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AÇIKLAMALAR

KOD 762SHD024

ALAN Aile ve Tüketici Hizmetleri

DAL/MESLEK Ev ve Kurum Hizmetleri

MODÜLÜN ADI Ailede Kaynakları Kullanma

MODÜLÜN TANIMI Ailenin kaynaklarının ihtiyaçlarına yönelik planlanmasının
sağlandığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.

YETERLİK Ailenin kaynaklarını ihtiyaçlarına yönelik planlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Uygun ortam ve koşullar sağlandığında ailenin kaynaklarını
ihtiyaçlarına yönelik doğru planlayabileceksiniz.

Amaçlar

1. Ailenin ihtiyaçlarını doğru belirleyebileceksiniz.

2. Aile kaynaklarını doğru belirleyebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Uygun koşullarda sınıf ortamı
Donanımlar: İnternet, yazılı ve görsel yayınlar, tepegöz,

konuyla ilgili afiş, broşür vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci;

Aile toplumun en küçük sosyal birimidir. Toplumların gelişmesi ailelerin gelişmesi ile
doğru orantılıdır. Aile, ihtiyaçlarını çok iyi tanımlıyabilmeli, özelliklerini, çeşitlerini ve bu
ihtiyaçları etkileyen etmenler doğrultusunda elindeki kaynakları çok iyi bilmeli, bunları
ekonomik ve yararlı bir şekilde kullanabilmelidir.

Günümüz şartlarında aile bireylerinin elindeki kaynakları çok iyi değerlendirmesi, güç
durumda kalmaması bakımından önemlidir. Gelir ve giderlerin saptanması, gereksinimlerin
önem derecesine göre sıralanması ve harcamaların bu saptamalar çerçevesinde yapılması aile
yaşamını önemli derecede etkileyen ekonomik düzensizlikleri kısmen önleyebilir. Ayrıca
gelir ve giderin düzenli planlanması ile belli miktarlarda yapılacak artırımlarla da yeni
yatırımlar yapılabilir.

Bu modül ile ailenin bir üyesi ve toplumun tüketici bir ferdi olarak ailenin
ihtiyaçlarına göre kaynaklarının düzenli, verimli kullanılması ve planlanması ile ilgili bilgi
ve becerileri kazanacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Uygun ortam ve koşullar sağlandığında ailenin ihtiyaçlarını doğru
belirleyebileceksiniz.

 Ailenin ihtiyaçlarının karşılanmasının önemini araştırınız.

 Ailenin ihtiyaçlarını etkileyen faktörleri araştırınız.

 Edindiğiniz bilgileri dosyalayınız.

 Arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. AİLENİN İHTİYAÇLARI

Ev, tüm aile bireylerinin birarada yaşadığı ortak hedeflerin gerçekleştirildiği,
ihtiyaçların karşılandığı bir yerdir. Ailenin ihtiyaçları, toplumdan topluma değişiklik
göstermektedir.

Hızla değişen ve gelişen toplumsal olaylar, teknoloji ve iletişim alanındaki hızlı
gelişmeler birey ve aile hayatına yeni ürünler ve hizmetler sunmakta dolayısıyla birey ve
ailelerin ihtiyaçlarına da değişiklik olarak yansımaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 1.1: Aile

1.1. Tanımı ve Önemi

Aile; aynı çatı altında yaşayan, aynı geliri paylaşan, aralarında kan bağı olan, ortak
değerlere sahip, birbirleriyle etkileşim hâlinde olan bireylerin oluşturduğu toplumun en
küçük birimidir.

Aile birçok yönüyle diğer sosyal yapılardan farklı, kendine özgü özellikleri bulunan
sosyal bir kurumdur.

Toplumsal yapıdan çok etkilenen ailenin birtakım özellikleri vardır. Bunlar:

 Aile evrenseldir, tarih boyunca görülen tüm toplumlarda bulunur.

 Aile bireyleri arasında duygusal, uzun süreli ve yüz yüze ilişkiler vardır.

 Toplumun en küçük sosyal birimidir ve bulunduğu toplumun özelliklerini taşır.

 Aile sadece biyolojik değil, toplumsal ve kültürel etmenlerin de etkisiyle
kurulan bir kurumdur. Çünkü toplumun devamını sağlayacak düzenlemelerin
yapıldığı, toplumsallaşmanın ilk gerçekleştiği yer aile ortamıdır.

 Aile yapısı, toplum yapısında meydana gelen köklü değişimlere bağlı olarak
değişir. Örneğin, kentleşmeyle birlikte kırsal bölgelere özgü geniş aile tipi,
çekirdek aileye dönüşmüştür.

 Aile üyeleri toplumca belirlenmiş karşılıklı hak ve ödevlere sahiptir.

 Aile grubu, akrabalık adını alan daha geniş bir grubun içinde yer alır.

 Aile, evlenme adını alan kadın ve erkek birlikteliğinin toplumca tanındığı bir
sözleşmeyle kurulur.

 Aile içinde cinslere göre iş bölümünün yanında yaşa göre de iş bölümü vardır.
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 Toplumun kurallarından ve geleneklerden çok etkilenir.

 Aile bireyleri arasındaki ilişki ve iletişim süreklidir.

 Aile üyeleri arasında dayanışma vardır.

Resim 1.2: Çekirdek aile

İhtiyaç, karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü; karşılandığı zaman mutluluk, zevk ve
haz veren bir duygudur. İhtiyaçlar kişiden kişiye, zamandan zamana farklılık göstermektedir.
İhtiyaçlar dinamiktir ve devamlı değişir.

İhtiyacın kaynağı ya da ortaya çıkış nedeni insanoğlunun hem hayatını devam ettirmek
zorunda olması hem de hayat standardını yükseltme düşüncesidir. Doğumla birlikte ortaya
çıkan yeme, içme, giyinme, barınma ihtiyaçları, zamanla çeşitlenerek artar.

Hayat standardını yükseltmeyi amaçlayan insanın ev, otomobil, yazlık ev, yat gibi
ihtiyaçları ise içinde yaşanılan doğa, ülkenin ekonomik gelişme düzeyi, dini ve ahlaki
değerler, gelenek, görenek ve alışkanlıklar, sosyal statü gibi etkenlere bağlı olarak
toplumdan topluma değişiklik gösterir.

Resim 1.3: Farklı bireylerin ihtiyaçları
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Ailenin ihtiyaçları, ailede yokluğu her zaman hissedilen karşılandığı zaman huzur,
mutluluk ve sevinç; karşılanmadığı zaman üzüntü ve acı veren duygu şeklinde
tanımlanabilir.

Ailede ihtiyaçlar çok iyi tespit edilir ve karşılanmaya çalışılırsa o ailenin yaşama
standardı yükselir, aile bireyleri psikolojik doyuma ulaşır, daha huzurlu ve mutlu olurlar.
Ailenin ihtiyaçları ailenin yapısına, oturduğu yere (şehir, köy, kasaba, büyükşehir), zamana,
aile bireylerinin sayısına ve yaşlarına, aile bireylerinin cinsiyetlerine, mevsimlere göre vb.
değişiklik gösterebilir.

1.2. Özellikleri

 İhtiyaçlar sonsuzdur: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte mal ve hizmetler
artmış, dolayısıyla ihtiyaçlar da artmıştır. İnsanların gidermek istedikleri çok
sayıda ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçların bir bölümü periyodik olarak süreklilik arz
eder. Yani tekrar tekrar karşılanmaları gerekir. Yeme, içme, giyinme gibi bu tür
ihtiyaçlar aynı zamanda zorunlu ihtiyaçlar olarak da adlandırılırlar. Hayat
standardının yükseltilmesiyle ilişkili olan ve kültürel ihtiyaçlar olarak
adlandırılan ihtiyaçlara her geçen gün yenileri ilave olmaktadır. Toplumların
sosyal ve ekonomik gelişmeleri, teknolojik ilerlemeler, kitle iletişim araçlarının
gelişmesi, insanların zevk ve tercihlerinin zamanla değişmesi gibi faktörler bu
tür ihtiyaçları sürekli artırmaktadır. Geçmiş toplumların bu tür ihtiyaçları
arasında nicelik ve nitelik yönünden önemli farklar olduğu gibi günümüz
toplumları ile gelecek toplumlar arasında da bu farklar gittikçe artacaktır.
Örneğin geçmiş nesiller için buzdolabı, televizyon, çamaşır ve bulaşık makinesi,
video vb. ihtiyaçlar söz konusu değilken gelecek toplumlar ise bugün bizim
tasavvur edemediğimiz tipte ve çeşitte yeni ihtiyaçlarla tanışacaklardır.

 İhtiyaçlar şiddet bakımından farklıdır: Bazı ihtiyaçların şiddeti
diğerlerine oranla daha fazladır. Genel olarak zorunlu ihtiyaçların şiddetinin
zorunlu olmayan ihtiyaçlara göre daha fazla olduğu bilinir. İhtiyaçların şiddet
bakımından farklılık göstermesi insanları daha rasyonel davranmaya zorlar.
Bütün ihtiyaçların şiddeti birbirine eşit olsaydı insanlar, sınırlı imkânlarıyla
önce hangi ihtiyaçlarını karşılayacaklarına karar veremezlerdi. Şiddetlerin farklı
olması nedeniyle insanlar ihtiyaçlarını karşılarken bir tercih ve sıralama
yaparlar. Örneğin, yemek yeme ihtiyacı sinemaya gitme ihtiyacından daha
şiddetlidir.

 Alışkanlık hâline gelince şiddetleri artar: Başlangıçta şiddet derecesi
düşük olan bir ihtiyaç aralıklarla karşılandığında zamanla şiddeti artabilir.
Düzenli olarak karşılanma durumunda o ihtiyaç alışkanlık hâlini alır. Sigara
tiryakiliği ve alkol bağımlılığı, ihtiyaçların karşılandıkça şiddetlerinin artmasına
örnek verilebilir.

 Tatmin edildikçe onlara duyulan istek azalır: İhtiyaçlar ara verilmeden
karşılandıkları zaman onlara duyulan şiddet azalır. Sıralamada geriye düşer ve
onların yerini başka ihtiyaçlar alır. Örneğin, çok susamış olan bir kişi için su
içmek en şiddetli ihtiyaç durumundadır. Bu kişi ara vermeden birkaç bardak su
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içtiğinde su ihtiyacının şiddeti azalır. Su ihtiyacı karşılanıp şiddeti azaldığından
onun yerine yemek ihtiyacı ön plana çıkabilir.

 İhtiyaçlar bazen birbirinin yerine geçebilir: İhtiyaçlar çoğu kez
birbirinin yerine geçebilir. Özellikle zorunlu olmayan ihtiyaçlarda bu durum
daha çok görülür. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen bir aile sinemaya
gitmek yerine pikniğe gitmeyi tercih edebilir. Ayrıca insanlar, ihtiyaçlarını
belirli bir mal yerine başka mallarla da giderebilirler. Örneğin, meyve yeme
ihtiyacı elma yerine portakalla sıcak içecek ihtiyacı çay yerine kahveyle
giderilebilir.

1.3. Çeşitleri

Ailenin ihtiyaçları zorunlu olan ve zorunlu olmayan ihtiyaçlar şeklinde
gruplandırılabilir.

1.3.1. Ailenin Zorunlu İhtiyaçları

Aile bireylerinin temel ihtiyaçları yiyecek, barınma ve bakımdır. Aile bireylerin bu
temel ihtiyaçlarını karşılayan doğal bir çevre oluşturur. Bu çevre içerisinde yetişen birey,
hayatta canlı kalabilir ve kendisi de zamanla kendi çocuklarına aynı doğal çevreyi sunar.

Bu gereksinimler başka kurumlar tarafından karşılanabilse de aile ortamı, bunları en
uygun biçimde sağlayan yerdir. Tatmin edilmedikleri zaman acı duygusu verir.

Şekil 1.1: Ailenin zorunlu ihtiyaçları

 Beslenme ihtiyacı: Beslenme, toplumun ve onu oluşturan fertlerin hayatlarını
etkileyen önemli bir faktör ve temel bir gerekliliktir. Vücudun büyüme ve
gelişmesi, verimli çalışması, dış etkenlere ve hastalıklara karşı dirençli
olabilmesi için sağlığın temelini oluşturan yeterli ve dengeli beslenme

AİLENİN ZORUNLU
İHTİYAÇLARI

BESLENME GİYİNME BARINMA
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önemlidir. İnsanlar, bu zorunlu ihtiyaçlarını genellikle evde aile ortamında
sağlarlar.

Bizim toplumumuzda genellikle aile bireylerinin beslenmesinden anne sorumludur.
Diğer aile bireyleri, yiyeceklerin hazırlanması ve sunulmasında anneye yardımcı olurlar.

Resim 1.4: Beslenme ihtiyacı

 Giyinme ihtiyacı: İnsanlar örtünmek, süslenmek, göze hoş görünmek, çevrenin
olumsuz etkilerinden korunmak, toplum içerisinde bir yer edinmek ve
psikolojik yönden tatmin olmak için giyinirler. Giyinme ihtiyacı bir
zorunluluktur.

 Ailenin barınma ihtiyacı: Barınma, insanlar var olduğundan bu yana
hissedilen bir ihtiyaçtır. İlk insanlar sıcak, soğuk, yağmur, kar gibi hava
şartlarından ve yabani hayvanlardan korunmak için bir barınma ihtiyacı
duymuşlar, bunun için mağaraları kullanmışlardır. Günümüzde insanlar,
modern yapılar içerisinde yemek yeme, uyuma, temizlik vb. ihtiyaçlarını
gidermektedirler. Her aile kendi ekonomik durumuna göre büyük ya da küçük,
lüks ya da mütevazı bir evde oturmaktadır.

1.3.2. Ailenin Zorunlu Olmayan İhtiyaçları

Öncelikli olmayan ihtiyaçlar bireylerin isteklerini ifade eder. Bunlara lüks ihtiyaçlar
ya da zorunlu olmayan ihtiyaçlar da denir. Karşılanmadıkları zaman fazla acı vermemekle
beraber tatmin edilince insana mutluluk veren ihtiyaçlardır. Müzik dinlemek, seyahat etmek
vb.

Bireyler, içinde bulundukları ortamın ve bireysel yapılarının etkisi altında kalarak
farklı ihtiyaçlara farklı biçimde önem verirler. Her ailenin önem verme derecesi değişebilir.
Örneğin, bazı aileler için pikniğe gitmek önemli bazıları içinse sinemaya gitmek önemlidir.
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Aile bireylerinin zorunlu ihtiyaçları arasında yer alan beslenme, barınma ve giyim
ihtiyaçları kadar sevgi, ait olma, güven, şefkat vb. duygusal ve sosyal temel ihtiyaçlar da aile
bireyleri açısından son derece önemlidir. Özellikle bebeklik çağında anne sıcaklığı ve
şefkati, birey için hayati bir önem taşır.

1.4. İhtiyacı Etkileyen Faktörler

Her ailenin ihtiyaçları farklıdır ve değişkendir. Bu ihtiyaçları etkileyen birtakım
faktörler vardır. Bu faktörler:

 Ailedeki birey sayısı: Ailedeki birey sayısı ailenin ihtiyaçlarını etkileyen
faktörlerin başında gelmektedir. Ailedeki birey sayısı arttıkça ihtiyaçların
miktarı ve çeşidi de buna paralel olarak artar. Dört kişilik bir çekirdek ailenin
ihtiyaçları ile yedi sekiz kişilik geniş bir ailenin ihtiyaçları aynı değildir.

Resim 1.5: İhtiyacı etkileyen faktörlerden birisi ailedeki birey sayısı

 Ailenin oturduğu yer: Ailenin oturduğu yer, ailenin ihtiyaçlarını
etkilemektedir. Büyükşehirlerde yaşayan dört kişilik bir çekirdek ailenin
ihtiyaçları ile küçük bir kasabada yaşayan dört kişilik çekirdek ailenin
ihtiyaçları aynı olamaz. Büyükşehirlerde yaşayan aileler, zorunlu olmayan
ihtiyaçlarına daha fazla para ayırabilmektedirler.

 Ailenin sosyal durumu: Ailenin sosyal yaşamı, çevresindeki kişi ve kurumlarla
iletişimi ihtiyaçlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Eve sürekli misafir kabul
etmek ya da sürekli dışarıda iş yemeklerine gitmek, sportif etkinliklere
katılmak, kulüp ve dernek çalışmalarına katılmak vb. faaliyetler ailenin
ihtiyaçlarını etkilemektedir.

 Mevsim ve iklimler: Kışın soğuk havalarda insanlar ısınma ihtiyacı duyarlar.
Bunun için evde bir ısınma aracı kullanılır. Bu soba, klima ya da kalorifer
olabilir. Bunlar aileye yakıt giderleri olarak yansır. Yazın ise çalışma
ortamından bunalan insanlar tatile çıkma ihtiyacı duyarlar.
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 Evin fiziksel şartları: Ailenin oturduğu evin fiziki şartları; sobalı veya
kaloriferli olup olmaması, bahçeli bir ev ya da bir apartman dairesi olup
olmaması, evin büyüklüğü, ısıtma ve aydınlatma durumu ihtiyaçları etkileyen
unsurlardır.

 Ailenin ekonomik durumu: Geliri yüksek olan aileler, zorunlu ihtiyaçlarının
yanında zorunlu olmayan ihtiyaçlarına daha fazla yer verebilirler. Daha büyük
bir evde oturulabilir, tüm aile bireylerine otomobil alınabilir, daha sık tatile
çıkılabilir, evde yardımcı çalıştırılabilir vb.

 Ailede özel durumu olan bireylerin varlığı: Ailede özel bakım gerektiren
küçük bebek, yaşlı ya da hasta bireylerin varlığı ihtiyaçları önemli ölçüde
etkiler. Küçük bebeklerin mama, bez ve sağlık giderleri, yaşlı ve hasta kişilerin
özel beslenmeleri ve sağlık giderleri ihtiyaçların artmasına yol açar.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Ailede ihtiyaçları etkileyen faktörlerle ilgili uyarıcı pano hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Ailede ihtiyaçları etkileyen faktörleri
araştırınız.

 Yazılı ve görsel kaynaklardan
yaralanabilirsiniz.

 İnternet ortamından yararlanabilirsiniz.

 Ailede ihtiyaçları etkileyen faktörleri
gruplandırınız.

 Ailenin birey sayısı, sosyoekonomik
durumu, özel durumları vb. şekilde
gruplandırma yapabilirsiniz.

 Edindiğiniz bilgileri düzenleyiniz.
 Temiz ve düzenli çalışmaya özen

gösterebilirsiniz.

 Edindiğiniz bilgilerle ilgili resim ve
fotoğraf derleyiniz.

 Çeşitli kaynaklardan ve İnternet
ortamından yararlanabilirsiniz.

 Panonuzu hazırlayınız.  Renkli fon kartonlarından
yararlanabilirsiniz.

 Edindiğiniz bilgileri, resim ve
fotoğrafları panonuza yerleştiriniz.

 Bilgilerle resim ve fotoğrafların
eşleşmesine dikkat edebilirsiniz.

 Panonuza uygun bir başlık bulunuz.
 Başlığınızın dikkat çekici olmasına özen

gösterebilirsiniz.

 Hazırladığınız panoyu arkadaşlarınızın
görebileceği uygun bir yere asınız.

 Arkadaşlarınızın görüş ve önerilerini
dikkate alabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Ailenin ihtiyaçları toplumdan topluma değişiklik göstermektedir.

2. ( ) Aile; aynı çatı altında yaşayan, aynı geliri paylaşan, aralarında kan bağı
olan, ortak değerlere sahip, birbirleriyle etkileşim hâlinde olan bireylerin
oluşturduğu toplumun en küçük birimidir.

3. ( ) Aile yapısı, toplum yapısında meydana gelen köklü değişimlere bağlı
olarak değişiklik göstermez.

4. ( ) İhtiyaçlar kişiden kişiye, zamandan zamana farklılık göstermez.

5. ( ) Ailenin ihtiyaçları, ailede yokluğu her zaman hissedilen karşılandığı zaman
huzur, mutluluk ve sevinç; karşılanmadığı zaman üzüntü ve acı veren duygu
şeklinde tanımlanabilir.

6. ( ) Ailenin ihtiyaçları; ailenin yapısına, oturduğu yere, zamana, aile
bireylerinin sayısına ve yaşlarına, aile bireylerinin cinsiyetlerine, mevsimlere
göre vb. değişiklik göstermez.

7. ( ) İhtiyaçlar şiddet bakımından farklılık gösterir.

8. ( ) Aile bireylerinin temel ihtiyaçları yiyecek, barınma ve bakımdır.

9. ( ) Lüks sayılabilecek ihtiyaçlar zorunlu ihtiyaçlardır.

10. ( ) Ailedeki birey sayısı ihtiyacı etkileyen faktörlerden biridir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Uygun ortam ve koşullar sağlandığında aile kaynaklarını doğru belirleyebileceksiniz.

 Ailenin kaynakları nelerdir? Araştırınız.

 Edindiğiniz bilgileri dosyalayınız.

 Arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. AİLE KAYNAKLARI

Toplum hayatının gelişip kalkınması ve mutluluğu; aile bireylerinin eğitimi, bireylerin
üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi ve elindeki kaynakları düzenli
kullanması ile mümkün olmaktadır. Aile bireylerinin tüketici olmaktan çok üretici olması
gerekir. Bu da elindeki kaynakları çok iyi bilmesi ve bunları düzenli, planlı, ekonomik
kullanması ile mümkündür.

Ailenin kaynakları; bireysel kaynaklar (para, zaman ve enerji, bilgi, beceri), teknolojik
kaynaklar (araç gereç, materyaller), toplumsal kaynaklar (kütüphane, konferans, sergi,
gösteri) olmak üzere üç grup altında toplanır.

2.1. Bireysel Kaynaklar

“İnsan kaynakları” olarak da ifade edilebilen; bilgi, beceri, duygusal özellik, sağlık,
enerji, zaman vb. bireysel kaynaklardır. Birey bu kaynakları birinci derecede kendi
taleplerini karşılamak için kullanabilir. İnsana ilişkin bireysel kaynaklar diğerlerine göre
daha az ölçülebilir ve dokunulup elle tutulabilir özelliğe sahiptir. Genellikle insanın anlama,
hissetme ve beceriye ilişkin kapasitesini ifade eder.

2.1.1. Para

Toplumların değer ölçüsü ve değişim aracı olan para, bireysel kaynakların en
önemlisidir. Bir devlet tarafından tedavüle çıkarılmış, üzerinde rakamsal değerleri yazılı

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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olan, karşılığında mal ve hizmet alıp vermeye yarayan kâğıt veya madenden yapılmış olan
bir ödeme aracıdır.

 Çeşitleri

 Madeni para: Yaşamımızda bozuk para olarak adlandırılan bu paralar
düşük değerli madenden yapılmaktadır. Madeni paralar günümüzde
toplam para miktarı içinde çok küçük bir bölümü oluşturmaktadır.
Ülkemizde Hazine Müsteşarlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren
darphane tarafından çıkarılmaktadır. Madeni paralar, banknota (kâğıt
para) yardımcı olarak alışverişlerde küçük ödemelerin yapılmasında
kolaylık sağlamaktadır.

Resim 2.1: Kâğıt ve madeni para

 Banknot (kâğıt para): Kâğıt paranın satın alma geçerliliği, üzerinde belirtilen
değer kadardır. Kâğıt paraya yasal olarak belli bir değer konulduğu için
alışverişlerde o değer üzerinden işlem görür. Kâğıt paraların basımı devlet
denetimi altında Merkez Bankası tarafından yapılır. Merkez Bankası’nın yetkisi
kanunlarla belirlenmiştir.

 Fonksiyonları: Paranın üç temel fonksiyonu vardır.

 Değişim aracı olma fonksiyonu: İnsanlar ellerindeki mal ve hizmetleri
parayla değiştirir, elde ettikleri parayla da istedikleri mal ve hizmetleri
satın alabilirler. Bir değişim aracı olarak para, mal ve hizmetlerin el
değiştirmesi sürecini kolaylaştıran ve hızlandıran bir araç niteliğindedir.
Değişim aracı olarak paranın bulunmadıığı bir ortamda mal ve
hizmetlerin yine mal ve hizmetlerle değiştirilmesi söz konusudur.

 Değer ölçüm aracı olma fonksiyonu: Paranın mal ve hizmetlerin
değerini ölçmede ortak bir ölçü birimi olmasıdır. Mal veya hizmetler
değerleri ölçülmedikçe piyasaya sürülemez. Ülkemizde üretilen mal ve
hizmetlerin değeri ‘‘Türk Lirası’’ olarak ifade edilir. Böyle bir ortak
değer ölçüm aracı olmasaydı mal ve hizmetlerin değeri yine mal ve
hizmetlerle açıklanabilirdi. Bu yöntem az sayıda mal ve hizmetlerin
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değişiminde pek fazla sorun yaratmayabilirdi. Ancak binlerce tür mal ve
hizmet değiştirilmek zorunda kalınsa idi çok ciddi zaman kaybına neden
olurdu.

 Değer muhafaza aracı olma fonksiyonu: Paranın satın alma gücünün
elde tutulmasına olanak sağlamasıdır. Paranın üstlendiği değer muhafaza
aracı olma fonksiyonu, ülkedeki mal ve hizmet fiyatları ile yakından
ilişkilidir. Ülkedeki mal ve hizmet fiyatları artarsa paranın satın alma
gücü düşer. Bunun tersi olarak ülkedeki mal ve hizmet fiyatları düşerse
paranın satın alma gücü de artar.

Paranın bu üç temel fonksiyonundan başka diğer fonksiyonları:

o Hukuki fonksiyonu: Para; vergi, borç ve cezaların ödenmesi için
kullanılır.

o Olağanüstü fonksiyonu: Ekonomik kriz, savaş ve bütçe açığı gibi
olağanüstü durumlarda para bastırılarak ve gerekli tedbirler
alınarak durumun çözümü yoluna gidilir.

2.1.2. Zaman ve Enerji

Zaman, geçmişte olan ve devam edecek olayların düşüncelerde yaratıldığı sonu
bilinmeyen bir kavramdır. Zamanın insan yaşamında paradan da değerli olması daha çok
düşünülerek harcanmasını gerektirir. Kişi zamanın sadece kendine ait olduğunu, onu dilediği
şekilde kullanabileceğini düşünmemelidir.

Enerji; “vücudun iş yapabilme gücü” şeklinde tanımlanabilir. İnsanın yaşamsal
faaliyetlerini sürdürebilmesi ve çeşitli etkinliklerde bulunabilmesi için enerjiye ihtiyacı
vardır. Enerji zamanında ve gerektiği gibi kullanılmalı, boşuna harcanmamalıdır. Gelişigüzel
kullanılan enerji kişinin gereksiz yere yorulmasına, yaptığı işte başarısız olmasına
dolayısıyla sağlığının bozulmasına yol açar. Enerji; yaş, sağlık, beslenme, cinsiyet vb.
özelliklerle yakından ilgilidir. İnsanın enerjisi, iş yapma kapasitesini ve hareket yeteneğini
gösterir.

 Zaman ve enerjinin kullanımını etkileyen etmenler

 Aile bireylerinin yaşları ve sayısı: Kalabalık aile ortamları, ev içerisinde
yapılması gereken işleri arttırır. Aile içerisinde küçük çocukların ve yaşlı,
bakıma muhtaç kişilerin varlığı ev hanımının daha çok zaman ve enerji
harcamasına yol açar.

 Ailenin oturduğu yer: Kırsal kesimlerden şehirlere doğru gidildikçe
çevre şartlarına bağlı olarak ev işleri için ayrılan zaman azalmaktadır.
Evin iş yeri, okul, alışveriş yerleri, otobüs ve dolmuş duraklarına uzak
olması zaman ve enerji kaybını artırır.

 Ailenin geliri: Aile yüksek gelire sahipse bazı ihtiyaçlarını hazır
ürünlerden, yardımcı insan gücünden ve kurumlardan, işleri kolaylaştıran
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araçlardan yararlanarak karşılayabilir. Bu da zamanın ekonomik olarak
kullanılmasında etkili olabilir.

 Ailenin sosyal durumu: Aile bireylerinin çalışma hayatı ve iş
çevrelerindeki kişilerle olan ilişkileri sosyal yaşamlarını etkiler. Sürekli
resmi toplantılara ve iş yemeklerine katılmak, yaşlı ve hastaları ziyaret
etmek, çocukların okulları ile ilgilenmek, çocukların sportif faaliyetlere
katılmalarını sağlamak gibi görevleri yerine getirebilmek için zaman
ayırmaları gerekir.

 Aile bireylerinin ev işlerine yardımları: Aile içinde yapılacak işlerin
aile bireyleri arasında iş bölümü yapılarak yerine getirilmesi gerekir. Aile
bireyleri kendi ilgi, yetenek, beceri ve kapasiteleri oranında ev işlerine
yardımcı olmalıdırlar. Böylece tüm işlerin sadece bir kişi üzerinde
toplanması engellenmiş olur.

 Evin fiziksel şartları: Evin büyük veya küçük olması, ev eşyalarının
yerleştirilme şekli, evde işleri kolaylaştıracak araçların bulunup
bulunmaması, ısıtma, aydınlatma, havalandırma durumu ve zaman enerji
kullanımını önemli ölçüde etkiler.

 Mevsim değişikliği: Mevsim değişikliklerinde evin yeni mevsime
hazırlanması, giysilerin temizliği ve yerleştirilmesi, kışlık erzak
hazırlanması (reçel, turşu, tarhana vb.) gibi faaliyetler bu dönemde daha
fazla zaman ve enerji kullanımını gerektirir.

 Zaman ve enerjide planlamanın önemi

Günlük yapılacak işler, belirli bir plan ve program çerçevesinde olmalıdır. Böylece
kişi hem daha az yorulur hem de zamandan tasarruf sağlar. Günümüzde insanlar çok yoğun
bir çalışma temposu içerisindedirler. Bu çalışma temposunun dışında günlük yapılması
gereken işler de vardır. Belli bir süreye belli işleri sığdırmak ancak planlı çalışma ile
gerçekleşebilir.

Yapılacak işlerin yazılı olarak bir kâğıt üzerinde planlanması uygulamayı
kolaylaştırmak bakımından önemlidir.

Planlama yapılırken dikkat edilecek hususlar:

 Yapılacak işler için bir süre belirlenmelidir. Bu süre günlük, haftalık,
aylık, mevsimlik çalışmalar için yapılabilir.

 Uygulanması istenilen etkinlikler önem derecesine göre sıralanmalı ve
her biri için verilen süre belirtilmelidir.

 Planda bütün yorucu işlerin biraraya toplanmamasına dikkat edilmeli,
önemli yorucu bir iş yanında bazı küçük işlere yer verilmelidir.

 Aynı şekilde çalışmayı gerektiren işlerin arka arkaya sıralanması zaman
ve enerji kaybını önleyebileceği için planlamada buna dikkat edilmelidir.
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 Etkinliklerden sonra (etkinliğin yoruculuğuna bağlı olarak) belli sürelerle
dinlenmelere yer verilmelidir. Ara ara verilen dinlenmeler verimi arttırır.

 Plan hazırlanırken aile bireylerinin bilgi, beceri ve yetenekleri göz
önünde tutularak iş bölümü yapılmalıdır.

Resim 2.2: Ailede iş bölümü

Etkinlikler sırasında sürekli kontroller yapılarak sonuçta amaca ne kadar ulaşıldığı
saptanmalıdır. Bundan sonra yapılacak planlarda daha başarılı olabilmek için işlerin önem
dereceleri göz önünde bulundurularak işleri basitleştirme ve iş bölümüne daha fazla ağırlık
verilmelidir.

Planlı çalışma; yapılacak işin bölümlere ayrılması ve her bölüm için uygun araçların
seçilmesi zaman ve enerjinin ekonomik kullanılmasını sağlar. İşlerin az enerji sarfederek
kısa sürede bitirilmesini sağlar. Planlı çalışma ile yorgunluktan meydana gelebilecek sağlık
sorunları da önlenmiş olur. Planlı çalışma sonucunda işler daha kısa sürede biteceğinden
hoşlanılan diğer etkinliklere de zaman ayrılabilir.

Herhangi bir işi yaparken ve çalışırken daha az enerji harcamak dolayısıyla daha az
yorulmak için insan vücudunun kullanılması ile ilgili ilkeleri bilmek ve uygulamak, çalışma
yerini düzenlemek ve dinlenmeye zaman ayırmak gerekir.

Vücudun duruş ve hareketleri enerji kullanımını azaltacak şekilde olmalıdır. Çalışma
alanlarının yüksekliği boya uygun olmalıdır. Çalışmalar, ayaklar üzerinde yükselmeyi ve
fazla eğilmeyi önleyici şekilde yapılmalıdır. Çalışma sırasında sırtı ve beli korumak için sırt
ve bel kaslarına fazla yüklenilmemelidir. Oturarak çalışılıyorsa vücudun sırt kısmı dik
tutulmalıdır. Çok ağır eşya taşınmamalı, zorunlu olarak taşımak gerekiyorsa parçalara
ayırarak veya itip çekerek taşınmalıdır. Vücudun ağırlık merkezi dengede tutulmalı, gereksiz
hareketlerden kaçınılmalıdır. İşi kolaylaştıran araçlardan yararlanılmalıdır. Sık kullanılan
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araçlar, kolaylıkla alınabilecek yerlere konulmalıdır. Yanlış vücut duruşları ve hareketleri
yorgunluğun artmasına, ayak ve bel ağrılarına, bel kemiğinin eğrilmesine ve vücutta
kireçlenmelere neden olur.

YANLIŞ DOĞRU

YANLIŞ DOĞRU
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YANLIŞ DOĞRU

Resim 2.3: Vücut duruşları

2.1.3. Bilgi

“Bilgi” insan aklının erişebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü olarak
tanımlanmaktadır. Diğer bir tanımlamada ise “öğrenme, araştırma ve gözlem yolu ile elde
edilen gerçek”tir.

Bilgi iyiliğin, doğruluğun ve güzelliğin toplumsal değerini ifade eder. Paylaşılan her
bilgi doğru değildir. Doğru olmayan bir bilgi kullanıcıların işlerine yaramayacak ve faydalı
bir bilgi olmayacaktır.

Bunun için bilginin değerini artırmada doğru bilgiyi paylaşmak gerekir. Bilgide
aranılması gereken hususlar;

 Doğru ve güvenilir olmalı,

 Eksiksiz olmalı,

 Net ve kısa olmalı,

 Gereksiz ayrıntılar bulunmamalı,

 İlgili ve gerekli olmalı,

 Maliyeti düşük olmalı,
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 Erişimi hızlı ve kolay olmalıdır.

Yapılacak işle ilgili bilgi birikimi, o işle ilgili doğru kararların verilmesinde ve
uygulamanın başarılı yürütülmesinde önemlidir. Diğer kaynaklar ne kadar yeterli olursa
olsun bu kaynakların etkili kullanılmasında en önemli faktör bireyin sahip olduğu bilgidir.
Bilgi birikimi ile diğer kaynaklardan en iyi yararlanma ve kaynakları çoğaltma fırsatı
yaratılabilir.

Resim 2.4: Bilgi kaynakları

Bilgiye ulaşmak için yaşanılan çevredeki kişilerden, alanında uzmanlaşmış kişilerden,
kütüphanelerden, konferans, sergi, fuar gibi etkinliklerden, televizyon, İnternet gibi iletişim
araçlarından yararlanılabilir.

2.1.4. Beceri

Beceri, bir kimsenin bedensel ya da düşünsel bir çaba göstererek bir işi kolaylık ve
ustalıkla yapabilmesidir. Öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama
aktarılması tasarlanan kabiliyetlerdir.

Bilgi ve beceri birbirini tamamlayan kavramlardır. İnsan iyi bildiği bir konuyu eyleme
dönüştürebilir. Bunun tersi olarak iyi becerebildiği bir iş hakkında da bilgi sahibidir.
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Beceri, bilgi gerektiren ve performans içeren karmaşık bir eylemdir. Bilgi ve
becerilerin birleşmesi ve geliştirilmesi ile yetenek ortaya çıkmaktadır.

Beceri türleri şu şekilde sıralanabilir:

 Eleştirel düşünme becerisi

 Yaratıcı düşünme becerisi

 İletişim ve empati becerisi

 Araştırma becerisi

 Problem çözme becerisi

 Karar verme becerisi

 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi

 Girişimcilik becerisi

 Türkçe’yi doğru ve güzel kullanma becerisi

 Gözlem yapma becerisi

 Mekânı algılama becerisi

 Zaman ve kronolojiyi algılama becerisi

 Değişim ve sürekliliği algılama becerisi

 Sosyal katılım becerisi

İnsan sahip olduğu bilgi ve becerileri çok iyi kullanabilmeli ve geliştirmeye
çalışmalıdır. Böylece kendisine, ailesine ve topluma yararlı olabilir.

2.2. Teknolojik Kaynaklar

Teknoloji, ticari bir değer elde etmek için gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinde
bulunulurken insanların kullandığı yol ve yöntemler ya da insanların çevresini değiştirmek
için sahip olduğu ve kullandığı tekniklerin tümüdür.
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Resim 2.5: Teknolojik kaynaklar

Hızlı bir değişimin yaşandığı günümüzde insanlar bilgi ve iletişim alanlarında günün
şartlarına göre bilimsel, teknolojik gelişmeleri takip etmek için teknolojik kaynakları
kullanırlar. Bunların en çok kullanılanları televizyon, bilgisayar, telefon, faks, elektrikli ev
aletleri vb.dir.

2.2.1. Araçlar

 Televizyon: Kitle iletişim araçlarının en önemlilerinden biridir. Haber ve bilgi
verme amacı başta olmak üzere eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan,
izleyicilere sürekli ulaşan bir araçtır. Dünyada meydana gelen tüm olaylardan,
teknolojik gelişmelerden haberdar olmayı sağlar.

 Bilgisayar: Kullanıcısından aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal işlemleri
yapabilen ve yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen, sakladığı bilgilere
istenildiğinde ulaşılabilen elektronik bir makinedir. Bu işlemleri yaparken
veriler girilir, işlenir, depolanabilir ve çıkışı alınabilir.

 Faks: Latince kökeni “aynısını yapmak” ya da “kopyasını çıkarmak” anlamına
gelmektedir. Üzerindeki her türlü işaret, yazı, resim, grafik, çizim vb.
dökümanların bir noktadan diğer bir noktaya iletilmesini ve tekrar elde
edilmesini sağlayan bir iletişim aracıdır. Faks, iki telefon hattı arasında kurulan
iletim süreci içerisinde yazılı bilgi ve belgelerin aktarılması işlemini yerine
getirir.



23

 İnternet: Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında
yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet, insanların her geçen
gün gittikçe artan "üretilen bilgiyi saklama, paylaşma ve ona kolayca ulaşma"
isteklerinden ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok
alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde
erişebilmektedir. İnternet yolu ile dünyanın en büyük kütüphanelerinde
araştırma yapılabilir. Farklı ülkelerde yaşayan insanların yaptıkları çalışmalar
incelenebilir. İnternet üzerinden eğitim veren bir üniversitede okuyup mezun
olunabilir.

Yazılı bilgilerin İnternet aracılığı ile iletilmesine elektronik posta denir. E-posta
servisi, bir bilgisayar ağında kullanılabilecek pratik ve en hızlı iletişim şeklidir.

Resim 2.6: Dünya çapında sürekli büyüyüyen iletişim ağı İnternet

 Telefon: Günümüzde en sık kullanılan iletişim araçlarının başında yer alan iki
yönlü bir iletişim sistemidir. Günümüz telefon makineleri hafızalı, göstergeli,
görüntülü, telesekreter sistemli olmasının yanında değişik fonksiyonları
içermektedir.

Günümüz teknolojik kaynaklarından bir tanesi de her geçen gün daha geliştirilmiş
olarak karşımıza çıkan elektrikli ev aletleridir. Bu aletler aile yaşamına kolaylık
getirmektedir. Ev işlerini kolaylaştırmanın yanı sıra zaman ve enerji kaybını önlemekte,
yorgunluğu azaltmakta ve işin kalitesini artırmaktadır.

2.2.2. Gereçler

Gereç, belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler olarak
tanımlanmaktadır. Araçlar kullanıldıkça tükenmezler ancak gereçler araçların
kullanılmasında yardımcı olan ve kullanıldıkça tükenen maddelerdir. Örneğin, çamaşır
makineleri teknolojik bir araçtır fakat makinayı çalıştırabilmek ve çamaşırı temizleyebilmek
için kullanılan deterjan bir gereçtir. Bilgisayarda yazılan bir metni yazıcıdan (printer)
çıkartılmak istendiğinde yazıcının kartuşu yoksa bu işlem gerçekleştirilemez. Çünkü yazıcı
bir araç, kartuş ise bir gereçtir.
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2.2.3. Materyaller

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre materyal; “yazılı, sözlü, görüntülü kaydedilmiş her
türlü belge” olarak tanımlanmaktadır. Teknolojik araçlardan yararlanmayı sağlayan, onların
işlevselliğini gerçekleştiren malzemeler aracın türüne göre değişen materyallerdir. Örneğin,
bilgisayarda yazıcıdan çıkarılan bilgi ve belgeler, VCD veya DVD’ye kaydedilmiş
görüntüler, televizyonda ilgiyle izlenen günlük yaşamda yararlı olabilecek bir program
teknolojik olarak yararlanılabilecek bir materyaldir.

2.3. Toplumsal Kaynaklar

Toplumsal kaynaklar, topluma açık olan bireylerin doğal ihtiyaçlarının ve
eğitimlerinin sağlandığı kaynaklardır. Bunlar kişinin kendini geliştirmesinde ve topluma
uyum sağlamasında büyük rol oynar. Bu kaynaklar çok iyi bilinmeli, nasıl ve ne zaman
yararlanılacağı iyi saptanmalıdır.

Ailenin bulunduğu çevredeki fiziksel ve sosyal çevre toplumsal kaynakları oluşturur.
Üniversite, kurum ve kuruluşlara ait kütüphaneler, devlet okulları, konferanslar, sergiler bilgi
ve beceriyi geliştiren birer toplumsal kaynaktır. Ayrıca parklar, bahçeler, yürüme alanları,
spor alanları da aynı gruba girmektedir. Bunların çoğu ücretsiz, bir kısmı da kâr amacı
güdülmeden çok az ücretle hizmet veren toplumsal olanaklardır.

Özellikle hızla gelişen toplumlarda ve nüfus yoğunluğunun çok olduğu bölgelerde
çevrenin kirletilmemesi, çevredeki eşyalara zarar verilmemesi, bakımı ve korunmasında
ilgililere destek olunması toplum kaynaklarının kullanılması açısından çok önemlidir.

2.3.1. Kütüphane

İnsanlar kütüphanelerden boş zamanlarını etkili ve verimli değerlendirmek, bilgilerini
artırmak veya ders konularını hazırlamak için yararlanırlar.

Kütüphanelerden yararlanılırken;
 Kütüphanelerde son derece sessiz olunmalı, diğer okuyan kişiler rahatsız

edilmemelidir.

 Aranılan kitabı bulmakta güçlük çekilirse kütüphane memurundan yardım
istenmelidir.

 Kütüphane görevlileri ile nezaket kuralları çerçevesinde konuşulmalı, daha önce
gelenler varsa sıraya girilmelidir.

 Kütüphaneden alınan kitap çizilmeden, kırıştırılmadan ve yırtılmadan
okunmalıdır.

 Alınan kitap işi bittkten sonra zamanında yerine iade edilmelidir.

 Kütüphanelerde herhangi bir şey yenilmemeli ve içilmemelidir.
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Resim 2.7: Kütüphane

2.3.2. Konferans

Alanında uzman birinin bir konu hakkında duygu ve düşüncelerini açıklamak,
öğretmek amacıyla yaptığı hazırlıklı konuşmaya “konferans” denir. Konferanslar daha çok
bilimsel konularda verilmekle birlikte güncel konularda da verilebilir. Konferansta amaç
dinleyenleri coşturmak veya onlara bir fikir aşılamak değil, dinleyicileri belli bir konuda
bilgilendirmektir.

Konferansta konuşmacı anlaşılması güç cümleler kurmamalı, teknik kelimelere çok
yer vermemeli, kitap cümleleri ile konuşmamalı, tek düzelikten sakınmalıdır. Bolca verilen
örnekler dinleyenlerin hayatından alınmalı, ses çok iyi kontrol edilerek yerine göre vurgu ve
tonlamalar yapılmalı, mümkün olduğu kadar konuşma diline yaklaşılmalıdır.

Konferanslarda konuşmacılar sessiz dinlenmeli, izleyiciler kendi aralarında konuşup
tartışmamalıdırlar. Fazla alkış, konuşmacının dikkatini dağıtacağından ölçülü olmalıdır.
Konferanslarda soru sorulacaksa konuşmacının sözü kesilerek sorulmamalı, konuşmanın
bitmesi beklenmelidir. Mecbur kalınmadıkça konferans yarıda terk edilmemelidir.
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2.3.3. Sergi

Sergi; bir yerin, bir ülkenin veya çeşitli ülkelerin kendine özgü resim, heykel, seramik,
otomotiv, elektronik, tarım, sanayi, el sanatları vb. ürünlerini tanıtmak veya tanıtarak satışını
yapmak için bunların uygun bir biçimde gösterildiği yerdir.

Sergiler:

 Yeni ürünlerin tanıtımını sağlar.

 Ülke tanıtımına katkıda bulunur.

 Alıcı ve satıcıyı biraraya getirir.

 Teknolojik gelişmeleri izleme imkânı verir.

 Potansiyel müşterilerin tespitini sağlar.

 Alıcının tepkisini ölçer.

2.3.4. Gösteri

Gösteri, izleyicinin ilgisini ve dikkatini çekmek için bir topluluk önünde gösterilen
beceri, oyun veya bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunumdur. Bale, sinema, tiyatro, opera,
sirk vb. etkinlikler birer gösteridir.

Gösteriler;

 Hoşca vakit geçirmek,

 Bilgi dünyasını geliştirmek,

 Güncel konuları takip etmek,

 Dinlenmek ve rahatlamak amacıyla izlenir.



27

UYGULAMA FAALİYETİ
Bir günlük zaman ve enerji kullanımına yönelik planlama yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Gün içerisinde yapmanız gereken işleri
listeleyiniz.

 Yapmanız gereken işlerin hepsinin yer
alıp almadığının kontrolünü
yapabilirsiniz.

 İşlerinizi önem derecesine göre
sıralayınız.

 Yapacağınız işleri süreleri ve zorluk
derecelerine göre gruplandırabilirsiniz.

 İşlerinizin her birinin yapılma süresini
belirtiniz.

 İşe ayırabileceğiniz en uzun süreyi
yazabilirsiniz.

 Planda bütün yorucu işlerin biraraya
toplanmamasına dikkat ediniz.

 Önemli yorucu bir iş yanında bazı küçük
işlere yer verebilirsiniz.

 Planda aynı vücut duruş ve hareketleri ile
çalışmayı gerektiren işleri arka arkaya
sıralamayınız.

 Vücut duruş ve hareketlerinize göre
sıralama yapabilirsiniz.

 Etkinliklerden sonra (etkinliğin
yoruculuğuna bağlı olarak) belli sürelerle
dinlenmelere yer veriniz.

 Dinlenme sürelerini işleri yapma sürenize
göre belirleyebilirsiniz.

 Plan hazırlanırken aile bireyleri
içerisinde iş bölümü yapınız.

 Aile bireylerinin bilgi, beceri ve
yeteneklerini göz önünde
bulundurabilirsiniz.

 Etkinlikler sırasında sürekli kontroller
yapınız.

 Sonuçta amaca ne kadar ulaşılıdığının
kontrolünü yapabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi bireysel kaynaklardır?
A) Para, araçlar, zaman ve enerji
B) Kütüphane, konferans, sergi, gösteri
C) Para, zaman ve enerji, bilgi, beceri
D) Para, araç gereç, bilgi

2. Aşağıdakilerden hangisi paranın tanımıdır?
A) Bir ödeme aracıdır.
B) Toplumların değer ölçüsüdür.
C) Değişim aracıdır.
D) Yukarıdakilerin hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi zaman ve enerjinin kullanımını etkileyen etmenlerden
değildir?
A) Aile bireylerinin yaşları ve sayısı
B) İşlerin kısa sürede bitirilmesi
C) Ailenin geliri
D) Evin fiziksel şartları

4. Aşağıdakilerden hangisi çalışma esnasında dikkat edilecek vücut duruşlarından biri
değildir?
A) Sürekli ayakta çalışılmalıdır.
B) Çalışma alanının yüksekliği boya uygun olmalıdır.
C) Çok ağır eşyalar parçalara ayrılarak veya itilip çekilerek taşımalıdır.
D) İşi kolaylaştıran araçlardan yararlanılmalıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın işlevlerindendir?
A) Kullanıcısından aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal işlemleri yapabilir.
B) Yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilir.
C) Sakladığı bilgilere istendiğinde ulaşılabilir.
D) Yukarıdakilerin hepsi

6. Aşağıdakilerden hangisi elektrikli ev aletlerinin faydalarından biri değildir?
A) Aile yaşamını kolaylaştırır.
B) Zaman ve enerji kaybını önler.
C) Ekonomik değildir.
D) İşin kalitesini artırır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Aşağıdakilerden hangisi kütüphanelerde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
A) Sessiz olmak
B) Kitapları çizmeden, hırpalamadan okumak
C) Okurken bir şeyler yiyip içmek
D) Alınan kitapları zamanında iade etmek

8. Aşağıdakilerden hangisi konferanslarda dikkat edilmesi gereken davranışlardan biri
değildir?
A) Konferanslara zamanında gitmek
B) Sessiz olmak
C) Konuşmacının sözünü kesmemek
D) Konferansı yarıda terk etmek

9. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kaynaklardan biri değildir?
A) Televizyon
B) Kütüphane
C) Konferans
D) Sergi

10. Aşağıdakilerden hangisi bir gösteri niteliği taşımaz?
A) Opera
B) Bale
C) Televizyon programı
D) Tiyatro

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. ………; tüm aile bireylerinin birarada yaşadığı, ortak hedeflerin
gerçekleştirildiği ve ihtiyaçların karşılandığı bir yerdir.

2. ……………., toplumun en küçük sosyal birimidir ve bulunduğu toplumun
özelliklerini taşır.

3. Aile bireylerinin temel ihtiyaçları yiyecek, …………………. ve bakımdır.

4. Vücudun büyüme ve gelişmesi, verimli çalışması, dış etkenlere ve hastalıklara
karşı dirençli olabilmesi için sağlığın temelini oluşturan yeterli ve dengeli
…………………… önemlidir.

5. Öncelikli olmayan ………………………. bireylerin isteklerini ifade eder.

6. Müzik dinlemek, seyahat etmek vb. ihtiyaçlar …………………….
……………………….. ihtiyaçlardır.

7. Toplum hayatının gelişmesi, kalkınması ve mutluluğu; aile bireylerinin eğitimi,
bireylerin üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi ve
elindeki kaynakları ………………….. kullanması ile mümkün olmaktadır.

8. Toplumların değer ölçüsü ve değişim aracı olan …………….. bireysel
kaynakların en önemlisidir.

9. Kâğıt paraların basımı devlet denetimi altında ………………….
……………………. tarafından yapılır.

10. Ülkemizde üretilen mal ve hizmetlerin değeri ……………..
……………………. olarak ifade edilir.

11. Paranın vergi, borç ve cezaların ödenmesi için kullanılması …………………..
fonksiyonunu açıklar.

12. ……………..; geçmişte olan ve devam edecek olayların düşüncelerde
yaratıldığı sonu bilinmeyen bir kavramdır.

13. ……………..; vücudun iş yapabilme gücüdür.

14. Günlük yapılacak işler belirli bir ………….. ve ……………….. çerçevesinde
olmalıdır.

15. ………………. ………………………; yapılacak işin bölümlere ayrılması ve
her bölüm için uygun araçların seçilmesi zaman ve enerjinin ekonomik
kullanılmasını sağlar.

16. …………………; bir kimsenin bedensel ya da düşünsel bir çaba göstererek bir
işi kolaylık ve ustalıkla yapabilmesidir.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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17. ……………………, haber ve bilgi verme amacı başta olamak üzere eğitmek,
eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, izleyicilere sürekli ulaşan bir araçtır.

18. …………………, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya
çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.

19. Araçlar kullanıldıkça tükenmezler ancak ……………………… araçların
kullanılmasında yardımcı olan ve kullanıldıkça tükenen maddelerdir.

20. Ailenin bulunduğu çevredeki fiziksel ve sosyal çevre ……………………..
kaynakları oluşturur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI

1 D

2 D

3 Y

4 Y

5 D

6 Y

7 D

8 D

9 Y

10 D

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI

1 C

2 D

3 B

4 A

5 D

6 C

7 C

8 D

9 A

10 C

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 ev

2 aile

3 barınma

4 beslenme

5 ihtiyaçlar

6
zorunlu

olmayan

7 düzenli

8 para

9
Merkez

Bankası

10 Türk Lirası

11 hukuki

12 zaman

13 enerji

14 plan-program

15 planlı çalışma

16 beceri

17 televizyon

18 İnternet

19 gereçler

20 toplumsal
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