6.SINIF SOSYAL BİLGİLER 5.ÜNİTE: ÜRETİM, DAĞITIM ve TÜKETİM
ÜNİTE KAVRAMLARI
DOĞAL KAYNAK: İnsanların herhangi
bir müdahalesi olmadan doğada Allah
tarafından yaratılmış kaynaklardır.

SANAYİ: İnsanların ham maddeleri,
işlenmiş veya yarı işlenmiş ürün hâline
getirmek için yaptıkları faaliyetlerin
tümüdür.

Örnek: Toprak, Madenler, su, ormanlar.

TİCARET: Kar elde etmek amacıyla
yapılan alım-satım etkinliğidir.

BEŞERİ KAYNAK: İnsanlar tarafından
yapılan doğal olmayan kaynaklardır.
Örnek: Fabrikalar, barajlar, tüneller,
köprüler gibi.

TURİZM: İnsanların yaşadıkları yerden
ayrılarak başka yerlere kısa süreli geziler
yapmasına ve bu gezilerin oluşturduğu
faaliyetlerin bütünüdür.

SERACILIK: Tarım ürünlerini, uygun
koşulları oluşturarak mevsimi dışında
üretmedir.

TURUNÇGİLLER
(Narenciye):
Portakal, mandalina, limon, greyfurt gibi
meyvelerdir.

HİZMET SEKTÖRÜ: Eğitim, sağlık,
bankacılık, ulaşım gibi alanların genelidir.

TARIM: Toprağın ekilmesi veya
işlenmesi
yoluyla
topraktan
yararlanılmasıdır.

YENİLENEMEYEN (Fosil) ENERJİ
KAYNAKLARI: Kullanıldıkça tükenen
ve tekrar oluşması çok uzun yıllar alan
enerji kaynaklarıdır.
Örnek: Taş kömürü, linyit, petrol, doğal
gaz ve nükleer enerji gibi.

HAYVANCILIK:
Hayvanların
bakılması, yetiştirilmesi ve hayvanlardan
elde edilen ürünlerin pazarlanmasıdır.
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PAZARLAMA: Bir ürünün, bir malın,
bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla;
tanıtmayı,
paketlemeyi,
satış
elemanlarının yetiştirilmesini içeren,
etkinliklerin bütünüdür.

YENİLENEBİLEN
ENERJİ
KAYNAKLARI:
Kullanıldıkça
tükenmeyen ve tekrar oluşması çok uzun
yıllar almayan enerji kaynaklarıdır.
Örnek: Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi,
hidroelektrik enerji ve jeotermal enerji
gibi

VERGİ:
Devletin,
kişilerden,
kurumlardan, satılan ürünlerden devlet
hizmetlerini sağlamak amacıyla yasal
olarak aldığı paraya vergi denir.

HİDROELEKTRİK ENERJİ: Suyun
akış hızından yararlanılarak elde edilen
enerjidir.

KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV):
Alınan ürünlerin fiyatı üzerinden alınan
paradır. Bireyler fiş ya da fatura alır,
işyerleri fiş veya faturaya yansıtılan
vergiyi devlete ödediği için dolaylı
yoldan ödenen vergidir.

JEOTERMAL ENERJİ: Yer altında
bulunan sıcak suyun yeryüzüne çıktığı
yerlerde santrallerin kurulmasıyla oluşan
enerjidir.

YATIRIM: Belirli bir kaynağın ya da
değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı
bir biçimde kullanılmasıdır.

KURUMLAR
VERGİSİ:
Kamu
kurumları, şirket ve kooperatif, dernek ve
vakıflara ait kazançların vergisidir.

SERMAYE: Yatırımın kurulması ve
yürütülmesi için gerekli olan paradır.
EMLAK VERGİSİ: Ev sahibi olan
insanların ödediği vergidir.
HAM MADDE: İşlenmemiş veya yarı
işlenmiş maddelerdir.
Örnek:

Süt,

buğday

gibi.
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MESLEK: Bir kişinin geçimini sağlamak
için yaptığı sürekli iştir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
(MTV): Motorlu kara taşıtları, uçak ve
helikopterler için ödenen vergidir.

Meslek Seçiminde Dikkat Edilmesi
Gereken Unsurlar:
 Bireyin yetenekleri belirlenmeli
 İlgi alanları keşfedilmeli
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV):
Lüks ürünlerden alınan vergilerdir: Cep
telefonu, otomobil, akaryakıt ürünleri.

 Kişilik özellikleri ortaya konmalı
 İlgi duyduğu meslekler incelenmeli
 Mesleki tercihine
gereken eğitim

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ: Konuşma,
mesajlaşma ve internet gibi hizmetlerin
bedeli üzerinden hesaplanarak devlete
iletilen ücrettir.

NİTELİKLİ İNSAN: İlgi, istek ve
yetenekleri doğrultusunda iyi eğitim
alarak kendini yetiştiren ve ülkesine katkı
sağlayan insanlardır.
Nitelikli İnsanların Ortak Özellikleri:
 Yeniliklere ve gelişmelere açıktır.
 İşinde başarılı olurlar.
 Üretken olurlar.
 İşini iyi yaparlar.
 Eleştirilere açık olurlar.
 Çevresindekilere örnek olurlar.
 Zamandan, enerjiden, malzemeden,
emekten tasarruf ederler.
 Alanında uzmandırlar.
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göre

alması

DERS NOTU, TEST, ETKİNLİK, BULMACA
PDF DÖKÜMANLARI ve VİDEOLARI İÇİN
AŞAĞIDAKİ YOUTUBE LİNKİNE
TIKLAYINIZ.

https://www.youtube.com/channel/UC10r3pDH
Wk-0kstFT-ggI0g?view_as=subscriber

KANAL ADI:
Sosyal Hocası Mustafa
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