


Soru 1 Aşağıda verilen ifadelerin ait oldukları kavramları yazınız.

Bir mal veya hizmetin kâr elde etmek amacıyla alım satımına yönelik yapılan etkinliklerin tümü 

Ülke içerisinde yapılan ticarete

Ülkeler arasında yapılan ticaret

Yurt dışında üretilen malların başka ülkedeki alıcılar tarafından satın alınması

Üretilen malların başka ülkelere satılması 

Bir ülkenin ithalat ve ihracatının toplamı 



Soru 2 Dünya ticaret hacminin gösterildiği haritadan yaralanarak 
ticaretin en fazla olduğu dört yeri yazınız. 



Soru 3 İnsanları turizme yönelten eğlenmek, dinlenmek, öğrenmek, inanış ve tanımak 
faktörlerinden uygun olanı görsellerin altına yazınız. 
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Soru 4
İstihdamın oluşması, dış borç ödemelerine katkı sağlanması, alt ve üstyapı 
hizmetlerinin iyileştirilmesi 

Ulusal ve uluslararası alanda oluşturulan koruma alanları ile millî parklar 
sayesinde turizm değeri olan alanların koruma altına alınması

İnsanların birbirlerini tanımasına ve hoşgörü ortamının  oluşmasına katkı 
sağlaması

İnsanların dil öğrenme isteğini artırarak eğitim seviyesinin yükselmesine 
yardımcı olması

1 trilyon 507 milyar dolara yakın gelir elde edilmesi ve  dünyadaki çalışan 
insanların %10’luk kısmının turizme bağlı sektörlerde faaliyet göstermesi

Ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle bazı ülkelerin karşılıklı olarak vize 
uygulamasını kaldırması

Kapasitenin üzerinde gerçekleşen turizm faaliyetleri ile doğada ve çevrede 
bozulmaların olması

Aşağıdaki ifadelerin yanına ilişkili olduğu turizm etkisini yazınız.



% 51 

% 25 

% 5 % 4 

% 39

% 29 

% 23 

% 6 

Avrupa

Asya-Pasifik

Amerika

Afrika

Orta Doğu 

Tu
ris

t S
ay

ıs
ı

Tu
riz

m
 G

el
iri

Soru 5 Bölgelere göre turist sayısının ve turizm gelirlerinin gösterildiği grafikleri 
karşılaştırarak açıklayınız.

Turizm Bölgeleri



Soru 6 Almanya’nın nüfus özelliklerinin sanayileşme sürecine etkisini açıklayınız. 



Soru 7

• Sahip olduğu  kömür yatakları sayesinde sanayileşme sürecine ilk başlayan ülkelerden olmuştur.

• Gümrük vergileri yüksek tutularak ülkenin yerli üretimi korunmuş ve sanayi geliştirilmiştir. 

• Kuzeyindeki alanlarda akarsuların akış hızı fazla olduğu için taşımacılık ve ulaşımda kullanılamaz.

• I ve II. Dünya savaşlarını kaybeden Almanya’da sanayi faaliyetleri ve ekonomi büyük yara almıştır. 

• Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesiyle Avrupa’nın maden ve enerji kaynakları üretim merkezi hâline 
gelmiştir.

Almanya ile ilgili olarak verilen ifadelerin sol tarafındaki alana, 
doğru olanlarına (D) yanlış olanlarına (Y) yazınız. 



Soru 8 Gelişmiş ülkelerde yapılan tarımsal faaliyetler hakkında bilgi veriniz.



Soru 9

Ülkede tarım, daha çok temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak ekstansif
yöntemlerle yapılır.

Tarımsal faaliyetler, ülke ihtiyacını karşılamasının yanı sıra sanayi ham maddesi 
elde etmek veya ihracat amacıyla yapılır. 

Ülke ekonomisi büyük oranda hizmetler ve sanayi sektörüne dayanır. Ülke 
nüfusunun yaklaşık %2,7’si tarım sektöründe çalışmaktadır. 

Yağışın yetersiz olduğu dönemlerde düzenli sulama yapılamadığı için üretim 
miktarlarında yıldan yıla büyük dalgalanmalar görülebilir.

Tarımsal faaliyetlerde makineden çok insan ve hayvan gücünün kullanıldığı ülkede 
tarımsal verim düşüktür. 

Irk ıslahı, yemleme, besicilik, aşı ve ilaç programları gibi yöntemler sayesinde 
birim hayvandan elde edilen et ve süt verimi fazladır.  

Aşağıdaki ifadelerin yanına Somali ve Fransa'dan ait oldukları ülkenin adını yazınız.



Soru 10 Karışık olarak verilen kelimeleri aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere doğru 
olarak yazınız. 

Az gelişmiş ülkelerde …..…………………. sektöründe çalışan nüfus diğer sektörlerden fazla olmasına rağmen tarımdan 
elde edilen gelir azdır. 

Ulusal ve uluslararası alanda oluşturulan doğa koruma alanları ve ..…………….…………… sayesinde turizm değeri olan 
alanlar koruma altına alınmaktadır. 

Son yıllarda turizm sektöründe yaygınlaşmaya başlayan……….…………………., çevreyi ve yerel halkın refahını 
korumaya yönelik bir turizm faaliyeti olarak dikkat çekmektedir. 

Enerji üretiminde kullanılan petrol, doğal gaz, kömür gibi fosil kaynaklı madenler ile altın, demir gibi yer altı 
kaynaklarının olduğu yerler önemli ……..….……………….. alanlarıdır.

Almanya’nın kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde batı rüzgârları ve .…………………………. sıcak su akıntısının etkisiyle 
ılıman okyanusal iklim görülür.

Kanada, Rusya ve İskandinav ülkeleri ile Kongo ve Amazon havzalarında yer alan ülkeler dünyanın önemli 
.……………………………… üretim alanlarındandır. 

orman ürünleri
ham madde  tarım

millî parklarGulfstream eko-turizm



ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

Küresel Örgütler Bölgesel Örgütler 

Soru 11 Aşağıdaki tabloya uluslararası örgütleri yazınız.
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Soru 12 Birleşmiş Milletler ’in kuruluşu ve amacı hakkında bilgi veriniz.

Birleşmiş Milletlerin amacı
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Kuruluşu



BM’nin ana organları
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Soru 13 Birleşmiş Milletler ’in ana organlarını yazınız.



Soru 14 Türkiye’nin üye olduğu küresel ve bölgesel örgütleri yazınız.

Türkiye’nin Üye Olduğu Örgütler

Küresel Örgütler Bölgesel Örgütler 
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Soru 15

ÖRGÜT KURULUŞ
YILI AMAÇLARI

1969 • İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak
• Üye ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek

1961
• Uluslararası ticaretin gelişmesini desteklemek 
• Üye ülkelerde ekonomik gelişme ve istihdamı sağlamak
• Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarına katkı sağlamak

1960
• Petrol fiyatlarını belirlemek
• Verimli ekonomik ve düzenli üretimi sağlamak
• Üye ülkelerin petrol politikalarını koordine etmek

1999 • Uluslararası ekonomik iş birliğini artırmak

1997
• Üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ön planda 
tutarak gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki konumunu 
iyileştirmek

Kuruluş yılı ve amaçları verilen örgütleri tabloya yazınız.



Soru 16

ÖRGÜT KURULUŞ
YILI AMAÇLARI

1949
• Sovyetler Birliği’ne karşı Avrupa’nın güvenliğini sağlamak 
• Hukukun üstünlüğü ve özgürlükleri tanıyan devletlerin barış ve 
güvenliğinin sağlanmak

1951 • Malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir 
ortak pazarın kurulması ve siyasi bütünlüğe gidilmesi

1992
• Üye ülkelerin mevcut potansiyellerinin yanı sıra coğrafi yakınlık ve 
ekonomik anlamda birbirlerini tamamlayan özelliklerinden 
yararlanmak

1991
• Siyasi bir örgüt olarak kurulmasına rağmen zamanla üye ülkeler 
arasında yapılan ekonomik iş birliği ve ortaklık anlaşmalarıyla 
ekonomik bir özellikte kazanmıştır.

Kuruluş yılı ve amaçları verilen örgütleri tabloya yazınız.



Soru 17 Çevre sorununu tanımlayarak, günümüzde yaşanan başlıca çevre sorunlarını yazınız. 

ÇEVRE SORUNLARI 



OLUŞUM NEDENLERİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ 

Nüfus artışı, sanayi, kimyasal sıvı atıklar, suni gübre, deterjan ve yağ atıkları 

Sanayileşme, plansız kentleşme, termik santraller, fosil yakıt kullanımı

Yerleşmelerin büyümesi, açık alanlar ile  yolların ve sanayi kuruluşlarının aydınlatılması 

Erozyon, tarım ilaçları, endüstriyel kirlenme, tarım alanlarının amaç dışı kullanımı 

Hızlı nüfus artışı, şehirleşme, teknolojinin gelişmesi, sanayileşme, trafik

Nükleer denemeler, nükleer santral kazaları, röntgen ve tomografi türü tıbbi cihazlar

Sanayi atıkları, evsel atıklar, zirai ilaçlar, kimyasal gübreler 

Soru 18 Oluşum nedenleri verilen çevre kirliliğini yazınız.



Enerji kaynakları

Yenilenemeyen (Tükenebilen) Yenilenebilir (Tükenmeyen) 

Soru 19 Aşağıdaki tabloya enerji kaynaklarını yazınız.
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Soru 20 Termik santrallerde fosil yakıt kullanımının çevresel etkilerini açıklayınız.



Soru 21 Hidroelektrik santrallerinin çevresel etkilerini numaralı alanlara yazınız.



Soru 22 Arazi planlamasının tanımlayarak arazi kullanımına yönelik planlamada 
dikkat edilmesi gereken özelliklerden beş tanesini yazınız.

Arazi Kullanımına Yönelik Planlamada Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler

Arazi planlaması, 



Soru 23 Aşağıda verilen olayların küresel etkisini yazınız 

OLAY KÜRESEL ETKİ

Klima, buzdolabı, sprey ve yangın söndürücü kullanımı ile ortaya çıkan CFC 
(kloroflorokarbon) gazlarının atmosfere bırakılması 

Sülfür ve azot oksit gibi kimyasal maddelerin su buharı ile birleşmesi ve yağmur 
veya kar olarak yeryüzüne düşmesi 

Yeryüzünden yansıyan ısının atmosfer dışına çıkması engellenerek sera etkisinin 
artması ve dünyanın daha fazla ısınması 

Yağışların azalması, sıcaklık ortalamaları ve buharlaşmanın artması 

Doğal bitki örtüsünün ve orman alanlarının tahrip edilmesi

Buzul alanların erimesi



Soru 24

……….....…………………......., uzaklaştırılması önem taşıyan radyoaktif atıklar, piller, tehlikeli ve zararlı endüstriyel atıklardır. 

……….....…………………......., hastane türü sağlık kuruluşlarından kaynaklanan ve pek çok hastalığa sebep olabilen atıklardır. 

……….....…………………......., tarım ilaçları, yağlar, temizlik malzemeleri gibi kimyasal atıklarla zehirli maddeleri içeren atıklardır. 

……….....…………………......., herhangi bir inşaatın yapımı esnasında artan veya yıkımı sonucu ortaya çıkan atıklardır. 

……….....…………………........, belediye hizmeti ile toplanan mutfak çöpleri, kullanılmış ambalajlar, ofis çöpleri gibi maddelerden 
oluşan atıklardır. 

……….....…………………........., sanayi ve üretim işlemleri esnasında oluşan ve zararlı madde içermeyen atıklardır. 

……….....………………………...., bitkisel ve hayvansal ürünlerin elde edilmesi ve işlenmesi sonucu ortaya çıkan atıklardır. 

Katı atık türlerini yapılan açıklamalar ile eşleştiriniz.

Tehlikeli atıklar

İnşaat atıkları

Evsel katı atıklar Özel atıklarEndüstriyel atıklar  

Tıbbi atıklar Tarım ve bahçe atıkları



Soru 25 Geri dönüşümü tanımlayarak geri dönüşümün yararlarından beş tanesini yazınız.

Geri Dönüşümün Yaraları

Geri Dönüşüm: 



Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.

Bu alanların hangilerinde, insan faaliyetlerinin biyoçeşitliliğe olan olumsuz 
etkilerinin daha az olması beklenir?

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

Soru 26 2018-AYT/Sosyal Bilimler-2



İnsan faaliyetlerine bağlı olarak doğal sistemlerdeki bazı değişimler gelecekte 

birçok olumsuz durumun ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Buna göre;

I. küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların hızla erimesi,

II. artan nüfusa bağlı olarak yerleşmelerin dikey yönlü büyümesi,

III. orman alanlarının hızla yok edilmesi,

IV. gelişen teknolojiye bağlı yeni araçların yapılması 

faaliyetlerinden hangileri bu olumsuz durumlara daha fazla neden olacaktır?

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

D) II ve IV E) III ve IV

2018-AYT/Sosyal Bilimler-2Soru 27



XX. yüzyılda yaşanan iki dünya savaşı ve 1950-1990 yılları arasında yaşanan soğuk savaş ya da 

farklı zamanlarda ekonomik, siyasi veya askerî alanlarda görülen uygulamalar, ülkeleri bölgesel 

ya da küresel çapta bir araya getirerek iş birliği yapmaya zorlamıştır. Bu iş birliğine bağlı olarak 

dünya üzerinde farklı ülkelerin oluşturduğu küresel veya bölgesel ölçekte örgütler kurulmuştur.

Aşağıdaki örgütlerden hangisinin böyle bir süreçten geçerek oluştuğu söylenemez?

A) Birleşmiş Milletler B) NATO

C) Greenpeace D) Avrupa Birliği

E) OPEC

Soru 28 2018-AYT/Sosyal Bilimler-2



Son yıllarda yeryüzünde;

● göl alanlarının küçülmesi,

● bitkilerin erken çiçek açması,

● göçmen kuşların göç dönemlerinin değişmesi,

● ilkbaharın erken gelmesi, sonbaharın gecikmesi

gibi çevre sorunları daha sık yaşanmaya başlanmıştır.

Bu sorunların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya nüfusunun artması

B) Tarım ilacı kullanımının artması

C) Atmosferdeki sera etkisinin artması

D) Çok sayıda hidroelektrik santral kurulması

E) Yeni maden yataklarının işletmeye açılması

Soru 29 2018-AYT/Sosyal Bilimler-2



2018-AYT/Sosyal Bilimler-2

Günümüzde çevre sorunlarının küresel boyutlara ulaşması, bütün ülkelerin ortak kararlar alıp 

bunları uygulamasını zorunlu hâle getirmiştir. Ancak birtakım kaygılar sebebiyle bu kararlar bazı 

ülkeler tarafından göz ardı edilip hâlen çevreye zarar veren faaliyetlerini sürdürmelerine neden 

olmaktadır. Dünyadaki kimi çevre örgütleri de, bu ülkelerin tutumlarına karşı şiddet içermeyen 

eylemler yapmaktadır. 

Çevre örgütlerinin bu faaliyetlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevre sorunlarına yol açan faaliyetleri engellemek 

B) Toplumu çevre sorunlarına karşı bilinçlendirmek

C) Ülkelerin çevre konusunda politika üretmelerini sağlamak

D) Uluslararası düzeyde çevresel iş birliğine öncülük etmek 

E) Doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak

Soru 30



2018-AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 

Sanayi Devrimi'nden günümüze kadar olan süreçte fosil yakıtların tüketimindeki artış, doğal çevrede 
büyük bozulmalara neden olmuştur. Fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan önemli çevre 
sorunlarının küresel ölçekte fark edilmesi ile 1970’li yıllardan itibaren doğa koruma bilinci daha sistemli 
olarak gelişmiş ve çevrenin korunması konusunda bazı önlemler alınmaya başlanmıştır.

Bu önlemlere;

● fabrika bacalarına filtre takılması,

● doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması,

● alternatif enerji kaynakları kullanımının artırılması

örnekleri verilebilir.

Bu önlemler, aşağıdaki çevre sorunlarından hangisinin azaltılmasına daha fazla katkı sağlamıştır?

A) Su kirliliği B) Hava kirliliği C) Gürültü kirliliği 

D) Toprak kirliliği E) Radyoaktif kirlilik

Soru 31



2019-AYT/Sosyal Bilimler-2

İnsan etkisine bağlı olarak doğal sistemlerde meydana gelen değişimler bütün 

canlı yaşamını ciddi oranda etkiler. Bu etkinin artarak devam etmesi hâlinde doğal 

sistemlerde geri dönülmez sorunların yaşanacağı öngörülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisinin devam etmesi durumunda gelecekte bu sorunlar 

daha fazla ortaya çıkacaktır?

A) Enerji üretiminde fosil kaynakların kullanımının teşvik edilmesi

B) İhtiyaç duyulduğu kadar tüketim yapılarak israfın önlenmesi

C) Enerji verimliliği yüksek teknolojilere geçilerek enerji tasarrufunun sağlanması

D) Mevcut ormanların korunması ve ağaçlandırma faaliyetlerinin artırılması

E) Atıkların geri dönüştürülerek tekrar kullanımının sağlanması

Soru 32



2019-AYT/Sosyal Bilimler-2

Avrupa Birliği'nin ve G-8'in önemli ülkelerinden biri olan Almanya’da sanayileşme XIX. yüzyılın ilk çeyreğiyle 

birlikte başlamıştır. Almanya bu süreçte günümüzün önemli sanayi ülkelerinden biri hâline gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ülkenin sanayileşme sürecinde yaşanan özelliklerden biri değildir?

A) Sürecin başında özellikle İngiltere'den ve diğer ülkelerden ithal edilen makineler taklit edilmiştir.

B) Gümrük vergileri yüksek tutularak ülkenin yerli üretimi korunmuş ve sanayileşme geliştirilmiştir.

C) Kömür madenleri kullanılarak demir-çelik üretimine önem verilmiş ve demir yolları geliştirilmiştir.

D) Sanayi teşvik edilerek teknik eğitime önem verilmiş ve teknolojide ilerleme sağlanmıştır.

E) Sürecin başından itibaren sanayi yatırımlarını devlet üstlenmiş, özel sektörün yatırım yapmasına 

izin verilmemiştir.

Soru 33



2019-AYT/Sosyal Bilimler-2

Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir.

Bu yerlerin hangisinde, sanayide fosil yakıt tüketimine bağlı hava kirliliği yaygın olarak görülür?

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

Soru 34



Aşağıda, bir küresel örgütün kuruluş amaçlarından bazıları verilmiştir.

• Üye ülkelere kendi kendine yetecek ekonomik gelişme ve istihdam sağlamak

• Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarına destek sağlamak

• Uluslararası ticaretin gelişmesini desteklemek

Amaçları belirtilen bu örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birleşmiş Milletler (BM)

B) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

C) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)

D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)

E) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

2019-AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1Soru 35



Dünyada pek çok ülkede doğal gaz rezervi bulunmakta ve 

çıkarılmaktadır. Yüksek doğal gaz rezervi ve üretimi olan ülkelerin 

dünya pazarındaki etkisi de fazla olmaktadır.

Bu enerji kaynağının üretimi ve pazarlanmasında aşağıdaki 

ülkelerden hangisinin küresel etkisi daha fazladır?

A) Japonya 

B) Çin 

C) Nijerya

D) Rusya

E) Meksika

2019-AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1Soru 36



Atıkların bazı işlemlerden sonra ikincil ham madde özelliği kazanması 

geri dönüşüm olarak adlandırılmaktadır. Geri dönüşüm sürecinin 

sağladığı pek çok yarar vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan biri değildir?

A) Çevre kirliliğinin azalması

B) Doğal kaynakların korunması

C) Enerji tasarrufu sağlanması

D) Ekonomik katkı sağlanması

E) Yeni doğal kaynak üretilmesi
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2020-AYT/Sosyal Bilimler-2

Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.

Taş kömürünün sanayide enerji kaynağı olarak kullanımı, ilk olarak bu alanların hangisinde başlamıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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2020-AYT/Sosyal Bilimler-2

Dünya ormanlarındaki aşırı tahribat orman alanlarının daralmasına ve buna bağlı olarak 
çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bu durum, haritada numaralandırılan alanların hangilerinde daha fazla görülmektedir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve V
D) III ve IV E) IV ve V
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2020-AYT/Sosyal Bilimler-2

Enerji üretiminin sağlandığı doğal kaynaklardan bir bölümü belirli bir rezerve 

sahip olup bu kaynakların zaman içerisinde tükeneceği öngörülmektedir.

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi bu öngörü içerisinde değerlendirilemez?

A) Petrol B) Doğal gaz C) Taş kömürü

D) Jeotermal E) Linyit
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2020-AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

Bazı ülkeler; siyasi, askerî ve ekonomik açıdan iş birliği yaparak kimi örgütlerin 

kurulmasını sağlamışlardır. Bu örgütlerin bir kısmının ortak amacı; üye ülkelerin 

ticari çıkarlarını korumak, ekonomik, bilimsel ve teknolojik iş birliği yapmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda 1992 yılında İstanbul’da kurulan örgüt aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

B) Gelişen Sekiz Ülke (D-8)

C) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

D) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ)

E) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
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2020-AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

İnsan ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan doğal kaynakların miktarı ve çeşidi 

sürekli artmaktadır. Bu kaynakların kullanılması sonucu ortaya çıkan atıkların 

bir kısmının geri dönüştürülmesi çeşitli yararlar sağlamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan biri değildir?

A) Çevreye verilen zararın azaltılması

B) Doğal kaynak kullanımının azaltılması

C) Enerji tasarrufunun sağlanması

D) Ülke ekonomisine olan katkının artması

E) Atık depolama alanlarının sayıca artması
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I. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

II. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü

III. Bağımsız Devletler Topluluğu

Yukarıdaki örgütlerin hangilerinde üye ülkelerin ekonomik iş birliğini 

artırmak ve ekonomik çıkarlarını korumak amaçları bulunmaktadır?

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III

D) I ve II 

E) II ve III
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I. Meralarda planlamaya dayalı dönüşümlü otlatma yapılması

II. Tarım arazilerinin yerleşim alanına dönüştürülmesi

III. Ormanlık arazilerde gençleştirme için bazı ağaçların kesilmesi

IV. Sulak alanların kurutularak tarıma açılması

Yukarıdaki uygulamalardan hangileri arazi potansiyeline uygun olmayan 

yanlış arazi kullanım uygulamalarına örnek gösterilebilir?

A) I ve II 

B) I ve III 

C) II ve III

D) II ve IV 

E) III ve IV
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Gelişmiş ülkeler; çevre sorunlarının önlenmesine yönelik etkili politikalar, yasal önlemler ve 

çeşitli uygulamalar geliştirmiştir. Bu politika ve uygulamalar, küresel ekosistemin korunması ve 

sürdürülebilirliği açısından da önemlidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerin uygulamalarına örnek gösterilemez?

A) Çevre sorunlarına karşı bütüncül ve katılıma dayalı bir çevre politikası geliştirmeleri

B) Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı için düzenlemeler yapmaları

C) Kirleten öder ilkesi gereği çevre sorunlarına neden olanlara yasal yaptırımlar uygulamaları

D) Kamu ve özel sektör ile toplumun çevre sorunlarına karşı sorumluluk almalarını sağlamaları

E) Koruma alanlarındaki ekonomik değer taşıyan maden rezervlerini işletmeleri
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2021-AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

Sülfür ve azot oksit gibi kimyasal maddelerin atmosferde su buharı ile birleşerek aside 

dönüşmesi ve bu asidin yağış olarak yeryüzüne inmesi asit yağışları olarak adlandırılmaktadır.

Bu yağışların etkili olduğu alanlarda;

I. kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bozulması nedeniyle topraktaki verimin düşmesi,

II. akarsu ve göl sularının pH değeri değiştiği için su ekosistemlerinin olumsuz etkilenmesi,

III. akarsu, göl ve yer altı sularına ait rezervlerin önemli oranda azalması

sorunlarından hangileri görülebilir?

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

D) I ve II E) II ve III
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