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Ülkemiz dünya üzerinde önemli bir
yerde yer alır. Ülkemiz hem Asya
kıtasında hem de Avrupa kıtasında yer
alır. Afrika kıtasına da çok yakındır.
Sahip olduğumuz İstanbul ve
Çanakkale
boğazları
Karadeniz’i
Akdeniz’e bağlar.
Ülkemiz petrole sahip ülkeler ile
petrole ihtiyacı olan ülkeler arasında bir
geçiş ülkesidir. Asya ve Avrupa’yı
birbirine bağlayan en kısa yol
Türkiye’den geçer.
Türkiye orta kuşakta yer alan ılıman
iklime sahip bir ülkedir.Yer altı
kaynakları bakımından zengin ve doğal
güzelliklere sahip bir ülkedir.
Türkiye dış politikası Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözüne dayanır. Dostluk, kardeşlik, eşitlik,
adalet ve barış dış politikamızın esaslarıdır. Türkiye her zaman komşularıyla iyi ilişkiler kurmuş, ticari ve
ekonomik konular başta olmak üzere dostluğu geliştirecek adımlar atmasını bilmiştir. Türkiye, komşuluk
ilişkilerine önem veren, komşularının kültürel değerlerine, dini değerlerine, siyasi ve ekonomik kazanımlarına,
bağımsızlığına saygılı olan bir ülkedir.
Türkiye dışında özellikle Orta Asya’da, günümüzde Türklerin kurduğu, nüfusunun çoğunluğu Türk olan devletler
bulunmaktadır. Yani günümüzde Türkiye’den başka Türkler’in kurduğu Türk devletleri de vardır. Onlarla aynı
geçmişe, benzer örf, adet gelenek ve göreneklere sahibiz.
Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Tataristan, Doğu Türkistan Özerk Cumhuriyeti,
Yakut Özerk Cumhuriyeti Türklerin Asya’da kurduğu devletlerdendir.
Yukarıda saydığımız bu Türk devletleri uzun yıllar Rusya’nın hakimiyeti altında yaşamak zorunda
kalmışlardır.1990’lı yıllara doğru Orta Asya’daki Türkler bağımsızlıklarını ilan ederek kendi devletlerini
kurmuşlardır. Bazıları özerk(yarı bağımsız) devlet olmuşlardır.
Özerk devlet; iç işlerinde serbest, dış işlerinde bir devletin himayesinde olan yani yarı bağımsız devlettir.
Bugün, bu ülkelerde konuşulan Türkçe ile bizim konuştuğumuz Türkçe arasında farklılıklar olsa da pek çok benzer
kelime vardır.
Uzun yıllar Orta Asya’da Türkler, Rusya’nın baskısı ve himayesi altında yaşadığı için burada yaşayan Türklerle
dostluğumuz ve ticaretimiz istenilen düzeyde değildir. Son yıllarda dostluğumuz ve ticaretin gelişmesi için önemli
adımlar atılmaktadır.
TÜRKSOY: Türkçe konuşan ülkeler ve topluluklar arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesini,
Türk kültürünün araştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan kuruluştur.

TİKA, Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve komşu ülkelerle ticari, ekonomik, teknik, sosyal,
kültürel ve eğitim alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. 3 kıtada ve 37 ülkede
görev yapmaktadır.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Türk Dünyası ile iletişimi geliştirmek amacıyla
TRT AVAZ adında bir kanalı yayına sokmuştur.
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Ülkemizin yurt dışına mal satmasına ihracat denir.
Yurt dışından mal almaya ithalat denir.
Bütün ülkeler ihtiyacından fazla ürettiği malları satarak para kazanmaya çalışır. Gelişmiş bir ülke için önemli
olan ihracattır yani mal satmaktır. Ülkeye giren çıkan malların ve insanların denetiminin yapıldığı yere
gümrük denir.
Günümüzde ithalatımız(aldığımız), ihracatımızdan(sattığımızdan) maalesef fazladır. Bu nedenle
ülkemizde ekonomideki en önemli hedef ihracatı arttırmaktır.

İHRACAT
Gelişmiş ülkelerin
ihracatı fazladır.

otomotiv

Tarım ürünleri

Elektronik ürünler-Beyaz Eşya

madenler

Ülkemiz daha çok;
-tarım ürünleri
-tekstil ürünleri,
-madenler ve
-beyaz eşya satmakta
(ihraç etmektedir)

Tekstil ürünleri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petrol Ürünleri

İTHALAT

İlaç

-Eczacılık ürünleri,
-Otomobil,
-bazı Tarım ürünleri,
-Sanayi malları,
-Petrol ürünleri
ithal etmekteyiz yani
almaktayız.

Makina-Sanayi Malları

Tarım Ürünleri

Otomobil
Özellikle Türklerin sayıca çok olduğu Almanya başta olmak üzere İngiltere, Fransa, İtalya ve A.B.D ile
ticaretimiz gelişmiştir.
Son yıllarda Çin ve Rusya ile ticaretimiz artmaktadır.
Özellikle ürettiğimiz tekstil(dokuma) ürünleri çok kalitelidir. Amerika bu tekstil ürünlerine kota(sınırlama)
koymaktadır. Yani kendi ekonomilerini korumak amacıyla istediğimiz miktarda ürünü ülkelerine satmamıza izin
vermemektedir.
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Ülkemizin sahip olduğu siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel özelliklere bağlı olarak uluslar arası alanda önemli
roller üstlenir. Uluslar arası alanda dünya barışını sağlamak, bölgesindeki huzuru devam ettirmek için üzerine
düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir. Gerekli işbirliğini kendi ülke menfaatlerini gözeterek yapar.
Azerbaycan petrolünün ve Türkmenistan doğalgazının dünyaya satılması, pazarlanması bu ülkelerden Türkiye
limanlarına döşenen boru hatları sayesinde olmaktadır. Yapılan bu projeler Türkiye’nin diğer ülkelerle ticari ve
ekonomik alanda yaptığı işbirliğinin en güzel örneğidir. Ayrıca Türk askeri, zaman içerisinde savaşı önlemek ve
barışın devamını sağlamak amacıyla diğer ülkelerle birlikte dünyanın değişik yerlerinde görevler almıştır ve
almaya devam edecektir.
Popüler Kültür
Kültür bir toplumun genel yaşam biçimdir. Örf, adet, gelenek, göreneklerimiz, kıyafetlerimiz, yemeklerimiz,
bayramlarımız bizi diğer milletlerden ayıran ve bizi biz yapan her şey kültürdür.
Popüler kültür, belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünü
olarak tanımlamaktadır. Popüler kültür, gerçekte kültüre ait olmayan
öğelerin gelecek kaygısı hissetmeden, sırf bu günü hoş tutma amacıyla
devam ettirilmesidir.
Popüler kültür medyada daha çok yer bulan kültürel öğeleri
kastetmektedir. Halk bazı şeyleri sanki kültürün bir parçasıymış gibi bir
anda benimser ancak kısa süre içinde bu şeyler yok olur gider.
Örneğin; Gençlerin stres çarkı kullanması, evlilik programları, sosyal
medya kullanımı… Bu saydıklarımız bir dönem, insanları uzun süre
meşgul eden alışkanlıklardandır. Ancak pek çoğuna ilgi ya hiç kalmadı ya
da oldukça azaldı.
Popüler kültür genellikle çeşitli ideolojik fikirler taşıyan kişi ya da gruplar
tarafından topluma kabul ettirilmeye çalışılır. Bu konuda medya araçları
ve internet günümüzde en çok kullanılan araçlardır.
Kültürel değerler ve gelenekler yerine popüler öğeler topluma
öğretilir ve toplum bağımlı bireylere dönüşür. Toplumlar, izledikleri filmler nedeniyle popüler kültür öğelerini
benimseyip farklı kültürlere ait, kendi kültürüne uymayan adetleri kendilerininmiş gibi kabul ediyorlar. Maalesef
gençler, dizilerde ya da sahnelerde gördüğü sanatçılardan ne görüyorsa aynısını yapmaya çalışıyor. Onlar gibi
giyiniyor, onlar gibi saçını kestiriyor, onların kullandığı telefonu hemen satın alıyor, konuşmasını, yürümesini
değiştiriyor…
Popüler kültürün zararlı etkilerinden insanları korumak için yapılacak şey insanları daha çok okumaya teşvik
etmek, bilinçlendirmek ve kendi kültürünü öğretmek. Burada en büyük sorumluluk ailelere düşüyor.
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