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ÝSTÝKLÂL MARÞI
Korkma, sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yýldýzýdýr, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayým, çehreni ey nazlý hilâl !

Kahraman ýrkýma bir gül ! Ne bu þiddet, bu celâl ? 

Sana olmaz dökülen kanlarýmýz sonra helâl...

Hakkýdýr, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl !

Ben ezelden beridir hür yaþadým, hür yaþarým. 

Hangi çýlgýn bana zincir vuracakmýþ? Þaþarým ! 

Kükremiþ sel gibiyim, bendimi çiðner, aþarým. 

Yýrtarým daðlarý, enginlere sýðmam, taþarým. 

Garbýn âfâkýný sarmýþsa çelik zýrhlý duvar, 

Benim iman dolu göðsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma ! Nasýl böyle bir imaný boðar, 

"Medeniyet !" dediðin tek diþi kalmýþ canavar ? 

Arkadaþ ! Yurduma alçaklarý uðratma, sakýn. 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsýzca akýn.

Doðacaktýr sana va'dettiði günler Hakk'ýn...

Kim bilir, belki yarýn, belki yarýndan da yakýn. 

Bastýðýn yerleri "toprak !" diyerek geçme, taný : 

Düþün altýndaki binlerce kefensiz yataný. 

Sen þehit oðlusun, incitme, yazýktýr, ataný:  

Verme, dünyalarý alsan da, bu cennet vataný.

Kim bu cennet vatanýn uðruna olmaz ki fedâ ?

Þühedâ, fýþkýracak, topraðý sýksan, þühedâ ! 

Câný, cânâný, bütün varýmý alsýn da Huda, 

Etmesin tek vatanýmdan beni dünyada cüdâ. 

Ruhumun senden, ilâhi, þudur ancak emeli :

Deðmesin mabedimin göðsüne nâmahrem eli. 

Bu ezanlar-ki þahadetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taþým,

Her cerîhamdan, ilâhi, boþanýp kanlý yaþým,

Fýþkýrýr ruh-ý mücerred gibi yerden na'þým; 

O zaman yükselerek arþa deðer belki baþým. 

Dalgalan sen de þafaklar gibi ey þanlý hilâl !

Olsun artýk dökülen kanlarýmýn hepsi helâl. 

Ebediyyen sana yok, ýrkýma yok izmihlâl :

Hakkýdýr, hür yaþamýþ, bayraðýmýn hürriyet; 

Hakkýdýr, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl !

Mehmet Âkif ERSOY



GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci 

vazifen, Türk istiklâlini, Türk 

Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza 

ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve 

istikbalinin yegâne temeli budur. 

Bu temel, senin en kıymetli 

hazinendir. İstikbalde dahi, 

seni bu hazineden mahrum 

etmek isteyecek dâhilî ve hâricî 

bedhahların olacaktır. Bir gün, 

istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa 

mecburiyetine düşersen, vazifeye 

atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini 

düşünmeyeceksin! Bu imkân 

ve şerait, çok namüsait bir 

mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl 

ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada 

emsali görülmemiş bir galibiyetin 

mümessili olabilirler. Cebren ve 

hile ile aziz vatanın bütün kaleleri 

zapt edilmiş, bütün tersanelerine 

girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 

ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu 

şeraitten daha elîm ve daha 

vahim olmak üzere, memleketin 

dâhilinde iktidara sahip olanlar 

gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî 

emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. 

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk
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CUMHURİYETİ
ANAYASASI
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MUTLUHABER

1. Ünite

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

 � İletişim Kurarak Anlaşırız - Olumlu İletişim

 � Medyanın Hayatımızdaki Yeri

 � Özgürüm, Sorumluluklarımın Olduğu Yere Kadar



 � İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi davranış-
larınızı sorgulayabileceksiniz.

 � Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanabile-
ceksiniz.

 � Medyanın toplumsal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışabileceksi-
niz.

 � İletişim araçlarını kullanırken haklarınızın neler olduğunu öğrenerek 
bu hakları yerli yerinde kullanabileceksiniz.

 � İletişim araçlarını kullanırken sorumluluklarınızın neler olduğunu öğ-
renecek, sorumlu bir birey olarak üzerinize düşeni yapabileceksiniz.
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ANLATIMİLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

1. İLETİŞİM KURARAK ANLAŞIRIZ - OLUMLU İLETİŞİM

İletişim; bireylerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek is-
tedikleri duygu ve düşüncelerini ifade ettiği bir süreçtir. Tarihsel süreç 
içerisinde insanlar farklı yollarla birbiriyle iletişim kurarak anlaşmaya 
çalışmışlardır.

İnsanlar arasında kurulan iletişimin en önemli ögesi empati’dir. Empati 
anlayışını, "dış dünyayı karşımızdakinin penceresinden görmeye ça-
lışmak" olarak tanımlayabiliriz. Empati becersine sahip insanlar olumlu 
iletişim kurmaya yatkındırlar.

Etkin Dinleme Nedir?
İletişimde etkin dinleme en sağlıklı iletişim yöntemi olarak kabul edilir. 
Konuşmayı dinleyen kişinin, anlatanı yalnızca duyduğunu değil, aynı 
zamanda doğru olarak anladığını, algıladığını konuşma, jest ve mimik-
leri ile göstermesidir.

İyi bir dinleyici aşağıdaki özellikleri taşımalıdır;

• Karşısındaki kişiyi etkin dinlemelidir. 

• Dinleme sırasında onaylayıcı jest ve mimikler kullanılmalıdır. 

• Konuşmacının, sözünü kesmeden dinlemelidir. 

• Karşısındaki kişi ile göz teması kurmalıdır.

• Eleştiri yapmamalı ve yargılayıcı dil kullanmamalıdır.

• Dinlerken vereceği cevabı düşünmemelidir.

• Yargılamadan, suçlamadan dinlemelidir.

• Karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmalıdır.

BAŞLICA İLETİŞİM TÜRLERİ

BEDENSEL İLETİŞİM

YAZILI İLETİŞİM

SÖZLÜ İLETİŞİM

Toplumdaki kişiler arasında karşılıklı konuşmaya dayalı iletişimdir. Sözlü iletişimde ses tonu 
oldukça önemlidir.

Yazınsal yollarla sağlanan iletişimdir. Örneğin mektup, gazete, dergi ve kitaplardaki yazılarla 
yapılan iletişim yazılı iletişimdir.

Jest, mimik ve çeşitli bedensel hareketlerle sağlanan iletişimdir. Sözsüz iletişim de denilebilir.

İLETİŞİM KURARAK ANLAŞIRIZ - OLUMLU İLETİŞİM
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İLETİŞİM KURARAK ANLAŞIRIZ - OLUMLU İLETİŞİM

İOKBS SORUSU

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim türüne 
örnek olarak gösterilebilir?

A) Komşumuzu gördüğümüzde günaydın demek

B) Arkadaşımıza başımızı sallayarak selam vermek

C) Öğretmenimize sınavdan aldığımız puanı sormak

D) Hasta olan bir akrabamıza geçmiş olsun demek

Çözüm: Sözsüz iletişim; Jest, mimik ve çeşitli hareketler-
le sağlanan iletişimdir. A,C ve D seçeneklerinde verilen 
davranışlar sözlü iletişim ile ilgilidir. B seçeneğinde veri-
len "Arkadaşımıza başımızı sallayarak selam vermek" ise 
sözsüz iletişimdir.         Cevap B

BEN DİLİ VE SEN DİLİ 

Karşı tarafı suçlamadan kendi duygu düşüncelerimizi karşı-
mızdakine aktarmak ve yaşanan durumun bizde tam olarak 
ne hissettirdiğini karşı tarafa da hissettirme durumuna "ben 
dili" denir. Sen dili ise, genellikle karşı tarafı suçlayıcı bir 
konuşma tarzıdır. Sen dilini kullanan kişiler genellikle karşı 
tarafı eleştiren bir söylemde bulunurlar. 

Ben Dili:

• "Ben"le başlar veya "ben"le biter.

• Bireyin duygu ve düşüncelerini ortaya koyar.

• Empatik bir anlayış içerir. 

• Anlaşmazlıkları azaltır, konuşan kişiyi rahatlatır.

Sen Dili:

• "Sen"le başlar veya "sen"le biter.

• Yargılayıcı, eleştirici ve suçlayıcı olabilir.

• Kaşı tarafın savunmaya geçmesine neden olabilir. 

• Öfke, kızgınlık duyguları taşıyabilir.

Bunu biliyor muydunuz? 

Araştırmalara göre, insanların yüz yüze kurdukları 
iletişimde kelimelerin %7, ses tonunun %38, beden 

dilinin ise %55 önem taşıdığını, iletişimin yaklaşık %93’ünün 
sözcük kullanılmadan gerçekleştiği ortaya çıkmıştır.

Sen diline ve Ben diline örnekler

 � Oyuncaklarını dağınık bıraktığın için üzülüyorum (Ben 

dili)

 � Pandemi döneminde hijyen temizliğini bir türlü öğrene-
medin. (Sen dili) 

 � İşe geç gittiğin için işten çıkarılacağından endişe ediyo-
rum. (Ben dili) 

 � Kardeşinle iyi geçinmeyi bir türlü beceremiyorsun. (Sen 

dili) 

 � Derslerini zamanında çalışmıyorsun. (Sen dili) 

 � Makinaya bulaşıkları yerleştirmene çok sevindim. (Ben 

dili) 

İletişimi engelleyen bazı davranışlar şunlardır; 

• Kişilere emir vermek veya onları 
tehdit etmek

• Önyargılı davranmak

• Konuşma sırasında konuyu sap-
tırmak

• İnsanlara isim takmak ve onları 
yargılamak

• Öğüt vermek veya alay etmek 

• Karşımızdaki insanı yönlendirme-
ye çalışmak.

Empati Kurma:

Empati kurmak başka insanlarla iletişimin gücü-
nü artırır. Empati; duygu dünyamızı karşımızdaki 
insanın penceresinden, yani onun görüş alanın-
dan görmeye çalışmak demektir. Bir başka deyişle 
empati kendimizi başkalarının yerine koyarak dış 
dünyayı okumaktır.
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ETKİNLİK ZAMANI 1
İLETİŞİM KURARAK ANLAŞIRIZ  

OLUMLU İLETİŞİM

C. Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden 
uygun olanı yazınız.

       

Sen Dili

Beden Dili Yazılı İletişim Sözlü İletişim

Ben Dili Empati Olumsuz

 I. Bireyin kabul edilemeyen davranışları karşısında 
suçlayıcı, yargılayıcı ve eleştirici mesajlar içeren 
dile "……........…." denir.

 II. …….......…., kendimizi karşıdaki kişinin yerine ko-
yarak olaylara onun bakış açısıyla bakmaktır.

 III.  ……..............…. duygu ve düşüncelerin yüz ifadesi, 
el, kol ve baş hareketleri gibi yollarla anlatıldığı 
iletişim biçimidir. 

 IV. İletişim esnasında emir cümlelerinin veya argo ke-
limelerinin kullanılması iletişimi ….........….etkiler.

 V. Mektup, gazete, dergi ve kitaplardaki yazılar  ileti-
şimde ……...................…. oluşturur.

 VI. Ülkemizde bazı dağlık ve engebeli arazi yapısına 
sahip bölgelerde evler doğal koşullar nedeniyle bir-
birinden uzaktır. Bu nedenle yöre insanı, günlük 
hayattaki iletişimini ıslıkla yapmaktadır. Bu durum 
……................…. ile ilgilidir.

D. Tarihten günümüze bilim ve teknolojinin ge-
lişmesiyle iletişim türleri ve araçları da ge-
lişmektedir. İnsanlar tarih boyunca yazılı ve 
sözlü olarak iletişim kurmuştur. Bilim ve tek-
nolojinin gelişmesi ve yeni icatlarla mesafeler 
kısalmış iletişim farklı bir boyut kazanmıştır.

Aşağıdaki iletişim araçlarını verilen kutucuklarda 
geçmişten günümüze, doğru bir şekilde sıralayınız.

Mektup Duman Ev telefonu E-posta Telgraf

1. 2. 3. 4. 5.

A. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların 
yanına () yanlış olanların yanına () yazınız.

Cümleler  

1.
Etkin bir dinleyici konuşan kişiyi aktif olarak 
dinler. Ayrıca beden dili ile onu dinlediğinin 
mesajını verir.

2.
Beden Dili; Jest, mimik ve çeşitli hareketlerle 
sağlanan iletişimdir.

3.
Doğal davranmak ve karşıdaki kişiye değer 
vermek iletişim engellerinden biridir. 

4.
Sürekli öğüt vermek ve önyargılı olmak ileti-
şimi olumlu yönde etkiler. 

5.

Sosyal etkinliklere katılmak, topluma faydalı 
işler yapmak ve yeni insanlarla tanışmak bi-
reyler arası iletişimi etkiler. Sosyalleşmeye 
katkı sağlar. 

6.
Bireyin kabul edilemeyen davranışları karşı-
sında; suçlayıcı, yargılayıcı ve eleştirici me-
sajlar içeren dile "sen dili" denir.

B. Aşağıda "Ben dili" ve "Sen dili" ile ilgili ve-
rilen cümleleri () işareti ile işaretleyiniz. 

Ben

Dili

Sen

Dili

1.
Üşüdüğün için hastalanacağından en-
dişe ediyorum.

2. Arabayı sürerken hiç dikkatli değilsin.

3.
Eve neden geç saatlerde geliyorsun? 
Hiç akıllanmayacak mısın?

4.
Yangında evi yanan insanlara çok 
üzülüyorum.

5.
Dikkatini derse vermiyorsun. Bu yüz-
den sınavdan düşük puan alacağından 
korkuyorum.

6.
Koca bir yaz boyunca bisiklet sürmeyi 
beceremedin.

7.
Sürekli bu şekilde davranıyorsun. Bu 
durumda seninle arkadaşlık kurmak 
imkânsızdır. 
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F. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların yanına () yanlış olanların yanına () 
işaretini yazınız.

1 "Çok konuşarak her zaman sözümü kesiyorsun" ifadesi sen dili ile verilen bir mesajdır.

2 İletişim; sadece insanlar arasında değil, diğer canlılar arasında da meydana gelmektedir.

3 Sözlü iletişimin etkisi her zaman sözsüz iletişimin etkisinden fazladır.

4 Ben dilini daha çok kadınlar kullanırken sen dilini erkekler kullanmaktadır.

5 İlk insanlar duman veya çeşitli sesler çıkarak iletişim kurmaya çalışmışlardır.

6 Kaş-göz hareketlerini yapmak beden dili ile kurulan bir iletişim yöntemidir.

E. Aşağıda insanlar arası iletişimde bazı davranışların etki oranları verilmiştir.

Beden dili
% 60

Ses
% 30

Söz
% 10 Bu şema ile ilgili kişilerden hangilerinin yorumunun doğru 

olduğu söylenemez? Verilen kutucuğa işaretleyiniz.

Erhan: Beden dilini iyi kulla-
nan insanların empati beceri-
leri daha çok gelişmiştir.

Ece: İnsanlar arası iletişimde 
beden dili ile söz ve seslerin 
etkisi birbirinden farklıdır.

Songül: Günlük 
yaşamda insanlar 
kalabalık ortamlarda 
daha çok ses 
tonunun yüksek-
liğine önem verirler.

İsmail: İletişimde beden 
dilinin etkisi ses ve sözlerin 
etkinden daha fazladır.
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H. Aşağıda Nasreddin Hoca ile ilgi verilen hikayeyi okuyunuz. 

Nasreddin Hoca evin damından düşmüş, acı 

içinde kıvranırken yanına gelen komşuları:

- Hocam koca adamsın, dikkatli olsan düşmez-

din. Düştün bari biraz dayan. Neden bu kadar 

söylenip duruyorsun, demişler.

Hoca:

- Siz hiç damdan düştünüz mü, diye sormuş.

Komşular hep bir ağızdan:

-Hayır demişler.

Hoca:

-Öyleyse siz gidin de damdan düşen birisi gelsin benim yanıma, demiş.

Yaşanan olaydan hareketle verilen cümlelerden doğru olanların karşısına (D) yanlış olanların karşısına 
(Y) yazınız.

1. Komşularının "Neden bu kadar söylenip duruyorsun?" demeleri sen dili ile ilgilidir. 

2. Nasreddin Hoca suçlayıcı ve yargılayıcı konuşarak iletişimi olumsuz etkilemiştir. 

3.
Hocanın "Öyle ise siz gidin de damdan düşen biri gelsin yanıma." demesi kendisi ile empati yapabi-
lecek birini aradığını göstermektedir. 

4. Hocanın; "Siz hiç damdan düştünüz mü?" demesi sözlü iletişim ile ilgilidir. 

5. ‘’Hocam koca adamsın, dikkatli olsan düşmezdin.’’ diyenler empatiden yoksun hareket etmişlerdir. 

6. Diyaloglardan hareketle, komşuları ile Nasreddin Hoca arasında iletişim sorunu yaşandığı söylenebilir. 

G. "İnsanlarla olumlu iletişim kurmalıyız" diyen bir sosyal bilgiler öğretmeni bu duruma aşağıdaki 
numaralı görsellerden hangilerini kanıt gösterebilir? İşaretleyiniz.

1 2 3 4
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3. İletişim duygu, düşünce ya da bilgilerin bireyler, gruplar ve toplumlar arasında akla gelebilecek her türlü yolla 
(söz, yazı, görüntü, hareketler vb.) karşılıklı olarak aktarılmasıdır.

İnsanlar arasında;

    I. Duruşumuz 

   II. Tutumlarımız 

 III. Davranışlarımız 

verilenlerden hangileri iletişimi etkilemektedir? 

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

1. 
Konuşarak kurduğumuz iletişimdir. Yüz yüze 
veya telefonla yaptığımız görüşmelerde kulla-
nırız. Toplantılardaki konuşmalar …………….. 
şekillerine örnek olarak verilebilir.

Metinde noktalı yere;

 I. Sözlü iletişim

 II. Yazılı iletişim

 III. Sözsüz iletişim

hangileri yazılabilir?

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

2. 
İletişim kurarken içinde bulunduğumuz 
ortama ve duruma göre doğru yöntem 
ve araçlar tercih etmeliyiz. Bu sayede 
iletişimimiz daha etkili olur. 

Buna göre iletişim türlerinden;

 I. Ece’nin sınıfta sunum yapması 

 II. Kemal Öğretmen'in 10 Kasım etkinliklerinde konuş-
ma yapması 

 III. Futbolcuların maçta el kaldırarak arkadaşlarına 
mesaj vermesi 

 IV. Polisin trafikte hareket halindeki araçlara anons 
yapması 

hangileri diğerlerinden farklıdır?

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



MUTLU       YAYINCILIKMUTLU       YAYINCILIK 7. SınıfSosyal Bilgiler Ustası 17 

1

MUTLU       YAYINCILIKMUTLU       YAYINCILIK

M
U

TLU
        YA

YIN
CILIK

İLETİŞİM KURARAK ANLAŞIRIZ - OLUMLU İLETİŞİM

4. Empati, kişinin; kendisini karşısındakinin yerine koyarak 
onu anlamaya çalışmasıdır. Bir olay ya da bir durumda 
kişi kendisini, karşısındakinin yerine koyarak olaylara 
bir de onun gözünden bakması empati olarak da ta-
nımlanabilir.  Böylece kişi, karşısındakini ön yargılarıyla 
yargılamamayı da öğrenmektedir.

Empati hakkında;

          I.  Empati yapan kişi karşısındakine değer verdiğini 
gösterir.

           II.  Ön yargılı bireylerde empati becerisi gelişmiştir. 

          III.  Empati yapan kişi aynı zamanda benzer duyguları 
paylaştığını ifade eder. 

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylene-
mez? 

A) I ve II   B) Yalnız II

C) I ve III   D) I, II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir 
iletişim türüdür? 

A) Parmak sallamak  B) Islık çalmak 

C) Kaş-göz hareketi yapmak D)  Burun kıvırmak

6. 

Bireyler arası iletişim ön yargılar 
üzerine kurulu tek yönlü ve 
karşılıklıdır.

Bireyler arası iletişim bilginin, 
duygunun, düşüncenin, 
yaşantının paylaşımıdır.

Bireyler arası iletişimin sağlıklı 
olması için taraflar mutlaka 
aynı ortamda bulunmalıdırlar.

I.

II.

III.

IV.

Bireyler arası iletişimde en az 
iki insan vardır.

Bireyler arası iletişim ile ilgili verilen bilgilerden 
hangileri doğru değildir?

A) I ve II   B) II ve III

C) II ve IV   D) I, II ve IV

7. 
Bu duruş şekli toplantı veya ko-
nuşmanın bitmesini istiyor. Kişi 
bulunduğu ortamdan sıkılmıştır. 

Bu duruş şeklinde kişi rahat ve 
öz güvenlidir. Ayrıca konuşmaya 
isteklidir. 

Verilen görsellerden hareketle;

 I. İletişim hatalarının çoğu sözsüz iletişimden kaynaklanmaktadır. 

 II. Beden dili insanların duygu ve düşünceleri hakkında bilgi vermektedir. 

 III. Sözsüz iletişim bireylerde empati becerisini geliştirmektedir. 

çıkarımlarından hangileri yapılamaz? 

A) I ve II B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III
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10. 

• Dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz. 

• Yeni şeyler öğrenmeye istekli olduğumuzu hissetirmeliyiz.

• Kendisini dinlediğimizi jest ve mimiklerle belli etmeliyiz.

• Konuşmacıyı dinlediğimizi hissettirmeliyiz. 

• Göz teması kurmaktan kaçınmamalıyız.

• Gerektiğinde soru sormak üzere dinlemeliyiz. 

Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamaktadır? 

A) Etkin dinlemeye B) Ön yargılı olmaya C) Sen dili kullanımına D) Etkili konuşmaya 

8. Yazı kullanarak gerçekleştirdiğimiz iletişimdir. Sümer-
lerin yazıyı bulması ve daha sonra farklı medeniyetlerin 
yazı sistemini geliştirmesi bu iletişim türüne katkı sağ-
lamıştır. Mektuplar, faks mesajları, elektronik postalar, 
bültenler yazılı iletişime örnektir.

Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimde önemli yer 
tutan unsurlardan biri değildir? 

A) Kelimelerin dil ile ifade ediliş şekli

B) Yazının okunaklı olması

C) Kelimelerin doğru yazılması

D) Yazıdaki şekil-zemin ilişkisine önem verilmesi

9. 
İletişim sürecinde insanlar; %7 oranında konu-
şulan sözleri, %38 oranında ses tonunu ve %55 
oranında beden dilini dikkate alıyorlar. 

(Yusuf Özbilen, "Sözel Olmayan İletişim")

Bu bilgilere göre;

 I. İletişimde ses tonu, konuşulan sözlerden daha et-
kilidir. 

 II. İletişimde, dinleyicinin kelimeleri anlamlandırması 
anlamayı etkilememektedir.

 III. İnsanlar, iletişimde beden dilini diğer unsurlara göre 
daha fazla dikkate alırlar. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız III   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III
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13. 

• Dikkatsiz dinleme

• Ön yargılı dinleme

• Geri bildirim yapmama

• Yetersiz algılama 

• Yanlış yorumlama

• Soru sormama

Bu verilenlerden hareketle aşağıdaki hangi çıkarıma ulaşılabilir?

A) İletişimde dinleyiciden kaynaklı sorunlardır.

B) İletişimde çevresel etkenlerden kaynaklı sorunlardır.

C) İletişimde konuşmacıdan kaynaklı sorunlardır.

D) İletişimde ortamdan kaynaklı sorunlardır.

12. Tarihe damgasını vuran kişilerin ortak özelliklerinden 
birisi de etkili konuşma yeteneklerinin gelişmiş olma-
sıdır.

Verilenlerden;

 I. Güçlü bir hitabete sahip olmaları 

 II. Kelimeleri düzgün ve uygun yerde kullanmaları

 III. Kelime hazinelerinin güçlü olması 

 IV. Son sözü söylemede aceleci davranmaları 

hangileri etkili konuşan insanların bir özelliği de-
ğildir? 

A) I B) II C) III D) IV

11. 

“Aynı dili konuşanlar 
değil aynı duyguları 

paylaşanlar anlaşabilir.”

MEVLANA

Mevlana’nın bu sözünden hareketle; 

 I. Önemli olanın renk, ırk, dil, cinsiyet değil, İnsanlar 
arasında duygusal bağın olmasıdır.

 II. Dil birliği kişilerin empati kurmasını kolaylaştırır. 

 III. Duygu birliği iletişimi olumlu etkiler. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I   B) I ve III

C) I ve II   D) I, II ve III
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ANLATIM
MEDYANIN HAYATIMIZDAKİ YERİ

MEDYA NEDİR?

Medya; gazete, dergi, radyo, televizyon, genel ağ gibi kitle iletişim 

araçlarının tümünü kapsayan genel bir terimdir. Medya günümüzde 

insanlar arasındaki iletişimde önemli rol oynamaktadır.

Kitle İletişimi

Çok kısa sürede, yer problemi olmaksızın binlerce hatta milyonlarca 

insana istenen mesajların iletilmesidir. Başlıca kitle iletişim araçları 

ise televizyon, genel ağ, gazete,  dergi, radyo gibi araçlardır. Rad-

yo işitsel bir iletişim aracı iken dergi ve gazete hem yazınsal hem 

görsel bir iletişim aracıdır. Televizyon ve internet ise görsel işitsel 

ve yazınsal bir iletişim aracıdır. Kitle iletişim araçları toplumda ka-

muoyu oluşturarak dayanışma ve yardımlaşmayı sağlar. Böylece 

çeşitli sorunların çözümüne katkıda bulunmuş olur.

Sosyal Medyayı öğrenelim

Bireylerin, ağ üzerinden haber takibi yapma, mesaj, fotoğraf ve ses 

gönderme işlemlerine sosyal medya denir. Sosyal medya, toplumsal 

olaylarda hızlı bir biçimde bilinçlenme ve etkileşim sağlar. Bu açıdan 

günümüz dünyasında geniş bir kullanıcı kitlesi bulunmaktadır.

Kitle iletişim araçlarının bazı özellikleri:

1. Kitle iletişim araçları, çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda 

ulaştırabilmektedir.

2. Kitle iletişim araçları, sürekli ve düzenli yayınları ile toplumda 

kendilerine karşı bir talebin  ve kamuoyunun oluşmasına neden 

olur.

3. Kitle iletişim araçları ile aktarılan mesajlar inandırıcılık ve alıcıyı 

ikna etme özelliğini de kazanmaktadır.

4. Günümüzde genel ağ ve televizyon, iletiyi olay anında aktara-

bilme özelliğine sahiptir. Bu yönüyle insanlar üzerinde etkilidir. 

5. Kitle iletişim araçları ile gerçekleşen iletişim sürecinde bireyler 

hem eğlenmekte  hem de dünyada olup bitenlerden haberdar 

olmaktadırlar.

MUTLUMEDYAMUTLUHABER

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ


