Etkin Vatandaşlık Ünitesi Boşluk Doldurma ve Eşleştirme Etkinliği
Kızılay - Gönüllülük - Sağlık ocağı - Hastane – Eğitim – AKUT - Birlik beraberlik- Türkiye CumhuriyetiTürk vatandaşı- Polis - Millî Eğitim Bakanlığı - Dayanışma- Asker – 110 – yasalar
A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları yukarıdaki uygun kelimelerle doldurunuz.
1. Resmî ve sivil bütün kurumlar ……………… …………………….. göre işletilir.
2. Okulumuzun sosyal etkileşimde bulunduğu kurum ……………………………………………dır.
3. Huzurlu ve başarılı bir toplum………… ………………………..……….ve ……………………………le gerçekleşir.
4. Sivil toplum örgütünde ……………… ………………………..esastır.
5. Toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan resmî kurumlara …………………………….. …………………veya
……………………………………….…….. denir.
6. Doğal afetlerde zarar gören insanlara ilaç, battaniye, çadır, yiyecek, giyecek gibi yardımlarda bulunan kurum
………………………….'dır.
7. Toplumun güvenliği için ……… ………………. , ……… …………. ve özel güvenlik görevlileri hizmet verir.
8. Yangına müdahale için ……….……… nolu telefonu arayıp yardım istemeliyiz.
9. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde………… ……………………..……….ekibi arama - kurtarma ve ilk yardım gibi
hizmetlerde bulunur.
10. Atatürk,………………………….…………e çok önem vermiş, onu desteklemiştir.
11. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin birinci görevi ……………………..……………ve ……………………..…… 'ni korumak ve kollamaktır.

B. Aşağıdaki açıklamalara karşılık gelen sivil toplum kuruluşlarını eşleştiriniz.
1. Doğal afetlerde zarar görenlere yardım eden kurum (sosyal örgüt).

Türk Silahlı
Kuvvetleri

2. İçki, sigara, uyuşturucu gibi zararlı maddelere karşı olan ve bunların
zararlarını anlatmaya çalışan sivil toplum örgütü.

Askerlik

3. Ülkemizin çöl olmaması için çalışan sivil toplum örgütünden "10 milyar
Meşe Projesi" ile dünyanın en büyük ağaçlandırma projesine imza atmış bir
sosyal toplum örgütü.

Hastane

……

……

……

4. Ülkemizi her türlü iç ve dış tehdide karşı koruyan kurum.

Nüfus
Müdürlüğü

……

5. 20 yaşına gelmiş her Türk erkeğinin yapması gereken vatandaşlık görevi.

Millî Eğitim
Bakanlığı

……

6. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü insanların bir araya gelerek
yasalara, uygun olarak oluşturduktan örgüt.

Kızılay

7. Sağlıkla ilgili ihtiyaçlarımızı karşılamak için devlet tarafından oluşturulup
yürütülen kurum.

Sivil Toplum
Örgütü

8.Her Türk vatandaşının doğduğu andan itibaren çıkartılan nüfus cüzdanının
alındığı kurum veya nüfusa kayıtlı olduğumuz kurum.

Yeşilay

9. Okulların bağlı olduğu, iletişim içinde bulunduğu üst kurum.

TEMA

……

……

……
……

