6.ÜNİTE

6.Sınıf - ETKİN VATANDAŞLIK

Demokrasi: Halkın kendi kendini yönetmesidir. Kendi hak ve
özgürlüklerinin bilincinde olan, diğer insanların haklarına saygılı,
hukuka, adalete güvenen, eşitliği savunan modern insanların
yaşam biçimi olarak da tanımlanabilir. Demokrasilerde
hâkimiyetin asıl sahibi millettir. Herkesin oy hakkı vardır.
Çoğulculuk, çoğunluk ve eşitlik prensipleri vardır.
Demokrasinin temel ilkeleri
Siyasi partiler, milli egemenlik, hürriyet ve eşitlik, seçim,
hukukun üstünlüğü, çoğulculuk ve katılım…
Demokrasinin var olduğu bir ülkede bunlar mutlaka olmalıdır.
Özgürlük; başkalarına zarar vermeden bireylerin istediği her
şeyi yapabilmesidir. Bir insanın özgürlüğü başka bir insanın
Mecliste 600 milletvekili vardır. Seçimler her 4
özgürlüğü ile sınırlıdır. Sınırsız özgürlük yoktur.
yılda bir yapılır. Cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçilir.

Devletin Temel
Görevleri

Hâkimiyetin Kaynağına Göre Devlet Çeşitleri
1. Monarşi: Tek kişinin egemenliğine dayanılarak yönetilen devlettir. Tüm yetkilerin ve güçlerin tek kişide
toplanmasıdır. Bu kişi kral, padişah veya prenstir. Örn. Suudi Arabistan, Ürdün, Körfez Ülkeleri
2. Oligarşi: Hâkimiyet bir gruba, bir zümreye veya bir sınıfa aittir. Devleti idare edenler bu grup tarafından tayin
edilir ve bu gruba karşı sorumludur. Örn. Suriye, Cezayir, Irak
3. Teokrasi: Din kurallarına göre kurulup idare edilen devlettir. Dini düşünceye göre hâkimiyet tanrıya aittir. Örn.
İran, Vatikan, İsrail
4. Cumhuriyet: Millet egemenliğine dayanan, milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için
kullandığı bir yönetim sistemidir. Cumhuriyet yönetimi demokrasinin en iyi uygulandığı yönetim şeklidir.
Cumhuriyet yönetiminde devletin 3 temel görevi vardır. Bunlar; Yasama, yürütme ve yargı görevidir. Bu
görevlerin her birini farklı kurumlar yapar. Buna Kuvvetler Ayrılığı denir.
Yasama

TBMM

Yürütme

Cumhurbaşkanı
Ve Bakanlar Kurulu

Yargı

Bağımsız
Mahkemeler

Yasama görevi: TBMM, (Kanun Yapar)
Yürütme görevi: Cumhurbaşkanı ve
Bakanlar Kurulu yani hükümet (Devletin iç
ve dış bütün sorunlarına çözümler arar,
projeler hazırlar ve devlet işlerini yürütür)
Yargı görevini ise bağımsız mahkemeler
yerine getirir. (Adaleti sağlar)

Devletlerin yönetiminde yazılı kurallar etkilidir. Yazılı kurallar ve toplumda düzeni sağlayan hukuk
kuralları, toplumsal yaşamdan yani insanların bir arada yaşamalarından ortaya çıkmış kurallardır.
Devletin yapısı, işleyişi, hak ve özgürlüklerimizin bulunduğu bir devletin oluşması ve varlığını
devam ettirebilmesi için gerekli temel kanunlara anayasa denir.
Siyasi Parti: Ülke yönetimi ve ülke sorunlarının çözümü konusunda aynı düşünceyi paylaşan
insanların bir araya gelerek oluşturduğu siyasi birliğe siyasi parti denir. Ülkeyi yöneten partiye iktidar partisi, diğer
partilere muhalefet partileri denir.
Sivil Toplum Örgütü: Toplumu ilgilendiren bir sorunu çözmek için insanların bir araya gelerek oluşturduğu
birliğe Sivil Toplum Örgütü denir. Memur, işçi, öğrenci, öğretmen, fırıncı, avukat…. herkes üye olabilir.
Her şeyi devletten beklememek gerekir. Birlik ve beraberlik içerisinde, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla
toplum sorunlarının çözümüne katkıda bulunmalıyız. Duyarsız kalmamalıyız.
Vakıflar, dernekler, sendikalar, mesleki örgütler sivil toplum örgütüne örnek olarak verilebilir.
Tegv: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
Mor Çatı: Kadın Sığınağı Vakfı
Tema: Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı …
Kamuoyu: Toplumu ilgilendiren bir sorun hakkındaki halkın ortak düşüncesine kamuoyu denir. Kamuoyu
yaratmada ve yönetimi etkilemede basının, medyanın, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin önemi
büyüktür. Özellikle siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri kendi üyeleri ile birlikte toplumu ve yönetimi
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etkileyebilmekte, insanları belli bir amaç etrafında toplayıp kamuoyu yaratabilmektedir. Ayrıca günümüzde
televizyonların kamuoyu yaratmada yani toplumu ilgilendiren bir konu üzerinde ortak bir fikir oluşturmada rolü çok
fazladır.
Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarında halkı bilinçlendirmek, kamuoyu yaratmak, birlik ve beraberliği sağlamak
amacıyla İrade-i Milliye ve Hakimiyeti-i Milliye gazetelerinin çıkarılmasına ve de Anadolu Ajansının kurulmasına
öncülük ettiği unutulmamalıdır.
Demokrasilerde özgürlük vardır ve tüm bireyler eşittir.
Herkese kendi düşüncesini özgürce söyleme hakkına
sahiptir. Ayrıcalık denilen şey demokraside kesinlikle
olmayan bir şeydir. Demokrasilerde insanlara seçme ve
karar verme şansı sunulur. Darbe; askerin ya da diğer
güçlerin baskı ve şiddet yoluyla yönetime el koymasıdır.
Darbe olduğunda hak ve özgürlükler kısıtlanır, insanlara
seçme şansı tanınmaz ve demokrasi ortadan kalkar.
15 Temmuz 2016 tarihinde Fetö örgütünün ve dış
güçlerin yardımıyla bazı askerler, yönetime el koymaya çalışmış, halkımız canı pahasına, şehitler vererek,
ülkesine, demokrasiye sahip çıkmış ve darbeyi önlemiştir. Böylece aziz milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimine
'Dur' demiş, azim ve kararlılığı ile isti klaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bu nedenle 15 Temmuz Demokrasi ve
Millî Birlik Günü olarak ilan edilmiştir.
Vatandaşlık Görev ve Sorumlulukları
*Vergi vermek
*Askerlik yapmak
*Kanunlara uymak
*Oy Kullanmak

Sahip Olduğumuz Haklar
Yaşama hakkı, Kişi dokunulmazlığı hakkı, Sağlık hakkı,
Eğitim hakkı, Dilekçe Hakkı, Özel Yaşamın gizliliği,
Seçme-seçilme hakkı, Konut dokunulmazlığı hakkı,
Din ve Vicdan Özgürlüğü, Düşünce ve İfade Özgürlüğü,
Tüketici Hakkı, Bilgi Edinme Hakkı…

Dilekçe: Herhangi bir konuda bir kuruma istek ve şikayetlerimizi iletmek için yazdığımız belge.
Hak ve sorumluluklarımız devletin temel kanunu olan anayasada güvence altına alınmıştır. Temel hak ve
sorumluluklarını bilen bir vatandaş haklarını çiğnetmez, her zaman daha bilinçli bir yaşam sürme şansına sahiptir.
Bu nedenle bir vatandaş olarak T.C. Anayasası hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir.
-Savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve kamu sağlığını ilgilendiren durumlarda temel hak ve özgürlüklerimiz
kısıtlanabilir.
KADIN HAKLARI
İlk Türk devletlerinde kadın haklarına önem verilirdi. Kurultay’da hükümdarın eşi olan Hatun’un da söz
sahibi olması, Hatun’un Kağan’la yan yana oturması, tanrının ülkeyi yönetme gücünü (“kut” inancı) Kağan ve
Hatun’a verdiğinin belirtilmesi bunun en açık kanıtıdır (kurultay: ilk Türk devletlerinde, devletin önemli
işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer). Basılan paraların üzerinde kadınların da resminin olması kadına
verilen önemin kanıtıdır. 1913 yılında kadınlar ilk kez devlet memuru olarak çalışmaya başladılar. Cumhuriyetle
birlikte yapılan kanuni düzenlemelerle birlikte kadına verilen daha da arttı. Çıkarılan Medeni Kanun ile aile
hukukunda düzenlemeler yapıldı. Kadın-erkek eşitliği sağlandı. Türk kadını dünyadaki gelişmiş pek çok ülkedeki
kadınlardan önce, 1930 yılında belediye seçimlerine katılma, 1933 yılında muhtarlık seçimlerine katılma hakkı,
1934 yılında milletvekili seçilme hakkı kazanmıştır.
Atatürk Diyor ki:"Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından
daha fazla çalıştım diyemez."
Kendisini yeteri kadar temsil edemeyen kadınlar için, var olan eşitsizliği gidermek amacı ile pozitif ayrımcılık
uygulanmaktadır. Bazı konularda kadınlara daha fazla hak tanınması anlamına gelir. Amaç, ülkemizde görülen
kadına şiddeti, cinsiyet ayrımcılığını önlemek, kadın-erkek eşitliğini sağlayarak kadına hak ettiği değeri
kazandırmaktır.

6.Ünite Sayfa 2

