
Eğitmen Kitapçığı

İlkokul Dördüncü Sınıf



Giriş

► Sınıf: 4. sınıf

► Süre: 40 dakika

► Kazanımlar: 

 Paranın anlamını, işlevlerini ve değerini açıklar.

 Merkez Bankasını tanır ve görevlerini ifade eder.

 Enflasyon kavramını bilir, zararlarını öğrenir ve açıklar.

► Materyaller: Rafadan Tayfa Çizgi Filmi Merkez Bankasına Bir Yolculuk Bölümü (herkesicin.tcmb.gov.tr) 
ve Paralarımızı Tanıyalım Afişi

http://herkesicin.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/ekonomi/hie/icerik/RafadanTayfa
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/68a8e4f2-89df-4965-bd80-9186cf729eef/CocukAfis2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=


Birinci Bölüm (15 dakika)



Bölüm 1 

► Öğretmen, ‘Bugünkü dersimizde; Para nedir? Para ne işe yarar? ve Merkez Bankası ne yapar? 

üzerine konuşacağız.’ der ve devam eder: ‘Siz de günlük hayatınızda alışverişlerde para 

kullanıldığını biliyorsunuz değil mi?’ der ve öğrencilerden cevapları alır. 

► Öğretmen öğrencilere yeniden dönerek; ‘Para ne işe yarar?’ diye sorar ve birkaç öğrenciden 

cevapları aldıktan sonra ‘Para devletin bastığı üzerinde değeri yazan bir ödeme aracıdır arkadaşlar.’ 

der. 



Bölüm 1

► ‘Arkadaşlar şimdi size paranın işlevlerinden bahsetmek istiyorum. 

► Para; (Öğretmen işlevleri tahtaya yazar)

 Değişim aracıdır. Yani bir mal ya da hizmet satın almak istediğimizde, karşılığını para ile öderiz. Örneğin süt 
almak istediğimizde karşılığında elma değil para veririz.

 Ölçü birimidir. Bir şeylerin değerini ölçerken ölçü birimi kullanırız. Metre uzunluk, kilogramsa ağırlık ölçer; 
benzer şekilde santigrat derece de sıcaklığı ölçerken kullanılır. Para da bir şeylerin değerini ölçerken 
kullandığımız ölçü birimidir. Bir şeyin değeri, onu almak için ne kadar paraya ihtiyacımız olduğu ile ölçülür. 
Biz buna fiyat diyoruz.

 Değer saklama aracıdır. Paramızı hemen harcamamız gerekmez. Büyüklerimiz kazandıkları parayı 
biriktirebilir. Biz de harçlığımızı daha sonra harcamak için biriktirdiğimizde, harçlığımız değer 
kaybetmeyecektir. Yani para değer saklama aracıdır.’



Bölüm 1

► ‘Para icat edilmeden önce ne kullanıyorduk bilen var mı?’

► Alışverişlerimizi takas ile gerçekleştiriyorduk. Yani elimizdeki ürünleri birbirleriyle değiştiriyorduk. Örneğin 1 kg 
elma almak istediğimizi ve karşılığında 1 litre süt verebileceğimizi hayal edelim. Bu alışverişin gerçekleşmesi için 
1 litre süt almak isteyen ve karşılığında size 1 kg elma verebilecek bir başka kişi bulmanız gerekirdi. Bu çok 
yorucu, zaman ve enerji gerektiren bir yöntemdi. 

(Bu bölümde tahta kullanımı anlatımı kolaylaştırabilir.)

 Bazı mallar takas edilene kadar bozulabilir ve maddi kayba uğrayabilirdik. Bu değiş tokuşu ancak elimizdeki 
elma bozulana kadar bu değiş tokuşu gerçekleştirebilirdik. Elma bozulursa süt de alamayacaktık.

 Ya da arkadaşlar bazı ürünlerin taşınması zor olabilir. Diyelim ki pazarcı 1 kg elma karşılığında 10 kg mısır 
istiyor. O zaman elma alabilmek için yanınızda 10 kg mısır taşımanız gerekecekti. 

 Son bir örnek vereyim… Diyelim ki yine 1 kg elma almak istiyorsunuz ve şöyle bir tabela görüyorsunuz: 1 
kazak = 2 kg elma. Ne yapacağız şimdi 1 kg elma için ne kadar kazak vermeliyiz? Bu mümkün mü?



Bölüm 1

► ‘Para olmadığı zamanlarda alışveriş yapmamızı sağlayan takasın ne kadar zor olduğunu gördünüz mü arkadaşlar. 
Peki para olarak nitelendirdiğimiz metal ya da kağıt parçasının özellikleri nelerdir? Para; 

 Herkes tarafından kabul edilir: Para sayesinde, alışveriş esnasında ihtiyaçlarımızı ve istediğimiz şeyleri 
rahatça alabiliriz. Bir kağıda 5 TL yazıp istediğimiz bir şey karşılığında bu kağıdı versek alışveriş yapabilir 
miyiz? Hayır, bunu kimse kabul etmez; ancak gerçek bir 5 TL’lik banknot bu işlevi görebilir ve tüm 
alışverişlerde kabul edilir.

 Kolay taşınabilir: Parayı cebimizde taşıyabiliyoruz. Eğer para yerine karpuz kullanıyor olsaydık, düşünsene 
onu taşımak ne kadar zor olurdu!

 Bölünebilir: Arkadaşlar bunu matematik derslerinden biliyorsunuz. Bakkala 5 TL verip, 1 TL’ye çikolata 50 
kuruşa sakız alabilirsin. Bakkal amca para üstü olarak sana 3,5 TL verebilir. Şayet para bölünemeseydi, para 
üstümüzü alamayacaktık.

 Dayanıklıdır: Para yerine ödeme aracı olarak dondurma kullandığımızı düşünsene! Biriktirmeye 
çalıştığımızda dondurma hemen erirdi.



İkinci Bölüm (25 dakika)



Bölüm 2

► ‘Arkadaşlar, gelin biraz da Merkez Bankasından bahsedelim.

► Rafadan Tayfa Çizgi Filmini biliyor musunuz? Hayri, Akın, Mert, Kamil, Hale, Sevim ve Basri Amca’yı tanıyorsunuz 
değil mi? Onlar da Merkez Bankasını merak ediyorlardı. Şimdi Merkez Bankasına yolculuklarını birlikte izleyelim, 
daha sonra bunun üstüne konuşalım’ der ve 13 dakikalık çizgi filmi oynatır. Çizgi film bitiminde öğrencilerin 
yorumları alınır.

► Arkadaşlar gördüğünüz gibi Merkez Bankasının bir görevi kâğıt para yani banknot basmak. (Öğretmen tahtaya 
«banknot» yazar)

► Arkadaşlar, (birkaç banknot göstererek) kâğıt paraları Merkez Bankası basıyor. 

► Bakın üzerinde de yazıyor: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ülkemizde para basma yetkisi bağımsızlığımızın 
bir sembolü olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Sadece bağımsız ülkeler para basabilir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, kâğıt para basma yetkisini Merkez Bankasına devretmiştir. Ülkemizde kağıt paraları bir tek Merkez 
Bankası basabilir’ der ve devam eder. ‘ 

► Banknotlar, Merkez Bankasının büyük bir fabrikayı andıran Banknot Matbaasında çok büyük ve gelişmiş 
makineleri ile üretilir.’ Panomuza astığımız Paralarımızı Tanıyalım Afişini teneffüslerde inceleyebilirsiniz.

► Peki (birkaç madeni para göstererek) madeni/demir parayı kim basıyor biliyor musunuz? Madeni paralarımız 
İstanbul’da bulunan Darphanede basılıyor.’





Bölüm 2

► ‘Merkez Bankasının en önemli görevi çizgi filmde de izlediğimiz gibi enflasyonla mücadele etmek. Enflasyon 
kelimesini hiç duydunuz mu?’ (Öğretmen tahtaya «enflasyon» yazar)

► ‘Çizgi filmde nasıl anlatılıyordu? Bir bisiklet almak istiyorsunuz. Fiyatını öğrendiniz, para biriktirdiniz, 
bisikletçiye gittiniz ancak bisiklet fiyatının arttığını gördünüz. Bir süre daha birikim yaptınız ancak yine fiyatların 
yükseldiğini gördünüz. İşte arkadaşlar buna enflasyon diyoruz. Enflasyon olduğunda sadece bisikletin değil, 
yediğimiz ekmeğin, okuduğumuz kitabın, giydiğimiz kazağın, harcadığımız elektriğin, benzinin fiyatı da artıyor. 
Arkadaşlar, enflasyon olduğunda elimizdeki para ile satın alabildiklerimizin miktarı azalıyor. Bu da zamanla 
fakirleşmemiz anlamına geliyor. Merkez Bankası, enflasyonun yüksek olmaması ve belirli bir seviyede kalması 
için çalışıyor.

► Bisiklet örneğinde enflasyon birkaç nedenle kaynaklanmış olabilir: Örneğin zincir veya lastik fiyatı artmış 
olabilir. Bu durumda, bisikletçinin maliyeti artmış olur. Ya da yazın gelmesiyle herkes o bisikletten almak 
istiyorsa ve bisikletçi siparişlere yetişemiyorsa yani bisikletçi daha fazla bisiklet üretemeyecekse bisikletin 
fiyatını artırmak durumunda kalır.

► Öğretmen son olarak; ‘Arkadaşlar bir ders boyunca neler öğrendik?’ diye sınıfa soru yöneltir. Cevapları birkaç 
öğrenciden aldıktan sonra ‘Bugün, paranın ne olduğunu, nerede basıldığını, ne işe yaradığını, Merkez 
Bankasını ve görevlerini öğrendik.' der ve dersi bitirir.


