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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI
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Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve 
müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. 
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. 
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait 
bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada 
emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün 
kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her 
köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 
memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. 
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. 
Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve 
cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

     Mustafa Kemal Atatürk

GENÇLİĞE HİTABE
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Yazardan

Coğrafya müfredat programında yaşanan değişim ile birlikte 11. Sınıf coğrafya 

konuları da değişime uğramıştır. Müfredatı doğru algılamak için, konu dağılımını en 

iyi şekilde bilmek gerekmektedir. Kitabımız bu bakımdan konuların bütünlüklü olarak 

ele alındığı, temel bir başucu kitabı olmuştur. Ayrıca, yine değişen yükseköğretim 

sınavı için ihtiyaç duyduğunuz sorular ve püf noktaları kitabın içinde yerini almıştır. 

Kitapta her konu kendi içinde sınıflandırılmış, konular sade olarak sunulmuştur. 

Bütün kitaplarımızı farklı kılan ve en önemli yönü, yani anlatım tarzı bu kitapta da 

önemsenmiştir. Anlatım tarzının yanı sıra şekil ve haritalarla öğrenmeyi pekiştirecek 

bir görsel tasarım yapılmıştır. Her konunun sonunda 11. sınıf seviyesine uygun etkin-

likler bulunmaktadır. Bunlar testlerle birlikte ele alındığında kalıcı öğrenmeyi sağlaya-

caktır. Her ünitenin sonunda yeni YKS’na uygun olarak hazırlanmış testler gelecekteki 

sınavlarda başarılı olmanızda oldukça yararlı olacaktır. Konuların pekiştirilmesi ve 

gelecekteki sınavlara öğrencilerimizin güvenle hazırlanabilmesi için, soru sayısı bol 

tutulmuş ve testlere yer verilmiştir. Kitap bu yönü ile bir soru bankası olma özelliğini 

de taşımaktadır. 

Bu kitapla sağlayacağınız öğrenmeyi, 11. Sınıflar için hazırladığımız diğer çalışma 

olan “11. Sınıf Coğrafya Soru Bankası”nı edinerek pekiştirebileceğinizi söylemeliyiz. 

Her iki kitapta bulunan soruların çözümü bu kitabımızda yer almaktadır. Genel bir 

kural olarak konuları iyi öğrenmenin ilk kuralının sakin bir biçimde kitabın okunması, 

anlaşılmayan yerlerin tekrar edilmesi, bazı yerlerde konunun altının çizilmesi gerektiği 

bilinmelidir. 

Son yıllarda eğitimde yaşanan değişime ayak uydurmak, neredeyse olanaksız 

hale geldi. Her yıl yaşanan değişimden kuşkusuz en fazla etkilenen ders coğrafyadır. 

Bu değişimleri takip etmek ve aşmak bakımından değerli meslektaşım aynı zamanda 

aynı okulda çalıştığımız sayın Ahmet Doğan’a verdiği destekten dolayı teşekkür ede-

rim. Ayrıca bir coğrafya duayeni olan çok kıymetli ağabeyim Ramazan Saygılı, kitapta 

yer alan ve başka hiçbir kitapta bulunmayan özgün, güncel, estetik  haritaların çizimi-

ni gerçekleştirdi. Ona ne kadar teşekkür etsem azdır. 

Bütün öğrencilerimize yüksek gayret ve başarılı bir gelecek diliyorum.        

Doğu ATEŞ
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A. BİYOSFERLE İLGİLİ TEMEL 
KAVRAMLAR

BİYOSFER
Canlıların	okyanusların	dibinden	atmosferde	yük-
selebildikleri	 en	 yüksek	 seviyeye	 kadar	 olan	 bö-
lüme	biyosfer	denir.	Biyosfer	kelimesi	“canlı	küre”	
anlamına	 gelmektedir.	 Canlılar	 toprak	 yüzeyin-
den	 birkaç	metre	 aşağıya	 kadar	 olan	 kısımlarda	
yaşamaktalarsa	 da	 insanoğlunun	 beşeri	 etkileri	
bu	 derinliği	 yüzlerce	 metreye	 kadar	 indirmiş-
tir.	 Atmosferde	 ise	 kuş	 ve	mikro	 organizmaların	 
yüzlerce	metre	yükseğe	kadar	çıkmaları	biyosferin,	
yerin	üzerinde	ve	altında	geniş	bir	katman	halinde	
uzanmasını	sağlar.	Yerde	yaşayan	kara	hayvanları	
için	biyosfer	6500-6800	m,	yeşil	bitkiler	 için	6200	
m,	yüksekliğe	kadar	çıkabilir.	Denizin	altında	5000	
m	derinlikte	canlıların	yaşadığı	saptandığından	bu	
da	biyosferin	alt	sınırını	oluşturur.	Biyosferin	toplam	
kalınlığı	yaklaşık	16	km’ye	ulaşır.	

��������
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Biyosferin	 kalınlığı	 ve	 sınırları	 hakkında	 çeşitli	
görüşler	öne	sürülmekle	beraber;	genel	anlamda	
biyosfer	 toprağın	 10	 metre	 altından	 başlayarak	
yeryüzünden	 117	 metreye	 kadar	 olan	 kısmının	
ana	yaşam	alanı	olduğu	kabul	edilir.	Diğer	taraftan	
canlılar	nadiren	atmosferde	binlerce	metre	yüksek-
liklere	çıkabildiği	gibi,	deniz	altında	5000	metreye	
kadar	inebildikleri	tespit	edilmiştir.		

BİYOM
Aynı	 iklim	ve	bitki	örtüsü	koşullarına	bağlı	olarak	

oluşmuş	canlı	türleri	ile	beraber	ele	alınan	yaşam	

kuşaklarına	 biyom	 adı	 ve-rilemektedir.	 Örneğin,	

Ekvatoral	 iklim	 kuşağının	 bitki	 örtüsü	 ekvatoral	

yağmur	ormanlarıdır.	Bu	ormanlarda	yalnızca	bu	

alana	özgü	fil,	şempanze,	leopar	ve	çok	fazla	sa-

yıda	böcek	türü	yaşar.	Ekvatoral	yağmur	ormanları	

kendi	 başına	 bir	 biyom	 oluşturmaktadır.	 Karasal	

biyomlar	bulunabildiği	gibi	sular	da	kendi	içinde	bi-

yomlar	oluşturmaktadır.	Tuzlu	su	biyomu,	tatlı	su	bi-

yomu	olabileceği	gibi,	kapalı	havzalar	da	bir	biyom	

olabilirler.	

HABİTAT
Bir	bitkinin	veya	hayvanın	doğal	olarak	bulunduğu,	
yetişebildiği	ve	yaşayabildiği	ortama	habitat	denil-
mektedir.	Bu	alan	yeryüzünün	herhangi	bir	yeri	ola-
bileceği	gibi,	bir	insanın	midesi	de	habitat	olabilir.	
Örneğin,	Köyceğiz	gölü	çevresinde	taban	suyunun	
yüksek	olduğu	yerler,	sığla	ağacının	yetişebilmesi	
için	ayrı	bir	ortam	oluşturur.	Bu	alan	sığla	habitatı-
dır.	Ya	da	yalnız	insan	vücudunda	yaşayabilen	bir	
kılkurdu	için	insan	bağırsağı	habitatdır.	Yani	habi-
tat,	yaşam	alanı demektir.

BÜYÜK BİYOMLAR
Biyomların	kendine	özgü	bitki	ve	hayvan	türlerinin	

barındığı	 alanlardır.	 Buna	 göre	 Dünya	 üzerinde	

çok	 sayıda	 biyom	 bulunmaktadır.	 Biyomların	 or-

taya	çıkmasında	en	fazla	etkisi	olan	faktör	iklimdir.	

İklim	Dünya’nın	şekline	ve	güneş	ışınlarının	yıl	için-

deki	geliş	açısındaki	değişime	bağlı	olarak	Ekva-

tor’dan	kutuplara	doğru	farklılıklar	gösterir.	Bunun	

sonucunda	biyomlarda	Ekvator’dan	kutuplara	gidil-

dikçe	canlı	ve	bitki	çeşitliliğinin	değişime	uğradığı	

görülmektedir.	Diğer	 taraftan	yeryüzünün	yüksek	

ve	çukur	alanları	da	iç	içe	biyomların	oluşmasına	

neden	 olmuştur.	 Örneğin;	 Ekvatoral	 bölgedeki	 

Klimanjaro	Dağı	(5895	m)	eteklerinde	yağmur	or-

manları,	 orta	 kesimlerinde	 savanlar	 yüksek	 ke-

simlerinde	 ise	 dağ	 biyomları	 yer	 alır.	 Bu	 durum	

yükseltinin	neden	olduğu	bir	çeşitliliktir.	Biyomlar	

hakim	 bitki	 türleri	 ile	 içinde	 bulundukları	 suların	

kimyasal	özelliklerine	göre	de	sınıflandırılabilirler.	

Örneğin,	İç	Anadolu	Bölgesinin	biyomunu	stepler,	

buradaki	Kızılırmak	akarsuyunun	biyomunu	ise	tatlı	

su	canlıları	meydana	getirir.
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Karasal biyomların dağılışında enlem oldukça önemli bir fak-
tördür. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe biyomlar ve bu 
biyomlardaki başlıca canlı grupları değişime uğrar.

a. Biyoçeşitlilik
Canlıların	Yeryüzündeki	Dağılışını	Etkileyen	Coğ-
rafi	Faktörler

1. İklim
Canlıların	Dünya	 üzerindeki	 dağılışında	 en	 etkili	
faktör	iklimdir.	İklim	pek	çok	bileşenden	meydana	
gelir	ve	bu	bileşenlerin	her	biri	canlı	yaşamı	üze-
rinde	farklı	etkilerde	bulunur.	
Canlılar	Üzerinde	Doğrudan	Etkili	Olan	İklim	Ele-
manları
•	 Sıcaklık
•	 Rüzgarlar
•	 Yağış

İklim	 koşulları,	 en	 başta	 bitki	 ve	 toprak	 yapısı	 
üzerinde	etkilidir.	Bu	nedenle	hayvan	 türleri	 yaşam	
ortamlarını	bitki	örtüsüne	göre	seçerler.	Yani	her	iklim	
bölgesinin	kendine	özgü	bir	biyomu	bulunmaktadır.	

Sıcaklık	koşulları	canlı	yaşamı	üzerinde	belirleyici	
bir	faktördür.	Örneğin	yüksek	veya	düşük	sıcaklıkta	

canlı	 yaşamı	 çeşitli	 problemlerle	 karşılaşır.	Eğer	
sıcaklık	değerleri	çok	yüksek	ve	çok	düşük	olursa	
artık	 canlı	 yaşamı	 tümüyle	 sona	 erer.	 Örneğin	 
kutuplar	 çevresinin	 aşırı	 soğuk	 ortamında	 ya	 da	
Sahra	çölünün	merkezi	kısımlarında	birkaç	mikro-
organizmanın	 dışında	 canlı	 yaşamına	 rastlamak	
hemen	hemen	imkansız	gibidir.

Bitkilerin	 ortaya	 çıkması	 ve	 gelişebilmesi	 için	
uygun	sıcaklık	koşullarına	 ihtiyaç	vardır.	Sıcaklık	
koşullarına	bağlı	olarak	bitkiler	gelişir,	çiçek	açar	
ve	tohumlanma	gösterir.	Her	bitki	için	farklı	olsa	da	
sıcaklık	değerlerinin	uygun	olduğu,	bitkilerin	normal	
gelişimlerini	tamamladıkları	bu	evreye	vejetasyon	
dönemi	denir.	

Hayvanlarda	da	durum	farklı	değildir.	Hayvan	var-
lığının	yaşam	bulabilmesi	için	uygun	besin	kaynak-
ları	 ve	 sıcaklık	 koşulları	 gereklidir.	Her	ne	 kadar	
deniz	 canlılarının	 çok	 düşük	 sıcaklıklara	 adapte	
olmuş	olması	hayvanların	dünyadaki	yayılım	alanı-
nın	daha	geniş	olmasına	neden	olmuşsa	da,	durum	
çok	farklı	değildir.	Dünyanın	her	bölgesinde	yaşa-
mını	sürdüren	hayvan	türü	yoktur.	

Rüzgârlar	 özellikle	 bitkilerin	 yaşamında	 büyük	
önem	taşır.	Hava	hareketliliği	sayesinde	bitkilerin	
teneffüs	koşulları	olumlu	yönde	etkilenir.	Rüzgârlar	
diğer	taraftan	göçebe	kuş	sürüleri	için	büyük	önem	
taşımaktadır.	Çünkü	kuşlar	çoğunlukla	sürekli	rüz-
garlardan	yardım	alarak	çok	uzun	mesafeleri	uça-
rak	geçebilmektedir.	

Yağış	 öncelikle	 bitki	 yaşamı	 için	 gerekli	 bir	 iklim	
unsurudur.	Bitkilerin	gelişmesi	için	gerekli	olan	su	
ve	mineraller	yağışlarla	birlikte	toprağa	karışan	su-
lardan	elde	edilir.	Bu	sayede	yağış	miktarının	fazla	
olduğu	alanlarda	büyük	bir	canlı	çeşitliliği	görülür.	
Örneğin,	Ekvatoral	yağmur	ormanları	yağış	miktarı-
nın	yıl	boyunca	fazla	olduğu	bir	alandır	ve	canlı	türü	
sayısı	Dünyanın	diğer	bölgeleri	ile	kıyaslanamaya-
cak	kadar	fazladır.		

Güneş	ışınlarının	geliş	açısına	bağlı	olarak	Dünya	
üzerinde	farklı	sıcaklık	değerlerine	sahip	alanlar	ve	
iklim	bölgeleri	bulunmaktadır.	Genel	olarak	biyom	
adı	verilen	bu	alanlar	Ekvator’dan	kutuplara	doğru	
bir	kuşaklaşma	içindedir.	Bu	kuşaklar	 iklimsel	et-
kilerin	işleyişine	bağlı	olarak	farklı	özellikler	göste-
rirler.
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2. Yerşekilleri

Canlıların	dağılışını	etkileyen	faktörlerden	bir	diğeri	
de	yer	şekilleridir.	Yer	şekillerinin	özellikleri	canlı-
ların	dağılımı	üzerinde	doğrudan	etkili	olmaktadır.	
Dağların	uzanış	doğrultusu	ve	yüksekliği,	 dar	 ve	
derin	vadiler,	geniş	kıyı	düzlükleri	farklı	canlı	türleri	
için	yaşam	alanlarıdır.	

Yer	şekilleri	canlı	dağılımı	üzerinde;

•	 Yaygınlaştırıcı

•	 Sınırlandırıcı

•	 Değiştirici	etkilerde	bulunmaktadır.

Yer	şekilleri,	sınırlandırıcı	etkide	bulunabilmektedir.	

Örneğin;	Karadeniz	kıyı	kuşağının	bitki	toplulukları	

yüksek	 dağ	 kuşağının	 ardına	 sızamamış	 buraya	

özgü	bir	canlı	topluluğunun	oluşmasına	neden	ol-

muştur.	Benzer	şekilde	Toros	Dağlarının	da	kuzey	

ve	güney	yamaçlarında,	farklı	bitki	ve	hayvan	türleri	

yaşamaktadır.	

Yer	şekillerinin	dönüştürücü	etkisi	ise	adaptasyon	
olayı	 ile	 ilgilidir.	Ova	 tavşanı	 ile	dağ	 tavşanı	ara-
sında	tırmanma	ve	koşma	hızı	arasında	büyük	fark-
lılıklar	vardır.	Yukarıda	anlatılan	durumlar	nedeni	ile	
aynı	kara	biyomu	içinde	farklı	yer	şekillerinin	bulun-
duğu	alanlarda	yaşayan	aynı	tür	canlılar	arasında	
bile	büyük	farklılıklar	bulunabilmektedir.		

Oluşum	halindeki	yer	şekilleri	bazı	canlı	türlerinin	
yok	olmasına	neden	olabildiği	gibi,	farklı	canlıların	
yayılım	alanının	genişlemesine	neden	olabilmekte-
dirler.	Örneğin	volkanik	faaliyetler	bir	alandaki	canlı	
türlerinin	yok	oluşuna	neden	olabilir.	Bu	durumun	
bir	benzeri	Marmara	ile	Karadeniz	arasında	yaşan-
mıştır.	Buzul	çağının	bitmesiyle	Marmara	Denizi’nin	
(Akdeniz)	tuzlu	suları	İstanbul	Boğazını	aşarak	tatlı	
su	gölü	olan	Karadeniz’e	ulaşmış,	bu	olayın	sonu-
cunda	Karadeniz’deki	tüm	tatlı	su	canlıları	ölmüştür.	
Ani	değişimle	ölerek,	çürüyen	canlılar	Karadeniz’in	
tabanında	büyük	bir	metan	ve	hidrojen	sülfür	biriki-
mine	yol	açmış,	Karadeniz’in	200	m’den	daha	aşağı	
derinliklerinde	canlı	yaşamı	ortadan	kalkmıştır.

3. Toprak

Canlı	yaşamını	sağlayan	önemli	faktörlerden	biri	de	
topraktır.	Toprak	gerek	yapısı	ve	mineral	içeriği	ile	
bitkilere	kaynak	sağlamakta,	diğer	taraftan	da	bazı	
hayvan	türleri	için	doğal	bir	sığınak	oluşturmakta-
dır.	Toprak	ve	bitki	örtüsü	iklim	ile	doğrudan	ilişki	
içindedir.	Bu	bakımdan	toprak	faktörü	düşünülürken	
diğerlerinin	etkisi	göz	ardı	edilemez.	Yani	toprak	tek	
başına	bir	etkileyenden	çok	etkilenen	konumunda-
dır.	Bazı	canlı	türleri	yalnızca	belirli	toprak	türlerinde	
yaşamını	sürdürebilmektedir.	Örneğin,	orta	kuşağın	
karasal	alanlarındaki	uzun	boylu	çayır	toplulukları	
genellikle	 çernozyom	 türü	 topraklarda	 yaşayabil-
mektedir.

������ �����
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İklim, toprak ve bitki örtüsü birbiri ile bağlantılı bir etkileşim 
içindedir. 

BİYOLOJİK FAKTÖRLER

1. Diğer Canlıları Etkisi

Canlılar	 yaşam	 alanlarında	 birbirlerini	 doğrudan	 
etkileyen	unsurlardır.	Canlıların	yaşaması,	üremesi,	
yayılması	birbirleri	ile	olan	ilişkilerine	bağlıdır.	Örne-
ğin;	çiçekli	bitkilerin	üremesi	için	en	başta	arılara	ve	
diğer	böceklere	ihtiyacı	vardır.	Aslan	yaşam	alanı	
kalabalık	geyik	ve	zebra	sürülerinin	varlığı	ile	iliş-
kilidir.	

Herhangi	 bir	 yaşam	alanında	 eğer	 bir	 canlı	 türü	
varsa	mutlaka	orada	diğer	canlı	türlerinin	de	fertleri	
yer	almaktadır.	Bu	bakımdan	Dünyada	diğer	can-
lılardan	bağımsız	yaşayan	bir	canlı	türünden	bah-
sedilemez.		
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2. İnsan Etkisi

Yeryüzünün	günümüzdeki	 başat	aktörü	 insanoğ-
ludur.	 İnsanoğlu	 canlı	 çeşitliliği	 üzerinde	 olumlu	
ve	olumsuz	etkilerde	bulunabilmektedir.	Örneğin,	
Kuzey	 Amerika	 kıtasının	 keşfi	 ile	 buradaki	 kimi	
canlı	 türleri	Dünya’nın	diğer	kıtalarına	yayılmıştır	
(tütün,	patates,	vb).	Ayrıca	bu	kıtada	olmayan	bazı	
canlı	türleri	de	keşiflerle	birlikte	kıtaya	gelmiştir	(At,	
eşek,	üzüm	vs.).	Bunlar	insanın	olumlu	etkileri	gibi	
gözükse	de	olumsuz	etkilerinin	faturası	daha	ağır	
olmuştur.	Kuzey	Amerika’ya	ait	olmayan	hastalık-
ların	bu	kıtaya	insan	ve	hayvanlarca	geti-rilmesi	so-
nucunda	öncelikle	milyonlarca	yerli	insan	ve	bunun	
çok	daha	fazlası	kadar	hayvan	ortadan	kalkmıştır.	

İnsanın	canlılar	üzerindeki	bir	diğer	etkisi	 ise	ya-
yılım	alanını	genişlettikçe	diğer	canlılara	yaşaya-
cak	alan	bırakmamasıdır.	Genişleyen	insan	yaşam	
alanı,	 kentsel	 yerleşmeler	 ve	 sanayi	 tesislerinin	
yanı	sıra		yüz	milyonlarca	hektar	arazinin	tarımsal	
üretime	açılması	diğer	canlılar	için	bir	felakete	dö-
nüşmüştür.				

PALEOCOĞRAFİK ETKENLER

1. Kıtaların Kayması

Canlı	türlerinin	dağılımında	kıtaların	kayması	ya	da	
diğer	adı	ile	levha	tektoniği	oldukça	etkili	olmuştur.	
Alfred	Wegener	ilk	kez	kıtaların	hareket	ettiğini	dü-
şündüğünde	bunu	kanıtlamanın	yolunun,	özellikle	
kıtaların	kopmaya	başladığı	alanlardaki	canlı	türle-
rini	incelemekten	geçtiğini	düşünmüştür.	Gerçekten	
de	farklı	kıtalarda	aynı	tür	canlıların	yaşaması	ona	
göre	kıtaların	kaydığının	ve	yer	değiştirdiğinin	en	
önemli	 göstergesidir.	 Daha	 sonra	 yapılan	 çalış-
malar	Wegener’in	bu	düşüncelerini	doğrulamıştır.	
Özellikle	solucan	ve	yengeç	türlerinin	çok	az	evrim	
geçirerek	günümüze	ulaşmış	olması	kıtaların	kay-
dığının	en	önemli	göstergesidir.

Kıtaların	kayması	yalnızca	türlerin	dağılmasını	sağ-
lamamıştır.	Aynı	zamanda	yeniden	bir	araya	gelen	
kıta	parçaları	üzerindeki	bitki	ve	hayvan	toplulukları	
başka	kıtalarla	birleşmenin	sonucunda	o	kıtalara	da	
yayılma	imkanı	bulmuştur.	Hindistan	bunun	güzel	
bir	örneğidir.

�������
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                                         Günümüz

Yerkabuğunu oluşturan kıta parçalarının hareketleri Dünya 
 üzerinde binlerce farklı türün ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Parçalanan kıtalarda ortaya çıkan yeni koşullara adapte olan 
canlılar buralarda değişimlere uğramış ve yeni türlere dönüş-
müştür. 

2. İklim Değişimleri

Dünya,	 eksen	 eğikliğinin	 ve	 eksendeki	 periyodik	

bozulmanın	sonucunda	sürekli	iklim	değişimlerine	

sahne	 olmaktadır.	 Bu	 değişimler	 canlı	 türlerinin	

yayılışı	 üzerinde	 farklı	 etkilerde	 bulunmaktadır.	

Özellikle	28.000	yılda	bir	tekrar	eden	buzul	çağları,	

günümüz	 canlılarının	 dağılımı	 üzerinde	 oldukça	 

etkili	olmuştur.	

Buzul	çağları	4.	Zamanda	altı	kez	gerçekleşmiş,	bu	

dönemlerde;

•	 Dünyanın	1/3	ü	buzullarla	kaplanmış

•	 Deniz	seviyesi	düşmüş	(90-110	metre)

•	 Deniz	 seviyesinin	 düşmesi	 ile	 bazı	 karalar	 

birbirine	bağlanmış

•	 Sıcaklık	değerleri	4-5	¡C	azalmış	

•	 Bazı	canlı	türleri	ortadan	kalkmış

•	 Kimi	canlı	 türleri	 ise	yaşam	alanlarını	değiştir-

miştir.
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Buzul	çağlarında,	Kuzey	Yarımkürede	büyük	de-
ğişiklikler	yaşanmıştır.	Özellikle	kuzeyde	yaşayan	
bitki	ve	hayvan	toplulukları	güneye	doğru	göçmüş,	
bu	göç	hareketi	bazı	canlı	türlerinin	ortadan	kalk-
masına,	bazılarının	evrimleşmesine,	bir	bölümünün	
ise	adaptasyona	uğrayarak	farklı	yaşam	alanlarına	
taşınmasına	 neden	 olmuştur.	 Örneğin,	 ülkemiz-
deki	relikendemik	bitkilerin	büyük	bir	bölümü	buzul	 
devrinde	 güneye	 göç	 etmiş	 bazı	 türlerin	 Anado-
lu’daki	uygun	alanlarda	yayılmasının	ve	kimilerinin	
de	buralarda	hapsolmasının	bir	sonucudur.	

İklim	değişimi	aynı	zamanda	olumsuz	etkilerde	de	
bulunabilmektedir.	Örneğin	küresel	ısınma	bir	iklim-
sel	değişimdir.	Ve	sonuçları	bakımından	canlı	tür-
leri	ve	zenginliğinin	yok	olmasına	neden	olabilecek	
bir	sürece	doğru	ilerlemektedir.

Küresel	iklim	değişimleri	canlı	tür	çeşitliliğinin	de-
ğişiminde	önemli	bir	faktördür.	Örneğin;	son	buzul	
cağında	Mamutlar	değişen	 iklim	koşullarına	ayak	
uyduramayarak	ortadan	kalkmıştır.	

3. Canlı Türlerinin Dağılımını ve Çeşit- 
 liliğini Olumsuz Yönde Etkileyen  
 Faktörler

Doğal Faktörler

•	 İklimsel	değişmeler

• Volkanik	faaliyetler

• Meteor	çarpmaları

• Doğal	afetler

• Yeni	su	yollarının	açılması

• Türler	arasındaki	rekabet

Beşeri Faktörler
• Orman	tahribatı
• Yeni	tarım	alanlarının	açılması
• Üretim	sırasında	kullanılan	kimyasal	maddeler
•	 Su	kaynaklarının	kirlenmesi
•	 Aşırı	ve	bilinçsiz	avlanma

Ekvatoral Orman
Savan
Çöl
Muson Ormanı
Kurakçıl Orman, Çalı
Karışık Ormanlar
Daima Yeşil İğne Yapraklılar
Yüksek Dağ

Yarı Çöller
Stepler
Bitki örtüsü olmayan buzular
Arktik tundra

KARASAL BİYOMLAR



COĞRAFYA - 11

BİYOSFERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
konu anlatımlı

Ev
re

ns
el

 İl
eti

şim
 Y

ay
ın

la
rı

15

•	 Hava	kirliliğinin	artması

•	 Sanayinin	kontrolsüz	ve	doğanın	aleyhine	geliş-

mesi

•	 Küresel	ısınma

•	 Ozon	tabakasının	seyrelmesi

•	 İlaç	ve	gıda	üretimi	için	bazı	canlıların	aşırı	tüke-

tilmesi

•	 Gen	yapısıyla	oynanmış	bazı	canlıların	doğal	 

ortama	bırakılması	

YERKÜRE ÜZERİNDEKİ  
BÜYÜK BİYOMLAR

Biyomlar;	benzer	iklim,	toprak,	bitki	örtüsü	ve	doğal	
ortam	 koşullarına	 sahip	 alanların	 ortak	 adıdır.	 
Biyomlar	 genel	 olarak	 karasal	 ve	 su	 biyomları	
olmak	üzere	iki	grupta	incelenmektedir.	Karasal	bi-
yomlar,	biyomda	hakim	bitki	topluluğuna	göre,	su	
biyomları	ise	suyun	kimyasal	özelliğine	göre	sınıf-
landırılmaktadır.	

1. KARASAL BİYOMLAR

a. Tropikal Yağmur Ormanı

Yayılım Alanı

0-10°	Kuzey	 ve	Güney	enlemleri	 arasında	kalan	
Amazon	ve	Kongo	havzaları	ile	Okyanusya	adala-
rında	görülmektedir.	

İklim Koşulları
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Ekvatoral	 iklim	kuşağında	sıcaklık	ortalaması	25	
C°‘nin	üzerindedir.	Günlük	ve	yıllık	sıcaklık	farklı-
lıkları	oldukça	düşüktür.	Yıllık	yağış	miktarı	2000	
mm’den	fazladır.	Hemen	her	gün	şiddetli	yağmur-

ların	görüldüğü	bu	bölgelerde,	sıcaklık	değerlerinin	

de	yüksek	olması,	Dünyanın	canlı	çeşitliliği	bakı-

mından	en	zengin	biyomu	olmasına	yol	açmıştır.	

Bitki Örtüsü

Dev	 boyutlu	 ağaçlar	 ile	 uzunluğu	 kilometrelerce	
olan	orman	altı	sarmaşıklarının	yanı	sıra,	çeşitli	boy	
ve	tiplerde	yoğun	bir	bitki	topluluğuna	ev	sahipliği	
yapmaktadır.	Tropikal	ormanlar	yıl	boyu	yeşil	kal-
maktadır.	

Hayvan Türleri

Fil,	 şempanze,	 orangutan,	 antilop,	 leopar,	 çeşitli	
yılan	türleri	ve	çok	sayıda	sürüngenden	oluşmak-
tadır.	

b. Savanlar

Yayılım Alanı

Her	iki	yarımkürede	de	10-30°	enlemleri	arasında	
görülmektedir.	 Özellikle	 Brezilya,	 Hindistan	 ve	
Güney	Afrika’da	görülen	bir	biyomdur.	

İklim Koşulları
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Yazı	bol	yağışlı,	kışları	ise	kurak	geçen,	sıcaklık	de-
ğerlerinin	yüksek	olduğu	bir	biyomdur.	Yağış	mik-
tarı	1000mm’den	fazladır.	Sıcaklık	20	C’nin	altına	
düşmez.

Bitki Örtüsü

Tropikal	ormanlar	ile	çöller	arasındaki	bölgede	yer	
alan,	yaz	yağışlarına	bağlı	olarak	ortaya	çıkan	uzun	
boylu	 ot	 topluluklarına	 savan	 adı	 verilemektedir.	
Savanların	içinde	yer	yer	ağaç	topluluklarına	rast-
lanmaktadır.	Örneğin,	savan	bölgelerinden	geçen	
akarsu	boylarında	görülen	ormanlara	park	ve	galeri	
ormanları	adı	verilmektedir.

Hayvan Türleri

Savanlar	çok	geniş	bir	memeli	topluluğuna	ev	sa-
hipliği	yapmaktadır.	Zebra,	zürafa,	babun,	aslan,	
çita,	bizon,	deve	kuşu	ve	timsah	gibi	türler	bu	ku-
şakta	yaşamaktadır.	

c. Sıcak Çöller

Yayılım Alanı

Sıcak	 çöller	 iki	 gruba	 ayrılmaktadır.	 Bunlardan	
ilki	dönenceler	çevresinde	görülen	sürekli	yüksek	
basınç	kuşaklarında	ortaya	çıkan	çöllerdir.	Büyük	
Sahra,	Atakama,	Nabib,	Büyük	Avustralya	ve	Arap	
çölleri	bu	tip	çöllerdendir.	Diğer	çöller	ise	karaların	
deniz	etkisinden	uzak	iç	kesimlerinde	görülmekte-
dir.	Bunların	en	 tipik	örneği	Gobi	ve	Taklamakan	
çölleridir.	

İklim Koşulları
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Yıllık	yağış	miktarı	200	mm’den	az	olan	alanlar	çöl	

olarak	adlandırılmaktadır.	Buralarda	günlük	ve	yıl-

lık	sıcaklık	farklılıkları	oldukça	yüksektir.	Gün	içinde	

sıcaklık	anormal	olarak	yükseldiğinden	buharlaşma	

çok	şiddetlidir.	

Bitki Örtüsü

Çöl	bölgelerinde	bitki	yaşaması	için	gerekli	ortam	

koşulları	yoktur.	Ancak	Kuzey	Amerika’daki	çöllere	

özgü	kaktüs	türü	bitkilere	rastlanabilmektedir.	

Hayvan Türleri

Deve,	çöl	tilkisi,	yer	sincabı,	fare	türleri	ve	bazı	bö-

cekler	çöllerde	yaşayabilmektedir.		

d. Ilıman Yaprak Döken Ormanlar

Yayılım Alanı

Yaprağını	döken	ormanların	yayılım	alanı	oldukça	ge-

niştir.	Hem	ılıman	okyanusal	iklim	bölgelerinde	hem	de	

muson	iklim	kuşağında	görülmektedirler.	Muson	Asyası-

nın	(Çin,	Hindistan	ve	Japonya)	ormanları	genellikle	az	

sayıda	bitki	 türünün	 yoğun	olarak	görüldüğü	 yerlerdir.	

Orta	kuşak	yaprak	döken	ormanları	ise	yükseltinin	az	ol-

duğu	yerlerde	görülmektedir.	
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İklim Koşulları
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Yağış	 ve	 sıcaklık	 değerlerinin	 orman	oluşumuna	
elverişli	olduğu	yerlerde	görülen	bu	biyom,	yağışın	
800	mm’den	fazla	sıcaklığın	genelde	sıfırın	altına	
inmediği	bölgelerde	görülebilmektedir.	

Bitki Örtüsü

Sonbaharda	sıcaklık	değerlerinin	düşmesine	bağlı	
olarak	yaprağını	döken	ağaçlar	ve	bu	ağaçların	al-
tında	yaşayan	zengin	orman	altı	florası	bu	biyomun	
karakteristik	bitkilerini	oluşturmaktadır.	

Hayvan Türleri

Kartal,	ayı,	sincap,	kurt,	tilki,	fare,	geyik,	çakal,	kös-
tebek,	kurbağa	ve	timsah.

e. Ilıman Çayırlar

Yayılım Alanı

İklim	koşullarının	uygun	olduğu	yerlerde,	genellikle	
de	20-60°	enlemleri	arasında	karaların	iç	kesimle-
rinde	görülmektedirler.	

İklim Koşulları
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Yağış	miktarının	200-600	mm	arasında	değiştiği,	
kış	 aylarında	 sıcaklığın	 zaman	 zaman	 sıfırın	 al-
tına	düştüğü	koşullarda	ortaya	çıkmaktadırlar.	Bu	 
biyomun	görüldüğü	yerlerde	yağış	rejimi	genellikle	
düzensizdir.	En	 fazla	yağış	 ilkbahar	ve	yaz	ayla-
rında	görülmektedir.

Bitki Örtüsü

Step,	çayır	ve	preriler	genellikle	benzer	türlerden	
oluşmaktadır.	 Step	 ve	 preriler	 genellikle	 yarım	 
metreyi	geçmeyen	kısa	ot	topluluklarıdır.	Yaz	ya-
ğışlarının	 fazla	 olduğu	 yüksek	 yerlerde	 ise	daha	
uzun	 ve	 gür	 otlaklar	 yer	 alır.	 Bunlara	 çayır	 adı	 
verilmektedir.	

Hayvan Türleri

Lama,	bizon,	antilop,	zebra,	zürafa,	fil	ve	bufalo.

f. Çalılar 

Yayılım Alanı

Farklı	iklim	bölgelerinde	gruplar	halinde	görülseler	
de	 en	 tipik	 şekilde	 30-40°	 enlemlerinde	Akdeniz	
iklim	kuşağında	görülmektedirler.	
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İklim Koşulları
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Yaz	aylarının	sıcak	ve	kurak	kış	aylarının	 ılık	ve	
yağışlı	geçtiği	bölgelerde	görülmektedirler.	Bu	alan-
larda	yaz	kuraklıkları	şiddetli,	kış	yağışları	fazladır.	

Bitki Örtüsü

Ana	bitki	örtüsünü	oluşturan	orman	ağaçlarının	or-
tadan	kalkmasıyla	bodur	çalı	ve	ağaçcıklar	ortaya	
çıkmıştır.	Bunlar	Akdeniz	kuşağında	maki,	Ameri-
ka’da	şaparol	olarak	adlandırılırlar.	

Hayvan Türleri

Çakal,	yabani	koyun,	keçi,	 tavşan,	kurt,	çalıkuşu,	
tilki,	puma	ve	kokarca.

g. İğne Yapraklı Ormanlar

Yayılım Alanı

Sıcaklık	değerlerinin	geniş	yapraklı	ağaçların	yaşa-
masına	izin	vermediği	yüksek	kesimler	ile	sert	kara-
sal	iklim	koşullarının	yaşandığı	Kanada,	Sibirya	ve		
İskandinavya	gibi	alanlarda	görülmektedir.	

İklim Koşulları 

Yağış	miktarı	 genellikle	 600	mm’den	 yüksek,	 sı-
caklık	ortalaması	6°	C’den	daha	fazla	olan	yerlerde	
görülen	 bitki	 topluluğudur.	 Yer	 yer	 daha	 düşük	 
sıcaklık	değerlerinin	bulunduğu	yerlerde	de	görü-
lebilmektedir.	Orta	kuşakta	özellikle	yüksek	kesim-
lerde	görülmektedir.	

Bitki Örtüsü

Tayga	ormanları	olarak	adlandırılan	bu	bitkiler	ge-
nellikle	sağlam	gövdeli	ve	soğuğa	karşı	dayanık-
lıdır.	 Soğuğa	 karşı	 dayanıklı	 olmaları	 nedeniyle	 
boreal	(soğuk	bölge)	ormanları	olarak	da	adlandı-
rılırlar.	

Hayvan Türleri 

Samur,	vizon,	vaşak,	kunduz,	geyik,	ayı,	tilki,	kartal,	
kurt,	baykuş,	su	samuru.

h. Tundra

Yayılım Alanı

Genellikle	kuzey	yarımkürede	60-70¡	enlemleri	ara-
sında	görülmektedirler.	Kanada,	 İskandinavya	ve	
Sibirya’nın	kuzeyi	en	belirgin	biçimde	görüldükleri	
bölgelerdir.	

İklim Koşulları
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Yıl	boyunca	toprağın	donmuş	halde	olduğu	tundra	
kuşağında	 yaz	 aylarında	 sıcaklık	 sıfırın	 üzerine	
çıkmaktadır.	Yağış	miktarı	genellikle	250	mm’den	
daha	azdır.	
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Bitki Örtüsü

Yaz	aylarında	ortaya	çıkan	bataklık	alanlarda	çok	
kısa	ot	toplulukları	görülür.	Bu	ot	toplulukları	tundra	
olarak	adlandırılmaktadır.	Tundralar	çok	kısa	otlar	
ile	yosun	ve	likenlerden	oluşmaktadır.	

Hayvan Türleri

Kutup	 tilkisi,	 ren	geyiği,	 impala,	misk	öküzü,	boz	
ayı,	karibu,	palyaço	ördek	ve	bazı	kuş	türleri.

ı. Kutuplar

Sıcaklık	 daima	 sıfırın	 altındadır.	 Tümüyle	 buzul-
larla	kaplı	olan	bu	bölgede	gece	gündüz	süreleri	
oldukça	uzundur.	Bu	nedenle	daimi	olarak	yaşayan	
canlılar	görülmez.	Yalnızca	yaz	aylarında	bölgede	
bulunan	fok,	kutup	ayısı	ve	penguen	gibi	canlılar	ile	
bazı	kuş	ve	balık	türleri	eriyen	buzulların	kenarına	
yerleşmektedir.	

j. Dağ Biyomu
Sıcaklık	ve	yağış	koşullarının	yükseldikçe	değişme-
sine	bağlı	olarak	belirli	bir	yükseltiden	itibaren	ağaç	
türü	bitkiler	görülmez.	Bu	sınıra	orman	üst	sınırı	adı	
verilmektedir.	Orman	üst	sınırının	üzerinde	genel-

likle	kısa	boylu	otlar	görülür.	Daha	yüksek	yerlerde	
ise	bitkiler	de	ortadan	kalkmaktadır.	Bu	sınır	ise	bitki	
üst	sınırı	olarak	adlandırılmaktadır.	Dağlık	alanlar	
iç	içe	geçmiş	ve	yükseltiye	bağlı	olarak	sıralanmış	
bitki	topluluklarından	oluşmaktadır.	Yüksek	dağlık	
alanlarda	dağ	keçisi,	kartal,	Tibet	öküzü	(yak),	kar	
tavşanı	ve	yırtıcı	hayvanlar	görülmektedir.

2. SU BİYOMLARI

a. Deniz Biyomları

Dünyayı	 genel	 anlamda	 çepeçevre	 kuşatan	 ok-
yanus	ve	denizlerde	var	olan	biyomdur.	Çok	zen-
gin	ve	değişken	bir	canlı	 topluluğuna	ev	sahipliği	
yapan	 denizler	 canlı	 yaşamının	 ve	 besin	 zinciri-
nin	vazgeçilmez	bir	parçasıdır.	Denizlerde	bitkisel	
planktonlar,	 hayvansal	 planktonlar,	 balık	 türleri,	
memelilerden	yunus	ve	balinalar,	deniz	yıldızı	ve	
deniz	anası	gibi	çok	zengin	bir	canlı	topluluğu	ba-
rınmaktadır.	

b. Tatlı Su Biyomları

Akarsu	ve	göl	biyomları	olarak	ayırt	edilmektedir-
ler.	Genellikle	canlı	çeşitliliği	sınırlıdır.	Saz,	kamış,	
nilüfer	gibi	bitkiler	ile	balık,	kurbağa	ve	böcekler	gö-
rülmektedir.	
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Aşağıda verilen tabloda boş bırakılan bölümleri doldurarak başlıca biyomları ve canlı türlerini gösteren 
bir tablo hazırlayınız. 
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Aşağıda dağılış haritaları verilen biyomların, altına bu biyomların adını yazınız.
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Aşağıdaki	tabloda	verilen	grafiklerden	yararlanarak,	burada	görülen	biyomu	tespit	ediniz.	
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Aşağıda	verilen	tabloda	tropikal	yağmur	ormanları	ile	çöl	bölgelerini	canlı	tür	ve	çeşitliliğini	etkileyen	coğrafi	
faktörleri	göz	önünde	bulundurarak	değerlendiriniz.	
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Aşağıda	verilen	bulmacayı	doldurunuz.
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1. Biyoçeşitlilik ile ilgili olarak aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

	 A)	 Biyoçeşitlilik	farklı	tür	ve	özellikleri	kapsar.

	 B)	 Biyoçeşitliliği	oluşturan	unsurlar	arasında	bir	 
	 denge	bulunmaktadır.	

	 C)	 Biyoçeşitlilik	 çeşitli	 faktörler	 sonucunda	 
	 değişime	uğrayabilmektedir.	

	 D)	 Biyoçeşitlilik	yalnızca	tür	çeşitliliği	demektir.	

	 E)	 Biyoçeşitlilikte	türler	arasında	bir	uyum	söz	 
	 konusudur.	

2. Karasal	biyomlar	çok	sayıda	üniteden	oluşmak-
tadır.	
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 Buna göre Dünya haritası üzerinde verilen 
alanlardan hangisinde diğerlerinden farklı 
bir biyomun görüldüğü söylenebilir?

	 A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

3.	 –	 Çöllerde	 tilkilerin	 kulak	boyutunun	büyük	 
		 olması

	 –	 Savanlarda	zürafaların	boyun	uzunluğunun	 
		 fazla	olması

	 –	 Buzlu	 sularda	 balinaların	 kalın	 bir	 yağ	 
		 tabakasına	sahip	olması

 Yukarıda verilen durumlar aşağıdakilerden 
hangisine örnek olarak gösterilebilir?

	 A)		 Adaptasyon
	 B)		 Mutasyon
	 C)		 Evrim
	 D)		 Savunma	mekanizması
	 E)		 Savunma

4. Biyomların	dağılımında	enlem	oldukça	önemli	
bir	faktördür.

 Buna göre aşağıda verilen biyomlardan 
hangisi farklı bir iklim kuşağında ortaya çık-
mıştır?

	 A)		Çöl	Biyomu
	 B)		Tundra	biyomu
	 C)		Tropikal	orman	biyomu
	 D)		Savan	biyomu
	 E)		Muson	biyomu

5. 
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 Dünya haritası üzerinde gösterilen alan-
larda görülen biyomlarla ilgili olarak yapılan 
eşleştirmelerden;

	 I.	 Tropikal	orman	biyomu
	 II.	 Çöl	biyomu
	 III.	 Çalı	biyomu
	 IV.	 Tundra	biyomu
	 V.	 Ilıman	karma	orman	biyomu
 hangisi yanlıştır?

	 A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V
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6.  
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 Yukarıda sıcaklık ve yağış özellikleri veri-
len bir bölge ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

	 A)	 Uzun	boylu	ot	toplulukları	yaygındır.
	 B)	 Kalabalık	bir	memeli	topluluğu	görülür.	
	 C)	 Besin	 kaynakları	 yetersiz	 olduğundan	 

		 küçük	canlılar	görülür.	
	 D)	 Artan	 yaz	 yağışları	 hayvanların	 göç	 

		 etmesini	sağlar.	
	 E)	 Yırtıcı	 hayvanların	 avlanması	 için	 uygun	 

		 koşullar	bulunmaktadır.	

7. Aşağıda verilen olgulardan hangisi insa-
noğlunun canlı çeşitliliği üzerindeki etkile-
rinden biri değildir?

	 A)	 Bitki	türlerinin	bölgeler	arasındaki	transferi
	 B)	 Hayvanların	farklı	ülkelere	götürülmesi
	 C)	 Yeni	tohum	türlerinin	üretilmesi
	 D)	 Canlıların	 bölgesel	 adaptasyon	 sorun- 

		 larının	çözülmesi
	 E)	 Gen	 teknolojisi	 sonucunda	 yeni	 canlı	 

		 türlerinin	ortaya	çıkması

8. Dünyanın jeolojik evriminin canlı çeşitliliği 
üzerindeki etkileri değerlendirildiğinde;

	 I.	 kıtaların	kayması,
	 II.	 iklim	koşullarının	değişmesi,
	 III.	 küresel	yok	oluşlar
 gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II							C)	I	ve	II
	 D)	II	ve	III	 E)	I	–	II	ve	III

9. Fil, şempanze, orangutan, antilop, leopar, 
çeşitli yılan türleri aşağıda verilen biyom-
lardan hangisinde görülmektedir?

	 A)	 Tropikal	orman	

	 B)	 Ilıman	karma	orman	

	 C)	 Çalı	

	 D)	 Çayır-step-preri

	 E)		 Kutup

10.		Biyomas	kavramı	bir	metrekare	alana	düşen	
toplam	canlı	kütlesi	anlamına	gelmektedir.	

 Aşağıda verilen biyomlardan hangisinde bi-
yomas miktarı en azdır?

	 A)	 Çöl

	 B)	 Karma	orman

	 C)	 Savan

	 D)	 Çayır

	 E)	 Tundra

11. Dünyada canlı tür çeşitliliğinin en fazla ol-
duğu biyom aşağıdakilerden hangisinde ve-
rilmiştir?

	 A)	 Ilıman	karma	orman	

	 B)	 Tropikal	orman

	 C)	 Çayır-step-preri

	 D)	 Kutup

	 E)		 Çöl
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12. Yüksek	enlemlerde	yaşayan	canlılarda	post	ve	
yağ	tabakası	daha	kalınken,	alçak	enlemlerde	
durum	tam	tersidir.

 Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdaki-
lerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?

	 A)	 Okyanus	akıntıları
	 B)	 Sıcaklık
	 C)	 İklim	değişimi
	 D)	 Kıtaların	kayması
	 E)	 Toprak	faktörü

13. Dünyadaki	küresel	değişimler	bazı	canlı	türleri-
nin	yok	olmasına	neden	olmuştur.

 Aşağıdakilerden hangisi bu canlı türlerin-
den biridir?

	 A)	 Mamut
	 B)	 Leopar
	 C)	 Balina
	 D)	 Kartal
	 E)	 Dağ	aslanı

14. Canlı	 türlerinde	görülen	 farklılaşma	ülkelerin	
bulunduğu	coğrafi	konumun	doğal	bir	sonucu-
dur.	

 Buna göre;
	 I.	 Türkiye,
	 II.	 Brezilya,
	 III.	 İsveç,
	 IV.	 Rusya,
	 V.	 Arjantin

 gibi ülkelerden hangisinde canlı tür çeşitli-
liğinin diğerlerinden daha fazla olduğu söy-
lenebilir?

	 A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

15. 

 

 

  Dünya haritası üzerinde gösterilen alan-
larda görülen biyom aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?

	 A)	 Dağ	biyomu
	 B)	 Çalı	biyomu
	 C)	 Ilıman	karma	orman	biyomu
	 D)	 Savan	biyomu
	 E)	 Step-çayır-preri	biyomu

16.	I.	 Kırıklı	yer	yapısının	varlığı
	 II.		 Toprak	çeşitliliği
	 III.		 Paleocoğrafik	değişimler
	 IV.		Yer	altı	kaynaklarının	varlığı
	 V.		 Okyanus	akıntıları

 Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bir 
ekosistemdeki canlı çeşitliliğini etkileyen 
faktörler arasında yer almaz?

	 A)	 I	ve	II
	 B)	 II	ve	III
	 C)	 III	ve	IV
	 D)	 IV	ve	V
	 E)	 I	ve	IV
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17. Aşağıda verilenlerden hangisi adaptasyon 
olayına örnek olarak gösterilemez?

	 A)	 Bazı	ağaç	türlerinin	yapraklarını	dökmesi
	 B)	 Soğuk	kuşakta	hayvanlarda	kalın	bir	yağ	 

		 tabakasının	bulunması
	 C)	 Çöllerde	pek	çok	canlının	geceleri	ortaya	 

		 çıkması
	 D)	 Kutuplarda	canlı	yaşamının	bulunmaması
	 E)	 Kaktüslerin	gövdelerinde	bol	miktarda	su	 

		 tutabilmeleri	

18.	(1)	 Su	 biyomu	 çok	 zengin	 ve	 değişken	 bir	
canlı	topluluğuna	ev	sahipliği	yapmaktadır.	(2)	 
Denizler,	 canlı	 yaşamının	 ve	 besin	 zincirinin	
vazgeçilmez	bir	parçasıdır.	(3)	Denizlerde	bit-
kisel	planktonlar,	hayvansal	planktonlar,	balık	
türleri,	memelilerden	yunus	ve	balinalar,	deniz	
yıldızı	ve	deniz	anası	gibi	çok	zengin	bir	canlı	
topluluğu	barınmaktadır.	(4)	Denizlerin	atmos-
ferdeki	oksijen	üretiminde	önemli	bir	etkisi	yok-
tur.	(5)	Ayrıca	soğuk	sularda	canlı	yaşamı	da	
söz	konusu	değildir.	

 Yukarıda verilen paragraftaki cümlelerden 
hangileri yanlış bilgiler içermektedir?

	 A)	I	ve	II	 			B)	II	ve	III											C)	III	ve	IV

	 D)	IV	ve	V			 			E)	II	ve	IV

19. Lama, bizon, antilop, zebra, zürafa, fil ve  
bufalo aşağıda verilen biyomlardan hangi-
sinde görülen hayvan türleridir?

	 A)		 Ilıman	çayır

	 B)		 Tropikal	orman

	 C)		 Ilıman	karma	orman

	 D)		 Savan

	 E)		 Çöl	

20. Tropikal yağmur ormanlarında bazı ağaç 
türlerinin devasa boyutlara ulaşması, aşa-
ğıdakilerden hangisinin bir sonucu olamaz?

	 A)	 Güneş	enerjisi	fazlalığının

	 B)	 Bitkinin	ışık	ihtiyacının

	 C)	 Beslenme	olanaklarının	fazla	olmasının

	 D)	 Toprakta	humus	miktarının	yüksek	olu-	
		 şunun

	 E)	 Yağış	miktarının	yüksek	olması

1234567891011121314151617181920
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B. EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ
Belirli	bir	ortamda	cansız	(abiyotik)	ve	canlı	(biyo-
tik)	unsurların	içinde	bulunduğu	sistem	ve	ilişkilerin	
tümüne	birden	ekosistem	adı	verilmektedir.	Canlı	
organizmalarla	doğal	çevre	etkenleri	birbirine	sıkı	
sıkıya	bağlıdır.	Bu	bağlılık,	canlı	varlıklarla,	cansız	
etkenlerin	bir	arada	ele	alınmasını	sağlamıştır.		

������������

������������ �������������

��������
���������
�����������������

�����������������

�����������������

��
��
�����
	�����
�����

�������

��������

��
������
���������������

�������������������
�������� ���� 
������ ��������
�����������������
���������������

Bir	ekosistem,	temel	olarak	abiyotik	maddeler,	üre-
ticiler,	tüketiciler	ve	ayrıştırıcılardan	oluşur.		Ekosis-
temlerde	yaşam,	enerji	akışı	ve	besin	döngüleriyle	
sürer.	Açık	bir	sistem	olan	ekosistemde,	enerji	ve	
besin	giriş-çıkışı	süreklidir.

Ekosistem	yapısı	gereği	aktif	ve	değişken	bir	or-
tamdır.	Dünya	ekosistemi;	ekosfer	olarak	adlandı-
rılır.	Ekosfer	ise	kara,	deniz	ve	tatlı	su	olmak	üzere	
üç	büyük	birimden	oluşmaktadır.	

Ekosistemler	kendi	içlerinde	çok	daha	küçük	birim-
lerden	meydana	gelmiştir.	

1. Kapalı Ekosistem: 

Enerji	akımı	ve	madde	dolaşımı	açısından	komşu	
ekosistemlerle	 herhangi	 bir	 alışverişi	 olmayan,	

kendi	 içinde	 dengesi	 bulunan	 ekosistemlerdir.	
Ancak	bu	 tip	 ekosistemlere	 çok	nadiren	 rastlan-
maktadır.

2. Açık Ekosistem: 

Dışardan	madde	veya	enerji	alarak	dışarıya	madde	
ve	enerji	veren	ekosistemlerdir.	Genelde	ekosis-
temler	açık	özellik	gösterir.	

SU EKOSİSTEMLERİNİN DOĞAL SİSTEM-
LERİN İŞLEYİŞİNE ETKİSİ

Su,	canlı	yaşamının	 temel	kaynağıdır.	Sular	yal-

nızca	canlıların	yaşamını,	su	 ihtiyacını	gidermek	

bakımından	sağlamaz.	Ayrıca,	suların	oluşturduğu	

hidrosfer	ve	bunun	 içindeki	okyanusların	gerçek-

leştirdiği	besin	ve	oksijen	üretimi	canlı	yaşamı	için	

gerekli	olan	en	önemli	unsurlardır.	Su	ekosistem-

leri,	içinde	en	büyük	öneme	sahip	olan	bölüm	ok-

yanuslardır.
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Okyanuslar beş büyük parçadan oluşan Dünya’nın en büyük 
ve en zengin ekosistemidir. 
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Su Altındaki Yaşam Alanları

Okyanusların	içi,	aynen	karalarda	olduğu	gibi	büyük	
dağ	sıraları,	geniş	ovalar,	vadiler	ve	platolarla	kap-
lıdır.	Bu	 farklı	şekillerin	bulunduğu	alanlar,	okya-
nus	canlılarının	yaşam	alanlarını	oluşturmaktadır.	
Ancak,	okyanusların	genelinde	bir	canlı	sürekliliği	
varsa	da	genellikle	canlılar	okyanus	yüzeyinin	100	
metre	altına	kadar	olan	Güneş	enerjisinin	ulaşabil-
diği	bölümlerde	yoğunlaşmıştır.	

Okyanusların	tür	ve	canlı	yoğunluğu	en	fazla	olan	
alanları	mercan	kayalıklarıdır.	Avustralya’nın	ku-
zeydoğu	kıyısı	boyunca	uzanan	Büyük	Mercan	Ka-
yalığı,	Dünya’nın	en	fazla	canlı	türüne	ev	sahipliği	
yapan	alanlarından	biridir.	Burada	3000’den	fazla	
canlı	türü	yaşamını	sürdürmektedir.	

Okyanuslar,	 iklim	 üzerinde	 de	 önemli	 rol	 oyna-
maktadır.	Atmosfere	ulaşan	enerjinin	yarıya	yakını	
okyanuslarda	depolanmaktadır.	Depolanan	enerji	
okyanus	akıntıları	aracılığıyla	taşınmakta,	böylece	
atmosferden	 sonra	 ısı	 transferinin	 yapıldığı,	 en	
önemli	yaşam	alanı	ortaya	çıkmaktadır.	

Yağmurların	ortaya	çıkmasında	aerosol	adı	veri-
len	parçacıkların	büyük	önemi	bulunmaktadır.	Bu	
parçacıklar	 atmosferde	 yoğunlaşma	 tanecikleri	
oluşturdukları	gibi,	yere	ulaştıkların	doğal	bir	gübre	
işlevi	yapmaktadırlar.	Canlı	varlığının	devamı	için	
çok	büyük	önem	taşıyan	aerosoller,	okyanuslarda	
görülen	dalgalar	sayesinde	atmosfere	karışmakta-
dır.	Her	yıl	aerosoller	sayesinde	yer	yüzüne	150	
milyon	ton	gübrenin	düştüğü	sanılmaktadır.	

Akarsular,	küçük	ekosistemler	oluşturan	su	kütlele-
ridir.	Akarsular	su	döngüsünün	önemli	bir	parçası-
dır.	Akarsu	ekosistemlerinde	canlı	tür	ve	çeşitliliği;	
akış	hızı,	suyun	kimyasal	yapısı	ve	 fiziksel	özel-
liklerinden	etkilenmektedir.	Bir	akarsu	bulanık	ise	
canlı	yaşamı	olumsuz	etkilenmektedir.	Benzer	şe-
kilde	akarsu	boyunda	eğim	kırıkları	ve	çağlayanlar	
da	tür	çeşitliliğini	azaltmaktadır.	

Akarsularda	eğimin	 fazla,	akış	hızının	yüksek	ve	
suların	bulanık	olduğu	yukarı	kesimlerde	alabalık	
ve	bazı	böcek	türleri	yaşamını	sürdürmektedir.	Orta	
kesimlerde	balık	çeşitliliği	artar.	Özellikle	akarsu-
yun	aşağı	kesimlerinde	akış	hızının	azalması	ve	
beslenme	olanaklarının	artması	nedeniyle	tür	çe-

şitliliği	önemli	ölçüde	 fazladır.	Ayrıca	akarsuların	
denize	ulaştığı	deltalar	diğer	canlılar	için	de	önemli	
alanlardır.	

Okyanusların Canlı Yaşamı Bakımından 
Önemi

Okyanuslar,	büyük	bir	besin	ve	canlı	zincirine	sa-
hiptir.	Okyanus	ortamlarında	üretici	görevini	plank-
tonlar	üstlenmektedir.	Bitkisel	okyanus	planktonları	
fotosentez	olayını	gerçekleştirebilmek	için	yüzeye	
çok	yakın	sığ	sularda	bulunurlar.	Okyanuslarda	da	
bitkisel	planktonlar	canlı	yaşamının	temelini	oluş-
turmaktadır.	Bu	mikroskobik	bitkiler	Güneş	ışığın-
dan	yararlanarak	sağladıkları	enerjiyi	kullanarak,	
deniz	suyu	ile	karbondioksiti	birleştirir	ve	tüm	besin	
ağlarının	 temel	öğesi	olan	karbonhidratların	yanı	
sıra	Dünya’daki	oksijenin	%	70’ini	üretirler.	Bitki-
sel	planktonlar	küçük	deniz	canlılarınca	tüketilir	ve	
diğer	canlılarda	bu	canlıları	tüketerek	besin	zinciri	
oluştururlar.	

B. SU DÖNGÜSÜ

Yer	yüzünde	hemen	her	şey	büyük	bir	dönüşüm	
ve	 değişim	 süreci	 içindedir.	 Bu	 dönüşümlerden	
en	önemlisi	canlı	yaşamının	temelini	oluşturan	su	
döngüsüdür.	Okyanus,	deniz,	göl	veya	kara	yüze-
yinde	bulunan	su	kütleleri	 iklimin	etkisi	 ile	su	bu-
harına	dönüşmektedir.	Atmosferdeki	hareketlerin	
etkisi	ile	yer	değiştiren	su	buharı	başka	alanlarda	
yoğunlaşarak	yağışa	dönüşmekte	ve	tekrar	yüzeye	
inmektedir.	 Yüzeye	 ulaşan	 su	molekülü	 hareket	 
ederek,	tekrar	yükseleceği	anı	beklemeye	başlar.	
Hem	yeryüzünden	hem	de	yer	altından	bu	hare-
ketlilik	 durmadan	 devam	 etmektedir.	 Su	 döngü-
sünde	en	temel	aşama	suyun	sıvı	halden	gaz	hale	
geçmesi	yani	buharlaşmadır.	Atmosferdeki	nemin	
%	90’ı	okyanus	deniz	ve	göllerden	buharlaşma	ile	
sağlanmaktadır.	Bitkilerin	yüzeyinden	su	molekül-
lerinin	atmosfere	karışması	terleme	olarak	adlan-
dırılmaktadır.	Su	buharının	 gaz	halden	 sıvı	 hale	
geçmesi	yoğuşma	olarak	adlandırılmaktadır.	Önce	
yoğuşan	bir	su	buharı,	sıcaklığın	düşmesi	 ile	ya-
ğışa	dönüşmektedir.	Yeryüzüne	inen	su	kütlesinin,	
yüzeydeki	hareketine	yüzey	akışı,	yer	altındaki	ha-
reketi	ise	yer	altı	akışı	olarak	adlandırılır.			
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C. ENERJİ AKIŞI VE MADDE  
DÖNGÜSÜ

Canlı	yaşamı	için	büyük	önem	taşıyan	su,	karbon,	
oksijen,	azot,	fosfor	gibi	maddeler	canlı	ve	cansız	
çevre	içinde	dolaşım	halindedir.	Bu	maddelerin	dü-
zenli	biçimde	yapmış	oldukları	dolaşıma	ekolojik	
döngü	veya	madde	döngüsü	adı	verilir.	Döngüler	
sayesinde	doğa,	kendi	kaynaklarını	dengeli	ve	sü-
rekli	olarak	yeniler.	Bu	kaynaklar	sürekli	biçimde	
kullanılır.	Bu	döngülerin	 bozulması	 canlı	 yaşamı	
için	büyük	yıkımlara	neden	olabilmektedir.	

BESİN ZİNCİRİ

Bir	 ekosistemdeki	 canlılar	 beslenme	 açısından	
birbirine	bağlıdır.	Bitkiler	Güneş	enerjisinden	ya-
rarlanarak	besin	üretir	 ve	hayvanların	yaşayabil-
mesi	için	gerekli	olan	enerjiyi	sağlarlar.	Bitkilerde	
biriken	enerjinin	beslenme	yoluyla	diğer	canlılara	
geçmesine	 besin	 zinciri	 adı	 verilmektedir.	 Besin	
zinciri	 hem	karasal	 hem	de	 su	ekosistemlerinde	
gerçekleşen	bir	 olaydır.	Bir	 ekosistemdeki	 canlı-
lar	beslenme	açısından	birbirine	bağlıdır.	Bitkiler	
Güneş	 enerjisinden	 yararlanarak	 besin	 üretir	 ve	
hayvanların	yaşayabilmesi	 için	gerekli	olan	ener-
jiyi	sağlarlar.	Bitkilerde	toplanan	enerji	besin	zinciri	
sayesinde	 tüm	 topluluğa	dağılır.	Besin	 zinciri	 iki	
bölümden	oluşmaktadır.	 İlki	bitkisel	üretime	bağlı	
olarak	ortaya	çıkan	besin	zinciridir.	
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Bu	dağılımda	her	basamak	farklı	canlılardan	oluş-

maktadır.

1.	Beslenme	Basamağı:	Yeşil	Bitkiler

2.	Beslenme	Basamağı:	Ot	ile	beslenenler	(otçul)

3.	Beslenme	Basamağı:	İkincil	tüketiciler	(etçil)

4.	Beslenme	Basamağı:	Üçüncül	tüketiciler	(hepçil)

Ayrıca	ayrıştırıcılar	denilen	canlı	türleri	bulunmak-

tadır.	Ayrıştırıcılar;	bitkisel	ve	hayvansal	kalıntı-

ları	 topraktaki	 humus	 ve	minerallere	 dönüştüren	

bakteriler,	 mantarlar,	 böceklerden	 oluşmaktadır.	

Ayrıştırıcılar	kendi	besin	 ihtiyaçlarını	bu	süreçten	

sağlamaktadır.		

Beslenme	düzeyleri	bir	besin	ağının	içerdiği	çeşitli	

seviyeleri	enerji	açısından	değerlendirmenin	bir	yo-

ludur.	Bu	ağın	her	bir	basamağına	trofik	düzeyler 

denilmektedir.	Besin	düzeylerinin	her	basamağında	

besinin	bir	bölümü	enerji	üretmek	için	kullanılır.	Ge-

riye	kalan	bölümler	ise	depolanmaktadır.	Yani	en	

alt	düzeydeki	belli	bir	miktar	besine	karşılık,	düzey	

yükseldikçe	her	aşamada	besinin	bir	bölümü	tüke-

tilir.	Bu	nedenle	enerji	 için	kullanılacak	miktar	gi-

derek	azalır.	Böylece	her	düzeyde	aynı	miktarda	

besin	daha	az	canlıyı	besleyebilir.

T1:	Üreticiler

T2:	Birincil	tüketiciler

T3:	İkincil	tüketiciler

T4:	Üçüncül	tüketiciler

Şekilde kutular hayvan-bitki sayısının oranını göstermektedir.

ENERJİ AKIŞI

Canlılar	 arasında	 enerji	 akışı	 besin	 zincirleriyle	

sağlanır.	Güneşten	gelen	enerji,	yaşayan	sistem-

lere	bitkilerin,	bazı	bakterilerin	ve	protistlerin	yap-

tığı	fotosentez	sonucu	girer.	Güneş	ışığının	%4’ü	

bitkiler	tarafından	yakalanır	ve	yakalanan	enerjinin	

yarıdan	 fazlası	 solunumda	 kullanılır.	Solunumda	

kullanılan	enerji,	ısı	olarak	kaybedilir.	Bu	nedenle,	

diğer	organizmalar	tarafından	kullanılamaz.		Kalan	

yarısı	da,	bitki	dokularına	dönüştürülür.	Bitki	do-

kularındaki	enerjiye	doğrudan	ulaşabilen	 iki	çeşit	

organizma	 bulunur.	 Bunlar	 canlı	 bitki	 üzerinden	

beslenen	otçullar	ve	ölü	bitkilerle	beslenen	ayrış-

tırıcılardır.	Çoğu	ekosistemde,	enerjinin	önemli	bir	

kısmı	ayrıştırıcılar	tarafından	alınır.	Otçulların	vücut	

kütlesindeki	enerjinin	büyük	kısmı	etçiller	tarafın-

dan	alınır.	Bir	 kısmı	da	yine	ayrıştırıcılara	gider.	
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Ekosistemde	enerji	akışı	tek	yönlüdür.	Bu	nedenle,	

sistemin	yaşamayı	sürdürebilmesi	için,	üreticilerin	

Güneş	enerjisini	 tutma	 işlemini	sürekli	yapmaları	

gerekir.	Üreticiler	tarafından	alınan	Güneş	enerjisi-

nin	fotosentez	ürünlerine	dönüştürülmesine	toplam	

birincil	 üretim	denir.	Bunun	bir	 kısmı	 solunumda	

kullanıldıktan	sonra,	kalanı	yeni	dokular	yapmak	

için	 kullanılır.	 Buna	 da,	 net	 birincil	 üretim	 denir.		

Ekosistemlerdeki	birincil	üretim	güneş	ışığı,	besin	

ve	su	ile	gerçekleştirilir.
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Enerji akışı tek yönlü olarak gerçekleşmektedir. 

Madde Döngüleri

Ekosistemlerin	varlığı	için	gereken	enerji	Güneşten	
sağlanırken,	enerji	üretimi	 için	gereken	 inorganik	
maddeler,	Dünya’dan	temin	edilmektedir.	Bu	mad-
deler	sürekli	biçimde	bir	dolaşım	halindedir.	Bu	do-
laşım	sistemleri	yaşamın	sürekliliğinin	sağlanması	
bakımından	 büyük	 önem	 taşımaktadır.	 Madde	
döngüsü,	inorganik	maddelerin	sürekli	olarak	can-
sız	ortamdan	alınarak	tüketilmesi	ve	tekrar	cansız	
ortama	geri	dönmesi	şeklinde	çalışmaktadır.	Eko-
sistemlerdeki	madde	varlığı	sınırlıdır.	Bu	nedenle	
kullanılan	maddenin	geri	dönmemesi	halinde	eko-
sistemler	çalışamaz	hale	gelecektir.	İnsanoğlunun	
beşeri	 faaliyetleri	 döngülere	 önemli	 zararlar	 ver-
mektedir.

1. Karbon Döngüsü

•	 Karbon	 atomları,	 canlı	 dokularını	 meydana	
getiren	yapıları	oluşturmaktadır.	Bu	bakımdan	
büyük	önem	taşımaktadır.	

•	 Karbon	doğada	dört	farklı	şekilde	bulunmakta-
dır.	Karbon	molekülleri;	kayaçların	içinde	fosil	
yakıtlar	olarak,	atmosferde	gazlarla	bileşim	ha-
linde,	sularda	eriyik	olarak	ve	canlıları	oluşturan	
dokularda	bulunmaktadır.	

•	 Karbon	 döngüsü	 yeşil	 bitkilerin	 gün	 ışığında	
atmosferden	karbon	dioksit	 almasıyla	başlar.	
Alınan	karbon	dioksit,	fotosentez	sırasında	ve	
karbon	içeren	yeni	dokuların	yapımında	kullanı-
lır.	Bitkilere	dahil	olan	karbon	beslenme	yoluyla	
diğer	hayvanlara	ulaşır.	Canlı	artıklarının	çeşitli	
bakteri	ve	mantarlarca	ayrıştırılması	sırasında	
bir	miktar	karbon	dioksit	tekrar	atmosfere	katılır.	
Kayaç	halindeki	fosil	karbonlarda	yanma	olayı	
ile	 karbondioksite	dönüşerek	atmosfere	katıl-
maktadır.	

•	 Denizlerde	de	karbon	suda	yaşayan	canlılar	ta-
rafından	aynı	şekilde	kullanılmaktadır.	

•	 Karbon	döngüsünün	sürekliliği	ve	miktarı	canlı	
yaşamının	 devam	 edebilmesi	 için	 oldukça	
önemlidir.
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Karbon döngüsünün gösterildiği yukarıdaki şekilde oklar salı-
nan karbondioksit ile aynı orandadır.

2. Oksijen Döngüsü

•	 Oksijen	canlıların	besin	üretimi	 için	kilit	önem	

taşımaktadır.	 Oksijen	 atmosferde	 üç	 şekilde	

bulunmaktadır.	Bunlar	atomik	oksijen	(O),	mo-
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leküler	oksijen	(O2),	ve	ozon	(O3)’dur.	

•	 Moleküler	oksijen	canlıların	solunumu	için	ge-
reklidir.	Ayrıca	oksijen	hidrojen,	sülfür,	karbon	
ve	fosfor	gibi	maddelerle	bileşim	halinde	gele-
bilmektedir.	Ozon	yeryüzünü	Güneş’ten	gelen	
zararlı	ultraviyole	ışınlarından	korumaktadır.	

•	 Oksijenin	en	önemli	kaynağı	fotosentez	yapan	
bitkilerin	oluşturduğu	oksijendir.	Ayrıca	atmos-
ferdeki	su	molekülleri	fotoliz	yoluyla	ayrışarak	
oksijen	üretimine	katkıda	bulunmaktadır.	

•	 Oksijen	 canlı	 solunumu,	 yanma	 ve	 organik	
maddelerin	çürümesi	esnasında	tüketilmekte-
dir.	

•	 Oksijen	oranında	ölçülebilir	miktarda	değişim	
olmadığından	oksijen	döngüsünün	denk	kapan-
dığı	söylenebilir.	

����������

�
���� ��������

�
��

��
�
��

���
���

��������
�

�����
���

����
��

��
��

��
� 
	


	

�
	

�
	

�
	

�	


Oksijen Döngüsü 

3. Azot Döngüsü

•	 Azot	canlılar	için	önemli	bir	maddedir.	Çünkü,	
proteinlerin	ve	DNA’nın	önemli	bir	bileşenidir.	

•	 Gaz	 halindeki	 azot	 (N2),	 atmosferin	%	78’ini	
oluşturur.	Ancak,	azot	gaz	formuyla	bitkiler	ve	
hayvanlar	tarafından	kullanılamaz.	

•	 Volkanizma	 ve	 yıldırım	düşmeleri	 küçük	 bir	
miktar	 azotun	 besin	 döngüsüne	 katılmasını	
sağlasa	da	gerekli	miktarda	azotun	elde	edi-
lebilmesi	 için	 toprak	organizmaları	 tarafından	
bitkilerin	kullanabileceği	şekle	dönüşmesi	ge-
rekmektedir.

•	 Karasal	 ekosistemlerde,	 toprakta	 ya	 da	 bazı	

bitki	 gruplarının	 köklerindeki	 yumrularda	 nit-

rojen	bağlayan	bakteriler	yaşar.	Bu	bakteriler,	

azot	gazını	amonyağa	dönüştürür.	Yumrular-
daki	bakteriler,	besinlerini	bitkiden	sağlarken,	
bunun	karşılığında	bitkilere	gereksinim	duyduk-
ları	azotu	sağlar.	Fazla	amonyak,	toprağa	salı-
nır	ve	burada	nitrifikasyon	bakterileri	tarafından	
önce	nitrite,	sonra	da	nitrata	dönüştürülür.	Nitrat	
bitkiler	tarafından	emilir	ve	protein	gibi	önemli	
moleküllerin	üretiminde	kullanılır.	Böylece	azot,	
besin	zincirine	girer.	Azot,	bitkiler	ve	hayvanlar	
atık	ürettiklerinde	ya	da	öldüklerinde,	ayrışma	
işlemiyle	 amonyak	 formunda	 tekrar	 toprağa	
döner.	Toprakta	bulunan	dentrifikasyon	bakte-
rileri	de	nitrit	ya	da	nitratı	tekrar	azot	gazına	dö-
nüştürür.	Böylece	azot	tekrar	atmosfere	karışır.

 

Azot	döngüsü

RAMSAR SÖZLEŞMESİ (2 Şubat 1971) 

Dünyadaki	 sulak	 alanların	 korunması	 amacıyla	
1971	yılında	İran’ın	Ramsar	şehrinde	uluslararası	
bir	sözleşme	imzalanmıştır.	Türkiye,	bu	anlaşmaya	
1993	yılında	taraf	olmuştur.	Aslında	Sulak	alanların	
korunması	ve	buralarda	yaşayan	kuşların	yaşamını	
sürdürebilmesi	 amacıyla	 ilk	 toplantı	 “Uluslara-
rası	Sulak	Alan	Ekolojisi	Teknik	Toplantısı”	adıyla	
1967’de	Ankara’da	yapıldı.	Bu	toplantının	kararları	
doğrultusunda	 4	 yıl	 sonra	 Ramsar’da	 “Özellikle	
Su	 Kuşları	 Yaşama	 Ortamı	 Olarak	 Uluslararası	
Öneme	Sahip	Sulak	Alanlar	Hakkında	Sözleşme”	
imzalanmıştır.			
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Ramsar	 sözleşmesine	 göre	 sulak	 alanlar	 “doğal	
veya	 yapay,	 devamlı	 veya	 geçici,	 suları	 durgun	
veya	akıntılı,	tatlı,	acı	veya	tuzlu,	denizlerin	gel-git	
hareketinin	 çekilme	devresinde	altı	metreyi	 geç-
meyen	derinlikleri	kapsayan,	bütün	sular,	bataklık,	
sazlık	ve	türbiyerler	sulak	alanlardır.”	Bu	sözleşme-
nin	kapsamı	içinde	değerlendirilen	kuşlar	“ekolojik	
olarak	sulak	alanlara	bağımlı	olan	kuşlar,	su	kuş-
larıdır”.		

Sulak	alanların	sınırları	şöyle	belirlenir.	“Her	sulak	
alanın	sınırları	kesinlikle	belirlenecektir.		Aynı	za-
manda	 haritaya	 çizilecek	 ve	 özellikle	 su	 kuşları	
yaşama	 ortamı	 olarak	 önem	 taşıdığı	 yerlerde,	
sulak	alanlara	mücavir	olan	akarsu	ve	deniz	kıyı	
alanlarıyla,	 ada	 veya	 gel-git	 hareketinin	 çekilme	
devresinde	 derinliği	 altı	 metreyi	 geçen	 ve	 sulak	
alanlar	dâhilinde	yer	alan	deniz	sularıyla	birleşti-
rilebilecektir.”	Liste	için	sulak	alanların	seçimi,	bu	
sulak	alanların	ekoloji,	botanik,	zooloji,	limnoloji	ve	
hidroloji	yönlerinden	uluslararası	önemlerine	göre	
yapılacaktır.		

Sulak	 alanların	 Korunmasında	 ise	 sözleşmeye	

taraf	olan	ülke;

I.	 Listeye	dâhil	olsun	veya	olmasın,	sulak	alan-

larında	 tabiatı	 koruma	alanları	ayırarak	sulak	

alanlarının	ve	su	kuşlarının	korunmasını	gelişti-

recek	ve	yeterli	önlemleri	alacaktır.

II.	 Listeye	kaydettirdiği	bir	sulak	alanın	sınırlarını	
daraltır	 veya	 tamamen	 kaldırırsa,	 aynı	 veya	
başka	bir	yerde,	orijinal	yaşama	ortamının	ye-
terli	büyüklüğünde	başka	tabiatı	koruma	alanları	
tesis	ederek	bu	sulak	alan	kaynağının	kaybını	
mümkün	olduğu	kadar	telafi	edecektir.

III.	 Sulak	 alanlar	 ve	 bu	 sulak	 alanların	 bitki	 ve	
hayvan	 toplulukları	 hakkında	 araştırma	 ya-
pılmasını,	bilgi	ve	yayınların	değişimini	 teşvik	
edeceklerdir.

IV.	Uygun	sulak	alanların	yönetimi	yoluyla	su	kuş-
ları	popülasyonlarının	artırılması	için	çaba	gös-
tereceklerdir.

V.	 Sulak	alanların	araştırma,	yönetim	ve	muhafa-
zasında	yetenekli	personelin	eğitimini	geliştire-
ceklerdir.

		Sulak	alanların	korunmasında;	

a.	 Sulak	alanların	kirletilmemesi,	doğal	yapılarının	
ve	ekolojik	karakterlerinin	korunması	zorunlu-
dur.	Her	 türlü	arazi	ve	su	kullanım	planlama-
larında,	 sulak	 alanların	 işlev	 ve	 değerlerinin	
korunması	esas	alınacaktır.

b.	 Sulak	alanlarda	biyolojik	çeşitliliğin	korunması	
ve	geliştirilmesi	için	gerekli	tedbirler	alınacaktır.

c.	 Sulak	 alanların	 akılcı	 kullanımı	 ile	 uyumlu,	
korunmalarına	ve	geliştirilmelerine	katkı	 sağ-
layacak	faaliyetler	desteklenecek	ve	teşvik	edi-
lecektir.

d.	 Ekolojik	karakteri	bozulmuş	sulak	alanların	re-
habilitasyonu	sağlanacaktır.

e.	 Kurutulmuş	sulak	alanların	teknik	ve	ekonomik	
olarak	uygun	olanlarının	geri	kazanımı	için	ge-
rekli	tedbirler	alınacaktır.

f.	 Ramsar	 Listesinde	 yer	 alsın	 veya	 almasın	
uygun	sulak	alanlarda	su	kuşları	popülasyonla-
rının	arttırılması	sağlanacaktır.

g.	 Türkiye’de	 “Ramsar	 Sözleşmesi	 Su	 kuşu	 ve	
Balık	Özel	Kriterleri”	 ne	 göre	 76	 uluslararası	
öneme	sahip	sulak	alanın	bulunduğu	belirlen-
miştir.	 Bunların	 toplam	 alanı	 1.295.546	 hek-
tardır.	76	alandan	72’sinin	su	kuşları,	4’ünün	
balıklar,	16’	sının	 ise	hem	su	kuşları	hem	de	
balıklar	bakımından	uluslararası	öneme	sahip-
tir.
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Türkiye’de	Ramsar	Sözleşmesi	içinde	koruma	al-

tına	alınan	yerler	12	tanedir.	

Ramsar Kapsamındaki 
Sulak Alan Bağlı olduğu il

Seyfe	Gölü Kırşehir

Manyas	Kuş	Gölü Balıkesir

Burdur	Gölü Burdur-Isparta

Sultan	Sazlığı Kayseri

Göksu	Deltası Mersin

Kızılırmak	Deltası Samsun

	Uluabat	Gölü
Bursa-Kütahya-

Balıkesir-Bilecik

Akyatan	Lagünü Adana

Gediz	Deltası İzmir

Yumurtalık	Lagünü Adana

Meke	Maarı Konya

Kızören	Obruğu Konya

Sulak	alanların	korunması	için;	

•	 Ramsar	Sözleşmesince	öngörülen	akılcı	kulla-

nım	kavramı	 ile	uyumlu	hale	getirilmeli;	sulak	

alan	kaybına	neden	olan	(Bataklıkların	Kurutul-

ması	ve	Bundan	Elde	Edilecek	Topraklar	Hak-

kında	Kanun,	Devlet	Su	İşleri	Umum	Müdürlüğü	

Teşkilat	ve	Vazifeleri	Hakkında	Kanun,	Sıtma	

ile	Mücadele	Kanunu)	yasal	düzenlemelerin	il-

gili	hükümlerinin	yürürlükten	kaldırılmalı;	sulak	

alanların	korunması,	geliştirilmesi	ve	akılcı	kul-

lanımını	öngören	yasal	düzenlemeler	güçlendi-

rilmelidir.

•	 2002	 tarihli	 Resmi	 Gazete’de	 yayımlanarak	

yürürlüğe	 giren	 “Sulak	 Alanların	 Korunması	

Yönetmeliği’nin	(özellikle	Koruma	Bölgelerinin	

Belirlenmesi	ve	Yönetim	Planlarının	Hazırlan-

ması	 ile	 ilgili	hükümleri	olmak	üzere)	mutlaka	

eksiksiz	uygulanmalıdır.

•	 Başta	Çevre	ve	Orman	Bakanlığı	olmak	üzere,	

tüm	ilgili	kurumların	altyapı	ve	teknik	donanım	

yönünden	kapasiteleri	artırılmalıdır.

•	 Yasaların	gerektirdiği	 tedbirlerin	uygulanması	

için	daha	etkili	denetim	mekanizmaları	gelişti-

rilmelidir

•	 Sulak	alanların	ekolojik	karakterinde	olabilecek	

değişiklikleri	tespit	etmek	ve	zamanında	gerekli	

müdahaleleri	yapabilmek	için	izleme	program-

ları	geliştirilmeli	ve	uygulanmalıdır.
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Sorular

1.	 Kutup	altı	bölgelerin	en	büyük	biyomu

2.	 Kutuplar	çevresinde	yaşayan	canlılardan	biri,	uçamayan	bir	kuş	türü.

3.	 Güneşten	gelen	enerjinin	bitkiler	tarafından	karbonhidratlara	dönüştürülmesi,	bitki	solunumu.

4.	 İngiltere	ve	İrlanda	gibi	ülkelerde	kış	sıcaklıklarının	düşmesine	engel	olan	büyük	sıcak	okyanus	akıntısı.

5.	 Diğer	canlıları	tüketerek	enerji	ihtiyacı	karşılayan	canlı		topluluğu.

6.	 Okyanusta	dalgalar	sayesinde	oluşan	kabarcıkların	atmosfere	yükselmesi	ile	oluşan	yağışların	oluşa-
bilmesi	için	kilit	önem	taşıyan	parçacıklar.

7.	 Bir	metre	kare	alana	düşen,	toplam	biyolojik	kütle	miktarı.

8.	 Akış	halindeki	su	kütlesinde	enerji	üretimi

9.	 Oksijenin	atmosferde	bulunduğu	şekillerden	biri,	ultraviyole	ışınlarını	süzen	tabaka.

10.	 Azotun	diğer	adı.

11.	 Besin	zincirindeki	enerji	akımını	gösteren	hayali	çizim.

12.	 Kendine	özgü	iklim,	bitki	örtüsü	ve	hayvan	toplulukları		barındıran	bölgeler.

13.	 Aynı	türde	canlıların	yaşama	ortamlarının	genel	adı.

14.	 Canlıların	solunumu	esnasında	oluşan	su	kaybı.
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BARAJIN ETKİLERİ

Yukarıdaki	 fotoğraflarda	 Ankara	 Çubuk-I	 Barajının	 1936	 ve	 2008	 yıllarındaki	 durumu	 gösterilmiştir.	 

Buna	göre	Çubuk-I	barajında	ne	gibi	değişimler	olmuştur?	Çubuk-I	Barajının	2008’deki	hale	gelmesine	yol	

açan	faktörler	nelerdir?

………………………………………………………………….....................................................………………

……………...………………………………………………….....................................................………………

………………………………………………………………….....................................................………………

………………………………………………………………….....................................................………………

………………………………………………………………….....................................................………………

………………………………………………………………….....................................................………………

………………………………………………………………….....................................................………………

………………………………………………………………….....................................................………………

………………………………………………………………….....................................................………………

………………………………………………………………….....................................................………………

………………………………………………………………….....................................................………………

………………………………………………………………….....................................................………………

………………………………………………………………….....................................................………………

………………………………………………………………….....................................................………………

………………………………………………………………….....................................................………………

………………………………………………………………….....................................................………………

………………………………………………………………….....................................................………………

………………………………………………………………….....................................................………………
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KONU TESTİ - 1

1. Canlı	yaşamı,	madde	döngüleri	sayesinde,	de-
vamlılık	sağlayabilmektedir.

 Bu devamlılığın sağlayan ana unsur aşağı-
dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir?

	 A)	 Karbon
	 B)	 Azot
	 C)	Hidrojen
	 D)	Güneş
	 E)	 Su

2. Enerji akışının aşağıda verilenlerden hangisi 
üzerinde etkili olduğu söylenemez?

	 A)	 Hidroelektrik	üretiminin	sağlanmasında
	 B)	 Ölen	canlıların	ayrıştırılmasında
	 C)	 Canlılar	 için	 gerekli	 besinlerin	 üretilme- 

	 sinde	
	 D)	 Canlı	çeşitliliğinin	azalmasında
	 E)	 Yaşamın	sürekliliğinin	sağlanmasında

3. Bir akarsu yatağı ile ilgili olarak verilen;
	 I.	 Yukarı	 kesimlerde	 canlı	 tür	 çeşitliliğinin	 

	 fazla	olduğu
	 II.	 Akarsuyun	 orta	 kesimlerinde	 genişleyen	 

	 vadide	canlı	sayısının	arttığı
	 III.	 Aşağı	kesimde	canlı	tür	çeşitliliği	sınırlıdır.
 gibi bilgilerden hangileri yanlıştır?

	 A)	Yalnız	I	 							B)	Yalnız	II	 								C)	I	ve	II
	 D)	II	ve	III	 							E)	I	ve	III

4.	 I.	 Fotosentez
	 II.	 Yanma
	 III.	 Oksidasyon
	 IV.	 Solunum
	 V.	 Fotoliz
 Yukarıda verilenlerden hangileri atmosferde 

oksijen üretimine katkıda bulunmaktadır?

	 A)	I	ve	II	 B)	II	ve	III	 C)	III	ve	IV
	 D)	IV	ve	V	 E)	I	ve	V

5. Yeryüzünde	oksijenin	önemli	bir	bölümü	orman	
ağaçları	tarafından	üretilmektedir.

 Buna göre;
	 I.	 otlak,
	 II.	 çalı,
	 III.	 ılıman	karışık	orman,
	 IV.	 tropikal	orman,
	 V.	 iğne	yapraklı	orman,

 verilen biyomlardan hangilerinin oksijen 

çevrimine katkısı diğerlerinden daha azdır?

	 A)	I	ve	II	 B)	II	ve	III	 C)	III	ve	IV
	 D)	IV	ve	V	 E)	III	ve	V

6. Canlıları oluşturan hücrelerin organik bağ-
larını sağlayarak, canlı hücre üretimi için 
gerekli olan madde aşağıdakilerden hangi-
sidir?

	 A)	 Azot
	 B)	 Karbon
	 C)	 Oksijen
	 D)		 Hidrojen
	 E)	 Su
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7. Karbon tüketiminde;
	 I.	 deniz	canlılarının	kavkılarının	oluşumu,
	 II.	 bitkilerin	fotosentez	olayı,
	 III.	 canlıların	 fosilleşmesi	 ile	 taşlaşarak	 fosil	 

	 yakıtlara	dönüşmesi,
 verilenlerden hangilerinin etkisinin olduğu 

söylenebilir?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	II
	 D)	II	ve	III	 E)	I	–	II	ve	III

8. Aşağıda verilen canlılardan hangisi besin pi-
ramidinin tabanında yer almaktadır?

	 A)	İnsan

	 B)	Şeker	pancarı

	 C)	Kurt

	 D)	Fil

	 E)	Koyun

9. Dünyanın	 jeolojik	 tarihi	 boyunca	pek	çok	kez	
canlı	türlerinin	toplu	yok	oluşları	görülmüştür.

 Aşağıdakilerden hangisi bu duruma tipik bir 
örnektir?

	 A)	Sakarya	Nehrinde	yayın	balığı	popülasyonu-
nun	ortadan	kalkması

	 B)	Tuna	Nehri’ne	sızan	arseniğin	bazı	balık		tür-
lerini	ortadan	kaldırması

	 C)	Fethiye	 çevresinde	 Sığla	 ağaçlarının	 yok	
edilmesi

	 D)	Paleosen	sonunda	dinozor	türü	sürüngenle-
rin	ortadan	kalkması

	 E)	Ankara	çevresinde,	aşırı	avlanma	nedeniyle	
Anadolu	parsının	yok	olması

10. Atmosferdeki karbondioksit miktarının 
önemli oranda artmasının aşağıdakilerden 
hangisine yol açacağı söylenemez?

	 A)	 Buzulların	önemli	oranda	erimesine
	 B)	 Deniz	seviyesinin	yükselmesine
	 C)	 Kıyı	kentlerinin	sular	altında	kalmasına
	 D)	 Kanser	vakalarının	artmasına
	 E)	 Karbon	çevriminin	hızlanmasına

11. Sanayi	 Devrimi	 ile	 birlikte	 atmosferde	 bazı	 
gazların	oranı	beklenenin	çok	üzerinde	artmış-
tır.	Bu	gazların	oransal	artışının	bir	sonucu	da	
sağlık	problemlerinin	geniş	kitleleri	etkilemeye	
başlamasıdır.	

 Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıda veri-
len alanlardan hangisinde atmosferdeki sera 
gazı artışına bağlı sağlık problemlerinin di-
ğerlerinden daha fazla olması beklenir?

	 A)	 Yeni	Zelanda
	 B)	 Sibirya
	 C)	 Tibet	Platosu
	 D)	 İngiltere
	 E)	 Patagonya

12. Dünya’da	 su	 kaynaklarının	 giderek	 azalması	
ülke	yönetimlerini	su	kaynakları	konusunda	du-
yarlı	olmaya	ve	yeni	tedbirler	almaya	itmiştir.	

 Aşağıda verilenlerden hangisi bu önlemler-
den birisi olamaz?

	 A)	 Su	havzalarının	korunması
	 B)	 Su	politikaları	ve	stratejilerinin	belirlenmesi
	 C)	 Tatlı	su	kaynaklarında	tüketim	oranlarının	 

	azaltılmaya	çalışılması
	 D)	 Tarım	alanlarında	sulamanın	önlenmesi
	 E)	 Su	kullanımı	hakkında	toplumsal		bilinçlen-

dirme	çalışmalarının	yapılması
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13. Aşağıda verilenlerden hangisi karasal su 
ekosistemlerinden biri değildir?

	 A)	 Fırat	Nehri
	 B)	 Hazar	Gölü
	 C)	 Akdeniz
	 D)	 Büyük	Çekmece	lagünü
	 E)	 Aras	Irmağı

14. -	 Küresel	 ısınmada	 karbondioksitten	 daha	 
	 tehlikelidir.

	 -	 Atmosferde	daha	 fazla	enerji	 tutulmasını	 
	 sağlamaktadır.

	 -	 Özellikle	 canlıların	 çürümesi	 sırasında	 
	 ortaya	çıkmaktadır.

 Yukarıda başlıca özellikleri verilen sera gazı 
aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	 Karbonmonoksit
	 B)	 Metan
	 C)	 Hidrojen
	 D)	 Argon
	 E)	 Neon

15.	Adaptasyon;	 bir	 canlının	 yaşadığı	 biyomun	
doğal	ortam	koşullarına	adapte	olabilmek	 için	
gösterdiği	uyum	sürecidir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi adaptas-
yon olayına örnek olarak gösterilemez?

	 A)	 Çöl	tilkisinin	kulaklarının	çok	büyük	olması
	 B)	 Balıkların	suda	bulunan	oksijenleri	kullana-

rak	hayatta	kalması
	 C)	 Ekvatoral	 kuşakta	 bitkilerin	 boyutlarının	

büyük	olması
	 D)	 Dağ	keçilerinin	kas	yapısının	güçlü	olması
	 E)	 Çölde	kaktüslerin	uzun	yıllar	susuz	yaşaya-

bilmesi

16.	Ekosistem,	birbirine	bağlı	çok	sayıda	sistemin	
oluşturduğu	büyük	bir	sistemler	bütünüdür.	Bu 
sistemler bütünü içinde;

	 I.	 atmosfer,
	 II.	 biyosfer,
	 III.	 litosfer,
	 IV.	 hidrosfer,
	 V.	 egzosfer
 gibi parçalardan hangisi yer almaz?

A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

17. ve 18 soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız. 

	 Aşağıda	bir	akarsuyun	yukarı	ve	aşağı	çığırları-
nın	topografya	haritaları	verilmiştir.	

 

��
�

�
�

�

	 Buna	göre
	 A’da	akış	hızı	fazla,	su	bulanıktır.	
	 B’de	akış	hızı	fazla,	su	berraktır.	
	 C’de	akış	hızı	yavaş,	su	berraktır.	

17. Verilen bilgilere göre akarsuyun açıklanan 
bölümlerinde, canlı çeşitliliği fazla olandan 
az olana doğru sıralama aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

	 A)	C>B>A	 B)	B>A>C	 C)	A>C>B
	 D)	C>A>B	 E)	A>B>C

18.	“Alabalık,	 yüksek	arazilerde,	 serin	 ve	 oksijen	
bakımından	zengin	sularda	yaşamaktadır.	Ala-
balık	bulanık	sulardan	hoşlanmaz.”

 Yukarıda verilen bilgiye göre haritalarda gös-
terilen alanlardan hangisinde avlanmaya giden 
balıkçının alabalık yakalama şansı yüksektir?

	 A)	Yalnız	A	 B)	Yalnız	B	 C)	A	ve	B
	 D)	B	ve	C	 E)	A	ve	C
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19. Aşağıda verilen olgulardan hangisi diğerleri-
nin nedenidir?

	 A)	 Atmosferdeki	karbondioksit	salınımının	art 
	 ması

	 B)	 Küresel	sıcaklık	değerlerinin	artması
	 C)	 Kuzey	buz	takkesinin	giderek	küçülmesi
	 D)	 Mercan	 resiflerinde	 bazı	 canlı	 türlerinin	 

	 kaybedilmesi
	 E)	 Kıyı	 kentlerinde	 deniz	 seviyesinin	 

	 yükselmesi	ile	yer	altı	sularının	kirlenmesi

20. Ekosferde	madde	döngüleri	sayesinde	canlı	ya-
şamının	sürekliği	sağlanmaktadır.

 Aşağıdaki maddelerden hangisinin bu sü-
reçte önemli bir etkisinin olduğu söylenemez?

	 A)	 Karbon
	 B)	 Azot
	 C)	 Oksijen
	 D)	 Su
	 E)	 Silisyum

21. I.	 Akış	hızının	düşük	olması
	 II.	 Basamak	ve	çağlayanların	bulunması
	 III.	 Akarsu	boyunda	sanayi	tesislerinin	bulun 

	 ması
	 IV.	 Suyun	berrak	olması
 Yukarıda verilen etkenlerden hangileri 

akarsu boyunca görülen canlı çeşitliliğini 
olumsuz yönde etkilemektedir?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	III	 C)	I	ve	II
	 D)	II	ve	III	 E)	III	ve	IV

22. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi 
topraktaki azotu bağlayıcı özelliktedir?

	 A)	 Tahıllar
	 B)	 Baklagiller
	 C)	 Yumrulu	bitkiler
	 D)	 Yağlı	tohumlular
	 E)	 Turunçgiller

23.	Canlılar,	üreticiler,	otcullar,	etçiller	ve	hepçiller	
olmak	üzere	çeşitli	gruplara	ayrılmaktadır.

 Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi bes-
lenme piramidinin hepçiller grubunda yer 
almaktadır?

	 A)	 Sığır
	 B)	 Koyun
	 C)	 Fil
	 D)	 Deve
	 E)	 Köpek

24. Denizlerdeki dalgalar sayesinde oluşan ae-
rosoller;

	 I.	 toprağın	verimliliğinin	artması,
	 II.	 bulutların	oluşması,
	 III.	 bitkilerin	terlemesi,
	 IV.	 nitritlerin	nitrata	dönüşmesi,
	 V.	 azotun	bitkilerce	bağlanması
 gibi olaylardan hangilerinin gerçekleşmesini 

sağlamaktadır?

	 A)	I	ve	II	 B)	II	ve	III	 C)	III	ve	IV
	 D)	IV	ve	V	 E)	II	ve	V

123456789101112131415161718192021222324
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1. Besin	piramidinin	her	basamağında	farklı	mik-
tarda	 fert	 bulunmaktadır.	Piramidin	üst	 basa-
maklarında	fert	sayısı	giderek	azalmaktadır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisinde fert 
sayısının diğerlerinden daha az olması bek-
lenir?

	 A)	 Ayrıştırıcılar
	 B)	 Üreticiler
	 C)	 Birincil	tüketiciler
	 D)	 İkincil	tüketiciler
	 E)	 Üçüncül	tüketiciler

2. Ilısu Barajının tamamlanması, aşağıda veri-
len tarihi merkezlerden hangisinin sular al-
tında kalmasına yol açacaktır?

	 A)	 Zeugma	Harabeleri	(Gaziantep)
	 B)	 Balıklı	Göl	(Şanlıurfa)
	 C)	 Hasankeyf	(Batman)
	 D)	 Halfeti	(Şanlıurfa)
	 E)	 Harput	Kalesi	(Elazığ)

3.	 Azot	atmosferin	çok	büyük	bir	bölümünü	oluş-
turmasına	rağmen	canlıların	ihtiyacı	olan	azot	
atmosferden	temin	edilmez.

 Canlıların doğrudan kullanabildiği azot;
	 I.	 bitkiler,
	 II.	 okyanuslar,
	 III.	 hayvanlar,
	 IV.	 bakteriler
 gibi unsurlardan hangileri tarafından oluştu-

rulur?

	 A)	 I	ve	II
	 B)	 I	ve	IV
	 C)	 II	ve	III
	 D)	 II	ve	IV
	 E)	 III	ve	IV

4. “Yaşadığımız	 yer	 bitki	 ve	 hayvan	 toplulukları	
bakımından	oldukça	zengindir.	Bölgemizin	ku-

zeyinde	bozkır	bitkileri	ve	hayvanları	yaşamak-

tadır.	Güneyde	ise	Akdeniz	iklimi	koşulları	maki	

gibi	çalı	topluluklarının	oluşmasını	sağlamıştır.	

Doğu	kesimlerde	ise	geniş	ve	iğne	yapraklı	or-

manların	bulunduğu,	hayvan	çeşitliliğinin	fazla	

olduğu	bir	alandır.”

 Yukarıda özellikleri anlatılan bölge ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
söylenebilir?

	 A)	 Ekvatoral	kuşakta	yer	almaktadır.	

	 B)	 İklim	çeşitliliği	fazladır.	

	 C)	 Su	ekosistemleri	görülmektedir.	

	 D)	 Yer	şekilleri	sadedir.	

	 E)	 İnsan	tahribatı	etkilidir.	

5.	 Ayşe	sınıfta	bir	besin	piramidi	hazırlamıştır.

��������

�

�

 Ayşe’nin hazırladığı besin piramidinde X  ve 
Y ile gösterilen bölümlere aşağıdakilerden 
hangileri getirilebilir?

       X       					Y					
	 A)	 İnek	 	 Kaplan	
	 B)	 Ayı		 	 Kedi
	 C)	 Ayı	 	 Maymun
	 D)	 Vaşak	 	 Kunduz
	 E)	 Koyun		 	 Keçi
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9. Ramsar sözleşmesine taraf olan ülkeler,

	 I.	 Sulak	alanlarda	biyolojik	çeşitliliğin	korun-

ması	ve	geliştirilmesi	 için	gerekli	 tedbirler	

alınacaktır.

	 II.	 Sulak	alanların	akılcı	kullanımı	ile	uyumlu,	

korunmalarına	 ve	 geliştirilmelerine	 katkı	

sağlayacak	 faaliyetler	 desteklenecek	 ve	

teşvik	edilecektir.

	 III.	 Ekolojik	karakteri	bozulmuş	sulak	alanların	

rehabilitasyonu	sağlanacaktır.

 gibi çalışmalardan hangilerini yapmakla yü-
kümlüdür?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	II

	 D)	II	ve	III	 E)	I,	II	ve	III

10. Güney	Marmara’da	yer	alan	bu	sulak	alan,	her	
yıl	binlerce	göçebe	kuş	tarafından	ziyaret	edi-

len	ve	konaklanan	ülkemizin	önemli	bir	doğal	

güzelliğidir.	

 Yukarıda başlıca özellikleri verilen Türki-
ye’nin en önemli göçmen kuş konaklama 
noktası, aşağıdakilerden hangisidir? 

	 A)	 Manyas	Kuş	Gölü

	 B)	 Burdur	Gölü

	 C)	 Sultan	Sazlığı

	 D)	 Göksu	Deltası	

	 E)	 Kızılırmak	Deltası

11. Türkiye’nin Ramsar Sözleşmesi uyarınca 
koruma altına aldığı sulak alanlar arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

	 A)	 Seyfe	Gölü

	 B)	 Uluabat	Gölü

	 C)	 Akyatan	Gölü

	 D)	 Eymir	Gölü

	 E)	 Kızören	Obruğu

6. Dünyadaki sulak alanların korunması ama-
cıyla 1971 yılında İran’da imzalanan ulus-
lararası belge, aşağıda verilen şehirlerden 
hangisinin adıyla anılır? 

	 A)		Tahran	

	 B)		Rey

	 C)		Şiraz

	 D)		Ramsar

	 E)		Viyana

7. Ramsar Sözleşmesi’nin kapsamı içinde; 
	 I.	 kuşlar,
	 II.	 kediler,
	 III.	 balıklar

 gibi canlılardan hangileri yer alır?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III
	 D)	I	ve	II	 E)	II	ve	III

8. Ramsar Sözleşmesi ile “Sulak	Alanların	Ko-
runmasına” taraf olan ülkeler aşağıda veri-
lenlerden hangisini gerçekleştirilmez?  

	 A)	 Listeye	 dâhil	 olsun	 veya	 olmasın,	 sulak	
alanlarında	 tabiatı	 koruma	alanları	ayıra-
rak	sulak	alanlarının	ve	su	kuşlarının	ko-
runmasını	geliştirecek	ve	yeterli	önlemleri	
alacaktır. 

	 B)	 Ülke	 genelinde	 bulunan	 sulak	 alanların	
niteliği	ayırt	edilmeksizin	kurtularak	 tarım	
alanına	dönüştürülmesi	sağlanacaktır.			 

	 C)	 Sulak	 alanlar	 ve	 bu	 sulak	 alanların	 bitki	
ve	hayvan	toplulukları	hakkında	araştırma	
yapılmasını,	bilgi	ve	yayınların	değişimini	
teşvik	edeceklerdir. 

	 D)	 Uygun	sulak	alanların	yönetimi	yoluyla	su	
kuşları	 popülasyonlarının	 artırılması	 için	
çaba	göstereceklerdir. 

	 E)	 Sulak alanların	araştırma,	yönetim	ve	mu-
hafazasında	yetenekli	personelin	eğitimini	
geliştireceklerdir.
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15.	“Ramsar	Sözleşmesi	ile	şu	konular	karara	bağ-
lanmıştır. 

	 I.	 Sulak	alanların	kirletilmesi	engellenecektir.	
	 II.	 Ekolojik	karakteri	bozulmuş	sulak	alanların		

 rehabilitasyonu	sağlanacaktır.	
	 III.	 Sulak	alanlarda	biyolojik	çeşitliliğin	korunması		

 ve	geliştirilmesi	için	gerekli	tedbirler alınacaktır.”
 Yukarıdaki bilgi metninde Ramsar Sözleş-

mesi ile karar alındığı söylenen numaralan-
dırılmış maddelerden hangileri doğrudur?  

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II			 C)	I	ve	II
	 D)	II	ve	III	 E)	I,	II	ve	III

16.	Ramsar	Sözleşmesi	kapsamında	koruma	altına	
alınmış	yerlerden	bir	kısmı,	akarsuların	denize	
ulaştığı	yerleri	kapsamaktadır. 

	 I.	 Fırat	
	 II.	 Dicle	
	 III.	 Kızılırmak	
	 IV.	 Göksu	
	 V.	 Büyük	Menderes	
 Buna göre Türkiye, Ramsar Sözleşmesi’ni 

imzalayarak yukarıdaki akarsulardan hangi-
lerinin denize döküldüğü yeri koruma altına 
almıştır?  

	 A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	III
 D)	III	ve	IV	 E)	IV	ve	V

17.	Konya	 ilinde	yer	alan	bu	göl	 “dünyanın	nazar	
boncuğu”	olarak	tanınmaktadır.	Aslında	burası	
volkanik	bir	patlama	sonucunda	oluşmuş,	maar	
göllerine	güzel	bir	örnektir.	

 Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan 
bu göl aşağıda verilenlerden hangisidir?  

	 A)	Seyfe	Gölü	
	 B)	Sultan	Sazlığı	
	 C)	Yumurtalık	Lagünü
	 D)	Kızören	Obruğu
	 E)	Meke	Maarı

12.	Karbon	doğada	dört	farklı	şekilde	bulunmakta-
dır.	

 Aşağıdakilerden hangisi karbonun doğada 
bulunuş şekilleri arasında yer almaz? 

	 A)	 Kayaçların	içinde	fosil	yakıtlar	olarak	
	 B)	 Denizlerin	tabanında	yer	alan	tortullarda	
	 C)	 Atmosferdeki	gazlarla	bileşim	halinde
	 D)	 Sularda	eriyik	olarak	
	 E)	 Canlıları	oluşturan	dokularda		

13.	“Oksijen	canlıların	besin	üretimi	için	kilit	önem	
taşımaktadır.	 Oksijen	 atmosferde	 üç	 şekilde	
bulunmaktadır.	Moleküler	oksijen	canlıların	so-
lunumu	için	gereklidir.	Ayrıca	oksijen,

	 I.	 hidrojen,	

	 II.	 sülfür,

	 III.	 karbon	
	 gibi	maddelerle	birleşik	halinde	bulunur.”
 Yukarıdaki bilgi metninde numaralandırılmış 

olarak verilen maddelerden hangileri oksijen 
ile bileşik oluşturur? 

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II			 C)	I	ve	II
	 D)	II	ve	III	 E)	I,	II	ve	III

 
14.	Canlıların	tüketebileceği	azot,	doğada	gaz	ha-

linde	bulunmaz.	
 Canlıların kullanabileceği azot; 
	 I.	 volkanizma,	

	 II.	 yıldırım	düşmesi,	

	 III.	 tsunami,	

	 IV.	 deprem	
 gibi doğal olaylardan hangilerinin sonu-

cunda ortaya çıkmaktadır? 

	 A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	III
 D)	III	ve	IV	 E)	I	ve	IV 

1234567891011121314151617
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1. NÜFUS POLİTİKALARI
Sanayi devriminin ortaya çıkmasıyla birlikte Dünya 
nüfusu büyük bir hızla artmaya başlamıştır. Bu büyük 
artış beraberinde pek çok sorunun ortaya çıkmasına 
yol açmıştır. Ortaya çıkan sorunların önlenebilmesi 
için bilim adamları, nüfus ve nüfus problemleri ile ilgi-
lenmeye başlamışlar ve gelecekte ortaya çıkabilecek 
problemlerin önlenmesi için çalışmalar yapmışlardır. 
Bu çalışmalara nüfus teorileri adı verilmektedir. 

Nüfus teorilerinden ilk ve en dikkat çekisi Robert 
Malthus’a aittir. Ona göre Dünyadaki büyük artış 
engellenemezse bu durum insanlığın sonunu geti-
recektir. Malthus’a göre fakirlere çocuk sınır- landır-
maları getirilmelidir. Malthus’un görüşlerine en çok 
Karl Marks ve sosyalistler karşı çıkmıştır. Marks’ın 
nüfus teorisi ise sorunun artışta değil, paylaşımda 
olduğu üzerinde kurulmuştur. Ona göre üretim araç-
larının üzerindeki özel mülkiyet kalktığında payla-
şım daha sağlıklı olacaktır. Optimum nüfus teorisi 
ise ülkenin kaynaklarının gözetilerek bu kaynakların 
en verimli şekilde kullanılmasını öngörecek şekilde 
yaşanacak bir artışın gerekliliğine dayanmaktadır. 
Yani ülkeler içlerinde bulundukları duruma göre 
artış politikalarına yön vermelidir. 
 

Robert Malthus’un nüfus teorisi 
ciddi biçimde eleştirilse de, dik-
katleri nüfus problemlerine yö-
neltmekte etkili olmuştur. 

Nüfus politikalarının oluşumunda bu görüşlerin 
tümü etkili olmuştur. Günümüzde ülkeler içlerinde 
bulundukları sosyo-ekonomik duruma göre nüfus 
politikaları belirlemekte ve demografik yatırımlar 
yapmaktadırlar.  

Neden Nüfus Politikaları?

Sanayi devriminden günümüze kadar geçen sü-
reçte yaşanan büyük artış, doğal kaynakların hızla 
tüketilmesine, çevre sorunlarına, sosyal ve kültürel 
çatışmalara yol açmıştır. Bunların önlenebilmesi 
amacıyla ülkeler kendilerine özgü nüfus politikaları 
belirlemiştir. 

Dünyada, günümüzde uygulanan iki temel nüfus 
politikası bulunmaktadır. 

I. Aile Planlaması: 

Nüfus artışını, azaltmaya dönük çalışmalardır 
(Nüfus artış hızının çok yüksek olduğu Hindistan, 
Çin, Brezilya gibi ülkelerde uygulanmaktadır.)

II. Doğum Politikası:

Nüfus artış hızını yükseltmeye dönük çalışmalar 
(Nüfusu azalma eğilimine girmiş olan ülkelerde İngiltere, 
Japonya, Hollanda gibi ülkelerde uygulanmaktadır)

Ayrıca, pek çok gelişmekte olan ülke nüfus artış 
hızının düşürülmesi ile ilgilenirken, diğer taraftan 
da nüfusun sosyo-ekonomik niteliklerini arttırmaya 
çalışmaktadır. 

1. AİLE PLANLAMASI UYGULAYAN  

 ÜLKELER VE NÜFUS YAPILARI

Nüfus artış hızının çok yüksek, doğal kaynaklar 
ve ekonomik olanakların yetersiz olduğu ülkelerde 
uygulanan nüfus politikasıdır. Bu politika temelde 
doğum kontrol araçlarının kullanımının yaygınlaştı-
rılmasını sağlama, amacı taşımaktadır. Böylece ül-
kede nüfus artış hızının arzulanan seviyeye inmesi 
planlanmaktadır. 

Çin
Günümüzde Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, 
son 30 yıldır doğum kontrol politikası uygulamak-
tadır. 1950’li yıllara kadar Çin’de nüfus büyük bir 
hızla artmışsa da 1953’den itibaren ülkede doğum 
kontrol politikası uygulanmaya başlanmıştır. Fakat 
ülkede var olan feodal yapı bu politikaların uygu-
lanmasını imkansız hale getirmiştir. Bu nedenle 
Çin hükümeti 1979’dan sonra zorunlu tek çocuk 
uygulaması başlatmıştır. Zorunlu tek çocuk uygu-
laması kısa bir sürede başarılı olmuşsa da toplum-
sal huzursuzluk ve demografik yapıda bozulmalara 
yol açmıştır. Bunun üzerine hükümet, ikinci çocuk 
hakkı tanımak zorunda kalmıştır. 
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Günümüzde Çin’de nüfus artış hızı ‰ 6 seviyesinde-
dir. Bu halde Çin nüfusunun 2030 yılında 1.5 milyara 
ulaşması beklenmektedir. 

Çin, Dünyanın en kalabalık ülkesidir.

Ancak; zorunlu tek çocuk politikasının yol açtığı 
bozulmaların nasıl giderileceği henüz bilinmemek-
tedir. Başlıca nüfus problemleri;

• Kırsal alanlarda ve sanayi tesislerinde işgücü 
ihtiyacının karşılanamaması

• Erkek çocukların ailenin devamı olarak görül-

mesi nedeniyle, kız çocuklarının anne karnında 

tespit edilerek kürtajla alınması sonucunda 

erkek nüfusun aşırı artması
• Ülke nüfusunun yakın gelecekte büyük ölçüde 

yaşlılardan oluşacak olması
• Aile kavramının, amca, dayı, hala ve teyze gibi 

kavramların ortadan kalkması
• Gelecekte ülkenin gelişiminde yavaşlamanın 

beklenmesi

Çin’de yakın zamana kadar uygulanmakta olan zorunlu tek 
çocuk politikasında çeşitli kolaylıklar sağlanmaya başlanmıştır. 

Türkiye Nüfus Politikaları

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nin tarihsel 
olarak ardılıdır. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin 
tarih sahnesinden çekildiği dönemin sosyoeko-
nomik özellikleri, Türkiye’yi doğrudan etkilemiştir. 
Türkiye’de nüfus gelişimi pek çok döneme ayrılır. 
Devlet her dönemde farklı bir politika izlemiştir.
• İlk nüfus dönemi olarak 1923 öncesi kabul edi-

lebilir. Bu dönemde Anadolu’da nüfus artış hızı 
yüksek olmasına rağmen çok uzun süren sa-
vaşlar, ülke içinde yaşanan karışıklıklar, gıda 
ve sağlık hizmetlerinin bulunmaması toplam 
nüfusun azalmasına yol açmıştır. Aynı dönemde 
Balkan Savaşları ile bölgeden başlayan yoğun 
insan göçü nüfusun azalmasını engellemiştir. 
Ayrıca Osmanlı Devleti’nin toprak kayıpları ne-
deniyle korumasız kalan yüzbinlerce soydaşımız 
Anadolu’ya dönmüştür. Bu dönemde Balkanlar, 
Ege adaları, Mısır, Kırım ve Suriye ülkemize en 
çok geri dönüşün yaşandığı yerlerdir. 

• Türkiye’de nüfus gelişimi açısından ikinci 
dönem 1923-1965 yılları arasını kapsar. Devlet 
bu dönemde bütünüyle nüfus miktarını arttırıcı 
bir politikaya yönelmiştir. Nüfusu arttırmak ve 
çok çocuk sahibi olmayı özendirmek amacıyla; 

✵ üç çocuktan fazla çocuk sahibi olan ailelerden 
vergi almama, 

✵ fazla çocuklu ailelere ilaç ve gıda yardımı 
yapma, 

✵ çok çocuklu ailelere toprak verme gibi uygula-
malarda bulunmuştur.    

 Bu önlemler Türkiye’de nüfus artış hızını 1965’te 
‰ 65 ile tarihin en yüksek seviyesine çıkarmıştır. 
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• Nüfus artışı 1965-1985 arasında çok yüksek se-
viyede gerçekleşmiştir. Ancak bazı dönemlerde 
nüfusun o kadar hızlı artmadığı görülür. Bu 
durum 1964’ten itibaren yurtdışına doğru yaşa-
nan büyük işçi göçlerinin bir sonucudur. Büyük 
işçi göçleri en fazla Batı Almanya’ya doğru 
olmuştur. Ayrıca Belçika, Hollanda, Fransa, 
İngiltere, İsviçre ve İsveç Türk işçilerin gittiği ül-
kelerdir.  1980’li yıllar ve sonrasında, Türk işçiler 
Suudi Arabistan, Libya, Kuveyt ve Birleşik Arap 
Emirlikleri gibi ülkelere de gitmiştir. Ancak bun-
lar Ortadoğu ülkelerinde kalıcı olmamıştır.        

• Türkiye’de nüfusun 3. Dönemi 1985 ile 2002 yıl-
ları arasında yaşanmıştır. Bu dönemde devlet 
doğum kontrol politikası izlemiştir. Toplumda az 
çocuk sahibi olmak özendirilmiş, doğum kont-
rol araçları yaygınlaştırılmış, az çocuk sahibi 
olmak konusunda toplumsal bilinç oluşturulması 
için çalışmalar yapılmıştır.  1985’te daha önce 
yasak olan kürtaj serbest bırakılmıştır. Tüm bu 
çalışmalar Türkiye’de 2000 yılında nüfusu artışı 
hızının ‰ 18 seviyesine inmesini sağlamıştır. 

• 2002 Yılından sonra Türkiye’de uygulanan po-
litika, nüfusun zamanla yaşlanacağı ve üret-
kenliğini kaybedeceği fikrinden yola çıkılarak 
oluşturulmuştur. Bu bağlamda doğurganlık 
oranlarının artması için toplum yönlendirilmeye 
çalışılmıştır. Fazla çocuk özendirilmiş, çok ço-
cuklu ailelere devlet yardım yapılmıştır. Bütün 
bu önlem ve çalışmalara rağmen, Türkiye’de 
nüfuz artış hızı giderek azalmıştır. Günümüzde 
nüfus artış hızı ‰ 14 seviyesindedir. 

• Bütün bu gelişmeler Türkiye’de nüfus yapısının 
yakın zamanda gelişmiş batı ülkelerinde ben-
zeyeceğini göstermektedir. 1985’te medyan 
(ortanca) yaş 21 iken, bu değer 2018’de 32’ye 
ulaşmıştır. Medyan yaşta görülen bu artış, ülke 
nüfusunda yaşanan yaşlanmanın somut kanı-
tıdır. Ayrıca günümüzde ülkemizde yaşanan 
nüfus artışının önemli bir bölümü, çevre ülke-
lerden gelen insanlar sayesinde olmaktadır. Bil-
hassa Suriye, Irak, Afganistan ülkemize yoğun 
göçlerin yaşandığı ülkelerdir.

Türkiye
Türkiye, Orta Doğu’nun en köklü ve gelişmiş ülke-

sidir. Ülkede, II. Dünya Savaşı’nda yaşanan düşük 

artış hızını arttırmak amacıyla 1950’li yıllardan itiba-

ren beş ve daha fazla çocuk yapılması devlet tara-

fından özendirilmiştir. Bu sayede Türkiye’de 1946 

yılından itibaren nüfus çok büyük bir artma eğilimine 

girmiş, 1985 yılına kadar nüfus artış hızı ortalama 

‰ 24 düzeyinde gerçekleşmiştir. 1980’li yıllarda ül-

kede bu denli büyük artış hızının önemli sorunlar 

yaratacağı düşünülerek, Türkiye’de 1985’ten sonra;  

doğum kontrol politikasına geçilmiştir. 

• Kürtaj serbest bırakılmış

• Doğum kontrol kampanyaları yapılmış

• Eğitim kültür yatırımlarına ağırlık verilmiştir. 

Doğum kontrolünün yaygınlaşması ile birlikte ül-

kede artış hızı 2000 yılında ‰ 18’e, 2007’de ‰ 11’e 

inmiştir. Buna rağmen Türkiye’de nüfusun yarısı 28 

yaşından genç olup, ülke nüfusunun büyük bir bölü-

münü gençler ve çocuklar oluşturmaktadır. 

2. AİLE PLANLAMASI UYGULAMAYAN 
 (Doğum Politikası) ÜLKELER
Gelişmiş batı toplumları tarafından uygulanan bir 
nüfus politikasıdır. Bir dönem aile planlaması uy-
gulayan bu ülkelerde nüfusun ciddi biçimde yaş-
lanması ve ülkede demografik problemlerin ortaya 
çıkması nedeniyle bu politikalar terkedilmiştir. 

Japonya

Japonya’da nüfusun gelişimi dönemsel olarak farklı 
özellikler göstermektedir. Gelişme yıllarında, ülkede 
nüfus artışı devlet tarafından özendirilmiştir. Ancak 
1950’li yıllardan itibaren ülkede nüfus artış hızının 
kontrol altına alınması amacıyla doğum kontrol uy-
gulamasına başlanmıştır. Bu sayede 1980’li yıllarda 
Japonya’da nüfus artış hızı ‰ 10’un altına inmiştir. 
Ancak ülkede nüfus artış hızının ciddi biçimde azal-
ması üzerine, devlet 1990’dan itibaren tekrar nüfus 
artışını özendirici faaliyetler yapmaya başlamıştır. 
Buna rağmen Japonya’da nüfus artışı hızı oldukça 
düşük bir seviyeye inmiştir. Öyle ki 2007’den itibaren 
ülkede nüfusun azalmaya başladığı belirlenmiştir. 
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Japonya - 2018

Kişi sayısı Kişi sayısıYaş Grupları

Japonya’da nüfusun azalma eğilimine girmesi ül-
kede önemli sorunlar yaratacağı düşünülmektedir. 
Bu sorunlardan en önemlisi, yaşlı nüfusun önemli 
oranda artmış olmasıdır. Yaşlı nüfustaki artışın bir 
nedeni de ülkede ortalama yaşam süresinin çok 
uzun olmasıdır. Diğer taraftan ülkede istihdam edi-
lecek nüfusun önemli ölçüde azalmış olması büyük 
bir problemdir. Ayrıca Japonya dışardan göçmen 
kabul eden bir ülke olmasına rağmen ülkenin kendi 
kültürel yapısı nedeniyle yabancı işçilerin en az ter-
cih ettiği ülkedir. 
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Japonya’da doğum ve ölüm oranlarının değişim grafiği. 

Fransa

Batı Avrupa ülkelerinin genelinde nüfus artış hızı 
oldukça düşüktür. Almanya, İngiltere, Fransa, Hol-
landa başta olmak üzere tüm Avrupa’da artış hızı 
düşmektedir. Fransa örneği incelendiğinde, bu ül-
kenin gelişim sürecinde önemli değişimlerin yaşan-
dığı görülmektedir. 

Fransa’da nüfus, II. Dünya Savaşında önemli öl-
çüde azalmıştır. Bu nedenle, 1950-1970 yılları ara-
sında doğumlar serbest bırakılmış, ülkede nüfus 
artış hızı oldukça yüksek seviyede gerçekleşmiştir. 
Ancak 1970’lerden itibaren artış hızı ciddi oranda 
düşmüştür. Günümüzde, bu ülkede artış hızı çok 
düşüktür. Hükümetler bu sorunu gidermek ama-
cıyla çocuk sahibi olunmasını özendirmek amacıyla 
geniş çaplı kampanyalar yapmaktadır. 

Fransa - 2018

Kişi sayısı Kişi sayısıYaş Grupları

Fransa’da artış hızının düşük olmasında ülke nü-
fusunun kültürel yapısı etkili olmaktadır. Eğitimli 
bireyler genellikle çocuk yapma eğiliminden uzak-
laşmaktadır. Bu durum, gelişmiş tüm ülkelerde gö-
rülen en önemli nüfus problemlerinden biridir.

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

���������
�
�	�������
�����������

�����
����
������

������
�
������

������
�
������

Fransa nüfusunun yıllara göre değişimi.

Nüfus Politikalarının Etkileri

Dünya’da nüfus politikaları incelendiğinde, geliş-
miş ülkelerin nüfus artışını özendirici tedbirler al-
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malarına rağmen, gelişmekte olan ülkelerde doğum 
kontrolünü özendirmeleri dikkat çekicidir. Bu durum 
ciddi eleştirilere yol açmaktadır. Ancak gerçekte, 
gelişmekte olan ülkelerin büyük nüfusları ikame 
edebilecek güçlerinin olmadığı ortadadır. Nüfusta 
yaşanan değişimler hem gelişmiş hem de geliş-
mekte olan ülkeleri doğrudan etkilemektedir. Ayrıca 
nüfus artış hızındaki değişimler gelişmiş ve geliş-
memiş ülkelerde farklı sonuçlara yol açmaktadır. 

Gelişmiş Ülkelerde Nüfus artış Hızının Düşük 
Olması

I. Olumsuz açıdan
• Nüfusun hızla yaşlanmasına
• Üretici nüfusun azalmasına
• İşgücü kaybına
• Nüfusun azalmasına
• Nüfusun dinamizmini kaybetmesine
• Emekli nüfusun artması ile sosyal yardım siste-

mini çökmesine yol açacaktır. 

Gelişmiş toplumlarda yaşlı nüfus oranının önemli ölçüde  
artması bazı sorunları da berberinde getirmiştir. 

II. Olumlu Açıdan 
• Kişi başına düşen gelir artacaktır. 
• Yaşam standartları yükselir. 
• Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesi artar  

(Bireysel eğitim ve aile hekimliği hizmetleri gibi). 

Gelişmiş Ülkelerde Nüfus Artış Hızının Yüksek 
Olması

Olumlu Açıdan
• Üretim artar.
• İşgücü ucuzlar.
• Yeni piyasalar ve iş kolları ortaya çıkar.

Olumsuz Açıdan

Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının yükselmesi 
ülkedeki sanayi ve üretim gücünün fazla olması ne-
deniyle fazla etkili olmamaktadır. 

Gelişmekte Olan Ülkelerde Nüfus Artışının Yük-
sek Olması

Olumlu Açıdan
• Ucuz işgücü sağlanır.
• Talep artar.
• Piyasalar genişler.
• Genç ve dinamik bir nüfus ortaya çıkar.

Olumsuz Açıdan
• Nüfus hareketleri artar. 
• İşsizlik artar. 
• Kalkınma hızı düşer.
• Kişi başına düşen gelir azalır. 
• Gecekondulaşma ve çarpık kentleşme hızlanır.
• Çevre kirliliği artar. 
• Temel ve insani ihtiyaçlar karşılanamaz.
• Doğal kaynaklar tükenir. 
• Sosyal-kültürel huzursuzluklar artar. 
Gelişmekte Olan Ülkelerde Nüfus Artış Hızının 
Düşmesi
Olumlu Açıdan
• Sağlık ve eğitim hizmetleri artar. 
• Kamu hizmetleri yaygınlaşır. 
• Kişi başına düşen gelir artar. 
• İşsizlik azalır.
• Yaşam standartları ve ortalama yaşam süresi  

artar. 

Olumsuz Açıdan

Bu tip ülkelerde nüfus artış hızının giderek düşmesi 

olumsuz etkide bulunmamaktadır. Ancak, Çin gibi 

nüfus politikasının zorla uygulandığı ülkelerde kimi 

problemler ortaya çıkabilmektedir. 

Aile planlaması 
uygulayan ülkeler

Aile planlaması 
uygulamayan ülkeler

Hindistan
Arjantin
Brezilya
Endonezya
Malezya

ABD
Kanada
İngiltere
Fransa
Çin
Japonya
Hollanda

Not: Çin zorunlu tek çocuk uygulamasına son ver-
miştir. Ancak ülke nüfus artış hızında bir değişim 
yaşanmamıştır.
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2. TARİHLER SÜREÇTE  
 ŞEHİRLER
Tarihte ilk önemli kentler Mezopotamya, Anadolu, 
Mısır, Hindistan ve Çin gibi yerlerde ortaya çıkmış-
tır. Bu kentler genellikle bir akarsu veya deniz kena-
rında gelişme göstermiştir. İlk yerleşmeler genelde 
az sayıda insanın yaşadığı bu günkü adıyla köy ola-
rak nitelendirilebilecek türdedir. Zamanla merkezi 
köyler büyümüş ve daha büyük merkezler ortaya 
çıkmıştır. Bu merkezlerde tarım ve hayvancılığın 
yanı sıra ticaret ve ulaşım fonksiyonları da ön plana 
çıkmış, böylece tarihte ilk kentler ortaya çıkmıştır. 

İlk kent yerleşmelerinin oluşumundan günümüze 

5000 yıl geçmiştir. İlk zamanlarda kurulan kentler-

den bir bölümü günümüze kadar ulaşamamıştır. 

Bu kentlerin bir kısmı da önemini sürdürmüş, gü-

nümüze kadar gelmiştir. Örneğin Hitililer için büyük 

önem taşıyan Hattuşaş (Boğazköy) ve Kaniş (Kül-

tepe), Friglerin başkenti Gordiyon (Yassıhöyük), 

Romalıların Efes kentleri zaman içinde önemlerini 

yitirmiş ve terkedilmiştir. Ancak kimi kentler ilk çağ-

lardan bu yana önemini korumuştur. Örneğin İstan-

bul’un 7000 yıllık bir geçmişi olduğu bilinmektedir. 

a. Tarihsel Süreçte Şehirlerin Nüfus Gelişimi 

Tarihte ilk kentlerin nüfusunun birkaç binle sınırlı 

olduğu düşünülmektedir. Mezopotamya ve Eski 

Yunan’da kent devletlerinin ortaya çıkmasıyla mer-

kezileşme artmış bu evrede kent nüfusları 20.000’i 

geçmiş hatta bazı merkezi kentlerde nüfus 40.000’e 

ulaşmıştır. Romalılar döneminde Bağdat, Roma, 

İstanbul ve Atina gibi büyük kentlerin nüfusunun 

100.000’i aştığı bilinmektedir. Benzer şekilde Çin’de 

de kentler benzer bir tarihsel sıra ile gelişmiştir. 

Kentler asıl büyük değişim sanayi devrimi ile ger-

çekleşmiştir. Kentlerde sanayi tesislerinin kurulması 

ile bu tesislerin ihtiyacı olan iş gücü kırsal alanlar-

dan gelen göçlerle kapatılmıştır. Artan iş gücü ih-

tiyacının bir sonucu olarak doğum oranları artmış, 

ancak tıptaki gelişmelerle ölüm oranları azalmıştır. 

Bu nedenle kent nüfusları inanılmaz bir hızla art-

maya başlamıştır. 

Sanayi devrimini başladığı Londra’da nüfus 1800 
yılında 1 milyona, 1850’de 2 milyona, 1890’da 5  
milyona ve 1965’de 11.5 milyona ulaşmıştır. Ben-
zer şekilde 1820’de nüfusu 100.000’den büyük 22 
kent varken, bu rakam 1890’da 120’ye ulaşmıştır. 
Günümüzde kentlerde yaşayan insan sayısı Dünya 
nüfusunun %50’den fazlasını oluşturmaktadır. 

����

������
���������������������
������������
����
������
���������

����

������������

����������


	��	
���	
����
	���
����
����
����

Yapılan tahminlere göre Dünya’da kent nüfusunun büyük 
oranda artacağı, özelikle de gelişmekte olan ülkelerde kırdan 
kente göçün şiddetleneceğini göstermektedir. 

Dünyanın En kalabalık 20 Kenti
 KENT          ÜLKE             (Milyon)

1- Tokyo Japonya  38,14 

2- YeniDelhi Hindistan  26,45 

3- Şanghay Çin 24,48 

4- Bombay  Hindistan 21,35 

5- SaoPaulo Brezilya  21,29 

6- Pekin  Çin 21,24 

7- MexicoCity Meksika  21,15 

8- Osaka Japonya 20,33 

9- Kahire Mısır 19,12 

10- NewYork ABD  18,64 

11- Dakka Bangladeş 18,23

12- Karaçi  Pakistan 17,12

13- BuenosAires Arjantin 15,33 

14- Kalküta Hindistan 14,98 

15- İstanbul Türkiye 14,36 

16- Çongçing Çin 13,74 

17- Lagos Nijerya 13,48 

18- Manila  Filipinler 13,13 

19- Guangzhou Çin 13,07 

20- RiodeJaneiro Brezilya 12,98
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Dünya’nın en kalabalık 20 kentinden biri olan Şangay.

B. Şehirlerin Fonksiyonel Gelişimi

Tarihsel süreçte ilk kentlerin ana ekonomik fonksi-
yonları tarım ve hayvancılık ürünlerinin değişiminin 
yapıldığı, ticaret kentleri olmalarıdır. Sanayi devrimi 
öncesinde kentler genellikle ticaretin, küçük zanaat-
kârlığın, ulaşımın geliştiği merkezlerdir.  

Sanayi Devrimi’nden sonra kentlerde yeni fonk-
siyonlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki sanayinin 
gelişmesi ile oluşan sanayi kentleridir. Sanayinin 
gelişmesi ve büyük nüfus patlaması ile kentler 
pek çok yeni fonksiyon özelliği kazanmıştır. Günü-
müzde büyük kentler pek çok fonksiyonun bir arada 
geliştiği metropollerdir. 

Hinterland : Ard bölge veya ard ülke anlamına 
gelen hinterland, bir merkezin ulaşım hatlarıyla 
olan ilişkisini gösterir. Örneğin; ard bölgesi ile 
ulaşımı kolay olan İzmir’in hinterlandı geniş; ula-
şım koşullarının elverişsiz olduğu Sinop’ta ise 
hinterland dardır.
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Kompleks kentlerde birden fazla fonksiyon özelliği 
ön plana çıkmıştır. Örneğin Londra, sanayi kenti, 
idari kent, turizm kenti, ticaret kenti, liman kenti gibi 
özelliklere sahiptir. 

C. Şehirlerinin Gelişimlerinin Küresel Etkileri

Şehirlerin fonksiyonlarındaki değişimle birlikte 
Dünya ölçeğindeki önem ve etkileri de değişime 
uğramıştır. Geçmişte şehirlerde yaşanan olayların 
sınırlı ve yerel etkileri olurken günümüzde durum 
oldukça farklılaşmıştır. 

İletişim devrimi ve ülkelerin giderek birbirine en-
tegre olması sonucunda, Küreselleşme olgusu 
ortaya çıkmıştır. Küreselleşme, bilgi, belge, para 
ve diğer unsurların sınır tanımaksızın bir ülkeden 
başka bir ülkeye kolayca ulaşmasını sağlamıştır. 
Küreselleşme ile ülkeler birbirlerine bağımlı hale 
gelmiştir. Dünya ölçeğindeki bu entegrasyon ola-
yının bir sonucu olarak, birbirinden çok uzakta ol-
malarına rağmen bir ülke veya merkezde meydana 
gelen olaylar diğerini de hızla etkileyebilmektedir. 

Bu durumun en somut örneği Dünya borsalarıdır. 
ABD’de New York borsasında yaşanan en küçük 
bir hareket Dünyadaki diğer borsalarda da hızla 
kendini göstermektedir. Ya da domuz gribi vakaları 
ilk kez Meksika’da görülmesine rağmen çok kısa 
sürede 56 ülkede yayılmıştır. Benzer şekilde büyük 
kentlerde yaşanan olaylar da kısa sürede diğer 
merkezleri ve kırsal alanları etkisi altına alabilmek-
tedir. 

Şehirlerin Küresel Etkilerine Örnekler

Roma

Roma, İtalya’nın başkenti olmasının yanı sıra Ka-
tolik Hıristiyanlığın dini merkezini barındırması ba-
kımından küresel öneme sahip bir merkezdir. 3000 
yıl önce Tiber Nehri üzerinde yer alan bir noktada 
kurulmuş olan Roma, tarihi, kültürel ve dini fonksi-
yonların ön plana çıktığı bir merkezidir.

Vatikan, Roma kentinin içinde ayrı bir ülke statüsündedir.
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Roma İmparatorluğunun başkentliğini yapan Roma 
kenti, imparatorluğun gücünü kaybetmesi ile öne-
mini büyük ölçüde yitirmiştir. İtalya’nın 1870’de 
birliğini sağlamasıyla başkent olmuş, böylece eski 
günlerine geri dönmüştür. 

Roma’yı küresel ölçekte önemli bir kent yapan, 
burada yer alan Vatikan’dır. Hıristiyanların dini li-
deri olan papa, Vatikan’da ikamet etmekte ve dini 
kararlar burada alınarak duyurulmaktadır. Vatikan 
bağımsız bir ülke statüsünde olmasına rağmen 
Roma’dan bağımsız olarak düşünülemez. Roma 
bu yönüyle çift başkentlik özelliği taşıyan tek mer-
kezdir. Her yıl yüz binlerce insan Roma’yı ziyarete 
gelmektedir. 

Vatikan’daki San Pedro Katedrali her yıl binlerce turist  
tarafından ziyaret edilmektedir. 

New York

New York, 1613 yılında Hollandalılar tarafından 

kurulmuş bir kenttir. Birleşik krallık yönetimine geç-

mesi ile Kuzey Amerika’daki en önemli İngiliz ko-

lonisi haline gelmiştir. ABD’nin bağımsızlığını ilan 

etmesiyle birlikte kısa bir süre ABD’ye başkentlik 

yapmıştır. New York, günümüzde ABD’nin en 

büyük kentidir. ABD’nin II. Dünya Savaşı’ndan ba-

şarı ile ayrılması, onu süper güç haline getirmiştir. 

Bu sayede, hem Dünya siyasetini hem de ekonomiyi 

yöneten ABD’nin en önemli merkezi New York’tur.

New York’daki Wall Street borsası, Dünya finans sisteminin 
merkezidir. 

Dünya’daki en büyük şirketlerin merkez binaları, fi-
nans şirketleri, bankalar ve temsilcilikler burada yer 
almaktadır. Dünyanın en büyük borsası olan Wall 
Street New York’ta yer alır. Bu nedenle Dünya fi-
nans sisteminin kalbi burada atmaktadır. New York 
bugün tüm Dünyanın dikkatle takip ettiği, yaşanan 
gelişmelerin tüm Dünyayı etkilediği çok önemli bir 
merkezdir. 

3. ŞEHİRLER VE ETKİ ALANLARIı
Şehirler belirgin bir özelliğe bağlı olarak gelişme 
gösterirler. Bu özellikler o merkezin fonksiyonunu 
belirlemektedir. Büyük metropollerde ise birden çok 
fonksiyon ön plana çıkmıştır.  

Örnek Kentler

I. Dini Kent: Mekke

Suudi Arabistan’da kurulmuş küçük bir kent iken, 
İslamiyet’in ortaya çıkışı ile birlikte büyük önem ka-
zanmıştır. Mekke’de yer alan Kabe, tüm İslam alemi 
için kutsal kabul edilir. Her yıl milyonlarca Müslü-
man, Kabe’yi ziyaret etmek amacıyla Mekke’ye git-
mektedir. Mekke bu yönü ile küresel ölçekte önem 
taşıyan bir dini kenttir. 
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Küresel Öneme Sahip Dini Kentler
Mekke, Roma, İstanbul, Kudüs

II. Sanayi Kenti: Essen
Almanya’nın en büyük sanayi bölgesi Ruhr havza-
sında yer alır.

Essen kenti, geçmişte bu bölgede bunan taşkö-
mürü ve demir yatakları sayesinde büyük gelişme 
göstermiş tipik bir sanayi kentidir. 

Küresel Öneme Sahip Sanayi Kentleri    

Londra, St Petersburg, Tokyo, Los Angeles, Hous-
ton, Beijing

III. Ticaret Kenti: Şam

Binlerce yıllık tarihsel arka planı bulunan Şam kenti 
Suriye’nin başkentidir. Orta Doğu’nun önemli yol-
ları burada kesişmekle beraber, önemli bir ticaret 
merkezidir. Etkileri bakımından bölgesel bir kenttir.

Küresel Öneme Sahip Ticaret Kentleri

Paris, İstanbul, New York, Hong Hong, Bombay.

IV. Liman Kenti: Marsilya

Akdeniz havzasının en büyük limanını barındıran 
Marsilya, Fransa’nın en büyük ikinci kentidir. Av-
rupa’nın en eski kentlerinden olan Marsilya, Fran-
sa’nın Akdeniz ve Uzak Asya’ya açılan en önemli 
merkezlerindendir. 

Küresel Öneme Sahip Liman Kentleri

Rotterdam, Anvers, New York, Seul, St Petersburg.

V. Eğitim Kenti: Oxford

İngiltere’de Oxford üniversitesinin yer aldığı Oxford 
tipik bir eğitim kentidir. Her yıl Dünya’nın farklı yer-
lerinden binlerce öğrenci buraya eğitim almak ama-
cıyla gelmektedir. Öğrencilerin hayat verdiği kent, 
aynı zamanda bir cazibe merkezidir. 

Küresel Öneme Sahip Eğitim Kentleri

Berlin, Frankfurt, Paris, Kahire

VI. İdari Kent: Tokyo

Japonya’nın başkenti olan Tokyo, pek çok fonksiyonun geliştiği 
Dünyanın en büyük metropolüdür. Honşu adasının orta kesi-
minde, Tokyo Körfezi kıyısında yer almaktadır. 

Tokyo kenti, tarihsel sürecinde birkaç kez yıkılmış 
olmasına rağmen her seferinde daha da büyüyerek 
genişlemiştir. II. Dünya Savaşında ağır biçimde yıkı-
lan kent daha sonra yeniden imar edilmiş ve giderek 
bugünkü devasa şeklini almıştır. Bugün Tokyo, Dün-
ya’nın nüfus bakımından en büyük kentidir. 

Tokyo başkent fonksiyonunun yanı sıra sanayi, ti-
caret, ulaşım, liman ve kültürel özellikleri de geliş-
miş bir megapoldür. 

Küresel Öneme Sahip İdari Kentler

Moskova, Paris, Brüksel, Washington, Pekin
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VII. Turizm Kenti: Paris

Fransa’nın başkenti Paris’in en önemli özelliği, her 
yıl kenti ziyarete gelen milyonlarca turistin varlı-
ğıdır. Tarihi kültürel değerlerinin yanı sıra, Dünya 
modasının kalbi de Paris’te atmaktadır. Çok sayıda 
üniversitenin de yer aldığı Paris aynı zamanda fel-
sefecileri ile tanınmış bir kültür kentidir. 

Küresel Öneme Sahip Turizm Kentleri

Roma, Kahire, İstanbul, Viyana, Antalya.

Yerel Ölçekte Kentlere Örnek: Bayburt

Ülkemizin, orta büyüklükteki kentlerinden olan Bay-
burt, Karadeniz ile Doğu Anadolu arasında yer alan 
bir geçit noktasında kurulmuştur.  Nüfusun önemli 
bir bölümü tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. 
Ekonomik faaliyetler gelişmediğinden, Bayburt 
yoğun olarak göç vermektedir. Bugünkü konumuyla 
Bayburt kenti yerel etkiye sahip küçük bir kenttir. 

Dünyanın en kalabalık şehirleri

10 milyondan fazla
20 milyondan fazla
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D. Nüfus Politikalarının Etkileri
Aşağıda verilen tabloda uygulanan nüfus politikalarının gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerdeki etkilerini değer-
lendiriniz. 

�������������������������� ���������������������������

����������
�
	�������

������
����������
�
	�������

����������
�
	��������

������
����������
�
	��������

E. Nüfusun Tarihsel Değişimi
Fransa’da nüfusun değişimini gösteren grafikten yararlanarak nüfustaki artma ve azalmaların nedenlerini 
açıklayınız.
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ŞEHİRLER VE GELİŞİMLERİ

A. Şehirlerin nüfus gelişiminde en önemli aşama hangi tarihsel dönemde gerçekleşmiştir? Dünya’da  
 kent nüfusunun  artması ile tarihsel süreçte yaşananlar arasındaki ilişkileri araştırınız.

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

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

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

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

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

B. Dünya’da kent nüfusunun oransal olarak büyük bir hızla artmasının nedenlerini açıklayınız.  
 Gelecekte Dünya nüfusunun kır ve kentlere dağılımı nasıl olacaktır?

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

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

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

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

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

C. Aşağıda verilen tabloda fonksiyonlarına göre kent türleri gösterilmiştir. Bu kent türlerine Dünyadan  
 örnekler veriniz. 
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D. Aşağıdaki tabloda bazı kentler, fonksiyonları ve etkiledikleri alanlara ilişkin bir tablo verilmiştir. Bu  
 tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.
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E. Aşağıda üç farklı kentin nüfus piramitleri verilmiştir. Bu kentlerin nüfus yapılarındaki farklılaşma,  
 kentlerin hangi fonksiyon özelliklerinden kaynaklanmaktadır? Açıklayınız.
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BULMACA

SORULAR

1. Nüfus artışı ile ilgili ilk bilimsel tezleri ortaya atan bilim adamı.

2. Bir yerleşmenin etki alanı, ard bölge.

3. Dünyanın en küçük devleti.

4. Dünya üzerinde bilgi, belge ve diğer dolaşım unsurlarının ülke sınırlarını kısa sürede aşması ile 
ortaya çıktığı düşünülen değişim süreci, Dünya’nın küçülmesi.

5.  Fransa’nın Akdeniz kıyılarında yer alan önemli liman ve turizm kenti.

6. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan ilk kentlerin ortaya çıktığı bölge

7. James Watt’ın ilk kez buharlı makineleri üretmesi ile başlayan büyük değişim süreci.

8. İslam alemi için kutsal değere sahip Arabistan’daki kent.

9. Bir tür sınıflandırma şekli, ekonomik faaliyetleri ve gelişim özelliklerini esas alan kent sınıflandır-
ması.

10. İngiltere’de köklü eğitim kurumlarının yer aldığı önemli bir eğitim kenti.

11. Sınırlı bir alanı etkileyen, lokal.

12. Dünyanın nüfus bakımından en büyük metropolü, Japonya’nın başkenti.

13. Nüfus artışının düşürülmesi amacıyla devlet tarafından tıbbi ve eğitsel kampanyalar başlatılarak 
doğum oranlarının  düşürülmeye çalışılması.

14. Güneybatı Asya’nın en önemli ticaret, sanayi ve turizm merkezi.
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1. Nüfus miktarının arttırılması için çocuk sa-
hibi olmanın özendirildiği bir ülke ile ilgili 
olarak aşağıda verilen;

 I. Gelişmiş bir ülkedir.

 II. Doğum oranları yüksektir. 

 III. Ortalama yaşam süresi uzundur.

 gibi genellemelerden hangileri yanlıştır?

 A) Yalnız I         B) Yalnız II             C) I ve II
 D) II ve III          E) I – II ve III

2. “Çin’de nüfus artışını önlemek maksadıyla zo-
runlu tek çocuk politikası uygulamıştır. Bu poli-
tika sonucunda; 

 I. sanayide işgücü ihtiyacının karşılanamaması, 

 II. ülke nüfusunun aşırı derecede yaşlanması,

 III. ülkenin gelişiminin aşırı hızlanması 

 durumları gerçekleşmiştir.” 

 Yukarıdaki bilgi metninden numaralandırıl-
mış olarak verilen bilgilerden hangilerinin 
doğru olduğu söylenebilir? 

 A) Yalnız I B) Yalnız II   C) I ve II

 D) II ve III E) I, II ve III

3.  Aşağıda verilen nüfus grafiklerinden han-
gisi herhangi bir nüfus politikasının uygu-
lanmadığı bir ülkeye aittir?
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4. Bazı ülkelerde nüfus artış hızını düşürmeye 
yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygula-
malar genellikle kampanya, eğitim ve tıbbi des-
tekler yolu ile gerçekleştirilmektedir. 

 Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıda veri-
len ülkelerden hangisinde, 2002 yılına kadar 
yapılan doğum kontrol uygulaması, diğerle-
rinden farklı özellik gösterir?

 A) Türkiye B) İran C) Hindistan
 D) Çin E) Mısır

5. Dünya nüfusunun sanayi devriminden sonra 
büyük bir hızla artmasında aşağıdakilerden 
hangisinin etkili olduğu söylenemez?

 A) Doğum kontrol politikasının
 B) İşgücü ihtiyacının
 C) Tıbbi gelişmelerin
 D) Ortalama yaşam süresinin artmasının
 E) Bebek ölüm oranlarının azalmasının

6. Düşük nüfus artışının bir ülke üzerindeki en 
önemli olumsuz etkisi aşağıdakilerden han-
gisidir?

 A) Aktif nüfus oranının artması
 B) Kişi başına düşen gelirin azalması
 C) Genç nüfus oranının azalması
 D) Nüfusun dinamizmini kaybetmesi
 E) İşgücü oranının artması

7. I. Yaşam standartları yükselir.
 II. Gelir dağılımı dengelenir.
 III. Ucuz işgücü ortaya çıkar.
 IV. Yaşlı nüfus oranı artar.
 V. Doğum oranları azalır.
 Yukarıda verilenlerden hangileri gelişmiş 

bir ülkede nüfus artış hızının yükselmesi ile 
gerçekleşecek değişimlerden biridir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V
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8. A ülkesinde nüfus artış hızı düşük, kişi başına 
düşen gelir yüksektir. B ülkesinde ise nüfus 
artış hızı çok yüksek, gelir seviyesi düşüktür. 

 Verilen bilgiye göre bu iki ülke ile ilgili ola-

rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) A ülkesi gelişmiş bir ülkedir. 
 B) B ülkesinde aile planlaması politikası uygu- 

 lanmalıdır. 
 C) A ülkesinde doğum oranlarının azaltılması  

 için çalışmalar yapılmalıdır.  
 D) B ülkesinde çocuk nüfus ve bebek ölümleri  

 fazladır. 
 E) A ülkesinde yaşlı nüfus oranı artmaktadır. 

9. “Türkiye’de 1923 – 1965 yılları arasında nüfus 
miktarını arttırıcı bir nüfus politikası uygulan-
mıştır. Bu dönemde; 

 I. üç çocuktan fazla çocuk sahibi olan ailelerden 
vergi almama,  

 II. fazla çocuklu ailelere ilaç ve gıda yardımı 
yapma, 

 III. çok çocuklu ailelere toprak verme 
  gibi uygulamalar yapılmıştır.”  

 Yukarıdaki bilgi metninde numaralandırıl-
mış olarak verilen bilgilerden hangilerinin 
doğru olduğu söylenebilir? 

 A) Yalnız I B) Yalnız II   C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

10. 
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 Dünya haritası üzerinde gösterilen mer- 
kezlerden hangisi nüfusu 10.000.000’un  
üzerindeki kentlerden biri değildir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

11.  Aşağıdaki grafikte bir ülkede nüfusun yaş grup-
larına dağılımı verilmiştir.
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 Verilen grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan 
hangisi yapılabilir?

 A) Gelişmemiş bir ülkenin nüfus piramididir. 
 B) Nüfus değişimi tekdüze bir gelişim süreci  

 geçirmiştir. 
 C) Nüfus önce artma, sonra azalma, artma ve  

 tekrar azalma süreçlerinden geçmiştir. 
 D) Nüfus önce azalma sonra artma eğilimine  

 girmiştir. 
 E) Toplam nüfus içinde çocuk nüfus oranı  

 oldukça fazladır.

12. 
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 Yukarıdaki grafikte, beş farklı ülkede nüfusun 
yaş gruplarına dağılımı verilmiştir. 

 Buna göre hangi ülkelerde nüfus artma han-
gilerinde azalma eğilimindedir?

  Artma   Azalma
 A) I – II  III – IV – V
 B) II – III   I – IV – V
 C) III – IV – V I – II
 D) IV – V – I  II – III
 E) V – I – II   III – IV
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13. Bir ülkede nüfus politikaları belirlenirken;
 I. gelir seviyesi,
 II. artış hızı,
 III. eğitim seviyesi,
 IV. mutlak konum,
 V. jeostratejik konum
 gibi faktörlerden hangileri dikkate alınmaz?

 A) I ve II B) II ve III   C) III ve IV
 D) IV ve V E) II ve V

14. Dünyada nüfusun dağılışı ile büyük kentlerin 
dağılışı arasında paralellik göze çarpmaktadır.

 Aşağıdakilerden hangisi büyük kentlerin yo-
ğunlaştığı bölgelerden biri değildir?

 A) Batı Avrupa
 B) ABD’nin doğu kıyıları
 C) Güneydoğu Asya
 D) Orta Afrika
 E) Ortadoğu

15. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde 
nüfus artış hızını düşürmeye yönelik çalış-
malar yapılmaktadır?

 A) ABD
 B) Kanada
 C) Güney Kore
 D) Almanya
 E) Malezya

16.  Aşağıda bir kentin nüfus piramidi verilmiştir. 
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 Bu kentte 15-29 yaş arasındaki insan sayı-
sının fazla olması kentin hangi fonksiyon 
özelliğinin ön plana çıktığı göstermektedir?

 A) Eğitim
 B) Sanayi
 C) Ticaret
 D) İdari
 E) Ulaşım

17.  “Yaşadığımız kentte, 1920 yılında bir şehir 
planı yapılmıştır. Ancak bu plan, 1950’de de-
ğiştirilmek zorunda kalınmıştır. 2. planda tam 
başarı sağlanamayınca, 1970 ve 1990’da yeni 
planlar yapılmıştır. Fakat, planlar her seferinde 
başarısız olmuştur. Bugün kentimiz çok büyük 
ama çarpık bir yerleşmedir.”

 Yukarıda özellikleri anlatılan kentle ilgili ola-
rak verilen;

 I. Nüfus artış hızı düşüktür.
 II. Büyük miktarda göç almaktadır.
 III. Sanayisi gelişmiştir.
 IV. Küresel ölçekte bir merkezdir.
 gibi bilgilerden hangileri kesin olarak söyle-

nebilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) III ve IV

1234567891011121314151617
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KONU TESTİ - 2

1. Dünyada ilk kent yerleşmeleri aşağıda  
verilen alanlardan hangisinde kurulmuştur?

 A) Çin

 B) Mezopotamya

 C) Mısır

 D) Yunanistan

 E) Hindistan

2.  - ABD’nin doğusundaki en büyük kenttir.

 - Dünya finans sistemi açısından büyük önem  

 taşımaktadır.

 - Pek çok fonksiyonun geliştiği büyük bir  

 megapoldür.

 Yukarıda bazı özellikleri verilen merkez aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

 A) Washington

 B) Los Angeles

 C) Philadelpia

 D) New York

 E) New Meksiko

3. 
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 Dünya haritası üzerinde gösterilen alanlar-
dan hangisi ilk kent yerleşmelerinin geliştiği 
bölgelere örnek olarak gösterilemez?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

4. Aşağıda verilen merkezlerden hangisi iç içe 
iki başkent özelliği taşımaktadır?

 A) Atina
 B) İstanbul
 C) Roma
 D) Paris
 E) Londra

5. Kentlerin küresel etkileri en çok aşağıdaki-
lerden hangisine bağlı olarak değişim gös-
terir?

 A) Hinterlandları
 B) Nüfusları
 C) Üretim kapasiteleri
 D) Matematik konumları
 E) Ortalama yükseltileri

6. Bir çok fonksiyonun gelişme gösterdiği kentler 
kompleks kentler olarak adlandırılmaktadır.

 Buna göre aşağıda verilen kentlerden hangisi  
kompleks kentlere örnek olarak gösterile-
mez?

 A) Londra
 B) Paris
 C) Milano
 D) Los Angeles
 E) Yakutsk

7. Aşağıda verilen merkezlerden hangisi dini 
fonksiyonlu kentlere örnek olarak gösterile-
mez?

 A) Kudüs
 B) Mekke
 C) Roma
 D) İstanbul
 E) Paris
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KONU TESTİ - 2

8. Ortadoğu’nun Akdeniz’e açıldığı bir noktada 
yer alır. Binlerce yıldır bölgenin önemli ticaret 
merkezlerinden biridir. Boyutu ve etkileri ile böl-
gesel bir merkez olarak nitelendirilebilir. 

 Yukarıda özellikleri verilen merkez aşağıda-
kilerden hangisidir?

 A) İskenderun
 B) Şam
 C) Kudüs
 D) Mekke
 E) Cidde

9. Aşağıda verilen kentlerden hangisi etki alanı 
bakımından diğerlerinden farklı bir özellik 
gösterir?

 A) Mersin B) Antalya C) İzmir
 D) Bursa E) İstanbul

 
10. I.   Kudüs – Dini 
 II.  Paris – Turizm
 III. Tokyo – İdari
 IV. Şam – Tarım
 V.  Essen – Sanayi
 Yukarıda kentler ve en gelişmiş fonksiyon 

özellikleri ile ilgili olarak yapılan eşleştirme-
lerden hangisi yanlıştır?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

11. Aşağıdakilerden hangisi küresel öneme 
sahip eğitim kentleri arasında yer almaz? 

 A) Berlin  B) Frankfurt C) Eskişehir 
 D) Paris  E) Kahire 

12.  - Dini, idari ve turistik önemi ile Akdeniz  
 havzasının önemli kentlerinden biridir.

 - Dünya finans kapitalinin en önemli  
 merkezidir.

 - İslam alemi için kutsal olması nedeniyle dini  
 fonksiyonu ön plana çıkmıştır.

 - Ruhr havzasında kurulmuş demir ve  
 taşkömürü madenleri sayesinde gelişmiş bir  
 sanayi kentidir.

 Yukarıda verilen özellikler seçeneklerle eş-
leştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışa-
rıda kalır?

 A) New York B) Roma C) İstanbul 
D) Mekke E) Essen

13. I. Rotterdam
 II.  Ankara
 III. Bakü
 Yukarıda verilen kentlerin fonksiyon özel-

likleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

           I                 II                      III   
 A) Liman İdari Maden
 B) Dini İdari Turizm
 C) Finans Liman Sanayi
 D) Dini Turizm Liman
 E) Sanayi İdari Turizm

14. Aşağıda bir kentin nüfus piramidi verilmiştir. 
Nüfus piramidinde belirgin bir çarpıklık dikkat 
çekmektedir. 
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 Piramitte görülen çarpıklık bu merkezde 
hangi fonksiyonun gelişmesinin bir sonucu 
olabilir?

 A) Sanayi B) Turizm C) Eğitim
 D) İdari E) Finans
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KONU TESTİ - 2

15. Aşağıda verilen merkezlerden hangisinin 
küresel bir etkiye sahip olduğu söylenebi-
lir?

 A) Mogadişu
 B) Montevideo
 C) Şangay
 D) Mersin
 E) Oslo

16. Kentleşme oranı ülkelerin gelişmişlik düzeyine 
göre değişim göstermektedir.

 Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde kent-
leşme oranının diğerlerine göre çok daha 
fazla olduğu söylenebilir?

 A) Japonya
 B) Türkiye
 C) Hindistan
 D) Brezilya
 E) Çin

17.- Dünyada nüfusu en fazla olan metropolitan 
kenttir. 

- Dünya finans sisteminin kalbi olma özelliğine 
sahiptir. 

- Afrika kıtasında nüfusun en fazla olduğu 
kenttir. 

- İki farklı kıtada toprağı bulunan en büyük 
metropoldür. 

Yukarıda özellikleri verilen merkezler aşa-
ğıdakilerle eşleştirildiğinde hangi seçenek 
açıkta kalır?

 A) Lagos
 B) İstanbul
 C) Pekin
 D) Tokyo
 E) New York

18. Aşağıda nüfus yapıları verilen ülkelerden 
hangisi önceleri doğum kontrol politikası 
izlemiş olmasına rağmen daha sonra bu 
politikayı terk etmiştir?
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19. Doğum kontrol politikası izleyen ülkeler: 

 Çin – Hindistan 
Doğumları Arttırıcı Politika İzleyen Ülkeler: 
İngiltere – Japonya – Fransa

Bu ülkelerde farklı nüfus politikaları izlen-
mesinde; 

 I. gelişmişlik düzeyleri,
 II. ortalama yaşam süreleri,
 III. ulusal gelir düzeyi,
 IV. genç nüfus oranının farklı olması

gibi özelliklerden hangileri doğrudan  
etkili olmamıştır?

 A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) I ve II
 D) II ve III
 E) III ve IV

123456789101112131415161718
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TÜRKİYE’DENÜFUSVEYERLEŞMENİN 
DAĞILIŞINIETKİLEYENFAKTÖRLER

A)FİZİKİFAKTÖRLER

I.Yerşekilleri

Dağlarınuzanışyönü:Türkiye’dedağlarikibüyük

sıra halinde doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Doğal

olarakkuzeydevegüneydedağlarkıyıyaparalel,batıda

(Ege’de)dağlarkıyıyadiktir.Dağlarınuzanışyönüyerleş-

melerinulaşımkoşullarınıetkilediğindenoldukçaönem-

lidir.Diğeryerleşmelerleulaşımınkolayolduğumerkezler

yerleşimedahauygun,nüfusbakımındandakalabalıktır.

Ancak;dağlarınyerleşmelerinbirbirleriyleolanbağınıza-

yıfattığıalanlardayerleşmelerseyrek,insansayısıdaaz-

dır.Örneğin; kıyı Ege’deyeralan İzmiroldukçagelişmiş

birmerkezken,Rize,Trabzon,OrduveHopagibimerkez-

lerkıyıyasıkışmıştır.

TANIM

HİNTERLAND
Bir mer ke zin iç ke sim ler le et ki

leşimini açıklamak için kullanılan
hinterlandkavramı“ardbölge”an
lamına gelmektedir. Eğer bir yer
leşmenindiğeryerleşmelereulaşımı
kolaysaburadahinterlandgeniştir.
Ancak ulaşımın gelişmediği alan
lardahinterlanddardır.Hinterlan
dı dar olan Sinop ve Giresun gibi
kentler gelişmemiştir. Ancak İstan
bul ve İzmir gibi geniş hinterlandı
olanmerkezlergelişmiştir.

Eğimvebakı: Eğimlialanlardayerleşimyerikurmak
zordur.Bunedenledağlıkveengebeliarazilerdeyerleş-
mesayısıoldukçaaz,nüfusyoğunluğudüşüktür.Hakkari,
Gümüşhane,Rizegibimerkezlerbunedenle fazlageliş-
memiştir.Bakıise,güneşegörekonumanlamınagelmek-
tedir.Ülkemizdegüneşgörengüneyyamaçlar,yerleşim
yerikurmakbakımındandahaelverişlidir.

Yükselti: Sıcaklık değerleri yükseklere çıkıldıkça
azalmaktadır.Ayrıcayüksekyerlerderüzgaresmehızıve
frekansıyüksektir.Bunedenlebelirlibiryükseltidenson-
rayerleşmekurmakimkansızdır.Buyükseltiye“yerleşme
üstsınırı” adıverilmektedir.Ülkemizdeyerleşmelerge-
nellikleyükseltisiazolanovavehavzalardakurulmuştur.
DoğuAnadoluBölgesiortalamayükseltininfazlaolması
nedeniyle(1800metre)oldukçatenhadır.

II.İKLİM

Sıcaklık ve yağış:Sıcaklık koşullarının çok yüksek
veya çok düşük olması yerleşmelerin dağılışı üzerinde
olumsuzetkidebulunmaktadır.Ayrıcaçokazyağışalan
alanlar da yerleşmelerin sınırlı olduğu yerlerdir. Çünkü;
yağışazlığısusorununortayaçıkmasınavetarımsalüre-
timinazolmasınayolaçmaktadır.Sıcaklıkveyağışkoşul-

EngebeveeğimkoşullarıHakkari’ningelişe
bilmesininönündekienönemliengellerdir.

Aşırıkaryağışıveyaşanançığolayları
DoğuAnadoluBölgesi’ndeulaşımınkışay

larındaaksamasınayolaçmaktadır.
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larınınuygunolduğukıyıkesimlerdeyerleşmevenüfus
oranıyüksek,içkesimlerveözellikledeDoğuAnadolu’da
azdır.

III. SuKaynakları

Sukaynaklarıinsanyaşamıiçinvazgeçilmezbirön-
koşuldur. Bu nedenle nüfus ve yerleşmenin dağılışı su
kaynakları ilesıkıbir ilişki içindedir.Türkiye’deyağışınaz
olduğuKonyaovasıveTuzGölüçevresindenüfusyoğun-
luğununoldukçaazolmasıyağışmiktarınınazvesukay-
naklarınınyetersizolmasıileilgilidir.

IV. JeolojikYapıveToprakTürü
Kayaç yapısının sert olduğu volkanik, metamorfik

arazilerdeyerleşmekurmakoldukçazordur.Ayrıcabutip
alanlardatoprakoluşumuhenüzgerçekleşmediğiiçinta-
rımsal üretimyapmakdaoldukça sıkıntılıdır. Buneden-
lerlegenellikle jeolojikyapınınuygunolmadığıyerlerde
nüfusyoğunluğuazdır.Topraklarınverimsizveçorakol-
duğu bölgelerde de tarımsal üretim sınırlı olduğundan
yerleşmevenüfusmiktarıdüşüktür.ÜlkemizdeTuzGölü
çevresiveTaşeliPlatosugibikarstikbölgelerdetoprakve
jeolojikyapıyerleşmevenüfususınırlandırmıştır.

V. BitkiÖrtüsü
Bitkiörtüsününolmamasıveyaçoksıkolmasıdayer-

leşmelerisınırlandırmaktadır.ÜlkemizdeDoğuKaradeniz
Bölümü,hembitkiörtüsününsıkhemdetarımalanlarının
yetersizolmasınedeniyle,seyreknüfuslubiralandır.

B)BEŞERİFAKTÖRLER
I.BilimveTeknolojidekiGelişmeler

Nüfusveyerleşmesıklığısanayidevrimindensonra
büyük değişikliğe uğramıştır. Geçmişte nüfusun büyük
bölümü kırsal alanlarda yaşarken, günümüzde nüfus
kentlerdetoplanmıştır.Türkiye’de1950’densonraiçgöç
nedeniylesonucundanüfuskentlereyönelmişvegünü-
müzde kent nüfus oranı % 70’e ulaşmıştır. Ayrıca bazı
merkezlerde kurulan sanayi tesisleri buralarda nüfusun
yoğunlaşmasınaveyerleşmelerinsıklaşmasınanedenol-
muştur.Karabük,EreğliveKonyaSeydişehirbudurumun
güzelörnekleridir.

Göçolgusuyerleşmeleringelişimi 
üzerindeoldukçaetkilibirfaktördür.

II.İçveDışGöçler

Gelişmişmerkezlerçevresindengöçalmaktadır.Bu-
nabağlıolaraknüfusbumerkezlerdeyoğunlaşmaktadır.
Ülkemizdeİstanbul,Ankaraveİzmirgibigelişmişmetro-
polleryoğungöçlernedeniyleçokhızlıbüyümüştür.Bu
nedenlebahsedilenkentlerimizdepekçoksorunortaya
çıkmıştır.

III.UlaşımKoşulları

Ulaşım koşullarının elverişli olduğu merkezler ge-
lişmeyedahauygundur.Örneğin; İstanbul iki kıta ve iki
denizarasındakienönemliulaşımnoktasıdır.Bunedenle
İstanbul ülkemizin en büyük ve kalabalık yerleşmesidir.
Ayrıcageçmişteanayollarüzerindeolmasınarağmenda-
hasonrabuözelliğinikaybedenmerkezlerdegelişimhızı
azalır.Kırklareli ilimiz,MarmaraBölgesindeyeralmasına
rağmennüfusunoldukçaazolduğubirmerkezdir.Budu-
rumunortayaçıkmasında,Kırklareli’ninAvrupakarayolu-
nauzakolmasıetkilidir.

C)EKONOMİKFAKTÖRLER

OO Ekonomik faaliyetlerin geliştiği yerler insanlar için
daimacazibemerkeziolmuştur.Çünkü;insanyaşa-
mıekonomikfaktörlerleyakındanilgilidir.İşimkan-
larının olmadığı, ekonomik olanakların yetersiz ol-
duğumerkezleraznüfusludur.Ayrıcaeğitim,sağlık
veulaşımhizmetlerininekonomikyöndengelişmiş
yerlerdetoplanması insanlarınburalardayoğunlaş-
masınayolaçmıştır.

OO Tarımsalüretiminyüksek,üretilenürünlerindeğerli
olduğuyerler yoğunnüfusludur.Örneğin;Kıyı Ege
ovalarızeytin,üzüm,tütün,incirvepamukgibide-
ğerliürünlerinyüksekorandayetiştirildiğialanlardır.
BunedenlekıyıEgeovalarıoldukçakalabalıktır.An-
cak;üretiminyetersizolduğuDoğuAnadoluolduk-
çaaznüfuslanmıştır.

OO Sanayiningeliştiği,ticarifaaliyetlerinyoğunolduğu
yerlerdeinsanlarınkalabalıkolduğualanlardır.Mar-
maraBölgesiülkemizdebudurumaengüzelörnek-
tir. Maden kaynaklarının bulunması ve işletilmesi
nüfusun artmasına neden olur. Zonguldak kömü-
rünbulunmasıyla,SomalinyitinçıkarılmasıileElazığ
yöredeki madenlerin burada işletilmesi ile gelişen
merkezlerdir. Turizm faaliyetlerinin varlığı nüfusun
yoğunlaşmasınayolaçar.Ülkemizdeözelliklebatıve
güneydekikentlerinkalabalıkolmasıturizmfaaliyet-
lerininbirsonucudur.
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Türkiye’deyerleşmeler

TÜRKİYE’DEYERLEŞMELER
A)KIRYERLEŞMELERİ

Kıryerleşmeleriköyyerleşmeleriveköyaltıyerleş-
meleriolarakikiyeayrılmaktadır.

I.KöyYerleşmeleri
Köykanununagörenüfusu2000’dendahaaz,insan-

larıntarımvehayvancılıkgibifaaliyetlerleuğraştığı,cami,
otlak, yayla, ormangibi ortak kullanımalanları bulunan
yerleşmelere köy adı verilir. Ülkemizde yaklaşık 40.000
köy bulunmaktadır. 2007 sayımına göre Türkiye’de, nü-
fusu10.000’denazolanmerkezlerde20.838.397kişiya-
şamaktadır.YaniTürkiye’dekırnüfusoranı%29.5’dir.İç,
DoğuveGüneydoğuAnadoluBölgelerindeköylernüfus
bakımındanoldukçaküçüktür.MarmaraveEgeBölgele-
rindeiseköylernispetendahabüyüktür.

Ülkemizde köyler dokularına göre iki gruba ayrıl-
maktadır.Dokukavramı,yerleşmeyioluşturankonutların
birbirlerinegöreyakınlıkveuzaklıkilişkilerini ifadeeder.
Konutların birbirine yakın olduğu yerleşmeler “Toplu
yerleşme”, uzak olan yerleşmeler ise “dağınık yerleş
me”olaraknitelenmektedir.Engebeninvesukaynakları-
nınfazlaolduğuKaradenizBölgesindedağınıkyerleşme-
lerfazladır.Arazinindüz,sukaynaklarınınsınırlıolduğuİç,
DoğuveGüneydoğuAnadoluBölgeleri’ndetopluyerleş-
melergörülmektedir.

Topluköylergenellikleanabirköymeydanınınçev-
resinde toplanmış dairesel bir şekle sahiptir. Bu köylere
daireselşekilliköylerdenilmektedir.Karayollarıboyun-
ca uzanan köyler ince ve uzun bir uzanışa sahiptir. Bu
köyleryolboyuköyüolarakadlandırılmaktadır.Sukay-
naklarınınyetersizolduğuyerlerdeakarsuveya kaynak-
larınçevresindekümelenmişmeskenlerdenoluşanküme

köylergörülmektedir.

II.KöyaltıYerleşmeleri

Köyden daha küçük, genellikle az sayıda evden
oluşan, hayvancılık ve kimi yerlerde de ziraatle uğraşı-
lanküçükyerleşmelereköyaltıyerleşmesidenir.Köyaltı
yerleşmelerinbüyükbölümündeyalnızcailkbaharveyaz
aylarındaikametedilmektedir.Ancakbazıbölgelerdeköy
altıyerleşmeleri,daimiyerleşmefonksiyonukazanmıştır.
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Aydınili,AtçaKasabasıtipikbirdaireselyerleşmedir.
Trabzon’dakiBeşikdüzüilçesiiseKaradenizkıyısındayol
boyuncagelişmegöstermişbirçizgiselyerleşmedir.Her
ikiyerleşmeningelişimindeyerşekillerininbelirginetkisi
olmuştur.

DaimiKöyaltıYerleşmeleri

Mahalle: Köyü oluşturan, ancak köyden bağımsız
5-30evdenoluşanyerleşmeleremahalledenir.Kentler-
dekimahallelerdenfarklıolarakkırsalmahalleleridaribi-
rimlerdeğildir.Köylerimuhtaryönetirkenmahalledeyö-
netici bulunmaz. Karadeniz, Akdeniz ve Marmara
Bölgeleri’nde köyler birkaç mahalleden oluşmaktadır.
Özellikle,KaradenizBölgesi’nindoğuvebatısındadağınık
yerleşmelerinbulunmasıburalardayeralanköylerinçok
sayıdamahalledenoluşmasınayolaçmıştır.

Mezraa: Yüksekveengebelialanlardatarımalanla-
rınınyetersizolmasınınyanısıra,sosyalnedenlerleköyler-
denbağımsızvebirkaçevdenoluşanmezraayerleşmeleri
ortayaçıkmıştır.Genelliklehayvancılık faaliyetlerininya-
pıldığıbuyerleşmelerde,küçükçaplıbağvebahçetarımı
dayapılmaktadır.ÖzellikleDoğuAnadolu’dayaygınola-
rakgörülenmezraalardaimiyerleşmeleredönüşmüştür.
DoğuAnadoludışındaKaradenizveGüneydoğuAnadolu
bölgelerindedemezraalargörülmektedir.

Çiftlik:Birveyabirkaçevdenoluşangeneldebüyük
tarımalanlarınınortasındayeralan,zenginkimselereait
köyaltı yerleşmelere çiftlik adı verilmektedir. Çiftliklerde
genişçaplıtarımsalüretimyapılmaktadır.ÜlkemizdeMar-
mara,EgeveİçAnadolugibitarımalanlarınındüzolduğu
bölgelerdeçiftlikleroldukçafazladır.

Divan: Sinop-Sakarya-Bolu ve Kocaeli’de görülen,
birbirinden bağımsız mahallelerin her birine divan adı

Dörtmahalledenoluşanbirköyyerleşmesi.

KaradenizBölgesindebirmezrayerleşmesi.



1
1
. 
S

ın
ıf

TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER VE ÖZELLİKLERİ

COĞRAFYA - 11

konu anlatımlı

3. 
ÜNİTE

7272

Ev
re

ns
el

 İl
eti

şi
m

 Y
ay

ın
la

rı

verilir.Divan’lar topluyerleşmeşekillerindenbiridir.Her
divan,kurucusununadıileanılmaktadır.

GeçiciKöyaltıYerleşmeleri

Yayla: Türkiye’de en fazla görülen köy altı yerleş-
medir. Yaylacılık temelde hayvancılık faaliyetlerinin bir
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’de genelde yaz
aylarınınkurakgeçmesinedeniyleotlarkururveortadan
kalkar. Bu nedenle hayvancılıkla uğraşan kişiler, yaz ya-
ğışlarınıngörüldüğüveovalaragöreserinolanplatolara
çıkmaktadır.

Yaylaadıverilenbuyüksekdüzlükleryazaylarında
yaylacılar tarafından iskan edilir. Sonbaharda buralarda
yaşayan insanlar evlerine döner. Yaylacılık zamanla bir
turizmetkinliğinedönüşmüştür.Kentlerinboğucuyaşa-
mı,insanlarınköyözlemituristikyaylacılıkfaaliyetlerinin
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ülkemizde yaylacılık faali-
yetleriözellikleKaradeniz,Akdeniz,DoğuAnadoluve İç
AnadoluBölgeleri’ndeyoğunlaşmıştır.

Kom: Erzincan-Erzurum,KarsveTunceliçevresinde,
genellikle köyün zengin kişilerine ait, birkaç evden olu-

Yaylalaryükseltininfazlaolduğu 
alanlardagörülenyerleşmelerdir.

Ağıllarbelirginbirşeklesahiptir.Daima
dikdörtgenşeklindeki,küçükbaşhayvan
barınaklarıolanağılların,üstükapalıve

yaaçıkyüksekduvarlıbirbahçeleri 
bulunmaktadır.

şan,köydışındakiküçükyerleşmelerekomadıverilemek-
tedir.Komlargeçiciyerleşmelerdir.Yazaylarındaikamet
edilenkomlar,sonbahardaterkedilir.

Oba:Göçebetopluluklarınyazaylarındaçadırlarda

konakladığı köyaltı yerleşmelerineobaadı verilir.Ülke-

mizde özellikle Doğu veOrta Karadeniz ile Güneydoğu

Toroslardagörülmektedir.Obalarhayvancılıkfaaliyetiya-

pılanyerlerdir.

Ağıl: Köyyakınlarındaküçükbaşhayvanlarıngece-

lemesiiçinyapılmış,bahçesivebazılarındakapalıbölüm-

lerbulunan,tektekyerleşmelerdir.Ülkemizdeyaygınbir

köyaltıyerleşmetürüdür.

Dam:EgeBölgesiveGölleryöresindegörülen,var-

lıklıkişilereaitkonutlardır.Hayvancılıkvetarımfaaliyetle-

riyapılmaktadır.

BağEvi:Bağlar içindeyapılmıştektekkonutlardır.

Bağbozumuzamanındaikametedilir.Yılındiğerdönem-

lerindeboştur.Üzümtarımıyapılantümbölgelerimizde

görülmektedir.

Dalyan: Güneybatı Anadolu kıyılarında balıkçılık
faaliyetlerinin yapıldığı, birkaç konuttan oluşan yerleş-
medir.Günümüzdebualanlarınsayısıhızlaazalmaktadır.
Çünküturizmişletmeleridalyanlarınortadankalkmasına
yolaçmaktadır.

Dalyanlarküçükbalıkçıbarınaklarıdır.
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B)KENTYERLEŞMELERİ
Kentler nüfusu 10.000’dendaha fazla olan, başlıca

ekonomik faaliyetlerin sanayi ve ticaret olduğu, büyük
toplu yerleşmelerdir. Kentler bir çok özelliklerine bağlı
olaraksınıfandırılabilmektedir.

NüfusBüyüklüklerineGöreKentler

I.KüçükKentler: Nüfusları10.001ile25.000arasın-
da olan kentlerdir. Bu tip kentlerde Türkiye nüfusunun
yaklaşık%5’iyaşamaktadır.Genellikleeskikasabavebel-
deyerleşmeleriningelişmesi ileortayaçıkmışlardır.Kimi
yerlerdekırsalözelliklerinikorumaktadırlar.

II. Orta Kentler:Nüfusları 25.001 ile 100.000 ara-
sındaolankentlerdir.Ülkemizde200civarındaortakent
bulunmaktadır. Bukentlerdenbirbölümü idari olarak il
fonksiyonunasahiptir.

III. Büyük Şehirler:Nüfusları 100.001 ile 500.000
arasındaolankentlerdir.2007sayımsonuçlarınagöreül-
kemizde40kentbüyükşehirözelliğigöstermektedir.Bu
kentlerimiz yaşanan hızlı göç nedeniyle, genellikle hızlı
büyümektedir.

IV. Metropol Kentler: Nüfusları 500.001 ile
10.000.000arasındakikentlerdir.Bukentlerebağlıuydu
kentlerortayaçıkmıştır.Uydukentleranakentlerindışın-
da binlerce insanın yaşadığımerkezlerdir. İdari yapımız
içindebu tip kentlergenellikleBüyükşehirbelediyesine
sahip yerleşmelerdir. 2007 yılı nüfus sayımı sonuçlarına
göre8ilmerkezimizmetropolkentözelliğinesahiptir.

V.MegapolKentler:Nüfusu 10.000.001’den daha
fazlaolanmerkezlerdir.Ülkemizdebudurumatekörnek
İstanbul’dur.İstanbul2007sayımınagöre12.573.836kişi
ileTürkiye’ninenbüyükkentidir.İstanbul’daTürkiyenü-
fusunun1/5’ibarınmaktadır.Butipmerkezlerdetarımın
nüfusiçindekipayıçokdüşüktür.İnsanlarfarklımemleket

Eskişehirhızlagelişenbirmetropol 
kentimizdir.

vekültürleremensuptur.

Metropolillerimizintoplamnüfusları

Türkiye’de 8metro-
pol kent ve İstanbul’un
toplam nüfusu 32 mil-
yondanfazladır.Buduru-
magöreülkenüfusumuz
büyük ölçüde metropol-
lerde yoğunlaşmaktadır.
Hızla büyüyen metropol
kentlerde önemli sosyal,
çevresel, kültürel veeko-
nomiksıkıntılarortayaçıkmaktadır.

FONKSİYONLARINAGÖREKENTLER

A)EkonomikFonksiyonluKentler

I. Tarım Kentleri:Nüfusun büyük bölümünün ta-
rımsal faaliyetlerde, tarımadayalı sanayi türlerindenve-
ya tarım ürünlerinin pazarlamasınd çalıştığı kentlerdir.
Ülkemizdeortaveküçükkentlerinönemlibirkısmıtarım
kentidir.Genellikleovalarınkenarındakurulmuşolup,ta-
rım ürünlerinin işletilmesi ve satılmasında büyük önem
taşırlar. Ülkemizdeki kentlerin çok büyük bir bölümü, il
statüsündekimerkezlerinönemlibirkısmıtarımkentidir.
Konya,Rize,Polatlı,Söke,Osmaniyegibimerkezlertarım
kentleridir.
 

EreğlikentiburadakibüyükEreğlidemir
çelikfabrikasınınvarlığınabağlıolarak

gelişmiştir.
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II.SanayiKenti: Birveyadahafazlasanayitürünün
yoğunlaştığı ve sanayinin gelişmesine bağlı olarak ge-
lişmiş olan, sanayi sektöründe çalışan nüfusun fazla ol-
duğumerkezlerdir. Genellikle büyük kentler bu özelliği
taşımakla birlikte de, tek bir sanayi türünün görüldüğü
merkezlerorta kentbüyüklüğündedir. Bumerkezler ay-
nızamandabulunduklarıbölgelerdeticaretmerkeziolma
özelliğidegösterirler.Sanayikentlerindeişçisayısıolduk-
çafazladır.Ereğli(Zonguldak),Batman,Kırıkkale,İskende-
run,İstanbulbutipkentlerdir.

III. Ticaret Kenti:Yolların kesiştiği, tarih boyunca
ticarifaaliyetlerinolduğumerkezlerdir.Bunlargeçmişten
beri önemli ticaret yolları üzerinde bulunurlar. Ticarete
bağlıolarakbirsanayivetarımgelişmiştir.Ayrıcabutip
kentlerdeticaretingelişmesinisağlamakiçinfuarlar,ser-
best ticaret bölgeleri ve pazarlar yaygın olarak görülür.
Ülkemizdeİstanbul,Gaziantep,Kayseri,Bursa,Trabzonve
Vanbutipkentlereörnekolarakverilebilir.

IV. MadenKenti: Biryeraltıkaynağınabağlıolarak
nüfusunyoğunlaştığımerkezlerdir.Genellikleortavebüyük
kentlerdir.Zonguldak,Batman,Elazığbutipkentlereörnektir.

V. Turizm Kentleri: Ülkemizin güney ve batı-
sındaki kıyı kesimlerde görülen, nüfus değişkenliğinin
fazlaolduğumerkezlerdir.Yazaylarındaturizmkentlerin-
denüfusbirkaç kat artarkenkış aylarındanüfusnormal
düzeye iner. Antalya, Bodrum, Fethiye,Marmaris bu tip
kentlereörnektir.

VI. LimanKenti:Birlimanvelimanınticarifonksi-
yonunabağlı olarakgelişmegösteren kentlerdir.Ancak
birkentin limankentiolaraknitelenebilmesi içinhinter-
landınıngenişolmasıvelimanınticaribakımdanfaalol-
ması gerekmektedir. İzmir, İstanbul,Mersin, Yumurtalık,
Trabzonbutipkentlerdir.

İzmirLimanı 
İzmirkentinehayatverenenönemlinoktalardanbiridir.

Gaziantepticaretinyanısırasanayininde
hızlageliştiğibirticaretkentidir.

B)İdariFonksiyonluKentler

Her ülkede devlet tarafından yasalarla belirlenmiş
merkezlervardır.Bumerkezlerkamuhizmetiverdiklerin-
denyoğunnüfusludurlar.Ülkemizdeeyaletsistemiolma-
dığından tek idari kentimiz başkent Ankara’dır. Ankara
kamuhizmet binalarının ve kamupersonelinin en fazla
olduğukentimizdir.

C)AskeriFonksiyonluKentler

Garnizonkelimesiaskeribirterimdir.Merkezibiras-
keribirliğinsorumluolduğualananlamınagelmektedir.
Bazıkentlerimizinsivilnüfusu,oradabulunanaskeribir-
liğinnüfusundanazdır.Ülkemizdepekçokmerkezgarni-
zonkentiözelliğigösterir.Tunceli,Sarıkamış,Malatyave
Keşangibimerkezlergarnizonkentidir.

D)KültürelFonksiyonluKentler

Bazıkentlerimizkültürelveeğitsel fonksiyonları ile
önplanaçıkmışlardır.Bukentlerdeöğrencisayısıoldukça
fazladır.AnkaraveEskişehirbutipkentlereörnektir.

İstanbulpekçokfonksiyonungeliştiğibirmegakenttir.

BaşkentAnkarapekçoközelvekamukurumunun
biraradabulunduğumerkezibiryerleşmedir.
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E)ÇokFonksiyonlu(Kompleks)Kentler

Sanayi devriminden sonrabazı kentler hızlabüyü-
müş ve bugünmilyonlarca insanın yaşadığımerkezlere
dönüşmüştür. Bu tipbüyükmegapol kentlerdepek çok
fonksiyon gelişmiştir. Örneğin; İstanbul ticaret, sanayi,
ulaşımveturizmfonksiyonlarınıngelişmişolduğukomp-
leksbirkenttir.Ankarahembiridarikenthemdesanayi
vekültürkentidir.İzmirtarım,sanayiveticaretingeliştiği
birlimankentidir.

İDARİBAKIMDANYERLEŞMELER
Türkiye’ninidaribölünüşündeenküçükbirimlerma-

hallelerdir.Mahallelerhemkentselhemdekırsalalanlar-
dagörülenidariyapıtaşlarıdır.Mahallelerinmülkiamirleri
muhtarlardır. Ancak; idari bakımdan mahalleler, coğrafi
mahallelere benzemezler. Mahallelerin genellikle kırsal
alanlardakiadıköydür.Köylerdedemuhtarlaryöneticiko-
numundadır.Köylerköykanunuilebelirlenmişolupülke-
mizde37.000köybulunmaktadır.Köysayısındakiazalma
içgöçlerinbirsonucudur.

Geçmişte idari bölünüşte önemli bir yer tutanbu-
caklar günümüzde ortadan kalkmıştır. Bunların yerini
belediye örgütü bulunan beldeler almıştır. Ülkemizde
köyler 0-2000nüfuslu, beldeler ise 2000-10.000nüfuslu
idari birimlerdir. Bu bakımdan beldeler kentlere geçişte
birbasamaktır.

İdari birimlerden bir diğeri ilçelerdir. İlçeler, illeri
meydanagetirengeneldenüfusu10.000’denbüyükyer-
leşimlerdir.Ancakkentlerdeburakamlarmilyonkişiyeka-
darçıkabilmektedir.İlçelerinmülkiamirikaymakamlardır.
Ülkemizde enbüyük idari birim illerdir. Bunlar yasalarla
belirlenmişolup,valilerceyönetilirler.Türkiye’de81ilbu-
lunmaktadır. 
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1. Türkiye’deköyaltıkırsalyerleşmelerinyaygınol
duğualanlarınenönemliortaközelliğiaşağıdaki
lerdenhangisidir?

A)	 Ge	nel	lik	le	taş	ya	pı	mal	ze	me	le	ri	nin	kul	la	nıl	ma	sı
B)	 Tek	bir	ko	nut	tan	oluş	muş	ol	ma	la	rı
C)	 Ge	nel	lik	le	en	ge	be	li	yö	re	ler	de	yo	ğun	laş	ma	la	rı
D)	 Nü	fus	la	rı	nın	faz	la	ol	ma	sı
E)	 İk	lim	ko	şul	la	rı	nın	el	ve	riş	siz	ol	du	ğu	alan	lar	da	gö

rül	me	le	ri

2. AşağıdaverilenlerdenhangisiTürkiye’deyerleş
melerindağılışınıolumsuzyöndeetkileyendoğal
faktörlereörnekolarakgösterilemez?

A)	Eğim	 B)	Ba	kı
C)	İk	lim	 D)	Top	rak	ya	pı	sı

	 E)	Ula	şım	ko	şul	la	rı

3. 	“Bat	man’da	pet	ro	lün	bu	lun	ma	sı	ve	bu	ra	da	bir	pet	rol	
ra	fi	ne	ri	si	nin	ku	rul	ma	sı	 ile	bir	lik	te	Bat	man	hız	la	ge	li
şe	rek	bir	kent	ha	li	ni	al	mış	tır.	”
Bunabenzerbirdurumaşağıdaverilenkentler
denhangisiningelişimiiçinsöylenebilir?

A)	An	ka	ra	 B)	Mer	sin	 C)	Ada	na
	 D)	An	tal	ya	 E)	Kı	rık	ka	le

4. 	Mar	ma	ra	Böl	ge	sin	de	yer	alan	kent	ler	de	nü	fus	ol	duk
ça	ka	la	ba	lık	ol	ma	sı	na	rağ	men	ba	zı	mer	kez	ler	de	nü
fu	sun	bu	den	li	faz	la	ol	du	ğu	söy	le	ne	mez.
Aşağıdaverilenkentlerdenhangileribuduruma
örnekolarakgösterilebilir?

A)	Bur	sa	 B)	Ça	nak	ka	le	 C)	Ada	pa	za	rı
	 D)	Ba	lı	ke	sir	 E)	İz	mit

5. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de daimi
olarak ikamet edilen bir köy altı yerleşme türü
değildir?

A)	Mez	ra	 B)	Çift	lik	 C)	Ma	hal	le
	 D)	Yay	la	 E)	Di	van

6. 	Aşa	ğı	da	ki	 şe	kil	de	 bir	 kö	yün	 baş	lı	ca	 ma	hal	le	le	ri	nin	
ko	nu	mu	bir	ke	sit	üze	rin	de	gös	te	ril	miş	tir.

Yukarıdakiköyleilgiliolarakaşağıdaverilenbil
gilerden;

I.	 En	ge	be	faz	la
II.	 Ya	ğış	mik	ta	rı	faz	la
III.	 Su	kay	nak	la	rı	ye	ter	sizdir
hangileriyanlıştır?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	II	I
	 D)	I	ve	II	 E)	II	ve	II	I

7. 	–	 Bü	yük	ta	rım	alan	la	rı	nın	mer	ke	zin	de	yer	al	makta
dır.

–	 Ge	nel	lik	le	mo	dern	ta	rım	ve	hay	van	cı	lık	me	tot	la	rı	
uy	gu	lan	mak	ta	dır.

–	 Mar	ma	ra,	Ege	ve	 İç	Ana	do	lu	Böl	ge	le	rin	de	yay
gın	ola	rak	gö	rü	lür.

Yukarıda başlıca özellikleri verilen köy altı yer
leşmetipiaşağıdakilerdenhangisindedoğruola
rakverilmiştir?

A)	Yay	la	 B)	Çift	lik	 C)	Mez	ra
	 D)	Kom	 E)	Di	van



Ev
re

ns
el

 İl
eti

şi
m

 Y
ay

ın
la

rı

ÜNİTE

3.
Türkiye’de Yerleşmeler ve Özellikleri KONU TESTİ - 1

77

8. Küçükbaşhayvancılıkyapılanalanlardaenyay
gınbiçimdegörülenköyaltıyerleşmetipiaşağı
dakilerdenhangisidir?

A)	Dal	yan	 B)	Mez	ra	 C)	Ma	hal	le
	 D)	Ağıl	 E)	Dam

9. 	Gö	çe	be	 top	lu	luk	lar	 yaz	 ay	la	rın	da	 sı	cak	 yer	ler	den	
da	ha	se	rin	alan	la	ra	doğ	ru	göç	et	mek	te	dir.	Ça	dır	lar	la	
göç	 alan	la	rın	da	 oluş	tu	ru	lan	 ge	çi	ci	 yer	leş	me	ler	 oba	
ola	rak	ad	lan	dı	rıl	mak	ta	dır.

Verilen bilgiye göre Türkiye haritası üzerinde
gösterilenalanlardanhangisindeobalaraenfaz
larastlanmaktadır?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

10. Aşağıdaverilenmerkezlerdenhangisindeturizm
fonksiyonlarıdiğerlerikadargelişmegösterme
miştir?

A)	Bod	rum	 B)	Mar	ma	ris	 C)	İs	tan	bul
	 D)	Ür	güp	 E)	Şan	lı	ur	fa

11.  

Türkiye haritası üzerinde gösterilen merkezler
den hangisi diğerlerinden farklı bir fonksiyona
bağlıolarakgelişimgöstermiştir?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

12. Aşağıdaverilenyerleşmetiplerindenhangisinde
mesken (ev) sayısı diğerlerindendaha fazla ol
malıdır?

A)	Köy	 B)	Yay	la	 C)	Di	van
	 D)	Ba	ğe	vi	 E)	Oba

13. 	Tür	ki	ye’de	ba	zı	kent	ler	akar	su	la	rın	aç	tı	ğı	dar	ve	de
rin	va	di	le	re	ku	rul	muş	tur.
Aşağıdakikentlerdenhangisibu tipmerkezlere
birörnektir?

A)	İs	tan	bul	 B)	An	ka	ra	 C)	Amas	ya
	 D)	Şan	lı	ur	fa	 E)	Ga	zi	an	tep

14. Kentlerinekonomikyöndensınıflandırılmasıdü
şünüldüğünde aşağıda verilen kentlerden han
gisinin diğerlerinden farklı bir fonksiyonabağlı
olarakgelişmişolduğusöylenebilir?

A)	Po	lat	lı	 B)	Ak	hi	sar	 C)	Os	ma	ni	ye
	 D)	Bat	man	 E)	Ka	ra	man

15. 	İs	tan	bul	 pek	 çok	 fonk	si	yo	nun	 ge	liş	miş	 ol	du	ğu	 bir	
me	ga	pol	dür.
Aşağıdakilerdenhangisibufonksiyonlararasın
daendüşükönemesahiptir?

A)	Sa	na	yi	 B)	Tu	rizm	 C)	Ula	şım
	 D)	Ti	ca	ret	 E)	Ta	rım

16. Türkiye’decumhuriyetin ilk yıllarındanbuyana
kentsel nüfus oranının önemli ölçüde artması
aşağıdakilerdenhangisininbirsonucudur?

A)	 Kent	ler	de	sa	na	yi	nin	hız	la	ge	liş	me	si	nin
B)	 Kent	ler	de	iş	çi	açı	ğı	nın	faz	la	ol	ma	sı	nın
C)	 Ge	ce	kon	du	laş	ma	ol	gu	su	nun	yay	gın	laş	ma	sı	nın
D)	 Ar	tan	göç	olay	la	rı	nın
E)	 Sos	yalsi	ya	sal	prob	lem	le	rin
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17. 	Li	man	 özel	li	ği	 bu	lu	nan	 kent	ler	 ge	nel	lik	le	 eko	no	mik	
fa	ali	yet	le	rin	ge	liş	me	si	ba	kı	mın	dan	el	ve	riş	li	dir.
Aşağıda verilen liman kentlerinden hangisi bu
genellemenindışındakalır?

A)	İs	tan	bul	 B)	Mer	sin	 C)	Si	nop
	 D)	Trab	zon	 E)	İskenderun

18.  

Türkiye haritası üzerinde gösterilen merkezler
den hangisi hem liman fonksiyonu ile hem de
uluslar arası petrol ticareti ile gelişme göster
miştir?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

19. Köyaltıyerleşmetiplerindenbiriolankomlaraşa
ğıdaverilen illerimizdenhangisindeyaygınola
rakgörülmektedir?

A)	An	ka	ra	 B)	Kon	ya	 C)	Mer	sin
	 D)	Tun	ce	li	 E)	Şan	lı	ur	fa

20. Büyüklüklerinegörekentlersınıflandırılırken;
I.	 Nü	fus	mik	ta	rı
II.	 Nü	fus	yo	ğun	lu	ğu
III.	 Ki	şi	ba	şı	na	dü	şen	ge	lir
gibiözelliklerdenhangileridikkatealınmaktadır?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	II	I
	 D)	I	ve	II	 E)	II	ve	II	I

21. Sanayinin hızla geliştiği bir merkezde aşağıda
verilenlerdenhangisininartmasıbeklenemez?

A)	Tra	fik	 B)	Ko	nut	açı	ğı
C)	Elek	trik	tü	ke	ti	mi	 D)	Do	ğur	gan	lık

	 E)	Ki	şi	ba	şı	na	dü	şen	ge	lir

22. Yayla,oba,komvemezragibiyerleşmelerdeha
kim ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisi
dir?

A)	Ta	rım	 B)	Hay	van	cı	lık	 C)	Za	na	at	kar	lık
	 D)	Tu	rizm	 E)	Ti	ca	ret

23. Bir	şehirde	birden	çok	fonksiyon	gelişme	gösterebilir.	
Türkiye’de	bu	durumun	en	güzel	örneği	İstanbul’dur.

Bunagöre;

I.	 ulaşım,
II.	 ticaret,
III.	 hayvancılık,
IV.	 madencilik

gibiekonomikfaaliyetlerdenhangileriİstanbul’da
diğerlerikadargelişmegöstermemiştir?

A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	II	I
	 D)	II	ve	IV	 E)	III	ve	IV

12345678910111213141516171819202122
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Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi
Doğal Kaynaklar ve Kalkınma
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DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN
EKONOMİYE ETKİSİ
İnsanoğlunun yeryüzünde ortaya çıktığı günden bu 
yana sosyal, toplumsal ve siyasal gelişmeleri belir-
leyen en temel unsur ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçların 
giderilmesi ekonominin alanına girmektedir. İnsan 
ihtiyaçlarının geçmişten günümüze büyük bir deği-
şim göstermesi ekonominin gelişmesi ve çeşitlen-
mesini sağlamıştır. Ekonomik faaliyetlerde üretim 
ilk ve en önemli aşamadır. Üretilen ürünlerin ihtiyaç 
sahiplerinin bulunduğu pazarlara ulaşması ise dağı-
tım sisteminin işidir. Üretilen ürünlerin Pazar alanla-
rından alınarak kullanılması ise tüketimdir. 
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A. Üretim-Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen  
 Doğal Faktörler

Ekonomik faaliyetleri etkileyen başlıca faktörler 
hammadde, su kaynakları, iklim koşulları ve yer 
şekillerdir. 

Hammadde Kaynaklarına Yakınlık

Üretim sürecinin en önemli özelliği hammadde kay-

naklarına bağımlı olarak gerçekleşmesidir. Ham-

madde olmaksızın üretim yapılamaz. Tarımsal, 

hayvansal veya endüstriyel hammaddeler işletilme 

olanaklarına göre farklı şekillerde değerlendirilirler. 

Çabuk bozulan bitkisel ve hayvansal ürünleri işle-

yen tesisler bu ürünlerin bulunduğu sahalara kurul-

maktadır. Örneğin; gıda sanayisinde bu bağımlılık 

dikkat çekicidir. Şeker fabrikaları daima tarlalara 

yakın kurulmaktadır. Çünkü, şeker pancarı birkaç 

gün içinde bozulmaktadır. Endüstriyel hammad-

delerde ise bu durum genellikle görülmemektedir. 

Bu tip hammaddelerin taşınması kolaydır. Örne-

ğin, demir cevherinin Sivas’tan çıkarılıp, Zongul-

dak’a götürülmesi bu duruma örnektir. Genellikle 

hammadde bulunmasına rağmen bunların işleti-

lememesi de söz konusu olabilmektedir. Örneğin; 

ulaşım koşullarının kötü, hammadde kaynaklarının 

uzak olduğu yerlerde sanayi gelişemez. 

İlk üretim türü tarımdır. Diğer üretim çeşitleri tarımdan sonra 
ortaya çıkmıştır. 

Sanayinin gelişmiş olduğu ülkelerde hammaddeye 

bağımlılık ortadan kalkmıştır. Örneğin, Japonya ve 

İngiltere bu duruma güzel örneklerdir. Her ikisinde 

de hammadde yetersiz olmasına rağmen, ithal 

hammadde ile bu ülkeler büyük çaplı üretim ya-

pabilmektedir. Gelişmemiş ülkelerde ise sanayide 

hammaddeye bağımlılık belirgindir. Bu tip ülkelerde 

gelişen sanayi türleri yalnızca buralarda bulunan 

yer altı ve yer üstü kaynaklarına bağımlılık göster-

mektedir. 

Su Kaynaklarına Yakınlık

Su kaynakları hem tarımsal hem de endüstriyel üre-

tim için olmazsa olmazlardandır. Tarımda, bitkisel 

yetiştiricilik su kaynaklarının varlığı ve potansiye-

line göre değişim gösterir. Su kaynaklarının fazla 

olduğu alanlarda sanayi bitkileri yetiştirilirken, su 



COĞRAFYA - 11

EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ
konu anlatımlı

Ev
re

ns
el

 İl
eti

şim
 Y

ay
ın

la
rı

81

kaynaklarının yetersiz olduğu yerlerde tahıl ve bak-

lagil gibi ürünler yetiştirilmektedir. 

Sanayi tesisleri büyük oranda suya ihtiyaç  duymaktadır. 

Sanayi türlerinin tümünde su kaynakları oldukça 
önemlidir. Örneğin, bitkilerin temizlenmesi ve ay-
rıştırılmasında, maden cevherlerinin ayrıştırıldıktan 
sonra soğutulmasında, metal aksamların şekil-
lendirilmesinde, temizlik ve kimya sanayilerinde 
su kaynakları oldukça önemlidir. Önceleri fabrika-
lar akarsu boylarına dizilmişse de günümüzde bu 
durum büyük ölçüde değişmiştir. 

İklim Koşulları

İklim koşulları hem üretim hem de dağıtım süreçle-
rini yakından etkileyebilmektedir. Dünyada sanayi 
tesislerinin özellikle orta kuşağın ılıman kesimle-
rinde yer alması bu durumun en önemli kanıtıdır. 
İklim elverişsizliği işçi, ısınma, barınma gibi maliyet-
leri arttırmaktadır. Benzer şekilde yüksek sıcaklık 
ve yağış koşulları da üretimi olumsuz etkileyebil-
mektedir. Dağıtımda ise olumsuz hava koşulları 
ürünlerin pazar alanlarına geç gitmesine, hatta gi-
dememesine yol açabilmektedir.

Yer Şekilleri

Yer şekilleri ulaşım koşullarını doğrudan etkilemek-
tedir. Ulaşım, ekonomik faaliyetlerin kuruluş sahala-
rının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Dünyada 

aşırı yüksek ve engebeli alanlarda sanayi tesisle-
rinin kurulmamış olması, yer şekillerinin, önemini 
ortaya koymaktadır. Örneğin Nepal, Tibet Platosu, 
Patagonya ve Doğu Anadolu gibi bölgeler bu du-
ruma örnektir. Üretim faaliyetleri için genel bir kural 
olarak düz ve düze yakın ulaşım koşullarının elve-
rişli olduğu alanlar tercih edilmektedir.

Dünyada engebeli olmasına rağmen sanayinin 
geliştiği nadir ülkelerden biri İsviçre’dir. Ancak 
burada da özel bir sanayi türü olan saat üretimi 
gelişmiştir. Bu durum ülkedeki kaynakların yeter- 
sizliği ve yer şekillerinin bir sonucudur. 

B. Üretim-Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen 

 Beşeri Faktörler

Ekonomik faktörler üzerinde fiziki koşullar etkili 
olsa da beşeri faktörler de bu etkinlikler için belirle-
yicidir. Günümüzde üretimin ekonomiye yön veren 
en önemli faktör olması nedeniyle beşeri faktörler 
daha fazla ön plana çıkmıştır. 

Üretim üzerinde etkili olan beşeri faktörler

• Sermaye: Herhangi bir üretimi gerçekleştirebil-
mek için gereken en önemli faktördür. Özellikle 
sanayinin kurulması ve gelişmesi sermayenin 
varlığı ile girişimci ruha sahip insanlara ihtiyaç 
vardır. 

• İşgücü: Üretimin başlaması ve sürdürülmesi 
için işgücüne ihtiyaç vardır. İşgücü günümüzde 
gelişmiş ve teknik donanıma sahip bireylere 
gereksinim duyar. Bunlara kalifiye eleman adı 
verilmektedir. 

Pek çok sanayi türünde işgücü önemli bir faktördür. 
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DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN 
EKONOMİYE ETKİSİ

• Altyapı: Üretimin gerçekleştirilmesi için, üretimi 
sağlayacak araçlar ve bu araçların ikame edil-
mesi gerekmektedir. 

• Teknolojik gelişimler: Çağımızda teknolojik 
değişim hızının çok yüksek olması üretim faali-
yetlerinin de hızla değişmesine yol açmaktadır. 
Yeni teknolojiler ortaya çıktıkça üretimi yeni tek-
nolojilere uyarlamak gerekmektedir. 

• Tarımsal ürünler: Özellikle sanayiye ham-
madde özelliği gösteren tarım ürünlerinin varlığı 
üretim faaliyetlerinin dağılışını etkilemektedir. 

• Diğer sanayi türlerinin varlığı: Birbirine  
entegre olmuş sanayi türleri benzer sahalarda ge-
lişmektedir. Örneğin pamuk üretimi yapılan tarlalar, 
dokuma sanayi tesisleri, konfeksiyon tesisleri, yağ 
fabrikaları birbirine yakın yerlerde kurulmaktadır. 

Dağıtım üzerinde etkili olan beşeri faktörler

• Ulaşım koşulları: Dağıtım üzerinde en fazla 
etkili olan faktör ulaşımdır. Ulaşım koşullarının 
gelişmişlik düzeyi dağıtım koşullarını da etkile-
mektedir. 

• Pazarlama ağı: Ürünün kalitesi yüksek olmasına 
rağmen belirli bir sayıda pazarlama noktasına ula-
şamaması halinde üründen beklenen ticari verim 
alınamaz. Bu nedenle dağıtım sürecinin en önemli 
bileşenlerinden biri dağıtım ağıdır. 

• Sermaye: Dağıtım için gereken sermaye, da-
ğıtım ağının boyutunu belirleyeceğinden dolayı 
oldukça önemlidir. 

Günümüzde dağıtım çok hızlı ve yaygındır. 

Tüketim üzerinde etkili olan beşeri faktörler

• Nüfus: Nüfus tüketim faaliyetlerinin en önemli 
belirleyicisidir. Nüfusun fazla olduğu alanlar ve 
çevresinde üretim faaliyetleri yoğunlaşmaktadır.

• İhtiyaçlar: Temel ihtiyaçlara dayalı üretim tür-
leri tahıl tarımı, gıda sanayisi, inşaat, konfeksi-
yon gibi sanayi türleri her yerde gelişmektedir. 
Ancak günümüzde insan ihtiyaç ve beğenileri-
nin çok büyük ölçüde gelişmesi birbirinden farklı 
binlerce ürün ve hizmetin ortaya çıkmasına yol 
açmıştır. 

• Moda ve beğeniler: Bir ürünün pazarlanabil-
mesi için tüketici tarafından bilinmesi gerekir. 
Tüketicinin ürünlerden haberdar edilme süre-
cine reklam adı verilmektedir. Çağımızda ürün-
lerin reklamsız tüketilmesi olanaksız gibidir. 
Ayrıca kişilerin farklılık ve beğenileri de ürünle-
rin tüketiminde etkili olmaktadır. 

• Gelir seviyesi: Tüketimin en önemli bileşeni 
gelir düzeyidir. Gelir düzeyinin düşük olduğu 
yerlerde nüfus fazla bile olsa tüketim seviyesi 
düşük olmaktadır.  

Üretilen mal ve hizmetler tüketicinin edinebileceği satış  
noktalarına ulaştırılmaktadır.

Üretim-Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin 

Etkileşimi

Üretim-tüketim ve dağıtım faaliyetleri birbirleriyle 
ayrılmaz bağlarla bağlı bir sistemin parçalarıdır. 
Bunlardan biri eksik olduğunda sistemde ciddi sı-
kıntılar görülür. 

I. Tarım ve Hayvancılıkta Üretim-Dağıtım ve  
 Tüketim Etkileşimi

Dünya’da üretim kavramı ilk kez tahılların kültüre 
alınması ile Mezopotamya’da başlamıştır. Önce-
leri yalnızca ihtiyacı kadar üretim yapan insanoğlu 
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üretim yapmaya başladıkça elde kalan fazla ürünü 
diğer ürünlerle değiştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
İlk ticari etkinlikler henüz ulaşım ağlarının ortaya 
çıkmadığı bu dönemde gerçekleşmiştir. Zamanla,  
üretilen fazla ürün kırsal yerleşmelerin içinde ula-
şım ve güvenlik bakımından uygun merkezlerde 
pazarlanmaya başlamıştır. 

Günümüzde tarım ve hayvancılık ürünlerinin pa-
zarlaması, mevcut taşıma teknolojileri sayesinde 
hızlı ve sağlıklı biçimde gerçekleştirilmektedir. 
Örneğin; Güney Yarım küredeki muz üreticileri-
nin ürünleri büyük gemilere yüklenmekte, uygun 
koşullarda bozulmadan saklanarak Avrupa’daki 
piyasalara kısa zamanda ulaşmaktadır. Limanlara 
gelen ürünler soğuk hava sistemleri bulunan araç-
larla her yere dağıtılabilmektedir. Hayvancılıkta da 
benzer durum söz konusudur. Hayvansal ürünler 
doğrudan çiğ olarak piyasalara dağıtılabildiği gibi  
ikincil ürünler (sucuk, salam, sosis, konserve, vs) 
de dağıtılabilmektedir. 

Pek çok üretim türünde otomosyon olgusu ortaya çıkmıştır .

II. Tüketim – Üretim İlişkisi

Ticari yaşamın en temel kuralı arz (sunum) – talep 

ilişkisidir. Talep olmadan arz oluşmaz. Diğer taraf-

tan piyasaya ilk kez sunulan (arz) ürünler bir süre 

sonra tüketilmeye başlar. Bu nedenle ekonomik fa-

aliyetler arasındaki ilişkiler arz-talep ilişkisine sıkı 

sıkıya bağlıdır. Talep olmayan ürünler üretilemez. 

III. Tüketimin Fazla Olmasının Üretime Etkisi
Bazı ürünlerde tüketim olgusu giderek artmakta-
dır. Yeni ve teknolojik ürünlerde talep sürekli artma  
eğilimindedir. Ancak, çağımızda teknolojinin çok 
hızlı gelişmesi nedeniyle, yaşanan talep artışı, yeni 
ortaya çıkan bir ürün sayesinde ilginin başka bir 
ürüne yönelmesine yol açmaktadır. Doğal olarak 
piyasa koşulları üreticileri sürekli yeni ve kompleks 
ürünler üretmeye yöneltmektedir. 

Temel ihtiyaç ürünlerinden buğday Dünya’da en 
geniş alanda üretimi yapılan tarım ürünüdür. Yeni 
Dünyanın keşfi ile ortaya çıkan kahve toplumların 
içecek kültüründe yer edindikçe, üretim patlaması 
yaşanmıştır. Tüketimin fazla olması yeni ürünler bu-
lunması ve üretilmesini  de tetiklemektedir. 

IV. Üretim-Tüketim ve Dağıtımın Yeni Sektörlerin 

 Ortaya Çıkmasına Etkisi

Üretim sürecinde yaşanan bir yenilik doğal olarak 
tüketim ve dağıtım süreçlerini de etkilemektedir. Ör-
neğin; benzinli motorun bulunması ile farklı türlerde 
iş makineleri ve otomobiller üretilmiştir. Bu maki-
neler sayesinde üretilen motorların kamyonlarla, 
farklı yerlere taşınabilmesi mümkün olmuştur. Da-
ğıtımda yaşanan bu kolaylaşma, kitlelerin otomobil 
sahibi olma arzusunu arttırmıştır. Benzer şekilde 
geçmişte et ürünlerinin çok kısa sürede tüketilmesi 
gerekmekteydi. Ancak, zamanla buzdolaplarının  
ortaya çıkması hemen tüketme kültürünün değiş-
mesini sağlamıştır. Buzdolabının yaygınlaşması ile 
hem dağıtım hem de tüketim kültürü bütünüyle de-
ğişime uğramıştır.  Örneklerden de anlaşılacağı gibi 
ekonomik faaliyetlerden birinin değişmesi ile birlikte 
diğer alanlarda da hızlı bir değişim gerçekleşmek-
tedir. 

V. Tükenebilir Enerji Kaynaklarında Üretim- 
 Tüketim ve  Dağıtım İlişkisi

Tükenebilen enerji kaynakları fosil kökenli karbon 
yakıtlardır. Bunlar petrol, doğalgaz, taşkömürü ve 
linyit gibi çeşitli türlerden oluşmaktadır. Taşkömürü 
içerdiği karbon miktarının fazlalığı ve yapısında bu-
lunan yanıcı gazlar nedeniyle, genellikle çıkarıldığı 
yerlerde tüketilmektedir. Bu nedenle taşkömürü 
üretiminin bulunduğu alanlarda pek çok sanayi türü 
toplanmıştır. Özellikle metal üretiminin yapıldığı, 



1
1
. 
S

ın
ıf

EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ

COĞRAFYA - 11

konu anlatımlı

4. 
ÜNİTE

Ev
re

ns
el

 İl
eti

şim
 Y

ay
ın

la
rı

8484

yüksek ısı arzusunun bulunduğu, demir-çelik sana 
yisi, taşkömürü yataklarının çevresinde yoğunlaş-
mıştır. Günümüzde gelişmiş ülkelerde bu durum-
dan söz edilemez. Çünkü, ağır sanayi gelişmiş 
ülkelerde yerini hiperteknolojik ürünlere bırakmıştır. 

Taşkömürü Yataklarının Dağılışı

�������������� ������������� ������������

Amerika

Yüksek karbon oranına sahip, Dünyanın en kali-
teli kömürleri ABD ve Kanada’da yer almaktadır. 
Kömür yatakları Appalaş Dağları çevresindeki, yaşlı 
arazi-lerde görülür. ABD’de demir-çelik sanayisi ve 
özellikle de ısıtma amacıyla her yıl milyonlarca ton 
kömür tüketilmektedir. 

�������������������

Avrupa

Sanayi devriminin başlarında Avrupa’da kömür 
havzaları çok büyük önem kazansa da gelişen tek-
noloji ile bu yataklar değerini kaybetmiştir. Ayrıca 
kömür rezervleri de önemli ölçüde tüketilmiştir.  
İngiltere, Almanya, Fransa, Polonya kömür yatakla-
rının fazla olduğu, buna bağlı olarak da demir-çelik 
sanayisinin geliştiği ülkelerdir. 

Asya

Taşkömürü yataklarının önemli bir bölümü Asya  
kıtasında yer almaktadır. Geçmişte Rusya üre-
tim ve tüketimde ilk sırada yer almasına rağmen, 
günümüzde Çin büyük çaplı taşkömürü üretim 
ve tüketimiyle ilk sırada yer almaktadır. Asya’da 
(Rusya-Sibirya), Çin ve Hindistan önemli kömür  
rezervlerine sahiptir. 

Okyanusya

Avustralya’da en önemli kömür sahaları Sydney ve 
Brisban çevresinde toplanmıştır. 

EKONOMİYE YÖN VEREN GÜÇ: 
DOĞAL KAYNAKLAR
Doğada kendiliğinden var olan ve insanın kullanımı 
ile değer kazanan maddeler doğal kaynak olarak 
nitelendirilir. Örneğin tarlalar, okyanuslar, denizler, 
ormanlar birer doğal kaynaktır.  

DOĞAL KAYNAKLARIN SINIFLANDIRILMASI

Doğal kaynakları farklı şekillerde sınıflandırmak 

mümkündür. Doğal kaynaklar tükenebilir ve tüken-

meyen (yenilenebilir) doğal kaynaklar olarak sınıf-

landırılabilmektedir. 

A. Tükenmeyen Doğal Kaynaklar

Dünya var oldukça var olmaya devam edeceği dü-
şünülen kaynaklardır.

Daimi Kaynaklar

Rüzgar

Yüksek basınçtan, alçak basınca doğru hareket 
eden, yatay hava hareketine rüzgar denir. Rüzgar 
enerji üretiminde kullanılabilen bir doğal kaynaktır. 
Binlerce yıl boyunca gemicilerin ihtiyacı olan enerji 
de rüzgardan elde edilmiştir. 
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Rüzgar enerjisi temiz ve güvenli bir enerji kaynağıdır. 

Dalga

Sürekli rüzgarların etkisi ile deniz yüzeyinde ortaya 
çıkan salınımlara dalga adı verilmektedir. Sürekli 
rüzgarların dışında dalga oluşumunda pek çok fak-
tör etkili olabilir. Gelişen teknolojiler dalgalardan da 
enerji üretilebilmesini sağlamıştır. Ancak; dalgalar 
deniz kenarında zaman zaman etkili olduğundan 
verimli bir kaynak değildir. 

Güneş

Canlı yaşamının varlığını ve sürekliliğini sağlayan 
Güneş büyük bir enerji kaynağıdır. Isıtma-soğutma 
sistemleri, güneş panelleri, hibrit araçlarda güneş 
enerjileri kullanılabilmektedir. Gelecekte çok daha 
gelişmiş Güneş enerjisi teknolojilerinin kullanılabi-
leceği düşünülmektedir. 

Güneş enerjisi ana aynaya bakan reflektörlerle üretilmektedir. 

Su

Hidroelektrik santralleri büyük miktarda elektrik üretilen tesis-
lerdir .

Su varlıkları insanoğlu için yaşam için gerekli koşul-
ları yaratmasının yanında, büyük enerji potansiye-
line sahiptir. Özellikle hidroelektrik üretimi oldukça 
önemlidir.

Belirli Koşullarda Kendini Yenileyebilen  
Kaynaklar

Ormanlar

Kağıt, reçine, selüloz ve bazı hayvancılık faaliyet-

leri açısından büyük önem taşıyan ormanlar, bazı 

bölgelerde kendini kısa sürede yenileyebilmektedir. 

Ancak; aşırı ağaç kesimi orman alanlarının büyük 

ölçüde ortadan kalkmasına yol açmıştır .

Jeotermal Enerji

Kaynağını yerin iç ısısından alan sıcak yer altı su-

ları, büyük enerji potansiyeli barındırmaktadır. Yer 

altındaki derin sıcak su haznelerine yapılan son- 

dajlara yeryüzüne çıkarılan sıcak su buharı,  

enerji üretimi, konur ısıtma, seracılık gibi faaliyet-

lerde kullanılabilmektedir.
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İzlanda’da jeotermal enerji potansiyeli oldukça yüksektir. Ül-
kede çok sayıda jeotermal santral bulunmaktadır. 

Toprak

Canlı yaşamının sürekliliğini sağlayan birincil üreti-
cilerin beslenme kaynağı olan topraklar ekonomik 
açıdan da değer taşımaktadır. Bitki örtüsünün tah-
ribi ile artan erozyon, toprakların da hızla aşınma-
sına yol açmaktadır. 

Hava

Hava, hem canlı yaşamı için, hem de kimi ekono-

mik faaliyetler açısından önem taşımaktadır. 

B. Tükenebilen Enerji Kaynakları

Fosil Yakıtlar

• Petrol

Milyonlarca yıl önce kayaçların içinde depolanmış 

sıvı hidrokarbonlar petrol olarak adlandırılmaktadır. 

Petrol bir yakıt olmasının yanı sıra kimya, plastik, 

tekstil, boya gibi pek çok sanayi türü için temel 

hammaddedir. Ancak yüksek miktarda ve hızlı tü-

ketimi nedeniyle önümüzdeki elli yıl içinde önemli 

ölçüde azalması beklenmektedir.

• Kömür

Katılaşmış fosil karbon depolarıdır. Aşırı tüketimleri 

nedeniyle önemli oranda azalmışlardır. Hava kirli-li-

ğinin ortaya çıkmasında bu yatkıların aşırı tüketimi-

nin etkisi büyüktür.

Açık işletme yapılan bir taşkömürü yatağı.

• Madenler

Ekonomik değeri bulunan mineral ve kayaçlar 
maden olarak nitelendirilmektedir. Aşırı kullanımları 
durumunda ortadan kalkmaları muhtemeldir. 

Maden sanayisinde yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç  duyul-
maktadır. 

Doğal Kaynakların faydaları

• Canlı yaşamın devamlılığını sağlamaları

• Enerji üretimine olanak sağlamaları

• Sanayi için hammadde özelliği taşımaları

• Üretim için gerekli ortamı barındırmaları başlıca  
faydalarıdır. 
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Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi

Doğal kaynakların çeşitlilik gösterdiği ülkelerde 
ekonomik gelişim düzeyi de yüksektir. ABD, Rusya 
ve Çin bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Bazı 
ülkelerde ise doğal kaynaklar zengin olmasına rağ-
men gelişmişlik düzeyi düşüktür. Nijerya, Irak bu tip 
ülkelerdir. 

Diğer taraftan bir ülkede ekonomik etkinliklerin 
gelişmesi için mutlaka doğal kaynakların zengin  
olması gerekmez. Gelişmiş teknoloji, sermaye ve 
işgücü ile bazı ülkeler bu açığı rahatça kapatabil-
miştir. Japonya ve İngiltere bu durumun en güzel 
örnekleridir. Her ikisi de ada ülkesi olmalarına rağ-
men, hammadde ithalatı ile doğal kaynak sıkıntısını 
giderebilmektedirler. 

Kimi ülkelerde ise hem doğal kaynak yetersiz hem 
de teknolojik altyapı ile sermaye yetersizliğinin 
sonucunda gelişim düzeyi düşüktür. Moğolistan, 
Nepal, Afganistan gibi ülkeler bu duruma örnek 
olarak verilebilir.

Doğal Kaynaklar ve Kalkınma

Bir ülkenin gelişebilmesi için doğal kaynaklara ihti-

yacı vardır. Ancak gelişebilmek için doğal kaynakla-

rın varlığı tek başına yeterli değildir. Benzer şekilde 

doğal kaynakların varlığı ülkede işçi dinamiklerin 

harekete geçmesiyle anlamlı olabilmektedir. İnsan 

gücü, bilgi birikimi, girişimci ruhu, Ar-Ge çalışma-

larının varlığı, tüm bu doğal kaynakların ticari an-

lamda değer kazanmasını sağlamaktadır. Yani 

doğal kaynaklar onu işletecek bilinçli bir insan gücü 

ile anlamlı olabilmektedir. 

Diğer taraftan doğal kaynakların sırf ekonomik 
değerleri için aşırı, hesapsız ve bilinçsizce tü-
ketilmesi çevresel, sosyal, kültürel yıkımları da  
beraberinde getirebilmektedir. Dünyada bu tip ör-
neklere sıklıkla rastlanmaktadır. Örneğin, Aral Gölü 
1960’lı yıllarda büyük bir balık üretim merkezi, aynı 
zamanda bölge ekosisteminin vazgeçilmez bir par-
çasıydı. Daha sonra göle ulaşan akarsularda büyük 
barajlar yapılarak bölge Dünya’nın en büyük pamuk 
üretim sahası haline getirildi. Bu tarihten itibaren 
Aral Gölü tümüyle kurumaya başladı ve 1990’lı yıl-

larda yüzölçümünün % 75’ini kaybetti.  Aral Gölü’n-
deki kuruma, bölge ekonomisi, ekolojisi ve sosyal 
yaşamı için büyük bir yıkıma dönüştü.   

Demir ayrıştırması sırasında ortaya çıkan atıkların biriktirildiği 
havuzdan, akarsuya karışan zehirli kimyasal maddeler.

Kalkınma ve doğal kaynaklar arasındaki ilişki gü-

nümüzde “sürdürülebilir kalkınma” kavramı ile 

açıklanmaktadır. Buna göre ülkeler kaynaklarını 

gelecek nesillerinde kullanabileceği biçimde planlı 

ve sistemli olarak kullanmalıdır. Aşırı kar ve üretim 

hırsı ile doğal alanlar bozulmamalıdır. Ortaya çıka-

bilecek bozulmalar önceden değerlendirilerek bun-

lar hakkında önlemler alınmalıdır. Tükenen doğal 

kaynakların yerine çevreye daha az zarar veren 

ekoyakıt sistemleri ve enerji santralleri kurulmalıdır.
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Sorular : 

1. Herhangi bir yakıtın yakılması sırasında ortaya çıkan ısı enerjisinin, elektrik enerjisine dönüştürüldüğü 

merkezler.

2. Yerin iç ısısından yararlanılarak enerji elde edilmesi

3. Toplumun içinde bulunduğu kültürel, sosyal, ekonomik durumun bir sonucu olarak ortaya çıkan beğeni 

akımı.

4. Sıvı haldeki fosil yakıtların genel adı.

5. İnsan çabası dışında, kendiliğinden oluşmuş varlıklar bütünü. 

6. Karbon oranı % 80’den fazla olan kömür türü.

7. Yüksek basınçtan, alçak basınca doğru gerçekleşen hava hareketi.

8. Anamal, kapital.

9. Üretimi tamamlanmış ürünlerin, ihtiyaç sahiplerine veya satış noktalarına ulaştırılması.

10. Biyolojik ürünlerden yararlanılarak elde edilen yakıt. 
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A. Aşağıda verilen tabloda boş bırakılan alanları  doldurunuz. 
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B. Aşağıda verilen tabloda üretim dağıtım veya tüketim etkinliklerini gösteriniz. 
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Doğal Kaynakların Sınıflandırılması

A. Aşağıdaki tabloda verilen doğal kaynakların kullanım alanlarını yazınız. 
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B. Aşağıda verilen bilgileri doğru yanlış şeklinde sınıflandırınız. 
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1. Aşırı doğal kaynak kullanımının çevreye verdiği 
zararlar oldukça fazladır. 

 Buna göre aşağıda verilen sanayi türlerin-
den hangisinin üretimindeki artışın çevre  
üzerinde diğerlerine göre daha fazla olum-
suz etkide bulunması beklenir?

 A) Otomotiv
 B) Tekstil
 C) Dokuma
 D) Şeker
 E) Demir-Çelik

2. Aşağıda verilen sanayi türlerinden hangisi-
nin hammaddesinin üretim alanı ile işletim 
alanı birbirine yakın olmak zorundadır?

 A) Çay
 B) Krom
 C) Dokuma
 D) Petrol
 E) Mobilya

3. Şeker fabrikaları, şeker pancarı üretimi yapılan 
sahaların merkezinde yer almaktadır. 

 Bu durum;
 I. hammadde,
 II. sanayi,
 III. altyapı,
 IV. pazarlama,
 V. tüketim
 gibi kavramlardan hangileri arasındaki  

ilişkiye kanıt olarak gösterilebilir?

 A) I ve II    B) II ve III C) III ve IV
 D) IV ve V    E) II ve V

4. Ekonomik faaliyetler doğal faktörlerden olumlu 
ya da olumsuz yönde etkilenebilmektedir. 

 Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde, 
doğal faktörlerin ekonomik faaliyetleri olum-
suz yönde etkilediği söylenemez?

 A) Türkiye
 B) Hollanda
 C) Nepal
 D) Moğolistan
 E) Sudan

5. Tüketimin fazla olması üretimi de etkilemektedir.
 Buna göre aşağıda verilen ürünlerden han-

gisinin üretiminde, tüketim faktörü diğerleri 
kadar etkili olmamıştır?

 A) Kahve
 B) Buğday
 C) Tütün
 D) Mısır
 E) Kenevir

6. Aşağıdaki sanayi türlerinden hangisinin üre-
timinde iklim koşulları etkili değildir?

 A) Şeker
 B) Unlu gıda
 C) Dokuma
 D) Sigara
 E) Petro kimya

7. Dünya’da demir rezervlerinin dağılışı dü-
şünüldüğünde aşağıda verilen ülkelerden 
hangisinde çelik üretiminin en fazla olduğu 
söylenebilir?

 A) Romanya
 B) Almanya
 C) ABD
 D) Türkiye
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 E) Mısır
8. I.  Sermaye
 II. İşgücü
 III. Altyapı
 IV. Moda
 V. Tarımsal ürünler
 Yukarıda verilen faktörlerden hangisi üretimi 

doğrudan etkileyen faktörlerden biri değil-
dir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

9. I. Termik santraller
 II. Demir-çelik fabrikaları
 III. Konserve fabrikaları
 IV. Petrol rafinerileri
 V. Çimento fabrikaları
 Yukarıda verilen sanayi türlerinden han-

gilerinde enerji kaynaklarına yakınlık göz 
önünde bulundurulmaktadır?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) IV ve V E) II ve V

10. Ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 A) Sermaye bir sanayi tesisi kurulabilmesi için  
 en önemli faktörlerden biridir. 

 B) Dağıtım sürecinde ulaşım araçlarının rolü  
 büyüktür. 

 C) Doğal faktörler ekonomik faaliyetleri doğru- 
 dan etkilemektedir. 

 D) Tüketim günümüzde giderek azalmaktadır. 
 E) Ürünlerin piyasalarda rağbet görmesi, üretim  

 miktarını arttırmaktadır. 

11. Hammadde kaynakları sınırlı olmasına rağ-
men, hammadde ithali ile büyük gelişme 
gösteren ve Dünya ekonomisinde söz sahibi 
olan ülkelere, aşağıdakilerden hangisi örnek 
olarak verilebilir?

 A) Almanya
 B) ABD
 C) Rusya
 D) Japonya
 E) Meksika

12. Günümüzde doğal kaynakların aşırı ve bi-
linçsizce kullanımına yol açan olgularla ilgili 
olarak verilen;

 I. teknolojik gelişim,
 II. tüketim patlaması,
 III. aşırı sanayileşme,
 IV. nüfus artışı
 gibi  faktörlerden hangileri etkili olmamıştır?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve IV
 D) II ve III E) III ve IV

13. Doğal kaynakların tüketiminde aşağıda  
verilen dönemlerden hangisinde büyük bir 
artış yaşanmıştır?

 A) Neolitik dönemde
 B) Paleolitik Dönemde
 C) Kalkolitik dönemde
 D) Sanayi devrimi öncesinde
 E) Sanayi devrimi sonrasında

12345678910111213

EAABEECDADDAE
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1. Tüketim olgusu pek çok faktörden etkilenmekte-
dir.

 Aşağıda verilen etkenlerden hangisi tüke-
tim miktarı üzerinde diğerlerinden çok daha 
fazla etkilidir?

 A) Moda ve beğeniler
 B) İklim koşulları
 C) Pazarlama olanakları
 D) Gelir düzeyi
 E) Tanıtım ve reklam 

2. Tüketim miktarı kişi başına düşen gelirden  
etkilenmektedir. 
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 Buna göre, Dünya haritası üzerinde gösteri-
len ülkelerden hangilerinde tüketim diğerle-
rine göre çok daha fazladır?

 A) I ve II B) II ve III C)  III ve IV
 D) IV ve V E) III ve V

3. Petrol tüketimi ile gelişmişlik düzeyi arasında 
doğru orantı vardır. 

 Buna göre tüketim ile aşağıdakilerden han-
gisi arasında ters orantı bulunmaktadır?

 A) Nüfus artış hızı
 B) Gelir seviyesi
 C) Gelişmişlik düzeyi
 D) Elektrik ihtiyacı
 E) Doğal kaynak kullanımı

4. Doğal kaynak tüketiminin bu hızla sürmesi  
durumunda gelecekte pek çok sektörün sıkıntı 
yaşayacağı düşünülmektedir. 

 I. İnşaat
 II. Gıda
 III. Enerji
 IV. Otomotiv
 V. Tekstil
 Verilen bilgiye göre yukarıdaki sektörlerden 

hangilerinin doğal kaynakların tükenmesin-
den en fazla olumsuz olarak etkileneceği 
söylenebilir?

 A) I ve II   B) II ve III C) III ve IV
 D) IV ve V   E) II ve V

5. Aşağıda verilen faaliyetlerden hangisi sürdü-
rülebilir kalkınma kavramına uygun değildir?

 A) Tarım alanlarında erozyonu önleme  
 çalışmalarının yapılması

 B) Orman alanlarında kesim işlemlerinin azal- 
 tılması

 C) Geri dönüşüm ve arıtma sistemlerinin  
 yaygınlaşması

 D) Tarımsal üretimde genetiği değiştirilmiş  
 ürünlerin kullanılması

 E) Doğal kaynakların tüketiminde aşırılıktan  
 kaçınılması



Ev
re

ns
el

 İl
eti

şim
 Y

ay
ın

la
rı

ÜNİTE

4.
Ekonomik Faaliyet Türleri

9494

KONU TESTİ - 2

6. Aşağıdaki haritada beş merkez, bu merkezleri 
birbirine bağlayan yollar ve arazinin topograf-
yası gösterilmiştir. 
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 Üretim-dağıtım ve tüketim unsurları ele 
alındığında yukarıda verilen merkezlerden 
hangisine sanayi tesisi kurmak daha doğru 
olur?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

7. Yeni sektörlerin ortaya çıkmasında;
 I. tüketimin artması,
 II. ihtiyaçların çeşitlenmesi,
 III. doğal kaynakların artması
 gibi faktörlerden hangileri etkili olmamıştır?

 A) Yalnız I    B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II    E) II ve III

8.
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 Dünyada, ormanların dağılışı dikkate alındı-
ğında harita üzerinde gösterilen alanlardan 
hangisinde ormana dayalı sanayinin diğer-
lerinden daha fazla gelişmesi beklenir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

9. Dünyada yaşanan enerji darboğazını aşmak 
amacıyla alternatif enerji kaynakları değerlendi-
rilmektedir.

 Aşağıda verilenlerden hangisi bu tip kaynak-
lardan biri değildir?

 A) Dalga Enerjisi
 B) Rüzgar Enerjisi
 C) Hidroelektrik Enerjisi 
 D) Termik Enerji
 E) Jeotermal Enerji

10. Aşağıda verilen enerji kaynaklarından han-
gisi yenilenebilir türde bir enerji kaynağı de-
ğildir?

 A) Su
 B) Güneş
 C) Rüzgar
 D) Akarsu
 E) Petrol

11. Dünyada enerji tüketiminde aşağıdaki üretim 
türlerinden hangisinin ilk sırada yer aldığı 
söylenebilir?

 A) Turizm
 B) Ticaret
 C) Sanayi
 D) Ulaşım
 E) Finans

12. Ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 A) İklim sanayide yer seçiminde büyük önem  
 taşımaktadır. 

 B) Su kaynakları ekonomik faaliyetlerde etkili  
 değildir. 

 C) Enerji üretim merkezlerinin konumu bazı  
 sanayi türleri için belirleyicidir. 

 D) Hammadde-sanayi ilişkisi tarıma dayalı  
 sanayi  türlerinde sıkıdır. 

 E) Yer şekilleri ulaşımı etkilediğinden ekonomik  
 faaliyetleri de etkilemektedir. 
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13. Ekonomik faaliyetleri belirleyen süreçler dü-
şünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi di-
ğerlerinden farklı bir nitelik taşımaktadır?

 A) Rüzgar santrallerinden enerji üretilmesi
 B) Okyanuslarda balıkçılık yapılması
 C) Hammaddelerin kıtalar arasında taşınması
 D) Geniş alanlarda tarımsal üretim yapılması
 E) Yeraltından petrol çıkarılması

14. Dağıtım sürecinde ürünler farklı şekillerde piya-
salara ulaştırılmaktadır.

 Buna göre aşağıda verilen ürünlerden han-
gisinin dağıtımı diğerlerinden farklı bir yolla 
gerçekleştirilmektedir?

 A) Petrol
 B) Otomotiv
 C) Ahşap
 D) Şeker
 E) Konserve

15. Bir merkezde yakın çevrede yetiştirilen tarım 
ürünleri işletilerek farklı mallar ortaya çıkmakta 
ve bu mallar başka bölgelere ulaştırılmaktadır. 

 Buna göre bu merkezle ilgili olarak verilen; 

 I. Hammadde-sanayi ilişkisi belirgindir.
 II. Gelişmişlik düzeyi yüksektir.
 III. Ulaşım koşulları gelişmiştir. 
 gibi bilgilerden hangisi kesin olarak söylene-

bilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve II E) II ve III

16. ve 17. soruları aşağıda verilen metne 
göre cevaplayınız. 

 “Bir ülkenin gelişebilmesi için doğal kaynaklara 
ihtiyacı vardır. Ancak gelişebilmek için doğal 
kaynakların varlığı tek başına yeterli değildir. 
Benzer şekilde doğal kaynakların varlığı ülkede 
bazı dinamiklerin harekete geçmesiyle anlamlı 
olabilmektedir. İnsan gücü, bilgi birikimi, giri-
şimci ruhu, Ar-Ge çalışmalarının varlığı tüm bu 
doğal kaynakların ticari anlamda değer kazan-
masını sağlamaktadır. Yani doğal kaynaklar onu 
işletecek bilinçli bir insan gücü ile anlamlı olabil-
mektedir.”

16. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki ül-
kelerden hangisinin diğerlerinden farklı bir 
özellik gösterdiği söylenebilir?

 A) İngiltere
 B) Japonya
 C) ABD
 D) İran
 E) Hollanda

17. Yukarıda verilen paragrafta doğal kaynak-
ların verimli biçimde kullanılabilmesi için 
gereken etkenlerden;

 I.  kalifiye eleman,
 II.  sermaye,
 III. teknoloji kullanımı,
 IV. pazarlama ağı
 hangilerine vurgu yapılmamıştır? 

 A) I ve II
 B) II ve III
 C) III ve IV
 D) I ve III
 E) II ve IV
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18. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangi-
sinin üretim alanları diğerlerine göre çok 
daha geniştir?

 A) Muz
 B) Pirinç
 C) Buğday
 D) Kakao
 E) Haşhaş

19. Doğal kaynakların yalnızca ekonomik değer-
leri için aşırı, plansız ve bilinçsizce kullanılması 
doğal çevre üzerinde onarılmaz tahribatlara yol 
açmaktadır. 

 Aşağıda verilen coğrafi birimlerden hangisi 
açıklanan duruma tipik bir örnek oluşturur?

 A) Hazar Denizi
 B) Aral Gölü
 C) Akdeniz
 D) Tibet Platosu
 E) Tuz Gölü

20. Sanayi devriminin başlarında Avrupa’da kömür 
havzaları büyük önem kazanmıştır.

 Aşağıda verilenlerden hangisi kömür havza-
larının fazla olduğu ülkelerden biri değildir?

 A) İngiltere
 B) Yunanistan
 C) Fransa
 D) Polonya
 E) Almanya

21. Günümüzde kalkınma ve doğal kaynaklar ara-
sındaki ilişki “sürdürülebilir kalkınma” kavramı 
ile açıklanmaktadır. 

 Aşağıda verilenlerden;
 I. kırsal alanda avlanma serbestliği tanınması,
 II. evsel ve endüstriyel atıkların denize bıra-
  kılmasının engellenmesi,
 III. çevre temizliği hakkında sosyal eğitim ça-
  lışmalar yapılması,
 IV. geri dönüşüm sisteminin uygulanması
 hangileri sürdürülebilir kalkınma kavramına 

uymaz?

 A) Yalnız I    B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II    E) II ve III

22. Doğal kaynakların faydaları ile ilgili olarak 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış-
tır? 

 A) Enerji üretimini sağlamaları
 B) Canlı yaşamının devamlılığını sağla- 

  maları
 C) Pek çok sanayi türü için ham madde  

  sağlamaları
 D) Üretim için gerekli ortamı sağlamaları
 E) Beslenmek için gereken koşulları sağ- 

  lamaları

12345678910111213141516171819202122
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MEDENİYETLER MERKEZİ
TÜRKİYE
Anadolu yarımadası, eski kıtaların kesişim nokta-
sında, Akdeniz-Karadeniz havzalarının birbirine 
bağlandığı boğazlara sahip, geçmişi çok eskiye 
dayanan bir bölgedir. Türkiye’nin Dünya üzerindeki 
önemi kavrayabilmek için, coğrafi konum özellikle-
rini bilmek gerekmektedir. 

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Avantajları

• Türkiye 36-42¡ Kuzey paralelleri ile 26-45¡ Doğu  
meridyenleri arasında yer almaktadır. 

• Türkiye Kuzey yarımkürede, orta kuşakta yer 
alan bir ülkedir. 

Orta kuşakta yer aldığı için;

• İklim çeşitliliği, bitki çeşitliliği ve tarım ürünü çe-
şitliliği fazladır. 

• Yıl içinde farklı iklim koşulları yaşanmaktadır.

• Ilıman iklim koşullarından dolayı insan yaşamı 
için ideal koşullara sahiptir. 

• Asya ve Avrupa kıtalarında toprağı bulunan, 
çok kültürlü bir ülkedir. Ayrıca coğrafi konumu 
sayesinde binlerce yıldır ana ulaşım hatlarının 
kesiştiği bir merkez olma özelliğine sahiptir. 

• Akdeniz ve Karadeniz havzalarını birbirine bağ-
ladığı için bulunduğu bölgede stratejik bakımdan 
en önemli ülkedir. 

• Üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan denizcilik,  
turizm, balıkçılık gibi faaliyetler için ideal koşullar 
taşımaktadır. 

• Türkiye kıyıları turizm olanakları bakımından ol-
dukça büyük ekonomik potansiyel taşımaktadır. 

• Kısa mesafede değişen yer şekilleri ve yükselti 

özellikleri zengin bir bitki ve hayvan varlığı ba-

rındırmasını sağlamıştır. Yıl içinde aynı anda  

farklı iklimsel koşullar yaşanması, ülkede kültü-

rel çeşitliliğe zemin hazırlamıştır. 

• Türkiye’nin yer altı ve yer üstü kaynakları bakı-

mından zengin bir altyapısı vardır. Bu potansi-

yeli ve genç-dinamik nüfusu ile birleşen Türkiye 

hızla gelişen bir İslam ülkesidir. 

• Türkiye, aynı zamanda binlerce yıllık bir Türk 

kültürüne, bağlarını Hititlerden alan Anadolu  

uygarlıklarına ve İslam dininin değerleri ile yoğ-

rulmuş çeşitlilik içeren bir kültürel yapıya sahip-

tir. 

Medeniyetlerin Buluşma Noktası Anadolu

Anadolu yarımadası, insanlık tarihinin en eski yer-
leşmelerine ev sahipliği yapmaktadır. Örneğin, 
Konya Ovasının kenarındaki Çatalhöyük insan-
lık tarihinin en eski köy yerleşmesidir. Anadolu  
üzerinde bunun gibi yüzlerce arkeolojik değeri 
görmek mümkündür. Anadolu’da insanlık tarihi 
boyunca onlarca uygarlık kurulmuş ve yıkılmıştır.  
Bu uygarlıklar günümüze geniş ve derin bir uygar-
lık sentezi bırakmıştır. Anadolu’da Dünya’nın diğer 
bölgelerinde görülmeyecek kadar çok uygarlık ku-
rulmasında;

• Kıtalar arası bir geçiş noktası olması

• İki büyük iç denizi birbirine bağlaması

• Ana ticaret yolları üzerinde yer alması

• Eski kara kütlelerinin merkezinde yer alması  
etkili olmuştur. 
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Anadolu’da tarihsel sırasıyla kurulan başlıca büyük 
uygarlıklar şunlardır. 

• İlkçağda: Hitit – Frig – Lidya – Urartu – İyon – 
Roma 

• Ortaçağda: Bizans – Selçuklu – Anadolu Sel-
çuklu – Beylikler

• Yeni ve Yakınçağda: Osmanlı Devleti 

• Günümüzde: Türkiye Cumhuriyeti

Bunların dışında, Anadolu her dönemde işgal ve  
istilalara uğramıştır. Örneğin Kavimler Göçü’nde, 
haçlı seferlerinde pek çok kavim Anadolu’yu ele 
geçirmeye çalışmışsa da başarılı olamamıştır. Bu 
zengin tarihsel altyapı Anadolu’nun “Medeniyetle-
rin Beşiği Olan Topraklar” olarak nitelendirilmesini 
sağlamıştır. 

Ülkemizdeki Başlıca Önemli Tarihsel ve Kültürel 
Değerler
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TÜRKİYE’DE ARAZİ KULLANIMI
Yer Şekillerinin Arazi Kullanımına Etkisi

Yer şekilleri arazide yapılacak ekonomik etkinlikleri 
doğrudan etkilemektedir. Arazinin düz olması yapıla-
cak faaliyetleri kolaylaştırırken, arazideki engebelerin 
fazla olması her tür faaliyeti zorlaştırmaktadır. Türkiye 
deniz seviyesinden başlayıp, 5137 metreye kadar 
değişen çeşitli yükselti basamaklarında, jeomorfolo-
jik olarak kendine has özelliklere sahip pek çok yer 
şeklini barındırmaktadır. Bu çeşitlilik Türkiye’de arazi 
kullanımı üzerinde etkili olmuştur. 
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Türkiye’de arazilerin eğim değerlerinin oransal dağılışı

Türkiye’de arazilerin önemli bir bölümü engebeli, bir 
kısmı ise çok eğimlidir. Türkiye’de engebeli arazile-
rin fazla olması;
I. Tarım alanlarının dar olmasına
II. Tarımsal faaliyetlerin zorlaşmasına
III. Tarım alanlarında hala insan ve hayvan gücü  
 kullanılmasına
IV. Erozyon şiddetinin fazla olmasına
V. Ulaşım koşullarının pek çok yerde elverişsiz  
 olmasına
VI. Sulama problemlerinin yaygın olmasına
VII. Hidroelektrik potansiyelinin yüksek olmasına
VIII. Genelde kuru tarım ürünlerinin yetiştirilmesine  
 yol açmıştır. 

Engebeli arazilerin fazlalığı tarımsal üretimin zor koşullar  
altında gerçekleştirilmesine yol açmıştır. 
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Geriye kalan arazilerin önemli bir kısmı dalgalı  
düzlük ve düzlük vasfı taşımaktadır. Bu araziler ge-
nelde tarım alanı olarak kullanılmakla beraber kent-
lerin büyük bölümü bu tip alanlarda kurulmuştur. 

Arazilerin Kullanım Alanları
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Ülkemiz oldukça yüksek ve engebeli bir ülke oldu-
ğundan, toprakların tümü tarımda değerlendirilecek 
durumda değildir. Ekili dikili alanlar (tarla-seb-
ze-meyve bahçeleri, zeytinlikler ve nadas alanları) 
toplam yüzölçümünün 1/3’ü kadardır. Nadas alan-
ları bu oranın dışında tutulursa ülke-mizde arazinin 
ancak 1/4’ünün, tarımsal amaçla kullanıldığı anla-
şılmaktadır. Nadas alanları geniş, tarımsal verim 
düşük olduğu için ülkemizde modern (intansif) tarım 
metotları uygulanmalıdır. 

Cumhuriyetin ilk yıl-
larından bu güne 
tarım topraklarının 
önemli ölçüde art-
tığı görülmektedir. 
Bu durumun nedeni, 
tarımda ma-kine 
kullanımının yay-
gınlaşması ve tarım 
dışı arazilerin tarıma 
kazandırılmasıdır. 
Tarım alanlarının 
yüzölçümüne oranla en fazla olduğu bölgemiz 
Marmara’dır. İç Anadolu ve Ege Bölgeleri de, tarım 
alanlarının oldukça geniş olduğu bölgelerdir. Ak-
deniz, Karadeniz ve özellikle de Doğu Anadolu’da 
dağların geniş yer tutması, eğim değerlerinin fazla 
olması bu bölgelerde tarım alanlarının oransal ola-
rak oldukça az olmasına yol açmıştır. 

Orman arazileri ülke yüzölçümünün 1/4’ünü oluştu-
rur. Gerçek anlamda en yoğun orman alanı Kuzey 
Anadolu Dağlarının kuzey kesiminde yer almakta-
dır. Tüm orman alanlarının % 80’i kıyı bölgelerde 
yer alır. Bu durumun nedeni ülkemizde dağların 
genel olarak kıyıya paralel uzanması ve bunun so-
nucunda da iç kesimlerde yağış miktarının oldukça 
düşük olmasıdır. Ormanlar bulundukları bölgelerde 
halkımız için önemli bir geçim kaynağıdır. 

Çayır ve meralar toplam arazinin 1/5’i kadardır. 
Çayır-mera ve orman alanları cumhuriyetin ilk yılla-
rından bu yana sürekli daralmaktadır. Makineli ta-
rımın yaygınlaşması, yanlış arazi kullanımı, orman 
yangınları ve aşırı otlatma bu alanların daralma-
sında etkili olmuştur. Çayır ve meraların geniş alan 
kapladığı Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu Bölge-
lerinin genelinde hayvancılık önemli bir ekonomik 
faaliyettir.

Arazilerin Tarımda Kullanımı

Tarım alanlarının kullanımı genelde şekilde göste-
rildiği gibidir. Akarsu boylarında, vadiler boyunca 

uzanan sulu tarım alanlarında, genellikle ekonomik 
değeri yüksek endüstri bitkileri yetiştirilir. Bu vadi-
lere yandan katılan daha küçük sulu tarım alanla-
rında endüstri bitkilerinin yanı sıra meyve ve sebze 
bahçeleri yer almaktadır. 
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Tarımsal faaliyetler Konya Ovası gibi geniş tarımsal düzlük-
lerde yoğunlaşmaktadır. 

Ova ve havzalarımızı kuşatan basamaklarda  
(sekiler ve platolarda) genellikle buğday tarımı ya-
pılmaktadır. Güneye bakan az eğimli yamaçlarda, 
özellikle de kumlu-kireçli topraklarda üzüm bağları 
görülmektedir. Daha yüksek düzlüklerde arpa-yulaf 
gibi serin koşullara uyumlu tarım ürünleri yetiştirilir. 
Bu alanları birbirine bağlayan eğimli yamaçlar ge-
nellikle mera ve otlak değerlendirilmektedir. Yüksek 
dağlık alanların bir bölümü tarım dışı arazilerdir. 
Buralarda sıcaklık koşulları yetersiz olduğundan 
tarımsal üretim yapılamaz. 

TÜRKİYENİN EKONOMİ POLİTİKALARI 

SEKTÖREL DAĞILIMI NASIL 

ETKİLEMİŞTİR?

1923-1932 Dönemi

• Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye ekonomisi 
ağır geçen savaşlar, mağlubiyetler, kapitülas-
yonlar nedeniyle oldukça kötü durumdaydı.

• Ülkenin içinde bulunduğu geri kalmışlık  
nedeniyle acilen ekonomik çalışmalar yapılması 
gerektiği düşünülerek 1923 İzmir İktisat Kong-
resi toplanmıştır. 

• Bu kongre Türkiye’nin kuruluş sürecinde ekono-
mik eğilimlerin belirlenmesi bakımından belirle-
yici olmuştur.

• Bu evrede devlet serbest piyasa ekonomisini 
desteklemiştir. Özel girişimciliği desteklemek 
amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar-

dan başlıcaları şunlardır;

• İş Bankası (1924) ve Sanayi-Maadin (1925) 

Bankalarının kurulması.

•  Aşar Vergisinin kaldırılması (1925)

• Çiftçiye kredi olanakları verilmesi (1926)

• Teşvik-i Sanayi kanununun çıkarılması 
(1926)

• Madenler ve sigara üretimi devlet denetimine 
alınmıştır. 

Ancak bu dönemde devlet özel sektörü destek-

lese de ülkenin içinde bulunduğu mevcut durum  

nedeniyle, özel sermaye gelişme gösterememiştir. 

1929’da büyük ekonomik buhranın başlamasıyla 

Türkiye devletçi ekonomi politikasına yönelmiştir. 

Bu tarihten itibaren büyük sanayi yatırımları devlet 

eli ile yapılmaya başlanmıştır. İthalata yüksek kota 

ve vergiler getirilerek iç piyasadaki üretici koruma 

altına alınmıştır. 

1932-1950 Dönemi

• Bu dönemde Türkiye devletçi ekonomik kal-

kınma modeline geçmiştir. Bu geçişte Dün-

ya’daki siyasal kutuplaşmanın da etkisi olmuştur. 

Ülkede ekonomik altyapının zayıflığı nedeniyle 

kapitalizmle, Sovyet modeli arasında bir yönelim 

ortaya çıkmıştır. 

• Sanayi ve Maadin Bankası, “Sümerbank” adını 

almıştır (1933). Etibank kurularak maden ve yer 

altı kaynaklarının işletimi bu kuruma verilmiştir 

(1934). Sümerbank kağıt işletmeleri (daha sonra 

adı SEKA) 1936’da, Karabük Demir-Çelik Fabri-

kasına başlanması (1936-1939) bu evrede ger-

çekleşmiştir. 

• I. Beş Yıllık Plan uygulamaya girmiştir. Bu plana 

bağlı olarak demir yolları, kömür işletmeleri, te-

lefon şirketleri, limanlar devletleştirilmiştir. Bu 

dönemde Türkiye demir yollarının çok önemli 

bir bölümü inşa edilmiştir. 
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• 1938-1942 yılları arasında ikinci beş yıllık 

kalkınma planı uygulamaya girmiştir. Ancak 

Dünya’da yaşanan büyük savaş döneminde  

istenen başarı yakalanamamıştır. Ülkede geniş 

kitleler askere alınmış, savaş harcamaları art-

mış böylece ülke ekonomisi durağanlaşmıştır. 

• Savaş yıllarının bitmesiyle birlikte, katı devletçi 

ekonomi politikası gevşetilmiştir (1945-1950) 

1950-1960 Dönemi

İzmit Seka kağıt fabrikasının açılışına katılan İsmet İnönü ve 
bakanlar. Bu dönemde büyük sanayi tesisleri devlet tarafından 
açılmıştır. 

• Bu dönemde devletçi politika büyük ölçüde terk 
edilerek, serbest piyasa ekonomisine geçilmeye 
başlanmıştır. 

• Özel sektöre devlet tarafından verilen büyük 
teşviklerle tarım, sanayi ve ulaştırma alanlarında 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

• İç ve dış yatırımcılar teşvik edilmiştir. 

Eskişehir uçak fabrikasında üretilen bir hafif yolcu uçağı. Ulu-
sal sanayinin bu önemli tesisi 1950’li yıllarda kapatılmıştır. 

• Olumlu gelişmelere rağmen eldeki döviz stok-

ları bütünüyle tüketilmiş, yanlış yatırım politi-

kaları nedeniyle devlet teşebbüsleri verimsiz 

hale gelmiştir. Ortaya çıkan döviz darlığı ülkede 

ekonominin bozulmasına yol açmıştır. Özel-

likle Türkiye enflasyon (paranın sürekli değer  

yitirmesi) kavramıyla bu evrede tanışmıştır.

1960 Sonrası Dönem

• Ekonomik kalkınmanın planlı bir biçimde ger-

çekleştirilebilmesi için Devlet Planlama Teşkilatı  

kurulmuştur(1960). 1963-1967 yılları arasında  

I. Beş yıllık kalkınma planı uygulamaya konul-

muştur. Birinci beş yıllık plandan bu güne 9 adet 

kalkınma planı denemişse de bunların büyük 

bölümünde istenen sonuçlar alınamamıştır. 

• Bu dönemde Türkiye ekonomisi giderek kö-

tüye gitmiştir. Özellikle enflasyonun çok yüksek  

olması, dış ticaret açığının her yıl daha da 

büyümesi, ithalatın ihracattan çok daha fazla  

olması, işsizlik ve yoksulluk gibi sosyal problem-

leri beraberinde getirmiştir. 

• Türkiye ekonomisinin gelişiminde en önemli 

dönem 1983 ve sonrasında gerçekleşmiştir. Bu 

dönemde Türkiye’nin kapıları tümüyle dışa açıl-

mış ve döviz alım satımı serbest bırakılmıştır. İlk 

kez Menkul Kıymetler Borsası kurulmuştur.

2000199019701950

Nüfusun sektörel dağılımında yaşanan değişim grafiği. 
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• 1983’ten günümüze liberal ekonomik politika 

izlenmektedir. Bu politika ile devlet yapısı kü-

çültülmekte ve devlete ait olan müesseseler ge-

nellikle yabancı yatırımcılara devredilmektedir. 

Bu durum özelleştirme olarak adlandırılmakta-

dır. Her ne kadar özelleştirme yolu ile devletin 

yatırımlar için ihtiyacı olan paranın temin edile-

bileceği söylenmişse de istenilen başarı yakala-

namamıştır. 

• Ülkemizde liberal ekonomi politikasının uygu-

lanması ile Türkiye, Dünyaya entegre olmuş 

ve bazı sanayi türleri önemli ölçüde gelişmiştir. 

Ancak hala ülkedeki ekonomik sorunlar giderile-

memiştir. 

Son yıllarda ülkemizde hızlı tren ulaşımı başlamış, hızla ge-
lişmiştir.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN
SEKTÖREL DAĞILIMI
Ekonomi üç temel sektör üzerinde gelişme gös-
termiştir. Bunlar birincil (tarım), ikincil (Sanayi) 
ve üçüncül (hizmet) olarak gruplandırılmaktadır.  
Nüfusun sektörel dağılımı ülkelerin gelişmişlik dü-
zeyi ile ilgili en önemli kriterlerden biridir. Türkiye’de 
nüfusun önemli bir bölümü hizmet ve tarım sektörle-
rinde çalışmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarından bu 
yana sanayi sektöründe beklenen atılım yapılama-

mıştır. Son yıllarda sanayi sektörünün de giderek 
önem kazanmasıyla Türkiye’nin yakın gelecekte bir 
sanayi ülkesi olması beklenmektedir. 

TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER

Türkiye ekonomisi hem fiziki hem de beşeri faktör-
lerden etkilenmiş, gelişiminde bu faktörlerin doğ-
rudan etki olmuştur. Ekonomiyi etkileyen faktörler 
temelde ikiye ayrılmaktadır.

A. Fiziki Faktörler

I. Coğrafi Konum

• Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım ada 
olduğundan denizcilik, turizm ve balıkçılık faali-
yetleri için uygun koşullar taşımaktadır. Her yıl 
boğazlardan geçen 50.000 civarındaki gemi ül-
kemizin stratejik önemini arttırmaktadır. 

• Türkiye üç kıtanın kesiştiği, önemli bir kavşak 
noktasıdır. Bu nedenle tarih boyunca önemli 
ticaret yolları Anadolu’dan geçmiştir (Kral yolu, 
İpek Yolu, Baharat yolu, vb). Ayrıca Türkiye’nin 
bu özelliği binlerce yıldır ulaşım ağının da önemli 
ölçüde gelişmesine yol açmıştır. 

• Türkiye’de farklı mevsimlerin yaşanmakta oluşu 
özellikle tarımsal üretim çeşitliliğini, buna bağlı 
olarak da tarıma dayalı sanayinin gelişmesini 
sağlamıştır. Türkiye, Dünya’da ender bitki çeşit-
liliğe sahip ülkelerden biridir. 

• Türkiye’de önemli stratejik yer altı kaynakları 
vardır. Bu kaynaklardan özellikle Bor gelece-
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ğin en önemli yakıtı olarak kabul edilmektedir. 
Ayrıca Türkiye’nin komşularının zengin petrol 
yataklarına sahip olması, Türkiye’nin bulunduğu 
bölgede daima önemli bir aktör olmasını sağla-
mıştır. 

• Türkiye, farklı kültür ve uygarlıklara ev sahipliği 
yapmış bir ülkedir. Bu sayede zengin turistik de-
ğerlere sahiptir. Her yıl milyonlarca insan Türki-
ye’deki bu değeri görmeye gelmektedir. 

• Ülkenin özellikle doğusunda ve kuzeyinde zen-
gin su kaynaklarının bulunması Türkiye’yi bölge 
ülkeleri içinde en avantajlı ülke konumuna sok-
maktadır. 

Yer şekilleri

Türkiye’de arazi büyük ölçüde yüksek ve engebeli-
dir. Engebeli arazilerin fazla olması;

• Sanayinin belirli bölgelerde gelişmesini engelle-
miş

• Ulaşım koşullarını olumsuz yönde etkilemiş

• Yüzölçümüne göre tarımsal üretim koşullarını 
düşürmüş

• Altyapı ve ulaştırma hizmetlerini zorlaştırmıştır. 

Bu nedenlerle Türkiye’de ekonomik faaliyetler 
büyük ölçüde ülkenin batısındaki Marmara-Ege ve 
İç Anadolu bölgelerinde gelişme göstermiştir.

Heyelan ve toprak kaymaları, ülkemizde ulaşımı olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir. 

Yer şekillerinin ekonomiye olumlu etkileri de vardır. 

• Zengin bitki ve hayvan çeşitliliğinin olması

• Tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması

• Turizm çeşitliliğinin fazla olması

• Hidroelektrik üretiminin fazla olması bunlardan 
başlıcalarıdır. 

İklim

İklim koşulları Türkiye ekonomisini etkileyen fiziki 
faktörlerden biridir. İklim ekonomiyi dolaylı yoldan 
etkiler. 

• İklim çeşitliliği turizm olanaklarının çeşitlenmesini

• Tarımsal üretim olanaklarının gelişmesini ve çe-
şitlenmesini

• Farklı bitki topluluklarının bulunması endüstri 
için hammadde ihtiyacının ve çeşitliliğinin sağ-
lanmasını mümkün kılmıştır. 

Ancak iklimin ekonomi üzerinde olumsuz etkileri 
de vardır. Örneğin Doğu Anadolu’da iklim koşulla-
rının elverişsiz olması burada tarım ve sanayinin 
gelişmesinin önündeki önemli engellerden biridir. 
Benzer şekilde iç kesimlerde kurak ve yarı kurak  
iklimlerin etkili olması, ülkede tarım alanlarının % 
75’inin kuru tarım ürünlerine ayrılmasına yol açmıştır.

Doğal Kaynaklar

Türkiye doğal kaynaklar bakımından Dünya’nın sa-
yılı ülkelerinden biridir. Doğal kaynakların çeşit-liliği 
Türkiye’yi daha güçlü kılmaktadır. Zengin yer altı 
ve yerüstü kaynaklarının varlığı sayesinde üretim 
çeşitliliği de fazladır. 
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B.BEŞERİ FAKTÖRLER

Nüfus

Üretim koşullarını etkileyen en önemli faktörler-
den biri de nüfustur. Üretim sürecinin devamlılığı  
dinamik bir nüfusa ve tüketime ihtiyaç duymaktadır. 
Bu bakımdan Türkiye bölgesinde avantajlı ülkeler-
den biridir. Ancak; aşırı nüfus artışı beraberinde 
pek çok sorunu da getirebilmektedir. Nüfusun eği-
timi, barınması, iş sahibi olması ülke ekonomisine 
bir yük oluşturmaktadır. Diğer taraftan işgücünün 
ucuz, pazarın geniş olması Türkiye’nin avantajları 
olarak gösterilebilir.

Sermaye

Türkiye mevcut fiziki koşullara ve insan kaynakla-
rına rağmen sermaye bakımından yetersiz bir ül-
kedir. Bunda Osmanlı İmparatorluğunun sömürge 
siyaseti izlememesi etkili olmuştur. Ayrıca, Osmanlı 
devletinde özel mülkiyetin olmaması, toprakların 
padişaha ait olması gibi etkenler girişken burjuva 
sınıfının oluşmasına engel olmuştur. Diğer taraftan 
cumhuriyet yıllarına kadar toplumda bir sermaye 
birikimi oluşmamıştır. Türkiye’de gerçek girişimci-
lik ancak 1950’li yıllardan itibaren başlamıştır. Her  
durumda Türkiye’nin üretimdeki en önemli sıkıntısı 
sermayedir. Bu nedenle doğal kaynaklar yabancı 
ülkelere verilerek sermaye kaynakları yaratılmaya 
çalışılmaktadır. 

Ulaşım

Ulaşım koşulları ekonomik faaliyetleri doğrudan  

etkiler. Ülkemizde ulaşım koşullarının elverişli ol-

duğu Marmara, Ege ve İç Anadolu’da tarım, sanayi, 

turizm ve finans gibi sektörler gelişmişken, ulaşımın 

elverişsiz olduğu Doğu Anadolu ve Kara-deniz Böl-

geleri gelişmemiştir. 

Enerji Kaynakları

Türkiye’de enerji potansiyeli yüksektir. Fakat bu 
potansiyel yeterli yatırımlar yapılmadığı için değer-
lendirilememektedir. Ülkede hızla gelişen sanayi 
ve artan nüfus, enerji ihtiyacını her geçen gün ar-
tırmaktadır. Bu nedenle enerji kaynakları Türkiye 
için stratejik önem taşımaktadır. Fakat enerji kay-
nakları istenilen ölçüde gelişmediğinden, Türkiye 
enerji ithal etmektedir. Özellikle, doğalgaz ve pet-
rolde dışa bağımlılık Türk ekonomisi üzerindeki en 
önemli yüktür.

Teknolojik Gelişmeler

Teknolojik gelişim ekonominin dinamosudur. Geç-
mişte Türkiye teknoloji ithalatçısı bir ülke konumun-
dayken günümüzde bazı sanayi türlerinde teknoloji 
ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Özellikle 
tekstil ve beyaz eşya sektörleri bu duruma örnektir. 
Türkiye’nin sağlıklı ve güçlü bir biçimde kalkına-
bilmesi teknoloji ve Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) 
alanlarında yapacağı yatırımlara bağlıdır. 
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1. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin 
coğrafi konumundan bağımsız olarak deği-
şim gösteren bir özelliktir?

 A) İklim çeşitliliğinin fazla olması
 B) Nüfus miktarının fazla olması
 C) Ulaşım yollarının kesiştiği bir yerde yer al-

ması
 D) Stratejik öneminin fazla olması
 E) İthalat giderlerinin fazla olması

2. Türkiye’de kültürel çeşitliliğin fazla olma-
sında;

 I. kıtalar arası bir geçiş noktası olması,
 II. iki büyük iç denizi birbirine bağlaması,
 III. ana ticaret yolları üzerinde yer alması
 gibi özelliklerden hangileri etkili olmuştur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I – II ve III

3. Tarih boyunca önemli ulaşım hatları Anado-
lu’dan geçmiştir diyen bir kişi;

 I. Kral Yolu,
 II. İpek Yolu,
 III. Baharat Yolu,
 IV. Trans Asya Yolu,
 V. İran transit kara yolu

 gibi yollardan hangisini bu duruma örnek 
olarak gösteremez?

 A) I         B) II           C) III          D) IV          E) V

4. Günümüzde geri kalmış yerlerin gelişimini hız-
landırmak amacıyla kalkınmada öncelikli yöre-
ler belirlenmiştir.

 

��
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 Harita üzerinde gösterilen alanlardan han-
gisi bu tip yörelere örnek olarak gösterile-
bilir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

5. Türkiye’de devletçilik politikası aşağıda ve-
rilen tarihsel süreçlerden hangisinde belir-
gin olarak yaşanmıştır?

 A) 1923-1932
 B) 1932-1950
 C) 1950-1960
 D) 1960-1980
 E) 1980-Günümüz arası

6. Aşağıda verilenlerden hangisi Cumhuriyetin 
ilk yıllarında (1923-1932) ekonominin geliş-
mesi için yapılan çalışmalardan biri değil-
dir?

 A) İş Bankasının kurulması
 B) Aşar Vergisinin kaldırılması 
 C) Toprak reformunun uygulamaya girmesi
 D) Teşvik-i Sanayi kanununun çıkarılması 
 E) Madenler ve sigara üretiminin devlet dene- 

  timine alınması

7. Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizde 
ekonomiyi etkileyen beşeri faktörlerden biri 
değildir?

 A) Doğal kaynaklar
 B) Sermaye
 C) Ulaşım
 D) Enerji kaynakları
 E) Teknolojik gelişmeler
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8. Türkiye’de ekonomiyi etkileyen doğal fak-
törlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

 A) Doğu Karadeniz’de engebenin fazla olması  
  tarım alanlarının sınırlı olmasına yol  
  açmıştır. 

 B) Doğu Anadolu’da iklim koşullarının elve- 
  rişsiz olması transit taşımacılığı olumsuz  
  yönde etkilemiştir.

 C) Demiryolu ağının yaygın olması yük  
  taşımacılığını kolaylaştırmıştır.

 D) İç kesimlerde kuraklığın fazla olması tahıl  
  tarımının fazla olmasına yol açmıştır. 

 E) Kıyı uzunluğunun fazla olması turizm  
  potansiyelini arttırmıştır. 

9. Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonominin 
büyük ölçüde çökmüş olmasında;

 I. kapitülasyonlar,
 II. dış borçlar,
 III. hammadde yetersizliği,
 IV. uzun süren savaşlar,
 V. sermaye yetersizliği
 gibi etkenlerden hangisi etkili olmamıştır?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

10. Türkiye’de ilk sanayi tesisleri belirli sanayi tür-
lerinde kurulmuştur.

 Aşağıda verilenlerden hangisi bu sanayi 
türlerinden biri değildir?

 A) Şeker
 B) Dokuma 
 C) Demir çelik
 D) Çimento
 E) Konserve

11. Türkiye’de nüfusun hızlı artması ekonomi  
üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilmektedir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu etkilerden biri 
değildir?

 A) Kişi başına düşen gelirin azalması
 B) Eğitim ve sağlık hizmetlerini yetersiz  

  kalması
 C) Demografik yatırımların arttırılması
 D) İşsizlik olgusunun artması
 E) Ucuz işgücü temininin sağlanması

12. 
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 Türkiye’de arazilerin eğim değerlerine göre 
dağılımının verildiği grafikten yararlanılarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 A) Düz alanlarda kentlerin kurulmuş olduğuna
 B) Sanayi bitkilerinin ovalarda yetiştirildiğine
 C) Eğimli alanların arazinin %80’e yakın  

  olduğuna
 D) Yer şekillerinin tarım ürünü çeşitliliği  

  sağladığına
 E) Ulaşım koşullarının elverişli olduğuna

13. Aşağıdaki şekilde bir arazinin profili ve bu ara-
zinin başlıca üniteleri gösterilmiştir. 
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 Verilen şekil üzerindeki ünitelerden hangisi 
genellikle sulanabilir niteliktedir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V
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14. Kalkınmada öncelikli bir yörede aşağıda-
kilerden hangisinin yapılmasının bölgenin 
gelişimine bir katkısı bulunmaz?

 A) Vergi indirimi yapılması

 B) Enerji fiyatlarının düşürülmesi

 C) Teşviklerin sanayi dışı sektörlerde   
  değerlendirilmesi

 D) Alternatif ürün seçeneklerinin geliştirilmesi

 E) Çiftçinin desteklenmesi

15. Türkiye’de engebeli araziler oldukça fazladır.
 Bu durum aşağıda verilenlerden hangisinin 

nedeni olarak gösterilemez?

 A) Ulaşımın zor olması
 B) Erozyonun fazla olması
 C) Tarım alanlarının dar olması
 D) Bitki çeşitliliğinin fazla olması
 E) Nemli hava kütlelerinin etkili olması

16. Türkiye’de uygulanan ekonomi stratejileri 
ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

 A) 1923-1932 yılları arasında, devlet ser-
best piyasa ekonomisini desteklemiş, özel  
girişimciliği desteklemek amacıyla çalış-
malar yapmıştır.

 B) 1932-1950 yılları arasında devletçi ekono-
mik kalkınma modeline geçilmiştir. 

 C) 1950-1960 yılları arasında devletçi politika 
büyük ölçüde terk edilerek, serbest piyasa 
ekonomisine geçilmiştir.

 D) 1950-1960 yıllarında büyük ekonomik kal-
kınma gerçekleştirilmiş, devlet hazinesi 
fazla vermiştir. 

 E) 1960 yılında Ekonomik kalkınmanın planlı 
bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için  
Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur.

17. I.  Liberalizm
 II. Sosyalizm
 III. Devletçilik
 Yukarıda verilen ekonomik yaklaşımlardan 

hangileri, günümüzde Türkiye’de uygulan-
maktadır?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I – II ve III

18. Türkiye’nin coğrafi konumu incelendiğinde 
büyük avantajlara sahip bir ülke olduğu görü-
lür. Türkiye, insan yaşamı için en ideal olan, 
orta kuşakta yer almaktadır. Bu özelliğinden 
dolayı Türkiye toprakları, tarihin en eski dö-
nemlerinden beri hep büyük devletlere beşiklik 
etmiş ve çok sayıda medeniyetlerin kurulma-
sına zemin hazırlamıştır. Türkiye bu özelliğini 
coğrafi konumundan dolayı gelecekte de koru-
yacaktır.
Yukarıdaki parça incelendiğinde aşağıda 
verilen bilgilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye’nin uygun coğrafi konumu.
B) Türkiye’nin uygun iklim koşulları.
C) Türkiye’de geçmişten günümüze değin sü-

rekli medeniyetlerin kurulduğu
D) Türkiye’nin insan yaşamı için uygun ilklim 

koşulları taşıdığı
E) Türkiye’nin stratejik konumunun taşıdığı 

riskler.

19. Türkiye’de doğal koşulların ekonomik fa-
aliyetlere etkileri düşünüldüğünde, düşük 
sıcaklık değerlerinin ulaşımı en fazla olum-
suz yönde etkilediği alan aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 A) Bursa çevresi
 B) Erzurum-Kars Platosu
 C) Konya Ovası
 D) Ergene Bölümü
 E) Gediz Çukurluğu

12345678910111213141516171819
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TÜRKİYE’DE 
TARIM VE HAYVANCILIK

Türkiye’de Tarımı Etkileyen Faktörler

Yer Şekilleri

• Türkiye’de tarımsal üretim üzerinde en fazla  
etkili olan faktör yer şekilleridir. Türkiye’de ara-
zinin önemli bir bölümünün yüksek ve engebeli 
olması tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etki-
lemektedir. 

• Türkiye’de ekili-dikili alanlar toplam arazinin yak-
laşık 1/4’ünü oluşturmaktadır. Bu alanların çok 
büyük bir bölümünde tahıl tarımı yapılır. Tahıl 
tarımının bu denli yaygın olmasında yüksek  
düzlüklerin geniş yer tutması ve iklim koşulları 
etkilidir. 

• Cumhuriyetin kurulmasından bu yana tarım 
alanlarının yüz ölçümü önemli oranda artmıştır. 
Bu artışta mera ve otlakların tarıma açılması, 
orman alanlarında tarım arazilerinin oluşturul-
ması ve özellikle makineli tarımın yaygınlaşması 
ile birlikte kullanılmayan arazilerin de tarım alan-
larına dahil olması etkili olmuştur.

Eğimli arazilerde tarımsal üretim insan emeğine dayanmakta-
dır. Bu durum çay üretiminde belirgin biçimde görülmektedir. 

İklim Koşulları

• İklim koşulları tarımsal üretimi olumlu veya 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Örneğin, 
iklim çeşitliliğinin fazla olması tarımsal ürün çe-
şitli-liğinin de fazla olmasını sağlamıştır. Ancak; 

özellikle iç kesimlerde yaşanan kuraklık üretim 
miktarlarının düşük olmasına yol açmaktadır. 

• Doğu Anadolu’da tarımsal üretim iklim koşulla-
rının elverişsizliği nedeniyle istenilen düzeyde 
değildir. 

• Ülkemizde genel anlamda kurak ve yarı kurak 
iklimler etkili olduğundan ciddi sulama problemi 
yaşanmaktadır. Sulama problemleri, nadas 
alanlarının fazla olmasına ve yer yer ilkel (eks-
tansif) tarım metotlarının uygulanmasına yol aç-
maktadır. 

• İklim koşulları nedeniyle ülkemizde tarım ürün-
lerinin bölgesel olarak dağıldığı görülür. Uygun 
iklim koşullarının yaşandığı alanlarda tek bir 
tarım ürününün kesintisiz olarak yetiştirildiği 
monokültür kuşakları oluşmuştur.

 Mikroklima kavramı : Bulunduğu coğrafi böl-
genin iklim koşullarının dışında, genellikle dar 
alanlarda görülen iklim türüdür. Örneğin; Iğdır 
Ovası’nda iklim koşullarının ılıman olması, 
mikroklima olgusuna kanıt olarak gösterilebilir.

Toprak Koşulları

• Toprak bakımı, niteliği, gübreleme koşulları 
ve modern yöntemlerin kullanılması üretimde  
verimliliği etkilemektedir. Bu bakımdan toprak 
tarımsal üretimde önemli bir faktördür.

• Toprak koşulları ülkemizin tektonik bakımdan 
faal ve genç bir ülke olması bakımından çok iyi 
değildir. Toprak kalınlığı genel olarak incedir. 
Erozyonun şiddetli olması toprak yapısının kısa 
zamanda bozulmasına yol açmaktadır.

Sulama

• Türkiye’de tarımın en önemli sorunlarında biri 
sulamadır. Bunda;

 • Yükseltinin fazla olması
 • Akarsuların dar ve derin vadilerde akması
 • Ülke genelinde kurak ve yarı kurak iklimlerin 

etkili olması
 • Karstik araziler ve geçirimli kayaçların yay-

gın olması etkili olmuştur.
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• Tarım alanlarında toprak suyunun azalması 
ve mineral fakirliği nedeniyle bir yıl ekim yapı-
lıp diğer yıl tarla boş bırakılmaktadır. Bu olaya 
nadas adı verilir. Türkiye’de toplam arazilerin 
yaklaşık % 5’i nadasa ayrılmaktadır. Bu da ol-
dukça önemli bir alana tekabül etmektedir. 

• Sulama probleminin çözümlenebilmesi için  
Devlet Su İşleri (DSİ) ve Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışma-
ların temelinde sulama amaçlı baraj ve kanalla-
rın yapılması gelmektedir. 

• Türkiye’de sulama sorununun giderilmesi ile;

 • Üretim ve verimliliğin artması

 • Nadas alanlarının daralması

 • Ürün çeşitliliğinin artması

 • Yıl içinde birden çok ürün alınabilmesi

 • Sulu tarım ürünlerinin üretim sahalarının ge-
nişletilerek ekonomik gelirin arttırılması gibi 
hedefler belirlenmiştir. 

 

Kurak arazilerde   aşırı  ve  bilinçsiz  sulama  toprakta tuzlanma 
sorununa neden olmaktadır. Tuzlanma toprağın geri dönülmez 
biçimde bozulmasına yol açmaktadır.

Gübreleme

• Türkiye’de iklim ve bitki örtüsü koşulları ne-
deniyle topraklardaki organik madde miktarı 
azdır. Toprak içindeki azot ve fosfor oranları 
da düşüktür. Bu nedenle tarımsal üretimdeki  
verimliliği arttırmak amacıyla gübreleme faali-
yetleri yapılmaktadır. 

• Gübre iki gruba ayrılmaktadır. Bunlardan ilki 

organik gübre diğeri ise kimyasal gübredir. Ge-

nelde kimyasal gübre kullanılmaktadır. 

• Türkiye’de geçmişte azot ve fosfat üretimi  

olmasına rağmen bu işletmeler büyük ölçüde 

kapanmıştır. Bunun sonucunda kimyasal gübre 

ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Pahalı olan 

gübre fiyatları tarımı olumsuz yönde etkilemek-

tedir. 

İlaçlama

• Tarımsal üretime zarar veren haşerelerle müca-
dele edebilmek için, ilaçlama faaliyetleri yapıl-
maktadır. 

• İlaçlama faaliyetleri yaygın olarak yapılmakla 
beraber, aşırı ilaçlama çevresel sorunları da be-
raberinde getirmektedir. 

Tohum Islahı

• Birim alandan daha yüksek verim alabilmek 

amacıyla kaliteli ve yüksek verimli tohumların 

kullanılması gerekmektedir. Bu tip tohumlar, 

günümüzde gelişmiş ülkeler tarafından, yüksek 

genetik teknolojisi ile üretilmektedir.

• Ülkemizde de son yıllarda bu tip tohumlar kulla-

nılmaktadır. Ancak bazı tohumların insan sağlığı 

üzerinde zararlı etkileri olabileceği ve bitkilerin 

doğallığının bozulduğu bilinmektedir. 

Makineleşme

• Türkiye’de arazi yapısının bir sonucu olarak ma-
kineli tarım beklendiği ölçüde yaygın değildir. 
Ancak özellikle 1950’li yıllardan itibaren, belirli 
bölgelerde tarımda makine kullanımı oldukça 
yaygınlaşmıştır. 

• Makineli tarımda işlerin önemli bir bölümü tarım 
araçları ile yapılmaktadır(Sulama, gübreleme, 
zirai ilaçlama, çapa ve sürüm vs.). Bunun so-
nucunda makineli tarımın yaygınlaştığı yerlerde 
kırdan kente göç olgusu artmaktadır. 
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• Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması ile bir-
likte;

 • Tarım alanlarının yüzölçümü artmakta

 • Üretim ve verimlilik artmakta

 • Tarımda insan ve hayvan gücü kullanımı  
  azalmaktadır.

• Ancak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu gibi 
bölgelerimizde hala tarımda insan ve hayvan 
gücü kullanılmaktadır. Çünkü buralarda arazi 
yapısı makineli tarım için elverişli değildir.  

• Tarımda makine kullanımının az olmasının bir 
nedeni de hem tarım arazilerinin küçük olması, 
hem de tarım alanlarının miras yolu ile giderek 
küçülmesidir. Bu nedenle dar tarım alanlarında 
makine kullanımı yapılmamaktadır. 

 

Gelişmiş tarım araçları tarımsal üretimin büyük ölçüde  
artmasını sağlamıştır. 

Pazarlama

• Üreticinin tarım ürünleri yetiştirmesinin yanı sıra 
bu ürünlerin piyasalara kısa sürede ulaştırılması 
ve tüketilmesi gerekmektedir. 

• Ülkemizde son yıllarda ulaşım ve depolama 
koşullarının gelişmesi ile pazarlama olanakları 
büyük ölçüde artmıştır. Ancak; bazı ürünlerde 
devlet tarafından çiftçiyi piyasa koşullarına karşı 
korumak amacıyla yapılan destekleme alımları-
nın azaltılması çiftçilerimizin zor durumda kal-
masına yol açmaktadır. 

Tarımı Destekleyen Kuruluşlar

• Tarımı destekleyen kuruluşlar büyük ölçüde 
cumhuriyetin kuruluş yıllarında ortaya çıkmıştır. 
Zamanla önemini yitiren bu kuruluşlardan bir bö-
lümü günümüzde varlığını sürdürmektedir. 

• Tarımı destekleme amacıyla kurulan kurumlar-
dan başlıcaları;

 • Tarım Bakanlığı

 • Ziraat bankası: Çiftçinin kredi ihtiyacının kar-
şılanması

 • Tarım kredi kooperatifleri: Çiftçinin kredi ihti-
yacının karşılanması

 • Türkiye Zirai Donatım Kurumu: Tarım araç-
larının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi

 • Devlet Üretme Çiftlikleri: Modern tarım me-
totları ve kaliteli tohumların yaygınlaştırıl-
ması

 • Devlet Su İşleri: Sulama olanaklarının geliş-
tirilmesi

 • Tarımsal üretici birlikleri: Fiskobirlik-Fındık, 
Panko birlik-Şekerpancarı, Çuko birlik-Pa-
muk, Trakya birlik-Ayçiçeği, Çaykur-Çay 
üreticilerinin bir araya getirilmesi amacıyla 
kurulmuştur.

TARIMIN TÜRKİYE  
EKONOMİSİNDEKİ YERİ
Türkiye, gerek Osmanlı gerekse de Cumhuriye-
tin ilk yıllarında, büyük ölçüde bir tarım ülkesiydi. 
Ancak zamanla Türkiye’nin bu özelliği değişim gös-
termiştir. Her ne kadar 1950’lerden sonra üretimde 
büyük artışlar yaşanmışsa da kırdan kente göç so-
nucunda, kırsal nüfus miktarı büyük ölçüde azal-
mıştır. Bunun yanı sıra ekonomik faaliyetler içinde 
tarım sektörü 1980’lere kadar büyük bir öneme 
sahipken, günümüzde bu büyüklüğünü kaybetmiş-
tir. Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan çiftçile-
rin oransal dağılımında da 1950’den sonra büyük 
değişimler yaşanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
%70 civarındaki tarım sektöründe istihdam oranı, 
günümüzde % 30’a, kırsal nüfusun toplam nüfus-
taki oranı % 27’ye, tarımın tüm gelirler içindeki payı 
% 10.1’e inmiştir. 
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Bunda özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinin ge-
lişmesi hem de tarımda yaşanan gelişimin belirli bir 
aşamadan sonra durması etkili olmuştur. Türkiye’de 
tarımın ekonomik gelirler içindeki payı 1980’de %26 
iken, günümüzde bu pay % 10’a kadar inmiştir. Bu 
durum kırdan kente göçleri giderek hızlandırmakta-
dır. Ancak; tarım Türkiye için hâlâ oldukça önemli 
bir sektördür. Ülkenin ihtiyaçlarının karşılanması 
ve özellikle Avrupa’ya yapılan büyük çaplı sebze 
ve meyve ihracatının sürmesi için tarım sektörünün 
desteklenmesi gerekmektedir.
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2005 yılında ekonomik sektörlere göre gelirlerin dağılımına 
bakıldığında tarımın payının oldukça az olduğu görülmektedir. 

TÜRKİYE’DE YETİŞTİRİLEN 
BAŞLICA TARIM ÜRÜNLERİ (Söz)

Türkiye, tarım ürünleri bakımından çeşitlilik görü-

len bir ülkedir. Geçmişte tarımsal üretim özellikle 

Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde yoğun-

laşmışken, GAP’nin hizmete girmesiyle birlikte 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi de önemli bir üretim 

potansiyeline ulaşmıştır. 

TÜRKİYE’DE YEŞİŞTİRİLEN TARIM  
ÜRÜNLERİ 

TAHILLAR

 Buğday, arpa, mısır, pirinç, yulaf, çavdar.

BAKLAGİLLER

 Nohut, fasulye, mercimek

YUMRULU BİTKİLER

 Patates, soğan

SANAYİ BİTKİLERİ

 Tütün, keten, haşhaş, gül, şeker pancarı,  
 pamuk, kenevir, anason, zeytin

YAĞ BİTKİLERİ

 Ayçiçeği, soya fasulyesi, yer fıstığı

MEYVELER

 Elma, turunçgiller, muz, fındık, incir

DİĞER TARIM ÜRÜNLERİ

 Çay, yem bitkileri, bağcılık, sebze, incir

A.TAHILLAR

• Tahıllar, ülkemizde yüz ölçüm bakımından en 
geniş alanda yetiştirilen tarım ürünüdür. Bu du-
rumun ortaya çıkmasında;

 * Sulama koşullarının yetersiz olması

 * Tahılların iklim koşullarına uyumlu olması

 * Temel besin kaynağı olması

 * Bozulma riskinin bulunmaması

 * Türkiye’de yüksek düzlüklerin geniş yer  

  tutması etkili olmuştur. 

I. Buğday

• Gelişim evresinde yağış, olgunlaşma evresinde 
kuraklık isteyen bir tarım ürünüdür. 

• Karadeniz sahil kuşağında ve Erzurum – Kars 

Platosunda serin geçen yaz döneminde yağışla-

rın fazla olması nedeniyle yetiştirilememektedir.
 

• Üretimi genellikle iklim koşullarına bağlı oldu-

ğundan üretiminde dalgalanmalar görülür. Bazı 

yıllar yüksek bazı yıllarda ise düşük miktarlarda 

yetiştirilmektedir. 

• 2017 yılında 36 milyon dekar arazi üzerinde, 

21.5 milyon to buğday üretimi yapılmıştır. 

Konya, Ankara, Diyarbakır ve Adana üretimde 

ilk 4 sırayı almaktadır. 
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• Buğdaya göre daha kısa sürede olgunlaşan 
arpa, ülkemizde en çok tercih edilen tarım ürün-
lerinden biridir. Vejetasyon süresi kısa oldu-
ğundan buğdayın yetiştirilmediği daha yüksek 
yerlerde üretilmektedir. 

• Arpa genellikle hayvan yemi olarak değerlendi-
rilmektedir. Ülkemizde kaliteli arpalar bira üreti-
minde kullanılmaktadır. 

• 2017 yılında 24 milyon ton arpa üretimi yapıl-
mıştır. Arpa üretiminde Konya, Ankara ve Eski-
şehir ilk üç sırayı paylaşmaktadır. 

III. Mısır

• Mısır genellikle nemli ılıman iklim koşullarında 
yetişmekle birlikte sulama koşullarının uygun 
olduğu alanlarda da rahatlıkla yetiştirilebilmek-
tedir. 

• İdeal yetişme ortamı Karadeniz kıyı kuşağıdır. 
Ancak, bölgede buğday tarımı yapılamadığı için 
genellikle iç tüketimde değerlendirilmektedir. Bu 
nedenle Karadeniz’de fazla ticari önem taşıma-

maktadır. 

• 2017 yılında 6.3 milyon ton mısır üretimi yapılan 
ülkemizde bir milyon tonu aşan üretimi ile Adana 
her yıl olduğu gibi bu yılda ilk sırada yer almış-
tır. Adana’yı, Konya, Mardin ve Şanlıurfa takip 
etmektedir.

IV. Pirinç

• Yüksek sıcaklık, bol su ve sürekli bakım isteyen 
bu tarım ürününün ana vatanı Muson Asya’sıdır. 
Pirincin bitkisine çeltik, yetiştirildiği alana da çel-
tiklik veya tava adı verilemektedir.

• Çeltik tarımı genelde akarsu boyunca uzanan 
sulanabilir vadi tabanlarında yapılmaktadır. 
Ancak; çeltik yetiştirilen yerlerde ortaya çıkan 
bataklıklarda yaşayan bazı sivrisinek türleri 
sıtma hastalığına yol açtığından genelde yer-
leşmelere uzak yerlerde pirinç üretilmektedir. 

• 2017 yılında bir milyon tonu aşan pirinç üreti-

minde ilk sıraları Edirne, Kırklareli, Samsun ve 

Balıkesir illeri almıştır.

   

Türkiye’de her mevsimi yağışlı Doğu Karadeniz dışında kalan heryerde buğday üretimi yapılmaktadır.
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B. Baklagiller

• Fasulye, nohut, mercimek gibi ürünlerden olu-
şan baklagiller protein bakımından oldukça de-
ğerlidir. 

• Fasulye yükseltisi 1200m’yi aşmayan, sulanabi-
len ova tabanlarının tümünde yetiştirilebilmekte-
dir. 

• Nohut ve mercimek kuraklığa dayanıklı, üre-
timi nispeten kolay ürünlerdir. Kırmızı merci-
mek üretiminin tamamına yakını Güneydoğu 
Anadolu’da, Yeşil mercimek ise büyük ölçüde 
İç Anadolu’da üretilmektedir. Türkiye mer-
cimek ve Nohut üretiminde Dünya’nın önde 
gelen ülkelerinden biridir (Mercimekte birinci,  
nohutta ikinci sırada).

• 2017 yılında ülkemizde en çok tercih edilen 
ürünlerdin biride baklagillerdir. 1 milyon 163 bin 
dekar alana ekimi yapılmıştır. En çok bezelye, 
nohut, fasülye ve mercimek üretimi yapılmıştır. 
Bezelye üretimi İzmir, nohut üretimi Ankara, 
mercimek ise Mardin ve Diyarbakır’da yaygın 
olarak üretilmektedir. 

C. Sanayi Bitkileri

Sanayide hammadde özelliği taşıyan tarım ürün-

lerine sanayi bitkileri adı verilmektedir. Ancak; 

günümüzde tüm tarım ürünleri bir sanayi türüne 

hammadde temin ettiğinden bu tanımlama belirli 

bitkiler için kullanılmaktadır. 

I. Tütün

• Anavatanı Kuzey Amerika olan tütün, buradan 

Dünya’nın farklı bölgelerine yayılmıştır. Türki-

ye’de yetiştirilen şark tipi tütün, kıraç toprakları 

seven, nem arzusu olan bir bitkidir. Genellikle 

güneye bakan hafif eğimli yamaçlarda yetiştiril-

mektedir. Türkiye ürettiği kaliteli tütünlerle Dün-

yanın önde gelen ihracatçılarından biridir. 

• 2000 yılından bu yana tütün üretimi sürekli azal-

mıştır. 50 bin tonu aşan üretimin büyük bölümü 

Manisa, Denizli ve Adıyaman illerinde gerçek-

leştirilmektedir.
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II. Pamuk

• Alüvyal topraklarda, yüksek yaz sıcaklığı ve bol 
miktarda su isteyen bir tarım ürünüdür. Dünya’nın 
en kaliteli pamukları Ege Bölgesinde üretilmekle 
beraber, Türkiye Dünya pamuk üretiminde 8. sı-
rada yer almaktadır. 

• Pamuk dokuma, konfeksiyon, yağ ve kağıt sa-
nayilerinde kullanılan çok değerli bir tarım ürünü 
olup, beyaz altın olarak nitelendirilmektedir. 

• 2017 yılında pamuk üretimi 1 milyon 470 bin 
ton olarak gerçekleşmiştir. Üretim Şanlıurfa, İzmir, 
Aydın, Adana ve Diyarbakır illerinde yapılmaktadır.

• Karadeniz kıyılarında yaz yağışlarının etkili ol-
ması, İç Anadolu’da ise düşük sıcaklıklar pamuk 
tarımı yapılmasını engellemektedir. 

III. Şeker Pancarı
Ilıman iklim kuşağında, verimli alüvyal topraklarda 
yetiştirilebilen bir tarım ürünüdür. Ülkemizde hemen 
her yerde yetiştirilebilmekle beraber, üretimi özel-
likle iç kesimlerde yoğunlaşmaktadır. Bu durumun 
temel nedeni kıyı kesimlerde daha yüksek ekono-
mik getirisi olan tarım ürünlerinin tercih edilmesidir.
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- Şeker pancarı çabuk bozulabilen bir tarım ürü-
nüdür. Bu nedenle fabrikalar genellikle tarım 
alanlarının merkezinde kurulmuştur. Ülkemizde 
40 civarında şeker fabrikası bulunmaktadır. 
Şeker pancarından şekerin yanı sıra etil alkol 
ve hayvan yemi de üretilmektedir. 

- 2016 yılında 321 bin 166 dönüm arazide üretimi 
yapılmıştır. 19 milyon 593 bin ton üretim gerçek-
leştirilmiştir. En çok Konya, Aksaray, Ankara ve 
Eskişehir’de üretim yapılmıştır. 

  - 2017 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları özelleş-
tirilerek özel sektöre devredilmiştir. Dolayısıyla 
yeni üretim değerlerinin nasıl şekilleneceği bi-
linmemektedir.

IV. Keten

Keten kumaşlar ve değerli kağıtların yapımında kul-
lanılan keten bitkisinin, üretimi oldukça azalmıştır. 
Ekimi, Samsun ve Diyarbakır’da yapılmaktadır.

V. Kenevir

Keten bitkisinin dişisidir. Lifleri halat ve paspas gibi 
kaba dokumada kullanılmaktadır. Dünyada sentetik 
liflerin yaygınlaşması ile üretimi oldukça azalmıştır. 
Yapraklarının uyuşturucu özelliği nedeniyle devlet 
kontrolünde yetiştirilmektedir. Ülkemizde Kasta-
monu ve Sinop yöresinde yetiştirilmektedir. 

VI. Haşhaş

Haşhaş bitkisinin kozasından morfin elde edil-

mektedir. Genelde tıp sektöründe anestezi 
ürünleri üretimi amacıyla kullanılan haşhaş, uyuş-
turucu üretiminde de kullanılabildiği için devlet  
kontrolündedir. Ülkemizde haşhaş üretimi Afyon, 
Uşak, Kütahya, Denizli, Burdur ve Isparta çevre-
sinde yapılmaktadır.  

VII. Gül

Gülden gül yağı üretilmekte ve kozmetik sektö-
ründe kullanılmaktadır. Ülkemizde gül üretiminde, 
Isparta ilk sırada yer almaktadır. 

D. Yağ Bitkileri

Yağ bitkilerinden en önemlisi Ayçiçeğidir. Bunun dı-
şından soya, mısır, yer fıstığı, pamuk tohumu, kolza 
ve aspirden de yağ bitkisi olarak yararlanılmaktadır. 

I. Ayçiçeği

• Güneş ışığını iyi alan, alüvyal arazilerde, yıllık 
yağış miktarının 500-700 mm civarında olduğu 
alanlarda yetiştirilebilmektedir. Ülkemizde Doğu 
Karadeniz’de güneşlenme süresini kısalığı ne-
deniyle yetiştirilemez. Bunun dışında her yerde 
yetiştirilebilmektedir. 

• Ayçiçeği, hem yağ hem de hayvan yemi (küspe) 
olarak değerlendirilebilmektedir.

• 2017 yılında 1 milyon 964 bin ton üretimi yapıl-
mıştır. Üretimin büyük bölümü Tekirdağ, Edirne 
ve Kırklareli’nde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
Konya, Türkiye üretiminde ikinci sırada yer alır.
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II. Soya Fasulyesi

Protein bakımından zengin bir tarım ürünü olan 
soya fasulyesi yağ üretiminin dışında besleyici 
ürünlere katkı maddesi olarak değerlendirilmekte-
dir. 2017 yılında 140 bin ton üretimi gerçekleştiril-
miştir. 

III. Yer Fıstığı

Sıcak iklim koşullarında, yumuşak alüvyal toprak-
larda yetiştirilen bir tarım ürünüdür. Üretiminde Os-
maniye büyük paya sahiptir. 

IV. Susam

Susam; yağ, tahin ve pastanecilikte kullanılan bir 
üründür. Akdeniz Bölgesi, susam üretiminde büyük 
paya sahiptir. Ayrıca, Ege ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde üretilmektedir. 

V. Zeytin

• Akdeniz iklim kuşağının tipik ağaçlarından olan 
zeytin, don olayından etkilenmekle birlikte yaz 
kuraklıklarına dayanıklıdır. 

• Ülkemiz, zeytin üretiminde dünyada başta gelen 
ülkelerden biridir. 2017 verilerine göre 846 bin 
dekar arazide yer alan 174 bin ağaçtan sofralık 

ve yağlık zeytin üretimi yapılmıştır. 2017 yılında 
2 milyon 100 bin ton olan üretimin büyük bö-
lümü Manisa, Aydın illerinde gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca Hatay, Mersin, Bursa ve İzmir’de zeytin 
üretimi yaygındır. 

• Doğu Karadeniz’de kış aylarının ılık geçmesi 
nedeniyle az da olsa yetiştirilmektedir. 

• Ege zeytinleri genellikle yağ zeytini, Marmara 
zeytinleri ise sofralık zeytin olarak değerlendiril-
mektedir. 

• Zeytin üretiminde yıllar arasında önemli dal-
galanmalar görülmektedir. Bu durumun ortaya 
çıkmasında zeytin ağacının bir yıl fizyolojik ola-
rak dinlenme ihtiyacı duyması etkili olmuştur. 
Bu nedenle bir yıl üretim artışı bir yıl da üretim 
azalması olmaktadır. 
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E. Meyveler
Türkiye son yıllarda büyük miktarlarda meyve 
üreten ve satan bir ülke haline gelmiştir. Özellikle 
ulaştırma ve saklama teknolojilerinin gelişmesi ve 
yaygınlaşması sayesinde ülkemiz Avrupa Biriliğinin 
en önemli meyve üreticisi olmuştur. Türkiye armut, 
incir ve kayısı üretiminde Dünya’da ilk sırada yer 
almaktadır. 

I. Fındık
• Anavatanı Trabzon ve çevresidir. Nemli iklim, 

humuslu toprak ve bakım isteyen bir tarım ürü-
nüdür. 

• Don olaylarından olumsuz etkilenmektedir. 

• Türkiye’de fındığın çok büyük bir bölümüm Doğu 
Karadeniz’de Ordu, Giresun, Rize yöresinden, 
geriye kalanı ise İzmit’in kuzeyinden elde edil-
mektedir. Karadeniz kıyıları dışında fındık üre-
timi yoktur. 

• Türkiye, fındık üretiminde Dünya’da ilk sırada 
yer almasına rağmen, dış satımda getirisi ol-
dukça düşüktür. Bunda fındık politikamızdaki 
yanlışlıklar ve üretiminin aşırı derecede artması 
etkili olmuştur. 

II. Üzüm

• Her türlü iklim koşullarında yetişebilen, güneye 
bakan yamaçlarda ve kireçli topraklarda yüksek 
verimle yetiştirilebilen üzüm ülkemizde yaygın 

tarım ürünlerinden biridir. 

• Alkollü içecekler, pekmez, sirke ve şıra ya-
pımında kullanılan üzüm üretiminde Türkiye 
dünyada söz sahibi ülkelerden biridir. Türkiye, 
Aydın yöresinin kurutulmuş Sultaniye üzümleri 
ile Dünya’nın en büyük kuru üzüm üreticisidir. 

• 2017 yılında 4 milyon 200 bin ton üzüm üretimi 
yapılmıştır. 

• Ülkemizde kaliteli şaraplık üzümler de üretil-
mektedir. Bunlardan Ankara’da Kalecikkarası, 
Elazığ’da Öküzgözü ve Boğazkere, oldukça ta-
nınmış üzüm türleridir.

III. Elma

Ülkemizde en çok yetiştirilen meyvelerden biridir. 
Soğuğa karşı dayanıklı olması nedeniyle hemen 
her bölgemizde yetişebilmektedir. 2007 yılında 2.4 
milyon ton üretimin büyük bölümü İç Anadolu ve 
Karadeniz Bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. 

IV. İncir
Don olaylarından olumsuz etkilenen İncir bitkisi, 
genelde kıyıya yakın yerlerde yetiştirilmektedir. Ül-
kemizde kaliteli incirler Güney Ege kıyılarında özel-
likle de Aydın çevresinde yetiştirilmektedir. Türkiye 
285.000 ton üretimiyle Dünya incir üretiminde ilk 
sırada yer almaktadır. 
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V. Muz

Tropikal kuşakta yetişme özelliği bulunan muz, 
cumhuriyetin ilanından sonra Anamur-Gazipaşa 
arasındaki kıyı kuşağında yetiştirilmeye başlanmış-
tır. Ancak, ülkemizdeki muzların özellikleri ile ithal 
muzların ucuz olması muz üretiminin azalmasına 
yol açmıştır. 

F. Çay

• Muson Asyasında yetişen çay bitkisi, 1940’lı 
yıllarda ülkemize gelmiştir. Bol yağış ve bulutlu 
havayı seven çay, 2000 mm’den az yağış alan 
yerlerde yetiştirilemez. Genellikle eğimli arazi-
lerde yetiştirilmektedir. 

• Türkiye’de çay Doğu Karadeniz kıyılarından, de-
nize bakan yamaçlarda sınırlı alanlarda yetişti-
rilmektedir. Üretimin büyük bölümü Rize ilinde 
gerçekleşmekle birlikte Trabzon, Artvin, Giresun 
çay üretimi yapılan illerdir. 

• Çay çabuk bozulan bir tarım ürünüdür. Yaprak-
lar kesildikten hemen sonra işletilmelidir. Aksi 
halde çay, oksijenle temas ederek, oksitlenir. 
Buna çay yanması adı verilmektedir. 

G. Yem Bitkileri

Yem bitkileri yonca, fiğ, burçak ve korungadır. Bun-
lar genelde otlaklarda kendiliğinden yetişmektedir. 
Ancak son yıllarda artan et ve süt tüketimi nede-
niyle pek çok yerde üretimleri yapılmaktadır. 

H. Sebzecilik

Ülkemizin hemen her yöresine özgü sebzeler 
bulunduğu gibi farklı yerlerde de yetiştirilebilen  
sebzeler bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemizde son 
yıllarda dondurulmuş gıda ve konserve sanayisi 
gelişmeye başlamıştır. Sebzecilik modern tarımsal 
yöntemlerin kullanıldığı, genelde sera veya kapalı 
ortamlarda yapılan bir üretim şeklidir. Ülkemizde  
sebzecilik en çok Akdeniz Bölgesinde (Antal-
ya-Mersin) gelişmiştir. Çünkü; buralarda seracılık 
oldukça yaygındır. Bunun dışında Ege ve Mar-
mara’da da sebzecilik yapılmaktadır. Türkiye Av-
rupa’nın en büyük sebze üreticisidir. Son yıllarda 
artan ihracat rakamları sebzeciliğin gelişmesini ve 
ülkemizin farklı yerlerinde de önem kazanmasını 
sağlamaktadır. 

TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK 

Türkiye hayvancılığın gelişmiş olduğu ülkelerden bi-
ridir. Özellikle koyun sayısında Avrupa’da ilk sırada 
yer alan ülkemizde son yıllarda büyükbaş hayvan 
sayısı artarken küçükbaş hayvan sayısında azalma 
dikkat çekicidir. Bunun yanı sıra ülkemizde hayvan 
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başına et ve süt verimi oldukça düşüktür. 

Ülkemizde nüfusun ve gelişmişlik düzeyinin art-
masına paralel olarak ahır ve kümes hayvancılığı 
yaygınlaşmaktadır. Ancak ülkemizde hayvancılığın 
önemli problemleri bulunmaktadır. Hayvancılığımı-
zın geliştirilmesi için;
• Ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması
• Üreticinin desteklenmesi
• Hayvan ırklarının geliştirilmesi
• Kaliteli suni yem kullanımının yaygınlaştırılması
• Süt kuzu ve buzağı kesiminin önlenmesi
• Hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesi ge-

rekmektedir.

I. Büyükbaş Hayvancılık

• Ülkemizde büyükbaş hayvancılık, gerek  
meralarda gerekse de modern ahır ve mandıra-
larda yapılmaktadır. Büyükbaş hayvanlar içinde 
en fazla yetiştirilen sığırdır. Et ve süt veriminin 
yüksek olması nedeniyle bu hayvan tercih edil-
mektedir. 

• Meralarda sığır yetiştiriciliği genellikle Erzu-
rum-Kars platosu, Doğu ve Batı Karadeniz gibi 
yöre-lerde yoğunlaşmıştır. Bunun nedeni bu 
alanların yaz aylarında da yağış alması nede-
niyle ortaya çıkan uzun boylu ot topluluklarıdır. 

• Marmara, Ege ve İç Anadolu gibi yoğun nüfuslu 

alanlarda büyük kentlerin çevresinde mandıra-
cılık faaliyetleri yapılmaktadır. Çünkü; kentlerde 
süt, yağ, et ve peynir gibi ihtiyaçlar bu mandıra-
lardan sağlanabilmektedir. 

• Sığır dışında manda yetiştiriciliği de yapılmakta-
dır. Giderek azalan manda sayısı 2007 yılında 
85.000’e düşmüştür. Bunda manda sütü ve 
yoğurdunun tüketiminin giderek azalması etkili 
olmuştur. Manda besiciliğinde Samsun, Tokat, 
Iğdır ve Muş büyük paya sahiptir. 

II. Küçükbaş Hayvancılık

Türkiye’de en yaygın ekonomik faaliyetlerden biri 
de küçük baş hayvan yetiştiriciliğidir. Uygun iklimsel 
ve çevresel koşullar nedeniyle küçük baş hayvancı-
lık Doğu Karadeniz kıyı kesimi hariç ülkemizin ge-
nelinde yaygındır. Küçükbaş hayvanlardan koyun 
özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde yaygındır. 2007 yılı verilerine 
göre ülkemizde 25 milyonu aşkın koyun vardır. 
Bunların önemli bir kısmı Van, Şanlıurfa, Konya ve 
Muş illerinde yetiştirilmektedir. 

Koyun ve keçide et verimi düşüktür. Buna rağmen 
çok sayıda yetiştirilmesi sayesinde ihtiyacı ancak 
karşılayabilmektedir. Son yıllarda koyun sayısın-
daki azalma dikkat çekicidir. 
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Ülkemizde yetiştirilen küçük baş hayvanlardan biri 
de kıl keçisidir. Ülkemizde kıl keçisi sayısı giderek 
azalmaktadır. Bunda halkın beslenme kültürünün 
değişmesinin yanı sıra, kıl keçisinin orman alan-
larına zara vermesinden dolayı devlet tarafından 
desteklenmemesi de etkili olmuştur. Türkiye’deki 6 
milyon kıl keçisinin çok büyük bir bölümü Akdeniz 
Bölgesinde özellikle de Antalya’da yetiştirilmekte-
dir. Bunun dışında Toros Dağları boyunca Güney-
doğu ve Doğu Anadolu bölgeleri kıl keçisinin yaşam 
alanlarıdır. 

Bir diğer küçük baş hayvan türü de Tiftik Keçisidir. 
Özellikle Ankara çevresinde yetiştirilen tiftik keçi-
sinin yününe moher adı verilmektedir. Ankara dı-
şında İç Anadolu ve Ege’de tiftik keçisi yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. 

III.  İpek Böcekçiliği

İpek böceği bir tür tırtıldır. Kozasını oluştururken 
salgıladığı lifler ipek olarak değerlendirilmektedir. 
İpek üretimi oldukça zor ve zahmetli olduğundan 
son yıllarda üretim miktarları büyük ölçüde azal-
mıştır. Bunda suni ipek kullanımın yaygınlaşması 
da etkili olmuştur. Günümüzde Bursa, Bilecik ve 
İstanbul illerimizde az miktarda doğal ipek üretimi 

yapılmaktadır. 

IV. Arıcılık

Ülkemizde arıcılık, geçmişten bu yana yaygın ola-

rak yapılan bir faaliyettir. Bitki örtüsünün yer yer 

gür, çiçekli bitki ve çam ağaçlarının yaygın olması 

arıcılığı kolaylaştırmıştır. 

Ülkemizde bazı alanlarda bal üretimi az olsa da 

bunlar, Dünyaca bilinen kıymetli ürünlerdir. Örneğin 

Artvin-Rize yöresinde üretilen Anzer balı oldukça 

az miktarda üretilmesine rağmen bölge ekonomisi 

açısından büyük önem taşımaktadır. Muğla yöresi-

nin çam balı, bilinen bal türlerinden biridir. Ülkemiz 

arıcılıkta Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır. 
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V. Kümes Hayvancılığı

Kümes hayvancılığı nüfusun beyaz et ve yumurta 
ihtiyacını karşılamak amacıyla, kalabalık merkez-
lerin çevresinde gelişmiş bir hayvancılık türüdür. 
Geçmişte tümüyle tavukçuluk olarak yapılan bu 
faaliyete günümüzde hindi ve deve kuşu yetiştiri- 
ciliği de eklenmiştir. Ülkemizde nüfusun yoğun ola-
rak yaşadığı kentlerin çevresinde kümes hayvancı-
lığı yapılmaktadır. Marmara bölgesi et ve yumurta 
üretiminde ilk sırada yer alır. Bunun dışında Ege 
ve İç Anadolu bölgelerinde de kümes hayvancılığı 
oldukça gelişmiştir.  

VI. Su Ürünleri

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına 
rağmen balıkçılık fazla gelişmemiştir. Balıkçılığın 
fazla gelişmemesinde;

I. Akdeniz’in büyük bir iç deniz olması

II. Türkiye’nin açık deniz balıkçılığı yapmaması

III. Denizlerimizde balık miktarının az olması

IV. Depolama tesislerinin ve pazarlama  
 olanaklarının yetersiz olması etkili olmuştur. 

Ülkemizde deniz balıkçılığı büyük ölçüde Karadeniz 
kıyılarında gerçekleştirilmektedir. Başlıca türlerden 
hamsi, palamut, lüfer, çinekop gibi ürünlerin yanı 
sıra midye, karides ve kalamar gibi deniz canlıları 
da avlanmaktadır. Ülkemizde 2007 yılında 518.000 
ton balık avlanmıştır. 

Balıkların denizler arasında göç etmesi özellikle İs-

tanbul ve Çanakkale boğazlarında balıkçılık etkinlik-

lerinin kolaylaşmasını sağlamıştır. Göç mevsiminde 

boğazlardan geçen balıklar av olarak değerlendiril-

mektedir. Akdeniz ve Ege’de ise balıkçılık faaliyet-

leri fazla gelişmemiştir. Bunda Akdeniz’de tuzluluk 

oranının yüksek olması nedeniyle balık yaşamının 

sınırlı olması da etkilidir. 

Kültür balıkçılığı, belirlenmiş alan veya havuzlarda 

yapılan üretimdir. Çiftlik balıkçılığı olarak da ad-

landırılmaktadır. 2007 yılında çiftlik balıkçılığı ile 

140.000 ton balık üretilmiştir. Bunun 80.000 tonu 

denizlerdeki çiftliklerden sağlanmıştır. Hem deniz-

lerde hem de tatlı su kaynaklarında yapılabilen bu 

balıkçılık özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarımızda 

gelişmektedir. Ancak balık çiftlikleri, uzun süre kı-

yıda kalmakta, yüz binlerce balığın oluşturduğu 

kirlilik nedeniyle turizm faaliyetlerine zarar vere-

bilmektedir. Bu nedenle balık çiftliklerinin kaldırıl-

ması istenmektedir.  Tatlı sularda ise hem göllerde 

hem de akarsularda balıkçılık yapılabilmektedir.  

Alabalık çiftlikleri özellikle Akdeniz, Karadeniz ve 

Doğa Anadolu bölgelerinde yaygındır. Göllerimiz-

den Eğirdir ve Beyşehir gölleri kereviz üretiminde 

değerlendirilmektedir. Az da olsa barajlarda da ba-

lıkçılık yapılmaktadır. 
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Aşağıda verilen tabloda üstte tarım ürününün grubu, sol yanda ise adı verilmiştir. Buna göre her tarım ürünü-
nün bağlı bulunduğu grubu işaretleyiniz. Bir tarım ürünü, birden çok grupta yer alabilir.
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Aşağıdaki haritada bazı tarım ürünlerinin en yoğun olarak yetiştirildiği alanlar farklı renklerle gösterilmiştir. 
Numaralardan da yararlanarak bu haritaya bir lejand (açıklamalar) bölümü oluşturunuz.
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Aşağıda verilen tabloda Türkiye’de tarımı etkileyen faktörler gösterilmiştir. Tabloda boş bırakılan bölümleri 
doldurunuz.
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Aşağıda verilen örnekteki sütunları doldurunuz.
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Aşağıdaki haritalarda yetişme alanları verilen tarım ürünlerini haritanın yanına başlıca özelliklerini de yanına 
yazınız. 
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Aşağıda verilen kısa soruları cevaplayınız.

1. Türkiye’de yayılım alanı en geniş tarım ürünü hangisidir?

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

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

2. Devlet Kontrolündeki tarım ürünleri hangileridir?

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

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

3. Don olayından olumsuz etkilenen tarım ürünlerini yazınız.

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

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

4. Sanayi bitkilerinin dışında diğer ürünler sanayide nasıl değerlendirilmektedir? Açıklayınız.

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

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

5. Ülkemizde tarımın en önemli sorunları nelerdir?

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

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

6. Yağ bitkileri nelerdir?

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

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

7. Yayılım alanı diğerlerine göre dar olan tarım ürünlerini yazınız.

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

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

8. GAP’nin uygulamaya girmesi ile hangi tarım ürünlerinin üretiminde artma beklenir?

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

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

9. Ege Bölgesinin kıyı kesiminde tarımı yoğun olarak yapılan ürünleri yazınız?

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

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

10. Üretim alanı çok geniş olmasına rağmen buğday, arpa ve şeker pancarı gibi ürünlerin her yerde  
 yetiştirilmemesinin nedenlerini yazınız. 

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

 ....................................................................................................................................................................
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Aşağıda verilen dilsiz Türkiye haritası üzerinde sığır, koyun, kıl keçisi, tiftik keçisi ve ipek böceği üretiminin en 
fazla olduğu ileri gösteriniz.
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Aşağıda verilen dilsiz haritada buğday, pamuk, çay, zeytin, mısır, incir, ayçiçeği ve pirinç üretiminde ilk sırada 
yer alan illeri gösteriniz.
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1. Ali, arkadaşlarına “Ülkemizde tarım ürünü çe-

şitliliği oldukça fazladır. Bu durumun ortaya çık-

masında tarımsal üretimi etkileyen faktörlerden 

…………………. etkili olmuştur.” diyor. 

 Buna Göre Ali’nin cümlesi aşağıdakilerden 
hangisi ile tamamlanırsa cümle doğru olur?

 A) Toprak yapısı

 B) Sulama

 C) Gübreleme

 D) İklim koşulları

 E) Yer şekilleri

2. Türkiye’de uygun çevresel ve iklimsel koşullara 

rağmen tarımsal üretim beklenenin altındadır. 

 Bu durumun ortaya çıkmasında;
 I. sulama koşullarının yetersiz olması,

 II. nadas alanlarının dar olması, 

 III. üreticiye yeterli desteğin verilmemesi,

 IV. gübre fiyatlarının düşük olması

 gibi faktörlerden hangileri etkili olmamıştır?

 A) I ve II B) II ve III C) II ve IV

 D) III ve IV E) I ve IV

3. Tarım ürünlerinin yetişme alanları iklim koşulla-

rına bağlı olarak değişmektedir.

 Nem ihtiyacı yüksek olan bir tarım ürününün 
aşağıda verilen alanlardan hangisinde yetiş-
tirilmesi beklenir?

 A) Konya Ovası

 B) Ergene Ovası

 C) Teke Platosu

 D) Artvin Yöresi

 E) Altınbaşak Ovası

4. Aşağıdaki grafikte dört tarım ürününün 2003-
2007 yılları arasındaki üretim miktarları veril-
miştir. 
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 Verilen grafiğe göre;
 I. Buğday üretiminde dalgalanma vardır. 
 II. Arpa ile buğday üretimindeki değişim  

 birbirine paraleldir. 
 III. Buğdayın oransal olarak en az üretildiği yıl  

 2007’dir. 
 IV. Şeker pancarının ekonomik getirisi fazladır. 
 gibi bilgilerden hangileri yanlıştır?

 A) Yalnız I   B) Yalnız IV C) I ve II
 D) II ve III   E) III ve IV

5. “Yaşadığımız yerde yaz mevsimi oldukça sıcak 
ve kurak geçmektedir. Öyle ki her yer sarı, kı-
zıla keser. Ağustos böceklerinin sesinden ge-
celeri yatamazsınız. Kışa doğru hava bu kez 
soğur. Her yer bembeyaz, buz mavisi bir alaca-
lığa bürünür. Soğuktan elleriniz kararır.”

 Yazarın doğal ortamı betimlediği yukarıdaki 
paragraf incelendiğinde bu yörede aşağıda 
verilen tarım ürünlerinden hangisinin yetiş-
mesinin kesinlikle mümkün olmadığı söyle-
nebilir?

 A) Buğday
 B) Arpa
 C) Şeker Pancarı
 D) Patates
 E) İncir
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6. Aşağıdaki tabloda çeşitli sayım yıllarında top-
lam nüfus miktarı, tarım sektöründe çalışan 
insan sayıları ve tarım sektöründe çalışanların 
toplam nüfus içindeki oranı verilmiştir. 
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 Buna göre tablodan yararlanılarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

 A) Tarımsal nüfusun oranı giderek azalmakta-
dır. 

 B) Tarımsal nüfus oranında dalgalanmalar  
yaşanabilmektedir. 

 C) Tarımsal nüfusun en fazla olduğu yıl 1995 
yılıdır.

 D) Tarımsal nüfus oranının en düşük olduğu 
yıl 1995 yılıdır. 

 E) Tarımsal ürünlerden elde edilen gelirin az-
lığı tarımsal nüfus oranının azalmasına yol 
açmaktadır. 

7. Aşağıda verilen haritada ülkemizde bir tarım 
ürününün üretiminde ilk dört sırada yer alan iller  
verilmiştir. 

 

 Buna göre, buralarda yetiştirilen tarım 
ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Şeker Pancarı
 B) Arpa
 C) Buğday
 D) Zeytin
 E) Üzüm

8. Aşağıdaki tabloda A, B ve C bitkilerinin yetişe-
bilmesi için gerekli yağış ve sıcaklık değerleri 
verilmiştir. 
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 Buna göre A-B-C bitkileri harita üzerinde 
gösterilen alanlardan sırasıyla hangilerinde 
yetiştirilmektedir?

    I  II III
 A) A B C
 B) C A B
 C) B A C
 D) A C B
 E) B C A

9. Türkiye’de unlu gıda üretimi yapmak iste-
yen bir girişimci aşağıda verilen alanlardan 
hangisinde yatırım yaptığında girişimi başa-
rısızlıkla sonuçlanacaktır?

 A) Ankara
 B) Konya
 C) Diyarbakır
 D) Edirne
 E) Rize
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10. - Çiftçinin üretimini sürekli kılmak ve piyasa 
koşullarından olumsuz yönde etkilenmesini 
engellemek amacıyla yapılmaktadır. 

 - Azot ve fosfat bakımından fakir toprakların 
zenginleştirilmesi amacıyla yapılır.

 - Nadas alanlarının azaltılması tarımsal üreti-
min verimli ve düzenli kılınması için yapılır. 

 - Soğuk hava depoları ve ulaşım koşulları 
geliştirilerek ürünlerin kısa sürede nakledil-
mesi sağlanır.

 Yukarıda tarımla ilgili verilen bilgiler, aşa-
ğıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi 
açıkta kalır?

 A) Gübreleme
 B) Sulama
 C) Destekleme alımı
 D) Üretici sayısını arttırma
 E) Pazarlama

11. Türkiye’de tarım ürünlerinin plato, ova ve vadi 
tabanı gibi bazı jeomorfolojik ünitelerde yoğun-
laştığı bilinmektedir. 

 I. Plato – Tahıllar
 II. Vadi tabanı – pirinç
 III. Delta ovaları – Sanayi bitkileri
 IV. Eğimli yamaçlar – Çay
 V. Yüksek düzlükler – Zeytin
 En üstte verilen bilgi dikkate alındığında, 

yukarıda yapılan eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır? 

 A) I B) II C) III D) IV E) V

12.

 
 Üstteki haritada yaygın olarak yetiştirildiği 

alanların gösterildiği tarım ürünü aşağıda-
kilerden hangisidir?

 A) Pamuk
 B) Zeytin
 C) Turunçgiller
 D) Üzüm
 E) Tütün

13. 
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 Yukarıdaki tabloda bir tarım ürününün 2007 yı-
lında bazı illerimizdeki üretim miktarları göste-
rilmiştir.

 Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Pirinç
 B) İncir
 C) Tütün
 D) Elma
 E) Üzüm
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14. - Güneye bakan az eğimli yamaçlarda  
 yetiştirilir.

 - Kireçli topraklar ideal yetişme ortamlarıdır. 
 - Ülkemizde her bölgede yetiştirilmekle  

 beraber en çok Ege bölgesinde üretilir. 

 Yukarıda başlıca özellikleri verilen tarım 

ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 A) İncir
 B) Haşhaş
 C) Üzüm
 D) Zeytin
 E) Kayısı

15. VE 16. SORULARI AŞAĞIDAKİ GRAFİĞE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ.

 Aşağıdaki grafikte dört tarım ürününün 2003-
2007 yılları arasındaki üretim miktarları göste-
rilmiştir.
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15. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

 A) Zeytin üretiminde büyük dalgalanmalar  
 vardır. 

 B) En düşük kayısı üretimi 2004’de gerçek- 
 leşmiştir. 

 C) Ürünlerin artış ve azalış dönemleri arasında  
 paralellik vardır. 

 D) Tütün üretimi son iki yılda azalma eğilimine  
 girmiştir. 

 E) 2005 yılındaki elma üretimi, 2007 yılındaki  
 kayısı üretiminin üç katından fazladır. 

16. Grafikte verilen tarım ürünlerinin üretim 
oranlarında büyük dalgalanmalar görülme-
sinde;

 I. sulama olanaklarının yetersizliği,
 II. ekstansif tarım metotlarının uygulanması,
 III. tarımda iklime bağımlılığın sürmesi,
 IV. tarımda destekleme alımlarının azalması,
 V. tarımın iklim koşullarından bağımsız olarak  

 yapılması

 gibi faktörlerden hangisi etkili olmamıştır?

 A) I B) II C) III D) IV E) V
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17. Toprağın içinde belirli bir seviyede tuz tabakası 
bulunmaktadır. Çiftçimizin tarlaları aşırı ve bi-
linçsiz sulaması nedeniyle, bu tabakaya ulaşan 
su, şiddetli buharlaşmayla birlikte, tuzu yüzeye 
taşımaktadır. Böylece birkaç yıl içinde toprak  
verimsizleşmekte, hatta tarımsal üretim tama-
men durmaktadır.  Bu durum tarımımızın en 
önemli sorunlarındandır. 

 Verilen bilgiye göre ülkemizde topraklardaki 
tuzlanma riski en fazla hangi bölgemizde 
görülmektedir? 

 A) Karadeniz

 B) Akdeniz

 C) Ege

 D) Güneydoğu Anadolu

 E) Doğu Anadolu

18. Pamuk çok değerli bir tarım ürünü olup pek 
çok sanayi türünde kullanılmaktadır. Buna 
göre;

 I. yağ,
 II. dokuma,
 III. kağıt,
 IV. kozmetik

 gibi sanayi türlerinden hangilerinde pamuk 

kullanılmamaktadır?

 A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II

 D) II ve III E) III ve IV

19. 
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 Türkiye haritası üzerinde numaralandırıla-
rak gösterilen alanlarda yetiştirilen tarım 
ürünleri ile ilgili aşağıda yapılan eşleştirme-
lerden hangisi yanlıştır?

 A) I. Zeytin
 B) II. İncir
 C) III. Mercimek
 D) IV. Fındık
 E) V. Antep Fıstığı

20. Bazı tarım ürünleri uyuşturucu üretiminde kul-
lanılabildiğinden devlet kontrolü altında üretil-
mektedir.

 Buna göre aşağıda verilen ürünlerden han-
gisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

 A) Anason
 B) Tütün
 C) Çay
 D) Kenevir
 E) Soya Fasulyesi

1234567891011121314151617181920
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KONU TESTİ - 3

1. Aşağıdaki haritada bir tarım ürününün ülkemiz-
deki yetişme alanı gösterilmiştir. 

 

 Buna göre bu ürünle ilgili olarak verilen;
 I. Karasal iklim koşullarına uyumludur. 
 II. Yaz yağışlarından olumsuz etkilenmektedir. 
 III. Üretim miktarları oldukça fazladır. 
 IV. Üretiminde modern tarım metotları kulla- 

 nılmaktadır. 
 gibi bilgilerden hangileri kesin olarak söyle-

nemez?

 A) I ve II     B) II ve III C) III ve IV
 D) II ve IV     E) I ve III

 2, 3 ve 4. SORULARI AŞAĞIDA VERİLEN
 HARİTADAN YARARLANARAK CEVAPLA-

YINIZ.
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2. Haritada harflerle gösterilen tarım ürünleri 
ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

 A) X ve Y bitkileri benzer iklimsel koşullarda 
yetiştirilebilmektedir. 

 B) M bitkisinin üretiminde Marmara Bölgesi 
önemli paya sahiptir. 

 C) T bitkisi kış soğuklarından olumsuz yönde 
etkilenir. 

 D) Z bitkisinin üretim alanı dağlar ile kesintiye 
uğramıştır. 

 E) Y bitkisi Karadeniz iklim koşullarına uyum-
ludur. 

3. Haritada numaralandırılmış olarak göste-
rilen ürünlerle ilgili olarak aşağıda yapılan 
eşleştirmelerden;

 I. İncir,
 II. Muz,
 III. Kayısı,
 IV. Tütün
 hangileri yanlıştır?

 A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
 D) III ve IV E) Yalnız IV

4. Haritada gösterilen ürünlerin yetişme ortam-
ları düşünüldüğünde hangi ikisinin benzer 
koşullarda yetiştirilmesi mümkün değildir?

 A) M – IV
 B) X – Y
 C) Z –T
 D) II – III
 E) M – III
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5. Aşağıdaki haritada bir tarım ürününün yaygın 
olarak yetiştirildiği iller gösterilmiştir. 

 

 Verilen haritaya göre bu ürünle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söyle-
nebilir?

 A) Sulama ihtiyacı fazladır. 
 B) Yaz kuraklıklarından olumsuz yönde  

 etkilenir. 
 C) Üretiminde Akdeniz Bölgesi ilk sıradadır. 
 D) Don olaylarından olumsuz etkilenir. 
 E) Nadas tarımının yapıldığı yerlerde görülür.

6. “Yaşadığımız merkez ile ilgili hazırladığımız bir 
ödevde ilimizde yağlı tohumlu bitkilerin oldukça 
fazla üretildiğini öğrendik. Mısır, yer fıstığı, 
soya, susamın ülkemizde en çok yetiştirildiği il-
lerden biriymişiz. Ayrıca pamuk üretimi de fazla 
olduğundan ilimizde yağ sanayisi oldukça geliş-
miş.”

 Yukarıda verilen ödevi hazırlayan öğrenci-
ler aşağıdaki merkezlerden hangisinde ya-
şamaktadır?

 A) Ankara B) Muğla C) Konya
 D) Adana E) Sivas 

7. Dar alanlarda etkili olan küçük iklim bölgelerine 
mikroklima iklim bölgesi denilmektedir. Bazı 
tarım ürünlerimizin yetişme sahaları mikroklima 
özelliği göstermektedir.

 Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi-
nin yetişme alanı bu özelliğe sahiptir?

 A) Mısır B) Çay C) Fındık
 D) Buğday E) Üzüm

8. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi 
yağ bitkileri arasında gösterilemez?

 A) Üzüm B) Pamuk C) Zeytin
 D) Soya E) Yer Fıstığı

9. Aşağıdaki grafikte, nohut ve mercimeğin 
2003-2007 yılları arasındaki üretim miktarları  
verilmiştir. 
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 Buna göre yukarıda verilen grafikten;
 I. üretim miktarları,
 II. değişkenlik oranları,
 III. üretim sahaları,
 IV. üretim koşulları
 gibi özelliklerden hangileri tespit edilemez?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) II ve IV E) I ve III
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10. 
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 Haritada, bir tarım ürününün, 2007 yılında, 
iller bazında üretim miktarları verilmiştir. Bu 
tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Tütün B) Ayçiçeği C) Pirinç
 D) Patates E) Üzüm

11. 
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 Yukarıdaki grafikte 2003-2007 yılları arasında 
zeytin üretimi ve verim oranları gösterilmiştir. 

 Buna göre grafikteki aşırı dalgalanmanın ne-
deni aşağıdakilerden hangisidir?

 A) İklim koşulları
 B) Sulama koşulları
 C) Fizyolojik dinlenme ihtiyacı
 D) Nadas
 E) Pazarlama olanakları

12. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi 
sanayi bitkisi olarak değerlendirilemez?

 A) Çay
 B) Zeytin
 C) Gül
 D) Anason
 E) Turunçgiller

13. Türkiye’de tarıma dayalı sanayi belirli merkez-
lerde toplanmıştır.

 Buna göre aşağıda yapılan eşleştirmelerden 
hangisi yanlıştır?

 A) Adana –Yağ
 B) İzmir – Dokuma
 C) Rize – Çay
 D) Antalya – Gıda
 E) Konya – Makarna

14. Türkiye’de ekim alanı en geniş olan tarım 
ürünleri aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

 A) Buğday, Arpa, Şeker Pancarı
 B) Çay, Muz, Üzüm
 C) Mısır, Soya, Antep Fıstığı
 D) Turunçgiller, Ayçiçeği, Pirinç
 E) Kayısı, Arpa, Çay
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15. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi-
nin üretim alanının sınırlı olması diğerlerin-
den farklı bir nedene dayanmaktadır?

 A) Çay
 B) Kayısı
 C) Turunçgiller
 D) Haşhaş
 E) Muz

16. Türkiye’de pamuk üretiminde aşağıda veri-
len alanlardan hangisi en büyük paya sahip-
tir?

 A) Kıyı Ege ovaları
 B) Çukurova
 C) Güneydoğu Anadolu ovaları
 D) Yukarı Sakarya ovaları
 E) Çarşamba-Bafra ovaları

17. Konya ilimiz, aşağıda verilen tarım ürünle-
rinden hangisinin üretiminde diğerleri kadar 
büyük paya sahip değildir?

 A) Şeker Pancarı
 B) Buğday
 C) Arpa
 D) Elma
 E) Tütün

18. - Yağış miktarının 2000 mm’nin altına  
 düşmediği

 - Güneşlenme süresinin kısa olduğu
 - Eğimli arazilerin yaygın olduğu
 Bir yerde üretilebilen tarım ürünü aşağıda 

verilen alanlardan hangisinde en yüksek ve-
rimle yetiştirilir?

 A) Doğu Karadeniz
 B) Kıyı Ege
 C) Orta Fırat
 D) Menteşe Yöresi
 E) Hakkari

19. Aşağıda verilen tarım ürünlerinin hangisi-
nin işletiminde, tarım alanları ile fabrikalar 
daima birbirine yakın olmak zorundadır?

 A) Pamuk
 B) Şeker Pancarı
 C) Üzüm
 D) Ayçiçeği
 E) Fındık

20. Türkiye, bazı ürünlerin üretiminde Dünyada ilk 
sırada yer almasına rağmen, ithalat gelirleri 
beklenenin oldukça altındadır. 

 Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi 
bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

 A) İncir B) Üzüm C) Kayısı
 D) Fındık E) Elma

1234567891011121314151617181920
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1. “ Yaşadığımız yer oldukça dağlıktır. Burada ta-
rımsal üretim olanakları sınırlı olduğundan kö-
yümüzde tarımdan çok hayvancılık faaliyetleri 
yapılmaktadır. Gür ormanlar, yemyeşil çayırlar 
ve baharda etrafı kaplayan çiçekli bitkiler köyü-
müze hayat vermektedir.”

 Yukarıdaki paragrafta anlatılan köyde hangi 
hayvancılık faaliyeti diğerlerinden daha 
fazla yapılabilir?

 A) Kümes Hayvancılığı
 B) Ahır Hayvancılığı
 C) Büyükbaş mera hayvancılığı
 D) Arıcılık
 E) Balıkçılık

2. Büyükbaş ahır hayvancılığının geliştiği yer-
ler ile aşağıda verilen sanayi türlerinden 
hangisinin geliştiği yerler arasında bir para-
lellik göze çarpar?

 A) Unlu gıda sanayisi
 B) Şeker fabrikaları
 C) Petrol rafinerileri
 D) Çay işletmeleri
 E) Dokuma fabrikaları

3. Aşağıdaki grafiklerde 2007 yılında ülkemizde 
kesilen hayvan sayısı ve üretilen et miktarı gös-
terilmiştir.

 

�������
�������
�������
�������

�������
�������
�������

�
�����
������
������
������
������
������
������
������
������

���� ���
��������������������� ����������

� �� ��� �  � �� ��� � 

 Verilen grafiğe göre kaç numaralı sütun sı-
ğırı göstermektedir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

4. Aşağıdaki haritada bir hayvan türünün illerimize 
göre dağılışı verilmiştir. 
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 Bu hayvan türü aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

 A) Sığır
 B) Koyun
 C) Kıl Keçisi
 D) Manda
 E) Arı kovanı
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5. Karasal iklimin yayılım alanı ile aşağıda  
verilen hayvanlardan;

 I. koyun,
 II. sığır,
 III. manda,
 IV. arı,
 V. kıl keçisi
 hangisinin yetiştirildiği alanlar arasında pa-

ralellik görülmektedir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

6. - En fazla Akdeniz Bölgesinde Antalya’da  
 yetiştirilmektedir. 

 - Son yıllarda sayısı giderek azalmaktadır. 
 - Orman alanlarına zarar vermektedir. 
 Yukarıda bazı özellikleri verilen kültür hay-

vanı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Sığır
 B) Koyun
 C) Kıl keçisi
 D) Manda
 E) Arı kovanı

7. Nüfusun ve tüketimin fazla olduğu yerlerin 
çevresinde;

 I. ahır hayvancılığı,
 II. kümes hayvancılığı,
 III. mera hayvancılığı,
 IV. arıcılık
 gibi faaliyetlerden hangilerinin yoğunlaş-

ması beklenir?

 A) I ve II B) II  ve III C) III ve IV
 D) I ve III E) II ve IV

8.
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 Türkiye haritası üzerinde gösterilen alan-
larda yapılan hayvancılık faaliyetleri ile ilgili 
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 A) I- İpek böcekçiliği
 B) II- Kıl keçisi
 C) III - Koyun
 D) IV- Kümes hayvancılığı
 E) V- Arıcılık

9. Türkiye’de koyun yetiştiriciliği aşağıda  
verilen alanlardan hangisinde gelişme gös-
termemiştir?

 A) Konya Ovası
 B) Ankara çevresi
 C) Rize yöresi
 D) Muş ovası
 E) Afyon çevresi

10. Yaz yağışlarının fazla olduğu yerlerde uzun 
boylu ot ve çayır toplulukları görülmektedir.

 Aşağıda verilen alanlardan hangisinde yu-
karıda verilen nedenden dolayı büyükbaş 
mera hayvancılığı gelişmiştir?

 A) Menteşe Yöresi
 B) Konya
 C) Erzurum-Kars
 D) Asıl Ege
 E) Orta Karadeniz
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11. Ali; Ülkemizde yağış miktarının az olduğu yer-
lerde küçük baş hayvancılık gelişmiştir. 

 Seda; Öyleyse küçükbaş hayvancılığın geliştiği 
yerlerde ………………..  tarımı yapılmaktadır 
diyebilir miyiz?

 Ali ile Seda arasında geçen konuşmada boş 
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti-
rildiğinde cümle doğru anlam kazanır?

 A) Çay B) Fındık C) Kayısı
 D) Tahıl E) Mısır

12. Türkiye’de balıkçılık faaliyetlerinin fazla ge-
lişmemiş olmasında aşağıdakilerden hangi-
sini etkisi yoktur?

 A) Okyanus aşırı balıkçılık yapılmaması
 B) Depolama ve pazarlama koşullarının  

 gelişmemiş olması
 C) Çiftlik balıkçılığının yapılmaması
 D) Yanlış avlanma yöntemlerinin uygulanması
 E) Denizlerimizde tuzluluk oranının yüksek  

 olması

13. Adana, Ordu, Mersin, Muğla ve Aydın gibi 
illerimizde hangi hayvancılık türü diğerlerin-
den daha fazla gelişmiştir?

 A) Balıkçılık
 B) Kümes hayvancılığı
 C) Koyun yetiştiriciliği
 D) Ahır hayvancılığı
 E) Arıcılık

14. 
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 Türkiye haritası üzerinde gösterilen alan-
lardan hangisinde iş olanakları yetersiz 
olduğundan nüfusun önemli bir bölümü ba-
lıkçılık faaliyetlerine yönelmiştir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

15. İpek böceği yetiştiriciliği aşağıda verilen 
merkezlerden hangisinde gelişme göster-
miştir?

 A) Bursa
 B) Elazığ
 C) Mersin
 D) Hatay
 E) Balıkesir

16. Makilerin görüldüğü alanlarda genellikle kıl ke-
çisi yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

 Verilen bilgideki ilişkinin bir benzeri sığır ile 
hangi bitki topluluğu arasında vardır?

 A) Bozkır
 B) Çayır
 C) Karışık Orman
 D) İğne yapraklı orman
 E) Garig
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17. Hollanda’da 1000 inekten elde edilen süt 
miktarı ile ülkemizde elde edilen süt miktarı 
arasında çok büyük farklılık bulunması aşa-
ğıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

 A) İlaçlamanın
 B) İklim koşullarının
 C) Otlakların geniş olmasının
 D) Hayvan soyunun
 E) Yer şekillerinin

18. Çiftlik balıkçılığı aşağıda verilen bölgeleri-
mizden hangisinde diğerlerine göre daha 
fazla gelişme fırsatı bulmuştur?

 A) Marmara
 B) Ege
 C) Akdeniz
 D) Karadeniz
 E) Doğu Anadolu

19. Arıcılık faaliyetleri doğal ortam koşullarından 
yakından etkilenmektedir. 

 Buna göre aşağıda verilen alanlardan hangi-
sinin doğal ortam koşulları arıcılığa diğerleri 
kadar uygun değildir?

 A) Konya
 B) Hakkari
 C) Erzurum
 D) Rize
 E) Muğla

20. Tüketim ile kümes hayvancılığı arasında sıkı bir 
ilişki vardır. 
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 Verilen bilgiye göre Türkiye haritası  
üzerinde gösterilen alanlardan hangisinde 
kümes hayvancılığı en fazla gelişmiştir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V
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TÜRKİYE’DE MADENLER 
VE

ENERJİ KAYNAKLARI

Doğanın insanoğluna sunduğu kaynaklar çeşitlilik 
göstermektedir. Sanayi devrimi ile birlikte bu kay-
nakların önemi daha da artmıştır. Özellikle ortaya 
çıkan metal ihtiyacı ve bunları işlemek için gerekli 
olan enerji miktarı, yeraltı kaynaklarına olan ihtiyacı 
daha da arttırmıştır. Türkiye bu kaynaklar bakımın-
dan oldukça şanslı ve zengin bir ülkedir. Ülkemiz 
yer altı kayna kları bakımından hem çeşitlilik hem 
de rezervleri bakımından büyük potansiyel taşımak-
tadır. 

Yerkabuğunun, iç ve dış kuvvetlerin etkisi ile deği-
şime uğraması sonucunda çeşitli yer altı kaynakları 
oluşmaktadır. Herhangi bir metalin  minerallerini 
içeren ve ekonomik değeri olan kayaçlara cevher 
(ya da filiz) adı verilmektedir. Taş ve toprakla karı-
şık halde bulunan mineral veya metallere tüvönan 
denilmektedir. Kayaçların içindeki bazı metal ve 
mineraller kayaçların ergitilmesi ile elde edilmekte-
dir. Bazı kayaçlar ise doğrudan kullanılabilmektedir 
(Mermer, granit gibi).

Türkiye’de tüm jeolojik devirlere ait kayaçlar bu-
lunduğundan pek çok maden görmek mümkündür. 
Ancak;

• Türkiye’nin genelde 3. zamanda oluşmuş genç 
bir ülke olması

• Maden yataklarının tektonik unsurlarca parça-
lanmış olması

• Çoğu maden yatağının yeterli rezerve sahip ol-
maması  ülkemizde madenciliği olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

Herhangi bir yerde maden işletmesi kurulabilmesi 
için öncelikle burada bazı faktörlerin bulunması ge-
reklidir. Bunlar;

• Maden yatağının rezervinin (miktarın) yeterli ol-
ması

• Kayaç içindeki mineral veya maden oranının 
(tönör) yüksek olması

• Sermaye ve işgücü

• Ulaşım koşullarının elverişli olması  

• Teknolojik donanımın yeterli olması gibi etken-
lerdir.

İskenderun’daki İsdemir Limanı, bölge ticareti bakımından 
büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye’de Madenciliğin Tarihsel Gelişimi

• Ülkemizde madenciliğin tarihçesi oldukça es-
kiye dayanmaktadır. Maden devrinin (Kalkolitik) 
başından itibaren tüm devirlere ait metal araç 
gereçlerin, arkeolojik sahalarda bulunması Ana-
dolu’da madenciliğin çok eski bir kökene sahip 
olduğunu göstermektedir. Ülkemizdeki bazı 
maden yataklarının binlerce yıldır işletildiği bilin-
mektedir. 

• Ülkemizde maden işletmeciliği ile ilgili en güzel 
örnek Dünyada ilk kez paranın Anadolu’da Lid-
ya’lılar tarafından kullanılmış olmasıdır. 

• Osmanlı İmparatorluğunda maden işletme ve 
arama faaliyetleri büyük ölçüde yabancılar ta-
rafından yapılmıştır. Örneğin; ülkemizde uzun 
yıllar yaşayan Rus Büyükelçisi Tcihatciheff, 
Anadolu’nun tamamını dolaşmış, coğrafya, jeo-
loji, botanik ve madenler konusunda kapsamlı 
çalışmalar yapmıştır. 

• Osmanlı Döneminde ülkemizde pek çok maden 
yatağı bulunsa da (1815–Bor, 1829- Taşkömürü, 
1848-Krom) sıkı bir kontrol sisteminin olmaması 
ve yabancılara tanınan kapitülasyonlar maden-
ciliğin gelişmesini engellemiştir.  

• Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ülkemizde maden 
arama ve işletme hakkı devlet tekeline alınmış-
tır. İlk iş olarak yurt dışından çok sayıda araştır-
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macı Atatürk’ün daveti ile ülkemize gelmiş, daha 
sonra 1935’de ulusal maden arama enstitüsü 
(MTA) kurulmuştur. MTA, günümüze kadar ma-
dencilikte ve diğer yer bilimlerinde çok önemli ve 
büyük buluşlara imza atmıştır. 

• 1954 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
kurularak petrol aramaları tek bir kuruma dev-
redilmiştir. 1957’de Türkiye Kömür işletmeleri 
kurulmuş, linyit ve taşkömürü çalışmaları bu 
kuruluş aracılığıyla yürütülmeye başlanmıştır. 
Daha sonra kurulan Enerji ve Tabi Kaynaklar 
bakanlığı ülkemizde gerek yer altı kaynakları ile 
ilgili problemleri gerekse de enerji politikasını 
belirlemektedir. 

MADENLERİMİZ

I. Demir

Kullanım Alanı: Demir, günümüzde sanayinin 
hemen her türlüsünde kullanılan temel bir ham-
maddedir. Özellikle çeliğe dönüştürülerek kullanılan 
demir gemiden otomotiv sektörüne, inşaattan tu-
rizme kadar hemen her iş kolunda kullanılmaktadır. 

Maden Yatakları: Hekiman-Hasançelebi (Malatya), 
Divriği (Sivas), Eymir-Ayazmant (Balıkesir), Fe-
ke-Mansurlu (Adana), Avnik (Bingöl)

İşletmeler: Ülkemizdeki yataklardan çıkarı-lan 
demirler başta Karabük ve Ereğli demir-çelik fab-
rikalarında işletilmektedir. Yurt- dışından alınan 
hammaddenin işletilmesi ile çalışan İskenderun 
demir-çelik fabrikası da oldukça büyük bir tesistir. 
Bunların dışında Sivas ve İzmir’de daha küçük ka-
pasiteli fabrikalar bulunmaktadır. Kırıkkale‘de silah 
sanayisinin ihtiyacını karşılamak amacıyla bir de-
mirçelik fabrikası bulunmaktadır. 

Ticari Önemi: Ülkemizde çıkarılan demir cevheri 
işletmelerin ihtiyacını karşılayamadığından yurt dı-
şından hammadde temin edilir. Türkiye son yıllarda 
büyük demirçelik üreticileri arasına girmiştir. 

Ereğli demirçelik fabrikası, ülkemizin en büyük sanayi tesisle-
rinden biridir. 

II. Bor

Kullanım Alanı: Plastik, elyaf, ısıya dayanıklı ürün-
ler, mutfak araçları, deterjan, çimento, uzay sanayi 
ve ilaç gibi çok geniş sektörlerde kullanılabilmekte-
dir. Ancak bor madenini önemli kılan özelliği, suyun 
içindeki hidrojeni ayrıştırabilme özelliğidir. Bu ba-
kımdan gelecekte yaşanacak enerji darboğazından 
çıkılması için bora ihtiyaç duyulmaktadır. 

Maden Yatakları: Bigadiç ve Sultançayır (Balıke-
sir), Kestelek (Bursa), Emet (Kütahya) ve Kırka 
(Eskişehir)

İşletmeler: Kırka (Eskişehir) ve Bandırma (Bursa)

Ticari Önemi: Türkiye, Dünya bor rezervlerinin 
%70’den fazlasına sahiptir ve hâlâ yeni yataklar 
bulunmaktadır. Ancak; bor işletmelerinin yetersizliği 
ve borun genelde yarı mamul madde olarak satıl-
ması nedeniyle ülkemize ekonomik getirisi oldukça 
azdır. Bu halde dahi bor en önemli dış satım ma-
denlerimizden biridir. 

III. Krom

Kullanım Alanı: Demirin çeliğe dönüştürül-me-

sinde kullanılan krom sertliği, dayanıklılığı ve pas-

lanmaya karşı koruyucu nitelikleri ile pek çok sanayi 

türünde kullanılmaktadır. 
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Maden Yatakları: Guleman (Elazığ), Kopdağı (Er-

zurum), Fethiye-Köyceğiz (Muğla), Karsantı-Po-

zantı (Adana) ve Kayseri.

İşletmeler: Türkiye’de üç krom işletmesi bulunmak-

tadır. Bunlardan ikisi Antalya ferrokrom ve Elazığ 

ferrokrom işletmeleridir. Muğla (Fethiye)’da küçük 

bir krom işletmesi bulunmaktadır. 

Ticari Önemi: Türkiye, krom madeni bakımından 

oldukça zengin bir ülkedir. Üretilen kromun büyük 

bir bölümü yurtdışına ihraç edilmektedir. Türkiye, 

Dünya krom üretiminde 4. sırada yer almaktadır. 

Krom Türkiye’nin önemli dış satım madenleri ara-

sında yer almaktadır. 

IV. Bakır

Kullanım Alanı: Binlerce yıldır kullanılan bakır, 

günümüzde öneminden hiçbir şey kaybetmemiştir. 

Özellikle yüksek iletkenlik özelliği ve kolay işlene-

bilmesi nedeniyle elektrik elektronik sanayisinin en 

önemli hammaddesidir. 

Maden Yatakları: Murgul (Artvin), Çayeli (Rize), 

Küre (Kastamonu), Ergani ve Maden (Elazığ)

İşletmeler: Küre’de çıkarılan bakırlar Samsun bakır 

işletmelerinde, Çayeli ve Murgul’da çıkarılan bakır-

lar Murgul’da, Ergani ve Maden’de çıkarılan bakır-

lar ise Elazığ’da işletilmektedir. 

Ticari Önemi: Türkiye Dünya’da önemli bakır üre-

ticileri arasında yer almakla birlikte, bakır dış satımı 

yapılan madenlerden biridir.
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Bor-Krom Yatak ve İşletmeleri

V. Boksit (Alüminyum)

Kullanım Alanı: Boksit alüminyumun hammaddesi-
dir. Özellikle uçak ve silah sanayisi için büyük önem 
taşımaktadır. Bunun dışında, elektrik-elektronik, 
izolasyon, ambalaj sanayisinde yaygın olarak kul-
lanılmaktadır.  

Maden Yatakları: Akseki (Antalya), Seydişehir 
(Konya), Milas (Muğla), Mersin, Zonguldak

İşletmeler: Türkiye’de tek alüminyum işletmesi Kon-
ya-Seydişehir’de yer almaktadır. 

Ticari Önemi: Boksit, Türkiye için strate-
jik öneme sahip bir madendir. Ancak eldeki  
rezervler yetersiz olduğundan büyük ölçüde iç piya-
salarda tüketilmektedir. 

VI. Barit

Kullanım Alanı: Ağır çimento özelliği bulunan barit, 
genelde petrol ve sondaj kuyularında kullanılmakta-
dır. Bunun dışında boya ve kağıt üretiminde de barit 
kullanılmaktadır. 

Maden Yatakları: Feke (Adana), Alanya-Gazipaşa 

(Antalya), Elbistan (Kahramanmaraş), Isparta, Gi-

resun, Kocaeli, Muş, Çanakkale, Karaman.

İşletmeler: İzmit, İzmir, Elazığ, Eskişehir,  

Antalya

Ticari Değeri: Barit Türkiye’nin dış satımında yer 

alan madenlerden biridir.

VII. Fosfat

Kullanım Alanı: Başta gübre sanayisi olmak üzere, 

petrokimya, çimento ve cam sana-yisinde kullanıl-

maktadır. 

Maden Yatakları: Ülkemizde Mardin Mazı Dağında 

ticari fosfat çıkarımı yapılmakta iken bu tesis daha 

sonra kapatılmıştır. 

Ticari Önemi: Fosfat özellikle suni gübre sanayi-

sinde kullanılan bir hammaddedir. Ülkemiz fosfat 

ihtiyacını ithal yoluyla kapatmaktadır.
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VIII. Tuz

Kullanım Alanı: Yaşamın devamlılığı için kilit 

önemdeki minerallerden biri olan tuz sanayi bakı-

mından da büyük önem taşımaktadır. Gıda sana-

yisi, kimya sanayi, temizlik sektörü ve dericilik gibi 

iş kollarında tuz büyük önem taşımaktadır.

Maden Yatakları: Tuz kayaçlardan ve likit-

lerden elde edilebilmektedir. Deniz tuzu üre-

timi yapılan en önemli merkez İzmir, Çamaltı  

Tuzlasıdır. Tuz Gölü, Türkiye’nin ihtiyacı olan tuzun 

önemli bir bölümünü karşılamaktadır. Kaya tuzu 

yatakları ülkemizde yaygın olup Çankırı, Kırşehir, 

Erzurum, Kars’ta çıkarılmaktadır. 

Çankırı’da bir kaya tuzu madeninin girişi.

İşletmeler: İzmir’de Çamaltı Tuzlası, Ankara’da 

(Şereflikoçhisar) Tuz Gölü tuzlaları önemli tuz üre-

tim merkezlerdir. 

Ticari Önemi: Tuz, genelde iç tüketimi karşılamak 

amacıyla kullanıldığından dış satımda payı bulun-

mamaktadır. 
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Tuz-Boksit ve Fosfat yatakları

IX. Manganez

Kullanım Alanı: Çelik üretiminde kullanılan man-
ganez, önemli bir madendir. 

Maden Yatakları: Deveci (Kayseri),  Artvin, Ereğli 
(Zonguldak), Ceyhan (Adana), Denizli ve Kasta-
monu.

İşletmeler: Manganez Karabük, Ereğli ve İskende-
run demir-çelik fabrikalarında işletilmektedir.

Ticari Önemi: Ülkemizde faal manganez üretimi 
bulunmadığından, demir-çelik fabrikalarının ihtiyacı 
olan manganez ithalat yolu ile karşılanmaktadır. 

X. Antimon

Kullanım Alanı: Akü, cam, metal sanayisi ve mat-
baacılıkta kullanılmaktadır. 

Maden Yatakları: Balıkesir, Kütahya, Bursa,Sivas 
İzmir ve Tokat’ta çıkarılmaktadır. 

İşletmeler: Ülkemizde 1990’lı yıllara kadar çok sa-
yıda antimon işletmesi bulunmasına rağmen bunlar 
faaliyetlerine son vermiştir. 

Ticari Önemi: Antimon üretimi yapılmadığından ül-
kemiz az miktarda yurt dışından temin etmektedir. 
Ticari önemi yoktur. 

XI. Cıva  

Kullanım Alanı: Boya, kimya ve ilaç sanayinde kul-
lanılan zehirli bir maddedir. 

Maden Yatakları: Ödemiş-Karaburun (İzmir), 
Banaz (Uşak), Sarayönü (Konya)

İşletmeler: Türkiye’de cıva üretimi 1970’li yıllarda 
210.000 tona ulaşmasına rağmen, Dünyada ve 
ülkemizde kimyasal maddelerde cıva kullanımının 
yasaklanması ile üretimi durmuştur. Ticari önemi 
bulunmamaktadır.

XII. Mermer

Kullanım Alanı: Doğal taş olarak nitelenen mermer 
her türlü kaplama ve inşaat sektöründe, küçük taş 
işletmeciliğinde, heykelcilikte kullanılmaktadır. 
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Maden Yatakları: Marmara Adası, Kırşehir, Afyon, 

Bilecik, Bursa ve ülkemizde pek çok yerde çıkarıl-

maktadır. 

İşletmeler: 5.2 milyar metreküp mermer  

rezervinin yalnızca % 1’ini kullanıldığı ülkemizde 

563 mermer işletmesi bulunmaktadır. Bunlar ülke 

sathına yayılmıştır. 

Ticari Önemi: Türkiye 3.1 milyon metreküp mer-

mer üretiminin 800.000 tonunu ihraç etmektedir. Bu 

haliyle Türkiye Dünya mermer üretiminde 7. sırada, 

ithalatta ise 8. sırada yer almaktadır. Maden dışsa-

tım gelirlerinin 1/3’ü mermerden elde edilmektedir. 

Türkiye’nin yer altı kaynakları dış satımında mermerin payı 
oldukça büyüktür. 

XIII. Feldspat

Kullanım Alanı: Seramik, fayans, cam, kaynak, 

boya ve plastik sanayinde kullanılmaktadır. 

Maden Yatakları: Demirci (Manisa), Simav (Kü-

tahya), Çine (Aydın), Yozgat ve Kırşehir

İşletmeler: Türkiye’de feldspat işletmeleri oldukça 

fazladır. Bunlardan en önemlileri batı Anadolu’da 

Çine - Milas - Yatağan - Bodo-ğan’daki işletmeler-

dir. 

Ticari Önemi: Türkiye mevcut rezervleri ile Dünya-

nın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumundadır. 

Özellikle seramik ve porselen sanayisinin gelişmesi 

ile kalite ve birinci sınıf ürünler dünya pazarlarına 

sunulabilmektedir.

XIV. Asbest

Kullanım Alanı: 1950’li yıllardan itibaren pek çok 
sanayi kolunda yaygın olarak kullanılmıştır. Isıya 
karşı dayanıklı olması nedeniyle bu ihtiyacı gider-
mek amacıyla kullanılmaktadır. 

Maden Yatakları: Balıkesir, İskenderun, Eskişehir, 
Amasya ve Sivas  

Ticari Önemi: Asbest ağır kanserojen bir madde-
dir. Bu nedenle Dünyada üretimi büyük ölçüde dur-
muştur. Ülkemiz için ticari bir önemi yoktur. 

XV. Lüle Taşı

Kullanım Alanı: Ucuz bir süs taşıdır. 

Maden Yatakları: Eskişehir

Ticari Önemi: Pahalı bir süsü taşı olmadığından 
ticari açıdan büyük önem taşımamaktadır. 

XVI. Oltu Taşı

Kullanım Alanı: Ucuz bir süs taşıdır. 

Maden Yatakları: Erzurum – Oltu

Ticari Önemi: Pahalı bir süsü taşı olmadığından 
ticari açıdan büyük önem taşımamaktadır. 

Madenlerin Dış Ticaretteki Önemi
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Türkiye’nin yer altı kaynakları dış satımının önemli 
bir kısmını mermer, granit, marn gibi inşaat sek-
töründe kullanılan doğal taşlar oluşturmaktadır. 
Bu sektörde Türkiye, oldukça gelişmiş olup büyük 
çaplı ithalat yapabilmektedir. Bunun dışında bor, 
krom, çinko, bakır gibi kıymetli madenler de dış 
satımda önemli pay sahibidir. Ancak ülkemiz bun-
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ları genelde yarı mamul madde olarak satmaktadır. 

Türkiye’nin ithalatında yer altı kaynaklarının payı % 

1’den daha azdır. 

TÜRKİYE’DE ENERJİ 
KAYNAKLARI 
Bir ülkede sanayinin gelişebilmesi için en önemli 

faktörlerden birisi de enerji kaynaklarının varlığı ve 

çeşitliliğidir. Türkiye gibi hızla sanayileşen ve nü-

fusu artan bir ülkede enerji ihtiyacı her geçen gün 

artmaktadır. Türkiye enerji potansiyeli bakımından 

zengin bir ülke olmasına rağmen bunları değerlen-

dirme noktasında sıkıntıları olan bir ülkedir. 

Ülkemizde enerjinin çok büyük bir bölümünün 

termik enerji kaynaklarından elde edilmesi ve bu 

kaynakların büyük ölçüde fosil kökenli yakıtlara da-

yanması nedeniyle Türkiye enerjide dışa bağımlı-

dır. Her ne kadar tüketilen enerjinin yarıya yakınını 

kendi öz kaynaklarından elde etse de geriye kalan 

kısım Türk ekonomisi üzerinde büyük bir yük oluş-

turmaktadır. 

A. Termik Enerji Kaynakları

Termik enerji, daima bir yakıtın yakılarak ortaya 

çıkan ısı enerjisinin, elektrik enerjisine dönüştü-

rül-mesi prensibi ile çalışmaktadır. Termik enerji 

üretiminde, yakma işleminin büyüklüğü nedeniyle 

doğaya en fazla zarar veren enerji üretim türü ter-

mik enerjidir. Termik enerji üretimi iklimsel koşul-

lardan etkilenmez. Başlıca termik enerji kaynakları 

taşkömürü, linyit, doğalgaz ve petrol türevleridir. 

Son yıllarda çöp ayrıştırması ile ortaya çıkan mad-

deler de yakılarak termik enerji üretilebilmektedir. 

I. Linyit

Türkiye III. Jeolojik dönemde oluşmuş genç bir 

ülkedir. Bu bakımdan linyit yatakları bakımından 

oldukça zengindir. Türkiye’nin 8 milyar tonun üze-

rinde linyit rezervi bulunmaktadır. Türkiye linyitleri 

karbon oranları bakımından fakirdir. Bu nedenle 

yüksek ısı ihtiyacı olan sanayi türlerinde ve konut 

ısıtmada kullanılamamaktadır. Bunun yerine termik 

enerji santrallerinde yakılarak işletilmektedir. 
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Ülkemizde en büyük linyit rezervi 3.2 milyar ton ile 
Afşin-Elbistan linyit sahasında yer almaktadır. 

Soma (Manisa), Yatağan (Muğla), Seyitömer-Tav-
şanlı-Tunçbilek-Değirmisaz (Manisa), Çan (Ça-
nakkale), Beypazarı (Ankara), Oltu-Horasan 
(Erzurum), Dodurga (Çorum), Orhaneli (Bursa), 
Kangal (Sivas) başlıca büyük linyit rezervlerinin bu-
lunduğu merkezlerdir. Bunlardan Soma, Yatağan, 
Seyitömer-Tunçbilek, Çan, Beypazarı, Orhaneli, 
Kangal’da termik santraller bulunmaktadır. 

Afşin-Elbistan termik santrali iki tesisten oluşmaktadır. Önü-
müzdeki yıllarda burada iki santral daha kurulması planlan-
maktadır. 

II. Taş Kömürü

Türkiye taşkömürü bakımından fakir bir ülkedir. 
Ülkemizde yalnızca Zonguldak-Bartın arasındaki 
bölgede taşkömürü yatakları bulunmaktadır. Bu ya-
taklar Osmanlı devletinden bu güne, büyük ölçüde 
kullanılmış olduğundan ekonomik değeri azalmıştır. 

Bu nedenle Türkiye demir-çelik sanayisinin ihtiyacı 

olan taşkömürünün bir bölümünü yurt dışından 

temin etmektedir. Türkiye’de taş kömürü ile çalışan 

tek termik santral Zonguldak-Çatalağzı termik sant-

ralidir. 

III. Petrol ve Türevleri

Türkiye’de petrol arama faaliyetleri Osmanlının 

çöküş dönemine denk gelmiştir. Bu nedenle önemli 

petrol yatakları tespit edilmesine rağmen bu kay-

naklar kaybedilmiştir. Cumhuriyet döneminde pet-

rol arama çalışmalarına hız verilmişse de beklenen 

başarı gösterilememiştir. İlk petrol yatağı, Batman, 

Raman Dağı’nda tespit edilmiştir. Bunun dışında; 

Garzan (Batman), Kurtalan-Ulaşlı(Siirt), Adıyaman 

ve Diyarbakır’dan petrol çıkarımı yapılmaktadır. 

Türkiye ihtiyacı olan petrolün ancak % 10’unu ken-

disi çıkarabilmektedir. Bu nedenle petrolde büyük 

ölçüde dışa bağımlıdır. 

Petrol arıtma işinin yapıldığı büyük tesislere petrol 

rafinerileri, bu sektöre de petro-kimya sektörü de-

nilmektedir. Türkiye’deki beş petrol rafinerisi İzmit 

(İpraş), Batman, Orta Anadolu (Kırıkkale), Ataş 

(Mersin), Aliağa (İzmir)’dir. Buralardan petrol türevi 

olan maddeler elde edilmektedir (Uçak yakıtı, Ben-

zin, mazot, fuel oil, plastik ve polyester). 

Ülkemizde fuel oil ile çalışan ilk santral İstanbul-Am-

barlı’da kurulmuştur. Bunun dışında Hopa’da (Art-

vin) bir santral daha bulunmaktadır. 

IV. Doğalgaz

Doğalgaz, temiz ve verimli bir enerji kaynağıdır. 

Ülkemizde çok az miktarda ve sınırlı sahalarda çı-

karılmaktadır. Bunlardan Hamitabad (Kırklareli) en 

eski ve önemli doğalgaz sahasıdır. Bunun dışında 

Çamurlu (Mardin) doğalgaz çıkarımı yapılan alan-

lardan biridir.
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2009 yılı EÜAŞ verilerine göre ülkemizde en fazla elektrik enerjisi 
üretimi Afşin-Elbistan termik santralinde gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye’de son yıllarda, gerek elektrik üretimi ge-

rekse de konut ısıtmada çok büyük miktarda do-

ğalgaz kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum, 

tüketiminin ancak %1’ini üreten Türkiye’nin büyük 

ölçüde dışa bağımlı hale gelmemize yol açmıştır. 

Doğalgaz ile çalışan termik santrallerin bir kısmı 

devlete bağlı bir kısmı ise özel sektöründür. En 

önemli doğalgaz santralleri Hamitabad (Kırklareli), 

Ambarlı B (İstanbul), Ovaakça (Bursa)’dır.

B. Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Doğal sistemin işleyişinin bir sonucu olarak ortaya 
çıkan enerji kaynakları kendini sürekli biçimde yeni-
lemektedir. Bunlar hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş 
ve biyokütle enerjileridir. 

I. Hidroelektrik Enerjisi

Suyun akışı esnasında ortaya çıkan kinetik ener-

jinin, elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Türkiye 

büyük hidroelektrik potansiyeline sahip bir ülkedir 

(Avrupa’da Rusya I., Norveç II.dir.). 

Atatürk Barajı, ülkemizin en büyük enerji üretim tesislerinden 
biridir. 

Türkiye’nin yüksek ve engebeli bir ülke olması baraj 
inşaatlarını kolaylaştırmıştır. Özelikle Fırat, Dicle, 
Kızılırmak, Yeşilırmak, Ceyhan ve Sakarya gibi 
akarsuların üzerinde çok sayıda santral kurulmuş-
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tur. Bunlardan başlıcaları ve enerji üretim miktarları 
aşağıda verilmiştir. 
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Başlıca büyük hidrolik santraller ve üretim miktarlarının göste-
rildiği grafiğe göre Atatürk , Karakaya ve Keban ülkemizde en 
fazla elektrik üretilen üç santraldir. 

II. Rüzgar Enerjisi
Rüzgar gücü çevreye dost bir enerji kaynağıdır. 

Ancak ülkemizde rüzgar enerji potansiyeli fazla de-

ğildir. Bunda;

I. Türkiye’nin sürekli rüzgarlar kuşağında olma-

ması

II. Kıtaların kesiştiği bir bölgede yer alması

III. Okyanuslara kıyısı olmaması 

IV. Dağların kıyıya yakın, yüksek duvarlar oluştur-

masıdır.

Bunlara rağmen ülkemizde pek çok yerde rüzgar 

enerjisi üretilebilecek potansiyel vardır. Balıkesir, 

Çanakkale Boğazı, Gökçeada-Bozcada, Sinop ve 

İzmir-Çeşme bu alanlara örnektir. Türkiye’de ticari 

üretim yapan tek rüzgar santrali İzmir-Çeşme Ala-

çatı’da yer almaktadır. 

III. Jeotermal Enerji
Yeraltından çıkarılan yüksek ısı ve basınca sahip 

sıcak sular aracılığıyla elektrik üretilmesine jeoter-

mal enerji denilmektedir. Türkiye Jeotermal enerji 

potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir. Bunda;

• Genç oluşumlu bir ülke olması

• Faylı arazilerin fazla olması

• Volkanik arazilerin yaygın olması etkili olmuştur. 

Özellikle Ege Bölgesi, jeotermal enerji potansiyeli 

bakımından zengindir. Buharkent (Aydın), Ger-

mencik (Aydın), Balçova (İzmir), Simav (Kütahya) 

jeotermal enerji santrallerinin kuruluş aşamasında 

olduğu yerlerdir. Türkiye’de tek jeotermal santral 

1994 yılında kurulmuş olan Denizli-Sarayköy jeo-

termal enerji santralidir. 

IV. Güneş Enerjisi

Hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında ortaya 

çıkan nükleer tepkimeler Güneş’in asıl enerjisinin 

kaynağıdır. Nükleer tepkimelerle uzaya savrulan ısı 

ve ışık enerjisi Dünyamıza ulaşmaktadır. Bu enerji 

kaynağı özellikle bulutlu gün sayısının az, güneş-

lenme süresinin fazla olduğu yerlerde kullanılabil-

mektedir. Ancak verimlilik düşüktür. Üretim yalnızca 

gündüz yapılabilmektedir. 

Güneş enerji sistemi

Ülkemizde güneş enerjisi, sıcak su ihtiyacını kar-

şılamak amacıyla kullanılmaktadır. Bunun dışında 

gelecekte kullanmak üzere çeşitli araştırma ve ge-

liştirme çalışmaları sürmektedir. 
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V. Biyokütle Enerjisi

Tarım ürünleri, bitkiler ve organik atıklardan elde 

edilen enerjiye biyokütle enerjisi denilmektedir. Bu 

enerjinin temelinde yağlı bitkilerden biyodizel ve 

biyoetanol üretimi yatmaktadır. Örneğin, atık yağ-

lar ayrıştırılarak dizel yakıtı elde edilebilmektedir. 

Şeker kamışı ise alkol üretiminde kullanılmakta, 

alkol ile benzin karıştırılarak biyoetanol üretilmekte-

dir. Brezilya ihtiyacı olan benzinin yarısını biyoeta-

nol yolu ile elde etmektedir. Ancak tarım ürünlerinin 

yakıt üretiminde kullanılması gıda fiyatlarını arttırdı-

ğından gelecekte çok büyük küresel sorunlara yol 

açacağı düşünülmektedir. 

VI. Biyogaz

Organik kökenli atıklardan elde edilen doğalgaz 
benzeri bir gazdır. Ülkemizde üretilmekle birlikte 
fazla kullanılmamaktadır. 

C. Nükleer Enerji

Uranyum ve toryum gibi ağır radyoaktif elementle-

rin, reaktör adı verilen özel mekanizmaların içinde 

parçalanması ile ortaya çıkan ısı enerjisinin elektrik 

enerjisine dönüş-türülmesidir. Nükleer enerji, bir 

silah olarak II. Dünya Savaşında Japonya’ya karşı 

kullanılmış ve ağır bir yıkıma yol açmıştır. 

Sovyetler Birliği’nin Çernobil nükleer santralindeki 

sızıntı bölgede hayatın bitmesine yol açmış, geniş 

bir çevreye de zarar vermiştir. Bu bakımdan nükleer 

enerji oldukça riskli ve zararlıdır. Ancak; alternatif 

enerji kaynaklarının sınırlı ve verimsiz olması pek 

çok ülkenin bu enerji sistemine geçmesine yol aç-

mıştır. Ülkemizde de Mersin-Akkuyu ve Sinop’a iki 

nükleer santral kurulması düşünülmektedir. 

Çernobil Nükleer Santralının patlamadan sonraki hali. Bugün 
bu şehirde kimse yaşamamaktadır.
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Bir yerde maden işletmeciliği yapılabilmesi için gereken faktörleri yazınız.
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Aşağıda verilen tablodan yararlanarak ülkemizdeki başlıca yer altı kaynaklarının künyelerini oluştu-
runuz.
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Aşağıdaki haritaların her birinde, bir yer altı kaynağının dağılışı, çıkarıldığı yataklar ve işletildiği tesisler gös-
terilmiştir. Bu haritalarda verilen ipuçlarından yararlanarak, madenleri belirleyiniz. Daha sonra harita üzerinde 
boş bırakılan yatak ve işletmelerin adlarını yazınız. 
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Aşağıdaki tabloda enerji türlerini örnekteki gibi çevresel ve iklimsel özelliklerine göre sınıflandırınız. 
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Aşağıdaki haritada rakamlarla gösterilen termik santralleri aşağıdaki listeye yazınız. Bu santrallerin karşısına 
kullanılan yakıt türünü belirtiniz. 
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1. “Yaşadığımız şehirde büyük bir demir çelik fab-
rikası vardır. Buraya demir cevheri demir yolu 
ile gelmekte, ilimizden çıkarılan taşkömürü sa-
yesinde ergitilerek çeliğe dönüştürülmektedir.”

 Yukarıdaki ifadeyi kullanan bir öğrenci aşa-
ğıda verilen merkezlerden hangisinde yaşa-
maktadır?

 A) Ankara
 B) İskenderun
 C) Ereğli
 D) İzmir
 E) Sivas

2. Türkiye’de maden çeşitliliği oldukça fazla 
olmasına rağmen maden yataklarının işle-
tilmemesinde;

 I. yatakların tektonik hareketlerle parçalan-
mış olması,

 II. rezervlerin yetersiz olması,
 III. çıkarım maliyetlerinin yüksek olması,
 IV. ulaşım koşullarının gelişmemiş olması
 gibi olgulardan hangileri daha fazla etkili 

olmuştur?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) I ve III E) II ve IV

3. Aşağıda x, y, z madenlerinin özellikleri ve ticari 
önemleri verilmiştir.
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 Verilen bilgilere göre Türkiye’deki maden-
lerin dağılışı düşünüldüğünde üstteki x, y 
ve z madenleri harita üzerinde gösterilen 
alanlardan hangilerinde çıkarılmaktadır?

  X  Y   Z 
 A) I II  III
 B) II I  III
 C) II III  I
 D) III I  II
 E) III II  I

4. I. Artvin
 II. Samsun
 III. Elazığ
 IV. Ankara
 V. Kayseri 
 Yukarıda verilen merkezlerden hangilerinde 

bakır işleten tesisler yoktur?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) IV ve V E) II ve V
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5. Anadolu’da kalkolitik çağdan (maden devri) bu 
yana pek çok maden işletilmiş ve kullanılmıştır. 

 Aşağıda verilen madenlerden hangisinin 
Anadolu’da en eski geçmişe sahip olduğu 
söylenebilir?

 A) Bakır B) Çelik C) Bor
 D) Kurşun E) Bronz

6. 
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 Türkiye’de hidroelektrik santrallerinin üre-
tim miktarları değerlendirildiğinde grafikte 
sütunlarla gösterilen merkezlerden hangisi 
Keban barajına aittir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

7. Aşağıda verilen madenlerden hangisinin 
dış satımında Türkiye ilk sırada yer alma-
sına rağmen, bu üründen elde edilen gelir 
beklenenden düşüktür?

 A) Krom B) Bor C) Demir
 D) Bakır E) Mermer

8. - Özellikle inşaat sektöründe kullanılmak- 
 tadır. 

 - Her türlü yüzey kaplamalarında değerlen-
dirilir. 

 - Türkiye’nin dış satımında önemli yer tutar.
 Yukarıda başlıca özellikleri verilen yer altı 

kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Kurşun B) Civa C) Tuz
 D) Mermer E) Barit

9.
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 Türkiye haritası üzerinde gösterilen merkez-
lerden hangisinde yer alan termik santral 
diğerlerinden farklı bir yakıt ile çalışmakta-
dır?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

10. - Eymir-Ayazmant
 - Hekiman
 - Divriği
 - Hasançelebi
 Yukarıda verilen sahalardan çıkarımı yapı-

lan yer altı kaynağı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

 A) Bakır B) Kurşun C) Çinko

 D) Alüminyum E) Demir
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11. Türkiye’de maden işletmeciliği ile ilgili ola-
rak aşağıda verilen bilgilerden; 

 I. bazı madenlerin rezervi yetersizdir.
 II. işgücü sorunu bulunmaktadır. 
 III. ulaşım koşulları her yerde elverişlidir.
 IV. teknolojik donanımın bazı maden  

 aramalarında yetersiz kalmaktadır.  
 hangileri kesin olarak söylenemez?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) I ve III E) II ve IV

12. X merkezinde;
 I. Büyük bir termik santral vardır. 
 II. Termik santralde yakıt olarak doğalgaz 

kullanılmaktadır.
 III. Santral iklim koşullarından etkilenmediğin-

den gece-gündüz çalışmaktadır.
 IV. Fakat santralden çıkan dumanlar çevrede 

büyük çevresel yıkımlara yol açmıştır. 
 V. Ancak, santral kentimiz için önemli bir is-

tihdam merkezidir. 
 X merkezi ile ilgili olarak verilen bilgilerden 

oluşturulan bir paragrafta önemli bir mantık 
hatası bulunmaktadır.

 
 Bu hata hangi cümleden kaynaklanmakta-

dır?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

13. Türkiye’de maden yataklarının belirli bölge-
lerde yoğunlaştığı görülmektedir. 
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 Verilen bilgiye göre Türkiye haritası üze-
rinde gösterilen alanlarda yoğunlaştığı 
iddia edilen yer altı kaynaklarından hangisi 
en yoğun olduğu alanda gösterilmemiştir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

14. Türkiye’de elmas gibi değerli süs taşlarının 
bulunmaması, aşağıdakilerden hangisi ile 
kesin olarak açıklanabilir?

 A) Türkiye’de volkanizmanın faal olmaması
 B) Yer yapısının kırıklı, depremsellik bakımın-

dan aktif olması
 C) Türkiye’de çok yaşlı kayaçlara rastlanma-

ması
 D) İklim koşullarının bu tip kayaçların oluşma-

sına engel olması
 E) Metamorfik arazilerin çok az olması

15. Türkiye’de her bölgede linyit bulunmakla bera-
ber, linyitin dağılımı düzenli değildir. 

 Buna göre aşağıda verilen bölgelerden han-
gisinde linyit rezervlerinin en fazla olduğu 
söylenebilir?

 A) İç Anadolu
 B) Ege
 C) Marmara
 D) Karadeniz
 E) Doğu Anadolu

123456789101112131415

CBEDABBDAEBDCCE
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KONU TESTİ - 6

1. Türkiye’de yer altı kaynaklarının tür ve re-
zerv bakımından en zengin olduğu bölge 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Doğu Anadolu
 B) Marmara
 C) Ege
 D) İç Anadolu
 E) Karadeniz

2. Termik santraller büyük çevresel problemlere 
yol açmaktadır. 

 Aşağıda verilen santrallerden hangisi bu 
genellemenin dışında kalır?

 A) Elbistan Termik Santrali
 B) Beypazarı Termik Santrali 
 C) Yatağan Termik Santrali
 D) Hamitabad Termik Santrali
 E) Soma Termik Santrali

3. I. Nükleer
 II. Güneş
 III. Jeotermal
 IV. Termik
 V. Hidroelektrik
 Yukarıda verilen enerji türlerinden hangileri 

iklim koşullarından etkilenir?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) IV ve V E) II ve V

4. Türkiye’deki enerji üretim santralleri ve 
buralarda kullanılan yakıtlar ile ilgili olarak 
aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır?

 A) Çatalağzı – Doğalgaz
 B) Ambarlı – Fuel oil
 C) Beypazarı – Linyit
 D) Elbistan – Linyit
 E) Hamitabad – Doğalgaz

5. Aşağıda verilen elektrik üretim tesislerin-
den hangisinin, Türkiye enerji üretimine 
katkısı en fazladır?

 A) Hirfanlı Barajı
 B) Karakaya Barajı
 C) Ambarlı Termik Santrali
 D) Beypazarı Termik Santrali
 E) Elbistan Termik Santrali

6. Türkiye’de kurulması düşünülen nükleer 
santralin aşağıdaki merkezlerden hangisine 
kurulması gündemdedir?

 A) İstanbul
 B) Sinop
 C) Hatay
 D) Ankara
 E) Çankırı
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KONU TESTİ - 6

7. Sanayi, ticaret, turizm gibi sektörlerin geliştiği 
yerlerde enerji tüketimi daha fazladır. 
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 Buna göre harita üzerinde verilen mer- 
kezlerden hangisinde enerji tüketimi en 
azdır?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

8. Ali; Ülkemizin en önemli yer altı kaynaklarından 
biridir. Kimya, boya sanayilerinin yanı sıra yük-
sek ısıya dayanıklı ürünlerin üretimde kullanıl-
maktadır. Gelecekte hidrojen yakıtlı araçların 
üretiminde kullanılacaktır. 

 Elif; bu maden …………………. olmalıdır. 
 Yukarıda Ali ile Elif arasında geçen diya-

logda boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilirse paragraf doğru bir anlam 
kazanır?

 A) Bor B) Krom C) Barit
 D) Demir E) Bakır

9.

 

�

��
���

��
�

 Türkiye’de demir-çelik üretimi yapılan fabri-
kaların yerlerinin gösterildiği haritada hangi 
tesisin yeri yanlış verilmiştir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

10. Doğal olarak kendini yenileyen enerji kay-
naklarına;

 I. hidroelektrik,
 II. petrol,
 III. jeotermal,
 IV. linyit
 yukarıda verilenlerden hangileri örnek ola-

rak gösterilemez?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) I ve III E) II ve IV

11. Türkiye’de elektrik üretiminde aşağıda veri-
len kaynaklardan hangisinin payı en azdır?

 A) Fuel oil
 B) Doğalgaz
 C) Linyit
 D) Hidroelektrik
 E) Rüzgar

12. Aşağıdaki haritada üç yer altı kaynağının 
çıkarıldığı ve işletildiği yer gösterilmiştir. 

 

�
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 Bu madenler aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

      I           II             III       
 A) Demir Krom Kurşun
 B) Bakır Demir Petrol
 C) Boksit Doğalgaz Çinko
 D) Bor Bakır Petrol
 E) Tuz Petrol Bakır
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13. Türkiye’de ilk demir çelik fabrikasının kurulması 
ile ortaya çıkan enerji ihtiyacını karşılamak 
amacıyla, bu tesise yakın bir yerde taşkömür 
tozları ile çalışan bir termik santral kurulmuştur.

 Yukarıda özellikleri verilen termik santral 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Elbistan (Kahramanmaraş)
 B) Beypazarı (Ankara)
 C) Yatağan (Muğla)
 D) Çatalağzı (Zonguldak)
 E) Hamitabad (Kırklareli)

14. İzmir, Çeşme-Alaçatı’da aşağıda verilen 
enerji türlerinden hangisi üretilmektedir?

 A) Nükleer
 B) Rüzgar
 C) Jeotermal
 D) Güneş
 E) Biyoyakıt

15. Türkiye’deki ilk jeotermal enerji santrali 
aşağıda verilen merkezlerden hangisinde 
kurumuştur?

 A) Elbistan
 B) Hopa
 C) Beypazarı
 D) Mersin
 E) Denizli

16. 
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 Haritada verilen yerlerde çıkarılan maden 

aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Demir 
 B) Bakır
 C) Taşkömürü 
 D) Linyit
 E) Kurşun

17. Türkiye’de çıkarılan madenlerden hangisi-
nin çıkarıldığı alanlar diğerlerine göre daha 
dardır?

 A) Demir
 B) Bakır
 C) Linyit
 D) Krom
 E) Taşkömürü

1234567891011121314151617

ADEAEBEADEEBDBEBE
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TÜRKİYE’DE SANAYİ

Türkiye’de Sanayinin Kuruluş ve Gelişimi

Sanayi Devrimi’nin Batı Avrupa’da başlamasıyla 

birlikte, Osmanlı Devletinde de sanayiyi geliştirmek 

amacıyla çabalar olmuştur. Ancak Osmanlı Devleti, 

sanayileşme hareketinin bütünüyle dışında kalmış-

tır. Tanzimatın ilanıyla birlikte ilk gerçek sanayi 

tesisleri kurulmaya başlamıştır. İstanbul’da kimi 

sanayi kollarının oluşması, İzmir’de küçük çaplı sa-

nayi kuruluşlarının örgütlenmesi bu döneme rastlar. 

Cumhuriyet öncesinde Osmanlı’da sanayi büyük öl-

çüde tarım ürünlerinin işletilmesi ve temel ihtiyaç 

mallarının temini üzerine kuruludur. Kapitülasyon-

lar ihtiyaç ürünlerini ve imalat sanayisi mallarını 

bütünüyle yabancıların tekeline vermiştir. Bunun 

yanında Osmanlı’da var olan az sayıdaki sanayi 

tesisi de gayrı müslimlerin elindedir. 

Cumhuriyetin ilanından önce yaşanan uzun savaş 

yılları, var olan az sayıdaki sanayi tesisinin de atıl 

hale gelmesine yol açmıştır. Bu noktada yeni Tür-

kiye Cumhuriyeti öncelikle ulaşım hatlarının mo-

dernizasyonu ve temel ihtiyaç mallarının temini 

için gerekli sanayi türlerinin kurulmasına öncelik 

vermiştir. Bunun dışında da kapitülasyonlar kaldırı-

larak iç sanayi üreticisi koruma altına alınmış, üre-

timin nispeten canlanması amaçlanmıştır. 

1930’lu yıllarda yaşanan büyük ekonomik kriz, sa-

nayi yatırımlarının devlet eliyle yapılmasını gerekli 

kılmıştır. Bu amaçla 1933 Nazilli Sümerbank kumaş 

fabrikası, 1934’de İstanbul’da Paşabahçe cam 

fabrikası, 1939’da Karabük Demir-çelik fabrikası, 

1939’da İzmit SEKA fabrikaları kurulmuştur.

II. Dünya Savaşı yıllarında dünyanın genelinde 

olduğu gibi, Türkiye’de de ekonomi felç olmuştur. 

Bu sıkıntılar, ancak 1950’li yıllarda aşılmıştır. Tür-

kiye’de gerçek anlamda sanayinin ortaya çıkışı bu 

döneme rastlar. Bu dönemde hem devlet hem de 

özel sektör büyük sanayi tesisleri kurmuştur. Ancak, 

sanayinin ülke genelindeki dağılışında Marmara 

Bölgesi lehinde bir anormallik ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’de sanayinin büyük ivme kazandığı ikinci 

dönem 1980’li yıllardan sonra gerçekleşmiştir. Bu 

dönemde dış ticaret önündeki engeller kalkmış, 

devlet desteği artırılmış, ekonomi üzerindeki dev-

let tekeli önemli ölçüde azaltılmıştır. Türk sanayisi 

belli iş kolarında Dünya çapında rekabet edebile-

cek güce erişmiştir. Özellikle tekstil, otomotiv, gıda, 

gemi, demir-çelik sanayileri bu duruma örnektir. 

Türkiye’de Sanayiyi Etkileyen Faktörler

I. Hammadde

• Sanayi üretimi, her hangi bir işlenmemiş mad-
denin, işlenmiş veya yarı işlenmiş maddeye dö-
nüşmesi sürecidir. İşlenmemiş her türlü madde, 
hammadde olarak nitelendirilir. 

• Türkiye hammadde bakımından zengin bir ül-
kedir. Özellikle tarımsal hammadde kaynakları 
oldukça fazladır.

• Yer altı ve yerüstü zenginlikleri bakımından 
büyük potansiyel taşıyan Türkiye’de, hammadde 
sıkıntısı, ülkemizde var olmayan ürünlerde ya-
şanmaktadır. Örneğin; gıda sanayisinin ihti-yacı 
olan kakao, enerji sektörünün ihtiyacı olan petrol 
ve doğalgaz yurtdışından temin edilmektedir. 

 

 Maden suyu üretim tesisinde, sular el değmeden şişele-
nerek kamyonlara yüklenmektedir. 
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II. Sermaye

• Sanayi tesislerinin kurulması önemli miktarda 
parasal güce bakmaktadır. Bu parasal yeterlilik 
sermaye olarak adlandırılmaktadır. 

• Osmanlı Devletinin sömürgeci bir yapıda olma-
masının yanı sıra sanayi devrimini kaçırmış ol-
ması ülkede hem sermaye hem de burjuvazinin 
oluşmasını geciktirmiştir. 

Sanayi tesislerinin kuruluşunda sermaye en önemli faktördür.

• Yukarıda bahsedilen nedenlerle Türk ekono-
misi başlangıçta güçsüz kalmıştır. Bu nedenle 
ülkede sanayi yatırımlarını yapmak için gereken 
sermayenin temini en önemli sorun olagelmek-
tedir. 

• Sermaye sorununu aşabilmek için yabancı or-
taklık, devlet desteği, doğrudan yabancı ya-
tırımların serbest bırakılması gibi çalışmalar 
yapılmaktadır. 

III. Enerji 

• Sanayinin devamlılığı için büyük çaplı enerjiye 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle sanayi tesis-
lerinin kurulmasında enerji önemli bir faktördür. 

• Türkiye enerji üretiminde kendi kendine yetme-
mektedir. Bunda doğalgaz ve petrol kaynakları 
bakımından yetersiz olmasının yanı sıra mevcut 
enerji potansiyelinin iyi değerlendirilememesi de 
etkili olmaktadır. 

• Bazı sanayi tesislerinin yer seçiminde enerji kay-
nağı etkili olmuştur. Örneğin, Karabük ve Ereğli 
demir-çelik fabrikaları ana enerji kaynağı olan 
taşkömürünün yakınına kurulmuştur. Seydişehir 
alüminyum tesisinin ihtiyacı olan enerjinin temini 
için Oymapınar Barajı (Manavgat) inşa edilmiş-
tir. 

IV. Ulaşım Koşulları

• Sanayi ürünlerinin üretim ve pazarlama sü-
recinde ulaşım koşulları oldukça etkilidir. 
Hammaddenin alınarak işlenmesi, işlenen ham-
maddenin pazarlara gönderilmesi sürecinde ge-
lişmiş ulaşım ağı süreci hızlandırmaktadır.

• Ülkemizde ulaşım koşulları bakımından elverişli 
olan Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde 
sanayi gelişmiştir. Karadeniz ve Doğu Anadolu 
gibi ulaşım koşullarının elverişsiz olduğu bölge-
lerde ise sanayide beklenen gelişim düzeyine 
ulaşılamamıştır.

 

Üretilen ürünler çeşitli vasıtalarla taşınarak pazarlara ulaştırılır. 

 V. İş Gücü

• Sanayinin üretim yapabilmesi için daima insan 

gücüne ihtiyaç vardır. İnsan gücü ihtiyacı, iş 

gücü olarak nitelendirilmektedir. Türkiye’de 

nüfus artış hızının genelde yüksek olması iş-

gücü bakımından Türkiye’de sıkıntı yaşanma-

masını sağlamıştır.
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Nitelikli işgücü sanayinin gelişmesi için gereken faktörlerden 
biridir.

• İş gücü nitelikli ve niteliksiz işgücü olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Türkiye’de niteliksiz işgücü 
bakımından sorun yoktur. Ancak; kalifiye ele-
man olarak adlandırılan, nitelikli iş gücü temi-
ninde hâlâ bazı sıkıntılar yaşanabilmektedir. 
Özellikle sanayide çalışacak ara işgücünün te-
mini ülkemizin önemli meselelerinden biridir. 

VI. Pazarlama

Üretilen sanayi ürünlerinin satışı iç ve dış piya- sa-
larda gerçekleştirilmektedir. Ürünlerin kalitesinin 
yüksek, Dünya standartlarına uygun ve ucuz ol-
ması pazarlama alanlarının genişlemesini sağlar. 
Ancak; ürünlerin vasfı ne kadar yüksek olursa olsun 
üreticiler daima yeni pazarlara ihtiyaç duymaktadır. 

VII. Teknolojik Altyapı

Sanayide ürün kalitesi ve üretim verimliliği tekno-

lojik altyapıya bağlı olarak değişim göstermektedir. 

Bu bakımdan teknolojik olarak üstün olan mües-

seseler her zaman avantajlı konumda olmaktadır. 

Ülkemizde teknolojik çalışmalar oldukça geri ko-

numdadır. Bunda gerek devletin gerekse de özel 

girişimlerin Ar-Ge çalışmalarına gereken önemi 

vermemeleri etkili olmaktadır. Türkiye bu noktadaki 

eksikliğini genelde teknoloji ithali ile gidermektedir. 

Sanayinin gelişiminde Ar-ge çalışmaları büyük önem taşır.

TÜRKİYE’DE ANA SANAYİ KOLLARI 

A. Gıda Sanayi

I. Un ve Unlu Mamuller

• Türkiye’de Karadeniz kıyıları hariç her yerde 
buğday ve arpa yetiştirilebilmektedir. Bu ne-
denle un ve unlu gıda sanayisi çok geniş bir 
alana yayılmıştır. Türkiye’de un, makarna, bis-
küvi gibi ürünler büyük ölçüde İç Anadolu Böl-
gesinde üretilmektedir.  

• Konya, Eskişehir, Ankara, İzmir, Adana ve Ka-
raman gibi merkezler unlu gıda sanayisinin en 
gelişmiş olduğu yerlerdir. 

II. Şeker Sanayi

• Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke ihtiyaçlarını kar-
şılamak amacıyla Alpullu (Kırklareli) ve Uşak’a 
şeker fabrikaları kurulmuştur (1926). Daha sonra 
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ.’nin kurulması ile 
birlikte Türkiye şeker üretimi büyük rakamlara 
ulaşmıştır.

• Günümüzde 28 şeker fabrikası bulunmaktadır. 
Konya (Ilgın, Ereğli), Ankara, Eskişehir, Bor, 
Ağrı, Erzincan, Afyon, Burdur başlıca şeker fab-
rikalarının bulunduğu merkezlerdir.
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İlk şeker fabrikamız olan Kırklareli, Alpulu şeker fabrikası.

III. Hayvansal Gıda Sanayisi

• Küçük hayvan üreticisinin piyasadan olumsuz 
etkilenmemesi ve ülkenin ihtiyacı olan et ürün-
lerinin üretilmesi amacıyla 1952’de Et Balık 
Kurumu (EBK) kurulmuştur. EBK uzun zaman 
boyunca özellikle Doğu ve İç Anadolu’daki ke-
simhanelerde üretim yapmışsa da 1990’lı yıl-
larda özelleştirilmiştir. 

• Günümüzde et ve ete dayalı ürünler (sucuk, 
sosis, pastırma, vb) özel sektör eli ile hemen her 
ilde üretilmektedir. 

• Kayseri, Kars, Van, Erzurum, İzmir, Ankara, 
Adapazarı ve Tekirdağ et ve et ürünleri üretimi-
nin geliştiği yerlerdir. 

• Bunun dışında Karadeniz Bölgemizde balık unu 
ve balık yağı tesisleri bulunmaktadır. 

IV. Konserve Sanayi

• Türkiye’de konserve sanayisi beklenilen öl-
çüde gelişmemiştir. Bunun en önemli nedeni 
ülkemizde her mevsimde taze sebze ve meyve 
temin edilebilmesidir. Bunun dışında aile yapısı 
ve kültürel özellikler de konserve sanayisinin ge-
lişmesini etkilemiştir. 

• Bitkisel kökenli konservecilik (Salça, reçel, mar-
melat) İzmir, Bursa, Balıkesir ve İstanbul’da, 
hayvansal konservecilik (balık konservesi) Ça-
nakkale, Balıkesir ve Trabzon’da gelişmiştir. 

V. Yağ Sanayi

• Türkiye’de üretimi yapılan tarım ürünlerinin 
büyük bir bölümünden yağ elde edilebilmektedir. 
Özellikle pamuk, zeytin, ayçiçeği, mısır, soya ve 
fındık yağ üretiminde kullanılan ürünlerdir. 

Zeytin yağı sanayisi, Edremit, Gemlik, İzmir, 
Aydın, Muğla, Çanakkale, Gaziantep ve Kilis’de

Ayçiçeği yağı sanayisi, Edirne, Tekirdağ, İzmir 
ve Adana’da

Mısırözü yağı sanayisi, Adana’da
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Katı yağ (margarin) sanayisi, Adana, İstanbul, 
İzmir’de gelişmiştir. 

 

Zeytin yağı ülkemizin önemli dış satım ürünleri arasında yer  
almaktadır. 

• Türkiye, yağ sanayisinde Dünyanın büyük üreti-
cileri arasında yer almaktadır. 

VI. Çay İşletmeleri

Özel sektör ve devlet tarafından işletilen çayın ta-
mamı üretim sahalarında işletilmektedir. Bunda 
çayın çabuk bozulan bir ürün olması etkili olmuştur. 
Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin çay tesislerinin 
bulunduğu merkezlerdir. 

B. Tütün ve Alkollü İçecek Sanayisi

• Türkiye geçmişte çok büyük sigara üretiminin 
yapıldığı ülkelerden biri olmasına rağmen son 
yıllarda üretiminde azalma görülmektedir. Bunda 
sigarayla mücadele ve Avrupa Birliği normları-
nın uygulamaya girmesi etkili olmuştur. Sigara 
fabrikalarının önemli bir kısmı çalışmamaktadır. 
Şu an faal olan tesisler Maltepe (İstanbul), İzmir, 
Adana, Samsun, Malatya’da yer almaktadır. 

• Alkollü içecekler ülkemizde üretimi gelişmiş sa-
nayi türlerinden biridir. Rakı, şarap, bira, vodka 
gibi ürünler ülke geneline yayılmış fabrikalarda 
üretilmektedir. Tekirdağ, Ankara, Elazığ, İzmir, 
Nevşehir alkollü içeceklerin en fazla üretildiği 
merkezlerdir. 

• Türkiye bazı alkollü içeceklerde Dünya çapında 
kalite ve üretime ulaşmıştır. 

C. Deri-Dokuma ve Giyim Sanayisi

I. Pamuklu Dokuma Sanayisi

• Türkiye’de en gelişmiş sanayi türlerinden biridir. 
Genellikle pamuk üretim sahalarına yakın yer-
lerde gelişmiştir. 

• İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Kahramanmaraş,  
Denizli gibi merkezlerde hammaddeye yakın 
tesisler kurulmuştur. Kayseri, İstanbul, Bursa, 
Uşak gibi merkezlerde ise hammadde temini 
kolay olduğundan pamuklu dokuma sanayisi 
gelişmiştir. 

• Pamuklu dokuma sanayisi yaşanan küresel eko-
nomik krizden olumsuz yönde etkilenmiştir.

 

 

II. Yünlü Dokuma Sanayisi

• Yün işlemeciliği fazla gelişme göstermemiştir. 
Bunda zahmetinin fazla getirisinin az olması et-
kili olmuştur. 

• Üretim genellikle küçük işletmelerde yapılmak-
tadır. İzmit (Hereke), Manisa, Uşak, Isparta ve 
Kayseri gelişmiş olduğu başlıca merkezlerdir. 
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III. Halı ve Kilim

• Türkiye tarihsel geçmişi ve gelenekleri nedeniyle 
halıcılığın gelişmiş olduğu bir ülkedir. Bugün 
Türkiye halı sanayisinde Dünya çapında üretim 
yapmaktadır. 

• Manisa (Kula, Gördes, Demirci), İzmit (Hereke), 
Kayseri (Bünyan), Ankara, Isparta, Uşak, Nev-
şehir halıcılığın gelişmiş olduğu başlıca merkez-
lerdir. 

• El dokuma halı ve kilimler ise yurtdışına ihraç 
etmek amacıyla; Bünyan, Hereke, Gördes, De-
mirci, Uşak, Siirt gibi merkezlerde üretilmektedir. 

IV. İpekli Dokuma Sanayi

• İpekli dokumacılık son yıllarda gerilemiştir. 

Bunda doğal ipek üretiminin büyük ölçüde azal-

ması etkili olmuştur. 

• Az sayıdaki üreticinin büyük bölümü Bursa ve 

İstanbul’da yer almaktadır. 

• Doğal ipeğin yerini suni ipek almıştır. Suni ipekli 

dokuma İstanbul’da gelişmiştir. Ayrıca bir diğer 

suni ipek fabrikası Gemlik (Bursa) yer almakta-

dır. 

V. Hazır Giyim –Trikotaj Sanayi

• Türkiye hazır giyim sektöründe Dünya’da 
üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye’de sanayi 
sektöründe çalışan nüfusun önemli bir bölümü 
bu iş kolunda çalışmaktadır. 

• Hazır giyim sanayisi yurt sathına yayılmış olup 
özellikle İstanbul, İzmit, Bursa, İzmir, Manisa, 
Aydın, Adana, Mersin, İskenderun, Gaziantep, 
Malatya gibi merkezlerde gelişmiştir. 

 

Tekstil sektörü ülkemizde ne fazla istihdamın bulunduğu  
sektördür. 

VI. Deri-Giyim-Ayakkabı Sanayisi

• Büyük ölçüde İstanbul’da gelişmiştir. Geçmişte 
dericilikte önemli mesafe kat eden Türkiye za-
manla geri planda kalmıştır. 

• Deri-kösele üretimi İstanbul, İzmir, İzmit, Manisa 
ve Kayseri illerimizde yapılmaktadır.
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D. Maden Sanayi

• Maden sanayisi, metalürji sanayisi ya da ağır 
sanayi olarak da adlandırılmaktadır. 

• Ülkemizde ilk ağır sanayi tesisi Karabük’te ku-
rulan demir-çelik fabrikasıdır. Bunun dışında 
büyük çaplı üretim yapılan Ereğli (Zonguldak) ve  
İskenderun demir çelik fabrikaları bulunmak-
tadır. İzmir’de inşaat demiri üreten bir fabrika, 
Kırıkkale’de silah sanayisine destek vermek 
amacıyla kurulmuş bir başka fabrika bulunmak-
tadır. Sivas-Divriği’de de bir demir çelik fabrikası 
yer alır. 

• Ülkemizde bakır işletmeleri bakır çıkarılan saha-
lara yakın kurulmuştur. Samsun, Murgul (Artvin) 
ve Elazığ Bakır işletmeleri ülkemizden çıkarılan 
bakırın işletilmesi ile çalışmaktadır. 

• Krom ve ferrokrom sanayisi Antalya ve Elazığ’da 
gelişmiştir. 

• Türkiye’nin en önemli metal tesislerinden biri 
Seydişehir (Konya) alüminyum tesisleridir. 
Büyük çaplı üretim yapılan, entegre tesislerimiz-
den biri olan, Seydişehir alüminyum ülkemiz için 
oldukça önemlidir. 

• Çinko-kurşun üretimi Elazığ ve Kayseri’de yapıl-
maktadır.

E.  Makine Sanayi

I. Otomotiv Sanayi

• Ülkemizde ilk otomobil üretimi Bursa’da Anadol 

markası ile gerçekleştirilmiştir. İlerleyen yıllarda 

yerli ve yabancı yatırımcıların kurduğu tesislerle 

Türkiye, Ortadoğu’nun en büyük üreticisi haline 

gelmiştir. 

• Türkiye’de otomobil, hafif ticari araçlar, kam-

yon-otobüs, karoser ve akü sanayileri gelişmiş-

tir. İstanbul, Adapazarı, İzmit, Bursa, İzmir ve 

Adana otomotiv ve yan sanayinin gelişmiş ol-

duğu merkezlerdir. Aksaray’da Mercedes-Benz 

firmasının bir otobüs-kamyon fabrikası bulun-

maktadır. 

• Türkiye’nin dış satımında en büyük pay otomo-

tiv sektörünündür. Bu bakımdan otomotiv sek-

törü, tekstil sektörü ile birlikte ülkemiz için hayati 

önem taşımaktadır. 

• Ülkemizde traktör fabrikaları Ankara ve Kon-

ya’da kurulmuştur. Tarım araçları İstanbul, 

Adapazarı, İzmir, İzmit, Ankara ve Kayseri gibi 

merkezlerde gelişmiştir. 

����� ����������������������� ����������
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Aksaray kamyon fabrikası 1986’dan bu yana 50.000’in üze-
rinde kamyon üretilen bir tesistir. 

II. Elektrikli Ev Eşyası
• Türkiye küçük ev eşyalarının ve elektrikli maki-

nelerin yoğun olarak üretildiği bir ülkedir. Özel-
likle beyaz eşya sanayisinde Dünya çapında 
üretim yapılmaktadır. 

• İstanbul, Tekirdağ, İzmit, İzmir, Manisa, Ankara 
ve Gaziantep bu sanayi türünün en fazla geliş-
tiği merkezlerdir. 

III. Lokomotif - Vagon 
• Ülkemizde lokomotif üretimi Adapazarı, Eski-

şehir ve Sivas TCDD tesislerinde gerçekleştiril-
mektedir. 

• Bunun dışında Sivas ve Ankara’da ray bakım 
tesisleri ile diğer araç-gereç üretim tesisleri yer 
almaktadır. 

IV. Tersane
• Türkiye’de gemi üretimi son on yılda çok büyük 

mesafe kat etmiştir. Avrupa’nın ihtiyacı olan 
büyük ticari gemi, şilep ve tankerler ülkemizde 
üretilmektedir. Bunda ülkemizde işgücünün 
ucuz olması etkili olmuştur. Ancak tersanelerde 
işçi güvenliğinin yeterince alınamaması her yıl 
çok sayıda işçinin hayatını kaybetmesine veya 
sakat kalmasına yol açmaktadır.

• Türkiye’nin en önemli tersaneler bölgesi İstan-

bul ile İzmit arasında yer alır. Gölcük-Pendik ve 

Tuzla yüz binlerce işçinin çalıştığı tersaneler 

bölgesidir. 

• Ayrıca ülkemizde yat sanayisi de gelişmektedir. 
İstanbul, Bodrum, Antalya yat üretiminin hızla 
geliştiği merkezlerdir. 

 

Tuzla tersaneler bölgesinin havadan görünüşü

V. Silah ve Savunma Sanayi

• Ülkemizde ilk silah fabrikası Kırıkkale’de kurul-
muştur. Daha sonra Ankara ve Eskişehir, sa-
vunma sanayisinin merkezi haline gelmiştir.

• Ankara ve Eskişehir’de savaş, nakliye, yolcu, 
keşif uçaklarının üretildiği fabrikalar bulunmak-
tadır. Bu fabrikalar, hem uçak üretmekte, hem 
de diğer uçakların bazı parçalarını üretmektedir.

• Ankara’da ASELSAN (Askeri Elektronik Sanayi) 
ve ASPİLSAN (Askeri Pil Sanayi) gibi tesisler 
bulunmaktadır.

• Eskişehir’de tank ve uçak motoru fabrikası

• Kırıkkale’de MKE’ye ait silah, mühimmat, top, 
barut fabrikaları bulunmaktadır.

• Savunma sanayinin ülkenin iç kesimlerinde yo-
ğunlaşması güvenlikle ilgilidir. 

F. Kimya Sanayi

• Kimya sanayisinin en önemli kolu Petro-kimya 
sanayisidir. Ülkemizde ilk petrol rafinerisi 1955 
yılında Batman’da kurulmuştur. Batman dışında 
İzmit (İpraş), Mersin (Ataş), İzmir (Aliağa) ve 
Orta Anadolu (Kırıkkale) rafinerileri bulunmak-
tadır. Rafinerilerden yalnızca Batman’daki Tür-
kiye’den çıkarılan petrolü ayrıştırmaktadır. 

• Ülkemizde kimyasal gübre üretimi azdır. Gübre 
üretimi Karabük, Ereğli (Zonguldak), İskende-
run, Bandırma (Balıkesir), İzmit gibi merkezlerde 



1
1
. 
S

ın
ıf

TÜRKİYE’Yİ TANIYALIM

COĞRAFYA - 11

konu anlatımlı

5. 
ÜNİTE

Ev
re

ns
el

 İl
eti

şim
 Y

ay
ın

la
rı

170170

yapılmaktadır. Gübre üretiminde demir-çelik 
fabrikalarının yan işletmelerinin önemi büyüktür.

• Kimyasal asit tesisleri demir-çelik fabrikalarının 
ihtiyacı olan kok kömürünün ayrıştırılması ama-
cıyla bu fabrikaların yanına kurulmuştur. Bunun 
dışında İzmit, Bandırma ve Elazığ asit üretiminin 
yapıldığı yerlerdir. 

• İlaç sanayisi ülkemizde gelişmemiş sanayi tür-
lerinden biridir. Bu nedenle ilaç dış alımı ekono-
mimiz üzerinde ağır bir yük oluşturmaktadır. İlaç 
fabrikalarımız İstanbul ve İzmit’te toplanmıştır. 

G. Taşa-Toprağa Dayalı Sanayi

• Çimento ülkemizin ilk dış satım ürünüdür. İlk 
çimento fabrikası İzmit’te kurulmuştur. Bu fabri-
kayı zamanla onlarca fabrika izlemiştir. Çimento 
sanayisi ülkemizde hemen her yerde gelişmiştir. 
Bunda ülkedeki büyük konut ihtiyacının yanı sıra 
ithalatının fazla olması da etkili olmuştur. 

• Çimento sanayisine benzer şekilde tuğla, briket 
ve kiremit sanayisi de ülke sathına yayılmış ve 
oldukça gelişmiştir. 

• Cam sanayisinde hammadde denizden elde 
edilen kuvars kumudur. Bu nedenle fabrika-
lar kıyıdaki merkezlerde toplanmıştır. İstanbul, 
Kırklareli, İzmir, Mersin, Bursa, Denizli, Sinop, 
Tekirdağ cam sanayisinin gelişmiş olduğu mer-
kezlerdir. 

• Seramik ve porselen ülkemizin önemli dış satım 
malları arasında yer almaktadır. İstanbul, İzmit, 
Bilecik (Bozüyük, Söğüt), Çanakkale (Çan), Kü-
tahya, Eskişehir, İzmir seramik, porselen ve fa-
yans üretiminin geliştiği merkezlerdir. 

H. Orman Ürünleri Sanayi

• Ülkemizde ilk kağıt fabrikası İzmit’te kurulmuş-
tur. Daha sonra SEKA’nın kurulması ile ülke-
mizde devlet eli ile çok sayıda fabrika açılmıştır. 
Ancak Seka’nın özelleşmesi ve fabrikaların ka-
panması ile kağıt üretimi büyük ölçüde durmuş-
tur. Türkiye kağıdı büyük ölçüde yurt dışından 
almaktadır. Çalışan fabrikalarımız Çaycuma 
(Zonguldak), Aksu (Giresun), Dalaman (Muğla) 

ve Taşköprü’deki (Kastamonu) fabrikalardır. 
Bunun dışında özel sektöre ait ikincil kağıt fabri-
kaları bulunmaktadır. 

• Mobilya sanayisi ülkemizde oldukça gelişmiştir. 
Ankara (Siteler), İzmir (Karabağlar), Kayseri,  
İnegöl’de gelişmiştir. 

TÜRKİYE’DE 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

Küçük ve orta ölçekli imalat sanayi türlerinin, belirli 
bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri, 
sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli altyapı 
hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal 
tesis ve kurumlarla donatıldıktan sonra, planlı bir 
şekilde organize edilmiş sanayi bölgesine “Orga-
nize sanayi bölgesi” denir. Ülkemizde organize sa-
nayi bölgesi uygulaması 1962 yılında başlamıştır. 
Organize sanayi bölgeleri;
• Planlı biçimde sanayinin geliştirilmesi
• Çevre sorunlarının en aza indirgenmesi
• Üretimin yüksek verimlilikle yürütülmesi
• Hizmetlerin kolayca ulaştırılabilmesi
• Bir ürünü meydana getirecek parçaların birbirine 

yakın küçük ve orta büyüklükteki tesislerde üre-
tilmesi yoluyla maliyetlerin azaltılması amacıyla 
kurulmaktadır. 

Ülkemizde çok sayıda organize sanayi bölgesi 
bulunmasına rağmen bunların büyük bölümü faal 
olarak çalışmamaktadır. Organize sanayi bölgeleri 
ülke kalkınması bakımından oldukça önemlidir. 

 Afyon Organize Sanayi Bölgesi. 
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1. “Bir sanayi tesisinin kuruluşunda ulaşım ko-
şulları büyük önem taşımaktadır. Ulaşım ko-
şulları pazarlama sürecini etkileyebildiği gibi 
hammaddelerin temininde de etkilidir. Hızlı 
işleyen bir ulaşım ağının bulunduğu merkez-
lerde sanayi daha çabuk gelişmektedir. Ancak; 
ulaşım koşullarının elverişsiz olması çoğu kez 
sanayinin gelişmesini zorlaştırmakta ve bu tip 
yerlerde, genellikle çevredeki doğal kaynaklara 
dayalı sanayi türleri gelişmektedir.”

 Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağı-

dakilerden hangisi söylenemez?

 A) Sanayinin gelişmesinde ulaşım önemli bir 

etkendir. 

 B) Ulaşım, sanayinin gelişiminde diğer faktör-

leri de etkiler. 

 C) Sanayinin gelişimi için ulaşım tek başına 

yeterlidir.

 D) Ulaşım ağının gelişmiş olduğu yerlerde 

sanayi daha rahat gelişebilmektedir. 

 E) Ulaşım koşulları hammadde kaynaklarının  

temini açısından önemlidir. 

2. 

 

 Türkiye haritası üzerinde sembollerle gös-

terilen merkezlerde hangi sanayi türleri ge-

lişmiştir?

         ●                       ■         

 A) Bakır  Alüminyum

 B) Krom   Demir-çelik

 C) Yağ  Dokuma

 D) Konserve Kurşun

 E) Otomotiv Demir-çelik

3. Aşağıda sanayi ile ilgili örnek olaylar verilmiştir. 
 - Rize’de çay atölyelerinin bulunması
 - Kağıt sanayisinin Karadeniz Bölgesinde ge-

lişmesi
 - Bakır işletmesinin Murgul’da kurulması
 Yukarıda verilen örnek olaylar sanayinin 

gelişimi üzerinde aşağıda verilen faktörler-
den hangisinin etkisinin bir sonucudur?

 A) İşgücü
 B) Kalifiye eleman
 C) Sermaye
 D) Ulaşım
 E) Hammadde

4. Aşağıdaki tabloda bazı illerimizdeki organize 
sanayi bölgelerinin sayıları verilmiştir. 

       İl      Organize Sanayi Bölgesi
  Adana   2
  Ağrı   1
  Bursa 11
  Kocaeli 11
  Kırşehir 12

 Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi 
kesin olarak söylenebilir?

 A) Gelişmiş yerlerde çok sayıda organize sa-
nayi bölgesi vardır. 

 B) Sanayi bölgeleri ülkemizde düzenli dağıl-
mıştır. 

 C) Sanayi bölgelerinin varlığı gelişmişlik düze-
yini göstermez.

 D) Ülkemizde en fazla sanayi bölgesi bulunan 
il, Kocaeli’dir. 

 E) Sanayi bölgelerinin dağılışında sermaye 
etkili olmuştur. 
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5. Aşağıdaki grafikte 2007 yılında Türkiye’nin dış 
satım ve dış alımında çeşitli sektörlerin payları 
verilmiştir.
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 Buna göre Türkiye’nin dış ticareti ile ilgili 
olarak verilen;

 I. En büyük ticaret hacmi imalat sanayinde 
gerçekleşmiştir.

 II. Sanayi ürünlerinin dış satımdaki payı en  
fazladır. 

 III. Türkiye’de dış ticaret açığı yoktur.
 IV. Tarım ve madencilikte ihracatın payı da 

azdır. 
 gibi bilgilerden hangileri yanlıştır? 

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) I ve III E) II ve IV

6. Hammadde ile sanayi arasında sıkı bir ilişki 
vardır. 
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 Buna göre Türkiye’de orman ürünleri işlet-
meciliği ile ilgili bir tesis kurmak isteyen  
girişimcinin, harita üzerinde gösterilen 
alanlardan hangisinde yatırım yapması so-
nucunda başarılı olması beklenemez?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

7. Türkiye’de sanayinin gelişim sürecinde 
aşağıdaki faktörlerden hangisi diğerlerine 
göre daha fazla olumsuz etkide bulunmuş-
tur?

 A) İşgücü
 B) Altyapı
 C) Ulaşım
 D) Sermaye
 E) Enerji

8. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de 
kurulan ilk ağır sanayi tesisidir?

 A) Karabük Demir-Çelik
 B) İskenderun Demir-Çelik
 C) Seydişehir Alüminyum İşletmesi
 D) Konya Şeker Fabrikası
 E) Aksu Kağıt Fabrikası

9. Sanayi üretimi ile hammadde arasında doğru-
dan bir ilişki bulunmaktadır. 

 Buna göre aşağıda verilen merkezlerden 
hangisinde gelişmiş olan dokuma sanayi-
nin hammaddesinde bu durum görülmez?

 A) Adana
 B) İzmir
 C) Manisa
 D) Gaziantep
 E) Kayseri

10. Organize sanayi bölgelerinin oluşturulma-
sında;

 I. planlı kalkınmayı sağlamak,
 II. çevre sorunlarını en aza indirgemek,
 III. ulaşım koşullarını geliştirmek,
 IV. hammadde üretimini arttırmak
 gibi olgulardan hangileri amaçlanmaktadır?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) I ve III  E) II ve IV
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11. Türkiye’de sanayinin gelişmesi ile aşağıda-
kilerden hangisi arasında bir paralellik ol-
duğu söylenemez?

 A) Enerji ihtiyacının artması
 B) Kişi başına düşen gelirin artması
 C) Çevre sorunlarının artması
 D) İşgücü ihtiyacının artması
 E) Nüfus artış hızının artması

12. 
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 Türkiye’nin 2005-2008 yılları arasında bazı 
madenlerin üretim miktarlarının verildiği 
grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

 A) Demir üretiminde dalgalanmalar vardır. 
 B) Krom üretimi genel olarak artma eğilimin-

dedir. 
 C) Bakır üretiminin en fazla olduğu yıl 2008’dir. 
 D) Tüm ürünler içinde demirin payının en fazla 

olduğu yıl 2007’dir. 
 E) Bakır üretiminin en düşük olduğu yıl 

2005’dir. 

13. 
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 Türkiye haritası üzerinde gösterilen mer- 
kezlerden hangisinde yağ sanayisi diğerle-
rine göre çok daha fazla gelişmiştir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

14. I. Ankara
 II. Mersin
 III. Konya
 IV. Eskişehir
 V. İzmir

 Yukarıda verilen merkezlerden hangilerinde 
uçak sanayisi gelişmiştir?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) IV ve V E) I ve IV

15. Türkiye’nin ihracatında aşağıda verilen 
sanayi türlerinden hangisinin ekonomik  
getirisi diğerlerinden daha fazladır?

 A) Otomotiv
 B) Tekstil
 C) Gıda
 D) Seramik
 E) Çimento
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16. 
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 Türkiye haritası üzerinde gösterilen alan-
larla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

 A) I. Bölgede orman ürünleri ve çay sanayisi 
gelişmiştir. 

 B) II. Bölgede otomotiv, beyaz eşya ve gemi 
yapımevleri görülmektedir. 

 C) III. Bölgede ete dayalı gıda sanayisi ve 
bakır işletmeleri bulunmaktadır. 

 D) IV. Bölgede yağ sanayisinin yanında de-
mir-çelik sanayisi de gelişmiştir.

 E) IV. Bölgede tarım sektöründe çalışan 
insan sayısı diğer sektörlerden fazladır. 

17. Türkiye’nin aşağıda verilen sanayi türlerin-
den hangisinin hammaddesine olan ihtiyacı 
her geçen gün diğerlerinden çok daha fazla 
artmaktadır?

 A) Bakır B) Dokuma
 C) Petro-kimya D) Konserve
 E) Deri

18. 

 
 Türkiye haritası üzerinde gösterilen mer- 

kezlerde gelişmiş sanayi türü aşağıdakiler-
den hangisidir?

 A) Vagon
 B) Otomotiv
 C) Gemi
 D) Silah
 E) Traktör

19. Türkiye’de stratejik önemi bulunan uçak, 
silah ve askeri üretim sanayilerinin Ankara, 
Eskişehir ve Kırıkkale gibi merkezlerde ge-
lişmiş olması aşağıdakilerden hangisi ile 
açıklanabilir?

 A) Hammadde kaynaklarına yakın olması 

 B) Enerji tesislerine yakın olması

 C) Korunaklı olması

 D) Altyapı yatırımlarının fazla olması

 E) İşgücü olanaklarının fazla olması

20. Türkiye’de nüfusun fazla olduğu yerlerde sa-
nayi gelişmiştir.

 I. Gıda
 II. Dokuma
 III. Enerji
 IV. Otomotiv 

 Üstte verilen bilgiye göre Türkiye’de nüfu-

sun fazla olduğu yerlerde gelişen sanayi 

türlerine hangileri örnek olarak verilemez? 

 A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
 D) II ve III E) III ve IV

1234567891011121314151617181920

EBECCEDAEAEDDEACCBCD
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Küresel Ticaretin Üç Elemanı: 
Hammadde – Üretim – Pazar
Dünyanın Hızla Gelişen Endüstrisi : 
Turizm
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A.	DÜNYA	KÜLTÜRÜNDE	TÜRK	İZLERİ

Bir kültürün oluşumunda, gerek fiziki ortam ge-
rekse de beşeri yapı etkilidir. Her ikisinin etkisiyle 
şekillenen kültür, Kültürel Coğrafyanın konusunu 
oluşturur. Kültürel coğrafya; kültürün ortaya çıkma-
sını sağlayan faktörleri, gelenek-görenekleri, giyim, 
kuşam ve yaşam tarzının yanı sıra etnik ve dini top-
lulukları incelemektedir. 

�����������������
��������

�������������� ���������������

�������������
��������
��������������������

���
����
������	
���������������
����
��������
���������������
������������
��������
�����������������

�����
��
�����������

Kültür bir topluluğu diğer topluluklardan ayıran 
değerler bütünüdür. Her birey bulunduğu toplum 

içinde bu kültürün normlarına bağlı olarak büyümüş 
ve şekillenmiştir. Doğal olarak kültür yapıları da za-
manla şekillenir, değişir ve dönüşür. 

B. TÜRK KÜLTÜRÜ

Türkler tarihin en eski uygarlıklarından bu yana var-
lığını sürdürmüş bir millettir. Bu bakımdan tarihin 
oluşumunda Türklerin katkıları oldukça büyüktür. 
Ancak; Türk uygarlığı genel anlamda konar-gö-
çerliğe dayandığından bırakılan tarihi belgeler ve 
kalıcı izler sınırlıdır. Yapılan çalışmalar, Türklerin 
kökeninin MÖ 4000’e kadar uzandığını göstermek-
tedir. Türkler Orta Asya’da, Büyük Tarım havzası-
nın bulunduğu yerdeki, büyük bir gölün etrafında 
yaşamışlar ilk uygarlık nüvelerini buralarda oluştur-
muşlardır. Burada at, koyun gibi hayvanları evcil-
leştirmişler, dokumacılıkla uğraşmışlar ve dönem 
sonlarında da maden işlemeye başlamışlardır. 

Orta Asya’daki büyük iç denizin kuruması ile Türk-
ler, buradan batıya doğru yönelmişler ve Asya’dan 
Avrupa’ya uzanan büyük bir bölgede pek çok uy-
garlıkla etkileşime girmişlerdir. Türkler öncelikle, 
Orta Asya’da Çinliler ile yoğun temasta oldukların-
dan bu kültürden etkilenmişlerdir. 

1.	KÜLTÜR	BÖLGELERİNİN	OLUŞUMU	VE	TÜRK	KÜLTÜRÜ
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Geçtikleri bölgelerden etkilenen ve etkileyen Türk 
toplumu Anadolu’ya yerleştikten sonra buradaki  
uygarlıkların kültür mirasını devralmıştır. Türklerin 
geçmişte binlerce yıl süren uzun göçebe yaşamı, 
kültürde de önemli etkiler bırakmıştır. 

 

Ulusal sporumuz cirit, Asya’dan gelen geleneklerimize güzel 
bir örnektir. 

Bu özellikler şöyle özetlenebilir;

• Türkler iyi at binicileri olmuştur.

• Çadır yaşamının bir sonucu olarak el sanatları 
gelişmiştir. 

• Savaş araçları yapımı Türklerdeki ilk zanaatkar-
lığın ortaya çıkmasında etkilidir. 

 

��������������� ���������������������������������������������������

Türk kültürünün yayılım alanları.

Din olarak İslamiyet’i benimseyen Türkler 1000’li 

yıllardan itibaren Arap kültürüyle etkileşime gir-

miştir. Anadolu’da yerleşik yaşama geçen Türkler, 

burada mimari alanında ölmez eserler ortaya çı-

karmıştır. Han, hamam, cami, külliye, medrese ve 

köprü gibi bu eserlere çok geniş bir alanda rastla-

mak mümkündür. Bu nedenle günümüzde de Bos-

na-Hersek’ten, Arabistan’a kadar pek çok ülkede 

Türk mimarisinin örneklerini görmek mümkündür. 

Türkler yaşadıkları bölgelerde daima dirlik, düzen 

ve hukuk arayışı içinde olmuştur. Bu sayede git-

tikleri bölgelerde yaşayan halklarla kardeşlik içinde 

yaşamışlardır. Bunun en güzel örneklerinden biri 

Anadolu’da yaşayan ve “ne olursan ol yine gel.” 

diyen Mevlana’dır. Türkler çeşitli dönemlerde farklı 

yazı ve alfabeler kullanmışlar, edebiyat alanında da 

çok önemli eserler vermişlerdir. Türkler; 

• İlk kez kumaşı üretmişler.

• İlk kağıt parayı basmışlar.

• Atı ilk evcilleştiren toplum olmuşlardır. 

 

Bosna-Hersek’te, Osmanlı döneminden kalma muhteşem 
Mostar Köprüsü, Dünya kültür mirası listesinde yer almaktadır.

B. Türk Kültürünün Genel Özellikleri

Türkler, en eski uygarlıklardan birine sahiptir. Bu 

nedenle kökleri güçlü, yayılım alanı geniş bir kültür 

coğrafyasına sahiptir. Oluşum koşullarının bir so-

nucu olarak hem göçebe kültürün verdiği özellikler 

hem de yerleşik uygarlık özellikleri görülür.  
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Türk kültürüne karakterini veren özelliklerden biri 
tarım ve hayvancılığın baskın olmasıdır. Çıkış yeri 
Orta Asya olduğundan, Türkler denizci bir toplum 
değildir. Tarih boyunca gittikleri her yerde dostluk, 
barış ve kardeşliği yaymaya çalışmışlardır. Uygarlık 
tarihi boyunca Çin, İran, Arap, Avrupa uygarlıkların-
dan etkilenmiş ve etkilemişlerdir. 

 

Mevlevilik, Türk kültürünün barışçı ve sevgiye dayanan ahlaki 
yönünü temsil etmektedir. 

2.	 KÜRESEL	TİCARETİN	ÜÇ	ELEMANI:	
HAMMADDE	–	ÜRETİM	–	PAZAR

Hammadde	–	Üretim	–	Pazarın	Küresel	Ti-
caretteki Yeri

Sanayinin kurulması ve süreklilik göstermesi için 
hammadde kaynakları olmazsa olmazlardandır. 

Hammadde ekonominin temel dayanağıdır. Ham-
madde işlenerek, ürün haline getirilir. Ürünler çe-
şitli vasıtalarla piyasalara ulaştırılır. Süreç birbirine 
sıkı biçimde bağlıdır. Sürecin bir yerinde kopma 
olduğunda süreç işleyemez hale gelecektir. Dünya 
ticareti  bu sürecin bir sonucu olarak devam et-
mektedir. Hammadde kaynaklarından temin edi-
len materyaller gelişmiş alanlarda işlenerek mal 
ve ürünlere dönüşür. Buradan yola çıkan ürünler 
Dünya’nın farklı bölgelerine ulaştırılarak pazarlanır. 
Bu süreç kendini sürekli biçimde tekrar eder. Süreç 
içinde değişime uğrayan ürünlerin biçimi, kalitesi ve 
vasıflarıdır. 

Günümüz Dünya ekonomisi birbirine bağlı sis-
temler bütünüdür. Bu sistemlerin entegrasyonu 
küreselleşme olarak adlandırılır. Küreselleşmenin 
bir sonucu olarak, Dünyanın herhangi bir yerinde 
yaşanan ekonomik problemler diğer ülkelerde de 
hissedilmektedir. Örneğin; 2007 yılında ABD eko-
nomisinde yaşanmaya başlanan durgunluk tüm 
Dünya’yı özellikle de gelişmekte olan ülkeleri etki-
lemiştir. 

Ülkelerin hammadde ve mamul maddelerde sürekli 
dolaşıma gitmesinin nedeni, sürekli hammadde 
temin etmek, üretilen ürünleri başka pazarlarda pa-
zarlayabilmektir. Böylece sanayi üretiminin devam-
lılığı sağlanmaktadır. 

 

Küresel ticaretin en önemli aşaması üretimdir.

Geçmişte ülkeler ve şirketler mümkün olduğunca 

ulusal sınırlar içinde kalmaya çalışmıştır. Ancak; 

küreselleşme ile birlikte, dev şirketler Dünya’nın 

her yerinde yatırımlar yapmakta, üretim alanla-

rını genişletmektedir. Sınırların gevşemesi, ticaret  
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üzerindeki engellerin kalkması, uluslararası 

ekonomik birliklerin oluşması ile birlikte Dünya 

tek bir pazara dönüşmektedir. Gelişen teknolo-

jik olanaklar Dünya ticaretinin büyük bir hız ka-

zanmasına yol açmıştır. İletişim ve pazarlama 

olanaklarının genişlemesi ile reklam ve tanıtım  

olgusu ön plana çıkmıştır. 

 

Reklam ve pazarlama ticaretin vazgeçilmez unsurudur.

Hammadde üretim alanları ile sanayi ürünlerinin 

üretim alanlarındaki farklılaşma oldukça belirgindir. 

Dünyada gelişmiş ülkelerde genelde sanayi ürün-

leri üretilirken gelişmekte olan ülkeler hammadde 

te-mininde önem kazanmaktadır. Bu durum geliş-

miş-gelişmemiş ayrımının yapılmasında ön plana 

çıkmaktadır. Diğer yandan geçmişte üretimi tek bir 

alanda toplayan sanayi şirketleri günümüzde Dün-

yanın farklı bölgelerinde de yatırımlar yaparak bu-

rada üretim yapmakta, doğal olarak şirketler ulusal 

olmaktan çıkıp global şirketlere dönüşmektedir. 

Dünya’da ticaret alanlarının dağılımında da sana-
yiye benzer bir durum görülmektedir. Sanayini ge-
liştiği ülkeler ticaretin de merkezi konumundadır. 
Buna bağlı olarak Dünya ticareti Kuzey yarım küre-
nin orta kesimlerinde Batı Avrupa, Kuzey Amerika, 
Ortadoğu ve Güneydoğu Asya’da yoğunlaşmıştır. 

Dünya ticaretindeki büyük hızlanmanın temelinde 

ulaşım ve iletişim araçlarındaki büyük yapısal dö-

nüşüm etkili olmuştur. Bu durum yüzlerce yeni iş tü-

rünün ve rekabet alanının doğmasına yol açmıştır. 

Rekabetin günümüzde dayandığı bir takım temel 

ilkeler vardır.  

Bunlar;

• Dünya standartlarında kaliteli ürünler üretmek

• Ürünleri hızla piyasalara ulaştırmak

• Çeşitlilik ve yeniliklere hızla entegre olmak

• Piyasanın değişimine ve moda etkenine uyum 
sağlamak

• Reklam ve tanıtıma yatırım yapmaktır. 
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Bunların yaşama geçirilmesi tüketicinin ürünleri 

edinmesini kolaylaştırdığı için üretimi de sürekli ve  

verimli kılmaktadır. Bu bağlamda büyük şirketler sü-

rekli bir mücadele ve yenilik arayışı içindedir. Öyle 

ki günümüzde firmalar tüketiciye aracısız doğrudan 

ulaşmaktadır. İnternetin aktif biçimde kullanılması 

ile birlikte e-ticaret dönemi başlamıştır. 

Coğrafi açıdan ticaret üç ana gruba ayrılmaktadır. 

Bunlar;

I. Bölgesel Ticaret

II. Ülke içi Ticaret

III. Küresel (Uluslararası) ticarettir. 

Bölgesel ticaret, genelde belirli merkezler ve çevre-

sinde yoğunlaşan, dar alanlı ve parasal miktarların 

düşük olduğu bir ticaret türüdür. Örneğin; Erzurum 

bulunduğu bölge için bir ticari merkezdir. Ülke içi 

ticaret ise, ülke içinde üretilen mal ve hizmetlerin 

gene ülke ihtiyaçları doğrultusunda alınıp satılması-

dır. En büyük ticari etkinlik ise küresel ticarettir. Kü-

resel ticaret ilk çağdan bu yana varsa da asıl büyük 

değişimi sanayi devrimi sonrasında yaşamıştır.

Günümüzde Dünya’da belirli bölgelerin ticari ba-

kımdan üretim alanları, bazı bölgelerin ise pazar 

sahalar olduğu dikkat çekmektedir. Üretim alan-

ları ile Pazar alanları büyük ölçüde kesişmektedir. 

Ancak; gelişmemiş ülkeler büyük ölçüde pazar 

özelliğine sahiptir. 

Tarımsal	Hammadde	Alanları

• Toprak Üretim Alanları: ABD –Rusya – Çin – 
Hindistan

• Orman Ürünleri: Amazon / Kongo Havzaları – 
İskandinavya – Kuzey Amerika (ABD-Kanada)

• Balıkçılık: Japonya – Peru – Kanada – Norveç – 
ABD – İskandinav Ülkeleri

• Hayvancılık: Avustralya – ABD- Hollanda – 
Rusya – Güney Afrika

Sanayi	Üretim	Sahaları
• Batı Avrupa (İng-Alm-Frn-Hol-Bel-İta)
• ABD
• Doğu Asya (Japonya – Güney Kore -Çin)
• Rusya

Madenler	ve	Enerji	Kaynakları
• ABD
• Rusya
• Nijerya
• Venezüella
• Arap Ülkeleri -  İran
• Azerbaycan-Türkmenistan

Hizmet	Alanları
• Avrupa – ABD – Japonya – Güneydoğu Asya

Pazar	Alanları
- Avrupa – ABD – Japonya – Güneydoğu Asya

3.	DÜNYANIN	HIZLA	GELİŞEN	EN-
DÜSTRİSİ	TURİZM

Bir kişinin, bir yerden başka bir yere, çalışma ama-
cının dışında, gezmek, görmek ve dinlenmek gibi 
amaçlarla gitmesi, gittiği yerde 24 saatten uzun 
zaman geçirmesi ve burada mal-hizmetlerden  
edinmesi sürecine turizm denir. Turizm günü-
müzde, ekonomik faaliyetler içinde en önemli-ler-
den biridir.  Çünkü; turizm sayesinde dışardan 
gelen döviz ülkelerin ekonomilerini canlandırmakta 
ve döviz açıklarını önemli ölçüde kapatmaktadır. Bu 
nedenle turizm gelirleri “görünmeyen ihracat“ olarak 
da adlandırılmaktadır. 

Turizm faaliyetlerinin ortaya çıkmasında insanların 
dinlenme ve zaman geçirme arzusu etkili olmuştur. 
Günümüzde çalışma saatleri az olmasına rağmen 
üreticiler emek yoğun biçimde çalışmaktadır. Yıl-
lık izinler, bayram ve özel gün tatilleri dinlenmek 
üzere geçirilir. Ulaşım araçlarının yaygınlaşması 
ve ülkeler arasındaki hareketliliğin gevşemesi ile 
turizm herkes için olmazsa olmazlardan biri haline 
gelmiştir. 
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A.	İnsanları	Turizme	Yönelten	Faktörler

İnsanları turizm faaliyetlerine yönlendiren etkenler 
şunlardır.

I.	Dinlenme	–	Eğlence

Günümüzde insanoğlu yoğun biçimde çalışmakta, 

iş yaşamının getirdiği sıkıntıları büyük ölçüde his-

setmektedir. Bu sıkıntıları aşmanın en önemli yolu 

dinlenmek ve yeni yerleri görmektir. Dinlenme ih-

tiyacı gelişmiş ülkelerde işçilere verilen yıllık izin 

kavramı ile giderilmeye çalışılmaktadır. Çalışanlar 

genelde yıllık izinlerinde ülkeleri dışındaki yerlerde 

gezer, eğlenir ve dinlenirler.

II.	Doğal	güzellikler

Doğal güzellikler insanoğlu için daima bir çekim 
merkezi olmuştur. Şehirlerin sıkıcı, bunaltıcı atmos-
feri insanları dağlara, ormanlara göl kenarlarına ve 
kalabalıktan uzak sakin yerlere çekmektedir. 

 
Skywalk, ABD Grand Kanyon’da dev bir uçurumda oluşturul-
muş camdan bir balkondur. Her yıl binlerce insan tarafından 
ziyaret edilmektedir. 

III.	İş

İş yapma amacıyla çıkılan geziler turizm olarak 

değerlendirilmez. Ancak, genellikle iş amacıyla 

yapılan ülke dışı seyahatleri, seyahati yapan kişi 

tarafından turizm etkinliğine dönüştürülür. Çünkü; 

ülkeler arası seyahatler günümüzde kolaylaşmış 

olsa da gene de zordur.  

IV.	Sağlık

Sağlık sorunları turizmi etkileyen faktörlerdendir. 
Romalılar döneminde insanların şifa bulmak ama-
cıyla kaplıca ve içmecelere akın ettiği bilinmektedir. 
Günümüzde de sağlık turizmi denildiğinde akla ilk 
gelen şifalı sulardır. Bunun dışında tedavi görmek 
amacıyla da insanlar turizm faaliyetlerine ve terapi 
turlarına katılabilmektedir. 

Kaplıcalar insanların şifa aradığı turizm merkezleridir.  
Pamukkale her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmek-
tedir. 

V.	Eğitim-öğretim

Kısa süreli eğitim seminerleri, eğitsel ve sportif  

aktiviteler, üniversite tanıtım turları insanların ülke-

den ülkeye geçişini sağlayan etkinliklerdir. Örneğin 

İngiltere ve ABD’ye her yıl yüz binlerce öğrenci akın 

etmektedir. 

VII.	Sportif	aktiviteler

Olimpiyatlar, bölgesel spor aktiviteleri, sistematik 
müsabaka ve spor oyunları turizmi arttıran faaliyet-
lerdir. Örneğin, olimpiyat oyunlarını yapıldığı ülke-
lere yüz binlerce sporcu, gazeteci, turist gitmekte 
böylece olimpiyatın yapıldığı ülke ciddi miktarda 
kazanç sağlamaktadır. Büyük çaplı spor organizas-
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yonları ülkelerin önemli spor tesisleri kazanmasını 
da sağlamaktadır.

Pekin’de yapılan olimpiyatlar yüz binlerce insanının burayı zi-
yaret etmesini sağlamıştır

VIII.	İnanç	(Din)

İnsanlar dini ve milli inanışları gereği bazı yerleri 
ziyaret ederler. Örneğin, Roma, Mekke, Kudüs bu 
durumun güzel örnekledir. Özellikle Müslümanların 
hac vazifesini yerine getirdiği Mekke ve Medine her 
yıl milyonlarca insanın geldiği, turizmin çok büyük 
ölçüde geliştiği merkezlerdir. 

Mekke her yıl milyonlarca hacıyı konuk etmektedir.

IX.	 Tarihi	ve	kültürel	değerleri	görme	ve	
tanıma

Antik kentler, mimari yapılar ve tarihsel değerler 
insanların ilgisini çeken yapılardır. Bu gibi yapılar 
her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret edilmek-
tedir. İstanbul’daki Ayasofya Camisini 2006 yılında 
4 milyon kişi ziyaret etmiştir. Tarihi geçmişi eski dö-
nemlere dayanan Türkiye, Yunanistan, İtalya, Mısır 
gibi ülkeler bu turizm çeşidinde diğer ülkelerden 
avantajlıdır. 

 

Çin Seddi, Çin’in simgelerinden en önemli tarihi değerlerden 
biridir. 

X.	Kongre	ve	toplantılara	katılma

Büyük çaplı kültürel ve mesleki organizasyonlar 
turizm bakımından büyük önem taşır. Ülkemizde 
yapılan Habitat kongresi, Dünya Sağlık Örgütü 
toplantısı bu tip turizm faaliyetlerindendir. Dünyada 
kongre turizminin en çok geliştiği ülkeler İsviçre ve 
ABD’dir. Her yıl bu ülkeler uluslararası kongreler-
den önemli miktarda gelir elde etmektedir. 

XI.	Aile	ve	Akraba	ziyaretleri

Aile ve akraba ziyaretleri de turizm bakımından 
önem taşır. Bu sayede insanlarda yeni yerler görme 
ve tanıma arzusu ortaya çıkar. 

B.	Turizmin	Etkileri

1.	Turizmin	Ekonomik	Etkileri

Turizm faaliyetinin merkezinde insan üretiminde 
ise hizmet vardır. Bu bakımdan turizm en dinamik 
ekonomik faaliyetlerden biridir. Turizmin ekonomik 
anlamda başlıca faydaları;

• Turizm ekonomik olarak döviz girdisi sağlar. 

• Ödemeler dengesini olumlu yönde etkiler.

• Büyük istihdam ve vergi geliri sağlar.

• Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin gelişmesini sağ-
lar.
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Bunların yanı sıra turizmin gelişmesi ile birlikte bir 
ülkede;

• İnşaat

• Gıda

• Dokuma

• Elektrikli eşya gibi sektörler gelişmeye ve doğru-
dan pazarlar bulmaya başlar. 

 

Turizm sektörünü geliştirmek oldukça zor ve uzun 

bir süreci gerektirmektedir. Buna rağmen hem ge-

lişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için turizm 

önemli bir ekonomik alternatiftir. 

Turizm sektörü dünyadaki ekonomik etkinliklerin % 

11’ini oluşturmaktadır. Dünyada 200 milyon kişi tu-

rizm sektöründe çalışmaktadır. Bu sayı işgücünün 

% 8’ini oluşturmaktadır. 2004 yılında toplam turist 

hareketi 763 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. 

Dünya’daki ekonomik durgunluğa rağmen turizm 

sektörü % 11 oranında büyümüştür. En büyük bü-

yüme % 28 ile Pasifik ve Asya’da, % 18 ile Orta-

doğu’da gerçeklemiştir. 2020 yılında Dünyadaki 

turizm hareketinin 1.5 milyar kişi olacağı düşünül- 

mektedir. 

2.	Turizmin	Politik	Etkileri

Turizm kültürel olarak toplumların birbirini tanıma-

sını ve kaynaşmasını sağlamaktadır. Bu kaynaşma 

karşılıklı güven ve barış içinde ortak bir Dünya’da 

yaşama bilincinin gelişmesine katkıda bulunmakta-

dır. Bu sayede Dünya giderek daha da küçülmekte 

ve toplumlar birbirine daha fazla yaklaşmaktadır. 

Turizmin bu bakımdan evrensel barışa en fazla 

hizmet eden sektör olduğu görülmektedir.

3.	Turizmin	Kültürel	Etkileri

Turizm faaliyetinin doğası gereği insanlar başka 

ülkelere gitmekte, oraların insanlarını, kültürlerini, 

yaşam tarzlarını tanımaktadır. Bu sayede turizm in-

sanlar arasındaki kültürel kaynaşmayı hızlandıran 

en önemli etkenlerdendir. 

 

Turizm sayesinde farklı kültürler birbirini tanır, böylece hoşgörü 
içinde yaşam kültürü gelişir. 

4.	Turizmin	Çevresel	ve	Ekolojik	Etkileri

Turizm etkinliği sürdürülebilir bir çevre anlayışını 

zorunlu kılmaktadır. Turistlerin doğal güzelliklerin 

bozulduğu bir yere gelmesi mümkün olmadığından 

öncelikle turizm etkinlikleri yapılan alanların ciddi 

anlamda korunması gerekmektedir. Ayrıca turizm 

yapılan alanın çevresel potansiyeli dikkatlice değer-

lendirilmeli, kapasitenin çok üzerinde kitleler kabul 



1
1
. 
S

ın
ıf

ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

COĞRAFYA - 11

konu anlatımlı

6. 
ÜNİTE

Ev
re

ns
el

 İl
eti

şim
 Y

ay
ın

la
rı

184184

edilmemelidir. Turizm faaliyeti sürekli ve dengeli 

biçimde yönetilmesi kaynakların tahrip edilmeden 

geliştirilmesi şarttır. 

 

Turizmin ekonomik olarak çok büyük yararları ol-
duğu açıktır. Ancak, çevresel ve ekolojik açıdan her 
zaman turizmin faydalı olduğu söylenemez. Aşırı ve 
çarpık turizm kentlerinin oluşması, kıyılarda aniden 
artan nüfusun yüksek tüketimi, dağlık alanlarda 
biriken çöpler, sınırlı alanlarda yaşayan canlıların 
turizm etkinlikleri nedeniyle yerinden edilmesi gibi 
olumsuzluklarda yaygın olarak yaşanabilmektedir. 
Örneğin; Akdeniz ve Ege kıyılarımız kısa sürede tü-
müyle otel ve sahil yerleşmeleri ile dolmuştur. Ye-
terli altyapı olmadan girişilen bu imar Dünyaca ünlü 
koylarımızın ortadan kalkmasına, bazı canlı türle-
rinin üreme sahalarının yok olmasına yol açmıştır.

C.	Milli	Parklar

Devlet tarafından doğal, kültürel, tarihsel veya arke-
olojik öneminden dolayı koruma altına alınmış özel 
koruma alanlarına “milli park” adı verilmektedir. Milli 
parklar oluşturulmasının temelinde ender bulunan 
değerlerin korunma altına alınması ihtiyacı yat-
maktadır. UNESCO örgütü, 1948’den itibaren Dün-
ya’daki korunması gereken alanlarla ilgili önlemler 

almaya başlamıştır. Dünyada mili parkların en fazla 
olduğu bölgeler ABD ve Afrika’dır.

Örnek	Milli	Parklar

1.	ABD’deki	Milli	Parklar

Dünyada bilinen ilk milli park 1864 yılında ABD 
Başkanı Abraham Lincoln tarafından koruma altına 
alınan Yosemite Vadisi milli parkıdır. Bu alan 1872 
yılında kongre kararı ile milli park alanına dönüştü-
rülmüştür. 

 

Yellow Stone Milli Parkında bir gayzer.

Yellowstone	Milli	Parkı

ABD’nin kuzeyinde yer alan Yellowstone milli parkı,  
gayzerleri ile bilinmektedir. Ancak bölge ormanları, 
şelaleleri, boz ayı, kurt, bizon gibi yaban hayvanları 
ile bozulmamış bir ekosisteme sahiptir. Toplam yü-
zölçümü 8879 km²‘dir. 
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2.	Afrika	Ulusal	Parkları

Afrika’daki ulusal parkların en önemli özelliği ol-

dukça geniş alanlar kaplamalarıdır. Savanlar içinde 

barındırdıkları çok geniş canlı topluluğu nedeni ile 

koruma altına alınmıştır. Serengeti Ulusal Parkında 

2 milyon büyük hayvan ve binlerce farklı türde canlı 

bir arada yaşamaktadır. Tanzanya’daki bir diğer 

milli park olan Selous Ulusal Parkı dev timsahlara 

ev sahipliği yapmaktadır. 

 

Afrika’daki ulusal parkları bekleyen en önemli tehdit 
aşırı avlanma sonucunda bazı canlı türlerinin orta-
dan kalkmasıdır. 

DÜNYANIN	YEDİ	HARİKASI
İlk çağda yaşamış tarihçi Heredot tarafından ortaya 
atılmış bir kavram olan yedi harika, ilk çağda Dünya 
üzerinde var olduğu kabul edilen yedi dev eseri 
anlatmaktadır. Bu eserler zaman içersinde çeşitli 
nedenlerle ortadan kalkmıştır. Günümüze yalnızca 
Mısır’daki Keops Piramidi ulaşmıştır. 

1.	Keops	Piramidi
Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarındaki devasa taş 
mezar olan Keops piramidi yedi harikadan biridir. 
Genelde tüm piramitlerin yedi harika içinde olduğu 
söylense de Keops devasa yapısı ile listeye giren 
tek piramittir. Ayrıca diğer harikalar içinde günü-
müze ulaşabilen tek eserdir. Keops Piramidi, 4. 
Hanedanlık zamanında M.Ö. 2560 yılında Firavun 
Khufu (Keops) tarafından yaptırıldı. Yapımının 
20 yılı aştığı sanılmaktadır. Piramit yapıldığında 
145,75 m yüksekliğindeydi. Yapıldığından itibaren 

43 yüzyıl boyunca dünyadaki en yüksek yapı olarak 
kayıtlara geçmiştir.

 

2.	Babil’in	Asma	Bahçeleri

Milattan önce 7. yüzyılda Babil kralı Nebukadne-
zar tarafından yaptırılmıştır. Babil’in çorak Mezo-
potamya çölünün ortasında, ağaçlar, akan sular 
ve egzotik bitkilerin bulunduğu çok katlı bir bahçe-
dir. Heredot’a göre “Nebukadnezar bu yapıyı sıla 
hasreti çeken karısı Semiramis için yaptırmıştır. 
Semiramis Medes kralının kızıdır. Söylentiye göre 
Mezopotamya’nın düz ve sıcak ortamı onu buna-
lıma itmiş, kral da karısının hasretini sona erdirmek 
için yapay dağların olduğu, suların aktığı yemyeşil 
bir bahçe yaptırmıştır.” Günümüzde Babil’in Asma 
Bahçelerinden hiçbir iz kalmamıştır. 

3.	Zeus	Heykeli

Zeus Heykeli M.Ö. 450 yıllarında, adına olimpi-

yat oyunları düzenlenen Tanrıların kralı Zeus için, 

Olimpiyatlar’a ismini veren Olimpia’da yapılmıştır. 

Zeus Heykeli, bir tahta iskelet üzerine altın, fildişi 
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ve metal parçalar yerleştirilerek Partenon’un içinde 

yapılmıştır. Heykelin oturduğu taban 6,5 m geniş-

liğinde ve 2 m yüksekliğinde, heykelin kendisi ise 

13 m yüksekliğindeydi. Heykel 462 yılında İstan-

bul’a taşınmışsa da daha sonra parçalanmıştır. 

1829’da bulunan heykelin bazı parçaları Paris,  

Louvre Müzesinde sergilenmektedir.
 

4.	Artemis	Tapınağı

Artemis Tapınağı’nın temelleri milattan önce 7. 
yüzyıla kadar gitmektedir. Tanrıça Artemis’e itha-
fen yapılmıştır. Tamamıyla mermerden oluşan bu 
yapı Lidya kralı Croesus tarafından yaptırılmıştır. 
Tapınak bronz heykellerle süslenmiş olup, hem bir 
pazaryeri, hem de bir dini müessese olarak kullanıl-
mıştır. Artemis Tapınağı M.Ö. 21 Temmuz 356’da 
adını ölümsüzleştirmek isteyen Herostratus adlı bir 
Yunanlı tarafından yakıldı. Aydın, Efes’te bulunan 
tapınaktan geriye birkaç parça mermer kalmıştır. 

 

5.	Halikarnas	Mozolesi

	 (Kral	Mozoles’in	Mezarı)

Kral Mausollos için karısı ve kız kardeşi tarafından 
yaptırılmış bir mezardır. Bodrum civarında yapıl-
mış ve yapımı M.Ö. 350 yılında tamamlanmıştır. 
Tabanın üstünde kenarları heykellerle süslenmiş 
basamaklı bir podyum bulunmaktadır. Süslü su 
mermerinden yapılmış lahit ve mezar odası, pod-
yumun üstünde bulunup, sıra sütunlar, yine heykel-
lerle süslenmiş bir piramit çatıyı destekliyordu. Dört 
tane savaş atıyla çekilen bir savaş arabası heykeli 
ise piramidin tavanını donatıyordu. 16. yüzyıl bo-
yunca  Halikarnas Mozolesi iyi bir durumda korun-
muştur. 15. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında St. 
John şövalyeleri bölgeye gelmiş ve bugün Bodrum 
Kalesi olarak geçen büyük bir kaleyi inşa etmiştir. 
Bu kalenin yapımında Halikarnas Mozolesi’nin ner-
deyse bütün taşları kullanılmıştır.

6.	Rodos	Heykeli

32 metre yüksekliğinde, demir ve taşla desteklen-
miş bronzdan yapılmış bir heykeldir. Rodoslular 
tarafından Güneş Tanrısı Helios’a ithafen yapıl-
mıştır. Yapılışından yok oluşuna kadar yalnızca 56 
yıl geçmesine rağmen, Rodos Heykeli Dünya’nın 
yedi harikasından biri olmayı başarmıştır. Bunun en 
büyük sebebi, devasa bir heykel olmasının yanısıra 
Rodos adasındaki insanlar için beraberliğin simgesi 
olması idi. Heykel kısa zaman sonra dizinden kırıl-
mış, 654 yılında Rodos’u ele geçiren Araplar tara-
fından tahrip edilmiştir. 
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7.	İskenderiye	Feneri

Tehlikeli kıyı şeridi boyunca gemicileri yönlendir-
mek amacı ile Mısır’ın İskenderiye kenti kıyısındaki 
Faros (Pharos) adasında yapılmıştır. Şehrin batı 
limanında bulunan fener, yaklaşık 166 m yüksek-
liğindedir. 

Sadece harikaların değil bugüne kadar yapılmış 

fenerlerin de en yükseğidir. Fener’in en gizemli 

yanı, gündüzleri bile güneş ışığını denize yansıt-

mak amacı ile tasarlanmış cilalı bronz aynalarıydı. 

Geceleri ise aynaların önünde ateşler yakılıyor, 

böylece aynanın yansıttığı ışık gece yaklaşık 50 km 

mesafeden görülebiliyordu. Yapı bir dizi depreme 

kadar bozulmadan kaldı. Fakat depremler ve doğal 

şartlar sonunda çöktü. Kalıntılar 1480 yılında Mem-

lük Sultanı Kait-bay tarafından fenerin olduğu yere 

yapılan bir kalede malzemeleri kullanılmak üzere 

tamamen yıkıldı.

Dünya’nın 7 harikası ile ilgili bilgiler

www.wikipedia.com sitesinden alınmıştır.

DÜNYA	MİRASLARI

Dünya Mirası Listesi, UNESCO’ya bağlı Dünya 

Mirasları Komitesi tarafından belirlenmiş ve bulun-

dukları ülkenin devleti tarafından korunması garanti 

edilmiş, tüm Dünya için önemli bir değer taşıdığı 

kabul edilen doğal ve kültürel varlıkların listesidir. 

Böyle bir liste oluşturmadaki amaç, tüm insanlığın 

malı olan değerlerin korunmasında uluslar arası 

işbirliğini mümkün kılmaktır. Düzenli olarak yenile-

nen listede 2004 yılı itibariyle 134 ülkeye ait 788 

varlık bulunmaktadır; bunların 617’si kültürel, 154’u 

doğal, 23’ü ise kültürel ve doğal varlıktır.

Dünya Miras Listesi’nde yer alma kriterleri düzenli 

olarak güncellenmektedir ancak listede yer alan her 

varlığın aşağıdaki kriterlerden en az birine uyması 

ve özgün olması beklenir:

• Yaratıcı insan dehasının ürünü olması

• Belli bir zaman diliminde veya kültürel mekanda, 

mimarinin veya teknolojinin, anıtsal sanatların 

gelişiminde, şehirlerin planlanmasında veya 

peyzajların yaratılmasında, insani değerler ara-
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sındaki önemli etkileşimi göstermesi

• Kültürel bir gelenek veya yaşayan ya da kayıp 

bir uygarlığın tek veya en azından istisnai tanık-

lığını yapması

• İnsanlık tarihinin bir veya birden fazla anlamlı 

dönemini temsil eden yapı tipinin ya da mimari 

veya teknolojik veya peyzaj topluluğunun de-

ğerli bir örneğini sunması

• Bir (veya birden fazla) kültürü temsil eden ge-

leneksel insan yerleşimine veya toprağın kul-

lanımına ilişkin önemli bir örnek sunması ve 

özellikle bu örneğin, geri dönüşü olmayan deği-

şimlerin etkisiyle dayanıklılığını yitirmesi

• İstisnai düzeyde evrensel bir anlam taşıyan 

olaylar veya yaşayan gelenekler, fikirler, inanç-

lar veya sanatsal ve edebi eserlerle doğrudan 

veya maddeten bağlantılı olması

Dünya	Mirası	Listesi’nden	çıkarılma:

• Listede yer almalarına neden olan niteliklerini 

kaybedecek derecede bozulurlarsa

• Aday gösterilirken karşı karşıya oldukları teh-

likelere karşı adaylık dosyasında önerilen ön-

lemleri öngörülen zamanda almazlarsa listeden 

çıkarılırlar.

Türkiye’den	bu	listeye	dahil	olan	yerler	

• Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Peri Bacaları 

• Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 

• İstanbul’daki tarihi yerler 

• Hattuşaş: Hitit Başkenti 

• Nemrut Dağı 

• Hierapolis antik kenti ve Pamukkale 

• Fethiye yakınlarındaki Ksantos ve Letoon antik 

kentleri 

• Safranbolu ilçesi 

• Truva arkeolojik sitesi 

• Çatalhöyük Neolitik kenti (Konya)

• Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi

Dünyadan	bu	listeye	dahil	olan	yerler

• ABD, Yellowstone Ulusal Parkı

• ABD, Özgürlük Heykeli

• Yunanistan, Defli Antik Kenti

• Çin, Çin Seddi

• Rusya, St Petersburg Kenti

• Bosna-Hersek, Mostar Köprüsü

• Meksika Ulusal Parkı

• İspanya, Altamira Mağarası

• Nijerya Kültür Parkı

• Hindistan, Chhatrapati Terminali

• Japonya, Kushiro Nehri
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Sorular
1. Avrupa’da kış turizmi gelirlerinin en fazla olduğu, Alp Dağlarının geçtiği ülke.
2. Antik çağda var olan, ancak daha sonra yıkılmış dev heykel ile anılan Ege Denizindeki büyük adalardan 

biri. 
3. Boş vakit uğraşılarının tümüne verilen ortak ad.
4. Japonya’da Dünya kültür ve doğal varlıkları listesinde yer alan akarsu
5. Mısır’da yer alan piramitlerden yedi harikanın içinde yer alan en büyük piramidin adı.
6. Çalışma amacının dışında insanların gezme, görme ve dinlenme amacıyla bir yerden başka bir yere 

gitmesi
7. ABD’deki gayzerleri ile bilinen ünlü milli park.
8. Orta Afrika’nın savanlarında yer alan büyük sulak alan ve milli park
9. Büyük İskender tarafından kurulan feneri ile bilinen eski Mısır Kenti.
10. Bir mal veya hizmetin tüketiciye sunulması
11. Mal veya hizmetin tüketiciye tanıtılması amacıyla yapılan faaliyetlerin tümü
12. Orta Asya’dan bu yana Türkler tarafından at üzerinde oynanan oyun.
13. İtalya’nın başkenti
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6.
Ülkeler Arası EtkileşimKONU TESTİ - 1

190190

1. Kültür, insanoğlu ile pek çok unsur arasındaki 

etkileşimlerden doğan bir olgudur. 

 Buna göre aşağıda verilenlerden;
 I. dil,

 II. din ve inanç,

 III. ahlak kuralları,

 IV. fiziki yapı

 gibi özelliklerden hangileri  kültürü oluş-
turan manevi unsurlar arasında gösterile-
mez?

 A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II

 D) II ve III E) III ve IV

2. Türklerle ilgili olarak aşağıda verilen;
 I. Türkler iyi ata binerler.

 II. Türklerde el sanatları gelişmiştir. 

 III. Savaş araçları yapımı Türklerdeki önemli  

 bir meslektir.

 hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) II ve III E) I - II ve III

3. Türk kültürü Dünya üzerinde çok geniş bir ya-

yılım alanın sahiptir. 

 Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu ge-
nellemenin dışında kalır?

 A) Bosna-Hersek

 B) İran

 C) Suudi Arabistan

 D) Nijerya

 E) Libya

4. Aşağıda verilenlerden hangisi günümüzde 
rekabetin temel dayanaklarından biri değil-
dir?

 A) Ürünleri daima ucuz üretmek
 B) Ürünleri hızla piyasalara ulaştırmak
 C) Çeşitlilik ve yeniliklere hızla entegre olmak
 D) Piyasanın değişimine ve moda etkenine 

uyum sağlamak
 E) Reklam ve tanıtıma yatırım yapmak 

5. Türk kültür ve uygarlığının, Dünya mimari-
sine kazandırdığı değerlere aşağıdakilerden 
hangisi örnek olarak gösterilebilir?

 A) Tac Mahal
 B) Çin Seddi
 C) Mouselion
 D) İskenderiye Feneri
 E) Artemis Tapınağı

6. Türkler, Orta Asya’daki iklimsel koşulların de-
ğişimine bağlı olarak yurtlarından ayrılmış ve 
Dünyanın farklı bölgelerine doğru göç etmiştir. 
Bu göçleri esnasında pek çok kültürle etkile-
şimleri olan Türk kültürü bugünkü şeklini almış-
tır. 

 Verilen bilgiye göre, Türk kültürünün bu 
günkü şeklini kazanmasında aşağıda veri-
len kültürlerden hangisinin önemli bir etkisi 
yoktur?

 A) Pers
 B) Arap
 C) Çin
 D) Hint
 E) Rus
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7. Anadolu’da Türk kültür uygarlığının yanı sıra, 
geçmiş uygarlıklara ait pek çok kültürel değer 
bulunmaktadır.
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 Verilen bilgiye göre harita üzerinde göste-
rilen kültürel değerlerden hangileri Türkler 
tarafından Anadolu Uygarlığına kazandırıl-
mamıştır?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) IV ve V E) I ve III

8. Unesco Dünya kültür ve doğal miras listesinde 
ülkemizden de pek çok değer yer almaktadır. 

 I. Göreme Milli Parkı 
 II. Divriği Ulu Camii  
 III. İstanbul’daki tarihi yerler 
 IV. Zeugma (Belkıs Harabeleri)
 V. Nemrut Dağı 
 Yukarıda verilenlerden hangisi UNESCO 

listesinde yer alan tarihi ve kültürel değer-
lerden biri değildir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

9. Türk kültürünün yayılım alanı kendisinden 
daha eski zamansal bir sürece dayanmala-
rına rağmen Çin ve Hint uygarlıklarından daha 
geniş bir alana yayılmıştır. Bu durumun or-
taya çıkmasında;

 I. Çin ve Hint uygarlıklarının gelişimlere ka-
palı olması

 II. Türklerin geniş alanlarda yeni devletler 
kurmaları

 III. Güçlü ve disiplinli orduları olması
 IV. Geçtikleri yerlerdeki kültürlere yaşam 

hakkı tanımamaları
 gibi özelliklerden hangileri etkili olmuştur?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) I ve III E) II ve IV

10 ve 11. SORULARI AŞAĞIDAKİ METNE GÖRE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ.

 Ünlü bir Türk tarihçisi, Türklerle ilgili olarak 
şunları söylüyor. 

 “Osmanlılar yönetimi altına aldıkları bölgelerde 
o güne kadar ezilmiş, hor görülmüş insanlara 
düşünce ve vicdan özgürlüğü tanımışlar, hak-
sız tutumlara son vermişler, vergi angaryalarını 
ortadan kaldırmışlar, kısacası halkla kaynaşma 
yoluna gitmişlerdir.” 

10. Verilen metne göre tarihçi Türklerin hangi 
temel özelliğini vurgulamaktadır?

 A) Türklerin savaşçı bir millet olduğunu
 B) Türklerin büyük devletler kurduğunu
 C) Türklerin sevgi ve hoşgörüye önem verdi-

ğini
 D) Türklerin emperyalist amaçlar taşıdığını
 E) Türklerin vergi kavramını önemsemediğini

11. Tarihçinin yukarıda anlattığı tutum Anado-
lu’da aşağıdakilerden hangisinin hayat bul-
masını sağlamıştır?

 A) Farklı uygarlık eserlerinin günümüze kadar 
ulaşmasını

 B) Anadolu’da sürekli yeni devletler kurulma-
sını

 C) Anadolu’da yalnızca Türk uygarlığına ait 
eserlerin bulunmasını

 D) Türklerin diğer kültürlerin etkisi altında kal-
masını

 E) Kültürel değişimin belirli alanlarda gerçek-
leşmesini 
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12. Türk kültür ve uygarlığı ile ilgili olarak aşa-
ğıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 A) Türk kültürü hem göçebe hem de yerleşik 
toplumlara ait özellikleri barındırmaktadır. 

 B) Türk uygarlığının temelleri Asya’da atıl-
mışsa da, biçimlenişinde Avrupa uygarlı-
ğının da etkileri olmuştur.

 C) Türk kültür varlıkları sınırlı bir coğrafi 
alanda sıkışmıştır. 

 D) Türkler yerleşik yaşama geçtikten sonra 
mimari alanında da Dünya çapında önemli 
eserler bırakmıştır. 

 E) Türk uygarlığında lale çiçeğinin özel bir 
yeri ve önemi vardır.

13. Dünyada üretim faaliyetlerinin yoğunlaştığı 
alanlarla tüketim ve hizmet sektörlerinin yo-
ğunlaştığı alanlar büyük ölçüde paralellik gös-
termektedir. 

 Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu du-
ruma örnek olarak gösterilebilir?

 A) Almanya
 B) Nijerya
 C) Panama
 D) Brezilya
 E) Hindistan

14. 
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 Dünya haritası üzerinde gösterilen alanlar-
dan hangisi büyük petrol sahalarından biri 
değildir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

15. Dünyadaki pazar alanları ile ilgili olarak  
verilen;

 I. Nüfus yoğunlukları fazladır.
 II. Ekonomik gelir seviyesi fazladır.
 III. Hammadde üretimi fazladır.
 IV. Enerji tüketimi azdır.
 gibi bilgilerden hangileri yanlıştır?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) I ve III E) II ve IV

16. Sanayi devriminin ortaya çıkması ile birlikte, 
sanayi tesisleri, Dünyada belirli alanlarda yo-
ğunlaşmıştır. 
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 Verilen bilgiye göre Dünya haritası üzerinde 

gösterilen alanlardan hangisi sanayinin yo-
ğunlaştığı alanlardan biri değildir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

12345678910111213141516
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KONU TESTİ - 2

1. Orman ve orman ürünleri sanayisi belirli bölge-
lerde toplanmıştır. 

 Buna göre;
 I. İskandinavya ülkeleri,
 II. Rusya,
 III. ABD,
 IV. Kanada,
 V. İspanya
 gibi ülkelerden hangisinde diğerleri kadar 

fazla gelişmemiştir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

2. 
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 Dünyada balıkçılığın gelişmiş olduğu böl-
geler düşünüldüğünde, harita üzerinde 
verilen alanlardan hangisinde balıkçılığın 
diğerlerindeki kadar gelişmiş olduğu söy-
lenemez?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

3. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Dünya 
petrol üretiminde önemli paya sahip değil-
dir?

 A) ABD
 B) Suudi Arabistan
 C) Türkmenistan
 D) Venezüella
 E) Irak

4. 
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 Dünya haritasında bazı hammaddeler ve 
bunların çıkarıldığı sahalarla ilgili verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

5. E-ticaret kavramının ortaya çıkmasında;
 I. internetin bulunması ve kullanılması,
 II. sınırların ortadan kalkması,
 III. ticaretin önündeki engellerin kalkması
 gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I ve III
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6. Aşağıdaki Dünya haritasında iki hammadde 
kaynağının coğrafi dağılışı gösterilmiştir.

 � ��

 I ve II ile gösterilen hammadde üretim sa-
haları, aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

         I            II     
 A) Ormancılık Tarım
 B) Maden   Balık
 C) Maden  Ormancılık 
 D) Tarım  Hayvancılık
 E) Petrol  Doğalgaz

7. Ticari faaliyetler yerel, bölgesel ve küresel ola-
rak sınıflandırılmaktadır. 

 Buna göre;
 I. petrol,
 II. tahıllar,
 III. taşkömürü,
 IV. şekerpancarı 
 gibi hammaddelerden hangileri yerel öl-

çekte işlenerek değerlendirilen ürünlerden-
dir?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) I ve III E) II ve IV

8. Aşağıdaki grafikte petrol üretiminin bölgesel 
dağılımı verilmiştir. 
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 Verilen grafiğe göre bazı bölgelerde petrol 
üretimi az olmasına rağmen tüketim oldukça  
fazladır. 

 Bu durumun ortaya çıkmasında;
 I. gelişmişlik düzeyi,
 II. enerji ihtiyacı,
 III. pazarlama olanakları,
 IV. tüketici tercihleri
 gibi olgulardan hangileri etkili olmuştur?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) I ve III E) II ve IV

9. Turizm kavramı ile ilgili olarak aşağıda veri-
len bilgilerden hangisi yanlıştır?

 A) Turizm olayının ortaya çıkması için insan-
ların bir yerden başka bir yere gitmesi ge-
rekmektedir.

 B) İş yapma amacıyla çıkılan geziler turizm 
değildir.

 C) Turizmin ortaya çıkması için üretilen mal 
ve hizmetlerden yararlanılmalıdır. 

 D) Turizm pek çok türden oluşmaktadır. 
 E) Turizm getirisi düşük olan ekonomik faali-

yetlerden biridir.



Ev
re

ns
el

 İl
eti

şim
 Y

ay
ın

la
rı

ÜNİTE

6.
Ülkeler Arası Etkileşim

195

KONU TESTİ - 2

10. Dünya turizmi son yıllardaki ekonomik durgun-
luğa rağmen büyük ölçüde gelişme eğiliminde-
dir. Ancak turizm gelirlerindeki artışın dengeli 
dağılmadığı görülmektedir. 

 Buna göre aşağıda verilen alanlardan han-
gisindeki gelir artışının en fazla olduğu söy-
lenebilir?

 A) Ortadoğu
 B) Güney Afrika
 C) Güney Amerika
 D) Asya-Pasifik Bölgesi
 E) Batı Avrupa

11. En çok tercih edilen turizm türlerinden biri de 
doğal olarak bozulmamış alanların, insan eli 
değmemiş bakir alanların görülmesidir. 

 Aşağıda verilen alanlardan hangisine yapı-
lacak bir gezi yukarıda verilen turizm türüne 
örnek olarak gösterilemez?

 A) Grönland kıyılarına
 B) Seyşel adalarına
 C) Sibirya ormanlarına
 D) Eiffel kulesine
 E) Büyük kanyona

12. Dünya’nın yedi harikası ilk çağda ortaya atılmış 
bir kavramdır. Bu nedenle geçen yüzyıllarda 
yedi harika büyük ölçüde tahrip olarak ortadan 
kalkmıştır. 

 Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki 
genellemenin dışında kalır?

 A) Keops Piramidi
 B) İskenderiye Feneri
 C) Babil’in Asma Bahçeleri
 D) Rodos Heykeli
 E) Mouselium’un Mezarı

13. Tarihi turizm tarihsel kökeni geçmişe dayanan 
ve yerleşik uygarlıkların kurulmuş olduğu ülke-
lerde gelişmiştir. 

 Buna göre aşağıda verilen ülkelerden han-
gisi tarihi turizmin gelişmediği ülkelerden 
biridir?

 A) Türkiye
 B) Mısır
 C) Çin
 D) İtalya
 E) ABD

14. Uluslar arası platformda yapılan kongre, panel, 
kollokyum ve çalıştay gibi etkinlikler, etkinliğin 
yapıldığı ülke için büyük turizm gelirleri sağla-
maktadır.

 Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu ko-
nuda diğerlerinden çok daha fazla gelişmiş-
tir?

 A) İsviçre
 B) Çin
 C) Fransa
 D) Türkiye
 E) Mısır

15. Dünyada bilinen ilk milli park 1864 yılında ABD 
başkanı Abraham Lincoln tarafından koruma 
altına alınan ……………………….. milli parkı-
dır. Bu alan 1872 yılında kongre kararı ile milli 
park alanına dönüştürülmüştür. 

 Yukarıda verilen paragrafta boş bırakılan 
alana aşağıdakilerden hangisi getirilmeli-
dir?

 A) Yellowstone B) Yosmite
 C) Grand Canyon D) Serengeti
 E) Selous
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16. Osman; Turizmin hızla geliştiği bir ülkede; gıda 
sanayisi (I), inşaat sektörü (II), temel tüketim 
malları üretimi (III), tarımda makine kullanımı 
(IV), doğal çevre tahribatı (V) artış gösterir.”

Osman’ın verdiği bilgide verilen unsurlar-
dan hangisi gelişme göstermez?

A) I B) II C) III D) IV E) V

17.  Değer     Ülke         
 I Keops Mısır
 II Rodos Heykeli Yunanistan
 III Halikarnas Mozolesi Türkiye
 IV Babilin Asma Bahçeleri Suriye
 V Zeus Heykeli Yunanistan

Yukarıdaki tabloda Dünyanın yedi harikası 
ve bunların günümüze kadar ulaşması duru-
munda bulunacakları ülkeler verilmiştir. 

Tabloda hangi değer yanlış ülke ile eşleş-
tirilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

18. Dünyaca tanınan Türk mimar, Mimar Si-
nan’ın, aşağıdaki eserlerinden hangisi 
Dünya Kültür Mirası içerisinde yer alır?

A) Selimiye Camisi
B) Süleymaniye Camisi
C) Mostar Köprüsü
D) Uzunköprü
E) Mağlova Kemeri

19. İnanç turizmi, Dünyada pek çok merkezin ge-

lişmesini sağlamıştır.

 Aşağıdaki merkezlerden hangisi, inanç  
turizmi sayesinde gelişmemiştir?

A) Mekke
B) Kudüs
C) İstanbul
D) İzmir
E) Roma

20. Turizm faaliyetlerinin gelmişmesi, kıyı şeritle-
rinde çevresel sorunlara yol açmaktadır.
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Yukarıda verilen bilgiye göre, Türkiye ha-
ritası üzerinde gösterilen kıyılardan han-
gilerinde turizme bağlı kıyı sorunları en 
fazladır?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) IV ve V E) II ve IV

1234567891011121314151617181920
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EKONOMİK MUCİZENİN ÜLKESİ: 
MODERN JAPONYA

KİMLİK KARTI

Yüz ölçüm : 377.815 km²
Nüfus: 127.333.002 kişi
İdare Şekli: Anayasal monarşi
Başkent: Tokyo
Dil: Japonca
Din: Şintoizm, Budizm
Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 23.100 USD
Nüfus Artış Hızı: ‰ 2
Ortalama Yaşam Süresi: E 77, K 83 yıl
Kent Nüfus Oranı: % 79
Ekonomik Açıdan Faal Nüfus Oranı: % 68
Okur-Yazar Oranı: % 99

JAPONYA’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ

I. Kısa Tarihçesi

Japon adalarının tarihçesi oldukça eskiye dayan-

maktadır. Buraya insanların, günümüzden 100.000 

yıl önce yerleştikleri tahmin edilmektedir. Japon 

İmparatorluğu özellikle 18.yüzyıldan itibaren Dünya 

sahnesinde önemli bir aktör haline gelmiştir. Japon 

imparatorlarının Batıyı tanıma ve buralarda yaşa-

nan gelişmeleri öğrenme arzusu ile binlerce Japon 

öğrenci batı ülkeleri ve ABD’ye gönderilmiştir. Bu 

sayede 19. yüzyıldan itibaren Japonya’da sanayi  

devrimine ortak olmuştur. Sanayileşmenin ilk dö-

nemlerinde taklit ve fason ürünler üretiminin yay-

gınlaştığı Japonya, daha sonra kendi özgün sanayi 

ürünlerini çok düşük fiyatlarla Dünya pazarlarına 

sunmaya başlamış, böylece Dünyanın önemli 

sanayi devlerinden biri haline gelmiştir. I. Dünya 

Savaşından nispeten karlı çıkan imparatorluk Gü-

neybatı Asya’nın büyük bölümünü kontrol altında 

tutmuştur.  Çin’in işgali yaklaşık 50 yıl sürmüştür. 

II. Dünya savaşında ise Almanya’ya destek veren 

Japonya, ilk zamanlarda ABD’ye karşı büyük başa-

rılar elde ettiyse de Avrupa’da Almanların yenilmesi 

ile tek başına kalmıştır. Buna rağmen uzun bir süre 

direnen ulusal yönü güçlü Japon halkı atom bomba-

larının kullanılması ile kayıtsız şartsız teslim olmuş-

tur. 1947’de tekrar bağımsızlığını 

kazanan Japonya, kısa zamanda 

tekrar Dünyanın en önemli sanayi 

üreticilerinden biri olmuştur. Gü-

nümüzde yüksek kalitede tekno-

lojik ürünler üreten Japonya bir 

teknoloji devidir. 

Gayri safi yurtiçi hasılaya göre 

Japonya,  Amerika Birleşik Dev-

letleri’nden sonra dünyada ikinci 

sıradadır. Birleşmiş Milletler, G8 

ve APEC üyesidir. Savunma büt-

çesi Dünya beşincisidir. Dünyanın 

en büyük dördüncü ihracatçısı ve 

en büyük altıncı ithalatçısıdır.
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Fuji Dağı, Japonya’nın en yüksek noktası ve faal bir volkandır. 

• Pasifik levhasının, Avrasya levhasının altına 
daldığı bir dalma-batma kuşağında yer alan Ja-
ponya, volkanizma ve depremsellik bakımından 
oldukça faaldir. Ülkede 200’ün üzerinde faal 
volkan bulunmaktadır. Bu nedenle ülke sıcak su 
kaynakları bakımından oldukça zengindir. 

• Japonya, dünya’da depremselliğin en yoğun 
olarak yaşandığı ülkedir. Bunda levhaların ha-
reketleri etkili olmakla birlikte, günlük yaşamı 
aksatmaz. Çünkü, Japonlar için deprem hayatın 
normal bir parçasıdır.

II. Coğrafi Konumu

• Japonya, Asya kıtasının doğu ucunda, Büyük 
okyanusun içindeki volkanik bir ada yayı bo-
yunca oluşmuş bulunan adalar üzerinde yer al-
maktadır. 

• Japonya’nın kuzeyinde Ohotsk Denizi, batıda 
Japon Denizi, doğuda Büyük Okyanus, güneyde 
ise Doğu Çin Denizi ve Filipin Denizi yer almakta-
dır. 

• Bu büyük adalar dizisinin kuzey-güney aralığı 
yaklaşık 2250 km’dir. 

• Japonya’yı oluşturan dört büyük ada vardır. Bun-
lar Kyuşu, Honşu, Şikoku, Hokkaido adalarıdır. 
Adalar, ülke yüz ölçümünün % 97’sini oluştururlar. 
Ülkenin geriye kalan % 3’lük kısmı ise Büyük ok-
yanusa yayılmış 3000 adadan oluşmaktadır. 

II. Fiziki Coğrafyası
Yer Şekilleri

• Japonya genel olarak engebeli bir ülkedir. Dağ-
lar toplam yüz ölçümünün % 70’ini kaplar. 

• Japonya’daki yüksek zirvelerin önemli bir bö-
lümü Honşu Adasında yer almaktadır. Japon-
ya’nın en yüksek dağı olan; Fuji Dağı 3776 
metre yüksekliktedir. 
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Kobe Depremi, Japonya’nın bu güne kadar yaşadığı en büyük 
doğal afetlerden biridir. 

• Japonya’da son dönemde yaşanan en önemli 

deprem 1955’de gerçekleşen Kobe depremi-

dir. Bu depremde 5500 kişi yaşamını yitirmiştir. 

Ancak; ülke bu depremden sonra konut, yol,  

işyeri ve stratejik tesisleri depreme dayanıklı 

esnek maddelerle yapmıştır. Bu sayede her üç 

yılda bir 7’den büyük deprem yaşanmasına rağ-

men Japonya’da, ölü sayısı yok denecek kadar 

azdır. 

• Japonya, okyanus kıyısında yer aldığından  

deprem dışında, kasırga, sel ve taşkınlara da 

maruz kalmaktadır. Ancak kurulan teknolojik sis-

temlerle, bunların ülke üzerindeki etkisi en aza 

indirgenmiştir. 

Akarsu ve Göller

• Japonya’da dağlar ülkenin omurgasını oluştur-
duğundan akarsuların boyu kısadır. Eğimli ara-
zi-lerden hızla inen bu akarsuların hidroelektrik 
potansiyeli oldukça fazladır. En önemli akarsular 
Tone ve Shinano’dur. 

• Ülkede yüzlerce göl bulunmasına rağmen bun-
ların boyutu oldukça küçüktür. Büyük bölümü 
volkanik patlamalarla ortaya çıkmıştır. En önemli 
göl Honşu Adasının orta kesimlerinde yer alan 
Biwa Gölüdür.

Ovalar

• Bir ada ülkesi olan Japonya’da kıyı uzunluğu  
fazladır. Buna rağmen kıyı düzlükleri azdır. 

• En önemli ovalar Kanto Ovası (Tokyo), Nobi 
Ovası (Osaka), Kinki Düzlüğü (Nagoya) ve Sen-
dai Ovasıdır. 

Kanto Ovası ve Tokyo kentinin yayılım alanı.

III. İklim ve Bitki Örtüsü

• Japonya, muson ikliminin tipik biçimde yaşan-

dığı bir ülkedir. Ancak, ülke kuzey-güney doğ-

rultusunda geniş alan kapladığından iklim ülke 

içinde çeşitlilik gösterir.

• Yaz musonlarının etkili olduğu, yaz aylarında 

ülke oldukça yağışlı sıcak bir iklime sahiptir. Kış 

aylarında ise hava soğuk, yağış miktarı azdır. 

• Kuzeyde yer alan Hokkaido Adası ve Honşu 

Adasının kuzey kesimlerinde, Oyaşivo soğuk su 

akıntısı ve Asya yüksek basıncı etkili olduğun-

dan buralarda kış mevsimi soğuk geçer. Güneye 

gidildikçe iklim ılımanlaşır. 

• Okyanusal koşulların da etkili olduğu ülkede 

zaman zaman fırtına ve kasırgalar görülebilmek-

tedir.  
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Tokyo’nun yağış ve sıcaklık grafiği

• Japonya zengin bir bitki çeşitliliğine sahiptir. 
Bunda, iklim çeşitliliğinin fazla olması, birbirin-
den bağımsız adalardan oluşması farklı jeolojik 
kayaçların bulunması etkili olmuştur. 

• Ülkede alçak kesimlerde karma yapraklı or-
manlar yer alır. Ülkenin güneyindeki adalarda 
tropikal ağaç topluluklarına da rastlanmaktadır. 
Hokkaido ve Honşu Adasının kuzeyinde ise iğne 
yapraklı ormanlardan oluşan ağaç toplulukları 
görülmektedir. 

Honşu Adasının orta kesimlerinde, Daisen Dağının güneyinde 
karma yapraklı gür orman toplulukları

• Orman alanları ülke yüz ölçümünün % 65’ini 
kaplamaktadır. Bu alanların %40’ı ağaçlandırma 
ile oluşturulmuştur. 

• Japonya, büyük ormanlarla kaplı olmasına rağ-
men ağaç ihtiyacının 3/4’ünü ithalat yolu ile 
temin etmektedir. Bunda gelişmiş kağıt, inşaat, 
mobilya sanayilerinin ihtiyacı olan ağaç miktarını 
üretememesi etkili olmaktadır. 

III. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

a. Nüfus

• Japonya, bağımsız bir ada ülkesi olması ve  
tarihsel geçmişinde diğer ülkelerden bağımsız 
bir kökene sahip olması nedeniyle Dünya’da tek 
bir ırka mensup bireylerin nüfusun neredeyse 
tamamını oluşturduğu tek ülkedir. 

• Japon kültürü temelde ulusal bilince dayan-
makta ve Japonlar gelişmişlik düzeyi üst sevi-
yede olmasına rağmen ulusal kültürlerinden 
kopmamaktadır. Bu durum ülkenin tümünde tek 
bir hakim kültürel dokunun oluşmasına yol aç-
mıştır.

• Ülkede nüfusun % 80’e yakın bir bölümü kent-
lerde yaşamaktadır. Ülkenin başlıca büyük 
kentleri; Tokyo, Kavasaki, Yokohama, Osaka, 
Kobe ve Nagoya’dır. Bunlardan Tokyo 30  
milyon nüfusu ile Dünyanın en kalabalık şehridir. 

Japonya’da nüfusun büyük bir bölümü modern kentlerde top-
lanmıştır. 

• Aritmetik nüfus yoğunluğu km²’ye 338 kişi olan 
Japonya, nüfus yoğunluğunun oldukça fazla ol-
duğu ülkelerden biridir. Ancak nüfus kıyıda dar 
bir alanda yoğunlaşmaktadır. 

• Japonya, Dünyada ortalama yaşam süresinin en 
uzun olduğu ülkelerden biridir. Bu durum ülke-
deki refah düzeyinin bir sonucudur. 
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Sumo güreşi Japonların milli sporudur. Bu sporun Dünyada 
başka hiçbir ülkede benzerinin olmaması Japonya’nın kendine 
özgülüğünün bir sonucudur. 

b. Tarım

• Japonya’da arazinin dağlık olması nedeniyle, 
yüz ölçümünün yalnızca % 13’ü tarıma uygun-
dur. Bu nedenle Japonya tarım ürünlerinde dışa 
bağımlıdır. 

• Tarım alanlarının dar olması Japonya’nın dar 
alanlarda modern (intansif) tarım uygulamasına 
yol açmıştır. Bu sayede ülke ihtiyacı olan sebze 
ve meyvenin yarısı iç kaynaklardan temin edil-
mektedir. 

• Ülkenin en önemli tarım ürünü pirinçtir.  Pirinç, 
Japon sofralarının vazgeçilmez gıdasıdır. 

• Japonların beslenme kültüründe balık büyük yer 
tutar. Bu nedenle Japonya açık deniz balıkçılı-
ğının çok geliştiği, balıkçılık bakımından önemli 
ülkelerden biridir. Buna rağmen ülkenin ihtiyacı 
olan balık karşılamaz. Dışardan balık ithalatı ya-
pılmaktadır. 

Suşi Japonlara özgü, farklı bir yemektir. Çiğ balıkların çeşitli 
soslarla tüketildiği bu yemek ülkede en çok tüketilen ürünler-
den biridir.

c. Sanayi

• Ülkede sanayinin gelişimi incelenmeden önce 
Japonya’nın tarihi ve doğal kaynakları bilinmeli-
dir. Ülke, Asya kıtasında sanayi devrimi sürecine 
en çabuk adapte olan ülkedir. Ancak; ülkede 
doğal kaynaklar bakımından büyük sıkıntı bu-
lunmaktadır. Hammadde ihtiyacının tamamını 
dışardan temin eden Japonya, her iki Dünya sa-
vaşına da katılmak zorunda kalmıştır. 

• İkinci Dünya savaşından ağır bir yıkımla çıkan 
Japonya, bütünüyle tahrip olmuş, buna rağmen 
ülkede çelikleşmiş bir iş disiplini ve bilimsel tek-
nolojik alt yapının bulunması kısa zamanda ül-
kenin toparlanmasını sağlamıştır.

Atom bombasının atıldığı Nagasaki’nin bombanın atılışından 
sonraki görünüşü. 

• Japonya, II. Dünya Savaşındaki yenilgiden 
önemli dersler çıkartarak hammadde temin 
etiği ülkelerle önemli ticari bağlar kurmuştur. Bu 
sayede ihtiyacı olan ürünlerin ülkeye gelişinde 
sıkıntılar en aza indirgenmiştir. Diğer taraftan, 
üretilen yüksek teknolojik ürünler Dünya pazar-
larına emsallerine göre daha düşük fiyatlarla su-
nulmaktadır. Bu da Japonya’nın rekabetçi yanını 
ortaya koyar. 

• Ülkede pek çok maden türü bulunmasına rağ-
men hiç birisi ihtiyacı karşılayamamaktadır. Taş-
kömürü ülkenin en önemli doğal kaynaklarından 
olmasına rağmen aşırı tüketim nedeniyle rezerv-
ler büyük ölçüde tüketilmiştir. 
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• Ülkede enerji üretimi büyük ölçüde nükleer  
enerjiye dayanmaktadır. Kurulu santrallerde 
çevre ile uyumlu, yüksek güvenlikli nükleer üre-
tim yapılmaktadır. Bunun dışında az sayıda hid-
roelektrik santrali bulunmaktadır. 

• Japonya elektrik, elektronik, optik araçlar, ma-
kine sanayisinde birinci, demir-çelik üretiminde 
ikinci sırada yer almaktadır. Dünya’nın en büyük 
otomotiv firması olan Toyota bu ülkede yer al-
maktadır. Ülkede her yıl 10.000.000 araç üretil-
mektedir. 

• Sanayi tesisleri hammadde ithalatının gerçek-
leştirildiği ve mamul malların ihraç edildiği liman-
ların çevresinde yoğunlaşmıştır. 

• Japonya, ABD ve  Almanya’dan sonra Dünya-
nın 3. büyük sanayisine sahiptir. Ürünlerini tüm 

Dünya pazarlarına ulaştırabilen Japonya’nın en 
fazla ticaret yaptığı ülke ABD’dir. 

• Türk – Japon ilişkileri 1980’den itibaren büyük 
bir hızla gelişmiştir. Japon firmaları ülkemizde 
önemli yatırımlar yapmıştır. Bu yatırımların ba-
şında otomotiv sektörü gelmektedir. 

• 2004 yılında Türk-Japon ticareti üç milyar doları 
aşmıştır. Türkiye, Japonya’dan otomobil, gemi, 
ev eşyaları, makine ve kimyasal maddeler al-
maktadır. Fındık, çimento, balık, tütün ve tekstil 
ürünleri satın almaktadır. 

d. Ulaşım

• Japonya her ulaşım türünün de oldukça geliştiği 
ülkelerden biridir. Ülkeyi oluşturan adalar dev 
köprülerle birbirine bağlanmış, çok uzun bir oto-
ban ağına sahiptir. 

• Demiryolları tüm adalara ulaşımı sağladığı gibi 
Dünyanın en yüksek teknolojiye sahip hızlı tren-
leri de bu ülkede yer almaktadır. 

Japon otobanları Dünyanın en gelişmiş altyapısına sahiptir. En 
uzun viyadük ve köprüler Japonya’da yer almaktadır.

• Japonya’da hava yolu ulaşımı da büyük ölçüde 
gelişmiştir. Ülke genelindeki hava limanları hem 
iç hem de dış hatlara hizmet vermektedir.
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• Deniz yolları ülkenin her yanına dağılmış büyük 
limanlarla gerçekleştirilmektedir. Bu limanlar ve 
diğer ülkeler arasında hareket eden dev Japon 
ticari deniz filosu ülkenin dış dünya ile ticari ba-
ğını sağlamaktadır. 

Japonya’nın “mermi tren” de denilen “Shinkansen” hızlı trenleri. 

e. Turizm

• Japonya kültürel yapısının özgünlüğü ile dikkat 
çekici bir ülkedir. 

• Ülkede yer alan çok sayıda tapınak turistlerin 
yoğun olarak ziyaret ettiği yerlerdir. 

Japon tapınakları ve özel bahçe bitkileri süsleme sanatı “ike-
bana” en çok dikkat çeken turistik değerlerdir. 

• Hokkaido Adasının Sapporo kentinde yapılan 
kar festivaline her yıl iki milyon turist gelmekte-
dir. 

Sapporo buz heykel festivali her yıl binlerce turisti bu bölgeye 
çekmektedir. 

• Japonya’nın kültürel yapısının bir sonucu olarak 
batılı turistler bu ülkeyi fazla tercih etmemekte-
dir. Bunda barınma (evlerin çok küçük olması), 
beslenme kültürü (Japon yemeklerinin çok farklı 
olması), çalışma tarzı (Japon iş disiplininin çok 
ağır olması) gibi nedenler etkili olmuştur. 

• Ekonomik refah seviyesinin bir sonucu olarak 
ülkede vatandaşlar yurt dışı turizm faaliyetlerine 
özendirilmektedir. Bu sayede Japonya dünyanın 
en fazla turist gönderen ülkelerinden biridir. 

SANAYİLEŞMENİN BEŞİĞİ

İNGİLTERE

KİMLİK KARTI

Yüz ölçüm: 244.820 km² 
Nüfus:  67,244,000 kişi
İdare Şekli: Anayasal monarşi
Başkent: Londra
Dil: İngilizce
Din: Hristiyanlık
Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 22.800 USD
Nüfus Artış Hızı: ‰ 1.9
Ortalama Yaşam Süresi: E 76, K 81 yıl
Ekonomik Faal Nüfus Oranı: % 49
Kent Nüfus Oranı: % 88
Okur-Yazar Oranı: % 99
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En geniş dönemde İngiliz imparatorluğu

Sanayinin çıkış noktası olan İngiltere’yi daha iyi 
tanımak için bu ülkenin tarihsel geçmişini bilmek 
gerekmektedir. 

I. Kısa Tarihçesi

• İngiltere olarak bilinen ülke, adı Birleşik Krallık 
olan United Kingdom’un bir parçasıdır. Ancak 
genel bir hata olarak adanın tümü bu adla anıl-
maktadır. 

• İngiltere adasına dair ilk bilgiler MÖ 55 ile MS 
400 yılları arasında geçen Roma dönemine da-
yanmaktadır. Roma’nın yıkılması ile bu adaya 
Cermen kökenli bir kavim olan Anglo ve Sak-
sonlar gelmiştir. 1000’li yıllarda gene Cermen 

kökenli Normanlar, adanın egemenliğini ele 
geçirmiştir. Günümüz İngiltere’si bu halka uzan-
maktadır. 

• İngiltere, Avrupa kıtasının yanı başında ama kı-
tadan bağımsız bir kara parçasıdır. Bu sayede 
ada, daima kendine özgü yapı ve karakterini ko-
rumuştur. 

• Dünyada ilk demokrasi İngiltere’de ortaya çık-
mıştır. Bu sayede ülkede geniş bir hoşgörü ve 
siyasal istikrar sağlamıştır. 

• Coğrafi keşiflerin başlaması ile birlikte İngilizler 
bir ada ülkesi olmanın verdiği avantajla Dünya 
topraklarının yaklaşık 1/4’ünü oluşturan devasa 
bir sömürge imparatorluğu kurmuşlardır. “Üze-
rinde Güneş Batmayan Krallık” denilen  United 
Kingdom bu dönemde ortaya çıkmıştır. 

• Sömürge döneminde İngiltere’ye çok büyük para 
ve hammadde akışı gerçekleşmiştir. Bu sayede 
ülkede refah seviyesi artmış, bilimsel ve teknik 
gelişmeler için gerekli huzur ortamı oluşmuştur. 

• Sanayi devriminin başlangıcı İngiltere’de do-
kuma sanayisinde gerçekleşmiştir. Önceleri 
“manifaktür” denilen küçük çaplı atölye tipi yer-
lerde gerçekleştirilen üretim, buhar basıncının 
makinelerde kullanılmasıyla büyük bir değişim 
geçirmiştir.

• İlk kez James Watt buhar kazanından yararlana-
rak pistonları çevirmeyi başarmıştır. Böylece ısı 
enerjisi hareket enerjisine dönüştürülmüş ve do-
kuma fabrikaları, buhar kazanları ile çalışmaya 
başlamıştır. 

1829 yılında yapılmış ilk trenlerden biri.
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• Stenley Trewitch adında bir mucit ilk kez, buhar 
kazanını hareket eden bir araçta tasarlamış ve 
bu araca tren adı verilmiştir. Başta çok yavaş 
hareket eden trenler zamanla büyük hız ve yük 
kapasitesine ulaşmıştır. Böylece geçmişte yavaş 
gerçekleşen ticari ve ekonomik faaliyetler büyük 
bir ivme kazanmıştır. Buhar kazanları bir sonraki 
aşamada büyük gemilere takılarak ülkeler arası 
deniz ticaretine yeni bir boyut ve hız kazandırıl-
mıştır. 

• Sanayi devriminin başlaması ile birlikte fab-
rikalarda üretim patlaması gerçekleşmiştir.  
Fazladan üretilen ürünler Dünya ölçeğinde yeni 
pazarlara satılmaya başlanmış, artan para girişi 
yeni sanayi türlerinin gelişmesine yol açmıştır.

• Gelişen sanayinin ihtiyacı olan işgücü nedeniyle 
kırsal alanlarda yaşayan insanlar büyük kitleler 
halinde kentlere akın etmeye başlamış, Londra 
Dünya’da ilk kez nüfusu 1 milyonu geçen kent 
olmuştur. Artan işgücü ihtiyacı ve gelişen sosyal 
koşullar tarihin en büyük nüfus patlamasına yol 
açmıştır. 

• Sanayi devriminin ilk dönemlerinde fabrikalar 
genelde çocuk işçiler çalıştırmıştır. Çocuk işçi-
lerin ucuza gelmesi ve küçük işleri daha pratik 
yapmaları nedeniyle, yüz binlerce çocuk fabrika 
ve madenlere gitmiştir. Ancak bu çocukların 
büyük bölümü genç yaşta hayatını kaybetmiştir. 
Bu da sanayi devriminin neden olduğu olumsuz 
durumlara örnektir. 

Sanayi devriminin ilk dönemlerinde çocuklar fabrikalarda ça-
lıştırılmıştır. Bu durum toplumsal yapıda bazı çarpıklıklara yol 
açmıştır. 

• İngiltere’de 1800 yılında kent nüfusunun oranı 
% 27 iken 1900 yılında % 64’e yükselmiştir. Bu 
sayede İngiltere büyük bir sanayi ülkesi haline 
gelmiştir. 

• İngiltere önemli demir ve taşkömürü yataklarına 
sahiptir. Bu kaynaklar sanayi devriminin başla-
rında büyük ölçüde işletilmişse de önemlerini 
kaybetmemiştir. Yine de İngiltere hammadde 
kaynaklarını ithal yoluyla karşılamak zorunda 
olan bir ülkedir. 

• İngiltere özellikle II. Dünya Savaşında büyük bir 
yıkıma uğramıştır. Ancak; geniş sömürgeleri ve 
İngiliz uluslar topluluğu sayesinde edindiği ham-
maddelerle kısa sürede eski gücüne ulaşmıştır. 

• Günümüz Dünyasının şekillenmesinde İngil-te-
re’nin çok büyük rolü vardır. Günümüzde bu ro-
lünü ABD’ye kaptırmıştır. 

II. Fiziki Coğrafyası

a. Coğrafi Konum

İngiltere’yi oluşturan adalar grubu Avrupa kıtasının 
Kuzeybatısında yer almaktadır. Bu adalar grubunun 
büyüğü üzerinde İngiltere, Galler ve İskoçya’nın bu-
lunduğu İngiltere adası ve İrlanda adasının kuze-
yindeki Kuzey İrlanda bölümlerinden oluşmaktadır. 

b. Yer Şekilleri

İngiltere, genel anlamda yükseltinin fazla olmadığı 
bir adadır. En yüksek noktası olan Ben Nevis tepesi 
1344 metredir. 

İngiltere’nin en yüksek noktası olan Ben Nevis zirvesi.



COĞRAFYA - 11

ÜLKELERİ TANIYALIM
konu anlatımlı

Ev
re

ns
el

 İl
eti

şim
 Y

ay
ın

la
rı

207

• İngiltere’de yükselti kuzeyde (Highland) yer alan 
İskoçya’da fazladır. Güneyde ise yükselti genel 
olarak azdır. Ülkenin en önemli dağ sıraları Hi-
ghlands, Grampein ve Pennie dağlarıdır. 

• Ada 4. zaman buzullaşmasından şiddetli biçimde 
etkilenmiştir. Özellikle kuzeyde buzul aşındırma 
izleri yaygındır. Kuzey kıyılarda girinti çıkıntının 
fazla olması, eski buzul vadilerinin sular altında 
kalmasının bir sonucudur.   

c. Akarsu ve göller

• Ülke bir ada ülkesi olduğundan akarsuların boyu 
kısadır. Ancak okyanusal iklim nedeniyle her 
mevsim yağış alan ülkede akarsu rejimi düzenli-
dir. 

• En önemli akarsular Severn, Thames ve Trent 
ırmaklarıdır. Ülkedeki en uzun akarsu Severn 
Nehridir. Lough Neagh Gölü ülkenin en büyük 
gölüdür. 

Thames Nehri Londra’nın simgesidir. 

• Kuzeydeki buzul sahalarında çok sayıda küçük 
buzul gölleri yer almaktadır. 

d. Ovalar

- Düzlük araziler ülkenin güney doğusunda top-
lanmıştır. 

e. İklim ve Bitki Örtüsü
- İngiltere büyük ölçüde Ilıman Okyanusal iklim 

koşullarını yaşamaktadır. Yıl boyunca sıcak-
lık değerlerinde fazla değişim görülmez. Her 
mevsim yağışlı olup, bulutsuz gün sayısı yok 
denecek kadar azdır. Bunda ülkeyi yıl boyunca 
etkileyen Gulf Stream sıcak okyanus akıntısının 
etkisi oldukça fazladır. 
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Edinburg’un yağış ve sıcaklık grafiği. 

• Yıl boyunca bol yağış alan ülkede yıllık yağış 
miktarı 1000 mm’den fazladır. Nem oranının 
yüksek olması kış aylarında don olayının nadi-
ren görülmesine yol açmıştır.

• Yağışın düzenli olması ülkede orman örtüsünün 
geniş alanlar kaplamasını sağlamıştır. Ancak; 
sanayi devrimini ilk evrelerinde ormanlar büyük 
ölçüde tahrip edilmiştir. Alçak kesimlerde karma 
yapraklı ormanlar, kuzeyde yerini iğne yapraklı 
ağaçlara bırakır. Ülkede uzun boylu çayırlar da 
geniş yer tutmaktadır. 

İngilizlerin sembollerinden olan İngiliz atları, uzun boylu çayır-
ların ve geniş düzlüklerin bulunduğu adada yetiştirilmektedir. 

III. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

a. Nüfus  

• İngiltere hem kalabalık hem de sık nüfuslu bir 
ülkedir. Ülkede km²’ye 235 kişi düşmektedir. 
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• Ülkede nüfus nispeten dengeli dağılsa da, nüfu-
sun büyük bir bölümü güneydoğudaki kentlerde 
toplanmıştır. 

• Ülkede nüfus artış hızı çok düşüktür. Nüfusun 
önemli bir bölümünü yaşlılar oluşturmaktadır. 
Ortalama yaşam süresinin uzaması ülkede yaşlı 
nüfusun oransal olarak artmasına yol açmıştır.

• İngiltere nüfus artış hızını artırmaya çalışan bir 
ülkedir. Bu nedenle doğumlar özendirilmektedir. 

• Ülkenin en büyük kentleri Londra, Birmingham, 
Manchester, Edinburg ve Belfast’tır.   

• Ülkede çok kültürlü ve çok dinli bir hoşgörü or-
tamı vardır. Nüfusun % 72’si Hıristiyan, %2’si 
Müslüman, % 1’i Hindu’dur. 
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İngiltere’de nüfusun etnik gruplara dağılışı.

b. Tarım

• İngiltere’de arazinin büyük bölümü tarımsal üre-
time elverişlidir. Tarımda çalışan insan sayısı 
az olmasına rağmen intansif tarım metotları uy-
gulandığından ülkede tarımsal üretim oldukça  
fazladır. 

• Ülkede otlakların geniş yer tutması geçmişten beri 
büyük baş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. 

• İngiltere tarımsal üretimi fazla olan ülkelerden 
biri olmasına rağmen üretim tüketimi karşılaya-
mamaktadır. Bu nedenle İngiltere dış alım yo-
luyla ihtiyacını karşılamaktadır. 

c. Sanayi

• İngiltere geçmişin en büyük sanayi ülkesi olma-
sına rağmen zamanla bu üstünlüğünü yitirmiştir. 
Bunda İngiltere’nin sömürgelerini kaybetmesi 
ve II. Dünya Savaşında ağır yara alması etkili 
olmuştur. 

• Günümüzde İngiltere önemli bir sanayi ülkesi-
dir. Ülkenin ihtiyacı olan enerji termik ve nükleer 
santrallerden elde edilmektedir. Ülkenin ihtiyacı 
olan petrol ve doğalgaz Kuzey Denizindeki son-
daj sahalarından elde edilmektedir. 

İngiltere’de taşkömürü ile çalışan bir termik santral.

• Ülkede sanayi Londra, Glasgow, Birmingham 
gibi merkezlerde yoğunlaşmıştır. İngiltere’de 
makine, gemi, demir-çelik, uçak ve motorlu araç 
üretimi oldukça gelişmiştir. 

• Ülkedeki tekstil sanayisi günümüzde önemini 
yitirmiştir. Çünkü, tekstil sektörü ucuz işgücüne 
dayanmaktadır. Bu nedenle Çin ve Türkiye gibi 
ülkelerde gelişmiştir. 

• İngiltere’de kimya ve özellikle de petro-kimya 
sanayisi oldukça gelişmiştir.  

d. Ulaşım

• İngiltere, Dünya’da demiryolu ulaşımının ilk kez 
ortaya çıktığı ülkedir. Ülkenin kent merkezleri 
birbirine modern demiryolları ile bağlanmış-
tır. Yer altından hareket eden metrolar ilk kez  
İngiltere’de kurulmuş ve oldukça gelişmiştir.
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Dünyanın çelikten yapılan ilk köprüsü İngiltere’de yer almak-
tadır.  

• İngiltere’de kara yolu ağı da oldukça gelişmiştir. 
Geniş otobanlar aracılığıyla ülke büyük ölçüde 
birbirine bağlanmıştır. 

• Tipik bir ada ülkesi olan İngiltere’de geçmişten 
beri deniz yolu ulaşımı gelişmiştir. II. Dünya Sa-
vaşının kazanılmasında İngiliz sömürgeleri ile 
deniz yolu bağlantısının sürekli açık tutulabil-
mesi büyük önem taşımıştır. Günümüzde İngiliz 
ticari deniz filosu Dünyanın en büyük üçüncü 
filosudur. 

• İngiltere’de akarsuları yeterli derinlik ve düzenli 
rejim koşullarına sahip olması nedeniyle ülke iç-
lerine kadar gemi ile ulaşım yapılabilmektedir. 

• İngiliz Hava Yolları (British Airways) Dünyanın 
en büyük hava yolu şirketlerinden biridir. Lond-
ra’daki Heatrow hava alanı Batı Avrupa’nın en 
büyük hava limanlarından biridir.  

Londra’daki Heattrow havalanı 

e. Turizm

• İngiltere’de genel anlamda turizm etkinlikleri 
fazla gelişmemiştir. Bunda yıl boyu yağışlı bir 
ülke olması, ülkede tarihi yerlerin sınırlı olması, 
doğal güzelliklerin ve bozulmamış alanların az 
olması etkili olmuştur. Ancak; bu olumsuz faktör-
lere rağmen İngiltere Dünyanın en fazla ziyaret 
edilen ülkeleri arasındadır. 

• İngiltere’nin en önemli turizm değerleri Dünyaca 
meşhur üniversiteleri ve Londra’daki kraliyet mü-
zesidir. 

Oxford Üniversitesi

• İngiltere, gönderdiği turist sayısı bakımından da 
ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye’yi ziyaret 
eden turistler içinde İngiliz vatandaşları 2. sırada 
yer almaktadır.  

İngiltere’deki Salisbury Düzlüğü’nde eskiden dinsel törenler 
için kullanılan, büyük taşlardan oluşan bir çembere Stone-
henge denilmektedir. Bu antik yapı her yıl binlerce turist tara-
fından ziyaret edilmektedir. 
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Tarım-Ekonomi İlişkisine Örnek Bir Ülke:

HİNDİSTAN
KİMLİK KARTI

Yüz ölçüm: 3.287.209 km² 

Nüfus:  1.396.046.000 kişi

İdare Şekli: Federal Cumhuriyet

Başkent: Yeni Delhi

Dil: Hintçe ve İngilizce

Din: Hinduizm-Müslümanlık

Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 2.540 USD

Nüfus Artış Hızı: ‰ 13

Ortalama Yaşam Süresi: E 63, K 65 yıl

Ekonomik Faal Nüfus Oranı: % 33

Kent Nüfus Oranı: % 20

Okur-Yazar Oranı: % 48

I. Kısa Tarihçesi

Hindistan’ın tarihsel geçmişi çok eski dönemlere 
dayanmaktadır. Ayranlarla başlayan Hindistan ta-
rihinde çeşitli dönemlerde istila ve işgaller olmuşsa 
da Ayranlardan bu güne, Hint Uygarlığı özgün bir 
medeniyet olarak varlığını sürdürmüştür. Sömürge-
cilik döneminin başlaması ile birlikte Ümit Burnunu 
aşan İngiliz kolonicileri önce Hindistan’da ticari 
merkezler kurmuştur. Daha sonra İngilizler ülkenin 
tümünü sömürgeleştirerek merkeze bağlı bir eya-
let haline getirmiştir. 1906 yılında İngiltere’de eği-
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tim gören Hinduların bağımsızlık talepleri etrafında 
örgütlenmeye başlaması ülke için dönüm noktası 
olmuştur. 1919 yılında Gandhi ülke genelinde pasif 
direniş hareketini başlatmıştır. Bu hareket 18 Tem-
muz 1947 tarihinde Hindistan’ın tamamen bağımsız 
olmasını sağlamıştır. Tarihte ilk kez bir ulus şiddet 
yoluna başvurmadan bağımsızlığını kazanmıştır. 
Bu durum Hindistan’ın barışçı kimliğinin bir göster-
gesidir. Ancak bu evrede ülkede sömürgeciler ağır 
tahribat yapmıştır. Bağımsız Hindistan daha sonra 
yaşanan iç savaş nedeniyle üçe bölünmüş ve Müs-
lüman Hindular Pakistan ve Bangladeş devletlerini 
kurmuştur. 

Hindistan’ın kurucusu Mahatma Gandhi, barış ve kardeşliğin 
sembolüdür.

Günümüzde Hindistan, Dünya’da nüfus artış hızının 
en yüksek olduğu, fakirlik ve sefaletin geniş çapta 
hüküm sürdüğü bir ülkedir. Diğer taraftan, ülkenin 
bir bölümü Batı koşullarında yaşamakta, teknoloji 
hızla gelişmekte ve hatta ülke uzaya kendi başına 
uydu gönderebilmektedir. Bu durum Hindistan’daki 
kapalı sınıfsal yapı olan Kast sisteminin bir sonu-
cudur. 

1. Fiziki Coğrafyası

a. Coğrafi Konumu

• Hindistan, Asya kıtasının en güney ucunda, Hint 
Okyanusuna doğru uzanan, kabaca üçgen şek-
linde bir ülkedir. 

• Doğusunda Bengal Körfezi, batısında Umman 
Denizi yer alır. Kuzeyde Pakistan, Çin, Nepal, 
Bhutan, doğuda Bangladeş ile komşudur. 

• 31° - 9° Kuzey enlemleri ile 69° - 89° Doğu boy-
lamları arasında yer alan Hindistan üç milyon 
kilometre kare yüzölçümü ile büyük ülkeler ara-
sındadır. 

Hindistan’ın Dünya’daki yeri

b. Yer Şekilleri

• Hindistan’da yer şekilleri büyük sıra dağlar ve 
platolar ile bunların arasında akarsu boylarında 
uzanan büyük ovalardan oluşmaktadır. Hima-
laya Dağları ile Dekkan Platosu arasında Ganj 
Nehrinin oluşturduğu Ganj Ovası yer almaktadır. 

• Dekkan platosu volkanik püskürmelerle oluşmuş 
büyük bir platodur. Bu platonun kuzeyinde Vin-
diya Dağları yer almaktadır. Platonun doğu ve 
batısında kıyıya paralel Gat Dağları uzanmakta-
dır. 

• Dekkan Platosunun batı kenarında akarsuların 
oluşturduğu kıyı düzlükleri bulunmaktadır. 

- Kuzeybatıda Tar Çölü yer almaktadır. Tar Çölü 
Dağlar arasında deniz etkisinden uzakta kalmış 
çölün oluşumu alçalıcı hava hareketlerinin ve 
karasallığın bir sonucudur.

c. Akarsu ve Göller

• Ülkenin başlıca büyük akarsuları Ganj, Brahma-
putra, Yamuna ve Godavari’dir. Ganj Nehri bin-
lerce yıldır bu ülkeye hayat verdiğinden kutsal 
kabul edilmektedir. Himalayalardan kaynağını 
alan Ganj Nehri, muson döneminde kabarır. 
Diğer akarsuları da birleştiren Ganj, Bengal 
Körfezinde oluşturduğu büyük deltadan denize 
dökülür. 
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• Ülkede göllere nadiren rastlanmaktadır.  

Ganj Nehri, Hindular tarafından kutsal kabul edilmektedir.  

d. İklim ve Bitki Örtüsü

• Hindistan kuzey-güney doğrultusunda çok geniş 
ve büyük bir ülkedir. Bu nedenle ülkede muson, 
karasal, çöl ve savan iklimleri görülmektedir. 

• Ülkede en önemli iklim türü muson iklimidir. Yaz 
aylarında denizden esen musonlar ülkenin yük-
sek kesimlerine çok büyük miktarda yağış bırak-
maktadır. Himalaya Dağlarının etekleri ve Gat 
Dağları bol miktarda yağış almaktadır. Himalaya 
Dağlarının eteklerindeki Çerapunuçi 11.000 mm 
yağış ile Dünyada en fazla yağış alan yerdir. 

• Ülkede kıyı kesimler alçak alanlarda Savan ik-
limi koşulları yaşanmaktadır. Buralarda yaz ay-
ları sıcak ve yağışlı geçer. Kışın kurak olmasına 
rağmen sıcaklıklar fazla düşmez.

• Kuzeybatıdaki Racastan bölgesinin kuzeyinde 
Himalayalar, güneyinde ise Dekkan Platosu yer 
almaktadır. Bu nedenle deniz etkisinden uzak 
kalan bu bölgede Tar çölü ortaya çıkmıştır. Tar 
Çölünün ortaya çıkmasında alçalıcı hava hare-
ketlerinin de etkisi büyüktür. 

• Ülkede yükseltiye bağlı olarak karasal ve yüksek 
dağ iklimleri de görülmektedir. 

• İklim çeşitliliği Hindistan’da bitki çeşitliliğinin de 
fazla olmasını sağlamıştır. En güneyde tropi-
kal yağmur ormanları, kuzeye doğru savanlar, 
muson ormanları, karma yapraklı ormanlar, çöl 
bitkileri, yüksek kesimlerde iğne yapraklı orman-
lar, stepler ve çayır toplulukları görülmektedir. 
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Bombay’ın yağış ve sıcaklık grafiği

2. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

a. Nüfus

• Nüfus bakımından Dünyanın en kalabalık ül-
kesi olan Hindistan, yakın gelecekte ilk sıraya 
yük-selecektir. Bunda ülkedeki nüfus artış hızı-
nın çok yüksek olması etkili olmaktadır. 

• Hindistan nüfus yoğunluğu bakımından da ol-
dukça kalabalıktır. Nüfus ülke içinde dengesiz 
dağılmıştır. Ganj Ovası, Bihar, Batı Bengal, gü-
neydeki Kerala eyaletleri nüfus yoğunluğunun 
en fazla olduğu yerlerdir. Himalaya dağlarının 
olduğu kuzey kesimler, Tar Çölü, Dekkan Pla-
tosu ve Gat dağlarının bulunduğu bölgelerde 
nüfus yoğunluğu azdır. 

Hindistan’da eyaletlere göre aritmetik nüfus yoğunlukları ha-
ritası. 
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• Ülkede nüfusun dağılışında tarım alanlarının du-
rumu belirleyici olmuştur. Çünkü; tarımda hala 
insan gücü önemli yer tutmaktadır. Ayrıca kırsal 
alanlarda kalabalık olmak bir güç göstergesidir. 

• Ülkede nüfusun yalnızca % 20’si kentlerde ya-
şamaktadır. Buna göre hala kırsal alanlarda ya-
şayan insan sayısı çok fazladır. 

• Ülkede nüfusun önemli bir kısmı (% 54) tarım-
dan geçimini sağlamaktadır. Bu haliyle Hindis-
tan gelişmekte olan bir tarım ülkesidir. 

Hindistan’da nüfus artış hızı oldukça yüksektir.

b. Tarım ve Hayvancılık

• Hindistan tipik bir tarım ülkesidir. Ülkede iklim 
çeşitliliğinin fazla olması, tarım alanlarının geniş 
olması ve sulanabilir arazilerin genişliği nede-
niyle tarım büyük önem taşımaktadır. 

• Ülkede tarım büyük önem taşımasına rağmen 
tarım alanlarında hala ekstansif (ilkel) tarım 
metotları uygulanmaktadır. Bu nedenle büyük 
tarımsal potansiyel yeterince değerlendirileme-
mektedir. 

• Ülkenin tarım ürünü ihtiyacı, nüfus çok fazla ol-
duğundan oldukça yüksektir. Bu nedenle Hindis-
tan, temel besin kaynağı olan tahıl üretiminde 
kendi kendine yetememektedir. 

• Kış ayları kurak, yaz ayları sıcak ve yağışlı geç-

tiğinden tarım alanlarının % 30’unda bir yılda 

iki ürün alınabilmektedir. Buğday, jüt (Hint ke-

neviri), yer fıstığı (kaju), çeltik ve mısır ekiminin 

yanı sıra çeşitli meyveler ülkenin önemli tarım 

ürünleri arasında yer almaktadır. 

• Ülkenin en önemli tarım ürünü çeltiktir (pi-

rinç). Pirinç üretimi ülkenin doğusundaki Ganj 

Deltasında yapılmaktadır. Hindistan, Dünya  

pirinç üretiminde, Çin’in ardından 2. sırada yer 

almaktadır. 

• Hindistan’da pirinç tarımının yapıldığı alanlar ol-

dukça geniştir. 

• Tarımsal üretimde verimlilik ülkedeki en önemli 

problemdir. Bunu aşmak amacıyla yeşil devrim 

programı uygulamaya konmuştur. Bu sayede pi-

rinç, buğday ve mısır gibi ürünlerde üretim patla-

ması yaşanmıştır. 

Pirinç üretimi alanları
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• Dünya’da en fazla büyükbaş hayvan bulunan 
Hindistan, küçükbaş hayvan sayısında Çin’den 
sonra ikinci sırada yer almaktadır. Dini inançlar 
ve ilkel hayvancılık metotları uygulanması ne-
deniyle hayvancılıktan elde edilen gelir oldukça 
düşüktür. 

Hindistan’da eğimli alanlar taraçalandırılarak tarımsal üretim 
yapılmaktadır. 

GELİŞMİŞ BİR TARIM ÜLKESİ: 

HOLLANDA
KİMLİK KARTI

Yüz ölçüm: 41.526 km² 

Nüfus:  15,572,000 kişi

İdare Şekli: Anayasal Monarşi

Başkent: Amsterdam

Dil: Flamanca

Din: Hıristiyanlık

Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 24.400 USD

Nüfus Artış Hızı: ‰ 3

Ortalama Yaşam Süresi: E 75, K 81 yıl

Ekonomik Faal Nüfus Oranı: % 47

Kent Nüfus Oranı: % 89

Okur-Yazar Oranı: % 99

I. Kısa Tarihçesi

Hollanda’da ana etnik grup Flamenklerdir. Fla-

menklerin kökeni Cermen kavimlerine dayanmakta-

dır. Hollanda tarihinde 1585-1702 yılları arasındaki 

döneme Hollanda Altın Çağı denir. Bu dönemde 

Hollanda bilim, ticaret ve sanat dallarında Dün-

ya’nın en gelişmiş ülkelerinden biri haline gelmiş-

tir. 17. yüzyıl boyunca Hollandalılar dünyanın her 

bölgesiyle ticarete girdiler. Kuzey Amerika’da New 

Amsterdam (günümüzde New York) gibi koloni-

ler kurdular. Ayrıca Hollandalılar köle ticaretinden 

büyük bir kar sağladılar. 1650 yılında Hollanda 

Avrupa’da köle ticaretinin merkezi haline geldi. 

Amsterdam limanında kayıtlı köle gemilerinin sa-

yısı 10,000’i aşıyordu. Hollanda I. Dünya Savaşı 

boyunca tarafsız kaldı. Ancak II. Dünya Savaşı’nda 

Nazi işgaline uğradı. 10 Mayıs 1940 tarihinde Nazi 

Almanyası Belçika ve Hollanda’yı işgal etti. Günü-

müzde Hollanda hem NATO hem de Avrupa Birli-

ği’nin kurucu ülkeleri arasında yer almaktadır.

II. Fiziki Coğrafyası

a. Coğrafi Konum

• Hollanda, Avrupa Kıtasının kuzeybatısında, 
Kuzey Denizi kıyısında yer almaktadır. Doğu-
sunda Almanya, güneyinde Belçika ve batısında 
Fransa yer almaktadır. 

• Hollanda, Avrupa kıtasının en alçak ülkesidir. 
Topraklarının % 40’ı deniz seviyesinin altında 
kalmaktadır. 

b. Yer Şekilleri

• Hollanda, yer yapısı bakımından en farklı ülke-
dir. Bu ülke topraklarının2/3’ü denizin doldurul-
ması ile oluşmuştur. Önce kara ile denizi ayıran 
polder setleri inşa edilir. Bu setlerin gerisindeki 
alan kaya ve toprakla doldurulduktan sonra ara-
zideki suyun tahliyesi için kanallar inşa edilir. 
Hollanda, Dünya’da en fazla kanal bulunan ül-
kedir. 
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• Ülke büyük ölçüde bir ova görünümündedir. Bel-

çika yakınlarındaki Limburg’da yükselti 320m’ye 

ulaşsa da ülke topraklarının büyük bölümü deniz 

seviyesinin altındadır. 

• Ülkenin en önemli akarsuları Ren, Shalde, Maas 

ve Waal’dir. 

Hollanda, Avrupa kıtasının kuzeyinde, Kuzey Denizi kıyılarında 

yer almaktadır.

c. İklimi ve Bitki Örtüsü

• Hollanda’da ılıman okyanusal iklim koşulları ya-

şanmaktadır. İklim üzerinde Gulf Stream sıcak 

okyanus akıntısının etkisi vardır. 

• Yıllık yağış miktarı 700 mm’dir. Sıcaklıklar fazla 

değişim göstermese de kış ayları serin geçmek-

tedir. Ülkede nem oranı yüksek olduğundan ka-

palı gün sayısı oldukça fazladır. 

• Ülkede iklim çeşitliliği yoktur. Bunda yüzölçümü-

nün küçük ve arazinin yükseltisinin az olması et-

kili olmuştur.

• Bitki örtüsünü büyük ölçüde çayırlar ve karma 

yapraklı ormanlar oluşturur. 

     °C                                                       mm
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Amsterdam’ın yağış ve sıcaklık grafiği

III. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

a. Nüfus

• Hollanda yüzölçümü küçük ancak nüfusu kala-
balık bir ülkedir. Bu nedenle nüfus yoğunluğu-
nun en fazla olduğu ülkelerden biridir. 

• Hollanda nüfus artış hızının Dünya’da en düşük 
olduğu ülkelerden biridir (binde 3). Bu durum 
ülkede yaşlı nüfus oranının oldukça artmasına 
yol açmıştır. Ortalama yaşam süresinin yüksek 
olması toplumda yaş grupları arasındaki bozul-
mayı arttırmıştır. 

Amsterdam’dan bir görünüş.

• Nüfusun önemli bir bölümü batıdaki merkezlerde 
toplanmıştır. Kentsel nüfus oranının fazla olduğu 
ülkede, nüfusun yalnızca % 11’i kırsal alanlarda 
yaşamaktadır. Çalışan nüfus içinde tarım sektö-
ründe çalışanların payı % 6 civarındadır. 
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• En önemli kentleri Amsterdam, Rotterdam, Utre-
cth, Eindhoven ve Alkmaar’dır.  

b. Tarım

• Hollanda, Avrupa kıtasında en büyük tarımsal 
üreticidir. Büyüklüğü ile kıyaslandığında Dün-
ya’da en yüksek verimlilikle tarımsal üretim ya-
pılan ülkedir. Bu sayede dış satım gelirlerinin 
yaklaşık %25’i tarımdan elde edilmektedir. 

• Ülke topraklarının yalnızca 1/3’ü ekim dikim fa-
aliyetlerine ayrılmıştır. Küçük bir ülke olmasına 
rağmen Hollanda’da, üretim miktarları çok yük-
sektir. 
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����������

���������

�����

�������������������������

Hollanda’da nüfusun dağılışı

Tarım alanları üç bölgeye ayrılmaktadır.

 I. Güneydoğuda tahıl, yem bitkileri, patates 
yetiştirilen Limburg bölgesi

 II. Kuzey-kuzeybatıda hayvancılık yapılan pol-
der alanı

 III. Sebze ve lale tarımının yoğunlaştığı Orta 
Hollanda

• Ülkede tarımsal üretimde modern (intansif) me-
totlar uygulanmaktadır. Hollanda’da yüksek ka-
liteli tohumlar, seralarda yetiştirilerek Dünya’nın 
en büyük sera sebzecisi olmuştur.

Hollanda’da seracılık oldukça gelişmiştir.

• Ülkenin batısındaki otlaklarda yüksek teknolojik 
tesislerde ahır hayvancılığı yapılmaktadır. Dün-
ya’nın en iyi cins sığırları olan Holstain’lar, Hol-
landa’dan Dünyaya yayılmış hayvanlardır. Bu 
hayvanların sayısı beş milyonun üzerinde olup 
et ve süt verimliliği bakımından Dünyada ilk sı-
rada yer almaktadır. 

• Hollanda iyi cins hayvanları sayesinde Dünya-
nın en fazla süt üreten ülkelerinden biri olmuş-
tur. Süt ve süt ürünleri dış satımından yaklaşık 
8 milyar dolar gelir elde edilmektedir. 

• Hollanda’nın toplam tarım ürünleri dış satımı 
yaklaşık 60 milyar dolardır. Bu değer Türkiye’nin 
yaklaşık 100 milyar dolarlık toplam dış satımıyla 
(Bunun 4 milyar doları tarım ürünleri) karşılaş-tı-
ğında oldukça büyüktür. Hollanda bu yönüyle 
Dünyada tarım ürünleri ihracatından en fazla 
gelir elde eden ülkedir. 

• Tarımda bu denli gelişmiş olmasının en önemli 
nedenleri; modern tarım ve hayvancılığın yanı 
sıra devletin bu konuda üreticileri sürekli teşvik 
edici ve geliştirici bir yaklaşım içinde olmasıdır. 
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Aşağıdaki Japonya haritası üzerinde rakam ve harflerle gösterilmiş olan büyük Japon adaları, çevre-
leyen denizler ve yakın komşularını aşağıda verilen listeye yazınız.

�

��

���

��

�
�

� �

�

�

�
�

������ �������� �������������������

��� ��������������������������������

���� ��������������������������������

����� ��������������������������������

��� ��������������������������������

��� ��������������������������������

��� ��������������������������������

��� ��������������������������������

��� ��������������������������������

��� ��������������������������������

��� ��������������������������������

��� ��������������������������������



1
1
. 
S

ın
ıf

ÜLKELERİ TANIYALIM

COĞRAFYA - 11

konu anlatımlı

7. 
ÜNİTE

218218

����������������� �
Japonya ile ilgili olarak aşağıda verilmiş olan bilgileri doğru yanlış şeklinde sınıflandırınız.
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Aşağıdaki tabloda Japonya’nın ithalat ve ihracat mallarını yazınız.
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Aşağıda verilen haritadan yararlanarak İngiltere’nin bölümlerini, başlıca büyük kentlerini, ve çevresin-
deki denizleri yazınız.
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Aşağıda İngiltere ile ilgili olarak verilmiş olan fotoğraflardan yararlanarak Sanayi devrimi, İngiliz sö-
mürgeleri, iklim ve bitki örtüsü, ulaşım koşulları ile hakkında öğrendiklerinizi derleyiniz. 
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Aşağıda verilen kısa soruları cevaplayınız.
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a.  Japonya ve İngiltere’yi örnek şekildeki gibi karşılaştırınız.
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b.  Her ikisi de gelişmiş sanayi ülkeleri olmasına rağmen Japonya ve İngiltere’nin farklı alanlarda gelişmesinin 
nedenlerini araştırınız.

c.  İkisi de ada ülkesi olan Japonya ve İngiltere karşı saflarda II. Dünya Savaşında yer almıştır. Bu savaşta 
İngiltere başarılı olmuş, Japonya ise kaybetmiştir. Bu durumun nedenlerini coğrafi açıdan değerlendiriniz? 

d.  İngiltere ve Japonya’nın sanayide yaşadıkları en temel problem nedir? Bu problemi aşmak için her iki 
ülkede de hangi sektörler gelişmiştir?
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Aşağıda verilen haritadan yararlanarak Hindistan’ın yer şekilleri, başlıca büyük kentlerini, ve çevre-
sindeki denizleri yazınız.
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Aşağıda verilen tabloda Hindistan ve Hollanda’yı verilen özellikler bakımından karşılaştırınız.
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Aşağıdaki öğrendiğiniz ülkelerle ilgili olarak bir değerlendirme tablosu verilmiştir. Bu tabloda ülkelerin 
farklı özelliklerini karşılaştırınız.
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BULMACA
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Sorular
1. 18. yüzyılda ortaya çıkarak, geçmiş üretim ve yaşam biçimlerinin tümüyle değişmesine yol açan süreç.
2.  İngiltere ve Hollanda’da ılıman okyanusal iklim koşullarının yaşanmasını sağlayan sıcak su akıntısı.
3.  Japonya’da her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği buz festivali ile tanınan şehir. 
4.  Bir ray sistemi üzerinde manyetik olarak, sürtünmesiz hareket eden ulaşım aracı.
5.  Avrupa kıtasının en önemli liman kenti (Hollanda)
6.  İngiltere ile Fransa arasında kalan deniz.
7.  Hindistan’da ekimi yapılan Hint keneviri.
8.  Londra’nın içinden geçen ünlü akarsu.
9.  Hollanda’nın simgesi olan çiçek.
10.  Japonya’nın kuzeyinde iklim koşullarının kış aylarında sert geçmesine yol açan okyanus akıntısı.
11.  Hindistan’ın Agra kentinde, Nadir Şah tarafından karısının anısına yapılan saray.
12.  Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Dünya’nın  en yüksek dağ sırası.
13.  İngiltere’nin başkenti
14.  Hollanda’da denizden toprak kazanmak amacıyla yapılan set.
15.  Hollanda’nın başkenti.
16.  Hindistan’ın, Dünya üretiminde ikinci sırada yer aldığı tarım ürünü.
17.  Bir ülkenin, başka bir ülkeyi ele geçirerek yer altı ve yer üstü kaynakları üzerinde egemenlik kurması.
18.  Japonya’daki en yüksek dağ.
19.  Hindistan’ın başkenti.
20.  İngiltere’yi oluşturan parçalardan kuzeyde yer alan bölüm. 
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7.
Ülkeleri Tanıyalım KONU TESTİ - 1

225

1. İngiltere ile Hollanda arasında benzer iklim 
koşulları yaşanmaktadır. Bu durumun or-
taya çıkmasında;

 I. aynı enlemlerde yer almaları,

 II. aynı okyanus akıntısından etkilenmeleri,

 III. karasallığın şiddetli olması,

 IV. yüzölçümlerinin geniş olması

 gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

 D) I ve III E) II ve IV

2. İngiltere ve Hollanda’da nüfus ülke genelinde 

daha düzenli dağılmışken, Japonya ve Hindis-

tan’da nüfus dengesiz dağılmıştır.

 Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 A) İklim koşulları

 B) Yer şekilleri

 C) Bitki örtüsü

 D) Sanayi tesislerinin konumu

 E) Tarım alanlarının genişliği

3. Japonya, Dünyanın en faal deprem ülkelerin-

den biridir. 

 Bu durumun sonucunda;
 I. Yer altı kaynakları bakımından zengindir.

 II. Volkanik arazi fazladır.

 III. Sıcak su kaynakları fazladır.

 gibi bilgilerden hangileri yanlıştır?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C)  I ve II

 D) II ve III E) I ve III

4. Sanayi devriminin İngiltere’de başlama-
sında aşağıdakilerden hangisinin bir et-
kisi yoktur?

 A) İngiltere’de zengin yer altı kaynakları-
nın bulunması

 B) Sömürgeciliğin İngiliz ekonomisini ge-
liştirmiş olması

 C) Demokratik ortamın bilimsel çalışmalar 
için uygun koşullar sağlaması

 D) Siyasi istikrarın oldukça eski bir dö-
nemde sağlanmış olması

 E) Buhar gücünün ilk kez İngiltere’de kul-
lanılması

5. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinin 
akarsuları yeterli derinlik ve düzenli 
rejim koşullarına sahip olması nede-
niyle, ülke içlerine kadar gemi ile ulaşım 
yapılabilmektedir? 

 A) Japonya
 B) İngiltere
 C) Hollanda
 D) Hindistan
 E) Fransa 
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6. 
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 Yukarıdaki Japonya haritasında gösterilen 
adalar aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

       I              II          III    
 A) Honşu Hokkaido Kyuşu
 B) Hokkaido  Honşu Şikoku
 C) Şikoku Kyuşu Hokkaido
 D) Kyuşu Honşu Hokkaido
 E) Honşu Hokkaido Şikoku

7. Bir adalar ülkesi olan, Japonya, ihtiyacı olan 
hammaddelerden petrol’ün % 99’unu, Doğal 
gazın % 99’unu, taşkömürünün % 88’ini, uran-
yumun % 100’ün ülke dışından temin etmek-
tedir. 

 Buna göre Japonya ile ilgili olarak;
 I. Enerji kaynakları bakımından yetersizdir. 
 II. Dışardan büyük çaplı hammadde temin 

etmektedir. 
 III. Ülkede enerji ihtiyacı fazladır. 
 IV. Enerjinin büyük bölümü ısınma ve aydın-

latmada değerlendirilmektedir. 
 V. Enerji hammaddeleri ithalatı deniz yolu ile 

gerçekleştirilmektedir. 
 gibi bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

8. Japonya’da engebenin fazla olması aşağıda 
verilenlerden hangisini olumsuz yönde  
etkilememiştir?

 A) Hidroelektrik üretimini
 B) Tarım alanlarını
 C) Kent kurulabilecek alanları
 D) Ulaşım koşullarını
 E) Tarımsal üretim potansiyelini

9. Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde nüfus içinde 
65 yaşından büyük olanların payı oldukça  
fazladır. Hindistan ve Bangladeş’te ise 15 ya-
şından küçükler nüfusta önemli bir paya sa-
hiptir.

 Yukarıda açıklanan durum aşağıda verilen-
lerden;

 I. göç olgusunun,
 II. tarımsal üretim miktarının,
 III. doğum oranlarının,
 IV. ortalama yaşam süresinin
 hangileri bakımından görülen farklılığın bir 

sonucudur?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) I ve III E) II ve IV

10. Sanayi sektöründe çalışacak işçi ihtiyacı 
çok fazla olmasına rağmen, kültürel neden-
lerle ülkeler arası işçi göçlerininin en az ol-
duğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  ABD
 B) Almanya
 C) Japonya
 D) Hollanda
 E) İngiltere
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11 ve 12. SORULARI, AŞAĞIDAKİ GRAFİKTEN 
YARARLANARAK CEVAPLAYINIZ.

Aşağıda bir merkezin yağış ve sıcaklık grafiği ve-
rilmiştir. 
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11. “Yaşadığım yerde yaz ayları şiddetli yağışlı, 

kış ayları ise kurak geçmektedir (I). Yaz ayla-
rında yağışın artması Kuroşivo akıntısının ül-
kemizi etkisi altına almasının bir sonucudur(II). 
Yaz aylarında muson yağmurları oldukça şid-
detli yaşanmaktadır(III). Ancak, hava genelde 
sıcaktır (IV). Şehrimizin bu özellikleri, bitki ör-
tüsünün orman olmasını sağlamıştır (V).” 

 Grafikle ilgili olarak yukarıdaki paragrafta 
yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

12. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi II. 
Dünya savaşında ağır yıkım geçirmesine 
rağmen kısa zamanda eski gücüne kavu-
şan ülkelerden biri değildir?

 A) Almanya
 B) İngiltere
 C) Hollanda
 D) Japonya
 E) Hindistan

13. 

 
 Yukarıda başlıca sıcaklık ve yağış özellik-

leri verilen merkez aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

 A) Tokyo
 B) Amsterdam
 C) Birmingham
 D) Ahmetabad
 E) Londra

14. Sanayi devrimi ile yaşanan değişimlerden en 
önemlisi şehir nüfusunun kısa sürede milyon 
değerini aşmasıdır. 

 Buna göre aşağıda verilen merkezlerden 
hangisi sanayi devriminden dolayı nü-
fusu kısa sürede bir milyonu aşan kentlere 
örnek olarak gösterilemez?

 A) Londra
 B) Bombay
 C) Amsterdam
 D) Paris
 E) Manchester

15. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi ihtiyacı 
olan enerjinin büyük bölümünü nükleer  
enerjiden elde etmektedir?

 A) İngiltere
 B) Japonya
 C) Türkiye
 D) Hindistan
 E) Meksika

123456789101112131415
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1. Delta oluşumunun gerçekleşebilmesi için pek 
çok faktörün bir arada olması gerekmekte-
dir. Okyanusa dökülen akarsularda genellikle 
delta oluşumuna rastlanılmamaktadır. 

 Aşağıdaki akarsulardan hangisi bu genelle-
menin dışında kalır?

 A) Ganj (Hindistan)
 B) Şinano (Japonya)
 C) Thames (İngiltere)
 D) Severn (İngiltere)
 E) Ren (Hollanda)

2. Birleşik krallık olarak anılan İngiltere dört par-
çadan oluşmaktadır. 

�

��

���

 Buna göre harita üzerinde verilen alanlar 
Birleşik krallığın hangi bölümleridir?

      I           II           III    
 A) Galler İskoçya İngiltere
 B) K. İrlanda Galler İskoçya
 C) İskoçya K.İrlanda Galler
 D) Galler K.İrlanda İskoçya
 E) İngiltere İskoçya K.İrlanda

3. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde 
iklim çeşitliliği diğerlerinden daha fazladır?

 A) Almanya
 B) Hollanda
 C) İngiltere
 D) Hindistan
 E) Japonya

4. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi tekno-
loji ile tarımı buluşturmuş olmasına rağ-
men, tarım ürünü ihtiyacının önemli bir 
bölümünü ithalat ile sağlamaktadır?

 A) İngiltere
 B) Japonya
 C) Hindistan
 D) Almanya
 E) Hollanda

5. Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm gü-
nümüzde en önemli ekonomik faaliyetlerden 
biridir. 

 Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi-
nin ekonomik gelirlerinde turizmin payı en 
azdır?

 A) Fransa
 B) İngiltere
 C) Japonya
 D) Brezilya
 E) İspanya
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6. - Muson, savan ve çöl iklimleri bir arada  
 görülmektedir. 

 - Nüfus dağılışında düzensizlikler görülür. 
 - Dünya pirinç üretiminde ikinci sıradadır. 
 Yukarıda aşağıdaki ülkelerden hangisi ile  

ilgili bilgiler verilmiştir?

 A) Çin
 B) Hindistan
 C) Japonya
 D) Hollanda
 E) İngiltere

7.  Dünyada nüfusun dağılışı incelendiğinde, 
nüfusun oldukça düzensiz dağıldığı görülür. 
Örneğin dünya nüfusunun yarısı iki ülkeye 
toplanmıştır. 

 I. Çin 
 II. Hindistan 
 III. ABD 
 IV. Bangladeş 

 Bu iki ülke yukarıda verilenlerden hangile-

ridir?  
  A) I ve II B) I ve III C) II ve III

 D) III ve IV E) I ve IV 

8. Her ülkenin kendi kültürüne özgü bir takım de-
ğerleri bulunmaktadır. 

 Buna göre aşağıdaki listede verilen;
 I. İngiltere – At
 II. Japonya – Suşhi
 III. Hindistan – Lale
 IV. Hollanda – Buda
 eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

 D) I ve III E) II ve IV

9. İngiltere’de sanayileşme süreci hangi sa-
nayi türlerinden başlamıştır?

 A) İmalat – Tarım araçları

 B) Tekstil – Gemi

 C) Tren – Gemi

 D) Dokuma – Demir / çelik

 E) Demir / çelik - Otomotiv 

10. Japonya, enerji ihtiyacının büyük bölümünü 
ithal  enerji kaynakları ile gidermeye çalışmak-
tadır.
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 Verilen bilgi, grafikle birlikte değerlendiril-
diğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?

 A) Japonya’da çok sayıda nükleer santral 
vardır. 

 B) Termik enerji kaynakları önemli paya sa-
hiptir. 

 C) Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 
azdır. 

 D) Ülkede hidroelektrik santrallere rastlan-
maktadır. 

 E) Enerji üretiminin bir kısmı kıyıdaki santral-
lerde gerçekleştirilmektedir. 
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11-12 ve 13. SORULARI AŞAĞIDA VERİLEN 
TABLOYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.
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11. İnsani gelişme indeksine göre yukarıda  
verilen ülkelerden hangileri yüksek yaşam 
standartlarına sahip ülkelerdendir?

 A) Yalnız II
 B) Yalnız III
 C) I ve II
 D) III ve IV
 E) I – II ve IV

12. Hindistan ekonomik olarak Dünyanın 7. büyük 
ekonomisine sahiptir.

 Buna rağmen kişi başına düşen gelirinin 
düşük olması aşağıdakilerden hangisi ile 
açıklanabilir?

 A) Düşük getirisi olan ürünlerin üretilmesi
 B) Nüfusunun fazla olması
 C) Tarımın gelişmemiş olması
 D) İklim koşullarının elverişsiz olması
 E) Yaşam standartlarının düşük olması

13. Aşağıdaki grafikte, tabloda gösterilen ülke-
lerde çalışan nüfusun sektörel dağılımı veril-
miştir. 
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 Numaralandırılmış olarak gösterilen ülkeler 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak  
verilmiştir?
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14. Bir ülkede tarım olanakları yetersizse insanla-
rın başka alanlara yöneldiği görülmektedir.

 Aşağıdaki ülkelerden hangisinde tarım ola-
nakları yeterli olmadığı için, balıkçılığa yö-
nelme söz konusu olmuştur?

 A) Japonya
 B) İngiltere
 C) Hindistan
 D) Hollanda
 E) Almanya
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15. 
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 Dünya haritası üzerinde gösterilen alanlar-
dan hangisinde nüfus yoğunluğu diğerle-
rine göre çok daha fazladır?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

16. Hollanda’da tarımsal üretimin fazla olma-
sında;

 I. devlet desteğinin fazla olması,
 II. modern tarım yöntemlerinin yaygın olması,
 III. yeşil devrim projesinin uygulanmış olması,
 IV. tarım alanlarının geniş olması 
 gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) I ve III E) II ve IV

17. Gulf Stream sıcak su akıntısı; 
 I. İngiltere,
 II. Hollanda,
 III. Almanya,
 IV. Japonya,
 V. Hindistan
 verilen ülkelerden hangilerinin iklim koşul-

larında etkili değildir?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) IV ve V E) II ve V

18. Hollanda’nın tarımsal özellikleri ile ilgili ola-
rak, aşağıda verilen özelliklerden hangisi 
yanlıştır?

A) Dünyada, birim hayvan başına en yüksek 
et ve süt verimi bu ülkededir.

B) Lale üretiminde Dünyanın önde gelen 
üreticilerinden biridir.

C) Ülke topraklarının 1/3’ü tarımsal üretime 
ayrılmış olmasına rağmen, üretim miktar-
ları yüksektir.

D) Ülkenin ekonomik gelirlerinin % 25’i ta-
rımdan elde edilir.

E) İklim çeşitliliği fazla olduğu için, tarımsal 
ürün çeşitliliği de yüksektir.

19. Japonya’da hidroelektrik enerji potansiyeli 
yüksek olmasına rağmen, bu potansiyelin 
yeterince değerlendirilememesinde; 

 I. bir ada ülkesi olması
 II. baraj kurulabilecek alanların sınırlı olması,
 III. yeterli teknolojik altyapının bulunmaması
 IV. yağış miktarının yetersiz olması
 
 gibi faktörlerden hangileri etkili değildir?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) I ve III E) II ve III

20. Londra’da 1900 yılında, Tokyo’da 1920 yı-
lında, Bombay’da 1934 yılında nüfus, bir mil-
yon kişiyi aşmıştır.

 Londra, Tokyo ve Bombay’da nüfusun 
farklı dönemlerde bir milyonu geçmesi, 
aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak ger-
çekleşmiştir?

 A) Sanayileşme süreci
 B) Siyasal istikrar dönemleri
 C) Tarımsal üretim artışları
 D) Savaş sonrası dönemleri
 E) Ekonomik istikrarsızlık dönemleri

1234567891011121314151617181920
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1. Japonya, II.Dünya Savaşı’ndan ağır bir yenilgi 
ile ayrılmıştır. Erkek nüfusun önemli bir kısmı 
ölmüş, kentler yerle bir olmuş, ulaşım-iletişim 
altyapısı ortadan kalkmıştır. Ancak, Japonya 
kısa sürede tüm sorunlarını çözmüş, Dünya 
ekonomisinde söz sahibi hale gelmiştir. Bunda 
Japon halkının geleneksel disiplinli yapısı, eği-
time verilen önem, teknolojinin yeni kaynaklar 
yaratılmasındaki ustaca kullanımı etkili olmuştur. 

 Yukarıdaki paragrafa bakılarak, Japon-
ya’nın yeniden toparlanması ile ilgili olarak;

 I. kültürel altyapı,

 II. yer altı kaynaklarının varlığı,

 III. teknolojinin kullanımı

 verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söy-
lenemez?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II E) II ve III

2. Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul olmasına 
rağmen, Başkenti Ankara’dır. 

 Buna göre İstanbul’a benzer bir durum 
Hindistan’daki kentlerden hangisinde gö-
rülmektedir?

 A) Bombay
 B) Kalküta
 C) Haydarabat
 D) Ahmetabat
 E) Yeni Delhi

3. Hindistan ve Hollanda tarımsal üretim özel-
likleri bakımından karşılaştırıldığında;

 I. modern tarım uygulanması,
 II. seracılığın yaygın olması,
 III. üretimde geleneksel yöntemlerin uygulan-

ması,
 IV. çayır ve meraların fazla olması
 gibi özelliklerden hangileri her iki ülke 

içinde söylenebilir?

 A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
 D) III ve IV E) Yalnız IV

4. Çin, genelde sanayi tesislerinde ileri teknoloji 
kullanmamasına rağmen, Dünya sanayi üreti-
minde büyük paya sahiptir.

 Benzer bir durum aşağıdaki ülkelerden 
hangisinde görülmektedir?

 A) Hindistan
 B) İngiltere
 C) Almanya
 D) Hollanda
 E) Japonya

5. Hindistan’da kuzeye gidildikçe muson yağışla-
rının miktarı artmaktadır. 

 Bu durumun ortaya çıkmasında;
 I. Enlem,
 II. Yükselti,
 III. Dağların  konumu

 gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I ve III

6. Hindistan büyükbaş hayvan sayısında Dün-
yada ilk sıradadır. Ancak et ve süt verimi ol-
dukça düşüktür. 

 Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdaki-
lerden hangisinin etkisi yoktur?

 A) Dini inanışlar
 B) Mera hayvancılığı yapılması
 C) Yerli ırkların yetiştirilmesi
 D) Suni yem kullanımının düşük olması
 E) Hayvan sayısının azaltılması
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7. Pirinç üretimi, akarsu boylarındaki bataklık 
alanlarında yüksek verimlilikle gerçekleştiril-
mektedir.
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 Yukarıda verilen bilgiye göre Hindistan ha-
ritasında gösterilen alanlardan hangisinde 
pirinç tarımı için en ideal koşullar görül-
mektedir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

8. Arazisinin önemli bir bölümünü denizin 
doldurulması ile oluşturulan sahalardan 
kazanan, Kuzeybatı Avrupa ülkesi aşağıda-
kilerden hangisidir?

 A) Belçika
 B) Hollanda
 C) Almanya
 D) Danimarka
 E) İsveç

9. Tarım ürünlerinin yetişme alanları iklim koşul-

larına bağlıdır. 

 Buna göre aşağıda verilen ülke tarım ürünü 

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 A) Hollanda – Buğday

 B) Hindistan – Jüt

 C) İngiltere – Arpa

 D) Japonya – Pirinç

 E) Hollanda – Kakao

10. 
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 Dünya haritası üzerinde gösterilen alanlar-

dan hangisinde hidroelektrik potansiyeli en 

düşüktür?

 A) I B) II C) III D) IV E) V
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KONU TESTİ - 3

11. Dünyada buzullaşmanın dağılışı değerlen-
dirildiğinde aşağıda verilen alanlardan han-
gisinde fiyortlara rastlanması beklenir?

 A) İngiltere’nin kuzey kıyılarında
 B) Japonya’nın batı kıyılarında
 C) Hollanda sahillerinde
 D) Hindistan’ın güney kıyılarında
 E) İtalya’nın Adriyatik kıyılarında

12. Hindistan, yaz aylarında şiddetli yağış alırken, 
Japonya her mevsim yağış almaktadır. 

 
 Benzer iklim koşullarının yaşandığı iki ül-

kede ortaya çıkan bu farklılığın temel ne-
deni aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Hindistan’da dağların uzanış yönü

 B) Japonya’nın ada ülkesi olması

 C) Hindistan’da basınç sistemlerinin yer de-

ğiştirmesi

 D) Japonya’da Kuroşivo soğuk su akıntı sis-

teminin etkili olması

 E) İki ülkede de yükseltinin fazla olması

13. Nüfus artış hızındaki aşırı düşüklük berabe-
rinde bazı nüfus sorunlarını da getirmektedir.

 Buna göre aşağıda verilen ülkelerden han-
gisi yukarıda açıklanan duruma örnek ola-
rak gösterilemez?

 A) Almanya
 B) Hollanda
 C) İngiltere
 D) Japonya
 E) Hindistan

14. 
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 Yukarıda iki ülke nüfusunun sektörel dağılımı 

verilmiştir. 

 Bu grafiklere göre bu ülkelerin;
 I. nüfus artış hızı,

 II. kişi başına düşen gelir,

 III. aritmetik yoğunluk,

 IV. tarımda kullanılan metotlar,

 V. yaşlı nüfus oranı

 gibi özelliklerden hangisi bakımından farklı 
olduğu kesin olarak söylenemez?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

15. Hollanda, Kuzey Kutbuna yakın olmasına rağ-
men buzul şekilleri görülmez.

 Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Enlem
 B) Yükselti
 C) İklim koşulları
 D) Okyanus akıntıları
 E) Bitki örtüsü

123456789101112131415
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KÜRESEL VE BÖLGESEL
ÖRGÜTLER
Uluslararası örgütlerin ortaya çıkmasında 20.yüzyıl-
da yaşanan, sosyal ve siyasal olaylar belirleyici ol-
muştur.  Yüzyılın başında, I. Dünya savaşının başla-
ması, yıllar geçtikçe dünya ölçeğinde problemlerin 
artması ile birlikte; devletler arasında ortaya çıkan 
problemleri ve özellikle de etkileri artık geri dönüle-
mez bir noktaya varan savaşları, önlemek amacıyla 
dünya ölçeğinde, barış amaçlı bir örgütlenme ihti-
yacı ortaya çıkmıştır. Bu amaçla ilk küresel örgüt, 
yani milletler cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)  I. Dünya 
Savaşı’nın ardından İsviçre’de  1920’de kuruldu. 
Amacı, ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları 
barışçıl yollarla çözmek olan örgüt, II. Dünya Sa-
vaşı’nın ardından 1946 yılında dağıldı. II.Dünya 
Savaşının sona ermesiyle barışçıl küresel bir örgüt 
oluşturma gerekliliği, önemli bir noktaya varmıştır. 
Küresel barışççıl bir örgüt oluşturmak amacıyla, 
24 Ekim 1945’de Birleşmiş Milletler kurulmuştur. 
Ülkeler arası çalışmalar yapan örgütler, etki 
alanlarına bakılarak bölgesel ve küresel olarak ta-
nımlanmaktadır. Bölgesel ve küresel örgütler çeşitli 
alanlarda çalışmalar yapabilmektedir. 

A. KÜRESEL ÖRGÜTLER

1. Siyasi Örgütler

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler kendini “adalet ve güvenli-
ği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslara-
rasında, tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş kü-
resel bir kuruluş” olarak tanımlamaktadır. Örgütün, 
kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı bugün 193’e 
ulaşmıştır. Örgütün yönetimi New York’ta bulunan 
genel merkezinden gerçekleştirilir. Üye ülkelerden 
ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere alınan ka-
rarlarda veto hakkına sahiptirler. Bu ülkelerin onay-
lamadığı kararlar yürürlüğe girmez. Örgüt yapısal 
olarak, idari bakımdan beş bölüme ayrılmıştır. Ge-
nel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sos-
yal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik 
ve Uluslararası Adalet Divanı, birleşmiş milletle-
rin karar mekanızmasını oluşturur. Örgüt yapısının 
ana özelliği, BM Güvenlik Konseyi’nin varlığı ve 
çalışmalarından anlaşılmaktadır. Güvenlik Konseyi 
on beş ülkeden oluşmakta olup,bu üyelerden beşi 
daimi üye statüsündedir ve mutlak veto yetkisine 
sahiptir. Bu ülkeler ABD,Rusya, Çin Halk Cumhu-
riyeti, İngiltere ve Fransa’dır.  

Dünya Çapında Faaliyet Gösteren Örgütler

Şema 1: Küresel ve Bölgesel Uluslararası örgütler

Küresel Örgütler

Siyasi

Birleşmiş
Milletler

İKÖ
İslam

Konferansı 
Örgütü

Askerî
Örgütler

NATO

Ekonomik

OPEC

IMF

OECD

Dünya
Bankası

Çevre
Örgütleri

Greenpeace

Bölgesel Örgütler

Avrupa Birliği

NAFTA

AGİT

Karadeniz
Ekonomik
İş Birliği
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Birleşmiş Milletlerin Yapısını Oluşturan 
Kuruluşlar

A. Genel Kurul

Genel Kurul, üye devletlerden oluşur. Her üyenin 
Genel Kuruldaki temsilcileri 5 kişiden fazla olamaz. 
Genel Kurul’un görevleri şunlardır:

• Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda 
önerilerde bulunmak.

• Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yap-
mak, her konuda önerilerde bulunmak.

• Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozan kimi sorun-
ların, barışcıl yollarla çözümü için önerilerde bu-
lunmaktır. 

B. Güvenlik konseyi 

Siyasal alanda bir yürütme organıdır. Konseyin 5 
daimi üyesi olan ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve 
Rusya’nın veto hakkı bulunmaktadır. 10 geçi-
ci üye ise, iki yıllık bir süreç için seçilirler. Türkiye 
2009-2010 yıllarında iki yıllığına geçici üyelik yap-
mıştır. Seçimlerinde coğrafi denge esas alınır. 15 
üyesi olan Konsey’in görevleri şunlardır:

•	 Birleşmiş Milletler’in amaç ve ilkelerine uygun 
biçimde barış ve güvenliği korumak.

•	 Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her 
türlü çekişmeli durumu soruşturmak.

•	 Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma 
koşullarını sağlamak.

•	 Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.

•	 Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadı-
ğını araştırarak, izlenecek yolu önermek.

•	 Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak ön-
lemler alınmasını sağlamaktır.

C. Ekonomik ve Sosyal Konsey

Genel Kurulca seçilen 54 üyeden oluşur. Üyelikleri 
sona erenler yeniden seçilebilirler. Başlıca görevleri 
şunlardır:

•	 Birleşmiş Milletler’in ekonomik ve sosyal çalış-
malarını yürütmek.

•	 Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel konular-
da raporlar hazırlamak.

54 üyeden oluşan bu konsey, BM’in ekonomik ve 
sosyal sorunlarla mücadele edebilmesi amacıyla 
kurulan bir organdır. Ekonomik ve sosyal konsey 
herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklere et-
kin bir şekilde saygı göstermesini sağlamak üzere 
tavsiyelerde bulunabilir. Yetkisine giren konularda 
çalışacak komisyon ve komiteler kurmuştur. Bunlar;

•		 İnsan Hakları Komisyonu; 1946 yılında kurulan 
insan hakları komisyonu, ECOSOC bünyesin-
de insan hakları normlarının hukuki bir şekle 
dönüştürülmesiyle ilgili olarak faaliyet gösterir. 
43 değişik üye coğrafi bölgelerden eşit temsil 
esasına göre seçilir. 

•		 İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCHR); 
BM şartının 1, 13 ve 55. maddelerinden göre-
vini alan yüksek komiserlik, BM’in insan hakları 
programlarının koordinasyonunu sağlamak ve 
insan haklarına evrensel saygıyı güçlendimek 
amacıyla kurulmuştur. Merkezi Cenevre’dedir. 

D. Uluslararası Adalet Divanı

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler’in 
yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet 
Divanı’na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. 
Yargıçlar, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi’nce 
seçilirler. Görev süreleri dokuz yıldır. Divanda bir 
devletten iki yargıç bulunamaz. Uluslararası Adalet 
Divanı, Hollanda’nın bir kenti olan Lahey’dedir.

E. Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik, Birleşmiş Milletler’in öbür or-
ganlarının çalışmaları için gerekli ortam ve koşulları 
sağlar. Ortaya konan program ve politikaları uygu-
lar. Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar 
konusunda raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi’ne 
sunar. Genel Sekreterliği 1 ocak 2007 tarihinden 
itibaren Kore Cumhuriyetinden Ban Ki-Moon yap-
maktadır. 
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B. ASKERİ ÖRGÜTLER

NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Dünya devletleri 
ABD ve Rusya çevresinde toplanmış, bu dönem-
de Rusya’nın başını çektği Varşova paktına karşı 
Kuzey Anlantik Anlaşması örgütü (NATO) ortaya 
çıkmıştır. NATO 9 Nisan 1949 tarihinde Washing-
ton’da kurulmuştur. Üye ülkeler kollektif bir çalışma 
için bir araya gelmeyi taahüt etmişlerdir. Bu ülke-
lerden herhangi birinin toprak bütünlüğü, siyasi 
bağımsızlığı ve güvenliği tehlikede olduğunda veya 
üye ülkelerden birine yapılan saldırıda tüm üye 
ülkelerin birlikte hareket etmesi kararlaştırılmıştır. 
Türkiye, bu örgüte 1952 yılında üye olmuştur. Tür-
kiye NATO’ya üye olduktan sonra yapılan anlaşma 
çerçevesinde Kore’ye asker göndermiştir.

Natoya üye ülkelerin 2009’daki dağılışı.

C. EKONOMİK ÖRGÜTLER
OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü)
Dünya petrol rezervlerinin 2/3’üne sahip olan 5 ülke 
tarafından 1960 yılında Bağdat’ta kurulan bir kon-
federasyondur. Kurucu ülkeler Suudi Arabistan, 
İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela’dır. Bu ülkeler aynı 
zamanda yeni ülkelerin kuruluşa katılmasında veto 
hakkına da sahiptirler. Katar, Libya, Endonezya, 
Ekvador, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, 
Gabon ve Angola OPEC’e sonradan katılmışlardır. 
OPEC, petrol fiyatlarının ve üretim miktarlarının be-
lirlenmesinde etkin bir role sahiptir. Alınan kararların 
üye ülkeler tarafından uygulanması konusunda her-
hangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

OPEC üyesi ülkeler.

IMF (Uluslararası Para Fonu)
Günümüzde dünya ekonomisinin en büyük oyun-
cusu ABD’dir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
ihracatı ve altın stokları artan ABD diğer ülkeleri 
ekonomik yönden destekleyecek konuma gelmiş-
tir. Bu amaçla 1944 yılında 44 devletin katılımıyla 
birtakım kararlar alınarak Uluslararası Para Fonu 
(IMF)’nun kurulması düşünülmüş, 1947 yılında fiili 
olarak çalışmalara başlamıştır. IMF ortaya çıkabi-
lecek kısa vadeli ödeme güçlükleri için devletlere 
kredi vererek dünya ticaretinin canlılığını korumayı 
hedefler. 2007 yılında Sırbistan-Karadağ’ın katılımı 
ile IMF’ye üye ülke sayısı 185 olmuştur. IMF’nin 
amaçları şunlardır;
1. Dünya para meselelerinin çözülmesi için ülkeler 

arasında iş birliği sağlamak
2. Dünya ticaretinin dengeli şekilde gelişmesini 

sağlayarak üye devletlerin istihdamını arttırmak 
ve yüksek büyüme hızına ulaşmasına imkân ha-
zırlamak

3. Ülkelerin ödeme güçlüğü çekmemesi için ge-
rekli çözümler üretmek

4. Devalüasyonlara engel olmaktır. 
IMF, bilançoları fazla veya açık veren ülkelere mü-
dahale etme imkânına sahiptir. Bunu Guvenörler 
Heyeti aracılığı ile yapar. Guvernörlerin oy hakkı 
üye ülkelerin oy gücüyle sınırlıdır. Bu heyete her 
ülke iştirak ettiği sermaye ile orantılı oy hakkına sa-
hiptir. Buna göre en fazla oy hakkına sahip ülke, 
sermayesi ile orantılı olarak ABD’dir. IMF her ülke-
ye hissesinin % 25’i oranında kredi vermekle mü-
kelleftir. Türkiye, IMF’ye 1947 yılında üye olmuş-
tur. Türkiye dönem dönem ekonomik sorunlarıyla 
başa çıkabilmek amacıyla IMF’den kredi kullanma 
yoluna gitmiştir.

Dünya Bankası
Dünya Bankası, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Ulus-
lararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Banka-
sı (IBRD) adıyla kurulmuş, 1947 yılında Birleşmiş 
Milletler’in özerk uzman kuruluşlarından biri olma 
özelliği kazanmıştır. Günümüzde 181 ülke Dünya 
Bankasının üyesidir. Bunlardan 11’i, banka serma-
yesinin % 55’ine sahiptir. Türkiye’nin sermayedeki 
payı ve oy gücü % 0,5 düzeyindedir. Dünya Ban-
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kası Guvernörler Kurulu, İcra direktörleri Kurulu, 
Başkanlık organları tarafından yönetilmektedir. 
Guvernörler Kurulu, üye devletlerin atadıkları birer 
guvernör ve vekilinden oluşmakta ve yılda bir kez 
toplanmaktadır. İcra Direktörleri Kurulu, iki yıl için 
görevlendirilen 24 üyeli ve sürekli karar organıdır.

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü)

1946 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İş Birliğinin 
temelleri üzerine 14 Aralık 1960 yılında imzalanan

Paris Antlaşması ile kurulmuştur. Örgütün başlıca 
amaçları şu şekilde sıralanabilir:

1. Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm 
üye ülkelerde halkın yaşam standardını iyileştir-
mek, gelişmeyi sağlayan ekonomik politikalara 
destek vermek

2. İşsizliğin ortadan kaldırılmasını sağlamak

3. Ülkeler arasında ayrım gözetmeden dünya tica-
retinin geliştirilmesine destek vermek OECD’ye 
üye veya bu örgüte üyelik talebinde bulunan 
ülkeler, demokrasi, insan hakları ve yurttaş 
özgürlüğüne bağlılığı vazgeçilmez değer ola-
rak benimsemişlerdir. Bu ilkeler aynı zamanda, 
OECD’nin amaçlarının gerçekleştirilmesine de 
hizmet eder. OECD, bir yandan bu ilkelerin üye 
ülkelerde güçlendirilmesine katkı sağlarken, bir 
yandan da örgüte üye olmayan ülkelerde ilkele-
rinin tanıtımını yapmaktadır.

D. ÇEVRE ÖRGÜTLERİ

GREENPEACE

Sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan çevresel 
problemler çağımızda yıkıcı bir noktaya varmıştır. 
Problemlerle başa çıkabilmek amacıyla insanlarda 
bir duyarlılık oluştırma ve çevre bilincini geliştirmek 
amacıyla 1971 yılında kurulmuştur. Çalışmalarını 
bağımsız olarak yürütebilmek için devletlerden, şir-
ketlerden ya da siyasi partilerden bağış ve spon-
sorluk kabul etmez; tüm çalışmalarının kaynağını 
sadece bireylerden aldığı maddi ve manevi destek 
oluşturur. Yaptığı çalışmalarda bilimsel veri ve kay-
nakları esas alır. Problemlerin çözümünde şiddeti 
reddeder.  Çalışmalarını basın yoluyla dünya gün-
demine getirerek kamuoyu ile paylaşır. Greenpea-

ce’in günümüzde 24 ulusal ve 4 bölgesel ofisi ve 
bu ofislerin yaptığı çalışmaları olanaklı kılan 101 
ülkede 3 milyon destekçisi vardır. 1992 yılında Tür-
kiye ofisini açarak ülkemizde de faaliyetlerini sür-
dürmektedir. Greenpeace’in başlıca çalışma alan-
ları şunlardır:

•	 İklim değişikliğini durdurabilmek için fosil yakıt 
tüketiminin kademeli olarak sonlandırılması ve 
yenilenebilir enerjilerin teşvik edilmesi,

•	 Nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son veril-
mesi,

•	 Küresel ısınmanın durdurulması,

•	 Zehirli kimyasalların ortadan kaldırılması,

•	 Okyanus ve ormanların korunması,

•	 Savaşların önlenmesi şeklinde belirlenmiştir.

E. BÖLGESEL ÖRGÜTLER

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği önemli iki temel ham madde olan 
kömür ve çelik sektörünü güçlendirmek ve bunları 
uluslarüstü bir otorite ile kontrol ederek, barışı sür-
dürmek amacıyla 1951’de kurulan Avrupa Kömür 
ve Çelik Topluluğu olarak kurulmuştur. Bu toplu-
luk, 18 Nisan 1951’de Belçika, Almanya, Fransa, 
Hollanda, Lüksemburg ve İtalya arasında imzala-
nan Paris Antlaşması ile oluşturulmuştur. Üye ül-
kelerin 25 Mart 1957 tarihinde imzaladığı Roma 
Antlaşması’yla Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 
(Euratom) kurulmuştur. Roma antlaşmasıyla aynı 
tarihte Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kurul-
muştur. 1958 yılında imzalanan Roma Antlaşması 
ile üye ülkeler arasında gümrük birliğinin uygulan-
ması öngörülmüştür. Ancak Roma Antlaşması’nda 
nihai hedef, sadece ekonomik değil ortak tarım, 
ulaştırma, rekabet gibi diğer birçok alanda ortak 
politikalar oluşturmaktır. Ayrıca ekonomik birliklerin 
kurulması, ortak dış politikanın ve güvenlik politi-
kasının oluşturulması da antlaşmadaki diğer hedef-
lerdir, Belirtilen amaçlara, süreç içerisinde imzala-
nan diğer anlaşmalarla aşamalı olarak ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Maastricht Antlaşması (1992) Avrupa 
Birliği’ni kuran antlaşma sayılmaktadır, Amsterdam 
Antlaşması (1999) ve Nice Antlaşması (2003) son-
rasında Avrupa Birliği, bazı üyeler dışında parasal 
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birliğe girmiş (euro), Ortak Dışişleri ve Güvenlik Po-
litikasını benimsemiş, Adalet ve içişlerinde, Avrupa 
birliğinde yaşanan genişleme süreci ile AB, 2013 
haritasında gösterilen alana ulaşmıştır. AB genişle-
meye devam etmektedir. 

NAFTA ( Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret 
Anlaşması)
Kanada, ABD ve Meksika arasında imzalanan 
ticaret antlaşmasıdır. 1994 yılında yürürlüğe gir-
miştir. NAFTA kapsamında, söz konusu ülkeler 
arasındaki ticaret ve yatırımlar liberalize edilmiş, ilk 
kez yabancı şirketler, anlaşma ülkelerini uluslarara-
sı tahkim kurullarında tek taraflı olarak dava etme 
hakkı tanınmıştır. NAFTA ile Kuzey Amerika ülkele-
rinin başka ülkelere karşı ekonomik yönden daha 
güçlenmeleri hedeflenmiştir.

KEİ (Karadeniz Ekonomik İş birliği Teşkilatı)

1990 yılında Türkiye’nin öncülüğünde başlayan 
çalışmalar, 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul’da 
düzenlenen bir zirve toplantısında KEİ Deklaras-
yonunun imzalanması ile sonuçlanmış ve örgüt 
bu tarihte resmen işlerlik kazanmıştır. Karadeniz’e 
kıyısı olan ülkelerin doğal potansiyellerinden, coğ-
rafi yakınlıklarından, ekonomilerinin birbirlerini ta-
mamlayıcı özelliklerinden yararlanarak aralarındaki 
ikili ve çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal 
ilişkilerini çeşitlendirmeleri ve daha da geliştirme-
lerini sağlamaktır.  Karadeniz havzasının bir barış, 
istikrar ve refah bölgesi olmasını sağlamaktır. Ar-
navutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, 
Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türki-
ye, Ukrayna ve Yunanistan kurucu üye olarak 
yer almışlardır. Ayrıca Almanya, Fransa, Polonya, 
Tunus, İsrail, Mısır, Slovakya, İtalya ve Avusturya 
KEİ’de gözlemci devlet sıfatıyla bulunmaktadırlar. 
KEİ Deklarasyonunda aşağıda belirtilen alanlarda 
ortak projelerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi 
hedeflenmiştir:

•	 Ulaştırma-Haberleşme

•	 Bilişim

•	 İktisadi ve ticari bilgi alışverişi

•	 Ürünlerin standardizasyonu ve sertifikasyonu

•	 Enerji

•	 Madencilik ve ham mineral malzemelerin işlen-
mesi
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1. Küresel örgütlerin oluşması ve bu örgütlerin 

Dünya’da yaşanan bazı problemleri çözme-

ye çalışması, 20. yüzyılın başlarından itiba-

ren gündeme gelmiştir. İlk küresel örgüt olan 

…………………….., bütün olumlu çabalarına 

rağmen II. Dünya Savaşı’na engel olamamıştır. 

 Yukarıda verilen paragrafta boş bırakılan bö-

lüme aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 A) Cemiyet-i Akvam

 B) OECD

 C) Avrupa Birliği

 D) UNESCO

 E) NATO

2. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ko-

şullar, Türkiye’nin de Almanya’ya savaş ilan et-

mesine yol açmıştır. Türkiye, Almanya ile herhan-

gi bir çatışma yaşamamışsa da, Almanya’ya sa-

vaş ilan etmesi bu küresel örgütün kurucu üyeleri 

arasında yer almasını sağlamıştır. Kuruluşunda 

51 ülkenin yer aldığı bu örgüt, günümüzde 193 

üyesi ile Dünya genelinde en çok ülke katılımının 

bulunduğu küresel örgüttür.

 Yukarıda başlıca özellikleri verilen küresel ör-

güt aşağıdakilerden hangisidir?

 A) NATO

 B) Avrupa Birliği

 C) Birleşmiş Milletler

 D) Greenpeace

 E) OPEC

3. Bir gazete haberi:

 “Dün gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler oturu-
munda, Beyrut’ta yaşananlar nedeniyle İsrail’e 
karşı uygulanması düşünülen yaptırımlarla ilgili 
kararlar, daimi üyelerden bir kısmının veto hakkı-
nı kullanması nedeniyle alınamadı.”

 Aşağıdaki ülkelerden Birleşmiş Milletler ka-
rarlarını veto hakkına sahip değildir?

 A) Türkiye B) ABD C) İngiltere

 D) Rusya E) Çin

4. Küresel örgütler barışçıl amaçlarla kurulabildiği 
gibi askeri amaçlarla da kurulabilmektedir. 

 Aşağıda verilen örgütlerden hangisi askeri bir 
niteliğe sahiptir?

 A) Birleşmiş Milletler

 B) Avrupa Birliği

 C) NAFTA

 D) NATO

 E) OPEC

5. Barış ve güvenliği korumak, uluslar arası bir 
anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişme-
li durumu soruşturmak ve anlaşma koşullarını 
önermek, silahsızlanmayı denetlemek ve saldır-
ganlara karşı önlemler almakla görevlidir.

 Yukarıda amacı ve işlevi açıklanan Birlemiş 
Milletlere bağlı organ aşağıdakilerden hangi-
sidir?

 A) Genel Kurul

 B) Genel Sekreterlik

 C) Güvenlik Konseyi

 D) Ekonomik ve Sosyal Konsey

 E) Uluslararası Adalet Divanı
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6. — II. Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya’ya karşı 
ABD’nin desteğini alarak Avrupa’nın güven-
liğini sağlamak için kurulmuş siyasi ve askerî 
bir örgüttür.

 — Üye ülkeler kolektif bir çalışma için bir araya 
gelmeyi taahhüt etmişlerdir. Bu ülkelerden 
herhangi birinin toprak bütünlüğü, siyasi ba-
ğımsızlığı ve güvenliği tehlikede olduğunda 
veya üye ülkelerden birine yapılan saldırıda 
tüm üye ülkelerin birlikte hareket etmesi ka-
rarlaştırılmıştır. 

 — Türkiye’nin bu örgüte üye olmasında Kore’ye 
asker göndermesi etkili olmuştur.

 Yukarıda başlıca özellikleri verilen örgüt aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

 A) OPEC
 B) IMF
 C) Dünya Bankası
 D) OECD
 E) NATO

7. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunların 
giderilmesi amacıyla ABD tarafından kurul-
muş uluslararası ekonomik örgüt aşağıdaki-
lerden hangisidir?

 A) IMF
 B) Dünya Bankası
 C) UNİCEF
 D) UNESCO
 E) NAFTA

8. Aşağıda verilen örgütlerden hangisi etki ala-
nı bakımından diğerlerinden farklı bir niteliğe 
sahiptir?

 A) OPEC
 B) Karadeniz İşbirliği Teşkilatı
 C) Greenpeace
 D) İslam Konferansı Örgütü
 E) Avrupa Birliği

9. Türkiye II. Dünya Savaşı’ndan sonra çok sayıda 
uluslararası örgütün içinde yer almıştır. 

 Türkiye, aşağıda verilen uluslararası işbirliği 
örgütlerinden hangisine üye değildir?

 A) Karadeniz İşbirliği Örgütü
 B) OECD
 C) OPEC
 D) Birleşmiş Milletler
 E) NATO

10. Dünya’nın en büyük petrol üreticisi ülkeleri 
tarafından, petrol fiyatlarını kontrol altında 
tutmak ve piyasalarda yaşanabilecek dalga-
lanmaları önlemek amacıyla kurulmuş ulusla-
rarası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 A) NAFTA
 B) NATO
 C) Avrupa Birliği
 D) OPEC 
 E) OECD

11. IMF’nin kuruluş amaçları dikkate alındığında; 
aşağıda verilenlerden hangisinin bu amaçlar 
arasında yer aldığı söylenemez?
A) Gelişmemiş ülkelere para transferi yapılarak 

bu ülkelerdeki doğal kaynaklarının kullanım 
hakkını almak

B) Dünya para meselelerinin çözülmesi için ül-
keler arasında iş birliği sağlamak

C) Dünya ticaretinin dengeli şekilde gelişmesini 
sağlayarak üye devletlerin istihdamını arttır-
mak ve yüksek büyüme hızına ulaşmasına 
imkân hazırlamak

D) Ülkelerin ödeme güçlüğü çekmemesi için ge-
rekli çözümler üretmek

E) Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan ekono-
mik krizlere engel olmak



Ev
re

ns
el

 İl
eti

şim
 Y

ay
ın

la
rı

ÜNİTE

8.
Küresel ve Bölgesel Örgütler KONU TESTİ - 1

243

12. Türkiye aşağıda verilen uluslararası örgütler-
den hangisinin siyasal, ekonomik ve hukuki 
gerekliliklerini yerine getirmesine rağmen 
siyasal nedenlerle birlik dışında bulunmakta-
dır?

 A) Birleşmiş Milletler
 B) Avrupa Birliği
 C) CENTO
 D) AGİT
 E) NAFTA

13. Küresel örgütler genellikle uluslararası anlaşma-
larla devletler tarafından kurulmaktadır. Ancak, 
bazı örgütler duyarlı sivil toplum örgütlerince de 
kurulabilmektedir. 

 Aşağıda verilen uluslar arası örgütlerden han-
gisi yukarıda açıklanan duruma tipik bir ör-
nektir?

 A) Birleşmiş Milletler
 B) Avrupa Birliği
 C) Greenpeace
 D) NATO
 E) OPEC

14. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Dünya’da soğuk 
savaş dönemi başlamıştır. Bu dönemde iki ku-
tuplu Dünya’nın bir cephesini …….X……… diğer 
cephesini ise ………Y……… oluşturmuştur. 

 Yukarıdaki metinde X ve Y harfleri ile gösteri-
len boşluklara aşağıdakilerden hangileri geti-
rilmelidir?

  X Y
   
 A) NATO Avrupa Birliği
 B) Avrupa Birliği Varşova Paktı
 C) Varşova Paktı NATO
 D) NAFTA OECD
 E) OECD OPEC

15. Aşağıda verilen bölgesel örgütlerden hangisi-
nin Dünya siyasetindeki etki gücü diğerlerin-
den daha fazladır?

 A) NAFTA

 B) İslam konferansı Örgütü

 C) Karadeniz İşbirliği Teşkilatı

 D) Avrupa Birliği

 E) AGİT

16. Varşova Paktı 1991 yılında dağılmış bir uluslara-
rası örgüttür. Bu örgüt Doğu Bloğu olarak adlan-
dırılmıştır. Doğu Bloğunun çökmesinden kısa bir 
süre sonra önce Sovyetler Birliği ve Yugoslavya 
daha sonra Çekoslovakya dağılmıştır. 

 Yukarıda verilen bilgilere aşağıdaki ülkeler-
den hangisi Varşova Paktının dağılması ile 
ortaya çıkan ülkelerden biri değildir?

 A) Sırbistan

 B) Slovakya

 C) Gürcistan

 D) Bulgaristan

 E) Çek Cumhuriyeti

17. IMF, bilançoları fazla veya açık veren ülkelere 
müdahale etme imkânına sahiptir. Bunu Guve-
nörler Heyeti aracılığı ile yapar. Guvernörlerin oy 
hakkı üye ülkelerin oy gücüyle sınırlıdır. Bu he-
yete her ülke iştirak ettiği sermaye ile orantılı oy 
hakkına sahiptir. 

 Buna göre en fazla oy hakkına sahip ülke aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

 A) ABD B) Çin C) Rusya

 D) İngiltere E) Almanya

1234567891011121314151617
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1. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinin Kara-
deniz’e kıyısı bulunmamasına rağmen, Kara-
deniz İşbirliği Teşkilatına üyedir?

 A) Gürcistan

 B) Rusya

 C) Ukrayna

 D) Romanya

 E) Azerbaycan

2. Greenpeace’nin kuruluş amaçları değerlen-
dirildiğinde aşağıdakilerden hangisinin bu 
amaçlardan biri olduğu söylenemez?

A) Nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son 
verilmesi

B) Küresel ısınmanın durdurulması

C) Zehirli kimyasalların ortadan kaldırılması

D) Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik yapısının 
geliştirilmesi

E) Savaşların önlenmesi.

3. Birleşmiş Milletler pek çok konuda faaliyet gös-
teren birimden oluşmaktadır.

 Birleşmiş milletlerin kadın ve çocuk hakların-
dan sorumlu birimi aşağıdakilerden hangisin-
de doğru olarak verilmiştir?

 A) UNESCO

 B) UNİCEF

 C) CENTO

 D) AGİT 

 E) NATO

4. NATO, ABD tarafından II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra ortaya çıkan Sovyet tehdidine karşı kurul-
muş, askeri bir örgütlenmedir. 
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 Verilen bilgiye göre Dünya haritası üzerinde 
gösterilen ülkelerden hangileri NATO’ya üye 
değildir?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) IV ve V E) III ve V

5. Aşağıda verilen uluslararası örgütlerden han-
gisinin kararları Türkiye Cumhuriyeti için bağ-
layıcı niteliktedir?

 A) AGİT
 B) IMF
 C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 D) Karadeniz İşbirliği Örgütü
 E) İslam Konferansı Örgütü

6. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi tümüyle 
Avrupa kıtasında yer almamasına rağmen Av-
rupa Birliği üyesi olmaya çalışmaktadır?

 A) İsrail
 B) Türkiye
 C) Mısır
 D) Libya 
 E) Kazakistan
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7. — Dünya çapında çevre olaylarına duyarlılığı 
artırmak için 1971 yılında kurulmuştur.  Ça-
lışmalarını bağımsız olarak yürütebilmek için 
devletlerden, şirketlerden ya da siyasi parti-
lerden bağış ve sponsorluk kabul etmez; tüm 
çalışmalarının kaynağını sadece bireylerden 
aldığı maddi ve manevi destek oluşturur.

 — Bu örgüte üyelik talebinde bulunan ülkeler, 
demokrasi, insan hakları ve yurttaş özgürlü-
ğüne bağlılığı vazgeçilmez değer olarak be-
nimsemişlerdir.

 — Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Av-
rupa ülkeleri ekonomik kriz yaşarken ihracatı 
ve altın stokları artan ABD diğer ülkeleri eko-
nomik yönden destekleyecek konuma gel-
miştir. ABD, doğrudan yardım yerine; kurula-
cak bir kuruluş tarafından ekonomik program 
dâhilinde yardımların yapılmasını istediğin-
den bu örgütü oluşturmuştur. 

 — Dünya petrol rezervlerinin 2/3’üne sahip olan 
5 ülke tarafından 1960 yılında Bağdat’ta ku-
rulan bir konfederasyondur. Kurucu ülkeler 
Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Vene-
zuela’dır.

 Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki örgütler-
le eşleştirildiğinde hangi örgüt açıkta kalır?

 A) OPEC
 B) Greenpeace 
 C) OECD
 D) IMF
 E) NATO

8. Avrupa Birliği hızla genişleyen uluslararası bir 
örgüttür. Aşağıdaki ülkelerden hangisi geniş-
leme sürecinde Avrupa Birliğine katılan ülke-
lerden biri değildir?

 A) Almanya
 B) Bulgaristan
 C) Yunanistan
 D) Portekiz
 E) Finlandiya

9. Aşağıda verilen küresel örgütlerden hangi-
si üye sayısı bakımından diğerlerinden çok 
daha geniş bir alanda etkili olmaktadır?

 A) Birleşmiş Milletler
 B) Avrupa Birliği
 C) CENTO
 D) Karadeniz İşbirliği Örgütü
 E) İslam Konferansı

10. Uluslar arası örgütlerin kuruluş amaçları ile 
ilgili olarak;

 I. Daima barışçıl amaçlarla kurulurlar.
 II. Sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliği amaçla-

nır.
 III. Baskı ve yaptırım gibi uygulamalarda buluna-

bilmektedirler.
 IV. Kararları üye ülkeler için her zaman bağlayıcı-

dır.
 bilgilerinden hangileri yanlıştır?
 A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
 D) II ve IV E) III ve IV

11. I. NATO: Askeri
 II. Avrupa Birliği: Ekonomik
 III. İslam Konferansı: Dini
 IV. Greenpeace: Çevresel
 V. OPEC: Sosyal
 Yukarıda bazı uluslararası örgütler ve bu örgütle-

rin faaliyet alanları eşleştirilmiştir.
 Yapılan eşleştirmelerden hangisinin doğru ol-

duğu söylenemez?
 A) I B) II C) III D) IV E) V
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12. Ayla öğretmen öğrencilerine;
 — Günümüz Dünya siyasetinin en önemli aktörü 

ABD’dir. 
 diyor. 
 Ayla öğretmenin söylediğini desteklemek ama-

cıyla;
 I. Veysel: Birleşmiş milletleri
 II. Ali: Avrupa Birliğini
 III. Ayşegül: NATO’yu
 IV. Emrah: İMF’yi
 V. Murat: Greenpeace’yi örnek veriyor. 
 Öğrencilerin verdiği örneklerden hangisi 

ABD’nin etkili olduğu küresel örgütlerden biri 
değildir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

13. Dünya’da bilinen ilk yazılı anlaşma Mısırlılar ile 
Hititler arasında imzalanan Kadeş Anlaşması-
dır. Kadeş Anlaşmasından günümüze yüzlerce 
anlaşma yapılmıştır. Uluslar ittifaklar kurmuş, 
büyük mücadelelere girmiştir. Ancak tarihin be-
lirli bir döneminden sonra uluslararası politika ve 
diplomasi büyük önem kazanmıştır. 

 Yukarıda adı geçen dönem aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 A) Neolitik Dönem
 B) Yazının icadı
 C) Sanayi devrimi
 D) II. Dünya Savaşı sonrası
 E) Kalkolitik dönem

14. Varşova Paktı yıkılmış olmasına rağmen NATO 
halen varlığını korumaktadır.

 NATO’nun varlığını korumasında;
 I. Çin,
 II. Rusya,
 III. Irak,
 IV. Suriye,
 V. İsrail
 gibi ülkelerden hangilerinin varlığı etkili ol-

maktadır?
 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) IV ve V E) II ve V

15. “Küresel ölçekte çevresel problemleri önlemek 
için kamuoyu baskısı oluşturmak amacıyla orta-
ya çıkan, barışçıl bir sivil toplum örgütüdür. Çev-
re sorunlarının duyulması ve önlemler alanması 
amacıyla çeşitli eylemler yapar. Eylemlerinde 
şiddeti, kesinlikle rededer. Çalışmalarını bağım-
sız yürütmek amacıyla devletlerden, şirketlerden 
veya siyasi örgütlerden asla bağış kabul etmez.

 Yukarıda başlıca özellikleri açıklanan, küre-
sel sivil toplum örgütü, aşağıdakilerden han-
gisinide doğru olarak verilmiştir?

 A) OPEC
 B) NAFTA
 C) AGİT
 D) Greenpeace
	 E)	 Avrupa	Birliği

123456789101112131415
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1. ÇEVRE SORUNLARI

1. Su Kirliliği
• Su kaynakları insanoğlunun en yoğun biçimde 

kullandığı doğal kaynaklar arasındadır. Bu kay-
naklar insan işleminden geçtikten sonra doğaya 
geri döner. Fakat yapılan işlemin niteliğine bağlı 
olarak su değişime uğrar. 

• Su kaynaklarındaki kirlenme endüstriyel ve 
evsel etkenlerden kaynaklanmaktadır. Özellikle 
fabrikalar su kirliliğinde büyük paya sahiptir. 

• Su kirliğine en fazla neden olan maddeler şun-
lardır. 

Su atıklarının karıştığı bir dere. 

 • Yanmış yağlar
 • Fabrika atıkları
 • Deterjan ve temizlik maddeleri
 • Kimyasal atıklar
 • Tarım ilaçları

• Suların kirlenmesi önemli bir olumsuzluktur. 
Ancak bu durumu şiddetlendiren en önemli 
etken suyun döngülerle bu kirliliği çok geniş 
alanlara taşıyabilmesidir. Örneğin; İstanbul ken-
tinin atıkları uzun bir dönem boyunca İstanbul 
Boğazına verilmiştir. Akıntılarla hareket eden 
kanalizasyonlar tüm Marmara Denizinin kirlen-
mesine yol açmıştır. 

• Su kaynaklarının kirlenmesinde yalnızca doğru-
dan faktörler etkili değildir. Bunun dışında örne-
ğin toprak veya hava kirlenmesi de döngülere 
bağlı olarak kirlerini su kaynaklarına ulaştırmak-
tadır. Örneğin asit yağmurları ile ph oranı düşük 
suların göllere ve akarsulara ulaşması gibi.

• Kirlenen suların kullanılabilirliği kalmaz, canlı 
türleri ortadan kalkar, çevreye kötü kokular 
saçıp çeşitli hastalıkların yaygınlaşmasına 
neden olurlar.

Su kirliliği, önemli problemlerden biridir.

2. Toprak Kirlenmesi
• Günümüzde önemli boyutlara varan toprak 

kirliliği; tarımsal verimi arttırmak için kullanılan 
gübreler ve zararlılara karşı kullanılan zirai mü-
cadele ilaçlarının bilinçsizce aşırı tüketilmesin-
den kaynaklanmaktadır. Endüstri ve madencilik 
kaynaklı, katı ve sıvı atıklar ile hastane ve araş-
tırma merkezlerinden kaynaklanan radyo aktif 
maddeler ve asit yağmuru şeklinde toprağa 
dönen hava kirliliği de toprak kirliliğinin artma-
sına neden olmaktadır.

• Atıkların toprağa gelişigüzel bırakılması, bu 
maddelerin çürüyerek daha fazla parçalanması 
ve çevreye yayılması, kimyasal atıkların yü-
zeyde depolanması veya boş arazilere bırakıl-
ması toprak kirliliğini arttıran etkenlerdir. 

• Toprak kirliliğinin en önemli olumsuz sonucu 
tarımsal üretimde yaşanan düşmedir. Bunun 
dışında topraktan beslenen bitki ve canlılar için 
toprağın kirlenmesi büyük yıkımları da berabe-
rinde getirmektedir.  

3. Hava Kirlenmesi
Atmosferde toz, kül, is, duman, gaz v.s.gibi, insana 
ve doğadaki diğer canlı, cansız varlıklara zarar 
veren tüm kirleticilerin varlığı olarak tanımlanabilir. 
Hava kirliliğinin temelinde çok sayıda faktör varsa 
da en önemlileri grafikten de anlaşılacağı gibi ta-
şıtlar, enerji santralleri, sanayi tesisleri ve ısınma 
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araçlarıdır. Atmosferdeki sera gazı oranının artması 
son yüz yılda Dünya sıcaklığının 0.8¼ C artmasına 
neden olmuştur. Bu olaya küresel ısınma denir. Kü-
resel ısınma insanoğlunun doğaya verdiği ölçüsüz 
zararın bir sonucudur ve bundan yine en çok insa-
noğlu zarar görmektedir. 

�����������

����������
����������
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Hava kirliliği kaynağına göre 3’e ayrılmaktadır. 

I. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği: Kalitesiz 
ve düşük kalorili kömürlerin kullanılması sonu-
cunda ortaya çıkan hava kirliliği türüdür. Ülke-
mizde pek çok yerde kalitesiz linyitlerin yakacak 
olarak kullanılması bu duruma yol açabilmektedir. 

II. Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kir-liliği: 
Motorlu taşıt sayısının hızla artması ve bu taşıt-
ların büyük bölümünün kentlerde yoğunlaşması 
ile ortaya çıkan kirlilik türüdür. 

III. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kir-
liliği: Sanayi tesislerinden çıkan kirli gazların 
neden olduğu kirlilik türüdür. Bu kirlilikte tesisle-
rin filtreleme sistemlerinin bulunmaması, hakim 
rüzgar yönüne dikkat edilmeden tesislerin yapıl-
ması, kullanılan yakıtların kirletici etkisinin fazla 
olması gibi faktörler etkili olmaktadır. Hava Kirli-
liği özelliğine göre 2’ye ayrılmaktadır. 

Termik santraller hava kirliliğinde büyük paya sahiptir.

I. Londra Tipi Hava Kirliliği
Sanayi tesisleri ile konutlardan çıkan kirli gazla-
rın sisle birleşmesi sonucunda oluşan kirlenmeye  
Londra tipi hava kirlenmesi denilmektedir. Bu tip kir-
lenmenin öldürücü boyutu 1952 yılında Londra’da 
4000 kişinin ölümüne yol açan sis sonrasında or-
taya çıkmıştır. Hava kirlenmesinde, havadaki zehirli 
kükürt dioksit, su buharı ile birleşerek öldürücü bir 
madde haline dönüşmektedir. 

Geçmişte Ankara’da bu tip sis yoğun olarak yaşan-
mış hatta ölümlere bile neden olmuştur. Ancak son 
yıllarda artan doğalgaz kullanımı ile hava kirliliği 
önemli ölçüde azaltılmıştır. İstanbul ve Erzurum bu 
tip hava kirliliğinin görüldüğü merkezlerdir. 

II. Los Angeles Tipi Hava Kirlenmesi 
Bu tip hava kirlenmesinde egzozlardan çıkan  
gazların (karbonmonoksit, nitrojenoksit, kükürtdi-
oksit) güneş ışınlarının etkisi ile karbondioksite dö-
nüşmesi etkili olmaktadır. Okyanus üzerinden gelen 
sisin de etkisiyle ortaya çıkan hava kirliliği, canlı 
yaşamı üzerinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır. 
Ancak; Los Angeles tipi hava kirliliğinin insanları 
öldürücü etkileri henüz gözlemlenememiştir. Los 
Angeles tipi hava kirliliğine, ülkemizde İstanbul’da 
zaman zaman rastlanmaktadır.   
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Hava Kirliğini arttıran araçlar
Hava kirliliğine neden olan biyolojik ve abiyotik fak-
törler varsa da bunlardan özellikle sanayi devrimin-
den sonra kullanılmaya başlayan araç ve tesisler 
etkilidir. En büyük kirleticiler aşağıda verilmiştir. 
• Otomobil ve diğer motorlu taşıtlar
• Termik santraller (Özellikle linyit ve taşkömürü 

santralleri)
• Demir-çelik ve metalurji fabrikaları
• Uçak ve jetler
• Petrol rafinerileri

4. Radyoaktif Kirlenme
Atomun parçalanması ve radyoaktif ışınların kulla-
nılması çağımızın en önemli buluşları arasındadır. 
Ancak; bu buluşlar etkileri bakımından canlı yaşamı 
üzerinde onarılamaz etkilerde bulunmaktadır. Atom 
parçalanması sırasında ortaya çıkan radyoaktif  
enerji canlıların hücre yapısını bozmakta, ölüm ve 
kanser vakalarına yol açmaktadır. Benzer şekilde 
günlük hayatta fazlasıyla kullanılan radyoaktif ele-
mentler kanser vakalarında önemli artışlara yol aç-
maktadır. 
Radyoaktif maddelerin çevreye saçılması sırasında 
ortaya çıkan etkiye radyasyon denir. Radyasyon 
insan duyuları ile algılanamaz. Güneş doğal bir 
radyasyon kaynağıdır. Ancak; günümüzde nükleer 
tesisler ve araçlar, röntgen ve tıbbi görüntüleme ci-
hazları, yüksek gerilim hatları ve hatta cep telefonu, 
televizyon gibi araçlar bile radyasyon yayabilmek-
tedir. 

Nükleer santrallerin soğutma bacalarından çıkan ağır su buharı. 

Radyasyonun etkileri zaman içinde ortaya çıkmak-
tadır. Çernobil felaketinden sonra yayılan radyas-
yonlu maddeler, hakim rüzgar yönüne bağlı olarak 
Dünyanın farklı yerlerine saçılmıştır. Bu bölgelerde 
zamanla kanser vakalarında büyük artışlar ortaya 
çıkmıştır. Bunun dışında radyasyonun canlı yapı-
sını bozması nedeniyle canlı doğumlarında ciddi 
anormallikler görülmektedir.

Radyoaktif maddelerin Dünyadaki artışı, ABD ile 
Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş yıllarına 
rastlamaktadır. 1950-1980 yılları arasında açık 
alanlarda yapılan atom bombası denemeleri rad-
yoaktif maddelerin yayılmasına ve radyoaktif ya-
ğışlara neden olmuştur. Bu yağışlar sonrasında 
zararlı maddeler toprağa ve suya karışmış, canlı 
dokularına bu yoldan da radyoaktif madde girişi 
görülmüştür. Günümüzde atom denemeleri yapıl-
ması azaltılmışsa da bazı ülkeler bu tip denemelere 
devam etmektedir. 

5. Besin Kirlenmesi
Su, toprak ve havanın kirlenmesi ile birlikte bu alan-
larda üretimi gerçekleştirilen tarım ürünlerinde de 
kirlenme ortaya çıkar. Besinler üç tip kirleticiden  
etkilenmektedir.

I. Biyolojik Kirlenme: 
Gıda maddelerinin işlenmesi sırasında yapılan iş-
lemler nedeniyle oluşan kirlenmedir. Ayrıştırma, 
işleme, fermante ve pastorize gibi işlemlerde gere-
ken hijyen ve sağlık kurlarına uyulmaması bu kirli-
liğe yol açmaktadır.
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II. Kimyasal Kirlenme:
Besin üretim alanlarında (tarla olabileceği gibi 
işletme tesisi de olabilir) oluşabilecek kimyasal 
maddelerin besinlere sızması ile gerçekleşen kir-
lenmedir. Aşırı tarım ilacı ve gübre kullanımı, tok-
sik maddeler, gıda katkı maddeleri, plastik ve diğer 
atıklar bu etkiye yol açabilmektedir. 

III. Radyolojik Kirlenme: 
Radyoaktif maddelerin çeşitli yollarla besinlere 
geçmesidir. Örneğin; Çernobil faciasından sonra 
Karadeniz Bölgesinde yaşanan yağışlarda yüksek 
oranda radyoaktif madde tespit edilmiştir. Bu mad-
deler çay ve fındık gibi ürünlere geçmiş, hatta bir 
süre çay üretimi durmuştur. 

6. Ses Kirliliği
İstenmeyen rahatsızlık verici seslere gürültü adı 
verilmektedir. Gürültü insan vücuduna hem doğ-
rudan hem de dolaylı olarak zarar vermektedir. 
Gerek insan ruh yapısını bozması gerekse de çev-
reyi olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle gürültü bir 
kirlilik olarak kabul edilir. Örneğin kuş barınaklarının 
bulunduğu doğal alanlarda yaşanan gürültü kısa 
sürede kuşların bu alanı terk etmesine, yumurtala-
rın çatlamamasına, yavru kuşların ölmesine neden 
olmaktadır. Ülkemizde özellikle büyük kentlerdeki 
yoğun gürültü insan ve çevre sağılığını tehdit edici 
boyuttadır.

Londra Heatthrow hava alanına inen bir uçağın görüntüsü. 
Şehrin zamanla genişlemesi nedeniyle uçaklar kent üzerinde 
alçak uçuş yapmakta bu durum gürültü kirliliğine neden olmak-
tadır.

Ses şiddeti desibel ölçeği ile sınıflandırılmaktadır. 

Buna göre 30-90 desibel; uykusuzluk, öfke ve yor-

gunluğa yol açar. 90-180 desibel ses; işitme ve 

denge bozulmalarına neden olur. 180 desibelden 

fazlası ise kulak zarının patlamasına yol açar. 

Gürültünün azaltılması için;
• Motorlu taşıtların susturucu sistemlerinin kontrol 

edilmesi, kentlerde korna çalınmasının azaltıl-
ması

• Topluma açık yerlerde, eğlence yerlerinden 
kaynaklanan gürültünün azaltılması

• İşyerlerinin genellikle kentlerin dışındaki alan-
lara kurulması varsa nakledilmesi

• Binalarda ses yalıtımına önem verilmesi
• Araç-gereç kullanımında ses kirliliğine neden 

olacak aşırılıklardan kaçınılması
• Toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerek-

mektedir. 

2. KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI
Küresel Çevre Sorunlarının Dağılışı

Ekosistem sürekli değişen ve kendini yenileyen bir 
yapıya sahiptir. Bu yapı jeolojik dönemlerde zaman 
zaman kesintiye uğramışsa da sürekli kendini tedavi 
etmeyi başarmıştır. Ancak; günümüzde ekosisteme 
yönelik gerçekleşen doğrudan insan müdahalesi bu 
sistemi önemli ölçüde tahrip etmiştir. Doğal denge-
nin bozulması ile birlikte besin zincirinde kopmalar 
yaşanmıştır. Bu süreçte hızla artan sana-yileşme 
ve tüketim kültürünün etkileri oldukça büyüktür. 

Dünyada küresel problemlerin dağılışında düzenli 
bir değişim görülmese de çevre sorunlarının özel-
likle gelişmiş ülkelerde daha yoğun olduğu göze 
çarpmaktadır. Bunun dışında nüfus yoğunluğu-
nun ve kentleşme oranın yüksek olduğu yerlerde 
de çevre sorunları yaygındır. Dünyadaki kirliliğin 
kaynağı büyük ölçüde gelişmiş ülkeler olmasına 
rağmen, gelişmemiş ülkeler de bu sorunlardan 
doğrudan etkilenmektedir. Bunda ekosistemin bir 
sistemler bütünü olması yatmaktadır. Bu sistem-
lerden birisi bozulduğunda diğer sistemlerde bozul-
maktadır. 
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A. SERA  ETKİSİ VE KÜRESEL ISINMA

Dünya, yerden yansıyan ışınlar sayesinde ısınmak-
tadır. Isınmayı sağlayan faktörlerden bir diğeri de 
atmosferdeki gazların güneşten gelen enerjiyi ab-
sorbe etmesidir. Isıyı absorbe eden bu gazlara Sera  
Gazları adı verilir. Dünyaya ulaşan toplam ener-
jinin % 46’sı yeryüzünün ısınması için gereken 
enerjiyi sağlarken, geriye kalan bölüm geri uzaya 
yansımaktadır. Bu bölümün uzaya geri yansıması 
Dünyamız için büyük önem taşır. Ancak sera gaz-
ları uzaya yansıması gereken enerjinin de bir bölü-
münü tutmaktadır.

Aşağıda, Avrupa’da 1960–2000 yıllarında yaşa-
nan sıcaklık değişimi ve 2040 yılında yaşanması 
muhtemel sıcaklık değişimi gösterilmiştir. Dünya’da 
sıcaklık artışı açlık ve kuraklıktan, kitlesel bir dizi 
felaketin önünü açacaktır. Bu nedenle insanoğlu 
küresel ısınmanın önlenebilmesi için acil ve ciddi 
çalışmalar yapmalıdır.  

����

����

����

�

���

���

���

��������������� ������������������

���������
�	��
������

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Son 200 yıldır artan sanayileşme ile birlikte at-
mosfere bırakılan sera gazı oranında büyük artış 
yaşanmıştır. Günümüzde insanlığı tehdit eden bu 
tehlikenin temelinde, uzaya çıkması gereken enerji-
nin sera gazları yüzünden yeryüzünde kalarak ısın-
mayı arttırması yatmaktadır. Özellikle atmosferdeki 
karbondioksit ve metan gazı miktarının artması 
küresel ısınmayı hızlandırmaktadır. Sera etkisinin 
önüne geçilebilmesi için fosil yakıtların yerine yeni 
ve temiz enerji kaynaklarının bulunması gerekmek-
tedir. 
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Son yıllarda artan iklimsel bozulmalar, kuraklık, fır-

tına ve sel felaketleri küresel ısınmanın bir etkisi 

olarak görülmektedir. Örneğin; 2007 yılında Tür-

kiye’de büyük çaplı bir kuraklık yaşanmış, bunun 

sonucunda sulama ve kullanma suyu sıkıntısı baş 

göstermiştir. Küresel ısınmanın bu etkilerini en aza 

indirgeyebilmek için Japonya’nın Kyoto kentinde bir 

konferans düzenlenmiş ve bilim adamları çok acil 

bir plan ortaya koymuşlardır. Ancak, başta ABD, 

gelişmiş bazı ülkeler  bu anlaşmayı imzalamamıştır.  
Sanayi devriminden bu yana dünyada yüzey sı-
caklıkları önemli ölçüde artmaktadır. Bu artış doğal 
dengenin bozulmasına yol açmaktadır.
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Ülkelerin atmosfere bıraktıkları karbon dioksit miktarları. Ha-
ritaya göre en fazla karbon salınımı ABD ve Çin tarafından 
yapılmaktadır. 

Küresel Isınmanın Etkileri
• Kuzey yarımkürede yer alan buzullar erimekte, 

buzulların kapladığı alan ve kalınlıkları hızla 
azalmaktadır. 

• Sibirya’da son buzul çağından bu yana (-11.000 
yıl) donmuş halde olan turbalıklar erimeye baş-
lamıştır. Eğer erime bu hızla sürerse turbalık-
ların (donmuş bataklık) buzların içinde hapis 
olmuş olan metan gazı atmosfere salınacaktır. 
Metan gazı, etkileri bakımından çok tehlikeli-
dir. Çünkü ısıyı tutma özelliği çok yüksektir. Bu 
halde Dünya sıcaklıklarının anormal düzeyde 
artması beklenmektedir. 

• Deniz seviyesindeki yükselme kıyıda yer alan 
yerleşmeleri tehdit etmeye başlamıştır. Dünya 
nüfusunun çok büyük bir bölümünün kıyı ova-
larında yaşadığı düşünülürse, artış miktarının 
birkaç metre olması halinde milyonlarca insan 
evsiz kalacak, tarımsal üretim felce uğra-yacak-
tır. 

• Mevsimler arasındaki denge bozulmuştur. Özel-
likle bahar mevsimleri silikleşme eğilimine gir-
miştir. 

• Isınma ile birlikte atmosferdeki nem ortanı arta-
caktır. Su buharının da ısıyı tutabilme kapasitesi 
bulunmaktadır. Bu halde atmosferin daha da ısı-
nacağı öngörülmektedir. Diğer taraftan nemdeki 
artışın iklimsel anormalliklere neden olacağı, ani 
yağış ve seller ile kuraklık olaylarının görüleceği 
düşünülmektedir. 

• Sert ve sürekli rüzgarlar toprak nemini buharlaş-
tıracağından bazı bölgelerde kuraklığın şiddet-

lenmesi beklenmektedir. Yani Dünyada kurak 
ve yarı kurak bölgelerin sınırları genişleyecektir. 

• Bu değişiklikler özellikle canlı tür çeşitliliği üze-
rinde yıkıcı etkilerde bulunacaktır. Soğuk bölge-
lerde yaşayan türler önemli ölçüde yok olacaktır. 

ASİT YAĞMURLARI

Hidrojen iyonlarının herhangi bir çözeltideki ak-
tivitesi pH (Power of Hidrogen) ile ifade edilir. pH 
değerinin 7 olması nötr, 7’nin altında olması asitli 
ve 7’den büyük olması bazik ya da alkali koşulları 
göstermektedir. Normalde bir yağmur suyunun pH 
değeri 5.6 olurken, asit yağmurlarının pH’si 5.0’dan 
düşüktür. Bazı yerlerde asit karı yağar hatta asit sisi 
bile görülür. Bunlarda pH değeri 1.7 kadar düşebil-
mektedir. 

Asit yağmurlarının oluşumunda doğal faktörlerde 
etkili olabilmektedir. Bazı mikroorganizma ve bak-
terilerin atmosfere saldığı gazların yanı sıra volka-
nizma da asit yağmurlarının oluşumuna sebebiyet  
verebilmektedir. Ancak günümüzdeki anlamıyla 
asit yağmurlarının temel nedeni sanayileşmenin 
yarattığı hava kirliliğidir. Özellikle fosil yakıtların ya-
kılması ile ortaya çıkan karbonmonoksit, azotoksit 
ve özellikle de kömürlerin yanması ile ortaya çıkan 
karbon monoksit asit yağmurlarının oluşmasına 
sağlamaktadır. 

Asit yağmurlarının kimyasal süreci şöyle gerçekle-
şir;

Öncelikle kükürtdioksit SO2 atmosferde yükselerek 
oksijenle tepkimeye girer. 

2SO2 + O2 = 2SO3 böylece kükürt trioksit ortaya 
çıkar. Sonunda kükürt trioksit atmosferdeki su ile 
tepkimeye girer ve ortaya sülfürik asit çıkar.

SO3 +H2O = H2SO4
 
Asit yağmuru ilk kez İngiltere’de Robert Angus 
Smith tarafından 1872 yılında keşfedilmiştir. Ancak 
1961 yılına kadar asit yağmurlarının zararlı etkileri 
fark edilmemiştir. Son otuz yılda özellikle ABD’nin 
doğu kesimleri ile Batı Avrupa’da asit yağmurları-
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nın zararlı çevresel etkileri belirgin biçimde ortaya 
çıkmıştır. Asit yağmurlarının etkili olduğu bölgeler 
daima kükürt gazlarının yoğun olduğu ve hakim 
rüzgar yönünde uzanan alanlardır. Bunlar termik 
santrallerin çevresi, büyük sanayi havzaları ve 
bir zamanlar büyük ölçüde kömürle ısınan konut 
alanlarıdır (kentler). Asit yağmurlarını, rüzgarlar 
başka alanlara taşındığından etkileri genellikle asit 
yağmurunu oluşturan kaynağa uzak alanlarda gö-
rülmektedir. Örneğin Kanada’da gerçekleşen asit 
yağmurlarının ABD’nin sanayi bölgelerinden kay-
naklandığı bilinmektedir. 

Asit Yağmurlarının Etkileri 
Asit yağmurları kayaçları doğrudan etkilerler. Ancak 
bu etki kayaç türüne göre değişim gösterir. Kireç-
taşları ve alkali toprakların bulunduğu yerlerde asit 
yağmurları toprağı dengelemeye çalışırken, granit 
ve kumlu toprakların olduğu yerlerde her hangi bir 
etkide bulunmazlar. Asit yağmurları özellikle kireç-
taşı, mermer ve kumtaşlarının hızla aşınmasına 
neden olur. Bu tür taşlar kullanılarak yapılan bina 
ve anıtlarda asit yağmurlarının etkilerini belirgin bi-
çimde görmek mümkündür.

Asit yağmurlarının Avrupa ormanları üzerindeki olumsuz etkisi 
gösteren bir fotoğraf. 

B. Ozon Tabakasındaki Seyrelme
Antik çağlardan beri insanlar fırtınalar sonrası ha-
vada oluşan ve kendine has kokusu olan bir gazın 
varlığının farkındalardı. Homeros’un ünlü “İlyada” 
ve “Odyssea” adlı destanlarında da fırtına sonrası 
oluşan bu kokudan bahsedilmiştir. Bundan yüzyıllar 
sonra insanoğlu bu gazın ozon olduğunu öğrenmiş-
tir. Kısaca tarif etmek gerekirse ozon, kimyasal for-
mülü O3, olan, üç adet oksijen atomunun kovalent 
bağ ile birbirlerine bağlanmasından oluşan, oksit-
leme gücü yüksek, kokulu, renksiz bir gazdır.

Hassas topraklar
(Potansiyel sorunlu)

Hava kirliliği
alanları

Günümüzde sorunlu
alanlar
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Ozon atmosferin üst kısımlarında ve alt kısımlarında 
farklı şekillerde oluşur. Atmosferin alt tabakalarında 
(troposferde) atmosferden sağlanan elektriksel  
enerji ile ozon oluşumu meydana gelir; ancak bu 
oluşum son derece sınırlıdır ve bir dış müdahale 
olmaksızın, troposferdeki ozon konsantrasyonu 0,1 
ile 0,4 ppm arasındadır. Yerden yaklaşık 50 km. 
yukarıdaki stratosfer tabakasında ise solar radyas-
yonun etkisiyle moleküler oksijen parçalanır ve ok-
sijen atomu haline dönüşür:

O2 + E → O+O

Oluşan oksijen atomlarının her biri, moleküler oksi-
jenle kolayca birleşir ve ozonu oluşturur:

O + O2H → O2

Bu reaksiyonların neticesinde, stratosferde Dünya-
mızı çepeçevre saran bir ozon tabakası oluşmuş-
tur. Bu tabaka, Ekvator bölgesinde yaklaşık 26 km. 
yükseklikte, kutup bölgelerinde ise yaklaşık 18 km. 
yüksekliktedir. 15 ile 45. kilometreler arasında solar 
radyasyon yoluyla ozon oluşumu gerçekleşir, ancak 
yoğunluk bu mesafelerden aşağı inildikçe ve yukarı 
çıkıldıkça giderek azalır ve sıfıra yaklaşır.

Ozon, havadaki konsantrasyonu az olan gazlardan 
biri olmasına rağmen varlığı Dünya için çok önem-
lidir. Çünkü stratosferdeki ozon tabakası uzaydan 
gelen pek çok zararlı ışınlara karşı bir kalkan görevi 
görmektedir.

1993 yılı Ekim ayında bilim adamları ozon ta-
bakasını incelerken, bir rastlantı sonucu Antar- 
tika üzerinde önemli miktar bir seyrelme tespit 
ettiler. Bilim adamları öncelikle bu olayın Antark-
tika’ya özgü bir olay olduğu varsayımını ortaya at-
tılar. Fakat kısa bir süre sonra bu olayın yalnızca  
kutuplara özgü bir olay olmadığı anlaşıldı.

Sonunda Amerikalı bilim adamlarının Antarktika’da 
yaptıkları ozon araştırmasında, bu olayın; stratosfe-
rin klor içeren insan icadı birçok bileşikle kirlenme-
sinden meydana geldiği anlaşılmıştır. Daha sonra 
yapılan geniş çaplı araştırmalar bu varsayımın 
doğruluğunu ispatlamış ve diğer teorileri geçersiz 
kılmıştır. Böylece insanlar kendi ürettikleri teknolo-
jinin ne denli korkunç sonuçlara varabileceğini bir 
kez daha görmüş oldular. Ozonun parçalanmasına 
neden olan kloro flouro karbonlar (CFC) günlük ha-

yatımızda çok sık kullandığımız organik bileşikler-
dir. Böcek öldürücüler, traş köpükleri, deodorantlar, 
evcil hayvanların besin ürünleri, yangın söndürücü-
ler, soğutucular akla ilk gelen CFC içeren madde-
lerdir. CFC’lerin bu kadar yaygın kullanılmalarının 
sebepleri zehirleyici etkilerinin olmaması, patlayıcı 
özellik göstermemeleridir. Yalnız bir özellikleri daha 
vardır. Her şeye karşı, çok uzun süre dayanırlar. Bir 
kez salındıktan sonra hiç bozulmadan stratosfere 
dek yükselirler. Buradaki hava akımlarıyla da ku-
tuplara doğru yayılırlar.

Antarktika üzerindeki ozon tabakasında açıklığın 
büyüklüğü, A.B.D.’nin yüzeyinin yarısı büyüklü-
ğünde olduğundan (yaklaşık 4.5 milyon km²), bu-
radaki durum şimdiden ciddi bir boyut kazanmıştır. 
Buna ek olarak Donald Heath adlı bir bilim adamı, 
Kuzey Kutbu üzerinde de benzer bir açıklık bulmuş-
tur. Burada en çok zarar gören bölgenin merkezi, 
İskandinavya ve kutup arasında bulunan Spitber-
gen’in yukarısıdır. Ozon tabakasındaki azalma St. 
Petersburg’a kadar uzanmaktadır. Kuzey kutbunda 
ozon tabakasındaki yıllık azalmanın % 1,5-2 ara-
sında olduğu tespit edilmiştir. Azalma % 2,6 ile Şu-
bat’ta ve % 2,2 ile Ekim’de en fazladır. Yani Güney 
Kutbu’ndaki olayın benzeri, kuzey kutbunun da ba-
şına gelmektedir.

Ozon tabakasının çok önemli iki görevi vardır. Ön-
celikle bir kalkan vazifesi görür ve insan sağlığına 
zararlı mor ötesi ışınları filtre ederek yeryüzüne 
ulaşmalarını engeller. Eğer koruyucu ozon tabakası 
etkisini azaltırsa, çok tehlikeli ışımaların dünyaya 
doğrudan ulaşması tehlikesi belirecektir. Bunun 
sonucunda cilt kanserinin yaygınlaşacağı saptan-
mıştır.

ABD Çevre Koruma Kurulu, sistemli biçimde her 
yıl ozon tabakasında oluşan incelmenin etkilerini 
şimdiden gösterdiğini ve cilt kanserine yakalanma 
oranının arttığını açıklamıştır.

Ozon tabakasının bir başka önemli görevi de Dün-
yanın ısı dengesine yardımcı olmasıdır.

Işınımların bir kısmının soğurulması, Dünya atmos-
ferinin gereğinden fazla ısınmasını engeller. Ozon 
tabakasının etkisini kaybetmesi halinde atmosfer 
ısınacak, kutuplardaki buzullar eriyecek ve pek çok 
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kara parçası sular altında kalacaktır. Bunlar düşü-
nüldüğünde ozon tabakasındaki yırtığın yaşamı ne 
boyutta tehdit ettiği daha iyi anlaşılmaktadır.

Önemi bu kadar açık olan ozon tabakasının korun-
ması ve bu tabakayı etkileyen faaliyetlerin kontrolü, 
sınırlandırılması, azaltılması ya da engellenmesini 
sağlamak amacıyla bazı ülkeler işbirliği yapma 
kararı almışlardır. İlk olarak 1976 yılında Avrupa 
Topluluğu ülkeleri, CFC’li gazların kullanımını % 
30 oranında azaltmayı hedef alan bir kampanya 
başlattılar. Daha sonra 1980 yılında Amerika’daki 
Çevre Koruma Teşkilatı da benzer bir karar aldı. 
Bu konuda, “Birleşmiş Milletler Çevre Programı” 
(UNEP) bünyesinde kurulan çalışma grupları, ilk 
uluslararası “Ozon Tabakasının Korunması Söz-
leşmesi” ni hazırladı. 1985 Mart’ında Viyana’da 
yapılan bir konferansta bu sözleşme uluslararası 
düzeyde imzaya açıldı.
1985 yılının Ekim ayında Avusturya’da bir toplantı 
daha yapıldı, bundan 2 yıl sonra Montreal’de 30 
ülkenin katıldığı büyük bir konferansta uluslararası 
bir protokol imzalandı. Son olarak, 40 ülke tara-
fından imzalanan ve 1990’a kadar CFC’nin % 50 
azaltılmasını öngören Montreal Antlaşması yeterli 
görülmediğinden, 4-8 Mart 1989 tarihleri arasında 
Londra’da “Uluslararası Ozon Konferansı” düzen-
lendi. Konferansa 121 ülkeden önemli temsilciler 
katıldı. Bu konferansta yetkililere Güney Yarımkü-
rede deri kanserine yakalanma oranında büyük bir 
artış olduğu ve Batı Rusya’da % 25’e varan ozon 
azalması olduğu bildirildi. Ayrıca, Güney Kutbu’n-
daki deliğin büyüklüğünün ABD yüzeyi kadar ol-
duğu ve derinliğinin 8800 metreye ulaştığı belirtildi. 
Konferansta CFC içeren bileşiklerin üretiminin en 
kısa sürede durdurulması ve sanayide CFC yerine 
“daha az zararlı” bileşiklerin kullanılması tavsiye 
edilmiştir. Buna karşın, kimyasal maddelerin bugün 
yasaklanması durumunda bile hemen sonuç alın-
mayacağı ve atmosferdeki mevcut konsantrasyon-
ların etkilerini yıllarca sürdüreceği vurgulanmıştır. 
Bu konuda Avrupa Topluluğu ve Amerikan Yöne-
timi bu gazların en geç 2000 yılına kadar kullanı-
mının durdurulmasını öngörürken Çin ve Hindistan 

ise uluslararası bir fon oluşturulmasını istemişlerdir. 
40 ülke temsilcisi CFC kullanımına son veremeye-
ceklerini, ancak 2000 yılına kadar kullanımı %50 
oranında azaltabileceklerini bildir-mişlerdir. Bu ko-
nuda gelişmiş ülkeler, CFC üzerine teknoloji kur-
muş üçüncü dünya ülkelerine yardımcı olacaklardır. 
Londra’daki konferansta 20 ülke daha Montreal 
Anlaşmasını imzalayacağını söylemiştir. Bu kon-
feranstan sonra Lahey’de yüzlerce bilim adamı ve 
çevreci, ozon tabakasında oluşan deliği kapatmak, 
ya da en kötü olasılıkla büyümesini önlemek için 
çalışmalar başlatmışlardır. 

Ozon tabakasındaki seyrelme yapılan çalışmalarla önemli 

ölçüde azaltılmıştır. 

C. Orman Tahribi
Ormanlar sanayi devriminden önce de tahrip edil-
mesine rağmen sanayi devriminden sonra yaşanan 
orman tahribatı çok büyük boyutlara ulaşmıştır. 
Bunda artan insan faaliyetleri etkili olmaktadır. 
Orman tahribatı önceki bölümlerde açıklandığı tek-
rar açıklanmayacaktır. 

Orman Tahribatının Dağılışı
Orman tahribatının en fazla olduğu bölgeler tropikal 
yağmur ormanlarının bulunduğu ülkelerdir. Endo-
nezya, Malezya, Brezilya, Ekvador gibi ekvatoral 
kuşak ülkelerinde tahribat daha fazladır. Bunun dı-
şında iklim koşullarının yaz aylarında kuraklaştığı 
Akdeniz kuşağı ülkeleri (Yunanistan, Türkiye, İtalya 
ve İspanya), benzer koşullar taşıyan Avustralya ve 
Güney Afrika Cumhuriyeti de orman alanlarının  
daraldığı ülkelerdir. 
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Amazon ormanlarında yaşanan orman katliamı. 

Kıtalar 2000-2005 Orman Alanlarının Değişim 
Oranları Ülkeler 2000-2005 Orman Alanlarının De-
ğişim Oranları
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Bazı gelişmiş ülkelerde ise geçmişteki kayıplar 

büyük olmasın a rağmen günümüzde orman alan-

ları yapay ekimlerle genişletilmeye çalışılmakta-

dır. Çin % 11, ABD-Kanada % 5 oranında bir artış 

gerçekleştirmiştir. Pek çok ülkede ekim çalışma-

ları yapılsa da orman tahribatının etkileri azaltıla-

mamaktadır. Örneğin, Yunanistan ağaçlandırma 

çalışmalarına yoğun çaba harcarken büyük Mora 

Yangını çıkmış ve ülke ormanlarının 1/3’ü yok ol-

muştur. 

Çevre Sorunlarının Yayılma Süreci
Çevre sorunları sanayi devriminde elli yıl sonra or-

taya çıkmaya başlamıştır. Ama asıl önemli dönem 

1900-1960 yılları arasında çevre sorunlarının etkile-

rinin belirgin olarak hissedildiği dönemdir. 1960’dan 

sonra çevresel problemler net olarak görülmüş, 

bunlarla ilgili propaganda ve uluslar arası anlaşma-

lar yapılmaya başlanmıştır. 

3. TEKNOLOJİNİN ÇEVRESEL
 ETKİLERİ

Sanayi devrimi ile birlikte teknolojik gelişmeler insan 
aklının alamayacağı ölçüde hızlanmış ve çeşitlen-
miştir. Teknolojik gelişmeler insan yaşamını büyük 
ölçüde kolaylaştırmanın yanı sıra bazı problemleri 
de beraberinde getirmiştir. Bu problemler genelde 
insan oğlunun pek çok yeni ürün ve gelişmeyi, sağ-
lık üzerindeki etkilerini dikkate almadan aşırı ve bi-
linçsizce kullanmasının bir sonucudur. 

Teknolojideki hızlı gelişim doğal kaynakların hızla 
tükenmesine yol açmaktadır. Bu tükenme canlı 
yaşamı için vazgeçilmez olan bazı unsurları da  
etkilemektedir. Örneğin su kaynakları, ormanlar, 
ekolojik yaşam alanları insan oğlunun geleceği açı-
sından da vazgeçilmezdir. Fakat artan tüketim bu 
unsurların giderek bozulmasına veya yok olmasına 
neden olmaktadır. 

4. EKOLOJİK DÖNGÜLERE İNSAN
 MÜDAHALELERİ
A. Su Döngüsüne İnsan Müdahalesi
Yaşam için en önemli döngülerden biri su döngü-
südür. Günümüzün modern Dünyası, insanoğlunun 
giderek büyüyen su ihtiyacının karşıla-nabilmesi 
için su döngüsüne müdahalelerde bulunmaktadır. 
Bu müdahaleler su döngüsünde bozulmalara yol 
açmaktadır  

I. Tarımda Su Kullanımının Etkileri
• Tarım alanlarının giderek artan su ihtiyacı 

akarsu, göl ve yer altı sularından temin edilmek-
tedir. Bu kaynakların aşırı tüketimi problemlere 
yol açmaktadır. 

II. Kentleşme ve Nüfus Artışının Etkileri
• Devasa nüfus büyüklükleri ile büyük kentlerin su 

ihtiyacı çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Doğal 
olarak bu suyun temini, tatlı su kaynaklarının 
kapasitesinin zorlanmasına yol açmaktadır. 
Aşağıda kentleşme nüfus artışının su kaynak-
larına etkileri açıklanmıştır. 
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a. Betonlaşmanın Yer altı Suyu Seviye-

sine Etkisi

Kentlerin ortaya çıkması ile birlikte çok geniş alan-

lar beton bir örtü tabakası ile kaplanmaktadır. Bu 

durum yeraltına su sızmasına engel olmaktadır. 

Dolayısıyla da kent alanlarında yer altı su potansi-

yeli önemli ölçüde gerilemektedir. Bunun yanında 

yer altı su kaynakları kentlerden kaynaklanan atık-

larla da kirlenmektedir. 

b. Aşırı Kullanımın Su Kaynaklarına  

Etkileri

Yer altı sularının aşırı çekilmesi ile su seviyesi gide-

rek azalmaktadır. Bunun yanında, taban suyu ba-

kımından zengin alanlarda aşırı su çekimi zeminde 

oturmalara ve hatta çökmelere neden olarak can ve 

mal güvenliğini tehdit etmektedir. 

Aşırı su çekiminin sonucu olarak oluşmuş bir çökme dolini 
(obruk) bir ev, otopark ve havuzu yutmuştur. 

c. Yer altı Suyunun Deniz Suları ile  

Karışması

Kıyı kentlerinde aşırı yer altı suyu çekimi, tatlı-tuzlu 

su arasındaki hidrostatik dengenin ortadan kalkma-

sına yol açar. Böylece kıyı kesimlerindeki yer altı 

suları tuzlanarak kullanılamaz hale gelir. Bu durum 

dünyanın pek çok yerinde görülebilen yaygın bir 

çevre problemidir.

III. Sanayide Su Kullanımının Döngülere 
Etkileri

Sanayi tesislerinin kuruluş aşamalarında daima su 
kaynaklarına yakınlıkları gözden geçirilir. Bu ihti-
yaç bazı sanayi türlerinde olmazsa olmazlardandır. 
Sanayide su tüketimi toplam tüketimin 1/4’ünden  
fazladır. Sanayide değerlendirilen suyun sıcaklığı 
kimyasal bileşimi değişime uğrar. Sanayi atıkları ise 
su kaynakları içinde ve çevresinde yaşayan canlı-
ların yaşamını olumsuz yönde etkiler. Bazı atıklar 
ise sudaki plankton miktarını artırır. Bu artış sudaki 
oksijenin giderek tükenmesine ve diğer canlıların 
ölmesine yol açar. 

IV. Baraj ve Kanalların Su Döngüsüne 
Etkileri

Baraj ve sulama kanalları akarsu ve drenaj sistem-
lerin yapısını bozmaktadır. Daha önce Aral Gölü ör-
neğinde de görüldüğü gibi bu yapılar, normalde su 
girişi olması gereken sulak ortamlara giden kaynak-
ları engeller. Dolayısıyla, kaynaktan yoksun kalan 
akarsu aşağı çığırları ve göller büyük problemlerle 
karşı karşıya kalırlar. 
Barajların ve bunlara bağlı kanal sistemlerinin bir 
diğer zararı da akarsu vadi ve deltalarına ulaşması 
gereken alüvyonları engellemeleridir. Bu nedenle 
deltalar zamanla geriler, tarımsal verimlilik azalır, 
delta sahalarında yaşayan canlı türleri buraları terk 
etmek zorunda kalır. 

V. Sulak Alanların Kurutulmasının Su 
Döngüsüne Etkileri

Bataklıklar, geçmişten beri zararlı görülmüş (haşe-
relerin artması, kötü kokuya neden olması, sıtma 
hastalığının yaygınlaşması) bu nedenle pek çok 
yerde kurutulmuştur. Ancak bataklık ekosistem-
leri, ekosistemin önemli bir parçasıdır. Bu sulak 
alanlar biyoçeşitliliğin oldukça fazla olduğu yerler-
dir ve kurutulmaları ile birlikte bu çeşitlilik ortadan 
kalkmaktadır. Bataklıklar iklimin ılımanlaşmasını 
sağladıklarından kurutulmaları ile birlikte iklimde 
farklılaşmalar ortaya çıkar. 
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Kurutulmuş bir göl tabanında oluşturulan tarım alanları.

VI. Bitki Örtüsü Tahribatının Su Döngü-
süne Etkileri

Bitki örtüsü, sızma ve depolanma bakımından 
önemli bir faktördür. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi 
sızmayı ve tutulmayı azaltmaktadır. Bu nedenle 
yağış suları hızla yüzeyden akarak, depolanama-
dan akarsu ve denizlere ulaşır. Dolayısıyla bitki 
örtüsünün tahribi sel ve taşkın afetlerine neden ol-
maktadır. 

B. Karbon Döngüsüne İnsan Müdahaleleri

Karbon, canlı yaşamı ve ekosistem için vazgeçil-
mez bir maddedir. Atmosferin oluşumunun ilk evre-
lerinde, atmosferdeki karbon oranı günümüzdekine 
göre oldukça yüksekti. Bitkilerin ortaya çıkması ile 
birlikte atmosferdeki karbon bitkiler tarafından tu-
tulmaya başlanmış, bitkiler karbonun yerine oksijen 
üretmiştir. Bitkilerden açığa çıkan organik maddeler 
deniz tabanında tortulandıkça, atmosferdeki kar-
bon, kayaların içine hapsedilmiştir (kömür, petrol 
ve doğalgaz). 

Sanayi devrimi ile birlikte kayaçların içindeki de-
vasa karbon yatakları enerji ihtiyacını karşılamak 
amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla 
da atmosfere çok miktarda karbon gazı salın-
mıştır. Ancak; bu miktar gene de doğanın kendi 
ürettiği karbonun yanında çok düşük kalmaktadır. 
Diğer taraftan karbonu tutan ormanların tahribi, at-
mosferdeki karbon dengesini giderek bozmuştur. 
Atmosferdeki karbonun yaklaşık % 90’ı doğal kay-
naklardan geriye kalan kısmı ise insanoğlu tarafın-
dan atmosfere bırakılır. 
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Atmosferdeki karbonun kaynakları

Karbon gazları içinde en tehlikelisi karbonmonoksit-

tir. Bu gaz, atmosferde fazla bozulmadan uzun süre 

kalabilme özelliğine sahiptir. Kentlerde ortaya çıkan 

büyük karbonmonoksit dağılmadan kaldığından, 

buralarda hava kirliliği hat safhaya ulaşmaktadır. 

İnsan Kökenli Karbon Gazlarının Kaynakları

Enerji üretim santralleri
Fosil yakıtlarla çalışan termik santraller önemli kar-
bon kaynaklarından biridir. 

Nakliye araçları
Nakliye araçları (gemi, tren, kamyon, vs) karbon 
emisyonunun artmasında önemli paya sahiptir. 

Konutlar
Konutların ısıtılması amacıyla yakılan fosil yakıtlar 
atmosferdeki karbon miktarını arttırmaktadır. 
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Fabrikalar
Fabrikaların enerji ihtiyacının karşılanması sıra-

sında atmosfere bol miktarda karbon bırakılmak-

tadır. 

Orman tahribatı ve yangınlar
Atmosferdeki karbonu tutma işlevi gören ormanla-

rın tahribi hem yeni karbon salınımına hem de tutul-

ması gereken karbon oranına etki etmektedir. 

Diğer Faaliyetler
Tarımsal üretim sırasında ortaya çıkan solunum kö-

kenli karbondioksit bu gibi faktörlere örnektir. 

5. ATIKLAR
Doğal veya beşeri etkenlerle ortaya çıkan, artık 

kullanılabilme vasfını kaybetmiş maddelere atık adı 

verilir. Atıklar doğal süreçlerle (solunum, beslenme, 

vb) ortaya çıkabildiği gibi beşeri (üretim, tüketim, 

vb) nedenlerle de ortaya çıkabilmektedir. 

Geçmiş dönemlerde atık miktarının az olması doğal 

döngülerin bu atıkları parçalayarak ortadan kaldı-

rabilmesi için yeterli zamanı sağlayabilmekteydi. 

Ancak; sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan büyük 

nüfus artışı, aşırı tüketim ve üretim gibi faktörler 

atıkların doğada kendiliğinden ortadan kalkmasını 

engeller hale gelmiştir. Özellikle bazı ürünlerin do-

ğada yok oluş süreleri çok uzundur. Bu nedenle bu 

tip atıkların doğaya bırakılmaması oldukça önem-

lidir. 

A. ATIK TÜRLERİ VE ÇEVRESEL  
 ETKİLERİ
I. Katı Atıklar
• Katı atıklar pek çok faaliyet sonucunda ortaya 

çıkabilmektedir. Bu atıklar genel anlamda çöp 
olarak nitelendirilmektedir. Büyük kentlerin ku-
rulması, buralarda yaşayan insan sayısının art-
ması çöp sorununu da beraberinde getirmiştir. 

• Atık miktarı ve türü, atığı üreten kitlenin gelir 
seviyesi, hayat standardı, beslenme alışkanlık-
ları gibi faktörlerin bir sonucudur. Gelişmiş batı 
toplumlarında kişi başına düşen çöp miktarı ol-
dukça fazla iken gelişmemiş Afrika ülkelerinde 
bu oran oldukça azdır. 

• Çöpler doğada kolayca ortadan kalkabilecek 
türde ve miktarda değildir. Bu nedenle çöplerin 
geri dönüşümle, tekrar ekonomiye kazandırıl-
ması gerekmektedir. Ancak; pek çok belediye 
çöpleri boş arazilere bırakma yoluna gitmekte-
dir. Bu durum önemli çevre sorunlarını berabe-
rinde getirmektedir.

• Çöpler genellikle kentlere yakın açık depolama 
alanlarında toplanmaktadır. Ortaya çıkan yüz 
binlerce ton çöp büyük risk taşımaktadır. Çünkü; 
çöpler zamanla metan gazı üretmektedir. Pat-
lama özelliği bulunan bu gaz bir süre sonra 
patlayabilmektedir. Örneğin İstanbul, Ümraniye 
çöplüğünde ve Ankara Mamak çöplüğünde bu 
tip patlamalar yaşanmış çok sayıda insan yaşa-
mını yitirmiştir.   

• Çöp biriktirme alanlarından sızan kirli sular böl-
gedeki toprak ve su kaynaklarını tümüyle boz-
maktadır. Bu durum canlı ve bitki yaşamını da 
büyük ölçüde sona erdirmektedir. 
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II. Sıvı Atıklar
• İnsan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan sıvı 

atıklar, Dünyadaki kirliliğin önemli kaynakla-
rındandır. Konutlardan ve sanayi tesislerinden 
çıkan kanalizasyon suları, tarımsal ilaçlar, kim-
yasal maddeler bu kirliliğin temelinde yatan fak-
törlerdir. 

• Sıvı atıklar son iki yüzyıldır arıtma işlemi ge-
çirmeden akarsu, okyanus ve denizlere bıra-
kılmaktadır. Bu durum su kaynaklarının büyük 
ölçüde tahrip olmasına yol açmıştır. 

• Su kaynaklarının bu denli kolay kirletilmesinde 
ayrıştırma işleminin zorluğu ve denizlerin bu 
kirliliği göstermemesi etkili olmuştur. Ancak, su 
dolaşımının sınırlı oldu denizler büyük kirliliğe 
sahne olmaktadır. Örneğin, İzmir ve İzmir kör-
fezleri bu durumun en güzel örnekleridir. 

Sıvı Atıkların Etkileri

 Fiziksel Etkileri 

 • Suyun, sıcaklık, tat ve koku özellikleri deği-
şir.

 • Fabrika suları, akarsuların sıcaklıklarını artı-
rır.

 • Yüksek sıcaklık, sudaki oksijen miktarını 
azaltarak canlıların ölümüne neden olur.

 Kimyasal Etkileri 

 • Kurşun ve cıva gibi ağır metaller suda birikir.

 • Organik ve inorganik maddeler suda birikir.

 Biyolojik Etkileri

 • Organik atıkların etkisiyle su kaynaklarında 
üreyen algler, küfler ve bakteriler ortaya 
çıkar.

 • Canlı patlaması, sudaki oksijenin tükenme-
sine yol açar.

3. Gaz Atıklar
• Gaz atıklar; termik santraller, sanayi tesisleri, 

taşıtlar, çöp depolama alanları ve diğer yanma 
olaylarından kaynaklanmaktadır. 

B. GERİ DÖNÜŞÜM
Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel veya kim-
yasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek 
tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönü-
şüm denir. İkinci bir tanım olarak da geri dönüşüm 
terimini, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir 
atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri 
ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine ka-
zandırılması olarak açıkla-nabilir. 

Çöpün içindeki geri dönüştürülebilir malzemele-
rin önemli bir miktarını yiyecek ve içecek amba- 
lajlarında kullanılan metal, plastik ve cam atıklar ile 
kağıt ve karton oluşturmaktadır. Tüm bu malzeme-
lerin tekrar üretim sürecine geçmesi için aşağıdaki 
beş temel basamak gerçekleştirilir.

İsviçre’nin Losanne kentinde eko çöp kutusu.  
Kutudaki bölümler ayrıştırılabilir maddeleri göstermektedir. 

Geri Dönüşüm Sisteminin 5 Temel Basa-
mağı:

1. Kaynakta Ayırma: 
Değerlendirilebilir nitelikli atıkları çöple karışmadan 
oluştukları kaynakta ayırarak biriktirme.

2. Değerlendirilebilir Atıkları Ayrı Top-
lama:

Bu işlem değerlendirilebilir atıkların çöple karışma-
dan temiz bir şekilde ayrı toplanmasını sağlar.
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Geri dönüşüm amacıyla toplanmış alüminyum tenekeler.

3. Sınıflama:
Bu işlem kaynağında ayrı toplanan malzemelerin 
cam, metal plastik ve kağıt bazında sınıflara ayrıl-
masını sağlar. 

4. Değerlendirme:
Temiz ayrılmış kullanılmış malzemelerin ekono-
miye geri dönüşüm işlemidir. Bu işlemde malzeme 
kimyasal ve fiziksel olarak değişime uğrayarak yeni 
bir malzeme olarak ekonomiye geri döner. 

Geri dönüşümlü materyaller : 
El ile Ayırma (Kağıtlar)
Gazeteler, kitaplar, karton kutular, magazinler.

Manyetik ayırma
Çelik kutular

Akımla döndürme
Alüminyum kutular

El ile ayırma (Camlar)
Şeffaf cam, Kahverengi cam, Yeşil cam

El ile ayırma (Plastikler)
Şeffaf pet, renkli pet
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Geri dönüşümle;
1. Doğal Kaynaklarımız Korunur:
Doğal kaynaklarımız Dünya nüfusunun artması ve 

tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her 

geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme 

tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli 

atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynak-

larımızı verimli kullanmak zorundayız. Bu nedenle 

geri dönüşüm doğal kaynaklarımızın korunması ve  

verimli kullanılması için son derece önemli bir işlem-

dir. Örneğin; kağıdın geri dönüşümü ile ormanlarda 

ağaçların daha az kesilmesini sağlamış oluruz. 

Benzer şekilde plastik atıklarının geri dönüşümü ile 

petrolden tasarruf sağlanabilir. 

2. Enerji Tasarrufu Sağlanır;
Geri dönüşüm malzeme üretiminde endüstriyel 

işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu 

sağlar. Örneğin; metal içecek kutularının geri dönü-

şümü işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek 

yeni ürün haline dönüştürüldüğünde bu metallerin 

üretimi için kullanılan maden cevheri ve bu cevhe-

rin saflaştırılma işlemlerine gerek olmadan üretim 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde bir alüminyum 

kutunun geri dönüşümünden % 96 oranında enerji 

tasarrufu sağlanabilir. Benzer şekilde katı atıklarda 

ayrılan kağıdın yeniden işleme sokulması için ge-

rekli olan enerji normal işlemler için gerekli olanın % 

50’si kadardır. Aynı şekilde cam ve plastik atıkların 

da geri dönüşümünden önemli oranda enerji tasar-

rufu sağlanabilir. 

3. Atık Miktarı Azalır
Geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden 

atık miktarında azalma sağlanarak bu atıkların ta-

şınması ve depolanması işlemleri için daha az mik-

tarda alan ve daha az enerji kullanılmış olur. Evsel 

atıklar için bu azalma ağırlık olarak fazla olmamakla 

birlikte hacimsel olarak bakıldığında oldukça önemli 

bir oran teşkil etmektedir. 

4. Geri Dönüşüm Geleceğe ve Ekonomiye 
Yatırım Demektir:

Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik 

yatırımdır. Hammaddenin azalması ve doğal kay-

nakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik 

problemler ortaya çıkabilecek ve işte bu noktada 

geri dönüşüm ekonomi üzerinde olumlu yapacaktır. 

Yeni iş imkanları sağlayacak ve gelecek kuşaklara 

doğal kaynaklardan yararlanma olanağı sağlaya-

caktır. 
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Başlıca çevre sorunlarını yazınız.

����������������

����������������� �
 

Aşağıda verilen tabloda etken ile neden olduğu kirlilik türünü gösteriniz. Bir etken bir çok kirlilik türüne neden 
olabilmektedir. 
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Aşağıda verilen tanımları örnekteki gibi eşleştiriniz. 
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Aşağıda verilen fotoğrafları yorumlayınız. 
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Aşağıda verilen şema üzerinde kirlilik türleri ile çevre sorunlarını gösteriniz. 
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SORULAR
1. Karbonun çeşitli yollarla, farklı kaynaklara ulaşması, değişim geçirmesi.
2. Atmosfere ulaşan zararlı ultraviyole ışınlarını süzerek canlı yaşamını zararlı etkilerden koruyan atmosfer tabakasının 

bozulması
3. Tarlada kalan sap ve ot kalıntılarının yakılması
4. Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üre-

tim sürecine kazandırılması. 
5. Atmosferdeki bazı gazların güneşten gelen enerjinin uzaya geri yansımasını engellemesi.
6. Atmosferde yaşanan karbon artışı sonucunda ortaya çıkan sıcaklık yükselmesi ve bunun neden olduğu çevresel 

değişimler
7. Kurak ve yarı kurak bölgelerde sıcaklık artışına bağlı olarak ortaya çıkan problem.
8. Dünyada karbon salınımı bakımından ikinci sırada yer alan ülke.
9. Hem Los Angeles hem de Londra tipi hava kirlenmesinin görüldüğü ilimiz.

10. Ses şiddeti ölçü birimi.
11. Atom parçalanması sırasında ortaya çıkan gözle görülmeyen etki.
12. Doğal veya beşeri etkenlerle ortaya çıkan, artık kullanılabilme vasfını kaybetmiş maddelere verilen isim.
13. Egzozlardan çıkan gazların (karbonmonoksit, netrojenoksit, kükürtdioksit) güneş ışığının etkisi ile karbondioksite 

dönüşmesi sonucunda ortaya çıkan kirlenmedir. 
14. Hava kirliliğine bağlı olarak yağmur sularındaki Ph değerinin normalin altına düşmesi. 
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1. Sulak alanlar ve bataklıkların faydaları ile il-
gili olarak verilen;

 I. Biyolojik çeşitliliğin yoğun olduğu alanlardır. 
 II. Yer altı sularını dengelerler. 
 III. Sinek ve parazitlerin yaşama alanlarıdır. 
 IV. İçme suyu olarak değerlendirilmektedirler.  
 bilgilerden hangileri yanlıştır?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) I ve III E) II ve IV

2. Sera gazları içinde hangisinin oranındaki 
değişim diğerlerinden daha büyük olum- 
suzlukların ortaya çıkmasına yol açmakta-
dır?

 A) Metan
 B) Karbonmonoksit
 C) Karbondioksit
 D) Su buharı
 E) Azotoksit

3. Sera gazları ile aşağıdakilerden hangisi ara-
sında bir neden-sonuç ilişkisi bulunmakta-
dır?

 A) Asit yağmurları
 B) Los Angeles tip hava kirlenmesi
 C) Küresel ısınma
 D) Ozon tabakasının seyrelmesi
 E) Geri dönüşüm

4. “İnsanın sayısal olarak hızlı artışı beraberinde 
büyük tüketimi getirmiştir. Kitlesel tüketim kül-
türü, doğal kaynakların alabildiğine yok edilmesi 
ve yerine yenilerinin konulamaması sorununu 
ortaya çıkarmıştır. Sanayileşme ve aşırı kent-
leşme kirlenmenin belirli bölgelere toplanmasına 
yol açsa da “sorunlar yalnızca gelişmiş ülkeleri 
etkilemektedir” denilemez. Çünkü, Dünya birbi-
rine bağlı sistemlerin ortak işleyişi ile yaşamın 
devam ettiği bir gezegendir.”
Yukarıda verilen paragrafta aşağıdakilerden 
hangisine vurgu yapılmamıştır?

 A) Ekosistemin parçalardan oluştuğuna
 B) Sanayileşmiş bölgelerde kirlenmenin yoğun 

olduğuna
 C) Aşırı tüketimin doğal kaynakları olumsuz et-

kilediğine
 D) Geri dönüşümün gerekliliğine
 E) İnsan sayısının ve sanayi tesislerinin hızlı 

artışına

5. Su kullanım oranı ile ülkelerin gelişmişlik düzeyi 
arasında doğru orantı vardır.
Verilen bilgiye göre aşağıdaki ülkelerden 
hangisinde kişi başına düşen su kullanımı 
en düşüktür?

 A) ABD B) Rusya C) Çin
 D) Türkiye E) Hindistan

6. Doğal kaynaklardan yararlanılarak oluşturulan 
ürünlerin bir kısmı atık haline geldiklerinde do-
ğaya büyük zararlar vermezler. Bu tip atıkların 
olumsuz etkisi görsel kirlilik oluşturmalarıdır. 
Aşağıda verilen maddelerden hangilerinin 
atıkları bu duruma örnek olarak gösterilebi-
lirler?

 A) Cam kırıkları
 B) Pet şişeler
 C) Tıbbi atıklar
 D) Kimyasal maddeler
 E) Piller
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10. Egzoz gazlarının, Güneş ışınlarının etkisi ile 
karbondioksite dönüşmesi sonucunda olu-
şan ve sağlık problemlerine yol açan hava 
kirliliği türü ülkemizde en çok hangi mer-
kezde görülmektedir?

 A) Mersin B) Çorum C) Erzurum
 D) İstanbul E) Kars

11. I. Ekonomik kazanç sağlanır.
 II. Doğal kaynak kullanımı artar. 
 III. Çevre kirliliği azalır.
 IV. Biriktirilen atık miktarı azalır.

Geri dönüşüm süreci ile ilgili olarak verilen-
lerden hangileri yanlıştır?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 
 D) II ve III E) III ve IV

12. Toprak kirliliğinde aşağıdaki kaynaklardan 
hangisinin etkisi olduğu söylenemez?

 A) Tarım ilaçları

 B) Suni gübre

 C) Maden işletmelerinden çıkan atıklar

 D) Asit yağmurları

 E) Küresel ısınma

13. Aşağıda verilenlerden hangisi küresel ısın-
manın nedenleri arasında gösterilemez?

 A) Sanayileşme
 B) Kömür tüketiminin artması
 C) Solunumla ortaya çıkan karbondioksit oranı-

nın artması
 D) Ormanların tahrip edilmesi
 E) Atmosferdeki sera gazlarının artması

7. “Hidrojen iyonlarının herhangi bir çözeltideki ak-
tivitesi pH (Power of Hidrogen) ile ifade edilir. 
pH değerinin 7 olması nötr, 7’nin altında olması 
asitli ve 7’den büyük olması bazik ya da alkali 
koşulları göstermektedir. Normalde bir yağmur 
suyunun pH değeri 5.6 olur. Yağmur suyundaki 
PH değerinin 5.6 altının altına inmesine asit 
yağmuru denilmektedir.” 
Yukarıda açıklanan olay,

 I. kireçtaşı, mermer ve kumtaşlarının hızla 
aşınması, 

 II. bitki örtüsünün tahrip olması,
 III. tarihi eserlerin tahrip olması 

gibi durumlardan hangilerine neden olmak-
tadır?

 A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve II
 D) II ve III E) I – II ve III

8. Çernobil nükleer santralinde yaşanan sızıntı 
aşağıdakilerden hangisine neden olmamış-
tır?

 A) Tarım ürünlerinin bozulmasına
 B) Bebeklerde bazı anormalliklerin ortaya çık-

masına
 C) Doğu Avrupa kentlerinde hava kirliliğinin ya-

şanmasına
 D) Kent çevresinde binlerce insanın kanserden 

ölmesine
 E) Radyoaktif maddelerin Dünya geneline yayıl-

masına

9. I. Kaynakta Ayırma
 II. Değerlendirilebilir Atıkları Ayrı Toplama
 III. Sınıflama
 IV. Değerlendirme
 V. Yakma

Yukarıda verilenlerden hangisi geri dönüşü-
mün aşamalarından biri değildir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V
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14. 
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Dünya haritası üzerinde gösterilen alanlar-
dan hangilerinde ağaçlandırma çalışmaları 
yapılmaktadır?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) IV ve V E) I ve IV

15. Betonlaşmanın yer altı suları üzerindeki 
olumsuz etkileri düşünüldüğünde aşağıda 
verilen ülkelerden hangisinde problem di-
ğerlerinden daha fazladır?

 A) Brezilya B) Nijerya C) Afganistan
 D) Japonya E) Türkiye

16. Aşağıdaki grafikte kıtalara göre orman alanla-
rındaki değişimin oransal dağılışı verilmiştir. 
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Tablodan yararlanılarak aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Afrika’da orman alanlarının daralması tarım 
alanları açılmasının bir sonucudur.

B) Asya’da orman alanlarının genişlemesi, 
ağaçlandırma çalışmalarının bir sonucudur.

C) Orman alanlarında en büyük azalma Orta 
Amerika’da gerçekleşmiştir. 

D) Güney Amerika’da orman alanları genişle-
miştir. 

E) Avrupa’da ağaçlandırma çalışmaları başa-
rılı olmuştur.

17. 
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Bir metropol kentte 1960-2007 yılları ara-
sında bazı unsurlarda yaşanan değişimin 
gösterildiği haritaya göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Kentin nüfusu büyük oranda artmıştır. 
B) Havaalanları kentin içinde kaldığından gü-

rültü kirliliği sorunu ortaya çıkmıştır. 
C) Kentte büyük otoyollar bulunması hava 

kirliliği üzerinde etkilidir. 
D) Kentin kuzeye doğru genişlemesi toprak 

kirliliğini arttırmıştır.
E) Kent alanının büyümesi kıyı tahribatını art-

tırmıştır. 

18. Sıvı atıklar son iki yüzyıldır arıtma işlemi geçir-
meden akarsu, okyanus ve denizlere bırakıl-
maktadır.

 Aşağıda verilen denizlerden hangisinin taba-
nında canlı yaşamı bulunmaması açıklanan 
durumdan kaynaklanmamaktadır?

 A) Akdeniz
 B) Ege Denizi
 C) Karadeniz
 D) Marmara Denizi
 E) Atlas Okyanusu

123456789101112131415161718
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KONU TESTİ - 2

1. Aşırı yer altı suyu kullanımı, su döngüsüne zarar 
verdiğinden önemli bir çevresel problemdir. Ör-
neğin Konya Ovasında aşırı su çekimine bağlı 
olarak bazı problemler ortaya çıkmıştır.

 I. Su ihtiyacının karşılanamaması
 II. Bitki örtüsünün seyrelmesi
 III. Tuzlu su girişi yaşanması
 IV. Arazide çökmelerin yaşanması

Verilen bilgiye göre aşağıda verilenlerden 
hangisi Konya Ovasında yaşanan problem-
lerden biri olamaz?

 A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
 D) II ve III E) III ve IV

2. Aşağıda, asit yağmurlarının etkilediği alanların 
dağılışı gösterilmiştir. 
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Buna göre asit yağmurlarının dağılışı ile 
aşağıda verilenlerden hangisinin dağılışı 
arasında paralellik bulunmaktadır?

 A) Az gelişmiş ülkeler
 B) Nüfus artış hızının yüksek olduğu alanlar
 C) Orman alanlarının fazla olduğu bölgeler
 D) Sanayinin yoğunlaştığı bölgeler
 E) Küresel ısınmanın fazla olduğu bölgeler

3. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal çevre-
nin insan yaşamına etkilerine örnek olarak 
gösterilemez?

 A) Soğuk bölgelerde giysilerin kalın olması
 B) Sıcak ülkelerde çatı şeklinin düz olması
 C) Yağış miktarının fazla olduğu yerlerde konut-

larda ahşap kullanılması
 D) Dış borcu fazla olan ülkelerin dış alımı azalt-

ması
 E) Kuzey Avrupa ülkelerinde insanların daha iri 

yapılı ve serin kanlı olması

4. Hava kirliliğinin başlıca kaynakları;
 I. Enerji santralleri
 II. Volkanik faaliyetler
 III. Konut ısıtması
 IV. Egzoz gazları
 V. Canlı solunumudur.

Bunlardan hangisinin hava kirliliği üzerin-
deki etkisi diğerlerinden çok daha azdır?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

5. I. Atıkların denize deşarj edilmesi
 II. Katı atıkların geri dönüşüm sistemine alın-

ması
 III. Büyük fabrikalarda arıtma tesisi zorunluluğu-

nun bulunması
 IV. Elektromanyetik antenlerin belirli yerlerde 

toplanması
gibi etkinliklerden hangilerinin çevre kirliliği 
üzerindeki etkisi olumsuz yönde gerçekle-
şir?

 A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II
 D) II ve III E) III ve IV
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KONU TESTİ - 2

6. Tarımsal ilaçlama, gübreleme ve ayıklama 
faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinin en 
fazla bozulmasına yol açar?

 A) Hava
 B) Su
 C) Toprak
 D) Orman
 E) Biyosistem

7. Modern tarımsal etkinliklerin zamanla toprak 
yapısı üzerinde onarılamaz etkilerde bulunduğu 
görülmüştür. Bir yerde modern tarım ne kadar 
eski dönemden beri yapılmaktaysa topraktaki 
bozulma da o kadar eskidir.
Verilen bilgiye göre aşağıdaki alanlardan 
hangisinde tarıma dayalı toprak bozulması-
nın en fazla olduğu söylenebilir?

 A) Erzurum-Kars Platosu
 B) Ankara Ovası
 C) Konya Ovası
 D) İnegöl Ovası
 E) Çukurova

8. “Doğal kaynaklar 1, 2, 3, 4 şeklinde aritmetik 
olarak artarken, nüfus 2, 4, 8, 16 şeklinde ge-
ometrik olarak artmaktadır.” diyen bir araştır-
macı aşağıdakilerden hangisinin insanoğlu 
için büyük bir tehlike olduğunu vurgulamaya 
çalışmaktadır?

 A) Doğal kaynakların tükenme riskini
 B) Hava kirliliğinin artması
 C) Su kaynaklarının bozulmasını
 D) Tarımsal verimin azalmasını
 E) Elektromanyetik kirlenmenin artmasını

9. Aşağıda verilen sanayi ürünlerinden hangisi-
nin kullanım miktarının artması doğal çevre 
üzerinde daha fazla yıkıcı etkide bulunmak-
tadır?

 A) Seramik
 B) Kağıt
 C) Çimento
 D) Konserve
 E) Cam

10. Aşağıda verilenlerden hangisi küresel dü-
zeyde yaşanan bir bozulma olayıdır?

 A) Bursa ovasında tarımsal üretimin azalması
 B) Dünya sıcaklıklarının 2°C artması
 C) Meraların aşırı otlatılması
 D) Atık suların Kızılırmak’a dökülmesi
 E) Aşırı tarımsal ilaçlama yapılması

11. Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik kir-
liliği ortaya çıkaran kaynaklardan biri değil-
dir?

 A) Cep telefonu ve telsizler 
 B) Radarlar
 C) Mikrodalga fırınlar,
 D) TV ve Radyo  verici antenleri
 E) Sokaklardaki hoparlörler

12. Atmosferde bazı gazlar zararlı çevresel etkileri 
nedeniyle kullanım dışı bırakılmıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir ör-
nektir?

 A) CFC(Cloro floro karbon) 
 B) Hidrojen
 C) Karbondioksit
 D) Azot
 E) Argon
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13. Aşağıda verilenlerden hangisi küresel ısın-
manın sonucunda ortaya çıkabilecek deği-
şimlerden biri değildir?

 A) Deniz seviyesinin yükselmesi
 B) Atmosferdeki karbondioksit oranının artması
 C) Orman yangınlarının artması
 D) Buzulların ortadan kalkması
 E) Besin döngüsünün bozulması

14. Aşırı silahlanma insanın neden olduğu en büyük 
tehlikelerden biridir. İleri teknoloji ürünü silahlar 
aşırı yıkıcı etkileriyle, Dünyayı tehdit etmektedir.

 I.  Nükleer silahlar

 II.  Biyolojik silahlar

 III.  Uzun menzilli füzeler

Yukarıda verilen silahlardan hangileri açıkla-
nan duruma örnektir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II E) II ve III

15. Küresel ısınmanın etkileri ile ilgili olarak ve-
rilen aşağıdaki bilgilerden;

 I. Kuzey Yarımkürede yer alan buzulların eri-
mesi

 II. deniz seviyesinin yükselmesi
 III. mevsimler arasındaki dengenin bozulması
 IV. ısınma ile birlikte atmosferdeki nem oranının 

artması
hangileri delta ovalarında yaşayan insanlar 
için en fazla yıkıcı etkiye neden olacaktır?

 B) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) III ve IV

16. Akarsular üzerinde çok sayıda barajın yapıl-
masının tarım üzerindeki en önemli olumsuz 
etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Tarım alanlarında sulama problemi yaşan-
ması

 B) Ovaları besleyen alüvyonların kesilmesi
 C) Tarım alanlarında taban suyu seviyesinin 

düşmesi
 D) Suni gübre kullanımının artması
 E) Toprak kimyasının bozulması

17. I. Küresel ısınma
 II. Asit yağmurları
 III. Ozon tabakasındaki seyrelme
 IV. Toprak kirlenmesi
 V. Hava Kirliliği

Yukarıda verilen bozulma türlerinden han-
gisi yapılan çalışmalar sonucunda olumlu 
yönde düzelme eğilimine girmiştir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

18. Aşağıda verilen atıklardan hangisinin doğa-
daki yok oluş süresi diğerlerinden daha kısa-
dır?

 A) Cam
 B) Kağıt
 C) Teneke kutu
 D) Plastik ambalaj
 E) Pil
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