özgürlük ile güvenlilik hakkÕ gibi baúlÕca terimleri olan prizmayÕ
doldur.

øNSAN HAKLARI

De÷erlerin konusunda konuú. Bir ka÷Õda seni arkadaúlarÕndan farklÕ kÕlan özelliklerini (¿ziksel ve karaktersel) yaz.
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Bir toplum içinde yaúayan insanlarÕn arasÕndaki iliúki belli baúlÕ
kurallarla düzenlenir. ønsanlar birçok konuda aralarÕnda farklÕlÕk gösterir:
ten rengi, cinsiyet, dini ve etnik farklÕlÕk, konuútuklarÕ dil, zenginlik, e÷itim
ve bunun gibi. Bu farklÕlÕklar aramÕzda arkadaúlÕk kurmamak için bir neden
olmamalÕdÕrlar. Her kiúinin kendi de÷eri vardÕr. Tüm insanlarÕn de÷erlerine
saygÕ göstermek gerekir. Tüm insanlar aralarÕnda eúit olmalÕdÕr. Ten rengi,
cinsiyet, dini veya etnik farklÕlÕklarÕndan dolayÕ ayrÕmcÕlÕk olmamalÕdÕr.
Eúitlik (aynÕlÕk) tüm insanlar için aynÕ kurallarda görülür. Eúitlik özgürlükten ayrÕ
tutulamaz. Özgürlük kanun önünde herkesin eúit haklara sahip olmasÕdÕr. ønsan haklarÕ
evrenseldir ve dünyadaki bütün insanlara aittir.
ønsan HaklarÕ Evrensel Bildirisi 10 AralÕk 1948’ de BM Genel Kurulu ’nun Paris’te
yapÕlan oturumunda kabul edildi.

En önemli insan haklarÕ úunlardÕr:

ÇalÕúma hakkÕ ve
iúsizlikten korunma hakkÕ
E÷itim hakkÕ

Yaúama hakkÕ

Oy kullanma
hakkÕ

VatandaúlÕk hakkÕ

Din, düúünce ve
ifade özgürlü÷ü

UNICEF (Birleúmiú Milletler
Çocuklara YardÕm Fonu) çocuk
yaúamÕnÕn korunmasÕna ve geliúimi
için çalÕúan bir Birleúmiú Milletler
kuruluúudur.

64 | Beúinci sÕnÕÀar için

Grup çalÕúmasÕ:
Çocuklar gruplara ayrÕlÕr ve her gruba bir ka÷Õt verilir. Bu ka÷Õtta Çocuk HaklarÕ
Bildirgesinden aralarÕnda tartÕúacaklar ve kendi seçtikleri bir hak ya da önceden
seçilmiú bir hak yazÕlÕr. Grubun görevi seçti÷i hak ile bunun çi÷nenme halini
tartÕúmaktÕr. Grup bir durum kurup bunun rollerini oynayabilir.

ønsan HaklarÕ Evrensel Bildirisinden yola çÕkarak, çocuklar da her insano÷lunun sahip
oldu÷u haklara sahiptirler. Çocuklar kendilerine ait hak ve sorumluluklara sahiptirler, bunlarsa
Birleúmiú Milletler Genel Kurulunun 1989 yÕlÕnda oybirli÷iyle kabul edilen Çocuk HaklarÕ
Bildirisi ile belirlenmiúlerdir. Makedonya Cumhuriyeti bu bildiriyi 1993 yÕlÕnda imzalamÕútÕr.
Bu demektir ki Hükümet Makedonya’da yaúayan her çocu÷un Bildiri ile belirlenen haklara
sahip olmasÕ için çabalamalÕdÕr. Okul çocuklarÕn kendi haklarÕ konusunda ö÷renece÷i ve bu
haklarÕnÕn korunaca÷Õ bir yer olmalÕdÕr.

ÇocuklarÕn hak ve görevleri (düúün ve tamamla)
Çocuk sorumluluklarÕ

Çocuk haklarÕ

Düzenli bir úekilde okula
gitmek.

ÇocuklarÕn e÷itime hakkÕ vardÕr.

Ebeveynlerine saygÕ göstermek.

Her çocu÷un úiddet olmadan,
özgürce yaúamaya ve geliúmeye
hakkÕ vardÕr.

Kendi sa÷lÕ÷Õna dikkat etmek.

Her çocu÷un kendi dilinde
konuúmaya ve kendisine ait bir
kültüre sahip olmaya hakkÕ vardÕr.
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BaúkasÕnÕn ¿kirlerine saygÕ
duymak.

ÇocuklarÕn barÕú içinde ve özgürce
yaúamaya hakkÕ vardÕr.

YaúadÕ÷Õn çevreyi koru ve onu
kirletme.

Hiçkimsenin çocuklara hakaret
etmeye hakkÕ yoktur.

EtrafÕndaki insanlara karúÕ
ayÕrÕmcÕlÕk yapma.

Çocu÷un özelli÷e hakkÕ vardÕr.

Çocuklar ö÷reniyor…
Övgülerle büyüyen çocuk, takdir etmeyi ö÷renecektir.
Eleútirilerle büyüyen çocuk, peúin hükümlü olmayÕ ö÷renecektir.
Dürüstlükle büyüyen çocuk, gerçe÷in ne oldu÷unu bilecektir.
Korkuyla büyüyen çocuk, korkmayÕ ö÷renecektir.
Eúitlik içinde büyüyen çocuk, do÷rulu÷u ö÷renecektir.
Hoúgörüyle büyüyen çocuk, tahammülü ö÷renecektir.
Cesaret alarak büyüyen çocuk, kendine güvenmeyi ö÷renecektir.
Tasdik edilen çocuk, bir amaca sahip olmasÕnÕn iyi oldu÷unu ö÷renecektir.
Güven içinde büyüyen çocuk, kendine ve di÷erlerine güvenmeyi ö÷renecektir.

1.Haklar ne demektir?
2.ønsan haklarÕndaki eúitli÷i
ve aynÕlÕ÷Õ açÕkla.
3.ønsan HaklarÕ Bildirgesinin
neden evrensel oldu÷unu
söylüyoruz?

Kabul etme ve onaylamayla büyüyen çocuk, kendisini ve di÷erlerini sevmeyi ö÷renecektir.
SaygÕ ve dostluk içinde büyüyen çocuk, dünyada sevgiyi nasÕl bulaca÷ÕnÕ ö÷renecektir.

Gruplara ayrÕlÕn ve çocuk büyükelçiliklerinin amaç ve görevlerinin
ne oldu÷unu araútÕrÕn. ølk çocuk büyükelçili÷i hangisidir?
Baúka kim çocuk haklarÕnÕn korunmasÕyla ilgilenir?
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SOSYALLEùME
ÖöELERø

SAPKIN
DAVRANIùLAR

SOSYALLEùME

ÇOCUK
HAKLARI
SORUMLULUKLAR

GRUP VE TOPLUMSAL
KøùøLøK
DAVRANIù
KURALLARI

ANLAùMAZLIKLAR
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1. Hangi kiúiye sosyalleúmiú diyoruz? AçÕkla!
2. SapkÕn davranÕúÕn sebebi nedir?
3. SOS telefonunu hiç kullandÕn mÕ? Neden?
4. Çocuk haklarÕnÕ ve sorumluluklarÕnÕ say!

KONUùABøLøRLER

HAFTAøÇø HER GÜN 8.00’DEN 20.00’E KADAR ARAYIP PROBLEMLERø øLE ALAKADAR

0800 1 2222 – DÜNYANIN øLK ÇOCUK VE GENÇLERøN BÜYÜKELÇøLøöø
MEGYAùø’NøN PARASIZ SOS TELEFON NUMARASI. ÇOCUKLAR VE GENÇLER

ANAHTAR KELøMELER
SAPKINLIK
ALKOL BAöIMLILIöI
UYUùTURUCU BAöIMLILIöI
ANLAùMAZLIK

5. En iyi arkadaúÕnÕn bir anlaúmazlÕk
durumunda bulunmasÕ halinde ne
yapardÕn?
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KONUùACAKLARIMIZ:

ÖöRENECEKLERøMøZ:

- YabancÕ ülkelerde yaúayan akraba ve
arkadaúlarÕmÕz;
- Ülkemizden dÕú ülkelerine göç sebepleri;
- Avrupa Birli÷i üyeli÷i neden önemli
- OlasÕ enerji kaynaklarÕ.

- Makedonya Cumhuriyeti topraklarÕnÕn kültür mirasÕ
- Kültür anÕtlarÕ;
- Makedonya Cumhuriyeti’nden dünyaya dÕúagöç ve sebepleri;
- Makedonya Cumhuriyeti’nde yabancÕlar;
- Avrupa Birli÷i;
- Avrupa entegrasyonu;
- Globalleúme ve global dünyanÕn sorunlarÕ;
- Enerji ve alternatif olasÕlÕklar;
- Global dünya ve tra¿k

SENøN GÖREVøN:
- Arkeoloji kazÕnÕ ziyaret etmek;
- Makedonya’nÕn kültür mirasÕ konusunda araútÕrma yapmak;
- Külütr anÕtlarÕ ile ilgili rapor hazÕrlamak;
- “Bir yabancÕyla karúÕlaútÕ÷Õm zaman konusunda bir proje hazÕrlamak;
- ‘Bir göçmenin anlattÕklarÕ” konusunda kompozisyon yazmak;
- Bir gazeteci vasfÕyla Makedonya
Cumhuriyeti’ndeki yabancÕlarÕ ve kalmalarÕnÕn
sebeplerini araútÕr;
- Avrupa Birli÷inin kronolojik cetvelini hazÕrla;
- Global dünyanÕn sorunlarÕnÕ ele alan ikili sütunlu bir gazete hazÕrlamak.
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MAKEDONYA CUMHURøYETø
TOPRAKLARINDA KÜLTÜR MøRASI

ÜSKÜP
KALESø

FotograÀara dikkatle bak!
Hangi yapÕlarÕ tanÕyabildin?
Hangilerini ziyaret etmiúsin?
Baúka bildi÷in eski zaman yapÕlarÕnÕ say!

ESKø
ÜSKÜP
ÇARùISI

ALACA
CAMø

SAMUøL
KALESø

GALøÇNøK
OHRø

Makedonya’nÕn zengin bir kültür ve tarihi geçmiúe sahiptir.
Her kasaba, her úehir sahip oldu÷u geçmiúiyle gurur duyar. ønsanlar büyük bir ilgiyle ve zevk
alarak geçmiúe ait kalÕntÕlarÕ araútÕrÕyorlar.
Makedonya Cumhuriyeti’nin engin kültür mirasÕnÕn bir göstergesi olan ve eski yapÕt, kilise,
cami ve fresklerin oldu÷u sayÕsÕz arekolojik kazÕ ve kalÕntÕlar bulunmuútur.
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A

KÜLTÜR
MøRASI

ESKø YAPITLAR MøMARLIK

ARKEOLOJø
KALINTILAR

MANASTIRLAR,
KøLøSELER, CAMøLER

A

FRESK SANATI, øKONA (KUTSAL)
RESSAMLIöI, AHùAP OYMA

Geçmiúten kalan birçok yapÕ depremlerden, sel ve yangÕnlardan oldu÷u kadar yÕkÕcÕ savaúlardan da payÕnÕ alarak tahrip edilmiútir.
Günümüzde insanlar eskiden kalan bu yapÕlarÕn ço÷unu tekrar eskisi gibi
gözükmeleri için restavre etmektedirler (onarÕyorlar).
Arkeoloji insan uygarlÕklarÕ ve kültürlerinin kazÕyla çÕkartÕp onlarÕn
araútÕrmasÕnÕ yapan bir bilim dalÕdÕr.
Arkeolog geçmiúte yaúayan insanlarÕn yaúamÕnÕ ve ardÕndan bÕraktÕklarÕ nesne
ve cisimleri araútÕran bilim adamÕdÕr.

Ö÷retmeninizle bir arkeoloji kazÕsÕnÕ ziyaret edin.
Bu ziyaret konusunda kompozisyon yaz !

Uzun vadeli araútÕrma: Makedonya’nÕn kültür mirasÕ ile ilgili temel bilgi ve
fotograÀar topla.
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Maddi kültürümüzün varlÕ÷Õ ülkemizin topraklarÕnda bulunan arkeolojik kazÕlarla
ortaya çÕkmÕútÕr. Önem taúÕyan kalÕntÕlar Pelagoniya, Trebeniúte- Ohri bölgesi,
Macari- Üsküp bölgesi, Tarintsi-øútip bölgelerinde oldu÷u kadar ülkemizin di÷er
yerlerinde de bulunur. Tarih öncesine dayanan seramik ve taú aletleri gibi çok sayÕda
tarih öncesi cisimler Makedonya’nÕn müzelerinde bulunmaktalar.
Antik ça÷lardan kalma kalÕntÕlar da tüm bölgede yayÕlmÕú durumda
bulunmuútur. Özellikle mozaik ve büstleriyle bulunan antik ça÷ úehirleri büyük
önem taúÕmaktÕr: -Heraklea – ManastÕr, Stobi - Demir KapÕ civarÕnda, Lihnidos Ohri, Skupi - Üsküp vb.

Heraklea mozaikleri (foto)
Kokino Kumanova úehirnin
yakÕnlarÕnda bulunur ve BalkanlarÕn en
eski gözlemevidir.

Bugüne kadar varlÕ÷ÕnÕ koruyan kaleler de: Üsküp
Kalesi, Ohri’deki Samuil Kalesi, Prilepe’de
Marko’nun Kuleleridir

Ohri, Kurúova ve Üsküp Eski ÇarúÕsÕ gibi tarih
kokan yerlerde onlara özel bir nitelik kazandÕran
eski úehir mimarisi görülebilir.
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Kültür anÕtlarÕ
Memleketinde bulunan herhangi bir kültür anÕtÕyla ilgili temel bilgiler edin
Aúa÷Õdaki plana uygun olarak bir rapor hazÕrla:
1. Ne zaman meydana gelmiútir?
2. Kim inúa etmiútir?
3. Eskiden ne için kullanÕlÕyormuú?
4. Bugün ne için kullanÕlÕyor?

KRATOVA
KÖPRÜSÜ
ARABATI BABA
TEKKESI
- KALKANLDELEN

OHRI ùEHRI
MÜZESI

AZIZ GEORGI
- øùTIP
TAù KÖPRÜ
- ÜSKÜP

AZIZ PANTELEYMON
- NEREZI/ ÜSKÜP
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Makedonya Cumhuriyeti’nin kültür mirasÕ çok sayÕda eski yapÕt, kilise,
manastÕrlardan oluúan büyük bir zenginli÷e sahiptir. HÕristiyanlÕ÷Õn mirasÕ
olarak usta iúçilerin ellerinden çÕkan kilise ve manastÕrlarÕmÕz vardÕr. Bu
ustalar kilise ve manastÕrlarÕn iç mimarisinde harikulade eserler meydana
getirmiúlerdir.
Fresk sanatÕ (duvar ressamlÕ÷Õ) Bizans sanatÕnÕn en güzel bölümünü temsil eder. Fresk
sanatçÕlarÕ, ikona ressamlarÕ, hÕristiyan kültürünün etkisi altÕnda, yüksek de÷erde freskler ve
resimler yaratÕyormuúlar.

Fresk resmi - Lesnovski ManastÕrÕ

Hz. øsa’nÕn matemini tutmak

Aziz. Meryem Ana - ikona

Ahúam oymacÕlÕ÷Õ (ahúap üzerinde oyma sanatÕ) - ahúap oymacÕlarÕ keski kullanarak,
günümüz makedon kiliselerinin bazÕlarÕnda hala bulunan zengin süslerle ikona oymalarÕ
yapÕyormuúlar.

Aziz Spas - kolektif otoportret

Bigor oymacÕlÕ÷Õ - Aziz Yovan Bigorski
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Rengarenk halk giysilerimiz, el iúleri sanatlarÕmÕz, takÕlarÕmÕz, güzel halk
úarkÕ ve halaylarÕmÕz, adetlerimiz, bayramlarÕmÕz ve sözlü anlatÕmlarÕmÕz da
bizim kültür zenginili÷imizdir.
El iúi sanatÕ

Halk giysisi
Halk giysisi

Ohri incileri

Kültür mirasÕmÕzda, özellikle mimarlÕkta, øslam’Õn derin etkileri de görülebilmekte: dini
yapÕtlar - camiler, hanlar (konaklama yerleri), hamamlar (kamuya açÕk banyolar), saat
kuleleri, köprüler.

KURSUMLU HAN, ÜSKÜP

MøMARø – OHRø

ÇIFTE HAMAM-ÜSKÜP

ALACA CAMøNøN øÇø
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Makedonya - çok kültürlü hazine

ÇOK KÜLTÜR
- KÜLTÜREL
FARKLILIKLAR;
ÇOK KÜLTÜRLÜ YAùAM.

AraútÕrma sonucu biriktirdi÷iniz
malzemeden, resim dersinde
“Makedonya - çokkültürlü hazine”
konulu bir pano hazÕrlayÕn!

AsÕrlar boyunca bir çok el sanatlarÕ geliútirilmiú, bunlardan bazÕlarÕ mükemmel
bir hale getirilmiútir: ¿ligran sanatÕ, çömlekçilik; bu grupta kazancÕlÕk, çarÕkçÕlar,
boyacÕlar ve benzeri zanaatçÕlar yer alÕr.
Memleketinde zanaatçÕ dükkanÕ varsa, ziyaret et .
AynÕ zanaat dükkanÕnÕn tarihi cetvelini hazÕrla.
Folklor úarkÕlarÕ ile Makedon halkÕnÕ ve Makedonya’da yaúayan milletlerin kaderini anlatÕr.
Bildi÷in Makedon halk úarkÕsÕ var mÕdÕr?
Makedon enstrümanlarÕn özellikleri nedir?
Halk müzi÷inin di÷er etnik gruplarla olan benzerlik ve farklÕlÕklarÕnÕ arasÕnda ayÕrÕm yap.
Adetler, halk giysileri bizim halk kültürümüzde önemli bir yer tutar.
Kiril alfabesiyle yazÕlan ve günümüze kadar gelen mektup ve el yazÕlarÕnda halk dili
kullanÕlmÕútÕr, ve bu da makedon dilinin çok eski zamanlara dayandÕ÷ÕnÕ göstermektedir.
AynÕ zamanda etnik topluluklarÕn da kendilerine ait yazÕlarÕ vardÕr. Örnek olarak, Arnavut
alfabesi 22 KasÕm 1908 tarihinde ManastÕr’da oluúturulmuútur.
AraútÕr: Makedonya Cumhuriyeti’nde yaúayan di÷er etnik topluluklarÕnÕn yazÕsÕ nereden
gelmiútir?
Aile ortamÕnda kutladÕ÷Õn dini bayramÕnÕ ne úekilde kutladÕ÷ÕnÕzÕ anlatÕn!
Makedonya Cumhuriyeti’nin yer konumu ve baúta HÕristiyan ve øslam
dini olmak üzere, özellikle dinler üzerindeki etkisi, çok kültürlü bir toplumun
oluúmasÕnda pay almÕútÕr. Geçmiúten kalan çok sayÕdaki yapÕt ve anÕtlar
Makedonya bölgesinde birden çok kültürlerin kaynaútÕ÷ÕnÕ göstermektedir.
Düúün!
Kültür mirasÕmÕzÕ nasÕl korumalÕyÕz?
Ohri, geçmiúten kalan izleri taúÕyan
antik Lihnidos, UNESKO’nun
korumasÕ altÕndadÕr .
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ZORUNLU OLMAYAN, ANCAK FAYDALI
TEMEL BøLGøLER
Her millet kendi ulusal hazinesini, daha do÷rusu geçmiúine ait hazinesini korumak ister.
Müzeler olmamÕú olsaydÕ milli hazineni nasÕl ve nerede korurdun?
Müzeler Makedonya’nÕn eski ça÷lardan bugüne kadar olan kültür ve tarihi mirasÕnÕn
toplandÕ÷Õ, korundu÷u ve gösterildi÷i kurumlardÕr.
Makedonya’nÕn birçok úehrin kendisine ait müzesi vardÕr. BunlarÕn içinde eúya, evrak,
fotograÀar, kitaplar gibi örnekler saklanÕr.
ønsanlar (ziyaretçiler) bir nebze de olsa geçmiúin ruhunu hissetmek ve önceki nesillerin yaratmÕú
olduklarÕ tarihten bir nebze çalmak için müzelerin hazÕrladÕ÷Õ sergileri ziyaret ederler.
Müzenin temel görevi müze faaliyetlerini yürütmek: araútÕrmak, biriktirmek,
düzenlemek, müze malzemelerini korumak ve saklanmak.

ÜSKÜP ùEHRø MÜZESø
Üsküp úehri müzesi 1949
yÕlÕnda kurulmuútur.
1970 yÕlÕndan itibaren
eski tren istasyonunun içinde
adapte edilerek yerleútirilir.
O günden bugüne kadar,
müze içinde Üsküp úehrinin
kültür faaliyetlerini barÕndÕrmaktadÕr.
DAHA FAZLA ÖöREN!

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

MÜZE SERGøLERøNø DÜZENLø OLARAK ZøYARET ET!
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ARAùTIR!
Memleketinde müze veya müzeler varsa, onlarÕ ziyaret et. ÇalÕúanlarla görüúmeler yap ve not
al. Elindeki bilgileri Geçmiúime ait örnekler adÕ altÕnda günlükle.
Okulunda Makedonya’nÕn tümünü kapsayan bir BøLøM GEZøSø düzenleyecekse, Do÷u
Makedonya Ustrumca Müzesini, Gevgeliya Halk Müzesini; BatÕ Makedonya’da ise
- Struga’daki Do÷a tarihi Müzesini ziyaret et.
- Üsküp ùehri Müzesini ziyaret et.
Ülkemizin kültür mirasÕ Makedonya Cumhuriyeti Kültür BakanlÕ÷Õ
tarafÕndan korunur.

• Bir halkÕn kültür mirasÕnÕ ne oluúturur?
• BalkanlarÕn en eski opservatoryumu (gözlem evi) hangisidir?
• Makedonya Cumhuriyeti’ndeki hangi arkeolojik kazÕlarÕ bilirsin?
• Antik döneme ait en çok tanÕnan mozaikler nerede bulunur?
• Bugüne kadar kalan hangi kalelerdir?
• Eski úehir mimarisi hangi úehirlerde bulunur?
• Eski fresk ve oymalarÕyla ünlü kilise ve manastÕr isimlerini say?
• Hangi yapÕtlarla øslam’Õn etkisi belli oluyor? Say!
• Makedonya Cumhuriyeti baúkentinin sembolleri
hangileridir?
• Eski zanaatlerden hangilerini bilirsin?
• Ohri úehri kimin korumasÕ altÕndadÕr?
• Müzeler nasÕl kurumlardÕr?
• Makedonya Cumhuriyeti’nin ça÷daú kültür
hazinesinin bir parçasÕnÕ oluúturan nedir?
• Makedonya neden çok kültürlü bir hazinedir?
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MAKEDONYA CUMHURøYETø’NDEN DIùAGÖÇÜN SEBEPLERø

Metni dikkatlice oku (üç çocuk arasÕndaki konuúma). Görüúünü
söyle. Herkesin Makedonya sÕnÕrlarÕ dÕúÕnda, farklÕ bir ülkeye
göç eden yakÕn veya uzak akraba veya arkadaúÕ vardÕr.
Konuú, paylaú!

Ben Makedonya’danÕm, ama
ailemle birlikte Avustralya’da
yaúÕyorum.
Ben Makedonya’danÕm ama
ailemle birlikte øsviçre’de
yaúÕyorum.

Ben Makedonya’danÕm, ancak
ailemle birlikte Fransa’da
oturuyorum.

Kaç yÕldÕr
Avustralya’da
yaúÕyorsunuz?

Ninem ile dedem Makedonya’nÕn Ege
bölgesinden geliyorlar. Balkan savaúlarÕ
sÕrasÕnda, Makedonya’dan Paris,
Fransa’ya göç etmiúler. Ben Paris’te
do÷dum ve Fransa’da yaúÕyorum. Ama
anavatanÕmÕ unutmuyorum.
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Ben Makedonya’nÕn Gostivar
úehrinde do÷dum. Ebeveynlerim
çalÕúmÕyordu. Hayat úartlarÕ
çok a÷ÕrdÕ. Tüm bunlarÕ ben
anlamÕyordum çünkü yaúÕm
küçüktü. ølk önce babam,
ondan sonar ise annem, ben ve
kÕzkardeúim ayrÕldÕk.

Makedonya’nÕn uzun bir tarihi geçmiúe sahiptir. Makedonya’nÕn nüfusu tarih
boyunca sÕkça yer de÷iútiriyormuú.
AraútÕr!
Makedonya nüfusunun dÕúagöç sebepleri

TARTIù - EVET VEYA HAYIR
KONU: MAKEDONYA SINIRLARI DIùINDA DAHA øYø
YAùAM ùARTLARININ OLMASI
Iki gruba ayrÕlÕn.
Birinci grup EVET’e giren tüm nedenleri saysÕn, ikinci grup ise HAYIR’a giren nedenleri
saysÕn.
TartÕúÕn, baúkalarÕn düúüncelerine saygÕ duy, ama kendi düúünceni ortaya koy
.
SavÕnÕzÕ ortaya koymak ve Kabul ettirmek için mümkün oldu÷u
kadar çok neden vermeniz gerekir.

DÕúagöç nüfusun bir yerden ayrÕlÕp (göç etmesi) baúka bir yere yerleúmesine
denir.
Makedonya nüfusunun en çok úu nedenlerden dolayÕ göç etmektedir:
- sosyal nedenler - daha iyi yaúam úartlarÕnÕn arayÕúÕ içinde;
- siyasi nedenler - zoraki;
- dini nedenler.
Oluúumuna göre, göçler iç ve dÕú olarak ayrÕlabilirler.
øç göçler - ülke sÕnÕrlarÕ içinden bir yerden baúka bir yerleúim yerine geçilmesine
denir. øç göçler günlük ve sezonluk gidiúlere bölünebilir.
Bu gidiúlerde yer alan kimlerdir?
DÕúagöç – kendi ülkenden çÕkÕp yabancÕ bir ülkeye yerleúim amacÕyla gidiúe denir.
Göçmenler Göçmen Bürosu, Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçili÷i,
Konsolosluklar, Makedonya Göçmen Örgütü sayesinde kendi ülkeleri ile sürekli bir
iletiúim halindedirler.
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Köy - úehir

Onlar göçmen örgütleri ile örgütlenir: kültür ve sanat toplumlarÕ, kulüpler, spor olaylarÕ, birlikler, okullar, basÕm medyasÕ, kilise belediyeleri, televizyon,
radio...
Makedonya göçmenleri ana dillerini, örf ve adetlerini
her daim koruyorlar.
AynÕ úekilde, göçmenler Makedonya’nÕn dünya çapÕnda tanÕnmasÕnda faal bir úekilde yer almaktadÕrlar.

Birleúmiú Makedonya DiyasporasÕ veya BMD, merkezi Washington, ABD’de
olan ve 2004 yÕlÕnda kurulmuú uluslararasÕ bir örgüt olup, dünyadaki tüm Makedon
birliklerinin çÕkar ve ihtiyaçlarÕ ile ilgilenir.
Fotografa bak!
Avrupa
Amerika
Kanada
Avustralya

TartÕú!
D Hangi ülkede en çok Makedon göçmeni bulunur?

Türkçe dersinde ,,Bir göçmenin anlattÕklarÕ... konulu bir kompozisyon yaz!
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MAKEDONYA CUMHURøYETø’NDE YABANCILAR

Ülkemizle ilgili
izlenimleri
nelerdir?
Bilgilerinizi geniúletin ve Makedonya
Cumhuriyeti’nde yaúayan yabancÕlarla ilgili bilgi edinin!
Gazeteci-araútÕrmacÕ rolünde úunlarÕ ö÷ren:
(Önceden soru listeni hazÕrla. SorularÕn
kÕsa, anlaúÕlÕr ve somut olmalÕ. Bu genç
araútÕrmacÕ yazara soru listesini hazÕrlamasÕnda yardÕmcÕ ol.)

Ne kadar zaman ve
neden Makedonya’da
kalÕyorlar?

Geldikleri ülke
hangisidir?

YabancÕ Makedonya Cumhuriyeti vatandaúÕ olmayan, ya da, bir ülkenin vatandaúlÕ÷Õna
sahip ancak baúka bir ülkede ikamet eden kiúiye denir.
DÕú ülke yaúadÕ÷ÕmÕz devlet sÕnÕrlarÕnÕn dÕúÕnda bulunan tüm di÷er ülkelere dÕú ülkeler
diyoruz.
Makedonya Cumhuriyeti’nde çok sayÕda dÕú ülkeden yabancÕ ikamet etmektedir, özellikle
komúu ülkelerinden yaúayan yabancÕlarÕmÕz var. Yine de tüm dünyadan ülkemize gelip yaúayan
yabancÕlar vardÕr.
økamet sebepleri farklÕ nitelikler taúÕr:
- turizm (ülkemizi çok sayÕda turist ziyaret ediyor);
- Makedonya Cumhuriyeti’nde kendi ülkelerini temsil eden diplomatik –konsolosluk
temsilcilikleri;
- UluslararasÕ örgütler veya hükümetlerini temsil eden resmi misyonlar;
- iú bulma, okuma, ihtisas, bilimsel araútÕrma veya belli baúlÕ uzman görevinin yerine getirilmesi;
- kongre, seminerler ve benzeri organizasyonlar;
- siyasi, bilimsel, kültürel, spor veya dini olaylar;
- tÕbbi muayeneler;
- dÕú yatÕrÕmlar ve benzeri.
Kültür anÕtlarÕ
Makedonya Cumhuriyeti’ndeki yabancÕlar
Ulusal mutfa÷a özgü yemekler
kültür mirasÕmÕz, gelenek, adetler ve ulusal mutAdetler
fa÷a özgü yemeklerle tanÕúmak isterler.
Neden?

øyi bir ev sahibi gibi düúünün:
Kendi ülkenizi bir yabancÕya nasÕl ve ne
úekilde tanÕtabilirsiniz?
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Ö÷retmeninizle projeye dayalÕ bir derse hazÕrlanÕn!
Aúa÷Õda verilen konu üzerinde bir proje hazÕrlayÕn:

“Makedonya’da bir yabancÕyla karsÕlaúmam”
Kurallar çemberini unutmayÕn!
Projenin evrelerini ö÷renin ve tartÕúÕn!
Bir önceki bilgi ve tecrübelerinizin yanÕ sÕra, aynÕ bilgi ve tecrübelerinizi gniúletin!
Makedonya Cumhuriyeti’nde
yaúayan yabancÕlarÕ tanÕyalÕm!
Bunu nasÕl yapaca÷Õz?

SÕnÕÀara açÕk sunum yaparak!

Ö÷renmek istedi÷imiz nedir?
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Gruplar kurarak, görev da÷ÕtÕmÕnÕ yapÕn!
HazÕrlÕk için ihtiyaç duydu÷unuz zaman dilimini belirtin!
AraútÕrÕn!
Kurum ve birey (kiúiler) ziyaretleri yapÕn!
Malzeme ve bilgi seçimi hazÕrlayÕn:
- gazete, ønternet, medya metinleri;
- resim, fotograÀar;
- yabancÕ ile sohbet, imkanlar dahilinde teke tek veya telefon, e_posta aracÕlÕ÷Õyla görüúme
yapÕn;
- kiúisel bilgi veya büyüklerimizden alÕnan bilgiler.
Sorular hazÕrlayÕn!
øzlenim ve vardÕ÷ÕnÕz araútÕrma sonuçlarÕnÕ sunum için güzelce hazÕrlayÕn!
Ö÷retmen ve tüm proje arkadaúlarÕnÕzla birlikte tüm malzemeleri de÷erlendirmesini
yapÕn!

•
•
•
•
•
•

Göç nedir?
Göç türleri nelerdir?
Göç etmenin nedenlerinden birkaçÕnÕ say!
Hangi ülkelerde en çok Makedonya göçmeni vardÕr?
økmaet ettikleri ülkelerde göçmenler nasÕl örgütlenmiútir?
Göçmenler hangi kurumlar üzerinden anavatanlarÕyla iletiúim
halindeler?
• DÕú ülke nedir?
• Hangi kiúiye yabancÕ deriz?
• Makedonya Cumhuriyeti’nde bulunan bir kaç büyükelçilik
say.
• YabancÕlarÕn ülkemizde en çok neyi be÷enirler?
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MAKEDONYA CUMHURøYETø VE AVRUPA
ENTEGRASYONU
Örneklemede DünyanÕn yedi kÕtasÕndan biri gösterilmiútir. Hangisinin oldu÷unu
bul!
Hangi devletlerden oluúur?
SayÕlarÕnÕn kaç oldu÷unu biliyor musun?
En büyük devlet hangisi, en küçük devlet ise hangisidir?
Hangi diller konuúulmakta?

Avrupa, büyükten küçü÷e bir çok ülkeden oluúan bir kÕtadÕr.
En büyük devlet Rusya Federsayonu, en küçü÷üyse Vatikan’dÕr. Çok
sayÕda diller konuúulmaktadÕr.
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Avrupa Birli÷i neyi temsil eder?
Genel Bilgiler
Avrupa Birli÷i demokrat üye devletlerinden oluúan bir uluslararasÕ ve ulus ötesi
birliktir.
Avrupa Birli÷i yirmi sekiz Avrupa ülkelerinden oluúmasÕna ra÷men,yeni üyeler kabul
ederek geniúlemeye açÕktÕr.
Avrupa Birli÷i, bu isim altÕnda 1993 yÕlÕnda, 1991 yÕlÕnda imzalanan Mahstrit
AntlaúmasÕyla kurulmuútur.
Birleúik bir Avrupa ile ilgili ¿kirler her zaman mevcutmuú. KÕtanÕn tarihi boyunca farklÕ Avrupa halklarÕnÕn birleúmek için devamlÕ bir teúebbüs içinde olduklarÕ
gözlemlenmiútir. Ancak, Avrupa ülke ve insanÕnÕn arasÕndaki farklÕlÕklar gerilim, çatÕúma ve savaúlarÕn ortaya çÕkmasÕna neden olmaktaymÕú. Her iki dünya savaúÕ felaketi,
bu dehúetin tekrar yaúanmamasÕ ve Avrupa’nÕn yeniden kalkÕnmasÕ iste÷i, bu birli÷in
do÷masÕ için en önemli nedenlermiú.
1951 yÕlÕnda, Avrupa’nÕn altÕ ülkesi: Belçika, o zamanki BatÕ Almanya, Lüksemburg, Fransa, øtalya ve Hollanda kömür ve çelik üretimini birleútirip, kömür ve
çelik için Avrupa Birli÷ini kurmuúlar.
1957 yÕlÕnda imzlanan Roma AntlaúmasÕyla, Kömür ve Çelik Birli÷i, AvrupaEkonomik Birli÷ine dönüúüyor. O dönemden itibaren Avrupa Birli÷i yeni üye devletleriyle geniúlemeye baúlÕyor.
Avrupa Birli÷i, kuruluúuyla stoklarÕnÕn, sermaye ve sermayelerinin özgürce devinmesini, ùengen anlúamasÕyla da insanlarÕn ögürce hareket etmesini sa÷lÕyor.

Victor Hugo
Avrupa devletlerinin, iúbirlik
ile eúit haklara sahip üyelerin
barÕúçÕl bir úekilde birleúme
¿krini veren ilk kiúidir.

- Avrupa Birli÷i üye ülkelerinin ile AB’ye aday üye ülkelerinin adlarÕnÕ ö÷renin!
- Resim dersinde üye ülkelerin bayraklarÕnÕ çizin!
- Tabela (zaman çizelgesi) kullanarak bir pano hazÕrlayÕn!
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Avrupa birli÷inin sembolleri
Avrupa Birli÷inin sembollerini gözden geçirin ve baúlÕca
özelliklerinin ne oldu÷u konusunda araútÕrma yapÕn!

Neúeye Övgü
Sensin sen ey tanrÕlar alevi ey
elizium kÕzÕ biz
mabedine gideriz
mest olmuú halde
senin adetin
ayÕrdÕ÷Õ úeyler
hep sihirinde
birleúir
daima kardeú olur
insanlar gölgende senin...
Avrupa Bilri÷i bayra÷Õ

Avrupa Birli÷i marúÕ

Avrupa Birli÷inin bayra÷Õ mavi bir fonda çember halinde dizilmiú 12 tane altÕn renkte yÕldÕzlarla desenlidir. YÕldÕzlarÕn YÕlzdÕzlarÕn beú tarafÕ Avrupa Birli÷i milletlerin birli÷ini
sembolize ederken, yÕldÕz sayÕsÕ ise o sayÕnÕn ifade etti÷i anlama ba÷lÕdÕr. 12 sayÕsÕ mükemmellik ve birli÷in sembolüdür.
Avrupa Bilri÷i MarúÕ Neúeye Övgü’dür. Bestecisi Ludvig Von Bethoven onu 1823
yÕlÕnda tümüyle sa÷Õrken bestelemiútir ve dünyadaki tüm insanlarÕn ve ÕrklarÕn birleúmesini
öngörmektedir.

Avrupa Birli÷inin sloganÕ
FarklÕlÕk içinde birleúmedir!

Avrupa Birli÷i bir ülke de÷ildir
ancak sembolleri vardÕr!
AVRO para birimi 1 Ocak 2002
yÕlÕnda kullanÕma girmiútir ve
dünya tarihinde eúsiz bir örnek
teúkil etmektedir.

Bayra÷Õ, marúÕ ve sloganÕ AB’nin
birlik ve aitlik duygusuna sahip
olma sembolleridir.

Müzik dersinde AB marúÕnÕ dinleyin! AranÕzda konuúup úakÕnÕn sembolik tarafÕnÕ
ö÷renmeye çalÕúÕn!
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Avrupa birli÷inin kurumlari
Avrupa Birli÷inin kendi çÕkarlarÕnÕn yanÕsÕra, üye devletlerinin de çÕkarlarÕnÕ koruyan
ortak kurumlara sahiptir.
Avrupa Birli÷inin en önemli kurumlarÕ:
AB Konseyi, bir di÷er adÕyla da Bakanlar Konseyi, Birli÷e üye devletlerin
çÕkarlarÕnÕ koruyan önde bir kurumdur. 27 üyesi vardÕr. Yasama, bütçe sorunlarÕ, suç
sorunlarÕ ve benzeri konular onun sorumlulu÷u altÕndadÕr. Merkezi Brüksel’dedir.

Brüksel’deki AB Konseyi

Avrupa Parlamentosu AB vatandaúlarÕnÕ temsil eden gövdedir. Yasama, kontrol
ve bütçe gibi üç önemli konuyla ilgilenir. Avrupa Parlamentosunun görevi durmaksÕzÕn
devam eder ve Parlamento içinde yer alan tartÕúma ve oylamalarÕnÕ canlÕ bir úekilde
izlemek isteyen tüm vatandaúlara açÕktÕr.
Avrupa parlamentosu görevlerini iki yerde yapmaktadÕr: Brüksel ve Strazbourg’ta.

Brüksel’de Avrupa Parlamentosu
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Avrupa Komisyonu birli÷in çÕkarlarÕnÕ temsil eder ve onlarÕ korur.
27 komisyon üyesi vardÕr. Avrupa komisyonu Birlik çerçevesi dahilinde gerçekleúecek yeni yasalar önermeye hakkÕ olan yegane kurumdur. ÇalÕúmalarÕyla sadece Avrupa Parlamentosunun önünde sorumlu tutulmakta. Merkezi Brüksel’dedir.

Avrupa adalet divanÕ AB’nin yasalarÕnÕ yürürlü÷e koymak için yargÕ yetkisine sahiptir. Birlik gövdesinin verdi÷i kararlar do÷rultusunda çi÷nenmiú haklar varsa, üye devletlerinin veya vatandaúlarÕn davalarÕnÕ çözümlemektedir. Mahkemeyi her 6 yÕlda bir de÷iúen 15
yargÕç oluúturmakta. Merkezi Lüksemburg’tadÕr.
Avrupa Konseyi bir gövde olmamasÕna ra÷men çok önemli bir rolü vardÕr. Devlet
üyelerinin baúkanlarÕndan oluúur. AsÕl amacÕ AB’nin geliúimini teúvik etmektir.
DanÕúman komiteleri, çok sayÕda uzman ajanslarÕ gibi baúka gövdeler de bulunmaktadÕr.

økili gruplara ayrÕlÕn ve verilen yönlere
göre bir T-çizelgesi hazÕrlayÕn:

Avrupa
kurumlarÕ:
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Avrupa
kurumlarÕnÕn
temel
fonksiyonlarÕ:

Avrupa Birli÷i Konseyinin görevleri nelerdir?

Avrupa Birli÷inin Avrupa entegrasyonu (bütünleúmesi) büyük bir önem taúÕmaktadÕr. AB’ye üye olmak isteyen bütün devletlerin uzun bir süreçten geçmek zorundalar.
Avrupa Konseyi, Birli÷in karar veren gövdesi olarak, üye olmak isteyen aday ülkeleri için kriterler hazÕrlamÕútÕr. Üyelik öncesi, aday ülkelerinin: demokrasiyi garantileyen kurumlarÕnÕn olmasÕ gerek, insan haklarÕ ve azÕnlÕk haklarÕnÕn saygÕlanmasÕ, Birli÷in
getirmiú oldu÷u sorumluluklarÕ yerine getirmek için hazÕrlÕk ile Birli÷in amaçlarÕnÕ gerçekleútirmesinde yardÕmcÕ olmaya hazÕrlÕklÕ olmasÕ gerekmektedir.
Birli÷e yeni üye ülkelerinin entegre edilmesiyle, demokrasi- barÕú, istikrar ve Avrupa milletlerinin güvenli÷i artmaktadÕr. Avrupa Birli÷inin geniúlemesi demek, Birli÷in
hem yeni hem de eski üye devletlerinde yeni iú yerlerinin açÕlmasÕ demektir.AB’ye giriú
ile vatandaúlar AB’ye üye farklÕ bir ülkede özgür bir úekilde yolculuk edebilir, okuyabilir
ve çalÕúabilir.

Benim ülkem Birli÷e aday üye
ülke statüsünü kazanmÕútÕr.

90 | Beúinci sÕnÕÀar için

Makedonya Cumhuriyeti ve Avrupa Entegrasyonu
Konuyla tanÕúÕn! Metni okuyun!
KARELERE BÖLME tekni÷ini kullanarak iúbirli÷i yap!
AltÕ gruba ayrÕlÕn!
Düúünün, konuúun, danÕúÕn ve grup içinde aranÕzda iúbirli÷i yapÕn. BaúkasÕnÕn ¿kirlerine
saygÕ duyun, kendi ¿krinizi ortaya koyun.
Kendi düúüncelerinizi haklÕ çÕkartacak birçok açÕklamalarda bulunmanÕz gerekir!

Birinci grup:
(genel)
Makedonya
Cumhuriyeti
- Avrupa’nÕn
ayrÕlmaz parçasÕdÕr
Beúinci grup:
(uygula)
Makedonya’nÕn
AB’ye üye
olabilmesi için
nelerin yapÕlmasÕ
gerekir?

økinci grup:
(kÕyasla)

AltÕncÕ grup:
(tartÕú)

Makedonya’nÕn
Avrupa
entegrasyonuna
do÷ru attÕ÷Õ adÕmlar

YukarÕda geçen
konular için tavrÕnÕ
belirt!

Üçüncü grup:
(ba÷daútÕr)
Avrupa
entegrasyonu Makedonya, AB’ye
aday üye ülkesi
Dördüncü grup:
(analiz yap)
Makedonya’nÕn
AB’ye girmesi ile
kazanacaklarÕ
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Makedonya Cumhuriyeti Avrupa Birli÷i üyeli÷ine aday üye ülke statüsünü kazanmÕútÕr.
Entegrasyon süreci uzun ve yorucudur.
Avrupa Birli÷inin de÷erlerine yaklaúmak için, Makedonya Cumhuriyeti çok çalÕúÕp, çok sayÕda reformlar
yaptÕ.
Birli÷e üye olabilmesi için Makedonya
Cumhuriyeti’nin tüm sorumluluklarÕnÕ yerine getirmesi gerekir:
- bölgesi dahilinde kalÕcÕ barÕú ve güvenlik sa÷lamasÕ;
- adalet ve insan haklarÕnÕn hakim olmasÕÕ sa÷lamak;
- demokrasiyi güçlendirmek;
- vatandaúlara daha iyi bir sosyal sigorta sa÷lamak
- ekonomik geliúimini arttÕrmak; iúsizlik oranÕnÕ
düúürmek;
- do÷al çevrenin kirlenme oranÕnÕ azaltmak.
Makedonya Cumhuriyeti, vatandaúlarÕnÕn yardÕmlarÕyla Avrupa entegrasyonuna giden yola do÷ru ilerlemek gayesindedir.
ANCAK, øLK ÖNCE NE YAPMASI GEREKøR?
AVRUPA KOMøSYONUNUN DÜùÜNCESø øÇøN BEKLEMEK, ardÕndan da Birli÷e
üyelik tekli¿ gelir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Avrupa Birli÷i nasÕl bir birlik teúkil etmektedir?
Birli÷in oluúturulma ¿kri nasÕl meydana gelmiútir?
Birlik, bu isimle ne zaman kurulmuútur?
Avrupa Birli÷ini kaç ülke teúkil eder?
AB’nin sembolleri nelerdir?
AB’nin kurumlarÕ hangi Avrupa úehirlerinde bulunmaktadÕr?
AB’nin en önemli kurumlarÕ hangileridir?
OnlarÕn temel görevleri nelerdir?
KurulmasÕyla Birli÷in vatandaúlarÕna tanÕmÕú oldu÷u olanaklar
hangileridir?
10 Makedonya’nÕn AB’deki statüsü nedir?
11. Makedonya’nÕn Birli÷e üye olabilmesi için hangi kriterleri yerine
getirmesi gerekmektedir?
12. AB’ye üye olmasÕ halinde Makedonya’nÕn çÕkarlarÕ nelerdir?
Verilen bilgiler do÷rultusunda Avrupa Birli÷i ile ilgili bir zaman cetveli hazÕrla.

1951 - Belçika, o zamanÕn BatÕ Almanya’sÕ, Lüksemburg, Fransa, øtalya ve Hollanda; 1973
- Danimarka, ørlanda, Birleúik KÕrallÕk; 1981 - Yunanistan; 1986 - øspanya ve Portekiz;
1995 - Avusturya, Finanldiya ve øsveç; 2004 - KÕbrÕs, Çek Cumhuriyeti, Macaristan,
Estonya, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya; 2007 - Bulgaristan ve
Romanya.
92 | Beúinci sÕnÕÀar için

DÜNYADA VE MAKEDONYA
CUMHURøYETø'NDE TEMEL SORUNLAR

Günümüzde dünya global bir úekilde çözülmesi gereken çok sayÕda sorunlarla karúÕ karúÕya gelmektedir.
Globalleúme bugünü anlatan bir özelliktir.
Kitlesel savaúlar dünya tarihinin bir parçasÕdÕr.
Terörist saldÕrÕlarÕ, nükleer silahlanma, ekolojik ve
enerjiye dayalÕ sorunlar, global tra¿k ba÷lantÕlar,
bir iletiúim aracÕ olarak ønternet - global dünya
tüm bunlarla karúÕ karúÕya gelmektedir.

Düúün ve konuú!
Dünya barÕúÕnÕ tehdit eden baúlÕca tehlikeler
hangileridir?
FotograÀarÕ gözden geçir!
Dergi, gazete, ønternet’i kullan!
Makedonya Cumhuriyeti’nin dünya barÕúÕnÕn korunmasÕndaki katkÕlarÕ nelerdir?
SÕnÕfÕnÕzda ¿kir alÕúveriúinde bulunun!

Terörist saldÕrÕlarÕ, beraberinde korku, hayat kaybÕ ve büyük maddi hasarlarÕ getirir.
Makedonya Cumhuriyeti, MCO (Makedonya Cumhuriyeti Ordusu) birliklerinin barÕú misyonlarÕnda aktif bir úekilde yer alarak dünya barÕúÕna,güvenli÷ine ve terörle mücadelede
katkÕda bulunmaktadÕr.
Makedonya Cumhuriyeti, özellikle Avrupa-Atlantik OrtaklÕk Konseyi, BarÕú OrtaklÕ÷Õ
ve NATO üye ülkeleri ile iúbirli÷i çerçevesi dahilinde dünyada birlik ve barÕúÕn korunmasÕnda çalÕúmalar yapmaktadÕr.
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Global dünyanin ekolojik sorunlari

Oyun: Geridönüúüm yapÕyoruz saklÕyoruz!
Gruplara ayrÕlÕn! YazÕn ve sonra konuúarak paylaúÕn:
Evinizde çöp olarak attÕklarÕnÕz nelerdir?
Konserve kutularÕnÕ nasÕl tekrar kullanabilece÷imizi düúünelim?

Plastik úiúelerden neleri
tekrar yapabiliriz?

Ka÷ÕdÕ ne úekilde tekrar
kullanabiliriz?

AttÕ÷ÕmÕz gÕdayÕ nasÕl
kullanabiliriz?

ùimdi faaliyete geçin! Dünya gezegeninin korunmasÕ için kendinizce katÕlÕn!
Yeryyüzü atmosferinin ÕsÕnmasÕ, ozon tabakasÕndaki delikler, ormanlarÕn yok edilmesi,
kuraklÕk ve sular, global dünyadaki ekolojik problemleri en etkili bir úikilde
baúgöstermektedir.unlarBunlar global bir düzeyde çözümlenmelidirler.Dünyada koruma altÕna
alÕnmÕú çevreler vardÕr,ancak onlar da ekolojik sorunlarla karúÕ karúÕya gelmektedirler.
Dünyadaki ülkeler gibi, Makedonya Cumhuriyeti de gezegenimizin korunmasÕ ve hayatta kalmasÕ için u÷raú vermektedir.Çevreyi koruma yasasÕnÕ getirerek,çöplerin toplu bir
úekilde toplanmasÕ ve benzeri sayÕsÕz ekolojik faaliyetlerle,çevremizin korunmasÕnda aktif
bir úekilde çalÕúÕlmaktadÕr.
Faaliyetler:
Aúa÷Õdaki konularla ilgili resim çizin:
Makedonya Cumhuriyeti’nde
,,Çevremizin korunmasÕ"
A÷aç dikme günü dolayÕsÕyla
Do÷al malzemeler kullanmayÕ
düzenlenen büyük çaptaki ekounutmayÕn!
lojik faaliyetin sloganÕ ,,GeleceBir sergi düzenleyin!
÷in için bir a÷aç dik"tir.
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Bilmeniz iyi olur:
Plastik bir úiúe veya poúet ka÷ÕdÕn yok olmasÕ için 500 sene gerek;
AB’de ¿yatÕn ortalama % 16’sÕ genellikle çöpe atÕlan bir ürünün ¿yatÕnÕ
teúkil ediyor;
Ailelerin birço÷u yÕlda baúarÕlÕ bir úekilde geri dönüúümleri yapÕlabilecek
40 kg plastik ürünü çöpe atmaktadÕrlar;
CamÕn geri dönüúümü, % 100 bir oranda limitsiz ve baúarÕlÕ bir úekilde
sa÷lanabilir;
Çöpe atÕlan cam hiçbir zaman yok olmayacaktÕr;
Geri dönüúümlü bir cam úiúesi, bir bilgisayarÕn 25 dakika boyunca
çalÕúmasÕ için gerekli olan enerji tasarrufunu yapabilmektedir;
Aluminyum konserveleri sadece altÕ hafta içerisinde geri dönüúümleri
sa÷lanabilir ve tekrar kullanÕlabilmektedir;
Araba parçalarÕnÕn % 80’ine geri dönüúümü yapÕlabilir;
Yenilenmiú bir konzerve kutusuyla,televizyonun üç saat içinde
harcayaca÷Õ enerji kadar enerji tasaruf etmiú olunur.

øNSAN DÜNYANIN SAHøBø DEöøLDøR; ONUN KORUYUCUSU
VE GÖZETøCøSøDøR!
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Enerji -alternatif imkanlar

Enerjinin alternatif kaynaklarÕ konusunda temel bilgiler edin!
Enerjinin alternatif kaynaklarÕnÕ say!
NasÕl elde edilir?
Di÷er enerji kaynaklarÕyla kÕyaslayÕnca onlarÕn öncelikleri nelerdir?
Alternatif enerji kaynaklarÕnÕn ne kadarÕ Makedonya Cumhuriyeti’ndedir?
Ansiklopedi, ønternet, dergi ve benzeri bilgi kaynaklarÕnÕ kullan. Rapor
hazÕrlayarak, sunumu yap ve edindi÷in bilgileri di÷er ö÷rencilerin elde ettikleri
bilgileriyle kÕyasla.

ENERJø DÜNYA’NIN DEVAMINI
SAöLIYOR!
ønsano÷lunun gereksinimlerinin arasÕnda en
önemlilerinden biri enerjidir.

Zaman ve dünyanÕn geliúimi boyunca yeni
enerji kaynaklarÕ ortaya çÕkÕyor.

Dünyadaki enerji talebi gün geçtikçe büyümektedir. Geçmiú dönem içerisinde enerji üretimi kömür, do÷algaz ve nükleer enerjinin kullanÕmÕndan ibaretti.
Ancak bu ürünler çevrenin kirlili÷ine ve küresel ÕsÕnmasÕnÕn baúlÕca nedenleridir.
Bu durum insanÕ farklÕ enerji üretimleri ve aynÕlarÕnÕn akÕllÕca bir úekilde kullanÕlmasÕ için teúvik ediyor.
Global dünya, enerji verimlili÷i konusunda, mutlak önlemler almasÕ sorunuyla karúÕ karúÕya getirmektedir.
Nüfusun enerji ihtiyacÕ, ekonomik geliúim ve çevre kirlili÷i, yeni olanak
ve alternative enerji kaynaklarÕnÕn bulunmasÕ için nedenler oluúturmaktadÕr.
Enerji tasarrufu büyük önem taúÕr. Çok ve kontorlsüz harcamalarla do÷al zenginlikler yok olmaktadÕr. Enerji
tasarrufu yaparak, hem kendimizi hem
de do÷ayÕ korumaktayÕz.
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Tükenebilir enerji kaynaklarÕn tükenen kaynaklarÕ, bu sorunun çözümlenmesi için yenilenen enerji kaynaklarÕnÕn kullanÕmÕnÕ getirir. Yenilenebilir enerji kaynaklarÕ etrafÕmÕzda,
her yerde bulunuyorlar, aúa÷Õdakiler ise en önemlileri sayÕlmakta:

Güneú enerjisi

Rüzgar enerjisi

Hidroenerji

Jeotermal enerji

Biyodizel akaryakÕt

Makedonya, sudan, rüzgardan ve güneúten olan yenilenebilir enerji kaynaklarÕnÕ
kullanmak için büyük bir potansiyele sahiptir.
Makedonya Cumhuriyeti yüksek enerji talebini, kullanÕmÕ ve korunmasÕ ile ilgili faaliyetlerde bulunmaktadÕr. Bu do÷rultuda Enerji AjansÕ uluslararasÕ iúbirlikleri kurmuú, çok
sayÕda uluslararasÕ anlaúmalar yapmÕútÕr. Enerji verimlili÷inin düzenlemesi Enerji ve Ekonomik Geliúimi Ulusal Strateji Kanunu çerçevesi dahilinde yapÕlmÕútÕr.
r

Faaliyetler: Yönlenidirilmiú düúlem tekni÷i ile hayal dünyanÕzÕ aktif hale
getirin ve düúüncelerinizi cümlelere dökün. Elektirk enerjisi olmayan bir
dünyayÕ düúleyin. Türkçe dersinde ,,IúÕk lambalarÕ olmayan bir gezegenin hikayesi,, konulu bir kompozisyon yazÕn!
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Global dünya ve tra¿k

Terimler çizelgesi yapÕn!
Tra¿k türlerinin özellikleri!
SÕralarÕn içine kÕyaslanan terimler yazÕn (tra¿k tipleri-karayollarÕ, ... hava tra¿÷i, ønternet).
KolonlarÕn içine kÕyaslanan tra¿k tiplerinin özelliklerini yazÕn (hÕz, eriúilirlik,
ekolojik kabul edilebilirlik, ekonomik, güvenlik ...).
Önceden edindi÷in bilgileri, dergi ve ønternet’ten alÕnan bilgilerini kullan!
Sunumunu yap ve edindi÷in bilgileri sÕnÕf arkadaúlarÕnÕn edindikleri bilgilerle
kÕyaslayÕn!

Tra¿k insan hayatÕnÕn ayrÕlmaz bir parçasÕ olmuútur ve her daim de olacaktÕr. Özellikle
günümüzde, insanlar kaçÕnÕlmaz olarak her gün tra¿k içinde yer almaktalar.

hÕz

eriúilirlik

güvenlik

Ʉara

ekonomik

kabul edilebilirlik

x

Demir
Su
Hava

D

ønternet

D

ønsan ve ürünlerinin hareket ve ulaúÕm oranÕnÕn büyümesiyle, dünya çapÕndaki tra¿k altyapÕsÕnÕn boyutu ile ilgili sorun çÕkmakta ve insanÕn yaúadÕ÷Õ çevrenin korunmasÕna
ihtiyaç duyulmaktadÕr. Kompleks tra¿k ve ulaútÕrma sorunlarÕ, tra¿kte güvenlik, ekonomik ve ekolojik kabul edilebilirlikler için çözümleri bulacak uzman bilgilere ihtiyaç
duymaktadÕr.
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UlaútÕrma sistemi bir ülkenin ekonomik geliúimi için bir kan damarÕ gibidir. Avrupa ve
dünyanÕn bir bölümünü oluúturan Makedonya Cummhuriyeti, eskilerin modernizasyonu ile
yeni yollarÕn inúaatÕnÕ yaparak, havaalanlarÕnÕ modernize ederek, tra¿kte yeni güvenlik yasalarÕ getirerek, uzman kadro ile tra¿kte yer alan kiúilere genç yaútan e÷itim vererek, tra¿÷in
geliúimine yönelik yatÕrÕmlarda bulunuyor.

Teknolojik yenilikler, ønternet gibi, özellikle bilgi ve iletiúim alÕú veriúi alanÕndaki ilerlemeyle global
dünyanÕn oluúum ve kalkÕnmasÕnda en önemli rolü
üstlenmektedir.

Makedonya Cumhuriyeti, bilgi teknolojisini
toplumun tüm kesitlerine sokarak ve özellikle e÷itimi
modernize ederek, önemli bir geliúme kaydetmiútir.
Makedonya Cumhuriyeti’ndeki bilgi teknolojisi
tra¿÷in etkili bir úekilde yürümesinde yeni imkanlar
sa÷lamaktadÕr.

ENIAC yapÕlan ilk bilgisayardÕr. 1945 yÕlÕnda yapÕlmÕútÕr. Çok büyükmüú, bir sÕnÕf
kadar yer alÕyor, 30 ton a÷ÕrlÕ÷ÕndaymÕú. Bilgisayar, çalÕúmalarÕnÕ yapmak ve bilgiyi ulaútÕrmak için çabucak ÕsÕnan ve dolayÕsÕyla çalÕúmalarÕnda güçlükler çÕkartan
kocaman borular kullanÕyormuú.Borulardan yayÕlan sÕcaklÕktan kendisine böcekler
giriyormuú ve bundan dolayÕ çalÕúmasÕna engel oluyorlarmÕú.Bundan dolayÕ günümüz bilgisayarlarÕnda çÕkan hasarlara böcek deniyor.
1980 yÕlÕnda RS adÕnda ilk kiúisel bilgisayar üretilmiútir.
Bilgisayar ça÷Õ böylece baúlamÕútÕr......

99 | Beúinci sÕnÕÀar için

Çift not dökümü tekni÷iyle ö÷renmiú olduklarÕnÕ tekrarla!
HazÕrlan! Oku, düúün, not al!
Boú bir ka÷ÕdÕn ortasÕna dikey bir çizgi çizin. Sol tarafta Makedonya Cumhuriyeti’nin ve
global dünyanÕn karúÕlaútÕ÷Õ sorunlarÕ yaz:
-barÕúÕn korunmasÕ, enerji, ekolojik ve tra¿k sorunlarÕ.
Sa÷ tarafÕnda kendi düúüncelerini, yorumlarÕnÕ ve araútÕrma sÕrasÕnda ortaya çÕkarmÕú
oldu÷un bulgularÕ yaz!
SÕnÕfÕnÕzda konuúun, bilgi alÕúveriúinde bulunun ve yazdÕ÷ÕnÕz notlarÕnÕzÕ paylaúÕn!

GLOBAL DÜNYADA VE
MAKEDONYA’DA
SORUNLAR

YORUMLAR, ORTAYA ÇIKAN
BULGULAR VE ÇÖZÜM
YOLLARI
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TERøMLER SÖZLÜöÜ
A
Alternatif - olasÕ iki çözüm arasÕndaki seçim
Antika - eski ça÷lar ve zamanlara ait
Ahúap oyma - a÷acÕn yontulmasÕ
AltyapÕ - temel, karayolu, demiryolu gibi toplumsal geliúimini sa÷layan alt tabakalar
Avrupa entegrasyonu - Avrupa milletlerin bütünleúmesi, bütünleúmek.
D
Dönem - ‘den ibaret, belli bir zaman dilimi, parçasÕ
Demokrasi - halkÕn idaresi ile halkÕn eúit düzeyde ve haklarÕ uyarÕnca getirdi÷i hükümet ve
dvlet kararlarÕ.
Delege - seçilmiú, yetki verilmiú
Deneme - deneme yazÕsÕ, kÕsa anlatÕm
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 - birleúmek, bütünleúmek
F
Filigran - altÕn ve gümüú tellerinin birbirine a÷ úeklinde örülmesi
Folklor - halk oyunlarÕ, úarkÕlarÕ, masallarÕ, atasözleri ve benzeri
Fresk - duvar üzerine sulu boyalarla yapÕlmÕú resim
G
Geri dönüúüm - yeniden çevrime sokmak, yeniden kullanmak
Global - tüm dünyaya ait
Globalleúme - tüm dünyaya yayÕlmÕú olan
H
Hamam - halka açÕk Türk buhar banyosu
Han - kalma yeri, meyhane
Hazine - zenginlik
Hükümetler arasÕ - iki veya ikiden fazla hükümetin yer almasÕ
I
ømgelem - hayal, düúlem

K
Komiser - belli bir alandan sorumlu hükümet temsilcisi.
Kooperatif bir úekilde - belli bir amaca ulaúmak için iúbirli÷i yapmak
Koúullu - úartlanmÕú
KÕsÕtlamalar - cezalar
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Kimlik saptama - belirlemek
Kurum - bina,belli görevi olan iúlem merkezi
M
Manda - belli bir görevin belli bir süreli÷i olmasÕ
Metropol - bir ülkenin baúkenti
Migrasyon - göç etme
Moralite - ahlaki, töresel
Moral - do÷ru, namuslu, prensip sahibi
N
Nasyonel - birden çok devletin sürdürdü÷ü siyaset
NATO - uluslararasÕ askeri ittifakÕ
Nükleer enerji - atomun çekirde÷inden elde edilen bir enerji türüdür.
O
Ozon - ultraviyolek güneú iúinlarÕnÕ içine alan atmosfer tabakasÕ
Ozon deli÷i - ozon tabakasÕnÕn zeddelenmesi
Opservatoryum - yÕldÕzlarÕ izlemek için bir yer
P
Primar - ilk, birincil, en baúta gelen

S
Süreç - yol, geliúim, ilerleme
Segment - bölüm, bir bütünün parçasÕ
Statü - di÷erlerine iliúkin olan durun
Spesi¿k - belli, belirlenmiú, önceden bilinen,
Stereotipler - herzaman aynÕ, hergünlük,
Simülasyon - gibi yapmak, röl yapmak
Sinagog - Musevi dinine ba÷lÕ inananlarÕnÕn dua ettikleri yer
T
Tayfa - grup
Terör - di÷erlerini korkutmak amacÕyla yapÕlan úiddet ve tehdit
Travma - büyük üzüntülerde meydana gelen zihinsel stres, úok
U
UNESCO - Birleúmiú Milletlerin e÷itim, bilim ve kültürden sorumlu örgütü agencija na
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