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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları 

Daire Başkanlığı

Bireyin ve toplumun gereksinimleri, hayatın her alanında ortaya çı-
kan yenilikler ve gelişmelere bağlı olarak hızla değişmektedir. Bu 
durum, öğrenme ve öğretme sürecinin de ihtiyaçlar doğrultusunda 
yeniden yapılandırılmasına yol açmaktadır. Kavram Öğretimi Kitabı 
öğrencilerin derslerde öğrendikleri kavramlara dair yanılgıları tespit 
edip gidermek, kavram karmaşalarının önüne geçmek ve kavrama 
dair bilgilerini pekiştirmek maksadıyla tasarlanmıştır. Bu kitapta 
öğrencilerin derslerde öğrendikleri kavramları konu içeriğine uy-
gun olarak ele alan ve farklı seviyelerde hazırlanmış etkinlikler yer 
almaktadır. Etkinliklerin ilgi uyandıracak düzeyde ve dikkat çekici 
olmalarına özen gösterilmiştir. Bazı etkinliklerde ele alınan kavram 
günlük hayatla ilişkilendirilmiş yahut kültür, sanat, bilim ve teknolo-
jinin söz konusu kavramla olan bağı ortaya konmuştur. Böylelikle 
öğrencilerin kavramı içselleştirip kavrama yönelik edindiği bilgilerin 
kalıcı olmasını sağlamak amaçlanmıştır. 

Kavram Öğretimi Kitabı’nda ele alınan kavrama dair bilgileri hatır-
latmak ya da bilgi eksikliğini, karmaşayı veya yanılgıyı ortaya çıka-
rabilmek için kavram haritaları, bilgi haritaları, düşünce haritaları, 
kavram karikatürleri, kavram çözümleme tabloları ve kavramla 
bağdaşan, sezgi uyandıran, çağrışım kurulabilecek görsellere yer 
verilmiştir. Etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye 
yardımcı nitelikler taşımasına özen gösterilmiştir. Böylelikle öğren-
cilerin kavrama dair bilgilerini sorgulamaları, karşılaştırmaları, de-
ğerlendirmeleri ve neden sonuç ilişkisi kurarak kavramları özüm-
semeleri amaçlanmıştır. Hazırlanan etkinliklerde anlamlı ve kalıcı 
öğrenmeyi sağlamak, kavramlar arasındaki ilişkileri somutlaştırmak 
ve derslerde öğrenilen kavramların hayatın farklı alanlarındaki kulla-
nımlarını yansıtabilmek hedeflenmiştir.

Kavram Öğretimi Kitabı’ndaki etkinlikler öğrencilerin hatalarını gör-
melerine, eksik bilgilerini tamamlamalarına, öğrendiklerini pekiştir-
melerine yardımcı olacaktır. Öğrendiklerini derslerinde ve günlük 
yaşamda kullanabilen öğrencilerin eğitim süreçlerinde ve meslek 
hayatlarındaki başarı düzeyi yükselecektir. Kavram Öğretimi Kitabı’nın 
öğrencilerimize faydalı olması dileğiyle...
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KAVRAM ÖĞRETİMİ

ETKİNLİK LİSTESİ

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

“Etkinlik Listesi” sayfasında etkinlik isimlerini tıklayarak etkinlik 
sayfasına, etkinlik sayfalarında “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü” yazısını 
tıklayarak “Etkinlik Listesi” sayfasına kolayca ulaşabilirsiniz.

Etkinlik sonlarındaki karekodları okutarak etkinliklere ve cevap 
anahtarlarına online olarak ulaşabilirsiniz.

Sayfa numaraları yanındaki bu işaret etkinliğin arka sayfada devam 
ettiğini gösterir.

Etkinlik uygulama süresini gösterir.

1. ÜNİTE DOĞAL SİSTEMLER   
Etkinlik 

No
Kazanım 

No Etkinlik Adı Sayfa 
No

1 12.1.1. Hangisi Sıra Dışı? 3
2 12.1.1. Azalan Yağışlar 5
3 12.1.1. Kütle Hareketleri 7
4 12.1.1. Küresel İklim Değişikliği 9
5 12.1.2. Şehir Isı Adası Azaltılabilir mi? 10
6 12.1.2. Yok Olduğumuzda Siz de Kaybedersiniz 11

3. ÜNİTE KÜRESEL ORTAM BÖLGELER VE ÜLKELER 
Etkinlik 

No
Kazanım 

No Etkinlik Adı Sayfa 
No

22 12.3.1. Türk Kültürü Havzası 40
23 12.3.2. Küresel Güç 42
24 12.3.2. Enerji Koridoru Türkiye 44
25 12.3.2. Çatışma Bölgesi 46

2. ÜNİTE BEŞERÎ SİSTEMLER    
Etkinlik 

No
Kazanım 

No. Etkinlik Adı Sayfa 
No

7 12.2.1. Dikey Tarım 13
8 12.2.1. Sınırsız Kaynağın Keşfi: Uzay Madenciliği 15
9 12.2.2. Projeler Yapılsın Bölgeler Kalkınsın 16

10 12.2.4. Güvenli E-Ticaret 17
11 12.2.4. Siber Suçlara Karşı Siber Güvenlik 19
12 12.2.4. İpek Yolundaki Lokomotifler 21
13 12.2.4. Dış Ticaret Hacmi Nasıl Artar? 23
14 12.2.4. Dış Ticaret Dengelenmeli mi? 25
15 12.2.4. Avantajlı Ticaret Alanları: Serbest Bölgeler 27
16 12.2.4. Sınır Ticaretinde Sınırlama 29
17 12.2.5. Coğrafya Parçası Ürünler 31
18 12.2.5. Kültür Varlıklarımızı Tanıyorum 33
19 12.2.4. İnanç Merkezlerinin Turizme Etkisi 35
20 12.2.5. Türkiye’nin Turizm Potansiyeli 37
21 12.2.5. Küresel Satranç 38

4. ÜNİTE ÇEVRE VE TOPLUM
Etkinlik 

No
Kazanım 

No Etkinlik Adı Sayfa 
No

26 12.4.1. Sessiz Bahar’ın Güçlü Yankısı 48
27 12.4.1. Ekoturizm 50

CEVAP ANAHTARLARI 52
KAYNAKÇA 58
GÖRSEL KAYNAKÇASI 60
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı 1

Yönerge: Aşağıdaki metinler ve haritadan yararlanarak soruları cevaplayınız.

Çalışmanın Adı HANGİSİ SIRA DIŞI?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Ekstrem doğa olayı kavramını örneklerden yola çıkarak açıklayabilme.

1. ÜNİTE : DOĞAL SİSTEMLER > 1.1. Ekstrem Doğa Olayları
Kavram : Ekstrem Doğa Olayı
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi

I. Durum
16 Şubat 2021
ABD’nin Houston şehrinde sıcaklık -10 
°C ölçüldü. Elektrik kesintilerinin ya-
şandığı kentte ulaşım aksadı ve hayat 
durma noktasına geldi.

II. Durum
16 Şubat 2021
Rusya’nın Yakutsk şehrinde sıcaklık -36 °C 
ölçüldü. Sıcaklığın -52 °C altına düşmemesi 
nedeniyle insanlar, iş yerlerine ve okullarına 
gidebildi.

Sorular :

0 2000

km

1. Yukarıda verilen durumlardan hangisi o yer için sıra dışı bir olaydır? Neden?

 

2. Yukarıdaki durum karşılaştırmalarından yola çıkarak  “ekstrem doğa olayı” kavramını tanımlayınız.
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı1

Hazırlayan: Soner CIRIK

3. Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimlerinin fiziksel, ekonomik ve sosyal kayba uğradığı, normal 
hayatın ve insan faaliyetlerinin durduğu veya kesintiye uğradığı, etkilenen toplumun baş etme kapa-
sitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylardır. 

 Yukarıdaki açıklamaya göre ekstrem doğa olayları afet olarak tanımlanabilir mi? Örnek vererek 
açıklayınız.
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı 2

Yönerge: Aşağıdaki metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Çalışmanın Adı AZALAN YAĞIŞLAR   20 dk.

Çalışmanın Amacı Kuraklık kavramını açıklayabilme.

1. ÜNİTE : DOĞAL SİSTEMLER > 1.1. Ekstrem Doğa Olayları > 1.1.1. Ekstrem Doğa Olayları
Kavram : Kuraklık
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi, Kanıt Kullanma Becerisi

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre Somali’de 
2020’den bu yana yeterli miktarda mevsimsel 
yağış alınamamaktadır. 23 Kasım’da etkisini ar-
tıran kuraklık nedeniyle “acil durum” ilan edilen 
ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 90’ının su sıkın-
tısı, 3,5 milyon kişinin de gıda sıkıntısı yaşadığı 
belirtiliyor.

Türkiye’de 2021 yılının Ekim ve Kasım ayların-
da düşen yağışlar, geçen yıla oranla %21 azal-
mıştır. Bu sonuçla ülkemizin en büyük tatlı su 
kaynaklarından olan İznik Gölü’nde 100 metreyi 
bulan çekilmeler yaşanmış hatta balıkçı kayıkla-
rı karaya oturmuştur.

Yağış azlığı, artan sıcaklıklar ve buharlaşma 
kuraklık artışına neden olmaktadır. Yaşanan 
kuraklıktan enerji üretiminin de olumsuz etki-
lendiği bilinen bir gerçektir. Bingöl’de bulunan 
Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin, ku-
raklığın etkili olduğu dönemlerde çalışamaması 
bu duruma örnek verilebilir. Yaşanan sorun, 
HES’in yanına 80 megavatlık güneş santralinin 
eklenmesiyle çözüme kavuşturulmuş ve kaybe-
dilen enerji kurak dönemlerde tekrar üretilebilir 
hâle gelmiştir.

Denizli’de mevsim normallerinin üzerinde sey-
reden hava sıcaklığının yanı sıra geçen yıllara 
oranla bu ilimize %49 daha az yağış düşmesi, 
tarımsal üretimi olumsuz etkilemiştir. Hasadı ta-
mamlanan ürünlerden arpa ve buğday üretimin-
de %50-70 oranında düşüş yaşanırken mısır ve 
pamukta da aynı kaybın yaşanması bekleniyor.

1. Kuraklık oluşumunda hangi doğal süreçler etkilidir?

 

Sorular:
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı2

Hazırlayan: Nurullah BALŞEN

2. Etkinlikte verilen metin ve görsellerin yanı sıra sorulara verdiğiniz cevapları da göz önünde bulun-
durarak “kuraklık” kavramını tanımlayınız.

  

3. Kuraklığın etkilerini azaltmak için neler yapılabilir? Düşüncelerinizi yazınız.
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı 3

Çalışmanın Adı KÜTLE HAREKETLERİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Kütle hareketleri ve kütle hareketlerinin dağılışını açıklayabilme.

1. ÜNİTE : DOĞAL SİSTEMLER > 1.1. Ekstrem Doğa Olayları > 1.1.1. Ekstrem Doğa Olayları
Kavram : Kütle Hareketleri
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Harita Kullanma Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve haritadan yararlanarak soruları cevaplayınız. 

Kütle hareketleri, doğadaki çeşitli etkenler veya bazı beşerî faaliyetler sonucu ortaya çıkar. Heyelan, top rak 
kayması, kaya düşmesi ve çamur akıntıları bu hareketlerin başlıcalarına örnek verilebilir. En yaygın kütle 
hareketi olan heyelanlar, ciddi can ve mal kayıplarının yanı sıra yeryüzünde çok büyük değişikliklere ne-
den olmaları bakımından ayrı bir öneme sahiptir.

Harita:  Dünyada Yaşanan Kütle Hareketleri (2016-2020)

5-9 Temmuz 2018 
Japonya

2 Ocak 2019
Endonezya

21 Mayıs-30 Temmuz 2020 
Çin

21 Haziran 2017
Çin

2-6 Ekim 2016
ABD

25 Ocak-2 Mart 2016
Mozambik

2-5 Haziran 2016 
Gana

9 Mart-1 Nisan 2019
ABD

Ocak-Mart 2017
Peru 14 Ağustos 2017 

Sierra Leone
1 Ekim 2016
Guatemala

23-26 Mart 2016
Şili 1-26 Ağustos 2019

Hindistan

Eksterm Özelliğe Sahip Heyelanlar

Kütle Hereketleri  2000
km

0

1. Kütle hareketlerinin Dünya’daki dağılışı ile coğrafi faktörler (iklim, yeryüzü şekilleri, jeolojik yapı vb.) 
arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. 

  

Sorular:
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı3

Hazırlayan: Kenan TÜRKEZ

2. Ekstrem özelliğe sahip heyelanların beşerî hayata ve çevreye olan etkilerini açıklayınız. 

  

3. Metindeki bilgiler ve ilk iki soruya verdiğiniz cevapları göz önünde bulundurarak “kütle hareketleri” 
kavramını tanımlayınız.
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı 4

Hazırlayan: Mutlu KARAKOÇ

Çalışmanın Adı KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Küresel iklim değişikliği kavramını açıklayabilme.

Yönerge: Aşağıdaki metinden yararlanarak soruları cevaplayınız. 

İklim değişikliği; günümüzde en çok üzerinde durulan, en çok araştırma yapılan ve hükûmetler arası 
düzeyde en çok tartışılan küresel değişikliklerin başında gelmektedir. Öngörülen iklimsel değişimler; 
su kaynakları, tarım, doğal ekosistemler ve insan sağlığı üzerinde olumlu ve olumsuz etkilere sahiptir. 
İklimdeki değişikliklerinin artması, olumsuz etkilerin daha geniş alanlara yayılmasına neden olur. Sera 
etkisi ve küresel ısınma ile atmosferdeki insan kaynaklı sera gazı birikimleri, Sanayi Devrimi’nden beri 
artışını sürdürmekte dir. Özellikle atmosferdeki birikiminin büyüklüğü, artış hızı 50-200 yıl arasında 
değişen yaşam süresi ve yerden yansıyan Güneş ışınlarının büyük bölümünü emme özelliği dikkate 
alındığında karbondioksit gazının önemi daha iyi anlaşılır. Yerküre atmosferindeki karbondioksit biriki-
mi, Sanayi Devrimi öncesine göre yaklaşık 2 kat artmış durumdadır. Sera gazı birikimindeki bu artış, 
yerden yansıyan Güneş ışınlarının etkisiyle yerkürenin daha fazla ısınmasına sebep olur. Bu durum, 
atmosferdeki doğal sera gazları (su buharı, karbondioksit, metan, ozon gazı vb.) sayesinde milyon-
larca yıldan beri kusursuz şekilde çalışan doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi anlamına gelir. Küresel 
ısınma, yeryüzü ve atmosferin alt katmanlarında saptanan sıcaklık artışı şeklinde tanım lanabilir. Bu 
tanımdan hareketle insan kaynaklı iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya yol açan sera gazları; ço-
ğunlukla fosil yakıtlar, arazi kullanımında yaşanan değişiklikler ve atık yönetimi ile sanayi, ulaşım ve 
tarım faaliyetlerinden kaynaklanır.

1. ÜNİTE : DOĞAL SİSTEMLER > 1.2. Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişikliği > 1.2.2. Küresel İklim Değişikliği               
Kavram : Küresel İklim Değişikliği
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi

1. Küresel ısınmaya neden olan doğal ve beşerî faktörleri açıklayınız. 

  

2. Küresel ısınmayı etkileyen sera gazları hangileridir?

 

3. Küresel iklim değişikliğini tanımlayınız ve bu değişikliğin gelecekte günlük hayata etkilerine dair 
kısa bir paragraf yazınız.

 

Sorular:



COĞRAFYA 12
Kavram Öğretimi

10

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı5

Hazırlayan: Cem KARAOĞLAN

Çalışmanın Adı ŞEHİR ISI ADASI AZALTILABİLİR Mİ?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Şehir ısı adası kavramını açıklayabilme.

1. ÜNİTE : DOĞAL SİSTEMLER > 1.2. Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişikliği > 1.2.2. Küresel İklim Değişikliği
Kavram : Şehir Isı Adası
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı, Eleştirel Düşünme
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi

Aşağıdaki metni okuyunuz ve görseli inceleyerek soruları cevaplayınız.Yönerge: 

Görsel: Şehir ısı adası oluşumu

BİLGİ KÖŞESİ:
Hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak artan şehirleşme sıcaklıklarda değişimler meydana getirmekte-
dir. Bu durumda plansız ve kaçak yapılaşmanın önemli bir payı vardır. Çarpık kentleşme sonucunda 
yeşil alanların yok olması ve hızlı betonlaşma şehir ısı adasını kuvvetlendirmiştir. Şehir ısı adası iki 
farklı açıdan şehirleri etkilemektedir. Bunlardan ilki şehirlerin çevrelerine göre daha sıcak olmasıdır. 
Bu etkinin özellikle yaz aylarında yok edilmesi için soğutma sistemleri kullanılmaktadır. Diğeri ise 
hava kirliliğinin artması sonucunda şehir sisinin gelişmesidir. Şehir sisi hem doğal çevreyi tehdit 
etmekte hem de insan sağlığını tehlikeye atmaktadır. Bu iki etkiyi de azaltmak için şehirlerde gerekli 
çalışmalar yapılmalıdır.

Makalenin tamamı için; https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/691550

Sorular:

2. Şehir ısı adasının etkisinin azaltmak için alınabilecek önlemleri ve kendi önerilerinizi yazınız.

1. “Şehir ısı adası” kavramının tanımını yapınız.

Toz kubbesi
Sıcak hava

Hava sirkülasyonu



COĞRAFYA 12
Kavram Öğretimi

11

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı 6

Çalışmanın Adı YOK OLDUĞUMUZDA SİZ DE KAYBEDERSİNİZ.   15 dk.

Çalışmanın Amacı Ormansızlaşmanın nedenlerini sorgulayarak ormansızlaşma kavramını tanımlayabilme.

Yönerge: 

1. ÜNİTE : DOĞAL SİSTEMLER > 1.2. Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişikliği > 1.2.2.Küresel İklim Değişikliği
Kavram : Ormansızlaşma
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Kanıt Kullanma Becerisi

Aşağıdaki infografik haritadan yararlanarak soruları cevaplayınız.

Öncesi

Görsel 1: Temiz hava Görsel 5: Enerji

Görsel 2: Canlı Görsel 6: Akarsu

Görsel 4: Kozmetik Görsel 8: İlaç

Görsel 3: Kağıt Görsel 7: Mobilya

Görsel 17

Sonrası

Görsel 12: Ağaç kesme Görsel 13: Otlak ve mera

Görsel 11: Kentleşme Görsel 14: Tarla açma

Görsel 9: Orman yangını
Görsel 16: Aşırı nüfus

Görsel 18

Görsel 10: Sanayi Görsel 15: Savaş

A. G. 

B. F. 

C. E. 

Ç. D. 
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Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı6

Hazırlayan: Safiye BAŞ

1. Ormanların doğal ortam ve beşerî kullanım şartları açısından insanlara kattığı değerler nelerdir?

 

Sorular:

2. Ormanların azalmasında etkili olan beşeri ve doğal faktörler nelerdir ?Açıklayınız.

 

3. “Ormansızlaşma” kavramını açıklayınız.
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı 7

Çalışmanın Adı DİKEY TARIM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Dikey çiftçilik kavramını açıklayabilme

2. ÜNİTE : BEŞERÎ SİSTEMLER > 2.1. Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi > 2.1.3. Geleceğin Dünyası
Kavram : Dikey Çiftçilik
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi

Yönerge: Aşağıdaki metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız. 

Erkan Öğretmen, Ankara’da düzenlenen Uluslararası Coğrafya Sempozyumu’na okulundan 12. sınıf 
öğrencileri ile birlikte bildirileri izlemeye gitmiştir. Öğretmen, öğrencilerden bildiriler sırasında notlar 
almalarını ve öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını istemiştir. Sempozyumdan sonraki hafta, 
coğrafya dersinde “Yeni Bir Zirai İşletme Modeli: Dikey Çiftlikler” başlıklı bildiriden neler öğrendiklerini 
sorarak derse başlamıştır. Söz alan öğrenciler öğrendiklerini şu şekilde ifade etmiştir:

Ali

Güven

Kenan

Samet

Ela

Yağmur

Eylül

Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 milyarı aşacağı ve her üç kişiden ikisinin kentsel 
alanlarda yaşayacağı tahmin edildiğinden dikey tarım gıda üretimini artırmaya ve tarımsal 
faaliyetleri genişletmeye yardımcı olabilir.

Taze ürünler, kamyon veya uçakla binlerce kilometre yol katedebilen geleneksel ürünlere 
kıyasla market raflarına ulaşmak için sadece birkaç km yol almaktadır.

Artan küresel gıda taleplerinin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanması için 
dağıtım zincirlerinin azaltılması, daha düşük emisyon sunulması ve su kullanımının büyük 
ölçüde kısılması planlanabilir.

Şehirlerde tesis edilecek çiftlikler sayesinde özellikle nakliyeye dayanıklı olmayan ürün kay-
bının önüne geçilebilir. 

Dikey çiftlikler, dış ortamdan korundukları ve en aşırı ortamlarda bile inşa edilebildikleri için 
gıda üretimindeki birçok çevresel soruna çözüm olarak görülmektedir.

Bu çiftlikler, topraksız tarım ilkesine dayanan ve sadece bitkisel üretimde değil, hayvancı-
lıkta özellikle kümes hayvancılığında da başarıyla kullanılmaktadır.

Mevcut koşullarda ürün çeşitliliği az ve ekonomik değeri düşük ürünlerin (marul, patates, 
domates gibi) üretimi gerçekleşmektedir. Ayrıca sürekli aydınlatma ihtiyacından dolayı 
enerji tüketimleri de fazladır. 

Görsel 1: Topraksız Tarım Görsel 2: Modern Zirai İşletme Modeli
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı7

Hazırlayan: Mehmet Fatih BAĞMANCI

1. Dikey çiftçilik modelinin ortaya çıkmasının nedenleri neler olabilir?

  

2. Dikey çiftliklerin 2050 yılına kadar öngörülen nüfus artışı nedeniyle gelecekteki gıda eksikliğini 
çözmede yeterli olup olmayacağını bu modelin, avantaj ve dezavantajlarını yorumlayarak bir rapor 
yazınız.

 

3. Dikey çiftçilik kavramını nasıl tanımlarsınız?

 

Sorular:
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı 8

Hazırlayan: Cem ERDEBİL

Çalışmanın Adı SINIRSIZ KAYNAĞIN KEŞFİ: UZAY MADENCİLİĞİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Uzay madenciliğini açıklayabilme.

2. ÜNİTE : BEŞERÎ SİSTEMLER > 2.1. Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi > 2.1.3. Geleceğin Dünyası
Kavram : Uzay Madenciliği
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi

Sorular:

1. Uzay madenciliğini açıklayınız. 

 

Görsel 1: Uzay madenciliği (temsilî)

Yönerge: Aşağıda verilen bilgiden ve görselden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Sanayi Devrimi sonrasında doğal kaynak 
kullanımının artması Dünya’daki tükenebilir 
kaynakların azalmasını beraberinde getir-
miştir. Bazı ülke ve şirketler tarafından ge-
lecekte madenlerin yetersiz kalabilme duru-
muna karşı uzay madenciliği diğer bir adıyla 
asteroit madenciliği çalışmalarına başlan-
mıştır. 

Uzay madenciliği faaliyetiyle asteroitlerdeki 
paladyum, platin, altın demir, nikel, iridyum 
ve kobalt gibi değerli madenlerin Dünya’ya 
getirilmesi hedeflenmiştir.

2. Yapılan hesaplamalara göre bir uzay aracını uzaya gönderip istenilen madenleri getirebilmenin ma-
liyeti yaklaşık  2.6 milyar dolardır.

 Uzay madenciliği yüksek maliyetli ve ileri teknoloji geliştirilmesi gereken bir faaliyet olmasına rağ-
men bazı ülke veya şirketlerin bu alana yatırım yapmasıyla ilgili neler söylenebilir?

 



COĞRAFYA 12
Kavram Öğretimi

16

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı9

Hazırlayan: Nihal ÖZTÜRK

Yönerge: Aşağıdaki kavram haritasından yararlanarak soruları cevaplayınız.

Şema 1: Kalkınma projeleri oluşturulurken göz önünde bulundurulan ekonomik, sosyal ve çevresel stratejiler

Çalışmanın Adı PROJELER YAPILSIN BÖLGELER KALKINSIN   20 dk.

Çalışmanın Amacı Kalkınma projesi kavramını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : BEŞERÎ SİSTEMLER > 2.2. Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri > 2.2.2. Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma 
Projeleri

Kavram : Kalkınma Projesi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi

Sosyal Ekonomik

Çevresel

Kalkınma Projesi

• Eğitim

• Göçü azaltmak

• Planlı kentleşme

• Turizm

• Enerji

• Tarım

• Sanayi

• Sulama

• Ulaşım

• Çevre kalitesinin iyileştirilmesi

• Atık değerlendirmesi • Altyapı iyileştirilmesi

• Sağlık

• Kadın istihdamı

• İş imkânları

• Yoksullukla mücadele

Sorular:

1. Yaşadığınız ilde hangi sosyal, ekonomik veya çevresel stratejilere göre bir kalkınma projesi 
geliştirilebilir?

 

2. Yukarıdaki kavram haritasına göre kalkınma projelerini belirleyen sosyal, ekonomik ve çevresel 
stratejilerin birbirleriyle olan ilişkisini ülkemizdeki kalkınma projelerinden birini örnek vererek açık-
layınız.

  
3. “Kalkınma projesi” kavramını tanımlayınız.
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı 10

Çalışmanın Adı GÜVENLİ E-TİCARET   20 dk.

Çalışmanın Amacı E-Ticaret kavramını tanımlayabilme ve güvenli e-ticaret yapabilme.

2. ÜNİTE : BEŞERÎ SİSTEMLER > 2.4. Küresel Ticaret > 2.4.2.Türkiye’deki Ticaret Merkezleri Ve Ticari Ürünler
Kavram : E-Ticaret
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi

Soru:

1. Bir ürünü e-ticaret yoluyla edinmek için hangi süreçlerden geçmek gerekir? E-ticaret sitelerinden 
bir ürünü satın almada geçtiğiniz süreçleri yazınız.

 

Görsel 1: E-Ticaret operasyon süreçleri infografiği

Yönerge 1: Araştırmak istediğiniz veya satın alacağınız ürünün bulunduğu web sitesini aşağıdaki  
  kriterlere göre değerlendiriniz. Web sitesi verilen ölçütlere sahip ise başındaki kutucuğu  
  doldurarak ve birikiminizden yararlanarak soruyu cevaplayınız.

Yönerge 2: Aşağıdaki infografikte verilen operasyon süreçlerini inceleyerek soruları cevaplayınız.

Alışveriş yapacağınız web sitesi: 

      https://www.eticaret.gov.tr/sirketsorgula adresinden e-ticaret sitesi sorgulaması yapılmalı.

     “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’nde kaydı doğrulanmış bir sitedir.” ibaresi bulunuyor.  
   Sitenin SSL sertifikası bulunuyor. 

     Güvenli ödeme seçenekleri bulunuyor.

     Ürün hakkında olumlu kullanıcı yorumları var.

     Mesafeli satış sözleşmesi bulunuyor.

     Ürün fiyatı diğer web sitelerinden daha ucuz.

MÜŞTERİ FİRMA

İNTERNET 

MAL VE HİZMET TESLİMİ

SİPARİŞ VE ÖDEME

ÜRÜN BELİRLEME ÜRETİM SATIN ALMA LOJİSTİK KARGO

GRAFİK TASARIM - SOSYAL MEDYA
RESMÎ İŞLEMLER 

MUHASEBE FİNANS
DEPO ENVANTER  
ÜRÜN YÖNETİMİ
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı10

Hazırlayan: Şükür ÇAKIR

2. “E-ticaret” kavramını tanımlayınız.

  

1. E- ticaret firmasının operasyon süreçlerinde yaşanılabilecek sıkıntıları firma açısından değerlendiriniz.

  

Sorular:
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı 11

Çalışmanın Adı SİBER SUÇLARA KARŞI SİBER GÜVENLİK   20 dk.

Çalışmanın Amacı Siber suç ve siber güvenlik kavramlarını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : BEŞERÎ SİSTEMLER > 2.4. Küresel Ticaret > 2.4.2. Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
Kavram : Siber Suç - Siber Güvenlik
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi, Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi 

Görsel 1: Truva atı (Trojan)

Yönerge: Aşağıdaki metinden ve ön bilgilerinizden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Homeros’un İlyada destanına göre bir yandan Akhalar gemilerinin yelkenlerini açıp gidiyor gibi yapar-
larken öte yandan içine en cesur askerlerini sakladıkları tahta at yaparlar. Laokoon’un tüm uyarılarına 
rağmen Troyalılar atı, tanrıça Athena’ya adak hediyesi olarak sunmak üzere şehrin içerisine alırlar. 
Geceleyin savaşçılar atın içinden dışarı çıkıp ateşle bir işaret vererek Akha filosunu geri çağırır ve şehir 
kapısını açarlar. Akhalar bu hileyle Troya’yı 10 yıl süren savaştan sonra alırlar.

Bir zamanlar zekice bir aldatmaca ve ustaca bir mühendislik başarısını temsil eden kavram, günü-
müzde tek amacı kurbanlarının bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlarına fark edilmeden zarar vermek 
olan kötü niyetli bir dijital zararlı olarak görülüyor. Trojanlar bunu şifreleri okuyarak, klavye vuruşlarını 
kaydederek veya tüm bilgisayarı rehin alabilecek daha fazla kötü amaçlı yazılıma kapıyı açarak yapar. 
Bu işlemler arasında şunlar bulunabilir:

 Veri silme,

 Veri engelleme,

 Veri değiştirme,

 Veri kopyalama,

 Bilgisayarların veya bilgisayar ağlarının performansını düşürme.
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı11

Hazırlayan: Şükür ÇAKIR

2. Bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlarınızı siber saldırılara karşı korumak için ne gibi siber güvenlik 
önlemleri almak gerekir? Kendi deneyimlerinizden de yararlanarak cevaplarınızı aşağıdaki 
boşluklara yazınız.

Sorular:

1. Yukarıdaki metinden ve https://www.egm.gov.tr/siber/sibersucnedir adresindeki bilgilerden yola 
çıkarak tablet, telefon, bilgisayar vb. cihazlarınıza yapılan siber saldırılar sizi ne gibi zararlara uğra-
tabilir? Bunlar hangi tür siber suç kapsamında değerlendirilir? Açıklayınız.

 

3. İlk iki soruya verdiğiniz cevapları da göz önünde bulundurarak siber suç ve siber güvenlik kavram-
larını tanımlayınız.

 

?
 VİRÜS

 CASUS YAZILIM

 FİDYE YAZILIMI

 TRUVA ATLARI

 REKLAM YAZILIMI

 BOTNET’LER
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı 12

Çalışmanın Adı İPEK YOLUNDAKİ LOKOMOTİFLER   20 dk.

Çalışmanın Amacı Dış alım ve dış satım kavramlarını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : BEŞERÎ SİSTEMLER > 2.4. Küresel Ticaret > 2.4.4.Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Kavram : Dış Alım (İthalat) - Dış Satım (İhracat)
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Harita Kullanma Becerisi

Sorular:

1. Görseldeki örnek cümleler, Türkiye’nin dış ticaretinde dış alım ve dış satım kavramlarından hangi-
sine karşılık gelmektedir?  Cümlelerin harflerini tabloya yazınız.

Görsel 1: Türkiye’nin bazı ülke ve kıtalar ile dış ticaret pazarlarındaki ürün örnekleri

Yönerge 1: Yönlendirme metnini ve görseli dikkate alarak soruları yanıtlayınız.

Öğretmen öğrencilerine etkileşimli tahtadan görseli gösterir. Daha sonra öğretmen, görselde Türki-
ye’nin ticaret yaptığı ürünlerin bazı ülke ve kıtalara göre örneklerinin olduğunu, bu örneklerden ve ön 
bilgilerinizden faydalanarak dış ticaretin en önemli iki unsuru dış alım (ithalat) ve dış satım (ihracat) 
kavramlarını öğreneceklerini ve iki kavram arasındaki karmaşayı gidereceklerini söyler.

A. Kiraz, Antep fıstığı, süt ürünleri ve kümes 
hayvanları  gibi yüksek kaliteli Türk tarım 
ürünleri, Çinli tüketiciler tarafından 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

B. Türk ürünlerine en fazla 
talep gösteren 3’üncü ülke 
olan İtalya, bu dönemde 
Türkiye’nin tekstil 
sektörünün en önemli 
pazarı oldu.

C. Almanya; Türkiye’deki fındık ve 
mamulleri, iklimlendirme sanayisi, 
kuru meyve ve mamulleri,  makine 
ve aksamları gibi sektörlerin bir 
numaralı talibi olarak kayıtlara geçti.

D. Çinli akıllı telefon markaları, Türkiye 
pazarında talebin fazla olmasından 
dolayı art arda Türkiye’de yatırım 
yaparak fabrikalar kurmuşlardır. 

E. Türkiye Afrika’dan en çok 
altına talep göstermektedir. 
Altını enerji, plastikler, kakao 
ve otomotiv takip etmektedir.

F. Latin Amerika 
pazarında Türk 
dizilerine olan 
talep önemli bir yer 
tutmaktadır.

G. ABD, Türkiye’den en 
çok demir-çelik ürünleri 
ile otomotiv aksam 
ve parçalarına talep 
göstermektedir.

Dış Ticaret Kavramı Örnek Cümlelerin Harfleri

Dış Alım (İthalat)

Dış Satım (İhracat)
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Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı12

Hazırlayan: Fatma AKAR

1. Görselde verilen Türkiye’nin dış alım ve dış satımında yer alan  lokomotiflerdeki ürünler hangi 
trenlerde olmalıdır? Harflerini yazınız.

 1.Tren: 

 2.Tren: 

2. Haritadaki trenlerden hangisi Türkiye’nin dış alım, hangisi dış satım trenidir? Yazınız.

 1.Tren: 

 2.Tren: 

Yönerge 2: Görselde yüzyıllar boyunca dış ticarette önemli bir güzergâh olan İpek yolunda Türki-
ye   ve Çin’den hareket eden iki tren ve trenlerin taşıdığı bazı ürünler lokomotiflerde   
harflerle gösterilmiştir. Görselden faydalanarak soruları cevaplayınız.

Sorular:

Görsel 1:    Türkiye ve Çin arasında  ticaret trenleri

2. Yaptığınız değerlendirme ve görselden hareketle dış alım ve dış satım kavramlarını nasıl tanımlar-
sınız? Yazınız.

 Dış Alım (İthalat):  

 Dış Satım (Dış Satım):  

A. Fındık

BİŞKEK ALMATI
KORKAS

URUMÇİ

SEMERKAND
DUŞANBE

TAHRAN

İSTANBUL XİAN

B. Aşı D. TelefonC. Kümes  
 Hayvanları

E. Metal    
       Cevheri

E. Elektronik   
  Cihazlar

LANZHOYU
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Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı 13

Çalışmanın Adı DIŞ TİCARET HACMİ NASIL ARTAR?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Dış ticaret hacmi kavramını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : BEŞERÎ SİSTEMLER > 2.4. Küresel Ticaret > 2.4.4.Türkiye’nin Dış Ticareti Ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Kavram : Dış Ticaret Hacmi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Tablo, Grafik ve Diyagram Hazırlama ve Yorumlama Becerisi

Sorular:

1. Ülkeler arasındaki dış ticaret hacminin artmasında etkili olan faktörler neler olabilir? Yazınız.

 

Görsel 1: Afrika kıtası ile Türkiye dış ticaret hacmi infografiği 

Yönerge 1: Görseldeki infografiği dikkate alarak soruları yanıtlayınız.

Öğretmen öğrencilerine etkileşimli tahtadan görseli gösterir. Daha sonra Afrika kıtasındaki üç ülke ile 
Türkiye arasındaki on yıllık ticari faaliyeti gösteren bu infografikten yararlanarak dış ticaret hacmi kav-
ramını öğreneceklerini söyler. 

AFRİKA KITASINDA
EN FAZLA İHRACAT YAPILAN 
İLK 3 ÜLKE (2019 DOLAR)

KITADA EN FAZLA İTHALAT 
YAPILAN İLK 3 ÜLKE (2019 DOLAR)

2010-2019 DÖNEMİ 
AFRİKA İLE TOPLAM TİCARET 
HACMİ

Afrika ile 10 yılda
186,5 milyar dolarlık 
ticaret

59,8
MİLYAR

122
MİLYAR DOLAR

126,7
MİLYAR

Afrika kıtası ülkelerine gerçekleştirilen 
ziyaretler ve kurulan yakın ilişkiler, 
Türkiye’nin ticaretine de olumlu yansıdı.

Kıtayla ticaretin 
122 milyar dolarlık kısmı 
Kuzey Afrika ülkeleriyle 
gerçekleştirildi.

Türkiye 2005 yılını 
“Afrika yılı” ilan etti.

Türk Hava Yollarının 
Afrika’da doğrudan uçuş 
yaptığı noktaların sayısı 
artırıldı.

Uçuşların yanı sıra, 
büyükelçilik sayısının 
artması, Türkiye’nin kıtayla 
olan ticaret hacminin 
gelişmesinde önemli rol 
oynadı.

%65

A F R İ K A

T Ü R K İ Y E

İHRACAT İTHALAT

Mısır

Mısır

Güney Afrika

Cezayir

Fas

Libya

3,3 MİLYAR

1,8 MİLYAR

757,6 MİLYON

720,3 MİLYON

2,3 MİLYAR

1,9 MİLYAR
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Hazırlayan: Fatma AKAR

2. Ülkeler arasında dış ticarete konu olan ithalat ve ihracat oranlarının dengeden uzak olmasının (her 
iki olasılığı göz önüne alarak) ülke ekonomisini nasıl etkileyeceğini yazınız?

  

3. “Dış ticaret hacmi” kavramını nasıl tanımlarsınız? Yazınız.

  

1. Her iki ülkenin dış ticaret hacmi ile ilgili aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle 
tamamlayınız. 

Yönerge 2:  Aşağıdaki iki farklı ülkeye ait dış ticaret değerlerini gösteren sütun grafiklerden faydalanarak 
soruyu cevaplayınız. 

Grafik 1:  A ve B ülkelerinin belirli dönemlerdeki dış ticaret hacimleri 

A Ülkesi B Ülkesi

Ülkenin dış ticaret hacmi B ülkesine göre daha 
…………………….

Ülkenin verilen dönemler arasında ihracat gelirinde 
düzenli bir artış ………………..

Ülkenin verilen dönemler arasında ithalat gideri 
sürekli ………………..

Ülkenin diğer ülkeler ile ticari ilişkileri B ülkesine 
göre daha ……………………..

A ülkesine …………………. örnek bir ülke olabilir.

Ülkenin dış ticaret hacmi A ülkesine göre daha 
………………..

Ülkenin verilen dönemler arasında ihracat gelirinde 
düzenli bir artış ………………..

Ülkenin verilen dönemler arasında ithalat gideri 
sürekli ………………..

Ülkenin diğer ülkeler ile ticari ilişkileri A ülkesine 
göre daha ……………………..

B ülkesine ………………… örnek bir ülke olabilir.

200 400

Milyar / Dolar

Yıllar Yıllar
2010 20102015 20152020 2020

Milyar / Dolar

İhracat (Dış Satım)

İthalat (Dış Alım)

A Ülkesi B Ülkesi

150 300

100 200
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Çalışmanın Adı DIŞ TİCARET DENGELENMELİ Mİ?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Dış ticaret dengesi kavramını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : BEŞERÎ SİSTEMLER > 2.4. Küresel Ticaret > 2.4.4. Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Kavram : Dış Ticaret Dengesi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi

Görsel: A ve B ülkeleri ekonomi sözcülerinin 2021 dış ticaret değerlendirmeleri

Yönerge: Yönlendirme metni ve görselden faydalanarak soruları yanıtlayınız.

Öğretmen öğrencilerine etkileşimli tahtadan görseli gösterir. Daha sonra öğrencilerine görseldeki ül-
kelerin 2021 ithalat ve ihracat değerleri ile ülkelerin ekonomi sözcülerinin ticaret değerleri karşısındaki 
tutumlarını dikkate alarak görüş geliştirme tekniğini kullanacaklarını ve  dış ticaret dengesi kavramını 
öğreneceklerini söyler. 

TV

Ülkemizin 2021 dış ticaret 
değerlerine baktığımızda 

ihracatımız 145 milyar dolar, 
ithalatımız ise125 milyar dolardır. 

Dış ticaretimizde bu yöndeki  
dengesizlik ülkemiz ekonomisi 

için olumlu bir durumdur.

Ülkemizin 2021 dış ticaret 
değerlerine baktığımızda ihracatımız 
70 milyar dolar, ithalatımız ise110 

milyar dolardır. 2022 ekonomi 
politikamızda önceliğimiz dış 
ticaretimizi dengeleyebilecek  
ekonomiyi iyileştirici adımlar 

atmaktır.

Görüş Geliştirme Tekniği Soruları Katılıyorum Katılmıyorum

1. A ülkesinde ihracat gelirinin fazla olması dış ticaret fazlası oluşturmuştur.

2. B ülkesi ithalat giderinin fazla olması dış ticaret açığı oluşturmuştur.

3. Her iki ülkenin de dış ticareti dengede değildir.

4. Dış ticaret dengesizlikleri her zaman ülke ekonomilerini olumsuz etkiler.
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Hazırlayan: Fatma AKAR

2. “Dış ticaret dengesi” kavramını nasıl tanımlarsınız? Yazınız.

  

3. Almanya’nın ve Türkiye’nin dış ticaret dengeleri nasıldır? Araştırarak açıklayınız.

  

Sorular:

1. Görsel ve görüşlerden hareketle bir ülkenin dış ticaretinin dengede olmaması ülke ekonomisine 
hangi koşullarda avantaj, hangi koşullarda dezavantaj oluşturur? Açıklayınız.
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 Serbest Ticaret Bölgelerinin Kuruluş Amaçları

 » İhracat için yatırım ve üretimin artırılması,
 » Yabancı sermaye ve teknoloji girişinin hızlandırılması,
 » Ekonominin girdi ihtiyacının ucuz ve düzenli bir şekilde 

temin edilmesi,
 » Üretim ve istihdam olanaklarının artırılması,
 » İthalatın daha ucuz ve kolay gerçekleştirilmesi,
 » Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı ham madde ve ara mal-

ların kolaylıkla, istenilen miktarda ve zaman kaybı olmadan 
temin edilmesi,

 » Daha iyi eğitilmiş, yetenekli ve kalifiye insan gücünün 
sağlanmasıdır.

Çalışmanın Adı AVANTAJLI TİCARET ALANLARI: SERBEST BÖLGELER   20 dk.

Çalışmanın Amacı Serbest bölge kavramını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : BEŞERÎ SİSTEMLER > 2.4. Küresel Ticaret > 2.4.2. Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Ticaret Pazarlarındaki Yeri
Kavram : Serbest Bölge
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becersi

Yönerge: Aşağıdaki metinden ve haritadan yararlanarak soruları cevaplayınız.

Türkiye’de serbest ticaret bölgelerinin kurulması için ilk çalışmalar 1985 yılında başlatılmıştır.  1987 
yılında Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi ve Mersin Serbest Bölgesi faaliyete geçirilmiştir. 2022 yılı 
itibarıyla Türkiye’de toplam 18 adet serbest ticaret bölgesi aktif olarak hizmet vermektedir (Harita 1). 
2021 yılında serbest bölgelerde 22 milyar dolarlık dış ticaret gerçekleştirilmiştir.

 Serbest Bölgelerin İşlevleri

 » Ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine 
imkân sağlayacak uygun zemin yaratılması,

 » Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı ham madde ve ara mal-
ların kolaylıkla, istenilen miktarda ve zaman kaybı olmadan 
temin edilebilmesi,

 » Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi 
ve ihracı,

 » Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere 
satımı,

 » Yeni istihdam olanaklarının yaratılması,
 » İhraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak 

bakımından bir basamak olması işlevlerini görmektedir.

Harita 1: Türkiye’de faaliyet gösteren serbest  
bölgelerin dağılışı. (2022)

       Harita 2: 

Trakya

Avrupa

Ege

Bursa

Kocaeli

İzmir

Denizli

Antalya Mersin Gaziantep

Serbest Ticaret 
Bölgeleri

Kayseri

Samsun Trabzon

Rize

Adana
Yumurtalık

İhtisas
Endüstri ve Ticaret

Tübitak MAM Teknoloji

Mersin Serbest Bölgesi

K

Uydu görüntüsünde sarı çizgiyle 
sınırları belirtilmiş alan Mersin 
Serbest Bölgesi’nin sınırlarıdır. 
Bu alan diğer serbest bölgelerde 
olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti  
idari sınırlarına dâhildir. Fakat 
bu sınırlar içinde yer alan bölge 
gümrük sahası dışında tutul-
muştur. 
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Hazırlayan: Raşit DÜZGÜN

2. Yukarıdaki metin ve haritalardan yararlanarak “serbest bölge” kavramının tanımını yapınız.

  

Sorular:

1. Ulaşım sistemlerinin serbest bölgelerin kuruluşundaki etkisini harita ve  metinden yararlanarak 
yorumlayınız.
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Çalışmanın Adı SINIR TİCARETİNDE SINIRLAMA   20 dk.

Çalışmanın Amacı Sınır ticaretini tanımlayabilme.

Yönerge: 

2. ÜNİTE : BEŞERÎ SİSTEMLER > 2. 4. Küresel Ticaret > 2. 4. 4.Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarındaki Yeri
Kavram : Sınır Ticareti
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi, Harita Kullanma Becerisi.

Aşağıdaki harita, tablo ve görselden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Tablo 1: Tarım Ürünleri İthalatında Zaman Sınırlaması 
Olan Ürünlerden Bazıları

Ürün İthalatın Serbest Olduğu Dönem 

Karpuz 1 Kasım - 30 Nisan

Kayısı 15 Ekim - 1 Mayıs

Badem 1 Ekim - 1 Ağustos

Yer fıstığı 1 Mart - 1 Ağustos

Sarımsak 1 Mart - 1 Haziran

Portakal 15 Mart - 1 Eylül

Limon 15 Şubat - 1 Ağustos

Tablo 2: Sınır Ticaretinde İthalatı Uygun Görülme-
yen Ürünlerden Bazıları 

Sınır Ticaretinde İthalatı
Uygun Görülmeyen Ürünler

Şeker Muz

Fındık  Cam

Et ve et ürünleri Bakır

Süt ve süt ürünleri Alüminyum

Antep fıstığı Mermer

Canlı hayvan Pamuklu dokuma

Zeytin  Kilim-halı

Gaziantep

Hatay

Kilis

Şanlıurfa

Mardin

Van

Ağrı

Iğdır

Kars

Artvin Ardahan

Şırnak
Hakkari

Suriye
Irak

Iran

Ermenistan

Gürcistan

K

G

0        100     200 km

Nahcivan

Sınır ticareti yapılan iller

Harita: Sınır ticareti yapılan iller
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Hazırlayan: Seviyen METİN

1. Verilen harita ve tablolardan hareketle bazı ürünlerin belirli bir takvime göre ithal edilmesini, bazı 
ürünlerin ise ithalatının uygun görülmemesini yorumlayınız.

 

Sorular:

2. “Sınır Ticareti” kavramını tanımlayınız.

 

3. Sınır ticaretinin bölge kalkınmasına etkisini, genel ağ adresindeki (http://tucaum.ankara.edu.tr/
wp-content/uploads/sites/280/2015/08/semp4_22.pdf) makaleyi okuyup açıklayınız.
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2. Yaşadığınız bölgedeki ürünlerin niteliğini düşünerek coğrafi işaret kavramını tanımlayınız. 

  

Çalışmanın Adı COĞRAFYA PARÇASI ÜRÜNLER   20 dk.

Çalışmanın Amacı Coğrafi işaret kavramını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : BEŞERÎ SİSTEMLER > 2.5. Türkiye Turizmi > 2.5.2. Türkiye’nin Kültürel Mirası
Kavram : Coğrafi İşaret
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi, Zamanı Algılama Becerisi

Yönerge 1: Aşağıdaki metinden yararlanarak soruları yanıtlayınız.

Bir ürünün “coğrafi işaret” olarak nitelendirilebilmesi için, sınırları belli bir alan ve kökeninin bulun-
duğu bu alandan kaynaklı karakteristik nitelikleri bulunmalıdır. Coğrafi İşaretler, kavramsal olarak 
“menşe adı” ve “mahreç işareti” olarak ikiye ayrılır. Menşe adı, herhangi bir ürünün belli bir coğraf-
yaya ait nitelikleri ile doğal ve beşerî şartların doğrudan izlerini taşıyan ürünler için kullanılmaktadır. 
Erzincan tulum peyniri, menşe adı tescilli bir üründür ve tescilde belirtilen coğrafi sınırlar dışında 
üretilemez. Mahreç işareti ise yine o coğrafyadan kaynaklanmakla birlikte üretim ve işleme aşama-
larından en az birinin o bölgeye ait olduğu anlamına gelmektedir. Antep baklavası mahreç işaretli bir 
üründür, coğrafi işaret tescilli Antep fıstığı, kullanılması ve tescilde belirtilen üretim metoduna bağlı 
kalınması hâlinde Gaziantep dışındaki illerde de üretilebilmektedir. 

Sorular:

1. Aşağıdaki tabloda verilen ürünlerin, kavramsal olarak hangi coğrafi işaret grubuna dâhil olduğunu 
işaretleyiniz. 

Ürün Adı

1 Finike portakalı X

2 Afyon sucuğu

3 Adana kebabı

4 Şanlıurfa biberi

5 Milas el halısı

6 Denizli traverteni

7 Konya etli ekmeği

8 Eskişehir lületaşı

9 İnegöl köftesi
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Hazırlayan: Bayram TUNCER

Yönerge 2: Aşağıdaki metinden yararlanarak soruları yanıtlayınız.

Soru:

1. Grafikte yıllara göre ülkemizdeki coğrafi işaret tescil ve başvuru sayıları verilmiştir. Grafiğe baktığı-
mızda bazı yıllar hariç değerlerin artış gösterdiği, 2020 ve 2021 yıllarında ise en yüksek değerlere 
ulaştığı görülmektedir. Bu artışın sebebini ekonomik yarar, kırsal kalkınma ve turizm açısından 
değerlendirerek açıklayınız. 

  

Grafik: Tescil ve Başvuru Sayıları Grafiği
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Sorular:

2. “Kültür turizmi” kavramını tanımlayınız.

  

1. Aşağıdaki görsellerde çeşitli turizm türlerine ait örnekler verilmiştir. Bu görsellerden kültür turizmi 
alanına girenleri, görselin altındaki boşluklara “kültür turizmi” şeklinde yazınız.

Görsel 1: Topkapı Sarayı

Görsel 3: Golf Alanı

Görsel 2: Deniz Sahili

Görsel 4: Sıra Gecesi

Çalışmanın Adı KÜLTÜR VARLIKLARIMIZI TANIYORUM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Kültür turizmi kavramını açıklayabilme .

2. ÜNİTE : BEŞERÎ SİSTEMLER > 2.5. Türkiye Turizmi > 2.5.3. Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
Kavram : Kültür Turizmi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi, Harita Kullanma Becerisi

Yönerge 1: Aşağıdaki metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Coğrafya öğretmeni Özden Hanım, derste öğrencilerine turizm hakkında şu bilgileri vermiştir: “Ba-
casız sanayi olarak nitelenen turizmin, ülkelerin ve toplumların ekonomik gelişimlerinde çok önemli 
bir rolü bulunmaktadır. Son derece önemli bir ekonomik faaliyet olan turizmin farklı türleri vardır. 
Özellikle sahip olduğumuz zengin doğal ve beşerî özelliklerden dolayı ülkemizde pek çok turizm 
türü görülmektedir.”



COĞRAFYA 12
Kavram Öğretimi

34

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı18

Hazırlayan: Tahir TUNCER

Yönerge 2: Aşağıda verilen görsellerdeki kültürel ögeleri harita üzerinde numarası verilmiş konumlarla 
eşleştiriniz. 

Görsel 1: Türkiye Haritası

 Göbeklitepe  Mevlana Müzesi Şehitler Abidesi Hatay künefesi

Konum:............................ Konum:............................ Konum:............................ Konum:............................

 Beypazarı evleri  İshakpaşa Sarayı  Aspendos Antik Kenti Gördes halısı

Konum:............................ Konum:............................ Konum:............................ Konum:............................

Ayasofya Camisi Alacahöyük  Gaziantep baklavası Sümela Manastırı

Konum:............................ Konum:............................ Konum:............................ Konum:............................
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Çalışmanın Adı İNANÇ MERKEZLERİNİN TURİZME ETKİSİ  15 dk.

Çalışmanın Amacı İnanç turizmi kavramını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : BEŞERÎ SİSTEMLER > 2.5. Türkiye Turizmi > 2.5.3. Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 
Kavram : İnanç Turizmi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi

Yönerge 1: Aşağıdaki metin ve görsellerden yararlanarak soruları yanıtlayınız.

Sorular:

1. Anadolu’da farklı inançlara ait eserler geniş yer tutmaktadır. Aşağıdaki görsellerde Türkiye’deki 
inanç turizmine yönelik çeşitli merkezler verilmiştir. Türkiye’de inanç turizmine yönelik merkezle-
rin farklılık göstermesi ve değişik inanç gruplarına ait yerlerin bulunmasını ülkemizin jeopolitik ve 
Anadolu topraklarının tarihsel süreci ile birlikte değerlendirerek açıklayınız.

Görsel 1: Selimiye Cami -  Edirne Görsel 3: Meryem Ana Kilisesi - İzmir

Görsel 6: Ayasofya - İstanbul

Görsel 2: Aya Yorgi Kilisesi - İstanbul

Görsel 4: Büyük Sinagog - Edirne Görsel 5: Dayrulzafaran Manastırı - Mardin
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2. “İnanç turizmi” kavramını tanımlayınız.

  

Yönerge 2: Aşağıdaki soruyu, inanç turizmi ile ilgili haber metni ve ön bilgilerinizden yararlanarak  
yanıtlayınız.

Son yıllarda artan turist sayısına, farklı turizm kollarında gerçekleştirilen ziyaretler katkı yapmış-
tır. Kıyı turizminden gezi ve eğlenceye, eğitimden sağlığa kadar uzanan ziyaret gerekçeleri arasında 
“inanç turizmi” kapsamında gerçekleştirilen seyahatler de yer almaktadır. Türkiye’deki dinî ve kül-
türel alanları ziyaret etmek amacıyla gelenler dışında inançları kapsamında faaliyetlerde bulunmak 
üzere gelenler de son dönemde turist sayısında artışa katkı sağlamıştır. “İnanç turizmi” kapsamında 
Türkiye’ye gelenler İstanbul, İzmir, Hatay, Mardin, Şanlıurfa başta olmak üzere ülke genelinde yer 
alan ve “korunması gereken kültür varlığı” kapsamında bulunan 9 bin 876 yapıyı ziyaret etmiştir.

Haber Giriş: 2 Şubat 2019, Cumartesi 12:06                                 

                                                                                                           Kaynak: AA  (Düzenlenmiştir.)

Soru:

1. Haber metninden yararlanarak inanç merkezlerine sahip olan şehirler sizce ne gibi avantajlara 
sahiptir?  Düşüncelerinizi yazınız.

  

Hazırlayan: Gülhan AYDIN
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Hazırlayan: Bayram TUNCER

2. ÜNİTE : BEŞERÎ SİSTEMLER > 2.5. Türkiye Turizmi > 2.5.3. Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
Kavram : Turizm Potansiyeli
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi, Harita Kullanma Becerisi

3. Yaşadığınız bölgede turist çekeceğini düşündüğünüz kaynakları tespit ederek “turizm potansiyeli” 
kavramını tanımlayınız.

 

Çalışmanın Adı TÜRKİYE’NİN TURİZM POTANSİYELİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Türkiye’nin turizm potansiyeli ve varlıklarını açıklayabilme.

Yönerge: Aşağıdaki haritadan yararlanarak soruları yanıtlayınız.

Sorular:

1. Haritada Türkiye’nin turizm değerlerinden doğaya dayalı kaynakların zenginliğini; bulunduğunuz 
konum, yeryüzü şekilleri ve çeşitliliği açısından değerlendirerek açıklayınız. 

 

2. Türkiye’nin turizme konu olan beşerî kaynak ve kültürel ögelerini tarihî yapı ve göreceli konum 
açısından değerlendiriniz.

  

Görsel: Türkiye’deki turizm alanları
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Çalışmanın Adı KÜRESEL SATRANÇ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Jeopolitik kavramını açıklayabilme.

Yönerge: Aşağıdaki metinden ve birikimlerinizden faydalanarak soruları cevaplayınız.

Sorular:

1. Aşağıdaki tabloda verilen olayların ülke ya da bölgenin jeopolitik önemini nasıl etkilediğini işaretleyiniz. 

2. ÜNİTE : KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER > 3.1. Jeopolitik Konum
Kavram : Jeopolitik
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi

Görsel: Satranç Taşları

Olay Ülke - Bölge Jeopolitik önemi 
artar.

Jeopolitik önemi 
azalır.

İpek Yolu’nun geçişi Anadolu

Coğrafi Keşifler Akdeniz limanları

Arktik bölgede doğal rezervlerin bulun-
ması

Kuzey Kutbu

Panama Kanalı’nın açılması Macellan Boğazı

Süveyş Kanalı’nın açılması
Ümit Burnu – Güney 
Afrika

Rusya’da doğal gaz ve petrolün bulun-
ması

İstanbul ve Çanakkale 
boğazları

Kömür dışında petrol ve doğal gaz gibi 
enerji kaynaklarının bulunması

Avrupa’daki kömür 
havzaları

Satranç, en çok bilinen zekâ oyunlarından biridir. Hamle yeteneği ve öngörü sayesinde çoğu zaman 
bir piyon bile bir veziri hatta şahı devirebilir. Bu yönüyle aslında bir oyun olmaktan ziyade gerçek 
hayatın farklı bir yönünü yansıtır. Dünya üzerindeki ülkelerin durumları da aslında bu oyunla birçok 
yönden benzerlik gösterir. Ülkelerin doğal yer şekillerine ait özellikleri, konum özellikleri, iklim, su 
ve coğrafi şekil gibi özellikleri tıpkı satrançtaki taşların temel hamle özellikleri gibi değişmez. Bunun 
yanında ülkelerin ekonomik, politik, sosyo-kültürel, askerî nitelikleri ve bilim-teknik alanındaki geliş-
meleri, tıpkı satrançtaki hamle değişiklikleri gibi bazen kendinden üstün özellikli bir taşı alt edebilir. 
Ülkelerin ve toplumların bu rekabeti küresel bir satrancı doğurur. Küresel ve bölgesel çapta yaşanan 
olaylar, devletlerin gücünü etkiler. Ülkelerin sahip oldukları doğal ve beşerî özelliklerin politik du-
rumla ilişkisi sonucu jeopolitik denilen kavram ortaya çıkar.
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Hazırlayan: Bayram TUNCER

2. “Jeopolitik” kavramını tanımlayınız.

  

3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerinin jeopolitik açıdan sağladığı durumu tabloda işaretleyiniz.

Coğrafi Konular Avantaj Dezavantaj

1 Petrol açısından zengin Orta Doğu ülkelerine yakın olması X

2 Yer şekillerinin çok engebeli olması

3 Aktif deprem kuşağında yer alması

4 Boru hatları ve enerji koridorlarına ev sahipliği yapması

5 İklim çeşitliliğinin olması

6 Güvenlik ve savunma giderlerinin fazla olması

7 Çeşitli madenlere sahip olması

8 Göçmen ve mülteci sorunları ile sık sık karşı karşıya kalması

9 Kıtalar arasında köprü konumunda olması

10 Genç nüfus potansiyelinin yüksek olması
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Görsel 1: Türk kültür havzası 

Görsel 2: Mostar Köprüsü Görsel 3: Semerkand Register Meydanı Görsel 4: Kırım Cuma Han Camisi

Bosna Hersek Özbekistan Ukrayna

 Görsel 5: Amman Tren İstasyonu Görsel 6: Kavalalı Mehmet Ali Paşa Cami Görsel 7: Süleymaniye Külliyesi

Ürdün Mısır Türkiye

Çalışmanın Adı TÜRK KÜLTÜRÜ HAVZASI  15 dk.

Çalışmanın Amacı Kültür havzası kavramını açıklayabilme.

3. ÜNİTE : KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER > 3.1.JEOPOLİTİK  KONUM  > 3.1.5.  Türk Kültürü Havzası  
Kavram : Kültür Havzası
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi 
Alan Becerileri : Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi 

Yönerge: Türk kültürü ile ilgili metni okuyunuz,  görselleri inceleyiniz. Görsellerde Türk kültürünün ya-
yıldığı coğrafya ve bu coğrafyadaki izlerinden örnekler yer almaktadır. Metin ve görsellerden 
yararlanarak soruları cevaplayınız. 
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Hazırlayan: Osman BATEN

Sorular:

1. Türk kültürünün çok geniş bir coğrafyaya yayılmasında rol oynayan faktörler nelerdir? 

  

2. “Kültür havzası” nedir? Kısaca açıklayınız.

  

3. Türklerin tarihte farklı coğrafyalara yerleşmeleri kültürlerini nasıl etkilemiştir? Bu etkileşimin kültür 
havzalarının oluşumu üzerine olan etkilerini açıklayınız. 
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Çalışmanın Adı KÜRESEL GÜÇ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Küresel güç kavramını tanımlayabilme.

3. ÜNİTE : KÜRESEL ORTAM > 3.2.Ülkeler Arası Etkileşim > 3.2.1. Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
Kavram : Küresel Güç
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi, Harita Becerisi

Yönerge: Aşağıdaki soruları verilen bilgilerden ve haritadan yararlanarak cevaplayınız.

Güney Amerika: 20 bin asker

Hawaii Adaları: 71 bin asker

Pasifik Ülkeleri: 103 bin asker

Afrika: 6 bin asker

Ortadoğu: 
60 bin asker

Avrupa: 70 bin asker

ABD Askeri Üsleri
K

G

BREZİLYA
Nüfus   : 212.559.409
Dünya Ekonomisindeki Payı: % 2.39
İlk 500’deki şirket sayısı : 8
Kişi Başına Düşen Gelir : 6.796,8 Dolar
Gayri Safi Millî Hasıla  : 3,15 trilyon Dolar
Uydu Sayısı  : 45
Askerî Güç Sıralaması : 10

HİNDİSTAN
Nüfus   : 1.380.004.385
Dünya Ekonomisindeki Payı: % 3.3
İlk 500’deki şirket sayısı : 7
Kişi Başına Düşen Gelir : 1.927,7 Dolar
Gayri Safi Millî Hasıla  : 8,97 trilyon Dolar
Uydu Sayısı  : 64
Askerî Güç Sıralaması : 4

ABD
Nüfus   : 331.002.647
Dünya Ekonomisindeki Payı: % 23,6
İlk 500’deki şirket sayısı : 121
Kişi Başına Düşen Gelir : 63,413,5 Dolar
Gayri Safi Millî Hasıla  : 20,89 trilyon Dolar
Uydu Sayısı  : 1897
Askerî Güç Sıralaması : 1

ÇİN
Nüfus   : 1.439.323.774
Dünya Ekonomisindeki Payı: % 15,5
İlk 500’deki şirket sayısı : 124
Kişi Başına Düşen Gelir : 10,434,8 Dolar
Gayri Safi Millî Hasıla  : 24,27 trilyon Dolar
Uydu Sayısı  : 412
Askerî Güç Sıralaması : 3

Harita: ABD Askerî Güçleri

ABD

Brezilya

Çin

Hindistan
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Hazırlayan: Hamza ÇOLAK

2. Askerî güç ile küresel güç arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

  

3. “Küresel güç” kavramını tanımlayınız.

 

Sorular:

1. Ülkelere ait nüfus, kişi başına düşen millî gelir, uydu sayıları gibi bilgileri analiz ederek ülkeleri 
küresel etkileri açısından değerlendiriniz.
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Çalışmanın Adı ENERJİ KORİDORU TÜRKİYE   20 dk.

Çalışmanın Amacı Enerji koridoru kavramını tanımlayabilme.

3. ÜNİTE : KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER > 3.2. Ülkeler Arası Etkileşim > 3.2.5. Enerji Güzergâhları ve Etkileri
Kavram : Enerji Koridoru
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi, Harita Becerisi

Yönerge: Aşağıdaki soruları verilen bilgilerden ve haritadan yararlanarak cevaplayınız.

AVRUPA	 	 	 	
	
Petrol üretimi: 5.6 mv/g
Petrol tüketimi: 15 mv/g
Doğal gaz üretimi: 558 milyar m³
Doğal gaz tüketimi: 862 milyar m³

AVRASYA

Petrol üretimi: 11.5 mv/g
Petrol tüketimi: 1.9 mv/g 
Doğal gaz üretimi: 802 milyar m³
Doğal gaz tüketimi: 552 milyar m³

ORTA	DOĞU

Petrol üretimi: 27.7 mv/g
Petrol tüketimi: 8.3 mv/g
Doğal gaz üretimi: 687 milyar m³
Doğal gaz tüketimi: 146 milyar m³

Ölçek: 1:50.000.000

Doğal Gaz Boru Hattı
Ham Petrol Boru Hattı
BTC Ham Petrol Boru Hattı
Yurt dışı Boru Hatları

M
av

i A
kım

Irak Türkiye Ham 
Petrol Boru Hattı

Türk Akımı

Rus
ya

-T
ür

kiy
e D

oğ
al 

ga
z 

Bor
u H

att
ı A

kım
ı

BTC Petrol
TANAP

BTC Doğal gaz

RUSYA

IRAK

İRAN

A
ZE

R
BA

YC
A

N

UKRAYNA

ROMANYA

YUNANİSTAN

İTALYA

BULGARİSTAN

Harita: Boru Hatları Haritası

K

G
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Hazırlayan: Hamza ÇOLAK

2. Avrupa, Ortadoğu ve Avrasya arasındaki petrol ve doğal gaz alışverişinde boru hatları güzergâhı 
olarak Türkiye’nin tercih edilmesinin gerekçeleri neler olabilir?

  

3. Türkiye’nin enerji koridorunda olmasının ekonomik, siyasi sonuçları neler olabilir? Açıklayınız.

 

Sorular:

1. “Enerji koridoru” kavramını tanımlayınız.
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Çalışmanın Adı ÇATIŞMA BÖLGELERİ   40 dk.

Çalışmanın Amacı Çatışma bölgeleri kavramını açıklayabilme.

Gerekli Malzemeler: Çalışma kâğıdı

3. ÜNİTE : KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER > 3.2. Ülkeler Arası Etkileşim > 3.2.6. Çatışma Bölgeleri
Kavram : Çatışma Bölgesi  
Genel Beceriler : Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi

Yönerge 1: Tabloda çatışma bölgeleri ile ilgili verilen ipuçlarından hareketle boş olan alanları örnekteki 
gibi doğru ifadelerle doldurunuz. 

No Çatışmalara Yol Açan Sorunlar Sorunun Adı

1 Petrol rezervlerinden dolayı Orta Doğu’nun en büyük çatışma bölgelerinden biri olmuştur. 
1990’da Kuveyt’in işgal edilmesi sonrasında Körfez Harekâtı gerçekleştirilmiştir. 2003 yı-
lında ABD’nin işgaline uğraması ile de günümüze kadar devam eden çatışma alanı hâline 
gelmiştir.

 Irak Sorunu 

2 Hazar ve Orta Asya petrollerinin taşınması konusunda stratejik öneme sahiptir. Son yüzyıl 
içerisinde önemli çatışma ve işgallere sahne olmuştur. 1979 yılında Sovyetler Birliği tarafın-
dan işgal edilmiş, 2001 yılında ise ABD’nin müdahalesine uğramıştır. İşgallerin fiilen sona 
ermesine ve NATO askerlerinin ülkeden çekilmesine rağmen iç karışıklıklar hâlâ devam 
etmektedir.

3 Çin’in kuzeybatısındadır. Zengin doğal kaynakları, tarıma elverişli toprakları ve coğrafi konu-
mu itibarıyla jeostratejik ve jeopolitik bir öneme sahiptir. 1949’da Çin’de kurulan hükûmetin 
kontrolü altına girmiştir. Çin, Uygur Türklerini asimile etmek istemiş, bu durum bölgeyi bir 
çatışma merkezi hâline getirmiştir.

4 Afrika kıtasındadır. Zengin petrol yataklarının kontrolünü elinde bulundurmak isteyen Batılı 
şirketler, hükûmetler ve bölge halkı arasında yaşanan askerî darbeler neticesinde binlerce 
insan hayatını kaybetmiş ve yaşadığı bölgeyi terk etmiştir. Petrol sorunu günümüzde de hâlâ 
devam etmektedir.

5 Toprakları İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik dinleri için kutsal sayılan önemli mekânlara 
sahiptir. Bu topraklar 1948 yılından günümüze kadar süren çatışmalara neden olmaktadır.

6 2011 yılında meydana gelen ayaklanma sonucunda ortaya çıkan kriz günümüzde de devam 
etmektedir. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Kuveyt ve İran’ın çatışmalara müdahil olma-
sıyla uluslararası bir sorun hâline gelmiştir. Çatışmaların en önemli sebebi Aden Körfezi’nin 
kontrolünün bu bölgede olmasıdır.

7 Dünyanın petrol rezervlerince en zengin ülkelerinden biridir. 1958’den bu yana yaşanan 
siyasal istikrarsızlık, ekonomik krizler ve dış politikadaki yanlış tutumlar nedeniyle Güney 
Amerika’da bir çatışma bölgesi hâlini almıştır. Petrole bağımlı olarak işleyen ekonomi, petrol 
fiyatlarının düşmesiyle önemli sorunlar yaşamaktadır.

8 Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Karabağ bölgesinin işgal edilmesi iki ülke arasında 
sıcak çatışmaların yaşanmasına neden olmuştur. İki ülke arasındaki gerginlik günümüzde 
de devam etmektedir.

9 2011 yılında başlayan iç savaş süreci ve günümüze değin devam eden çatışmalar ülke açı-
sından içinden çıkılamaz bir hâl almıştır. 500 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, 6 milyon 
civarında kişi ülke içinde yerlerinden edilmiş, 5 milyona yakın insan komşu ve diğer ülkelere 
sığınarak uluslararası bir göç sorununun oluşmasına da neden olmuştur.

10 2013 yılının Kasım ayında iç çatışmalarla başlayan kriz, bugün ABD, AB ve Ukrayna ile Rus-
ya arasında sürmekte olan bir uluslararası güç mücadelesine dönüşmüştür. Krizin en önemli 
nedeni Rusya’nın Avrupa’ya sattığı doğal gazın taşınmasında kullandığı güzergâhın bu ülke 
üzerinde yer almasıdır. 2014’te Kırım’ın Rusya’ya bağlanması sorunu derinleştirmiştir.

1. 
Soru:

Tablo 1: Çatışma Bölgeleri ve Çatışmalara Yol Açan Sorunlar
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Hazırlayan: Sevim RECEP

4. Bu bölgelerde yaşanan çatışmaları önlemek için neler yapılabileceği ile ilgili iki öneri yazınız. 

  

3. Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre; çatışmalara sebep olan faktörler nelerdir? Açıklayınız.

  

2. “Çatışma bölgesi” ne demektir?

 

1. Tabloda numaralarla gösterilen çatışma bölgelerinin bulunduğu yerleri aşağıdaki harita üzerinde 
gösteriniz.

Harita 1: Dünya dilsiz siyasi haritası

Yönerge 2: Tablodaki çatışma bölgeleriyle ilgili verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki 1, 2, 3 ve 4.   
 soruları yanıtlayınız. 

Sorular:

0 1000 2000
km

K

G
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Çalışmanın Adı SESSİZ BAHAR’IN GÜÇLÜ YANKISI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Çevre politikası kavramını açıklayabilme.

4. ÜNİTE : ÇEVRE VE TOPLUM > 4.1. Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar > 4.1.3. Çevre Politikaları
Kavram : Çevre Politikası
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi

Yönerge: Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

   Sessiz Bahar’ın Güçlü Yankısı

Modern çevre hareketinin öncüsü olarak kabul edilen ABD’li bilim insanı Rachel Carson’ın (Reyçıl Kar-
sın) 1962’de yayınlanan “Sessiz Bahar” isimli kitabı kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. Kitap kısa 
sürede en çok satanlar listesine girdi. Rachel Carson böcek ilaçlarının (DDT) çevre ve sağlık üzerindeki 
etkilerini uzun yıllar boyunca araştırdı. Kitap, pestisitlerin besin zinciri yoluyla canlılar arasında aktarıl-
dığını ve büyük sağlık sorunlarına yol açtığını örneklerle anlatıyordu. Carson, kimya sektörü ile bir kısım 
siyasilerin büyük tepkisini çekti ve onlarla uzun bir mücadeleye girişti. Carson’ın haklılığının ispatlan-
ması, ilerleyen süreçte ABD’nin böcek ilaçları konusunda bir kısım yasaklamalar ve kısıtlamalar getiren 
yasalar çıkarmasını sağladı. 

Sessiz Bahar’ın yayınlanmasından bir süre sonra yaşanan Santa Barbara petrol sızıntısı felaketi (1969) 
ABD’de çevreye duyarlılığı daha da artırdı. Senatör Gaylord Nelson (Geylord Nelsın) bu duyarlılığı bir 
eyleme dönüştürdü. “Dünya Günü” (Eart Day) adı verilen eylem 22 Nisan 1970’de ülkenin her yerinde 
20 milyondan fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Duyarlı vatandaşlar sanayileşmenin çevreye ve sağlığa 
etkilerini protesto etmek için sokaklara, parklara, kampüslere ve her türlü toplanma alanına çıktı. “Dünya 
Günü’’ eylemi gelmiş geçmiş en büyük çevreci eylem olarak tarihe geçti. ABD hükûmeti bu eylemle orta-
ya konulan toplumsal tepkiye duyarsız kalmadı. 1970 yılı bitmeden, ABD Çevre Koruma Ajansı kuruldu; 
Çevre Eğitimi Yasası, Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yasası ile Temiz Hava Yasası çıkarıldı. 1972’de Temiz 
Su Yasası, bundan bir yıl sonra Nesli Tükenen Canlılar Yasası vb. yasalar yürürlüğe girdi. 

Çevre sorunlarının 1970’li yılların başında dünya genelindeki kitlesel protestoların konusu hâline gelme-
sine hükûmetler ve uluslararası örgütler kayıtsız kalamadı. BM 1972’de Stockholm’de “İnsan Çevresi’’ 
adıyla konferans düzenlendi. Konferans sonunda “BM İnsan Çevresi Bildirgesi’’ yayımlandı. Bu bildir-
gede; insan çevre ilişkileri, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri, ülkelerin ekonomik 
gelişme sorunları, yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekliliği gibi konulara yer verilmiş ve çevre ko-
nusunda uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemi vurgulanmıştır. Konferansta “sağlıklı ve insan 
onuruna yaraşır bir çevrede yaşama’’ ilkesi kabul edilmiştir. Ülkeler ve uluslararası kuruluşlar çevre 
konusundaki tercihlerini ve hedeflerini ortaya koyan politikalarını bu ilke çerçevesinde belirlemektedir.    
Günümüzde çevrenin sürdürülebilirliği için atık yönetimi, kirlilik yönetimi, koruma alanları, projelerde 

çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu zorunluluğu, yasaklar ve 
sınırlamalar, vergiler, fonlar, teşvikler, vb. uygulanmaktadır.



COĞRAFYA 12
Kavram Öğretimi

49

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı 26

Hazırlayan: Alper SOYATLAR

2. BM’nin Stockholm’de düzenlediği “İnsan Çevresi” konferansının ülkelerin çevre konusunda benim-
sediği politikalara ne gibi katkıları olmuştur?

  

3. Çevre politikalarının hangi tür uygulamaları kapsadığını belirterek çevre politikası kavramını tanım-
layınız.

 

Sorular:

1. “Sessiz Bahar” kitabının kamuoyundaki yankısının ve Dünya Günü eyleminin ABD’nin çevre politi-
kaları üzerindeki etkilerini yorumlayınız.
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Çalışmanın Adı EKOTURİZM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Ekoturizm kavramını tanımlayabilme.

4. ÜNİTE : ÇEVRE VE TOPLUM > 4.1. Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar > 4.1.8. Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa 
Yönelik Tehditler                                                                                                                                                                                                                  

Kavram : Ekoturizm
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Coğrafi Sorgulama Becerisi

Yönerge 1: Aşağıdaki metni ve görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız. 

Sorular:

1. Ekoturizmin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Kısaca açıklayınız.

  

2. Verilen görselleri ve metni yorumlayarak ülkemizin ekoturizm potansiyelini değerlendiriniz. 

  

Turizm faaliyetleri, diğer beşerî ve ekonomik faaliyetler gibi doğal çevrede birtakım değişiklikler yaparak 
ortak doğal ve kültürel miras üzerindeki tehditleri artırmaktadır. Son yıllarda devletlerin ve insanların doğayı 
asgari seviyede etkileyerek gezmek, görmek, dinlenmek ve eğlenmek amacıyla ekoturizme yöneldiğini 
görmekteyiz. Ekoturizm faaliyetleri ile meydana gelen kirlilik en az seviyede tutulurken doğal kaynakla-
rın korunması da sağlanır. Yeni istihdam alanları oluşturan bu faaliyetlerin ekonomik katkısı insanları bu 
faaliyet alanlarını korumak hususunda bilinçlendirirken doğaya yararlı davranışları teşvik eder. Bu da sür-
dürülebilir bir turizm anlayışının gelişmesine yardımcı olur. Ancak sağlanan iş imkânları ve ekonomik geti-
riler, düzensiz veya mevsimlik olabilir. Ayrıca gelen turist sayısı arttıkça onların getirdiği eşyalar ve araçlar 
korunan alanların kirlenmesine neden olurken bu alanlarda bulunan canlıların yaşam alanını daraltabilir. 
Ekoturizm faaliyetlerine katılacak olanların yerel halkın gelenek, yaşam tarzı ve inançlarına saygılı olması 
da kültürel çatışmalar yaşanmaması açısından önemlidir. 

Görsel 4: Yayla Gezileri - Rize Görsel 3: Balon Gezileri - Nevşehir 

Görsel 1: Atatürk Arboretumu - İstanbul                         Görsel 2: Kuş gözlemciliği (Ornitoloji) - Balıkesir                                                      
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Hazırlayan: Mehmet EKİCİ

2. “Ekoturizm” nedir? Kısaca açıklayınız.

  

Sorular:

1. Ülkemizde tabiat parkı ve milli parklara gelen ziyaretçi sayısında son yıllarda nasıl bir değişim 
görülmektedir? Bu değişimin sebepleri neler olabilir?

 

Yönerge 2: Aşağıdaki infografiği inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 5: Türkiye’de Tabiat alanları ve Milli Parklara gelen ziyaretçi sayıları (2015-2019).
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Çalışma No.: 1

Ekstrem doğa olayları her zaman afet olarak tanımlanamaz. Bir 
olayın afet olarak tanımlanabilmesi için beşerî çevrede baş edil-
mesi güç bir hâl alması gerekir. Ekstrem doğa olayları beşerî çev-
reyi etkilemeyecek nitelikte olabilir. Örneğin bir bölgede o güne 
kadar ölçülmüş en yüksek yağış sel ve taşkına neden olmayabilir. 
Bu durum insan hayatını büyük oranda etkilemeyeceği için afet 
sayılmaz. 

3.

ABD’nin Houston şehrinde ölçülen sıcaklık sıra dışı bir durum-
dur. Çünkü bölgede ölçülen  -10°C nedeniyle neredeyse hayat 
durma noktasına gelmiştir. Bu da bölgede bu tür sıcaklıkların 
sıklıkla görülmediğini kanıtlamaktadır. 

1.

Doğa olaylarının meydana geldiği bölgedeki tarihsel ölçüm ara-
lığının üst veya alt uçlarına yakın bir eşik değerine denir. Diğer 
bir anlatımla alışılmışın dışında ve nadir görülen doğa olayları 
olarak tanımlanabilir. 

2.

Çalışma No.: 2

Kuraklık, azalan yağışlar ve artan sıcaklıklar nedeniyle oluşan 
ve su azlığına bağlı olarak tüm doğal kaynakları etkileyen doğal 
bir olaydır.

2.

Su kaynaklarının yönetimi ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli 
planlar yapılabilir.
İnsanların günlük su kullanımı ile ilgili tasarruf yapmalarına yö-
nelik kamu spotu şeklinde bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir.
Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için yeşil alanlar ve ormanlık 
alanlar korunmalı ve geliştirilebilir.
Tarımsal sulama ve sanayi faaliyetlerinde su tasarrufu için yeni-
likçi yöntemler ve teknolojiler kullanılabilir.
Su kullanımının fazla olduğu sektörlerde kullanılan suyun tekrar 
kullanılması için geri dönüştürülebilir sistemler kullanılabilir.

3.

Yağış azlığı, artan sıcaklıklar ve buharlaşma.1.

Çalışma No.: 3

Ekstrem doğa olaylarından olan heyelanlar; ciddi can kayıpları-
nın yanı sıra tarım alanlarının zarar görmesi, toprak kaybının ya-
şanması, bitki örtüsünün tahrip olması ve doğal hayatın ortadan 
kalkmasına neden olabilmektedir. 

2.

Güneydoğu Asya, Alp lerin Akdeniz’e bakan yamaçları ve Orta 
Amerika, dünyada kütle hareketlerinin en sık görüldüğü alan-
lardır. Bu alanlarda kütle hareketlerinin sık görülmesinde arazi-
nin eğimli olması ve yapısal özellikleri ile şid detli yağışlar veya 
kar erimeleri sonucu toprağın suya doyması etkilidir. Ayrıca bu 
hareketlerin artış göstermesinde beşerî faaliyetler sonucu yamaç 
dengesinin bozulması veya bitki örtüsünün tahrip edilmesi de 
etkili olmaktadır.

1.

Kütle hareketleri, “yer kabuğunu oluşturan farklı büyüklük teki 
malzemelerin su ve yer çekiminin etkisiyle eğim yönünde yer 
değiştirmesi” şeklinde tanımlanabilir.

3.

Çalışma No.: 4

Su buharı, karbondioksit, metan, ozon ve kloroflorokarbon gazları.2.

Doğal faktörler: Güneş’ten gelen enerjide görülen değişimler, 
atmosferin bileşiminde veya özelliklerinde meydana gelecek 
değişimler ve yeryüzünün fizikî coğrafya karakterinde meydana 
gelen değişim ler
Beşerî faktörler: Karbondioksit gibi sera etkisi oluşturan gazların 
Sanayi Devrimi sonrası atmosfere salınması ve insanlar tarafın-
dan doğal dengenin bozulması.

1.

İklim değişikliği, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosfer-
de artmasıyla oluşan ve atmosfere salınan sera gazlarının neden 
olduğu sera etkisi sonucu kara, deniz ve havadaki yıllık ortalama 
sıcaklık artışıyla gelişen iklimsel değişikliklerdir.

3.

Çalışma No.: 5

2. Şehir ısı adası etkisini azaltmak için yapılacak çalışmalardan ba-
zıları şunlardır: Şehir içlerinde büyük yeşil alanlar yaparak kü-
çük ölçekli şehir meltemleri yaratılabilir. Böylece hem sıcaklığın 
düşmesi sağlanabilir hem de kirliliğin etkisi azaltılabilir. Yeni 
planlanan yerleşim alanlarında cadde genişlikleri ve çevresinde-
ki kat sayıları gök görüş oranı dikkate alınarak hesaplanmalıdır. 
Çünkü küçük değerli gök görüş oranına sahip şehir kanyonları 
rüzgâr hızını düşürerek sıcaklık ve kirlilik dağılımını etkilemek-
tedir. Bunun yanında bina çatılarının uygun olanlarına çatı bah-
çelerinin yapılması, uygun olmayanlarının ise açık renkli veya 
refleksiyon (yansıtma) özelliğine sahip malzemelerle kaplanması 
şehir ısı adası genliğini düşürmektedir. Böylece gün boyu bina-
ların radyasyon emmesi ve bunu güneş battıktan sonra atmosfere 
vermeleri engellenmiş olur. Bu da şehir ısı adası genliğinin düş-
mesine neden olur. Örneğin Tokyo’da bina çatılarında bahçe ya-
pılmasının sıcaklığın 0.8 °C azalmasını sağladığı, bunun da her 
gün 1.6 milyon dolarlık elektrik enerjisi tasarrufuna eşit olduğu 
hesaplanmıştır

1. Kırsal alanlarda güneş enerjisi herhangi bir engele takılmaz. 
Bu enerji bitki ve topraktaki suyun buharlaşmasında kullanılır. 
Kentlerde ise bitki örtüsünün ve doğal arazi örtüsünün az olması 
nedeniyle gelen güneş radyasyonun bir kısmı betonarme unsur-
lar tarafından absorbe (soğurma) edilmektedir. Bu durum güneş 
enerjisinin geri yayılımında gecikmelere neden olmaktadır. Gece 
olduğunda kentteki yapılar ve asfalt yollar gün boyu absorbe et-
tikleri güneş enerjisini yavaş bir şekilde atmosfere gönderirler. 
Kentsel alanların etraftaki doğal alanlardan daha sıcak olmasına 
neden olan bu sıcaklık olayı şehir ısı adası olarak tanımlanmıştır

Çalışma No.: 6

1. Oksijen kaynağıdır.
2. Birçok canlının yaşam alanıdır.
3. Kâğıt endüstrisinin ham maddesidir.
4. Kozmetik sanayine ham madde sağlar.
5. Enerji kaynağıdır.(Yakacak olarak kullanılır.)
6. Yer üstü ve yer altı sularının beslenmesinde rol oynar.
7. Mobilya sanayinin ham maddesidir.
8. İlaç sanayinde kullanılır.

1.

A. Orman yangınları
B. Sanayileşme
C. Kentleşme
Ç. Ağaç kesme
D. Otlak ve mera açma
E. Tarla açma
F. Savaşlar
G. Aşırı nüfus artışı

2.

Küresel iklim değişikliği ve kuraklık ormansızlaşmayı etkileye-
cektir. Uzun suren kuraklıklar ve yağış yetersizliği nem isteği 
yüksek olan ormanların bozulmasına neden olacaktır. Kuraklığın 
artması doğal orman yangınlarının da artmasında etkili olacaktır.

Doğal veya beşerî nedenlerle mevcut orman alanlarının azalma-
sı veya tamamen yok olmasına ormansızlaşma denir.

3.

Çalışma No.: 7

Öğrencinin yorumlama farklılığına göre değişmekle birlikte mo-
delin avantaj ve dezavantajları;
• Bitkiye sadece ihtiyacı kadar besin takviyesi yapıldığından ta-
rımsal girdilerde ve su tüketiminde tasarruf sağlanmaktadır.

2.

Hızla artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının artması, kentsel 
nüfusun artışı, gıda temininde yaşanan aksaklıklar, arazi parça-
lanması ve dağınıklığı, olumsuz hava şartları.

1.
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Dikey çiftçilik ekilebilir toprak alanların azaldığı ya da hiç olma-
dığı yerlerde (gökdelen, apartman, balkon, teras, küçülmüş arazi-
ler vb.) farklı materyaller ve sistemlerle yapılan birim alanın en 
yoğun şekilde değerlendirildiği tarımsal faaliyettir.

3.

• Nakliye masraflarının büyük ölçüde azalmasına bağlı olarak 
hem karbon salınımında hem de nakliye esnasında yitirilen ma-
mullerde azalma sağlanmaktadır. 
• Üretimin her aşamasının bilgisayar/robotik kontrol edildiğin-
den sel, dolu, don, heyelan, çekirge istilaları gibi doğal ve beşerî 
afetler (salgın hastalıklar, yangınlar gibi) tehdit teşkil etmemek-
tedir.
• Yıl boyu ve günün 24 saati üretim avantajının yanında nadas, 
rotasyon, mevsimlik üretim gibi hususlar söz konusu olmamak-
tadır.
• Yıl boyu ve 24 saat devam eden bir üretim faaliyeti için aynı 
zamanda çok yoğun bir enerji tüketimi ortaya çıkmaktadır.  Bu 
durum enerji bağımlılığını artırmaktadır.
• Kent içi tarımla üretimin dikey çiftliklerde gerçekleştirilmesiy-
le birlikte kırsaldan kente olan göç hızlanacak; bu durum aynı 
şehre/pazara ürün sağlayan yerlerde işsizliği artırabilecektir.
• İlk yatırım masrafının yüksek olması ve şehirlerde ışık kirliliği-
ne neden olması diğer önemli dezavantajlardır.

Çalışma No.: 8

Dünya’daki madenlerin azalması buna karşılık madenlere duyu-
lan ihtiyacın artması asteroitlerdeki madenleri getirmenin ara-
yışlarını hızlandırmıştır. Değerli madenlerin fiyatlarının giderek 
yükselecek olması uzay madenciliği yatırımlarını şirketler için 
kârlı, ülkeler için stratejik hâle getirecek bir durum yaratmıştır. 
Yapılan tahminlere göre uzay madenciliğinin getirisi trilyon do-
lara ulaşabilecektir.

2.

Uzaydaki asteroitlerden maden elde etmeye dayalı madencilik 
çalışmaları uzay madenciliği olarak adlandırılır.

1.

Çalışma No.: 9

Yaşadığı ildeki ekonomik, sosyal ve çevresel stratejileri bölgesel 
kalkınma projeleri kapsamında değerlendirebilir.

1.

Zonguldak, Bartın ve Karabük’te çıkarılan taş kömürü, yörede 
demir çelik sanayinin gelişmesinde etkili olmuştur. Ancak ağır 
sanayinin yarattığı çevre sorunları halk sağlığını tehdit etmekte-
dir. Bu sebeple kömüre ve çeliğe dayalı sanayiye olan bağımlı-
lığı azaltmak için Zonguldak, Bartın, Karabük Kalkınma Projesi 
geliştirilmiştir. Bu projeyle kırsal kesimi kalkındırmak için yöre-
de  doğa turizminin geliştirilmesi planlanmaktadır. Böylece yeni 
iş sahaları oluşturularak sanayinin yarattığı kirlilik azaltılması, 
altyapının iyileştirilmesi, yoksullukla mücadele gibi sosyal, eko-
nomik ve çevresel problemler çözülmeye çalışılacaktır.  

2.2.2.

Bölgeler arası kalkınma farkını ve  bölgedeki göçleri azaltma, 
bölge halkına istih dam sağlama, altyapıyı güçlen dirme, kişi başı-
na düşen millî geliri arttırma ,çevre kalitesini iyileştirme ve eği-
tim seviyesini yükseltme amacıyla uy gulanan projelere bölgesel 
kalkınma projesi denir. 

3.

Çalışma No.: 10

Öğrencinin araştırdığı web sitesine göre cevap değişiklik 
gösterebilir.

1.

Operasyon süreçlerinin her birinde sorunlar yaşanması müm-
kündür. Ürün belirleme sürecinde seçilecek ürünün piyasa ko-
şullarına ve trendlere göre satış rakamlarında azalma meydana 
gelebilir.
Üretim süreçlerinde ham madde sıkıntısı, iklim koşulları, ulaşım 

1.

Elektronik ticaret ya da bilinen adı ile e-ticaret, ürün ve hiz-
metlerin tüketiciler ile internet ortamında buluşturulduğu tica-
ret türüne verilen isimdir. E-ticarette ürünlerin satışı, dağıtımı, 
ödemesi iade ve reklam süreçleri internet üzerinden gerçekleş-
tirilmektedir. Günümüzde hem mobil ortamdan hem bilgisayar 
ortamlarından hem de sanal gerçeklik ortamlarından e-ticaret 
yapılabilmektedir. 

2.

Yönerge 1:

Yönerge 2:

vb. faktörler belirlenecek ürüne göre sorunların yaşanabileceği 
faktörlerdendir. Kargo ve lojistik süreçlerinde ürünlerin hasar 
görmesi teslimatın gecikmesi gibi sorunlar oluşabilir. Depolama 
ve envanter yönetimi süreçlerinde bozulabilecek ürünler için 
gerekli depolama şartlarının oluşturulamaması, ürünlerin tasnifi, 
depo iç dizaynı vb. faktörler iyi planlama yapılmadığı taktirde 
sorunlara sebep olabilir. Finans ve muhasebe işlemlerinde ge-
lir gider dengesinin sağlanması, kayıtların titizlikle tutulması 
gerektiğinden, gözden kaçan ve dikkatsiz davranılan kayıtlar, 
firmanın zarara uğramasına sebep olabilir. Satışın en önemli 
basamaklarından olan grafik tasarım, reklam ve dijital pazarla-
ma süreçlerinde bu envanterlerin en etkili şekilde kullanılması 
ve tüketiciye ulaşılması gerekir. Ayrıca web sitesinin dizaynı, 
tasarımı ve müşteri profiline hitabı çok önemlidir.  Bu süreçler 
etkili şekilde kullanılmadığında satışlar istenilen düzeylere ula-
şamayacağından firmanın zarar etmesine sebep olabilir. Sipariş 
ve ödeme süreçlerinde güvenliğin en üst düzeyde tutulması hem 
müşterilerin bilgilerinin korunmasına hem de firmanın güveni-
lirliğinin korunmasına katkı sağlayacaktır. Aksi durumda firma 
güven kaybedeceğinden müşteri sayısında ve satış rakamlarında 
azalma yaşanacaktır.

Çalışma No.: 11

Siber saldırılar sonucunda kullanıcıların cihazlarında bulunan 
fotoğraflar dosyalar çalınabilir veya kullanılamaz hâle gelebilir. 
Kullanıcıların şifreleri, kayıtlı kredi kartı bilgileri ele geçirilerek 
kullanıcılar maddi zarara uğrayabilir, şantaja ve fidye talepleri-
ne maruz kalabilir. Cihazlar arka planda bilgisayar korsanlarına 
kripto para madenciliği için hizmet ederek cihazların performan-
sı oldukça fazla etkilenebilir. Cihazlar çökebilir ve tüm veriler 
kullanılamaz hâle gelebilir. Sistem kayıpları yaşanabilir. Yapılan 
bu eylemler suç olmakla birlikte birbirinden farklı türde siber 
suçlar kapsamına girmektedir. Bunlar: Hacking, verilere yönelik 
suçlar, bot-net, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, boz-
ma, verileri yok etme veya değiştirme, haberleşmenin gizliliğini 
ihlal, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin kaybedilmesi, nite-
likli hırsızlık, nitelikli interaktif dolandırıcılık, banka ve kredi 
kartı suçları vb. suçlardır.

1.

Yazılım ve işletim sistemlerini güncel tutmak.
Antivirüs yazılımı kullanmak.
Güçlü parolalar kullanmak.
Bilinmeyen göndericilerden gelen e-posta eklerini açmamak.
Bilinmeyen göndericilerden gelen e-postalardaki veya tanınma-
yan web sitelerindeki bağlantılara tıklamamak.
Halka açık yerlerde güvenli olmayan WiFi ağlarını kullanmaktan 
kaçınmak.
Korsan yazılımlardan kaçınmak.
Taklit internet sitelerine karşı dikkatli olmak.

2.

Siber Suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini ve/veya buna bağlı 
verileri ve/veya kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemi kul-
lanılarak işlenen suçlardır. Siber suçu diğer suçlardan ayıran 
özelliği bir bilişim sistemi olmadan işlenememesidir. Bu suç 
türü bilgisayar ve internete özgü suçlar olarak da adlandırılabilir. 
Tüm suçların bilişim sistemleri kullanılarak işlenebileceği de bir 
gerçektir. Ancak böyle olması o eylemi siber suç yapmayacaktır. 
Siber Suçlar Sözleşmesi ve dairemiz görev alanı perspektifinde 
bakıldığında, siber suç bir bilişim sistemine izinsiz olarak ve hu-
kuka aykırı olacak şekilde girilmesi ve sonrasında yapılan ey-
lemdir. Bu suçta hedef bir kişi olabileceği gibi kişinin mal varlığı 
veya bir sistemin kendisi de olabilir. Örneğin, bir sisteme girerek 
zarar verme, verileri silme, şifreleme, ele geçirme, veri ekleme, 
sistemin kullanımını engelleme, özel hayatın gizliliğine müdaha-
le etme, iletişimi engelleme, iletişimi izinsiz izleme ve kaydetme 

3.
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Çalışma No.: 12

1.

1.Tren: Dış alım(ithalat) trenidir. 
2.Tren: Dış satım(ihracat) trenidir. 

2.

1.Tren: B, D, F lokomotifleri eklenmelidir.
2.Tren: A, C, E lokomotifleri eklenmelidir.

1.

Dış Alım(İthalat): Bir ülkedeki alıcıların, başka ülkelerde üre-
tilmiş mal ve hizmetleri satın almalarına denir.
Dış Satım(İhracat): Bir ülkenin sınırları içinde üretilen mal ve 
hizmetlerin yürürlükteki ihracat ve gümrük mevzuatına uygun 
şekilde bir başka ülkeye gönderilerek bir bedel karşılığında sa-
tılmasıdır. 

2.

Yönerge 1:

Yönerge 2:

Dış Ticaret Kavramı Örnek Cümlelerin 
Harfleri

Dış Alım (İthalat) D,E

Dış Satım (İhracat) A,B,C,F,G

Çalışma No.: 13

Kültürel özellikleri tanıma ve tanıtma(turizm), ulaşım ağını ge-
liştirme ve ulaşımı kolaylaştırma, diplomatik ilişkileri arttırma 
gibi faaliyetler ülkeler arasında dış ticaret hacminin artmasını 
sağlayabilir.

1.

Dış ticaret dengesi mal ve hizmet dengesinden oluşur. İhraç edi-
len mal ve hizmetlerden elde edilen toplam gelirler ile ithal edi-
len mal ve hizmetler için ödenen toplam bedellerin birbirine eşit 
olması durumudur. Bir ülkenin ithalatı, ihracatından fazlaysa dış 
ticaret açığı, ihracatı ithalatından fazlaysa dış ticaret fazlası olu-
şur. Dış ticaret açığı bulunan ülkelerin ekonomisi bu durumdan 
olumsuz etkilenirken dış ticaret fazlası olan ülkelerin ekonomi-
leri bu durumdan olumlu etkilenir.

2.

Dış ticaret hacmi: Bir ülkenin belirli bir dönemde (genellikle 
bir yılda) gerçekleştirdiği ihracat ve ithalatın toplamıdır.

3.

1.

Yönerge 1:

Yönerge 2:

A 
Ülkesi

B 
Ülkesi

Ülkenin dış ticaret hacmi B 
ülkesine göre daha azdır.

Ülkenin verilen dönemler 
arasında ihracat gelirinde 
düzenli bir artış olmamıştır.

Ülkenin verilen dönemler 
arasında ithalat gideri sürek-
li artmıştır.

Ülkenin diğer ülkeler ile 
ticari ilişkileri B ülkesine 
göre daha az gelişmiştir.

A ülkesine İran örnek bir 
ülke olabilir. ( Son boşluk 
cümlesi örnektir. Cevap 
öğrenciye göre farklılık 
gösterebilir.)

Ülkenin dış ticaret hacmi A 
ülkesine göre daha fazladır.

Ülkenin verilen dönemler 
arasında ihracat gelirinde 
düzenli bir artış olmuştur.

Ülkenin verilen dönemler 
arasında ithalat gideri sürek-
li azalmıştır.

Ülkenin diğer ülkeler ile 
ticari ilişkileri A ülkesine 
göre daha fazla gelişmiştir.

B ülkesine Almanya örnek 
bir ülke olabilir. ( Son 
boşluk cümlesi örnektir. 
Cevap öğrenciye göre 
farklılık gösterebilir.)

gibi eylemler siber suç kategorisinde değerlendirilir.
Siber güvenlik; bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları, elekt-
ronik sistemleri, ağları ve verileri kötü amaçlı saldırılardan ko-
ruma uygulamasıdır. Bilgi teknolojisi güvenliği veya elektronik 
bilgi güvenliği olarak da bilinir. 

Çalışma No.: 14

Bir ülkenin dış ticaret fazlası var ise dış ticaretinin dengede ol-
maması ekonomik olarak avantaj sağlarken dış ticaret açığının 
olması dezavantaj oluşturmaktadır.

1.

Dış Ticaret Dengesi: Toplam ithalat değerinin, toplam ihracat 
değerinden çıkartılmasıyla hesaplanır. Farkın negatif olması dış 
ticaret açığı, pozitif olması ise dış ticaret fazlası olarak adlan-
dırılır.

2.

Her iki ülkenin de dış ticaretleri dengede değildir. Almanya’nın 
2020 verilerine göre ihracatı 1,38 trilyon dolar, ithalatı ise 1,17 
trilyon dolardır. Dış ticaret dengesinin bozulmasında ihracat 
gelirinin fazla olması, ülke ekonomisini  pozitif yönde etkile-
mektedir. Türkiye’de ise 2021 verilerine göre ihracatımız 225 
milyar 368 milyon dolar , ithalatımız ise 271 milyar 355 milyon 
dolar olarak belirlenmiştir. Dış ticaret dengemizin bozulmasında 
ithalat giderimizin daha fazla olması negatif yönde ekonomimizi 
etkilemektedir.

3.

Çalışma No.: 15

Serbest bölgeler genellikle liman veya havaalanı yakınlarında 
kurulmuştur. Haritaya bakıldığında Türkiye’nin serbest bölgeleri 
kurulurken deniz ulaşımı dikkate alındığı görülmektedir. Ancak 
Gaziantep ve Kayseri serbest bölgeleri  iç kesimlerde kurulmuş-
tur. Bu illerde serbest bölgelerin kurulması ticaret yollarının ke-
sişim noktalarında olmalarına bağlanabilir.

1.

Bir ülkenin idari sınırlarının içinde olup gümrük sahasının dı-
şında bırakılan, ülkenin diğer kesimlerinden farklı olarak ihracat 
artışına yönelik birtakım ekonomik ayrıcalıkların tanındığı böl-
gelere serbest bölge denir.

2.2.

Çalışma No.: 16

Haksız rekabetin önlenmesi, yerli üretimin ve imalatın korun-
ması adına, bazı ürünlerin ithalatı durdurulmuş ya da ithalatına 
belirli zamanlarda izin verilmiştir.

1.

İki komşu ülke arasında, sınır ya da kıyı illeri ile bunlara komşu 
illerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, anlaşmalara bağlı 
olarak yapılan ticari işlemlerdir.

2.

Sınır ticareti, bölgeler arası kalkınma farklılıklarının giderilmesi, 
sınır komşuları ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde ve ticari 
gelişmenin arttırılmasında etkili olmaktadır. Aynı zamanda ihti-
yaçların bir bölümü ithalat yoluyla daha ekonomik şekilde kar-
şılanmakta, ihtiyaçlar kısa sürede temin edilebilmekte, bölgelere 
ekonomik canlılığın getirilmesinde, sosyo-kültürel ve mekânsal 
gelişimde etkili olmaktadır.

3.

Çalışma No.: 17

1.

Yönerge 1:

Ürün Adı

1 Finike portakalı X

2 Afyon sucuğu X

3 Adana kebabı X

4 Şanlıurfa biberi X

5 Milas el halısı X

6 Denizli traverteni X

7 Konya etli ekmeği X

8 Eskişehir lületaşı X

9 İnegöl köftesi X
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Festival, folklor, tiyatro, sergi gibi sanat etkinliklerine katılmak, 
geçmiş ve yaşayan uygarlıklar ile kültürel değerleri tanımak, ta-
rihî yerleri ve toplumun yaşam tarzlarını görmek amacıyla yapı-
lan turizm faaliyetine kültür turizmi denir.

2.

Çalışma No.: 18

Görsel 1: Kültür turizmi, Görsel 2: Kültür turizmi değil,
Görsel 3:  Kültür turizmi değil, Görsel 4:  Kültür turizmi

1.

Kültür Turizm, X, X Kültür Turizm1.

Yönerge 1:

Yönerge 2:

Göbeklitepe Konum: 11

Mevlana Müzesi Konum: 1

Şehitler Abidesi Konum: 6

Hatay künefesi Konum: 5

Beypazarı evleri             Konum: 10

İshakpaşa Sarayı                  Konum: 7

Aspendos Antik Kenti           Konum: 8

Gördes halısı Konum: 9

Ayasofya Camisi                    Konum: 4

Alacahöyük  Konum: 12

Gaziantep baklavası            Konum: 3

Sümela Manastırı Konum: 2

Kişisel inançlar sebebiyle dinî yapılar (tapınak, sinagog, kilise ve 
cami gibi) ve dinî mekânlara (kutsal topraklar, hac mekânı gibi) 
yapılan seyahat ve konaklamalara inanç turizmi denir.

2.

Çalışma No.:19

Türkiye’nin 
• Tarihin çok eski dönemlerinden günümüze farklı dinî inançlara 

sahip olan medeniyetlere beşiklik etmiş olması,
• Farklı dönemlerde dinî inançlarından dolayı yapılan baskıdan 

kaçan ve Anadolu’ya yerleşen insanlar korunup gözetilmiştir. 
Bunun bir sonucu olarak  İslami eserlerin yanı sıra kilise, sina-
gog ve diğer mabetlere ev sahipliği yapması, 

• Uygun iklim şartları ve verimli tarım arazilerine sahip olması,
• Tatlı su kaynağı olan akarsular bakımından zengin bir alan ol-

ması,
• Üç tarafının denizlerle çevrili olması ve deniz ulaşımı bakımın-

• Bu şehirlerde ticaret gelişir ve burada yaşayan insanların refah 
seviyesi artar.

• Turizmden elde edilen gelirler, şehirlerin altyapı hizmetlerinin 
gelişmesine katkı sağlar.

• Turist sayısının artışına bağlı olarak daha çok turizm tesisi yapıla-
rak istihdam edilen kişi sayısı artırılır.

• İnanç turizmi bu şehirlerde kültür turizminin de gelişmesini sağ-
lar.

• Bu şehirlerde turistler farklı inanç ve dinleri öğrenme fırsatı bulur.

Yönerge 1:

Yönerge 2:

Coğrafi işaretler herhangi bir ülke, bölge ya da yöre gibi alanlara 
has ürünlerin yerelliğini koruyabilmek adına alınan yasal tedbir-
lerdir.

2.

Yönerge 2:
Coğrafi işaret kavramı, yerel ekonomilerde özellikle kırsal alan-
ların canlandırılmasında bir araç olarak kullanılabilme özelliğine 
sahiptir. Coğrafi işaretli ürünler, sahte kullanım nedeniyle üretici-
leri hak kaybına uğramaktan, asıl ürünü taklit olandan ayırarak tü-
keticiyi aldatılmaktan korur. Tüketiciye kaliteli ve güvenilir ürünü 
seçebilme, bu sayede kaliteli ve sağlıklı beslenme fırsatı sağlar. 
Elbette bu, endüstriyel ürünler kadar coğrafi işaret tescilli ürün-
lerin de yeterli ve etkin denetimi ile mümkündür. Tescilli ürünler, 
ham madde temini, üretim projesi, olgunlaştırma, ambalajlama 
gibi işlemlerin en az biri veya tamamının gerçekleştirilmesi açı-
sından kökeninin bulunduğu bölgeye bağlı bulunur. Bu nedenle 
yerel işletmelerin sürdürülebilirliği, biyoçeşitliliğin korunması, 
kültürel mirasın nesiller arasında bozulmadan aktarılması açısın-
dan önemli bir araçtır. Coğrafi işaretlerin yöreye ve ekonomiye 
yönelik önemli işlevleri arasında bölgenin tanıtımını sağlamak ve 
turizme katkıda bulunmak sayılabilir. Bu açıdan ait olduğu sek-
törde (tarım, gıda, maden veya el sanatları) ve turizmde istihdam 
oluşturma potansiyeli ile kırsaldan göçün engellenmesinde de 
önemli bir araç olarak kullanılabilir.

1.

dan avantajlı konumda olması,
• Asya, Avrupa ve Afrika arasında doğal bir köprü konumunda 

bulunması. 

Çalışma No.: 20

Türkiye, göreceli ve mutlak konumu itibarıyla turizm potansiyeli 
açısından önemli özelliklere sahiptir. Türkiye’nin ılıman kuşakta 
yer alması, güneşli gün sayısının çokluğu ve üç tarafının deniz-
lerle çevrili oluşu kıyı turizmini geliştirmiştir. Anadolu; jeolojik 
ve jeomorfolojik geçmişin bıraktığı farklı yer şekilleri, doğal su 
kaynakları, zengin bitki ve hayvan çeşitliliği ile geçmişten günü-
müze farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. 

1.

Bir ülkenin ya da yörenin turist çekmeye yönelik doğal, beşerî 
ve kültürel turizm çekiciliklerinin tamamına turizm potansiyeli 
denir.

3.

Asya ile Avrupa kıtalarının buluştuğu noktada yer alan Türkiye, 
bu bağlamda hem Asya hem de Avrupa kıtalarında topraklara sa-
hip ender ülkelerden biridir. Kuzeyden Karadeniz, güneyden Ak-
deniz ve batıdan da Ege Denizi ile çevrelenmiş ve bu denizlere 
kıyısı olan ülkelerle güçlü ilişkileri olan Türkiye, aynı zamanda 
Orta Doğu ülkeleriyle de bağlantı noktası durumundadır. Ülke-
mizin yer aldığı bu coğrafya, tarihin ilk Çağlarından itibaren 
daima yerleşim alanı olarak tercih edilmiştir. Yerleşme tarihinin 
eskiye inmesi; coğrafi koşulların yerleşmeye, ziraate, ulaşıma ve 
ticarete uygun olması bölgede büyük medeniyetlerin hâkimiyet 
kurmasına ve dolayısıyla da o dönemlerden itibaren nüfus mik-
tarının fazla olmasına sebep olmuştur.

2.

Çalışma No.: 21

1.

Olay Ülke - Bölge
Jeopolitik 

önemi 
artar.

Jeopolitik 
önemi 
azalır.

İpek Yolu’nun geçişi Anadolu X

Coğrafi Keşifler Akdeniz 
limanları X

Arktik bölgede doğal 
rezervlerin bulunması Kuzey Kutbu X

Panama Kanalı’nın açılması Macellan 
Boğazı X

Süveyş Kanalı’nın açılması
Ümit Burnu 
– Güney 
Afrika

X

Rusya’da doğal gaz ve 
petrolün bulunması

İstanbul ve 
Çanakkale 
boğazları

X

Kömür dışında petrol ve 
doğal gaz gibi enerji kay-
naklarının bulunması

Avrupa’da-
ki kömür 
havzaları

X

1.

1.
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Çalışma No.: 23

Ülkeleri küresel güç hâline getiren özellikler; gelişmiş bir eko-
nomiye, güçlü bir orduya ve uzay çalışmalarında önemli bir yere 
sahip olmaktır. ABD ve Çin dünya ekonomisindeki payları, kişi 
başına düşen gelirleri, askerî güçleri ve uydu sayıları bakımından 
Hindistan ve Brezilya’dan çok üstün konumda yer almaktadırlar. 
Özellikle uydu sayılarındaki fazlalık onların küresel bir etkiye sa-
hip olduklarını gösterir. Çünkü küresel güce sahip ülkelerin ilgi 
alanlarını uzay oluşturur ve sahip oldukları uydular sayesinde de 
etki alanları küreseldir.

Yönerge  

1.

Küresel güce sahip ülkeler isteklerini diğer ülkelere kabul ettir-
mek için öncelikle siyasi güçlerini kullanırlar. Siyasi güçlerinin 
ikna edici olması için de tehdit unsuru olarak güçlü bir orduya 
sahip olmaları gerekir.
Nüfus, ekonomi, askeri ve siyasi alanlarda diğer ülkelere karşı 
üstünlük anlamına gelir.

2.

3.

Çalışma No.: 24

Enerji koridoru, enerjinin üretildiği yerden tüketildiği yere nakli-
nin sağlandığı güzergâh olarak tanımlanır.
a. Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlayabilecek olması.
b. Türkiye’nin Avrupa’ya kara yolu bağlantısının olması enerji 
naklinde maliyeti düşürüyor olması.
c. Türkiye’nin uluslararası antlaşmalara uyan istikrarlı bir ülke 
olması.
a. Türkiye enerjiye kolay bir şekilde ulaşabilecek ve enerjiyi daha 
ucuza mal etmiş olacak. 
b. Türkiye boru hatlarından kira alarak ekonomiye katkı yapmış 
olacak. 
c. Türkiye enerji üreten ve tüketen ülkeler üzerinde siyasi bir güç 
elde etmiş olacak.

Yönerge  

1.

2.

3.

Çalışma No.: 25

1. No Sorunun Adı

1 Irak Sorunu

2 Afganistan

3 Doğu Türkistan Sorunu

4 Nijerya Sorunu

5 Filistin-İsrail Sorunu

6 Yemen Sorunu

7 Venezuela Sorunu

8 Azerbaycan-Ermenistan Çatışması

9 Suriye Krizi

10 Ukrayna İç Savaşı

Tarih boyunca insanlar arasında beslenme, barınma gibi temel 
ihtiyaçlar ile ekonomik, dinsel, siyasal ve kültürel nedenlere 
bağlı olarak pek çok sorun ortaya çıkmıştır. Bu sorunların ya-
şandığı bölgelere çatışma bölgesi denir. 

2.

Devletlerin belirlediği sınırların bölgede yaşayan toplumların 
etnik sınırlarıyla örtüşmemesi, doğal kaynakların sınırlılığı, pet-
rol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtları ve stratejik yer altı kay-
naklarını ele geçirme isteği, üretimi ve pazarlamayı kontrol etme 
çabaları, sınır anlaşmazlıkları çatışmaların genel nedenleridir. 

3.

Yönerge 1:

Yönerge 2:

1.

7

4 6
2

35

9
18

3.

Coğrafi Konular Avantaj Dezavantaj

1 Petrol açısından zengin Orta 
Doğu ülkelerine yakın olması X

2 Yer şekillerinin çok engebeli 
olması X

3 Aktif deprem kuşağında yer 
alması X

4 Boru hatları ve enerji koridor-
larına ev sahipliği yapması X

5 İklim çeşitliliğinin olması X

6 Güvenlik ve savunma giderle-
rinin fazla olması X

7 Çeşitli madenlere sahip olması X

8 Göçmen ve mülteci sorunları 
ile sık sık karşı karşıya kalması X

9 Kıtalar arasında köprü konu-
munda olması X

10 Genç nüfus potansiyelinin 
yüksek olması X

Jeopolitik, bir ülkenin sahip olduğu fiziki ve beşerî unsurlar ile 
dünya üzerindeki konumunun ülkenin dış siyasetine etkisidir.

2.

Kültür havzası, bir kültürün  izlerinin ve önemli etkilerinin gö-
rüldüğü coğrafi  alandır. Örnek olarak “Türk kültür Havzası” de-
diğimiz zaman, Türk kültür özelliklerinin yaşandığı Orta Asya, 
Anadolu, Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Si-
birya olmak üzere geniş bir coğrafi bölge aklımıza gelmektedir. 

2.

Türklerin farklı coğrafi alanlara yerleşmeleri, Türk kültürünün 
komşu kültürlerle  -ilişki içinde olmasını sağlamış, Türk kültü-
rü o medeniyetleri hem etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir. 
İslam medeniyeti ile dinî yapısında da önemli değişimler olan 
Türk kültürü daha da zenginleşmiştir. Örf ve inancındaki fetih 
duygusu, kültür havzamızın üç kıtaya yayılmasında önemli rol 
üstlenmiştir. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar’a doğru ge-
nişlemesi hep bu düşüncenin sonucunda olmuştur.

3.

Çalışma No.: 22

Orta Asya’da doğan Türk kültürü çeşitli sebepler sonucu yapı-
lan göçlerle çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bunu etkileyen 
faktörlerin başlıcaları,
-İklim değişmeleri sonucu yaşanan kuraklık ve meraların veri-
mini yitirmesi 
-Komşu devletlerle olan mücadeleler 
-Bağımsızlıklarına düşkün olmaları 
-Dinî değerler  
-Fetih inancı 
-Ticari yollar 
-Günümüzde teknoloji ve ulaşım alanındaki gelişmeler 

1.
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Bu sorunun cevabı öğrencilere göre değişiklik gösterebilir. 
Olası cevaplar:
Ülke içinde iç barışın sağlanmanın ardından komşularla iyi iliş-
kiler kurulmasına önem verilmelidir. Ülke sınırlarına, etnik yapı, 
din ve dilden kaynaklanan farklılıklara saygı gösterilmelidir. Do-
ğal kaynakların kullanımı, üretimi, taşınması ve pazarlamasını 
için gerekli uluslararası yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ulusla-
rarası kuruluşlar aracılığı ile dünyanın korunması ve dünya barı-
şının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

4.

Çalışma No.: 26

“Sessiz Bahar” ile kamuoyunda duyarlılığın artması ve bu du-
yarlılığın “Dünya Günü” ile kitlesel bir eyleme dönüşmesi ABD 
hükûmeti üzerinde baskı oluşturmuştur. Bu baskı ABD’nin çev-
re konusundaki tercihlerinin değişmesine neden olmuş; Çevre 
Eğitimi Yasası, Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yasası, Temiz Hava 
Yasası,  Temiz Su Yasası, Nesli Tükenen Canlılar Yasası vb. ya-
saların çıkarılmasını ve ABD Çevre Koruma Ajansı kurulmasını 
sağlamıştır.

1.

Yönerge  

Ülkeler, çevre konusundaki politikalarını belirlerken BM’nin 
Stockholm’de düzenlediği “İnsan Çevresi” konferansında alınan 
kararları ve konferansta belirlenen “sağlıklı ve insan onuruna 
yaraşır bir çevrede yaşama’’ ilkesini esas almaktadır. Bu nedenle 
konferansta alınan kararların ülkelerin çevre politikalarının ana 
çerçevesini oluşturmak suretiyle katkı sağladığı söylenebilir.

2.

Atık yönetimi, kirlilik yönetimi, koruma alanları, projelerde 
çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu zorunluluğu, yasak-
lar ve sınırlamalar, vergiler, fonlar, teşvikler, vb. uygulamaları 
kapsayan çevre politikası, ulusal ve uluslararası düzeyde çevre 
konusundaki tercihlerin ve hedeflerin belirlenmesidir.

3.

Çalışma No.: 27

Ekoturizm faaliyetleri ile doğa konusunda daha dikkatli olun-
ması sağlanabilir. Diğer turizm faaliyetlerinin neden olduğu 
çevresel etkileri azaltırken doğaya yararlı davranışların benim-
senmesine yardımcı olur, doğal kaynakların hızlı bir şekilde 
tüketilmesini engellerken faaliyetin yapıldığı alanlarda istihdam 
ve ekonomik destek sağlar. Bütün bu olumlu etkiler sürdürülebi-
lir turizmi teşvik eder. Ancak sağladığı istihdam, doğası gereği 
istikrarsız ve mevsimlik olabilir; turistlerin getirdiği eşyalar ve 
araçlar o alanda ekolojik kirliliğe neden olabilir. Bir bölgeye ge-
len turist sayısının artması o bölgedeki canlıların yaşam alanını 
daraltabilir. Ayrıca gelen turistler ile yerel halk arasında kültürel 
farklılıklardan kaynaklanan sorunlar meydana gelebilir.

1.

2015’ten 2019’a kadar tabiat parkları ve milli park alanlarına 
gelen ziyaretçi sayısı artmıştır. Bu sayı 12 milyon 500 binden 
51 milyon 832 bine çıkmıştır. İnsanların bilinen turizm faaliyet-
lerinden başka arayışlar içerisine girmesi, ekoturizm faaliyetle-
rinin ilgi çekici olması ve doğal varlıkların önemini kavramaları 
bu duruma neden olmuştur.   

1.

Yönerge 1: 

Yönerge 2: 

Ülkemizde; milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanla-
rı ve tabiat anıtları, yaban hayatını geliştirme sahaları, doğal ve 
tarihi sit alanları ve Ramsar Sözleşmesi’ne tabii sulak alanlarda 
ekoturizm faaliyetleri yapılmaktadır. Türkiye ekoturizm açısın-
dan çok sayıda doğal ve kültürel mirasa sahiptir. Ülkemizin bir 
turizm ülkesi olması bu kaynakları düzenlememiz ve korumamız 
gerektiği sonucunu doğurmaktadır. 

2.

Ekoturizm: Doğal güzelliğe sahip yerlere seyahat etme prensi-
bine dayanan fakat bunu çevreye en az zarar verecek şekilde o 
bölge halkı ile uyumlu gerçekleştiren bir turizm çeşididir. Amacı 
doğayı gözlemlemek ve takdir etmektir. Doğal çevre ve kültü-
rel miras üzerinde en az etki oluşturan, değerlerin korunmasına 
katkı sağlayan ekoturizm bitki ve hayvan yaşamına odaklanan, 
doğal alanlara verilen zararı azaltan turizm faaliyetleri olarak da 
değerlendirilebilir. 

2.
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Çalışma No.: 3

Harita: www.munichre.com’dan yararlanılarak Bursa Coğrafya 
Komisyonu tarafından çizilmiştir.

Çalışma No.: 17

Görsel 1:  https://ci.turkpatent.gov.tr/uploads/images/mense_adi.
png (E.T.: 14.02.2022- 16.57) 

Görsel 2:  https://ci.turkpatent.gov.tr/uploads/images/mahrec_isare-
ti.png (E.T.: 14.02.2022- 16.58)

Çalışma No.: 7

Görsel 1: www.123rf.com/ 126195526 (E.T.: 30.01.2022 s:14:00)

Görsel 2: www.123rf.com/ 90257736 (E.T.: 30.01.2022 s:14:10)
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GÖRSEL KAYNAKÇASI

Çalışma No.: 26

https://www.aa.com.tr/en/environment/rachel-carson-mother-of-
environmental-movements/1595552

Çalışma No.: 27

Görsel 1: https://tr.123rf.com/ 160301166 (E.T.: 12.01.2022- 10.35)

Görsel 2: https://tr.123rf.com/ 157951549 (E.T.: 12.01.2022- 10.45)

Görsel 3: https://tr.123rf.com/ 136223064 (E.T.: 12.01.2022- 10.50)

Görsel 4: https://tr.123rf.com/ 145827369 (E.T.: 12.01.2022- 10.55)

Görsel 5 : https://www.aa.com.tr/tr/search/?s=ekoturizm+#    (E.T.: 
12.01.2020- 12.00)

Çalışma No.: 23

Harita, komisyon tarafından hazırlanmıştır.

Çalışma No.: 24

Harita, komisyon tarafından hazırlanmıştır.

Çalışma No.: 25

Harita 1 : https://tr.123rf.com/photo_51018442_world-map-outli-
ne-vector-with-borders-of-provinces-or-states.html?vti=lm3591vtg-
b23h9msju-1-1, (ET.:06.02.2022, 21:00)

Çalışma No.: 18

Görsel 1: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/topkapi-sarayi-milli-sa-
raylar-idaresi-baskanligina-devredildi/1574461 (E.T.: 21.01.2022- 
19.54)

Görsel 2: https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/turizm-sekto-
ru-2022den-umutlu-640755.html (E.T.: 20.01.2022- 16.57)

Görsel 3: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-10161/golf-turizmi.html (E.T.: 
22.01.2022- 19.58)

Görsel 4: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/sanliurfada-eglencenin-a-
di-sira-gecesi/1315195 (E.T.: 22.01.2022- 19.04)

Görsel 5: https://www.trthaber.com/haber/gundem/gobeklitepe-cev-
resinde-11-tane-daha-tepe-bulundu-591429.html (E.T.: 19.01.2022-
21.05)

Görsel 6: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/konya/gezilecek-
yer/mevlna-muzesi (E.T.: 22.01.2022- 20.07)

Görsel 7: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/canakkale/gezile-
cekyer/canakkale-sehitler-abidesi (E.T.: 22.01.2022- 20.59)

Görsel 8: https://www.trthaber.com/trtvotworld/espanol/un-sa-
bor-imprescindible-de-hatay-el-kanafeh-kunefe-1576525.html (E.T.: 
22.01.2022- 21.00)

Görsel 9: http://www.beypazari.gov.tr/beypazari-evleri (E.T.: 
22.01.2022- 22.04)

Görsel 10: https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/ishak-pasa-sara-
yi-2018i-rekorla-kapatti/1387045 (E.T.: 22.01.2022- 22.05)

Görsel 11: https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/aspendos-an-
tik-kentinin-unesconun-kalici-listesine-alinmasi-icin-calisma-yurutu-
luyor/2262585 (E.T.: 22.01.2022- 22.06)

Görsel 12: https://gordes.bel.tr/GordesHalisi (E.T.: 22.01.2022- 22.08)

Görsel 13: https://www.aa.com.tr/tr/ayasofya-camii/ayasofya-ca-
mi-i-serifi-sempozyumunun-detaylari-belli-oldu/1919002 (E.T.: 
22.01.2022- 22.04)

Görsel 14: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/corum/gezilecek-
yer/alacahoyuk-muze-ve-orenyeri (E.T.: 22.01.2022- 23.04)

Görsel 15: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/bayramlik-baklava-sipa-
risine-kovid-19-duzenlemesi/1847361 (E.T.: 22.01.2022- 10.04)

Görsel 16: https://www.trthaber.com/foto-galeri/sumela-manasti-
ri-1-temmuzda-ziyarete-acilacak/36584.html (E.T.: 22.01.2022- 12.04)

Çalışma No.: 22

Görsel 1:  ERDEBİL, C. ve diğerleri, (2021), Coğrafya 12 Ders 
Kitabı, Ankara: MEB. (E.T.: 12.01.2022- 12.04)

Görsel 2:  https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/tarihi-mostar-kop-
rusunun-yeniden-acilisinin-16-yili-/1919644 (E.T.: 10.01.2022- 
13.55)

Görsel 3: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/orta-asyanin-mavi-kubbe-
li-incisi-semerkant/1325721 (E.T.: 13.01.2022- 14.45)

Görsel 4: https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/kirimin-sessiz-sahi-
di-cuma-han-camii/33209 (E.T.: 14.01.2022- 14.40)

Görsel 5: https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/osmanli-yadiga-
ri-hicaz-demir-yolunun-urdun-hatti-113-yil-sonra-da-hizmet-verme-
yi-surduruyor/2355181 (E.T.: 23.01.2022- 20.04)

Görsel 6:  https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/misirda-meh-
met-ali-pasa-camii (E.T.: 22.01.2022- 19.24)

Görsel 7:  https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/istanbulun-muh-
ru-suleymaniye-kulliyesi-463-yasinda-/2007032 (E.T.: 22.01.2022-
19.37)

Çalışma No.: 20

Görsel 1:  Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Çalışma No.: 21

Görsel 1:  https://tr.123rf.com/photo_50130486_a-line-of-black-c-
hess-pieces-on-a-chessboard-standing-in-perspective.html?vti=nw-
gbf4e700719n8eif-1-1 (E.T.: 14.02.2022- 16.59)

Çalışma No.: 19

Görsel 1: https://www.aa.com.tr/tr/ramazan-2021/selimiye-ca-
misi-minarelerine-ramazan-mahyasi-asildi/2204971 (E.T.: 
12.01.2022- 20.04)

Görsel 2: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/istanbul/gezile-
cekyer/aya-yorgi-rum-manastiri-yucetepe (E.T.: 21.01.2022- 13.04)

Görsel 3: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/izmir/gezilecek-
yer/meryem-ana-evi (E.T.: 30.01.2022- 21.04)

Görsel 4: https://www.kulturportali.gov.tr/medya/fotograf/fotodoku-
man/6156/edirne-buyuk-sinagog (E.T.: 19.01.2022- 11.14)

Görsel 5: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/mardin/gezilecek-
yer/deyrulzafaran-manastiri  (E.T.: 16.01.2022- 10.04)

Görsel 6:  https://www.aa.com.tr/tr/ayasofya-camii/ayasofya-ca-
mi-i-serifi-sempozyumunun-detaylari-belli-oldu/1919002 (E.T.: 
23.01.2022- 19.24)
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