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Telafi Eğitim Süreci ve Kazanım Kavrama Etkinlikleri

Küresel salgın nedeniyle dünyada ve ülkemizde her alanda birçok önlem alınmış-
tır. Bu önlemlerden biri de 16 Mart 2020 tarihi itibariyle yüzyüze eğitim öğretime 
ara verilmesi olmuştur. Ancak yüzyüze eğitime ara verilse de eğitim süreci, ha-
zırlanan dersler, içerikler ve materyallerin EBA TV ve EBA-internet aracılığında 
uzaktan eğitimle öğrencilere aktarılması yoluyla devam etmiştir.

Öğrencilere uzaktan eğitimle verilen derslerin kritik kazanımlarının yüzyüze 
verilmesi için Eylül ayında telafi eğitimi yapılacaktır. Telafi eğitimi, bütün bir 
dönemin eğitimi değil kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim sürecidir. Bu süreçte 
öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen 
kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisi-
ne yoğunlaşılması amaçlanmıştır. 

Telafi eğitimi için temel derslerin kritik kazanımları belirlenerek kazanım kavra-
ma etkinlikleri hazırlanmıştır. Etkinlikler etkili bir öğrenme deneyimi sağlayacak 
şekilde çeşitli türde sorulardan oluşturulmuştur. Bu etkinliklerle öğrencilerin, 
bilgiyi keşfetme, bütünleştirme, becerileri geliştirme ve başkalarıyla paylaşmaları 
hedeflenmiştir. 

Kazanım kavrama etkinlikleri kısıtlı zamanda gerçekleştirilecek olan telafi eğiti-
minde öğretmenlerin ders sürecini daha işlevsel hale getirmelerini, öğrencilerin 
ise derse etkin katılımını kolaylaştırarak, etkileşimli öğrenme öğretme ortamı 
sağlayacaktır. Kazanım kavrama etkinlikleriyle telafi eğitim sürecinin daha plan-
lı, anlaşılır ve pratik şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.
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Örnek Sorular:

Örnek Soru:

1

Aşağıdaki metinden hareketle Türkiye’de sanayi faaliyetlerinin dağılışında etkili olan faktörlerin bu-
lunması istenir.

Aşağıdaki haritalardan hareketle Türkiye’de sanayi kollarının dağılışı irdelenir.

1. Yönerge

2. Yönerge

Türkiye’de sanayi faaliyetlerinin dağılışını etkileyen başlıca faktörleri yazınız.

Aşağıdakilerin hangisinde sanayi kolu ile dağılış gösterdiği il yanlış eşleştirilmiştir?

1.

1.

Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin dağılışı düzensizdir. Bu durumun yaşanmasında çeşitli faktörler ön plana 
çıkmaktadır. Örneğin ham maddelerin çabuk bozulabilir olması, sanayi tesislerinin bu kaynaklara yakın 
yerlerde kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte sanayi tesislerinin kuruluşu, üretime hizmet 
eden araç gereçlerin temini, ham madde satın alınması ve çalışanlara ait ücretlerin ödenmesinde serma-
yeye ihtiyaç vardır. Sanayideki otomasyon sistemlerinin gelişmesi nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacı ar-
tırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye, vasıflı ve vasıfsız iş gücü açısından önemli bir potansiyele sa-
hiptir. Ülkemizde sanayinin özellikle batı ve kıyı kesimlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun en önemli 
nedenlerinden biri, ilgili yerlerin elverişli ulaşım imkânlarına sahip olmasıdır. Türkiye’de sanayi tesisleri; 
İstanbul, Bursa, İzmir gibi nüfusun fazla olduğu şehirlerde pazar koşullarına bağlı olarak yoğunlaşmıştır.

Konu Türkiye’de Sanayi 40+40+40 dk.

Kazanımlar 11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar.
11.2.20. Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder.

Gerekli Materyaller: Çalışma kâğıdı

2. ÜNİTE: Beşerî Sistemler  

a) ……………………………. b) ……………………………. c) …………………………
ç) ……………………………. d) ……………………………. e) …………………………

A) Çay fabrikası–Rize B) Şeker fabrikası–Uşak C) Zeytinyağı fabrikası–Bursa
D) Margarin fabrikası–Mersin E) Et kombinası–Erzurum

K

Et kombinası Zeytinyağı fabrikası

Mısır ve soya yağı 
fabrikası

Ayçiçeği yağı 
fabrikası

Çay fabrikası Margarin fabrikası
 100  200

km
0

Şeker fabrikası
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Yukarıdaki haritadan yararlanarak aşağıda verilen tabloyu örnekteki gibi tamamlayınız.2.

Sanayi sektörü Türkiye’nin dış ticaret gelirleri içerisinde nasıl bir değişim göstermiştir? Açıkla-
yınız.

1.

Örnek Soru:

1

Fabrika Adı Bulunduğu İl Kuruluş Yeri Seçiminde Belirleyici Olan Faktör
Bakır İzabe Tesisleri Samsun Ulaşım
Ayçiçeği Yağı Fabrikası
Çay Fabrikası
Demir Çelik Fabrikası
Hazır Giyim Sanayisi
Pamuklu Dokuma Sanayisi
Aliağa Rafinerisi
Otomobil Fabrikası

Yıllar Tarım Madencilik Sanayi Diğer
1950 93 5,6 1,4 0
1980 56 6,6 36,9 0,9
1990 15,6 2,5 81,1 0,8
2000 6 1,4 91,9 0,7
2013 3,9 2,6 93,1 0,4
2019 3 1,7 94,8 0,5

Aşağıda verilen tablodan hareketle sanayi sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri incelenir.3. Yönerge

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Türkiye’nin Dış Ticaret Gelirlerinin Sektörel Dağılımı (TÜİK)

K

 100  200
km

0

Çay Fabrikası Hazır Giyim 
Sanayisi

Ayçiçeği Yağı 
Fabrikası

Petrol 
Rafinerisi

Pamuklu Doku-
ma Sanayisi

Demir Çelik 
Fabrikası

Bakır İzabe 
Tesisleri

Otomobil 
Fabrikası
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a) Farklı ham maddelerin ve yarı işlenmiş ürünlerin fabrikalarda işlenerek kullanılabilir (imal edil-
miş) hâle getirilmesi faaliyetine ................................ denir.

b) Türkiye'de nüfus artışı ve hızlı şehirleşme sonucu artan konut ihtiyacı, ..............................................
sanayisinin gelişmesini sağlamıştır.

c) Türkiye'de kereste fabrikalarının ham maddeye bağlı olarak daha çok ..............................................
yoğunlaştığı görülmektedir.

ç) Sanayide vasıflı ve vasıfsız olmak üzere iki çeşit .................................. bulunmaktadır.
d) Sanayi tesislerinin kuruluşu, üretime hizmet eden araç gereçlerin alımı, ham madde satın alın-

ması ve çalışanlara ait ücretlerin ödenmesi için gerekli olan birikime ...................................... denir.

1

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanları getiriniz.1.

Sanayi kolları ile ilgili aşağıda verilen ifadeleri göz önünde bulundurarak tabloyu örnekteki gibi 
doldurunuz.

2.

İfadeler
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İPRAŞ Rafinerisi bu sanayi kolunda yer alır.

Kütahya'daki porselen fabrikaları bu sanayi kap-
samındadır.
Savunma sanayiine ait araçların üretimini kapsar.

Un, makarna, bisküvi, süt ürünleri, bitkisel yağ, 
şeker üretimini kapsar.
Petrokimya, lastik ve ilaç sanayisi bu sanayi ko-
lunda yer alır.
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları bu sanayi 
kapsamındadır.
Hazır giyim, ip, halı ve kilim üretimi bu sanayi 
kapsamındadır.
Kâğıt, kereste, parke, kontraplak, sunta ve mobil-
ya üretimini kapsar.

Türkiye; jeopolitik açıdan siyasi, bölgesel ve ekonomik karmaşanın yoğun olduğu bir bölgede yer 
almaktadır. Bu nedenle savunma sanayiindeki dışa bağımlılığın en aza indirilebilmesi oldukça önem-
lidir. Teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak silah ve araç gereçlerin etkisi her geçen gün artarak 
devam etmektedir. Ordunun modern araç gereçlerle donatılma ihtiyacı, teknolojik yenilenmeyi hız-
landırmış ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu silah, patlayıcı, mühimmat gibi malzemelerin 
üretimi için çeşitli tesisler kurulmuştur.

Ülkemiz açısından savunma sanayii neden önemlidir?3.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki metinden yararlanarak metnin altında yer alan soruyu cevaplayınız.

Aşağıdaki konu kavrama soruları öğrencilere çözdürülür.
Batı Karadeniz’de   Güney Marmara’da   Kıyı Ege’de   ulaşım   sanayi   tarım   tuğla ve kiremit 

kimya maden işleme   ham madde   sermaye   iş gücü   pazar

4. Yönerge
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Türkiye ihracatında hangi sanayi kolları ilk üç sırada yer almaktadır?4.

Ülkemiz ihracatında hangi sanayi kollarında yapılan ihracat miktarı, 2019 yılında bir önceki yıla 
göre azalmıştır?

5.

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış şekilde verilen yerlerle aşağıdaki sanayi tesislerini eşleş-
tiriniz.

6.

4 ve 5. soruları aşağıdaki tablodan yararlanarak cevaplayınız.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

 Gölcük Tersanesi  Et Kombinası (Erzurum)
 Alpullu (Kırklareli) Şeker Fabrikası  Batman Rafinerisi
 Pamuklu Dokuma Fabrikaları (Nazilli / Aydın)  Çan Kalebodur Fabrikası
 Halı Fabrikası (Bünyan / Kayseri)  İskenderun Demir Çelik Fabrikası
 Mobilya Fabrikası (İnegöl / Bursa)  Lokomotif ve Motor Endüstri Tesisleri (Eskişehir)

Sanayi Kolları 2016 2017 2018 2019
Tarıma dayalı işlenmiş ürünler 11.180.572 11.786.741 12.395.160 12.121.899
Kimyevi maddeler ve mamulleri 13.936.294 16.042.218 17.372.117 20.570.444
Hazır giyim 16.965.859 17.045.360 17.642.156 17.700.869
Otomotiv 23.889.626 28.534.556 31.568.468 30.594.198
Elektrik-elektronik ve hizmet 9.987.737 10.500.495 11.309.459 11.242.645
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 2.654.696 2.706.820 2.987.899 3.517.037
Savunma ve havacılık 1.677.513 1.739.453 2.035.333 2.740.988

Bazı Sanayi Kollarının Türkiye İhracatındaki Payı (1000 $, TÜİK)

1

3 9
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6
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Örnek Sorular:

Çıkarımlar yapılarak öğrencilerin dikkati çekilir. 1. Yönerge

Kültürün özellikleri nelerdir?

Kültürü oluşturan maddi ve manevi unsurlar nelerdir?

Kültürleri birbirinden ayırmak için hangi ölçütler kullanılmalıdır?

1.

2.

3.

Bir topluma veya halk topluluğuna özgü sanat eserleri, inanç, dil, din, düşünce, tutum, davranış, örf, âdet 
gibi maddi ve manevi değerlerden oluşan kültür, geleceğe aktarılan ve bir toplumu diğerlerinden farklı 
kılan ortak yaşam biçimini oluşturur. İnsanların bir araya gelerek ortak bir amaç için oluşturduğu bu kav-
ram, sonradan öğrenilen değerler bütünüdür. Toplumu oluşturan bireyler, kültürü yaşayarak ve tecrübe 
ederek öğrenir. Bir toplumda kültür; komşu kültürler, teknolojik gelişmeler, coğrafi konum, iklim, yeryü-
zü şekilleri, toprak özellikleri, su kaynakları vb. coğrafi özelliklere bağlı olarak şekillenir. 

Kültürün toplumlara has bazı özellikleri vardır. Bunların en önemlisi, kültürün bireyler tarafından öğre-
nilip benimsendikten sonra kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Bireyleri ortak değerler etrafında birleştirerek 
toplumsal bir özellik gösteren kültür, birey ve toplumlar tarafından kullanıldığında anlam kazanır. Belirli 
kuralları olan, toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan bu kavram, ihtiyaca cevap verememesi veya 
farklı kültürlerle etkileşime geçmesi durumunda zaman içinde değişebilir. Her toplumda farklı özelliklere 
sahip olan kültür, maddi (somut) ve manevi (soyut) unsurlardan oluşur.

Konu Kültür Bölgeleri 40+40 dk.

Kazanımlar 11.3.2. Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar.
11.3.3. Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder.

Gerekli Materyaller: Çalışma kâğıdı

3. ÜNİTE: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2
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Kültür ile ilgili aşağıdaki sorulardan çıkarımlar yapılarak öğrencilerin dikkati çekilebilir.2. Yönerge

Dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli kültürler oluşmuştur. Aşağıdaki görsellerde temsil edilen kültürlerle 
bu kültürlerin ait oldukları yerlerin harita üzerinde eşleştirilmesi istenir.

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

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

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

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

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

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

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

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

Örnek Soru:

Görsellerin altlarında yer alan noktalı yerlere haritadaki kültür bölgelerinin adlarını numarala-
rıyla birlikte yazınız. 

Haritanın lejantını tamamlayınız. 

1.

2.

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

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

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

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

 2000
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0
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.....................................
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Aşağıdaki görsellerde Türk kültürüne ait hangi unsurların yer aldığı ile ilgili çıkarımlar yapılması 
istenir.

3. Yönerge

Örnek Sorular:
Yukarıda verilen görsellerde Türk kültürüyle ilgili hangi unsurların yer aldığını altlarındaki 
boşluklara yazınız.

Yukarıdaki a, b, h ve ı görsellerinde yer 
alan kültürel unsurları harita üzerinde-
ki numaralarla eşleştiriniz.

Türk kültürünün geniş alanlara yayılmasının nedeni nedir?

1.

2.

3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a ...........................................
b ...........................................
h ...........................................
ı ...........................................
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Aşağıda yer alan kavramlarla bu kavramların açıklamalarını eşleştiriniz.1.

Kültür bölgelerinin oluşturulması, kültürü meydana getiren maddi ve manevi unsurların çeşitliliğin-
den dolayı oldukça güçtür. Ancak her kültür bölgesinin kendine özgü birtakım özellikleri vardır. Bu 
bölgelerin oluşturulmasında ön plana çıkan iki önemli kültür ögesi dil ve dindir.

2.

a ……………… bir kültürün doğduğu, ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı yerdir

b
……………….; toplumsal gelişme süreci içerisinde oluşan, bir topluma veya 
halk topluluğuna özgü sanat eserleri, inanç, dil, din, düşünce, tutum, davranış, 
örf, âdetler gibi maddi ve manevi değerler bütünüdür.

c ……………….; genel anlamda dil, din ve ırk gibi özelliklere göre bir alanda 
ortak olarak ortaya çıkan kültürel yapıdır.

ç
………………..; geçmişten günümüze kalan anıt, mabet, heykel, kale, saray, şe-
hir gibi somut tarihî ve sanatsal değerler ile dil, din, ahlak kuralları, geleneksel 
müzik, geleneksel dans, örf ve adetler gibi soyut değerlere denir.

d …………………., belli bir toplumda kültürün maddi ve manevi ögelerinin içe 
ya da dışa doğru yayılmasıdır.

e …………………. taşınabilir ve taşınmaz miras olarak iki gruba ayrılmıştır (anıt-
lar, heykeller, resimler, arkeolojik eserler, kitabeler, kitaplar, peyzajlar vb.).   

Kültür

Kültür ocağı

Kültürel yayılma

Maddi (somut) 
unsur

Kültürel miras

Manevi (soyut) 
unsur

Kültür bölgesi

Kültürel peyjaz

a

I

II IV

III

V

Verilen bilgilere göre yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanların hangileri aynı kültür bölgesin-
de yer almaktadır?

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

Aşağıdaki konu kavrama soruları öğrencilere çözdürülür.4. Yönerge
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Kuşaklara aktarılan semboller; toplumun varlık nedeni olmakta, bütünlük ve uyum içinde o toplu-
mun kültürel sistemini oluşturmaktadır. İlkel toplumlarda mit ve söylemler aracılığıyla gerçekleştiri-
len kültür aktarımını günümüzde kitle iletişim araçları üstlenmiş vaziyettedir. Özellikle uluslararası 
ve sosyal medya platformları, popüler kültüre ait sembolleri gelişmiş ülkelerden geri kalmış ülkelere 
ihraç etmektedir. 

3.

Tarihi çok eskilere dayanan ve dünyanın en eski kültürlerinden olan Türk kültürü, Orta Asya’da or-
taya çıkmış ve bu bölgenin doğal şartlarına bağlı olarak şekillenmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türk kültürünün genel özellikleri arasında  yer almaz?

4.

Türk kültürü, doğuşundan günümüze kadar geçirdiği süreçler açısından birçok kültürle etkileşime 
girmiştir. Bunlara Hint, Çin, Pers, İslam ve Batı kültürleri örnek verilebilir. Fakat Türk kültürü ken-
dine has özelliklerini kaybetmemiştir. Bunda Türklerin tarihin hemen her döneminde devlet kurma-
sının önemli bir etkisi vardır. Bununla birlikte kurulan devletler içerisinde yaşayan halklara inanç ve 
yaşam tarzlarını değiştirmeleri konusunda hiçbir zaman baskı yapılmamıştır.
Buna göre Türklerle ilgili
I. Geniş bir coğrafyaya yayılmaları,
II. Bağımsızlıklarına düşkün olmaları,
III. Barışçıl ve birleştirici bir medeniyete sahip olmaları
özelliklerden hangileri çıkarılabilir?

5.

Yukarıdaki haritada kitle iletişim araçlarıyla kültür aktarımının gerçekleştiği beş farklı doğrultu gösteril-
miştir.

Buna göre hangi doğrultuda kitle iletişim araçlarının kültürel bütünleşmeye ve benzerliğe etkisi 
daha fazladır?

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

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

A) Çok eski ve köklü bir kültürdür.
B) Hem göçebe hem de yerleşik özellikler taşır.
C) Karasal iklimin etkisinde kalmıştır.
D) Birçok kültürden etkilenmiştir.
E) Etki alanı Asya Kıtası ile sınırlıdır.

III
IV

V

III

2
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Türk kültürünün kültür ocağı ve dünyaya yayılışı ile ilgili bir harita çizilecektir. Bu haritada

• Türk kültür ocağı kırmızı,
• Türk kültürünün ilk genişleme alanı sarı,
• Türk kültürünün günümüzdeki genişleme alanı ise turuncu renk ile gösterilecektir.

6.

A) 1. harita seçilerek I numaralı bölge sarı, II numaralı bölge kırmızı, III numaralı bölge de turuncu 
renkle gösterilir.

B) 2. harita seçilerek I numaralı bölge kırmızı, II numaralı bölge sarı, III numaralı bölge de turuncu 
renkle gösterilir.

C) 1. harita seçilerek I numaralı bölge turuncu, II numaralı bölge sarı, III numaralı bölge de kırmızı 
renkle gösterilir.

D) 2. harita seçilerek I numaralı bölge turuncu, II numaralı bölge sarı, III numaralı bölge de kırmızı 
renkle gösterilir.

E) 1. harita seçilerek I numaralı bölge kırmızı, II numaralı bölge sarı, III numaralı bölge de turuncu 
renkle gösterilir.

Verilen bilgiler doğrultusunda çizilecek harita ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Harita

III
II
I

2. Harita

III

III

2
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Konu Medeniyetler Merkezi Anadolu 40 dk.

Kazanımlar 11.3.4. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir.

Yönerge 1  Tarih boyunca Anadolu’da kurulan medeniyetlere kısaca değinilerek günümüze kadar gelen eserlere 
örnekler verilir. Anadolu’nun medeniyetler merkezi olmasında Türkiye’nin coğrafi özelliklerinin etk-
leri açıklanır. Öğrencilerden aşağıdaki etkinlikleri cevaplaması istenir.

Yönerge   

Türkiye, insanların ilk yerleşimleri kurduğu çağdan günümüze kadar farklı medeniyetlerin kuruluş 
ve gelişim merkezi olmuştur. Anadolu zengin bir tarihi ve kültürel birikime sahiptir.
Türkiye’nin coğrafi konumuna ait özellikler ülkemizin medeniyetler merkezi olması üzerinde nasıl et-
kili olmuştur?

Tarih boyunca önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olan Anadolu’da farklı dönemlerde kurulan 
medeniyetlere ait önemli eserler vardır.
Aşağıda görselleri verilen tarihî eserlerin hangi döneme  (Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı)  
ait olduğunu yazınız.

3. ÜNİTE> Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Türkiye’nin Coğrafi Konum 
Özellikleri Türkiye’nin Medeniyetler Merkezi Olması Üzerindeki Etkileri

Asya ve Avrupa arasında 
yer alması

Su kaynaklarının ve verimli 
toprakların varlığı

Önemli ticaret yollarının 
Anadolu’dan geçmesi

Yazılıkaya/Eskişehir

Selimiye Camii/Edirne

Çİfte Minare/Erzurum

Yerebatan Sarnıcı/İstanbul

Aspendos Tiyatrosu/Antalya

Hattuşaş (Boğazköy) Antik 
Kenti/Çorum

1.

2.

3
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2.

Konu Ülkeler Arasındaki Ekonomik Etkileşim 40 dk.

Kazanımlar 11.3.5. Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar.

Yönerge 1  Ülkeler arasında gerçekleşen ticari  faaliyetler; ham madde alanları, üretim ve pazar bölgeleri ile 
ilişkilendirilerek açıklanır. Küresel ticaretin uluslararası ticaretteki rolü vurgulanır. Turizm faali-
yetlerinin ülkeler arasındaki politik, ekonomik ve sosyokültürel etkilerine yer verilir. Öğrencilerden 
aşağıdaki etkinlikleri cevaplaması istenir.

Yönerge   

Ülkelerin kendilerinde hiç bulunmayan ya da üretiminin yüksek maliyet gerektirdiği ürünleri başka
ülkelerden temin etmesi, kendilerinde var olan ürünlerin fazlasını da ihtiyaç sahibi ülkelere satması 
küresel ticaret olarak adlandırılır.  Ticaret, üretim ve tüketim faaliyetleriyle ortaya çıkar. Doğada yer 
alan işlenmemiş ya da yarı işlenmiş doğal kaynaklara ham madde adı verilir. Tarım ve hayvancılık 
ürünleri, madenler, petrol ve doğal gaz gibi maddeler birer ham maddedir. Üretim, ham maddelerin 
işlenerek mamul (işlenmiş) maddelere dönüştürülme sürecidir. Pazar ise ham ya da mamul madde-
lerin tüketildiği bölgelerdir.

Aşağıdaki haritada işaretli alanların ticari özelliklerini verilen numaralarla eşleştiriniz ve bu alanların 
uluslararası ticaretteki yerini belirleyiniz.

Ülkeler ve bölgeler arası etkileşimdeki en önemli dinamiklerden biri turizmdir. Turizm; ekonomi-
den politikaya, sosyokültürel yapıdan ekolojiye kadar pek çok alanda etkilidir.
Turizmin ülkeler arasındaki  politik, ekonomik ve sosyokültürel etkilerine örnekler veriniz.

3. ÜNİTE> Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

1.

I- Petrol üretim alanı V-  Orman ürünleri sanayi için 
ham madde alanı

VI-  Hububat dış satımında ilk 
sıradaki ülke

II- Tüketimin fazla olduğu pazar

III- Doğal gaz üretim alanı

IV- Ucuz iş gücüne sahip üretim 
bölgesi

VI

Politik etkiler

Ekonomik etkiler

Sosyokültürel etkiler

4
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Konu Japonya’nın Sanayileşme Süreci 40 dk.

Kazanımlar 11.3.7. Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 

Japonya’nın sanayileşme süreci ülkedeki sanayi  faaliyetlerinin gelişiminde etkili olan faktörelere yer 
verilerek  açıklanır. Ülkenin coğrafi olanaklarının sanayileşme açısından oluşturduğu avantaj ve 
dezavantajlara yer verilir. Öğrencilerden aşağıdaki etkinlikleri cevaplamaları istenir.

Yönerge   

Japonya dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden biridir. İngiltere, Fransa ve Almanya’ya göre geç 
sanayileşen ülke, ileri teknolojiye dayalı sanayi hamleleriyle dünyanın 3. büyük ekonomisi olmayı 
başarmıştır. Japonya’nın dış satımında yüksek teknoloji ürünlerinin, elektronik, otomotiv ve kimya 
sanayisi ürünlerinin  payı fazladır. Japonya’nın sanayileşme potansiyeli, sanayinin kurulması ve ge-
lişimi için gerekli faktörlerin avantaj ve dezavantaj oluşturma durumuna göre tabloda belirtilmiştir.

Japonya, uretim alanında robot kullanımı bakımından dunyanın onde gelen ulkelerinden biridir. 
Ülkede 250 binin uzerinde endustriyel robot; otomotiv, elektronik, beyaz eşya gibi sanayi dallarında 
kullanılmaktadır.

Japonya’nın sanayileşme sürecinde endüstriyel robotların kullanılmasının sağladığı avantajlar neler-
dir?

3. ÜNİTE> Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

1.

2.

Sanayileşmede Etkili Olan Faktörler

Ülke Sermaye Ham madde İş gücü Teknoloji Enerji kaynakları Pazar Ulaşım

Japonya + - + + - + +

Buna göre Japonya’nın ham madde ve enerji kaynakları bakımından yetersiz olmasına karşılık sana-
yileşmiş bir ülke olması, ekonominin küreselleşmesi bağlamında nasıl açıklanabilir?

5
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Farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkelerin tarım uygulamalarında farklılıklar görülür. Modern tarım 
yöntemleri kullanılarak tarımsal üretimin artırılması ülke ekonomilerine katkı sağlar. Tarımsal üre-
timin artış gösterdiği gelişmiş ülkelerde tarım; sermaye birikiminin oluşmasında, vergi gelirlerinin 
artmasında, dış satım yapılarak döviz girdisi sağlamada ve bazı sanayi kollarına ham madde oluş-
turmada önemli rol oynar. Tarımda makineleşme ise iş gücünün önemli bir bölümünün sanayi ve 
hizmet sektöründe görev alabilmesine olanak tanır.
Aşağıda verilen tarım uygulamaları ile görselleri eşleştiriniz.
I. Gelişmiş ülkelerde sulamalı tarım yapılmaktadır. 
II. Gelişmekte olan ülkelerde tarımda çalışan nüfus fazladır.
III. Gelişmiş ülkelerde seracılık uygulamaları iklim koşullarına bağımlılığı azaltır. 
IV. Gelişmekte olan ülkelerde tarım geleneksel koşullarda yapılır, tarımda makine kullanımı yaygın 
değildir.
V. Tarım zararlılarına karşı ilaç kullanılarak tarımsal üretim korunur.
VI. Gelişmiş ülkelerde makineli tarım yapılır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

Gelişmiş ülkelerde tarımda modern yöntemler kullanılır.  Buna göre sulama ve  gübreleme yaygın 
olduğu için verim ve gelir ................. . Gelişmiş ülkelerde tarımda iklime bağımlılık ................ . Tarım 
alanlarında makine kullanımı yaygın olduğu için tarımda çalışan nüfus .................... .

Nijerya, Hindistan, Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelerde tarım sektöründeki ilerlemelerin ve ta-
rımda modern yöntemleri kullanılmasının sosyoekonomik  sonuçlarını açıklayınız.

1.

2.

3.

Konu Tarım Yöntemleri ve Ekonomi İlişkisi 40 dk.

Kazanımlar 11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder.

Farklı gelişmişlik seviyesine sahip ülkelerdeki tarımsal uygulamalara yer verilir. Tarımın ekonomi-
deki yeri açıklanır. Öğrencilerden aşağıdaki etkinlikleri cevaplaması istenir.

Yönerge   

3. ÜNİTE> Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

6
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Yönerge Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütlerin amaçları işlevleri ve etki alanlarıyla ilgili kısaca bilgi verilir. 
Türkiye’nin bu örgütlerle ilişkisine değinilir. Öğrencilerden verilen etkinliği cevaplaması istenir.

Konu Küresel ve Bölgesel Örgütlerin Genel Özellikleri 40 dk.

Kazanımlar 11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir.

3. ÜNİTE: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler  

1 2

4

65

3

7 8

7
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Örgüt Adı Haritası

Etki Alanı 
(Küresel 

veya 
Bölgesel)

Yapısı
(Siyasi, 

Ekonomik 
veya Askerî)

Yönetim 
Merkezi Amacı

Türkiye’nin 
Üyelik 

Durumu

D-8 
(Gelişen 8 Ülke) Küresel

BDT 
(Bağımsız Dev-
letler Topluluğu)

Geçmişte Sosyetler Birliği 
yönetimi altında bulunan 
ülkelerin tarihî ve kültürel 
bağlarını koruyarak araların-
daki iş birliğinin sürmesini 
sağlamaktır.

AB
(Avrupa Birliği)

KEİ 
(Karadeniz Eko-
nomik İşbirliği)

İstanbul 
(Türkiye)

OECD 
(İktisadi İşbirli-
ği ve Geliştirme 
Teşkilatı)

1

BM
(Birleşmiş Mil-
letler)

OPEC 
(Petrol İhraç 
Eden Ülkeler 
Örgütü

Üye 
değildir.

İİT 
(İslam İşbirliği 
Teşkilatı)

Siyasi

20. yüzyılda yaşanan I ve II. Dünya savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş, siyasi ve eko-
nomik alanlarda birçok sorun meydana gelmiştir. Bu siyasi, askerî ve ekonomik sorunların tekrar 
yaşanmaması için başta BM olmak üzere küresel ve bölgesel örgütler kurulmuştur.

Kuresel ve bolgesel orgutlere ait aşağıda verilen tabloyu on bilgilerinizden ve yukarıdaki haritalar-
dan yararlanarak uygun şekilde doldurunuz.

1.

7
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Yönerge Çevre sorunu türleri, tükenebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları ile küresel çevre sorunları açık-
lanır. Gelişmişlik seviyeleri farklı olan ülkelerin doğal kaynak kullanım şekilleri ve çevresel etkileri 
örneklendirilir. Öğrencilerden aşağıdaki etkinlikleri cevaplamaları istenir.

Konu Çevre Sorunları ve Etkileri 80 dk.

Kazanımlar 11.4.1. Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır.
11.4.3. Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder.
11.4.4. Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımını çevresel etkileri açısından değerlendirir.
11.4.6. Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder.

4. ÜNİTE: Çevre ve Toplum   

Çevre, canlı ve cansızların oluşturduğu ortamdır. Canlıların varlık ve gelişimlerini sürdürmelerini 
sağlayan ekolojik dengenin bozulması çevre sorunu olarak adlandırılır. Aşağıda verilen çevre sorun-
larının başlıca sebepleri ile görselleri eşleştiriniz.
1. Plansız sanayileşme sonucu hava, su ve toprak kirliliğinin yaşanması 2. Plansız kentleşme  3. Aşırı 
avlanma sonucu canlı türlerinin azalması 4. Anız yakma, kimyasal ilaç ve gübrenin aşırı kullanımı 
gibi tarım uygulamaları  5. Orman tahribi 6. Madencilik faaliyetleri

Fosil yakıtlar ile radyoaktif elementlerden oluşan yenilenemeyen (geleneksel) enerji kaynakları, kul-
lanıldıkça biter ve normal şartlarda bunların yenilenmesi çok uzun zaman alır. Yenilenebilir (alterna-
tif) enerji kaynakları ise adından da anlaşılacağı üzere kısa sürede kendini yenileyebilme özelliğine 
sahiptir.
Aşağıda verilen tablo üzerinde geleneksel enerji kaynakları ile alternatif enerji kaynaklarını belirtilen 
özelliklere göre karşılaştırınız.

Geleneksel Enerji Kaynakları 
(Petrol, kömür ve doğal gaz)

Alternatif Enerji Kaynakları 
(Rüzgâr, güneş, biyoenerji vb.)

Tükenebilirlik

Elektrik enerjisi üretme maliyeti

Çevresel etkileri

Dışa bağımlılığa etkisi

1.

2.

8
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Çevre sorunlarının temelinde doğal kaynakların nasıl kullanıldığı, beşerî ve ekonomik faaliyetlerin 
doğa ile ne kadar uyumlu olduğu gerçeği yatar. Ülkeler, ekonomik faaliyetlerini sürdürürken doğal 
kaynak kullanımında farklı uygulamalara sahiptir. İnsanların çevre bilincine, hükûmetlerin çevre 
politikalarına ve çevre koruma stratejilerine bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin ekosistem üzerin-
deki etkilerinde ve yaşanan çevre sorunlarında ülkelere göre farklılıklar görülür.
Aşağıdaki görsellerde farklı ülkelere ait doğal kaynak kullanım örnekleri verilmiştir. Verilen doğal 
kaynak kullanım örneklerini çevresel etkileri açısından yorumlayınız.

Hızla yayılan ve geniş alanlarda etkileri görülen çevre sorunları küresel çevre sorunları olarak ad-
landırılır. Başlıca küresel çevre sorunları; ormansızlaşma, ozon tabakasının seyrelmesi, atmosferin 
sera etkisindeki  artış, okyanus kirliliği, asit yağışları ve biyoçeşitlilikteki azalmadır.
Aşağıdaki tabloda bazı küresel çevre sorunlarının oluşum ve yayılma sebepleri verilmiştir. Özellik-
leri verilen çevre sorunlarının adlarını karşısına yazınız.

3.

4.

Küresel Çevre Sorunlarının Oluşum Nedeni ve Sonuçları Küresel Çevre 
Sorunu

Kükürt oksit, azot oksit gibi hava kirleticilerinin havadaki su molekülleriyle bir-
leşmesi sonucu oluşur. Bu çevre sorunu; ağaçların ölmesine, göl sularının kirlen-
mesine ve tarihî yapıların yüzeylerinin aşınmasına yol açar. 

Spreylerin yanı sıra buzdolaplarında ve soğutucularda kullanılan kloroflorokar-
bon (CFC) gazları nedeniyle ortaya çıkan çevre sorunudur.

Fosil yakıt kullanımı, orman tahribi ve tarımsal uygulamalar sonucunda atmos-
ferdeki karbondioksit, azot oksit gibi gazların artmasıyla ortaya çıkan çevre so-
runudur. Bu gazlar, havanın ısınmasına ve küresel iklim değişimine neden ol-
muştur.
Kirlilik ve doğal yaşam alanlarının yok olması (orman, göl, sulak alan gibi) nede-
niyle ortaya çıkan küresel çevre sorunudur.

Rüzgar türbinleri ve lale bahçeleri Yasalara uygun ormancılık faaliyeti Modern atık su arıtma tesisi

Kömür madeni ve kömürle çalışan termik 
santral

Yasa dışı ormancılık faaliyetleri Fabrika atıklarının gelişigüzel salınması

8
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CEVAP ANAHTARLARI

1.

D1.

2.

1.

1.

2.

1. Yönerge

2. Yönerge

3. Yönerge

4. Yönerge

Etkinlik No.: 1

Ülkemizin dış ticaret gelirleri içerisinde sanayi sektörünün payı 
1950'de %1,4 iken ilerleyen yıllarda bu oran sürekli artarak 
2019 yılında %94,8'e yükselmiştir. 1950 yılında %1,4'lük oranla 
3. sırada yer alan sanayi, 1980’li yıllarda %50’lik paya ulaşmış 
ve bu yıllardan sonra sektörler içerisinde en yüksek orana sahip 
olmuştur.

Türkiye jeopolitik açıdan siyasi, bölgesel ve ekonomik karma-
şanın yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. Ayrıca dışa 
bağımlılığı azaltma ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını kar-
şılama açısından savunma sanayisi önemlidir.

Otomotiv, kimyevi maddeler ve mamulleri, hazır giyim

Otomotiv, elektrik-elektronik ve hizmet, tarıma dayalı işlenmiş 
ürünler sanayisinde yapılan ihracat miktarı 2019 yılında bir ön-
ceki yıla göre azalmıştır.

a) sanayi 
b) tuğla ve kiremit 
c) Batı Karadeniz’de 
ç) iş gücü 
d) sermaye

3.

4.

5.

6.

a) ham madde 
b) enerji kaynakları 
c) sermaye 
ç) iş gücü 
d) ulaşım 
e) pazar

Fabrika Adı Bulunduğu 
İl

Kuruluş Yeri 
Seçiminde Belirleyici 

Olan Faktör

Bakır İzabe 
Tesisleri

Samsun Ulaşım

Ayçiçeği Yağı 
Fabrikası

Edirne Ham madde

Çay Fabrikası Rize Ham madde

Demir Çelik 
Fabrikası

Zonguldak Enerji

Hazır Giyim 
Sanayisi

İstanbul Pazar, sermaye, ulaşım 
ve iş gücü

Pamuklu Dokuma 
Sanayisi

Adana Ham madde

Aliağa Rafinerisi İzmir Ulaşım

Otomobil Fabrikası Bursa İş gücü, sermaye, 
ulaşım, pazar

İfadeler
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İPRAŞ Rafinerisi bu sanayi 
kolunda yer alır.

Kütahya'daki porselen 
fabrikaları bu sanayi kapsa-
mındadır.

Savunma sanayiine ait 
araçların üretimini kapsar.

Un, makarna, bisküvi, süt 
ürünleri, bitkisel yağ, şeker 
üretimini kapsar.

Petrokimya, lastik ve ilaç 
sanayisi bu sanayi kolunda 
yer alır.

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları bu sanayi 
kapsamındadır.

Hazır giyim, ip, halı ve 
kilim üretimi bu sanayi 
kapsamındadır.

Kâğıt, kereste, parke, kont-
raplak, sunta ve mobilya 
üretimini kapsar.

 Gölcük Tersanesi  Et Kombinası (Erzurum)

 Alpullu (Kırklareli) 
Şeker Fabrikası  Batman Rafinerisi

 Pamuklu Dokuma Fabri-
kaları ( Nazilli / Aydın )  Çan Kalebodur Fabrikası

 Halı Fabrikası (Bünyan / 
Kayseri)

 İskenderun Demir Çelik 
Fabrikası (İskenderun)

 Mobilya Fabrikası (İne-
göl / Bursa)

 Lokomotif ve Motor 
Endüstri Tesisleri (Es-
kişehir)

3 9

1 10

6 2

8 7

4 5
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CEVAP ANAHTARLARI

1.

2.

Dil, din, örf, adet, giyim, yemekler, müzik, edebiyat, halk 
oyunları, el sanatları.

3.

2.

1.

1.

2.

1. Yönerge

3. Yönerge

Etkinlik No.: 2

Cevap: A
Popüler kültüre ait semboller, gelişmiş ülkelerden gelişmekte 
olan veya geri kalmış ülkelere kitle iletişim araçları ile yoğun 
bir şekilde ihraç edilmektedir. Haritaya bakıldığında bu ifadeyi 
doğrulayan A seçeneğidir (Kuzey Amerika’dan Güney Ameri-
ka’ya doğru uzanan I numaralı çizgi).

Cevap: E
Bugün Türk kültürü, Balkanlar'dan Asya Kıtası’nın büyük bir 
bölümüne kadar yayılmış vaziyettedir. Bu nedenle seçilecek 
harita, Asya Kıtası'nı ve Balkanlar'ı kapsayacak şekilde olmalı-
dır. Orta Asya’da ortaya çıkan Türk kültürü, bu bölgenin doğal 
şartlarına bağlı olarak şekillenmiştir. Bu nedenle Türk kültürü-
nün kültür ocağı Orta Asya’dır. İlk olarak bu bölgeden çevresine 
doğru genişlemiş, daha sonra da geniş bir coğrafyaya yayılmış-
tır. Sonuç olarak 1. harita seçilerek Türk kültür ocağı kırmızı (I), 
Türk kültürünün ilk genişleme alanı sarı (II), Türk kültürünün 
günümüzdeki genişleme alanı da turuncu (III) renkle gösteri-
lecektir.

Cevap: C
Harita üzerinde işaretli I numaralı alan Latin Amerika Kültür 
Bölgesi, II numaralı alan Batı (Avrupa) Kültür Bölgesi, III nu-
maralı alan Afrika Kültür Bölgesi, IV numaralı alan Slav-Rus 
Kültür Bölgesi ve V numaralı alan Batı (Avrupa) Kültür Bölgesi 
içerisinde yer almaktadır. Buna göre seçeneklerde verilen II ve 
V numaralı alanlar, aynı kültür bölgesi içerisinde bulunmaktadır.

Uzun yıllar göçebe yaşam tarzını benimseyen Türkler, gittiği 
her coğrafyaya kültürünü götürmüş ve farklı kültürlerle de ba-
rış içinde yaşamasını bilmiştir. Büyük devletler kurarak farklı 
değerlere sahip milletlere hoşgörülü davranan bu millet, adaleti 
dil ve din farkı gözetmeksizin sağlamaya çalışmıştır. Türk kül-
türünün bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılmasının en önemli 
nedeni, Türk milletinin barışçıl ve birleştirici bir medeniyet ol-
masından kaynaklanmaktadır.

Cevap: E
Türk kültürü, etki alanı Asya Kıtası ile sınırlı kalmayarak Av-
rupa'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada etkili olmuştur.

Cevap: E
I. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında Türk kültürüne ait unsur-

ların bulunması kültürümüzün geniş bir coğrafyaya yayıldı-
ğını göstermektedir. 

II. Türklerin çok sayıda devlet kurması, bağımsızlıklarına düş-
kün olduklarını göstermektedir. 

III. Yüzlerce yıldır geniş coğrafyalarda Türk kültürüne ait izle-
rin bulunması, Türklerin barışçıl ve birleştirici bir medeniye-
te sahip olduğunu göstermektedir. 

a) Kültür ocağı
b) Kültür
c) Kültür bölgesi
ç) Kültürel miras
d) Kültürel yayılma
e) Maddi (somut) unsur

3.

2.

3.

4.

5.

6.

Sürekli, bütünleştirici, öğrenilebilir, toplumsal, aktarılabilir, de-
ğişebilir, belli kurallara sahip ve ihtiyaçları giderici olması kül-
türün özellikleri arasında yer almaktadır.

Maddi (Somut) Unsurlar Manevi (Soyut)
Unsurlar

Coğrafi konum
Toprak özellikleri
Su özellikleri
İklim özellikleri
Yeryüzü şekilleri
Simgeler (anıt, saray, kıyafet vb.)

Dil
Din ve inançlar
Örf ve âdetler
Hukuk kuralları
Dünya görüşü
Ahlak kuralları
Komşu kültürler
Siyasal örgütlenme

1.

2. Yönerge

Çin (Doğu) 
Kültür 
Bölgesi

Batı (Avru-
pa) Kültür 

Bölgesi

Hint Kültür 
Bölgesi

Pasifik 
Kültür 
Bölgesi

Afrika 
Kültür 
Bölgesi

Slav-Rus 
Kültür 
Bölgesi

İslam Kültür 
Bölgesi

Latin Amer-
ika Kültür 

Bölgesi

4. Yönerge

a b c ç

Köprü Çadır KahveCami

d e f g

Cirit Oyunu Ebru Sanatı EvKilim

ğ h ı i

Orhun 
Yazıtları

Tac Mahal DemircilikYağlı Güreş

a 2

b 1

h 3

ı 4

Afrika Kültür Bölgesi

Pasifik Kültür Bölgesi

Çin Kültür Bölgesi

Hint Kültür Bölgesi

İslamKültür Bölgesi

Slav-Rus Kültür Bölgesi

Batı Kültür Bölgesi

Latin Amerika Kültür Bölgesi
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1.

1.

2.

2.

1.

1.

2.

2.

3.

CEVAP ANAHTARLARI
Etkinlik No: 3

Türkiye’nin 
Coğrafi 

Konum Özel-
likleri

Türkiye’nin Medeniyetler Merkezi Olması Üzerin-
deki Etkileri

Asya ve 
Avrupa 

arasında yer 
alması

Doğu ve batı kültürlerinin gelişim ve temas bölge-
sinde yer alan Anadolu, farklı kültürlerin etkileşi-
me girdiği bir konuma sahiptir. Bu konumsal özel-
lik, Türkiye’nin kültürel birikimini ve çeşitliliğini 
artırmıştır.

Su 
kaynaklarının 

ve verimli 
toprakların 

varlığı

Verimli topraklar ve su kaynaklarının varlığı ta-
rım yapılmasını, yerleşik yaşama geçişi kolaylaş-
tırmıştır. Beslenme ve su gibi temel ihtiyaçların 
karşılanabilmesi kurulan devletlerin güçlenmesini 
olanaklı kılmıştır. Doğal ortam özellikleri, Anado-
lu’yu bir cazibe merkezi hăline getirmiştir. Ana-
dolu’da tarih boyunca önemli medeniyetler birbiri 
ardına gelişim göstermiştir.

Önemli ticaret 
yollarının 
Anadolu’dan 
geçmesi

Ticaret farklı kültürlerin etkileşimini ve ekonomik 
gücün artmasını sağlayan bir unsurdur. Anado-
lu’nun geçmişten bu yana önemli ticaret yolları 
üzerinde bulunması kurulan medeniyetlerin 
gelişiminde önemli rol oynamıştır.

I

II
III

V

IV

Firig Selçuklu Roma

HititBizansOsmanlı

Etkinlik No: 4

Etkinlik No: 5

Etkinlik No: 6

Politik Etkiler

Turizm; insanların kaynaşmasını, karşılıklı güven 
ortamının doğmasını ve uluslararası politik iliş-
kilerin olumlu yönde gelişmesini sağlar. Turizm, 
ülkeler arası siyasi iş birliğini destekleme ve siyasi 
istikrarı sağlama konusunda rol oynamaktadır.

Ekonomik 
etkiler

Turizm gelirleri, ülkelerin bütçe dengesinde 
önemli bir rol oynar. Turizm, gelişmekte olan ül-
keler için önemli bir döviz kaynağıdır. Bazı ülke-
lerin dış ticaret açığını kapatmada oldukça etkili 
olur. Ayrıca turizm sektörü iş olanağı sağlar.

Sosyokültürel 
etkiler

Turistler, gittikleri bölgenin yeme içme, giyim 
kuşam ve yaşam şekli gibi sosyal hayata dair un-
surlardan etkilendiği gibi bu bölgelerde kendi 
kültüründen de izler bırakır. Turizm faaliyeti ile 
sosyokültürel etkileşim gelişir. Olumlu bir sosyo-
kültürel etkileşim de dünya barışına katkı sağlar.

Japonya, sanayileşme sürecinde ham madde ve enerji ihtiyacını dış 
alımla gidermiştir. Uluslararası ticaretin yaygınlaşması, hem sanayi 
için gerekli kaynakların ülkeye getirilmesini hem de üretilen sanayi 
ürünlerinin diğer ülkelere parazlanmasını kolaylaştırmıştır. Japonya 
küresel ekonominin olanaklarından ileri düzeyde fayda sağlayan ül-
kelerden biridir.

Gelişmiş ülkelerde tarımda modern yöntemler kullanılır.  Buna göre 
sulama ve  gübreleme yaygın olduğu için verim ve gelir fazladır. Ge-
lişmiş ülkelerde tarımda iklime bağımlılık azdır. Tarım alanlarında 
makine kullanımı yaygın olduğu için tarımda çalışan nüfus azdır.

Gelişmekte olan ülkelerde tarımda modernleşme sonucunda üretim, 
verim ve tarımsal gelir artar. Gıda ihtiyacının karşılanması kolayla-
şır. Buna karşılık tarım sektöründe işsizlik ortaya çıkarken kırdan 
kente göç hızlanır. Sanayi ve hizmet sektörüne yatırım yapıldığında 
bu sektörlerde çalışan nüfus miktarı artar.

Japonya’da sanayi üretiminde robot teknolojilerinden yararlanılması-
nın başlıca avantajları şunlardır:
• Üretimin hız kazanması ve seri üretimin kolaylaşması
• Sanayi ürünlerinin maksimum kalite ve standartta üretilmesi
• Programlanabilir olma özelliğine sahip olduğundan  yeni  

ürünlerin üretiminde esneklik sağlanması
• İş gücü ihtiyacının azalması
• Tehlikeli işlerde iş güvenliği sağlaması

I II

III IV

V

VI
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Etkinlik No: 7

Yönerge  

Yönerge

Etkinlik No: 8

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü):
Haritası: 3
Etki Alanı: Küresel
Yapısı: Ekonomik
Yönetim Merkezi: Viyana (Avusturya)
Amacı: Üye ülkelerin petrol politikalarını koordine etmek
 İhracatçılara güvenli, adil ve istikrarlı bir fiyat sağlamak
İthalatçı ülkelere düzenli ve ekonomik petrol temin etmek.
Türkiye’nin üyelik durumu: Türkiye üye değildir.

İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı):
Haritası: 2
Etki Alanı: Küresel
Yapısı: Siyasi
Yönetim Merkezi: Cidde (Suudi Arabistan)
Amacı: İslam dünyasının birleştirici sesi olmayı, Müslüman 
devletlerinin çıkarlarını korumayı ve diğer devletlerle uyumlu 
çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır.
Türkiye’nin üyelik durumu: Türkiye üyedir.

D-8  (Gelişen 8 Ülke): 
Haritası: 4  
Etki Alanı: Küresel 
Yapısı: Ekonomik
Yönetim Merkezi: İstanbul (Türkiye)
Amacı: Üye ülkeler arasında ticari ilişkileri geliştirmek, ekono-
mik iş birliğini geliştirmek için somut projeler üretmek, geliş-
mekte olan ülkelerin ekonomik gelişimlerini desteklemek
Türkiye’nin üyelik durumu: Türkiye kurucu üyedir.

BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu): 
Haritası: 8
Etki Alanı: Bölgesel
Yapısı: Siyasi ve ekonomik
Yönetim Merkezi: Minsk (Beyaz Rusya) 
Amacı: Geçmişte Sosyetler Birliği yönetimi altında bulunan 
ülkelerin tarihî ve kültürel bağlarını koruyarak aralarındaki iş 
birliğinin sürmesini sağlamaktır.
Türkiye’nin üyelik durumu: Türkiye üye değildir.

AB ( Avrupa Birliği): 
Haritası: 7  
Etki Alanı: Bölgesel
Yapısı: Siyasi ve ekonomik
Yönetim Merkezi: Brüksel (Belçika)
Amacı: Avrupa çapında siyasi ve ekonomik bütünlün sağlan-
masıdır.
Türkiye’nin üyelik durumu: Türkiye üye değildir.

KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı)
Haritası: 6
Etki Alanı: Bölgesel
Yapısı: Ekonomik
Yönetim Merkezi: İstanbul (Türkiye)
Amacı: Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin ekonomik iş birliğini 
amaçlamaktadır. 
Türkiye’nin üyelik durumu: Türkiye  kurucu üyedir.

OECD (İktisadi İşbirliği ve Geliştirme Teşkilatı):
Haritası: 1
Etki Alanı: Küresel
Yapısı: Ekonomik
Yönetim Merkezi: Paris (Fransa)
Amacı: Demokratik yapılara ve piyasa ekonomisine sahip 34 
ülkenin, küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve yönetim sorun-
larını çözmek ve bu sürecin fırsatlarından faydalanmak için 
çalıştığı bir örgütlenmedir
Türkiye’nin üyelik durumu: Türkiye kurucu üyedir.

BM (Birleşmiş Milletler):
Haritası: 5
Etki Alanı: Küresel
Yapısı: Siyasi
Yönetim Merkezi: New York (ABD)
Amacı: BM, 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan savaşların ve ba-
rışa yönelik tehditlerin tekrarını önlemeyi, uluslararası barışı ve 
güvenliği korumayı amaçlar.
Türkiye’nin üyelik durumu: Türkiye  kurucu üyedir.

2 4 6

315

Geleneksel Enerji Kaynakları (Petrol, kömür ve doğal gaz): 
• Fosil yakıtların belli rezervleri vardır. Bu kaynakların bu-

günkü kullanma hızına göre tükenmeleri kaçınılmazdır. 
Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre kömürün 114 
yıl, petrolün 53 yıl, doğal gazın ise 51 yıl sonra tükeneceği 
tahmin edilmektedir.

• Fosil yakıtlardan enerji üertme maliyeti düşüktür.
• Bu kaynakların üretimi ve tüketimi esnasında ortaya çı-

kan çevre sorunları ciddi boyutlara ulaşmıştır.
• Fosil yakıt rezevleri az olan ülkelerin enerjide dışa bağım-

lılığı yüksektir.
Alternatif Enerji Kaynakları (Rüzgâr, güneş, biyoenerji vb.):  
• Bu kaynaklar tükenmeyen yani yenilenebilir enerji kay-

naklarıdır.
• Yenilenebilir enreji kaynaklarından enerji üretme maliye-

ti yüksektir.
• Alternatif enerji kaynaklarının çevre üzerinde olumsuz 

etkileri fosil yakıtlara göre düşüktür.
• Yenilenebir enerji kaynakları, fosil yakıtların kısıtlı oldu-

ğu ülkeler için enerjide dışa bağımlılığı azaltmada fırsat 
sunmaktadır.  

1.

1.

2.
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Ülkeler aynı amaca yönelik farklı kullanım örnekleri sergilemek-
tedirler. Enerji üretmek için temiz enerji kaynaklarını kullanan, 
ormancılık faaliyetlerini yasalara ve doğal ortama uygun bir 
şekilde gerçekleştiren, atık suları arıtmak için modern tesisler 
kuran ülkelerin doğal çevreye olumsuz etkileri sınırlı olacaktır. 
Ancak enerji üretmek için fosil yakıtlara yoğunlaşan, yasa dışı 
ormancılık faaliyetleri engelleyemeyen ve atık sular için ön-
lemler almayan ülkelerin doğal çevrenin bozulmasındaki etkisi 
yüksektir.

Kükürt oksit, azot oksit gibi hava kirleticilerinin havadaki su 
molekülleriyle birleşmesi sonucu oluşur. Bu çevre sorunu; ağaç-
ların ölmesine, göl sularının kirlenmesine ve tarihî yapıların yü-
zeylerinin aşınmasına yol açar. Asit yağmuru

Spreylerde, buzdolabı ve soğutucu cihazlarda kullanılan klorof-
lorokarbon (CFC) gazları nedeniyle ortaya çıkan çevre sorunu-
dur. Ozon tabakasının seyrelmesi

Fosil yakıt kullanımı, orman tahribi ve tarımsal uygulamalar 
sonucunda atmosferdeki karbondioksit, azot oksit gibi gazların 
artmasıyla ortaya çıkan çevre sorunudur. Bu gazlar, havanın ısın-
masına ve küresel iklim değişimine neden olmuştur. Atmosferin 
sera etkisindeki artış

Kirlilik ve doğal yaşam alanlarının yok olması (orman, göl, sulak 
alan gibi) nedeniyle ortaya çıkan küresel çevre sorunudur. Biyo-
çeşitlilikteki  azalma

3.

4.
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