
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkokul  

Sosyal Bilgiler 4 

1.1. Herkesin Bir Kimliği Var 

Konu Özeti  

   

 
4. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

1. BİREY VE TOPLUM 

Bu öğrenme alanı işlenirken saygı ve sorumluluk gibi değerlerle kanıt kullanma, zaman 
ve kronolojiyi algılama ile empati kurma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi 
sağlanmalıdır. 

 

SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda 
bulunur. 

Resmî kimlik belgesini inceleyerek bu belgenin içerdiği bilgiler açıklanır. 
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SOSYAL BİLGİLER DERSİ 

 

 

 Sosyal Bilgiler, insanın canlı ve cansız çevre ile etkileşimini açıklamaya çalışır.  
 

 Bizlere yeryüzünde meydana gelen doğa olaylarını tanıtarak bunların 
hayatımıza etkilerini gözler önüne serer.  

 

 Toplumsal bir varlık olan insanın hak, ödev ve sorumluluklarının neler olduğunu 
belirtir.  
 

 İnsanın sosyal yönünü geliştirerek onu toplumsal hayata hazırlar. 
 

 Dil ve tarih bilincine sahip olunur.  
 

 Vatanınıza ve milletinize olan sevginiz pekişir.  
 

 Hak ve sorumluluklarınızın farkına vararak, insan hakları konusundaki 
duyarlılığınızı gelişir.  
 

 Doğru karar veren ve sorunlara çözüm üretebilen bireyler olarak yetişirsiniz.  
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1.1. HERKESİN BİR KİMLİĞİ VAR 

 

1. İnsanlar farklı fiziksel özelliklerde 
yaratılmışlardır.  

2. Ne kadar benzer olsa da hiçbir insanın 
özellikleri başkasıyla aynı değildir.  

3. Her insan dış görünüşü ve davranışlarıyla 
diğerlerinden ayrılır. 

4. İnsanın kendine özgü özellikleri denilince; 

a. Parmak izleri,  

b. Yüz şeklimiz,  

c. Gözümüzdeki iris tabakası,  

d. Sesimiz,  

e. Yürüyüşümüz,  

f. Kalp atışımız vb. özellikler sayılabilir. 

5. Dünyada yaşayan yaklaşık 8 milyar insan ile 
beraber geçmişte yaşayanlar da dâhil olmak 
üzere bu insanların hepsi biriciktir. Yani özel 
olarak yaratılmıştır. Parmak izi, yüz şekli, sesi vb. ile diğerlerinin hiçbirisine 
benzemez. Aynı durum doğacak bireyler için de geçerlidir. 

6. Her insana doğuştan verilen özelliklerin yanı sıra sonradan kendisine verilen 
resmî kimlik belgesiyle de biriciktir.  

7. İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 15. Maddesinde 
herkesin vatandaşlık hakkına sahip 
olduğu belirtilmiştir. Buna göre her 
insana doğduğu andan itibaren geçerli 
olmak üzere vatandaşı olduğu devlet 
tarafından resmî bir kimlik belgesi verilir.  

8. Resmî kimlik belgemiz her şeyden önce bizim kim olduğumuzu gösterir. Bizler 
okulumuza kayıt olurken, hastanede sağlık hizmeti alırken veya pasaport 
başvurusu yaparken varlığımızı bu kimlik belgesi ile kanıtlarız. Hayatımız 
boyunca bütün resmî iş ve işlemlerimizi sadece bize ait olan bilgilerin yer aldığı 
bu belgeyle yaparız. Böylece başka insanlarla karıştırılmayız. 

9. Bilgisayar teknolojisinin gelişimiyle Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti de vatandaşlarına 
akıllı kart özelliği taşıyan çipli kimlik 
belgeleri dağıtımına başlamıştır.  

10.  Vatandaşlar, yeni kimlik belgelerini 
bulundukları yerin Nüfus Müdürlüklerinden 
alabilmektedir.  
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DÜŞÜNÜ-YORUM 
 

Bütün insanlar hepsi birbirine 
benzese neler olurdu? Bir de bu 
insanlara aynı kimlik kartlarının 
verildiğini bir düşünün. Acaba 
dünya nasıl bir hal alırdı? 
Herhalde dünya yaşanmaz bir 
hal alırdı. 

Demek ki her insanın farklı bir 
özellikte yaratılmasında ve 
herkese farklı bir kimlik 
verilmesinde büyük faydalar 
vardır. Her insanın hak ve 
hukukunun korunması, 
sorumluluklarını bilmesi ve yerine getirmesi son derece önemlidir. Bu yüzden 
her insanın farklı kimlik ve kişiliğinin olması gerekir.  

Herkes kendi karakterinin gereğini yapacak ve iyilik yapanlar mükafat alırken 
kötülük yapanlarda cezasını çekecektir. 

İnsanların farklı farklı özelliklerde olması tesadüfen mi olmuştur? Bu mümkün 
müdür? Milyarlarca insanda bir el büyüklüğünde olan yüzünde aynı organlar; 
göz, kulak, burun, ağız vs. olacak ama hiçbirisinin yüzü bir diğerine 
benzemeyecek.  

Tesadüfen bu kadar uyumla bu kadar farklılık olması mümkün değildir. O halde 
bütün insanları farklı özelliklerde yaratacak sonsuz bir güç, bilgi ve irade olması 
gerekir. Acaba onları bu şekilde yaratan kim? 

Hatta ayırt edilemeyecek derecede birbirine benzeyen tek yumurta ikizlerinde 
bile küçük bir farklılık mutlaka vardır. Biz fark edemesek bile anne ve babaları 
onları ayırt edebilirler. 
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