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DOĞAL VE BEŞERÎ UNSURLARIN
EKONOMİYE ETKİSİ

Ayrıca şiddetli soğuklarda gemi inşaatının durması, aşırı sıcak-

İnsanlar, hayatlarını devam ettirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak
için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetlerin tamamına ekonomik faaliyetler denir.

Yine soğuk iklim bölgelerinde yerleşmenin az olması tüketimi

larda ise demir - çelik aksamının ısınması iklimin doğrudan etkisine örnek verilebilir.

azaltacağından üretim ve dağıtım da olumsuz yönde etkilenir.

Ekonomik faaliyet türleri; üretim, dağıtım ve tüketim olmak üzere üçe ayrılır:

Ham Madde

b

Bir ürün ya da yapının elde edilmesinde kullanılan maddelerin

b

b

Mal ve hizmetlerin sağlanmasına üretim denir. Örneğin tarım ürünlerinin yetiştirilmesi.
Mal ve hizmetlerin tüketiciye (pazara) ulaşmasına dağıtım
denir. Örneğin fabrikada üretilen ürünlerin tüketim alanlarına ulaştırılması.
Mal ve hizmetlerin kullanılmasına ise tüketim denir. Örneğin çeşitli ürünlerin satılması ve kullanılması.

İnsan ihtiyaçları Dünya üzerinde farklı ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Özellikle beslenme, barınma ve
korunma gibi temel ihtiyaçlar ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve gelişmesini sağlamıştır. Ekonomik faaliyetler hiçbir zaman
tek başına yeterli olmaz. Tüketim için üretim, üretim için de tüketim gereklidir. Üretim ile tüketim arasındaki köprüyü ise dağıtım
kurar. Üretim, tüketim ve dağıtım birbirleriyle sıkı bir ilişki içindedir. Dağıtım sektöründeki teknolojik gelişmeler, üretim ve tüketimi de etkilemektedir.

işlenip elde edilmesinden önceki durumuna ham madde denir.
Bir sanayi tesisinin kurulup gelişmesinde ham madde oldukça
önemlidir. Ham maddenin çabuk bozulduğu ya da taşınmasının
uygun olmadığı yerlerde sanayi tesisleri ham maddeye yakın
yerlerde kurulur. Örneğin kâğıt ve matbaa fabrikalarının ormanlık bölgelere yakın kurulması, şeker fabrikalarının şeker pancarı
yetişen yerlere yakın kurulması veya tuz fabrikalarının tuz çıkarılan bölgelere yakın kurulması gibi.

Örnek .. 3			

ÖSYM Sorusu

Tarımsal üretimde “buğday – un – bisküvi” arasındaki ilişki,
Türkiye’nin sahip olduğu yer altı kaynaklarının etkin kullanımında aşağıdakilerden hangisinde görülmez?
A) Demir – sac – gemi

Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen
Doğal Faktörler
İklim
İklim özellikleri, sanayi faaliyetleri üzerinde tarımsal faaliyetlerde
olduğu kadar etkili olmasa da bazı sanayi kollarını doğrudan, bazılarını ise dolaylı yoldan etkiler. Tarımsal ürünlerin kullanıldığı tesislerde, iklimin ürünleri etkilemesiyle sanayi tesisleri de dolaylı
yoldan etkilenmiş olur. Örneğin iklim koşullarına bağlı olarak yapılan buğday üretiminin düşmesi un ve makarna gibi ürünlerin
üretiminin de düşmesine sebep olur. Soğuk iklim bölgelerinde
ise sanayi tesislerinin üretim maliyeti arttığından iklim dolaylı etkiye sahiptir. Örneğin ABD’de uçak motoru parçaları imal eden
tesisler ülkenin kuzeydoğusunda iken birleştirme tesisleri ucuza depolanabildiği için ülkenin güneybatısında yer almaktadır.
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B) Boksit – alüminyum – konserve kutusu
C) Bor – ısıya dayanıklı cam – tencere
D) Petrol – yapay kauçuk – otomobil lastiği
E) Fosfat – gübre – toprak

Çözüm
Soruda “buğday – un – bisküvi" arasındaki ilişki seçeneklerdeki
yer altı kaynaklarının hangisinde aynı ilişkide verilmemiştir, şeklinde soruluyor. A seçeneğinde demirden sac, sactan da gemi
yapılır. Aynı şekilde B, C ve D seçeneklerinde de aynı ilişkili durum söz konusudur. Ancak E seçeneğinde fosfattan gübre elde
edilir ama gübreden toprak elde edilmez.
Cevap E
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Su Kaynakları

Enerji

Hem tarımsal üretimde hem de sanayide suyun önemi fazladır. Ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerinden yüksek verim
elde etmek için bol suya ihtiyaç duyulur. Sanayi için de vazgeçilmez olan su, özellikle demir – çelik sanayisinde, kâğıt sanayisinde, deri sanayisinde ve nükleer ile termik santrallerde büyük önem taşımaktadır.

Enerji kullanımı, sanayi tesislerinin kurulması ve gelişimi için
ham madde kullanımı kadar önemlidir. Bazı sanayi tesislerinin
kuruluş yerinin belirlenmesinde enerji kaynağına yakınlık oldukça önemlidir. Örneğin Batı Karadeniz'de demir – çelik fabrikalarının kurulmasının temel sebebi bu bölgede yer alan taş kömürü yataklarının varlığıdır.
Dünya'nın en zengin kömür yataklarına sahip ABD (Apalaş Dağları, İç havzalar), İngiltere, Almanya (Ruhr ve Saar havzaları), Rusya (Ural Dağları), Çin, Hindistan gibi ülkelerde demir – çelik sanayisinin gelişmesi enerji kaynağının varlığıyla açıklanır.

Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen
Beşerî Faktörler
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Beşerî Faktörler
Üretim

Nükleer santrallerin kuruluş yerinin belirlenmesinde su kaynaklarına
yakınlık önemlidir.

Yer Şekilleri
Yer şekilleri, üretim ve dağıtım üzerinde doğrudan, tüketim üzerinde ise dolaylı yönden etkilidir. Yer şekillerinin dağlık, engebeli
olduğu yerlerde maden çıkarımı, tarımsal üretim ve sanayi tesisi
kurmak oldukça zordur. Ancak bazı durumlarda yer şekillerinin
dağlık, engebeli olması üretim üzerinde olumlu etkiye sahip olmasını sağlamıştır. Örneğin hidroelektrik enerji üretimi için yükselti ve engebenin olması gerekir.
Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması yol yapım maaliyetini arttırması ve ulaşımı kısıtlaması dağıtımı olumsuz yönde etkilemektedir. Yer şekillerinin uygun olmadığı yerlerde nüfusun
seyrek olması tüketimi de dolaylı olarak olumsuz etkileyecektir.

Dağıtım

Tüketim

 Sermaye

 İnsan kaynakları

 İhtiyaçlar

 İş gücü ve eğitimi

 Teknoloji

 Tanıtım ve kitle iletişim

 Tarımsal faaliyetler

 Ulaşım

 Teknolojik geliş-

 İletişim

 Gelir düzeyi ve moda

 Modern pazarla-

 Teknolojik gelişmeler

meler ve sanayi

araçları

ma teknikleri

Sermaye
Üretim üzerinde etkili olan en önemli faktör sermayedir. Özellikle sanayi tesislerinin kurulmasında, gelişiminde ve ham maddenin alımında sermayenin etkisi oldukça fazladır. Bu nedenle
sermaye birikimi fazla olan ülkelerde sanayi üretimi de fazla olmaktadır. Örneğin Japonya'da yer altı kaynakları az olmasına
rağmen sermaye sayesinde Japonya, maden ithal edip sanayisini geliştirmiştir.

İş Gücü ve Eğitimi
Üretim üzerinde etkili olan bir diğer önemli faktör de iş gücüdür.
Üretimin gerçekleşebilmesi için aktif ve nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulur. Nüfus artış hızı yüksek olan az gelişmiş ülkelerde
çalışma çağındaki nüfus oranı fazla iken gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması çalışma çağındaki nüfus oranının
az olmasına neden olmuştur. Bu durum söz konusu gelişmiş ülkelerin iş gücüne duyulan ihtiyacını arttırmaktadır. Bu ülkeler iş
Yer şekillerinin dağlık, engebeli olduğu yerlerde ulaşım olanakları
oldukça zordur. Bu durum üretim, dağıtım ve tüketimi olumsuz etkiler.

KONU ANLATIM

gücü ihtiyacını genel olarak işçi göçleri yoluyla karşılamaktadır.
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Milyon ton
Buğday

Arpa

Mısır

24
20
16
12
8
4
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Yıllar

Türkiye'de yıllara göre buğday, arpa ve mısır üretimi

Pirinç (Çeltik)
b Türkiye, çeltik bitkisinin yetişmesi için oldukça elverişli iklim
koşullarına sahiptir. Sıcaklık ortalamalarının yüksek olduğu
yaz mevsiminde, bol su isteğinden dolayı da akarsuların delta
ovalarında ve vadi tabalarında tarımı yapılmaktadır.

b Büyüme ve olgunlaşma döneminde bol su ve hasat döneminde kuraklık isteyen pirinç, en fazla Marmara Bölgesi'ndeki
akarsu vadi tabanlarında yetiştirilmektedir. Özellikle Edirne
ili pirinç üretiminde önde gelir. Ayrıca Çanakkale, Balıkesir,
Samsun, Çorum, Sinop, Kastamonu, Mersin, Diyarbakır ve
Şanlıurfa da önemli üretim alanlarıdır.

b Çeltik tarımının yapıldığı yer olan bataklıklar, sıtma hastalığına neden olan bazı sivrisineklerin üremesine uygun alanlar
olduğundan, pirinç üretimi yerleşim alanlarına uzak yerlerde
ve devlet kontrolünde yapılmaktadır.

Çeltik tarımı çok emek isteyen bir uğraştır.

Yulaf – Çavdar
b Buğday ve arpanın yetiştirilmediği bölgelerde yetiştirilen
tarım ürünleridir. Üretim miktarları az olup daha çok gıda
sanayisinde ve hayvan yemi olarak kullanılan tarım ürünleridir.
Yulaf özellikle bisküvi üretiminde önemli bir yere sahiptir.

b Yulaf ve çavdarın üretim alanları genellikle buğday üretim
alanlarıyla paralellik gösterir.
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Elma
b Üretim miktarı oldukça fazla olan elma, iklim seçiciliği olmayan
ve düşük kış sıcaklıklarına dayanabilen bir meyvedir.

b Türkiye'nin her bölgesinde yetişebilen elma, en fazla İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilir. Ayrıca Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde de yetiştirilir.

Elma, soğuğa en dayanıklı tarım ürünlerinden biridir.

Turunçgiller, kış soğuklarından olumsuz etkilendiğinden sadece kıyı
bölgelerde yetişme alanı bulmuştur.

Kayısı
İncir

b Türkiye'nin birçok yöresinde yetişen kayısı, Malatya çevre-

b Soğuğa ve don olaylarına karşı duyarlı olan incir, Akdeniz
ikliminin kendine has tarım ürünlerinden biridir.

b Türkiye'nin bütün kıyı bölgelerinde yetiştirilir. Özellikle incir
üretiminin yarıdan fazlası Aydın ilinden elde edilir.

sindeki iklim koşullarına uyum sağlamış bir tarım ürünüdür.

b Dünya kayısı üretiminde önemli bir konumda olan Türkiye'nin
ihraç ürünleri arasında yer alır.

b Başta Malatya olmak üzere Mersin, Kahramanmaraş, Elazığ
ve Iğdır'da da yetiştirilir.

BEST
BİLGİ

Türkiye, Dünya fındık ve incir üretiminde ilk
sırada yer alır.

Üzüm
b Çok düşük kış sıcaklıklarına dayanabilen bir ürün olduğu
için Türkiye'de ekim alanı oldukça geniştir. Meyveler içinde
üretim miktarı en fazla olan ürün üzümdür.

b İçki sanayisinde, pekmez, sirke ve şıra olarak da tüketilen
üzüm kurutularak ihraç edilir.

b En fazla Ege Bölgesi'nde özellikle de Manisa'da üretilir. Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde de üzümün
üretim alanı geniştir.
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Kayısı, üzüm ve incir gibi meyveler kurutularak ihraç edilir.
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KÜRESEL TİCARET İLE HAM MADDE, ÜRETİM VE PAZAR, ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİMDE TURİZMİN ÖNEMİ

Dünya'nın Önemli Üretim Alanları

Enerji Kaynakları ve Maden Ham Madde
Alanları
Günümüz küresel ticaretin en önemli mallarından olan enerji kaynaklarının bulunduğu bölgeler stratejik açıdan önemli alanlardır.
Venezuela, Suudî Arabistan, Kanada, İran, Irak ve Kuveyt önemli petrol üretim alanlarıdır. Rusya, İran, Katar, Suudi Arabistan,
Türkmenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri önemli doğal gaz üre-

Ham maddenin işlenerek tüketilebilir bir ürün hâline getirilmesine üretim denir. Üretimde yüksek verim elde edilen ülkeler gelişmiş ülkeler arasında sayılır. Bu ülkeler kendi ham maddelerini kullanarak aynı zamanda diğer ülkelerden ham madde satın
alarak işlenmiş ürün elde edip Dünya'nın önemli üretim alanları hâline gelirler.

tim alanları iken ABD, Rusya, Çin, Avustralya, Hindistan ve Almanya ise önemli taş kömürü üretim alanlarıdır.
Kuzey Amerika, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta ve Kuzey Avrupa,

BEST
BİLGİ

Rusya Federasyonu'nun kuzeyi ve Güney Afrika ülkeleri önemli
enerji kaynakları ve maden ham madde alanlarıdır.

Ham madde bakımından fakir ancak sermaye,
bilgi birkimi ve teknoloji bakımından yeterli
düzeyde olan ülkeler ham madde satın alarak
önemli üretim alanları hâline gelirler. Örneğin
Japonya.

Tarımsal üretim alanları

Orman ürünleri üretim alanları

Hayvancılık üretim alanları

Enerji kaynakları ve maden üretim alanları

Balık üretim alanları

Sanayi üretim alanları

Hizmet üretim alanları

Pazar alanları

Dünya'daki önemli ham madde, üretim ve pazar alanları

KONU ANLATIM
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BEST PRATİK
Doğru

1

2

3

4

• Boşluk • • Doldurma •

Yanlış

Küresel ticaret faaliyetlerinin ortaya çıkmasındaki temel etken hiçbir ülkenin bütün
ihtiyaçlarını üretebilecek kaynaklara sahip
olmamasıdır.

1

Ekonomik faaliyetler içerisinde ham madde,
üretim ve pazar sıkı ilişki içindedir. Ham madde olmadan üretim, üretim olmadan da tüketim yani pazar alanı olmaz.

2

Coğrafi konum, iklim ve yer şekilleri turizmi
etkileyen beşerî faktörler arasında yer alır.

3

Dünya'nın Yedi Harikası arasında yer alan Rodos
ve Zeus heykelleri günümüz Türkiye sınırları içerisinde yer almaktadır.

4

Kâr amacıyla her türlü mal ve hizmetin alım ve satım işlemlerinin bütününe ..................... denir.

Bir şehir veya yakın çevresinde yapılan ticarete
..................... ticaret, ülke içerisinde yapılan ticarete ..................... ticaret ve ülkeler arasında yapılan
ticarete ise ..................... ticaret denir.

Ticaretin gerçekleşmesinde ................, .................
ve ................ unsurları önemli rol oynar.

İklim koşullarının uygun, tarım alanlarının geniş,
toprağın verimli ve su kaynaklarının bol olduğu ....................., ....................., ..................... ve
..................... ülkeleri önemli tarımsal ham madde
alanlarıdır.

• Kavram • • Sınıflandırma •
Aşağıdaki Dünya'nın Yedi Harikası'nı, bulunduğu ülkeye göre sınıflandırınız.

Kral Mozoles’in Mezarı

Babil’in Asma Bahçeleri

Keops Piramidi

İskenderiye Feneri

Rodos Heykeli

Artemis Tapınağı

Zeus Heykeli
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Yunanistan

Mısır

Türkiye

Irak

a. ...............................

c. ...............................

e. ...............................

g. ...............................

b. ...............................

d. ...............................

f. ...............................
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ÜLKELER

Adanın orta bölümünde basık Fennine sıradağları ve batıdaki Galler Bölgesi’ndeki Cambrian Dağları bulunur. Bu dağlarda
yükseklik nadiren 1000 m’yi aşar.

Sanayileşmiş Bir Ülke: İngiltere
İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK)
Yüz ölçümü:

243 610 km2

Nüfusu:

65,64 milyon (2016)

Yönetim şekli:

Meşruti Monarşi

Başkent:

Londra

Resmî dil:

İngilizce

Din:

Hristiyanlık

Kişi başına düşen millî gelir:

44 719 ABD Doları (2016)

Yıllık nüfus artış hızı:

‰6 (2016)

Ortalama yaşam süresi:

81,2 yıl

Şehir nüfus oranı:

%83,1 (2016)

Ortanca yaş:

40

Okuryazar oranı:

%99 (2016)

ATLAS OKYANUSU

Glasgow

Gateshead

K U Z E Y Belfast
Y. Ý R L A N D A

KUZEY DENÝZÝ

Sundurland

Leeds

Manchester

Dublin

Büyük Britanya Adası’nda akarsuların döküldüğü derin körfezler
vardır. Burada gelgit dalgalarının şiddetli olması nedeniyle delta
oluşumu meydana gelmez. Çünkü az da olsa akarsuların getirdiği alüvyonlar, deniz seviyesi alçaldığında kıyıdan açıklara taşınır.

Edinburg

Londonderry

ÝRLANDA

Cambrian Dağları

Nottigham
Harlem

Ülkede yüksek alanlar ve kuzey kısımlar dışında yağışlı ve ılık bir
iklim etkilidir. Gulf Stream sıcak su akıntısı, kışın sıcaklığın düşmesine engel olur ve bu dönemde sık sık sis meydana gelir. Yazlar serin geçer. Bütün mevsimler yağışlıdır. Bu nedenle yılın büyük bölümü hava bulutludur.

Birmingham
Cerk

Ý

N

G

Ý

L

T

E

R

Rotterdam

E

Londra
SELTÝK DENÝZÝ
Portsnouth

DO

VE

R

BO

ÐA

ZI
BELÇÝKA
Brussels

BOURNEMOUNTH
MANÞ DENÝZÝ

A m i e n s

İngiltere'nin siyasi haritası

Doğal Özellikleri
Ülkenin bulunduğu saha Dünya’nın en eski arazileri arasındadır.
Büyük bir bölümü akarsular ve buzullar tarafından aşındırılarak
düzleştirilmiştir. Ovalar ve alçak platolar birbirlerini takip eder.
Büyük Britanya Adası'nın kuzeyindeki İskoçya dağlık bir yapıya
sahiptir. Burada Kuzeybatı yüksek sahaları ve Grampien Dağları, 1000 m’yi aşan yüksek kesimleri oluşturur.
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Nüfus ve Yerleşme Özellikleri
Sanayi Devrimi ile ülkede, nüfus hızla artmaya başladı. 1801’de
İngiltere ile Galler’in 9 milyondan az nüfusu, 40 yıl sonra 19 milyona ulaştı ve 1901’de 32 milyonu buldu. Sanayileşme sonucu kırsal sahalardan kentlere akın akın göçler oldu; kentleşme
ve kent nüfusunda önemli artışlar meydana geldi. Daha sonra,
İngiltere’den deniz aşırı sömürgelere ve ABD’ye en az 15 milyon insan göç etti. İngiltere’nin sömürgelerinin birer birer elden
çıkması ile nüfus artışı yavaşladı, hatta azalma sürecine girdi.
Son yıllarda İngiltere’den başka ülkelere (ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda) göç olmaktadır. Buna karşılık çalışmak ve
yüksek öğretim için ülkenin eski sömürgelerinden ve bazı Akdeniz ülkelerinden çok sayıda insan gelmektedir. Ancak günümüzde bu şekildeki göçler, bazı sıkıntılara yol açtığı için engellenmektedir. Bu ülkede 40 bini aşkın vatandaşımız da yaşamaktadır.
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pancarı, mısır ve buğday gibi ürünlerden elde edilen enerjiye biyoetanol, ayçiçeği, kolza, aspir veya soya gibi yağlı
tohum bitkilerinden elde edilen yağların katalizör eşliğinde
alkol ile reaksiyona girmesi sonucu açığa çıkan yakıta ise
biyodizel denir.

Dalga enerjisi

Gelgit Enerjisi

b Ay, Güneş ve Dünya'nın çekim gücü ile merkezkaç kuvvetleri arasındaki etkileşim sonucu okyanus ve denizlerdeki
suların gün içerisinde periyodik olarak alçalması ve yükselmesi olayına gelgit denir. Gelgit olayı ile sulardaki dalgalanmalar çok yüksek seviyelere ulaşır. İşte bu dalgalar ile gelgit
enerjisi meydana gelir.

b Okyanusa kıyısı olan Fransa, Kanada, Çin, Rusya ve Hindis-

Biyodizel döngüsü

tan gibi ülkelerde gelgitten enerji üretimi yapılmaktadır.

Örnek .. 2			

ÖSYM Sorusu

Günümüzde dünya enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan fosil kaynakların tüketimi her geçen yıl artmaya devam
etmektedir. Bu enerji kaynakları rezervleri itibarıyla sınırlı kaynaklardır. Artan enerji ihtiyacı ve mevcut rezervler düşünüldüğünde bu enerji kaynaklarının önümüzdeki yıllarda tükenmesi
beklenmektedir.
Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi bu grup içerisinde
yer almaz?
Gelgit enerjisi

A) Petrol

B) Doğal gaz
D) Kömür

C) Hidrojen
E) Kaya gazı

Biyokütle Enerjisi

b Tarım

atıkları, orman sektörü organik atıkları, hayvansal
atıklar ya da evsel atıkların oksijensiz ortamda çürütülerek
enerji üretmeye biyokütle enerji denir.

b Biyokütle

enerji kaynakları; hayvan dışkısı, çeşitli ağaçlar,
yağlı bitkiler, elyaf bitkiler, karbonhidratlı bitkiler, bitkisel
atıklar ve sanayi atıklarıdır.

b Biyokütle kaynaklarından biyogaz, biyoetanol ve biyodizel
elde edilmektedir. Organik bazlı atıkların oksijensiz ortamda kalması sonucu biyogaz, benzinle harmanlanan şeker
KONU ANLATIM

Çözüm
Günümüzde dünya enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan fosil kaynaklar dediğimiz petrol, doğal gaz, kömür ve
kaya gazının her geçen gün rezervleri azalmaktadır. Artan enerji
ihtiyacı ve mevcut rezervler düşünüldüğünde bu fosil yakıtların
gelecekte tükenmesi beklenmektedir. Ancak hidrojen enerji kaynağı alternatif bir enerji kaynağı olup atmosferde bol miktarda
bulunur.
Cevap D
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1.

Aşağıdakilerden hangisi insanların biyolojik çeşitliliğe
yapmış olduğu olumsuz etkilerden biri değildir?

4.

A) Petrol tankerlerinin kaza yapması
B) Şehir alanlarının genişlemesi
C) Tarım alanlarına sanayi tesislerinin kurulması
D) Mera alanlarının aşırı otlatılması
E) Ormanların millî park alanlarına dönüştürülmesi

Ekosistem, denizlere ve nehirlere dökülen atıkları birkaç
yıl veya daha uzun süre zarfında temizleyebilme özelliğine
sahiptir. Ancak bazı sentetik maddelerin yok edilme süresi
çok uzun olduğundan doğada birikmektedir.
Buna göre, aşağıdaki atık türlerinden hangisinin doğada ayrışıp, yok olması diğerlerine göre daha kısa bir
zamanda gerçekleşir?
A) Plastik şişe
B) Pil
C) Alüminyum kutu
D) Sakız
E) Portakal kabuğu

2.

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisiyle çalışan
santrallerin hava kirliliğine neden olduğu söylenemez?

A) Petrol
		

B) Doğal gaz
D) Akarsu		

C) Kömür

5.

E) Linyit

Deniz ve göl kirlenmelerinde en etkili faktörler arasında kanalizasyon ve sanayi atıkları yer alır.
Yukarıdaki durum, aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?
A) İnsanların zarar görmesine
B) Bazı balık türlerinin yok olmasına
C) Kültür balıkçılığının gelişmesine
D) Hipoksia adı verilen oksijensiz alanların artmasına
E) Deniz ve göllerdeki ekolojik dengenin bozulmasına

3.

İnsanoğlunun su döngüsüne olumsuz etkileri nüfusun, teknolojinin, sanayileşmenin ve savaşların ivme kazanması ile
tehlikeli boyutlara ulaşmıştır.
Buna göre;
I.

Tarımda aşırı su kullanımı,

II. Sanayileşme sonucunda suların kirletilmesi,
6.

III. Betonlaşma,
IV. Kentleşme ve nüfus artışı,
V. Bataklıkların kurutularak tarım alanı hâline getirilmesi
su döngüsüne yapılan müdahalelerden hangileri daha
çok kırsal alanlarda gerçekleşir?

Aşağıdaki çevresel problemlerden hangisinin yol açtığı
sorunlar daha geniş alanları etkisi altına almaktadır?
A) Göllerin kirlenmesi
B) Küresel ısınma
C) Asit yağmurları

A) I ve III
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B) I ve V
D) III ve IV		

C) II ve IV
E) IV ve V

D) Toprağın kirlenmesi
E) Ses kirliliği
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7.

Çevre sorunlarının küresel etkisine bağlı olarak sıcaklıklarda artış olmaktadır. Bunun sonucunda buzullar eriyerek
deniz seviyesi yükselmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumdan daha fazla etkilenecek ülkedir?

10. İnsan tarihi boyunca çevreyi sürekli değiştirmiştir.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda insanın çevreye etkisi daha hızlı olmaya başlamıştır?
A) Ateşin bulunması
B) Yerleşik hayata geçilmesi

A) İsviçre
		

B) İran
D) Norveç		

C) Hollanda
E) Türkiye

C) Ticaretin gelişmesi
D) Tarımsal üretime başlanması
E) Sanayi Devrimi

8.

Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin kirlenmesine
yol açan etkenlerden biri değildir?
11. Yenilenemeyen enerji kaynaklarından petrolün çevreye
etkisiyle ilgili;
I. Motorlu araçlarda kullanılması ve yanması sonucu hava kirliliğine neden olması,

A) Deniz suyundan tuz elde edilmesi
B) Taş ocaklarının işletilmesi
C) Enerji üretiminde fosil yakıtların kullanımı
D) Atık suların arıtılmadan doğaya bırakılması
E) Demir yolu ve deniz yolu ulaşımında motorinle çalışan
araçların kullanılması

II. Rafine edilmesi, taşınması ve depolanması sırasında
çevreye zarar vermesi,
III. Gelişmiş ülkelerde hava kirliliğinin büyük bir bölümüne
otomobillerde kullanılan petrolün sebep olması,
IV. Yanması sonucunda su buharının yan ürün olarak çıkması
özelliklerden hangileri söylenemez?

9.

Doğal denge ve insan sağlığı korunarak ihtiyaçlar doğrultusunda kaynaklar kullanılmalı ve düzenli bir kalkınma sağlanmalıdır. Ancak artan dünya nüfusuyla beraber kaynak
tüketimi aşırı artmış ve çevresel sorunlar da giderek çoğalmıştır. Özellikle sanayileşme sürecinden sonra çevresel
tahribatlar hız kazanmıştır.

A) Yalnız I
		

B) Yalnız IV
D) II ve III		

C) I ve II
E) III ve IV

IV

I

V

12. Taş ocağı, taş çıkarmak için yer kabuğunun yüzeyinde
oluşturulan çukurlardır. Taş ocaklarındaki faaliyetler sonucunda doğal çevre ve canlılar olumsuz yönde etkilenir.

III
II

Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz etkilerden değildir?
A) Ormanların ve tarım ürünlerinin tozdan zarar görmesi

Buna göre, yukarıdaki haritada verilen alanlardan hangisinde sanayileşmeye dayalı çevresel tahribatların
daha fazla olması beklenir?
A) I

B) II

KONU ANLATIM

C) III

D) IV

E) V

B) Çevreye yayılan atıkların toprak ve suyu kirletmesi
C) Gürültü kirliliğinin oluşması
D) Kara yolu ve demir yoluna dolgu malzemesi sağlanması
E) Havayı kirleterek görüş ve solunumu zorlaştırması
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TEST NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9. Basamak Kontrol Testi Optiği

9. BASAMAK CEVAP ANAHTARI
BP -1

BD -1

DOĞRU - YANLIŞ

1. D

BOŞLUK DOLDURMA

1. çevre 2. birincil 3. kömür 4. ABD, Fransa

TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ

1. çıkış

1-D

2-E

3-D

4-C

5-C

6-A

2. Y

7-B

8-D

3. Y

4. Y

9-B

10-E 11-A 12-E

13-C

DOĞRU - YANLIŞ

1. D

BOŞLUK DOLDURMA

1. arazi planlaması 2. yanlış arazi kullanımına 3. atık 4. Los Angeles

2. Y

3. D

4. D

TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ 2. çıkış
BP -2

KISA CEVAPLI SORULAR

1. Arazi 2. Küresel ısınma 3. Asit yağmurları 4. Ozon tabakası 5. Ozon tabakasının seyrelmesi
6. Hava kirliliği
7. Londra tipi hava kirliliği
8. Küresel ısınma
9. Ses kirliliği
10. Besin kirliliği

KAVRAM EŞLEŞTİRME

1. b

2. e

KAVRAM HARİTASI DOLDURMA 1. SIVI

3. a
2. GAZ

4. c

5. d              

3. KATI         

BD -2

1-B

2-C

3-E

4-A

5-D

6-B

7-B

8-A

9-D

10-E 11-E

12-D

BD -3

1-E

2-A

3-B

4-D

5-D

6-C

7-C

8-E

9-D

10-D 11-E

12-C

BKT

1-E

2-D

3-B

4-E

5-C

6-B

7-C

8-A

9-A

10-E 11-B

12-D

yazılı soruları - 1

SORU - 3
Aşağıdaki haritada taranarak gösterilen alanlarda görülen biyomu, alt kısımdaki boşluklara uygun şekilde yazınız.
I

III

II

1

I numaralı alanda .................... biyomu yer alır.

2

II numaralı alanda .................... biyomu yer alır.

3

III numaralı alanda .................... biyomu yer alır.

SORU - 4
Aşağıda verilen biyomlar ile bu biyomlara ait olan bitki örtülerini eşleştiriniz.

BİYOM

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Tropikal yağmur
ormanları

1

a

Su tutabilen dikenli bitkiler, kaktüs

Savan

2

b

Boreal ormanlar

Çöl

3

c

Yıl boyunca yeşil kalan geniş
yapraklı ormanlar

Çalı

4

d

Saz, kamış ve nilüfer

İğne yapraklı
orman

5

e

Yazın yeşeren uzun boylu otlar

Tatlı su

6

f

Maki, garig ve psödomaki
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3

YAZILI SORULARI - 6
SORU - 1
Aşağıdaki haritada bazı hayvancılık etkinliklerin yapıldığı yerler gösterilmiştir. Bu alanlarda yaygın yapılan hayvancılık etkinliklerini boş bırakılan
alanlara yazınız.

4

1
5

3
2

1

........................................

2

........................................

3

........................................

4

........................................

5

........................................

SORU - 2
Aşağıda verilen hayvancılık türleri ile beslendiği bölgenin bitki örtüleriyle
eşleştiriniz.

HAYVANCILIK TÜRLERİ
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BİTKİ ÖRTÜSÜ

İpek böcekçiliği

1

a

Bozkır

Küçükbaş hayvancılık

2

b

Dut yaprakları

Büyükbaş hayvancılık

3

c

Çiçek türleri

Arıcılık

4

d

Dağ çayırı

11. SINIF COĞRAFYA

