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15Ekosistem ve Madde Döngüsü

Yukarýdaki þekle bakarak þunlarý söyleyebiliriz:
Güneþ, ekosistemlerin tek enerji kaynaðýdýr. 

Yeryüzüne gelen güneþ enerjisinin büyük bir kýsmý üreticiler tarafýndan tutulmakta fotosentez
yolu ile kimyasal enerjiye çevrilmektedir.

Otçullar, bitkilerden aldýklarý enerjiyi bünyelerine alarak yaþamsal faaliyetlerini sürdürmek için
kullanýr. 

Etçiller de otçullarýn bünyelerinde depo ettikleri enerjiyi onlarý avlayarak kendi  bünyelerine alýr.
Bu enerjiyi yaþamsal faaliyetler için kullanýr.

Ekosistemlerin çoðunda enerjinin  önemli bir kýsmý ayrýþtýrýcýlar tarafýndan kullanýlýr. Örneðin, bir
otlakta bulunan bitkilerdeki enerjinin sadece %10’u otlayan hayvanlar tarafýndan, geri kalan
kýsmý ayrýþtýrýcýlar tarafýndan alýnýr. 

C. ENERJÝ AKIÞI
Canlýlar tüm yaþamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Ekosistemdeki enerji

akışı güneşten gelerek üreticiler, otçul tüketiciler, etcil tüketiciler ve ayrıştıcılara doğru tek yönlüdür.

Canlýlar tarafýndan kullanýlan enerjinin bir kýsmý çevreye ýsý olarak yayýlýr. Enerji akýþý Þekil 5’teki gibi

gerçekleþmektedir:

Þekil 5: Enerji akýþý
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16 Ekosistem ve Madde Döngüsü

D. MADDE DÖNGÜLERÝ
Güneþ, ekosistemlere enerji saðlar, ancak yaþam için ihtiyaç duyulan su ve diðer kimyasal maddelerin

kaynaðý dünyamýzdýr. Bundan dolayý yaþamýn sürdürülebilmesi bu maddelerin atmosfer, hidrosfer, litos-
fer ve biyosfer arasýnda bir döngü oluþturacak þekilde dolaþýmýna baðlýdýr. Madde döngülerinin biyolojik,
kimyasal ve jeolojik etkileri vardýr. Ancak insanlarýn olumsuz etkileri sonucunda döngülerin bozulmasý,
canlý ögelerin yaþamýný tehlikeye sokar.

Ekosistemlerde yaþam, enerji akýþý ve madde döngüleriyle devamlýlýk kazanýr. Bir ekosistemin doðal
dengesini koruyabilmesi ve varlýðýný sürdürebilmesi için madde ve enerji döngüsü ile tüketilen mad-
delerin yeniden üretim için ekosisteme geri dönmesi þarttýr. 

Madde döngüsü, inorganik maddelerin, sürekli olarak cansýz ortamdan alýnýp canlý unsurlar arasýnda
aktarýldýktan sonra cansýz ortama tekrar verilmesi þeklinde çalýþýr. 

Ekosistemlerde madde varlýðý sýnýrlýdýr ve yerine konmadýðý takdirde tükenmeye mahkûmdur. Madde
döngüsünün enerji akýþýndan farký, ekosistemin içinde sürekli devir yapmasýdýr.

1. Karbon Döngüsü 

Karbon atomlarý, canlý dokularýný meydana getiren birleþikleri oluþturmasý nedeniyle tüm yaþamýn
temel taþýdýr. 

Aþaðýdaki þemada görüldüðü gibi canlýlarýn temel yapýsýný oluþturan karbon; atmosferde karbondiok-
sit (CO2), suda karbondioksit ve bikarbonat hâlinde bulunur. Karalarda ise karbon, kömür, doðal gaz,
petrol, kireç taþý içerisinde yer alýr. 

Kömür
Petrol

Kireç taþý
Volkanlar

CO2 CO2

ve 
Bikarbonat

Organik
Moleküller

Atmosfer Su (Hidrosfer)

DOÐADA KARBONUN DÖRT BÜYÜK KAYNAÐI

Canlýlar (Biyosfer)Kara (Litosfer)

Þekil 6: Doðada karbonun bulunuþ þekilleri

Karbonun büyük bir kýsmý karbondioksit þeklinde bulunur. Karbondioksitten çýkan karbon, fotosentez
için çok önemlidir. Karbondioksit günlük ve mevsimlik sýcaklýklarýn aþýrý yükselmesi ve düþmesine engel
olur. 

Denizler ile atmosfer arasýndaki karbon alýþveriþi çok yavaþtýr. Bu daha çok deniz yüzeyinin ilk 100
metresinde meydana gelir. Karalardan erozyon yolu ile taþýnan organik ve inorganik maddeler vasýtasýyla
da denizlere karbon gelir. Karalardan erozyon yolu ile gelen ve kabuklu deniz hayvanlarýndan oluþan
organik karbon, karbonat ve bikarbonatlarla birlikte deniz tabanlarýndaki tortullarda birikir. Bu karbonat
belki binlerce yýl döngüye katýlmaz. Bu nedenle okyanuslar ve denizler karbonun depolandýðý yerlerdir.
Denizler atmosfere oranla 50 kat fazla karbon içerdiklerinden, karbon akýþýný düzenleyen en önemli kay-
naklardandýr.
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17Ekosistem ve Madde Döngüsü

Karbon döngüsü atmofer, litosfer, biyosfer ve hidrosfer arasýnda gerçekleþir. Döngü bozulmadýðý
sürece karbon oranýnda önemli deðiþiklikler meydana gelmez. Aþaðýdaki þekilde karbon döngüsü gös-
terilmiþtir (Þekil 7).

Karbondioksit  Tüketimi:

Kara ve deniz bitkileri tarafýndan fotosentez-

de kullanýlýr.

Deniz hayvanlarýnýn kabuk oluþumunda kul-

lanýlýr.

Deniz hayvanlarýnýn ve bitkilerinin ölümü ile

dibe çöker ve karbonatlý kayaçlar hâlinde de-

po edilmesi ile tüketilir.

Ölen canlýlarýn bünyesindeki karbon zamanla     

basýncýn etkisiyle petrol ve kömür gibi fosil ya-  

kýtlara dönüþür.

Karbondioksitin Açýða Çýkmasý:

Canlýlarýn solunumlarý ile doðaya döner.

Ölen canlýlarýn çürümesi ve orman yangýn-

larý sonucu doðaya döner.

Karbonatlý kayaçlarýn, fiziksel ve kimyasal

yollarla ayrýþmasý sonucunda havaya yayýlýr.

Suyun hava ile temas yaptýðý yüzeyde karbon

alýþveriþi gerçekleþir. Burada CO2 akýþý, su

yüzeyinden atmosfere ve atmosferden suya 

doðru iki yönde gerçekleþir.

Þekil 7: Karbon döngüsü

Atmosferdeki CO2 miktarý bellidir. Tüketilen  miktarda CO2 sürekli olarak atmosfere dönmemiþ olsay-
dý fotosentez giderek azalacak ve neticede bitkilerin organik madde üretmelerine imkân kalmayacaktý.
Bunun sonucunda besin zinciri yaklaþýk 35 yýl gibi kýsa bir süre sonunda duracak ve yeryüzünde hayat
sona erecekti. 
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18 Ekosistem ve Madde Döngüsü

2. Oksijen Döngüsü
Canlýlarýn aldýklarý besinleri enerjiye dönüþtürebilmeleri için oksijen gereklidir. Atmosfer % 21

oranýnda oksijen içerir. Sularda da oksijen çözünmüþ olarak bulunmaktadýr. Oksijen atmosferde,

atomik oksijen (O), moleküler oksijen (O
2
) ve ozon (O

3
) olmak üzere üç þekilde bulunur. Moleküler

oksijen solunum için gereklidir. Moleküler oksijen litosferdeki en yaygýn elementtir. Çok reaktif bir gaz

olduðu için hidrojen, sülfür, karbon, fosfor gibi birçok elementle birleþir. Ozon, biyosferi ultraviyole ýþýn-

larýnýn zararýndan korur.

Atmosfere oksijen saðlayan en önemli kaynaklardan biri klorofilli canlýlarýn fotosentez süreci

sýrasýnda meydana getirdiði oksijendir. Diðer bir oksijen kaynaðý da, yerden belli bir yükseklikteki

atmosferde bulunan sudur. Bu suyun fotolizi (suyun ýþýk yardýmýyla oksijen ve hidrojene ayrýþmasý) ile

oksijen açýða çýkmaktadýr (Þekil 8). 

Oksijen, solunum sýrasýnda; kömür, gaz, petrol gibi maddelerin yanmasýnda ve organik maddelerin
oksidasyonunda (besin maddelerinin yakýlmasýnda) tüketilir. 

Atmosferin içerdiði oksijen miktarýnda bugüne kadar ölçülebilir bir deðiþiklik olmamýþtýr. Buna göre
tüketilene eþit miktarda oksijen atmosfere iade edildiði, bu suretle oksijen döngüsünün denk kapandýðý
söylenebilir. 

Aþaðýdaki kelimeleri kullanarak karbon döngüsü ile ilgili kavram aðý oluþturarak ürün dosyanýza yer-
leþtiriniz. 

CO2, volkanlar, solunum, fotosentez, yanma, bitkiler, diðer canlýlar, canlýlarýn ölümü, çürüme, fosil
yakýtlar,  kireç taþý
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Þekil 8: Oksijen döngüsü
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19Ekosistem ve Madde Döngüsü

3. Azot (Nitrojen) Döngüsü

Canlýlar için önemli bir madde olan azot, protein ve DNA’ nýn bileþenlerindendir. Azot, topraktaki
verimi büyük ölçüde etkiler. 

Azotun esas kaynaðý atmosferdir. Atmofer % 78 oranýnda azot (N2) içerir. Fakat atmosferde  serbest
bulunan azot  organizmalar tarafýndan doðrudan kullanýlmaz. Azotun bitkiler tarafýndan kullanýlabilme-
si için bazý süreçlerden geçerek nitrit ve nitratlara dönüþtürülmesi yani baðlanmasý gereklidir. Aþaðýdaki
þekilde azot döngüsü gösterilmiþtir  (Þekil 9).

Doðada Azotun Dolaþýmý

Atmosferde  yýldýrým ve  volkanik faaliyetler  sýrasýnda  ortaya çýkan elektrik deþarjlarý sonucunda
azot, oksijen ile birleþerek nitrit ve nitratlara dönüþür. Nitratlar,  yaðýþlarla topraða girerek bitkiler
tarafýndan kullanýlýr.

Azotun baðlanmasý topraktaki bazý bakteriler tarafýndan gerçekleþtirilir. Bu bakteriler ölmüþ can-
lýlarýn yapýlarýndaki organik maddeleri parçalayarak bunlarý nitrata
çevirir. 

Toprakta ve bazý bitkilerin köklerinde bulunan azot baðlayýcý bakteriler
sayesinde bitkiler nitratlarý alýr ve yapýlarýna katar.  

Azot, besin zinciri ile  bitkilerden otçullara otçullardan da etçillere geçer. 

Ölen bitki ve hayvanlar, ayrýþtýrýcýlar tarafýndan parçalanýr. Mikroorganiz-
malar  azotu nitrit ve nitrata dönüþtürür ve böylece azot döngüye katýl-
mýþ olur. 
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Þekil 9: Azot döngüsü
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20 Ekosistem ve Madde Döngüsü

SU EKOSÝSTEMLERÝ

Karasal
Göl ekosistemleri

Nehir ekosistemleri

Bataklýk ekosistemleri

Denizel
Okyanus ekosistemleri

Deniz ekosistemleri

A. SU EKOSÝSTEMLERÝNÝN DOÐAL SÝSTEMLERÝN ÝÞLEYÝÞÝNE ETKÝSÝ

Su, bütün canlý varlýklarda yüksek oranda bu-
lunan önemli bir maddedir. Örneðin, insan vücu-
dunun % 65'i, bitkilerin aðýrlýðýnýn % 60-85'i su-
dan oluþmaktadýr. Suyun canlýlar üzerinde oldu-
ðu kadar baþka canlýlar ve cansýz çevre üzerinde
de çeþitli etkileri vardýr.

Okyanuslarýn ortalama derinliði 3700 m olmakla birlikte bazý yerlerde çok daha derin çukurlar
bulunur. Bura-da yaþayabilen çok az sayýda canlý, ýþýksýz orta-
ma uyum saðlayacak biçimde geliþmiþtir. Okyanuslardaki bitki
ve hayvan türlerinin çoðu ise güneþ ýþýnlarýnýn eriþebildiði ilk
100 m’lik derinlikte yaþar. 

Okyanuslarda geniþ kumluk alanlar, yüksek daðlar, bitki ve
hayvan topluluklarý barýndýran bölgeler bulunur. Okyanus eko-
sistemi içinde her birinin kendi çevresi ve çeþitli yaþam biçim-
leri bulunan çok sayýda  farklý boyutlarda ekosistemler yer alýr.
Bu ekosistemler içerisinde farklý türlerde canlýlar yaþamaktadýr
(Fotoðraf 2).

Okyanuslar iklim üzerinde önemli rol oynar. Okyanuslar, atmosferle sürekli ýsý alýþveriþinde olduðun-
dan ekvatordaki ýsý enerjisinin daðýlmasýna katkýda bulunur. Yerkürenin ýsý bilançosu, ýsýnýn yalnýz yarýsý-
nýn hava ile taþýndýðýný göstermektedir. Kalaný ise okyanus akýntýlarýyla taþýnmaktadýr. Örneðin, Gulf
Stream (Golf Sitrim) sýcak su akýntýsý, Meksika Körfezi’nden baþlayýp Atlas Okyanusu’nu geçerek
Ýngiltere'ye ulaþýr. Bu akýntý günde 97 km hýzla dünyadaki bütün nehir sularýnýn yaklaþýk 100 katý civarýn-
da bir su kütlesini hareket ettirir.

Mercanlar; dünya ekosisteminin en karmaþýk,

en zengin beslenme damarlarýndandýr.  Tuzlu sular-

da yaþayan balýklarýn yaklaþýk üçte biri, mercan

artýklarýyla beslenir. Mercanlar bulunduklarý deniz-

lerdeki diðer canlý türleri için birer barýnma ve

besin kaynaðýdýr. Bu nedenle mercanlarýn oluþtur-

duðu resifler, denizlerdeki canlý çeþidi ve miktarý

bakýmýndan en verimli bölgeleridir. Denizlerde

mercanlarýn kapladýðý alanlar geniþ deðildir.
Okyanuslardaki önemli ekosistemlerden

mercan resifleri

Fotoðraf  2: Okyanuslardaki deðiþik canlý türleri

SU EKOSÝSTEMLERÝNİN ÝÞLEYÝÞÝ

KONUYA BAÞLARKENy

BÝLGÝ NOTUC

1. Çevrenizde hangi su ekosistemleri bulunmaktadır?
2. Bu ekosistemlerinin içerisinde hangi canlı ve cansız unsurlar bulunmaktadır?
3. Su ekosistemlerinin işleyişinde etkili olan faktörler nelerdir?
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21Ekosistem ve Madde Döngüsü

Fotoðraf 3’te de görüldüðü gibi okyanuslarýn

yüzeyinde dalgalarýn etkisiyle her an sayýsýz

küçük hava kabarcýðý patlamaktadýr. Böylece

deniz tuzlarýnca zengin, pek çok su damlacýðý

atmosfere fýrlatýlmaktadýr. Bu süreç, aslýnda

biyosfer dengesi için son derece önemlidir.

Okyanuslardan atmosfere taþýnan toplam tuz

miktarýnýn yýllýk 10 milyon ton olduðu hesaplan-

mýþtýr. Havada asýlý durumdaki küçük tuz kristal-

lerinin yoðuþma olayýnda önemli etkileri vardýr.

Aerosol denen bu küçük parçacýklar, bulutlarýn

oluþumunu saðlar. Aerosoller olmasaydý iklim-

ler çok daha kurak olurdu.

Yaðmur damlalarý yere düþerken havada bulunan aerosolleri yakalayarak topraða indirir. Yaðýþlarla

topraða inen bu tozlar, tarlalarýn verimini arttýrmak için kullanýlan geleneksel gübrelerin bazýlarýnýn

küçük örnekleridir (kalsiyum, magnezyum, potasyum vb. metallerin fosfatlarý ve sülfatlarý). Her yýl yað-

murlarla kara parçalarýnýn yüzeyine 150 milyon ton gübre düþtüðü tahmin edilmektedir.

Akarsular, ekosistemlerin önemli bir parçasýný mey-

dana getirir (Fotoðraf 4). Akarsuyun yer altýna sýzan

kýsmý akiferleri, yüzeysel akýþa geçen kýsmý da deniz ve

okyanuslarý besler. 

Akarsular birçok bitki ve hayvan türü için yaþam

alaný oluþturur. 

Akarsularýn hýzý, fiziksel ve kimyasal özellikleri akar-

suyun barýndýrdýðý hayvan türü ve sayýsý üzerinde etkili

olan faktörlerin baþýnda gelir.

Bir akarsuda eðim kesintileri ve çaðlayanlar varsa

biyolojiik üretim ve çeþitlilik az olur. Yatak eðiminin

fazla olduðu yerlerde bol miktarda alüvyal malzeme

taþýnýyorsa akarsu bulanýk bir görünüm arz eder. Suyun

bulanýk olmasý birçok canlý için olumsuz sonuçlar

doðurur.

Genellikle akarsularýn yukarý çýðýrýnda topoðrafya daha engebeli, eðim fazla olduðu için akýþ hýzlýdýr.

Burada genellikle bazý böcek türleri ile alabalýklar yaþar. Orta çýðýrda eðim biraz azalýr ve vadi geniþle-

meye baþlar. Bu kesimde balýk türleri artar. Eðimin azaldýðý ve akýþýn yavaþladýðý aþaðý çýðýrda plankton-

lar artar. Akarsu denize ulaþýyorsa aðýz kesimlerinde tatlý su ve tuzlu su birbirine karýþýr. Bu bölgeler bitki

ve hayvan türleri bakýmýndan zengindir. Akarsularýn taþýdýðý elementler ve besin maddeleri buralardaki

biyolojik çeþitliliði artýrýr. Akarsu aðýzlarý mikroorganizmalardan kuþlara kadar birçok canlýnýn barýndýðý

yerlerdir.

Fotoðraf 3: Su yüzeyinde patlayan minik hava kabarcýklarý

Fotoðraf 4: Akarsu ekosisteminden görünüm
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22 Ekosistem ve Madde Döngüsü

B. SU DÖNGÜSÜ (HÝDROLOJÝK DÖNGÜ)

Malzemeler :

Ressam çamuru ya da plastik dað modeli

kapaklý plastik kutu, tabak, lamba, su, parçalan-

mýþ buz.

Bu etkinliði 4-5 kiþilik gruplara ayrýlarak aþaðýdaki

yönlendirmeler doðrultusunda bir sunum hâline

getiriniz ya da uygun laboratuvar ortamýnýz varsa boþ

bir akvaryum içinde sýnýfta gerçekleþtiriniz (Etkinliðin

yapýlabilmesi için en az 50 dakika süre gerekmektedir.

Deney sabit bir yerde uygulanýp deney süresi boyun-

ca aþamalar izlenebilir.).

1. Hamuru kullanarak bir dað oluþturunuz.
2. Daðý kapaklý plastik kutunun içine, okyanusun olacaðý yere, tabaný aþaðý gelecek þekilde yerleþtiriniz.
3. Daðýn 1/4’ üne kadar okyanus tabanýný suyla doldurunuz.
4. Plastik kutunun kapaðýný kapatýnýz.
5. Tabaðý daðýn üzerine gelecek þekilde kapaðýn üstüne yerleþtiriniz.
6. Tabaðýn içine parçalanmýþ buzlarý yerleþtiriniz.
7. Lambayý buz parçacýklarýndan uzaða, suyun yüzeyini aydýnlatacak þekilde kutunun üzerine yerleþtiriniz.

Bu etkinliði yaptýktan sonra aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.
1. Enerji kaynaðý nedir ve neyi temsil etmektedir?
2. Etkinliðin hangi aþamasýnda buharlaþma ile karþýlaþýlmýþtýr?
3. Suyun yoðuþmasý hangi aþamada, nasýl gerçekleþmiþtir?
4. Su döngüsünün hangi aþamalarý bu etkinlikte gösterilememiþtir?
5. Bu etkinlikte terlemeyi nasýl gösterebiliriz?
6. Yoðuþma buz olmadan gerçekleþebilir miydi? Buz, bu durumu nasýl etkilemiþtir?

ETKÝNLÝKG

Yakýn çevrenizdeki göl ya da akarsu ekosistemine bir gezi düzenleyerek aþaðýdaki etkinlikleri gerçek-

leþtiriniz.

1. Bu yaþam alanlarýndaki canlý ve cansýz varlýklarýn birbirlerine etkisini bulmaya çalýþýnýz.  

2. Ekosistemin ve bu ekosistemi oluþturan varlýklarýn fotoðraflarýný çekiniz.

3. Akarsu ya da göl ekosistemi içinde yer alan diðer küçük ekosistemleri de tespit ediniz.

4. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý bir rapor hâline getiriniz.

5. Hazýrladýðýnýz rapor ve çektiðiniz fotoðraflarla bir pano hazýrlayarak sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

ARAZÝ ÇALIÞMASI�

Su molekülleri; güneþ enerjisi ve yer çekiminin etkisiyle litosfer, hidrosfer, atmosfer arasýnda hareket

eder. Bu hareket sonucunda su döngüsü denilen büyük bir sistem oluþur.

Okyanuslar, gezegenimizin su çevriminde önemli rol oynar. Yeryüzündeki sularýn buharlaþmasý ile

oluþan nem, yoðuþarak bulutlarý meydana getirir. Atmosferik hareketlerden olan yaðýþlar, suyun tekrar

tekrar kullanýldýðý bu çevrimin önemli bir parçasýný oluþturur. Bir yaðmur damlacýðý yýlda birçok kez

buharlaþýp yeniden yaðýþ olarak yeryüzüne döner. Böylece yaklaþýk 4 milyon km3 su, karalar ile atmos-

fer arasýnda hareket eder.
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23Ekosistem ve Madde Döngüsü

ETKÝNLÝKG

Su döngüsünün yararlarý Niçin?

Toprak için * Kayaçlarýn fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrýþmasý için su gereklidir.

Bitkiler için 
* Fotosentez için gereklidir.
* Topraktaki  besin maddelerinin bitki kökleriyle alýnmasý ve yapraða  

taþýnmasýný saðlar.

Hayvanlar için

Suyun devamlýlýðý için

1. Aþaðýdaki tabloda yer alan

terimleri su döngüsü resmi üzerin-

deki kutucuklara yazarak su döngü-

sünün nasýl gerçekleştiğini açýklayý-

nýz.

2. Eðer su döngüsü ger-çekleþ-

meseydi iklimlerde ve yeryüzünde

ne gibi deðiþiklikler meydana gelir-

di? Tartýþýnýz.

Buharlaþma
Suyun sývý hâlden gaz veya buhar hâline dönüþmesidir. Okyanuslar, göller ve nehirler buhar-
laþma yoluyla atmosferdeki nemin yaklaþýk %90’ýný karþýlar.

Terleme Bitkilerin terlemesi ile olan buharlaþmadýr. Atmosferdeki nemin yaklaþýk %10’unu karþýlar.

Yoðuþma Havadaki su buharýnýn sývý hâle geçmesidir. Yoðuþma, bulutlarý oluþturur.

Yaðýþ Suyun bulutlardan katý veya sývý hâlde yeryüzüne geri dönmesidir.

Yüzey akýþý
Kar, buz erimeleri, yaðýþlar sonucu oluþan su ve bazý kaynak sularýnýn eðim doðrultusunda
akýþýdýr. Karalar yüzeyine düþen yaðýþýn çok büyük bir bölümü akarsularla okyanuslara taþýnýr.

Yer altý akýþý Suyun yer altýnda oluþturduðu kanallar aracýlýðýyla akýþa geçmesidir.

Biyoçeþitlilik için

Aþaðýdaki tabloda su döngüsünün doðal sistemler üzerindeki yararlarý verilmiþtir. Buradan hareketle

tabloda boþ býrakýlan yerleri örnekteki gibi doldurunuz.

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO
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ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME6

Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Ekolojik denge nedir?

2. Karbon döngüsü hangi ortamlar arasýnda gerçekleþir? 

3. Biyolojik çeþitliliði tehdit eden insan kaynaklý faktörler nelerdir?

4. Biyoçeþitliliðin  oluþmasýnda etkili olan doðal faktörler nelerdir?

5. Habitat içindeki bir türün çok fazla artması hangi sorunlara neden olur?

6. Çayýr ve meralarýn ortadan kaldýrýlmasý biyolojik çeþitliliði nasýl etkiler?

7. Sýcak çöllerde bitki ve hayvan yaþamýný sýnýrlayan faktörler nelerdir?

8. Deniz seviyesinde meydana gelen deðiþimler  bitki ve hayvan daðýlýþýný nasýl etkiler?

9. Akarsularýn bitki ve hayvan türleri bakýmýndan en zengin kısmı neresidir? Nedenlerini açýklayýnýz.

10. Ekvatordan kutuplara doðru gidildikçe bitki ve hayvanlarýn tür ve sayýca azalmasýnýn nedenlerini 

söyleyiniz.

11. Bir akarsuyun yatağının insanlar tarafından değiştirilerek başka bir alana yöneltilmesi o alanda

ki su ekosistemi üzerinde hangi değişiklikler meydana getirir? 

Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun ifadelerle tamamlayýnýz.

1. Su döngüsü içinde, havadaki su buharýnýn sývý hâle geçme aþamasý .....................dır.

2. Biyolojik çeşitlilik ………………………,…………………..,……………………………, olmak

üzere üç ana bölümden oluşur.

3. Ekosistem canlý ve cansýz varlýklar arasýndaki .................... ve .................... dolaþýmý ile kendini

yeniler.

4. Kutuplarda yaþayan hayvanlar .................... ve .................... gibi koþullara uyum saðlayarak

yaþamlarýný sürdürür.

5. Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgelerin her birine………………………..denir.

6. Akarsuların çamurlu akması içerisindeki canlı çeşitliliğinin…………………. neden olur.

Aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna “D”, yanlýþ olanlarýn yanýna “Y” yazýnýz.

1. Enerji akýþý tek yönlüdür. (     )

2. Etçiller, ikincil tüketicilerdir. (     )

3. Fotosentez, güneþ olmadan gerçekleþemez. (     )

4. Su depolayan bitkiler, bataklýk biyomlarýnda bulunur. (     )

5. Karasal biyomlar genellikle bölgedeki hakim bitki örtüsüne göre sınıflandırılır. (     )

6. Ayrýþtýrýcýlar, ekolojik döngülerde önemli rol oynamazlar. (     )

7. Okyanus akýntýlarý, biyomlar üzerinde etkili rol oynamazlar. (     )

8. Bitkiler, hayatýn devamýný saðlayan besin zinciri için üreticidir. (     )

9. Karbon döngüsü, dýþarýdan müdahale olmadýðý sürece bozulmaz. (     )

10. Yeryüzünde canlýlarýn daðýlýþýný etkileyen en önemli faktör iklimdir. (     )

11. Dünya ekosistemi; biyosfer, hidrosfer, litosfer ve atmosferden oluþur. (     )

12. Dünya üzerinde bitki tür ve çeþitliliðinin en fazla olduðu yer tundra biyomudur. (     )

13. Ekosistem bir bölgedeki türlerin, genlerin ve ekolojik olaylarýn oluþturduðu bir bütündür. (     )

14. Yeni yapılan baraj gölleri sonucunda ekosistemin işleyişinde bir kısım değişiklikler görülür. (     )

Ekosistem  ve Madde Düngüsü24
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ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME6

Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Bioçeþitlilik açýsýndan aþaðýdaki bölgelerden hangisi daha zengindir?
A) Çöl Bölgesi    B) Step Bölgesi    C) Ekvatoral Bölge
D) Tundra Bölgesi  E) Kutup Bölgesi

2. Aþaðýdakilerden hangisi dünya ekosistemini oluþturan unsurlardan  biri deðildir?
A) Litosfer         B) Astenosfer     C) Hidrosfer     D) Atmosfer     E) Biyosfer

3. I. Güneşten gelen enerji, fotosentez yapan canlıların ürettikleri besinlerde depolanır. Bu besin
maddelerinin, beslenme yoluyla bir canlıdan diğerine aktarılmasıdır.  

II. Bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin, ekolojik olayların oluşturduğu bütündür.
III. İnorganik maddelerin, sürekli olarak cansız ortamdan alınıp canlı unsurlar arasında kullanıl-

dıktan sonra tekrar cansız ortama verilmesidir.
IV. Dünya üzerinde genel iklim koşulları ve arazi yapısı bakımından belirli özellikleri gösteren,

büyük coğrafi bölgelerdeki benzer hayvan ve bitki toplulukları, üzerinde yaşadığı bölgelerle birlikte ola-
rak adlandırılmasıdır.

Yukarıda numaralandırılarak verilen ifadelerde aşağıda yer alan tanımlardan hangisine yer veril-
memiştir?

A) Biyoçeşitlilik B)Madde döngüsü C)Besin zinciri D) Ekosistem E) Biyom
4. Aþaðýdakilerden hangisi canlý yaþamý üzerinde etkili olan doğal faktörlerden deðildir?

A) Kara ve denizlerin daðýlýþý   B) Ýklim  deðiþiklikleri    C) Dað sýralarýnýn uzanýþý  
D) Epirojenik hareketler     E) Tarım

5. Aþaðýdaki faktörlerden hangisi canlý biyotik ögeler içinde yer alýr?
A) Iþýk B) Yaðýþ C) Oksijen D) Sýcaklýk E) Mikroorganizmalar

6. Aþaðýdaki canlýlardan hangisi güneþten gelen enerjiyi doðrudan kullanýr?
A) Otçullar B) Etçiller C) Hepciller D) Üreticiler E) Ayrýþtýrýcýlar

7. Aþaðýdaki canlýlardan hangisi azot, oksijen, su ve güneþ ýþýðýný kullanarak inorganik maddeleri orga-
nik besinlere dönüþtürme yeteneðine sahiptir?

A) Otçullar               B) Etçiller          C) Mantarlar       D) Bitkiler       E) Su kaplumbaðalarý
8. Besin piramidinde yukarýya çýkýldýkça birey sayýsýnda  azalma görülmesinin nedeni nedir?

A) Otçullarýn etçiller tarafýndan tüketilmesi
B) 2. beslenme seviyesindeki otçullarýn etçiller tarafýndan  azaltýlmasý
C) 3. beslenme seviyesindeki  etçillerin hastalýklara dayanýksýz olmasý
D) Bitkilerin diðer canlýlara göre dayanýklý olmasý ve kolay yetiþmesi
E) Yukarýya çýkýldýkça aktarýlan enerjinin desteklediði birey sayýsýnýn azalmasý

9. Ýnsanın karbon döngüsüne müdahalesi olmasaydý aþaðýdaki sonuçlardan hangisi gerçekleþirdi?
A) Böcekler büyürdü.       B) Bitkiler dev boyutlara ulaþýrdý.    C) Hava daha temiz olurdu.
D) Canlı sayýsý artardý.       E) Besin zinciri dururdu.

10. Canlýlarýn birbirleriyle ve doða ile etkileþim içinde bulunduklarý bütünlüðe ne denir?
A) Biyom          B) Habitat          C) Ekosistem         D) Biyoçeþitlilik          E) Zooloji

11. Aşağıdakilerden hangisi su ekosisteminin doğal sistemlerin işleyişine olan etkisine örnek ola-
rak gösterilemez?

A) Atmosferdeki nem oranını artırarak iklimin yumuşamasını sağlar.
B) Ekvatordaki ısı enerjisinin dağılmasını sağlar.
C) Arazideki kayaçların özelliklerine göre göl sularının kimyasal özellikleri farklılık gösterir.
D) Okyanuslarda dalgalar vasıtasıyla atmosfere karışan aeroseller bulutların oluşmasında etkili olur.
E) Farklı su kaynaklarının karşılaşma alanlarında ve akarsuların denizlere döküldüğü ağız kısım-

larında canlı çeşitliliği fazla olur.

Ekosistem ve Madde Döngüsü 25

3yeni. forma:Layout 1  27.04.2012  11:39  Page 25



B ölüm
2.

ÞEHÝRLERÝN FONKSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI

NÜFUS POLÝTÝKALARI

TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER

ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

KONULAR

Temel Kavramlar

BEÞERî SÝSTEMLER

Nüfus politikalarý
Küresel etki

Aile planlamasý
Tarihsel süreç

3yeni. forma:Layout 1  27.04.2012  11:39  Page 26



A. NEDEN NÜFUS POLÝTÝKASI?

Günümüzde bütün dünya ülkelerinin en çok üzerinde durduðu konulardan biri de nüfustur. Artan
dünya nüfusu bir yandan sýnýrlý doðal kaynaklarý tüketirken diðer yandan nüfus ve nüfusun özellikleri
ülkeler için önemli  olmaya devam etmektedir. 

Yirminci yüzyýlýn ortalarýna kadar ülkeler, nüfusun sayýsal olarak fazlalýðýný güçlü olmak için gerekli ve
yeterli bir faktör olarak görüyorlardý. Ancak günümüzde nüfusun sayýsal fazlalýðýndan çok, nitelikleri
üzerinde durulmaktadýr. Nüfus miktarý ve özellikleri ile ülkelerin kalkýnmalarý arasýnda iliþki kurulmaktadýr.
Günümüzde ülkeler aþýrý nüfus artýþýnýn sorun yaratmasý ve buna karþý önlem alýnmasý gerektiðinden
çeþitli nüfus politikalarý uygulamaktadýr. Bir yandan aþýrý nüfus artýþý çeþitli sorunlara yol açarken diðer
taraftan da nüfusun çok az artmasý veya eksilmesi de ülkelerin varlýðýný ve geleceðini tehdit etmektedir.
Ýþte bu nedenlerle nüfusun belli bir oranda, sorun yaratmadan artýþýný saðlamak hedeflenmektedir. Oysa
bu her zaman ve her ülke için o kadar kolay olmamaktadýr. 

Nüfus politikalarý  nüfusun niteliðini (eðitim), niceliðini (saðlýk ve doðurganlýk) ve daðýlýmýný (kýr, þehir,
dýþ ülke) etkileyen bilinçli uygulamalardýr. 

Dünyada genel olarak uygulanan üç çeþit nüfus politikasý  vardýr. 
1. Nüfus artýþ hýzýný azaltmaya yönelik olarak uygulanan nüfus politikasý (Çin ve Hindistan gibi ülke-

lerde uygulanan nüfus politikasý).
2. Nüfus artýþ hýzýný yükseltmek için uygulanan nüfus politikasý (Son zamanlarda nüfusu hýzla azalan

Avrupa ülkelerinin uyguladýðý nüfus politikasý).
3. Nüfusun nitelik ve niceliðini iyileþtirmek amacýyla uygulanan nüfus politikasý (Özellikle Türkiye gibi

geliþmekte olan ülkelerin nüfus politikasý). 

Fransa 1995 yýlýnda başlattığı nüfus politikası ile
ailelerin daha fazla çocuk sahibi olmalarýný teþvik
etmektedir.

Endonezya’da daha az çocuk sahibi ol-
mayý teþvik eden politikalar uygulanmak-
tadır. 

Yukarýda farklý bölgelerde bulunan ülkenin izlediði nüfus politikalarý verilmiþtir. Bu ülkelerde uygu-
lanan politikalar arasýndaki farklýlýklarýn nedenlerini tartışýnýz.

Fransa’nýn çocuða ihtiyacý var.

ETKÝNLÝKG

1. Bazý ülkelerde nüfus artýþ hýzýný arttýrmak bazýlarýnda ise azaltmak için çeþitli çalýþmalar yapýlmak-
tadýr. Bu durumun nedenlerini araştırınýz.

2. Dünya nüfusunun her 20 yýlda bir ikiye katlandýðýný varsayalým. Bu durum ileride ne gibi sorun-
lara yol açar? Söyleyiniz.

3. Dünyadaki nüfus artýþý doðal seyrine býrakýlsaydý ne gibi sonuçlar olurdu? Belirtiniz.

NÜFUS POLÝTÝKALARI

KONUYA BAÞLARKENy

27Þehirlerin Fonksiyonlarý ve Nüfus Politikalarý

1
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Aþaðýda verilen kavramlarý örnek çalýþmada olduðu gibi nüfus politikalarý çerçevesinde ele alarak

uygun ve anlamlý cümleleri defterinize yazýnýz.

Kavramlar: Nüfus patlamasý, nüfus politikasý, aktif nüfus, nüfus artýþ hýzý, aile planlamasý, ölüm

oraný, nüfus artýþ hýzýnýn gerilemesi, doðum kontrolü

Örnek çalýþma:
Bazý ülkeler, nüfusunu kontrol altýna almak için aile planlamasý yoluna gitmiþtir. Aileler çocuk sahibi

olmada tamamen serbesttir ancak esas olan en iyi þekilde yetiþtirilecek sayýda çocuða sahip olmaktýr.

ETKÝNLÝKG

ETKÝNLÝKG

1. Ülkelerin Farklý Nüfus Politikalarý

Dünya üzerinde nüfus artýþý her yerde farklýlýklar gösterir ve zamanla deðiþime uðrar. 30-40 yýl
öncesinde Güney Asya, Orta ve Güney Amerika doðal artýþ oranýnýn en fazla olduðu yerler iken 1970’
lerin sonlarýnda Afrika Kýtasý nüfus artýþýnda öne geçmiþtir. Geçmiþte nüfus patlamasý yaþanan ve
dünyanýn diðer alanlarýna göç veren Avrupa ülkeleri þimdi ise en düþük artýþ oranýna sahip durumdadýr.

28 Þehirlerin Fonksiyonlarý ve Nüfus Politikalarý

Kaynak: ( www.census.gov)

Yukarýda bazý ülkelerin 2010 yýlýna ait nüfus piramitleri verilmiþtir. Bu piramitlerden ve ön bilgileriniz-
den yararlanarak aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Piramitler arasýndaki farklýlýklar nelerdir? Söyleyiniz.
2. Piramitlerden hangisi nüfusu hýzla azalan ülkeleri göstermektedir? Söyleyiniz.
3. Ülkelerden hangisinin nüfusu hýzla artmaktadýr? Bunun sebeplerini belirtiniz.
4. Japonya ve Endenozya gibi  ülkelerin nüfus planlamasý yoluyla hangi sorunlarýný çözebileceklerini 

belirtiniz.
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Dünyanýn farklý ülkelerinde nüfus politikalarýnýn uygulanmasý bir dizi kararlara, çeþitli politikalar arasýn-

daki öncelik ve dengelere baðlýdýr. Bazý ülkeler, nüfusunun  artýþ hýzýný düþürme çabasýndayken bazýlarý

nüfus politikalarý sonucunda düþen artýþ hýzýný tekrar yükseltme eðilimindedir. Þimdi bazý ülkelerin uygu-

ladýðý nüfus politikalarýný inceleyelim.

a. Japonya
Japonya'da modernleþme ve geliþme yýllarýnda nüfus politikalarý nüfusun artmasý yönünde olmuþ,

ailelerin çok sayýda çocuk sahibi olmalarý özendirilmiþtir. Bu nüfus politikasý sonucunda 1947’de ülkenin

nüfus artýþ hýzý % 2’ye yükselmiþtir. Artýþ beklenenden fazla olunca  hükûmet bu artýþ hýzýný düþürebilmek

için 1948’de çýkardýðý bir yasayla sýký bir aile planlamasý baþlatmýþtýr. Bu uygulama sonucunda 1980’lerin

baþýnda nüfus artýþ hýzý % 1’in altýna düþürülmüþtür. 1990’lý yýllara gelindiðinde nüfus artýþ hýzý çok düþük

seviyelere inince hükûmet ailelerin çok sayýda çocuk sahibi olmalarý için teþvik kampanyalarýna  yeniden

baþlamýþtýr. 1991 yýlýna gelindiðinde teþvik kampanyasýyla bir miktar artýþ saðlanmýþsa da beklenen baþa-

rý elde edilememiþtir. 2010 yýlýnda ise bu oran % 0,05’e inmiþtir.

ETKÝNLÝKG

Yukarýdaki grafikte Japonya'nýn 2005 yýlýna kadar belirlenmiþ ve 2100 yýlýna kadar tahmini nüfusu 

verilmiþtir. Buradan hareketle aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. 1970 yýlýnda Japonya'nýn nüfusu ne kadardýr?

2. Hangi  yýldan itibaren nüfus artýþ hýzýnda düþüþ eðilimi tahmin edilmektedir? Bu düþüþün  

sebepleri hakkýnda neler söyleyebilirsiniz?

3. 1920 yýlýndan günümüze kadar olan zaman aralýðýndaki nüfusun deðiþimini yorumlayýnýz.

29Þehirlerin Fonksiyonlarý ve Nüfus Politikalarý
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Aþaðýdaki tabloda Japonya'nýn yýllara göre yaþ grubu daðýlýmý verilmiþtir. Buradan hareketle
Japonya’nýn ileride ne gibi sorunlarla karþýlaþabileceðini nedenleriyle birlikte söyleyiniz.

Yýllar
Yaþ gruplarý Toplam nüfus

(milyon)0-14 (milyon) 15-64 (milyon) 65 +
Yýllýk ortalama
artýþ oraný (%)

1960 30,2 64,2 5,7 0,92 94,3

1985 21,15 68,2 10,3 0,67 121,1

2010 13,2 63,7 23,1 0,05 128,1

ETKÝNLÝKG

b. Çin 

Çin, dünyanýn en fazla nüfusa sahip ülke-
si olduðu için demografik yapýsý önemlidir.

1950’li yýllara kadar Çin hükûmeti nüfusu
güç olarak gördüðü için yayýlma politikasý
uyguluyordu. Ancak 1953 yýlý sayýmlarýnda
nüfus 583 milyon olarak açýklanýnca artýþ
hýzýný düþürmek için özellikle þehirlerde ilk
olarak doðum kontrol kampanyasý baþlamýþ
fakat etkili olmamýþtý. Nüfus artýþ hýzý plan-
lanandan daha yüksek çýktýðý için 1979’da
resmen ilan edilmeyen tek çocuk  siyaseti
izlenmeye baþlanmýþtýr. Daha sonra kýrsal
kesimden yakýnmalar gelince dört yýl sonra
bir çocuk daha edinme hakký tanýnmýþtýr.
Çin’in toplam nüfusu 2010 yýlýnda 1,341 mil-
yara ulaþmýþtýr (Grafik 1).

Çin'de Yeni Nüfus Politikasý

“Yaklaþýk 30 yýldýr her aileye bir çocuk kuralýný uygulayan Çin, þimdi de köylü nüfusunu azalt-
mak için maddi teþvik uygulamasýna gidiyor.  

Çin 30 yýldýr nüfusu kontrol edebilmek için her
aileye bir çocuk kuralýný genel olarak sýký bir
þekilde uyguluyor ve kurala uymayanlarý para
cezasýna çarptýrýyor. Bu nüfus politikasý þehirler-
de sýký þekilde uygulanýrken kýrsal kesimde duyu-
lan iþ gücü sýkýntýsýný gidermek için bu duruma
göz yumulmaktadýr. Ne var ki Çin'de doðum ora-
nýnýn yükselmeye baþlamasýyla yetkililer özellik-
le de kýrsal nüfusun artýþýný engellemek için yeni
önlemlere baþvurmaya karar verdi. Açýklanan ye-
ni politikalar çerçevesinde tek çocuk kuralýna
uyan köylülere maddi teþvik verilecek. Yasaya
göre kýrsal kesimde yaþayýp tek erkek çocuðu ve-
ya iki kýz çocuðu olan ailelere anne, baba 60 ya-
þýný geçtiklerinde yýlda 75 dolara denk gelecek bir
maaþ baðlanacak.”

Basýndan, 17 Ekim 2006

HABER KÖÞESÝS

Grafik 1: Çin’in yýllara göre nüfus deðiþimi

Kaynak: www.census.gov

Hongkong (Çin)’dan bir görünüm

Kaynak: www.stat.go.jp
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c. Fransa

Günümüzde Avrupa ülkeleri en düþük nüfus artýþ oranýna sahiptir. Nüfuslarýný artýrmak için deðiþik
politikalar uygulamaktadýrlar. Fransa da bu ülkelerden biridir.

Aþaðýdaki grafik incelendiðinde Fransa’da nüfus artýþ hýzýnýn belli dönemlerde azaldýðý görülmektedir.
Özellikle I. ve II. Dünya Savaþlarý sýrasýnda nüfus artýþ oraný düþmüþtür. “Nüfus patlamasý” denen ve hýzlý
ekonomik geliþme dönemi olan 1950-1975 yýllarý arasýnda nüfus hýzla artmýþtýr. Ancak 1975’ten sonra
nüfus artýþý gözle görülür bir þekilde yavaþlamýþtýr. Fransa, bu durumun getireceði olumsuz sonuçlarý
engellemek için 1985 yýlýnda ailelerin daha fazla çocuk sahibi olmalarý yönünde  afiþlerle kampanya
baþlatmýþ ayrýca yabancý iþçi göçüne izin vemiþtir.

1950 yýlýndan 1999’a kadar Fransa'nýn nüfusunda kaydedilen geliþmeler verilmiþtir. Buradan
hareketle aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz. 

1. Fransa'nýn nüfusu hangi dönemler arasýnda en fazla artýþ göstermiþtir?
2. Nüfusun deðiþiminde göçlerin etkisi nasýl olmuþtur?

Yýllar 
Dönem
baþýnda
nüfus

Ortalama
yýllýk

deðiþim

Yýllýk ortalama sayý
Yýllýk göç
bakiyesi

Göç bakiyesinin
katkýsý (% olarak)Canlý

doðumlar
Ölümler Doðal artýþ 

1950-1959 41.570.000 382.200 816.000 527.700 288.300 93.900 24,6

1960-1969 45.354.800 515.300 845.200 535.000 310.300 205.000 39,8

1970-1979 50.528.200 319.800 796.000 548.800 247.200 72.600 22,7

1980-1989 53.731.400 283.400 776.300 542.800 233.500 49.900 17,6

1990-1999 56.577.000 264.900 736.300 530.400 205.900 59.000 22,3

ETKÝNLÝKG

Grafik 1: Fransa nüfusunun yýllara göre deðiþimi 

Kaynak: www.census.gov
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2000-2009 61.217.300 430.100 778.333 529.493 248.840 181.260 28,4

Kaynak: www.census.gov
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2. Nüfus Politikalarýnýn Olumlu ve Olumsuz Yönleri

Günümüzde geliþmekte olan ülkelerde nüfus artýþ hýzýnýn düþürülememesinin, bu ülkelerin iktisadi

geliþmelerini sekteye uðratacaðý görüþü hâkimdir. Bununla birlikte geliþmiþ ülkelerde de nüfus artýþ

hýzýnýn minimum düzeye inmesinin, hatta durma noktasýna gelmesinin birçok probleme kaynak teþkil

edeceði savunulmaktadýr. Bu nedenle ülkeler, nüfus politikalarý ile nüfusu kontrol altýna alma giriþim-

lerinde bulunmaktadýr. 

Aþaðýdaki tabloda nüfus politikalarýnýn olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili boþ býrakýlan bölümleri
örnektekine uygun ifadelerle doldurunuz.

NÜFUS POLÝTÝKALARI

Nüfus Artýþ Hýzýnýn Düþmesinin Nüfus Artýþ Hýzýnýn Yükselmesinin 

Olumlu Sonuçlarý Olumsuz Sonuçlarý Olumlu Sonuçlarý Olumsuz Sonuçlarý

Anne ve bebeklerin saðlýk
düzeylerinin yükselmesi Ýþ gücüne duyulan ihtiyaç artýyor Üretimin artmasý Tasarruflarýn azalmasý

ETKÝNLÝKG

“Nüfus kontrolü bizim tüm sorunlarýmýzý çözemez ama nüfus kontrolu yapýlmadan öteki sorunlarýmýz
da çözülemez”. 

Nehru 1959 (Dönemin Hindistan Baþbakaný).

Yukarýdaki ifadeyi nüfus politikalarý çerçevesinde yorumlayarak Hindistan gibi ülkelerde nüfusun
kontrolunün neden önemli olduðunu defterinize kompozisyon þeklinde yazýnýz.

ETKÝNLÝKG

Bir ülkede, nüfus politikalarý uygulanmadan önceki (A) ve uygulandýktan sonraki (B) durum
karikatürize edilerek gösterilmiþtir. Buradan hareketle uygulanan politikanýn sonucunu nüfus politikasý
ve ekonomi çerçevesinde yorumlayýnýz.

A B
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33Þehirlerin Fonksiyonlarý ve Nüfus Politikalarý

Sýnýf içerisinde her öðrenci diðerlerinden ayrýlan  özelliði ya da özellikleriyle ön plana çýkar. Örneðin,

bazý öðrenciler çok iyi futbol oynarken bazýlarý çok güzel resim yapar veya gitar çalar.  

Þehirler de yapýlan faaliyetlerin bir ya da birkaçýyla ön plana çýkmaktadýr. Þehirlerin geliþmesinde

önemli paya sahip olan faaliyet türü o þehrin asýl fonksiyonunu belirler. Bazýlarý  ise ayný anda birden faz-

la fonksiyona sahip olabilir. 

Bir þehrin geliþmesinde ve çevresiyle sürekli iletiþim hâlinde bulunmasýnda önemli bir yeri olan iþlev-

lerin bütünü þehirsel fonksiyonlarý ifade eder.

Þehirler  çeþitli faaliyet ve hizmetleri kendinde toplamýþtýr. Bunlarla dar veya geniþ bir alaný etkiler.

Ayrýca þehrin  etki bölgesiyle bir bütün teþkil eden ve geliþen yerleþmeler ortaya çýkmýþtýr. Þehirsel

fonksiyonlar, þehirleri çevrelerine göre bir cazibe merkezi hâline getiren önemli unsurlardýr. Bundan

dolayý þehirler, çevrelerindeki nüfusu kendine çeken bir özelliðe sahiptir. Bu özelliðine  baðlý olarak þehrin

hem nüfusu artmakta hem de faaliyet ve hizmetler de çeþitlenmektedir.

1. Sanayinin geliþmiþ olduðu bir þehir düþününüz. Bu þehirde üretilen ürünler pek çok ülkeye ihraç 
edilsin. Böyle bir þehrin etkileri hakkýnda neler söyleyebilirsiniz? Düþüncelerinizi arkadaþlarýnýzla   
paylaþýnýz.

2. Yakýn çevrede yer alan bir þehre hem yurt içinden hem de yurt dýþýndan (dünyanýn birçok þeh-
rinden) yüz binlerce insan gelmekte, bir müddet kalarak geri dönmekte ve bu olay yýlýn sadece 
ayný döneminde yaþanmakta ise böyle bir þehrin etki alaný için ne söylenebilir?

3. Farklý þehirlerden birçok insan alýþveriþ yapmak için A þehrine gidiyorsa bu þehir ile ilgili neler 
söylenebilir?   

A. DÜNYANIN BÜYÜK ÞEHÝRLERÝ NERELERDE KURULMUÞTUR?

Dünya üzerinde deðiþik özelliklere sahip pek çok þehir bulunmaktadýr. Ancak bazý þehirler konumu,

hinterlandý ve faaliyetleri (fonksiyonlarý) sonucunda oldukça geliþmiþ ve dünyadaki sayýlý þehirler

arasýnda yerini almýþtýr. Bu özellikleri ile de küreselleþen ekonominin ve diðer bazý faaliyetlerin kontrol

merkezleri hâline gelmiþtir. Dünya haritasýna bakýldýðýnda bu þehirlerin genellikle orta kuþakta yer

aldýðý görülmektedir. Bunlarýn bazýlarý deniz kýyýsýnda olup hinterlandýyla baðlantýsý kolaydýr. Bazýlarý

doðal güzellikleriyle insanlarý cezbederek etki alaný oluþturmuþ, bazýlarý da sanayi faaliyetlerinin âdeta

merkezi konumuna gelmiþtir. Bu þehirlerin bir kýsmý ise tarihî niteliklerinin de etkisiyle dünyanýn en

büyük þehirleri unvanýný kazanmýþtýr. 

Bu tür þehirler; ticari mallar, tahviller, bonolar, sermaye yatýrýmlarý vb. için küresel pazar oluþturarak

farklý hizmetleri kendine çeker.

1. Atlasýnýzdaki dünya haritasýndan yararlanarak farklı fonksiyonlara sahip þehirlerin yerlerini 

belirleyerek isimlerini defterinize yazýnýz.

2. Bu þehirlerin geliþiminde hangi faktörlerin etkili olduðunu söyleyiniz.

ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

KONUYA BAÞLARKENy

ETKÝNLÝKG
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34 Þehirlerin Fonksiyonlarý ve Nüfus Politikalarý

Avrupa'nýn en büyük sa-

nayi bölgelerinden olan

Ruhr Bölgesi’ndeki

Essen þehri 18.

yüzyýlda küçük

bir þehir iken

çevresindeki

geniþ kömür

y a t a k l a r ý n a

baðlý olarak ge-

liþmiþtir. Essen,

çevresindeki yer-

leþim yerlerini de etki

alanýna katarak büyümüþ-

tür (Fotoðraf 2).

B. ÞEHÝRLERÝN FONKSÝYONLARI VE ETKÝ ALANLARI

Dünyadaki þehirler fonksiyonel özellikleriyle farklý büyüklükte etki alaný oluþturur. Aþaðýda yer alan

bazý þehirlerin etki alanlarýný ve etki alanlarýnýn oluþmasýndaki þehirsel fonksiyonlarýn neler olduðunu

tespit edelim.

Fotoðraf 1: Mekke

Geçmiþte kervan yollarýnýn kavþaðý üze-

rinde kurulan Þam, günümüzde de deðiþen ve

geliþen þartlara uyum saðlamýþ ve geliþimini

bu alanda devam ettirmiþtir (Fotoðraf 3).

Yunanlý denizcilerin kurduðu Marsilya þehri
zamanla eski liman denilen Vieux (Viyö) Limaný
etrafýnda geniþleyerek bugünkü hâlini almýþtýr.
Akdeniz'in en büyük ticari kapasitesine sahip
limanlarýndandýr (Fotoðraf 4).

Çöl ortasýnda kurulan ve küçük bir þehir olan Mekke,

Ýslamiyetle birlikte önem kazanmýþ ve dinî bir þehir olma

özelliðini elde etmiþtir. Sadece yakýn çevresini deðil bu özel-

liði ile dünyadaki tüm Müslümanlarý etkisi altýna almýþtýr. Her

yýl dünyanýn farklý ülkelerinde yaþayan yüz binlerce

Müslüman bu þehri ziyaret etmektedir (Fotoðraf 1).

Fotoðraf 2: Essen

Fotoðraf 3: Þam

Fotoðraf 4: Marsilya

A V R U P A  V E  A S Y A D A K Ý B A Z I  Þ E H Ý R L E R
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Þehirlerin Fonksiyonlarý ve Nüfus Politikalarý 35

Oxford’da özel-

likle eðitim hizmet-

leri beþerî hayatýn

esasý durumundadýr.

Þehirdeki yaþamýn

bütününe özel bir

damga vuran bu

faaliyetler þehrin

özel bir karakter ka-

zanmasýný saðlamýþtýr. Þehirde yüksek düzeyde eðitim

faaliyetleri yürütülmekte ve deðiþik ülkelerden gelen öð-

renciler burada öðrenim görmektedirler (Fotoðraf 5). 

Fransa'nýn siyasi merkezi olan Paris, 987
yýlýnda ülkenin baþkenti olmuþ ve bu tarihten
itibaren idari merkez olarak kalmýþtýr. Fransa
ayrýca dünyanýn moda merkezi konumun-
dadýr (Fotoðraf 6).

Japonya'nýn petrolü, demir cevheri ve maden kömürü

yetersizdir. Japonya temel sanayi ham maddelerinden yok-

sun olmasýna raðmen yüksek teknolojiyi kullanan bir ülke-

dir. Bu faaliyetlerin geliþmesinde büyük bir ticari, siyasi ve

kültürel merkez olan Tokyo'nun varlýðý önemli bir rol oyna-

mýþtýr (Fotoðraf 8). Demir yolu þebekesinin ülke dýþýna

güçlü bir deniz filosu ile baðlanmýþ olmasý, gerek ham

madde saðlanmasý gerekse dünya pazarlarýna eriþilmesi

açýsýndan büyük kolaylýklar saðlamýþ ve sanayi faaliyetleri bu

þehir çevresinde yoðunlaþmýþtýr. Tokyo ürettiði sanayi ürün-

lerini dünyanýn deðiþik ülkelerine ihraç etmektedir.

Bayburt tarým ve hayvancýlýk faa-

liyetlerinin yürütüldüðü, kýrsal kesim-

den gelen ürünlerin satýldýðý bir þehir-

dir (Fotoðraf 7).

Yukarýdaki bilgilerden faydalanarak verilen þehirlerin fonksiyonlarýnýn yerel, bölgesel ve

küresel çaptaki etkisini tartýþýnýz.

Fotoðraf 6: Paris

Fotoðraf 7: Bayburt

Fotoðraf 8: Tokyo

Fotoðraf 5: Oxford

A V R U P A  V E  A S Y A D A K Ý B A Z I  Þ E H Ý R L E R
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36 Þehirlerin Fonksiyonlarý ve Nüfus Politikalarý

1. Aþaðýdaki tabloda Hamburg þehrinin bulunduðu ülke, etki alaný ve etkin fonksiyonu verilmiþtir.
Siz de diðer þehirlerin bulunduðu ülkeyi, etki alanýný ve fonksiyonunu tespit ediniz (Bazý þehirler birden
fazla fonksiyonu ile ön plana çýkabilir.).

2. Þehirlerin farklý fonksiyonlar kazanmasýnda etkili olan faktörleri yorumlayýnýz.

Þehirler Ülkeler
ETKÝ ALANLARI

Fonksiyon
Yerel Bölgesel Küresel 

Ýstanbul

Pekin

Roma

Moskova

Kudüs

Hamburg Almanya X Liman

Los Angeles

Mexico City

Kahire

Jakarta

Bakü

Delhi

1. Aþaðýdaki dünya haritasý üzerinde verilen þehirleri sembollere uygun olarak iþaretleyiniz.
2. Ýþaretlediðiniz þehirlerin etkilerinin neler olduðunu sýnýfta tartýþýnýz.

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO

0          3700 km
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Geçmiþten günümüze tarihî önemini koruyan þehirlere örnekler veriniz. Bu þehirler hangi özellik-

leriyle ön plana çýkmýþtýr? Araştırınız.

Tarih boyunca dünya nüfusunun çoðunluðu kýrsal alanlarda yaþamýþtýr. Beþ bin yýldan beri var olan

ve Sanayi Ýnkýlâbýndan itibaren hem büyüklük hem sayýca hýzlý bir büyüme içine giren yerleþmeler

þehirleri oluþturmuþtur.

Ýlk þehirlerin ortaya çýkýþý ve yeryüzünde þehirleþme hareketlerinin baþlangýcý eski dönemlere

dayanýr. Dünyadaki ilk þehir yerleþmeleri Mýsýr, Hindistan ve Güneydoðu Asya’nýn akarsu vadilerinde

tarýmýn geliþmesiyle belirmeye baþlamýþtýr. Verimli tarým arazileri ve akarsu vadileri þehirlerin kurul-

masýnda tercih edilen yerler olmuþtur. Nitekim MÖ 3000’li yýllarda Nil Vadisi’nde ve Akdeniz

Havzasýnda þehirler ortaya çýkmýþtýr. Bunu MÖ 2000 yýllarýnda Kuzey Çin’de, Güney ve Güney Doðu

Asya’nýn akarsu vadilerinde ortaya çýkan þehirleþme hareketleri takip etmiþtir. 

Ýngiltere’de ortaya çýkan Sanayi Ýnkýlabý (1848) modern þehirleþme sürecini hýzlandýran önemli bir

dönüm noktasý olmuþtur.

A. TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLERÝN NÜFUS GELÝÞÝMÝ

İlk þehirlerin nüfusu günümüz þehirlerine oranla çok azdý. Örneðin, Mezopotamya’da Sümerlere ait

þehir nüfusu genel olarak 7-20 bin arasýnda deðiþmekteydi. Eski Yunan’da ise dünyanýn en büyük

þehirlerinden biri olan Atina’nýn nüfusu 40 bin civarýndaydý. Günümüze doðru þehirlerin nüfusu hýzlý  bir

artýþ göstermektedir. Örneðin, Londra’nýn nüfusu 1800 yýlýnda bir milyon iken 1850 yýlýnda iki mil-

yona, 1890 yýlýnda beþ milyona, 1965 yýlýnda ise 11,5 milyona yükselmiþtir. 

Dünyada nüfusu 1820 yýlýnda 100.000’i aþan þehirlerin sayýsý 22 iken 1890’da bu sayý 120’ye yük-

selmiþtir. 

Tablo 1’de de görüldüðü gibi yýllara baðlý olarak þehirleþme devam etmiþtir. 1800 yýlýnda nüfusu 20

binden fazla olan þehirlerin nüfusu toplam nüfus içinde % 2,4’lük paya sahipken bu oran 1950-1960

yýllarý arasýnda % 33’e yükselmiþtir. 1990 yýlýndan sonra ise nüfusu 100 bini aþan þehirlerin toplam

nüfus içindeki oraný % 50’nin üzerine çýkmýþtýr. 

Yýllar Þehir nüfusu
Þehir nüfusunun toplam nüfus

içindeki oraný (%) 

1800 20.000 ve daha fazla 2,4

1800-1850 20.000 ve daha fazla 4,3

1850-1900 20.000 ve daha fazla 9,2

1900-1950 20.000 ve daha fazla 20,9

1950-1960 20.000 ve daha fazla 33

1990 ve sonrasý 100.000 ve daha fazla 50’den fazla

KONUYA BAÞLARKENy

TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER

Tablo 1: Yýllara göre þehirleþmenin dünya nüfusu içindeki oraný (E. TÜMERTEKÝN, Beþeri Coðrafya)
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Haritadan, grafikten ve ön bilgilerinizden yararlanarak aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.
1. Þehirleþme en fazla hangi dönemde gerçekleþmiþtir?
2. Þehirlerin hýzlý geliþmesinde hangi faktörler etkili olmuþtur? Söyleyiniz.
3. 2030 yýlý için þehirlerin tahmini nüfus geliþimi hakkýnda neler söyleyebilirsiniz?
4. Haritada nüfusu 10 milyonu geçen þehirlerin Asya’nýn doðu ve güneyinde yoðunluk kazan-

masýnýn nedenleri nelerdir?

ETKÝNLÝKG

Harita 1’de bazý büyük þehirlerin nüfusunun 10 milyona ulaþtýðý yýllar görülmektedir. Buradan da
anlaþýlacaðý gibi nüfusu fazla olan þehirlerin sayýsý hýzla artmaktadýr. Bu artýþ üzerinde çeþitli faktörler
etkili olmuþtur. 

Nüfusunun 15 mil-
yondan fazla olmasý

beklenen þehirler

Dünyanýn kýr ve þehir nüfusunun yýllara göre deðiþimi 
ve beklenen tahmini nüfus miktarý

Harita 1: Nüfusu yýllara göre 10 milyonu geçen bazý þehirler

Kaynak: Haritanýn hazýrlanmasýnda www.census.gov sitesindeki istatistiklerden faydalanýlmýþtýr.

Kaynak: http://www.uis.unesco.org
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C. ÞEHÝRLERÝN GELÝÞÝMLERÝNÝN KÜRESEL ETKÝLERÝ
Elinizdeki taþý bir havuza attýðýnýzý düþününüz. Taþýn havuzdaki  suyla temasý ile birlikte su yüzeyinde

merkezden çevreye doðru  halkalar oluþturduðunu görürsünüz. Atýlan taþýn büyüklüðü halkalarýn

boyutunu ve etki alanýný belirler. Örneðin, küçük bir taþýn havuzda oluþturduðu halka büyüklüðü ile

büyük bir taþýn havuzda meydana getirdiði halkalarýn büyüklüðü  elbette ayný  olmayacaktýr.

Dünyayý bir havuza, þehirleri de farklý boyutlardaki taþlara benzetirsek þehirlerin dünyadaki etkileri-

ni daha kolay anlayabiliriz. Bazý þehirler özellikleriyle týpký küçük taþ örneðinde olduðu gibi dar bir alaný

etkilerken bazý þehirler havuza atýlan ve havuzun tamamýna yakýnýný etkileyen iri taþlar gibidir. Bu etkinin

oluþmasýnda þehirlerin  nüfusu ve fonksiyonel özellikleri en önemli etkenlerdir. Þehirler, sahip olduklarý

özellikleri ile dün-

yayý etkisi altýna

alabilmektedir. Ör-

neðin, New York’ta

meydana gelen bir

olay dünyanýn çok

büyük bir kýsmýný

etkilerken buna

karþýn Sudan’ýn

Hartum þehrinde

meydana gelen bir

olay sadece yakýn

çevresindeki dar

bir bölgeyi etkile-

yebilir (Harita 2).

B. ÞEHÝRLERÝN FONKSÝYONEL GELÝÞÝMÝ

Yeryüzünde ortaya çýkan en eski þehirler ve bu suretle meydana gelen þehirleþme hareketleri zirai
faaliyetlerin sonucudur. Bu geliþmede coðrafi konum büyük rol oynamýþtýr. Sanayileþme hareketinin
geliþmesi ile þehirleþme oraný artmýþ ve þehirlerin fonksiyonel deðiþimi hýzlanmýþtýr.

Deðiþen þartlara baðlý olarak þehirlerdeki faaliyetler farklýlaþmýþtýr. Þehirler tarýmsal faaliyetlerin
yürütüldüðü merkezler olmaktan ziyade sanayi, ticaret, turizm, kültürel vb. çok sayýda faaliyetlerin
merkezi olmuþtur. Siyasi ve iktisadi etkenlerle nüfus artýþý da hýzlanmýþ ve günümüzdeki büyük þehirler
ortaya çýkmýþtýr.

Fotoðraflardaki yerleþmelerin fonksiyonel özellikleri hakkýnda neler söyleyebilirsiniz?

ETKÝNLÝKG

Harita 2: New York ve Hartum þehirlerinin etki alanlarý

:Hartum’ýn etki alaný:New York’un etki alaný

39Þehirlerin Fonksiyonlarý ve Nüfus Politikalarý

0          4000 km

4.forma:Layout 1  27.04.2012  11:41  Page 39



40 Þehirlerin Fonksiyonlarý ve Nüfus Politikalarý

1. Roma

Denizden 24 km uzaklýkta Tiber Nehri
üzerinde geçiþ noktasýndaki bir adaya 3000
yýl kadar önce kurulmuþtur. Roma; sanatýn,
tarihin ve dinin iç içe geçtiði bir kenttir.

Roma, dünya tarihindeki belirleyici
rolünü asýrlar boyu sürdürdüðünden olsa
gerek "Dünyanýn baþkenti" unvanýna layýk
görülmüþtür.

Kuruluþundan yaklaþýk 1000 yýl sonra
bazý araþtýrmacýlara göre bir milyona varan
nüfusuyla Ýngiltere'den Basra Körfezi’ne
Karadeniz kýyýlarýndan Afrika'ya kadar
uzanan Roma Ýmparatorluðu’nun baþkenti idi. Bundan dolayý yalnýzca imparatorluðun sýnýrlarý
içerisinde kalan yerleri deðil dünyanýn büyük kesimini siyasi ve dinî olarak etkisi altýna almýþtýr. 

Roma’nýn gücü doðuya yani Ýstanbul'a kayýnca þehir hem etkisini yitirmeye baþladý hem de nüfusu
önemli oranda azaldý. Tahminlere göre VI. yüzyýl sonuna doðru 50 bin olan nüfusu XIII. yüzyýlda
sadece 30 bin kadardý.

1870' te Birleþik Ýtalya'nýn baþkenti olmasýna raðmen
nüfusu hâlâ 200 bin civarýndaydý. Siyasi, dinî ve kültürel
odak noktasý olarak çok hýzlý bir büyüme sürecine giren
Roma'nýn nüfusu ancak 1930’da bir milyona, 1960’ta iki
milyona, günümüzde ise üç milyona ulaþmýþtýr (Grafik
1). Roma, Katoliklerin dinî merkezi olan Vatikan’ý içine
aldý-ðýndan çift baþkent rolüne de sahiptir. Vatikan
baðýmsýz bir bütünlük hâlinde iþlev görmektedir ve küre-
sel etkisi Ýtalya'dan çok daha büyüktür (Fotoðraf 1).

Roma günümüzde hizmet sektörünün egemen
olduðu bir þehirdir. Ulusal ve yerel yönetim, finans,
bankacýlýk, sigortacýlýk, ticaret ve turizm iþ gücünün
2/3’ünü istihdam etmektedir.

“1929 Bunalýmý (24 Ekim1929), New York Bor-

sasý’nda yaklaþýk 16 milyon hisse senedinin bir gün

içinde  yüzde 50 ile yüzde 90 arasýnda deðiþen

oranlarda deðer kaybetmesinden kaynaklanan bir

mali kriz ile baþlamýþtýr. Bankalarýn, muhtemel bir

felaketi önlemek için önemli boyutlarda hisse sene-

di alýmýna girmesine raðmen bu kriz atlatýla-

mamýþtýr. Aksine bu alýmlarý, bankalarýn iflas etme-

sine sebep olmuþ ve krizi hýzlandýrýp derinleþtir-

miþtir. Öte yandan kriz, ABD ile sýnýrlý kalmamýþ

Sovyetler Birliði hariç bütün dünyayý etkisi altýna

alan genel bir iktisadi bunalýma dönüþmüþtür. Bu bunalým, dünya ekonomisine durgunluk biçiminde

yansýmýþ, sonuç olarak iþletmeler kapanmaya, üretim hacmi daralmaya ve iþsizlik týrmanmaya

baþlamýþtýr.

Kaynak: Gencay Þaylan, Deðiþim Küreselleþme ve Devletin Yeni Ýþlevi                                                                                               

Grafik 1: Roma’nýn yýllara göre nüfus deðiþimi

Kaynak: www.wikipedia.org

OKUMA METNÝ.

Fotoðraf 1: Vatikan’dan bir görünüm
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2. Küreselleþen Ekonomide Kumanda ve 
Kontrol Merkezi: New York
New York, Amerika Birleþik Devletleri'nin nüfus

bakýmýndan en büyük þehridir (Harita 3). 1613

yýlýnda Hollandalýlar tarafýndan New Amsterdam

adý altýnda kurulan þehir, 1664 yýlýnda Ýngiliz yöne-

timine geçti ve New York adýný aldý. ABD'nin 1778

yýlýndan itibaren iki yýl süreyle baþkenti oldu.

Baþkent, Washington'a taþýndýktan sonra da New

York nüfus olarak büyümeye ve fonksiyonel olarak

geliþmeye  devam etti.

Þehir merkezinin nüfusu 8,4 milyon (2009 yılı)

olmasýna karþýlýk, yakýn çevresindeki yerleþim böl-

geleriyle birlikte New York metropolitan bölgesinin

nüfusu 22,2 milyondur. Bu özelliðiyle de dünyanýn

en kalabalýk yerleþim bölgelerinden birini oluþturur

(Grafik 2). 

ABD’nin ve dünyanýn önemli þirketlerinin

merkezleri, sivil toplum örgütleri, ulusal ve ulus-

lararasý etkili medya kuruluþlarý burada toplan-

mýþtýr (Fotoðraf 2). 

New York’un caddelerinden biri olan Wall
Street, dünyanýn bir numaralý finans merkezidir.
Wall Street’in simgelediði finans merkezindeki
kurumlardan birçoðunun binalarý, çok uzun
olmayan bu caddede veya ona yakýn noktalar-
dadýr. Bunlar arasýnda New York Menkul Kýymetler
Borsasý, bankalar, Amerikan Menkul Kýymetler
Borsasý, ticaret borsalarý ve bazý büyük þirketlerin
iþ yerleri sayýlabilir (Fotoðraf 3).

New York, ticaret ve sanayinin olduðu kadar

eðitim ve kültür faaliyetlerinin de yoðunlaþtýðý bir

yerleþim merkezidir. Sunduðu ekonomik, siyasal

ve kültürel kaynaklarla New York, tarihin her dö-

neminde çevresinde manyetik alan oluþturan bir

mýknatýs gibi  geniþ çekim alanlarý oluþturmuþtur.

Harita 3: ABD’nin baþlýca büyük þehirleri

Fotoðraf 2: New York’tan bir görünüm

Fotoðraf 3: Wall Street’ten bir görünüm

Grafik 2: New York þehrinin nüfusunun yýllara göre deðiþimi

Kaynak: www.wikipedia.org
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New York’un farklý dönemlerine ait fotoðraflarýna bakarak aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Gördüðünüz deðiþimler nelerdir? Söyleyiniz.

2. Þehrin geliþim ve deðiþiminde hangi fonksiyonel özellikler etkili olmuþtur? 

ETKÝNLÝKG

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO

Ýstanbul’un tarihsel süreçteki nüfusunu ve fonksiyonlarýnýn deðiþimini, bu deðiþim üzerinde etkili

olan faktörleri araþtýrýnýz. Yaptýðýnýz çalýþmayý sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

Þehirlerin Fonksiyonlarý ve Nüfus Politikalarý42
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Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun ifadelerle tamamlayýnýz.

1. Þehirlerin ……………, ………………, ………...., .................... vb. fonksiyonları vardır.

2. Fransa 1985 yılından itibaren nüfus artış hızını ……………………………..yönelik politikalar uygu-

lamaktadır.

3. Bir þehir geniş alanlarý etkisi altýna alýyorsa etki alaný …………………………………… çaptadýr.

4. Amsterdam'ýn etki alanýnýn bölgesel çapta olmasýný saðlayan fonksiyonu ….…..………..dır.

5. ........................................ þehirleri bölgesel çapta etki alanýna sahip iken, ….…..……..............…..

gibi þehirlerin etki alanlarý küresel çaptadýr.

6. Mekke’nin küresel çapta etki alaný oluþturmasýnda  …………………………………… fonksiyonu

etkili olmuştur.

7. Doğum oranı az yaşlı nüfus oranı fazla olan ülkelerde ……………………………… nüfus politikası

uygulanır.

8. Roma şehrinin  fonksiyonel gelişiminde etkili olan unsur………………özelliğidir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME6

Þehirlerin Fonksiyonlarý ve Nüfus Politikalarý 43

Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Çin'de hangi nüfus politikasý uygulanmaktadır. Açıklayınız. 

2. Bir ülkede nüfus artış hızının düşmesinde etkili olan faktörler nelerdir?

3. Bir ülkede genç nüfusun artmasý sizce avantaj mýdýr? Açýklayýnýz.

4. Roma þehrine tarihsel süreç içinde önem kazandýran özellikler nelerdir?

5. Nüfus politikalarýnýn olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayınız?

6. Bir ülkede bağımlı nüfusun artmasýnýn olumsuz etkilerini açıklayınız.

7. Bir ülkede nüfus artýþ hýzýnýn sürekli azalmasýnın ortaya çıkardığı sonuçlar nelerdir?

8. Dünyanýn en büyük þehirleri nerelerde kurulmuþtur? Kuruluş yeri seçiminde etkili olan faktörler

nelerdir?

9. New York, Roma, Tokyo şehirlerinin gelişmesinde etkili olan faktörleri açıklayınız.

10. Japonya'da nüfus artýþýný teþvik eden nüfus politikalarý uygulandığı halde nüfus artýþý istenen

düzeyde deðildir. Bunun nedenlerini açýklayýnýz.

11. Aþaðýdaki piramitte Japonya'nýn 1955-1980 nüfus piramidi ve 2015 yılı tahminî nüfus piramidi gös-

terilmiþtir. 

Nüfus piramidlerini inceleyerek Japonyadaki nüfus değişimini yorumlayınız?
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Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Aþaðýdaki þehirlerden hangisinin küresel etkisi en azdýr?
A) Þam B) Tokyo C) Paris D) Londra E) New York

2. Aþaðýdaki þehirlerden hangisi liman fonksiyonu sayesinde önemli bir etkiye sahiptir? 
A) Marsilya B) Zürih C) Milano D) Moskova E) Mekke

3. Aþaðýdaki  þehirlerden hangisi liman þehri deðildir?
A) Amsterdam B) Marsilya C) Ýstanbul D) Ýskenderiye E) Varþova

4. Nüfus  özellikleri dikkate alýndýðýnda aþaðýdaki ülkelerin hangisinin nüfusunu artýrýcý politika izlemesi 
daha uygundur?
A) Almanya B) Çin             C) Hindistan            D) Türkiye           E) Endonezya

5. Aþaðýdaki þehirlerden hangisi küresel bir etkiye sahiptir?
A) Manila                   B) Mekke        C) La Paz               D) Lizbon              E) Mogadiþu

6. New York'un küresel etkiye sahip olmasýnda aþaðýdaki fonksiyonel özelliklerinden hangisi daha etkilidir?
A) Ulaþým        B) Ticaret        C) Tarým       D) Maden      E) Sanayi

7. Nüfus artýþ hýzýnýn fazla olduðu ülkelerde genç nüfusa yapýlan yatýrýmlar artmakta, buna baðlý ola-
rak kalkýnma hýzý yavaþlamaktadýr. Buna göre aþaðýdaki ülkelerin hangisinde kalkýnma hızının en
yavaş olması beklenir?
A) Bulgaristan    B) Fransa        C) Finlandiya         D) Afganistan         E) Kanada 

8. Bir ülkede nüfus artýþ hýzýnýn azalmasý sonucunda aþaðýdakilerden hangisinin meydana gelme-
si beklenemez?

A) Ýþsizlik oranýnýn azalmasý    B) Ýç ve dýþ göçlerin artmasý
C) Kalkýnma hýzýnýn artmasý D) Genç nüfus oranýnýn azalmasý 
E) Doðal kaynaklarýn tüketiminin azalmasý

9. Aþaðýdakilerden hangisi nüfus artýþ hýzýný azaltan faktörlerden biri deðildir?
A) Kadýnlarýn çalýþma hayatýna girmesi B) Aile planlamasý
C) Savaþlarýn artmasý D) Bebek ölüm oranlarýnýn artmasý
E) Saðlýk hizmetlerinin yaygýnlaþmasý

10. Aþaðýdaki þehirlerden hangisinin fonksiyonu diğerlerinden farklıdır? 
A) Marsilya    B) Amsterdam    C) Ýstanbul      D) Rotterdam   E) Paris

11. Nüfus artýþ hýzýnýn yükselmesi aþaðýdaki ülkelerden hangisinde bir sorun oluþturmaz?
A) Hindistan     B) Fransa     C) Pakistan     D) Mýsýr      E) Çin

12. I. Çok çocuklu ailelerin ödüllendirilmesi
II. Kreşlerin sayısının artırılarak ücretsiz hale getirilmesi
III. Erken yaşta evlilik için yasal düzenlemelerin yapılması
IV. Kadınların iş hayatına girmesinin teşvik edilmesi
Yukarıdakilerden hangisi nüfus artış hızını yükseltmek amacıyla uygulanan politikalardan değildir?
A) yalnız I   B) yalnız IV   C) I ve III D) II ve III E) II ve IV

13. Newyork şehrinin gelişmesinde ve fonksiyonel değişiminde aşağıdaki fonksiyonel özelliklerden
hangisi en az etkilidir?

A) Ticaret fonksiyonu B) Sanayi fonksiyonu C) Turizm fonksiyonu
D) Dini fonksiyonu E) Eğitim fonksiyonu

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME6
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B ölüm
3.

BEÞERî SÝSTEMLER

EKONOMÝK FAALÝYETLERÝN TÜRLERÝ

DOÐAL VE BEÞERî UNSURLARIN

EKONOMÝYE ETKÝSÝ

EKONOMÝYE YÖN VEREN GÜÇ:

DOÐAL KAYNAKLAR

KONULAR

Temel KavramlarEkonomik faaliyetler
Doðal ve beþerî unsurlar
Etkileþim

Doðal kaynaklar

4.forma:Layout 1  27.04.2012  11:41  Page 45



Dünya üzerinde deðiþik ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin temelinde yatan asýl
unsur insanýn ihtiyaçlarýdýr. Beslenme, barýnma, korunma gibi temel ihtiyaçlarýn varlýðý ekonomik
faaliyetlerin çeþitlenmesini ve geliþmesini saðlamýþtýr. Ekonomik faaliyetler hiçbir zaman tek baþýna ele
alýnamaz. Örneðin, tüketim için üretim, üretim için de tüketim gereklidir. Üretim, tüketime olan talep ile
deðiþim göstermektedir. Üretim ile tüketim arasýndaki köprüyü daðýtým kurar. Daðýtýmdaki teknolojik
geliþmeler, üretimi ve tüketimi karþýlýklý olarak etkiler. 

Yukarýdaki kavram haritasýnda ekonomik faaliyet türleri gösterilmiþtir. Bu kavram haritasýndaki

boþluklarý doldurunuz.

46 Ekonomik Faaliyetlerin Türleri

1. Yaþadýðýnýz alanda hangi ekonomik faaliyetler yürütülmektedir? Bu faaliyetler üzerinde etkili olan    

faktörler nelerdir?

2. Ýmkânýnýz olsaydý hangi alanda üretim yapan bir tesis kurardýnýz? Üreteceðiniz ürünlerin daðýtýmýný      

kolaylaþtýrmak ve tüketimini artýrmak için neler yapardýnýz?

DOÐAL VE BEÞERÎ 
UNSURLARIN EKONOMÝYE ETKÝSÝ

Mal ve hizmetlerin
kullanýmýdýr.

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

Mal ve hizmetlerin
saðlanmasýdýr.           

Yetiþtirme Ýmalat

Mal ve hizmetlerin tüketi-
ciye (pazara) ulaþmasýdýr.

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

EKONOMÝK FAALÝYET TÜRLERÝ

A. ÜRETÝM, DAÐITIM VE TÜKETÝMÝ ETKÝLEYEN DOÐAL FAKTÖRLER

Yer 
þekilleri

Bitki

Su
kaynaklarý

Ýklim

Üretim
Daðýtým
Tüketim

ETKÝNLÝKG

Yandaki kavram haritasýný inceleyerek

doðal unsurlarýn üretim, tüketim, daðýtým

faaliyetleri üzerindeki etkilerinin nasýl oldu-

ðunu beyin fýrtýnasý yöntemiyle bulunuz.

KONUYA BAÞLARKENy

ETKÝNLÝKG
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Üretim, daðýtým ve tüketim etkinlikleri birçok faktörden etkilenir. Bunlar; sanayi tesisleri için yer seçi-
mi, su, iklim ve yer þekilleridir. Ham maddenin bozulabilir olduðu yerlerde tesisler genellikle ham
madde kaynaðýna yakýndýr veya kolay ulaþabilecek bir yerdedir. Örneðin, konserve tesisleri çoðu kez
meyve ve sebze yetiþtirilen bölgelerde kurulur. Sanayileþmiþ ülkelerde hayvanlar yetiþtirildikleri yerlerde
kesilip paketlenerek ve büyük ölçüde dondurularak pazarlara yollanýr.

Bazý ham maddelerin iþlenmesi sýrasýnda büyük oranda suya
ihtiyaç vardýr. Bundan dolayý tesislerin yer seçiminde suyun
bulunabilirliði göz önünde tutulmaktadýr. Kâðýt ve demir-çelik
sanayisi ile termik ve nükleer santraller gibi tesislerde de su büyük
önem taþýr (Fotoðraf 1). Örneðin, bir ton çelik üretimi için
200.000 litre su kullanýmý gerekmektedir. Su talebinin artmasýna
rağmen kaynaklarýnýn azalmasý suyun sanayideki önemini gittikçe
artýrmaktadýr. 

Ýklim, bazý sanayi kollarýnýn yer seçiminde dolaylý etkiye sahip-
tir. Ham madde olarak tarýmsal ürünlerin kullanýldýðý tesisler, iklim
koþullarýnýn bu maddeleri etkilemesi nedeniyle dolaylý yoldan etkilenir.
Bazý tesisler üzerinde ise doðrudan etkiye sahiptir. Uçak sanayi
üzerine etkisi doðrudandýr. Örneðin, ABD'de uçak motoru, per-

vane gibi parçalarý imal eden tesisler ülkenin kuzeydoðusunda faaliyette bulunurken gövde imal eden
fabrikalar ve birleþtirme tesisleri ýlýman iklim koþullarýnýn etkili olduðu güneybatýda yer almýþtýr. Bunun
nedeni tecrübe uçuþlarý yapabilmek ve malzemelerin açýk havada ucuza depolanabilmesidir.
Milyonlarca m2 yer kaplayan tesislerin ýsýtýlmasýnda da maliyet en aza indirilmektedir.

Gemi tezgâhlarý da iklimden doðrudan etkilenir. Þiddetli soðuklarda gemi inþa faaliyetlerinin dur-
masý, yazýn sýcakta demir-çelik aksamýnýn ýsýnmasý çalýþma koþullarýný güçleþtirir. 

Ýklim koþullarý çalýþanlar üzerinde de etkilidir. Þiddetli sýcaklar, verimi düþürürken þiddetli soðuklar
ýsýtma sorunu nedeniyle maliyeti artýrýr.

Yer þekilleri, ulaþýmý etkilediði için dolaylý olarak üretim, daðýtým ve tüketim faaliyetlerini de etkiler.
Ham maddenin gerek iþleneceði tesise götürülmesi gerekse mamül ürünün tüketiciye sunulabilmesi
ulaþýmla baðlantýlýdýr. Kara yollarý ve demir yollarý güzergâhlarý yer þekillerinden etkilenir. Fakat
daðýtýmýn saðlanabilmesi için, pahalý olmasýna raðmen fiziksel güçlükler aþýlarak kara ve demir yollarý
yapýlmýþtýr. Bunun yanýnda üretim esnasýndaki enerji ihtiyacýný karþýlamak ve ürünlerin pazarlara
ulaþtýrýlmasýný saðlamak için karmaþýk ulaþým aðlarý geliþtirilmiþtir. 

Enerji  hatlarýnýn güzergâhlarý dikkatli seçilmeli veya bu hatlar yer altýna gömülmelidir. Bu da yer
þekilleri ve iklimle ilgilidir. Hidroelektrik enerji için uygun yer þekilleri ve su potansiyeli gerekmektedir.

BÝLGÝ NOTUC
Teknocoðrafya
Teknik ve coðrafyanýn birbirine yaptýðý etkiyi araþtýran bilim dalý teknocoðrafyadýr. Ýmalatýn çevre

koþullarýna uygun olarak yapýlmasýný bu bilim dalý ele alýr. Çevre koþullarýnýn farklýlýðý imalat ve üretimde

sorunlarýn ortaya çýkmasýna sebep olmuþtur. Örneðin, Ýkinci Dünya Savaþý’nda ordulara firmalarýn

verdiði malzemelerin bölgesel koþullara uymadýðý ve çeþitli sorunlara neden olduðu görülmüþtür.

Sanayiciler çevre koþullarýnýn zararlarýný en aza indirmek için birçok teknikler geliþtirmiþlerdir.

Paslanmaz çelik, galvenize çelik özellikle de plastik maddeler çeþitli iklim koþullarýnda hatta ekstrem

iklim koþullarýnda bile baþarý ile kullanýlmaktadýr. 

Fotoðraf 1: Vermont (ABD) nükleer güç
ünitesinin soðutma sisteminden bir görü-
nüm  

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO

Yakýn çevrenizde tarým ve sanayi alanýnda yapýlan üretim ve daðýtým faaliyetlerini araþtýrýnýz. Bu

faaliyetler üzerinde etkili olan doðal faktörlerin olumlu ve olumsuz sonuçlarýný tespit ediniz. Elde

ettiðiniz bilgileri sýnýf arkadaþlarýnýzla paylaþtýktan sonra ürün dosyasýna yerleþtiriniz.

4.forma:Layout 1  27.04.2012  11:41  Page 47



Sütün üretim aþamasýndaki serüveni yukarýdaki kavram haritasýnda

gösterilmiþtir.

Sütün iþlenip fabrikadan çýkýþýndan soframýza gelene kadar daðýtým ve

tüketim aþamalarýnda etkili olan doðal faktörleri ve bu faktörlerin nasýl et-

kili olduklarýný söyleyiniz.

Otlaklarýn az olduðu ya da yazýn kuruduðu yerlerde
üretim düþer.

Yem tüketimi artacaðýndan maliyet artar.

Yazlarý serin ve yaðýþlý
geçen yerlerde otlaklar gür-
leþeceðinden verim artar.
Maliyet azalýr. 

Bahar ve yaz aylarýnda
hayvanlar meralarda taze
otlarla beslendiðinden süt
verimi artar. Fabrika yemi
tüketimi azalýr. Buna baðlý
olarak da maliyet düþer.

Soðuk iklim
bölgelerinde ve
þiddetli kýþ þart-
larýnda ulaþýmda
aksamalar mey-
dana gelir.

Süt yaz aylarýnda çabuk
bozulacaðý için iþleme tesisine
çabuk ulaþmasý gerekir. Ýnek çift-
likleri geniþ bir alana yayýldýðý
için süt toplama tankerleri
yüzlerce köy ve kasabayý dolaþýr.

Tankerlerde yazýn soðutma
sistemi olmalýdýr. Bu maliyeti
artýrýr.

10 
O

C’un altýndaki sýcaklýklar-
da sütün bozulmasý gecikeceði
için araçlarýn soðutma için har-
cadýðý enerji azalýr. Maliyet düþer.

Bitki örtüsü

Ýklim

Yer þekilleri

Daðlýk alan-
lar ve yüzey
þekilleri ula-
þýmda aksa-
malara ne-
den olur.

Daðlýk ve engebeli
alanlar, ulaþýmda
zorluklara sebep
olacaðýndan fabrika
yapýmý için uygun
deðildir. 

Ýklim

Pastörize süt, UHT süt gibi ürün-
lerin yapýlma aþamasýnda belli bir
ýsý gerekmektedir. Yaz aylarýnda
ýsýtma iþleminde kullanýlan buhar
ve sýcak sudaki ýsý kaybý az ola-
caðýndan enerji maliyeti düþer.

et
ki

le
r

etkiler

ETKÝNLÝKG

Daðýtým 

etkiler

etkileret
ki

le
r

Süt üretim tesisi
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B. BEÞERî FAKTÖRLER

Üretim, daðýtým ve tüketim üzerinde ekili olan faktörlerden biri de beþerî faktörlerdir. Beþerî faktör-

ler doðal fakörler ile sýký bir iliþki içindedir. Bu faktörlerin etkisini aþaðýdaki etkinliði yaparak görelim. 

Beþerî unsurlarýn üretim, daðýtým ve tüketim sürecine etkisi

ÜRETÝMÝ

etkileyen beþerî faktörler

TÜKETÝMÝ

etkileyen beþerî faktörler

Sermaye birikimi

Sanayinin etkisi

Ýþ gücü kaynaklarý

Teknolojik geliþme

Tarýmsal faaliyetler 

Temel ihtiyaçlar

Gelir düzeyi

Tanýtým ve kit-

le iletiþim araçlarý

Ýnsan kay-

naklarý

Ulaþým

DAÐITIMI

etkileyen beþerî faktörler

Yerleþim özel-

liklerinin etkisi

Ýletiþim

ETKÝNLÝKG

Ulaþýmýn Etkisi:
Üretim, daðýtým ve tüketimin geliþmesinde rol oynayan önemli etkenlerden biri de ulaþýmdýr.

Ulaþým faktörleri hem yerel hem bölgesel bazda etkili olur. Örneðin, dünyanýn bir yerinden alýnan ham

madde baþka bir ülkede iþlenir. Mamül maddeye (ürüne) dönüþen ham madde diðer ülkelere (tüke-

tim alanýna) çeþitli ulaþým aðlarý yoluyla ulaþtýrýlýr. Güçlü bir pazar; üretim, daðýtým, tüketim sayesinde

kurulabilir.

Moda

Teknolojik

geliþmeler

Aþaðýdaki þemada üretim, daðýtým ve tüketim unsurlarýný etkileyen beþerî faktörler verilerek bunlar-

dan ulaþýmýn etkisi açýklanmýþtýr. Siz de diðer faktörlerin üretim, daðýtým ve tüketimi nasýl etkilediðini

söyleyiniz. 

Ekonomik Faaliyetlerin Türleri 49
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Aşağıdaki fotoğrafları inceleyerek pamuğun üretim aþamasýndan tüketimine kadar geçen sürede
etkili olan doğal ve beþerî unsurlar nelerdir? Söyleyiniz.

Pamuğun yolculuðu

ETKÝNLÝKG
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Üretim Tüketim 

Daðýtým

ETKÝNLÝKG
Aþaðýda üretim, tüketim ve daðýtým  faaliyetlerine etki eden

beþerî olaylar ve özellikleri harfler konularak verilmiþtir. Bu harfleri
örnekteki gibi Venn þemasýnda uygun yerlere yerleþtiriniz.

a. Soðuk hava depolarýnýn yapýlmasý 
b. Ýletiþim hizmetlerinin geliþmesi
c. Yeni ulaþým yollarýnýn yapýlmasý ve ulaþýmýn

çeþitlenmesi
d. Sanayi tesislerinin faaliyete geçmesi
e. Modern pazarlama yöntemlerinin kullanýlmasý
f.  Nitelikli iþ gücünün saðlanmasý
g. Tanýtýcý reklam filmlerinin yapýlmasý
h. Nüfusun artmasý

a

Beþerî unsurlar ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olur. Bu unsurlar kendi içlerinde de etkileþim
hâlindedir. Aþaðýda bu unsurlarýn karþýlýklý etkileþimini anlatan örnek bir metin oluþturulmuþtur. 

Yaþadýðým yerde genel olarak tarým ve hayvancýlýk etkinlikleri yaygýndýr.
* Aileler ilk önceleri ihtiyaçlarýný karþýlamak için üretim yapardý.
* Ýhtiyaç fazlasý ürünleri baþka pazarlara göndermek için yeni yollar yapýldý.
* Tarým ürünlerinden elde edilen gelirin bir kýsmý bu sektörün ihtiyacý olan modern araç-gereçlerin alýn-
masýnda kullanýldý.
* Ticari tarým faaliyetlerinin baþlamasý, tarýma dayalý sanayi kollarýnýn geliþmesini saðladý.
* Çeþitli ürünler sistematik ve modern yöntemlerle üretildi, kalabalýk nüfus kitlelerinin beslenmesi sað-
landý ve buna baðlý olarak da tüketim arttý.
* Tarýmsal iþletmeler büyüdü, üretimde daha fazla artýþ saðlandý. Ticari ürünler önem kazandý. Bu olay-
lar ulaþým ve tüketimi etkiledi.
* Üretilen ürünlerin ulaþtýrýlmasýnda taþýyýcý araçlar geliþti ve türlü ihtiyaçlarý karþýlamak için bu araçlar
modern bir þekilde donatýldý.
* Ürünlerin bu þekilde taþýnmasý, üretim alanlarý ile tüketim alanlarý arasýndaki iliþkilere deðiþik boyutlar
kazandýrdý.
* Gýda ve giyim maddeleri üretimi yakýn þehirdeki insanlarýn ihtiyaçlarýný giderdi ve pazar alaný oluþtu.
* Üreticiden ham maddeyi alan sanayici, ürünü mamül hâle getirerek toptancýya sattý. O da ürünü pera-
kendiciye, perakedenci de tüketiciye ulaþtýrdý.

Siz de aþaðýdaki cümlelerden faydalanarak örnekteki gibi metinler oluþturunuz ve defterinize
yazarak sýnýfýnýzda sunum yapýnýz.
Yaþadýðým yer önemli yollar üzerinde bulunmaktadýr.
Sanayi faaliyetleri yoðun bir þekilde yapýlmaktadýr. 
Nüfus ve özellikleri üretim daðýtým ve tüketim faaliyetlerinde etkilidir.
Milyonlarca insanýn faaliyetlerini sürdürdüðü bir  özellik taþýmaktadýr.

ETKÝNLÝKG

1.Teknolojik geliþme, reklam, sanayi, nüfus, ulaþým 
2. Sermaye birikimi, modern pazarlama, iletiþim, ulaþým

Verilen kavramlarý kullanarak siz de örnekteki gibi anlamlý bir metin oluþturarak defterinize yazýnýz.
Örnek çalýþma
Ulaþým, sermaye birikimi, tarýmsal faaliyet, tanýtým, yerleþme özellikleri 

Üretim, tüketim ve daðýtýmda etkili olan beþerî faaliyetlerden biri de tarýmsal faaliyetlerdir. Sermaye
birikiminin artmasýyla birlikte tarýmsal faaliyetlere yatýrým artmýþ ve tarým ürünleri çeþitlenmiþtir.
Tarýmdan elde edilen ürünler tüketiciye modern ulaþým yollarýyla ulaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Yerleþmelerin
büyük ve nüfusunun fazla olmasý ürünlere olan talebi artýrmýþtýr. Ürün pazarlanmasýnda yapýlan tanýtým
faaliyetleri de tüketici üzerinde etkili olmuþtur.

ETKÝNLÝKG
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1. Tarým ve Hayvancýlýkta Üretim, Daðýtým ve Tüketim Etkileþimi

Yol aðýnýn kýrsal alanlara ulaþmadýðý ya da yetersiz kaldýðý dönemlerde çiftçiler ihtiyaçlarý kadar üre-
tim yapmaktaydýlar. Tarýmdaki geliþmeler ile birim alandan elde edilen verim artmýþ ve kýrsal kesimde
ihtiyaç fazlasý ürünler elde edilmiþtir. Zamanla taþýmacýlýðýn geliþmesine baðlý olarak da bu ürünler tüke-
tim alanlarýna ulaþtýrýlmýþtýr. Günümüzde ulaþým çok geliþmiþtir ve kýtalar arasý ürün daðýtýmý kolaylýkla
yapýlabilmektedir.

Tarým ürünlerinin pazarlara taþýnmasý ve satýlmasý, tarýmýn geliþmesi ve devamlýlýðý açýsýndan önem-
lidir. Bilhassa sebze ve meyve gibi çabuk bozulan ürünlerin kýsa süre içinde tüketiciye ulaþtýrýlmasý zorun-
luluðu vardýr. Bu zorunluluk pazarlama ve modern ulaþýmýn önemini artýrmýþtýr. Ürünlerin saðlýklý bir
þekilde pazarlara ulaþtýrýlmasý için özel teknoloji ile donatýlmýþ ulaþým araçlarý geliþtirilmiþtir. Böylece
ürünler bozulmadan pazarlara, oradan da tüketiciye ulaþtýrýlmaktadýr.

C. ÜRETÝM,  DAÐITIM VE TÜKETÝM SEKTÖRLERÝNÝN ETKÝLEÞÝMÝ

Yeryüzünün farklý bölgelerindeki farklý ekonomik faaliyetler üretim, daðýtým ve tüketim bakýmýndan et-

kileþime neden olmuþtur. Örneðin, tarým faaliyeti sonucu elde edilen bir ürün sanayi faaliyetinin ham

maddesi olur. Sanayide iþlenerek mamül maddeye dönüþür ve ulaþým aðlarý vasýtasýyla taþýnarak tüketi-

ciye ulaþýr. Bunun sonucunda farklý sektörlerin arasýnda karþýlýklý etkileþim gerçekleþir (Þekil 1). 

. 

Üretim, tüketimin talebi ile artmakta,
azalmakta ve  deðiþim göstermektedir.

Üretim ile tüketim arasýndaki köp-
rüyü daðýtým kurar. Daðýtýmdaki  tek-
nolojik geliþmeler, üretimi ve tüketi-
mi karþýlýklý olarak etkiler.

Tüketim talebi, üretime þekil verir.

Aþaðýdaki çalýþmalarý yaparak rapor þeklinde ürün dosyanýza koyunuz.
1. Çevrenizde birincil faaliyetler (tarým, hayvancýlýk, balýkçýlýk, madencilik, ormancýlýk), ikincil faali-

yetler (sanayi), üçüncül faaliyetlerden (eðitim, saðlýk, turizm, bankacýlýk, ulaþým) birini seçip üretim, tüke-
tim ve daðýtým kalýbýný (bir ürünün üretim, daðýtým ve tüketim aþamalarýný) çýkarýnýz.

2. Yaþadýðýnýz yerde üretilip baþka yerlere gönderilen hangi ürünler vardýr? Tespit ediniz.
3. Bulunduðunuz yere dýþarýdan hangi ürünler gelmektedir? Bu ürünlerin daðýtýmý için hangi ulaþým

yollarý kullanýlmaktadýr?

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO

Þekil 1: Üretim, daðýtým, tüketim arasýndaki karþýlýklý etkileþim
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Ýzmir ve çevresinde yetiþtirilen üzüm, incir gibi  tarým ürünleri geçmiþten günümüze giderek artan bir

üretim oranýna sahiptir. Bunun nedeni bölgedeki ürünlerin deniz ve kara ulaþýmý ile daha geniþ bir  tüketi-

ci kitlesine kolaylýkla ulaþtýrýlabilmesidir. 

Hayvancýlýkta da tarýma benzer bir durum söz konusudur. Daha önce yerel tüketime yönelik üretim

yapýlýrken artan nüfus beraberinde ticari amaçlý hayvancýlýðýn geliþmesini saðlamýþtýr. Hayvancýlýk sek-

töründe daðýtým oldukça önemlidir. Et ve süt gibi ürünler çok çabuk bozulduðu için yakýn sanayi tesis-

lerinde iþlenir ve frigorifik (soðutuculu) taþýmacýlýk ile tüketiciye ulaþtýrýlýr.

2. Tüketimin Üretimi Etkilemesi

Tarým ve hayvan ürünlerine olan tüketim talebi herhangi bir sebeple azalýrsa üretim de azalýr. Hatta

üretim durma noktasýna bile gelebilir veya yön deðiþtirebilir. Yani üretici baþka alanlara yönelebilir. 

Kuþ Gribi Tehdidi   
Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) Asya’daki tavuk çiftliklerinden

yayýlan ve üç kiþinin ölümüne neden olan kuþ gribinin, akut solu-
num yolu sendromu (SARS) hastalýðýndan daha büyük bir sorun
yaratabileceðini bildirdi. 

Vietnam, kuþ gribi yüzünden en büyük kenti Ho Þi Minh’de
kümes hayvanlarýnýn satýþýný yasakladý. BM Gýda ve Tarým
Örgütünün Vietnam temsilcisi, hayvanlarýn satýþýnýn yasaklanmasý-
na WHO ile birlikte karar verdiklerini söyledi. Yasaðýn 16 Ocak
2004 tarihinden itibaren baþladýðýný ve kesilmiþ ya da canlý tüm
kümes hayvanlarýný kapsadýðýný bildirdi.                                

Basýndan, 16.01.2004

Yukarıdaki gazete haberini inceleyerek tüketimin üretim üzerindeki etkisini sýnýf içinde tartýþýnýz.
Tavuk çiftliði sahipleri ekonomik anlamda kuþ gribinden nasýl etkilenmiþtir? Benzer baþka olaylar tüke-
tim ve üretimi nasýl etkiler? 

3. Tüketimin Fazla Olmasý Üretimi Nasýl Etkiler?

Buðday eskiden beri önemini koruyan ana besin maddelerinden biridir (Fotoðraf 2). Her bitkinin

kendine has sýcaklýk ve nem ihtiyacý vardýr. Ýnsanýn ihtiyaç duyduðu her tarým ürünü her yerde yetiþmez.

Buðday daha çok orta enlemlerde karalarýn iç kesimlerinde

üretilir. Buðdaydan ekmek, pasta, makarna, bulgur gibi yiye-

cek maddeleri elde edilir. Tüketim alanýn geniþ olmasý ve

uzun müddet saklanabilmesi buðdayý dünya çapýnda çok

üretilen bir ürün hâline getirmiþtir.

Tüketimi fazla olan bir diðer ürün de kahvedir. Kahveye

olan talebin artmasý onun ana vataný dýþýnda Yemen,

Hindistan, Doðu Hint Adalarý, Kolombiya, Meksika, Ekvador

ve diðer Orta Amerika ülkelerinde yetiþtirilmesine neden

olmuþtur. Bugün en çok kahve üreten ülke Brezilya’dýr.

HABER KÖÞESÝS

ETKÝNLÝKG

Fotoðraf 2: Ana besin maddesi olan 
buðdaydan görünüm
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Amerika
ABD dünyanýn en zen-
gin kömür yataklarýna
sahiptir. Kömür yatak-
larý Apalash (Apalaþ)
Daðlarý boyunca uzanýr.
Üretilen kömür göller
bölgesinde sanayide
kullanýlýr.

Okyanusya
Avustralya’da ana kömür sahasý ve buna
baðlý olarak geliþen metal sanayisi
Sydney ve Brisban civarýndadýr. 

Asya
Sibirya, Çin, Hindistan ve Rusya Federasyonu’nda taþ kömürü yataklarý
bulunur. Çýkarýlan kömür, bu sahalarda kurulan sanayi tesislerinde kullanýlýr. 
Kalküta’nýn batýsýnda ve Hint Yarýmadasý’nýn kuzey doðu ucunda kömür
üretilir. Hindistan’ýn önemli sanayi merkezlerinden biri bu bölgededir.

Avrupa
Ýngiltere, Almanya, Belçika, Fransa ve
Polonya’da  kömür yataklarý vardýr. Bu böl-
gelerde metal sanayisi geliþmiþtir.

4. Üretim, Tüketim ve Daðýtýmýn Yeni Sektörlerin Ortaya Çýkmasýna Etkisi

Asýrlardan beri insan, yiyeceklerinin bir bölümünü akarsu, göl ve denizlerden balýk tutarak temin

etmiþtir. Zamanla bu ürünlerin fazlasýný pazarlamýþ ve

böylece  bir iþ kolu ortaya çýkmýþtýr. Deniz ürünleri  çok

çabuk bozulduðu için baþlangýçta yakýn pazarlara

ulaþtýrýlmýþtýr. Teknoloji ile  birlikte balýk iþleme, ambalaj,

soðutuculu taþýmacýlýk vb. sanayi kollarý da geliþmiþtir.

Buna baðlý olarak üretim, daðýtým ve tüketim sektörleri

hem birbirini etkilemekte, hem yeni sektörlerin geliþmesi-

ni saðlamaktadýr.

Bugün Danimarka, Norveç, Japonya gibi balýkçýlýkta

ileri ülkelerin balýkçý gemileri aylarca denizde kalabilecek

þekilde donatýlmýþtýr (Fotoğraf 3). Gemilerin tutulan balýk-

larý muhafaza edecek soðutucularý, þoklayýcýlarý bulunmaktadýr. Hatta bazýlarýnda balýk hemen iþlenmekte-

dir.

Tüm bu geliþmeler üretimi arttýrmýþtýr. Çünkü elde edilen ürün bozulmadan iþlenmekte ve uzak

pazarlara kolayca ulaþtýrýlabilmektedir. 

5. Tükenebilir Enerji Kaynaklarýnda Üretim, Daðýtým, Tüketim Ýliþkisi

Tükenebilir enerji kaynaklarýndan kömürün üretim ve kullaným alanlarýnýn büyük ölçüde ayný alanda
toplandýðý görülür. Taþ kömürü havzalarý, farklý sanayi kollarýný da kendine yakýn alanlara çekmiþtir. Metal
sanayinin kömür havzalarýnýn yakýnýnda geliþmesinin nedeni budur. Metal sanayinin geliþmesi daðýtým
ve ticaret gibi diðer ekonomik faaliyet kollarýnýn da geliþmesine neden olmuþtur (Harita 2). Günümüzde
geliþen daðýtým aðý ile birlikte metal sanayisinin kömür havzalarýnýn çevresinde toplanma zorunluluðu
ortadan kalkmýþtýr. Limanlarýn çevresinde de metal sanayisinin geliþtiðini görürüz. 

Harita 2: Dünyadaki önemli kömür havzalarý

Fotoðraf 3: Modern balýkçý gemisi
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1. Petrolün üretimden tüketime kadar geçirdiði aþamalarý fotoð-
raflardan hareketle anlatýnýz.

2. Kömür ile petrolün daðýtýmýný, üretim ve tüketimi temel  alarak
karþýlaþtýrýnýz.

ETKÝNLÝKG

Yukarýdaki fotoðrafta  bir grup iþ adamý sanayi tesislerinin kuruluþ yerlerini belirlerken hangi özellik-
lere dikkat ettikleri ile ilgili diyaloðu esas alarak sanayi kuruluþlarýnýn yerinin belirlenmesinde üretim,
daðýtým ve tüketim faktörlerinin birbirlerine olan etkilerini analiz ediniz.

Sanayide üretim, daðýtým ve tüketim etkileþimi

Limanlara sahip  ve önemli bir
pazar durumunda. Bu pazara yakýn-

lýðýmýz ürettiðimiz malý çok kolay
pazarlamamýzý saðlýyor.

Uzakdoðu’da nüfus  yoðundur
ve iþsizlik fazladýr. Dolayýsýyla

ucuz iþ gücü potansiyeli vardýr.
Bu da üretim maliyetini

düþürür.

Bölgenin ham maddeyi
iþleyen  demir-çelik sanayi
tesislerine yakýn olmasý bir

avantaj.

ETKÝNLÝKG
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Etrafýmýza baktýðýmýzda insan eliyle yapýlmýþ yollar,

köprüler, fabrikalar, binalar, otomobiller, barajlar

görürüz (Fotoðraf 1). Bir an olsun dünya üzerinde

insan faaliyetlerinin hiç olmadýðýný ya da yaþan-

madýðýný düþünelim. O zaman dünyadaki deðiþim

doðal hâliyle devam edecekti. Oysa doða insan

faaliyetleri sonucunda þekillenmekte, insanlarýn

yaþadýklarý alanlarý kendilerine uyarlamasý ile farklý bir

boyut ve özellik kazanmaktadýr. 

O hâlde insanlar yeryüzünü þekillendirmede

ve farklý bir ortam oluþturmada nelerden fay-

dalanmýþlardýr?

DOÐAL KAYNAK NEDÝR?

Doðada kendiliðinden oluþmuþ, insan aklý ve tekniðinin

ürünü olmayan, meydana gelme aþamalarýnda insanýn her-

hangi bir rolünün bulunmadýðý bütün zenginlik kaynaklarý

doðal kaynak olarak ifade edilir (Fotoðraf 2). Dünya üzerinde

yapýlan pek çok faaliyetin temelinde doðal kaynaklar vardýr.

Diðer faaliyetler bu kaynaklar üzerinde þekillenir. Örneðin,

tarým aslýnda beþerî bir faaliyettir. Ancak faaliyetin esas kay-

naðý doðal bir kaynak olan tarým topraklarýdýr (Fotoðraf 3).

Ayný þekilde sular da doðal bir kaynak olup bu ortamda

yapýlan ulaþým, turizm, su ürünleri avcýlýðý ve yetiþtiriciliði gibi

etkinlikler birer beþerî faaliyettir (Fotoðraf 4 ).

1. Çevrenizdeki doðal kaynaklar nelerdir? Söyleyiniz.

2. Doðal kaynaklarýn yaþamýmýzdaki önemi nedir? Araştırınız.

3. Ekonomik deðeri yüksek olan doðal kaynaklara örnekler veriniz.

EKONOMÝYE YÖN VEREN GÜÇ: 
DOÐAL KAYNAKLAR 

KONUYA BAÞLARKENy

Fotoðraf 1: Doðal kaynaklar kullanýlarak oluþturulan
beþerî yapýlar

Fotoðraf 2: Doðal kaynaklarýmýzdan orman ve 
toprak

Fotoðraf 4: Rafting sporuFotoðraf 3: Tarýmsal faaliyetler
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Rüzgâr Madenler

KömürGüneþ 

Orman Jeotermal
enerji

Toprak

Doðal gaz

Petrol

Daimî kaynaklar

Tükenebilen doðal kaynaklar

DOÐAL KAYNAKLAR

Dalga

Su

Belirli þartlar dâhilinde kendini
yenileyebilen kaynaklar

Þema 1: Doðal kaynaklarýn sýnýflandýrýlmasý

1. Doðal Kaynaklarýn Sýnýflandýrýlmasý

Doðal kaynaklar, çok çeþitlilik gösterir. Örneðin, günlük hayatta kullandýðýmýz kâðýt, kalem, evlerimiz-

de kullandýðýmýz eþyalar birer doðal kaynak ürünüdür. Çeþit bakýmýndan zengin olan doðal kaynaklar,

deðiþik kriterler göz önüne alýnarak sýnýflandýrýlabilir. Þimdi bu sýnýflandýrmanýn hangi kriterlere göre yapýl-

dýðýný aþaðýdaki şemayı inceleyerek öğrenelim.

Tükenmeyen doðal kaynaklar
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Doðal gaz

Petrol

Kömür

Doðal Kaynak
Türleri

Nereden Elde Edildiði ya da
Oluþum Kökenleri

Kullaným Amacý, Faydalarý ve Önemi

Isýnma ve termik santrallerde elektrik ener-
jisi elde etmede kullanýlýr.

Bitkisel maddelerin yer altýnda depola-
narak deðiþime uðramasýyla oluþur.
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Aþaðýda bazý önemli doðal kaynaklar ve özellikleri verilmiþtir. Bu özelliklerden ve ön bilgilerinizden

hareketle tablodaki boþluklarý örnekteki gibi doldurunuz.

2. Doðal Kaynaklarýn Faydalarý

Doðal kaynaklarýn insan ve toplum hayatýnda çok önemli bir yeri vardýr. Yaþamý fonksiyonel hâle

getiren araç ve gereçlerin tamamýna yakýný doðal kaynaklardan saðlanmaktadýr. Ýnsanlar Ýlk  Çaðlardan

itibaren doðal kaynaklardan farklý þekillerde yararlanmýþlar, bunun sonucunda da medeniyetler ortaya

çýkmýþtýr. Sanayi toplumu, uzay çaðýnın ve bilgi toplumunun doðuþu da doðal kaynaklardan saðlanan

ürünler sayesinde gerçekleþmiþtir.

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO

Uranyum

Çayýr ve otlaklar

Gelgit 

Biyokütle

Toprak

Su kaynaklarý

Doðal turistik
kaynaklar

Rüzgâr 

Güneþ enerjisi

Ormanlar
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Büyük sermaye ve doðal kaynaklara
sahip geliþmiþ ülkeler, doðal kaynaklardan

etkin þekilde faydalanma yollarýný aramaktadýr.
Örneðin, Rusya Federasyonu’nda zengin doðal
kaynaklar vardýr. En önemli yer altý kaynaðý petrol,
doðal gaz ve demirdir. Ayrýca Sibirya’daki ormanlar

ülke için büyük bir zeginlik kaynaðýdýr.

Yukarýdaki ifadelerden de anlaþýlacaðý üzere doðal kaynaklar, ülkelerin ekonomik geliþimlerini belir-

lemede önemli bir faktördür. Ekonomiyi oluþturan faktörler; tarým, sanayi ve hizmet sektörlerdir. Bu sek-

törler, doðal kaynaklara baðlý olarak kurulur ve geliþir. Dolayýsýyla ülke ekonomileri ile doðal kaynaklar

arasýnda sýký bir iliþki vardýr.

ETKÝNLÝKG
Aþaðýdaki kavramlarý örnek çalýþmada olduðu gibi doðal kaynaklar ve ekonomi çerçevesine uygun

ifadelerle defterinize yazýnýz.

Kavramlar: Kalkýnma süreci, ekonomi, geliþmiþlik düzeyi, refah seviyesi, Sanayi Devrimi, dýþ kay-

nak, nüfus artýþý

Örnek çalýþma
Doðal kaynaklar ülke ekonomilerine yön verir.

1

Zengin doðal kay-

naklara sahip bazý ülkeler

teknik bilgi ve sermaye bakýmýndan

yetersiz olduklarý için yeterince

geliþememiþlerdir. Örneðin Nijerya

Afrika’nýn en çok petrol üreten ülkesi

olmasýna raðmen halkýn büyük bir

kýsmýnýn geliri ve yaþam standardý

çok düþüktür.

22

Nijerya’nýn baþkenti Abuja

Moskova 

1

3. Doðal Kaynak ve Ekonomi Ýliþkisi
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Doðal kaynaklara önemini kazandýran asýl faktörler, dünya nüfusunun artýþý ve sanayideki teknik

geliþmelerdir. Nüfus artýþý pazar alaný oluþtururken teknik icatlar ve üretimdeki sistem deðiþiklikleri fark-

lý doðal kaynaklara yönelme ihtiyacýný arttýrmýþtýr. Sýnýrsýz olan insan ihtiyaçlarý sýnýrlý düzeydeki doðal

kaynaklarýn iþletilmesi ile karþýlanmýþtýr. Doðal kaynaklardaki üretim artýþý, dünya sanayi ve ticaretinin

geliþmesinde önemli rol oynamýþtýr.

Doðal kaynaklar yönünden

fakir ancak sermaye, iþ gücü ve

teknoloji açýsýndan zengin olan

ülkeler; dýþarýdan ham madde alýp

iþleyerek açýklarýný kapatmaktadýr.

Örneðin, Japonya doðal kaynak türü

ve rezervi bakýmýndan çok fakir

olmasýna raðmen yukarýda ifade

edilen özelliklerini kullanarak bu

alandaki açýðýný kapatmýþtýr. 

Moðolistan gibi geliþme sürecini henüz

tamamlayamamýþ ve doðal kaynak yönünden fakir

olan ülkeler ise zaten kýt olan kaynaklarýndan teknik

bakımdan ve sermaye eksikliði yüzünden etkin bir

þekilde faydalanamamaktadýr. 

4

1

3

2

3

Moðolistan’ýn baþkenti
Ulanbator

Kaynak: http://68.178.233.117/MPcomp/2004/maps

Tokyo

4
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4. Doðal Kaynaklar ve Kalkýnma

Kalkýnmakta olan bir ülke güvenilir, devamlý ve bol kaynaklara ihtiyaç duyar. Bu kaynaklarýn baþýnda

insan kaynaklarý ve doðal kaynaklar gelir. Ýnsan faktörünün olmadýðý bir ortamda doðal kaynaklar bir

anlam ifade etmez. Çünkü kaynaklarý çýkartan, þekillendiren, baþka kaynaklarla birleþtirerek yeni kaynak

üreten ve bütün bunlarý kendi ihtiyaçlarý için kullanan insandýr. 

Ýnsan, varoluþundan bugüne doðal kaynaklardan faydalanmýþtýr. Ancak bu kaynaklar esas önemini

Sanayi Devrimi ve sonrasýndaki geliþmelerle kazanmýþtýr. Teknik icatlar ve geliþmeler, kaynaklarýn

iþletilmesini büyük ölçüde kolaylaþtýrmýþ ve böylece doðal kaynaklarýn önemi daha da artmýþtýr. Bazý

toplumlarda ulaþýlan refah düzeyi, aslýnda doðal kaynaklarýn rasyonel bir biçimde iþletilmesi ve sanayi

ham maddesi olarak kullanýlmasýndan kaynaklanmaktadýr.

Grafiklerde Ekvador ve Azerbaycan ekonomilerinin sektörlere göre daðýlýmý gösterilmiþtir. Buradan

hareketle aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Bu ülkelerin ekonomisinde en önemli paya sahip olan sektör hangisidir?

2. Petrolün bu ülkelerin kalkýnmasýnda ne gibi bir rolü bulunmaktadýr?

3. Petrolün Ekvador’un ihracatý içindeki yerini yandaki grafiðe göre yorumlayýnýz.

Ýnsan hayatýnda vazgeçilmez bir yere sahip olan doðal kaynaklar, geliþmiþ ülkelerin bugünkü teknolo-

ji ve refah düzeyine ulaþmalarýnda etkin rol oynar. Bu nedenle doðal kaynaklar, ülkelerin en önemli

ekonomik güçleridir. Kalkýnma modellerini öncelikle öz kaynaklarýna dayandýran ve eksiklerini dýþ kay-

naklarla destekleyebilen ülkeler, kalkýnma sürecini  istikrarlý ve güvenli bir þekilde aþabilmiþtir.

ETKÝNLÝKG

Kaynak: state.gov.tr-Batı Hemisphere Bürosu - 2010

Kaynak: state.gov.tr-Batı Hemisphere Bürosu - 2008

Kaynak: http://www.azstat.org (2010)
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Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Daðýtým, üretim ve tüketimi nasýl etkiler? Açýklayýnýz.
2. Doðal kaynaklar ve ekonomi arasýnda nasýl bir iliþki vardýr?
3. Reklamın bir ürünü tüketicilere sunmasýndaki etkisini söyleyiniz. Reklamın tüketim üzerindeki etkisi-

ni açıklayınız.
4. Üretim, tüketim ve daðýtým arasýndaki iliþkiyi bir örnekle açýklayýnýz.
5. Ýklimin üretim, daðýtým ve tüketim üzerindeki etkisini örneklerle açýklayýnýz.
6. Günümüzde Ýnternetin ulusal ve uluslararasý ticarette nasýl bir rolü vardýr?
7. Sanayi faaliyetlerinin geliþmesi üretim, tüketim ve daðýtýmý nasýl etkilemiþtir?
8. Ýstanbul ve Çanakkale Boðazlarýnýn bir ürünün daðýtýmýndaki rolünü açýklayýnýz.
9. Ham maddeye yakýnlýðýn bir ürünün üretimine nasýl etki ettiðini örneklerle açýklayýnýz.

10. Günümüzde tüketimi arttýrýcý faktörler nelerdir? Örnekler vererek açýklayýnýz.
11. 2006 yılında Türkiye’de görülen kuş gribinin üretim, dağıtım ve tüketim sektörlerini nasıl etkilediği-
ni ve bunun ekonomiye etkisini yorumlayınız.

Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun ifadelerle tamamlayýnýz.

1.Doğal kaynakların kullanımının 18.yy’dan sonra hızla artmasında …………………, …………….,
…………… etkili olmuştur..

2. Üretim .............................................talebi ile artmakta ya da azalmaktadýr.
3. Ekonomik faaliyetlerin temelinde yatan asýl unsur ………………………………...dır.
4. Doğal kaynaklar bakımından zengin olan bazı ülkeler …………….......…………. ve ………………

bakımından yetersiz oldukları için yeterince gelişememişlerdir. 
5. ............................... üretimi etkileyen, ............................. tüketimi etkileyen doðal faktörlerdendir.

Aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna “D”, yanlýþ olanlarýn yanýna “Y” yazýnýz.

1. Üretim ile tüketim arasýndaki baðý daðýtým kurar. (     )
2. Üretim tüketimi etkiler ancak daðýtýmda etkili deðildir.   (     )
3. Üretimden tüketime kadar olan süreçte en etkili faktör iklimdir.  (     )
4. Üretimi etkileyen unsurlar bölgeler arasýnda deðiþiklikler gösterir.  (     )
5. Üretim, tüketim ve daðýtým sektörleri birbiri ile etkileþim hâlindedir.  (     )
6. Tarým ürünlerinin ana vataný dýþýnda üretilmesinin temel nedeni tüketici talebidir. (     )
7. Ülkemizde yaşanan kuş gribi tavuk ihracatını azaltmıştır. (     )

Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplandýrýnýz. 

1. I. Aydın’da incirin yetiştirilmesi     
II. Burdur’da mermer fabrikalarının bulunması  
III. Bakü – Tiflis – Ceyhan Petrol botu hattının yapılması 
IV. Firmaların reklam için ayırdıkları bütçenin artması 
V. Süt ve  süt ürünlerinin soğutmalı sistemlerle taşınması 
Yukarıda verilen maddelerden hangisi tüketim ile ilgilidir?
A) Yalnız IV B) Yalnız V C) I ve II D) III ve IV E) IV ve V

2. Aþaðýdakilerden hangisi üretim, tüketim ve daðýtýmý etkileyen doðal faktörlerden deðildir?
A) Yüzey þekilleri     B) Ýklim   C) Su kaynakları    D) Toprak     E) Ulaþým

3. Aþaðýdakilerden hangisi doğrudan tüketimin üretimi etkilemesine verilebilecek bir örnek deðildir?
A) Kahvenin ana vataný dýþýnda yetiþtirilmesi
B) Kuþ gribi nedeniyle tavuk üretiminin azalmasý 
C) Besin sanayisinin ilk geliþen sanayi kollarýndan biri olmasý
D) Domuz gribi nedeniyle antibakteriyel ürünlere talebin artması
E) Gemilerde, tutulan balýklarý muhafaza edecek soðutucularýn bulunmasý

63Ekonomik Faaliyet Türleri

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME6
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ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME6

4. Balık tüketimine olan talebin artmasına bağlı olarak yeni iş kolları ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu iş kollarından birisi değildir?
A) Soğuk hava depolama tesisi
B) Ambalajlama
C) Soğutuculu taşımacılık
D) Deniz turizmi
E) Konserve

5. Çay, şeker ve konserve gibi endüstriyel tesislerin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden
hangisi daha belirleyicidir?

A) Tüketim alanlarına yakınlık
B) Enerji kaynaklarına yakınlık
C) İş gücü kaynağına yakınlık
D) Su kaynaklarına yakınlık
E) Hammaddeye yakınlık

6. I. Ulaşımın gelişmesi
II. Büyük şehirlere yakınlık
III. Pazarlama maliyeti
IV. Reklam ve tanıtım

Üretim ve tüketim merkezleri arasındaki dağıtım hizmetlerinin gelişmesinde yukarıdakilerden hangisi
daha etkilidir?

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

7. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi daha çok tüketim faaliyetleri ile ilgilidir?

A) Reklamcılık
B) Pazarlama
C) Ambalajlama
D) Soğutuculu taşımacılık
E) Ulaşım

8. Doğal kaynaklarla ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Nüfusun hızlı artışı doğal kaynaklar ve çevre üzerindeki baskıyı artmıştır.
B) Gelişmiş ülkelerde doğal kaynak kullanımı fazladır.
C) Fosil yakıtların kullanımının yoğun olduğu yerlerde çevre kirliliği de artmıştır.
D) Sanayi devrimi ile doğal kaynaklara olan talep artmıştır.
E) Doğal kaynaklar bakımından fakir olan ülkeler geri kalmışlardır
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Yandaki haritadan ve atlasýnýzdan yararla-
narak aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Yandaki haritada yeryüzündeki  me-
deniyetlerin kurulduðu Nil Deltasý, Mezo-
potamya, Ýndus Vadisi, Sarýýrmak ve
Gökýrmak Vadileri görülmektedir. Bu me-
deniyetlerin buralarda kurulmasýnýn coð-rafi
nedenlerini araştırýnýz.

2. Dünya fiziki haritasýna bakarak bu böl-
gelerin benzer ve farklý yönlerinin neler
olduðunu söyleyiniz.

3. Tarih boyunca birçok medeniyete be-
þiklik etmiþ olan ülkemiz, Norveç’in coðrafi

konumuna sahip  olsaydý Türkiye’de bu kadar medeniyet geliþir miydi? Nedenlerini açıklayýnýz.

KONUYA BAÞLARKENy

Harita 1: Türkiye’nin coðrafi konumunu gösteren harita

Nevþehir,  3 Mayýs 2007
Sevgili Jasmine,
…
En son mektubunda arkeolojiye olan ilginden Türkiye'yi görmek istediðini yazmýþsýn. 
Anadolu çok eski çaðlardan beri yerleþilen bir alan olmuş ve bu topraklar üzerinde pek çok farklý

medeniyet kurulmuþtur. Bu toplum ve medeniyetlerin býraktýðý izler kendilerinden sonra gelenleri de etki-
lemiþtir. Yeni gelenlerin getirdiði özelliklerle daha öncekiler kaynaþmýþtýr. Böyle bir geliþme ve bunun
sonucunda oluþan kültür zenginliðine dünyanýn baþka hiçbir yerinde rastlayamazsýn.

Buralarý ziyaret etmeni çok isterim. Ýstanbul gibi hýzla geliþen ve deðiþen bir metropolde bile
Anadolu'nun ilk yerleþim yerlerinden biri olan Yarýmburgaz Maðarasý'ný, Roma ve Bizans uygarlýklarýna
ait birçok kalýntý, sarnýç ve kiliseyi, Osmanlýdan kalan saraylarý, hamamlarý, camileri, iki kýtayý birbirine
baðlayan köprüleri gördüðünde yazdýklarýmýn ne kadar yetersiz kaldýðýný anlayacaksýn.

. …

66 Türkiye’yi Tanýyalým
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MEDENÝYETLERÝN BULUÞMA NOKTASI: ANADOLU
Coðrafi açýdan önemli bir konumda bulunan Türkiye, elveriþli iklim ve jeomorfolojik koþullarý

nedeniyle tarihî çaðlardan itibaren çeþitli uygarlýklarýn kurulduðu ve geliþtiði bir alan hâline gelmiþtir.
Türkiye, Eski Dünya karalarý olarak adlandýrýlan Asya, Avrupa ve Afrika'nýn birbirine  yaklaþtýðý alan-

da, eski medeniyetlerin beþiði Akdeniz Havzasý içinde yer almaktadýr.
Anadolu topraklarýna tarih boyunca çeþitli insan topluluklarý yerleþmiþtir. Ülkemiz topraklarý, coðrafi

konumu ve diðer coðrafi özellikleri nedeniyle bölgesel önem taþýyan çok sayýda uygarlýðýn doðduðu,
geliþtiði bir alan olmuþtur.

Bugün dünyada 200’den fazla ülke vardýr. Fakat dünya tarihini incelediðimizde geçmiþte önemli rol
oynamýþ, farklý medeniyetleri bünyesinde barýndýrmýþ  ülke sayýsý 10-15’i geçmez. Bu ülkelerin dünyada-
ki konumlarýna baktýðýmýzda coðrafi bakýmdan çok elveriþli ve stratejik bölgelerde bulunduklarýný
görürüz. Türkiye, bu ülkeler içinde en önemli medeniyet merkezlerinden biridir.

Türkiye'nin Dünya Üzerindeki Coðrafi Konumu ve
Avantajlarý

“Türkiye'nin coðrafi konumu incelendiðinde büyük avanta-
lara sahip olduðu görülür. Türkiye insan yaþamý için en ideal
kuþak olan orta enlemlerde yer almaktadýr. Bu özelliðinden
dolayý Türkiye topraklarý, tarihin en eski dönemlerinden beri
hep büyük devletlere beþiklik etmiþ ve çok sayýda medeniyet-
lerin kurulmasýna zemin hazýrlamýþtýr. Türkiye, bu özelliðini
coðrafi konumundan dolayý gelecekte de koruyacaktýr.

Coðrafi konum, ülkenin daha ziyade doðal özellikleri
üzerinde etkili olurken  siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu da
doðrudan etkilemektedir.  Ülkelerin dünyada bulunduklarý coðrafi
konumlarý ile geliþmiþlik ve etkinlikleri arasýnda sýký bir baðlantý
vardýr.

Türkiye’nin büyük kýsmý Asya Kýtasý’nýn güneybatý ucunda,
Anadolu Yarýmadasý üzerinde yer alýr. Topraklarýnýn bir bölümü de Avrupa'nýn güneydoðusunda bulunan
Balkan Yarýmadasý’nýn bir kýsmýný içine alan Trakya'da bulunur. Bu
yönüyle Türkiye hem Asya  hem Avrupa hem de Afrika Kýtasý ile
temas hâlinde olduðundan bir Orta Doðu ülkesidir. 

Türkiye, daðlýk bir ülkedir. Ovalar, daha ziyade kýyýlarda ve akar-
su vadilerinde yer alýr. Akarsular bakýmýndan bölgenin en zengin
ülkesidir. Üç tarafý denizlerle çevrili yarýmadalar (Anadolu ve Trakya)
ülkesi olan Türkiye, Ýstanbul ve Çanakkale Boðazlarý ile büyük bir
öneme sahiptir. Üç tarafýný çeviren denizler, Cebelitarýk Boðazý ile
Atlas Okyanusu'na, Süveyþ Kanalý vasýtasýyla Kýzýldeniz ve Hint
Okyanusu'na baðlantýlýdýr. Türkiye yer altý ve yer üstü zenginlik kay-
naklarý bakýmýndan bölge ve hatta dünyadaki zengin ülkeler arasýn-
da yer alýr. Tarýmsal kaynaklarý kendi ihtiyaçlarýný karþýlayacak
düzeydedir. Ulaþým faktörleri bakýmýndan ele alýndýðýnda Türkiye, bütün ulaþým sektörlerinin geliþmek-
te olduðu; Asya, Avrupa ve Afrika Kýtalarý arasýnda köprü oluþturan bir ülkedir. Bu özellikleri ile diðer
Akdeniz ülkeleri gibi önemli bir turizm potansiyeline sahiptir.”

OKUMA METNÝ.

Fotoðraf 2: Sümela Manastýrý

Fotoðraf 1: Sultan Ahmet Camisi
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Coðrafi konumu gereði, Anadolu’da ilk çaðlar-
dan beri çok farklý özelliklere sahip birçok
medeniyet kurulmuþ ve geliþmiþtir. Ayný zamanda
bu medeniyetler, dünya tarihinde çok önemli rol
oynamýþtýr.

Son olarak buraya yerleþen Türkler, temeli
sevgi ve adalete dayanan, eski medeniyetlerin
izlerini taþýyan yepyeni bir medeniyet meydana
getirmiþlerdir. 

Tarihin ilk dönemlerinden itibaren Türkiye'de,
ayný zaman diliminde birden fazla büyük mede-
niyet yan yana yaþamýþtýr. Ülkemizin denizlere
kýyýsý olduðundan uzaktaki birçok farklý medeni-
yetle de etkileþimi olmuþtur.

Fotoðraflarda da görüldüðü gibi Anadolu’da
kurulan çeþitli medeniyetlerin izleri yapýlan arke-
olojik kazýlarla ortaya çýkarýlmaktadýr (Fotoðraf
3,4,5). Hemen hemen ayný bölgede yer almalarý-
na raðmen Mýsýr ve Yunanistan'da kurulan
medeniyetler Anadolu'dakiler kadar çeþitli ve zen-
gin deðildir.  

Mýsýr’da, eski Mýsýr Medeniyetleri, Arap ve Türk
medeniyetlerine ait eserler vardýr. Roma’da Etrüsk
kalýntýlarý dýþýnda sadece Roma sanat eserleri, Yu-
nanistan’da  ise sadece  Helenistik Döneme ait
eserler ve Türk eserleri vardýr. Buna karþýlýk Tür-
kiye’de birbirini takip eden veya ayný dönemde
yan yana  yaþamýþ olan Hatti, Hitit, Hurri, Troia
(Troya), Urartu, Frygia (Frigya), Lydia (Lidya), Kria
(Karya), Lykia (Likya), Helen, Galat, Roma,
Bizans, Selçuklu ve Osmanlý gibi pek çok mede-
niyetin  izleri bulunmaktadýr.

Tarihin ilk çaðlarýnda Anadolu Yarýmadasý’nýn
doðusunda ve orta bölgelerinde Hatti ve Hitit
Beylikleri, batýsýnda ise Troialýlar, Lelegler ve

Pelasglar gibi  çeþitli dil ve etnik yapýya sahip
topluluklardan oluþan küçük krallýklar birlikte
yaþamaktaydý.

Anadolu'ya gelen kavimler yüzey þekillerinin
engebeli olmasý nedeniyle Anadolu'nun bir kýsmý-
na, sadece doðusuna veya batýsýna yerleþmek
zorunda kalmýþlardýr. Türkler ise Anadolu'ya gel-
dikten kýsa bir süre sonra Anadolu'nun tamamýna
hâkim olarak bu parçalý yapýya son vermiþler, me-
kân ve kültür birliðini saðlayarak burayý sonsuza
kadar kendilerine yurt edinmiþlerdir.

Anadolu Yarýmadasý, coðrafi özelliklerinden
dolayý tarihin her döneminde mutlaka bir mede-
niyete beþiklik etmiþtir. Bu nedenle Anadolu
Yarýmadasý; "Medeniyetlerin Beþiði Olan Toprak-
lar" olarak adlandýrýlmýþ ve burada kurulan  mede-
niyetlerin hepsine "Anadolu Medeniyetleri" den-
miþtir. Birbirinin devamý olan uygarlýklar, Türki-
ye’yi âdeta bir müze ülke konumuna getirmiþtir. 

Fotoðraf 3: Ývriz Kaya Kabartmasý

Fotoðraf 4: Nemrut Daðý’ndaki Zeus Heykeli

Fotoðraf 5: Milet Amfi Tiyatrosu
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Yukarýda önemli medeniyet merkezleri ve bunlara ait fotoðraflar verilmiþtir. Buradan hareketle

aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz. 

1. Bu medeniyetlerin isimlerini fotoðraflarýn altýndaki kutucuklara yazýnýz. 

2. Bu medeniyetlerin haritada iþaretli olan yerlerde kurulmalarýnýn nedenlerini coðrafi konum

özelliklerini dikkate alarak yazýnýz.

2
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3
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4
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Sultanahmet Camisi

Selsius Kütüphanesi 

Sart Sinagogu

Binbirdirek Sarnýcý

Yazýlýkaya

Ýkizboðalar 

Mitolojik heykel

Ýnce Minareli Medrese 

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO

1
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TÜRKÝYE’DE ARAZÝ KULLANIMI

KONUYA BAÞLARKENy

A. YER ÞEKÝLLERÝ ARAZÝ KULLANIMINI NASIL ETKÝLER?

Ülkemiz yüzey þekilleri bakýmýndan farklý özelliklere
sahiptir. Bazý yerler geniþ ovalar ve platolar, bazý yerler
daðlýk ve engebeli alanlar, kimi yerler ise kayalýk ve batak-
lýklardan oluþur. Ülkemizdeki yüzey þekillerinin farklýlýk arz
etmesi arazi kullanýmýný da çeþitlendirmiþtir. Örneðin,

geniþ ovalar yerleþme ve tarýmsal
faaliyetler için (Fotoðraf 1),

yüksek yaylalar  hay-
vancýlýk ve yer yer tu-
rizm faaliyetleri için
kullanýlýr.  Buna karþýn
kayalýk ve bataklýk gibi
alanlarýn kullanýmý son

derece kýsýtlýdýr  (Fotoð-
raf 2). 

Þehir planlamacýsý olduðunuzu düþününüz. Fotoðrafta yer alan bölgeleri yerleþim yeri, mesire alaný,
tarýmsal faaliyetler, sanayi faaliyetleri veya turizm için kullanacak olsanýz hangi bölgeyi ne amaçla kul-
lanýrdýnýz? Görüþlerinizi belirtiniz.

Fotoðraf 1: Ülkemizde genellikle tarým ve yerleþme 

için kullanýlan ovalýk bir alan

Fotoðraf 2: Daðlýk ve kayalýk 

bir arazi
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Ülkemizdeki delta ovalarý önemli tarým sahalarýdýr. Yakýn zaman-
da bu ovalarda sanayi faaliyetleri ve yerleþim birimleri de yoðun-

laþmýþtýr. Çukurova, Bafra, Çarþamba ile Büyük ve Küçük Menderes
ovalarýnýn denize yakýn  kesimleri bu tür ovalara örnek verilebilir.

Karadeniz, Ege ve Akdeniz kýyýsýnda yer alan ovalar, yüzey
þekilleri ve iklim þartlarýna baðlý olarak tarým faaliyetlerinin

yoðunlaþtýðý yerlerdir. Verimin yüksek olduðu kýyý ovalarýnda bitki
örtüsü tahrip edilerek bu ovalar tarým alanýna dönüþtürülmüþtür
(Fotoðraf 3). Tarýmsal faaliyetlere baðlý olarak kýyý ovalarýnda
zamanla yerleþim birimleri de kurulmaya baþlanmýþtýr. Örneðin, bir
zamanlar ormanlarla kaplý olan Samsun - Bafra arasýnda orman-
larýn açýlmasý ile beraber birçok köy kurulmuþtur.

Ulaþým aðlarýnýn geliþmesi ile beraber kýyý kesiminde turizm
faaliyetleri canlýlýk kazanmýþ, bu kesimdeki araziler zamanla turis-

tik tesislerin inþasý için de kullanýlmaya baþlanmýþtýr (Fotoðraf 4).  

Vadi kenarlarýnda yer alan alüvyal ovalarda tarýmsal faaliyetler
yoðunlaþmýþ, ova ile daðlar arasýndaki yamaçlarda da yerleþim

birimleri kurulmuþtur. Karstik ovalar ile yer altý su kaynaklarý
bakýmýndan zengin olan tektonik ovalarda da benzer durum söz
konusudur. Eskiþehir, Antakya, Erzincan, Bursa, Acýpayam bu
arazilerde kurulmuþ þehirlere örnek verilebilir.

Geçmiþ yüzyýla kadar genellikle hayvancýlýk amacýyla kullanýlan Orta Anadolu’daki platolarda bugün
tarýmsal faaliyetler de geliþmiþ ve kýr yerleþmeleri ile orta büyüklükteki yerleþim birimleri artmýþtýr

(Fotoðraf 5).

Dilovasý, Çayýrova (Kocaeli), Ýzmit, Çukurova’nýn Adana ile Mersin arasýnda kalan kesimi gibi tarý-
ma uygun araziler sanayinin geliþtiði bölgelerdir.

Türkiye’de mevcut ovalar toplam arazinin ancak % 8’ini
kapsar. Ülkemizde yürütülen ekonomik faaliyetlerin büyük bir
kýsmý çok geniþ yer tutmayan bu alanlarda yoðunlaþmýþtýr. 

Ülkemiz arazileri arasýnda daðlýk ve engebeli alanlar geniþ
bir yer tutar. Bu alanlar genellikle hayvancýlýk faaliyetleri ile
çok yüksek gelir getirmeyen tarýmsal faaliyetlerin yapýldýðý
yerlerdir. Toprak tabakasýnýn  hiç olmadýðý ya da çok ince
olduðu bu alanlarda erozyon  þiddetlidir. Çoðu yerde ana
kayanýn yüzeye çýktýðý kayalýk alanlar araziden yararlanma
yönünden ölü sahalar olarak nitelendirilir. Eðim derecesinin
fazla ve engebenin hâkim olduðu daðlýk alanlarda ulaþýmýn
geliþememesi, araziden faydalanmayý sýnýrlayan önemli fak-
törlerdir.

1

2

3

4

5

6

Batý Karadeniz platolarý tarým ve ormancýlýk amacýyla kullanýlmaktadýr. 

Volkanik sahalardaki ova ve platolarda verimli topraklarýn etkisiyle tarým ve yerleþme geliþmiþtir.7

8

Fotoðraf 4: Alanya’dan bir görünüm

Fotoðraf 5: Orta Anadolu’daki kýr yerleþmelerinden 
bir görünüm

Fotoðraf 3: Büyük Menderes 

Ovasý’ndan bir görünüm

B. TÜRKİYE’DE YER ŞEKİLLERİNİN ARAZİ KULLANIMINA ETKİLERİ
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Ülkemizin güneyinde, Þanlýurfa civarýnda platolar yüzeyinde mevcut toprak örtüsü  oldukça incedir.
Çoðu yerde taþ ve çakýl örtüsü hâkim olduðundan buralar genellikle ilkbahar mevsiminde mera olarak

kullanýlmaktadýr. Yüksek engebeli alanlardan oluþan Taþeli ve Teke Platolarý, hayvancýlýk faaliyetleri ve
bu faaliyetlere baðlý olarak kýr yerleþimi amacýyla kullanýlýr. 

Ülkemizin doðusu ve güneydoðusu iklim ve topoðrafya þartlarýna baðlý olarak önemli hidroelektrik
güç potansiyeline sahiptir. Daðlar arasýndaki alanlar birçok yerde baraj sahasý olarak kullanýlmýþtýr. Buna
Keban, Karakaya ve Atatürk Barajý örnek verilebilir. 

Ülkemizde kar kalýnlýðýnýn fazla ve topoðrafik þartlarýn
uygun olduðu bazý daðlýk alanlar kýþ sporlarý amacýyla kullanýl-
maktadýr. Örneðin: Uludað, Kartalkaya, Palandöken gibi
(Fotoðraf 6).

Doðu Karadeniz baþta olmak üzere
doðal güzelliklere sahip birçok yer mesire
alaný olarak veya yayla turizmi amacýyla
kullanýlýr. 

Daðlýk sahadaki bazý
araziler maden çýkarma ve
iþletme amacýyla kullanýl-
maktadýr (Fotoðraf 7). 

Bazý engebeli alanlar yerleþim amacýyla da kul-

lanýlmaktadýr. Örneðin, cumhuriyetin ilk yýllarýndan

itibaren hýzlý bir þekilde geliþen Ankara’da küçük

tepelerden oluþan birçok alan, yerleþime açýlmýþtýr.

Ayný þekilde Mardin de Mardin Eþiði’nin güney

yamaçlarýnda engebeli bir alana kurulmuþtur

(Fotoðraf 8). 

9

10

11

13

12

14

Ülkemizde daðlarýn güney yamaçlarýnda kalan alanlarda tarým ve yerleþme faaliyetleri açýsýn-
dan araziden faydalanma oranýnýn daha yüksek olduðu görülmektedir. Sizce bunun sebebi nedir?

Fotoðraf 7: Taþ ocaðý olarak kullanýlan 
engebeli bir alanFotoðraf 6: Uludað’dan bir görünüm

Orta Anadolu, doðu ve güneydoðudaki
bozkýr bölgeleri baþta olmak üzere bazý daðlýk
ve engebeli alanlar, hayvancýlýk faaliyetleri
amacýyla kullanýlýr (Fotoðraf 9). 

15

Fotoðraf 9: Daðlýk alanda hayvancýlýk faaliyetinden bir

görünüm Fotoðraf  8: Mardin
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Eðim
deðeri %

Kapladýðý
alan km2

Ülke toprakalarý
içindeki oraný (%)

Açýklama Kullaným alaný

0 - 5 65.846 8,5 Düz ve hafif
eðimli

Ovalar, dolgu sahalarý, eski göl tabanlarý. Yer altý suyu bakýmýndan zen-
gin, tarýmsal faaliyetlere uygun olup bu amaçla kullanýlan alanlardýr.

5 -10 100.386 12,8
Orta eðimli,
hafif dalgalý

Plato sahalarý, iç kesimlerde kalan ovalar, tarýma uygun alanlardýr.
Ulaþým sistemi bu sahalar üzerinde geliþmiþtir. Yerleþmelerin, sanayi ve
ticaret tesislerinin yaygýn olduðu alanlardýr.

10 - 15 125.909 16,2 Çok eðimli
Derince yarýlmýþ vadiler ve tepelik alanlar. Toprak çok ince erozyon çok
þiddetlidir. Yer altý suyu bakýmýndan fakir, yüzeysel akýþ hýzlýdýr. Yer yer
kuru tarým yapýlabilir. Küçük köyler buralarda yer alýr. 

15’ten
fazla 487.864 62,5 Sarp

Erozyon þiddetlidir. Tarým ancak taraçalarda yapýlabilir. Toprak
örtüsünün inceldiði bu alanlarda hayvancýlýk ve ormancýlýk faaliyetleri
yapýlmaktadýr. Seyrek nüfuslu yerlerdir. 

ETKÝNLÝKG

Aþaðýdaki tabloda Türkiye
arazilerinin eðim dereceleri ile
bunlarýn toplam arazilerimiz
içindeki oraný ve kullaným alaný
verilmiþtir. Bu açýklamalardan
ve arazi eðim deðerlerinin gös-
terildiði yandaki resimden yola
çýkarak her eðim sýnýfýndaki
araziye yakýn çevrenizden ör-
nekler veriniz. 

Ülkemizde fazla eðimli araziler az eðimli arazilere nazaran daha çok yer tutar. Aþaðýdaki etkinlikte
verilen tabloda Türkiye arazisinin eðim deðerlerine göre sýnýflandýrmasý verilmiþtir.

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO

Eðim
> % 20

Eðim 
% 10 - % 20

Eðim 
0 - % 10

Eðim
0 - % 2

Yukarýda Küçük Menderes Ovasý’nýn bir kýsmýný ve çevresini gösteren fotoðraflar yer almaktadýr. Bu
fotoðraflara göre;

1. Araziler hangi amaçla kullanýlmýþtýr ve bunun üzerinde yer þekilleri nasýl etkili olmuþtur? Yazýnýz.
2. Arazinin gelecekteki muhtemel kullanýmý ile ilgili senaryolar oluþturup arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.
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Üretim, pazarlama, daðýtým faaliyetlerinin yoðun olduðu bir sanayi tesisi düþününüz. Fabrikanýn
faaliyetlerini ideal bir biçimde devam ettirebilmesi için bu birimlerin koordineli ve istikrarlý bir þekilde var-
lýðýný sürdürmesi gerekir. Herhangi bir birimde yaþanacak olan problem diðer birimlerin de iþleyiþini
olumsuz yönde etkileyecektir. Örnekteki gibi ülkemiz ekonomisi de koordineli bir biçimde varlýðýný
sürdürmesi gereken birimlerden oluþur. Farklý iþ kollarýný kapsayan birimler tarým, sanayi ve hizmet sek-
törü olarak adlandýrýlýr. Atatürk tüm sektörlerde dengeli geliþmenin önemini “Ben, ekonomik hayat
denince; ziraat, ticaret, sanayi faaliyetlerini ve bütün bayýndýrlýk iþlerini, birbirinden ayrý
düþünülmesi doðru olmayan bir bütün sayarým.” sözüyle ifade etmiþtir. Sadece bir sektörde geliþ-
menin yeterli olmadýðý, örneðin, sanayide geliþme saðlanýrken tarým sektöründe de geliþmenin esas
olduðu Atatürk’ün bu ifadelerinden anlaþýlmaktadýr.

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN SEKTÖREL DAÐILIMI

KONUYA BAÞLARKENy

Sektörlerin ülke ekonomisi içindeki oraný ülkelerin geliþmiþlik düzeyi hakkýnda önemli fikirler verir.

Geri kalmýþ ülkelerde tarým sektörünün ülke ekonomisi içindeki oraný yüksekken hizmet ve sanayi sek-

törlerinin payý düþüktür. Geliþmekte olan ve geliþmiþ ülkelerde ise durum bunun tam tersidir.

Yukarýdaki bilgilerden ve grafikten yararlanarak Türkiye’nin geliþmiþlik düzeyini tartýþýnýz.

ETKÝNLÝKG

Grafik 1: Türkiye ekonomisinin sektörel 
daðýlýmý (DPT 2010)

Tarým sektörü Hizmet sektörü

Sanayi sektörü

1. Yaþadýðýnýz çevrede hangi ekonomik faaliyetler yaygýndýr? Bu faaliyetlerin geliþmesinde neler etkili 
olmuþtur? Söyleyiniz. 

2. Sizce yurdumuzda hangi sektörlerin geliþmesine öncelik verilmelidir? Açıklayınız.
3. Ülkemizin kalkýnmasýnda, tarým sektörünün önemini araþtýrýnýz.
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1. Coðrafi Konum

Herhangi bir ülkenin dünya üzerindeki yeri o ülkenin coðrafi konumunu ifade eder. Coðrafi konum ,

bir yerdeki nüfus, yerleþme, ekonomi vb. faaliyetleri etkiler. 

Coðrafi konumun Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini aþaðýdaki etkinliði yaparak görelim.

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝ ETKÝLEYEN FAKTÖRLER

Ýklim özellikleriYeryüzü þekilleri NüfusCoðrafi konum

Coðrafi konum özellikleri Ekonomiye katkýsý

Üç tarafýnýn denizlerle çevrili olmasý ve boðazlara
sahip olmasý

Karadeniz’e komþu ülkeler ile diðer ülkeler arasýndaki deniz
ticareti boðazlar yoluyla yapýlýr ve böylece ülkemize stratejik
önem kazandýrýr. Turizm yoluyla çeþitli gelirler elde edilir.

Önemli/stratejik enerji ve yer altý kaynaklarýna sahip
olmasý ve bu kaynaklar bakýmýndan zengin ülkelere
komþu olmasý

Farklý mevsimlerin yaþanmasý

Asya, Avrupa ve Afrika Kýtalarýnýn birbirine en fazla
yaklaþtýðý yerde olmasý

Doðu ve Batý medeniyetlerinin buluþma noktasýnda
yer almasý

Bulunduðu bölgeye göre zengin su kaynaklarýna
sahip olmasý

Aþaðýdaki tabloda Türkiye’nin coðrafi konumu ile ilgili bazý faktörler ve bu faktörlerden bir tanesinin

ekonomiye katkýsý  açýklanmýþtýr. Siz de diðer faktörlerin etkisini tablodaki boþluklara yazýnýz.

ETKÝNLÝKG

A. ÜLKEMÝZ EKONOMÝSÝ HANGÝ SEKTÖRLERDEN OLUÞUR?
Trafikte seyreden bir araç düþününüz. Aracýn gideceði yere ulaþabilmesi; aracýn donanýmý, trafik

yoðunluðu, hava durumu, aracýn yükü gibi çeþitli þartlara baðlý olarak deðiþir. Bu þartlarýn olumlu

olmasý, aracýn gideceði yere zamanýnda ve saðlýklý bir þekilde ulaþmasýný saðlarken olumsuz olmasý ise

tam tersi bir durum ortaya çýkarýr. Ülkemizin ekonomisi de örnekte olduðu gibi çeþitli faktörlere baðlý

olarak þekillenir. Bu durumu e

Türkiye’nin 26o - 45o doðu boylamlarý ile 20o - 25o kuzey enlemleri arasýnda yer aldýðýný düþününüz.
Bu yeri atlasýnýzdan tespit ederek aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.
1. Ülkemizde yapýlan ekonomik faaliyetler bugünkünden farklý olur muydu? Sebebini belirtiniz? 
2. Bu konum Türkiye’nin ekonomisini nasýl etkilerdi? Açýklayýnýz.

ETKÝNLÝKG

B. TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝ ETKÝLEYEN FAKTÖRLER
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2. Yeryüzü Þekilleri

Yeryüzü þekilleri, ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde etkilemektedir. Düz alanlar çeþitli kolaylýklar

saðladýðýndan ekonomik faaliyetler için en fazla tercih edilen yerlerdir.

Yandaki grafikte Türkiye arazisinin yükselti basa-
maklarýna göre oraný verilmiþtir. Ön bilgilerinizden ve
atlasýnýzdan faydalanarak aþaðýdaki sorularý cevap-
landýrýnýz.
1. Türkiye arazisinin ne kadarýnda verimli bir þekilde
tarým yapýlabilir? Bu araziler Türkiye’nin nerelerinde
yoðunlaþmýþtýr?
2. Türkiye’de arazinin ne kadarý, tarýmda verimin
azaldýðý ve yerleþmenin zorlaþtýðý kuþakta yer alýr? Bu
araziler Türkiye’nin nerelerinde yoðunlaþmýþtýr?

ETKÝNLÝKG

Yükselti ve engebenin az olduðu yerler

ekonomik faaliyetleri olumlu yönde etkilemiþtir.

Kýyý ovalarý ile yükseltinin 500 m’den az olduðu

ovalarda çok çeþitli tarým ürünleri yetiþtirilmekte

ve yüksek  verim elde edilmektedir. Ham madde-

si tarýma dayanan sanayi kollarý bu alanlarda

yoðunlaþmýþtýr. Ülkemizdeki ekonomik faaliyet-

lerin önemli bir kýsmý bahsedilen yerlerdedir.

Ülkemiz arazilerinin büyük bir kýsmýnýn daðlýk ve

engebeli olmasý tarým, sanayi, ulaþým baþta olmak

üzere birçok ekonomik faaliyeti olumsuz yönde

etkilemiþtir. Buralarda yapýlan ekonomik faaliyet-

lerde giderler artmakta ve verimlilik düþmektedir.

Bunun yanýnda yükselti de ekonomik faaliyetleri

olumsuz etkilemektedir. Örneðin, yükseltinin 1500

m’den fazla olduðu alanlar tarýmsal faaliyetlerde

verimin azaldýðý yerlerdir.

3. Ýklim

Çöl ikliminin görüldüðü bir bölgede yaþadýðýnýzý düþününüz. Acaba zeytin, incir, turunçgil, çay gibi çok

çeþitli tarým ürünlerini yetiþtirebilir miydiniz? Bu ürünlere dayalý sanayi faaliyetleri geliþir miydi? Bu alan-

da hidroelektrik santralleri kurmak mümkün olur muydu? Þüphesiz bu faaliyetleri gerçekleþtirmeniz

oldukça güç olurdu. Çünkü iklim bir yerde yapýlan ekonomik faaliyetler üzerinde önemli bir etkiye sahip-

tir. Ýklim ülkemizdeki ekonomik faaliyetleri doðrudan ya da dolaylý þekilde etkilemiştir. Ülkemizin mevcut

konumundan kaynaklanan farklı iklim özellikleri ekonomik faaliyetlerin de çeşitlenmesini sağlamıştır.

İklimin ülkemizdeki ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini bazı örneklerle inceleyelim.
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Ülkemizin turistlik faaliyetleri üzerinde iklimin
önemli rolü vardýr. Farklý mevsimlerin yaþanmasý
önemli avantajlar saðlar. Buna baðlý olarak Ege ve
Akdeniz kýyýlarýnda kýyı turizmi geliþmiþken yüksel-
tinin kýþ sporlarý için uygun olduðu daðlarda ise
kayak turizmi geliþmiþtir. Turizme baðlý olarak
oluþan iþ kollarý ülkemiz için önemli bir gelir kay-
naðýdýr. Bu yolla her yýl ülkemize önemli miktarda
döviz saðlanmaktadýr. Örneðin, 2010 yýlýnda tu-
rizm sektöründen 20,8 milyar dolar gelir elde
edilmiþtir.

Ýklim þartlarý sanayi faaliyetlerinin geliþmesinde

önemli bir role sahiptir. Özellikle uygun iklim

þartlarýnýn yaþandýðý, ulaþým ve pazarýn da uygun

olduðu yerlerde sanayi faaliyetleri yoðun-

laþmýþtýr. 

Ülkemizde iklim þartlarýnýn uygun olduðu

yerlerde orman örtüsü ve buna baðlý olarak

çeþitli sanayi faaliyetleri geliþmiþtir. 

Ýklim çeþitliliði ülkemizde çok çeþitli tarým ürün-

lerinin yetiþtirilmesine imkân  saðlamýþtýr. Tarým

ürünlerinin çeþitliliði ve üretimin fazla olmasý,

tarýma dayalý endüstri kollarýnýn da geliþmesini

saðlamýþtýr. Ürünlerin bir kýsmý yurt içinde tüke-

tilirken bir kýsmý da (fýndýk, incir, tütün vb.)

ihraç edilerek ekonomiye katký saðlanýr.  

78 Türkiye’yi Tanýyalým

Ýklim þartlarýnýn ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini asgari düzeye indirmek için hangi

önlemler alýnabilir?
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OLAY ETKÝLERÝ

Kar yaðýþlarýnýn
yoðun görülmesi

Kýþ sporlarýnýn geliþmesine baðlý olarak turizm gelirlerin artmasý. Ulaþýmda zorluklarýn
yaþanmasý, bazý iþletmelerde maliyetin artmasý, açýk havada çalýþýlan tesislerin üretime
ara vermesi vb. 

Güneþlenme
süresinin uzun olmasý

Yaz mevsiminin
yaðýþsýz geçmesi

Yýl boyunca yaðýþýn
görülmesi

Donma olayýnýn
yaþanmasý

Aþaðýdaki tabloda Türkiye’nin ekonomisini etkileyen iklim olaylarýndan birii açýklanmýþtýr. Siz de diðer
iklim olaylarýnýn etkilerini tablodaki boþluklara yazýnýz. 

ETKÝNLÝKG

Yan tarafta Türkiye’nin 2011 yýlýna ait

nüfus piramidi görülmektedir. Piramide

bakarak; 

1. Nüfusun yaþ yapýsý hakkýnda neler

söyleyebilirsiniz? 

2. Nüfusun yaþ yapýsýnýn ülkemiz ekonomi-

sine saðlaladýðý avantajlar ve dezavantajlar

nelerdir? Tartýþýnýz. 

ETKÝNLÝKG

4. Nüfus

Ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde nüfus ve özellikleri önemli bir faktördür. Ülkemiz genç ve

dinamik bir nüfusa sahiptir. Fakat istihdam sýkýntýsýnýn yaþanmasý, nüfus artýþ hýzýnýn ve baðýmlý nüfus

oranýn fazla olmasý ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Buna karþýn nüfusun eðitilerek nitelikli

hâle gelmesi ve istihdamýn saðlanmasý durumunda ülkemiz için nüfus, önemli bir zenginlik olacaktýr. 

Kaynak: TÜÝK 2011

% %
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C. TÜRKÝYE’NÝN EKONOMÝ POLÝTÝKALARI SEKTÖREL DAÐILIMI 
NASIL ETKÝLEMÝÞTÝR?

Turistik amaçlý bir geziye çýkacaðýnýzý düþününüz. Gideceðiniz güzergâhý, nerede ne kadar kala-
caðýnýzý bir plan dâhilinde belirleyerek geziye çýkarsýnýz. Tüm bunlar seyahatinizi saðlýklý bir þekilde yapa-
bilmeniz içindir. Herhangi bir plan yapmadan çýkacaðýnýz seyahatte çeþitli sýkýntýlar yaþayabilirsiniz. Bu
örnekte olduðu gibi devletler de ekonomik faaliyetlerini yürütürken önceden bazý planlar yaparlar. Bu
planlarýn tamamý ekonomi politikalarýný oluþturur.

Ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarýnýn amacý; doðal ve beþerî kaynaklarý en iyi þekilde kullan-
mak, istihdamý arttýrmak, dengeli gelir daðýlýmý oluþturmak ve ekonomik iliþkileri yürüterek istikrarlý
kalkýnmayý saðlamaktýr. Bu amaçla Cumhuriyetin kuruluþundan günümüze kadar farklý dönemlerde
çeþitli çalýþmalar yapýlmýþtýr. 

1. 1923 - 1932 Dönemi
Cumhuriyet kurulduktan sonra ekonomik kalkýnmanýn saðlanmasý için çeþitli çalýþmalarýn yapýlmasý

gerekiyordu. Bu amaçla 17 Þubat 1923’te Ýzmir Ýktisat Kongresi toplanmýþtýr. Kongrede; devletin
ekonomiyi özendirici ve düzenleyici olarak etkili olmasý kararlaþtýrýlmýþ, siyasi baðýmsýzlýðýn ekonomik
baðýmsýzlýkla güçlendirilmesi hedef alýnmýþtýr. Cumhuriyetin ilk beþ yýlýnda yapýlan uygulamalar bu kong-
rede alýnan kararlara göre þekillenmiþtir.

Bu dönemde tarým ve sanayi alanýnda da önemli geliþmeler yaþanmýþ, bu sektörleri destekleyecek
politikalar izlenmiþtir. Bunun için 1925 yýlýnda aþar vergisi kaldýrýlmýþ, 1926 yýlýnda da tarýmda
makineleþmenin saðlanmasý için teþvikler verilmiþtir. Ziraat Bankasý vasýtasýyla çiftçilere kredi imkâný
saðlanmýþtýr. Sanayi kuruluþlarýnýn teþviki ve korunmasý için 1927 yýlýnda Teþviki Sanayi Kanunu ve
Gümrük Kanunu çýkarýlmýþtýr. 

1929 yýlýnda bütün dünyayý sarsan ekonomik bunalým nedeniyle büyük ölçüde devletçilik politikasý
uygulanmaya baþlanmýþ, yabancý rekabete karþý korunmak için yüksek gümrük vergileri konulmuþtur.

2. 1932 - 1950 Dönemi 

Bu dönemde, ülke sanayisinin temelini oluþturacak yatýrýmlarýn gerçekleþtirilmesi için karma ekono-
mi sistemi ve o dönem için dünyada kabul edilen sanayi planlarýnýn uygulanmasý benimsenmiþtir.

Devletin ekonomideki etkinliðini arttýrmak için 1933 yýlýnda Sümerbank kurulmuþtur. Özel sermaye
birikiminin yetersizliði nedeniyle Türkiye, 1933 yýlýnda devletçilik yoluyla sanayileþme politikasýna
geçmiþtir. Planlý sanayileþmeyi saðlamak  için 1933-1937 yýllarý arasýnda I. Beþ Yýllýk Sanayi Planý, 1938-
1942 yýllarý arasýnda da II. Beþ Yýllýk Sanayi Planlarý uygulanmýþtýr. Fakat II. Dünya Savaþý nedeniyle bu
plan gerçekleþememiþtir. Bundan dolayý savaþ ekonomisi (yatýrýmlarýn azaltýlýp kaynaklarýn daha çok
savunma amaçlý kullanýlmasý) uygulanmýþ ve Millî Ekonomiyi Koruma Kanunu çýkarýlmýþtýr. Savaþ son-
rasýnda ekonomide devletçilik politikasýnýn etkisi azaltýlmaya çalýþýlmýþtýr. 1947 yýlýnda hazýrlanan liberal
karakterli bir kalkýnma planý 1948-1952 yýllarý arasýnda uygulan-
mýþtýr. 

3. 1950 - 1960 Dönemi

Türkiye’de ekonomik kalkýnmanýn en hýzlý yaþandýðý dönemler-
den biridir. Ekonomide devletin etkisi azaltýlmýþtýr. Altyapý çalýþma-
larýna önem verilmiþ, ayrýca önemli kara yollarý, sulama, liman,
enerji projeleri hayata geçirilmiþ ve Türkiye âdeta bir þantiye görü-
nümü kazanmýþtýr (Fotoðraf 1). Tarýmda önemli geliþmeler saðlan-
mýþ fakat sanayiye yeterince önem verilmemiþtir. 

4. 1960’tan Sonraki Dönem

Türkiye'de 1960'tan itibaren ekonomik, sosyal ve kültürel kalkýnmanýn hýzlandýrýlmasý amacýyla
kalkýnma planlarýnýn uygulanmasý fikri benimsenmiþ, buna baðlý olarak 30 Eylül 1960 tarihinde
baþbakanlýða baðlý Devlet Planlama Teþkilatý (DPT) kurulmuþtur. 

Fotoðraf  1: 1950-60 döneminin önemli                  
yatýrýmlarýndan Sarýyar Barajý
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5. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planlarý

1962 yýlýnda yapýlan ve bir yýl uygulanan kalkýnma planýnýn baþarýlý olmasý üzerine beþ yýllýk kalkýnma
planlarý hazýrlanmýþ ve ilk plan 1963 - 1967 yýllarý arasýnda uygulanmýþtýr. Bu tarihten günümüze kadar
dokuz tane kalkýnma planý hazýrlanmýþ ve son plan da 2007-2013 yýllarýný kapsayacak þekilde düzenlen-
miþtir.

Kalkýnma planlarý ile ekonominin sektörel daðýlýmý, ithalat, ihracat, yatýrýmlar, kamu harcamalarý
önceden belirlenen hedefler doðrultusunda gerçekleþtirilmektedir. 

Türkiye'deki planlama yaklaþýmýnýn en belirgin özelliði özel kesimi yatýrýma teþvik etmesidir. 1980
sonrasýnda devlet imalat sanayisi yatýrýmlarýný önemli ölçüde azaltmýþ, altyapý yatýrýmlarýna aðýrlýk ver-
miþtir. 

24 Ocak kararlarý ile devletin ekonomiye müdahalesi azaltýlmýþtýr. 1983 yýlýndan itibaren de ekono-
mide dýþa açýlma süreci baþlamýþ, giderek bölgesel ve küresel etkilere daha açýk hâle gelmiþtir. 1982
Anayasasý da planlý kalkýnmayý ve planlarýn devlet tarafýndan hazýrlanmasýný hükme baðlamýþtýr.

1923-25 1950 1970

1990

ETKÝNLÝKG

Aþaðýda Türkiye’de millî gelirin farklý yýllara ait sektörel daðýlýmý verilmiþtir. Buna göre;
1. Türkiye ekonomisinin sektörel daðýlýmýnda uygulanan ekonomik politikalarýn etkisi nasýl olmuþ-

tur? Tartýþýnýz.
2. Yýllara baðlý olarak en fazla deðiþim hangi sektörde olmuþtur? Bu deðiþim neyi ifade eder?

Söyleyiniz.
3. Sektörlerdeki deðiþimi göz önüne alarak Türkiye ekonomisinin geleceðe yönelik sektörel daðýlýmý 

hakkýnda senaryolar oluþturunuz.

Kaynak: TUİK, 2011

1995 2010

%58.4

%24.8

%16.8

%43,9 %45,3

%10,8

%47,1
%39,1

%13,8 %16,6

%46,7

%36,7

Hizmet Sanayi Tarım

%56
%32

%12

%72.6

%19.6

%7.8
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6. Türkiye’de Mekânsal Farklýlýklara Yönelik Uygulamalar ve Teþvik Politikalarý 
Ülkemiz içinde mekânsal farklýlýklardan dolayý her yerin eþit düzeyde geliþmesi mümkün deðildir.

Þartlarýn uygun olduðu alanlar fazla geliþirken uygun olmadýðý yerler ise daha az geliþir. 

Mekânlar arasýndaki geliþmiþlik seviyesinin büyük ölçüde farklýlýk göstermesi çeþitli problemlere

neden olur. Bunun için ülkemizin geliþmemiþ yörelerinde yapýlacak yatýrýmlarý özendirmek ve dengeli

kalkýnmayý saðlamak için teþvik uygulamalarý yapýlmaktadýr. Bu uygulamalar ile vergi indirimi veya

ertelemesi, arsa temini, araç gereç alýmýnda gümrük vergisi, KDV indirimi veya muafiyeti, ucuz enerji gibi

çeþitli kolaylýklar saðlanmaktadýr.

Ülkemizde teþvik politikalarý 1927 tarihli "Teþviki Sanayi Kanunu"na kadar uzanmaktadýr. 1924, 1927

ve 1951 yýlýnda çýkarýlan kanunlarla sanayi yatýrýmları teþvik edilmiþtir.    Çeþitli dönemlerde teþvik poli-

tikasý uygulamalarý devam etmiþ, 2005 yýlýnda Teþvik Yasasý’nýn kapsamý geniþletilerek 49 il bu yasa kap-

samýna alýnmýþtýr.

Atatürk diyor ki “Yeni Türkiye’mizi layýk olduðu seviyeye eriþtirebilmek için mutlaka
ekonomimize birinci derecede ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü zamanýmýz tama-
men bir ekonomi devresinden baþka bir þey deðildir.’’

Teþvik politikalarýný uygulayan bir yönetici olduðunuzu düþününüz.

1. Ülkemizin hangi yörelerine teþvik politikasý uygulardýnýz? Niçin? Tartýþýnýz.

2. Hangi sektörün geliþmesi için teþvik uygulardýnýz? Söyleyiniz.

3. Yapacaðýnýz uygulamada ne tür kolaylýklar saðlardýnýz? Sebeplerini tartýþýnýz.

4. Yakýn çevrenizde hangi sektöre teþvik uygulanmasýný isterdiniz? Bunda bulunduðunuz yerin

hangi özelliðini dikkate alýrdýnýz? Söyleyiniz.

ETKÝNLÝKG

Süre: 1 Hafta

Teþvik kapsamýndaki illeri tespit ederek Türkiye dilsiz haritasý üzerine yerleþtiriniz. Teþvik uygula-

malarýnýn yakýn illerden bir tanesine saðlayacaðý katkýlarý araþtýrarak çalýþmanýzý, sýnýfta arkadaþlarýnýzla

tartýþýnýz. 

ÝNTERNET ARAÞTIRMASI@
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1. Ýnsanlarýn Dilinden Tarým ve Hayvancýlýk

“ Konya’da tarým aletleri imalatçýsýyým. Tarým aletleri satmak için Türkiye’nin doðusunu büyük ölçüde
dolaþtým. Anadolu’nun doðusunu genel olarak daðlýk ve engebeli alanlar kaplamýþ. Tarým ancak daðlar
arasýnda kalan ovalarda yapýlabiliyor. Yükseltinin fazla olmasý, yaz mevsiminin kýsa, kýþ mevsiminin de
uzun olmasý birçok tarým ürününün yetiþmesini engelliyor. Bazen de þiddetli soðuklardan donma olayý
yaþanýyor ve tarým ürünleri büyük zarar görüyor.  

Çay, muz ve narenciye gibi ürünler burada yetiþtirilemiyor. Sözü edilen ürünler, farklý bir iklimin
yaþandýðý Karadeniz ve Akdeniz kýyýlarýndan getirilerek burada tüketiliyor. Buradaki çiftçiler Konya Ovasý veya
Çukurova’da yaþayanlar kadar þanslý deðiller.
Doðudaki çiftçilerin bir kýsmý tarým makinelerinden
yeterince faydalanamýyor. Karadeniz boyunca
uzanan daðlýk kuþaðýn hâkim olduðu engebeli yer-
lerde yaþayan insanlarýn da bu konuda sýkýntý
yaþadýklarýný biliyorum. Yurdumuzun doðusunda
yaþayan insanlarýn asýl geçim kaynaðýný hayvancýlýk
oluþturuyor ve genellikle bozkýrlarda küçükbaþ hay-
vancýlýðý tercih ediyorlar. Erzurum ve Kars civarýnda
yaþayanlar ise büyükbaþ hayvancýlýkla uðraþýyorlar
(Fotoðraf 1). Hayvanlarý otlatmak için meralardan
faydalanýyorlar. Aþýrý otlatma yüzünden meralar
zarar görüyor. Mera hayvancýlýðý yapýldýðý için et ve
süt verimi ahýr hayvancýlýðýna nazaran daha düþük,
Marmara Denizi çevresi hariç bu durum tüm Türkiye
için de geçerlidir, diyebiliriz.”

1. Fotoðraflarda görülen faaliyetlerin yapýlmasýnda sizce hangi faktörler etkilidir ?
2. Yakýn çevrenizde bu ekonomik etkinliklerden hangisi yapýlmaktadýr? Niçin bu faaliyetler tercih 

edilmektedir? Tartýþýnýz.

ETKÝNLÝKG

1 2

3 4

D. TÜRKÝYE’DE TARIM VE HAYVANCILIK

Fotoðraf 1: Gür otlaklarda yapýlan büyük-
baþ hayvancýlýk
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“ Konya Ovasý’nda tarýmla uðraþan bir çiftçiyim. Küçükbaþ hayvancýlýk ve tahýl tarýmý baþlýca
ekonomik etkinliklerimizdendir. Yaþadýðým yer ve çevresi Türkiye’nin tahýl üretiminde önemli bir
bölgedir. Her ne kadar gübre ve kaliteli tohum kullanýp düz bir ovada, rahat bir þekilde, makineli tarým
yapsak da üretimimizde yýldan yýla dalgalanmalar görülür.”

“ Trabzon’dan göç edip Karacabey Ovasý’na (Bursa) yerleþen bir çiftçiyim. Marmara Denizi çevresinde
bu iþle uðraþan çiftçiler olarak þanslýyýz. Ýklim ve yer þekilleri çok büyük imkânlar sunuyor. Anadolu’nun
batýsýndaki Ege Denizi kýyýlarýnda yaþayan çiftçiler gibi biz de ahýr hayvancýlýðýna yönelerek daha fazla
verim elde ettik. Ahýr hayvancýlýðý alanýnda Türkiye’nin diðer kesimlerine nazaran oldukça ilerdeyiz.
Bununla birlikte halkýmýzýn bir kýsmý da balýkçýlýkla uðraþmaktadýr. Yaþadýðým yerde kümes hayvancýlýðý
ve ipek böcekçiliði diðer bölgelere göre daha fazla geliþmiþtir. Fakat son yýllarda suni ipeðin yaygýnlaþ-
masý sebebiyle ipek böcekçiliði ile uðraþanlar zor durumda kalmýþtýr. 

Doðu Karadeniz kýyýlarýnda yaþayan çiftçilerin tarým konusunda bizim kadar þanslý olduðunu
söyleyemem. Yeryüzü þekillerinin engebeli olmasý tarým için büyük engel teþkil etmektedir. Zaten parçalý
ve az olan tarým arazilerinde yeterince makine kullanýlamayýþý da büyük bir problemdir. Buna raðmen
iklim, yüzey þekillerinin uygun olduðu yerlerde birçok tarým ürününü yetiþtirmemize imkân saðlamak-
tadýr. Doðu ve Batý Karadeniz’de iklimin de etkisiyle büyükbaþ hayvancýlýk geliþmiþtir. Karadeniz
Bölgesi’nde balýkçýlýk vazgeçilmez bir uðraþtýr. Ülkemizde balýkçýlýðýnýn yaklaþýk % 75’i burada yapýlmak-
tadýr. Fakat gün geçtikçe balýkçýlýk konusunda da sýkýntý yaþýyoruz. Denizlerin kirletilmesi bu sorunlardan
sadece biridir. “

“ Çukurova’da çiftçilikle uðraþan bir ziraat mühendisiyim. Harran Ovasý ile Antalya arasýnda bulu-
nan tarým arazileri hakkýnda detaylý bilgi sahibiyim. Tarým yapmak için Türkiye’nin en avantajlý yerinde
yaþamaktayým. Týpký Karadeniz ve Ege kýyýlarýnda yer
alan alüvyal ovalar gibi Akdeniz kýyýlarýndaki alüvyal
ovalar da tarým için bize oldukça güzel imkânlar
sunar. Yaþadýðým yerde ýlýman iklim þartlarýnýn etki-
siyle yýlda birden fazla ürün almaktayýz. Genellikle
buðdayý hasat ettikten sonra yerine mýsýr, soya fasul-
yesi gibi tarým ürünleri ekeriz. Toroslarda ise nüfusun
geçim kaynaðý hayvancýlýktýr. Buradaki çiftçiler baþta
kýl keçisi olmak üzere küçükbaþ hayvancýlýkla uðraþýr-
lar (Fotoðraf 2). 

Gaziantep - Þanlýurfa Platolarý çevresinde de ekim-
dikim iþleri ve küçükbaþ hayvancýlýkla uðraþýlmak-
tadýr.Güneydoðu Anadolu Projesi (GAP) ile Diyarbakýr,
Gaziantep ve Þanlýurfa üçgeninde kalan geniþ bir
bölgede sulu tarýma geçildi.  Ancak  su bilinçsizce kul-
lanýlýrsa topraða zarar verebilir. Bunu da unutmamak
gerek. GAP sayesinde daha önce burada yetiþemeyen
birçok tarým ürünü yetiþmeye baþladý. Hatta bir
zamanlar ülkemizde en fazla Akdeniz ve Ege kýyýlarýn-
da yetiþtirilen pamuk, bugün en fazla GAP bölgesinde
yetiþtirilmektedir (Fotoðraf 3). GAP’ýn hâlâ ulaþamadýðý
yerler de var. O yerlerde de nadas denilen yöntem
uygulanarak tarlalar bir yýl ekilir bir yýl da  boþ býrakýlýr.
Anadolu’nun orta kesiminde yaþayan çiftçiler de sula-
manýn yetersiz olduðu yerlerde bu yöntemi uyguluyor.
Doðu Karadeniz’de, yağış yeterli olduðundan nadasa
ihtiyaç duyulmaz.” Fotoðraf 3: GAP’ýn uygulandýðý bölgelerde yoðun 

olarak yetiþtirilen tarým ürünlerinden pamuk

Fotoðraf 2: Bozkýrlarda yapýlan küçükbaþ
hayvancýlýk
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2. Tarýmýn Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Tarım sektörü gıda gereksiniminin karşılanması, sanayi
sektörüne hammadde  sağlaması, ihracata ve istihdama
katkısı yönünden ülke ekonomisi açısından önemli yer
tutar. Tarımın ekonomimiz içerisindeki payı yıllar içe-
risinde oransal bir azalma göstermektedir.
Cumhuriyetin kurulduğu yıl tarım sektörünün
GSMH içindeki payı %42.8 iken, 1970’li yıllarda
%36.0, 1980 yılında %25, 1990 yılında %16, 2000
yılında %13.5, 2003 yılında %12.6, 2009 yılında
ise 8,3 düzeyine düşmüştür. Türkiye’de tarım sek-
törünün GSMH’daki payının giderek azalması, sana-
yileşme ve hizmetler sektörlerinde gelişmeye daha çok
önem verilmesinin bir sonucudur. Tarımda sermaye biriki-
minin ve teknoloji kullanımının artmasıyla tarımın istihdamdaki
payı 1980’de %50.6 iken, 2003’te %33.9’e 2010 yılında ise % 25,2'ye gerilemiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, başta
ekonomi olmak üzere tüm alanlarda
ülkenin ilerlemesine yönelik çaba sarf
edilmiştir.  Bu yıllarda ekonomimiz büyük
oranda tarıma dayanıyordu. Bu nedenle
tarıma yönelik uygulamalara öncelik veri-
liyordu. Atatürk; "Milli ekonominin temeli
ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkın-
maya büyük önem vermekteyiz. Köylere
kadar yayılacak programlı ve pratik çalış-
malar, bu maksada erişmeyi kolaylaştıra-
caktır.” demiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren
tarıma yönelik uygulamalara yer verilmiş-
tir. köylüye üretim desteği sağlamak için
Ziraat Bankası aracılığıyla uzun vadeli

faizsiz krediler verilmiştir.Kooperatifçiliğe de önem verildi. Tarım Kredi Kooperatifleri,  Veterinerlik, Ziraat
Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı.

Aþaðýda Türkiye’de tarým faaliyetlerini etkileyen faktörler verilerek bunlarýn bir tanesi örnek çalýþma-

da açýklanmýþtýr. Siz de diðer faktörlerin etkisini defterinize yazarak arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. 

Örnek çalýþma

Sulamanýn etkisi: Ülkemizde yarý kurak iklim þartlarýnýn görülmesi tarýmda sulamayý gerekli kýlmak-

tadýr. Özellikle aþýrý buharlaþmanýn olduðu yaz mevsimindeki þiddetli kuraklýk sulamaya duyulan ihtiyacý

artýrmaktadýr. Sulama konusundaki önemli sorunlardan biri de suyun aþýrý kullanýlarak topraktaki tuzlan-

manýn artmasý ve buna baðlý olarak veriminin azalmasýdýr. Son yýllarda GAP bölgesinde bu sorun yaþan-

maktadýr.

Tarýmý etkileyen faktörler: Ýklim, yer þekilleri, toprak bakýmý, gübreleme, tohum ýslahý,

makineleþme, pazarlama, ilaçlama, tarýmý destekleyen kuruluþlardýr.

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO
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TARIM ÜRÜNLERÝ

Tahýllar

Buðday

Arpa

Pirinç

Yulaf

Çavdar

Baklagiller

Nohut

Fasulye

Mercimek

Sanayi Bitkileri*

Tütün Pamuk

Keten Kenevir

Haþhaþ  Anason

Gül Çay

Þeker pancarý

Yað Bitkileri

Ayçiçeði

Soya 

fasulyesi

Yer fýstýðý

Zeytin

Mısır

Yem
BitkileriElma

Turunçgil

Muz

Fýndýk

Ýncir

Kayısı
Sebze

Meyve

Baðcýlýk

Yumrulu Bitkiler

Patates

Soðan

3. Türkiye’de Yetiþtirilen Baþlýca Tarým Ürünleri

Türkiye’de yetiþtirilen tarým ürünlerinin ekim alaný çeþitli faktörlere baðlý olarak yayýlýþ göstermiþtir.

Bazý ürünlerin ekim alaný çok geniþ bazýlarýnýn dardýr. Ancak teknolojinin tarýma uygulanmasý ve sula-

ma imkânlarýnýn geliþtirilmesi ile birlikte çeþitli tarým ürünlerinin ekim alaný geniþlemiþtir. Örneðin

pamuk daha önce Akdeniz ve Ege Denizi kýyýlarýnda yetiþtirilirken GAP’ýn faaliyete geçmesi ile bu

ürünün ekim alaný geniþlemiþtir.

Ülkemizin ekonomisine katkýsý olan ürünler aþaðýdaki þemada gösterilmiþtir (Þekil 1). Bu ürünler

dýþýnda da ülkemizde çok sayýda tarým ürünü yetiþtirilmektedir. 

ETKÝNLÝKG

Þekil 1: Türkiye’de yetiþtirilen tarýmsal ürünlerin þemasý

* Günümüzde geliþen teknoloji ile tarımsal ürünlerin büyük çoğunluğu sanayide kullanýlmaktadýr. Yukarýdaki
þemada ülkemiz sana-yisinde önem taþýyan bazý bitkiler sanayi grubuna alýnmýþtýr. Þemada gösterilen bazý
ürünler ayný anda birden fazla kategori içinde yer alabilir. Örneðin, zeytin hem sanayi hem yað bitkileri arasýn-
da yer alýr.

Yukarıdaki grafiklerde Türkiye’nin  yıllara bağlı olarak tarımsal istihdamı ve GSYİH deki payı göste-
rilmiştir. Grafiklere bakarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Tarımsal istihdam oranı düşerken tarımsal üretimin artması Türkiye’nin gelişmişliği ile ilgili nasıl bir
bilgi verir? Tartışınız
2. Tarımsal üretim ile tarımsal üretimin GSYİH içerisindeki payının yıllar içerisindeki değişiminin para-
lel olmamasının nedenini nedir? 
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Ülkemizde haþhaþ, tütün, pirinç, keten,  kenevir gibi bazý tarým ürünleri Gıda Tarým ve Hayvancılık

Bakanlýðý tarafýndan verilen özel izin ile sadece belirtilen yerlerde yetiþtirilmektedir. 

Sizce böyle bir uygulamaya neden ihtiyaç duyulmuþtur? 

BÝLGÝ NOTUC

Haritalarda, Türkiye’de yetiþtirilen bazý tarým

ürünlerinin daðýlýþý verilmiþtir. Bu haritalarý

inceleyerek verilen ürünlerin hangi iklim şart-

larında yetiştiğini söyleyiniz.

ETKÝNLÝKG
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Kaynak : TUÝK

1950 1980 1990 2000

208 95.889 122.750 140.000

1960 1980 1990 2000 2010

123 750 860 630 1320

1953 1980 1990 2000 2010

46 250 375 470 600

1950 1990 2000 2010

41,3 1474 1210 3572

1980 1990 2000 2010

10,1 15,3 22 26,0

Yýllar

Buðday (milyon ton)

1927 1950 1980 1990 2000 2010

1,3 3,8 16,5 20,0 21 21,8

Mýsýr (bin ton) 129 628 1240 2100 2300 4210

1935 1955 1980 1990 2000 2010

1,3 2,9 5,3 7,3 8 7,6

Aþaðýda Türkiye’de yetiþen bazý tarým ürünlerinin yýllara göre üretim miktarý tablo hâlinde verilmiþtir.

Bu ürünlerden ekonomimiz içinde önemli yer tutan üç tanesini seçerek üretim grafiðini çiziniz ve bu

ürünlerin üretim miktarýndaki deðiþimi yorumlayýnýz.

Yýllar 1955 1980 1990 2000 2010

Baklagiller (bin ton) 487 817 2188 1316 1235

Yumrulular (bin ton) 1450 4110 5590 8857 5784

Yýllar 1950 1980 1990 2000 2010

Pamuk (bin ton) 118,4 500,0 654,9 880 2600

Þeker pancarý (bin ton) 8550 6766 13.990 18781 16.400

Üretim

Yýllar

ETKÝNLÝKG

Üretim

Yýllar

2010

236.000

Üretim

Yýllar

Yýllar

Sebze (milyon ton)

Yýllar

Çay (kuru) (ton)

Yýllar

Fýndýk (bin ton)

Yýllar

Ayçiçeði (bin ton)

Yýllar

Arpa
(milyon ton)

Yýllar

Turunçgil (bin ton)
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Tarým ürünü
Türkiye’de yetiþtiði 

yerler
Hangi iklim þartlarýna

uyum saðlar?
Hangi alanlarda

kullanýllýr?

Sebze

Yer fýstýðý

Çay

Muz

Haþhaþ

Soya
fasulyesi

Aþaðýdaki tabloda verilen tarým ürünlerinin Türkiye’deki daðýlýþýný araþtýrarak bu ürünlerin yetiþtiði
yerler ve iklim þartlarýný, kullaným alanlarýný tablodaki boþluklara yazýnýz.

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO

Büyükbaþ 
hayvancýlýk

Küçükbaþ 
hayvancýlýk

Ýpek 
böcekçiliði

Arýcýlýk
Kümes 

hayvancýlýðý

HAYVANCILIK

4. Türkiye’de Hayvancýlýk

Türkiye’de, iklim þartlarý ve yer þekillerinin farklýlýðýna baðlý olarak hayvancýlýk faaliyetleri çeþitlilik
göstermiþtir. Bu þartlar hayvancýlýk faaliyetlerinin daðýlýþý üzerinde de  etkili olmuþtýr. Büyükbaþ ve küçük-
baþ hayvancýlýk ile kümes hayvancýlýðý, arýcýlýk geniþ alanlarda yapýlmaktadýr. Türkiye’deki hayvancýlýk
faaliyetleri aþaðýdaki þemada olduðu gibi altý ana gruba ayrýlýr.

Su ürünleri

a. Büyükbaþ ve Küçükbaþ Hayvancýlýk

Tarýmsal nüfusumuzun önemli bir kýsmý büyükbaþ ve küçükbaþ hayvancýlýkla uðraþmaktadýr. Bu hay-
vancýlýk faaliyetleri çeþitli sanayi kollarýna ham madde kaynaðý saðlamakta ve bu yolla elde edilen
mamül maddelerin önemli bir kýsmý ihraç edilmektedir. Ülkemizde hayvan soylarýnýn büyük bir kýsmý
yerli ýrklardan oluþtuðu için istenilen oranda verim elde edilememektedir. Fakat son yýllarda verim artýþýný
saðlayacak çeþitli çalýþmalar yapýlmaktadýr. 

Büyükbaþ ve küçükbaþ hayvancýlýðýn daðýlýþýný aþaðýdaki haritalarý inceleyerek görelim.
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Hayvancýlýk Türleri Faydalanma  alaný Yoðunlaþtýðý yerler

Büyükbaþ
hayvancýlýk

Küçükbaþ
hayvancýlýk

Koyun, keçi, .................... Dericilik, .......................

Aþaðýdaki haritada Türkiye’deki büyükbaþ ve küçükbaþ hayvan türlerinin sayýsal daðýlýþý göste-

rilmiþtir. Atlasýnýzdan  ve ön bilgilerinizden de faydalanarak;

1. Ýklim ve yer þekilleri ile hayvancýlýðýn daðýlýþý arasýndaki iliþkiyi tartýþýnýz.

2. Hayvan türlerinin daðýlýþýndan faydalanarak aþaðýdaki tabloyu, verilen örnekteki gibi tamamlayýnýz.

ETKÝNLÝKG

Türkiye’de büyükbaþ
hayvancýlýðýn sayýsal
daðýlýþý
Kaynak: TUİK - 2010
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Türkiye’de küçükbaş
hayvan (koyun) daðýlýþý
Kaynak: TUİK - 2010

Türkiye’de küçükbaş
hayvan (keçi) daðýlýþý
Kaynak: TUİK - 2010
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b. Ýpek Böcekçiliði

Ýpek böceði adý verilen hayvanýn ördüðü kozalarýn çok ince, esnek, saðlam ve parlak liflerinden ipek
elde edilir. Çok deðerli bir tekstil ürünü olup çeþitli alanlarda kullanýlýr. 

Ana yurdu Uzak Doðu olan ipek böcekçiliði çok eski tarihlerden beri ülkemizde dut aðacýnýn yaygýn
olduðu yerlerde yapýlmaktadýr. 

Yýllar Yaþ koza üretimi (ton)

1940 3014

1950 2500

1980 1707

1990 2170

1995 271

2002 100

2010 126

ETKÝNLÝKG
Aþaðýdaki tablo ve haritayý inceleyerek;

1. Ýpek böcekçiliðinin yapýldýðý illeri söyleyiniz.

2. Ýpek böcekçiliði üretiminde yýllara göre meydana gelen deðiþimin sebeplerini açýklayýnýz.

Büyükbaþ ve küçükbaþ
hayvancýlýðý etkileyen

faktörler

Bu faktörler hayvancýlýðý nasýl etkiler?

Yer þekilleri 

Ýklim ve bitki örtüsü

Hayvan soylarýnýn 
ýslahý

Otlaklarýn ýslahý 

Ülkemizin büyük bir kýsmýnda mera hayvancýlýðý yapýlmaktadýr. Otlatmanýn
çimlenme döneminde, nemli dönemlerde ve aþýrý þekilde yapýlmasý otlakla-
rýn zayýflamasýna sebep olmaktadýr. Buna baðlý olarak hayvanlarda beslen-
me sorunu yaþanmakta ve verimin azalmasýna sebep olmaktadýr.

Yem üretiminin 
arttýrýlmasý

Üreticiye teþvik
verilmesi

Pazarlama

Ahýr hayvancýlýðýnýn 
geliþtirilmesi

ETKÝNLÝKG
Aþaðýdaki tobloda ülkemizde büyükbaþ ve küçükbaþ hayvancýlýðý etkileyen faktörler verilerek bu fak-

törlerden bir tanesinin etkisi açýklanmýþtýr. Siz de diðer faktörlerin etkisini tablodaki boþluklara yazýnýz.
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d. Kümes Hayvancýlýðý

Günümüzde kümes hayvancýlýðý giderek
önemi artan bir faaliyettir.  Önceleri aile
tavukçuluðu þeklinde olan bu faaliyet, artýk
modern yöntemlerle ticari amaca yönelik
olarak tavuk çiftliklerinde yapýlmaktadýr.
Tavuk çiftlikleri ülkemizin hemen her yöre-
sinde özellikle nüfusu kalabalýk þehirlerin
yakýnýnda bulunmaktadýr. Ýhracata yönelik
olarak Marmara ve Ege'de modern tavuk
çiftlikleri kurulmuþtur. Tavukçuluðun yaygýnlaþmasýnda et ve yumurtanýn ucuza elde edilmesinin de etki-
si vardýr.

e. Su Ürünleri

Ülkemiz su ürünleri bakýmýndan büyük bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde deniz, tatlı su ve kültür
balıkçılığı yapılmaktadır. Ülkemizdeki balýk avcýlýðýnýn büyük bir kýsmý Karadeniz’den saðlanýr. Bunu
Marmara, Ege ve Akdeniz takip eder.

Türkiye balýkçýlýk açýsýndan elveriþli þartlara sahip olmasýna raðmen balýkçýlýðýn yeterince
geliþmemesinin sebepleri nelerdir?

c. Arýcýlýk

Albert Einstein’in “Arýlar yok olduðunda insanlar en fazla dört yýl yaþayabilir.” sözü ile
arýcýlýðýn, ekosistemlerin iþleyiþi açýsýndan önemine deðinerek insanlýk için vazgeçilmez olduðunu belirt-
miþtir. Bu önemli sektör ülkemizin çeþitli bölgelerinde geliþme imkâný bulmuþtur.

Ülkemiz doðal bitki örtüsünün çeþitliliðine baðlý olarak arýcýlýk bakýmýndan oldukça elveriþli þartlara
sahiptir. Arýlarýn beslenme kaynaðý olan çiçekli bitkilerin ve çam aðaçlarýnýn varlýðý arýcýlýk faaliyetini
olumlu yönde etkilemiþtir. Arý ürünlerine talebin fazla olmasý ve yatýrým giderlerinin az olmasý arýcýlýðýn
yaygýnlaþmasýný saðlamýþtýr. 

Arýlar bal üretiminin yaný sýra bitkilerin çiçeklenme zamanýnda tozlaþmayý saðlayarak meyve oluþu-
munu gerçekleþtirir ve bitkisel üretim için çok büyük önem arz eder. 

Yýl Kovan

sayýsý (bin)

Bal üretimi

(bin ton)

1940 1149 5,3

1960 1487 9,7

1980 2225 25,2

1990 3283 51,3

2000 4266 61,9

2010 5602 81

ETKÝNLÝKG
Aþaðýdaki tablo ve haritayý inceleyerek;

1. Arýcýlýðýn Türkiye’deki daðýlýmý üzerinde etkili olan faktörleri söyleyiniz. 
2. Arý kovaný ve bal üretiminde meydana gelen deðiþim ile bu deðiþimin sebeplerini tartýþýnýz.

TÜİK 2011
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Hayvan türleri
(Milyon baþ)

1935 1950 1990 1995 2000 2010

Sýðýr 6,5 10,1 11,4 11,8 10,8 11,4

Koyun 13,6 23,0 40,5 33,4 28,5 23,0

Keçi 11,7 18,5 11,0 9,1 7,2 6,2

Diðer
(Deve, yük hay-
vaný, manda vb.)

2,8 3,6 2,1 1,8 1,0 0,6 

Aþaðýdaki tabloda Türkiye’deki büyükbaþ ve küçükbaþ hayvan sayýsýnýn yýllara göre daðýlýmý ve-

rilmiþtir. Tablodaki verileri, örnekteki gibi grafik hâline getirerek yorumlayýnýz.

1935 1950 1990 1995 2000 2010

3

15

12

6

9

milyon baþ

Amaç: Tarým ve hayvancýlýðý, yaþadýðý bölgenin þartlarýna  uygun olarak geliþtirmeye yönelik alterna-
tifleri üretmek.
Süre: 3 hafta
Yöntem: Çalýþmanýz için kitabýnýzýn sonunda yer alan proje hazýrlama basamaklarýný takip ediniz.

1.Yaþadýðýnýz yer,  ekonomik faaliyette bulunma açýsýndan  tarýma mý yoksa hayvancýlýða mý daha

uygundur? Tespit ediniz.

2.Tarýmý ya da hayvancýlýðý geliþtirmeye yönelik ne gibi faaliyetler yapabilirsiniz? Önerilerde bulununuz. 
3. Bu önerileri konu alan bir proje hazırlayınız. 
4. Hazýrladýðýnýz projeyi  sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

ETKÝNLÝKG

PROJE ÇALIÞMASIY

Sýðýr Koyun Keçi Diðer

Yýllar

TÜİK 2011
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Büyükbaþ hayvancýlýk

türüdür.

türüdür.

...................Mera hay-
vanclýðý

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

civarýnda
yoðundur.

verimi da-
ha yüksektir.

Küçükbaþ hayvancýlýk

türüdür.           

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

culuðun
geliþtiði yerdir.

nin geliþ-
tiði yerdir.

nin geliþ-
tiði yerdir.

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

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

Kümes
hayvancýlýðý

nýn yapýlýþ yöntemidir.

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

nin geliþtiði illerdir.

nýn yapýl-
dýðý yerdir.

nýn geliþti-
ði yerdir.

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

HAYVANCILIK

..........

Arýcýlýk

ýn yoðunlaþtýðý yerdir.

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

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

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

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

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

.........

türüdür.            

türüdür.            

Aþaðýdaki kelimeleri kullanarak þekilde verilen kavram haritalarýný tamamlayýnýz.

Besi ve ahýr hayvancýlýðý, koyun,kýl keçisi, tiftik keçisi, geleneksel kümes hayvancýlýðý, modern kümes

hayvancýlýðý, ipek böcekçiliði, arýcýlýk, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege ve Marmara, Doðu Anadolu’nun yük-

sek kesimleri, Doðu Karadeniz, Muðla civarý, Bursa, Denizli, Bilecik, Diyarbakýr, Balýkesir, Elâzýð, tüm

Türkiye, Marmara çevresi

Balýkçýlýk

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

türüdür.ýn en fazla yapýlan türüdür.

nýn en fazla yapýldýðý denizdir.

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

nýn yapýldýðý yerdir.

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

den balýkçýlýðýn en çok yapýlanlarýdýr.

nýn yapýldýðý yerdir.

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

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

Deniz balýkçýlýðý, tatlý su balýkçýlýðý, Karadeniz, barajlar, doðal göller, akarsular, Beyþehir Gölü, Eðirdir
Gölü, temiz akarsular, yapay dalyanlar, özel havuzlar, kültür balýkçýlýðý

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

ETKÝNLÝKG
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1. Bundan 100-150 yýl kadar önce pek önem arz etmeyen fakat bugün önemli hâle gelen maden-
ler nelerdir? Söyleyiniz. 

2. Sizce Türkiye, madenlerini tam olarak deðerlendirebiliyor mu? Düşüncelerinizi yazınız.

TÜRKÝYE’DE MADENLER VE 
ENERJÝ KAYNAKLARI

KONUYA BAÞLARKENy

Örnekten hareketle aþaðýdaki kelimeleri kullanarak madenciliðin önemini vurgulayan cümleler
kurunuz.

Örnek:
Zenginlik: Madenler ve enerji kaynaklarýnýn bolluðu bunlarýn bulunduðu ülke için zenginlik kay-

naðýdýr.
Zenginlik, istihdam, teknoloji, ekonomik büyüme,  enerji, ulaþým, saðlýk, çevre, konfor, büyüme (þehirsel),

haberleþme, imalat.

ETKÝNLÝKG

Ülkemizde Madenciliðin Tarihçesi
Anadolu'da madencilik binlerce yýl önce baþlamýþ, MÖ 7000 yýllarýnda saf bakýr, MÖ 3000-1200 yýl-

larý arasýnda ise bakýr ve kalaydan tunç elde edilmiþ ve yaygýn olarak kullanýlmýþtýr. 
* Roma, Bizans ve Selçuklu Dönemlerinde giderek geliþen madencilik, Osmanlý Ýmparatorluðu'nun

ilk dönemlerinde devlet tarafýndan desteklenmiþ, 1815 yýlýnda Bandýrma yakýnlarýnda bor, 1829 yýlýn-
da Zonguldak'ta taþ kömürü, 1848 yýlýnda Bursa Harmancýk'ta krom bulunmuþtur.

* Cumhuriyet Döneminde de madencilik konusundaki geliþmeler tüm hýzýyla devam etmiþtir. 
* Devletin madencilik sektöründe öncülük etmesi amacýyla 1935 yýlýnda Maden Tetkik Arama Ens-

titüsü (MTA)  kurulmuþtur. 
* 1954 yýlýnda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) kurularak devlet adýna petrol arama, üre-

tim ve arýtma görevlerine baþlanmýþtýr.
* 1957 yýlýnda Türkiye Kömür Ýþletmeleri Kurumu (TKÝ) kurulmuþ ve o zamana kadar Etibank tara-

fýndan yürütülen taþ kömürü ve linyit üretim görevi bu kuruluþa devredilmiþtir.
* 1963 yýlýnda enerji ve madencilik ile ilgili politikalarý oluþturmak, uygulamalarý denetlemek ve

yönlendirmek amacýyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý kurulmuþtur. Günümüzde de bu bakanlýk
ayný iþlevini sürdürmektedir.

Geçmiþten günümüze kadar insanlarýn önemli ihtiyaçlarýný karþýlayan madenler ve enerji kaynaklarý,
bulunduðu ülkelerin temel ekonomik dinamiðidir. Sanayinin geliþimi madenlerin ve enerji kay-
naklarýnýn doðru olarak kullanýlmasýna baðlýdýr.

Ülkemiz maden çeþitliliði bakýmýndan dünyada ilk beþ ülke arasýnda yer alýr. Buna göre Türkiye,
madenler açýsýndan zengin sayýlabilecek bir ülkedir. Fakat birçok maden yataðý düþük rezervli ve
daðýnýk hâldedir. Bu durum ülkemizdeki madencilik faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak
koþullar ne olursa olsun madenlere duyulan ihtiyaç, insanlarýn engel tanýmadan madencilik faaliyet-
lerini sürdürmelerini sağlamaktadır.

Atatürk diyor ki: “Türkiye’de devlet madenciliði, milli kalkýnma hareketiyle yakýndan ilgili,
önemli konulardan biridir. Genel sanayileþme düþüncemizden baþka, maden arama ve
iþletme iþine, her þeyden önce dýþ ödeme vasýtalarýmýzý, döviz gelirlerimizi artýrabilmek için
devam etmeye ve özel bir önem vermeye mecburuz’’ (1937).

(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I)

BÝLGÝ NOTUC
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Yukarýdaki ve yan sayfadaki haritalardan ve ön bilgilerinizden yararlanarak aþaðýdaki sorularý ce- 
vaplandýrýnýz.

1. Türkiyede maden çeþitliliðinin en fazla olduðu yerleri belirtiniz.
2. En yaygýn olarak bulunan madenler hangileridir?
3. Türkiye fiziki haritasýyla madenlerin daðýlýþ haritasýný karþýlaþtýrdýðýnýzda maden çýkarýmýnýn en 

kolay olabileceði yerler nerelerdir? Sebebini belirtiniz.
4. Pazara yakýnlýk ve ulaþým koþullarý düþünüldüðünde madencilik faaliyetleri en ekonomik olarak 

nerelerde yapýlabilir? Düþüncelerini arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

ETKÝNLÝKG

Harita 1a, 1b: Türkiye Maden Haritasý (MTA verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.)

T Ü R K Ý Y E  M A D E N     D A Ğ I L I Ş  H A R Ý T A L A R I

a

b
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Harita 1c, 1d, 1e: Türkiye Maden Haritasý (MTA verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.)

c

d

e

T Ü R K Ý Y E  M A D E N     D A Ğ I L I Ş  H A R Ý T A L A R I
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2. Bor Mineralleri

Tuz bileþiði hâlinde olan bor mineralleri hafif ve kimyasal etkilere karþý dayanýklýdýr. Bor, yaklaþýk 250
deðiþik alanda kullanýlmaktadýr. Plastik, elyaf, ýsýya dayanýklý cam sanayisi, tem-
izlik maddeleri üretimi, fotoðrafçýlýk, emaye ve porselen, çimento, ilaç ve
boya sanayisi gibi alanlarýn yaný sýra roket ve jet yakýtlarý ile  enerji üre-
timi, borun kullaným alanlarýndan sadece birkaçýdýr. Borun kullaným
alanlarýnýn çeþitliliði ekonomik deðerini arttýrmaktadýr.

Dünya bor rezervlerinin yaklaşık %72’si Türkiye’de yer almak-
tadır. 2010 yılında Dünya bor üretim miktarı 4.85 miyon ton olarak
gerçekleşirken, Türkiye 1.78 milyon ton üretimi ile Dünya’da ilk sıra
da yer almıştır.  

Baþlýca bor madeni yataklarýmýz: Seyitgazi (Eskiþehir), Bigadiç ve
Susurluk (Balýkesir), Emet (Kütahya) ve Mustafa Kemalpaþa (Bursa)
yörelerindedir. 

Bu yörelerden elde edilen ham bor tuzlarý Bandýrma (Balýkesir) ve Kirka (Eskiþehir) yörelerindeki fab-
rikalarda iþlenir.

Madenler ve Enerji Kaynaklarının Türkiye Ekonomisinde Önemi

Madencilik sektörü, tarım ile birlikte ekonominin iki temel ham madde üreticisinden birisidir. Bu

niteliği sayesinde madencilik,  bir yandan üretim, istihdam vb. ekonomik göstergelere katkı sağlarken

diğer yandan imalat sanayi için önemli bir itici güç oluşturabilmektedir. Türkiye’de madencilik sek-

töründe doğrudan ve dolaylı olarak 1 milyon kişi istihdam edilirken, madencilikten elde edilen gelir 2010

yılında 10 milyar dolar  civarında ve sektörün GSYH içindeki payı %1.5 civarında olmuştur.

Enerji sektörü de ülkemizin kalkınma planları içinde stratejik önem taşır. Dünya genelinde enerji

talebinin giderek artması, enerji fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. Ayrıca küresel ısınma ve iklim

değişikliği gibi çevre sorunlarında artan duyarlılık alternatif enerji kaynaklarının önem kazanmasına

neden olmaktadır. Bununla birlikte petrol, doğalgaz gibi günümüz enerji kaynaklarının yakın gelecekte

önemini koruması beklenmektedir. Türkiye  enerjide büyük oranda dışa bağımlıdır. Bu durum özellikle

Türkiye’nin dış ticaret açığının büyümesinde en önemli etkendir.  Bu nedenle nükleer enerji ve alternatif

enerji kaynakları konusunda  çalışmalar yürütülmektedir.

A.  BAÞLICA MADEN ÇEŞİTLERÝMÝZ

1. Demir

Demir, metal sanayisinin ham maddesidir. Demir, ülkemizin her böl-
gesinde rezervi olan bir madendir. Ancak ülkemizdeki bu rezervlerden
tenörü en yüksek olanlar iþletilmektedir. Baþlýcalarý: Divriði ve Kangal
(Sivas), Hekimhan ve Hasançelebi (Malatya), Havran (Balýkesir),
Kayseri, Niðde ve Adana illerinin Orta Toroslar'daki Aladaðlar’a yakýn
kesimleri, Kahramanmaraþ ve Hatay'dadýr. 

Bu rezervlerden çýkarýlan demir cevheri; Karabük, Karadeniz
Ereðlisi, Ýskenderun, Kýrýkkale, Sivas ve Ýzmir'deki demir-çelik fab-
rikalarýnda iþlenir. Türkiye demir madeni zenginliði bakýmýndan dünya-
da sekizinci sýrada yer alýr.

Türkiye’de yaklaþýk 150 milyon ton demir madeni rezervi bulunmaktadýr.
Ülkemizde 2009 yılında 3,8 milyon ton üretim gerçekleþtirilmiştir. Ancak bu üretim miktarı ihtiyacı
karşılamadığından 2009 yılında 7,7 milyon ton demir ithal edilmiştir.

Türkiye’yi Tanýyalým98

7.forma:Layout 1  27.04.2012  11:46  Page 98



99Türkiye’yi Tanýyalým

3. Krom 

Krom, çeliðe sertlik vererek kýrýlma ve darbelere karþý direnç kazandýrýr, aþýn-
ma ve oksitlenmeye karþý koruma saðlar (Fotoðraf 1). Bu kapsamda kromun
çeþitli alaþýmlarý mermi, gemi, uçak ve top sanayisi ile silahlarla ilgili destek
sistemlerinde kullanýlýr. Krom özellikle son yýllarda otobüslerde, tren
vagonlarýnda, otobüs duraklarýnda, cadde ve sokak aydýnlatma sistem-
lerinde, merdiven korkuluklarýnýn yapýmýnda ve denizlerdeki petrol arama
platformlarýnýn kurulumunda giderek artan oranlarda kullanýlmaktadýr. 

Ülkemizdeki en önemli krom yataklarý: Guleman (Elâzýð), Kopdaðý
(Bayburt), Fethiye ve Köyceðiz (Muðla), Acýpayam ve Buldan (Denizli), Orhaneli
(Bursa), Mihalýççýk (Eskiþehir), Karsantý ve Pozantý (Adana) ve Kayseri'dedir.

Yýllýk üretimimizin yaklaþýk yarýsý ihraç edilir. Geriye kalan miktar ise Elâzýð ve
Antalya'daki ferro krom fabrikalarýnda iþlenir. Türkiye krom cevheri çýkarýmýnda dünyada beþinci sýrada
yer alýr.

4. Bakýr

Ýnsanlýk tarihinde bakýrýn  kullanýlmasý çok eski çaðlardan baþlar.
Ýnsanlar bakýrý günlük yaþamlarýnda silah ve süs eþyasý yapýmýnda kul-
lanmýþ, uygarlýk ilerledikçe bakýra olan ihtiyaç daha da artmýþtýr
(Fotoðraf 2). Bakýr, günümüzde en çok kullanýlan ikinci metal duru-
mundadýr. Yumuþak bir metal olan bakýr, iþlenmesi kolay bir madendir
(Fotoðraf 3). 

Elektrik ve ýsý iletkenliðinin fazla olmasý bakýrý elektrik santralleri ve
iletken malzemenin vazgeçilmez unsuru hâline getirmektedir. Bakýrýn
yaklaþýk olarak %80'i elektrik-elektronik sektöründe kullanýlýr. Ayrýca

bakýr soðuk hava makine ve teçhizatýnda,
paslanmaz özelliðinden ötürü nakliye

vasýtalarýnda ve dýþ kaplamalarda
kullanýlýr. Bunlara ilaveten bakýrýn kaynak iþlerinde, metalurjide ve
bronz üretiminde önemli yeri vardýr.

Bakýr ülkemizde Artvin (Murgul), Kastamonu (Küre), Elâzýð (Ma-
den), Rize (Çayeli)’den çýkarýlýr. Bu yörelerden elde edilen bakýr cevhe-

ri Samsun, Murgul ve Maden'deki tesislerde iþlenir. Yýllýk bakýr cevheri
üretimimiz tüvönan olarak 3-5 milyon ton arasýnda deðiþir. Türkiye bakýr
madeni üretiminde  dünyada  yedinci sýrada yer alýr.

Fotoðraf 2: Bakýrdan yapýlmýþ eþyalar

Fotoðraf 1: Krom madeni

Fotoðraf 3: Bakýrýn iþlenmemiþ hâli

5. Boksit

Boksit madeninin iþlenmesiyle alüminyum metali elde edilir
(Fotoðraf 4). Stratejik öneme sahip bir metal olan alüminyum,
elektrik-elektronik sanayisinde, izolasyon malzemelerinin yapýmýn-
da, konserve ve ambalaj sanayisinde, inþaat sektöründe ve otomo-
tiv sanayisi olmak üzere birçok alanda kullanýlýr. Ayrýca hafif olmasý
nedeniyle uçak sanayisinde de tercih edilen bir madendir. Türkiye'deki
baþlýca boksit yataklarý: Akseki (Antalya), Seydiþehir (Konya), Milas
(Muðla) ve Saimbeyli (Adana) gibi yörelerde bulunur. Bu yörelerden
elde edilen boksit, Seydiþehir'deki alüminyum tesislerinde iþlenir.

Dünya boksit rezervi toplam 25 milyar ton civarýndadýr. Avustralya,
dünya rezervinin % 24'ü, Gine % 24'ü ve Brezilya % 12'si ile en büyük
boksit rezervine sahip ülkeler durumundadýr. Türkiye'de ise 45 milyon
tonu görünür olmak üzere, toplam 97 milyon ton birincil öncelikli
boksit rezervi mevcuttur ve bu rezervin 46 milyon tonu iþletilebilir
durumdadýr.

Fotoðraf 4: Boksit madeni 
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8. Tuz

Kimya sanayisi, dericilik, konserve ve salça sanayisine kadar birçok alanda kullanýlan tuz, ülkemizde
bol miktarda bulunur. Ülkemizdeki tuz üretimi denizlerden, göllerden, kaynak sularý tuzlalarýndan ve kaya
tuzu yataklarýndan elde edilir. 2009 yýlında tuz üretimimiz 3.765.000 ton olmuştur. Üretilen tuzun
1.685.708 tonunu kaya tuzu,1.579.375 tonunu göl tuzu, 484.435 tonunu da deniz tuzu oluşturmaktdır.
En önemli göl tuzu yataðýmýz Tuz Gölü’dür. En büyük deniz tuzlamýz ise Ýzmir Körfezi’ndeki Çamaltý
Tuzlasý’dýr. Kaya tuzu yataklarýmýzýn baþlýcalarý: Çankýrý, Kýrþehir, Nevþehir, Yozgat, Erzurum, Iðdýr,
Kaðýzman (Kars) ve Aðrý yörelerindedir.

9. Manganez 

Demir, çinko, kobalt gibi çeþitli elementlerle birlikte bulunan
manganez cevheri, iþlenerek saf manganez hâline dönüþtürülür.
Ülkemizde tüketilen manganezin % 95 kadarý parça manganez
cevheri ve alaþýmlarý þeklinde demir-çelik sanayisinde sert ve
dayanýklý sanayi çeliði yapýmýnda kullanýlýr. Geriye kalan % 5 kadarý
ise kimya sanayisinde kullanýlýr. En önemli manganez yataklarýmýz:
Adana (Ceyhan), Denizli, Kastamonu, Balýkesir, Burdur ve Sivas
illerindedir.

6. Barit

Barit, petrol ve doðal gaz aramalarýnda derin sondaj kuyularýnýn açýlmasýnda yararlanýlan sondaj
çamurlarýnýn hazýrlanmasýnda yoðunluk arttýrýcý katký maddesi olarak kullanýlýr (Fotoðraf 5). Dünyadaki
barit tüketiminin yaklaþýk % 90’ý bu amaçla kullanýlýr. Isýyý emme ve soðutma özelliði taþýr.

Barit; sportif eþyalarda (bovling, golf ve tenis toplarý), kaymayý önleyici malzemelerin
yapýmýnda, cam sanayisinde, çeþitli boyalarýn yapýmýnda, radyasyon kalkaný olarak ve

kauçuk yapýmýnda kullanýlýr. 
Alanya ve Gazipaþa (Antalya), Elbistan (Kahramanmaraþ), Muþ ve Eskiþehir

yörelerinden çýkarýlan barit, Ýzmit, Ýzmir, Elâzýð, Eskiþehir ve Antalya'daki barit unu
fabrikalarýnda iþlenir.

Türkiye, dünya toplam barit rezervinin yüzde 2,1’ine sahiptir. En önemli barit
tüketicilerinin yakýnýnda yer alan Türkiye, ihracat için iyi imkânlara sahiptir. 2003
yýlýnda Türkiye, dünya barit ihracatýnda %3 ile yedinci olmuþtur. 2004 yýlý barit
ihracatýmýzda Irak, Ýtalya ve Finlandiya ilk sýralarda yer almýþtýr. 

7. Fosfat 

Kayaçlar hâlindeki tuz bileþikleri olan fosfat, petrokimya, gübre, çimento, cam ve seramik sanayisi
gibi birçok alanda kullanýlýr. Türkiye'deki fosfat yataklarý Adýyaman, Bingöl, Þanlýurfa, Mazýdaðý (Mardin)
ve Bitlis illerindedir. Buralardan elde edilen fosfat, Mazýdaðý Fosfat Ýþletmelerinde deðerlendirilir.

Mazıdağı Fosfat İşletmeleri Özelleştiriliyor.
Türkiye`nin en büyük fosfat yataklarının bulunduğu Mardin`in Mazıdağı ilçesinde 36 yıl önce açılışı

yapılan ve 17 yıldan beri kapalı durumda olan fabrika nihayet özelleştirilerek faaliyete girecek. Mazıdağı,

75 milyon ton işletilebilir, 260 milyon ton potansiyel fosfat rezervleri ile Türkiye'nin en önemli fosfat

sahasını oluşturmaktadır. Kapalı olan fosfat tesisleri hem ülkenin hem de bölge ekonomisine büyük

zarar veriyordu. Bu tesislerin açılması ile birlikte fabrikada en az bin 50 kişi istihdam edilecek.

Basýndan, 09.03.2011 

HABER KÖÞESÝS

Fotoðraf 5: Barit
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12. Feldspat

Feldspat cam, seramik, kaynak elektrotlarý ve boya sanayisinde
kullanýlan önemli bir endüstriyel ham maddedir (Fotoðraf 7). Türkiye
130 milyon tonluk rezervle dünya toplam rezervleri içinde % 10’luk
paya sahiptir. Önemli feldspat yataklarý: Manisa-Demirci, Kütahya-
Simav, Aydýn-Çine ve Muðla-Milas bölgelerinde yer alýr. 

Türkiye’de feldspatýn büyük bir kýsmý özel sektör tarafýndan
üretilmekte ve % 90’ý ihraç edilmektedir. Feldspat ihracatý yaptýðýmýz
ülke-ler arasýnda Ýtalya, Ýspanya, Mýsýr ve Ýsrail ilk sýrada yer almak-
tadýr. Dünya feldspat üretiminde önemli bir yere sahip olan

Türkiye’de,  2009 yýlýnda 4.212.547 ton üretim yapılmıştır.
Fotoðraf 7: Feldspat

13. Lüle Taþý

Dünyanýn en kaliteli lüle taþý ülkemizde bulunmaktadýr. Lüle taþý, hafif ve parlak yüzeylidir. Küçük süs
eþyalarý, taký ve pipo gibi eþyalarýn yapýmýnda kullanýlan lüle taþýnýn toplam rezervi 56 milyon tondur.
Eskiþehir'de (Sarýsu, Kayýköyü, Gökçeoðlu) çýkarýlýr. 

14. Oltu Taþý 

Oltu taþý, küçük süs eþyalarý ve tespih yapýmýnda kullanýlýr. Erzurum'un Oltu ilçesinde çýkarýlýr. Bölgede
oltu taþý çýkarmak için açýlan ocak sayýsý 600 civarýndadýr.

10. Antimon

Antimon cevherinin demir tozu ile ýsýtýlmasý yoluyla elde edilen antimon, paslanmaz metal sanayisi,
matbaacýlýk, ilaç, cam ve seramik sana-yisi gibi alanlarda kullanýlýr. Antimon yataklarý Balýkesir, Tokat,
Kütahya, Ýzmir, Bilecik ve Niðde illerinde bulunur. 

11. Cýva 

Aynalarýn sýrlanmasýnda, altýn ve gümüþ üretiminde, termometre
sývýsý olarak barometre ve difüzyon pompalarýnda, pillerin, bazý elek-
trotlarýn, diþler için amalgamýn (cývalý alaþým) yapýmýnda, katalizör
olarak ve böcek öldürücü ilaçlarýn yapýmýnda kullanýlmaktadýr
(Fotoðraf 6). 

Doðal ortamda sývý olarak elde edilen tek metal madendir. Ülkemizde tespit edilen
3820 ton cýva rezervi vardýr. 

Fotoðraf 6: Cýva 

15. Asbest (Amyant)

Isýya, aþýnmaya, kimyasal maddelere çok dayanýklý lifli yapýda bir mineraldir. Asbest, itfaiyeci elbiseleri,

otomobillerin fren balatalarý ve çatý malzemesi olan eternit yapýmýnda kullanýlýr. Önemli asbest yatak-

larýmýz: Bursa, Ýskenderun, Erzincan, Ýzmir, Muðla ve Sivas şehirlerinde yer alýr.

16. Mermer

Mermer yataklarý bakýmýndan zengin olan ülkemiz dünyanýn

önemli mermer üreticilerindendir. Yaklaþýk 5,9 milyar m3 mermer

rezervine sahip olduðumuz tahmin edilmektedir (Fotoðraf 8). Çok

çeþitli türde mermer yataklarýnýn bulunduðu ülkemizde bu yataklarýn

çoðunluðu Marmara ve Ege Bölgelerindedir. Marmara Adasý

(Balýkesir), Balýkesir, Bursa, Bilecik, Muðla, Afyon, Burdur ve Denizli

illeri baþlýca mermer yataklarýnýn bulunduðu illerimizdir. İhraç

ettiğimiz madenler arasında mermer ve doğal taşların önemli bir yeri

vardır.
Fotoðraf 8: Mermer 
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Yukarıda yer alan grafikleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Maden ihracatında yıllara göre nasıl bir değişim yaşanmıştır?

2. Maden ihracatının toplam ihracat içerisindeki payı dikkate alınarak Türkiye ekonomisindeki yeri-

ni yorumlayınız.

ETKÝNLÝKG
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B. TÜRKÝYE’DEKÝ MADENLERİN ETKİN KULLANIMINA BİR ÖRNEK: BOR

Gelişmiş ülkeler ile geri kalmış yada gelişmekte olan ülkelerde maden ve enerji kaynaklarının etkin
kullanımı arasında büyük farklar görülmektedir. Gelişmiş olan ülkeler ileri teknolojiler kullanarak
madenler ve enerji kaynaklarından azami derecede faydalanma yoluna gitmişlerdir. Ancak geri kalmış
ve gelişmekte olan ülkelerde ise ileri teknolojinin kullanılamaması nedeniyle maden ve enerji kay-
naklarından yeterince yararlanılamamaktadır. Türkiye’de Bor madeninin üretimindeki değişimi istatistik
veriler üzerinden inceleyelim.

Bor rezervleri ile yapılan çalışmalarda tespit edilen değerlere göre toplam rezervin yaklaşık % 63’ü
Türkiye’de, %10.3’ü ABD’de,  %13.7’si Rusya’da, diğer rezervler ise Çin, Şili, Bolivya, Peru, Arjantin,
Sırbistan ve İran’da bulunmaktadır. Aşağıda ABD ile Türkiye’ nin bor üretim ve satış  değerleri
karşılaştırması tablosu gösterilmiştir.

Tablodaki veriler incelendiğinde Türkiye 1.4 milyon ton üretim yapmaktadır ve bu miktar dünya
toplam üretiminin % 33’ne karşılık gelmektedir. ABD’nin dünya üretimindeki payı ise % 25’tir. Üretim
miktarındaki katma değeri yüksek olan bor kimyasalları ve eşdeğeri ürünlerin payı bakımından değer-
lendirdiğimizde ise ABD 555 bin ton, Türkiye ise 465 bin ton üretim yapmaktadır. Bu rakamların
parasal değer olarak karşılıklarına baktığımızda ise ABD toplam bor ticaretinden 557 milyon dolar
Türkiye ise 240 milyon dolar gelir elde etmiştir.

Üretim ve satış miktarlarındaki değerler incelendiğinde daha fazla üretim yapan Türkiye daha
az,daha az üretim yapan ABD ise daha fazla gelir elde etmektedir. 

Eti Maden, 2010 yılında bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretiminde 2000 yılına göre % 220 artışla
1,4 milyon ton bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim değerine ulaşmıştır. Eti Maden’in 1998 yılında
toplam ihracatının % 53’ü konsantre bor satışından ve % 47’si de bor kimyasallarından oluşurken, 2010
yılında toplam ihracatının içerisindeki katma değeri yüksek bor kimyasallarının payı % 95 olarak gerçek-
leşmiştir. Aşağıda grafik 1’de konsantre bor ve bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün satış miktarlarının yıl-

lara göre (2000 - 2010) değişimleri
verilmektedir.

Eti Maden’in bor satışları 2010
yılında 1,6 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir. Değer bazında ise
2010 yılında Eti Maden’in bor
satışları 647 milyon dolar olmuştur. 

2000 yılından itibaren Türkiye’de
madencilik ve enerji sektöründe
kaynaklarımızdan daha verimli
yararlanmak için arama faaliyet-
lerinden ürün elde etme işlemine
kadar her aşamada bilimsel çalış-
malar ve ileri teknoloji kullanımı
yaygınlaşmakta ve böylece daha
etkin faydalanılmaktadır.

ÜLKE

ÜRETİM SATIŞ

MİKTAR (Bin ton) ORAN MİKTAR
(Milyon
Dolar) 

ORAN 
B2O3 (Bor) Ham B2O3 (Bor) Ham 

ABD 555 1.070 % 37 % 25 557 % 46 

TÜRKİYE 465 1.400 % 31 % 33 240 % 20 

Grafik 1: Türkiye’nin konsantre bor ve bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün satış
miktarlarının yıllara göre (2000 - 2010) değişimleri
Kaynak: www.enerji.gov.tr
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2000 2.392 60.854 22 2.749 639 30.955 648 21 262 16.938 5.981 26.047 

2002 2.319 51.660 5 2.442 378 33.789 730 62 318 15.614 5.609 24.282

2004 1.946 43.709 722 2.276 708 46.177 811 61 375 14.393 5.278 24.332 

2006 2.319 61.484 452 2.176 907 44.338 898 127 403 13.411 4.984 2 26.580

2008 2.601 76.171 630 2.160 1.017 33.432 1.011 847 420 12.264 4.883 20 29.209 

2009 2.863 75.577 1.058 2.237 685 36.395 1.250 1.495 429 11.766 4.862 10 30.328
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C. TÜRKÝYE’DEKÝ ENERJÝ KAYNAKLARI

Çok çeþitli enerji kaynaklarýnýn bir ülkede bulunmasýna sýk rastlanmaz. Ülkemizde durum farklýdýr.
Genel olarak bakýldýðýnda ülkemiz enerji kaynaklarý bakýmýndan zengin bir ülkedir. Sahip olduðumuz bu
kaynaklarý etkin bir þekilde deðerlendirdiðimizde enerji sýkýntýsý çekmeyeceðimizi söyleyebiliriz. Türki-
ye’deki enerji kaynaklarý aþaðýdaki þemada gösterilmiþtir.

TÜRKÝYE’DEKÝ
ENERJÝ 

KAYNAKLARI

Taþ kömürü

Doðal gaz

Güneþ enerjisi

Biyokütle enerjisi

Linyit

Su gücü

Jeotermal

Petrol

Rüzgâr gücü

Nükleer yakýtlar

Yukarýdaki tablolardan yararlanarak aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.
1. 2009 yýlýnýn üretim ve tüketim rakamlarý karþýlaþtýrýldýðýnda en fazla açýk hangi enerji türündedir?
2. Genel toplamlara baktýðýmýzda enerji açýðýmýzýn en fazla olduðu yýl hangisidir?
3. Genel toplamlara baktýðýmýzda yýllara göre enerji ihtiyacýmýzda nasýl bir deðiþim olmuþtur? Bu 

deðiþim neyi ifade eder?
4. Ýthal ettiðimiz enerji kaynaklarý hangileridir? Neden? 

ETKÝNLÝKG
TÜRKÝYE ‘DE ENERJÝ KAYNAKLARI ÜRETÝMÝ

TÜRKÝYE ‘DE ENERJÝ KAYNAKLARI TÜKETÝMÝ

* Tep: Ton eþdeðer petrol ** Giga Watt (cigavat) saat *** Mega Watt (megavat) saat
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2000 15.525 64.384 22 31.072 15.086 30.955 648 33 262 16.938 5.981 3.791 -437 80.500

2002 13.830 52.039 5 29.776 17.694 33.789 730 48 318 15.614 5.609 3.588 -435 78.331

2004 18.904 44.823 722  31.729 22.446 46.177 811 58 375 14.393 5.278 464 -1.144 87.818

2006 22.798 60.184 602 31.395 31.187 44.338 898 127 403 13.411 4.984 573 -2.236 2 99.642 

2008 22.720 75.264 630 30.877 36.928 33.432 1.011 847 420 2.264 4.883 789 -1.122 20 106.421 

2009 23.698 75.641 1.010 29.845 35.800 36.395 1.250 1.495 429 11.766 4.862 812 -1.546 10 106.138 

Kaynak: enerji.gov.tr
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1. Taþ Kömürü

Paleozoikte oluþmuþ bir kömür türüdür. Taþ
kömürü, kalorisi yüksek olduðundan ülkemizde
demir-çelik sanayisinde yakýt olarak kullanýlýr. Taþ
kömürünün büyük bir bölümü Ereðli ve Karabük'teki
demir-çelik fabrikalarýnda geri kalaný ise Çatalaðzý
Termik Santrali’nde elektrik üretiminde kullanýlýr.

Ülkemizde taþ kömürünün çýkarýldýðý yerleri
harita 2’den yararlanarak aþaðýya yazýnýz.

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

2. Linyit

Taþ kömürüne göre kalori deðeri daha düþük olan linyit, tersiyerde oluþmuþ bir kömürdür. Ülkemiz
linyit yataklarý bakýmýndan oldukça zengindir. Ülkemizde üretilen linyitin yarýdan fazlasý termik
santrallerde, geri kalan kýsmý ise konutlarýn ýsýtýlmasýnda ve sanayide kullanýlýr. Linyitle çalýþan baþlýca ter-
mik santrallerimiz: Soma ( Manisa), Seyitömer ve Tunçbilek ( Kütahya), Yataðan, Yeniköy ve Kemerköy
( Muðla), Afþin-Elbistan (Kahramanmaraþ), Çayýrhan ( Ankara) ve Orhaneli ( Bursa)’dir.

Ülkemizde linyitin çýkarýldýðý yerleri harita 2’den yararlanarak aþaðýya yazýnýz.
..........................................................................................................................................................

Fotoðraf 9: Elbistan  kömür havzasý (açýk iþletme) Fotoðraf 10: Afþin-Elbistan Termik Santrali (yeni ünite)

Harita 3: Türkiye’deki taþ kömürü havzalarý

Harita 2: Türkiye’de enerji üretiminde kullanılan madenlerin daðýlýþý (MTA 2010)

0                   250 Km
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4. Doðal Gaz

Organik kökenli yanýcý bir madde olan doðal gaz, petrol rezervlerinin çevresinden çýkarýlýr. Kükürt bile-
þikleri, kül gibi partikülleri yaymadýðý için diðerlerine göre daha temiz bir yakýt olmasý nedeniyle son yýl-
larda kullaným alaný yaygýnlaþan doðal gazýn üretimi ülkemizde azdýr. Yýllýk doðal gaz ihtiyacýmýz yaklaþýk

10 milyar m3 iken ülkemizde üretilen yýllýk doðal gaz
miktarý 250-750 milyon m3 kadardýr. Bu nedenle
doðal gaz ithalatýmýz oldukça fazladýr. Çünkü 2006
yýlýnın II. döneminde elektrik üretimimizin % 44,36'sý
doðal gazdan elde edilmiþtir. Bunun yanýnda sana-
yide ve konutlarda da kullanýmý oldukça yaygýnlaþ-
mýþtýr. Türkiye'nin en çok doðal gaz aldýðý ülke Rus-
ya Federasyonu'dur. 

Doðal gaz ile elektrik elde eden santrallerimiz:
Hamitabat (Kýrklareli), Ambarlý (Ýstanbul) ve Ovaak-
ça (Bursa)'dýr (Fotoðraf 12).

Ülkemizde doðal gazýn çýkarýldýðý yerleri

aþaðýya yazýnýz.

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

3. Petrol

Çok önemli bir enerji kaynaðý olan petrol, uðrunda savaþlarýn çýktýðý bir madendir. Büyük ölçüde ter-
siyerde oluþmuþ arazilerde bulunan bir yer altý kaynaðýdýr. Türkiye'nin bugünkü yýllýk ham petrol ihti-
yacýnýn ancak %10'u ülkemizden elde edilmektedir. 

Ülkemizin hangi ülkelerden ne kadar petrol aldýðýný araştırınız. Petrolün ithalatýmýzdaki payýný ve
ülkemizin kendine yetecek kadar petrolü olsaydý dýþarýya ödediði bu meblað ile neler yapabileceðini
araþtýrarak bir sunum hazýrlayýnýz. Sunumlarýnýzý sýnýfta paylaþtýktan sonra ürün dosyanýza koyunuz.

Fotoðraf 11: Batman petrol rafinerisi

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO

Batman Petrol Rafinerisi
Ülkemizin ilk rafinerisi olan Batman Rafinerisi 330

bin ton (yýlda) kapasite ile 1955 yýlýnda Batman’da kurul-
muþtur. Artan talebi karþýlamak üzere rafinerinin kapa-
sitesi 1960 yýlýnda tamamlanan Darboðaz Giderme
Çalýþmasý’yla 580 bin tona (yýlda) çýkarýlmýþtýr. Yenileme
çalýþmalarý aralýksýz devam eden Batman Rafinerisi’nin
ham petrol iþleme kapasitesi yeni bir ünitenin iþletmeye
alýnmasý ile 1972 yýlýnda 1,1 milyon tona ulaþmýþtýr.

BÝLGÝ NOTUC

Fotoðraf 12: Hamitabat Doðal Gaz Santrali
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5. Su Gücü (Hidroelektrik güç)

Su gücü, en güvenilir ve en temiz enerji kaynaðýdýr. Tür-
kiye'nin ortalama  yükseltisinin fazla olmasý akarsularýn dar
ve derin vadilerde akmasý nedeniyle hidroelektrik potansi-
yeli oldukça fazladýr.(Grafik 2)

Türkiye, hidroelektrik potansiyel bakýmýndan Avrupa'da
Rusya ve Norveç'ten sonra üçüncü sýradadýr. 2010 yýlýnda
Türkiye'de üretilen elektrik enerjisinin yaklaþýk % 24,5'i
hidroelektrik santrallerden karþýlanmýþtýr.

Önceki bilgilerinizden yararlanarak ülkemizde
hidroelektrik potansiyeli en fazla ve en az olan alan-
larýn nereler olduðunu sebepleriyle birlikte söy-
leyiniz.

6. Rüzgâr Gücü
Çevreyi kirletmeyen temiz ve tükenmez bir enerji kaynaðýdýr. Bu

özelliklere sahip olmasý rüzgâr gücünün kullanýlmasýný cazip hâle
getirmiþtir. Ancak pahalý bir yatýrým olmasý nedeniyle ülkemizde
rüzgâr gücüyle çalýþan santraller yok denecek kadar azdýr. Bu
santralIerin ilki Çeþme (Ýzmir)'nin Alaçatý beldesinde, 1998 yýlýnda
kurulmuþtur (Fotoðraf 13). Rüzgar enerjisi ile ilgili yatırımlar
2005'de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu uygulanmaya
konulduktan sonra hız kazanmıştır. İstanbul, Aydın, İzmir,
Osmaniye, Balıkesir, Hatay, Manisa, Çanakkale'de santraller kurul-
muştur. Türkiye’de 2009 yılında 1.495 MW gücünde rüzgar enerjisi

üretilmiştir.
7. Güneþ Enerjisi
Güneþ enerjisi, tükenmeyen enerji kaynaklarý içinde

önemli bir yere sahiptir. Türkiye'nin Akdeniz iklim böl-
gesinde yer almasý nedeniyle birçok bölgemizde yýl içindeki
güneþli gün sayýsý ve güneþlenme süresi yeterli düzeydedir.

Güneþ enerjisi, elektrik, sýcak su elde etme ve ýsýnma
gibi birçok alanda kullanýlýr (Fotoðraf 14). Güneþ enerjisin-
den ülkemizde daha çok ev ve iþ yerlerinin ýsýtýlmasýnda ve
sýcak su elde edilmede faydalanýlmaktadýr. Bunun yanýnda
otomobillerde de güneþ enerjisinden daha etkin yararlan-
ma çalýþmalarý devam etmektedir.

Sizce ülkemizde güneþ enerjisinden en az ve en fazla
hangi yörelerimizde yararlanýlabilir? Neden?

8. Jeotermal Enerji
Yerin derinliklerine doðru her 33 metrede sýcaklýk yak-

laþýk 1 ºC artar. Bu nedenle yerin derinliklerinde suyun kay-
nama derecesinden (100 ºC) çok daha yüksek sýcaklýklarda
buhar hâlinde sular bulunabilmektedir.150 ºC - 200 ºC
sýcaklýklardaki su buharý sondajlarla yeryüzüne çýkarýlarak
elektrik enerjisi elde edilir (Resim 1). Ülkemizde bu amaçla
kurulmuþ olan jeotermal  santral, Sarayköy (Denizli)'de yer
alýr. Suyun kaynama sýcaklýðýnýn altýnda olan sýcak sular ise
konutlarýn ve seralarýn ýsýtýlmasýnda kullanýlmaktadýr.

Su gücü, rüzgâr gücü, güneþ enerjisi, jeotermal enerji, nükleer enerji hakkýnda Ýnternet araþtýrmasý
yapýnýz. Bu enerji kaynaklarýnýn ülkemizdeki potansiyellerini, sahip olduðumuz avantajlarý ve dezavan-
tajlarý araþtýrýnýz. Çalýþmanýzý sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþtýktan sonra ürün dosyanýza koyunuz.

Fotoðraf 13: Rüzgâr türbinleri

Fotoðraf  14: Güneþ enerjisi santrali

Grafik 2: Türkiye’de Hidroelektrik enerji potansiyelinin
gelişme durumu 
Kaynak:www.eie.gov.tr

ÝNTERNET ARAÞTIRMASI@

Resim 1: Jeotermal enerjinin yeryüzüne çýkýþý
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10. Biyokütle (Biyomas) Enerjisi 
Enerji üretiminde yararlanýlan bir diðer kaynak da bitki ve

hayvan artýklarýna dayalý enerji üretimidir. Buna biyokütle ener-

ji adý verilir. Bu enerjinin kullanýmý iki þekildedir. Klasik biyokü-

tle enerjisi,  odun, bitki ve hayvan artýklarýnýn (tezek) yakýlmasýy-

la elde edilir. Modern biyokütle enerjisi ise bitkisel ve hayvansal

artýklarla orman ve tarým endüstrisi atýklarýnýn katý, sývý ve gaz

yakýtlara çevrilmesidir (Fotoðraf 15).

Türkiye'de  odun, eski çaðlardan beri konutlarda enerji kay-

naðý olarak kullanýlýr. Ancak bu durum giderek azalmaktadýr.

Örneðin, 1970 yýlýnda konutlarda yakacak olarak % 45 oranýn-

da odun kullanýlmýþ, günümüzde bu oran % 25'lere inmiþtir. 

Türkiye'de bazý bölgelerde ekonomik imkânlarýn yetersiz olmasý nedeniyle tezek adý verilen hayvan

gübresi ile fýndýk, ceviz, ayçiçeði kabuklarý, çiðit ve mýsýr koçaný gibi bitki artýklarý ýsýtma amaçlý olarak kul-

lanýlmaktadýr. Tezeðin yakacak olarak kullanýlmasý, ülkemiz ekonomisi için büyük kayýptýr. Çünkü enerji

deðeri düþük olan tezek, önemli organik gübre kaynaðýdýr. 

Biyomas atýklarýn deðerlendirilmesi kýrsal kesimlerde biyogaz, kentsel kesimlerde ise çöp termik

santralleri ile olmaktadýr. Özellikle kentlerin çevresinde kurulacak çöp termik santralleri, enerji üretiminin

yaný sýra çöp yok etme iþlevi de göreceðinden önemlidir. Bazý çöp atýklarýnýn yanma derecesi linyit

santrallerinde kullanýlan kömürlerden daha yüksektir.

Nükleer Enerji Çevre Dostu Bir Enerji Üretim Seçeneði midir?

Nükleer santraller iþletmede olduklarý sürece devamlý denetim altýndadýr. Bu nedenle nükleer santral-

lerin çevre ve insana zarar verebilecek þekilde kaza yapma riski, günümüzde kullanýlan diðer teknolojik

ürünlere göre yok denecek kadar azdýr. Bir nükleer santralin çevresinde yaþayan insanlara yüklediði yýl-

lýk doz ,doðal radyasyonun çok altýndadýr.

Nükleer santraller; karbondioksit, kükürtdioksit, azotoksit emisyonuna ve atýk kül üretimine sebep

olmaz. Aksine bu santraller; yýlda 2300 milyon ton karbondioksit, 42 milyon ton kükürtdioksit, 9 milyon ton

azotoksit emisyonuna ve 210 milyon ton kül atýðýna engel olmaktadýr.

Kaynak: http://www.taek.gov.tr/bilgi/sss/cevredostumu.html

Fotoðraf 15: Biyodizel elde edilebilen ayçiçeði

9. Nükleer Enerji

Uranyum ve toryum gibi radyoaktif minerallerin atomlarýnýn parçalanmasýyla açýða çýkan enerjiye nük-

leer enerji adý verilir. Ülkemizde stratejik madenler grubunda yer alan uranyum ve toryum minerallerinin

rezervlerinin tespit edilmesi çalýþmalarý devlet tarafýndan sürdürülmektedir.

Türkiye uranyum bakýmýndan zengin olmasa da toryum madeni bakýmýndan 380 bin ton rezervi ile

dünyada ikincidir. Türkiye’nin bilinen tek toryum yataðý Eskiþehir-Sivrihisar Kýzýlcaören’dedir.

Ülkemizde elektrik enerjisi arz ve talep projeksiyonlarına bağlı olarak, 2020 yılına kadar, nükleer ener-

ji santrallerinin, elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının en az %5 seviyesine ulaşması hedeflenmek-

tedir. Bu amaçla 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin

Kanun 2007 yılı içerisinde çıkartılmıştır. Mayıs 2010'da Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Mersin-

Akkuyu'da nükleer santral yapımına ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalanmıştır.

BÝLGÝ NOTUC
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TÜRKÝYE’DE SANAYÝ

Fabrikalar Kurmak iste-
diðiniz yer

Ham
madde

Enerji Ýþ gücü Ulaþým Teknoloji Pazar

Þeker fabrikasý

Konserve fabrikasý

Zeytinyaðý fabrikasý

Ayçiçek yaðý fabrikasý

Çay fabrikasý

Sigara fabrikasý

Demir-çelik fabrikasý

Pamuklu dokuma fabrikasý Ýzmir x x x x x x
Yünlü dokuma fabrikasý

Halý ve kilim fabrikasý

Ýpekli dokuma fabrikasý

Otomobil fabrikasý

Tersane

Çimento fabrikasý

Cam fabrikasý

Seramik fabrikasý

Kereste fabrikasý

1. Son yýllarda çevrenizde sanayi faaliyetleriyle ilgili ne gibi deðiþiklikler olmuþtur? Bunun sebepleri-
ni söyleyiniz.

2. “Türkiye’nin sanayi bölgeleri” dendiðinde aklýnýza ilk olarak nereler gelmektedir? Sizce buralarda 
sanayinin geliþmesi hangi nedenlere baðlanabilir?

KONUYA BAÞLARKENy

Aþaðýdaki tabloda yer alan fabrikalarý hangi gerekçelerle nerelere kurmak isterdiniz? Verilen örnek-
te olduðu gibi boþluklarý doldurunuz.

Elinde yeterli sermayesi olan Ýzmirli Efe Bey bu sermayesini yatýrýma dönüþtürmek için bir tekstil
fabrikasý kurmaya karar verdi. Yer seçimi konusunda en uygun þehrin kendi þehri olduðuna kanaat
getirdi. Çünkü Batý Anadolu’da bol miktarda yetiþen pamuk, geliþen ulaþým aðý,  iþ arayan çok sayýda
insan, þehrin çevresinde kurulmuþ enerji santralleri, geliþen teknolojik ürünleri pazarlayan esnaf ve
bölgedeki kalabalýk nüfus Ýzmir ve çevresini fabrika kurmak için cazip hâle getiriyordu. Efe Bey bu
imkânlarý deðerlendirdi ve kârlý çýktý.

O hâlde bir yerde fabrika kurmak istiyorsak birtakým koþullarýn bir arada bulunmasý gerekir.
Bilinçsiz bir yatýrým yaptýðýmýz takdirde elimizdeki sermayeyi de kaybedebiliriz.

Atatürk diyor ki “Türkiye’nin ilk ve önde gelen fikri politik deðildir, ekonomiktir. Biz tüketimde
olduðu kadar üretimde de dünyanýn bir parçasý olmayý arzu ediyoruz.’’ 

(“The Saturday Evening Post” Dergisi’nde, Ýsaac F. Marcosson’un Atatürk ile Mülakatý, 20.10.1923)

ETKÝNLÝKG
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A. TÜRKİYE’DE SANAYİNİN GELİŞİMİ

Büyük oranda tarýma dayalý olan Osmanlý ekonomisinde sanayileþme faaliyetleri ilk olarak Lale
Devrinde baþlamýþtýr. Bu dönemde kâðýt, çini, kumaþ ve matbaa gibi atölye tipi küçük sanayi kuru-
luþlarý tesis edilmiþtir. Tanzimat Döneminde tersane, dökümhane, tophane gibi kuruluþlar ile sana-
yileþme devam etmiþtir. Osmanlý Devleti’nde sanayi, meslek kuruluþlarý þeklinde (loncalar) örgütlen-
miþti. Osmanlý Devleti’nin son dönemlerinde siyasal ve ekonomik olumsuzluklar nedeniyle sanayileþme
faaliyetleri istenen düzeyde olamamýþtýr.

Cumhuriyetin ilk yýllarýnda sanayileþmeye büyük önem verilmiþtir. Atatürk'ün þu sözü konunun öne-
mini ortaya koymaktadýr: “Sanayileþme en ileri ve geliþmiþ Türkiye’ye ulaþmak için en kýsa

yoldur. Vatan savunmasý da buna baðlýdýr.”

Sanayileþme adýna en önemli adým 1923’te Ýzmir I. Ýktisat Kongresi’nde atýlmýþtýr. Çünkü bu kong-
rede bütün ekonomik sektörlerimiz için olduðu gibi sanayi sektörü konusunda da geliþmeyi teþvik edici
birçok önlem alýnmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bunlar;

* Fabrika kurmaya yarayacak makinelerin ithalinden gümrük vergisinin alýnmamasý,
* Yollar ve ulaþým araçlarýnýn geliþtirilmesi,
* Sanayiyi teþvik edici kanunlarýn çýkarýlmasý,
* Kredi saðlayacak bankalarýn kurulmasý,
* Sektöre eleman yetiþtirecek eðitim öðretim kurumlarýnýn açýlmasýdýr.  
Sanayileþmenin planlý ve programlý bir þekilde sürdürülmesi için 1933 yýlýndan itibaren beþ yýllýk

kalkýnma planlarý uygulamaya konulmuþtur. Bu planlamayla birlikte çeþitli fabrikalar kurulmuþtur.
Nazilli’deki kumaþ (1937), Ýstanbul’daki þiþe ve cam (1934), Ýzmit’teki  kâðýt (1939) fabrikasý bunlara
örnek olarak verilebilir. 1936’da yapýlan II. Beþ Yýllýk Sanayi Planý, II. Dünya Savaþý nedeniyle tam olarak
uygulanamamýþtýr. Sanayi yatýrýmlarý 1950’lere kadar daha çok devlet tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Bu
tarihlerden sonra yerli ve yabancý sermaye ortaklýðýyla kurulan sanayi kuruluþlarýný desteklemek için
Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý kurulmuþtur. Ulaþým ve haberleþme aðý yaygýnlaþtýrýlmýþ, enerji üreti-
mi arttýrýlmýþ, kamu iktisadi kuruluþlarý tesis edilmiþtir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO,
1952), Makina Kimya Endüstrisi (MKE, 1950), Devlet Malzeme Ofisi (DMO, 1954), Türkiye Kömür
Ýþletmeleri (TKÝ, 1957) verilebilecek örneklerdir. 1962’de kurulan Devlet Planlama Teþkilatý ile
ekonomimize yön veren beþ yýllýk kalkýnma planlarý daha düzenli bir þekilde uygulamaya konulmuþtur.
Tüm bu çalýþmalarla birlikte 1980’lerden itibaren sanayi sektörünün millî gelir ve ihracattaki payý tarým
ve diðer sektörleri geçmiþtir.

1980 sonrasında kamunun sanayi üzerindeki payının  azaltılması ilkesi benimsenmiştir. 90’lı yıllar-
da gelindiğinde, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) ile bazı sektörlerin ve KOBİ’lerin ön
plana çıktığı ve desteklerin bu alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Bu yıllarda küçük-orta ölçekli işlet-
meler, sürekli değişen ekonomik koşullar karşısında gösterdikleri esnekliklerinden ve sahip oldukları
potansiyelden dolayı pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sanayileşme gündeminin başına otur-
muştur. Bu işletmeleri desteklemek amacıyla Eximbank kurulmuştur.

1994 ve 2001 krizleri imalat sanayinin gelişimini sekteye uğratsa da 2004 yılından itibaren istikrar-
lı bir büyüme söz konusudur. 2004 yılında imalat sanayinde üretim miktarı 2000 yılına göre yaklaşık
%25 artmıştır. Son yıllarda özellikle otomotiv, makine, kimya ve metal ana sanayinin gelişmesi ve büyük
ölçekli işletmelerimizin bu sektörlere yoğunlaşması ve ihracattaki olumlu gelişmeler ile kapasite kul-
lanım oranlarının artması ekonomimiz açısından oldukça önemlidir. 
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Harita 1: Türkiye'de sanayinin yoğunlaştığı iller

1. Ham Madde

Ülkemizde bazý yerleþmeler bulunduklarý yerde var olan
ham maddeden dolayý belirli sanayi kollarýyla özdeþleþerek ön
plana çýkmaktadýr. 

* Et ve süt üretiminde Kars, Aðrý, Van, Diyarbakýr, Þanlýurfa, 
Edirne, Bolu, 

* Unlu mamüllerde Konya, Eskiþehir, Ankara, Karaman,
Aksaray,

* Konserve ve içecek sanayisinde Ýstanbul, Balýkesir,
Çanakkale, Ýzmir, Afyon, Aydýn, Uþak,

* Pamuklu dokumada Adana, Denizli, Aydýn, Gaziantep,
Kahramanmaraþ (Fotoðraf 1),  

* Ýpekli dokumada Bursa, Ýstanbul, Adana, 

* Petrol rafinerisinde Batman,

* Tütün sanayisinde Samsun, Ýzmir, Manisa ve Bitlis,

* Halý, kilim ve battaniye dokumacýlýðýnda Hereke, Bünyan,

Sivas, Isparta, Uþak, Kula, Gördes, Milas, Gaziantep, Siirt yerel

ham madde kaynaklarýna baðlý olarak belirtilen sanayi kol-

larýnýn merkezi olmuþlardýr (Fotoðraf 2). 

Fotoðraf 1: Son yýllarda Kahramanmaraþ’ta
dokuma sanayisi oldukça geliþmiþtir.

Fotoðraf 2: Halýsýyla ünlü Hereke (Kocaeli)’den
bir görünüm.

B. TÜRKÝYE’DE SANAYÝ KOLLARININ DAðILIMI

Bugün ülkemizde çok sayıda sanayi koluna rastlamak mümkündür. Besin, dokuma, deri, giyim,
makine, tütün, ispirtolu içki, çimento, cam, orman ürünleri, metal ve kimya sanayisi ülkemizde faaliyet
gösteren baþlýca sanayi kollarýdýr.

Yukarıdaki haritada ülkemizde sanayinin yoğunlaştığı yerler verilmiştir (Harita 1). Sanayinin ülke
içerisindeki farklı daðýlýmýnda doðal ve beþerî faktörler etkili olmuştur. Ülkemizde sanayinin belirli yöre-
lerde yoðunlaþmasýnda etkili olan faktörleri birlikte inceleyelim.
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2. Ulaþým

Türkiye'de sanayinin daðýlýþýnda etkili olan diðer bir faktör de ulaþýmdýr. Karadeniz ve Akdeniz kýyýlarý
boyunca uzanan sýradaðlar ile ülkemizin doðusunda yükselti ve engebenin fazla olmasý ulaþýmý olum-
suz etkilemiþtir. Buna karþýn ülkemizin iç kesimleri ile batýsýnda yer þekillerinin uygunluðu, üç tarafýnýn
denizlerle çevrili olmasý ulaþým için avantajlar sunmaktadýr. Ülkemizin batý kesimlerinde sanayinin
yoðunlaþmasýnda Ýstanbul ve Ýzmir’de önemli limanlarýn varlýðý etkili olmuþtur. Bunun yanýnda;

* Ýskenderun'da (Ýsdemir) demir-çelik fabrikasýnýn,
* Samsun'da bakýr iþleme tesislerinin,
* Ýzmit, Ýzmir ve Mersin’de petrol rafinerilerinin varlýðý ulaþýmla yakýndan alakalýdýr.

3. Enerji Faktörü

Enerji kaynaklarýndan kömürün uzak yerlere taþýnmasý maliyet açýsýndan olumsuz sonuçlar doður-
duðundan sanayi iþletmeleri enerji kaynaðýna yakýn kurulmaktadýr.

* Karabük ve Ereðli'de demir-çelik tesislerinin kurulmasý,
* Soma, Yataðan, Afþin-Elbistan gibi yerlerde termik santrallerin kurulmasý,
* Rüzgârdan elektrik elde etmek için türbinlerin ülkemizin batýsýna kurulmasý,
* Güneþten enerji elde etmek için ülkemizin güneyinin tercih edilmesi, enerjiye yakýnlýk ya da ener-

jiden daha fazla yararlanabilmeyle ilgilidir.

4. Ýklim

Ýklim koþullarýnýn elveriþliliði nedeniyle sanayi, kýyýlarýmýzda daha çok yoðunluk kazanmýþtýr. Ülke-
mizin doðusu ise bu açýdan en elveriþsiz yerdir.

5. Pazar

Pazar dýþýndaki tüm koþullar bir araya gelse bile alýcý kitlesinin olmadýðý bir yerde sanayinin geliþme-
si mümkün deðildir. Bu nedenle pazar imkânlarýnýn iyi olduðu yerlerde sanayi geliþme göstermiþtir.

* Bursa, Ýstanbul, Ýzmir, Ýzmit, Adana, Ankara pazar koşullarının geliştiği yerlerdir.

ETKÝNLÝKG

Aþaðýdaki haritada yer alan numaralandýrýlmýþ alanlarda hangi sanayi faaliyetleri gelişmiştir?  Sanayi
faaliyetlerinin buralarda gelişmesinin nedenlerini defterinize yazýnýz.
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Yukarýdaki tablodan yararlanarak harita üzerine illerin sahip olduðu OSB adetlerini yazýnýz . Buna göre:
1. Sanayi, ülkemizde daha çok hangi yörelerimizde yoðunlaþmýþtýr? Bunun nedenlerini tartýþýnýz.
2. Sanayi bakýmýndan en az gelişmiş yörelerimiz nerelerdir? Bunun nedenlerini tartýþýnýz.

ETKÝNLÝKG
Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgelerinin Ýllere Göre Daðýlýmý (2010 yýlý)

il OSB adedi Ýl OSB adedi Ýl OSB adedi

ADANA 2 ELAZIÐ 2 MANÝSA 5

ADIYAMAN 4 ERZÝNCAN 1 MARDÝN 1

AFYONKARAHÝSAR 9 ERZURUM 3 MERSÝN 2

AÐRI 1 ESKÝÞEHÝR 3 MUÐLA 1

AKSARAY 1 GAZÝANTEP 3 MUÞ 1

AMASYA 4 GÝRESUN 1 NEVÞEHÝR 1

ANKARA 12 GÜMÜÞHANE 1 NÝÐDE 2

ANTALYA 2 HAKKARÝ 1 ORDU 3

ARDAHAN 1 HATAY 5 OSMANÝYE 2

AYDIN 7 IÐDIR 1

BALIKESÝR 5 ISPARTA 3

RÝZE 2

BARTIN 1 ÝSTANBUL 8

SAKARYA 6

BATMAN 1 ÝZMÝR 13

SAMSUN 5

BAYBURT 1 KAHRAMANMARAÞ 3

SÝÝRT 1

BÝLECÝK 6 KARABÜK 1

SÝNOP 2

BÝNGÖL 1 KARAMAN 2

SÝVAS 4

BÝTLÝS 1 KARS 2

ÞANLIURFA 4

BOLU 4 KASTAMONU 2

ÞIRNAK 2

BURDUR 3 KAYSERÝ 3

TEKÝRDAÐ 4

BURSA 13 KIRIKKALE 2

TOKAT 5

ÇANAKKALE 2 KIRKLARELÝ 2

TRABZON 4

ÇANKIRI 4 KIRÞEHÝR 3

TUNCELÝ 1

ÇORUM 2 KÝLÝS 1

UÞAK 3

DENÝZLÝ 6 KOCAELÝ 13

VAN 1

DÝYARBAKIR 2 KONYA 9

YALOVA 2

DÜZCE 2 KÜTAHYA 5

YOZGAT 2

EDÝRNE 2 MALATYA 4

ZONGULDAK 3

C. TÜRKÝYE’DE ORGANÝzE SANAYÝ BÖLGELERÝ (OSB)

Sanayinin uygun görülen alanlarda yapýlandýrýlmasý ve düzenli kentleþmenin saðlanmasý, çevre sorun-
larýnýn önlenmesi, imalat sanayisi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleþtirilmesi ve geliþtirilmesini
gerçekleþtirmek amacýyla organize sanayi bölgeleri kurulmuþtur.

Kaynak: osbbs.osbuk.org.tr 
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DERS DIÞI ETKÝNLÝKO

Harita a

1. Harita a da unlu mamüller, tütün ve şeker sanayisinin hangi illerde bulunduğu numara-
landırılarak gösterilmiştir. Sizde harita b, c, d de yer alan sanayi kollarının hangi illerde bulundugunu
ilgili numaralar kullanarak haritalar üzerinde gösteriniz.

2. Sanayi faaliyetlerinin o illerde bulunma nedenlerini açıklayınız.

1. Unlu mamüller            2. Tütün            3. Şeker

Harita b

4. Tekstil            5. Cam              6. Kağıt

3

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

1

1

2

2

2

2

2
2

2
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Harita c

7. Gemicilik            8. Otomotiv            9. Demir-Çelik

115Türkiye’yi Tanýyalým

Harita d

10. Seramik            11. Toprak ve çimento            12. Petrokimya

8. forma:Layout 1  27.04.2012  11:48  Page 115



116 Türkiye’yi Tanýyalým

KONUYA BAÞLARKENy

1. Türkiye ekonomisinde hangi sektörler önemli yer tutar?

2. Türkiye’nin  ekonomik gelişmesinde hizmet sektörünün ne gibi katkıları vardır?

3. Türkiye’de hizmet sektörünün ekonomideki payının büyümesi ülke ekonomisini nasıl etkiler?

4. Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranın artması  ile ekonomide nasıl bir değişim yaşanabilir?

HİzMET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ

Hizmetler Sektörünün Türkiye’deki Durumu

Ülkeler ekonomik yönden kalkındıkça  hizmet sektörünün ülke ekonomisi içerisindeki payı da giderek
artmaktadır. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tarım sektörü ön plandayken sanayileşme ile birlikte tarım
sektörünün oranı da giderek azalmıştır. Sanayiye bağlı üretimin artması ticaretin gelişmesini sağlamış
bunun sonucunda da hizmet sektörü giderek büyümüştür. Günümüzde hizmet sektörü ülke
ekonomisinde en fazla paya sahiptir. (Grafik 1 ve 2)

Hizmet sektörü tarım ve sanayi dışındaki tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Genel kamu hizmetleri,
özel sektör hizmetleri, dinlenme ve eğlence hizmetleri ile kişisel hizmetler bu gruptandır. Aşağıda
hizmet sektörleri ve o sektörlerdeki alt hizmet kolları tablo hâlinde gösterilmiştir. (Tablo 1)

Grafik 1: Ekonomik Sektörlerin GSYH İçindeki
Paylar DPT 2010

Grafik 2: Ekonomik Faaliyetlere Göre İstihdam
Oranları (TÜİK 2010)

Tablo 1: Hizmet sektörleri ve o sektörlerdeki bazı alt hizmet kolları

1.MESLEKİ HİZMETLER
(Hukuk, vergi, muhasebe, yazılım,
emlakçılık,reklam, danışmanlık vb.)

7. EĞİTİM HİZMETLERİ

2.HABERLEŞME HİZMETLERİ
(Posta, kurye, telekomünikasyon hizmetleri)

8. ÇEVRE HİZMETLERİ

3. ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 
9. MALİ HİZMETLER
(Sigortacılık, bankacılık ve diğer mali hizmetler)

4. MÜTEAHHİTLİK ve İLGİLİ MÜHENDİSLİK 
HİZMETLERİ

10. SOSYAL ve SAĞLIKLA İLGİLİ HİZMETLER

5. EĞLENCE, KÜLTÜR VE SPOR HİZMETLERİ 11.TURİZM VE SEYAHAT İLE İLGİLİ HİZMETLER

6.DAĞITIM HİZMETLERİ
(Komisyonculuk, toptan ticaret, perakende ticaret
hizmetleri vb.)

12.BAŞKA YERE DÂHİL EDİLMEMİŞ DİĞER
HİZMETLER
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin en hızlı gelişen
sektörlerinden biri olduğunu söyledi. Turizmin, özellikle gelişen ekonomilere katkısının öneminin yaşa-
nılan süreçte daha iyi anlaşıldığını ifade eden Müsteşar, şöyle konuştu: ''Turizm gelirlerinin son 10 yılda
ekonomiye toplam katkısı 129 milyar dolar oldu. Büyüme hızı, dünya turizminin üzerinde seyreden
ülkemizde, sektörün ekonomideki payının giderek arttığını ve bu hedefin katlanarak arttırılabilmesinin
imkan dahilinde olduğunu görüyoruz. Dünya turizm örgütünün tespitlerine göre, Türkiye, dünyadaki
en önemli destinasyonlar arasında yer almaktadır.

İnternet Haber

HABER KÖÞESÝS

Süre: 2 hafta
Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri dikkate alarak gelecekte ülkemizde önem kazanacak hizmet

sektörleri hakkında bir araştırma yapınız. 

Grafik 3: Sabit Fiyatlarla Sektörlerin GSYH İçindeki Payları (2009)

(%)

ETKÝNLÝKG

Yukarıdaki grafikte Türkiye’de GSYH oranı bakımından en fazla paya sahip olan hizmet sektörü
kolları gösterilmiştir. Grafikten ve önbilgilerinizden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Ulaştırma, depolama ve haberleşme hizmetlerinin payının yüksek olmasının nedenleri nelerdir?
Söyleyiniz.

2. Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında hangi hizmet kollarının payının daha yüksek olması
gerekir? Nedenlerini söyleyiniz.

8. forma:Layout 1  27.04.2012  11:48  Page 117



118 Türkiye’yi Tanýyalým

Yukarýda yurdumuzun deðiþik yerlerinde meydana gelen doðal afetlerle ilgili fotoðraflar verilmiþtir. 
Bu fotoðraflardan ve ön bilgilerinizden yararlanarak aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Doðal afetlerden hangisi ya da hangileri yaþadýðýnýz yer veya bölgede meydana gelmiþtir? 
2. Yaþadýðýnýz yerin hangi özellikleri bu afetlerin meydana gelmesinde etkili olmuþtur?
3. Bu afetlerin yakýn çevrenize  etkileri  nasýl olmuþtur? 

1. Doða olaylarý ne zaman afete dönüþür? Söyleyiniz.

2. Sizce yurdumuza en çok zarar veren doðal afetler hangileridir? Belirtiniz.

DOðAL AFETLER VE TÜRKÝYE ÝÇÝN RÝSKLERÝ

KONUYA BAÞLARKENy

ETKÝNLÝKG
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Harita 1: Türkiye'de  depremlere neden olan levha hareketleri Kaynak : http://neic.usgs.gov

1. Deprem Ülkesi Türkiye
Türkiye, dünyanýn en önemli deprem kuþaklarýndan biri olan Alp-Himalaya kuþaðý üzerinde yer

almaktadýr. Bu nedenle çok sayýda kýrýklarla parçalanmýþ olan Anadolu geçmiþte çok þiddetli ve yýkýcý
depremler yaþamýþ, bugün de yaþamaktadýr. Yaþanan bu depremler sonucunda da önemli ölçüde can
ve mal kayýplarý meydana gelmektedir. 

Türkiye; Avrasya, Afrika ve Arap Levhalarý arasýnda yer almaktadýr. Özellikle Avrasya-Arap Levha
sýnýrý günümüzde dünya üzerinde aktif olan sayýlý levha sýnýrlarýndan biridir. Arabistan Levhasý, kuzey
yönünde yýlda yaklaþýk 23 mm hýzla ilerleyerek Anadolu Levhasý’ný sýkýþtýrmaktadýr (Harita 1). Bu
hareket sonucunda da Kuzey Anadolu Fay Kuþaðý ve Doðu Anadolu Fay Kuþaðý gibi yer kabuðu kýrýk-
larý oluþmuþ ya da var olan kýrýklar harekete geçmiþtir.

TÜRKÝYE'DEKÝ  DOÐAL AFETLER

Ülkemizde yaþanan doðal afetler can ve mal kaybýna sebep olmaktadýr. Doða olaylarýnýn afete
dönüþmesinde ülkemizin jeolojik, jeomorfolojik ve meteorolojik özelliklerinin yanýnda beþerî unsurların
da etkisi vardýr. Bunlarýn baþlýcalarý: Göç alan yerleþmelerin plansýz kentleþmesi, tarýma elveriþli düzlük-
lerin yerleþme veya sanayi alanlarýna dönüþtürülmesi  ve ekolojik dengenin bozulmasýdýr.

Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðýna baðlý  Afet Ýþleri Genel Müdürlüðünün hazýrladýðý 2005 yýlý raporuna
göre yurdumuzda doğal afetlerin etkileri açısından, yüzde olarak sıralaması grafik 1’de gösterilmiştir .

Grafik 1: Doğal afetlerin etkileri açısından, yüzde olarak sıralaması 

%5 %4

%61
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%14

%15

Fay
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b. Batý Anadolu 
Horst-Graben Sistemi

Türkiye'de meydana gelen
büyük depremlerin önemli bir
bölümününün Batý Anadolu’da
kümelendiði görülmektedir. Bu-
ranýn jeomorfolojisini yansýtan
horst-graben sistemi kabaca
doðu-batý uzantýlýdýr. Günü-
müzde de aktif olan bu faylar,
Batý Anadolu'daki depremlerin
meydana gelmesine neden ol-
maktadýr (Fotoðraf 2).

Fotoðraf 2: 28 Mart 1970  Gediz  Depremi  

a. Kuzey Anadolu Fay Kuþaðý

Yurdumuzda meydana gelen depremlerin en yýkýcý olanlarý bu  kuþak

üzerinde meydana gelmektedir. Kuzey Anadolu Fay Kuþaðý, tek bir faydan

oluþmayýp doðu-batý uzantýlý,  birbirine az çok paralel birçok faydan oluþan bir

fay  demetidir. Yer yer geniþleyen ve daralan bir kuþak hâlindeki bu fay demeti,

doðuda Bingöl Karlýova'dan baþlayarak Kuzey Anadolu'yu batý yönünde kat

edip Bolu'dan itibaren farklý kollara ayrýlarak Kuzey Ege'ye kadar devam

etmektedir. Büyük depremlere bakýldýðýnda bunlarýn doðudan batýya doðru

göçen bir depremler zinciri

þeklinde gerçekleþtiði görül-

mektedir. Geçtiðimiz yüzyýlda

bu fay hattý üzerinde yaþanan

en büyük iki deprem: 1939

Erzincan depremi (Magnitüd

=7,9) ile 1999 Marmara

(M=7,4) depremidir (Fotoð-

raf 1).  

Fotoðraf 1: 17 Aðustos 1999 depreminde Kaynaþlý (Bolu)
yakýnlarýnda otobanda meydana gelen bir heyelan 
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c. Doðu Anadolu Fay Kuþaðý

Doðu Anadolu Fay Kuþaðý’nýn Anadolu'daki
uzunluðu yaklaþýk 400 km kadardýr. Kýzýldeniz-Gor
çukurluðu hattýnda kuzey yönünde devam eden fay,
memleketimizde Antakya, Kahramanmaraþ, Adýya-
man, Malatya, Elazýð, Bingöl (Fotoðraf 3), Varto,
Karlýova güzergâhýný takip ederek Kuzey Anadolu Fay
Kuþaðý ile kesiþir. Kuzey Anadolu Fay Kuþaðý gibi
Doðu Anadolu Fay Kuþaðý da birbirine az çok paralel
birçok faydan oluþan bir fay demetidir.

Atlasýnýzdan ve ön bilgilerinizden yararlanarak yukarýdaki haritada gösterilen fay kuþak-

larýnýn geçtiði yerlerde belirtilen noktalarýn hangi yerleþim merkezine ait olduðunu tespit

ediniz ve harita üzerinde gösteriniz.

Fotoðraf 3: Mayýs 2003, Bingöl Depremi’nde yýkýlan
Çeltiksuyu YÝBO

Türkiye’de fay kuşaklarının dağılışı haritası Kaynak: MTA

ETKÝNLÝKG
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Jeolojik özellikleri sebebi ile ülkemizin her yerinde ayný büyüklükte ve sýklýkta depremler meydana
gelmez. Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü Deprem Araþtýrma Dairesi, bu konu ile ilgili araþtýrmalar yapan
önemli kamu kuruluþlarýndan biridir. Bu kurumun hazýrladýðý Türkiye deprem bölgesi haritasýnda  5
deprem bölgesi belirlenmiþtir (Harita 2).  

Harita 2: Türkiye’nin deprem bölgeleri haritasý (Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðý )    

Grafik 2: Nüfusumuzun deprem bölgelerine göre

daðýlýmý (Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü)

Grafik 3: Topraklarýmýzýn deprem derecelerine

göre daðýlýmý (Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü)

Aþaðýdaki harita ve grafiklerden hareketle; 
Nüfusumuzun büyük çoðunluðunun birinci derece deprem bölgesi üzerinde yaþamasýnýn neden-

leri ve sonuçlarý hakkýnda fikir yürütünüz.

ETKÝNLÝK
G
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1900-2006 yýllarý arasýnda Türkiye'de meydana gelen ve büyüklüðü (M) 6,0-7,9 arasý olan depremlerin daðýlýþý haritasý ve
oluþ sýklýklarý grafiði

Deprem
Büyüklükleri

Kandilli Kayýtlarý
(Adet)

6,0 - 6,9 80

7,0 - 7,9 19

Toplam 99

Yukarýdaki tablo, grafik ve haritalardan yararlanarak ;
1. Depremlerin daðýlýþ özellikleri hakkýnda fikir yürütünüz.
2. Harita 2’yi dikkate alarak Türkiye'nin deprem bölgelerini yüzey þekilleri ile iliþkilendiriniz. 

Ulaþtýðýnýz sonuçlarý sýnýfta tartýþarak yorumlayýnýz.
3. Ülkemizin her yerinde ayný büyüklükte ve sýklýkta depremler meydana gelmez. Bunun nedenini  

söyleyiniz.

ETKÝNLÝKG

Magnitüd-6,0-6,9

Magnitüd-7,0-7,9

1

2

1900-2006 yýllarý arasýnda Türkiye'de meydana ge-
len ve büyüklüðü (Magnitüd) 6,0-7,9 arasý olan
dep-remlerin daðýlýþý haritasý

123Türkiye’yi Tanýyalým

9.forma:Layout 1  27.04.2012  11:51  Page 123



Ülkemizde depremlerden sonra en büyük ekonomik kayýplara neden olan doðal afetler, sel ve taþkýn-
lardýr. Bu afetlerin oluþmasýnda etkili olan baþlýca fiziki faktörler arasýnda çeþitli nedenlere baðlý olarak
meydana gelen ve yatak taþýma kapasitesini aþan su fazlalýðý, yükselti, eðim, baký vb.  jeomorfolojik
özellikler ile iklim, bitki örtüsü, drenaj özelliði ve arazi kullanýmý gibi diðer coðrafi özellikler sayýlabilir.

Ülkemizde meydana gelen sel ve taþkýn afetlerinin sýklýk ve þiddetinde arazinin hatalý kullanýmýnýn
rolü büyüktür. Özellikle akarsu yataklarýnýn su akýþýný engelleyecek þekilde kullanýlmasý büyük tehlike
oluþturmaktadýr. Sel ve taþkýn riski olan yerlerin yerleþime açýlmasý, yerleþim birimlerindeki kuru dere
yataklarýnýn doldurularak yol hâline getirilmesi, yatak içlerine çöp ve moloz dökülmesi ile akarsu ve dere
yataklarýnýn daraltýlmasý, sel ve taþkýn felaketlerinde ön plana çýkan sebepler olarak dikkati çekmektedir
( Fotoðraf 4,5). Ayrýca orman ve meralarýn tahrip edilmesi ve akarsu havzalarý içine kurulan sanayi tesis-
leri ile arazinin yapýsý deðiþtirilmektedir. Böylece akarsu havzasýndaki hidrolojik denge bozularak can ve
mal kayýplarýna yol açan sel ve taþkýn afetleri yaþanmaktadýr. Örneðin, Karadeniz’e dökülen Bartýn,
Filyos Çaylarý, Deðirmendere, Fýrtýna Deresi, Ýyidere ve Solaklý Dereleri ile havzalarý sel ve taþkýnlara
neden olabilecek coðrafi koþullara sahiptir (Harita 3). Bu derelerde meydana gelen sel ve taþkýnlar  her
geçen yýl çok daha ciddi boyutlarda zararlara yol açan afetleri meydana getirmektedir.

2. Sel-Taþkýn

Fotoðraf 4: 9 Ekim 2006 Beykoz sel ve taþkýný Fotoðraf 5: 12-14 Mart 2006 Edirne sel ve taþkýný

Harita 3: 1971-2009 yýllarý arasý Türkiye'de taþkýn afetlerinin sýklýkla meydana geldiði alanlar (Afet Ýþleri
Genel Müdürlüðü)  
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3. Kütle Hareketleri

Yeryüzü þeklini deðiþtiren olaylardan biri de kütle hareketleridir. Kütle hareketi, çeþitli nedenlerden
dolayý yamaç dengesinin bozulmasý ile birlikte arazinin bir bölümünün yer çekiminin kontrolünde þekil
deðiþtirmesine verilen isimdir. Meydana geliþ þekli ve hýzýnýn farklýlýklar göstermesi sebebi ile kütle
hareketlerine ait deðiþik türler görülmektedir. Heyelan, kaya düþmesi, kayma, akma ve sürünme kütle
hareketlerinden bazýlarýdýr.

Kütle hareketlerinin meydana gelmesinde; yamaçlarda yapýlan kazýlar, yer altý ve yer üstü sularýnýn
etkileri, klimatolojik etkiler, bitki örtüsünün tahrip edilmesi gibi faktörler önemli rol oynamaktadýr.
Yurdumuzda heyelanlar en çok Doðu Karadeniz, Doðu Anadolu  ile Kuzey Anadolu ve Doðu Anadolu
Fay Kuþaklarýnda görülmektedir (Harita 4). En çok kaya düþmesi olayýna ise yukarýda belirtilen saha-
larýn dýþýnda Ýç Anadolu'nun kenar yörelerinde özellikle Nevþehir, Kayseri dolaylarýnda rastlanmaktadýr
(Harita 5).

Harita 4: 1958-2009 yýllarý arasý Türkiye heyelan haritasý (Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü)

Harita 5: 1958-2009 yýllarý arasý Türkiye’deki kaya düþmesi 
daðýlýþ  haritasý (Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü) 
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Ülkemizin Kahramanmaraþ'tan baþlayýp Akdeniz ve Ege'yi takiben Ýstanbul'a kadar uzanan 1700
km’lik sahil þeridinden 160 km içerilere kadar uzanan  bölümü, orman yangýnlarý bakýmýndan çok
büyük hassasiyet göstermektedir. 1937 yýlýndan günümüze kadar ülkemizde 2005 yýlý sonu itibarýyla
toplam 77.785 adet önemli orman yangýný çýkmýþtýr. Bu yangýnlarda 1.563.847 hektar ormanlýk alan
zarar görmüþtür. Bu orman yangýnlarýnýn adet olarak % 38'i  ve alan olarak % 45'i Muðla, Antalya ve
Ýzmir Orman Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanlarýnda meydana gelmiþtir. Ayrýca orman yangýn-
larýnýn adet olarak % 83'ü, alan olarak ise % 87'si haziran-ekim dönemini kapsayan beþ aylýk periyot-
larda meydana gelmiþtir.

Atatürk diyor ki: “Ormanlar memleketin çok önemli bir servet kaynaðýdýr. Tarýmla

uðraþtýðýmýz kadar ormanlarýmýza da önem vermeliyiz.”

(Arý Ýnan, Gazi M. Kemal Atatürk’ün 1923 Eskiþehir-Ýzmit Konuþmalarý)

4. Orman Yangýnlarý

Türkiye,  konumu ve iklim özellikleri nedeniyle orman yangýnlarýnýn çok kolay yaþanabileceði bir
ülkedir. Ayný zamanda þiddetli yaz kuraklýðýnýn yaþandýðý, Akdeniz kuþaðýnda bulunmaktadýr. Ýnsanlar
piknik yapmak, eðlenmek ve dinlenmek için ormanlýk alanlarý tercih etmektedir. Bu rekreasyon
faaliyetleri sýrasýndaki ihmal ve dikkatsizlikler orman yangýnlarýnýn meydana gelmesinde çok önemli
paya sahiptir. Ayrýca enerji nakil hat-
larýnýn yaygýnlaþmasýna baðlý olarak
ortaya çýkan kazalar da orman
yangýnlarýný arttýrmaktadýr. Ýklimde
meydana gelen deðiþimler sonucu
yaz dönemlerinde yaþanan yüksek
sýcaklýklar, þiddetli rüzgârlar ve
yýldýrýmlar orman yangýnlarýný arttýran
diðer doðal olaylardýr (Fotoðraf 6).
Orman yangýnlarýnýn önemli bir kýsmý
da yer açma amacýyla  kasýtlý olarak
çýkarýlmaktadýr. (Grafik 4).

Grafik 4: Türkiye'de afet niteliðindeki yangýnlarýn meydana geliþ sebep-
leri ve oranlarý (Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü)

Fotoðraf 6: Yurdumuzdan orman yangýný görüntüsü

Ormanlarýmýzý koruyalým

ALO 177
Orman yangýn ihbarý
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1. Aþaðýdaki haritadan ve atlaslarýnýzdaki Türkiye bitki örtüsü haritasýndan hareketle ormanlarýn 
yoðun, yangýnlarýn az olduðu yerleri tespit ediniz? Bu durumun sebeplerini yazýnýz.

2. Aþaðýdaki grafikten hareketle 1937'den 2000 yýlýna kadar meydana gelen yangýn adedi ile 
yangýndan etkilenen alan arasýnda nasýl bir deðiþim görmektesiniz? Bu deðiþimin sebeplerini 
tartýþýnýz.

Türkiye'de meydana gelen orman yangýnlarýnýn 1937-2010 yýllarý arasý yıllık ortalama daðýlýþ grafiði (Orman Genel
Müdürlüðü)

ETKÝNLÝKG

Orman yangýnlarý bakýmýndan hassas olan koruma alanlarý (Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü)
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5. Türkiye'de Çýð Sorunu
Çýð, bitki örtüsünün az olduðu, daðlýk, engebeli alanlar-

da, yoðun ve sürekli kar yaðýþlarý sonucu oluþan kar
örtüsünün herhangi bir nedenle aþaðýya doðru hareketiyle
ortaya çýkan doðal afetlerdendir.

Türkiye, ortalama yükseltisi 1132 m olan ve yüz ölçü-
münün yaklaþýk 1/3'ünü daðlýk alanlarýn  oluþturduðu bir ül-
kedir. Türkiye'nin özellikle doðu, kuzeydoðu ve kuzey kesim-
leri ile Güney Doðu Anadolu’nun, güneydoðu kesimlerinde
çýð olayýna uygun topoðrafik ve meteorolojik koþullara sahip
daðlýk alanlar bulunmaktadır. Yüzey þekillerinin çýð olayý için
bu denli uygun olmasý çýðýn meydana geldiði alanlarýn
yayýlýmýný, sýklýk ve þiddetini etkilemektedir (Fotoðraf 7).
Ülkemizde 1958 yýlýndan beri 448 çýð afeti kayýtlara
geçmiþtir. Bu afetlerde toplam 328 kiþi hayatýný kaybetmiþtir.
4 Mart 1988’de Yüksekova (Hakkâri)’nýn Ýkiyaka köyünde
meydana gelen çýð olayýnda ise 19 kiþi hayatýný kaybetmiþtir.
Ayný çýð afetinde ayrýca 500 kadar hayvan telef olmuþ ve
dokuz ev yýkýlmýþtýr.

Yukarýdaki haritadan ve ön bilgilerinizden yararlanarak aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.
1. Çýð afetinin yaþandýðý þehirlerin daðýlýþlarý ile coðrafi özellikleri arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? 
2. Çýð afetlerinin  yerleþim alanlarýna büyük zarar vermesinde etkili olan faktörler nelerdir?
3. Çýð riskinin az veya çok olduðu iki þehir seçip bu durumun nedenlerini açýklayýnýz.

G

Türkiye yýllýk ortalama çýð vakalarý haritasý (Türkiye Acil Durum ve Yönetim Genel Müdürlüðü)

Fotoðraf 7: Yoðun kar yaðýþýnýn olduðu daðlýk 
alanda meydana gelen çýð olayý
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TÜRKÝYE’DE EN ÇOK YAÞANAN AFETLER VE NEDENLERÝ

Depremler

....... yapý

....... özellikleri

Ýklim özellikleri

....... faktörü

Türkiye’nin mate-
matik konumu

Jeomorfolojik özellikleri

Jeomorfolojik özellikleri

Jeomorfolojik özellikleri

Engebe
Eðim

Sýcaklýk

..........özellikleri Drenaj sistemi

.......... Eðim

Rüzgâr

Nem Basýnç

Sýklýðý Türü

Toprak özellikleri

Faylar

Faylarýn türü

Faylarýn ..........

.......... miktarý

Bitki örtüsü

.......örtüsü

........... türü

........... uzanýþý
........ kullanýmý

Suya doygunluk

Arazi kullanýmý

Jeomorfolojik özellikler

Drenaj özellikleri

Sel ve Taþkýnlar

Çýð

Orman Yangýnlarý

Kütle Hareketleri

Sýcaklýk Yaðýþ

......... Yer þekli

Eðim Yer þekli

Yanlýþ yerleþimlerin etkisi

Yol, tünel, köprü yapýmý

Maden ocaðý açma

Aþaðýda verilen kavramlarý yukarýdaki kavram haritasýndaki boþluklara uygun þekilde yerleþtiriniz.
Jeolojik, uzunluklarý, yaðýþ, yer þekli, yatak, arazi, insan, iklim, bitki, eðim, kayaç, tabakalarýn 

ETKÝNLÝKG

1

2

3

4

5
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Aþaðýdaki tabloda yer alan örnekten hareketle diðer afet türlerinin meydana gelmelerinde etkili olan
coðrafi özellikleri ilgili boþluklara yazýnýz.

ETKÝNLÝKG

AFET TÜRÜ

TÜRKÝYE’NÝN COÐRAFÝ ÖZELLÝKLERÝ

YÜZEY
ÞEKÝLLERÝ

ÝKLÝM
BÝTKÝ

ÖRTÜSÜ
JEOLOJÝK

YAPI
ARAZÝ

KULLANIMI

DEPREM

SEL

TAÞKIN

KÜTLE 
HAREKETLERÝ

ÇIÐ
Daðlýk ve 

engebeli araziler

Kar yaðýþýnýn
yoðun olduðu

yerler

Orman ve bitki
örtüsünden

yoksun yerler

Titreþim
yaratan

faaliyetler,
(çeþitli patla-

malar; maden-
cilik vb.) ses

dalgalarý
(avcýlýk, dað

sporlarý) 

ORMAN
YANGINLARI
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Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Sanayi ve hizmet sektörü ülkemizin en fazla hangi illerinde geliþmiþtir? Bunun sebepleri nelerdir?
2. Ekonomi politikalarý  kalkýnmayý nasýl etkiler?
3. Teþvik politikalarýnýn olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? 
4. Ülkemizdeki ekonomik faaliyetler üzerinde en fazla etkili olan faktör nedir? Neden?
5. Yurdumuzda deprem afetinin çok sýk yaþanmasýnýn nedenleri nelerdir?
6. Yurdumuzda heyelan olaylarýnýn görüldüðü yerler nerelerdir? Bu  yerlerin ortak özellikleri nelerdir?
7. Ülkemizde Muðla, Antalya ve Ýzmir'de çok sayýda orman yangýný çýkmasýnýn nedenleri nelerdir?
8. Türkiye’de tarımdan elde edilen gelir artarken ekonomideki payının giderek azalması nasıl açıkla-
nabilir?
9. Türkiye’de bazı madenlerimizden birim miktardan elde edilen gelirin günümüzde daha fazla olmasını
nasıl açıklarsınız?

Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun ifadelerle tamamlayýnýz.

1. Akdeniz'in kýyý kesiminde .......... koþullarýnýn uygun olmasý buralarda tarýmsal faaliyetlerinin geliþmesini
saðlamýþtýr.

2. Arazi yetenek sýnýflandýrýlmasýnda birinci sýnýf araziler ......................... için kullanýlmalýdýr.
3. Türkiye'de ham maddesi bulunduðu hâlde enerji üretimi yapýlmayan enerji kaynaðý ……..……..  dir.
4. Türkiye' de taþ kömürü ile  çalýþan tek santral ............................................ da bulunur.
5. Demir-çelik endüstrisinin özellikle batý Karadeniz’de geliþmesinin nedeni ……………... dir.
6. Krom .............................................................  alanlarýnda kullanýlýr.
7. Türkiye’de tarımsal istihdam oranı düşerken tarımsal ………………….artmaktadır.
8. Türkiye’ de madenlerin etkin kullanımında en önemli unsur………………….dir.

Aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D, yanlýþ olanlarýn yanýna Y yazýnýz.
1. Ýklim ülkemizin her yerinde ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkiler. (   )
2. Ülkemizde nüfusun sektörel daðýlýmý ile millî gelirin sektörel daðýlýmý arasýnda bir paralellik  vardýr. (    )
3. Yer þekilleri ülkemizin kuzeybatýsýnda ekonomik faaliyetleri olumlu yönde etkilerken doðusunda

ise olumsuz yönde etkilemektedir. (   )
4. Ülkemizde 1962 yýlýndan sonra beþ yýllýk kalkýnma planlarýnýn uygulanmasý ülkemizin ekonomik 

kalkýnmasýný olumlu yönde etkilemiþtir. (   )
5. Cumhuriyet Döneminin ilk yýllarýnda devletçilik politikasýnýn uygulanmasý ülkemizdeki ekonomik

kalkýnmayý olumlu yönde etkilemiþtir. (   )
6. Etkili arazi kullaným ilkelerinin göz önünde bulundurulmasý çevresel problemler doðurur.          (   )
7.Türkiye'de yanlýþ  kullanýlan arazi miktarý yaklaþýk altý milyon hektar civarýndadýr. (   )
8. Alüvyal ovalar yerleþim amaçlý kullanýlmalýdýr. (   )
9. Türkiye'deki  tarýmda en büyük sorun yeterli miktarda makine kullanýlmamasýdýr. (   )

10. Pazar imkânlarý ülkemizde tarýmsal faaliyetlerin daðýlýmýnda en büyük etkendir. (   )
11. Ülkelerin gelişmişliği ile madenlerin etkin kullanımı arasında doğrudan bir ilişki vardır. (   )
12. Türkiye’nin ihracatında en büyük pay tarım sektörüne aittir. (   )

Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplayýnýz. 

1. Anadolu'nun bir medeniyet merkezi olmasýnda aþaðýdakilerden hangisi en az etkili olmuþtur?
A) Yeryüzü þekilleri B) Ýklim
C) Komþu medeniyetler D) Bitki örtüsü E) Yer altý zenginlikleri

2. Zeytin, muz, çay gibi ürünlerin Türkiye'de yetiþtirilebilmesi aþaðýdakilerden hangisi ile açýklanabilir?
A) Dýþ ticaret talebi ile
B) Kullanýlan tarým yöntemiyle
C) Türkiye'deki iklim çeþitliliði ile
D) Sulama imkânlarýnýn geliþmesi ile
E) Ortamla yükseltisinin fazla olmasý ile

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME6
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3. Türkiye'de tarýmsal verimin artması için modern tarým (intansif) uygulamalarýna aðýrlýk verilmesi
gerekmektedir. Buna göre aþaðýdakilerden hangisi bu durumu gerçekleþtirmek için yapýlacak çalýþmalar-
dan biri deðildir?
A) Çiftçi sayýsýný artýrmak 
B) Sulamayý yaygýnlaþtýrmak 
C) Gübrelemeyi yaygýnlaþtýrmak
D) Tarýmda makineleþmeyi yaygýnlaþtýrmak
E) Tohum ýslah çalýþmalarýna aðýrlýk vermek

4. Rezerv bakýmýndan dünyada birinci olduðumuz maden aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Demir B) Bakýr C) Krom  D) Bor E) Petrol

5. Aþaðýdaki doðal afetlerden hangisinin oluþum kökeni diðerlerinden farklýdýr?
A) Sel       B) Taþkýn       C) Deprem      D) Dolu       E) Çýð

6.Aþaðýdaki þehirlerin hangisinde çýð riski çok yüksektir?
A) Aydýn     B) Konya        C) Ýstanbul     D) Þanlýurfa      E) Tunceli

7. Aþaðýdakilerden hangisi sanayi tesisinin kurulmasý için gerekli olan koþullardan deðildir?
A) Ham madde B) Pazar C) Ulaþým
D) Turizm E) Sermaye

8. Aþaðýdaki illerden hangisinde pamuklu dokuma sanayisinin kurulmasýnda ham maddeye yakýnlýk
fazla etkili olmamýþtýr?
A) Adana B) Ýzmir C) Aydýn
D) Denizli E) Ýstanbul 

9. Ülkemizde bulunan aþaðýdaki enerji kaynaklarýndan hangisi daha ekonomik ve temizdir?
A) Taþ kömürü B) Linyit C) Petrol
D) Doðal gaz E) Hidroelektrik

10. Aþaðýdakilerden hangisi çevreyi kirletmeyen temiz ve tükenmez bir enerji kaynaðýdýr?
A) Taþ kömürü B) Linyit C) Nükleer enerji
D) Doðal gaz E) Rüzgâr

11. Ülkemizde güneþ enerjisi için en elveriþsiz kesim aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Konya ve çevresi B) Antalya ve çevresi C) Rize ve çevresi            
D) Ýzmir ve çevresi E) Gaziantep ve çevresi

12. Türkiye’de madenlerin etkin kullanılmasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması öncelikli değildir?
A) Ülkeler ile iş birliği yaparak pazar alanını büyütmek
B) Daha fazla maden üretimi gerçekleştirmek
C) Maden çıkarımında Ar-Ge ve teknik çalışmalara hız vermek
D) Özel sektörü kredi ve teşviklerle desteklemek 
E) Stratejik kullanım alanlarını tespit etmek

13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hayvancılıktan elde edilen geliri artırmak amacıyla yapılacak olan
çalışmalar içerisinde yer almaz?
A) Mera hayvancılığı yerine ahır hayvancılığının teşvik edilmesi
B) Hayvan soylarının ıslah edilmesi
C) Devlet tarafından kredi desteğinin sağlanması
D) Hayvan sayısının artırılması
E) Yem üretiminin artırılması
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KÜRESEL TÝCARETÝN EN ÖNEMLÝ

ÜÇ ELEMANI:
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KONULAR

Temel Kavramlar
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ENDÜSTRÝSÝ: TURÝZM

Kültür

Ham madde

Turizm

Ulusal park
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KONUYA BAÞLARKENy

Almanya Moldova

Türkiye

Ýran

Çin

Meksika

Brezilya

Japonya

Malezya

Hindistan
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Suudi Arabistan

Fotoðraflarda dünyanýn farklý yerlerinde yaþayan insanlarýn giyim tarzlarý verilmiþtir. 
Ön bilgilerinizden, atlaslarýnýzdan ve bu fotoðraflardan yararlanarak kültürler arasýnda farklýlýklarýn

oluþmasýnda hangi faktörlerin etkili olduðunu söyleyiniz.
1. Yaþanýlan yerin coðrafi þartlarý ile iklim arasýnda nasýl iliþki kurulabilir?
2. Fotoðraflara bakarak kültürü oluþturan unsurlar hakkýnda neler söyleyebilirsiniz?
3. Türkiye’ye ait fotoðrafla diðer ülkelere ait fotoðraflar arasýnda fark var mýdýr? Fotoðraflarda

gördüðünüz giyim tarzlarý arasýnda farklýlýðýn oluþmasýnda sizce hangi coðrafi faktörler etkili olmuþtur?

KÜLTÜR BÖLGELERÝNÝN OLUÞUMU VE
TÜRK KÜLTÜRÜ
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A. DÜNYA KÜLTÜRÜNDE TÜRK ÝZLERÝ

Türklerin Bin Yýllýk Yolculuðu 600-1600 Sergisi Ýngiltere'de
“Ýngiltere'deki Kraliyet Sanat Akademisi'nde açýlacak 'Türk-

lerin Bin Yýllýk Yolculuðu 600-1600' adlý serginin yoðun ilgi
görmesi bekleniyor.

Ýslamiyet öncesi ve sonrasý Türk kültürü konusunda bilgi vere-
cek ilk büyük organizasyon olma niteliðini taþýyan sergi, 22 Ocak-
ta açýlacak.

Akademi, Türklerle ilgili ilk kapsamlý sergisinde aralarýnda
New York'taki Metropolitan Müzesi, St. Petersburg'daki State

(Steyt) Hermitage (Hörmiteyç) Müzesi, Paris'teki Louvre (Luvr) Müzesi ve özel koleksiyoncularýn bulun-
duðu 11 ayrý ülkeden 37 ayrý kiþi ve kurumdaki eserleri sanatseverlerin beðenisine sunacak.

Sergilenecek en önemli parçalarýn, Topkapý Sarayý Müzesi ve Türkiye'deki diðer kurumlardan getiril-
mesi bekleniyor.

Türkiye'den götürülecek eserler:
Mimar Sinan tarafýndan III. Murat'ýn harem kapýsý olarak tasarlanmýþ, 2,5 metre uzunluðundaki

mozaikli ahþap kapý, XIII. yüzyýl Selçuklu Döneminden kalma ve günümüze kadar korunmuþ 6 m’lik halý,
el yazmasý eserler, Topkapý Sarayý Müzesinden çok deðerli porselenler, kýymetli taþlarla süslü silahlar,
miðferler, Fatih Sultan Mehmet'in günlüðü, II. Selim'in kaftaný

Sergi, Topkapý Sarayý Müzesi Müdürü Filiz Çaðman, Sakýp Sabancý Müzesi Müdürü Nazan Ölçer,
Harvard Üniversitesi Ýslam Sanatlarý Profesörü David Roxburgh (Deyvid Roksbörg) gibi çok sayýda bilim
adamýnýn ortak çalýþmasý sonucu hazýrlandý. Sergi, 12 Nisana kadar görülebilecek.”

Basýndan, 10.01.2005

1. Yukarýda anlatýlan “Türklerin Bin Yýllýk Yolculuðu 600-1600” adlý sergi ile ilgili araþtýrma yapýnýz. 
2. Medyada çýkmýþ yazýlý ve görsel malzemelerden oluþan bir pano oluþturunuz. 
3. Bu sergideki Türk kültürüne ait eserlerin pek çok farklý ülkede bulunmasýnýn sebebi nedir? 

Belirtiniz.

Dünya kültürlerinin coðrafi yaklaþýmlarla incelenmesini
kültürel coðrafya gerçekleþtirir. Yanda da görüldüðü gibi
kültürel coðrafya ülkelerin ve bölgelerin alýþkanlýk ve gelenek-
lerinin, yeme içme, giyim kuþam, müzik, mimari, din ve dil gibi
özelliklerinin incelenmesini içine alýr. Yeryüzüyle iliþkisi
baðlamýnda toplumsal yaþamýn her yönü hatta insanla ilgili
olarak beþerî coðrafyanýn tüm konularý, bir bakýma kültürel
coðrafya konusu olarak da kabul edilebilir.

Ýnsanlarýn ortak yaþam tarzý diye kýsaca tanýmlayabile-
ceðimiz kültür; söz konusu grup ya da topluma has, onlarýn
yaþam tarzý hâline gelen deðerler bütünüdür. Ýnsanlarýn hepsi
bir kültürün içinde doðmuþlar ve büyüyüp olgunlaþtýkça bu
kültürü öðrenmiþlerdir.

Kültür dinamiktir. Her nesil miras olarak devraldýðý kültürü
deðiþtirir ve geliþtirir. Bir kültürün doðduðu yere o kültürün
“kaynak alaný”  yani “kültür ocaðý” denir. Bir kültürü oluþturan
unsurlar bu ocaktan çýkýp yayýlmýþ ve baþkalarý tarafýndan da
benimsenmiþtir.

Prof. Dr. Erol Tümertekin, Beþerî Coðrafya
Bu açýklamalardan ve daha önceki bilgilerinizden hareketle

Türk kültürünün dünya kültürleri arasýndaki yerini ve onu diðer
kültürlerden ayýran özellikleri inceleyelim.

BÝLGÝ NOTUC
KÜLTÜRÜ OLUÞTURAN

UNSURLAR

Manevi (Soyut)
Unsurlar

Maddi (Somut)
Unsurlar

Coðrafi konum Dil

Din ve inançlar

Ahlak kurallarý

Örf ve adetler

Komþu kültürler

Dünya görüþü

Hukuk kurallarý

Simgeler

Doðal ortam
özellikleri

Ýklim özellikleri

Su özellikleri

Toprak özellikleri

DERS DIÞI ETKÝNLÝKo
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B. TÜRK KÜLTÜRÜ    
Türk kültürü ortaya çýktýðý, oluþtuðu, yayýldýðý bölge itibarýyla dünyanýn en eski kültürlerindendir.

Komþu olduðu, dünyanýn en eski en köklü kültürlerini etkilemesi ve onlardan etkilenmesi nedeniyle de
ayrý bir öneme sahiptir. Kültürümüzün temelleri, milletimizin tarih boyunca yaþamýþ olduðu tecrübeler
ve coðrafi konumu ile atýlmýþtýr.

Türk kültürü, ilk ortaya çýktýðý bölge olan Orta Asya’nýn doðusunda Çin, güneyinde Tibet ve Hint
kültürü ile komþuydu. Doðal ve beþerî nedenlere baðlý olarak  dünyanýn çeþitli bölgelerine  göç etmek
zorunda  kalan Türklerin bir kolu bugün bizim bulunduðumuz yer olan Anadolu’ya geldiðinde doðusun-
da  Ýran-Pers, batýsýnda ise bugünkü Avrupa  kültürünün kökeni kabul edilen Yunan kültürü ve en önem-
lisi de temelden etkilendiði Ýslam kültürüyle komþu olmuþtur. Ýþte Türk kültürünün en önemli özelliði  bu
köklü ve büyük kültürlere  yüzyýllarca  komþu olup  varlýðýný hâlâ en saðlam þekilde sürdürmesidir.

Türkler yaþadýklarý yerlerde çeþitli kültürel deðerler býrakmýþlardýr. Türk kültürünün ilk dönemini oluþ-
turan Orta Asya’da bozkýr kültürünün temel simgelerinden olan atý çok iyi kullanýmýþlardýr. Göçebe
olarak çadýrlarda yaþadýklarý için hayatlarýný devam ettirebilecek basit el sanatý örneði olan eþyalar yap-
mýþlar ve kullanmýþlardýr. Yerleþik hayata geçtiklerinde ise dünyanýn en eski kültürleri ile boy ölçüþebile-
cek mimari eserler ve sanat eserleri
meydana getirmiþlerdir. Fotoðraf
1’de örnekleri görülen bu eserler
arasýnda: kervansaraylar, han, ha-
mam, köprü, cami, medrese, ima-
ret, çeþme gibi tarihî eserler yer alýr.
Bu eserlerin örnekleri çok geniþ bir
coðrafyaya yayýlmýþtýr. Çin ve Mo-
ðolistan gibi Orta ve Doðu Asya ül-
kelerinden baþlayýp Bosna-Hersek
ve Macaristan’a  kadar uzanan çok
geniþ bir coðrafyada Türk kültürü-
ne ait eserlere rastlanýlmaktadýr. Fotoðraf 1: Türk kültürünün yayýlýþ alaný ile kültürün temel simgeleri 

olan çeþitli ögeler

ETKÝNLÝK
G

Aþaðýdaki haritadan ve atlaslarýnýzdan faydalanarak sorularý cevaplandýrýnýz. 
1. Türklerin yaþadýðý bölgelerde iklim þartlarý ve jeomorfolojik özellikler kültürlerinin oluþumlarýný 

nasýl etkilemiþtir?
2. Türklerin yaþadýklarý bölge bir ada olsaydý kültür özellikleri nasýl olurdu?

Erm.: Ermenistan
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Yukarýda Türk kültürünün önemli simgelerinden bazýlarý görülmektedir. Bu fotoðraflardan hareketle 

aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Bu simgeler sizde Türk kültürü hakkýnda hangi düþünceleri çaðrýþtýrýyor?

2. Bu simgelerin Türk kültürünü en güzel þekilde temsil etmesinin sebepleri sizce nelerdir? 

Belirtiniz.

Geleneksel Türk evi
Türk kahvesi

Türk el sanatlarýndan halý Türk el sanatlarýndan ebru

Türk kültürünü simgeleyen önemli öðelerden biri: AtTürk kültürünü en iyi simgeleyen çiçek lale

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO
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OKUMA METNÝ

“Türkler, dünya coðrafyasý üzerinde sýk sýk yurt deðiþtirerek çok geniþ bir alana yayýlmýþlar, birçok
kültür ve dinin etkisi altýnda kalarak farklý uygarlýklar yaþamýþlardýr. Bunun sonucunda Orta
Asya’dan günümüze deðiþen, geliþen bir kültür oluþturmuþlardýr. Türk kültürünün tarih içindeki
görünümü, deðiþmesine, geliþmesine paralel bir deðiþim ve geliþim içinde olmuþtur. Ayný uygarlýða
baðlý kütürler ayný dünya görüþünde birleþir. Bir uygarlýðýn dünya görüþü de o uygarlýða özgü kültürü
oluþturur. Kültür ürünleri, yaþayan topluluðun kendine özgü dünya görüþüne ve deðerler sistemine
göre þekillenir. Kültüre baðlý olarak þekillenen her türlü birikim doðal olarak o kültürün parçasýdýr.

Türkler Ýslamiyet’ten önce o günkü inanç sistemlerine, kültür ve geleneklerine baðlý bir kültüre
sahiptiler. Ýnanç, kültürü büyük bir oranda etkiler. Bugünkü kültürde eski inanýþ ve geleneklerin
izlerini bulmak mümkündür. Türklerin Ýslamiyet’i kabul etmelerinden sonra kültürleri Ýslami renge
bürünerek varlýðýný sürdürmüþtür. Yeni kültürleri gereði mitlerle örülü destan dönemi ürünleri Ýsla-
mi ögelerle beslenerek yeniden yapýlanmýþtýr. Ýslamiyet öncesi çeþitli inanç sistemlerinden etkile-
nen Türkler her kültürde olduðu gibi semavi bir dine geçerken eski inançlarýnýn bir bölümünü yeni
dine taþýyýp onu kalýplarýna uydurmuþlardýr. 

Orta Asya’dan gelip Anadolu’yu yurt tutan Türkler göç yollarýnda kültürleþme yoluyla kültür
alýþveriþinde bulunarak bunlarý Anadolu’ya taþýmýþlardýr. Taþýnan Orta Asya ve göç yollarý kültürü
yeni yurt Anadolu kültürü ve Ýslam kültürü yüzyýllar boyu süren kültürleþme sürecinde yoðrularak
yeni bir Anadolu kültürü oluþmuþtur. 

Türk kültürü çok zengin bir yapýya sahiptir. Bu zenginlik köklerini coðrafyadan ve tarihin derin-
liklerinden almaktadýr. Türkler, Sibirya’dan Balkanlara Yemen’den Hindistan’a, Çin’e kadar çok
geniþ bir coðrafyaya yayýlmýþ, bu coðrafyalarda devletler kurmuþ, birçok uygarlýðý etkilemiþ,
çeþitli uygarlýklardan aldýðý kültür ögelerini de Türk kültürüyle yoðurmuþtur. Bu hareketlilik Türk
kültürünü sürekli ve dinamik kýlmýþtýr.”

Prof. Dr. Erman ARTUN,  Halk Kültüründe Deðiþimin Topluma Etkisi ve Sonuçlarý
Yukarýdaki okuma metninden ve ön bilgilerinizden hareketle aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.
1. Türkler Orta Asya’dan hangi nedenlere baðlý olarak göç etmiþlerdir?
2. Eðer Türkler Orta Asya’da kalsalardý Türk kültürü bu kadar geniþ coðrafyaya yayýlýr mýydý? 

Neden?
3. Türkler Orta Asya’da kalsalardý bugünkü Türk kültürünün özellikleri nasýl olurdu?

.

Türkler,  çok geliþmiþ bir devlet sistemine, ça-

ðýný aþan yönetim biçimlerine, adil hukuk kuralla-

rýna ve düzenine sahiptir. Milyonlarca insanýn ko-

nuþtuðu mükemmel bir dil, çok çeþitli alfabe ve

yazý tipleri kullanmýþlardýr. Dünyanýn en mükem-

mel, disiplinli ve kahraman ordusuna sahip oldu-

ðu için ortak bir tarih bilincine ulaþmýþtýr. Yeryü-

zünde ilk kumaþý kullanmýþ, ilk kâðýt parayý bas-

mýþ, atý ilk olarak evcilleþtirerek kullanmýþtýr (Fo-

toðraf 2). Göktürk Yazýtlarý’nda belirtildiði gibi

''Üstte gök çökmedikçe, alta yer delinmedikçe ey

millet, senin ülkeni ve düzenini kim bozabilir?''

düsturunu, kurduðu çok sayýda devletle göster-

miþ ve ayný zamanda daha VII ve VIII. yüzyýlda

bunu taþa bile iþlemiþ, þehirleþerek ilk ve

mükemmel tarým yöntemlerini uygulamýþ bir

toplumdur.
Fotoðraf 2: Türk kültürünün sembollerinden cirit oyunu
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Farklý kültürlere ve inançlara sahip,
farklý dilleri konuþan birçok milleti ayný
bayrak altýnda ve büyük bir hoþgörü çer-
çevesinde, sevgi ve saygý hudutlarý içinde
yaþatabilmek elbette çok önemli bir baþa-
rýdýr. Ýnsan sevgisinin ve hoþgörünün tim-
sali ayný zamanda Mevleviliðin ilham kay-
naðý olan Mevlana da Anadolu’da yaþa-
mýþtýr (Fotoðraf 3). Türklerin bu baþarýsýný
birçok ünlü düþünür ve yazar eserlerinde
vurgulamýþtýr. Bunlardan biri eserinde bu
gerçeðe þöyle dikkat çekmiþtir:

“Türklerin sanatý kumandanlýktýr. Otuz
milleti bayraðý altýnda toplayan bir devlet
kurmayý baþarmýþlardýr. Türk Ýmparator-
luðu Avrupa devletlerinden hiçbirine ben-
zemez.” 

Ünlü bir Türk tarihçisi de bu durumu
þu þekilde belirtmiþtir:

“Osmanlýlar yönetimi altýna aldýklarý bölgelerde o güne kadar ezilmiþ, hor görülmüþ insanlara düþün-
ce ve vicdan özgürlüðü tanýmýþlar, haksýz tutumlara son vermiþler, vergi angaryalarýný ortadan kaldýrmýþlar
kýsacasý halkla kaynaþma yoluna gitmiþlerdir.”

Aþaðýdaki sorularý haritadan ve atlastan yararlanarak cevaplandýrýnýz.
1. Ýpek Yolu, güzergâhýyla baðlantýlý olarak Türk kültürünü nasýl etkilemiþtir?
2. Ýpek Yolu daha kuzeyden veya daha güneyden geçseydi Türk kültürüne etkisi nasýl olurdu?
3. Ýpek Yolu hangi Türk cumhuriyetlerinden geçmektedir?

Fotoðraf 3: Semazenler

Tarihî Ýpek Yolu’nu gösteren temsili  harita

ETKÝNLÝKG
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1. Yukarýda fotoðraflarda görülen Türklerin yaptýðý mimari eserler, hangi ülkelerde bulunmaktadýr?
Bu ülkelerin birbirleriyle coðrafi sýnýrlarý olup olmadýðýný tespit ediniz. 

2. Fotoðraflarda görülen eserler arasýnda mimari açýdan farklýlýk varsa bu farklýlýklarýn oluþmasýnda
hangi coðrafi ve beþerî faktörler etkili olmuþtur? Belirtiniz.

ETKÝNLÝKG

Tac Mahal

Þirdar Medresesi

Mostar Köprüsü

Selimiye Camisi
Kavalalý Mehmet Ali Paþa Camisi
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TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GENEL ÖZELLÝKLERÝ

Çok köklü ve eski olmasý

Coðrafi özelliklerinden dolayý
hem göçebe hem yerleþik özellikler
taþýmasý

Bulunduðu bölgenin coðrafi
özelliklerinden dolayý tarým ve hay-
vancýlýðýn çok önemli olmasý

Ýlk ortaya çýktýðý bölgenin coðrafi
konumuna ve denizden uzak olmasýna
baðlý olarak karasallýk etkisinin daha fazla
olmasý

Coðrafi konumu ve köklü geçmiþi
nedeniyle insan sevgisini ve dünya
barýþýný temel almasý

Coðrafi konumu nedeniyle birçok
farklý kültürden etkilenmesi ve onlarý etki-
lemiþ olmasý

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ETKÝLEYEN FAKTÖRLER

Komþu medeniyetler

Bulunduðu coðrafi konum

Yoðun olarak yapýlan ekonomik
faaliyetler (tarým ve hayvancýlýk)

Türklerin kendilerine has karakter
ve özellikleri

Aþaðýdaki þemada yer alan boþluklarý uygun þekilde doldurunuz.

Yukarýdaki þemada belirtilen Türk kültürünün özelliklerini  Atatürk de çeþitli vesilelerle birçok yerde

vurgulamýþtýr. "Türk milleti Asya'nýn garbýnda ve Avrupa'nýn þarkýnda olmak üzere kara ve

deniz sýnýrlarýyla ayýrt edilmiþ, dünyaca tanýnmýþ, büyük bir yurtta yaþar. Türk yurdu daha

çok büyüktür. Bütün dünyada, Asya, Avrupa, Afrika Türk atalarýna yurt olmuþtur. Bu

hakikatler tarih vesikalarýyla malumdur. Fakat bugünkü Türk milleti, varlýðý için bugünkü yur-

dundan memnundur. Çünkü Türk, derin ve þanlý geçmiþinin, büyük kudretli atalarýnýn mukad-

des miraslarýný bu yurtta muhafaza edebileceðinden, o miraslarý, þimdiye kadar olduðundan

çok daha fazla zenginleþtireceðinden emindir...".

Atatürk döneminde kurulan Türk Dil  Kurumu ve Türk  Tarih Kurumu  hem Türkiye Türklerinin

hem de Orta Asya Türklerinin dünü ve bugünü üzerine ilmi araþtýrmalar yapmaktadýr. Bu çalýþmalarla

Türk dünyasýnda kültür birliðinin saðlanmasý amaçlanmaktadýr.

ETKÝNLÝKG

C. TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GENEL ÖZELLÝKLERÝ
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HAM MADDE, ÜRETÝM VE PAZARIN KÜRESEL TÝCARETTEKÝ YERÝ

Günümüzde ülkeler ve bölgeler arasýndaki ticarette önemli bir yere sahip olan ham madde, üre-
timin  ve ekonominin temel kaynaðýný oluþturur. Ekonomik sistem içerisinde bunlarýn arasýnda sýký bir
iliþki vardýr. Nasýl ki motor ve araba lastiði  bir otomobilin ayrýlmaz parçasý ise bu üç unsur da ticaretin
ayrýlmaz parçalarýdýr. Birisi olmazsa diðeri de  varlýðýný sürdüremez. Dünya geneline baktýðýmýzda ham
madde alanlarý, üretim alanlarý ile pazar alanlarýnýn bulunduðu yerler farklýlýk göstermektedir. Aþaðýdaki
þemada görüldüðü gibi ticaretin bu üç unsuru arasýnda sürekli bir etkileþim söz konusudur. Bu durum
ülke ve bölgeler arasýndaki ticaretin önemini daha da artýrmaktadýr. Bugün sanayi ürünleri alanýnda
çok  önemli olan bir bölge, farklý üretim bölgelerine sýký sýkýya baðýmlýdýr. Ayný þekilde bir sanayi veya
tarýmsal üretim alaný, daha uzakta bulunan pazar alanýna sýký sýkýya baðýmlýdýr. Bir bölgede  ortaya
çýkan olumsuz bir geliþme ona baðýmlý olan diðer bölgeleri de etkilemektedir. Örneðin, 1970’li yýllarda
Orta Doðu’da çýkan olaylara baðlý olarak  petrol üretimi azaltýlmýþ ve bu durum tüm dünyayý etkilemiþtir.

1. Kullandığınız ürünlerden hangisi yurt içinde hangisi yurt dışında üretilmektedir? Örnek veriniz.

2. Sizce kullandığınız ürünlerin ham maddesi nereden elde edilir?

3. Ham maddesi üretim merkezinden farklı bir yerde olan ürünün üretimi nasıl gerçekleştirilir? 

Tartışınız.

KÜRESEL TÝCARETÝN ÜÇ ELEMANI: 
HAM MADDE, ÜRETÝM, PAZAR

KONUYA BAÞLARKENy

HAM MADDE

PAZARÜRETÝM

KÜRESEL TÝCARET 
(ÜLKELER VE BÖLGELER ARASI TÝCARET)

Þekil 1: Küresel ticaret þemasý

Dünya ticaretinin daðýlýmýna baktýðýmýzda çok

karmaþýk bir yapý karþýmýza çýkar. Ülkelerin birbir-

leriyle ticaret yapmalarýnýn temel nedeni, kendi

ülkelerinde üretilmeyen veya çok büyük maliyetler

gerektiren mallarý daha ucuza almaktýr. Dünyada

hiçbir ülke kendi ihtiyaçlarýný kendisi üretecek kaynak

ve kapasiteye sahip deðildir. Ülkeler, sahip olduklarý

fazla kaynaklarý ve ürettikleri mallarý baþka ülkelere

satýp ihtiyaçlarý olan ürünleri de baþka ülkelerden alýr-

lar. Bu olay sonucunda uluslararasý (küresel)  ticaret

ortaya çýkar (Þekil 1).

ETKÝNLÝKG

Yukarýdaki þemada yer alan ham maddeler ile bunlarý üreten ülkeleri örnekteki gibi eþleþtiriniz.           

Petrol
Taþ

kömürü
Orman
ürünleri

Doðal gaz Pamuk Yün
Altýn-

gümüþ
Buðday Pirinç

Özbe-
kistan

Kongo Ýran Avustralya
Güney
Afrika

Çin Rusya Venezuella
Suudi

Arabistan
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DÜNYADAKÝ ÖNEMLÝ ÜRETÝM ALANLARI VE BÖLGELERÝ

ETKÝNLÝKG

Toprak Ürünleri Üretim Alanlarý:
ABD, Rusya, Çin, Hindistan
Orman Ürünleri Üretim Alanlarý:
Kongo Havzasý, Amazon Havza-
sý, Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika
Balýkçýlýk Üretim Alanlarý:
Japonya ve çevresi, Peru ve çev-
resi, Kanada’nýn batýsý, ABD’nin
doðu kýyýlarý 
Hayvancýlýk  Üretim Alanlarý:
Avustralya, Kuzeybatý Avrupa,
Orta ve Güney Afrika 

Kuzey Amerika
Orta Asya

Büyük Sahra 
Kongo Havzasý
Güney Amerika

Orta Kesimi
Orta Avustralya
(Çöl Bölgesi)

Avrasya Bölgesi
(Orta ve Kuzey

Avrupa ile
Rusya’nýn Kuzeyi)

Orta Doðu

Kuzey
Amerika

Batý Avrupa
Japonya

Çin
Güneydoðu

Asya 
Rusya

Federasyonu

Tarýmsal Ham
Madde Alanlarý

Sanayi Üre-
tim Alanlarý

Madenler ve Enerji
Kaynaklarý Üretim

Alanlarý

Hizmet Üretim
Alanlarý

(Bankacýlýk,
Sigortacýlýk,

Ulaþtýrma, Aracýlýk
Hizmetleri)

Avrupa

ABD

Japonya

Güneydoðu
Asya 

Pazar
Alanlarý

Avrupa

ABD

Japonya

Güneydo-
ðu Asya 

1. Yukarýdaki haritada dünyadaki önemli ham madde, üretim ve pazar

alanlarý görülmektedir. Bu alanlar arasýnda ticaretin nasýl gerçekleþtiðini, ne

tür ham madde ve iþlenmiþ ürünlerin alýnýp satýldýðýný araþtýrýnýz.

2. Bu alan ve bölgelerin bazýlarýnýn ayný zamanda büyük pazar alaný

olmalarýnýn nedenlerini belirtiniz.

3. Kendinizi uluslararasý ticaret yapan bir þirket sahibi olarak düþünüp

harita ile aþaðýdaki tabloyu eþleþtirerek kendi ticaret aðýnýzý oluþturunuz.

Kaynak: www.dtm.gov.tr
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Uluslararasý iliþkilerde ticaret ve yatýrým aðlarýnýn etkisi  gittikçe önem kazanmaktadýr. Birçok kurum
veya kuruluþ kendi ülkesi dýþýndaki ülkelere yatýrýmlar yapmaktadýr. Ortak pazarlar, gümrük birlikleri ve
siyasi ekonomik bloklar arasýndaki rekabet gün geçtikçe artmakta, ticaret ve taþýmacýlýkta siyasi sýnýrlar
önemini kaybetmektedir. Bunun yerini serbestleþen ticari iliþkiler almaktadýr. Küresel ve bölgesel ölçekte
serbest pazar ortamý oluþmakta bunun sonucu olarak da serbest ticaret bölgeleri, artan sermaye akýmý,
büyüyen enerji talebi ve yeni pazar arayýþlarý ortaya çýkmaktadýr. Teknoloji ve iletiþim sistemlerinin
geliþmesi ve yaygýnlaþmasý ticaretin daha hýzlý bir þekilde yapýlmasýna olanak saðlamýþtýr. Böylelikle
dünyada ürün akýþýna yönelik daha hýzlý bir döngü gerçekleþmekte sermayenin ve ürünün ticari anlamda
yerel niteliði ortadan kalkmaktadýr. Bu nedenle üretim ve tüketim alanlarý arasýndaki iliþkiler daha kar-
maþýk bir hâle gelmiþtir.

Ham maddeler çeþitlenen imalat kollarý ve artan kapasiteye baðlý olarak imalat sanayi tarafýndan  hýzla
tüketilmektedir. Bu durum özellikle ham madde üretim bölgeleri ile tüketim (pazar) bölgeleri arasýndaki
karþýlýklý etkileþimi önemli ölçüde etkilemektedir. Büyük miktarda sermayeye ve farklý niteliklerdeki iþ
gücüne ihtiyaç duyan modern üretim sistemi, ham maddelere olan talebi çok hýzlý ve önemli miktarda
artýrmaktadýr. Bir diðer önemli özellik, teknik buluþlar ve bunlarýn ekonomik þekilde deðerlendirilmesi
sanayide ham maddelere olan talebi daha da artýrmaktadýr. Örneðin, motor ve otomobilin icadý petrolü
bugün dünyanýn en önemli ham maddesi hâline getirmiþtir.

Harita 1: Dünya ticaret aðý haritasý

Kaynak: www.dunyaticaret.org

Ticaretin yoðunlaþtýðý bölgeler o bölgelerde bulunan ülkelerin geliþmiþlik seviyelerine göre deðiþ-
mektedir. Haritada görüldüðü gibi dünya ticaretinin büyük bir kýsmý Kuzey Yarým Küre, Kuzey Amerika,
Batý Avrupa, Doðu ve Güneydoðu Asya’da yoðunlaþmýþtýr (Harita 1). Bu bölgeler, büyük pazarlar
olduðu gibi ayný zamanda  yatýrýmlarýn hem kaynaðý hem de yoðunlaþtýðý ve fazla miktarda üretimin
yapýldýðý yerlerdir. 

Ticaretin yukarýda belirtilen yerlerde yoðunlaþmasýnýn nedenleri ne olabilir?

0        3200km

10. forma:Layout 1  27.04.2012  11:52  Page 144



145Ülkeler Arasý Etkileþim

Ülkeler ve bölgeler arasýndaki ticare-

tin hýzla geliþmesine olanak saðlayan et-

kenler ulaþým sistemlerindeki teknolojik

ve yapýsal deðiþimlerdir.

Ekonomik geliþmelerin yarattýðý yeni

ortamda üretim (Fotoðraf 1, 2) ve tüke-

tim alanlarýndaki geliþmeler pazarlama

faaliyetlerini daha karmaþýk hâle ge-

tirmektedir. Ürünleri tüketicilerin bekle-

dikleri kalitede pazara ulaþtýrmak, çeþit-

leri ve stoklarý yenileyebilmek ve deðiþen

tüketim eðilimlerine daha hýzlý cevap ve-

rebilmek, rakipler arasýnda rekabet üs-

tünlüðü yaratan unsurlar hâline gelebil-

mektedir. Teknolojideki hýzlý geliþim;

ürünlerin pazarda uzun süreli yer edinmesini, tüketicilerce benimsenmesini ve baþarýlý bir satýþ grafiði

için gerekli olan pazarlama ve daðýtým stratejilerinin oluþturulmasýný zorlaþtýrmaktadýr.

Yaþanan geliþmeler ve onun getirdiði rekabete dayalý piyasa düzeninde üretici, aracý, tüketici ara-

sýndaki ekonomik iliþkinin niteliði de deðiþmekte, satýcý pazarlarýndan tüketici pazarlarýna geçiþ süre-

ci hýzlanmaktadýr.

Ekonomideki bu dönüþüm nedeniyle daðýtýmýn önemi de giderek artmaktadýr. Tüketicinin ihtiyaç

ve isteklerini baþlangýç noktasý kabul eden pazarlama eylemlerinin baþarýlý olmasý, beraberinde

üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilere istenilen yerde, istenilen biçimde ve zamanda sunumunu gün-

deme getirmektedir. Üretilen mal ve hizmetlerin istenilen yer ve zamanda tüketiciye sunumunda ise

daðýtým kanallarý önemli bir rol üstlenmektedir. 

Fotoðraf 1: Tarým alanýnda üretim faaliyeti

Fotoðraf 2: Sanayi alanýnda üretim faaliyetleri
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Ülke-Bölge Adý Ham madde alaný Üretim alaný Pazar alaný

1. Kuzey Amerika

2. Japonya X X

3. Avrupa

4. Çin

5. Güneydoðu Asya X X X

6. Kuzey Afrika

7. Orta Doðu

8. Nijerya

9. Ýngiltere X

10. Brezilya

Ön bilgilerinizden ve atlaslarýnýzdan faydalanarak yukarýdaki boþluklarý örnekteki gibi iþaretleyiniz.

Yukarýdaki üretim alanlarýnýn oluþmasýnda coğrafi açıdan hangi fiziki ve beþerî faktörler etkili
olmuþtur?   

ETKÝNLÝKG

ETKÝNLÝKG

ETKÝNLÝKG

Petrol Ham Maddesi Üretim ve Pazar Bölgeleri

Üretim Bölgesi Miktar (%)

1. Orta Doðu 26,50

2. Baðýmsýz Dev. Top. 16,40

3. Kuzey Amerika 16,20

4. Latin Amerika 12,40

5. Afrika 10,80

6. Uzak Doðu 9,70

7. Avrupa 6,80

8. Avustralya 0,90

Tüketim Bölgesi Miktar (%)

1. Kuzey Amerika 27,00

2. Uzak Doðu 20,20

3. Avrupa 20,10

4. Baðýmsýz Dev. Top. 13,40

5. Latin Amerika 8,00

6. Orta Doðu 4,90

7. Afrika 3,10

8. Avustralya 1,10

Sanayi  Üretim Alaný Tarýmsal Üretim Alaný
Kuzey Amerika Orta ve Güney Afrika

Batý Avrupa Kuzey Amerika

Rusya Federasyonu Güney-Güneydoðu Asya

Güneydoðu Asya Akdeniz Çevresi

Çin-Japonya Rusya

Avrupa

Yukarýdaki tablolarý inceleyerek aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz. 
1. Ürettiðinden fazla, ürettiðinden az ve ürettiði kadar tüketen ülke veya bölgeleri tespit ediniz.
2. Farklýlýk olan ülke veya bölgelerde bu farklýlýklarýn oluþmasýnda etkili olan hususlarý sýnýfça 

tartýþýnýz.

Dünya Bankası - 2008
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1. Fotoðrafardaki yerlerin hangi özellikleri insanlarý buralara çekmektedir?

2. Siz de benzer durumlara örnekler veriniz.

Turizm, bir ülkeyi sosyal ve kültürel yönleri ile öne çýkaran bir sektördür. Deðiþik ülke insanlarýnýn

yaþam tarzlarý, gelenek ve görenekleri yabancýlar için farklý bir kültür olduðundan turizm, pek çok ülke

insanýný kaynaþtýrýr. Ayrýca turizm, ülkelerin ekonomilerinin bütün alanlarýný etkilemektedir. 

Turizm gelir ve giderleri, görünmeyen gelir ve giderler arasýnda olduðu için dýþ turizm hareketlerinin

bir ülkeye kazandýrdýðý gelire “görünmeyen ihracat” denir. Çünkü turist gittiði ülkede yeme, içme,

geceleme  gibi ihtiyaçlarýný karþýlamak için para harcar ve gittiði ülkeye döviz girdisi saðlar. Bu ihracat

þekli, diðer mallarýn ihracatýnda olduðu gibi herhangi bir sözleþmeye baðlanmadýðýndan “görünmez”

niteliði taþýmaktadýr.

1. Yaþadýðýnýz çevreye en çok hangi ülkelerden turist gelmektedir? Tahminlerinizi söyleyiniz. 

2. Siz hangi ülkeye gitmek istersiniz? Niçin? 

3. Yaþadýðýnýz yerin turizm zenginlikleri var mýdýr? Varsa bunlarý belirtiniz.

4. Turizmin dünya barýþýna katkýlarýný arkadaþlarýnýzla sýnýfta tartýþýnýz. 

DÜNYANIN HIZLA GELÝÞEN
ENDÜSTRÝSÝ: TURÝZM

KONUYA BAÞLARKENy

ETKÝNLÝKG

10. forma:Layout 1  27.04.2012  11:52  Page 147



148 Ülkeler Arasý Etkileþim

Doða güzelliklerini görme

Ýþ

Saðlýk

Dinlenme-eðlence

Eðitim-öðretim

Sportif aktiviteler

Aile dost ve akraba ziyaretleri

Ýnanç (din) 

Tarihî, kültürel deðerleri görme

ve tanýma

Kongre ve toplantýlara katýlma

Olimpiyat oyunlarý, uluslararasý spor

karþýlaþmalarý, yarýþmalar, turnuvalar, de-

ðiþik spor organizasyonlarý, alpinizm (dað

sporlarý), kanotaj (yelken sporu), kampçýlýk

(kamping) vb. etkinlikler spor turizmini

oluþturan ve insanlarý seyahat etmeye yö-

nelten baþlýca spor aktiviteleridir.

Olimpiyat oyunlarý, olimpiyat yapýlacak

olan ülkelerin turizminde önemli bir güçtür.

Çünkü yalnýzca turist sayýsýnda artýþ saðlan-

makla kalmayacak ülkenin tanýtýlmasý yo-

lunda önemli bir avantajý da beraberinde

getirecektir. Oyunlarýn ülkelere prestij,

altyapý ve çevre açýsýndan olumlu yansý-

malarý vardýr. Ayrýca baþta turizm sektörü

olmak üzere inþaat ve endüstri sektöründe

insanlara yeni iþ imkânlarý da saðlamak-

tadýr.

Her yýl bu toplantýlara dinleyici, konuþmacý ve

yönetici olarak binlerce insan katýlmaktadýr.

Ülkelere önemli ölçüde döviz girdisi saðlayan bilim-

sel ve kültürel alýþveriþe neden olan bu tür toplan-

týlar, kongre turizmini oluþturur. Kongreler ölü sezon

dediðimiz turizm faaliyetlerinin yoðun olmadýðý aylar-

da konaklama tesislerinin doluluk oranýnýn artmasýný

saðlar. Ayrýca teknolojideki geliþmelerin ve yeni

buluþlarýn  takip edilmesini kolaylaþtýrýr. Uluslararasý

Toplantý ve Kongreler Birliði tarafýndan hazýrlanan

rapora göre kongrelere katýlan delegeler 2004 yýlýnda

kiþi baþýna yaklaþýk 1742 ABD dolarý harcama yap-

týlar. Delegelerin tüm toplantýlarda yaptýklarý harcama

tutarý ise yaklaþýk 8,4 milyon avro olarak gerçek-

leþmiþtir.

Bu tür organizasyonlar, büyük tanýtým olanaklarýný

da beraberinde getirmektedir. Çünkü bu tip toplan-

týlar ülkeyi ve toplantýnýn yapýldýðý kenti dünyanýn

gündemine getirir, bu da delegelerin yaptýðý harcama

miktarýnýn da çok ötesinde bir anlam taþýmaktadýr.

ÝNSANLARI TURÝZM FAALÝYETLERÝNE YÖNELTEN FAKTÖRLER

ETKÝNLÝKG
Aþaðýdaki þemada insanları turizm faaliyetlerine yönelten faktörlerden sportif aktiviteler, kongre ve

toplantýlara katýlmanýn uluslararasý etkileþimdeki rolü açýklanmýþtýr. Diðer faktörlerin de ülkeler arasý

etki-leþimdeki rolünü tartýþýnýz.

A. ÝNSANLARI TURÝZM FAALÝYETLERÝNE YÖNELTEN FAKTÖRLER
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Ekonomik Etkiler

TURÝZMÝN ETKÝLERÝ

Sosyal ve Kültürel EtkilerPolitik Etkiler Çevre ve Ekolojik Etkiler

Ülke
Gelen Turist

Sayýsý (milyon)
Dünyadaki Payý

(%)
Turizm Geliri

(Milyar $)
Dünyadaki Payý

(%)
Fransa 76,8 16,1 46,3 11,4

ABD 59,7 39,9 103,5 56,8

Çin 55,7 27,3 45,8 18,4

Ýngiltere 28,1 5,9 30,4 7,1

Almanya 26,9 5,6 34,7 8,5

Türkiye 27,0 5,7 26,1 5,1

Avusturya 22,0 4,6 18,7 4,6

Ýspanya 52,7 11,1 52,5 12,9

Ýtalya 43,6 9,2 38,8 9,5

ETKÝNLÝKG

Kaynak : Dünya Turizm Örgütü 2011

B. TURÝZMÝN ETKÝLERÝ

1.Ekonomik Etkiler

Turizm, ekonomik etkisi ile dünyanýn en dinamik ve en büyük endüstrilerinden biridir. Turizmin
ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal etkileri bu endüstriye verilen önemin artmasýnda etkili olmakta; özel-
likle turizmin yarattýðý ekonomik etkiler, ülkelerin turizmi geliþtirme çabalarýný hýzlandýrmaktadýr. Turizm;
ödemeler dengesine etkisi, istihdam ve gelir yaratmasý, katma deðerinin çok yüksek olmasý, altyapý ve
üstyapýya olumlu etkileri ve diðer sektörlere etkisi nedeniyle özellikle geliþmekte olan ülkeler açýsýndan
önemli bir sektör konumuna gelmektedir.

Turizm, endüstrilerini geliþtirmek ve uluslararasý pazarda etkinlik saðlamak konusunda zorluklarý
olmasýna raðmen geliþen ülkelerin birçoðu için çekici bir kalkýnma ve geliþme seçeneðidir. Turist türleri
ve kaynaklarý, gelirin yeniden daðýlýmý, talep sürekliliði, geliþme maliyetleri, istihdam, prestij gibi neden-
lerle birçok ülke, turizmi geliþtirmek için yatýrýmlar yapmaktadýr.

Turizm dünyadaki geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkeler için ekonomik lokomotiftir. Turizm endüstrisi
dünyadaki GSMH’nin % 11’ini  oluþturur. 200 milyon kiþiye iþ imkâný ve toplam istihdamýn %8’ini saðla-
maktadýr. Dünya Turizm Örgütünün tahminlerine göre tüm dünyadaki ekonomik durgunluða karþýn, tur-
izm sektörü bu geliþimini daha hýzlý arttýrarak devam ettirmiþ, 2007’de uluslararasý turist hareketleri 903
milyon  kiþiye ulaþarak 2006 yýlýna göre yaklaþýk % 5,6 büyüme saðlamýþtýr. Büyüme bütün bölgelerde
gerçekleþmiþtir. Ancak özellikle en büyük artýþ %28 ile Pasifik bölgesi ve Asya’da, %18 ile Orta Doðu’da
olmuþtur. Dünya Turizm Örgütünce, 2020 yýlýnda uluslararasý turist hareketlerinin 1,5 milyar kiþi olacaðý
tahmin edilmektedir. Avrupa’da 717 milyon kiþi, Doðu Asya ve Pasifik bölgesinde 397 milyon kiþi,
Amerika’da 282 milyon kiþi olacaðý ve bunlarý Afrika, Orta Doðu ve Güney Asya’nýn takip edeceði bek-
lenmektedir.

Yukarýdaki tabloda 2010 yılına ait verilerden ve ön bilgilerinizden yararlanarak aþaðýdaki sorularý
cevaplandýrýnýz.

1. Akdeniz kýyýsýndaki ülkelerin dünya turizmindeki yerini yorumlayýnýz.
2. Tabloda belirtilen ülkelerde, gelen turist sayýsý ile ülkelerin turizm gelirleri arasýndaki iliþkiyi yo-

rumlayýnýz?  
3. Hangi ülkede kiþi baþýna býrakýlan döviz daha fazladýr? Neden? Söyleyiniz.
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2. Politik Etkiler

Uluslararasý iliþkilerin geliþmesinde turizmin rolü çok büyüktür. Komþu ve uzak uluslarý görmek,

tanýmak, yabancý insanlarla konuþmak, onlarý sevmek büyük ölçüde turistik iliþkilerle mümkün

olmaktadýr. Uluslarýn birbirini sevmeyi öðrenmesi ve karþýlýklý anlayýþ içinde bulunmalarý uluslar

arasýndaki baðlarý daha da kuvvetlendirmektedir. Ýnsani iliþkiler, uluslarý birbirine daha çok yak-

laþtýracaðýndan turizm evrensel barýþýn doðmasýna yardýmcý olmaktadýr. Günümüzde turizm, ulus-

lararasý barýþ ve dostluðun temel unsurlarýndan biri olarak kabul edilmektedir.

3. Sosyal Kültürel Etkiler

Turizm insandan insana, insandan
topluma yansýyan sosyal bir olaydýr. Tu-
ristler baþka yerlere gitmekte buralarda
yeni insanlarla toplumlarla temasa geç-
mekte ve deðiþik sosyal iliþkiler kurmak-
tadýr. Turistler  gittikleri yerleri sosyal açý-
dan etkilemekte ve ayný zamanda bu yer-
lerden etkilenmektedir. Böylece turizm bir
kültür taþýyýcýsý olarak insan ve insan top-
luluklarý arasýndaki aðlarý güçlendirmek-
tedir. Farklý kültürler, etnik yapýlar, dinler,
yaþam tarzlarý ve diller birbirini tanýr, böy-
lelikle hoþgörü ortamý oluþur (Fotoðraf 2). 

Geleneksel Festivaller

Geleneksel festivaller dünyanýn pek çok

yerinde kutlanmaktadýr. Bu festivaller

bulunduðu yörenin tarihî ve dinî olay-

larýnýn canlandýrýlmasý þeklinde gerçek-

leþtirilmektedir.  Uluslarýn birbirini sevmeyi

ögrenmesinde geleneksel festivallerin

önemli payý vardýr.

“Bu yýl TÜYAP Ýstanbul Kitap Fuarý'nýn 25. yýlý kutlandý. Edebiyat ve kültür alanýnda 225 etkin-

lik düzenlendi. 800'e yakýn yazar, sanatçý, bilim insaný, gazeteci ve politikacý kitapseverlerle buluþ-

ma imkâný buldu. Fuara ayrýca Almanya, Amerika Birleþik Devletleri, Avusturya ve daha birçok

ülkeden yayýnevleri ve yayýncýlar birliði temsilcileri katýldý.”

Basýndan, 07.11.2006

BÝLGÝ NOTUC

HABER KÖÞESÝS

Fotoðraf 2: Kuþadasý’nda uluslararasý bir festival

Fotoðraf 1: Uluslararası Pendik Kültür Festivali
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4. Çevresel ve Ekolojik Etkileri

Turizm, varlýðýnýn temel kaynaðýný oluþturan doðal ve kültürel çevreyi korumak zorunda olan bir

sektördür. Bu anlamda turizm ve çevre daima etkileþim hâlindedir. Bir bölgedeki turizmin geliþmesi

çevre deðerine önem veren ve o bölgenin taþýma kapasitesini aþmayan nitelikte ve miktarda gerçek-

leþirse turizm deðerleri varlýðýný koruyarak gelecek nesillerin kullanýmýna sunabilir. 

Turizmin bir bölgede geliþmesinde olumlu çevre þartlarý son derece etkilidir. Turistlerin seyahat

alýþkanlýklarý ve tercihleri konusunda doðanýn güzelliði, bozulmamýþ doðal çevre gibi faktörler önemli

rol oynamaktadýr.

Turizmin kaynaðýný oluþturan çevrenin sürekli ve dengeli bir þekilde yönetilmesi bu kaynaklarýn

kalitesinin arttýrýlmasýný saðlamaktadýr. 

Doðal kaynaklarýn yok edildiði, havanýn, suyun ve topraðýn kirletildiði saðlýksýz bir çevre, çekiciliði-

ni yitirecek ve turizimin böyle bir çevrede geliþmesi de mümkün olmayacaktýr. Turizmin doðrudan ya

da dolaylý olarak ilgili olduðu diðer sektörlerin de evrensel kaynaklarýn tahribinde önemli etkileri bulun-

maktadýr. Örneðin, endüstriyel faaliyetler ve araçlarýn egzozlarýndan çýkan dumanýn sebep olduðu

kirlilik nedeniyle Almanya, Avusturya, Ýsviçre gibi Orta Avrupa ülkelerinin çeþitli bölgelerinde ormanlar

azalmýþtýr. Bunun sonucunda buralara gelen turist sayýsýnýn azalacaðý açýktýr. 

C. MÝLLÎ PARKLAR

Doðal þartlara baðlý olarak deðiþime uðrayan yeryüzü, beþerî unsurlarla da deðiþtirilmiþ ve hâlâ

deðiþtirilmeye devam etmektedir. Bu deðiþme süreci nüfus artýþýnýn ve bilinçsiz kullanýmlarýn bir sonu-

cu olarak çoðu bölgede ekosistemlerin dengesini bozmaktadýr. Ýþte bu tehlikeyi gören insanlýk,

Birleþmiþ Milletlerin bir alt kuruluþu olan UNESCO örgütünün de desteðiyle dünyanýn bu tür tehlikelere

maruz, orijinal doðal bölgelerini korumak için 1948’den sonra tedbirler almaya baþlamýþtýr. 

Koruma çalýþmalarý sadece doðal çevre elemanlarýný deðil beþerî deðerleri (antik þehir kalýntýlarý,

kaleler, surlar, kiliseler vb.) de kapsamaktadýr. Sözü edilen koruma bölgelerine yüz ölçümünün büyük-

lüðüne bakýlmaksýzýn “millî park” (ulusal park) bölgesi denilmektedir.

Birçok ülkede millî park olarak belirlenen çok sayýda yer vardýr. Günümüzde millî parklarýn en fazla

olduðu yerler ABD ve Afrika’dýr.

Kuzey ülkelerinde 25 Mayýsta havalar karar-

maz. Geceler aðustos ayýnýn sonlarýna doðru yarý

aydýnlýk geçer. 22 Haziranda Güneþ gökyüzünde

19 saat kalýp yýlýn rekorunu kýrar. Beyaz gecelerde

Ýskandinav ülkelerini, günü doyasýya yaþamanýn

coþkusu sarar. Doða büyülü bir hâl alýr. Þehirlerde

þölenler, festivaller düzenlenir. Beyaz geceleri

yaþayacaðýnýz en güzel bölgeler Kopenhag,

Bergen ve Norveç fiyortlarýdýr.

Basýndan, 08.08.2007

HABER KÖÞESÝS

Fotoðraf 3: Fiyortlar

11. forma:Layout 1  27.04.2012  11:55  Page 151



152 Ülkeler Arasý Etkileþim

1. Amerika Birleþik Devletleri’ndeki Ulusal Parklar

Ýlk ulusal park uygulamasý Amerika Birleþik Devletleri’nde baþlamýþtýr. 1864 yýlýnda Baþkan

Abraham Lincoln  Yosemite (Yusýmayt) Vadisi’ni “Sonsuza kadar baþkasýna devredilemez kamu park

alaný‘’ olarak ilan etmiþtir. Ulusal park kavramýnýn resmî olarak ilk kez ortaya çýkýþý ise 1872 yýlýnda

“Yellowstone Ulusal Parký’’nýn Amerikan Kongresi tarafýndan kabulüyle baþlamýþtýr (Fotoðraf 4). 

Yellowstone Ulusal Parký

Yellowstone Ulusal Parký, Amerika’nýn kuzey eyalet-

leri olan Wyoming (Yoming), Montana ve Idaho

(Aydoha) arasýnda bulunmaktadýr. Yellowstone

(Yellovston) dünyada ilk ve en eski ulusal parktýr.

Çoðunluðu Wyoming'in kuzeybatý köþesinde olan

8879 km2 lik bir alan kaplar.

Park; gayzerleri (Fotoðraf 6), sýcak akarsularý,

çaðlayanlarý (Fotoðraf 5), volkanlarý ve diðer jeoter-

mal kaynaklarý; boz ayýlarý, kurtlarý, bizonlarý ve Ka-

nada geyikleri (Fotoðraf 7) ile meþhurdur. Burasý

gezegenimiz üzerinde kalan en geniþ, bozulmamýþ eko-

sistem bölgelerinden biridir. 

Fotoðraf 4: Yellowstone Ulusal Parký

Fotoðraf 6: Yellowstone Ulusal 
Park’ýndan gayzer görünümü

Fotoðraf 7: Kanada geyiði

Fotoðraf 5: Çaðlayan
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2. Afrika Ulusal Parklarý

Afrika'daki ulusal parklarýn en önemli ortak özellikleri çok büyük ve doðal güzelliklere sahip
olmalarýdýr. Kapladýklarý alan Fransa'nýn toplam yüz ölçümüne yakýndýr. Çok geniþ alana yayýlan savan-
lardaki yaban yaþamý, ulusal parklarýn tasarlanmasýnýn ana nedenidir. Tanzanya'nýn “Serengeti Ulusal
Park’’ýnda iki milyonun üzerinde büyük hayvan; savanlarda, koruluklarda ve çevresindeki alanlarda bin-
lerce hayvan türleri ile birlikte yaþar (Harita 1). Yine Tanzanya'da “Selous (Selus) Ulusal Parký’’ ise
Afrika'daki  en büyük timsahlarýn yuvasýdýr.

Afrika ulusal parklarýnýn tehdit altýnda bulunmasý, turizm faaliyetlerinden deðil, yerel nüfusun
bölgedeki hayvanlarý kontrolsuz bir þekilde (ulusal ve uluslararasý taleplerden
doðan et, fil diþi, boynuz ya da deri için)  avlamalarýndan kaynaklanmaktadýr.  

Harita 1: Tanzanya ulusal 

parklarý

Kaynak: http://www.galtier.spps.org
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Harita üzerinde dünyanýn yedi harikasý hakkýnda bilgi verilmiþtýr. Sizce bu eserler niçin bir-
birine yakýn bölgelerde toplanmýþtýr? Araþtýrýnýz.

D. DÜNYANIN YEDÝ HARÝKASI

BABÝLÝN ASMA BAHÇELERÝ

KEOPS PÝRAMÝDÝ

ÝSKENDERÝYE FENERÝ

ZEUS HEYKELÝ
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BABÝLÝN ASMA BAHÇELERÝ

KRAL MOZOLES’ÝN MEZARI

RODOS HEYKELÝ

ARTEMÝS TAPINAÐI
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UNESCO tarafýndan koruma altýna alýnan dünya kültür ve doðal miraslarýndan birkaçý 

ABD ULUSAL PARKI

MEKSÝKA ULUSAL PARKI
NÝJERYA KÜLTÜR PARKI

ÝSPANYA ALTAMÝRA MAÐARASI

6
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ÝSPANYA ALTAMÝRA MAÐARASI

ADIYAMAN, NEMRUT DAÐI

JAPONYA KUSTURÝ NEHRÝ

HÝNDÝSTAN CHHATRAPATÝ TERMÝNALÝ
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Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Günümüzde insanlar hangi nedenlerle seyahat etmektedirler? Açýklayýnýz.

2. Doða turizminin son zamanlarda artýþ göstermesinin nedenlerini açýklayýnýz.

3. Turizmin görünmeyen ihracat olarak deðerlendirilmesinin nedenlerini açýklayýnýz.

4. Ýnsanlarý seyahate yönelten faktörlerden hangileri gelecekte daha etkili olacaktýr? Neden?

5. Herhangi bir alanýn ulusal park (Millî park) ilan edilip koruma altýna alýnmasý için gereken þartlar nelerdir? 

Örnekler vererek açýklayýnýz. 

6. Doðaya yönelik turizm etkinlikleri nelerdir?

7. Türklerin Anadolu'yu  yerleþim yeri olarak seçmelerindeki coðrafi nedenler nelerdir?

8. İnternette Ýzlandalý, Japon, Þilili, Pakistanlý arkadaþlarýnýz olduðunu düþünün. Bunlar sizi ve 

özellikle Türk kültürünü tanýmak istiyorlar. Kendinizi ve Türk kültürünü en iyi þekilde nasýl tanýtýrdýnýz?

9. Dünyada önemli ham madde alanlarý olan ülke ve bölgeler neden ayný zamanda pazar alanlarýdýr?

10. Türklerin Orta Asya’da göçebe olarak yaşamalarında etkili olan coğrafi faktörler nelerdir?

11. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında görülen Türk kültürünün özellikleri nelerdir?

12. Ýnsanlarýn sosyoekonomik durumlarýyla turizm sektörü arasında nasıl bir ilişki vardır?

Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan  yerleri uygun bir biçimde tamamlayýnýz.
1. Batý Avrupa dünyanýn en önemli ……………….. üretim alanlarýndandýr.

2. Ülkeler ve bölgeler arasýndaki ticaretin hýzlý geliþmesinin en önemli nedeni …….......…….. sektöründeki 

teknolojik ve yapýsal deðiþimlerdir.

4. Tarihsel süreç içerisinde bir arada yaşayan insanların maddi ve manevi unsurların etkileşimi sonucun-

da oluşan ortak yaşam tarzına ……………………………….adı verilir.

5. Orta Asya 'da Türkler arazi yapýsý ve iklim özelliklerinden dolayý genellikle  …….......… olarak yaþamýþlardýr.

6. Türklere ait ilk kültürel izlere …….......…….. rastlanır.

Aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýna D, yanlýþ olanlarýn yanýna Y yazýnýz.

1. Dünya’nýn yedi harikasýndan sadece Mýsýr Piramitleri günümüze kadar gelmiþtir. (     )

2. Aztek kültürü Türk kültürünü etkileyen kültürlerdendir. (     )

3. Dünyadaki küresel ticaretin önemli bölümü kuzey yarým kürede gerçekleþir. (     )

4. Rusya Federasyonu dünyanýn önemli maden ve enerji kaynaklarý üretim bölgelerindendir. (     )

5. Dil, kültürü oluþturan önemli maddi unsurlardandýr. (     )

Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplayýnýz. 
1. Aþaðýdakilerden hangisi kültürü oluþturmasýnda etkili olan maddi unsurlar arasýnda yer alýr ?

A) Dil B) Simgeler C) Örf ve adetler 

D) Ahlak kurallarý E) Dünya görüþü

2. Bir ya da birden fazla doðal güzellliði içerisinde bulunduran, bu nedenle koruma altýna alýnmýþ

alanlara ne denir?

A) Millî parklar B) Þelaleler C) Kaplýcalar D) Maðaralar E) Doða anýtlarý

3. Aþaðýdaki bölgelerden hangisi tarýmsal üretim alanlarý içinde yer almaz?

A) Rusya B) Kongo Havzasý C) Büyük Sahra

D) Çin E) Kuzeybatý Avrupa

158 Ülkeler Arasý Etkileþim

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME6
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4. Aþaðýdaki alanlardan hangi küresel boyutta tüketim alaný deðildir?

A) Avustralya B) Çin C) Hindistan

D) ABD E) Avrupa

5. Petrol üretiminde meydana gelen dalgalanma aþaðýdaki sektörlerden hangisini daha az etkiler?

A) Enerji sektörü B) Sanayi sektörü C) Ulaþým sektörü

D) Turizm sektörü E) Tarým sektörü

6. Türk kültürü aþaðýdaki kültürlerden hangisinden etkilenmemiþtir?

A) Ýran kültürü B) Arap kültürü C) Çin kültürü

D) Maya kültürü E) Yunan kültürü

7. Aþaðýdaki ülkelerden hangisinde Türk kültürünün izlerine rastlanmaz?

A) Bulgaristan B) Endonezya C) Yunanistan

D) Ukrayna E) Macaristan

8. Aþaðýdakilerden hangisi günümüzde Türklerin kültür ve sanat eserlerinin yoðun olarak bulunduðu

þehirlerdendir?

A) Bükreþ B) Viyana C) Belgrad D) Prag E) Üsküp

9. Aþaðýdakilerden hangisi insanlarý turizme yönelten faktörlerden deðildir?

A) Saðlýk     B) Ýnanç      C)  Dinlenme- eðlenme     D) Para kazanma     E)  Sportif  aktiviteler

10. Aþaðýdaki ülkelerden hangisi turizmde önde gelen ülkelerden deðildir?

A) Fransa       B) Romanya       C)  Ýtalya        D) ABD       E)  Ýspanya

11. Türkler yerleşik hayata geçtikten sonra çok sayıda mimari eserler inşa etmişlerdir. Aşağıdakilerden

hangisi Türk kültürünü yansıtan mimari yapılardan değildir?

A) Erzurum’da Çifte Minareli Medrese

B) Bosna – Hersek’te Mostar  köprüsü

C) Sivas’ta Gök Medrese

D) Hindistan’da Taç Mahal

E) İstanbul’da Yerebatan Sarnıcı

12. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın önemli petrol üreticisi ülkeleri arasında yer almaz?

A) Venezüella

B) Irak

C) Nijerya

D) Somali

E) Azerbaycan

159Ülkeler Arasý Etkileþim
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KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

ÜLKELERÝ TANIYALIM
KÝMLÝK KARTI

Yüzölçümü: 377.873 km 

Nüfusu: 127.156.000 

Ýdare Þekli: Anayasal monarþi

Baþkenti: Tokyo

Dili: Japonca (resmî)

Dini: Þintoizm ve Budizm (az sayýda 

Hristiyanlýk)

Kiþi Baþýna Düþen Millî Gelir: 37.870 ABD   

dolarý

Yýllýk Nüfus Artýþ Oraný: % -0.6 

Ortalama Ýnsan Ömrü: E: 78,32 K: 85,23 yýl

Þehir Nüfusu Oraný: % 67

Ekonomik Faal Nüfus Oraný: % 52

Okuma Yazma Bilmeyenlerin Oraný: % 1

Kaynak: Unicef, BM, stat.go.jp - 2010

1. Japonya denilince aklýnýza neler gelir? Söyleyiniz.

EKONOMÝK MUCÝZENÝN ÜLKESÝ:
MODERN JAPONYA

KONUYA BAÞLARKENy

“Geçen sene Japonya’ya yaptýðým gezi sanki bana baþka bir dünyanýn kapýlarýný araladý. Ýklimi, yer

þekilleri, nüfusu bizim ülkemizden oldukça farklý. Volkanik patlamalardan meydana gelen irili ufaklý

adalardan oluþan Japonya, II. Dünya Savaþý’ndan sonra yeniden yapýlandýðý için “Küllerinden Doðan

Ülke” unvanýný almış. Son derece az ham maddeye sahip olmasýna raðmen teknolojisi çok geliþmiþ.

Japonya sokaklarýnda gezindiðimde dikkatimi çeken en önemli özellik nüfusunun yaþlý olmasýydý.

Kiraz mevsimi geldiðinde kiraz aðaçlarýnýn çiçek açýsýný görmek için yabancý turistlerin Japonya’ya

geldiðine ve halkýn da festivaller düzenlediðine þahit oldum.

Japonya; volkanik patlamalara, Hiroþima ve Nagazaki’ye atýlan atom bombalarýna raðmen yeniden

dirilmiþ, bu diriliþ onu dünyanýn teknoloji devi hâline getirmiþtir.”

....

Damla’nýn Japonya’ya yaptýðý gezi sýrasýndaki izlenimlerini aktardýðý hatýra yazýsýndan da anlaþýldýðý

gibi ülke, teknolojisi, yüzey þekilleri ve coðrafi konum özellikleri bakýmýndan dikkate deðerdir.

0          300 km

11. forma:Layout 1  27.04.2012  11:55  Page 161



162 Ülkelerý Tanıyalım

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO

a. Yüzey Þekilleri

Daðlar

Japonya oldukça daðlýk bir ülkedir. Toplam arazisinin yaklaþýk olarak %70’ini daðlar kaplar. Japon
adalarý da aslýnda Güneydoðu Asya’dan Alaska’ya kadar uzanan dað sýralarýnýn bir bölümünü oluþtu-
rur. Bu daðlarýn en yüksek zirveleri ve en daðlýk arazi Honþu Adasý’nda yer alýr. Japonya’nýn çatýsý olarak
bilinen bu bölgedeki bazý zirvelerin yükseltisi 3000 m’nin üzerine çýkar. Örneðin, Fuji Daðý 3776 m‘dir
(Fotoðraf 1).

Japonya’da çok sayýda volkan da bulunur. Tarihî devirler içinde Japonya’da birçok volkanik patla-
ma olmuþtur. Günümüzde hâlâ 200’ün üzerinde aktif volkanik dað vardýr. Dünyadaki aktif volkanlarýn
1/7’sine yakýný dünya karalarýnýn yalnýzca 1/400’ünü kaplayan Japonya’da yer alýr.

Fotoðraf 1: Japonya’nýn aktif volkanlarýndan Fuji Daðý

Japon Adalarý yalnýzca önemli volka-

nik faaliyetlere sahne olmakla kalmaz,

ayný zamanda dünyanýn sismik açýdan en

aktif bölgelerinden birisi üzerinde yer alýr.

Volkanik patlamalar ve tayfunlar gibi

doðal felaketler Japonlarýn günlük  yaþa-

mýn bir parçasýdýr. En büyük potansiyel

tehlikeyi oluþturan depremler sýk ve yay-

gýndýr. Çoðu küçük alanlarý etkilese de yýl-

da ortalama 1500 deprem kaydedilir. Or-

talama her üç yýlda bir yýkýcý depremler

meydana gelir.

Japonya’da 1923 yýlýnda meydana gelen depremde yaklaþýk 143.000 kiþi ölmüþ ve þehirdeki binalarýn

2/3’ünden fazlasý çökmüþtür. 1995 yýlýnda meydana gelen Kobe Depremi’nde ise 5500  kiþi  yaþamýný yitir-

miþtir. Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrası 10 binden

fazla kişi ölmüş, 18 bine yakın kişi de kaybolmuştur.

1. Japonya’da yýkýcý depremlerin fazla olmasýnýn nedenleri nelerdir?
2. Ülkenin depremlere karþý aldýðý önlemler nelerdir? Araþtýrmalarýnýzýn sonuçlarýný rapor hâline geti-

riniz.

Japonya’nýn adalar ülkesi olması sonucunda diğer ülkelerden izole olması geleneksel

yaþamýný nasýl etkilemiþtir? 

JAPONYA’NIN GENEL ÖZELLÝKLERÝ

1. Coðrafi Konumu
Japonya, Asya’nýn doðu kenarý boyunca bir yay oluþturacak þekilde kuzeydoðudan güneybatýya

uzanan daðlýk bir takýmada grubu üzerinde yer almaktadýr. Bu takýmadalar en kuzey ucunda Soya
Burnu’ndan en batýdaki Yonaguni Adasý’na kadar yaklaþýk 2250 km boyunca uzanýr. Dört büyük ada
Japonya’nýn % 97’sini kaplar. Geriye kalan % 3’lük bölümü ise yaklaþýk 3900 tane küçük adadan
oluþur.

Ülke doðu ve güneyden Büyük Okyanus, kuzeyden Ohotsk Denizi, batýdan Japon Denizi ile çevri-
lidir. Ülkeyi çevreleyen denizler, Japonya’nýn “izole ve kendi uygarlýðýný geliþtirebilmiþ bir adalar ülkesi”
olarak tanýnmasýnda etkili olmuþtur.
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b.Ýklim ve Bitki Örtüsü

Japonya’da muson iklimi egemendir (Harita 1). Ancak enleme ve yüksekliðe baðlý olarak sýcaklýk ve

yaðýþ þartlarýnda önemli farklýlýklar ortaya çýkar. Kuzeydeki Hokkaido Adasý ile Honþu Adasý’nýn kuzey ke-

simlerinde, Oya Þivo soðuk su akýntýsý ve Ýç Asya’dan gelen soðuk hava kütlelerine baðlý olarak kýþlar çok

soðuk ve karlýdýr. Güneye doðru gidildikçe kýþlar ýlýmanlaþýr, yüksek yerler dýþýnda kar yaðýþý görülmez.

Yazlar sýcaktýr ve yaz musonlarý sayesinde bol yaðýþlý geçer. Sýcaklýk ve yaðýþ miktarlarýnda kuzeye doðru

azalmalar olur. Ülkenin içlerinde þiddetli rüzgâr, tayfun ve saðanak yaðýþlar görülür. 

Japonya ýlýman ve bol yaðýþlý iklimi sayesinde çok zengin bir bitki  örtüsüne sahiptir. Ülkenin kuzey

güney doðrultusunda geniþliðinin fazla olmasý bitki çeþitliliðinin de fazla olmasýný saðlamýþtýr. Kuzeydeki

kýþlarý soðuk geçen ýlýman iklim bölgesinde (Hokkaido’da ve Honþu'nun kuzeyi) kozalaklý aðaçlardan

oluþan ormanlar, kýþlarý daha ýlýk olan orta kesimde karma ormanlar, yazlarý nemli olan güneyde tropikal

ormanlar bulunur. Ormanlar ülke topraklarýnýn % 65'ini kaplar. Ülkedeki toplam  orman alanýnýn % 40’a

yakýný aðaçlandýrmayla oluþturulmuþtur.
Ormanlarýn ve ormancýlýðýn Japonya'da tarihî bir önemi vardýr. VIII. yüzyýldan bu yana baþta Kyoto

olmak üzere çeþitli kentlerde inþa edilen saraylarýn ve tapýnaklarýn vazgeçilmez ana maddesi aðaç olmuþ-
tur. Bununla beraber, günümüzde aðaca sadece inþaat için deðil, kâðýt, mobilya gibi çeþitli sektörlerde
de büyük gereksinim vardýr. Bu nedenle Japonya kereste ihtiyacýnýn % 76'sýný ithal eder.

Japonya orman bakýmýndan zengin olmasýna raðmen neden kereste ithal etmektedir?

Akarsular ve Göller

Jeomorfolojik özelliklere baðlý olarak Japonya’daki akarsularýn boyu kýsa, akýþý hýzlý ve hidroelektrik
potansiyeli yüksektir. Akarsularýn debileri nisan ve eylül aylarýnda en yüksek seviyeye ulaþýr. Baþlýca akar-
sularý Tone ve Shinano’dur. 

Japonya’da sayýlarý 600’ü bulan doðal göllerin büyük bir kýsmýný volkanik göller oluþturur. Ülkenin en
büyük gölü olan Biwa Gölü yaklaþýk 673 km2dir.

Ovalar

Ülkenin yaklaþýk % 21’ini kaplayan ovalar kýyý kesimlerinde yoðunlaþmýþtýr. Bu ovalarýn baþlýcalarý
Tokyo Koyu çevresindeki Kanto Ovasý ile Sendai, Ýþikari ve Toyama ovalarýdýr.

Japonya ada ülkesi olduðu için kýyý uzunluðu fazladýr (27.350 km). Kýyý çizgisini tektonik hareketler
belirlemiþtir.

Harita 1: Japonya’yý etkileyen muson rüzgârlarý Kaynak: Ayþenur TÝMOR, Japonya.
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2. Beþerî ve Ekonomik Özellikler
a. Nüfus

Japonya, hem kapladýðý alanýn nisbeten küçük olmasýna hem de nüfusunun kalabalýk olmasýna rað-
men, görülmemiþ türdeþ yapýsý ile ayrý bir bölge olarak kabul edilmektedir.  Yüzyýllar boyunca süren izo-
lasyon devresine devletin bu durumunu destekleyen politikalarýnýn da eþlik etmesi ile Japonya, dünya-
da bu ölçüdeki en türdeþ nüfuslu ülke olmuþtur.

Ülkede etnik birlik ile yakýndan baðlantýlý olan kültürel türdeþlik, coðrafi kimliði belirlemektedir
(Fotoðraf 3). Ülke bir uçtan diðer uca tüm yüzeyini kaplayan þaþýrtýcý bir benzerlik sergiler. Bu benzerliði
saðlayan tarihî ve geleneksel baðlar yanýnda yine geçmiþten miras kalan “kontrollü davranýþ tarzý”dýr. 

Ülke nüfusunun yaklaþýk % 79’u þehirsel nüfustan oluþmaktadýr. Eski baþkent Kyoto hariç milyonluk
þehirlerinin hepsi kýyýda, özellikle güneyde koylar çevresinde yer alýr. Bunlar Tokyo, Kavasaki, Yokohoma,
Osaka, Kobe ve Nagoya’dýr (Fotoðraf 2, 3). Japonya’nýn diðer önemli þehirleri arasýnda Sapparo,
Fukuoka, Hiroþima, Kita Küþü, Niigata ve Kagosima sayýlabilir.

Japonya km2 baþýna 338 kiþiyi bulan nüfus yoðunluðuyla dünyanýn en yoðun nüfuslu ülkeleri arasýn-
da yer alýr. Ancak topraklarýnýn %70’ten fazlasýnýn yerleþime elveriþli olmayan daðlýk alanlardan oluþmasý
nüfusun ova, alçak düzlükler ve kýyýlarda toplanmasýna yol açmýþtýr.

Japonya’nýn nüfus özellikleri sosyal ve ekonomik
içerikleri açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr (Japon-
ya’nýn nüfus yapýsý “Nüfus Politikalarý” konusunda
iþlenmiþtir. bk.). Japonya’nýn nüfus yapýsýndaki deðiþim-
lerle birlikte ortalama ömür süresinde dikkate deðer bir
artýþ olmuþtur; 1960’ta kadýnlar için 67 ve erkekler için 63
olan bu deðer, günümüzde kadýnlar için 84’e ve erkekler
için 77’e çýkmýþtýr. Japonya dünyada yaþam süresinin en
uzun olduðu ülkelerden biridir. Bu; geliþmiþ saðlýk hizmet-
lerine, taze sebzelerin, balýðýn aðýrlýkta olduðu beslenme
tarzýna ve yaþam koþullarýna baðlýdýr (Fotoðraf 4). 

Sizce Japonya’da nüfusun büyük bir kýsmýnýn kýyý kesiminde toplanma sebepleri nelerdir?

Fotoðraf 2, 3: Politik ve ekonomik bir baþkent, Tokyo

Fotoðraf 4: Japonya’da geleneksel törenlerden bir 
görünüm
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c. Sanayi

Japonya Ýkinci Dünya Savaþý sonunda nüfus ve iþ gücü kaybýna uðrarken ekonomik bakýmdan da

büyük bir darbe almýþtýr. Nüfusu yorgun düþmüþ, ülkede  her dört evden biri yok olmuþ, Hiroþima ve

Nagazaki þehirleri atom bombasýnýn etkisiyle çorak ve boþ arazilere dönüþmüþ, sanayi tesisleri, elektrik

santralleri, tersaneler ve ulaþým aðlarý  tümüyle  tahrip  edilmiþti.

Japonya 40 yýl gibi kýsa bir sürede tüm kayýplarýný telafi ettiði gibi yeni ve güçlü bir ekonomik yapý

kurmayý baþararak dünyadaki en ileri teknolojiye sahip ülkelerden biri oldu.

Japonya, birçok sanayileþmiþ ülkeden farklý olarak sanayinin geliþmesini destekleyecek ve onun

ihtiyaçlarýný karþýlayacak enerji ve maden kaynaklarýndan yoksundur. Bu nedenle de ithal ham mad-

delere baðýmlýlýðý yüksektir. Günümüzde, kömür, petrol, doðal gaz ve demir cevheri (ayný zaman da

buðday, pamuk ve kereste) gibi temel ham maddelerin % 90'dan fazlasýný ithal etmektedir (Harita 2).

Bu yüzden temel ham maddeler için dünya pazarlarýnda rekabet etmek zorunda kalmakta ve ulus-

lararasý ticarette meydana gelen bir karýþýklýk ya da kopukluktan kolaylýkla etkilenebilmektedir. Ham

madde kaynaklarý açýsýndan bu derece dýþa baðýmlý bir ülke olan Japonya, ham madde ithal ettiði

ülkelerle ekonomik ve politik açýdan sýký bir iliþkiler aðý kurmuþtur.

b. Tarým

Japonya topraklarýnýn yaklaþýk %13'ü tarýma
uygundur. Bu nedenle Japonya tarýmda dýþa baðým-
lýdýr. Dünyanýn en çok tarýmsal ürün ithal eden
ülkelerinden biridir. Tarým alanlarýnýn büyük bölümü,
kýyý ovalarýnda ve daðlar arasýndaki vadilerde toplan-
mýþtýr. Tarým alanlarýnýn darlýðý, modern yöntemlerle
tarýmýn yapýlmasýný zorunlu kýlmýþtýr (Fotoðraf 5).
Tarým makineleri, ekim yöntemleri (yoðun ekim gibi)
ve gübreler sayesinde, dar alanda ülkenin toplam
meyve ve sebze ihtiyacýnýn yarýsý üretilir. Özellikle yeni
teknolojilerin bu baþarýdaki rolü çok büyüktür. Japon-
ya'da bazý tarým ürünleri, toprak olmaksýzýn, su içinde,
(hidrofonik yöntem) üretilmektedir. En önemli tarým
ürünü pirinçtir.

Fotoðraf 5: Fuji Daðý çevresindeki verimli  
tarým alanlarý

Japonlarýn beslenmesinde deniz ve deniz ürünleri vazgeçilmezdir. Balýksýz bir beslenme Japonya’da
düþünülemez. Bu da balýkçýlýðý Japonya'da önemli bir sanayi dalý hâline getirmeye yetmiþtir. Son derece
modern yöntemlerle yapýlan açýk deniz balýkçýlýðý sayesinde ülke, avlanan balýk  miktarý açýsýndan dünya-
da ön sýralarda yer alýr. Balýklarýn toplam beslenme içindeki yeri 1/4’tür. Balýk tüketimi çok yüksek oldu-
ðundan balýk ithal edilmektedir.

BÝLGÝ NOTUC

Teknolojinin Tarýma Yansýmasý
Genetik mühendisliði ürünün daha az zahmet ve masrafla daha

saðlýklý olmasý yolunda önemli adýmlar attý (Fotoðraf 6). O kadar ki taþý-
mada kolaylýk saðlayacak küp biçimli karpuzlar, tüysüz ama dayanýklý
tavuk gibi hayal gücünü zorlayan projeler üzerindeki çalýþmalar yarýþ
hâlinde sürmektedir. Uzmanlar yakýn gelecekte üretilecek mavi renkli
biberlerin, kahverengi salatalýklarýn, pembe marullarýn sofralarý süsleye-
ceðini söylüyorlar.

Fotoðraf 6: Küp biçiminde karpuz
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Günümüzde Japonya elektrik, elektronik, optik alet ve makine üretiminde birinci; demir-çelik

sanayisinde ikinci sýrada yer alýr. Tekstil sanayisinde ise ucuz iþçilikte diðer Güneydoðu Asya ülkeleri ile

rekabet edemediði için fazla geliþme gösterememiþtir. Japonya’da, otomotiv sanayisi çok ileri olup

yýlda yaklaþýk 10 milyon otomobil ve 3,5 milyonun üzerinde çeþitli ticari taþýt aracý üretilir.

Japonyada sanayi tesislerinin büyük çoðunluðu dar kýyý þeritlerinde toplanmýþtýr. Bunun nedeni

kolaylýkla ham madde alýmýnýn saðlanmasý ve üretilen  mallarýn dünya pazarlarýna  gönderilmesidir.

Japonya, ABD ve Almanya’dan sonra dünyanýn üçüncü büyük ticaret ülkesidir. Dünyanýn her yaný-

na ihracat yapan Japonya’nýn en büyük müþterisi ABD’dir. Ýthalat mallarý arasýnda aðýrlýðý ham madde,

gýda maddeleri ve petrol oluþturur. 

Ülkenin yýlda yaklaþýk 100 milyar dolar ticaret fazlasý vardýr. Japonya ile Türkiye arasýdaki kültürel

ve ticari iliþkiler oldukça iyi düzeydedir. Ýki ülke arasýndaki dýþ ticaret hacmi 2009’da üç milyar dolarýn

üzerindedir. Japon ve Türk ortak yapýmý bazý sanayi tesisleri kurulmuþtur. Japonya’dan baþta çeþitli

makineler olmak üzere otomobil, gemi, televizyon, video, fotoðraf makinesi ve kimyasal maddeler

satýn almaktayýz. Bu ülkeye tütün, çimento, fýndýk, balýk, hazýr giyim ürünleri, halý ve çeþitli gýda mad-

deleri satmaktayýz.

Japonya’da çeþitli maden yataklarý

bulunmakla çoðunun rezervi sýnýrlýdýr.

Madenler ülke ihtiyacýnýn yalnýzca küçük

bir bölümünü karþýlar. Kömür, bakýr,

cýva, nikel, tungsten, gümüþ, altýn ve

kükürt en önemli madenler arasýnda yer

alýr.

1955'e kadar Japonya'nýn en önemli

enerji kaynaðý kömürdü ve kömür

ülkenin enerji ihtiyacýnýn yarýsýndan

fazlasýný karþýlýyordu. Ülke, enerjisinin

büyük bir kýsmýný petrolden elde etmek-

te, çok az bir kýsmýný yerel olarak ürete-

bilmektedir. Japonya’da Merkezî

Honþu'dan kuzeye Hokkaido'ya uzanan

batý kýyýlarý boyunca küçük yataklar

olmasýna raðmen petrol ve petrol ürün-

lerinin tamamýna yakýný Endonezya ve

Suudi Arabistan'dan ithal edilmektedir.

Japonya, enerji kaynaklarýna olan

denizaþýrý baðýmlýlýðýný azaltabilmek

amacýyla bazý siyasi giriþimlerde bulun-

maktadýr. 
Harita 2: Japonya’nýn ithal ettiði ham maddeler

d. Ulaþým

Japonya demir yolu ulaþýmý baþta olmak üzere dünyada en geliþmiþ ulaþým aðlarýndan birine sahip-

tir. Geliþen teknoloji ile birlikte saatteki hýzý 300 km’ye kadar ulaþabilen hýzlý trenler ülkede seferler yap-

maktadýr (Fotoðraf 7). Japonya’daki kara yollarýnýn toplam uzunluðu bir milyon 100 bin km’yi aþmýþtýr.

Bu deðer, Fransa ve Ýngiltere'dekinin iki katý, ABD'dekinin 4,5 katýdýr. Kara yollarý yalnýzca uzunluk

bakýmýndan deðil, alt ve üstyapýlarýyla da üstün niteliktedir. 
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e. Turizm 

Japonya, doðal güzellikleri ve ilginç kültürel yapýsýyla görülmeye deðer bir ülkedir. Jeolojik yapýsý-

na baðlý olarak kaplýcalarýn ve volkanik daðlarýn fazla olmasý Japonya’yý turizm açýsýndan çekici hâle

getirmektedir. 

Kyoto, Þato, Þinto, Budist tapýnaklarý, Buda heykelleri baþlýca turistik deðerler arasýnda yer alýr

(Fotoðraf 8). 

Japonya’da her yýl iki milyona yakýn insanýn ziyaret ettiði Hokkaido Sappora Kar Festivali en önem-

li turizm faaliyetlerinden biridir (Fotoðraf 9).

Önemli miktarda bütçe fazlalýðýna sahip olan Japonya, dengeyi saðlamak için ülke dýþýna turizm

seyahatlerini teþvik etmektir. Japonlar telkin ve teþviklerle kendi ülkeleri içinde olduðu kadar yurt dýþý-

na seyahat yapmaya da ikna edilmiþlerdir. Günümüzde dünya turizmine en çok katýlan uluslardan birisi

Japonlardýr. Özellikle önem verdikleri tek uzun (ortalama sekiz gün) tatil olan "balayý tatilini’’ tatilcilerin

yaklaþýk % 93’ü ülke dýþýnda geçirir.

Fotoðraf  7: Saatteki hýzý 300 km’ye kadar çýkabilen
hýzlý tren

Fotoðraf 8: Kyoto Tapýnaðý Fotoðraf 9: Sappora Kar Festivali ve buzdan yapýlmýþ bir heykel

Japonya'da çok sayýda uluslararasý hava

alaný bulunmaktadýr. Japonya'nýn bir ada

devleti olduðu hatýrlandýðýnda havaalan-

larýnýn, ülkeyi dýþ dünyaya baðlamak

bakýmýndan ne kadar önemli olduðu daha iyi

anlaþýlmaktadýr. 

Deniz yolu da ulaþýmýn önemli araçlarýn-

dan biridir. Ýrili ufaklý yüzlerce adayý birbirine

baðlamakta deniz ulaþýmýnýn önemini tarih

boyunca çok iyi anlayan Japonya, teknolo-

jinin son ürünlerini bu alanda da kullanmak-

tan geri kalmamýþtýr. 
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Kalkýnma ve küreselleþmenin itici gücü olan sanayi
günümüzde önemli ekonomik faaliyetlerinden biridir.
Sanayileþme, bir ülkenin ya da bölgenin ekonomik ve
toplumsal yapýsýndaki çok sayýda temel deðiþimi içeren
bir süreçtir. Dünyada bu süreci ilk yaþayan ülke
Ýngiltere’dir.

Sanayileþme sürecinin ilk olarak Ýngiltere’de yaþan-
mýþ olmasýnda bazý sosyal, politik ve ekonomik hatta
tarihî nedenler vardýr. Bu ülke, sahip olduðu deniz gücü
sayesinde coðrafi keþifler sonrasýnda, doðal kaynaklar
bakýmýndan zengin olan birçok ülkeyi sömürgeleþtir-
miþtir.  Böylece bu ülkelerin doðal kaynaklarýný önce
yelkenli gemilerle daha sonra da buharlý gemilerle ülke-
sine aktarmýþtýr. Bir ada devleti olan Ýngiltere, Avrupa
ana karasýna göre elveriþli bir coðrafi konuma sahiptir.
XIX. yüzyýl baþlarýna kadar ana karada cereyan etmiþ
olan derebeylik mücadelesi, mezhep farký huzursuzluk-
larý, savaþlar gibi siyasal rahatsýzlýklardan hiç etkilen-
memiþ ve siyasi istikrarýný erken saðlamýþtýr.

Ýngiltere’nin Avrupa ana karasýna göre daha özgür
bir ortama sahip olmasý birçok bilim, sanat ve fikir
adamýnýn bu ülkeye yerleþmesine ve mesleðini özgürce 
icra etmesine de zemin hazýrlamýþtýr.

ÝNGÝLTERE’NÝN SANAYÝLEÞME SÜRECÝ

KONUYA BAÞLARKENy

Ýngilterenin Sanayi Devrimi’nin beþiði olmasýnýn nedenleri; Sanayi Devrimi’ni hýzlandýracak icatlarýn,
tek-nik buluþlarýn Birleþik Krallýkta gerçekleþmesi, siyasi, ekonomik ve sosyal avantajlarýnýn bulunmasýdýr.

SANAYiNiN BEÞÝÐÝ ÝNGÝLTERE

Fotoðraflara bakarak geçmiþten günümüze Ýngiltere’de sanayinin geliþimi hakkýnda neler söyleyebilirsiniz? 

1700’lerdeki ev tipi üretim 1750’deki atölye tipi üretim 2006’daki sanayi üretimi

Harita 1: Ýngiltere’nin lokasyon haritasý
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Ýngiltere'yi dünyanýn sanayi merkezi hâline getiren  ilk yenilikçi deðiþmeler pamuk-
lu dokuma ve  demircilik alanýnda olmuþtur. Sanayi Devrimi’nin temel itici gücü
ise pamuklu dokuma sanayisidir. 

Dokuma, yüzyýllardan beri Ýngiliz millî üretiminin önemli bir bölümünü oluþ-
turmaktaydý. Sanayi Devrimi öncesinde Ýngiltere'nin üstünlük kazandýðý alan
yünlü dokuma imalatý idi. Pek çok Ýngiliz ailesi yünlü
dokuma alanýndan kazandýklarý tecrübelerini,
pamuklu dokuma sanayisine aktardýlar.

Ýngilterede çok eski bir buluþ olan ve elle
ya da ayakla çevrilen bir tekerlekten meydana
gelen iplik yapma makinesi kullanýlýyordu
(Resim 1). 1764 yýlýnda icat edilen Hargreaves
(Hargreyus)’ýn iplik yapma makinesi (spin-
ning-jenny) bir kerede çok fazla ipi bükebilme
gücüne sahipti (Eskiden 16 ið olan iplik
bükme Hargreaves'in makinesi ile 120 iðe
ulaþmýþtýr.). Bu nedenle makine hemen baþarýlý
oldu. Ürettiði iplik dokumaya elveriþli idi küçük
olanlarý eve yerleþtirilecek kadar küçük ve satýn
alýnabilecek kadar ucuzdu. Bu makineler çocuklar
tarafýndan çalýþtýrýlabilecek kadar da basitti. 

Sanayi Devrimi nedir? Açýklayýnýz. 

Neden pek çok teknik icat Ýngiltere patentlidir? Araþtýrýnýz.

1770 ile 1778'e kadar iplik yapýmýnda tam bir deðiþme oldu. Yünlü dokuma önemini kaybetti.
Pamuklu dokumada büyük bir istihdam alaný oluþtu. Fakat pamuklu dokuma alanýndaki devrimin

temelinde yatan en büyük yenilik
1769'da Arkwright (Arkvrayt) tarafýn-
dan icat edilen su gücü ile iþleyen
makineydi. Böylece ilk kez dayanýklý
pamuk ipliði üretildi ve bundan yeni
bir ürün olan Ýngiliz pamuklu kumaþý
yapýldý. Hargreaves'in makinesinden
farklý olarak su gücü ile iþleyen bu
makine daha baþlangýçta bir fabrika
makinesiydi. Makine daha sonra
buhar gücüyle de iþletildi (Fotoðraf
1). Bu, ev tipi  imalattan kopuþun ilk
baþlangýcý idi. Buhar gücü, su
gücünün olmadýðý yerlerde de fabri-
ka kurulmasýný mümkün kýldý.
Manchester, fabrikalarýn hýzla çoðal-
masý ile ilk sanayi þehri olarak ortaya
çýktý (Fotoðraf 2). 

Resim 1: Elle ve ayakla çevrilen bir tekerlekten 
meydana gelen iplik yapma makinasý

Fotoðraf 1: Buhar gücü ile iþleyen makine
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Sanayi Devrimi’nin ilk aþamasýnda buhar, kömür ve demirin ortak kullanýmý demir yolu çaðýný da
açmýþtýr. Kömür yalnýzca demir yolunda hareket eden araçlara güç saðlamakla kalmamýþ, ayný zamanda
demir yollarý da kömürü çok uzak  yerlere götürmüþtür (Fotoðraf 3). Böylece Ýngiltere’de kömürle çalýþan
makinelerin bulunduðu fabrikalar hem büyümüþ hem de uzak yerlere kadar yayýlmýþtýr.

Sanayi Devrimi’nin ilk baþladýðý yer olan Ýngiltere, Sanayi Devrimi’ne altý milyon nüfusla girmiþti. 80

yýl sonra, 1800’lere gelindiðinde nüfus, 14 milyona ulaþmýþtý. Yüz yýldan daha az bir sürede nüfusun iki

misline çýkmasý sanayi öncesi ülkelerde karþýlaþýlmayan bir durumdu. Artan doðum oranýnýn esas nedeni,

erken evlilikler ve fazla çocuk sahibi olma isteðiydi. Doðumlar, yeni kurulan fabrikalarda çocuk iþ gücüne

olan talep yüzünden de teþvik ediliyordu. Çocuklar, daha çabuk hareket ve emirlere hemen itaat ettik-

lerinden ayrýca kendilerine daha az ücret ödendiðinden  pamuk atölyelerinde çalýþtýrýlýyorlardý. 

1795’ten sonra hükûmetin çocuk sayýsýna göre aile yardýmýný artýrmasý, teþvik primi ödemesi onlarý her

zamankinden de önemli hâle getirmiþtir. Sanayi Devrimi  ile birlikte görülen sosyoekonomik geliþmeler týp

alanýnda da kendini göstermiþtir. Londra’da inþa edilen dispanser ve hastaneler sayesinde 1750-1800 yýllarý

arasýnda çocuk ölümleri altý kat azalmýþtýr.  Ýngiltere’deki  sanayileþme, þehirleþmeyi de beraberinde getir-

miþtir. Köylüler yavaþ yavaþ kýrlarý terk ederek fabrikalarda çalýþmak için sanayi þehirlerine göç etmiþlerdir. 

Fotoðraf 2: Ýlk fabrika þehirlerinden Manchester (1750)

Fotoðraf 3: Buharla çalýþan lokomotif (1825)
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Sizce sanayinin bugün ulaþtýðý boyutlar hangi geliþtirici faktörlere dayanmaktadýr?

ETKÝNLÝKG

1700’lerde Ýngiltere nüfusunun 4/1’inden daha azý þehirlerde bunun da %60’dan  fazlasý Güney

Ýngiltere’ de yaþýyordu. Nüfus 1850’lerden baþlayarak çekim merkezi kuzeydeki maden kömürü yatak-

larýnda yer alan sanayi merkezlerine doðru kaymaya baþladý. Doðal olarak en çekici olanlar, Manchester

ve Liverpool’daki dokuma tesisleri ve Pennine Daðlarý kenarýnda yer alan maden yataklarýydý. 

1800 ile 1900 yýllarý arasýnda þehirde yaþayanlarýn oraný %27’den %64’e yükselmiþ ve Ýngiltere

nüfusunun yarýya yakýný sanayileþmiþ kuzeydeki bölgelerde yaþamaya baþlamýþtý. Kýrsal alanlardan

þehirlere doðru olan bu göç, Ýngiltere’yi bir tarým  ülkesinden bir sanayi ülkesi hâline getirdi. 1750 yýlýn-

da 159 olan þehir sayýsý  1850’li yýllara gelindiðinde 460’a çýkarak üç misline ulaþmýþtýr.  

Sanayileþme giderek batý ülkelerine yayýlmýþtýr. Artan fabrika sayýsý, çeþitlenen sanayi dallarý ve hýzlý bir

artýþ gösteren üretim, doðal kaynaklarýn ekonomik ve sosyal hayatta önem kazanmasýna neden olmuþtur. 

Çaðdaþ sanayide demir, kömür ve petrol gibi ham maddeler her zaman önemini korumuþtur. Bunlara

pek çok ham madde eklenmiþse de önemlerini kaybetmemiþlerdir. Çünkü demir, kömür ve petrol

geçmiþte sanayinin bel kemiðini oluþturmuþlar, bugün de oluþturmaya devam etmektedirler. 

Ýngiltere örneðinde olduðu gibi her ülke belli bir sanayileþme süreci yaþar. Dünyada sanayideki

geliþmeleri zamanýnda izleyen ülkeler hýzla geliþip kalkýnýrlar ve toplumlarýný refaha kavuþtururlar. Bu

sebeple bir ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkýnmasý sanayileþme derecesine bakýlarak deðer-

lendirilmektedir.

Sanayi Devrimi’ni baþlatan ve hýzlandýran olaylar nelerdir? 

Aþaðýdaki kutunun içine dünyada sanayileşme hareketinin ilk defa İngiltere’de başlamasının neden-
lerini yazınız.

ETKÝNLÝKG

1.…………………………………………………………………………………………………………

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

2.…………………………………………………………………………………………………………

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

3.…………………………………………………………………………………………………………

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

4.…………………………………………………………………………………………………………

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

5.…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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Tarým, yeryüzündeki belli baþlý üretim þekillerinden en gerekli ve en yaygýn olanýdýr. Tarým toprak-

larý da yeryüzünün en önemli kaynaklarýdýr. Ýnsaný doyuran ve giydiren topraktýr. Gýda maddeleri ve

giyim eþyalarý üretenler gerekli ham maddelerin önemli bir bölümünü tarýmdan saðlarken tarýmsal

nüfus da sanayi faaliyetleri sonucunda elde edilen mamül maddelerin en önemli tüketicilerindendir.

Sanayi ve ticaretin geliþmesi dolaylý da olsa topraða dayanmaktadýr.

Dünya nüfusunun yaklaþýk yarýsýný kýrsal nüfus oluþturmaktadýr. Kýrsal ya da tarýmsal nüfus  iki

gruba ayrýlabilir: Birinci grup yeryüzünün az geliþmiþ ya da baþka bir deyimle geliþmekte olan yer-

lerinde yaþamaktadýr. Bunlar esas olarak geçim türü tarým yapan çiftçilerdir. Kendi ailelerinin ihtiya-

cýný karþýlamak için üretim yaparlar. Sayýlarý daha az olan ikinci grup ise modern sanayinin ham

maddesini saðlayan ticari tarým yapmaktadýr. Bu tür tarýmsal üretimde esas amaç geçim deðil

ürünün satýþýdýr. Bu iki gruba Hindistan ve Hollanda gibi farklý  geliþmiþlik düzeyine sahip ülkeleri

örnek olarak verebiliriz.

TARIM EKONOMÝ ÝLÝÞKÝSÝ

KONUYA BAÞLARKENy
A ve B bölümlerinde bulunan fotoðraflara bakarak;

1. Yapýlan tarýmsal faaliyetler arasýnda ne gibi farklýlýklar bulunmaktadýr? 

2. Fotoðraflardaki tarýmsal faaliyetlerin sürdürüldüðü ülkelerin geliþmiþlik düzeyi hakkýnda neler 

söylenebilir? Açýklayýnýz. 

A B
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A. HÝNDÝSTAN
Topraklarýnýn çoðu Hint Yarýmadasý üzerinde yer alan Hindistan, yüz ölçüm olarak dünyanýn yedinci,

nüfus bakýmýndan ise ikinci büyük ülkesidir. Hindistan topraklarýnýn tamamý Kuzey Yarým Küre’dedir. 6o

ile 37o kuzey enlemleri ve 68o ile 97o doðu boylamlarý arasýnda yer almaktadýr (Harita 1).

1. Yüzey Þekilleri
Doðudan Bengal Körfezi, batýdan Umman Denizi ile çevrilidir. Batýda Pakistan, doðuda Bangladeþ

ve Myanmar, kuzeyde Çin Halk Cumhuriyeti, Nepal, Bhutan ile komþudur.

Ülkenin kuzeyinde yer yer Himalâya Daðlarý’nýn uzantýlarý görülür. Bu daðlar üzerindeki en yüksek

nokta Nanda Devi Tepesi’dir (7816m).

Himalâyalarla, Dekkan Platosu arasýnda doðu-batý doðrultusunda uzanan Ganj Ovasý bulunur. Bu

ova Ganj Nehri’nin taþýdýðý alüvyonlarýn buradaki çöküntü alanýný doldurmasýyla oluþmuþtur.

Hindistan Yarýmadasý’nýn büyük bölümü platolarla kaplýdýr. Dekkan adý verilen bu aþýnmýþ platoyu,

kuzey ovalarýndan Vindiya Daðlarý ayýrýr. Platonun batý ve doðu kýyýlarý boyunca Gat Daðlarý uzanýr. Batý

Gatlardan, doðuya doðru alçalarak uzanan Dekkan Platosu, Doðu Gatlar adý verilen alçak sýradaðlarla

son bulur. Narmada, Godavari, Mahanadi ve Krisna gibi akarsular tarafýndan parçalanan platonun

kenarlarýnda delta ovalarý ve dar kýyý düzlükleri bulunur. Kuzeybatýda Tar Çölü’nün de bulunduðu

Racastan Bölgesi yer alýr. En önemli akarsularý Ganj, Brahmaputra, Godavari ve Yamuna’dýr.

2. Ýklimi

Hindistan’ýn büyük bölümünde muson iklimi

egemendir. Ülkede enleme ve yer þekillerine baðlý

olarak sýcaklýk ve yaðýþ þartlarýnda önemli deðiþik-

likler görülür. Yüksek daðlýk alanlarda kýþ sýcaklýk-

larý çok düþüktür. Güneye gidildikçe sýcaklýklar

artar. Yaz musonlarýnýn etkisiyle Racastan Bölgesi

dýþýnda kalan bütün bölgeler yaðýþlý geçer.

Kuzeydeki Himalâyalar yüksekliði ve doðu-batý

yönündeki uzanýþý nedeniyle en fazla yaðýþ alan

yerdir. Çerapunçi’de ortalama yaðýþ miktarý 12.000

mm’yi bulur. Dekkan Yarýmadasý’nýn doðu ve batý kýyýlarýnda yer alan Gat Daðlarýnýn denize dönük

yamaçlarý da bol yaðýþ alan yerlerdendir. Yaðýþlar yarýmadanýn iç kesimlerinde ve Racastan Bölgesi’inde

azalýr (Grafik 1).

3. Baþlýca Bitki Örtüsü
Bitki ve hayvan çeþitliliði bakýmýndan Hindistan dünyanýn önde gelen ülkelerinden biridir. Enlem,

yükseklik, iklim ve toprak özelliklerine baðlý olarak Hindistan' da görülen baþlýca bitki örtüsü; güneyden

kuzeye doðru tropikal muson ormanlarý, geniþ yapraklý ormanlar, savanlar, çöl, kurakçýl bitkiler, iðne

yapraklý ormanlar ile yüksek alpin çayýrlarý þeklindedir.

Grafik 1: Hindistan’ýn sýcaklýk ve yaðýþ grafiði

Harita 1: Hindistan fiziki haritasý
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4. Nüfus

Nüfus bakýmýndan dünyanýn ikinci büyük ülkesi olan

Hindistan topraklarýnýn geniþliðinden çok olaðanüstü nüfus

yoðunluðuyla dikkati çeker. Toplam nüfusu bir milyarý geçer.

Hindistan 21.yüzyýla nüfusça dünyanýn en büyük

ülkelerinden biri olarak giriyor. Nüfus sayýsý bakýmýndan ikin-

ci sýrada olan Hindistan’ýn önümüzdeki 20 yýl içinde Çin’in

nüfusunu geçmesi beklenmektedir. Hindistan'da nüfusun

daðýlýmý düzensizdir. Ganj Ovalarý, Pencap, Ahmedebad,

Bombay ve Korela Yarýmadasý'nýn güneybatýsý gerek tarihî yerleþmeleri barýndýrma gerekse tarým ve

geniþ sulama imkâný dolayýsýyla Hindistan'ýn en yoðun nüfuslu bölgeleridir.

Hindistan’da çalýþan nüfusun sektörlere göre daðýlýþý yukarýdaki gibidir (Grafik 2).

5. Tarým
Hindistan genel olarak bir tarým ülkesidir. Ülke

topraklarýnýn yarýsý tarýma uygundur. Fakat toplam ekili

dikili arazi 142 milyon hektar civarýndadýr. Kýþ kurak-

lýðýnýn tarýmsal verimliliði etkilediði ülkede sulanan tarým

arazisi 38 milyon hektarý aþmaktadýr. Tarlalarýn % 30’un-

dan fazlasýnda yýlda birden fazla ürün yetiþtirilmektedir.

Çok büyük bir nüfusu beslemek zorunda olan

Hindistan’da tarýmsal üretimin artýrýlmasý için büyük

çabalar sarf edilmektedir. Ancak geleneksel tarým yön-

temleri çok yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Tarýmsal

üretim ülke ihtiyacýný karþýlayamadýðý zaman dýþarýdan

tahýl ithal edilmektedir.

Üretim, mevsimine göre iki  ekim çevresinde düzen-

lenmiþtir. Yaðýþlý bahar ve yaz mevsiminde tahýl (buðday

dýþýnda) pamuk, jüt(hint keneviri), yer fýstýðý, çeltik ve mýsýr ekilir (Harita 2). Kurak kýþ mevsiminde ise

buðday ve baklagiller veya yaðlý tohumlar yetiþtirilir. Bunun yanýnda turunçgil, elma, armut, mango ve

muz da  ülkede yetiþtirilen diðer ürünlerdir. Fakat ülkenin en önemli tarým ürünü pirinçtir. Çeltik tarýmý

genelde bol yaðýþ alan Bengal Havzasý’nda yapýlýr (Fotoðraf 1).

Grafik 2: Çalýþan nüfusun sektörlere göre daðýlýþý
Dünya Bankası - 2010

Fotoðraf 1: Hindistan’da çeltik ekiminin yapýldýðý bir pirinç tarlasý

Harita 2: Hindistan’da çeltik tarýmýnýn yapýldýðý
alanlarý gösteren harita 
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2010 yılında Dünya pirinç üretiminde % 30’ luk paya sahip Çin’den sonra % 22’ lik bir payla ikinci
sýrada olan Hindistan; þeker kamýþý, tütün ve pamuk üretimi bakýmýndan dünyanýn önde gelen

üreticilerindendir (Fotoðraf 2). Hindistan'da jüt, çay, kahve, þeker kamýþý üretimi oldukça
fazladýr. Ayrýca Hindistan kauçuk üretiminde dünya dördüncüsü, mýsýr üretiminde ise

dünya yedincisidir. 800 bin tonu aþan mercimek üretimiyle dünya birincisidir. Buna
raðmen ülke ihtiyacýný karþýlamak amacýyla 1997’de 50.000 ton mercimek

ithal etmiþtir.
Hindistan’ýn batý eyaletleri, doðu eyaletlerine göre ekonomik
olarak daha geliþmiþ durumdadýr. 1960’lý yýllardan itibaren

tarýmý geliþtirmek ve daha fazla verim almak için
çalýþmalar (Yeþil Devrim) yapýlmaya baþlanmýþtýr
(Fotoðraf 3).  Verim deðeri yüksek çeltik tohum-
larý Malezya ve Endonezya, buðday tohumlarý ise
Meksika’dan getirilerek tarýmsal verimlilik
artýrýlmýþtýr. Örneðin, pirinçte % 350, buðdayda %
900 gibi çok yüksek artýþlar saðlanmýþtýr.

210 milyonu aþan büyükbaþ hayvan sayýsýyla dünya birincisi olan Hindistan, 180 milyona yaklaþan
küçükbaþ hayvanla Çin’den sonra dünya ikincisidir. Fakat bu yüksek hayvan potansiyeline raðmen dinî
inanýþlar ve düþük verimlilik gibi nedenlerle yeterli et ve süt üretimi saðlanamamaktadýr. Bu yüzden hay-
van bolluðu, hayvansal ürün ve beslenme yeterliliðine bir türlü dönüþememektedir. 

Fotoðraf 3: Hindistan’da taraçalý alanlarda yapýlan pirinç tarýmý

Fotoðraf 2: Hindistan’da pamuk toplayan kadýn
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B. HOLLANDA
1. Coðrafi Konumu
Hollanda Avrupa kýtasýnýn kuzeybatýsýnda yer alýr. Küçük bir alana sahip olmasýna karþýn AB ülkeleri

içinde en yoðun nüfuslu ülkedir. 
Hollanda Avrupa'nýn yükseltisi en az olan ülkesidir. Ülke topraklarýnýn % 40'ý deniz seviyesinin altýn-

dadýr. 50
o
- 53

o
kuzey enlemleri ile 3

o
- 7

o
doðu boylamlarý arasýnda yer almaktadýr.

2.Yüzey Þekilleri
Ülke topraklarýnýn bir bölümü geçen yüz yýllarda þimdiki Zeeland eyaletini meydana getiren adalarýn

etrafýna set çekilmesi sonucu oluþmuþtur. Polder adý verilen bu topraklar setler sayesinde deniz baskýn-
larýndan korunmaktadýr. Fýrtýna ve gelgit zamanlarýnda taþan sular tulumbalar ve yel deðirmenleri ile
boþaltýlmaktadýr. 

Hollanda güneydoðu uçtaki Limburg kesiminde 320 m'yi bulan yükselti haricinde tamamen düz bir
ova görünümünde olup ülke topraklarýnýn en az % 25'i denizden kazanýlmýþtýr. Bu yüzden bu ülkeye veri-
len "Nedderland" adý alçak memleketler anlamýna gelir. Gerçekten Hollanda topraklarýnýn 2/5 kadarý
deniz seviyesinin altýndadýr.  Þiddetli ve sürekli fýrtýnalar sýrasýnda sularýn kabarmasýyla zaman zaman bu
setler tahribe uðramaktadýr. En önemli akarsularý Schalde (Þelde), Ren, Maas ve Waal’dir (Harita 3).

4. Baþlýca Bitki Örtüsü
Yaðýþlarla oluþan otlar ve sonradan yetiþtirilen aðaçlardan oluþur. 

3. Ýklimi
Hollanda’da okyanus iklimi görülür. Gulf Stream

sýcak su akýntýsýnýn etkisiyle iklim ýlýmanlaþýr. Batý
rüzgârlarý her mevsimin yaðýþlý geçmesini saðlar.
Yýllýk yaðýþ miktarý ortalama 600-700 mm civarýn-
dadýr. Havanýn nemli olmasýndan dolayý sýk sýk sis
olur. Sisli ve bulutlu gün sayýsý fazla, güneþli ve açýk
gün sayýsý azdýr. Yüz ölçümünün küçük olmasý ayrý-
ca ülkedeki monoton ve engebesiz topoðrafya,
bölgesel iklim farklýlaþmalarýnýn olmamasýnýn temel
nedenidir.

5. Nüfus
Hollanda, Avrupa ve dünyanýn en yoðun nüfuslu

ülkelerinden biridir. 16 milyon nüfusa sahiptir. Çocuk ölüm
oranýnýn binde beþ olduðu ülkede nüfus artýþ hýzý sadece binde
üçtür. Hollanda’da ortalama yaþam süresinin uzamasý ve buna
paralel yaþlý nüfus oranýnýn artmasý, doðurganlýk oranýnýn
düþmesine neden olmaktadýr. Bu ise çocuk ve genç nüfus
oranýnýn azalmasýna ülkedeki tüketiciler ile üreticiler arasýndaki
dengenin bozulmasýna yol açmaktadýr. Ülke nüfusunun 3/1’i
ülkenin orta ve batý kesimlerinde toplanmýþtýr. Ülkenin sanayi ve
ticaretinin son derece geliþmiþ olmasý, þehirli nüfusun kýr
nüfusundan çok fazla olmasýna neden olmuþtur. Bu bakýmdan
ülke nüfusunun % 89’u kentsel alanda yaþarken % 11’i kýrsal
alanda yaþamaktadýr.

Harita 3: Hollanda’nýn fiziki haritasý

Grafik 3: Hollanda’da çalýþan nüfusun 
istihdam yapýsý

Kaynak: www.abgs.gov.tr, 2010
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6. Tarým
Hollanda'da tarým özellikle yüksek deðerli dýþ satým

ürünlerinin üretiminde uzmanlaþmýþtýr. Baþlýca dýþ satým
ürünleri arasýnda dünyaca ünlü Hollanda peynirleri ve
tereyaðý sayýlabilir. Harlem Bölgesi’nde lale vb. çiçek so-
ðanlarý, domates, salatalýk, marul seracýlýðý büyük öl-
çüde geliþmiþtir (Harita 4).

Hollanda tarýmýnýn en büyük özelliklerinden biri yük-
sek verimlilik ve yüksek kaliteye sahip olmasýdýr. Bugün
ülke ihracatýnýn % 25'ini  tarýma dayalý ürünler oluþtur-
maktadýr. 

Ülkede araziden faydalanma bakýmýndan topraklarýn
bölünüþü ise diðer Avrupa ülkelerinden farklıdır.
Topraklarýn % 77’si (ziraat, hayvancýlýk, orman) kullanýla-
bilir sahalarý içerirken % 23’ü kentsel kesim, sanayi tesis-
leri, yollar, kanallar, turbalýk kumsallar ile faydalanýla-
mayan sahalarý içerir. Ayrýca ülke topraklarýnýn yaklaþýk
1/3’ü ekili dikili araziler 1/3’ü çayýr, otlak ve meralar ile kaplýdýr. Bu nedenle Hollanda'da küçük iþletme-
lerde (60 hektardan büyük olmayan tarlalarda) entansif tarým, ileri metotlarla uygulanmakta ve tarýmsal
verimlilik Batý Avrupa ülkelerine göre rekor seviyede yüksek olmaktadýr. Kullaným bakýmýndan ülke

topraklarýnýn % 31,3’ünü teþkil eden ziraat sahalarýný üç grupta toplamak
mümkündür.

a) Güneydoðuda genelde tahýl, yem bitkileri, patates ziraatýnýn    
hakim olduðu Limburg bölgesi

b) Kuzey - kuzeybatýda hayvancýlýðýn geliþtiði Polder alaný
c) Sebze ve çiçek yetiþtiriciliði ile seracýlýk ve meyveciliðin önem 
kazandýðý Orta Hollanda

Hollanda sera sebzesi üretiminde dünya birincisidir. Örneðin, 
ülkede her yýl ortalama 25.000 - 27.000 ton sera domatesi  
üretilmektedir (Fotoðraf 4). 
Bir ülkenin ekonomik gücü tarým sektörünün  verimliliðinde ne

kadar önemlidir?
Öte yandan ülkede araziden faydalanma bakýmýndan topraklarý-

nýn oldukça büyük (% 38) bir bölümünü kaplayan çayýr ve ortak alan-
larý ise Hollanda’da hayvancýlýðýn ziraata olan katkýsýný göstermek baký-

mýndan önemlidir. Özellikle Gramingen Zeeland’da geniþ otlak alanlarýnda
modern, kapalý ve açýk hayvan çiftliklerinde sýðýr, domuz ve koyun beslenir. Ül-
kenin hayvan varlýðýnda sýðýr 5.250.000 ile baþta gelir, onu 1,2 milyon ile
domuz, 800.000 ile koyun takip eder.

Ülkede özellikle son yýllarda polderlerden elde
ettikleri arazileri otlak hâline getirmiþ ve bu alanlar-
da geliþtirdikleri kýzýl renkli ineklerden yýlda inek
baþýna altý ton süt elde etme baþarýsýný göster-
miþtir. Hollanda’nýn inek sütünden yýlda saðladýðý
gelir ise sekiz milyar dolarý aþmýþtýr. Ülkede
sütçülük ve inek yetiþtiriciliði dört adet dev
kooperatif hâlinde teþkilatlanmýþ durumda olup
bunlarýn her birinde 500.000’in üzerinde inek
beslenmektedir. Ülkede süt fabrikalarýnýn sayýsý ise
100 ‘ün üzerindedir. Her biri en modern þekilde
donatýlan fabrikalarýn iþleme makinelerinde saatte
4500 þiþe süt üretilmektedir. Ayrýca uzun ömürlü
paket ve kutu sütler de dýþ ülkelere (AB, Nijerya,
Mýsýr, Arap ülkeleri) ihraç edilir.

Harita 4: Hollanda’da tarým yapýlan alanlar

Fotoðraf  5: Hollanda’da lale üretimi

Fotoðraf  4: Hollanda’da 
domates tarýmý
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Birleþmiþ Milletlerin yaptýðý bir araþtýrmaya göre eðer Hindistan tarým tekniklerini Hollanda düzeyine

çýkarabilirse mevcut buðday üretimini beþ kat artýrabilir ki, bu da dünyanýn yýllýk ihtiyacýnýn iki katýna

karþýlýk gelmektedir (Dünya Tarým Örgütü). 

HABER KÖÞESÝS
Avrupa’nýn batýsýnda Hollanda diye bir ülke mevcut; bu ülkenin yüz ölçümü 34 bin kilometre kare ve

nüfusu da 16.7 milyondur. 

Ülkemiz Türkiye’nin yüz ölçümü ve nüfusunu herkes biliyor ama bir kez daha hatýrlatalým; yüz ölçümü

yaklaþýk 769.604 kilometrekare, nüfus ise 72 milyon. 

Bir karþýlaþtýrma yaparsak Hollanda bizden alan olarak yaklaþýk 18 kat daha küçük bir ülke, nüfusu

ise bizim yine yaklaþýk beþte birimiz. 

Türkiye’de kýrsal alanlarda yaklaþýk 18 milyon insan yaþýyor, tarýmsal istihdam ise yaklaþýk altý milyon. 

Hollanda’da ise kýrsal bölgelerde yaklaþýk 1.5 milyon insan var ve tarýmsal istihdam da altý yüz bin

dolayýnda. 

Þimdi gelelim bu yapýlarýn biraz da iktisadi ve daha aðýrlýklý olarak tarýmsal ihracat karþýlaþtýrmasýna. 

Küçük Hollanda’nýn tarým ihracatý bizim toplam ihracata yakýn mý? 

Türkiye 2006 senesinde tarihsel bir atýlým yaparak ihracatýný 86 milyar dolara taþýdý, 2007’de de yüz

milyar dolarlýk ihracat hedefi var. 

86 milyar dolarlýk toplam ihracatýmýz içinde de tarýmsal ürün ihracatýmýz yüzde beþ dolayýnda, yani

beþ milyar dolarýn biraz altýnda. 

Hollanda ise bu küçük ülkede ve bizimkinin beþ katý altýnda bir nüfus ile 281 milyar dolar ihracat

yapýyor (2006) ve bu ülkenin tarýmsal ürün ihracatý yaklaþýk altmýþ milyar dolar. 

Küçücük Hollanda’nýn, bazen bizim Konya kadar deyip küçümseme eðilimine girdiðimiz bu ülkenin

dünyanýn en büyük tarým ihracatçýsý olduðunu bilmem aramýzda kaç kiþi biliyor. 

Dev ABD’nin bile tarým ürünleri ihracatý Hollanda’nýn biraz altýnda, üçüncü ise yaklaþýk 46 milyar

dolarla Fransa. 

Bazý tarýmcý arkadaþlarýn, nüfusu büyük ülkelerin tarým ürünleri fazlasý vermesi ve masif olarak

tarým ürünleri ihracatý yapmasýnýn zor olduðunu söylediklerini duyar gibiyim ama Hollanda’nýn yak-

laþýk altmýþ milyar dolarlýk tarým ürünü ihracatý bu yaklaþýmla yani nüfusunun azlýðý ile açýklanabilecek

bir þey deðil; bu ülke on milyar dolarýn üzerinde sadece lale ihracatý yapan bir ülke. 

Üstelik dünyanýn en kalabalýk ülkesi Çin bile yaklaþýk 26 milyar dolarlýk tarým ürünleri ihracatý ile

dünya sekizincisi. 

Hollanda tarýmý uzaylý deðil ise bunun bir açýklamasý vardýr, diye düþünüyorum. 

Burada galiba anahtar iki kavram var; birincisi tarýmsal verimlilik, ikincisi ise verimlilik artýþýna yöne-

lik düzgün teþvik verilmesi.

Basýndan, 09.03.2007

BÝLGÝ NOTUC
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HÝNDÝSTAN
* Hindistan 169 milyon hektar tarım alanına sahiptir. (ABD den sonra dünyanýn en büyük tarýmsal 

alanýna sahip ikinci ülkedir.) 

* Ýþ gücünün % 50’sinden fazlasý tarýmda çalýþýyor. Nüfus ve nüfus artýþ hýzý ile birlikte tarým ürünleri 

ancak kendine yetebilmektedir.  

* Bir hektar tarým arazisinden 2717 kg buðday alýnýr (2005).

* Tarýmsal alanlar bakýmýndan dünyada 2.sýrada olmasýna raðmen tarýmsal üretim büyük ölçüde 

doðal þartlara baðlýdýr.

* Tarýma yüksek ekonomik kaynaklar ayýramadýðý için yeterli yatýrýmý yapamamaktadýr.

HOLLANDA
* Mevcut tarýmsal alaný yaklaþýk 1.8 milyon hektardýr. Bu alanýn %9’u deniz seviyesinin altýn-

da bulunan arazilerin, yüksek maliyetli setlerle etrafýnýn çevrilmesiyle oluþturulmuþtur.

* Denizden toprak kazanýp toprak ýslahýna giderek tarýmsal alanlarýný artýrmýþtýr.

* Ýþ gücünün  % 6’sý tarýmda çalýþýyor.

* Tarým ürünleri ihracatýnda dünya üçüncüsüdür. Bir hektar tarým arazisinden 8574 kg buðday 

alýnýr (2005).

* Ülke çapýndaki tarýmsal alanlar sulama aðlarý ile çevrilmiþ ve topraklar tarýma uygun hâle 

getirilerek ýslah edilmiþtir.

* Tarým büyük oranda makineleþmeye dayanmaktadýr.

*  En modern tarým tekniklerinden yararlanýlmýþtýr.

1- Yukarýdaki verilerden yararlanarak Hollanda  ve  Hindistan’da yapýlan tarýmý karþýlaþtýrýnýz ve 
modern tarýmla ilkel tarým hakkýnda çýkarýmlarda bulunuz.

2- Tarýmýn  ülke ekonomilerine etkisini karþýlaþtýrýnýz.

Aþaðýdaki kutucuklarý konu içinde öðrendiðiniz bilgilerden hareketle doldurunuz.

ETKÝNLÝKG

ETKÝNLÝKG

Hollanda tarýmda geliþmiþtir. Çünkü; Hindistan tarýmda az geliþmiþtir. Çünkü;
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KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

KONUYA BAÞLARKENy
1. Dünya üzerinde uluslararasý, siyasi ve ekonomik örgütlerin kurulmasýnýn nedenleri neler olabilir?

Tartýþýnýz.

2. Uluslararasý iliþkilerin geliþtirilmesinde siyasi ve ekonomik örgütlerin nasýl bir rolü vardýr? Tartýþýnýz.

A. Küresel Örgütler

1.  Siyasi Örgütler

Birleþmiþ Milletler
Birleþmiþ Milletler’in kuruluþ amacý, Ýkinci Dünya Savaþý’ný kazanan ülkeler

tarafýndan savaþ sonunda ortaya çýkabilecek anlaþmazlýklarý çözmektir. Bunun

üzerine dünyada barýþ ve güvenliði saðlamak amacýyla 51 ülke bir araya gelerek

24 Ekim 1945 yýlýnda Birleþmiþ Milletler (Þekil: 1)’i kurdular. Türkiye Birleþmiþ

Milletler’in kurucu üyeleri arasýnda yer almaktadýr. 

Günümüzde üye sayýsý 193’e ulaþmýþtýr. Üye ülkelerden ABD, Çin, Rusya,

Fransa ve Ýngiltere alýnan kararlarda veto hakkýna sahiptirler. Bu ülkelerin onay-

lamadýðý kararlar yürürlüðe girmez.
Þekil 1: Birleþmiþ 
Milletler amblemi

Küresel Örgütler Neden Gereklidir?

20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaþlarý’nda milyonlarca insan yaþamýný yitirmiþ, binlerce

insan sakat kalmýþ ve çok büyük maddi zararlar meydana gelmiþtir. Bu olumsuz durumun bir daha

yaþanmamasý için çeþitli siyasi örgütler kurulmuþtur. Ýlk olarak I. Dünya Savaþý’ndan sonra Cemiyet-i

Akvam kurulmuþ fakat bu Cemiyet II. Dünya Savaþý’nýn yaþanmasýna engel olamamýþtýr. 

II. Dünya Savaþý’ndan sonra baþta BM olmak üzere birçok uluslararasý siyasi, askerî ve ekonomik

örgüt kurulmuþtur. 

OECD

NATOBirleþmiþ
Milletler

ÝKÖ
(Ýslam

Konferansý
Örgütü)

IMF

OPEC

Dünya Çapýnda Faaliyet Gösteren Örgütler

Dünya
Bankasý

Avrupa Birliði

NAFTA

AGÝT

Karadeniz
Ekonomik

Ýþ Birliði

Greenpeace

Küresel Örgütler

Siyasal 
Örgütler

Ekonomik
Örgütler

Çevre
Örgütleri

Askerî
Örgütler

Bölgesel Örgütler

Þema 1: Uluslararasý örgütler
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DERS DIÞI ETKÝNLÝKO

Aþaðýda Birleþmiþ Milletler Teþkilatýnýn idari yapýsý verilerek Güvenlik Konseyinin görevleri açýklan-

mýþtýr. Siz de farklý kaynaklardan yararlanarak Birleþmiþ Milletler Teþkilatýnýn diðer organlarý hakkýnda

bilgi toplayarak aþaðýdaki boþ kutucuklara yazýnýz.

Genel Kurul

Genel Sekreterlik Uluslararasý Adalet Divaný

Güvenlik 
Konseyi

10 geçici üye ile

konseyin daimi üye-

leri olan ABD, Çin,

Rusya, Ýngiltere ve

Fransa’dan oluþur.

Barýþ ve güvenliði

korumak, uluslarara-

sý bir anlaþmazlýða

yol açabilecek her

türlü çekiþmeli duru-

mu soruþturmak ve

anlaþma koþullarýný

önermek, silahsýz-

lanmayý denetlemek

ve saldýrganlara karþý

önlemler almakla

görevlidir.

Ekonomik ve Sosyal Konsey

2.  Askerî Örgütler

NATO (Kuzey Atlantik Antlaþmasý Örgütü)

Ýkinci Dünya Savaþý’ndan sonra Rusya’ya karþý ABD’nin desteðini alarak Avrupa’nýn güvenliðini sað-

lamak için kurulmuþ siyasi ve askerî bir örgüttür. NATO 9 Nisan 1949 tarihinde Washington’da kurul-

muþtur (Şema 1). Üye olan ülkeler kollektif bir çalýþma için bir araya gelmeyi taahüt etmiþlerdir. Bu ülke-

lerden herhangi birinin toprak bütünlüðü, siyasi baðýmsýzlýðý ve güvenliði tehlikede olduðunda veya üye

ülkelerden birine yapýlan saldýrýda tüm üye ülkelerin birlikte hareket etmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Türkiye bu

örgüte 1952 yýlýnda üye olmuþ ve yapýlan anlaþma çerçevesinde Kore’ye asker göndermiþtir.

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO

1. NATO’ya üye olan ülkeleri araştırarak ve bu üyeleri dünya dilsiz siyasi haritasýnda gösteriniz.

2. NATO’nun bugün etkin olarak görev aldýðý ülke ve bölgeleri araþtýrýnýz. Araþtýrma sonuçlarýný sýnýf-
ta sununuz.
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3. Ekonomik Örgütler

OPEC (Petrol Ýhraç Eden Ülkeler Örgütü)

Dünya petrol rezervlerinin 2/3’üne sahip olan 5 ülke tarafýndan 1960 yýlýnda Baðdat’ta kurulan bir

konfederasyondur. Kurucu ülkeler Suudi Arabistan, Ýran, Kuveyt, Irak ve Venezuela'dýr. Bu ülkeler ayný

zamanda yeni ülkelerin kuruluþa katýlmasýnda veto hakkýna da sahiptirler. Katar, Libya, Endonezya,

Ekvador, Birleþik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Gabon ve Angola OPEC’e sonradan katýlmýþlardýr.

OPEC, petrol fiyatlarýnýn ve üretim miktarlarýnýn belirlenmesinde etkin bir role sahiptir. Alýnan karar-

larýn üye ülkeler tarafýndan uygulanmasý konusunda herhangi bir yaptýrým bulunmamaktadýr. 

IMF (Uluslararasý Para Fonu) 

Birinci ve Ýkinci Dünya Savaþý’ndan sonra Avrupa

ülkeleri ekonomik kriz yaþarken ihracatý ve altýn stok-

larý artan ABD diðer ülkeleri ekonomik yönden

destekleyecek konuma gelmiþtir. ABD, doðrudan

yardým yerine; kurulacak bir kuruluþ tarafýndan

ekonomik program dâhilinde yardýmlarýn yapýlmasýný

istiyordu. Bu amaçla 1944 yýlýnda 44 devletin

katýlýmýyla birtakým kararlar alýnarak Uluslararasý Para

Fonu (IMF)’nun kurulmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. IMF

1947 yýlýnda fiili olarak çalýþmalara baþlamýþtýr.

IMF ortaya çýkabilecek kýsa vadeli ödeme güçlük-

leri için devletlere kredi vererek dünya ticaretinin can-

lýlýðýný korumayý hedefler (Fotoðraf 1). 

Günümüzde IMF’ye üye olan ülke sayýsý 187’ ye

ulaşmıştır. IMF'nin amaçlarý þunlardýr:

1. Dünya para meselelerinin çözülmesi için ülkeler

arasýnda iþ birliði saðlamak,

2. Dünya ticaretinin dengeli þekilde geliþmesini saðlayarak üye devletlerin istihdamýný arttýrmak ve yüksek

büyüme hýzýna ulaþmasýna imkân hazýrlamak,

3. Ülkelerin ödeme güçlüðü çekmemesi için gerekli çözümler üretmek,

4. Devalüasyonlara engel olmak.

IMF, bilançolarý fazla veya açýk veren ülkelere müdahale etme imkânýna sahiptir. Bunu Guvernörler

Heyeti aracýlýðý ile yapar. Guvernörlerin oy hakký üye ülkelerin oy gücüyle sýnýrlýdýr. Bu heyete her ülke iþti-

rak ettiði sermaye ile orantýlý oy hakkýna sahiptir. Buna göre en fazla oy hakkýna sahip ülke, sermayesi ile

orantýlý olarak ABD’dir. IMF her ülkeye hissesinin % 25’i oranýnda kredi vermekle mükelleftir.

Türkiye, IMF’ye 1947 yýlýnda üye olmuþtur. Belli dönemlerde ekonomik sýkýntýlarý gidermek için

IMF’den kredi kullanma yoluna gitmiþtir.

Dünya Bankasý

Dünya Bankasý, II. Dünya Savaþý'ndan sonra Uluslararasý Yeniden Yapýlanma ve Kalkýnma Bankasý

(IBRD) adýyla kurulmuþ, 1947 yýlýnda Birleþmiþ Milletler'in özerk uzman kuruluþlarýndan biri olma özelliði

kazanmýþtýr.

Günümüzde 187 ülke Dünya Bankasýnýn üyesidir. Bunlardan 11'i, banka sermayesinin % 55'ine sahip-

tir. Türkiye'nin sermayedeki payý ve oy gücü % 0,5 düzeyindedir.

Dünya Bankasý Guvernörler Kurulu, Ýcra direktörleri Kurulu, Baþkanlýk organlarý tarafýndan

yönetilmektedir. Guvernörler Kurulu, üye devletlerin atadýklarý birer guvernör ve vekilinden oluþmakta ve

yýlda bir kez toplanmaktadýr. Ýcra Direktörleri Kurulu, iki yýl için görevlendirilen 24 üyeli ve sürekli karar

organýdýr.

Fotoðraf 1: IMF’nin yönetim merkezi
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OECD (Ekonomik Kalkýnma ve Ýþ Birliði  Örgütü)

1946 yýlýnda kurulan Avrupa Ekonomik Ýþ Birliðinin temelleri üzerine 14 Aralýk 1960 yýlýnda imzalanan

Paris Antlaþmasý ile kurulmuþtur. Örgütün baþlýca amaçlarý þu þekilde sýralanabilir:

1. Geliþmekte olan ülkeler baþta olmak üzere tüm üye ülkelerde halkýn yaþam standardýný iyileþtirmek,

geliþmeyi saðlayan ekonomik politikalara destek vermek,

2. Ýþsizliðin ortadan kaldýrýlmasýný saðlamak,

3. Ülkeler arasýnda ayrým gözetmeden dünya ticaretinin geliþtirilmesine destek vermek.

OECD'ye üye veya bu örgüte üyelik talebinde  bulunan ülkeler, demokrasi, insan haklarý ve yurttaþ

özgürlüðüne baðlýlýðý vazgeçilmez deðer olarak benimsemiþlerdir. Bu ilkeler ayný zamanda, OECD’nin

amaçlarýnýn gerçekleþtirilmesine de hizmet eder. OECD, bir yandan bu ilkelerin üye ülkelerde

güçlendirilmesine katký saðlarken bir yandan da örgüte üye olmayan ülkelerde ilkelerinin tanýtýmýný yap-

maktadýr.

4. Çevre Örgütleri

GREENPEACE

Dünya çapýnda çevre olaylarýna duyarlýlýðý artýrmak için 1971 yýlýnda kurulmuþtur. Çalýþmalarýný

baðýmsýz olarak yürütebilmek için devletlerden, þir-

ketlerden ya da siyasi partilerden baðýþ ve sponsorluk

kabul etmez; tüm çalýþmalarýnýn kaynaðýný sadece

bireylerden aldýðý maddi ve manevi destek oluþturur.

Greenpeace (Grinpiis) yaptýðý çalýþmalarda bilimsel

veri ve kaynaklarý esas alýr, þiddete baþvurmaz ve çalýþ-

malarýný basýn yoluyla gündeme getirerek kamuoyu ile

paylaþýr. (Fotoðraf 2) 

Greenpeace’in günümüzde 24 ulusal ve 4 bölgesel

ofisi ve bu ofislerin yaptýðý çalýþmalarý olanaklý kýlan 101

ülkede 3 milyon destekçisi vardýr. 1992 yýlýnda Türkiye

ofisini açarak ülkemizde de faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Greenpeace’in baþlýca çalýþma alanlarý þunlardýr:

Ø Ýklim deðiþikliðini durdurabilmek için fosil yakýtlarýn kademeli olarak sonlandýrýlmasý ve

yenilenebilir enerjilerin teþvik edilmesi,

ØTicari amaçlý balina avýnýn kontrol altýna alýnmasý,

ØNükleer silahlanma ve nükleer kirliliðe son verilmesi,

Fotoðraf 2: Greenpeace gemisi Esperanza

1. IMF tarafýndan ekonomik programýn uygulandýðý birden fazla ülke seçerek IMF’nin uyguladýðý
programlarýn olumlu ve olumsuz sonuçlarýný tartýþýnýz.

2. OPEC ülkelerini harita üzerinde tespit ederek bu ülkelerin sahip olduðu petrol rezervleri ile bu

rezervlerin dünyadaki ekomik ve siyasi yapýya etkisi hakkýnda araþtýrma yapýnýz. Yaptýðýnýz araþtýr-

manýn sonucunu sýnýfta tartýþýnýz.

3. Çeþitli kaynaklardan faydalanarak OECD’ye üye olan ülkeleri bulunuz ve bu üyeleri dünya dilsiz

siyasi haritasýnda gösteriniz.

DERS DIÞI ETKÝNLÝKo
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Þekil 2 : Avrupa Birliði Bayraðý

Harita 1 : Avrupa Birliði’nin geniþleme süreci

ØKüresel ýsýnmanýn durdurulmasý,

ØZehirli kimyasallarýn ortadan kaldýrýlmasý, 

ØOkyanus ve ormanlarýn korunmasý,

ØSavaþlarýn önlenmesi þeklinde belirlenmiþtir.

5. Bölgesel Örgütler

Avrupa Birliði

Avrupa Birliði (Þekil 2) iki temel ham madde olan kömür ve çelik sektörünü güçlendirmek ve bun-

larý uluslarüstü bir otorite ile kontrol ederek barýþý sürdürmek amacýyla 1951'de  Avrupa Kömür ve Çelik

Topluluðu olarak kurulmuþtur. Bu topluluk, 18 Nisan 1951'de Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda,

Lüksemburg ve Ýtalya arasýnda imzalanan Paris Antlaþmasý ile kurulmuþtur. Üye ülkelerin 25 Mart 1957

tarihinde imzaladýðý Roma Antlaþmasý’yla Avrupa Atom Enerjisi Topluluðu (Euratom) kurulmuþtur.

Roma antlaþmasýyla ayný tarihte Avrupa Ekonomik Topluluðu (AET) kurulmuþtur. 1958 yýlýnda imza-

lanan Roma Antlaþmasý ile üye ülkeler arasýnda gümrük birliðinin uygulanmasý öngörülmüþtür. Ancak

Roma Antlaþmasý'nda nihai hedef, sadece ekonomik deðil ortak tarým, ulaþtýrma, rekabet gibi diðer

birçok alanda ortak politikalar oluþturmaktýr. Ayrýca ekonomik birliklerin kurulmasý, ortak dýþ politikanýn

ve güvenlik politikasýnýn oluþturulmasý da antlaþmadaki diðer hedeflerdir (Harita 1).

Belirtilen amaçlara, süreç içerisinde imzalanan diðer anlaþmalarla aþamalý olarak ulaþýlmaya

çalýþýlmýþtýr. Günümüzde Maastricht Antlaþmasý (1992) (Avrupa Birliði'ni kuran antlaþma sayýlmaktadýr.),

Amsterdam Antlaþmasý (1999) ve Nice Antlaþmasý (2003) sonrasýnda Avrupa Birliði, bazý üyeler dýþýn-

da parasal birliðe girmiþ (avro), Ortak Dýþiþleri ve Güvenlik Politikasýný benimsemiþ, adalet ve içiþlerinde,

suça iliþkin konularda emniyet ve yargý güçleri iþ birliðine karar vermiþtir.

0             500 Km

1. Türkiye’nin Avrupa Birliði’ne üyelik sürecini araþtýrýnýz.

2. Türkiye’nin Avrupa Birliði’ne kabul edilmesiyle ülkemizde meydana gelebilecek olasý deðiþiklikler

nelerdir? Bunlarý rapor hâline getirerek sýnýfça tartýþýnýz.

DERS DIÞI ETKÝNLÝKo
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Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Hollanda'nýn ekonomik yönden geliþmiþ olmasý tarýmý nasýl etkilemiþtir?

2. Küresel düzeydeki örgütlerin dünya barýþýna katkýsýný örnekler vererek belirtiniz.

3. Japonya'nýn dünyanýn en büyük ekonomilerinden birine sahip olmasýnýn nedenleri nelerdir?

4. Japonya’nýn nüfusunun kýyý bölgelerde yoðunluk göstermesinin nedenlerini açýklayýnýz.

5. Sanayi Devrimi’nin ilk kez Ýngiltere'de görülmesinin sebeplerini açýklayýnýz.

6. Karadeniz Ekonomik Ýþ birliði Teþkilatýnýn kuruluþ gerekçesini belirterek bu kuruluþun ülkemiz için

önemini söyleyiniz.

7. Sanayi Devrimi’nde lokomotif olarak gösterilebilecek ham maddeler nelerdir?

8. Küresel düzeydeki örgütlerin ortaya çýkmasýnda hangi olaylar etkili olmuþtur?

9.Gelecekte hangi alanda faaliyet gösteren küresel örgütler yaygýnlaþacaktýr? Neden?

10.NAFTA ile AB'nin kuruluþ gerekçesi ile faaliyetleri arasýndaki benzerlikler nelerdir?

Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun bir biçimde tamamlayýnýz.

1. Japonya ……………….. , ……………….. ürünlerinin üretiminde dünya birincisi konumundadýr. 

2. Japonya  kýsmen ………………..etkisinde, genel olarak da ………………. iklim etkisindedir.

3. Denizden kazanýlan arazilere ........................... denir.

4. Birleşmiş milletler ……………………… ,……………………………., ……………………………,

………………………….,………………………………,organlarında meydana gelmektedir. 

5. Hindistan’nýn büyük bölümünde .............................iklimi etkilidir.

6. 14 Aralık 1960 yılında imzalanan Paris anlaşmasıyla………………………….örgütü kurulmuştur.

7.………………….İkinci Dünya Savaşından sonra Rusya’nın yayılmacı politikalarına karşı kurulmuş

olan siyasi ve askeri bir örgüttür.

8. Ortadoğu’da yaşanan sıcak çatışmanın temelinde …………………………….vardır.

9. Hollanda’da denizin doldurulması sonucu oluşan arazilere……………………..denir.

10. İngiltere’de sanayi devriminin temel itici gücü……………..sanayisidir.

11. Japonya levha sınırında yer aldığı için ……………………..riski yüksek olup …………………….

enerji potansiyeli yüksektir.

Aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýna “D”, yanlýþ olanlarýn yanýna “Y” yazýnýz.

1. Ýklimin elveriþsiz olduðu yerlerde ilkel tarým yapýlýr.                                     (       )

2. Modern tarýmýn yapýlabilmesi için bölgenin iklimi ve coðrafi özelliklerinin uygun þartlara 

sahip olmasý gerekmektedir.                                                                         (       )

3. Birim hektardan en çok verimi almak için sadece iklimsel özelliklerin elveriþliliði yeterli deðildir. (         )

4. Modern tarýmda makineleþme yüksek olduðu için iþ gücünden yararlanýlmaz.      (       )

5. Japonya Adalar Bölgesi volkanik olarak dünyanýn en aktif bölgelerinden biridir.    (       )

6. Japonya'nýn dünyanýn en büyük ekonomik güçlerinden biri olmasýnýn sebebi çok zengin

ham madde kaynaklarýna sahip olmasýdýr.  (       )     

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME6
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7. İsrail ve İtalya Karadeniz ekonomik işbirliğinde gözlemci ülke sıfatıyla bulunmaktadır            (        ) 
8. AGİT küresel çapta faaliyet gösteren bir örgüttür.                                           (        )         
9. Dünyadaki millî parklar en çok Afrika  Kýtasý’ndadýr.                                       (       )     

10. Sanayileþme ve þehirleþme arasýnda doðru iliþki vardýr.                          (       )
11. Azerbaycan, Brezilya, birleşik arap emirlikleri, Bahreyn OPEC’in kurucu ülkelerindendir. (       )   

Aþaðýdaki  çoktan seçmeli sorularý  cevaplayýnýz.

1. Bir ülkenin tarýmsal verimliliði o ülkenin kalkýnmýþlýk oranýyla büyük ölçüde paralellik gösterir. Buna 
göre aþaðýdaki ülkelerden hangisinde tarýmsal verimliliðin en fazla olmasý beklenir?

A) Fransa    B) Bosna Hersek   C) Bulgaristan    D) Romanya     E) Kazakistan

2. Aþaðýdakilerden hangisi Hollanda'nýn tarýmsal ürün ihracatýnda dünya üçüncüsü olmasýnýn sebep-
lerinden biridir?

A) Çok geniþ tarým alanlarýna sahip olmasý
B) Nüfusun büyük kýsmýnýn tarýmla uðraþmasý
C) Dünyadaki en verimli tarým alanlarýna sahip olmasý
D) Modern tarım yöntemlerini kullanması
E) Ülke içinde tarýmsal ürün tüketiminin çok yüksek olmasý

3. Aþaðýdaki yargýlardan hangisi Japonya için doðrudur?
A) Nüfus yoðunluðu düþüktür. B) Geliþmekte olan bir ülkedir.
C) Geliþmiþ bir ulaþým aðýna sahiptir. D) Önemli bir tarým ülkesidir.
E) Enerji üretiminin büyük bölümünü yerel kaynaklardan saðlamaktadýr.

4.“1949 yýlýnda kurulan bir savunma örgütüdür. Türkiye 18 Þubat 1952'de örgüte üye olmuþtur.”
Yukarýdaki bilgiye göre, söz konusu uluslararasý örgüt aþaðýdakilerden hangisidir?
A) BM                  B) AB                   C) AGÝT             D) NATO          E) ÝKÖ

5.Aþaðýdakilerden hangisi, 9-14 Eylül 1960 tarihinde bir dizi konferans sonucunda kurulan petrol ihraç
eden ülkeler örgütüne (OPEC) üye deðildir?

A) Kuveyt              B)  ABD              C)  Cezayir          D) Ýran            E) Nijerya

6.“Örgütün amacý, üye ülkeler arasýnda ekonomik iliþkilerde sürekli bir iþ birliði saðlamak ve ortak
bir kalkýnma planý hazýrlamaktýr. Kuruluþundan beri Türkiye'nin de üye olduðu örgütün günümüzde 24
üyesi vardýr.”

Bu bilgilere göre, söz konusu iþ birliði ve kalkýnma örgütü aþaðýdakilerden hangisidir?
A) AB                    B) AGÝT              C) OECD            D) BM           E) EFTA

7.Uluslararasý ödemelerini saðlamakta güçlük çeken ülkelere kredi vererek bu ülkelerin ekonomik
sýkýntýlarýný gidermelerine yardýmcý olan kuruluþ  aþaðýdakilerden hangisidir?  

A) IMF                  B) AB                  C) AGÝT             D) OPEC           E) NATO

8.İngiltere’nin sanayileşme sürecinde aşağıda verilenlerin hangisinin katkısı daha azdır?
A) Demir ve kömür yatakları bakımından zengin olması
B) Geniş tarım arazilerine sahip olması
C) Sanayi devrimini hızlandıracak icatların gerçekleştirilmesi
D) Siyasi birliğini önceden tamamlamış olması
E) Avrupa’daki diğer ülkelere göre daha özgür düşünce ortamının olması 
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190 Doðal Kaynaklar ve Çevre

1. Nüfus artışı ve farklılaşan ihtiyaçlar doğal kaynakların  kullanımını nasıl etkilemiştir?

2. Zaman içinde değeri artan ve azalan kaynaklar nelerdir?

DOÐAL KAYNAKLARIN DEÐERÝ VE
KULLANIMININ DEÐÝÞÝMÝ

KONUYA BAÞLARKENy

Doðal kaynaklarýn insan için önemi, zaman ve mekâna göre deðiþmektedir. Bu deðiþiklikte insanýn

zaman içinde deðiþen ihtiyaçlarý, doðal kaynaklarýn kalitesi ve tüketim hýzlarý etkilidir. Örneðin, ilk

dönemlerde içme ve sulama amaçlý kullanýlan su günümüzde enerji üretimi, turizm, sanayi ve teknolo-

jinin geliþmesinde önemli rol oynamaktadýr. Dolayýsýyla ülkelerin sanayi ve teknolojideki geliþmiþlikleri,

sahip olduklarý doðal kaynaklarýn deðerleri için belirleyici olmaktadýr.

Fotoðraf 1: Tarým topraðýnýn ilkel yöntemlerle kullanýlmasý Fotoðraf 2: Tarým topraðýnýn modern yöntemlerle 
kullanýlmasý 

Ýnsanýn Neolitik Çaðda topraðý ekip biçmeye baþlamasýyla tarým topraklarý doðal bir kaynak olarak

önem kazanmaya baþlamýþtýr (Fotoðraf 1). Tarým arazilerinin bu önemi, nüfusun artmasýna paralel

olarak giderek büyümüþtür. Artan ihtiyaç ve teknolojik imkânlar ilkel tarýmdan sulu tarýma geçiþle bir-

likte ziraat faaliyetlerinde modern tarým tekniklerinin kullanýlmasýný gerekli kýlmýþtýr (Fotoðraf 2).

Doðal kaynaklarýn en önemlilerinden biri ormanlardýr. Var

olduðu günden bugüne kadar insanlar çeþitli ihtiyaçlarýný

karþýlamak için ormanlardan sürekli faydalanmýþtýr. Ormanlar

önceleri çoðunlukla tahrip edilerek kullanýyordu (Fotoðraf 3).

Günümüzde sürdürülebilir kullaným tür ve yöntemleri

gözetilerek ormanlardan faydalanýlmaya çalýþýlmaktadýr.

Sürdürülebilir kullaným tür ve yöntemlerinin uygulanabilmesi

için orman tahribi olan sahalarda aðaçlandýrma yapýlmasý ya

da ormanlarýn koruma altýna alýnmasý gibi uygulamalara

ihtiyaç duyulmaktadýr. Ormanlar için bu uygulamalarýn son

yüzyýldan bu yana önem kazanmasý, ormanlarýn deðerinin

zaman içinde deðiþtiðini göstermektedir.
Fotoðraf 3: Tahrip edilmiþ orman sahasýndan bir 

görünüm
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191Doðal Kaynaklar ve Çevre

Doðal kaynaklara olan talep geliþen teknolojiye ve ihtiyaçlara baðlý olarak zaman içinde deðiþmiþtir.
Doðal kaynaklara esas önemini kazandýran faktörler dünya nüfusunun artýþý ve çaðdaþ sanayideki teknik
geliþmelerdir. Bu deðiþimi taþ kömürü kullanýmýný ele alarak görelim.

Taþ kömürüne yöneliþ, daha çok XIX. yüzyýlda Batý ülkelerine yayýlan (Avrupa, Anglo-Amerika
ülkeleri) yüksek fýrýnlar ve geliþen demir-çelik sanayisi ile baþlamýþtýr. Bugün bütün dünya ülkelerine
yayýlma eðilimi gösteren demir-çelik endüstrisi, öncelikle demir cevheri ve maden kömürü kaynaklarý-
na gerçek ekonomik deðerini kazandýrmýþtýr (Fotoðraf 4, 5). Maden kömürü yataklarý sanayi uygarlýðýnýn
geliþmesinin temelini oluþturan ve büyük ölçekte kullanýlan ilk yakýttýr.

Ýçten yanmalý motorlarýn icadý, petrolün termik güç olarak öne-

mini artýrmýþtýr. 1937'de jet motorunun icadý ile jet yakýtýna olan

ihtiyaç, petrolün daha da deðerlenmesine yol açmýþtýr.

Zamanla dizel motorlar ve gaz türbinleri ile elektrik enerjisi

üretilmiþtir. Ancak kömürün sanayideki önemli rolü bugün

bile devam etmektedir. Ayrýca dünya linyit kömür üreti-

minin yaklaþýk % 69'u elektrik üretimi amacýyla kullanýlmak-

tadýr (Fotoðraf 6). Gelecekte elektrik üretiminde kömürün

payýnýn azalacaðý, doðal gazýn payýnda ise önemli artýþlarýn ola-

caðý tahmin edilmektedir. Buna karþýn linyit kömürünün elektrik

üretiminde en yüksek oranda kullanýlan yakýt olma niteliðinin 2030

yýlýna kadar deðiþmeyeceði öngörülmektedir.

Fotoðraf 4: Çin’de demir-çelik fabrikasý Fotoðraf 5: Çin’de taþ kömürü yataklarý

Fotoðraf 6: Ýngiltere’ye ait bir termik 
santral

Doğalgaz , geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan

yararsız bir atık olarak görülmüş ve petrol üretim tesislerinde

yakılarak uzaklaştırılmıştır. Günümüzde ise oldukça değerli

ve stratejik bir maden haline gelmiştir. Yeni  doğal gaz

alanlarının keşfedilmesi, boru hatlarındaki gelişmeler ve

sıvılaştırılmış doğal gazın kullanım alanlarını genişlet-

miştir.

Günümüzde doğal gaz, sanayide ham madde ve üretimde

ısı enerjisi olarak, konutlarda mutfakta, sıcak su elde etmek ve

ısınma amaçlı olarak, araçlarda sıkıştırılmış doğal gaz (CNG)

olarak ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır.

Fotoðraf 7: Doğalgazla elektrik 
üreten bir termik santral
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192 Doðal Kaynaklar ve Çevre

Eski çağlardan beri rüzgâr gücünden çeşitli şekillerde yararla-

nılmıştır. Rüzgâr MÖ 3000’de yelkenli gemilerde kullanılma-

ya başlandı. MÖ 200’de Irak’ta ilk yel değirmeni kullanıl-

dı. 1890 yılında Danimarka'da rüzgardan elektrik üre-

ten ilk tesis kuruldu. Amerika'da su pompalamak

için yel değirmenleri kuruldu. Dünyada Rüzgar

enerjisi; 1970'li yıllarda baş gösteren petrol kriziyle

beraber yenilenebilir enerji kaynaklarına gösterilen

ilginin artması, rüzgar enerjisinin önemli bir enerji

kaynağı olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özellikle

rüzgar verimi yüksek bölgelerde kullanılan rüzgar türbinle-

ri sayesinde elektrik üretilmektedir. Üretilen rüzgar enerjisi;

sulama tesisleri, telekomünikasyon santralleri ve şehir şebekele-

rinde kullanılabilmektedir.

Fotoðraf 8: İzmir Alaçatı Rüzgar Trubini

ETKÝNLÝKG

DOĞAL KAYNAK İLK KULLANIM ALANLARI
GÜNÜMÜZDEKI KULLANIM 

ALANLARI

Orman

Su
Tarım , içme ve kullanma suyu,
ulaşım

Kömür
Elektrik üretimi, demir çelik
sanayi

Petrol

Doğalgaz

Toprak
Tarım, mesken yapımında çömlek
yapımında

Aşağıda bazı doğal kaynakların ilk kullanım alanları ya da  günümüzdeki kullanım alanları   göster-

ilmiştir.Tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.
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Dünyada ticaret ve üretimindeki gelişmelere bağlı olarak doğal kaynaklara ve özellikle enerjiye olan
talep giderek artmaktadır. 2030 yılına kadar dünya enerji talebinin 2007’ye göre %60 oranında artması
beklenmektedir. Ancak farklı rezerv miktarlarına sahip olan doğal kaynaklar sınırsız değildir. Gelişen tek-
noloji ile birlikte yenilenemeyen kaynaklara eğilim artmaktadır. Buna karşılık bu kaynakların rezervleri de
azalmaktadır. Bu durum yenilenemeyen kaynaklara alternatif olarak ortaya çıkan yenilenebilir kaynaklara
yönelimi artırmaktadır. Günümüzde madenlerin ve enerji kaynaklarının birbiri yerine kullanılabilme ola-
nakları da artmıştır.

Doğal kaynakların etkin şekilde kullanılması ülkelerin gelişmesinde büyük rol oynamaktadır.
Gelişmişliğin göstergeleri olarak nitelendirilen demir-çelik ve enerji, büyük ölçüde madenî ürünlerden
sağlanmaktadır. Ayrıca tüm sanayi dallarının ürünlerinde veya kullandıkları araç ve gereçlerde doğrudan
ya da dolaylı olarak maden ürünlerine gereksinim duyulmaktadır.

ENERJÝ KAYNAKLARI
Temel enerji kaynakları insan yaşamında çok önemli bir yere sahiptir. Ekonomide hemen her sektör,

bir şekilde bu kaynaklara bağımlıdır. Özellikle günümüzde çok önemli bir yeri olan petrol, doğal gaz ve
kömür yenilenemeyen kaynaklardandır. Petrol, ulaşım sektöründe önemini sürdürürken çevreyi daha az
kirletmesi nedeniyle doğal gazın enerji üretimindeki
payı giderek artmaktadır.

Artan ihtiyaçlara bağlı olarak kaynakların kullanım
alanları çeşitlenmiş ve tüketimi de hızlanmıştır. Grafik
1’i incelediğimizde dünya enerji kaynaklarının önemli
bir kısmının yenilenemeyen kaynaklardan karşılandı-
ğını görmekteyiz.

Dünya enerji gereksiniminin % 83'ü kömür, petrol
ve doğal gaz gibi fosil yakıtlarca; geri kalan % 17'si de
başta hidrolik ve nükleer enerji olmak üzere hayvan,
bitki artıkları, rüzgâr ve güneş enerjisinden karşılanır.

Sanayi devriminden başlayarak her dönem belli
bir enerji ham maddesi önem kazanmış ve enerji üre-
timine damgasını vurmuştur. Kömürün neredeyse rakipsiz olduğu dönemi, petrolün egemenliği takip
etmiştir. Nükleer enerji bir dönemde hâkimiyet gösterirken bazı sakıncaları nedeniyle birçok ülkede sınır-
lanmış, gelişen çevre bilinci ile doğal gaz da giderek artan biçimde petrol ve kömürün yanında devreye
girmiştir. Önümüzdeki dönemde ise temiz ve alternatif enerji kaynakları daha önemli hâle gelecektir.

DOĞAL KAYNAKLAR SINIRSIZ MI?

KONUYA BAÞLARKENy

Grafik 1: Dünya enerji kaynaklarýnýn kullaným oranlarý
Kaynak : Uluslararasý Enerji Birliði (2009)

42 Yıl 210 Yıl 60 Yıl

Tahmini Kalan Süre

Ya Sonra?

1. Yanda gösterilen kaynakların tükenebilirliği göz
önüne alındığında bu kaynaklara alternatif olarak ne
tür çözümler geliştirirdiniz?
2. Yakın çevrenizde tükenebilen kaynaklara alternatif
olan kaynaklar var mıdır? Örnekler veriniz.

Petrol Kömür Doğalgaz
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1. Nükleer Enerji

Nötronun 1932’de Sir James Chadwick tarafından keşfinden sonra II. Dünya Savaşı’nın da etkisiyle
nükleer bilim hızlı bir şekilde gelişti. 1939’da atomun bölünmesi (füzyon) ile enerjinin açığa çıktığı
keşfedildi. Bu olaydan sonra 1943’te ilk kontrol edilebilen zincirleme reaksiyon, 1945’te ilk atom silahı ve
1951’de nükleer enerji kullanılarak ilk elektrik üretimi gerçekleşti. Böylece nükleer enerji 20 yıl gibi bir
süreçte temel prensiplerden pratik uygulama aşamasına geldi. ABD’de elektrik üretimi için ilk kullanımını
takiben nükleer enerji İngiltere’de 1953’te, Rusya’da 1954’te, Fransa’da 1956’da ve Almanya’da 1961’de
elektrik üretiminde kullanılmaya başlandı. 1960’larda on ülke ve bunu takiben 1970’lerde on ülke daha
nükleere dayalı elektrik üretimine başladı. 1970’lerin başındaki petrol krizi nükleer güç santrallerine talebi
artırdı ve bu santrallerin kurulma dalgasını başlattı. Sonraki on yılda dünya ekonomisindeki yavaşlama ve
fosil yakıt fiyatlarındaki düşüş, nükleer enerji talebindeki büyümeyi kısıtladı. Bunun yanı sıra ABD’deki
Three Mile Island (Tiri mayl aylınt-1979) ve Rusya’daki Chernobyl (Çernobil-1986) kazalarının etkisi ile
nükleer tesislerin güvenliği hakkında kamuoyunda ciddi endişeler oluştu. Bütün bu faktörler 1990’larda
nükleer enerjinin gelişmesinde yavaşlamaya sebep oldu. Bununla beraber bazı ülkeler reaktör yapımına
devam ettiler ve bu da nükleer enerji üretiminde sınırlı bir artışa neden oldu.

ETKÝNLÝKG

Yukarıdaki tablo ve haritayý dikkate alarak aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Nükleer ünitelerin fazla olduðu ülkelerin ortak özellikleri nelerdir?
2. Yakýn komþularýmýzda nükleer sanrallerin bulunmasý ülkemizde bu kaynaðýn kullanýlabilirliði konusun-

da size nasýl bir fikir vermektedir?
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Alternatif enerji kaynakları, bilinen fosil yakıtların yerini bir ölçüde tutması, üretim ve kullanım esnasın-
da çevre dostu olması gibi özellikleriyle önem ve değer kazanmıştır. Bugün gelişmiş veya gelişmekte olan
ülkeler, kendi olanakları içinde değişik enerji kaynaklarına öncelik vermektedir. Günümüzde nüfus ve
sanayileşmeden kaynaklanan enerji talebindeki hızlı artışın karşılanabilmesi için alternatif enerji kay-
naklarından yararlanma düşüncesi önem kazanmaktadır. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi dünya
enerji tüketiminin % 8’i yenilenebilir kaynaklardan oluşmaktadır. Yenilenebilir kaynak kullanımının sektörel
dağılımında özellikle enerjinin payının çok olduğu görülmektedir (Grafik 2, 3).

Grafik 3: Yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn dünyada sektörel kullaným paylarý (%, Uluslararası Enerji Birliği - 2008)

Grafik 2: Dünya toplam birincil enerji tüketiminde yenilenebilir kaynaklarýn payý (Uluslararası Enerji Birliği - 2008)

2. Alternatif Enerji Kaynaklarý
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a. Dünyada Güneþ Enerjisi

Güneþ, temiz ve masrafsýz bir enerji kaynaðýdýr. Bazý bölgelerde yýl boyunca bazý bölgelerde ise

mevsimlik dalgalanmalar gösteren güneþ enerjisi, ülkeleri diðer enerji kaynaklarýna baðýmlýlýktan kurtara-

bilecek  kapasiteye sahiptir. 1970'lerden itibaren ýsý enerjisini kullandýðýmýz Güneþ, son yýllarda geliþen

teknolojiyle elektrik enerjisi kaynaðý olarak da hizmet verebilmektedir. Tatil beldelerimizdeki çatýlardan

aþina olduðumuz güneþ toplayýcýlarý, ýsýtma iþlevlerini  dünyada çoktan aþmýþlardýr. Güneþ panelleri ve

fotovoltaik pillerle giderek düþen maliyetlerle elektrik enerjisi elde edilmektedir. Geçmiþten günümüze

güneþ enerjisinden arabalarda da faydalanýlmýþtýr (Fotoðraf1).

Dünyada güneþ enerjisi uygulamalarý çok yaygýndýr. Fransa ile

Ýspanya arasýndaki Pirene Daðlarý üzerinde bulunan 12 m çapýnda-

ki güneþ kolektörlerinden  320 
o

C sýcaklýk saðlanmaktadýr. Ýsveç

gibi güneþi çok az gören bir ülkede bile dýþarýda sýcaklýk -4 
o

C iken

güneþ toplayýcýsýndan 70 
o

C su elde edilmektedir. Bu alandaki en

baþarýlý örneklerden birini Dominik Cumhuriyeti’nde görmekteyiz.

Son dokuz yýl içinde burada iki binden fazla ev, güneþ enerjisiyle

elde edilen  elektriði kulllanmaktadýr. Ýsrail'de güneþ enerjisi her yýl

300 bin ton petrole eþ deðer enerji saðlamaktadýr ve bu durum,

ülkenin birincil enerji gereksinmesinin % 3'üne eþittir.

Güneþ Ocaðý Nedir?: Güneþ ocaklarý, güneþ enerjisi ile çalýþan

ve piþirme amaçlý kullanýlan sistemlerdir (Fotoðraf 2). Güneþ oca-

ðý, yakýtsýz, ekonomik, çevreci, yerli, ithal enerji kaynaklarýna alter-

natif olma gibi olumlu özellikleriyle orman tahribatýný önlemeye

yardýmcý ve kýrsal bölgelerin sosyoekonomik kalkýnmasýna destek

olmaktadýr.

1. Kitabýn sonundaki dünya fiziki haritasýna bakarak güneþ enerjisinden en fazla yaralanabilecek
alanlarýn nereler olduðunu söyleyiniz.

2. Güneþ ýþýnlarýnýn geliþ açýsý ile enerji potansiyelleri arasýnda nasýl bir iliþki vardýr?

Fotoðraf 1: Modern ve klasik görünüþlerde iki güneþ arabasý

ETKÝNLÝKG

Fotoðraf 2: Güneþ ocaðý

OKUMA METNÝ.
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b. Biyoenerji
Biyoenerji, insanlar tarafýndan uygulanan süreçler sonunda doðal ürünlerden elde edilen enerjidir.

Biyokütle Enerjisi: Organik maddelerden enerji kaynaðý olarak yararlanýlmasýdýr. Bilinen bitki ve

hayvan atýklarýndan yararlanma yöntemleri geleneksel biyokütle olarak adlandýrýlýr. Örneðin, birçok

ülkede çöplerden  elektrik enerjisi, Ýsviçre'de de gazlaþtýrýlan odundan jet yakýtý elde edilmektedir. Baþlýca

biyokütle kaynaklarý þunlardýr:

Odun (ormanlar, çesitli aðaçlar)

Yaðlý tohum bitkileri (kolza, ayçiçeði, soya vb.)

Karbohidratlý bitkiler (patates, buðday, mýsýr, pancar vb.)

Elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, miskantus)

Protein bitkileri (bezelye, fasulye, buðday vb.)

Bitkisel artýklar (dal, sap, saman, kök, kabuk vb.)

Þehirsel ve endüstriyel atýklar

Hayvansal atýklar

Biyogaz (biyomass) Enerjisi: Organik bazlý atýk/artýklarýn oksijensiz ortamdaki (anaeorobik) fer-

mantasyonu sonucu ortaya çýkan renksiz, kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan  gazdýr.

Bu gaz, 1930'dan beri Hindistan'da kullanýlmaktadýr. Çin'de bugün yedi milyon biyogaz üretim ünitesi

vardýr. Brezilya'da yetiþtirilen mýsýr veya þeker kamýþýndan alkol elde edilmekte ve bu alkol motor yakýtý

olarak  da tüketilmektedir.  Kanada, yakýtý aðaç yongalarýndan meydana gelen, doðal gaz destekli 105

MW gücünde bir santral kurmuþtur. Almanya Münih'te 25 yýldýr

iþletilmekte olan  santralde saatte 70 ton þehir çöpü yakýlarak elek-

trik elde edilmektedir.

Biyodizel Nedir?

Biyodizel; kolza (kanola) (Fotoðraf 3), ayçiçeði, soya, aspir

gibi yaðlý tohum bitkilerinden elde edilen yaðlarýn veya hay-

vansal yaðlarýn bir katalizatör eþliðinde  alkol ile reaksiyonu

sonucunda açýða çýkan ve yakýt olarak kullanýlan bir üründür.

Evsel kýzartma yaðlarý ve hayvansal yaðlar da biyodizel ham

maddesi olarak kullanýlmaktadýr. 

Biyodizel, saf olarak veya her oranda petrol kökenli dizelle

karýþtýrýlarak yakýt olarak da kullanýlabilmektedir.
Fotoðraf 3: Kanola

Çöpten, Çamurdan Elektrik 

“Türkiye'de bazý belediyeler çöp alanlarýndan açýða çýkan metan gazýndan elektrik üretiyor. Çöp

içinde biriken metan gazý açýlan kuyulardan borularla enerji üretim tesisine pompalanarak üretim

gerçekleþiyor. Aktif gaz depolama sistemiyle depolanan gazlarýn arýtýlmasýyla elde edilen metan

gazý yakýlarak elektrik enerjisine dönüþtürülüyor. Ýstanbul Kemerburgaz çöplüðünde ve Bursa'da

baþlayan çöpten enerji üretiminin yaný sýra Ankara Mamak ve Sincan Çöplüklerinde de yakýn gele-

cekte üretime baþlanmasý planlanýyor. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ayrýca Tuzla'daki Biyolojik

Atýk Su Tesisinden çýkan çamurdan biyogaz ve elektrik elde ediyor. Enerji üretim sisteminin devreye

girmesiyle bir yandan çamur miktarýnda azalma saðlanýrken diðer yandan da tesiste tüketilen elektriðin

%70'inin biyogazla elde edilmesi planlanýyor.”

Basýndan, 29.03.2004

HABER KÖÞESÝS
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c. Hidrojen Enerjisi

XXI. yüzyýlýn yakýtý olarak görülen hidrojen, dünyada bulunan en yaygýn elementtir. Serbest hâldeyken

renksiz, kokusuz ve tadý olmayan bir gazdýr. Doðada genellikle diðer elementlerle bileþik hâlinde bulunur

(suda oksijenle metan gazýnda karbondioksitle).

Artan çevre sorunlarý ve küresel ýsýnma, tükenen hidrokarbon (fosil yakýtlar) kaynaklarý, hidrojen gibi

yakýtlarý cazip duruma getirmektedir. Hidrojen; motor yakýtý olarak kullanýlabildiði gibi sanayide, elektrik

üretiminde, konutlarý ýsýtmada kullanýlabilir. Hidrojen, gaz ve sývý hâlde depolanabildiði için uzun

mesafelere taþýnabilmekte, bu sýrada kayýplar meydana gelmemektedir.

d. Rüzgâr Enerjisi

Dünyada kullanýlan en eski enerji kaynaklarýndan biri de rüzgârdýr.

Çýta ve bezden yapýlan geniþ kanatlý yel deðirmenleri, artan enerji

talebi ve konvansiyonel enerji kaynaklarýnýn yaygýnlaþmasýyla bir

kenara itilmiþ, bulunduðu yörenin bir kültür dokusu olarak

býrakýlmýþtý. Oysa bugün alternatif enerji kaynaklarýndaki atýlým

rüzgârlarý, yine yel deðirmenlerini gündeme getirmiþtir. Özellikle

ABD ve Danimarka bu geliþmelerin lokomotifi olmuþlardýr.

Dünyanýn ilk rüzgâr türbini Danimarkalý mühendisler tarafýndan

1890 yýlýnda keþfedilmiþtir. Danimar-ka'da toplam kapasitesi 500 MW

(megavat)’ý aþan 4000'e yakýn rüzgâr türbini çalýþmaktadýr. 

Kaliforniya'daki "rüzgâr çiftlikleri" ise 1993 yýlýnda üç milyar kWh

elektrik üreterek San Fransisco'daki tüm meskenlerin elektrik  ihtiy-

acýný karþýlamýþtýr (Fotoðraf 4). Yapýlan ölçümlere göre dünya üzerinde bir yýlda elde edilebilecek rüzgâr

enerjisinin iki milyar 100 milyon ton petrole eþ deðer olduðu tahmin edilmektedir.

e. Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji, yer kabuðunun iþletilebilir derinliklerinde  birikmiþ olan ýsýnýn oluþturduðu enerjidir.

Bu ýsý, yeryüzüne çatlaklardan doðrudan  sýcak su ya da buhar olarak ulaþtýðý gibi sondajla da çýkartýla-

bilir. Dünya üzerindeki jeotermal enerji kapasitesi bugün 7 bin MW'týr. Yüzyýlýn sonunda dünya toplamýnýn

15 bin MW'a ulaþacaðý ve yaklaþýk 40 ülkenin bundan yararlanacaðý düþünülmektedir. Dünya jeotermal

enerji kullanýmý 1970-1990 yýllarý arasýnda10 kat artmýþtýr.  Yine de bu kaynaðýn çok az bir bölümünden

yararlanýlmaktadýr. Örneðin, bugün 270 bin MW'’lýk kapasiteye sahip olan Japonya'nýn 69 bin MW'lýk bir

kýsmý kullanýlmaktadýr. Bu da ülkenin hâlen sahip olduðu nükleer kapasitenin iki katýdýr. Ayrýca 700 
o

C

sýcaklýktaki jeotermal su 12 km taþýnarak kaplýca tesislerini ýsýtmaktadýr.

Jeotermal enerjiden dünyanýn çeþitli yerlerinde ýsýtmada, endüstride, tarýmda ve elektrik üretiminde

faydalanýlmaktadýr. Klamath Falls Oregon (ABD)’da 35 yýldan beri 400'ün üzerinde jeotermal kuyu ýsýt-

mada kullanýlmaktadýr. Ýzlanda'da evlerin yaklaþýk %85'i ile baþkent Reykjavik'in tümü 1943 yýlýndan beri

jeotermal enerji ile ýsýtýlmaktadýr. Ayrýca bu þehirde yollar ve yaya kaldýrýmlarýnýn ýsýtýlmasýnda jeotermal

enerji kullanýlmakta, þehre “dumansýz þehir” denilmektedir. 

Jeotermal enerji sanayi alanýnda da birçok þekilde kullanýlmaktadýr. Yeni Zelanda'daki kâðýt ve kereste

iþletmeleri, ABD'deki sebze kurutma tesisi ve Ýzlanda'daki silisli toprak tesisi jeotermal enerjinin kul-

lanýldýðý  örnek tesislerdir.

Fotoðraf 4: Rüzgâr türbinleri
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f. Dalga Enerjisi

Okyanus dalgalarý kirletici etkisi olmayan büyük bir

enerji kaynaðý oluþturur. Kutuplar dýþýnda okyanuslarýn kýyý

þeridi yaklaþýk 100 bin km'dir. Ortalama güç potansiyeli

sahilin birim uzunluðu baþýna 40 kWh/m kabul edilirse bu

kýyý þeridinin gücü 4 milyar kWh seviyesine ulaþýr. Bu deðer,

dünyadaki tüm su gücünün yedi katýndan fazladýr. Bu güç

dünyanýn elektrik ihtiyacýnýn %13’ünü karþýlayacaktýr.

Fransa'nýn Manþ kýyýlarýnda (St. Malo Rance Koyu) 1966

yýlýnda, 240 MWh'lýk bir dalga enerjisi santrali devreye sokul-

muþtur (Resim 2).

ABD'de “okyanus kabarma ve dalga enerjisi dönüþüm sistemi (OSWEC)” adý verilen bir projeden elde

edilen sonuçlar, güç yoðunluðunun metre baþýna kabarma için 10 kWh/m olduðunu su yüzeyine inþa edile-

cek 100 m çapýndaki bir tür þamandýra sistemi ile 50-100 MWh dalga yüksekliðine baðlý olarak güç alýn-

abileceðini göstermektedir.  

g. Gelgit Enerjisi 

Gelgit enerjisi konusu ile ilgili araþtýrmalar XVIII. yüzyýldan beri yapýlmaktadýr. Fransa'da Rance

Haliçi’nde 20 yýl önce bir tesis kurulmuþ olup 240 MWh elektrik üretmektedir. Rusya'da Mursmansk

yakýnýnda 400, Çin’de 10, Kanada’da ise 18 MWh gelgit enerjisi üreten tesisler kurulmuþtur.

h. Hidroelektrik Enerjisi

Hidroelektrik gücün ekonomik olarak iþletilebilir potansiyelinin hâlen 1/3’ü kullanýlarak dünya elektrik
üretiminin %17’si karþýlanmaktadýr. Hidroelektrik santraller; sera gazlarý, SO2 ve partikül emisyonlarýnýn
olmamasý avantajýna sahiptir. Barajlarýn arazi kullanýmýnda oluþturduðu deðiþiklikler, insanlarýn toprak-
larýný boþaltmasý, flora ve fauna, dibe çökme ile baraj alanýnýn dolmasý ve su kullaným kalitesi üzerinde
etkileri vardýr. Bunlarýn sosyal etkileri erken planlama aþamasýnda alýnacak uygun tedbirlerle azaltýlabilir. 
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Resim 2: Dalga enerjisi dönüþüm sistemi

ETKÝNLÝKG
Yandaki şekli, tükenebilirlik ve alter-

natif kaynaklar çerçevesinde yorumlayı-
nız.
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DOÐAL KAYNAK KULLANIMININ FARKLI
OLMASININ ÇEVRESEL SONUÇLARI

Dünyada kullanılan önemli doğal kaynaklardan bir bölümü yukarıda gösterilmiştir.

1. Doğal kaynakların kullanımının topografya, yer altı ve yer üstü su drenajı, bitki örtüsü ve canlı 

yaşamı açısından ne tür sonuçları olabilir?

2. Doğal kaynakların kullanılmasında uygulanan yöntemlerin ülkeler arasında farklılık göstermesinin 

çevresel sonuçları neler olabilir?

3. Maden çıkarımanın çevreye en az zarar vermesi için ne tür önlemler alınmalıdır?

4. Ülkeler doğal kaynaklarını kullanırken nelere dikkat etmelidir?

KONUYA BAÞLARKENy

Ülkeler arasında doğal kaynak kullanımı açısından birçok farklılık bulunmaktadır.  Genellikle gelişmiş
ülkeler kaynaklarını kullanırken çevre planlaması ve yasal düzenlemeler ile çevreyi korumaya yönelik
önlemler alır. Gelişmemiş ve gelişmekte olan bazı ülkeler ise kaynaklarını etkin bir çevre planlaması ger-
çekleştirmeden tüketmektedir. Bu durum gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde çevre sorunlarının
daha büyük ölçeklerde yaşanmasına neden olmaktadır. Gelişmiş ülkeler ise doğal kaynaklarını kullanır-
ken teknolojik imkânlardan daha fazla yararlanmakta, ayrıca çevre planlaması ile ilgili yatırımlara daha
fazla pay ayırmaktadır. 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve azami faydalanmanın sağ-
lanmasındaki örnek uygulamalar ile paralellik gösterir. Gelişmekte olan ülkeler, zengin doğal kaynaklara
sahip olsalar bile teknolojik imkânsızlıklar sebebiyle azami kullanım ve sürdürülebilir faydalanmadan uzak
yöntemlerle doğal kaynak kullanımını gerçekleştirmektedir. Yetersiz, hatalı ve eski teknolojilerin uygulan-
dığı doğal kaynak kullanımı hem kaynağın hızla tüketilmesine sebep olmakta hem de çevreye zarar ver-
mektedir. Aşağıda bazı doğal kaynakların ülkeler arasında farklı kullanımının çevresel sonuçlarını örnek-
ler üzerinden görelim.

Dünyanın önemli kömür üreticisi ve tüketicisi konumunda bulunan Çin, toplam dünya kömür üreti-
minin yaklaşık %30’unu gerçekleştirmektedir. Çin’de kömür kullanımına bağlı olarak birçok çevre soru-
nu meydana gelmektedir. Kalitesi düşük kömürün kullanılmasıyla hava ve toprak kirliliği artmakta, yaşa-
nan hava kirliliğine bağlı olarak asit yağmurları oluşmakta, başta insanlar olmak üzere canlılar olumsuz
etkilenmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde kullanılan ileri teknoloji ile kömürden hem çok verim alınabilmekte hem de kömü-
rün neden olduğu gaz emisyonları azaltılmaktadır. Batı Avrupa'da ve ABD'de kömürün kullanımı ve daha
verimli yakılması ile ilgili teknolojiler her geçen gün yenilenmektedir. Kömürün verimli yakılması ile ilgili
sürekli bir araştırma konusu "Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri"dir. Bu yakma projesi ile yüksek verimli
yanma elde edilmekte ve kükürtdioksit emisyonu  minimum seviyelere indirilmektedir. Kömür araştırma-
larının diğer önemli bir aşaması kömürün "gazlaştırılması" ve "sıvılaştırılması"dır. Böylelikle kömürün
doğrudan yakımından daha temiz bir ortam elde edildiği gibi yakma verimi de doğal olarak yüksektir.
Böylece kömür kullanımının doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisi minimize edilmektedir.

Aral gölü 1960’lı yıllarda dünyanın en büyük dördüncü gölü iken 2000’li yıllara kadar hızla çölleşmiş-
tir. Kazakistan ve Özbekistan arasında yer alan bu durum son yüzyılın en önemli çevre felaketidir. Aral
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gölünün kurumasında gölü besleyen Amoderya ve Sriderya nehirleri üzerinde barajların yapılması, nehir
sularının pamuk tarlalarını sulamada kullanılması, yanlış sulama teknikleri etkili olmuştur. Su kaynağının
yanlış kullanımı ile Aral gölü kurumuş, göl tabanında rüzgâr erozyonu artmış, göl çevresindeki arazilerde
zehirli kimyasal atık içeren çöller oluşmuştur. Kuraklık ve tuzlanma sonucu tarım alanları yok olmuş, kış
mevsiminin daha erken başlayıp uzun sürmesine neden olmuştur. Gölde balıkçılık ve ulaşım faaliyetleri
bitmiştir.

Konya havzasında kuraklığın artmasında ve bilinçsiz su kullanılmasında göller ve akarsular kurumak-
ta ve yer altı suyu seviyesi hızla düşmektedir. Bunun sonucu olarak tarım alanları çoraklaşmaktadır.
Ayrıca kurak ve yarı kurak bölgelerdeki tarım arazilerinde aşırı ve bilinçsiz sulama ile toprakta tuz birik-
mekte ve toprak zamanla verimsizleşmektedir. 

Ormancılık faaliyetleri ile orman ürünlerinin üretimi, gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla hatalı uygulan-
maktadır. Bu ülkelerde orman ürünlerine olan ihtiyaç karşılanırken meydana gelen orman tahripleri; çev-
rede erozyon, seyelan, sel, taşkın ve kütle hareketlerine sebep olmakta, sonuçta afet niteliğinde olaylar
meydana gelmektedir. Gelişmiş ülkeler ise ileri teknolojileri kullanarak ve etkin çevre planlaması ile
ormancılık faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bir doğal kaynak olan ormanın ülkeler arasında farklı kullanımının çevresel sonuçlarını aşağıda örnek-
ler üzerinden görelim.

İsveç’in yüzölçümünün  yaklaşık % 52’si kulla-
nılabilen orman arazisinden oluşmaktadır.
İsveç’te orman kullanımı  doğayı, doğal yaşamı,
doğal kaynakları ve canlı çeşitliliğini koruma ve
sağlıklı olarak sürdürme ilkelerine dayanmaktadır.
İsveç’teki  ormancılık kanunları çevrenin korun-
ması hedeflenerek düzenlenmiştir. Ormanların
kullanımı, ormanların tekrar üretilmesi, yaşlı
ormanların yerine yeni ormanların oluşturulması
üzerine inşa edilmiştir. Ormanlar genç ve orta
yaşlı olduklarında daha hızlı büyüyüp gelişmekte-
ler ve dolayısıyla atmosferden daha fazla karbon-

dioksit emilimi ger-
çek leşt i rmekte ler.
Tüm bu özelliklerin
gözlemlenmesi ve
modern teknolojinin
kullanımı ile, orman-
cılık uzmanları hangi
ağaçların kaldırılıp
hangilerinin dikilece-
ğini tespit etmekte-
dirler. Böylece doğal
çevre ve ekosistemler
sürdürülebilir bir özel-
lik kazanmaktadır.

Brezilya'nın yarısını kaplayan Amazon orman-
ları 4.2 milyon kilometrekare bir alana yayılıyor.
Bu yağmur ormanları Dünya ekolojisi için büyük
önem taşıyor. Ormandaki milyarlarca ağaç,
atmosferdeki karbondioksidi emerek oksijen salı-
yor. Ülkede tahrip olan ormanlık alanların yakla-
şık yüzde 70'inde büyükbaş hayvan yetiştirilmek-
te, soya üretimi ve ağaçların yasa dışı şekilde
kesilmesi de tahribata sebep olmaktadır. Ayrıca
küçük toprak sahipleri tarım arazilerini genişlet-
mek için ormanlık alanları yakmaktadır. Bu
durum çevreye ve ekosistemlere büyük zarar ver-
mektedir. 

Yukarıdaki bazı doğal kaynakların ülkeler arasında farklı kullanımı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan
çevresel etkiler örneklendirilmiştir. Sizler de belirleyeceğiniz herhangi bir doğal kaynağın farklı ülkeler-
de farklı kullanımının ortaya çıkardığı çevresel etkileri ortaya koyan bir performans ödevi hazırlayınız.

DERS DIÞI ETKÝNLÝKo
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Günümüzde maden ve enerji kullanım alanları oldukça çeşitlidir. Madenlerin ve enerji kaynaklarının
üretim, dağıtım ve tüketimi bölgesel ve küresel ölçekte çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir.
Madenler ve enerji kaynaklarının çevreye olumsuz etkileri üretim bölgelerinden itibaren ortaya çıkmak-
tadır.  Örneğin açık işletme yönteminin kullanıldığı kömür ocaklarında geniş bir arazi kaybının yanı sıra,
çıkarma işlemleri esnasında oluşan toz da çevreyi kirletmektedir. Yine sanayide yaygın olarak kullanılan
bakırın bir bileşeni olan CuSO4 (bakır sülfat), topraktaki yararlı mikroorganizmalar için toksik etki yap-
tığından topraktaki humus oluşumunu kısıtlayarak toprağın organik bakımdan fakirleşmesine neden
olmaktadır. Maden ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örnekleriyle inceleyelim.

Yukarýdaki fotoðraflardan yola çýkarak yapýlan faaliyetlerin çevreye etkilerini yorumlayýnýz.

KAYNAKLARIN KULLANIMI ÝLE
ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

KONUYA  BAÞLARKENy

KAYNAKLARIN ÇEVREYE ETKÝSÝ

1. Termik Santrallerin Çevresinde Neler Oluyor?
Termik santrallerde soðutma, buhar elde etme ve temizleme gibi çeþitli amaçlarla su kullanýlýr ve  bu

iþlemler sonucunda oluþan atýk sular  topraða, akarsulara, yer altý sularýna ya da Gökova’da olduðu gibi
denize karışır.

Yataðan Termik Santrali'nin soðutma suyu, Dipsiz ve Çine Çaylarýndan temin edilmektedir. Yataðan
Termik Santrali’ne Dipsiz su kaynaðýndan saatte 1600 m3 su alýnmakta ve alýnan su, soðutmadan önce
çeþitli kimyasal maddelerle iþlemden geçirilip kullanýldýktan sonra tekrar akarsuya boþaltýlmaktadýr. Do-
layýsýyla akarsu, baþta demir ve sülfat bileþikleri olmak üzere bol miktarda aðýr metallerle kirlenmektedir. 
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b- Dünya Denizlerini Etkileyen Baþlýca Tanker Kazalarý
Exxon Valdez (Ekson Valdez): Son 50 yılda yüzlerce

tanker kazasına sahne olan dünya denizleri, hâlâ kazaların

izlerini taşıyor. Her kaza, bizlere ekolojik facia olarak geri

dönüyor bugüne kadar yaşanmış  en büyük çevre felaket-

lerinden biri 24 Mart 1989 günü Alaska Körfezi’nin Prince

William Sound (Prins Vilyım Saund) açýklarýnda aysbergler-

den kurtulmak için manevra yaparken kayalýklara çarpan

Exxon Valdez tanker kazasıdır. Kazada  10.8 milyon galon

petrol denize akmıştır. Bölgedeki doğal yaşam bundan

yoğun şekilde etkilenmiş; deniz kuşlarından katil balinalara

kadar bölgede yaşayan birçok türden hayvan ölmüştür.

Temizleme çalışmaları gerek bölgenin konumu gerekse bu

çapta bir kazanın daha önce yaşanmamış olması sebebiyle pek etkili olmamıştır. Felâket sonrasında

petrol taşımacılığına ilişkin birçok yeni yasa çıkarılmış, dünya çapında olası çevre felaketlerine müdahale

tekniklerinden tankerlerin çift cidarlı olmasına kadar birçok konuda gelişmeler kaydedilmiştir. 

Amaco Cadiz (Emako Kadiz): Fransa'nýn Bretagne (Bretan) Bölgesi’nde küçük bir liman olan

Finistere (Finistör)’ün dört mil açýðýnda 16 Mart 1978 günü karaya oturan Liberya bandýralý Amaco Cadiz

adlý petrol tankeri, Atlas Okyanusu’nun doðu kýyýlarýný etkileyen bir petrol kirliliðine yol açmýþtýr. Olayda

223 bin ton ham petrol denize dökülmüþ ve 400 km'den daha uzun kýyý þeridinin (batýda Saint-Mathieu

(Sen Metyu) Burnu’ndan doðuda Brehat (Brihet) Adasý’na kadar) kirlenmesine neden olmuþtur. Petrol

yüzünden okyanus ekosistemi bozulmuþtur. 

3. Nükleer Santrallerin Sebep Olduðu Çevresel Sorunlar
Radyoaktif maddeler kullanýlarak elde edilen nükleer enerjinin büyük kýsmýndan elektrik enerjisi elde

edilir. Nükleer santrallar (Fotoðraf 3), enerji elde edilirken  termik santrallerde olduðu gibi dýþarý karbon-

dioksit (CO2)ve kükürtdioksit (SO2) gibi çevreye zararlý gaz ve kül býrakmaz. Ancak reaktörden çýkan kul-

lanýlmýþ yakýt, yüksek radyoaktiviteye sahip birçok

madde içerir. Bu nükleer atýklarýn çevreye ve insana

zarar vermeden tasfiyesi çok önemli bir problemdir.

Radyoaktif atýklarýn dýþ ortamla irtibat kurmalarý

telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açabilir. Bu

konudaki en önemli tedbir, radyoaktif atýklarýn

yeryüzünün 500 ile 1200 m altýnda, yer altý su kay-

naklarýna uzak yerlerde özel depolara gömülmesidir.

Ayrýca atýklar yüksek sýcaklýkta cam eriyiði ile

karýþtýrýlýp metal silindirler içine boþaltýlýr ve

soðuduðunda camsý bir yapý oluþturur. Cam suda

çözünmeyen bir malzeme olduðundan yer altýndaki

nükleer atýklarýn yeryüzüne çýkma ihtimali daha da azalmaktadýr. Aslýnda nükleer atýklarýn tehlikesi

kurþun, cýva ve arsenik gibi zehirli atýklara kýyasla daha azdýr. Çünkü radyoaktif atýklarýn radyoaktivitesi

zamanla azalýrken  zehirli atýklar çevreye atýldýklarý ilk günkü gibi kalýr. 

Nükleer parçalanma çok kýsa sürede çok fazla  enerjinin ortaya çýkmasýný saðlar. Santrallerde bu ener-

jinin etkisiyle çok sýcak bir ortam oluþur. Bundan dolayý  santraller sürekli olarak soðutulmak zorundadýr.

Soðutma iþlemi de akarsulardan veya denizlerden alýnan suyla yapýlmaktadýr. Soðutma iþlemi için kul-

lanýlan su, dýþarý verildiðinde yüksek oranda ýsýnmakta ve o yöredeki canlýlarýnýn ölmesine sebeb olmak-

tadýr.

Fotoðraf 3: Nükleer santral

Fotoðraf 2: Denizde meydana gelen tanker kazasý
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Nükleer Enerjinin Korkunç Yüzü

“Ukrayna ve Beyaz Rusya sýnýrýndaki ormanlar ve terk edilmiþ köylerin bulunduðu bölge; geyik, kun-

duz, porsuk, vaþak, bizon gibi hayvan türlerinin ve beyaz kuyruklu deniz kartalý, kara leylek, yeþil turna

gibi 270 tür kuþun barýndýðý Avrupa'nýn en zengin doðal yaþam alanlarýndan biriydi. Buraya yakýn bir

bölgede 26 Nisan 1986’da meydana gelen nükleer facia, ardýnda günümüze kadar uzanan bir yýkým

býraktý.

Çernobil Nükleer Santrali’nin dört numaralý reaktöründe yapýlan ve reaktörün zayýf güvenlik sistem-

lerine meydan okuyan bir deney, santral çalýþanlarýnýn da ihmaliyle yüzyýlýn felaketine dönüþtü.

Milyonlarýn kaderini deðiþtiren kaza sonucu, Hiroþima ve Nagasaki'ye atýlan atom bombalarýnýn yak-

laþýk 200 katý kadar radyoaktif madde atmosfere yayýldý.

Kazadan sonra Kuzey Yarýmküre’deki hemen her ülkede radyoaktif kirlilik görüldü. Ancak rüzgârýn

yönü ve yaðýþlar nedeniyle bazý ülkeler radyoaktif maddelerden daha fazla etkilendi. 

Dönemin Sovyet topraklarýnýn yaný sýra Ýskandinavya da yoðun oranda radyoaktif kirliliðe maruz

kaldý. Çernobil'den kaynaklanan radyoaktif serpinti 160 bin km2 topraðý kirletti.

Çernobil faciasýnýn sonuçlarý, olayýn üzerinden 20 yýl geçtikten sonra bile etkisini sürdürüyor.

Kanser vakalarýndaki çarpýcý artýþýn yaný sýra kaza sonrasý radyoaktif bulutlarýn ulaþtýðý bazý bölge-

lerde hâlâ olayýn izlerine rastlanabiliyor. Örneðin, Aðustos 2005'te Almanya'nýn güneyindeki Bavyera

ormanlarýnda yaban domuzlarýnda yoðun oranda radyoaktivite tespit edildi. Ýngiltere'de de günümüzde

bile bazý çiftliklerde 'Çernobil kontrolleri' yapýlýyor.”

HABER KÖÞESÝS

ETKÝNLÝKG

Çevreye Olan Etkileri

Kaynak Üretim aþamasýnda Daðýtým aþamasýnda Tüketim aþamasýnda

Kömür

Petrol

Petrolün araþtýrýl-
masý ve sondaj yapýl-
masý kara ve okyanusun
doðal ortamýný boza-
bilir. Üretim sýrasýnda
platform kazalarý mey-
dana gelebilir.

Tanker kazalarý so-
nucu denizler kirlenir,
petrol boru hatlarýnda
patlamalar meydana
gelebilir. 

Petrol ürünlerinin kullanýmý
hava kirliliðine yol açar.

Doðal gaz

Nükleer yakýt

Aþaðýdaki bazý enerji kaynaklarýnýn üretim daðýtým ve tüketim aþamalarýnda çevreye olan olumsuz

etkilerini gösteren tabloda boþ býrakýlan yerleri örnekteki gibi uygun bir þekilde doldurunuz.

Basýndan, 26.04.2006
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Aþagýdaki enerji kaynaklarýnýn  çevreye olan olumlu ve olumsuz etkilerini, tabloda boþ býrakýlan yer-
leri örnekteki gibi yazýnýz.

Alternatif Enerji
Kaynaklarý

Çevreye Olumlu Etkisi Çevreye Olumsuz Etkisi

Hidroelektrik 
enerji

Taþkýn koruma, çevre ziraati-
ni geliþtirme, balýkçýlýðý destek-
leme, aðaçlandýrma gibi etkileri
vardýr.

Güneþ kaynaklý enerji üre-
tim sistemlerinde atmosfere
veya herhangi bir alýcý ortama
direkt bir kirletici (zehirli gazlar,
sera gazlarý vb.) emisyonu
bulunmamaktadýr.

Güneþ enerjisi

Jeotermal enerji
Jeotermal akýþkan, bünyesindeki yoðuþ-

mayan gazlar nedeni ile az da olsa asit kir-
leticilere katký yapabilmektedir.

Biyokütle enerjisi

Çöp ve benzeri bazý atýklarýn yakýlmasý
sonucu ortaya çýkan atýklar hava ve çevre
kirliliðine neden olur.

Rüzgâr enerjisi

Büyük arazi kullanýmý, gürültü, görsel ve
estetik etkiler, doðal hayat ve habitata etki,
elektromanyetik alan etkisi, gölge ve
titreþimler gibi olumsuz etkileri vardýr. 

4. Hidroelektrik Santrallerinin Sebep Olduðu Çevresel Sorunlar

Hidroelektrik enerji üretiminin doðal, tarihî, kültürel varlýklar ve sosyoekonomik çevre üzerinde etkile-
ri mevcuttur. Barajlar yapýlýrken su altýnda kalan taþýnmazlar ve yöre halkýnýn yeniden iskâný gibi sorunlar
ortaya çýkmaktadýr. 

Hidrolik enerjinin mikroklimatik, hidrolojik ve biyolojik çevreye etkileri vardýr. Baraj gölünün geniþ
yüzey alaný buharlaþmayý artrmakta, tarým arazilerinde tuzlanma ve çoraklaþma olmakta, sudan kaynak-
lanan paraziter hastalýklara neden olmaktadır. Rezervuar altýnda kalan bitki ve aðaçlarýn kesilip temizlen-
memesi ile denge oluþuncaya kadar birkaç yýl su kalitesi olumsuz yönden etkilenmektedir.

Baraj gölü nedeniyle su yüzeyinin geniþlemesi insanlar için zararlý bazý organizmalarýn üremesine
neden olabilmektedir. Suda üreyebilen mikroplar, gerek taþýyýcý gerek taþýyýcýsýz olarak çeþitli hastalýkla-
rýn yayýlmasýna yol açabilmektedir.

5. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Sebep Olduðu Çevresel Sorunlar

Çevrenizde bulunan  bir maden ocaðý veya enerji santraline inceleme gezisi  düzenleyiniz . Bu tesis-

lerin çevreye verdiði zararlarý, etkileri gözlemleyerek  bir rapor hâline getiriniz.

ARAZÝ ÇALIÞMASI�

ETKÝNLÝKG
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ETKÝNLÝK

Aþaðýdaki tabloda  enerji üretiminde kullanýlan kaynaklar verilmiþtýr. Bu kaynaklarýn üretimi, tüketi-
mi ve taþýnmasý sýrasýnda  çevreye etkisi  varsa tabloda  “+”, yoksa “-”  olarak iþaretleyiniz (Etkilerde
dercelendirme yapmadan sadece etkilerin olup olmadýðýna bakýnýz.).

Kaynaklar

Emisyonlar, hava 
kirliliði ve iklim 
deðiþkenliðine

katkýsý

Su kirliliði ve 
sulak alanlara 

etkisi

Atýk 
oluþumu

Görüntü 
kirliliði

Gürültü 
kirliliði

Habitata
ve canlý

yaþamına
etkisi

Fosil Yakýtlar +

Güneþ -
Rüzgâr -
Jeotermal +

Hidrojen

Dalga

Biyokütle

G

6. Madenciliðin Çevre Kirliliðine Etkileri

Maden çýkarýlmasý ve iþlenmesi faaliyetleri sýrasýnda birtakým çevre bozulmalarý ortaya çýkmaktadýr.
Doðal arazi yapýsýnýn deðiþtirilmesi ile beraber bitki örtüsü, topraðýn verimli olan üst kýsmý yok edilmek-
te, topraktaki asit oraný deðiþime uðramakta, toprakta zehirli madde (sülfat) birikmekte ve kil oranýnýn
artmasý ile toprak verimsizleþmekte, yer üstü ve yer altý sularý kirlenmektedir. Bu faaliyet ile kýsmen hava
kirliliði de oluþmaktadýr.

Madencilik faaliyetleri ile bozulan çevrenin, geri kazanma ile eski dengesi kurulamasa bile verilen
zararý en aza indirmek olanaklýdýr. Bunun için meydana gelen boþluklar doldurulmalý, hýzlý geliþen bazý
aðaç türleri ile aðaçlandýrma yapýlýp yeni bir bitki örtüsü meydana getirilmelidir.

Bir madenin üretim ve tüketim sürecinde çevreye olan olumsuz etkilerini araþtýrýnýz.

HABER KÖÞESÝS
Romanya'daki Bir Altýn Madeni Ýþletmesinden Sýzan Siyanür, Milyonlarca Balýðýn Ölmesine

Neden Oldu
“Romanya'daki bir altýn madeni iþletmesinde meydana gelen toprak kaymasý sonucu Tuna Nehri'ne

karýþan yüksek orandaki siyanürün, Balkanlardaki binlerce km2’lik verimli araziyi olumsuz yönde etki-
leyeceði öngörülüyor. Tizsa ve Tuna'ya karýþan siyanür, þu ana kadar Romanya, Macaristan ve
Sýrbistan'da milyonlarca balýðýn ölmesine neden oldu. Romanya'daki altýn madeni iþletmesinden sýzan
siyanür, önümüzdeki yýllarda bütün besin zincirlerini etkileyecek ve doðanýn dengesini önemli ölçüde
bozacaktýr. Avrupa'daki çevre otoriteleri, bu olayý 1986'da meydana gelen Çernobil patlamasýndan sonra
en önemli olay olarak nitelemektedir. Tizsa Nehri'ne 100 bin m3 siyanürlü su karýþtýðý sanýlýyor. Bu
kimyasal, altýný diðer maddelerden ayýrmak için kullanýlmaktadýr. Canlý organizmalar için zehir niteliði
taþýyan siyanür, oksijenin hücre duvarlarýndan geçmesini engelleyerek ölüme neden olmaktadýr. Macar
yetkililerin, sýzýntýnýn yarattýðý tahribatý azaltmayý denemesine raðmen seyrelmiþ siyanür, Yugoslavya'nýn
baþkenti Belgrat'a ulaþtý. Macaristan'dan Sýrbistan'a uzanan ve Belgrad'ýn 40 mil kadar kuzeyinde Tuna
Nehri ile birleþen Tisza Nehri'nin kýyýlarýna  tonlarca ölü balýk vurdu. Tisza Nehri'nde balýkçýlar ve gönül-
lülerden oluþan kauçuk eldivenli ekipler, ölü balýklarý toplayýp plastik torbalara dolduruyorlar. Ancak hiç
kimse, bu poþetlerin daha sonra ne yapýlacaðýný bilmiyor. Bu arada 1992 yýlýnda, Colorado'nun güneyin-
deki bir altýn madeni de siyanür sýzýntýsýna neden olmuþtu. Sýzýntý sonucu kirlenen Alamosa Nehri'nde
doðal yaþam sona ermiþti.”

Basýndan, 16.02.2000

14. forma:Layout 1  27.04.2012  11:59  Page 207



208 Doðal Kaynaklar ve Çevre

Tarih boyunca insanlar, ihtiyaçlarýný karþýlamak için çeþitli doðal kaynaklarý kullanmýþlardýr. Bu
doðal kaynaklarý kullanýrken de yaþadýklarý mekâný ve çevreyi çeþitli þekillerde deðiþtirmiþlerdir. Tüm
doðal kaynaklarýn kullanýmý ile iliþkili sorunlarda olduðu gibi madencilikte de farklý boyutlarda geliþen
çevre bozulmalarý meydana gelmiþ ve gelmeye devam etmektedir. Örneðin, maden kömürü çýkarýmý
ve kullanýmýnýn coðrafi çevre üzerinde bazý olumsuz etkileri de vardýr. Açýk iþletmelerden kömür
çýkarýmý sýrasýnda yüzey þekillerinin ve drenajýn deðiþtirilmesi, flora ve faunanýn zarar görmesi bunlar-
dan birkaçýdýr (Fotoðraf 1). Geliþmiþ ülkelerde hafriyat sýrasýnda makineler, topraðýn üst kýsmýný için-
deki tohumlar ve mikroorganizmalarla birlikte maden çýkarýlmayan bir baþka yere býrakmaktadýr.

1. Doðal kaynaklarýn farklý amaçlarla kullanýlmasýnýn nedenleri söyleyiniz.

2. Her ülke doğal kaynaklarını aynı oranda değerlendirebilir mi? Tartışınız

DOÐAL KAYNAKLARIN KULLANIMI

KONUYA BAÞLARKENy

Yaþamýn temel kaynaðý olan su; tarýmsal üretim,
endüstriyel kullaným, enerji üretimi, ulusal güvenlik
gibi konularda önemli bir yere sahiptir.

Suyun yeterli ve uygun kalitede olmasý ekonomik
ve sosyal kalkýnma için de gereklidir.

Su, yenilenebilir bir kaynaktýr. Bu anlamda sür-
dürülebilir kullanýmý mümkündür. Ancak çok önemli
bir doðal kaynak olan suyun kýtlýðý çölleþmeye, fazlasý
da sel ve taþkýn afetlerine neden olmaktadýr (Fotoðraf
2). Bu problemlerin önemli bölümü suyun hatalý kul-
lanýmýndan kaynaklanmaktadýr.

Fotoðraf 3: Günümüzün en önemli sorunlarýndan

kuraklýk

Fotoðraf 2: Hidroelektrik santral

Fotoðraf 1: Orman tahrip edilerek kullanýma açýlmýþ olan kömür 

sahalarý (açýk iþletme)
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A. DOÐAL KAYNAKLARIN KULLANIMINDA ETKÝLÝ OLAN FAKTÖRLER 
NELERDÝR?

1. Doðal Kaynaðýn Potansiyeli
Yeryüzündeki doðal kaynaklarýn verimliliði her yerde ayný deðildir. Bir doðal kaynaðýn iþletilebilirliði

potansiyeline baðlýdýr, verimliliði ve rezervi ise o doðal kaynaðýn potansiyelini belirleyen özellikleridir.

2. Kullanýlan Yöntem ve Teknolojiler
Temiz su ve verimli topraklar insan için çok eski dönemlerden bu yana önemli doðal kaynaklar-

dandýr. Oysa tarýmda kullanýlan yöntemler ve teknolojik araç gereçler bu zaman içinde çok deðiþmiþtir.

Ziraat faaliyetlerinin günümüzde de ülkeden ülkeye hatta bölgeden bölgeye farklýlýk gösterdiði

görülmektedir. Tarla sürme teknikleri, sulama, hasat yöntemleri bu tekniklerin uygulanmasýnda kul-

lanýlan alet ve diðer araçlar farklýlýðýn temel elemanlarýdýr.

Doðal kaynaklarýn kullanýmýnda görülen yöntem ve teknolojik farklýlýklar, ülkelerin geliþmiþlik

seviyeleri ile de doðrudan iliþkilidir. Geliþmiþ ülkelerin doðal kaynak kullanýmýnda uyguladýklarý yöntem

ve teknolojik güç, “Doðal kaynaðýn en verimli þekilde ve maksimum fayda ile ondan en uzun süre fay-

dalanýlmasý nasýl olmalýdýr?” sorusunun cevabýna göre belirlenmektedir. Geliþmiþ ülkelerin doðal kay-

naklarýný maksimum fayda saðlamak amacýyla kullanýmý günümüzde bir çok çevre sorununu da

beraberinde getirmiþtir.

3. Ýnsanlarýn Ýhtiyaçlarý
Ýnsanýn yaþamýný sürdürebilmesi için yeryüzündeki doðal kaynaklardan faydalanmaya ihtiyacý

vardýr. Ýhtiyaçlarý geçmiþten günümüze deðiþiklik gösterir. 

Madenler doðal kaynaklardandýr. Örneðin, demir çok eski dönemlerden bu yana insan yaþamýnda

ihtiyaç duyulan önemli bir doðal kaynak olarak kullanýlmaktadýr. Bor madeni ise teknolojik geliþime

baðlý olarak günümüzde kullanýlmaya baþlanmýþ ve kullanýmý giderek yaygýnlaþmaktadýr. Zamana

baðlý olarak insanýn ihtiyaçlarýyla doðru orantýlý bir þekilde bu kaynaklarýn kullanýmý da artmakta ve

çeþitlenmektedir.

DERS DIÞI ETKÝNLÝK

Yukarýdaki açýklamadan hareketle ülke ve bölge ölçeðinde doðal kaynak kullanýmýndaki farklý
uygulamalarýn sebeplerini, olasý sonuçlarýný ve çözümüne yönelik yapýlmasý gerekenleri araþtýrarak,
yazýlar ve fotoðraflar bulunuz. Okulunuzda panolar oluþturarak sergileyiniz.

Ülkelerin geliþmiþlik düzeyleri, sosyal ve kültürel yapýlarý hatta gelenek ve görenekleri ile alýþkanlýk-
larý da doðal kaynaklarýn kullanýmýnda etkin rol oynamaktadýr. Doðal kaynaklarýn kullanýmýnda etkili
olan faktörlerin kontrolünde bazý ülke ve bölgelerde potansiyeli çok zayýf olsa dahi doðal kaynaklardan
azami þekilde faydalanýlmasý için çalýþmalar yapýlmýþtýr. Japonya, Dubai, Hollanda gibi ülkelerde tarým
topraklarý sýnýrlý olduðu hâlde teknoloji kullanýlarak bu kaynaklardan üst düzeyde yararlanma yoluna
gidilmiþtir. Bazý ülke ve bölgelerde ise yanlýþ yöntem ve yetersiz teknolojilerin kullanýlmasý ile çok yük-
sek potansiyele sahip doðal kaynaklar kýsa sürede tükenme seviyesine getirilmiþtir. 

O
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Ýnsanlar, doðal kaynaklarý çeþitli amaçlar için kullanarak geri dönüþümü olmayan hatalar yap-
mýþlardýr.  Örneðin, verimli tarým alanlarýný yerleþim birimlerine çevirebilmek için doðal drenajý deðiþik-
liðe uðratmýþlar, nehir kenarlarý boyunca setler yaparak taþkýn ovalarýna yerleþmiþlerdir. Oysaki bu setler
olmasa (ya da yapýlmasa), taþkýn ovalarý taþkýn sularýný daha geniþ alana yayarak gücünü ve yüksekliði-
ni azaltacaktýr. Bir nehrin kenarlarý setlerle çevrildiðinde suyun akýþý daha hýzlanýr ve nehrin taþýdýðý
alüvyonlar  taþkýn ovasýnýn verimini artýrmak üzere depolanamaz, setin içinde kalan dar kanalda birikir.
Zamanla bu birikinti nehrin yüksekliðini çevresindeki alana göre arttýrýr. Bu durum taþkýn ovasýna kurul-
muþ olan  yerleþme için felaket riskini de  beraberinde getirmektedir.

Yukarýdaki örneklerde de görüldüðü gibi doðal kaynaklar hatalý kullanýldýðýnda çevresel etkiler yaratýr
ve doðal afetlere neden olur. Dünyanýn en büyük nehirleri kenarlarýnda setler yapýlmasý çok yaygýn-
laþmýþtýr. Örneðin, Amerika'daki Mississippi ve Arkansas Nehirlerinin vadilerinde setler ve barajlar yapýl-
masý insanýn hidrografya üzerindeki olumsuz etkisini gösteren iyi örnektir.

Doðal kaynaklarýn kullanýmýnda doðal ortam þartlarýnýn da dikkate alýnmasý gerekmektedir.
Herhangi bir doðal kaynaktan faydalanma sýrasýnda uygulanan yöntem ve kullanýlan teknolojik imkân-
larýn çevresel þartlar ile uyumlu olmasý hem ilgili doðal kaynaðýn sürdürülebilir kullanýmýnı sağlayacak
hem de coðrafi çevre üzerindeki olumsuz etkisini engelleyecektir. Coðrafi çevrede meydana gelen
başlıca bozulmalar; kirlenme ve geri kazanýlmasý imkânsýz doðal kaynak kayýplarýna neden olmasý,
flora, fauna ve insan üzerindeki olumsuz etkileri, hatalý doðal kaynak kullanýmýnýn neden olduğu çevre-
sel duyarlýlýk ile ilgili sorunlarý olarak özetlenebilir.

Yukarýdaki açýklamadan hareketle "doðal kaynak kullanýmýnýn doðal çevre ile etkileþimi" hakkýnda
yorumlar yapýnýz.   

ETKÝNLÝKG

B. DOÐAL KAYNAK KULLANIMINA
ÖRNEKLER

1. Mississippi Nehri
1927'de meydana gelen sel ve taþkýn çok büyük zararlara

neden olmuþtur (Fotoðraf 5). Bu sel ve taþkýndan sonra
Mississippi Nehri’nin suyunu kontrol altýna almak için  birçok
baraj ve belirlenen bir kanaldan akmasý için nehir üzerine kilo-
metrelerce setler ve pompa istasyonlarý inþa edilmesine karar
verilmiþtir. Bu tedbirler kýsa süre içinde uygulanmýþtýr (Fotoðraf
4). Bu uygulamalarla istenen sonuca ulaþýlamamýþ, Mississippi
Nehri çevresine zarar vermeye devam etmiþtir.

Fotoðraf 5: 1927 yýlýnda Mississippi Nehri Havzasý’nda bahar

ve yaz aylarýnda meydana gelen taþkýnlar

1993 yýlýnda meydana gelen yoðun yaðýþlar sonucu nehirler taþarak dokuz eyalette on binlerce
insaný evlerini terk etmeye zorlamýþtýr (Fotoðraf 6). Milyonlarca hektarlýk  tarým arazisini su  basmýþ,
nehir trafiði durmuþ, can kayýplarý ve büyük hasar meydana gelmiþtir.

Fotoðraf 6: 1993 yýlýnda  Mississippi Nehri Havzasý’nda

bahar ve yaz aylarýnda meydana gelen taþkýnlar

Fotoðraf 4: Mississippi Nehri kenarýna

set yapýmýndan bir görünüm
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Yukarýdaki örneklerden yola çýkarak yaþadýðýnýz çevredeki bir dere veya akarsudan doðal

kaynak olarak faydalanmada doðru ve yanlýþ uygulamalarý belirleyiniz.

2. Arkansas Nehri
ABD’nin Oklahoma eyaletindeki Tulsa þehrinden geçen Arkansas Nehri Havzasý’nda, 1984 yýlýnda

önemli hasarlara neden olan sel ve taþkýn afetleri sonucunda  yol ve köprüler yýkýlmýþ, altyapý hizmetleri
kullanýlamaz hâle gelmiþtir.

1984'teki sel felaketinin ardýndan Tulsa'nýn Mingo Creek

taþkýn ovasý boyunca bir dizi göl oluþturulmasýna karar ve-

rilmiþ; bu göller, sel ya da taþkýn olduðunda sularýn

birikmesi için kuru durumda býrakýlmýþtýr (Fotoðraf 7). Göl

tabanlarý da genellikle futbol ve beyzbol sahalarý ya da tenis

kortlarýyla deðerlendirilmiþtir (Fotoðraf 6). Göller bir að

hâlinde kurak zamanda jogging yapmak için kullanýlan yol-

larla birbirine baðlanarak suyun bir gölden diðerine akýþý

saðlanmýþtýr. Ayrýca taþkýn ovasýndaki inþaat faaliyetleri de

sýký bir denetim altýna alýnmýþtýr. Tulsa'da uygulanan bu ted-

bir sistemi, daha sonra meydana gelen sel ve taþkýn afetleri

sýrasýnda mükemmel bir þekilde iþlediðinden giderek bir

ulusal model hâlini almaya baþlamýþtýr.

Fotoðraf 9: Finlandiya ormanlarýndan bir görünüm

Fotoðraf 7: Tulsa taþkýn alanýndaki beyzbol sahasý

“Doðal kaynak kullanýmýnda çevre duyarlýlýðý” konusu için Nil Nehri üzerindeki Aswan (Asuan)

Barajý ve Çin'deki Yangçe Nehri üzerinde inþasý devam eden Üç Boðaz Barajý örneklerini inceleyelim.

Bazý doðal kaynaklarýn potansiyellerinin giderek

azalmasý, insanlarýn ihtiyaçlarýnýn zaman içinde

deðiþmesi doðal kaynaklara olan talebin de artmasý-

na neden olmuþtur. Ayrýca nüfus artýþý, sanayi ve

teknolojinin geliþmiþlik derecesi gibi faktörler de

doðal kaynaklarýn deðeri ve kullanýmý üzerinde belir-

leyici rol oynamaktadýr.

Ülkelerin ekonomik seviyeleri ve sahip olduklarý

çevre bilincine göre doðal kaynaklarýn deðeri ve kul-

lanýmýna ait algýlar deðiþiklik göstermektedir. Örne-

ðin, geliþmiþ ülkelerden biri olan Finlandiya’da çeþit-

li ihtiyaçlar için kesilen her aðaca karþýlýk yenisinin

dikilmesi gerekmektedir (Fotoðraf 8).

C. DOÐAL KAYNAK KULLANIMINDA ÇEVRE DUYARLILIÐI

Fotoðraf 8: Tulsa taþkýn alanýndaki bir gölet 
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Nil üzerine kurulan Aswan Barajý (Fotoðraf 12), 1968 yýlýnda inþa edildiðinde "Mühendislik Harikasý"

olarak nitelendirilmiþti.

Aswan Barajý çok önemli çevre problemlerine neden oldu.

Teknolojik imkânlar, mekânsal etkileri dikkate alýn-
madan çevreye duyarlý projeler için kullanýlmadýðý takdirde
çok önemli doðal kaynak kayýplarýna sebep olmaktadýr.

Karaciðer hastalýk-
larýnda yaygýnlaþma

Balýk tür ve
popülasyonlarýnda

azalma

Tarým toprak-
larýnda tuzlanma
ve çoraklaþma

Nil Deltasý’nda ge-
rileme ve morfolojik

deðiþiklikler

Fotoðraf 10: Çin’ deki Yangçe Nehri’nden bir görünümHarita 1: Üç Boðaz Barajý’nýn lokasyonu 

Çin'deki Yangçe Nehri (Harita 1) üzerinde 17 yýl sürecek olan ve yapýmýna 1993 yýlýnda baþlanan

Üç Boðaz Barajý’nýn (Fotoðraf 10) 2011 yýlýnda tamamlanmasý planlanmýþtýr.
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ASWAN BARAJI 
Amacý
* Taþkýnlarý kontrol etmek

* Yeni açýlan tarlalarý sulamak 

* Tarýmsal üretimi artýrmak

* Mýsýr'ýn elektrik ihtiyacýnýn yarýsýný    

karþýlamak

Yarattýðý Sorunlar
* Nil'in taþkýn sularý ve onun Etiyopya

yaylalarýndan getirdiði alüvyonlar, baraj

gölünde biriktiði için nehir vadiyi besleye-

memekte bu yüzden gübre talebi artmak-

tadýr.

* Alüvyal topraklar bakýmýndan son

derece zengin olan ülkede, topraklarý son

derece yoksul Danimarka'dan bile hektar

baþýna birkaç kat fazla gübre kullanýlmak-

tadýr.

* Elde edilen tarýmsal üretim, nüfus

artýþýnýn baskýsýyla yetersiz kalmýþ ve Mýsýr,

gýda maddesi dýþ alýmý yapan ülke durumu-

na gelmiþtir.

* Nehrin saðladýðý besleyici maddeler

gelmediði için Akdeniz kýyýlarýnda sardalya

balýðý üretimi azalmýþtýr. Ayný nedenle plank-

ton ve organik karbon miktarý azaldýðýndan

Doðu Akdeniz kýta þelfi boyunca su-gýda zin-

ciri de kýrýlmýþtýr.

* Nil Deltasý þiddetli erozyon ve tuz

birikimine maruz kalmýþtýr. 

* Mýsýr'da parazitlere baðlý hastalýklar artýþ

göstermiþtir.

ÜÇ BOÐAZ BARAJI 
Amacý
* Sel baskýnlarýný  kontrol etmek

* Taþkýn tehdidinden korumak  

* Elektrik elde etmek

Yarattýðý Sorunlar
* Tarihî ve güncel pek çok yerleþim yeri

sular altýnda kalmýþtýr.

* Bu mekânlarda yaþayan bir milyondan

fazla kiþi yer deðiþtirmiþtir.

* Ýnþaat sýrasýnda yükselen sular, göçebe

balýklarýn hareketini etkilemektedir.

* Baþlangýçta az rastlanan bitki türlerinin

daha sonra ortadan kalkmasýna neden ola-

caktýr.

* Kontrol eksikliði hâlinde, endüstri ve

kanalizasyon atýklarý ile baraj gölünde su

kirliliðine yol açýlabilir.

* Nehir, her yýl 523 ton alüvyon taþýmak-

tadýr. Akýþ yavaþlayýnca bu maddeler baraj

gölünde tortul birikimi oluþturacaktýr. Bu tor-

tullarýn deltaya ulaþamamasý tarým alan-

larýnýn verimini azaltacaktýr.

* Baraj inþaatý sýrasýnda barajýn yaban

hayatý üzerine olumsuz etkisi görülmüþtür.

* 6 büyüklüðünde depremler yaratan iki

önemli fay hattý yakýnýnda inþa edildiði için

tektonik risk altýndadýr. 

* 1084 km2 lik alanda bulunan 1,2 mil-

yon konut, taþkýn ve koruma amaçlý olarak

baraj rezervuarý dýþýna taþýnmýþtýr. 

Fotoðraf 11: Üç Boðaz Barajý Fotoðraf 12: Mýsýr’daki Aswan Barajý’ndan bir görünüm

15. forma:Layout 1  27.04.2012  12:00  Page 213



214 Doðal Kaynaklar ve Çevre

1. Kobe örneðinden hareketle kýyý alanlarýnýn doldurularak kullanýlmasýnýn fayda ve zararlarýný çevre-

sel bakýþ açýsý ile sýnýfta tartýþýnýz.

2. Kobe'nin þehirsel geliþimi ile kýyý alanlarýnýn kullanýmý arasýndaki iliþkiyi sayfa 202’deki fotoðraflar-

dan faydalanarak tartýþýnýz. 

ETKÝNLÝKG

Barajlarýn faydalarý:
Eðer barajlar coðrafi koþullar dikkate alýnarak projelendirme ve kullaným stratejileri geliþtirilerek

inþa edilirse:  

* Yenilenebilir enerji üretim ve tüketimine imkân verir.

* Doðal çevrede kirliliðe neden olmayan enerji üretimini saðlar.

* Ýlk yatýrýmdan sonra sadece bakým maliyeti olmasý sebebi ile ucuz bir enerji kaynaðýdýr.

* Suyun kontrol ve yönetimine imkân vererek zararlarýndan korunma, sudan daha fazla faydalan-

ma, yýlýn her mevsiminde suyu kullanabilme imkâný verir.

* Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için geniþ imkânlar saðlar. 

Kýyý Kullanýmý ve Japonya Örneði

Ýnþaatlar yoluyla yer þekillerinin yüzyýllardan beri de-ðiþtirilmesi, doðal kaynak kullanýmýnýn saðladýðý

imkân ve imkânsýzlýklara baðlý olarak meydana gelmektedir. Ýnsanlar yaþadýklarý mekâný ihtiyaçlarý

doðrultusunda ve ülkelerinin doðal kaynak potansiyelleri ölçüsünde kulla-nýp þekillendirir. Göl ya da denize

yakýn olan þehirlerin ço-ðu özellikle Japon þehirleri ve Hong Kong gibi þehirsel arazi sýkýntýsý içinde olan-

lar, denizden arazi kazanmak üzere dolgu yoluyla sahalarýný geniþletmektedir. Ancak bu alanlarda

önemli miktarda arazi kazanýlýrken zengin balýk alanlarý ya da ekolojik bakýmdan deðerli bataklýklar

ortadan kalkmaktadýr. Japonya'da denizden arazi ka-zanma faaliyetlerinin en yoðun olduðu yer Kobe

þehri kýyýlarýdýr (Fotoðraf 12). Nüfusun

büyük bir kýsmý güneyde Kobe Körfezi

ile kuzeyde Rokko Daðlarý arasýnda

yaklaþýk 2-4 km geniþliðinde ve 30 km

uzunluðundaki dar bir kýyý þeridi

üzerinde yaþamaktadýr. Bu durum, de-

nizden arazi kazanmayla ilgili büyük bir

proje olan "Daðdan Denize" projesinin

uygulanmasýný zorunlu kýlmýþtýr (Þekil

1). Proje, 1960 yýlýnda þehrin hemen

kýyýsýndaki küçük alanlarýn doldurul-

masýyla baþlamýþtýr. Kazanýlan arazinin

tümü sanayi ve liman faaliyetlerine

ayrýlmýþtýr.

Yukarýdaki açýklamadan faydalanarak yurdumuzdan veya dünyadan  seçeceðiniz iki farklý barajý

"doðal kaynak kullanýmýndaki farklýlýklar ve çevresel sonuçlarý" açýsýndan tartýþýnýz. 

Fotoðraf 13: Kobe þehrinden bir görünüm

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO
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1. Kobe örneðine benzer uygulamalarý ulusal ve uluslararasý perspektifte araþtýrýnýz. Benzerlik ve 

farklýlýklarýný tartýþýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

2. Yakýn çevrenizde kýyýsý doldurulmuþ deniz, akarsu ya da göl alanlarýnýn olup olmadýðýný araþtýrarak bu 

alanlarýn inceleme ve deðerlendirmelerini yapýnýz.

3. Kýyý alanlarýnda yapýlan kazý ve dolgu çalýþmalarýný, ülkelerin geliþmiþlik düzeyleri ile iliþkilendirerek 

çýkarýmlarda bulununuz.

1980 yýlýnda ise kýyýdan biraz açýkta bir
ada oluþturmak (liman adasý-port island)
amacýyla daha büyük bir proje uygulan-
maya baþlandý. Þehrin gerisinde yer alan
Rokko Daðlarýndan çýkarýlan taþ ve toprak
kýyýya taþýnarak gemiye yüklenmiþ ve
yaratýlmasý düþünülen arazi, deniz sevi-
yesinde belirinceye kadar Kobe Körfezi’nin
oldukça sýð olan sularýna boþaltýlmýþtýr.
Günümüzde bu adaya ek olarak Rokko
Adasý ve Kobe Körfezi’nin güneyinde ulus-
lararasý uçuþlar için yeni bir havalimaný
inþa edilmiþtir (Fotoðraf 13). Yeni oluþan
sahalarda 20 bin kiþiyi barýndýrabilecek
maðaza, park, okul vb. olanaklara sahip
yüksek binalar yer almaktadýr. Projenin bir

diðer etkisi de Rokko Daðlarýnda taþ ve toprak çýkarýmý sonucu düzleþtirilmiþ alanlarda "Suma Yeni
Þehri" adýyla çok büyük yeni bir þehirsel mekân oluþturulmasýdýr.

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO

Fotoðraf 14: Deniz doldurularak inþa edilen hava limaný

Þekil 1: Deniz doldurularak elde edilen alanlarýn daðýlýmý
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ETKÝNLÝKG

Ýnsanlar geçmiþte çevrelerinde bulunan doðal kaynaklarýn çoðunun farkýnda bile deðilken zamanla
bunlarý keþfetmiþ ve kullanmaya baþlamýþlardýr. Önceleri sadece birkaç etkinlik içerisinde bulunan
insan; çok deðiþik alanlarda faaliyetler göstermeye baþlamýþtýr. Örneðin, madenleri keþfederek çeþitli
meslek ve uzmanlýk alanlarý oluþturmuþ, barajlar kurarak suya yön vermiþ, bataklýklarý kurutarak tarým
arazileri elde etmiþ, ormanlarý tahrip ederek çölleþmeyi ve erozyonu tetiklemiþtir. 

Bazý doðal kaynaklarýn kullanýmý herkesi ayný þekilde etkilemez. Kimisi için fýrsat olan bir proje kimi-
si için sorun anlamýna gelebilir. Bu durum çevre için de aynýdýr. Bazý doðal kaynak kullanýmý çevreye
olumlu etki yaparken bazýlarý da tahribe neden olmaktadýr. Örneðin, kâðýt fabrikasýnýn kurulmasý fabri-
kada iþe girenler için bir fýrsatken suyu elinden giden çifçi için bu büyük bir sorundur. Çünkü kâðýt fab-
rikalarýnda bol miktarda suya ihtiyaç duyulmaktadýr. Çevre açýsýndan baktýðýmýzda bir barajýn inþa edil-
mesi sonucu sel baskýný ve taþkýnlardan korunma olumlu bir durumken baraj alaný ve aþaðý çýðýrlarýn
ekolojisinin bozulmasý olumsuz bir sonuçtur.

Sizce aþaðýdaki tabloda yer alan doðal kaynaklarýn kullanýlmaya baþlanmasýndan sonra hangi
meslekler ortaya çýkmýþtýr? Bu kaynaklarýn kullanýlmaya baþlanmasýndan sonra “çevre planlama ve
deðiþimi” açýsýndan ne gibi deðiþiklikler olmuþtur? Örnekten yararlanarak boþluklarý doldurunuz.

Kullanýlan Doðal
Kaynak

Ortaya Çýkan Meslekler Çevre Planlama ve Deðiþimi Açýsýndan Sonuçlarý

Toprak

Çiftçilik, deðirmencilik,
ziraat ekipmaný üreticiliði,
ziraat mühendisliði, pazarla-
macýlýk...

Yaþam için gerekli besinlerin çoðu üretilmeye baþlan-
mýþtýr. Verimli tarým arazilerinin etrafýna yerleþmeler kurulmuþ-
tur. Yeni tarlalar açmak için bitki örtüsü tahrip edilmiþtir. Bazý
yerlerde aþýrý kullanýmdan dolayý toprak, erozyona maruz
kalmýþtýr. Sulama için kanallar yapýlmýþtýr.

Su

Kömür madeni

Petrol

Doðal gaz

Orman

Havanýn iletkenlik
özelliði

1. Çevrenizde hangi doðal kaynaklardan yararlanýlmaktadýr?

2. Bu doðal kaynaklar çevrenizde ne gibi planlama deðiþikliklerine yol açmýþtýr?

3. Yaþadýðýnýz çevrede insan faaliyetleri en çok hangi doðal kaynaklarýn etkisi altýndadýr?

DOÐAL KAYNAKLAR 
VE ÝNSAN FAALÝYETLERÝ

KONUYA BAÞLARKENy
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Aþaðýdaki örnekten yararlanarak tablodaki boþ yerleri doldurunuz.

Daha önce geçim kaynaðý tarým ve hayvancýlýk
olan bir yerde taþ kömürünün bulunmasýyla þu
deðiþiklikler olmuþtur:   
* Maden ocaðý ve demir-çelik fabrikasý kurulmuþtur.    
* Maden ocaðýna çok sayýda iþçi alýnmýþtýr.    
* Ýnsanlarýn çoðu iþe girince tarým ve hayvancýlýktan  

vazgeçilmiþtir.    
* Çevredeki yerleþim birimlerinden de iþçi alýnmýþtýr.   
* Konut ihtiyacý ortaya çýkmýþtýr.  
* Tarlalar satýlmýþ ve üzerlerine konut inþa edilmiþtir.    
* Nüfus arttýðý için okullar ve alýþveriþ merkezleri 

kurulmuþtur. 
* Köy, önce kasaba, ilçe ve sonra da il olmuþtur. 
* Ticari faaliyetler canlanmýþtýr. 
* Yeni yollar ve otogar yapýlmýþtýr. 
* Altyapý bu hýzlý geliþmeyi karþýlayamayacak hâle 

gelmiþtir.
* Çevredeki bitki örtüsü tahrip edilmiþtir.
* Sanayi atýklarý sularý kirletmiþtir.
* Hava aþýrý derecede kirlenmiþtir.
* Çevredeki biyolojik çeþitlilik azalmýþtýr.

Yakýn çevrede linyit bulunmasýnýn ardýndan
termik santralin kurulmasý ile þu deðiþiklik-
ler olmuþtur:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Yakýndaki akarsuya baraj inþa edilmesinin
ardýndan þu deðiþiklikler olmuþtur:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Yakýn çevrede kereste fabrikalarýnýn kurul-
masýyla þu deðiþiklikler olmuþtur:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

ETKÝNLÝKG
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ETKÝNLÝKG

Doðal Kaynaðýn Ortaya Çýkardýðý Þehir: Batman
Batman’ýn nüfusu 900 iken 1948’de Raman Daðý’nda petrolün bulunmasý ile bu nüfus çok hýzlý bir

þekilde artarak 2009 yýlýnýn resmî rakamlarýna göre 498 bine ulaþmýþtýr. Batman 1927’de köy iken
1937’de bucak, 1955’te belediye, 1957’de ilçe ve 1990’da il statüsüne kavuþmuþtur.

Tüm bu geliþmeler Batman’da insan faaliyetleri ve çevre üzerinde ne gibi etkiler yapmýþtýr? Bu
deðiþiklikleri listeleyiniz.

1948 1952

1970 1980

2000’li yýllar 2000’li yýllar

2000’li yýllar 2000’li yýllar
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Herhangi bir faaliyete baþlamadan önce bir ön hazýrlýk yapýlmasý gerekmektedir. Planlama adý verilen
bu çalýþma, geleceðe yönelik bir tahmin iþlemi ve karar verme sürecidir. Baþarýlý bir planlama insan ve
doða arasýndaki karþýlýklý iliþki dikkate alýndýðýnda gerçekleþir. Planlamanýn baþarýya ulaþabilmesi için bu
uzun sürecin her aþamasýnýn titizlikle uygulanmasý gerekir. 

Planlama yapýlýrken yakýn çevre de göz önünde bulundurulmalýdýr. Aksi takdirde planlar yetersiz
kalmakta ve saðlýksýz kentleþme ortaya çýkmaktadýr. Planlamada ekosistem, çevre kapasitesi, enerji kul-
lanýmý kriterleri ile yeteri derecede fizibilite çalýþmalarý dikkate alýnmalýdýr. Aksi takdirde yapýlacak uygu-
lamalar çeþitli çevresel problemlere sebep olur..

1 2

ARAZÝ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKÝLERÝ

KONUYA BAÞLARKENy

Yukarýda iki farklý yerleþim birimine ait fotoðraflar görülmektedir. Fotoðraflara bakarak;
1. Bu iki yerleþim birimi arasýnda ne gibi farklýlýklar vardýr? Söyleyiniz.
2. Arazinin etkili kullaným ilkelerini göz önüne aldýðýnýzda 2 no’lu fotoðrafta nasýl bir yerleþim biriminin 

olmasýný isterdiniz? Niçin? Tartýþýnýz.

A. ARAZÝ PLANLAMASINDA DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN HUSUSLAR

Yeryüzünde gün geçtikçe nüfus artmakta buna karþýn kullanýlabilecek verimli arazi azalmaktadýr.
Bundan dolayý kýt olan araziden en iyi þekilde faydalanýlmasý zorunluluðu doðmuþ ve bu arazinin etkin
bir þekilde kullanýlmasý için çeþitli planlamalar yapýlmýþtýr. Arazi planlamalarýnda doðru sonuca ulaþmak
için çeþitli özellikler göz önünde bulundurulmalýdýr. Bunlar;
- Arazinin mevcut durumunu gösteren haritalar (topoðrafya, bitki örtüsü, yerleþme, nüfus, toprak ve su
durumu vb.) ile gelecekteki durumuna yönelik haritalar çýkarýlmalýdýr. Topoðrafya haritalarýnda araziye ait
eðim, drenaj durumu, bitki örtüsü gibi ayrýntýlara yer verilmelidir.
- Hedef tespit edilmelidir.
- Arazi yetenek sýnýflandýrmasý ile ilgili etütler yapýlmalýdýr.
- Planlamasý yapýlacak mekânda üstyapý ile ilgili düzenleme ve çalýþmalardan önce altyapý çalýþmalarý
yapýlmalýdýr. 
- Araziden maksimum verim elde edilecek alternatif projeler geliþtirilmeli ve seçilmelidir.
- Uygulanacak projenin bölge halký üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tespit edilmeli ve alternatif
çözümler üretilmelidir.
- Bölge halkýnýn gereksinimleri düþünülmelidir.
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- Projelerin doðaya olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirecek çözümler üretilmelidir.
-  Uygulama aþamasýna geçilmelidir.

Planlamada baþarýya ulaþabilmek için doðal ve beþerî yapýlar üzerindeki riskler ortaya konularak bu
unsurlarý azaltma yoluna gidilir. 

B. ARAZÝ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKÝLERÝ
Bilindiði üzere doðanýn kendi içerisinde de bir iþle-

yiþi vardýr. Bu iþleyiþe bilerek veya bilmeyerek insan
tarafýndan sürekli müdahale edilmektedir ve bu
müdahalelerin süreceði de aþikârdýr. Arazi planlamasý
yapýlýrken tabiatýn kendi içerisinde iþleyen doðal den-
gesinin gözetilmesi gerekir. Nitekim bu denge gözetil-
meden yapýlan planlamalarýn büyük kayýplara sebep
olduðu bilinmektedir. Örneðin, tarým dýþý kullanýlmasý
gereken arazilerin tarým amacýyla kullanýldýðý bölge-
lerde erozyon olayýnýn büyük boyutlara ulaþtýðý bilinen
bir gerçektir. Bunun yaný sýra tarým amaçlý kullanýl-
masý gereken arazilerin sanayi amaçlý kullanýlmasý,
toprak kirliliðini artýrmýþtýr. (Fotoðraf 2) Hâliyle sanayi
tesislerine yakýn araziler çevre kirlenmesine baðlý olarak zamanla tarým  vasfýný tamamen yitirir. Bu gibi

sýkýntýlarýn önüne geçmek için arazinin etkin bir
biçimde kullanýlmasý amacýyla planlamanýn
gerekliliði üzerinde durulmuþtur. Planlama ilke-
leri çerçevesinde doðanýn kendine özgü hassa-
siyetleri dikkate alýndýðýnda araziden maksi-
mum verim elde edilmekte ve yenilenmesi çok
uzun zaman alan doðal kaynaklardan saðlýklý
bir þekilde faydalanýlmaktadýr. Dolayýsýyla
doðal kaynak tasarrufu saðlandýðý gibi yanlýþ
kullanýmdan kaynaklanan kayýplar da asgari
düzeye indirilmektedir. 

Planlama sadece arazi üzerinde görülen
yapýlarýn çok iyi inþa edilmesinden ibaret deðil-
dir. Ayný zamanda altyapý hizmetleri de etkin
arazi kullanýmýnýn önemli bir parçasýný oluþtur-
maktadýr.Fotoðraf 2: Sanayi tesisleri kurmak için kullanýlan tarým arazileri

Fotoðraf 1: Doðal ve beþerî yapýlar

1. Yandaki fotoðrafta Aydýn’ýn Atça beldesi
görülmektedir. Bu fotoðraftaki yerleþme ile çev-
renizde bulunan yerleþmeler arasýnda hangi yön-
den farklýlýk vardýr? Söyleyiniz.

2. Yerleþme merkezi ile çevresinde arazi kul-
lanýmýnýn bu þekilde planlanmasý geleceðe yöne-
lik ne gibi kolaylýklar saðlar? Tartýþýnýz.

ETKÝNLÝKG
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ARAZÝNÝN YANLIÞ KULLANIMI BÝR AFETTÝR

Arazi planlamasý konusunda çevresel etkilerin
dikkate alýnmamasý zamanla doðal çevre ve  beþerî
yapýlara büyük zarar vermektedir. Planlamanýn
yapýlacaðý bölgede; yaðýþ tipi ve rejimi, toprak yapýsý,
jeolojik özellikler, hâkim rüzgâr yönü gibi fiziki özel-
likler önemlidir. Bu özelliklerden örneðin, hâkim
rüzgâr yönü dikkate alýnmadan Konya þehrinin kuzey
ve kuzeydoðusunda kurulan organize sanayi böl-
geleri, þehir için özellikle kýþ mevsiminde büyük çevresel problemlere sebep olmaktadýr. Zira buradaki
rüzgârlarýn esiþ yönü kuzey, kuzeybatý istikametinden þehrin kurulduðu  güney, güneydoðu istikametine
doðrudur. Böylece rüzgârlar, sanayinin is ve dumanýný Konya þehir merkezine taþýyarak þehirde büyük
boyutlarda hava kirliliðini oluþturmaktadýr.

Konya þehrinde arazi planlamasý yapýlýrken çevresel etkenler göz önünde bulundurularak organize
sanayi bölgelerinin þehrin güney veya güneybatýsýnda kurulmasý gerekirdi. 

Fotoðraf 2: Konya Organize Sanayi Bölgesi

1. Aþaðýdaki fotoðraflarda Kaliforniya (ABD) eyaleti yer almaktadýr.  Bu fotoðraflarda görülen yerde-
ki arazi  kullanýmý ile yaþadýðýmýz çevredeki arazi kullanýmý arasýnda hangi farklar vardýr? Söyleyiniz.

2. Kaliforniya’daki planlý arazi kullanýmýnýn  saðladýðý faydalar nelerdir? Tartýþýnýz.

ETKÝNLÝKG
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Arazinin yanlýþ kullanýmýndan kaynaklanan çevre-

sel sorunlara Elâzýð þehrinde de rastlamaktayýz.

1955 yýlýnda hizmete giren çimento fabrikasý o

dönemde þehrin ileriye yönelik geliþim planlarý

düþünülmeden verimli tarým arazileri üzerinde inþa

edilmiþtir. Þehrin geliþmesine baðlý olarak fabrika

bugün þehir merkezinde kalmýþtýr (Fotoðraf 3).

Fabrikanýn çevreye verdiði zararlar doðrudan insan

saðlýðýný tehdit etmektedir. O civardaki tarýmsal

faaliyetler, fabrika kaynaklý çevre kirliliðinden ve

þehrin tarým arazilerinin olduðu alana doðru

geniþlemesinden olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Yukarýda verilen örneklerden de anlaþýlacaðý

üzere her türlü beþerî yapýnýn inþasýndan önce gele-

ceðe yönelik arazi kullaným planlarýnýn çok detaylý bir þekilde yapýlmasý gerekir. Bu planlamalar yapýl-

madýðý takdirde benzer örneklere Türkiye’de ve tüm dünyada rastlanmasý kaçýnýlmazdýr.

Arazinin yanlýþ kullanýmýnýn çevreye verdiði zararlarýn doðal olaylarý afet hâline getirdiði de bilinen bir

gerçektir. Yanlýþ planlamadan en fazla etkilenenler yerleþim merkezleri ve ulaþým hatlarýdýr. Bunu “Doðanýn

Ýntikamý” adlý haberi inceleyerek görelim.

Doðanýn Ýntikamý

“Karadeniz sahil yolunda dolguyla yol yapmak yanlýþtýr, deniz geri alýr.” diyen uzmanlar haklý çýktý.

Yolun Güngören mevkiinde dalgalar, milyonlarca dolar harcanarak yapýlan asfaltý söktü. Karlarýn erime-

si ve rüzgârýn þiddetiyle yükselen dalgalar, Rize'nin Fýndýklý ilçesi Güngören mevkisinde milyonlarca dolar

harcanarak yapýlan Karadeniz sahil yolunun bir kýsmýný alýp götürdü. Sular altýnda kalan güzergâhta

deniz doldurularak yol yapýlamayacaðý yolundaki mahkeme kararlarýna iþaret eden uzmanlar, uyarýlarý-

nýn dinlenmediðini ancak doðanýn kendisinden götürüleni geri aldýðýný söylediler.

Deniz doldurularak yapýlan yol, zaman zaman 4-5 m’yi bulan dalgalar tarafýndan dövüldü, dolguda

kullanýlan taþ ve kayalar sökülüp yolun üzerine fýrladý. Dalgalarýn geri çekilmesiyle çalýþma baþlatan

Karayollarý Genel Müdürlüðü ekipleri, denizin savurduðu kayalarý toplayarak kapanan yolu trafiðe açtý. 

Fiziki faktörler göz önünde bulundurulmadan yapýla-

cak her türlü yatýrým karþýmýza zaman veya emek kaybý

olarak çýkacaktýr. Bunun en güzel örneklerinden biri de

yapýldýðý hâlde uçuþa açýlamayan Antalya’nýn Gazipaþa

ilçesindeki hava alanýdýr (Fotoðraf 4). Havaalaný yapýlýr-

ken yakýnýndaki yüksek daðlýk alanýn dikkate alýnmama-

sý, uçuþ güvenliðini tehlikeye soktuðundan hava alanýnýn

uçuþ okuluna çevrilmesi düþünülmektedir. Farklý bir

amaç için kullanýlmasý gereken Gazipaþa’daki arazi, yan-

lýþ planlama neticesinde tahrip edilerek beton yýðýnlarýna

çevrilmiþtir. 
Fotoðraf 4: Gazipaþa Havaalaný

Basýndan, 03.02.2006

HABER KÖÞESÝS

Fotoðraf 3: Elâzýð Çimento Fabrikasý
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Aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz.
1. Yenilenemeyen enerji kaynaklarý nelerdir?

2. Atmosferdeki hangi gazlarýn seviyesindeki artýþ küresel ýsýnmaya neden olur?

3. Termik enerji nedir ?

4. Termik santrallerden kaynaklanan atýklar nelerdir ?

5. Açýk iþletmelerden kömür çýkarýlmasýnýn çevresel etkileri nelerdir?

6. Doðal kaynaklarýn aþýrý kullanýmlarý sonucu ortaya çýkan sorunlar nelerdir? Bir örnek vererek açýklayýnýz.

7. Doðal kaynaklarýn kullanýmýnda etkili olan faktörler nelerdir?

8. Ýnsanýn ihtiyaçlarýna göre doðal kaynak kullanýmý nasýl bir özellik gösterir? Örnek vererek açýklayý-

nýz.

9. Doðal kaynaklarýn hatalý kullanýmýnýn çevresel etkilerini örnek vererek açýklayýnýz.

10. Doðal kaynaklarýn zaman içinde kullaným alanýnýn ve deðerinin deðiþmesinde insanýn rolünü açýklayýnýz.

11. Sanayi Devrimi doðal kaynak kullanýmýndaki deðiþmede nasýl etkili olmuþtur?

12. Geçmiþten günümüze deðeri ve kullaným özelliði deðiþen doðal kaynaklara örnek vererek bu deðiþikliðin 

neden yaþandýðýný açýklayýnýz.

13. Doðal kaynaklarýn tüketim hýzlarý nelere baðlý olarak deðiþir? Örnek vererek açýklayýnýz.

14. Yaðmur ormanlarýnýn tahrip edilmesi sonucu ortaya çýkan çevresel sorunlar nelerdir? Açýklayýnýz.

15. Gelişmiş ülkeler doğal kaynak kullanımının ortaya çıkarabileceği olumsuz etkileri azaltmak için

hangi önlemleri almaktadır?

Aþaðýdaki  cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun kelimelerle  doldurunuz.
1. Çürüyen bitkilerin veya hayvan atýklarýnýn yakýlmasý ile elde edilen enerji kaynaðýna …………….. verilir.

2. Nükleer güç santrallerinde ………… ve …………….. madenleri kullanýlýr.

3. Termik santrallerin bacalarýndan çevreye ............., ................, ................ gibi zararlý gazlar yayýlýr.

4. Pulluk ve traktörün icadı ile ……………………………….arazilerinde artış olmuştur.

5. Nil Nehri üzerinde Aswan barajı’nın kurulması sonucunda …………...……...……,……......….......,

……………………………………….,…………………………………vb.sorunlar ortaya çıkmıştır.

6. Arazi planlamasının yapılacağı bölgede;.................................,...........................,..........................vb.

faktörler dikkate alınmalıdır.

7. Gelişmiş ülkeler ileri teknoloji kullanarak ve ……………… planlaması ile doğal kaynak kullanımının

ortaya çıkarabileceği olumsuz etkileri azaltmaktadır.

Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplandýrýnýz.
1. Uranyum gibi radyoaktif minerallerin atomlarý bölündüðü zaman (fizyon) ya da birleþtiði zaman (füzyon)

enerji açýða çýkaran radyoaktif minerallerden hangi enerji kaynaðý elde edilir?

A) Biyoatýk         B) Doðal gaz           C) Jeotermal         D) Nükleer    E) Hidroelektrik

2. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir ülkenin orman kullanımından kaynaklanan çevre sorunlarını

azaltmak için geliştirdiği uygulamalardan birisi değildir?

A) Ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilir ilkelere dayanması

B) Çevrenin korunmasına yönelik kanunların kabul edilmesi

C) Tarıma ayrılmış alanların ağaçlandırılması

D) Toplumda orman bilinci geliştirme amaçlı faaliyetler yapılması

E) Yaşlı ormanların gençleştirilmesi 

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME6

15. forma:Layout 1  27.04.2012  12:00  Page 223



B ölüm
8.

ÇEVRE VE TOPLUM

DOÐAL KAYNAKLARIN KÜRESEL ETKÝLERÝ

KONULAR

Temel Kavramlar

TEKNOLOJÝNÝN ÇEVRESEL ETKÝLERÝ

ATIKLAR

EKOLOJÝK DÖNGÜLERE ÝNSAN

MÜDAHALELERÝ

KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI

ÇEVRE SORUNLARININ 

SINIFLANDIRILMASI

Çevre sorunlarýKüresel ýsýnma
Atýklar
Geri dönüþüm
Döngülerin bozulmasý
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KONUYA BAÞLARKENy

1. Yukarıdaki fotoğraflarda hangi çevre sorunlarını görüyorsunuz?
2. Fotoğraflardan da yararlanarak çevre sorunlarını nasıl sınıflandırabilirsiniz?
3. Sizce dünyayı etkileyen çevre sorunlarından hangileri en büyük tehlikeyi oluşturmaktadır? 

Çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkinliklere dayanmaktadır. İnsan etkisiyle

doğada meydana gelen değişimler çeşitli çevre sorunlarına neden olmakta ve doğanın dengesini boz-

maktadır.  Çevre sorunları günümüzde önemli boyutlara ulaşmış ve hızla artmaktadır. Sanayileşme, tarım

ve tıp alanlarındaki yenilikler büyük nüfus artışını ve beraberinde de çevre sorunlarını gündeme getirmiş-

tir. Nüfusun hızla artması, denetimsiz kentleşme, küresel ısınma, doğal yaşamın bozulmaya yüz tutma-

sı, ozon tabakasının seyrelmesi, sera etkisi, katı atıklardaki artış, nükleer kirlenmeler, yeşil alanların azal-

ması, bitki ve hayvan türlerinin yok olmaya başlaması bugün söz konusu olan başlıca çevre sorunlarıdır.

ÇEVRE SORUNLARININ 
SINIFLANDIRILMASI
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Çevre sorun-
larına neden
olan olaylar

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

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

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

Katı atıklar ve
çöpler

Atmosferik
olaylar 

Kentleşme,
göç ve

şehirleşme

Doğal afetler

ETKÝNLÝKG
Aşağıda yer alan boş kutucuklara, örneklerdeki gibi, çevre sorunlarına neden olan olayları

yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Çevre sorunlarını yerel bölgesel ve küresel çapta önem sırasına göre sıralayarak yukarıda yer alan
kutucuklara yazınız.

ETKÝNLÝKG

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

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

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

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

.......................
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HABER KÖÞESÝS
Petrol Sızıntısı Kuş Cennetini Vurdu

Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısının oluşturduğu petrol tabakasının ABD'nin
Louisiana eyaleti açıklarında Chandeleur Takımadalarına ulaştığı açıklandı. Breton
Doğal Hayatı Koruma Bölgesi'nin bir parçası olan ve insanların yaşamadığı takı-
madalardaki pelikanlar ve diğer bazı kuşların petrole bulandıkları belirlendi. Ulusal
Denizcilik Kurumundan bir yetkili, adanın petrol kaplanmakta olduğu uyarısında
bulundu. Öte yandan kazanın meydana geldiği kuyulardan sızıntıyı önleme
çabaları da sürüyor. Sızıntının olduğu kuyuyu kapatmak üzere inşa edilen dev huni
denize indirilmeye başlandı. 90 ton ağırlığındaki huninin uzaktan kumandalı
denizaltılar kullanılarak indirilme işleminin iki gün sürmesi bekleniyor. 

1.5 kilometre derine yerleştirilecek dev huninin petrol sızıntısını yüzde 85
oranında önlemesi hedefleniyor.Ancak huninin kuyudaki hasarı daha da
kötüleştirerek daha fazla petrol sızıntısına neden olma riski de var yetkilileri deniz
yüzeyindeki petrol tabakasının koruma barikatlarını aşarak kıyıya vurmaya
başladığını duyurdu. Chandeleur Takımadalarının bir parçası olan Freemason Adası, petrolün kıyıları-
na vurduğu ilk kara parçası oldu. Adalar ayrıca sayısız çeşitlilikte canlılara ev sahipliği yapan bir kuş
cenneti. Kaygılar, petrol kirliliğinin ekonomik bağlamda denizciliğin can damarı olan bölgeye ağır bir
darbe vurmuş olmasına odaklanıyor.

Balıkçılığa etkisi: Karides avlamakta kullanılan teknelerin kaptanlarından
Dustin Chauvin: ''Geçim kaynağımızı sağladığımız yerler büyük hasar
gördü.'' dedi.Amerikalı yetkililer ise, kıyılara ulaşmasını önlemek için, sızan
petrolün bir kısmını kontrollü olarak yakmayı planlıyor.Petrol sızıntısı,
Louisiana açıklarındaki Deepwater Horizon adlı bir petrol platformunda
meydana gelen patlamanın ardından başlamıştı. 11 platform işçisinin
öldüğü patlamadan sonra devam eden petrol sızıntısı, birkaç Amerikan
eyaletinde denizleri ve kıyıları tehdit ediyor.
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ETKÝNLÝKG
Aşağıdaki çevre sorunları ile ilgili kavram ağında boş bırakılan yerleri kutucuklarda yer alan sözcüklerle doldu-
runuz.
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Dünyamýz, milyarlarca yýldýr kendisini  yenileyebilen mükemmel bir sisteme
sahiptir. Ancak bu sistem bugün ciddi bir tehlike ile karþý karþýya bulunmaktadýr.
Tehlikenin adý ise "insan etkinlikleri"dir. Özellikle XX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda baþ
döndürücü bir hýza ulaþan teknolojik ve endüstriyel geliþmeler, çevresel deðerlerin
tahribini hýzlandýrmýþtýr. Ozon tabakasýnýn seyrelmesi, tabiattaki biyolojik zengin-

liðin yok olmasý, iklim deðiþiklikleri, asit yaðmurlarý, erozyon, çölleþme, deniz ve okyanuslarýn kirlenmesi
gibi  sorunlar küresel bir boyut  kazanmýþtýr. Bu nedenle çevre kirliliði sadece insanýn fiziki yapýsý ve ruh
saðlýðýný deðil medeniyet ve kültür varlýklarýný da tehdit etmektedir. Küresel çevre sorunlarý hem zengin
ve geliþmiþ ülkeleri hem de geliþmekte olan ülkeleri etkilemektedir. 

KÜRESEL ÇEVRE 
SORUNLARININ YAYILIŞI

KONUYA BAÞLARKENy

Dünyamýz  insan faaliyetleri sonucunda büyük bir tehdit altýndadýr. Geliþen ve deðiþen teknolo-
jik olaylar çevresel kirlenmeyi de beraberinde getirmiþtir. Bu açýklamalardan ve yukarýdaki
fotoðraflardan hareketle;

1. Fotoðraflarda hangi çevre sorunları görülmektedir? Söyleyiniz.
2. Tespit ettiðiniz sorunlardan yola çýkarak bunlara neden olan insan faaliyetlerinin neler

olduðunu söyleyiniz.

A. KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI

1.Küresel Isýnma ve Ýklim Deðiþikliði

Günümüzde çevre alanýndaki temel sorunlarýn baþýnda küresel ýsýnma ve buna baðlý olarak ortaya
çýkan olumsuz etkiler gelmektedir. Küresel ýsýnma, insanlarýn çeþitli aktiviteleri sonucunda meydana
gelen ve sera gazlarý olarak nitelenen bazý gazlarýn atmosferde yoðun þekilde artmasýyla yeryüzüne yakýn
atmosfer tabakalarý ile yeryüzü sýcaklýðýnýn yapay olarak artma sürecidir.

Dünyayý dev bir sera gibi düþününüz. Seranýn cam çatýsýný da karbon gazlarý olarak hayal ediniz. Nasýl
ki cam güneþ ýþýðýný seranýn içine geçirip ýsýnýn dýþarý çýkmasýný önlüyorsa yeryüzünün çevresini saran
atmosferde giderek yoðun bir katman oluþturan ve insan etkinlikleri sonucu artan karbon gazlarý da
güneþ ýþýðýný dünyaya geçirirken ýsýyý dýþarý býrakmayarak dünyamýzýn ýsýnmasýna neden olmaktadýr. 
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Atmosferde doğal olarak bulunan CO2 ve diðer sera gazlarý, dünyanýn ortalama sýcaklýðýnın yak-
laþýk 15 oC düzeyinde kalmasýný saðlar. Ancak fosil yakýtlarýn tüketilmesi ve orman alanlarýnýn yok edil-
mesi sonucunda 1750 yýlýndan bu yana atmosferdeki CO2 birikimi % 30, CH4 birikimi % 150, N2O biri-
kimi % 17 oranýnda artmýþtýr.

Dünyada sera etkisi yaratan çevre sorunlarýnýn % 46'sý enerji tüketimi, % 24'ü sanayi faaliyetleri,
%18'i ormansýzlaþma, % 9'u tarým ve % 3'ü de diðer kaynaklarýn yarattýðý emisyonlar nedeniyle oluþ-
maktadýr. Küresel ýsýnma ve iklim deðiþimi birbirini tetiklemektedir. Buna baðlý olarak meydana gele-
bilecek felaketler zinciri;

* Buzullarýn erimesi, deniz suyu seviyesinin 60 cm kadar yükselmesi, taþkýnlar, 
* Deniz seviyesindeki değişimler ve kýyý kesimlerde toprak kaybý,
* Temiz su kaynaklarýnýn denize karýþmasý ve su sorunu, 
* Yüksek sýcaklýk artýþýyla görülen aþýrý buharlaþma ve kuraklýk, 
* Yangýnlar, 
* Göl ve ýrmak sularýnda % 20'lik azalma, bu deðiþikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türlerinin

yok olmasý ya da azalmasý, 
* Bazý bölgelerde aþýrý ýsýnma nedeniyle virüs türlerinde deðiþiklik olmasý ve salgýn hastalýklarýn

geliþmesi, oluþacak göç dalgasýyla yerel ve global ölçekte taþýma kapasitesinin  aþýlmasý ve bunun
sonucunda sorunlarýn yaygýnlaþmasý þeklinde seyredeceði ileri sürülmektedir.

Türkiye için geliþtirilmiþ iklim modellerine göre küresel ýsýnma sonucu ülkemizde beklenen en
önemli tehlike, su sorunudur. Bunun yaný sýra tarým ve orman ürünlerinde azalýþa, su kaynaklarýnýn
tükenmesi sonucu enerji sýkýntýsýna, kýyý kesimlerden iç kýsýmlara doðru nüfus hareketine neden olma-
sý beklenmektedir. Son yýllarda ülkemizdeki aðaç kurumalarýndaki hýzlý artýþýn ve zararlý böcek salgýn-
larýnýn çoðalmasýnýn asýl nedeni de susuzluktur.

Aşağıdaki grafikde belli dönemlere ait dünya sýcaklýk ortalamasý ve dünyadaki karbondioksit oran-
larý verilmiþtir. Grafikden hareketle aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz.

* Atmosferdeki karbondioksit oranýndaki artýþýn nedenlerini söyleyiniz.
* Atmosferdeki karbondioksit artýþýn sonuçlarý nelerdir?
* Hangi yakýtlarýn kullanýmýnda karbondioksit oraný artar?
* Grafikte sıcaklıkla karbondioksit arasýndaki iliþkiyi açýklayýnýz?

ETKÝNLÝKG
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1960'larýn sonlarýndan bu yana Kuzey Yarýmküre'de kar örtüsünde % 10'luk bir
azalma olmuþtur. Orta ve daha yukarý enlemlerde göl ve nehirlerin yýllýk buzla
kaplý kalma sürelerinde yaklaþýk iki haftalýk bir kýsalma gerçekleþmiþtir. XX. yüzyýl
boyunca dað buzullarýnda büyük çapta zirveye doðru çekilmeler yaþanmýþtýr.
Önümüzdeki süreçte de okyanuslarýn ýsýnmasýyla dað buzullarýnýn ve kutuplardaki buz
örtüsünün erimeye devam etmesi beklenmekte ve deniz seviyelerinin de 90-100
cm yükseleceði tahmin edilmektedir. XX. yüzyýl boyunca deniz seviyelerinde 10-
25 cm bir artýþ olduðu saptanmýþtýr.

Sibirya'nýn batýsýnda 11 bin yýldýr donmuþ  bulunan ve yaklaþýk Fransa ve
Almanya büyüklüðündeki turbalýklar, küresel ýsýnmanýn etkisiyle 3-4 yýldýr erimeye

baþladý. Son 40 yýl içinde bu yörede 3 oC’luk bir sýcaklýk artýþý görüldü. Artýk geri
dönüþü olmayan bu erime olayýnýn sonucunda atmosfere milyarlarca ton metan
gazý dâhil olacak. CO2 gazýndan 20 kat daha fazla ýsý tutabilme özelliði olan CH4

gazýnýn bu düzeyde atmosfere salýnýmý, küresel ýsýnma hýzýný ve þiddetini bugüne
kadar yapýlan tahminlerin üzerinde arttýracaktýr.

Deniz seviyesinde görülecek yükselme, birçok kýyý bölgesi yerleþimini olumsuz
yönde etkileyecektir. Örneðin, deniz seviyesinde meydana gelecek 100 cm'lik bir
artýþla Hollanda'nýn % 6'sý, Bangladeþ'in % 17,5'i ve birçok adanýn ya tümü ya da
büyük bölümü sular altýnda kalacaktýr. Denizlerdeki yükselme kýyý ekosistem-
lerinde büyük deðiþiklikler yaratacak, denizlere yakýn alçak düzlüklerde yeni
bataklýklar meydana gelecektir. Denizlerin karalar üzerinde ilerlemesi ile oluþacak
arazi kayýplarýnýn yanýnda kýyý erozyonlarýnda da artýþlar görülecektir.

Gece sıcaklarındaki artış, gündüz sıcaklıklarındaki artıştan fazla olacak. Bu
durumda karalar, geceleri eskisi kadar soğumaya fırsat bulamayacak. Yazla kış,
geceyle gündüz arasındaki sıcaklık farkının azalması, bütün dünyadaki rüzgâr
çeşitlerini etkileyecek; fırtınaların yoğunluğu, gücü ve rotaları değişecek.

Isýnmayla birlikte okyanus ve denizlerden daha fazla su buharlaþacak ve dünya
daha rutubetli olacaktýr. Bunun sonucunda yaðýþlar artacaktýr. Kýtalar üzerine
düþen yaðýþ miktarý son yüzyýl içerisinde % 1'lik bir artýþ göstermiþtir. Gücünü
suyun buharlaþmasýndan alan kasýrgalar, muhtemelen daha da güçlenecektir. El
Nino Kasýrgasý önceki yüz yýllýk periyotla karþýlaþtýrýldýðýnda son 20-30 yýllýk
süreçte daha sýk, uzun süreli ve þiddetli görülmeye baþlanmýþtýr. 1991 Mayýs ayýn-
da Bangaldeþ'te "Adsýz Siklon" 1993 Mart ayýnda Kuzey Amerika'da "Kýþ Fýrtýnasý"
ve 2004 yýlý boyunca ABD'de 1727 kasýrga olayý yaþanmýþtýr. 

Sert ve devamlý rüzgârlar, suyun topraktan daha hýzlý bir þekilde buharlaþmasý-
na yol açacak, bu da bazý bölgelerin eskisinden daha da kurak olmasýna neden
olacaktýr. XX. yüzyýl boyunca orta ve daha yukarý enlemlerdeki kýtalar üzerine
düþen yaðýþta % 5-10 artýþ saptanmýþtýr. Yoðun yaðýþ sýklýðýnda da % 2-4'lük artýþ
(24 saatte 50 mm) görülmüþtür. Buna karþýlýk subtropikal alanlardaki karalara
düþen yaðýþta % 3'lük azalma olmuþtur. Özellikle Kuzey ve Batý Afrika ve Akdeniz
ülkelerinin bazýlarýnda düþük yaðýþlar görülmüþtür. Son 10 yýlda Asya ve Afrika
gibi bazý kýtalarda kuraklýk ve sýcaklýk  þiddetini artýrmýþtýr.

Küresel iklim deðiþimi, karalara ve sulara ait tüm ekosistemlerde þimdiden tah-
min edilmesi çok güç olan dengesizlikler meydana getirecektir. Canlý ve cansýz
çevrenin doðal dengesi bozulacak bu da canlýlarýn temel yaþam süreçlerinden
olan ekolojik çevrimleri etkileyecektir. Tüm canlýlar için temel ekolojik yaþam
koþullarý ortadan kalkacaktýr. Örneðin, bitkisel planktonlarýn zarar görmesiyle
dünya oksijen üretiminin % 50 ile % 60'ýný saðlayan bu kaynaðýn verimi ve üretim
gücü ciddi anlamda düþecektir.

OKUMA METNÝ.
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Endüstriyel faaliyetler, konutlarda ýsýnma amaçlý olarak kullanýlan fosil yakýtlar, motorlu taþýtlardan
çýkan egzoz gazlarý ve termik santrallerdeki faaliyetler sonucunda hava kirlenmekte ve kükürt dioksit,
azot oksit, partikül madde ve hidrokarbon çevreye yayýlmaktadýr.  Havada 2-7 gün asýlý kalabilen bu
kirleticiler, su partikülleri ile tepkimeye girerek asit meydana getirmekte ve yaðmurlarla birleþerek
yeryüzüne asit yaðmurlarý olarak inmektedir (Resim 1).

2. Asit Yağmurları

Asit yaðmurlarý, hayvan ve bitkiler gibi canlý varlýklara zarar vermekle kalmaz taþýnmaz kültür varlýk-
larýný da olumsuz yönde etkiler. Örneðin, kent içi ya da kent dýþýndaki tarihî binalar, açýk hava müzeleri,
binlerce yýllýk antik kentlere ait yapýlar veya Nemrut Daðý’nda olduðu gibi taþ anýtlar asit yaðmurlarýyla
yýpranmakta ve daðýlmaktadýr.

Asit yaðmurlarýnýn en büyük etkisi ormanlar üzerinde görülmektedir. Asidik yaðýþlar, aðaçlarýn yaprak-
larýndaki büyüme ve geliþmeyi engellemektedir. Yeryüzüne inen asit yaðmurlarý, suya ve topraða geçerek
bunlarýn yapýlarýný deðiþtirmekte böylece toprak ve suyla iliþkide olan canlýlar zarar görmektedir.

Havadaki karbon tozlarý, katý parçacýk-
lar, karbonmonoksit, kükürtdioksit, doy-
mamýþ hidrokarbonlar, aldehitler ve diðer
kanserojen maddeler insanlarda solunum
yollarý hastalýklarý, nefes darlýðý, akciðer
kanseri gibi çeþitli hastalýklara yol açar.

Asit yaðmurlarý, göl ve akarsularda asit
dengesini bozarak tüm canlýlarý etkilemekte
hatta bazý türlerin ölümüne yol açmaktadýr.
Balýklar sudaki asitlik deðiþimine çok
duyarlý olduklarý için böyle sularda yaþaya-
mazlar. Baltýk ülkelerindeki göller, Ýngiltere'deki
aðýr sanayi bölgelerinden kaynaklanan asit
yaðmurlarý ile asitleþmiþ ve bu göllerde
birçok balýk türü yok olmuþtur.

3. Ozon Seyrelmesi

Atmosferdeki ozon gazý için çok hassas bir denge söz konusudur. Ozon gazý, atmosferin üst kat-
manlarýnda bir tabaka oluþturarak güneþten gelen öldürücü ýþýnlarý filtre eder. Bu sayede yeryüzüne
ulaþabilen zararlý ýþýn miktarý canlý varlýklar için yararlý bir þekle dönüþür. Ancak bu gaz tabakasýnýn
seyrelmesi ya da delinmesi söz konusu olduðunda kendisinden beklenen iþlevleri yerine getiremez ve
güneþ ýþýnlarý canlýlar için gerçek bir tehlike hâline gelir. 

Bunun yaný sýra güneþ ýþýðýnda fotokimyasal tepkimeye giren egzoz gazlarý, kirli havadaki duman
bulutlarýnda ozon ve azotdioksit oluþturmaktadýr. Böylece atmosferin yeryüzüne yakýn alt kýsýmlarýnda
da bir ozon kirliliði meydana gelmektedir. Son yýllarda dünyamýzdaki en önemli çevre sorunlarýnýn
baþýnda  ozon kirliliði ile ozon tabakasýndaki seyrelmeler ve delinmeler gelmektedir. 

Ozon bir sera gazý olduðu için ozon deðiþimi ve iklim deðiþikliði arasýnda önemli bað vardýr.
Geçtiðimiz 10 yýllýk periyotlarda meydana gelen stratosferik ozon seyrelmesi ve küresel troposferik
ozondaki artýþlar, iklim deðiþikliðini olumsuz yönde etkilemektedir.

Resim 1: Asit yaðmurlarýnýn etkileri

16. forma:Layout 1  27.04.2012  12:01  Page 232



233Doðal Kaynakların Küresel Etkileri

4. Orman Tahribi

Ormanlar, sahip olduklarý biyolojik çeþitlilikle yeryüzündeki en deðerli ekosistemler arasýndadýr
(Harita 1). Ormanlar, ham madde kaynaðý olmasý dýþýnda tüm canlýlarýn yaþamýnda önemli yeri olan
ekolojik süreçler bakýmýndan da büyük deðerlere sahiptir. 

Ormanlar, tarihin hiçbir döneminde, son yüzyýl içinde yaþadýðý gibi bir yok olma sürecine
girmemiþtir. Bu yok olma sürecinin en önemli sebebi insan faaliyetleridir. Bunlar arasýnda
sürdürülebilir olmayan odun üretimi, yapýlaþma, yangýnlar, aþýrý otlatma, tarým alaný  açma  gibi
faaliyetler vardýr. Bugün üç milyar hektar orman alaný yeryüzünden silinmiþtir. Son yýllarda dünya
genelinde ormanlarýn saðlýk durumu bozulmuþ ve biyolojik çeþitlilikte önemli kayýplar yaþanmýþtýr.
Uygun þekilde ve uygun yerlerde yapýlmayan aðaçlandýrma çalýþmalarý da doðal çevre üzerinde olum-
suz etkiler oluþturabilmektedir.

Ormancýlýk dýþý etkinliklerinin yol açtýðý hava kirliliði yüzünden ormanlar yok olmaktadýr. Yataðan'da
kurulan termik santralin sebep olduðu kirlilik sonucu çevredeki ormanlar kurumuþtur. Ormanlar için
bir diðer önemli tehdit, yangýnlardýr. Orman yangýnlarý, bitkiler ve diðer canlýlarýn ölümüne neden
olarak inanýlmaz boyutlarda ekolojik yýkýmlarla sonuçlanmaktadýr. Ýstatistiklere göre orman yangýn-
larýnýn büyük bir kýsmý insan kaynaklýdýr.

Tablo 1: Bazı kýtalarýn 2000-2010 yýllarý arasýnda orman 
alanlarýndaki deðiþim (FAO)

Grafik 1: Dünya ormanlarýnýn daðýlýmý (%) (FAO - 2010)

Ülkeler

2000-2010’da
en fazla

orman kaybı 
(1000 ha/yıl)

Ülkeler

2000-2010’da
en fazla

orman artışı 
(1000 ha/yıl)

Brezilya -2.642 Çin 2.986

Avustralya -562 ABD 383

Endonezya -498 Hindistan 304

Nijerya -410 Vietnam 207

Tanzanya -403 Türkiye 119

Demokratik
Kongo Cum.

-327 İspanya 119

Myanmar -311

Kýtalar

2000-2010’da ormanlýk
alanlarýn artýþ - azalýþ
miktarları ve oranlarý

Afrika -3.414

Asya 2.235

Kuzey ve Orta
Amerika

-10

Avrupa 676

Dünya -5.211

Okyanusya -700

Güney Amerika -3.997

İsveç

-0.49

1000 ha/yıl %

0.39

-0.00

0.07

-0.13

-0.36

-0.45

81

Yukarýdaki grafikte dünya orman varlýðýnýn
daðýlýmýna baktýðýmýzda oranlar arasýnda eþitlik
olmadýðýný görürüz.

Tablo 1’de yer alan kýtalarýn 2000 - 2010
orman artýþ ve azalýþý oranlarýna baktýðýmýzda Asya
kıtası hariç tüm kıtalarda deðiþik nedenlerden
dolayý ormanlar tahrip edilmiþtir. Ormanlarýn tahrip
edilmesi doðal denge üzerinde de olumsuz etkiler
meydana getirmekte ve çevresel kirlenme hýz
kazanmaktadýr. 

Dünyadaki tüm orman varlýðý yaklaþýk 4,3
milyar hektardýr. 2000 - 2010 yılları arasında
ülkeler bazında orman kayıplarına baktığımızda
en fazla orman alanı kaybı yaşanan ülke
Brezilya olurken, en fazla orman alanı artışı
yaşanan ülke ise Çin olmuştur. Türkiye’de aynı
dönemde en fazla orman artışı yaşanan beşinci
ülke olmuştur.

Tablo 2: 2000-2010 yýllarý arasýnda orman alanlarýndaki en çok 
deðiþimin yaşandığı ülkeler (FAO)

%
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B. KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARININ YAYILMA SÜRECÝ

Çevre kirliliði, özellikle 1800'lü yýllarýn baþlarýnda petrol ve petrol türevlerinin yaygýn olarak kullanýl-
maya baþlanmasýyla büyük bir ivme kazanmýþtýr. Petrol ürünleri gerek enerji için yakýt olarak kullanýmý
gerekse birçok temel malzeme üretimi için ham madde özelliðinde olmasý ve bu malzemelerin (plas-
tik, katran, aðýr yaðlar, sentetik kauçuk vb.) büyük bir süratle üretilip çevreye saçýlmasý nedeniyle çevre
kirliliðini büyük ölçüde etkilemiþtir.

Çevre sorunlarý ilk kez II. Dünya Savaþý sonrasý ortaya çýktýðýnda bunlarýn sanayileþmenin bir sonu-
cu olduðu ve sadece bulunduklarý bölgeleri ilgilendirdiði sanýlýyordu. Bu yüzden çevre sorunlarýyla ilgili
çözüm ve bilinç de bölgesel ve mahalli olarak düþünülüyordu. Çevre sorunlarýnýn ortaya çýktýðý
bölge/bölgelerde yaþamayan insanlar, bu sorunlara ilgi duymadýklarý gibi çözümü konusunda da bir
endiþe taþýmýyorlardý.

Çevre sorunlarýnýn insanlýk üzerindeki etkilerinin tam olarak anlaþýlmasý son yirmi yýlda meydana
geldi. Daha önceleri su ve hava kirlenmesi olarak görülen ve daha çok sanayi bölgelerinde rastlanan
çevre sorunlarýnýn toksik atýklardan ozon tabakasýnýn incelmesine, tabiattaki biyolojik zenginliðin yok
olmasýna yani bazý canlý türlerinin bir daha var olmamak üzere yok olmasýna, iklim deðiþikliklerine,
deniz ve okyanuslarýn kirlenmesine kadar uzandýðý görülmüþtür. Þimdi bu sorunlarýn temel niteliðine
dikkat çekmek istiyoruz. Zira bu sorunlarýn bazýlarý global iken bir kýsmý bölgesel ve diðer bir kýsmý ise
mahalli sorunlar olarak karþýmýza çýkmaktadýr.

Ýnsanýn Çevre Üzerindeki
Etkisi

Soruna Neden Olan Ýnsan
Faaliyetleri

Sonuçlarý

Çevre Kirliliði
Nüfus artýþý, sanayileþme, kentleþme,
teknoloji, turizm, yanlýþ arazi kullanýmý

* Hava, su,toprak kirliliði
* Radyoaktif kirlilik
* Besin kirliliði
* Ses, ýþýk ve görsel kirlilik.

Katý atýk sorunu

Flora ve Faunaya verdiði zarar

1. Orman tahribi

2. Bitki ve hayvan türlerinin 
tahribi

3. Zararlý bitki ve hayvanlarýn 
çoðalmasý

1. Orman yangýnlarý, yanlýþ aðaçlandýrma
çalýþmalarý, yaðmur ormanlarýnýn kesilme-
si, sanayileþme, aþýrý otlatma, tarým alaný
açma, çevre kirliliði
2. Nüfus artýþý, yapay çevrenin oluþturul-
masý,bitkilerin kimya sanayi ham maddesi
olarak kullanýlmasý, avlanma ve hayvan
ticareti, kültür hayvancýlýðý, yabancý tür-
lerin yayýlmasý, çevre kirliliði
3. Zararlýlardan korunma ve ekonomik
faaliyetlerin devamý için bilinçli olarak tür-
lerin taþýnmasý, ulaþým araçlarýyla
farkedilmeden taþýnan türler

1. Su kaynaklarý azalýr.
Su dolaþýmý zayýflar.
Hava kirlenir.
Erozyon artar.
Ekolojik denge bozulur.
Çölleþme artar.

2. Biyolojik çeþitlilik zarar görür.
Bazý türler yok olur.
Ekolojik denge bozulur.

3. Yerli türler yok olur ekosis-
temler zarar görür.

Þehirleþme Nüfus artýþý, göç, sanayileþme 

Çarpýk kentleþmenin oluþturduðu
sorunlar
* Doðal çevre kirliliði
* Kültürel çevre kirliliði

Aþaðýdaki metinler yukarýdaki tabloda yer alan insan faaliyetlerinin çevre üzerine olan etkilerinin yol
açtýðý sorunlarý örneklemektedir. Sizler de insanlarýn çevreye verdiði zararlarý gösteren baþka örnekler
bularak yazýnýz. Bulduðunuz örnekleri sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

Zararlý bitki ve hayvanlarýn çoðalmasý; Madagaskar Adasý’na getirilen keçiler, ormanlara zarar vererek
ormanlarýn azalmasýna neden olmuþtur. Orman tahribi sonucu erozyon çok hýzlý bir þekilde artmýþtýr.

Bitki ve hayvan türlerinin tahribi; su samurlarý balýkçýlar tarafýndan yok edildiklerinde bir süre balýk
artýþý gözlenmiþtir. Balýklarda daha sonra azalma tespit edilmiþtir. Bu durum araþtýrýldýðýnda su
samurlarýnýn hasta balýklarý yiyerek balýklardaki hastalýðýn yayýlmasýný engelledikleri ortaya çýkmýþtýr.

Su kirliliði; Avrupa’da içme suyu saðlayan kuyularýn büyük bir bölümü kimyasal yapýsýnýn deðiþmesi
nedeniyle kapatýlmýþtýr.

ETKÝNLÝKG
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Günümüzde dört bir tarafýmýzý saran teknoloji bir yandan hayatýmýzý kolaylaþtýrýrken bir yandan da
saðlýðýmýzý tehdit etmektedir. Teknolojinin nimetlerinden yararlanmanýn saðladýðý avantaj bizleri teknolo-
ji mi saðlýk mý ikilemine sürüklemektedir. Teknolojik geliþmelerden etkilenen sadece insanlar deðildir.
Bu konudaki geliþmelere hiçbir etkisi olmayan bitki ve hayvanlar da maalesef olumsuz etkilenen
taraflardýr. Sýnýrsýz olmayan doðal kaynaklar hoyratça kullanýlmakta ve teknoloji ilerledikçe bu kay-
naklarýn elde edilmesi ve tüketilmesi daha da kolaylaþmaktadýr. Önceleri balta kullanýldýðý için fazla
tahrip edilemeyen ormanlar, günümüzde geliþmiþ teknolojik aletlerle acýmasýzca yok edilmektedir.

TEKNOLOJÝK GELÝÞMELERÝN ORTAYA ÇIKARDIÐI ÇEVRE SORUNLARI NELERDÝR?

Kirlenme çeþitlerinin doðal ve beþerî nedenleri vardýr. Biz burda teknolojik geliþmeler sonucu ortaya
çýkan yani beþerî nedenlere baðlý olan kirlenme üzerinde duracaðýz.

1. Su Kirlenmesi
Çevre kirlenmesinden en çabuk, en kolay ve en çok etkilenen sudur.

Çünkü her türlü kirlilik suyla temizlenmektedir. Teknolojik geliþmelere baðlý
olarak fabrika atýklarý, deniz taþýtlarýndan çýkan yanmýþ yaðlar, mazot ve
katranlar, ilaç ve kâðýt fabrikalarýndan çýkan zararlý kimyasal maddeler, tarým
ilaçlarý ve gübreler, evlerde kullanýlan bulaþýk deterjanlarý deðiþik yollarla
sulara karýþýr ve kirlenmeye yol açar (Fotoðraf 1).

Su, biyolojik kirlenme sonucunda önemli bir hastalýk kaynaðý hâlini alýr.
Sularda fenol türevleri, kurþun, amonyak olduðunu düþünerek bunlarýn
hangi hastalýklara yol açtýðýný görelim. 

Fenol türevleri: Beyinde ve dolaþým sisteminde bozukluk, böbrek yetmezliði, boðazda þiddetli
yanma, kusma, mide kanamasý, mide kramplarý, þok, solunum durmasýna yol açar. 

Kurþun: Beyin, böbrekler, karaciðer ve mide, baðýrsak sistemi ile kemik iliðinde hastalýklara yol açar. 
Amonyak: Boðaz, yemek borusu ve baðýrsak sisteminde tahriþler, bulantý, kusma, mide aðrýlarý gibi

rahatsýzlýklara yol açar.

2. Toprak Kirlenmesi
Topraða karýþan deterjanlar, kimyasal gübreler, klorlu veya cývalý tarým ilaçlarý, sanayi atýklarýndan

asitler, sönmemiþ kireç, amonyak, maden cevherinin iþlenmesi sonucu meydana gelen zararlý atýklar,
nükleer santrallerde meydana gelen sýzýntýlar, çok derinlere gömülmesi gerektiði hâlde yüzeysel olarak
gömülen kimyasallar topraðý kirletmektedir.

1. Teknolojik geliþmelere baðlý olarak ortaya çýkan çevre problemlerine dünyanýn en çok nerele-
rinde rastlanýr? Söyleyiniz.

2. Aþaðýdaki fotoðraflarda hangi kirlilik çeþitleri söz konusudur? Söyleyiniz. Bunlarýn ortaya çýkýþýn-
da teknolojinin rolünü tartýþýnýz.

TEKNOLOJÝNÝN ÇEVRESEL ETKÝLERÝ

KONUYA BAÞLARKENy

Fotoðraf  1: Bir su kirliliði
örneði
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3. Hava Kirlenmesi

Günümüzde hava kirliliðinin yoðun olarak yaþanmasýnda etkili olan faktörlerden biri sanayinin
geliþmesi ile kullanýlan teknolojik araçlardýr. Volkanik patlamalar, orman yangýnlarý gibi doðal yollarla olan
hava kirliliðini yine doða kýsa sürede temizlemektedir. Fakat insanlarýn neden olduðu hava kirliliðine doða
çözüm üretemez olmuþtur.

Sanayi tesislerinden, taþýtlarýn egzozlarýndan çýkan gazlar havayý kirleten baþlýca nedenlerdir. Dünyada
özellikle trafik yoðunluðunun fazla olduðu þehirlerde kendine has hava kirlenmeleri görülmektedir
(Fotoðraf 2).

Londra Tipi Hava Kirlenmesi 

Endüstri kuruluþlarý ile binalarýn ýsýtýlmasýnda kullanýlan fosil nitelikli yakýt maddelerin yanmasý sonu-
cu çýkan gazlarýn oluþturduðu dumanýn sisle karýþmasýyla oluþan hava kirliliðine Londra tipi hava kirlen-
mesi denir. Londra tipi hava kirlenmesinin en önemli özelliði kükürtoksitlerin suyla birleþmesi sonucu
kirliliðin tehlikeli boyutlara ulaþmasýdýr. Londra’da 1952 yýlýnda kükürtdioksit (SO2), sis ve duman karýþýmý
olan hava tabakasý þehri bir battaniye gibi örtmüþ ve 4000 kiþinin ölümüne yol açmýþtýr. Bu tip kirlenme
ilk kez Londra’da görüldüðü için Londra tipi hava kirlenmesi adýný almýþtýr. Ülkemizde bazý büyük
kentlerde zaman zaman Londra tipi hava kirlenmesine rastlanmaktadýr. Bu tip hava kirlenmesinde ölüme
yol açan karbondioksit birikimi ve sülfürik asit yoðunlaþmasý görülür. Cilt ve gözlerde tahriþe, bronþit ve
amfizem gibi solunum yolu hastalýklarýna yol açar. Metallerde paslanma, aþýnma ve renk deðiþikliðine,
betonda kalkmalara, kalker, kum taþlarý, kiremit ve boyalarýn bozulmasýna, topraðýn asitlenerek verim-
sizleþmesine neden olur.

Los Angeles Tipi Hava Kirlenmesi 

Los Angeles tipi hava kirlenmesi egzoz gazlarýnýn (karbonmonoksit, hidrokarbon ve azotoksit ile
sülfüroksitler ve katký maddeleri) güneþ ýþýnlarýnýn etkisiyle karbon dioksite dönüþmesidir. Okyanustan
gelen sisin de etkisiyle oluþan bu tip hava kirliliði canlýlarýn saðlýðýný olumsuz yönde etkiler. Özellikle
gözlerde tahriþ, astým, bronþit, amfizem gibi hastalýklar ile dolaþým ve solunum sistemlerini etkileyerek
vücuda oksijen girmesini engeller. Buna baðlý olarak kalp ve damar hastalýklarý oluþur. Ülkemizde araç
trafiðinin yoðun olduðu kýyý þehirlerimizde özellikle Ýstanbul'da bu tip hava kirliliðine zaman zaman rast-
lanýlmakladýr.

Fotoðraf 2: Havasý teknolojik geliþmelere yenik düþen Houston (ABD)

Toprak kirlenmesi, içinde yaþayan canlýlarýn solunum, beslenme gibi yaþamsal fonksiyonlarýný tehli-
keye sokar, tarýmda verimi azaltýr, çiftçiler için olumsuz sonuçlar doðurur.

16. forma:Layout 1  27.04.2012  12:01  Page 236



237Doðal Kaynakların Küresel Etkileri

OKUMA METNÝ.

4. Radyoaktif Kirlenme

Bazý maddelerin çevreye yaydýðý zararlý ýþýnlara ve parçacýklara (partikül)
radyasyon denir. Öldürücü dozu dahi gözle görülmez. Doðal olanlarýn dýþýnda
yapay radyasyon kaynaklarý da vardýr. Nükleer reaktörler, parçacýk hýz-
landýrýcýlar, X ýþýný makineleri, yakýt iþleme tesisleri, radyoaktif izotop kullanýmý,
nükleer silah ve bombalar yapay radyasyon kaynaklarýdýr. ABD’nin 1945’te
Nagazaki ve Hiroþima’ya attýðý atom bombasý, 1986’da Ukrayna’daki Çernobil
Nükleer Santrali’nde meydana gelen patlama çok önemli çevre sorunlarýna
neden olmuþtur. Bu olaylarýn sonucunda insanlar ölmüþ; su, hava ve toprak
kirliliði yaþanmýþtýr. Ukrayna ile Türkiye arasýnda Karadeniz olmasýna raðmen
bu patlamanýn etkisi ülkemize kadar ulaþmýþ ve radyasyondan dolayý çay ihracatýmýz düþmüþtür.

Cep Telefonunun Zararýna Karþý Korumalý Cep
“Cep telefonunun yaydýðý radyasyonun insan saðlýðýný olumsuz etkilemesi konusundaki yaygýn

kanaat yeni icatlara neden oluyor. Telefonlarýn yaydýðý radyasyonun yan etkilerinden müþterilerini koru-
mak isteyen bir hazýr giyim firmasý, hazýrladýðý ceketlere özel bir teladan yapýlmýþ telefon cepleri ekledi.
X-Shield ismi verilen ve Alman ordusunu radyasyon etkisinden korumak için geliþtirilen bu malzemenin
cep telefonu ile benzeri cihazlarýn yaydýðý elektromanyetik radyasyonu % 99 oranýnda engellediði belir-
tiliyor.”         

Basýndan, 12.12.2006

Bilgi Çaðýnýn Zehirli Atýklarý: E-Atýklar / Elektronik Atýklar 
Bilgi Çaðýnda çevrecileri korkutan çok önemli bir olay da teknolojik atýklardýr. Sadece 2003 yýlýnda,

Amerika'da 63 milyon kiþisel bilgisayar atýk/çöp sahalarýna gönderilmiþtir. Her kiþisel bilgisayar, büyük
bir kýsmý monitörde olmak üzere yaklaþýk 1,8 kg kurþun içermektedir. Bunlarýn yanýnda az miktarda
zehirli/toksik kadmiyum ve cýva da bulunmaktadýr. Bu toksik maddeler birleþerek birçok  atýk oluþtur-
makta, bunlar çöpe atýlmakta veya geliþmiþ ülkelerden çevre duyarlýðý fazla olmayan ülkelere gönderil-
mektedir. Örneðin, ABD bugün elektronik atýklarýnýn yaklaþýk %50'sini deniz aþýrý ülkelere göndermekte-
dir. Geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde elektronik atýk (bilgisayar, monitör, entegre devreler, telefon-
lar, TV, elektronik parçalar/cihazlar vs.) sorunu çok önemli boyutlara ulaþmaktadýr. Bunun çözümü için
sorun daha da büyümeden bunlarý geri kazanabilecek teknolojilerin uygulanýp yaygýnlaþmasýna ihtiyaç
vardýr.

Ülkemizde de e-atýklar (özellikle bilgisayar, monitör, TV, cep telefonu, elektronik parçalar vs.) artýk
önemli bir sorun hâline gelmeye baþlamýþtýr. Bu elektronik atýklardan geri kazanýlabilecek kýymetli metal-
lerin (bakýr, alüminyum, altýn vs.) emniyetli bir þekilde geri dönüþüm yöntemleri geliþtirilmeli ve zehirli
metaller (kurþun, kadmiyum, cýva vs.) toprak, hava ve suya karýþmadan yok edilmelidir.

Kaynak: Prof. Dr. Muammer Kaya, Bilgi Çaðýnýn Zehirli Atýklarý: E-Atýklar/Elektronik Atýklar

5. Besin Kirlenmesi

Hava, su ve toprak kirlenmesinin bir sonucu olarak besin kirlenmesi ortaya çýkar. Sulardaki zehirli atýk-
lar balýklarýn bünyesinde birikir. Bunlarý tüketen insanlar da olumsuz etkilenir. Fabrikalarda üretim aþa-
masýnda hijyene dikkat edilmemesi de besin kirlenmesine yol açar. Tarýmda yüksek dozda kullanýlan
ilaçlar besinlerin yapýsýnda kalýr ve insanlar için zararlý hâle gelebilir.

HABER KÖÞESÝS

* Bir jet uçaðý 6000 otomobilin çýkardýðý kadar duman çýkartarak havayý kirletmektedir.
* Roketlerin egzoz gazlarý, uzaya fýrlatýlan füzelerin atýklarý havayý kirletmektedir.
* Nükleer deneyler atmosferi kirletmektedir.
* Petrol rafineleri ve yazýn kullanýlan klimalar havaya kirli gaz býrakmaktadýr.

BÝLGÝ NOTUC

Fotoðraf 3: Radyoaktif kirlen-
meden korunmak için alýnan
önlem
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ETKÝNLÝKG

HABER KÖÞESÝS
Dil Ovasý’nda Çevre Sorunlarý 

“Kocaeli'nin Gebze ilçesine baðlý Dilovasý beldesinin
Belediye Baþkaný, Dilovasý'nýn sanayi ile her taraftan
kuþatýlarak insanlarýn ölüme terk edildiðini söyledi.
Baþkan, bölgede yaþamanýn her gün daha da zorlaþtý-
ðýný, kanser nedeniyle ölenlerin sayýsýnýn da arttýðýný
vurguladý. Basýnda çýkan ‘Dilovasý'nda kanserden ölen-
lerin oraný dünya ortalamasýnýn üç katý’ þeklindeki ha-
beri doðrulayan Baþkan: ‘Dilovasý senelerdir SOS veriyor.
Raporda bildirilen kanser nedenli ölüm oranlarý sadece
hastane ve saðlýk ocaklarýnda tespit edilenleri kapsýyor.
Kansere yakalandýðýný bilmeden evinde ölenler hakkýn-
da hiçbir kayýt yok.’ dedi. ... Dilovasý'nýn özellikle güney
yönünden esen rüzgârlarla zehirli duman solunduðunu,
yeni yapýlacak Ýkinci Organize Sanayi Bölgesi ile de

kuzeybatýdan esen rüzgârlarýn zehirli duman getireceðini belirten Baþkan, beldenin tek oksijen ve
temiz hava kaynaðýnýn da böylece kirlenmiþ olacaðýna dikkat çekti. 

Uzak Doðu'da okyanustan gelen tsunami ile yüz binden fazla insanýn öldüðünü hatýrlatan
Baþkan, ‘Dilovasý'nda ise hava tsunamisi var. Her gün insanlarýmýz kanserden ve astýmdan ölüyor.
Ýkinci OSB kurulduktan sonra Dilovasý halký taþýnmazsa çevresel problemlerden kaynaklý her gün
10-15 kiþinin ölmesi kaçýnýlmaz olur.’ dedi. Bir beldeye OSB kurarken arýtma sisteminin olmasý,
akarsu geçmemesi, sit ve orman alaný, mahalle gibi yerleþim birimleri ve akaryakýt depolarýnýn
olmamasý, yerleþim birimlerinden en az 15 kilometre uzakta kurulmasý gibi þartlar arandýðýný hatýr-
latan Baþkan, Dilovasý'nda bunlarýn hiçbirine uyulmadýðýný kaydetti. Dilovasý ile ilgili kapsamlý bir
proje hazýrlýðý içinde olduklarýný belirten Baþkan, þehir ve çevre uzmanlarý ile beraber yapacaklarý
projenin en kýsa sürede bitirilmesi için çalýþtýklarýný sözlerine ekledi. Öte yandan Kocaeli Ýl Çevre
Müdürü de Dilovasý'ndaki çevre felaketine duyarsýz kalmadýklarýný, bölgedeki tüm faaliyetlerin
müdürlüklerine baðlý elemanlarý tarafýndan mesai mefhumu olmadan sürekli izlendiðini belirterek
gerekli yasal iþlemlerin yapýldýðýný kaydetti. Bölgedeki tesislerin çevre mevzuatýna uygun faaliyet
yürütmesi için azami gayret gösterdiklerini vurgulayan Çevre Müdürü: ‘Çevreye zarar veren tesisler-
den bu anlamda önlem alýnmasý istenmiþtir. Maliyet ve zaman gerektiren çevresel projelerin inþasý
için takibatlarýmýz devam etmektedir.’ dedi. Bölgede geniþ ölçekli veriler olmadýðýný ve bugüne
kadar da yapýlmadýðýný kaydeden Çevre Müdürü, konuyla ilgili Kocaeli Üniversitesi, Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü ve Türkiye Bilimsel Teknik Araþtýrma Kurumu ile birlikte Dilovasý'nýn bilimsel
kirlilik haritasýnýn çýkarýlmasý için çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini bildirdi.” 

Kaynak: www.dilovasý.org

Yukarýdaki haberden yararlanarak aþaðýdaki sorularý yanýtlayýnýz.
1. Kanser vakalarýnýn gerçek nedeni nedir?
2. Ýhmal edilen coðrafi unsurlar nelerdir?
3. Zararlarý en aza indirmek için neler yapýlabilir?

6. Ses Kirliliði
Sanayinin geliþmesi ile kurulan fabrikalarda yüksek ses çýkartan makinelerin arasýnda

çalýþan ve yoðun trafiðe maruz kalan insanlar gürültü kirliliði ile karþý karþýyadýr. Belli bir
desibelin üstündeki deðerler, þiddetine göre insaný az ya da çok olumsuz etkileyebilmek-
tedir. Örneðin;

* 30-90 desibel arasý ses; uykusuzluk, öfke, zihinsel yorgunluk, solunum hýzlanmasý
ve baþ aðrýsýna neden olmaktadýr,

* 90-180 desibel arasý  ses; ruhsal, sinirsel bozukluklara, iþitme ve denge kayýplarýna,
iç kulak ve beyinde ciddi tahribatlara neden olmaktadýr.

* 180 desibelin üstündeki ses ise kulak zarý patlamasýna neden olmaktadýr.
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İNSANIN SU DÖNGÜSÜNE ETKÝLERÝ

Hýzlý nüfus artýþý, ileri teknoloji, þehirleþme ve endüstrideki geliþmeler  toplumlarýn suya olan ihtiyacýný
artýrmýþtýr. 

Suyun aþýrý kullanýlmasý ile su döngüsünde bozulmalar meydana gelmiþtir. Þimdi bunlarý birlikte
inceleyelim.

1. Ýnsanlar doðayý nasýl deðiþtirir? Söyleyiniz.

2. Ýnsanýn doðayý deðiþtirmesinin sonuçlarý neler olabilir? Söyleyiniz.

3. Ekolojik döngüler bozulursa ne gibi sonuçlarla karþýlaþýlýr? Söyleyiniz.

EKOLOJÝK DÖNGÜLERE ÝNSAN
MÜDAHALELERÝ

KONUYA BAÞLARKENy

SUÇLUYUZ! Hep kendimizi düþündük.
Soluduðumuz hava eskisi kadar temiz
deðil. Zararlý atýklar üreterek çevreyi kirlet-
tik. Gerekli önlemleri almadýk, ekolojik
döngüleri bozduk.  Bazý bitki ve hayvan
türlerini yok ettik. Su rezervlerini kirlettik
ve azalttýk. Her tarafa betonlar diktik.  Çok
geç olmadan önlemler almalýyýz.

1. Tarýmda Su Kullanýmýnýn Su Döngüsüne Etkileri

Sulamalý tarýmýn yaygýnlaþmasý ile akarsular, sulak alanlar ve yer altýndaki sulardan yararlanma art-
mýþtýr. Bu durum, su kaynaklarýnýn potansiyelini zorlamaya baþlamýþtýr. 

Asya Kýtasý’ný Çiftçiler Kurutuyor

“Asya Kýtasý’nda çiftçilerin yeni teknolojiler ile su çekmeleri  kýtayý büyük bir su krizi ile karþý
karþýya býrakmaktadýr. 

Modern su çekme yöntemleri ile  yerin  yüzlerce metre derinliklerine inilmesi Asya Kýtasý’nda su
kýtlýðý yaratýyor. Mesela bir nesil önce Hindistan'ýn Gujarat eyaletindeki çiftçiler, sýð su kuyularýndan
deri kovalar kullanarak boðalarla su çekiyorlardý. Þimdi ise elektrikli pompalar kullanarak yerin 300
m derininden su çekebiliyorlar. Teknolojik geliþmeler ile yer altýndaki rezervlerden çok fazla miktar-
da su kullanýldý. Bu kullaným sonucunda  rezervler azaldý.       

Suyla ilgilenen bilim adamlarý krizin giderek  büyüyeceðini ifade ettiler. Asya'da bu durumun
önümüzdeki yýllarda kýtlýklara yol açabileceðini düþünüyorlar.”

Basýndan, 15.04.2006

HABER KÖÞESÝS
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2. Kentleþme ve Nüfus Artýþýnýn Su Döngüsüne Etkileri
Hýzlý nüfus artýþý ve kentleþme ile birlikte  içme ve kullanma suyu temin etmek için akarsulardan,

göllerden, yer altý sularýndan giderek daha fazla miktarda su kullanýlmaya baþlanmýþtýr.

Kentleþme ve nüfus artýþýnýn su döngüsüne etkilerini inceleyelim.

a- Betonlaþmanýn Yer Altý Su Seviyesine Etkisi
Kentleþme ile beraber  geniþ bir alanýn betonlaþmasý,  yer altýna sýzan sularýn miktarýný azaltarak

yer altý suyunun beslenmesine engel olmaktadýr. Yaðýþlar da toprak tarafýndan emilemediði için þehir,

sel tehdidi ile karþý karþýya kalmaktadýr (Þekil-2).

Betonlaþma  hýzýný göstermek için Çin iyi bir örnektir. Çin’in 1949 yýlýnda 130 olan kent sayýsý 2000

yýlýnda 600’ün üzerine çýkmýþtýr. Bu yüzden beton alanlar, geniþleyerek su döngüsünün bozulmasýna

neden olmuþtur.

Evsel kullaným ve sanayi için yýllýk su talebinin 1983-2015 arasýnda 9135 km3 artacaðý tahmin
edilmektedir.

b- Aþýrý Kullanýmýn Yer Altý Su Seviyesine Etkisi 
Ýnsanlar gereksinimlerini karþýlayabilmek için yer altý sularýný aþýrý miktarda tüketirler. Bu yüzden özel-

likle þehirlerde yer altý su seviyesi düþer (Þekil-1-2).

c- Yer Altý Sularýna Deniz Suyunun Karýþmasý:
Deniz kýyýlarýnda yer alan þehirlerde yer altý suyunun aþýrý kullanýlmasýyla yer altý suyuna tuzlu su karýþýr.

Þekil 1: Yer altý suyunun kullanýmý Þekil 2: Yer altý suyunun aþýrý kullaným sonucu çekilmesi

1983 Yýlý 2015 Yýlý

Ev 150 km3 850 km3

Endustri
(yenilenmeden) 200 km3 850 km3

Endustri
(temizlenerek yeniden)

-
1145 km3

Sulama 2500 km3 5850 km3

Toplam 2850 km3 11985 km3

Kaynak: Ekoloji “Çevre Biyolojisi”, Ahmet KOCATAÞ
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3. Sanayide Su Kullanýmýnýn Su Döngüsüne Etkileri
Sanayi iþletmeleri kurulurken su gereksinimi göz önünde bulundurulmalýdýr. Sanayide su kullanýmý

dünyada tüketilen su miktarýnýn % 25’ini oluþturur. Bu oran sanayileþmiþ ülkelerde % 50 ile % 80 ara-
sýndadýr.

Suyun sanayi ile tarýmda kullanýmý arasýnda geri kazanma bakýmýndan farklýlýklar vardýr. Tarýmda kul-
lanýlan suyun % 60 oranýnda  kayba uðradýðý belirlenmiþtir. Hâlbuki sanayide kullanýlan suyun çok az
miktarý gerçekte tüketilir. Suyun geri kalaný soðutma, iþleme ve diðer aktivetelerde kullanýlýr. Örneðin,

bir ton çelik üretimi için gerekli olan su, 280 ton-
dur. Ancak kullanýlan suyun yaklaþýk 266 tonu
geri kazanma ile yeniden kullanýlabilmektedir. Bu,
ayný zamanda çevre koruma için büyük bir
kazançtýr.

Sanayide kullanýlan suyun kimyasal özellikle-
rinde ve ýsýsýnda bir takým deðiþiklikler olmakta-
dýr.

Atýk sular sýcak ise akarsu, göl veya denize
karýþtýðý yerde ortamýn sýcaklýðýný deðiþtirerek
bitki ve hayvanlarýn ölmesine ve zararlý türlerin
üremesine yol açabilmektedir.

Sanayiden kaynaklanan kimyasal atýklarýn
denizlere, göllere ve yer altý sularýna karýþmasý
binlerce canlýnýn yaþadýðý bu ortamlara zarar ver-
mektedir (Fotoðraf 1).

4. Baraj ve Kanallarýn Su Döngüsüne Etkileri
Ýnsanlar akarsulardan çeþitli amaçlarla (içme, kullanma, sulama suyu, enerji saðlama ve taþkýnlarý

kontrol etmek için) faydalanabilmek için barajlar yapmýþlardýr. Bugün üzerinde baraj bulunmayan çok
az akarsu vardýr. Dünya nehirleri üzerinde kurulan barajlarýn sayýsý 1950 yýlýnda 5270 iken 1985’te
36.562’ye yükselmiþtir. Baraj yapýlarak yeryüzüne düþen yaðýþýn akarsular aracýlýðý ile göllere ve deniz-
lere ulaþmasý  kýsýtlanmýþtýr. 

Yanlýþ planlama ile yapýlan barajlar nedeniyle akarsuyun aþaðý kesimi susuz kalmakta ve buralarda
yaþayan canlýlar yok olmaktadýr. Baraj gölü altýnda kalacak akarsu kýsýmlarýndaki balýk ve diðer su can-
lýlarýnýn yumurtladýklarý ve yaþadýklarý yuvalar tahrip olmaktadýr.

Barajlarýn yapýlmasý ile birlikte  daha önce akarsularca denize taþýnan organik atýk ve silisler bura-
larda birikmeye baþlar. Böylece denize ve göle ulaþan tatlý su miktarý ve mineral oraný azalýr.

ABD’nin kuzeydoðusunda yer  alan göller bölgesindeki
gölleri birleþtiren Erie Kanalý’nýn yapýlmasýyla gölün civarýnda-
ki þehirlerin okyanuslara baðlantýsý saðlanmýþtýr. Bu kanalýn
faaliyete geçmesinden sonra büyük göllerde balýk türleri yok
olmaya baþlamýþ ve kanal yolu ile gelen yýlan balýðý çoðalmýþ-
týr. 

Prof. Dr. Ramazan Özey, Çevre Sorunlarý 

BÝLGÝ NOTUC

Fotoðraf 1: Sanayi atýklarý sonucu kirletilen bir nehir
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5. Sulak Alanlarý Kurutmanýn Su Döngüsüne Etkileri

Bataklýklar insanlýk tarihi boyunca gereksiz
görülmüþ ve kurutulmaya çalýþýlmýþtýr. Hâlbuki batak-
lýk alanlarý ekosistemin çok önemli bir parçasýdýr.

Sulak alanlar, biyolojik çeþitliliðinin ve ekolojik
dengenin korunmasý ve devamlýlýðýnýn saðlanmasý
yönünden büyük öneme sahiptir. Sulak alanlar, yer
altý suyunun gelir ve gider bütçesini dengeleyerek
taþkýnlarýn etkisini azaltarak bölgenin su rejimini
düzenler. 

Sulak alanlar, bulunduklarý çevrenin nem oranýný
yükselterek baþta yaðýþ ve sýcaklýk gibi  iklim eleman-
larý üzerinde olumlu etki yapar. Bu alanlar; tortullarý,
besin maddelerini ve zehirli maddeleri tutarak su
kalitesini yükseltir.

Sulak alanlar ayný zamanda tropik ormanlarla bir-
likte yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan eko-
sistemleridir. Bu nedenle sulak alanlar gerek ekolojik
deðeri gerekse ticari deðeri yüksek deðiþik türden
binlerce canlýnýn yaþamasýna olanak saðlar. Sulak
alanlar, tüm dünyanýn doðal zenginlik müzeleri
olarak kabul edilmektedir.

Ýnsanlar, sulak alanlarý kurutarak bu dengeyi altüst etmektedirler.  

“Antalya’nýn Elmalý ilçesindeki
Avlan Gölü, Karagöl ve Baranda
gölleri o bölgedeki ormanlarýnýn
yaþam sigortasýdýr. Tarla kazanmak
amacýyla Avlan Gölü ve Karagöl
kurutulmuþtur. Bu göllerde konak-
layan ve aðaçlara zarar veren
böcekleri yiyen kuþlar, Elmalý’yý
terk edince ormanlarda böcek isti-
lasý baþlamýþ ve kuruma tehlikesi
baþ göstermiþtir. Taban suyu
seviyesinin düþmesi ile de Elmalý’da
kuraklýk baþlamýþ, verimlilik
düþmüþtür (Çýkan olumsuzluklar
nedeniyle 2001 yýlýnda gölü tekrar
kazanmak için sulama kanallarýna
giden tahliye kapaklarý kapatýlmýþ
göl yeniden canlandýrýlmaya çalýþýl-
mýþtýr.)”

Basýndan, 30,01,2005

Koordinat: 36o 30’ K 29o 40’ D
Yükselti: 1030 m

Antalya-Elmalý

HABER KÖÞESÝS

Fotoðraf 1: Sulak alan
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9. Bitki Örtüsü Tahribinin Su Döngüsüne Etkileri

Bitki örtüsü, yaðmur sularýnýn toprak içine sýzmasýný  ve toprak altýnda depolanmasýný saðlar. Böylece
yüzeysel akýþa geçen sularýn hýzýný ve miktarýný azaltarak sel oluþumunu önler, akarsu rejimini düzenler.
Sonuçta yaðmur sularýnýn büyük bir kýsmýnýn yüzeysel akýþlarla denize gitmesi engellenmiþ olur (Þekil-3).

Bitki örtüsünün tahribi sonucu yeterince emilemeyen yaðmur sularý yüzeysel akýþa geçer ve  bu yüz-
den yer altý suyu yeterli oranda beslenemez. Bu sular, akarsu ve göllerin seviyelerini  yükselterek  sel ve
taþkýnlara neden olur. Bitki örtüsünün tahrip olduðu yerlerde atmosfere terleme ile verilen su oraný da
düþer (Þekil-3).

Su döngüsüne müdahalenin sonuçlarýný aþaðýdaki tabloda boþ býrakýlan yerlere örnekteki gibi yazýnýz.

Bitki örtüsü tahribi ile
Havadaki nem azalýr, yer altý suyu

seviyesi düþer.

Sulak alanlarýn kurutulmasý ile

Tarýmda sulama ile

Þehirleþme ve nüfus artýþý ile

Sanayi ile

Barajlarýn yapýmý ile

Sonuçlar

KARBON DÖNGÜSÜNE ÝNSAN MÜDAHALELERÝ

Karbon, atmosferin normal bileþenlerindendir. Karbon, belirli oranlarda atmosfer için kirletici sayýl-
maz ve son zamanlara kadar da bir hava kirleticisi olarak düþünülmemiþtir. Karbon, fotosentez olayý ve
solunum vasýtasýyla hava, su, bitki hayvan ve insan hayatý arasýnda devamlý dolaþmaktadýr.

Karbon miktarý kendi içinde bir dengeye sahiptir.  Ýnsanlarýn çeþitli aktiveteleri sonucu (sanayileþme,
kentleþme, nüfus artýþý vb.) karbon dengesi bozulmuþtur. 

Atmosferdeki karbonun %90’ý doðal kaynaklardan özellikle de bataklýk gazýndan (metan) geri kalan
%10’luk bölümü ise insan tarafýndan atmosfere býrakýlýr. (Grafik-1)

Su Döngüsüne Müdahaleler

ETKÝNLÝKG

Þekil 3: Bitkilerin yer altý suyu üzerindeki etkisi

Karbondioksit (CO2), tam yanma sonucunda örnegin, solunum sýrasýnda ortaya çýkar ve zehirsizdir. 
Karbonmonoksit (CO), tam yanmanýn olmadýðý ve yüksek sýcaklýklarda  örneðin, fosil yakýt kullanýmý

sýrasýnda ortaya çýkar ve zehirlidir.

BÝLGÝ NOTUC
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NAKLÝYE BÝNALAR FABRÝKA
ORMANLARIN

TAHRÝBÝ 
DÝÐER

FAALÝYETLER

Antropojenik karbo-
nun %65 kadarý oto-
mobil, gemi, uçak gibi
nakliye araçlarýnda kul-
lanýlan fosil yakýttan
kaynaklanýr. 
(Son yýllarda otomo-

billerde yapýlan tekno-
jik deðiþikler ile kar-
bon salýnýmý azaltýl-
mýþtýr.)

Binalarýn ýsýtýlmasýn-
da fueloil ve kö-
mürün kullanýlmasý
havadaki karbonu
artýran çok önemli
bir nedendir. 

Yer altýnda milyonlar-
ca yýldýr depolanmýþ
kömürün sanayi tesis-
lerinde enerji amaçlý
kullanýlmak üzere yer-
yüzüne çýkarýlýp yakýl-
masý.

Ormanlar, fotosentez
ile atmosferdeki kar-
bonu alýp depolar ve
oksijen verir. 

Ormanlarýn tahribi
atmosferdeki fazla
karbonun yeryüzünde
depolanmasýný engeller
ve karbon döngüsü
bozulur.

Mahsul artýklarýnýn,
otlarýn ve ormanlarýn
yakýlmasý

Pirinç tarlalarýnda
metan oksitlenmesi

Dünya ölçüsünde düþünüldüðünde insan tarafýndan
doðaya verilen karbon miktarý önemsiz ise de büyük
þehirlerin atmosferindeki karbonmonoksidin % 95-% 98
insan faaliyeti sonucu olmasý dikkat çekicidir. Doðal  kay-
naklardan gelen karbondioksit (CO2) bütün atmosfere
daðýlýr ve seyrelir. Hâlbuki antropojenik (insan kaynaklý) kay-
naklardan gelen karbonmonoksit (CO) çok dar bir bölgede
oluþur. Havayla fazla seyrelmez. Bu yüzden özellikle
þehirlerin ve sanayinin olduðu yerlerde karbonmonoksit,
normal konsantrasyonun 100 katýna kadar çýkabilmektedir.
Þehirleþme ve sanayileþmenin giderek artmakta olduðu
düþünülürse atmosferdeki karbon üzerindeki insan etkisinin
de artacaðý açýktýr. Þehirlerde karbonmonoksit  seviyeleri
dünya ortalamasýndan 50-100 kat daha büyük olabilir.

Dünya iklimi bazen ýsýnma bazen soðuma devrelerine
girer. Ýçinde bulunduðumuz  dönemde soðuma periyo-
duna girmiþ olmasý gerekiyordu. Ancak sürdürülen bir
dizi araþtýrma ve gözlemler sonunda dünya ikliminin
tehlike yaratacak þekilde bir ýsýnma eðilimine girdiði
belirlenmiþtir. 

Bilim adamlarý buz örnekleri üzerinde yaptýklarý çalýþ-
malarda atmosferdeki karbonun Sanayi Devrimi’ne
kadar binlerce yýl deðiþmedigini ortaya koymuþlardýr.
Sanayi Devrimi’nden sonra ise atmosferdeki karbon
oraný % 25 artmýþtýr.

Bu kitap için düzenlenmiþtir.

Grafik 1: Atmosferdeki karbonun kaynaklarý
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245Doðal Kaynakların Küresel Etkileri

1. Evinizde çöpe attýðýnýz maddeleri sýnýflandýrdýðýnýzda hangi gruplar ortaya çýkar? Söyleyiniz.

2. Evinizde temizlik malzemeleri gibi çeşitli kimyasal maddeler içeren ürünler kullanılıyor. Bu ürün-

lerin olası zararlarından korunmak için öncelikle neye dikkat edersiniz?

3. Atıkların çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkisini azaltmak için ne tür çalışmalar yapılabilir?

ATIKLAR

KONUYA BAÞLARKENy

Gaz atýklarKatý atýklarSývý atýklar

Evsel
.................
.................
.................
.................
.................

Tarýmsal
.................
.................
.................
.................
.................

Özel
.................
.................
.................
.................
.................

Sanayi
.................
.................
.................
.................
.................

Ticari ve
kurumsal

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

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

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

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

Belediyecilik
hizmetleri ile ilgili 
...........................
...........................
...........................
...........................

ATIKLAR

Yukarýdaki þemada sınıflandırılan atık türleri ile ilgili olarak boş bırakılan yerlere uygun örnekler 

yazınız.

ETKÝNLÝKG

Ekosistem, denizlere veya nehirlere dökülen atýklarý birkaç yýl veya daha uzun süre zarfýnda te-

mizleyebilme özelliðine sahiptir. Ancak günümüzde altý milyarý aþan dünya nüfusu, milyonlarca ton atýk

üretmektedir. Artýk ekosistemler temizleme güçlerini aþan bu atýklarý yok edememektedir. 

Nüfusun yoðunlaþmadýðý alanlarda insanlar belli ölçülerde çöp üretseler de doða, bunlarý özümser

ve ortadan kaldýrýr. Fakat Sanayi Devrimi’nden sonra elde edilen bazý sentetik maddeler doðada birik-

mektedir. Doðal güçler, plastik gibi maddeleri kolayca parçalayýp ortadan kaldýramamaktadýr. 

Doðada ne kadar kalabileceði, ne kadar zamanda ayrýþabileceði ve yok olabileceði çöpün
türüne baðlýdýr:
Plastik  þiþeler: 1.000 yýl Piller: 100 yýl
Alüminyum kutular: 10-100 yýl Plastik torbalar:  10-20 yýl
Plastik kaplý süt kutularý: 5 yýl Kâðýt: 2-5 ay
Portakal kabuðu: 6 ay Cam þiþe: 4 bin yýl
Sakýz: 5 yýl

BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ??

A. ATIK TÜRLERÝ VE ÇEVREYE ETKÝLERÝ
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1. Katý Atýklar
Günlük yaþamda kullanýlan eþyalarýn, tüketilen gýdalarýn atýklarý çöp sorununu ortaya çýkarmýþtýr

(Fotoðraf 1, 2).

Evdeki kullanýmlar sonucunda meydana gelen atýklarýn miktar ve özellikleri; bölgenin ya da þehrin

sosyoekonomik seviyesi, kullanýlan yakýt cinsi, beslenme alýþkanlýklarý vb. faktörlere baðlý olarak

deðiþim gösterir.

Çöplerin çevreye zararsýz hâle getirilmesinin maliyeti oldukça yüksektir. Bazý yerel  yönetimler çöp-

lerini genellikle yol kýyýlarýna, tarlalara dökmektedir. Bunun sonucunda toprak kayýplarý ortaya çýkmak-

tadýr. Ayrýca uygun çöp depolama alanlarýnýn bulunmasýnda da sorunlar yaþanmaktadýr. 

Büyük sanayi ülkeleri üretim artýðý katý maddeleri, üste para vererek geri kalmýþ ya da geliþmekte

olan ülkelere satmanýn yollarýný aramaktadýr.

Geliþigüzel çevreye býrakýlan atýklar ya da yerleþme birimlerine yakýn depolama alanlarý çevre

sorunlarýný da beraberinde getirmiþtir. Bu sorunlarýn ortadan kaldýrýlabilmesi için düzenli depolama

yöntemlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý gerekmektedir.

Atýklar, toplumun saðlýðýný bozacaðý endiþesiyle insanlarýn yaþadýðý alanlardan mümkün olduðun-

ca uzak yerlerde düzenli bir þekilde depolanmaktadýr. Düzenli depolama, görüntü kirliliði ve kokuyu

ortadan kaldýrmasýna raðmen depo gazý gibi sorunlarý da beraberinde getirmektedir.

Fotoðraf 1: Þehir ve kasaba dýþýna geliþigüzel 
atýlan çöpler

Fotoðraf 2: Ýlgili kuruluþlarca toplanarak geri dönüþüm 
tesislerine götürülen katý atýklar

1. Atýklar ve atýklarýn çevreye etkileriyle ilgili çeþitli gazete haberleri, resimler, yazýlar toplayýnýz.

2. Çevrenizdeki atýklarýn fotoðraflarýný çekiniz.

3. Bu dokümanlarý ve fotoðraflarý kullanarak okul ve sýnýf panolarý oluþturunuz.

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO
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Katý atýklarýn çevreye verdiði zararlarý örneklerle görelim.

Dünya genelindeki katý atýklarýn büyük bir kýsmýný

ambalajlar oluþturmaktadýr. Ambalaj yapýmýnda kul-

lanýlan plastik, cam, karton, kâðýt, alüminyum, demir

gibi maddeler çevreye zarar vermektedir. Petrol ve

türevleri, plastik üretimi için kullanýlmaktadýr. Plastik

maddeler yandýðýnda zehirli gazlar açýða çýkarak

çevreyi deðiþik boyutlarda kirletmektedir.

Ümraniye Çöplüðündeki Patlama
“1993 yýlýnýn 28 Nisan'ýnda Ümraniye Hekimbaþý'nda çöplük olarak kullanýlan alanda büyük

bir facia yaþandý. Ýstanbul Anadolu yakasýndan toplanan çöplerin depolandýðý açýk arazide sabah
saat 09.30 sýralarýnda þiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanýn ardýndan binlerce ton çöp,
Kâzým Karabekir Mahallesi'ndeki derenin kenarýnda bulunan gecekondularý yuttu. 11 gecekon-
dunun ortadan kaybolduðu korkunç olayda büyük bir alaný kaplayan çöpler, tam 39 kiþinin
ölümüne neden oldu.

Hayat devam ediyor. 
Hekimbaþý çöplüðünün üzerinde þimdi rengârenk çiçekler açýyor. Çöp kokusunun yerini, yaban

otu çiçeklerinin kokusu kapladý. Bir yýl önce dikilen fidanlar ise yakýn bir gelecekte yeþerecek
büyük bir ormanýn habercisi.”

Basýndan, 27.04.1999

HABER KÖÞESÝS

OKUMA METNÝ.

Atýk Pillerin Ýnsan Saðlýðýna Tehditleri:

“Pillerin insan saðlýðýna ve çevreye çok büyük zararlarý vardýr. Piller cýva, kadmiyum, kurþun, çinko,
mangan, lityum, demir, nikel, kobalt ve kimyasal maddelerden üretilir.

Bu pillerin geliþigüzel çöplere atýlmasý, doðrudan veya dolaylý olarak alýcý ortama verilmesi çevre
açýsýndan büyük tehlikeler yaratýr. Metaller, topraða ve oradan da yer altý sularýna karýþabilir. Bunun
sonucunda toprak kullanýlmaz hâle gelir ve metallerin yarattýðý su kirliliði sudaki ekosistemi altüst eder. 

Etkilenen sadece su ekosistemi deðil aslýnda tüm ekosistemdir. Zaman içerisinde bu etkiler insan-
lar üzerinde de görülür. Atýk pillerin sebep olduðu hastalýklarýn baþýnda: Nörolojik bozukluklar, merkezî
sinir sistemi hastalýklarý, kanser, böbrek ve karaciðer hastalýklarý gelir. 

Pillerin içindeki maddeler kimi zaman ölümcül tehlikelere yol açabilir. Bunlar besinler ya da sular-
dan insan vücuduna girer. Ayrýca bir küçük kalem pil 4 m2 topraðý kirletir ve bu topraktan ürün elde
edilemez.

Bilim Teknik Dergisi, 02.06.2006 

Albatros, denizde yaþayan bir kuþ türüdür.

Albatroslar, beslenmek için okyanus akýntýlarýnýn

oluþturduðu helezonlara doðru uçar ve bu helezonlarda-

ki çöpleri besinlerle birlikte yutar sonra da yavrularýna

yedirir. Bu çöpleri sindiremeyen yavru albatroslarda

açlýða baðlý ölümler gerçekleþir. 
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Kimyasal BiyolojikFiziksel

Suyun sýcaklýk, tat, koku vb.
özellikleri deðiþir.

Yüksek sýcaklýkta sudaki oksi-
jenin miktarý azalýr.  Buna baðlý
olarak ekolojik denge bozulur.

SIVI ATIKLARIN SULARDA OLUÞTURDUÐU
KÝRLÝLÝK VE ETKÝLERÝ

Çevreye býrakýlan yüksek sý-
caklýktaki fabrika suyu, karýþtýðý
nehirlerin sýcaklýðýný da yükseltir.

Kurþun, cýva gibi
aðýr metaller suda
birikir.

Organik ve inor-
ganik maddeler
suda birikir.

Bunlar, ortamdaki
oksijeni tüketir.

Organik atýklarýn et-
kisiyle su kaynaklarýn-
da üreyen algler, küf-
ler, bakteriler oluþur.

2. Sývý Atýklar
Sanayi toplumlarý, denizler ve okyanuslarý dev bir çöp deposu olarak görmektedir. Bu alanlar kanali-

zasyon ve fabrika atýklarýnýn, cýva bileþiklerinin, tarým ilaçlarýnýn deposu hâline getirilmiþtir. Bunda açýk
denizlerin, bir atýk su sistemi olarak hem ucuz hem de görünmez olmasý gibi avantajlarýnýn büyük etkisi
vardýr. 

Su kirliliðinde en önemli kirletici hâlâ kanalizasyon atýklarýdýr. Örneðin, New York günde 6.8 milyon
litre atýk üretmektedir. Buna ek olarak kül vb. binlerce ton baþka atýk madde þehrin kanalizasyonuna
karýþýrken sadece Hudson Nehri açýklarýnda New York Koyuna her yýl pompalanan atýk madde miktarý
8.6 milyon tonu bulmaktadýr. 

1. Kanalizasyondaki atýklarýn çevreye zarar vermeden ortadan kaldýrýlmasý sizce nasýl olmalýdýr?
Söyleyiniz.

2. Atýk sularýn çevreye etkilerini yakýn çevrenizden örnekler vererek açýklayýnýz.

ETKÝNLÝKG

HABER KÖÞESÝS
Esentepe Köyünde Atık Sular İnsan Sağlığını Tehdit Ediyor

Araban ilçesine bağlı Esentepe Köyünde kanalizasyon sistemi olmadığı için dışarı akan kanalizasyon
suları köy halkının ve özellikle çocukların sağlığını tehdit ediyor. Köyün geçim kaynağı hayvancılığa
dayalı olduğu, köylülerin evlerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği yaptığını anlatan Çoban:
'Köyümüzde kanalizasyon alt yapısı olmadığından ahırlarımız ve evlerimizden çıkan kanalizasyon suları
köyün içinde açıktan akıyor. Bu durum biz köylülerin sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle küçük çocuk-
larımız sokakta oynadıkları için sık sık ateşli hastalıklara yakalanıyorlar. Ayrıca yaz aylarının gelmesiyle
birlikte köyümüzde açıktan akan kanalizasyon sularından dolayı hem hastalık artıyor hem de köyde
dayanılmaz bir koku oluyor. Sineklerin çokluğundan gündüzleri iş göremez, geceleri de sabaha kadar
uyuyamaz hâle geldik. Yetkililerden bir an önce köyümüze kanalizasyon sistemi yapılmasını istiyoruz.'
dedi. 

Basından 2010
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3. Gaz Atýklar

Gaz atýklar, nükleer santrallerden, sanayi tesislerinden, taþýtlardan, çöp depolama alanlarýndan,
yangýnlardan ve fosil yakýt kullanýmýndan kaynaklanmaktadýr. Gaz atýklarýn verdiði zarar alýnan önlemler-
le insan saðlýðýna zarar vermeyecek boyutlara indirilebilir. Gaz atýklarýnýn oluþturduðu sorunlar “küresel
çevre sorunlarý” konusunda iþlenecektir. 

Atýklarýn Çevresel Etkileri:
* Yangýnlar ve patlamalar
* Hava kirliliði
* Küresel ýsýnma

* Bitki örtüsüne zararlarý
* Yer altý suyu kirliliði
* Ýstenmeyen kokular

Yukarýdaki þekle bakarak atýklarýn çevresel etkilerinin nasýl oluþtuðu konusunda beyin

fýrtýnasý yapýnýz.

Endüstriyel kirlilik Nükleer atýk
Endüstriyel atýklar

Atýk su Su tablasý

Çöp depolama alaný

Tarýmsal kirlilik

HABER KÖÞESÝS
İnsan Sağlığına Zararlı Elektronik Atıklar Toplanıyor

Çevreye ve insan sağılığına önemli zararları bulunan
elektronik atıklar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan toplanmaya başlandı. Belediye yetkililerine haber
verilmesi durumunda, ilgili kişi veya kurumlardan alınacak
elektronik atıklar, ara depolama ünitesine, buradan da
lisanslı bertaraf tesislerine götürülecek. Elektronik ürünle-
rin yapımında klorlu solventler, bromlu alev geciktiriciler,
PVC, ağır metaller, plastik ve gazlar kullanılmaktadır.
Küçük boy bir televizyonun katot ışın tüpünün 2- 4 kg
kurşun içermektedir.

ABD`de yapılan araştırmada 1997 ile 2004 yılları ara-
sında kullanılmaz hâle gelen 315 milyon bilgisayar ve monitörde toplam 545 bin ton kurşun ve bunun
gibi insan sağlığını tehdit eden zararlı maddeler bulunduğu hatırlatılan açıklamada: “Bu tarz atıkların
doğa ve insan sağlığına verdiği zararların önlenmesinin yanı sıra içeriğindeki değerli metallerin geri
kazanımıyla ekonomiye katkı sağlanmaktadır.

Basından - 2008
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Atıklar İnsan sağlığına etkileri

Evsel Nitelikli Atıklar

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

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

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

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

Özel atıklar, atık yağlar

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

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

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

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

Tıbbi atıklar
hepatit A, B, C, AIDS, tifo, bronşit, şarbon, enfek-
siyon hastalıkları ve alerjik hastalıklar vb.

Tehlikeli atıklar Bulaşıcı hastalık.

Tarımsal ve bahçe atıkları

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

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

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

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

Endüstriyel katı atıklar
Vücudun hassaslaşması, kuvvetten düşme, uyku-
suzluk, zihin bulanıklığı.

Elektronik atıklar

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

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

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

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

Ağır metaller

Kansorejen etki  böbrek yetmezliği ve akciğer has-
talıkları bağırsak,böbrek ve akciğerde çeşitli prob-
lemler bebeklerde birçok kronik hastalık sinir siste-
mi bozuklukları.

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO

Tabloda atıklara ve insan sağlığına etkilerine örnekler verilmiştir. Ön bilgilerinizden de yararlanarak tablo-
daki noktalı yerleri doldurunuz.
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Dünya nüfusunun hızla artması, plansız endüstrileşme ve kentleşme, nükleer denemeler, bölgesel
savaşlar, tarım ilaçları, yapay gübreler ve deterjan gibi maddeler; doğal kaynakların bilinçsiz ve aşırı tüke-
timi çevre sorunlarının artmasına neden olmuş. Sonuç olarak kirlenen hava, su ve toprak; canlılar için
zararlı olabilecek boyutlara ulaşmıştır. Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, doğrudan veya
dolaylı biçimde insan sağlığı ve çevreye zarar verecek şekilde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her
türlü maddeye atık denilmektedir. 

Atıklar; uygun olarak bertaraf edilmedikleri takdirde, gerek içerdikleri hastalık yapıcı veya bulaşıcı
maddelerle doğrudan gerekse fare, sinek vb. diğer canlılar için beslenme ve üreme kaynağı olması nede-
niyle dolaylı olarak çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Doğrudan veya hayvanlarla bula-
şabilen veba, kolera, dizanteri, tüberküloz, kuduz, sıtma gibi hastalıklar biyolojik olumsuzluklara örnek
olurken vahşi çöp depolama alanlarında oluşan sızıntı suları, gazlar insan ve çevre sağlığına fiziksel zarar-
lar da verebilmektedir. Bu nedenle atıkların çevre ve insan sağlığının korunması açısından düzenli biçim-
de bertaraf edilmesi ve uzaklaştırılmaları gerekmektedir.

Evsel ya da endüstriyel atıklar, düzenli ve sağlıklı şekilde bertaraf edilemediği zaman çok ciddi çevre
sorunlarına neden olabilmekte ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Çağdaş yaşamın doğal bir sonucu
olan bu atıkları insan sağlığına çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf etmek zorundayız.

ETKÝNLÝK

Tabloda çevre ve insan sağlığı açısından atıklardan korunma yolları verilmiştir. Örnekteki gibi tablo-
da yer alan boşlukları doldurunuz.

Çevre Açısından İnsan Sağlığı Açısından 

Yer Seçimi

Aktif fay; çöküntü, heyelan, çığ, taşkın ve eroz-
yon riski taşıyan alanlardan olmamalıdır.
Şehrin temel rekreasyon alanlarından uzak
olmalıdır.
İçme, kullanma ya da sulama amaçlı su topla-
ma merkezlerinin beslenme havzası içinde
olmamalıdır.

Bir defa kullanılmak
üzere tasarlanmış bazı
nesneleri çöpe atmak
yerine tekrar tekrar kul-
lanabiliriz.

Satın aldığımız ürün-
lerin etiketlerindeki bil-
gileri dikkatle okumak
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

Fiziki Koruma Önlemleri

Depolama alanının çevresi çevrilmelidir.
Pil ve benzeri tehlikeli atıklar diğer çöplerden
ayrı toplanmalı ve çimentolanarak beton blok
hâline getirildikten sonra depolanmalıdır.
Hastane atıkları özel araçlarla toplanmalı ve
depolama alanının özel bir bölümünde sönme-
miş kireçle depolanmalıdır.

Suların Kirlenmesine
Karşı Önlemler

Toplanan sızıntı suları çevreyi kirletmeyecek
şekilde arıtıldıktan sonra deşarj edilmelidir.

Çöp Gazlarına Karşı
Önlemler

Tekniğine uygun şekilde inşa edilmiş gaz
yakma bacalarında veya enerji ünitelerinde
yakılarak yok edilmelidir.

B. ATIKLARDAN KORUNMA

G
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Doðal kaynaklar sýnýrsýz deðildir, dikkatlice kullanýlmadýðý takdirde bir gün bu kaynaklarýn
tükeneceði þüphesizdir. Kaynak israfýný önleme, hayat standartlarýný yükseltme çabalarý ve ortaya çýkan
enerji krizi ile bu gerçeði gören geliþmiþ ülkeler, atýklarýn geri kazanýlmasý ve tekrar kullanýlmasý için
yöntemler bulmuþ ve bu yöntemleri geliþtirmiþtir. Avrupa Birliði (AB) üye ülkelere atýklarýn geri kazanýl-
masý þartý getirmiþtir. 

Kalkýnma çabasý içerisinde olan ülkelerin de doðal kaynaklarýndan uzun vadede ve maksimum
düzeyde faydalanabilmeleri için atýk israfýna son vermeleri, ekonomik deðere sahip maddeleri geri
kazanma ve tekrar kullanma yöntemlerini araþtýrmalarý gerekmektedir. Aşağıdaki þemayý inceleyerek geri
dönüþüm ve bunun yararlarýný görelim. 

Enerji tasarrufu
saðlanýr.

Çevre kirliliði
azalýr.

Doðal kaynaklar
korunur.

Atýklarýn katý atýk ayýrma
tesislerinde iþlenerek özellik-
lerine göre sýnýflandýrýlmasý

* % 100 geri dönüþümle elde
edilmiþ bir ton kâðýt, 17 aðaç
kurtarýr ve 26,5 m3 su tasarrufu
saðlar.
* Bir ton kalay kaplý çeliðin geri
dönüþtürülmesi ile 1,5 ton
demir cevheri ve 0,5 ton kok
kömüründen tasarruf saðlanýr.

GERÝ DÖNÜÞÜM

YARARLARI

Atýklarýn kaynaðýnda
ayrý toplanmasý

Sýnýflandýrma

Atýklarýn tekrar kullanýlabilecek
ve ikincil ham madde hâline
getirilebilecek nitelikte elde
edilmesi

Atýk miktarý azalýr.
Ekonomik katký

saðlar.

* Bir ton geri dönüþümlü kâðýt 4100 kWh ener-
ji tasarrufu saðlar.

* Bir ton kalay kaplý çeliðin geri dönüþtürülme-
si % 70 enerji tasarrufu saðlar.

1. Çevre sorunlarının azaltılmasında atıkların geri dönüşümü nasıl bir rol oynar?

2. Atıkların geri dönüşümü için bireysel, toplumsal ve kurumsal sorumluluklar nelerdir? 

GERİ DÖNÜŞÜM

KONUYA BAÞLARKENy
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Geri Dönüþümle Ýlgili Dünyadan Bazý Örnekler
* Ýtalya'da bazý meyve ve sebze üreticileri, ambalajlarý çok kullanýmlý ve geri dönüþümlü olarak üret-

meye baþladýlar. Bunun sonucunda taþýma ambalajlarý 30 sefere kadar kullanýlabilmektedir. Avrupa'nýn
çeþitli yerlerinde kullanýlmýþ ambalajlar ve nakliye kutularý için temizleme ve geri dönüþüm merkezleri
oluþturulmuþtur. Bu sayede sebze ve meyveler tüketicilere daha ucuz ulaþmaya baþlamýþtýr.

* Ýsveç'te ambalaj atýklarýný %25 azaltmak için lojistik bir sistem geliþtirilmiþtir. Bu sisteme meyve,
sebze ve günlük tüketim ürünlerinin ambalajlarý dâhil edilmiþtir. Çeþitli boyutlarda, daha saðlam ve
uzun ömürlü taþýma kutularý üretilmiþtir. Geri dönüþüme gidinceye kadar yüzlerce kere kullanýlabile-
cek olan kutular, en az 10 yýl dayanacak saðlamlýkta yapýlmýþtýr.

* Ýtalya'da bir firma, zehirli maddelerin yok edilmesi için kullanýlan fýrýnlarda oluþan uçucu küller-
den tekstil, çimento, plastik ürünlerini güçlendirmede kullanýlacak malzemeler üretmiþtir.

* Belçika'da ikinci el eþyalar için bir toplama, yenileme ve depolama merkezi kurulmuþtur.
Buradaki eþyalar ucuz fiyata tüketicilere sunulmuþ ve bu projeyle gençlere, engellilere iþ imkâný
saðlanmýþtýr.

* “Geri kazaným, pek çok geliþmiþ ülkede yasalarla desteklenen bir sisteme oturtulmuþ durumdadýr.
Bu sistemin en düzenli þekilde uygulandýðý ülkelerden biri de Almanya. Tüketicilerin, ambalajlarý temiz
ve doðru ayrýlmýþ bir þekilde poþetlere koyup belirlenen gün ve saatlerde dýþarý çýkarmalarý isteniyor.
Þampuan kutularý, boþ alüminyum kutular hatta çikolata kaplarý bile
‘çöp’ sýnýfýndan çýkýp ‘kaynak’ sýnýfýna konmuþ durumda. Mavi, sarý,
yeþil ve gri çöp torbalarýyla ayrý ayrý poþetlenen (Fotoðraf 1) bu atýklarýn
yerel yönetimlerle belirlenen gün ve saatlerde dýþarý çýkarýlmasý zorun-
lu. Aksi takdirde bu çöpler toplanmýyor, üstelik birkaç uyarýdan sonra
da bu kurallara uymayanlara ceza uygulanýyor. 

Almanya’da bu sistemin bu kadar düzenli iþlemesinin bir nedeni de
sistemin yasalarla hükûmet tarafýndan desteklenmesidir. 1991 yýlýnda
‘Ambalajlama Yasasý’yla üreticilerin ambalajlarý geri toplamasý zorunlu
kýlýndý. Devletin çýkardýðý bu yasa üzerine halk hemen harekete geçerek
aldýðý ürünlerin ambalajlarýný alýþveriþ yaptýðý süpermarketlerde býrak-
maya baþladý.  Daha sonra ‘Duales System Deutschland’ adýný verdik-
leri, toplanan ambalajlarýn doðru þekilde plastik, cam, kâðýt, karbon,
alüminyum gibi sýnýflandýrmasýný yapan bir sistem oluþturdular. Bu
proje, üretici firmalarýn ‘yeþil nokta’ iþaretini ürünleri üzerinde taþýmak için ödedikleri lisans ücretiyle
finanse edildi. Tüm bu yapýlanlar sonucunda evsel atýklarda %14 oranýndaki düþüþün yaný sýra üretilen
ambalaj atýklarýnda da % 15 düþüþ görüldü. Çünkü kendi ürettikleri ambalajlarý yine kendileri topla-
yarak tekrar iþleyen üretici firmalar, ürünlerde gereksiz yere kullandýklarý ambalaj malzemelerinden
vazgeçtiler. Daha sonra bu çalýþmalar, ‘Atýk Önleme, Geri Dönüþtürme ve Yönetme Yasasý’yla da
desteklendi. Bu öykü, bir sistemin düzenli bir biçimde uygulanmasýnda hükûmetin ve halkýn iþ birliði
içinde çalýþmasýnýn gerekliliðini hatýrlattý bize.”

Fotoðraf 1: Farklý renklerle amba-
lajlanan atýklar

Geri dönüþümle saðlanan tasarrufa yukarýda bazý örnekler verilmiþtir. Diðerlerine de siz örnekler

bulunuz. 

DERS DIÞI ETKÝNLÝKO
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Konu: Atýklarýn deðerlendirilmesi
Süre: 1 hafta
Yöntem:
1. Yaþadýðýnýz çevrede atýk olarak adlandýrabileceðiniz hangi unsurlarýn bulunduðunu tespit ediniz.
2. Çevrenizdeki bu atýklarýn deðerlendirilebilmesi için farklý önerilerde bulununuz.
3. Bu önerileri atýðý oluþturan kaynaktan geri dönüþüme kadar olan sürecin iþlem basamaklarýný ele 

alarak projelendiriniz.
4. Hazýrladýðýnýz geri dönüþüm projelerini sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ??
* Bir ton kullanılmış beyaz kağıt, geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının, bir ton kullanılmış

gazete kâğıdı geri kazanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesini önler.
* Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilmiş olur. 
* Türkiye'de yaklaşık yılda 1 milyon ton kağıtla gereksiz yazışma yapılıyor.
* Otomobilinizi hortumla yıkadığınızda yaklaşık 550 litre su harcamış olursunuz. 
* Büyük bir kayın ağacı, 72 kişinin 1 günlük oksijen ihtiyacını karşılar.
* Evsel katı atıkların % 68 ’ini organik atıklar, geri kalanını kâğıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal,

ağaç, cam ve kül gibi maddeler oluşturur.
* Türkiye'de günde yaklaşık 65 bin ton çöp üretiliyor.
* Katı atık yönetiminin üç temel ilkesi: Az atık üretilmesi, atıkların geri kazanılması ve atıkların çev-

reye zarar vermeden bertaraf edilmesi. 
* Uygun şekilde depolanmamış çöpler yer altı ve yüzeysel su kirliliğine, haşerelerin üremesine,

çevreye kötü kokuların yayılmasına, görüntü kirliliğine ve çeşitli hayvanlar vasıtasıyla taşıyıcı mikrop-
ların yayılmasına neden olur. 

* Türkiye'de bulunan 3215 belediyeden sadece 11 ’inde düzenli depolama yapılıyor. 
* Atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal

yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesine "geri kazanım" deniliyor.
* Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık % 15-20 ’sini geri kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturuyor.
* Plastik ambalaj atıkları yıkanıp granül haline dönüştürülerek ikincil ürün üretiminde ham madde

olarak kullanılıyor. Sera örtüsü, otomotiv sektöründe plastik torba, marley, pis su borusu, elyaf ve
dolgu malzemesi, araba yedek parçası yapımında kullanılabiliyor.

PROJE ÇALIÞMASIY

Okulunuzdaki kâðýtlar geri dönüþüme kazandýrýlýyor mu?

Evet

Kâðýtlarýn okulunuzdan alýnýp

yeniden kullanýma kazandýrýlmasý

arasýnda geçen sürecin aþamalarýný

araþtýrarak yazýnýz.

Okul idaresi ve belediyenizle görüþünüz.

Kâðýtlarýn geri dönüþtürülerek yeniden kul-

lanýlabilir hâle gelmesi için neler yapýlmasý gerek-

tiðini araþtýrarak bir rapor hazýrlayýnýz.

Hayýr

ETKÝNLÝKG
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EKO-MAHALLE
“Sivil ekolojiyi kent çapýnda yaygýnlaþtýrmak amacý ile Montreal Belediyesi 1995 yýlýnda bir ‘çevre

eylem’ projesi oluþturdu. Eko-mahalle programýnda yer alan çalýþmalar þöyle özetlenebilir:

1. Temizlik öðretisi: Örnekleme metodu ile çevre temizliðini ve güzelleþtirme bilincini yaygýnlaþtýr-

mak.

2. Dönüþüm/yeniden deðerlendirme bilincinin aþýlanmasý: Ev kompostu hazýrlama kurslarý, zehirli,

yanýcý ev atýklarýnýn toplanarak yeniden iþlem merkezlerine ulaþtýrmak, eski giysiler, kitap ve dergiler,

kullanýlmayan mobilya ve beyaz eþyalarýn ikinci el satýþ pazarlarýnda yeniden hayat bulmasýný saðlamak.

3. Sivil kuruluþlar ve yardým kuruluþlarý ile sürekli iletiþimde olmak, birçok kiþinin katýldýðý organizasyon-

lar düzenlemek (konferans, sergi sokak partileri, ikinci el satýþ pazarlarý vb.), eko-mahalleler, kentlilerin dönüþ-

üm çalýþmasýný kolaylaþtýrma amacý ile üç farklý boyutta yeþil eko kutu daðýtýmý yapýyor. 

Bu yeþil kutuda toplanacak atýklar þöyle özetleniyor:

* Gazeteler, dergiler, broþürler, telefon rehberleri, her tür kâðýt ve zarflar, ambalaj kâðýtlarý, karton-

lar, yumurta kutularý, süt ve meyve suyu karton kutularý,

* Tüm renk ve boyutta cam kavanoz ve þiþeler,

* Metal konserve kutularý, alüminyum kutular (meyve suyu, soda vb.), alüminyum tabaklar, alümin-

yum folyo,

* Tüm plastik/pet gazoz, su þiþeleri,  plastik kutularý, þampuan þiþeleri,

Biriken bu malzemelerin nelere dönüþtüðü ve yeniden ne þekilde deðerlendirildiðine dair bilgileri

içeren bir bildiri düzenleniyor. Bu bildiride ayrýca:

Kâðýt ve kartonlar: Gazete kâðýtlarý yine gazete kâðýdý veya yumurta kabý ya da izolasyon panolarý

olarak yeniden kazanýlabiliyor. Diðer kâðýt ve kartonlar ise yine kâðýt, karton, telefon rehber kâðýdý, yapý

malzemesi, her tür kâðýt mendil ve hijyenik ürün olarak geri döndürülebiliyor. 

Cam: Kahverengi, yeþil veya þeffaf her renk þiþe tekrar cam kavanoz ve þiþe olarak kullanýlýyor ya da

cam yünü olarak izolasyon malzemesi hâline getiriliyor.

Alüminyum ve metaller: Sonsuz yeniden kazanma özellikleri olduðu vurgulanarak metallerin motor

parçalarý yapýmýnda, çelik strüktür veya metal konserve kutularý yapýmýnda kullanýldýðý belirtiliyor.

Plastik: Yeniden kazanýlan plastik, çiçek saksýsý, yer karosu, drenaj borusu, otomobil parçasý, plas-

tik kutu, hatta giysi aksesuarý olarak kullanýlabiliyor.

Kahverengi kutular, yemek artýklarý veya bahçe artýklarýný kompost hâline getirmek amacý ile kulla-

nýlýyor. Bu kutular, aynen yeþil kutular gibi her evin gereksinimi doðrultusunda  gýda artýklarýný biriktir-

mek üzere çeþitli boyutlarda hazýrlanmýþ. Bu kutularýn dibine gýda artýklarý koyulmadan önce birkaç kat

gazete ya da emici tür kâðýtlardan yerleþtirilmesi öneriliyor, zira kompost oluþumu bu emici kâðýtlar

sayesinde daha aktif olabiliyor. Mutfak atýklarýnýn yaný sýra ayný kutulara solmuþ çiçek, bitki, ot, çimen,

kök, dal gibi bahçe ve toprak artýklarý, sac, kaðýt mendil ve mantar týpa da konulabiliyor. Tüm bu kom-

postlar ‘Çevre Parký ve Kompleksi’ adýndaki yeniden iþlem merkezinde toplanarak bekletiliyor ve olgun-

laþma sürecinden sonra dev eleklerde elenerek gübre durumuna getiriliyor. Bu gübreler paketler hâlin-

de ilkbaharda, kentlilerin özel bahçelerinde kullanmalarý için daðýtýlýyor. Belediye de kentin park, bahçe

ve yollarýndaki aðaç ve bitkiler için gübre ve toprak zenginleþtirici olarak bu kompostlarý kullanýyor.

Sonbahar mevsiminde ise dökülen aðaç yapraklarýný toplayýp kompost olarak deðerlendirmek üzere

her eve on beþ adet doðada çözülebilir plastik torba daðýtýlýyor. Ýnsanlar sokaklarýndaki aðaç yaprakla-

rýný bu plastik torbalara doldurarak haftada bir gün geçen yeniden deðerlendirme kamyonunun topla-

masý için kaldýrýma koyuyor.    Basýndan, 12.05.2004

OKUMA METNÝ.
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KONUYA BAÞLARKENy

1- Günümüzde kentleşmeye bağlı olarak çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kentleşmeyle ilgili önce-
likle hangi sorunun çözülmesi gerekiyor?
2- Yaşadığınız kentte sürekli artan trafik ve buna bağlı olarak hava kirliliği sorunu bulunmaktdır. Bu
sorunun önlenmesine yönelik bir proje çalışma yarışması düzenleniyor. Siz bu yarışmaya katılsanız
hangi çözüm önerilerinde bulunurdunuz?
3- Temiz su miktarı ile yakın çevrenizin gereksinimi karşılanamıyor ise siz bu durumda ne gibi çözüm-
ler üretirdiniz?
4- Büyük bir fabrikanın sahibisiniz. Ancak fabrikanız çevreyi kirletmektedir. Yetkililer ise alınacak önlem-
ler ile bu sorunun çözülebileceğini ifade ediyor. Alınacak önlemlerin maliyeti çok yüksek ise bu durum-
da nasıl bir tutum sergilersiniz?

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler insanların yaşam koşullarını giderek kolaylaştırırken bir yandan
da yaşam alanlarını kısıtlamaktadır. Bu da çevreden yararlanma yollarının yüksek düzeyde tutulabilmesi
ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, çevre ile
ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının yanında bireysel olarak herkesin üzerine düşen görevi yerine
getirebilmesi ve çevre sorunlarının önlenmesine yönelik stratejilerin belirlenmesi gerekir. Aşağıda yer
alan tabloda çevre sorunlarının kaynağı ve çözüm önerileri ile ilgili örneklere yer verilmiştir.

Çevresel Problemler Problemin Kaynakları Çözüm önerileri

Hava kirliliği
Kentleşme, arazi kullanımı, ormansızlaş-

tırma, ulaşım, endüstr

Kamuoyu bilinçlendirme, toplu taşım,

emisyon kontrolü

Su kirliliği
Kentleşme, iklim değişimi, arazi kul-
lanımı, ormansızlaştırma, ulaşım,
endüstri

Kamuoyu bilinçlendirme, tasarruf,
havzaların temizlenmesi, havza
yönetimi,yeşil dokunun artması

Toprak kirliliği Endüstri, asit yağmurları, atıklar Atık kontrolü

İiklim değişikliği ve doğal
afetler

Olağanüstü iklim koşullarındaki değişim-

ler: Isı dalgaları, fırtınalar
Uyum, kamuoyu bilinçlendirme

Gürültü kirliliği Araç kullanımı, kentleşme, duyarsızlık
Kontrollü kentleşme, kamuoyunu bilinçlen-
dirme

Görüntü kirliliği
Çarpık kentleşme, reklam panoları,

duyarsızlık

Yeşil dokunun artması, kontrollü

kentleşme, kamuoyunu bilinçlendirme

Katı atık kirliliği Evsel, endüstriyel ve tıbbi atıklar Atık kontrolü, kamuoyunu bilinçlendirme

Ruhsal ve kültürel kirlilik
Doyumsuzluk, duyarsızlık, bencillik, gös-
teriş, saygısızlık, görgüsüzlük, vurdum-
duymazlık, tembellik

Kişisel gelişim, duygu eğitimi, doğru
örneklendirme

ÇEVRE SORUNLARININ ÖNLENMESİNE
YÖNELİK STRATEJİLER
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ETKÝNLÝKG
Aşağıdaki tabloda çevre sorunlarının önlenmesine yönelik yerel ve küresel çapta nelerin yapılması
gerektiği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Sizler de ön bilgilerinizden faydalanarak tablodaki boşlukları doldu-
runuz.

Çevre Sorunlarının Önlenmesine Yönelik Stratejiler

Ç
E

V
R

E
S

E
L

S
O

R
U

N
L

A
R

Bireysel çalışmalar 
Toplumsal çalışmalar,
sivil toplum örgütleri

Ülke yönetiminin
çalışmaları

Uluslararası yapılan
çalışmalar

Toplu taşıma araçlarını
daha çok kullanmalıyız.
Tüketici konumdan çok
üretici konuma geçmeli-
yiz.
Parfüm türü sera etkisi
yapan gazları daha az
tüketmeliyiz.
Geri dönüşümü olan
ürünleri kullanmalıyız.

Çevreye yönelik
kanunların
kabul edilmesi

Devletlerin aralarında
çevre ile ilgili anlaşmalar
yapması

Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra
dövünmenin faydası yoktur.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Atatürk’ün yukarıda yer alan sözünü çevre sorunları ve önlemeye yönelik stratejiler çerçevesinde ele
alarak yorumlayınız.

ETKÝNLÝKG
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Aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz.

1. Küresel ýsýnmaya neden olan insan faaliyetleri nelerdir?

2. Küresel ýsýnma mevsim sürelerindeki değişimi nasýl etkiler?

3. Asit yaðmurlarý ormanlarý nasýl etkilemektedir?

4. Sera gazlarýnýn üretim miktarýnýn azaltýlmasý için ne gibi önlemler alýnabilir?

5. Ozon gazýnýn seyrelmesine neden olan faktörler nelerdir?

6. Elektromanyetik cihazlarýn kullanýmýnýn insan saðlýðý üzerindeki etkileri nelerdir?

7. Atmosferdeki karbondioksit gazý miktarýnýn azalmasý nelere yol açabilir? Açýklayýnýz.

8. Küresel ýsýnmanýn ekosistem üzerinde muhtemel etkileri nelerdir?

9. Atıkların insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir?

10. Atıkların geri dönüşümü çevre sorunları üzerinde nasıl bir etki oluşturur?

Aþaðýdaki  cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun kelimelerle  doldurunuz.

1. ………………………. gazlarý dünyanýn ortalama sýcaklýðýn artmasýna neden olmuþtur.

2. Havadaki zehirli gazlar yaðmur sularýyla  birleþerek …............... yaðmuru oluþturur.

3. ………............................…. nükleer enerji istasyonlarındaki kazalar veya sızıntılar, uygunsuz nükleer

atık imhası, uranyum depolama sonucunda ortaya çıkar.

4. Kaynaklarýn  verimli þekilde kullanýlmasýný saðlayarak ekonomik girdi oluþturan en önemli katý atýk

yönetim biçimi ................................... dür.

5. Kurþun, cýva gibi aðýr metallerin suda birikmesiyle oluşan kirlilik ............................. kirliliktir.

6. Toplanan malzemenin cam, metal, plastik ve kâðýt bazýnda ayrýlmasý geri dönüþüm sisteminin

................basamaðýný oluþturur.

7. ............................... yeryüzündeki tüm canlý varlýklarý güneþin öldürücü ultraviyole ýþýnlarýna karþý

koruyan bir kalkan görevi görmektedir.

Aþaðýdaki  çoktan seçmeli sorularý  cevaplandýrýnýz.

1. Aþaðýdakilerden hangisi geri dönüþüm sisteminin temel basamaklarýndan deðildir ?

A) Sýnýflama B) Atýklarý ayrý toplama C) Kaynakta ayýrma 

D) Depolama E) Deðerlendirme

2. Küresel ısınmaya bağlı olarak meydana gelen iklim değişmelerinin etkisiyle aşağıdakilerden

hangisinde azalma görülür?

A) Orman yangınlarında

B) Çevre sorunlarında

C) Buzulların erime hızında

D) Erozyon şiddetinde

E) Tatlı su kaynaklarında

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME6
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3. Aþaðýdakilerden hangisi ormanlarýn çevresel etkilerinden biri deðildir?

   A) Topraðý koruma B) Erozyonu önleme C) Oksijen gazý üretme

   D) Hidrojen gazý üretme E) Havayý temizleme

4. Aþaðýdakilerden hangisi özel atýklar sýnýfýna girer ?

A) Ambalajlar B) Fotokopi kâðýtlarý C) Týbbi atýklar

D) Ýnþaat molozlarý E) Sývý atýklar 

5. Aþaðýdakilerden hangisi vahþi depolama yöntemidir?

A) Yakma yöntemi          B) Kompostlama yöntemi         C) Gömme sistemi

D) Uygun atýk depolama alanlarýnda depolama yöntemi

E)) Atıkları boþ alanlarda geliþigüzel biriktirme yöntemi

6. Küresel ýsýnma sonucu aþaðýdakilerden hangisi meydana gelmez?

A) Buzullarýn erimesi                                        B) Kuraklýk                            C) Aþýrý yaðýþlar

D) Bazý bitki ve hayvan türlerinin yok olmasý       E) Metan gazýnýn azalmasý

7. Ekonomik etkinlikler göz önüne alýndýðýnda, aþaðýdaki kentlerin hangisinde görülen hava kirliliðinde 

endüstri kuruluþlarýnýn payýnýn en az olduðu söylenebilir?

A) Adana        B) Bursa C) Gaziantep        D) Kocaeli       E) Erzurum

8. Aþaðýdakilerden hangisi asit yaðmurlarýna neden olmaz?

A) Termik santraller            B) Hidroelektrik santraller      C) Egzoz gazlarý

D) Fosil yakýtlar                  E) Endüstriyel faaliyetler

9. Aşağıdakilerden hangisi suyun insanlar tarafından bilinçsiz ve aşırı kullanımı sonucunda ortaya 

    çıkan olumsuzluklardan değildir?

A) Yer altı sularının tuzlanması

B) Sulak alanların kuruması

C) Kentleşme ve nüfus artışı 

D) Su ekosisteminin zarar görmesi

E) Toprakların tuzlanması

10. Çevre sorunlarýnýn son yýllarda büyük bir ivme kazanmasýnda aþaðýdakilerden hangisi en fazla 

etkilidir?

   A) Ormanlarýn tahribi        B) Þehirleþme        C) Göç         D)   Sanayileþme          E) Turizm

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME6
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260 Proje Çalýþmasý

PROJE ÇALIÞMASI

Seçilebilecek Konular
1. Doðal çevrenin insanlar tarafýndan yanlýþ kullanýlmasý sonucu doðada meydana gelen 

deðiþimler.
2. Ýnsanýn doðaya zarar vermeden ve azami þekilde, doðadan faydalanma yollarý.
3. Coðrafi Bilgi Sistemlerinin çalýþma esaslarý ve alternatif kullaným alanlarý.
4. Ýnsan yaþantýsýnda iklime baðlýlýðýn asgari düzeye indirilmesi için üretilecek çözüm öne-

rileri.
(Bu konular dýþýnda ilgi duyduðunuz bir konuyu da belirleyebilirsiniz.)

Proje Hazýrlanýrken Ýzlenecek Basamaklar
1. Basamak: Bu aþamada, seçmeyi düþündüðünüz konuyu araþtýrýp araþtýrmayacaðýnýza, 
konuyla ilgili kaynaklara ne düzeyde ulaþacaðýnýza iliþkin inceleme yaparak konu seçimine hazýr-
lýk yapýnýz. Bu aþamada öðretmeniniz ile araþtýrmayý düþündüðünüz konuyu paylaþýp ondan
konu belirlemede yardým alýnýz.
2. Basamak: Bir önceki basamakta yaptýðýnýz iþlemler sonucunda belirlediðiniz konunun “öne-
mini, neden bu konuyu seçtiðinizi, hazýrlayacaðýnýz proje sonucunda neye ulaþmak istediðinizi”
belirleyiniz. 
3. Basamak: Seçtiðiniz konu ile ilgili yeterli bilgiye ulaþmak amacýyla gerekli kaynaklara
ulaþýnýz. Bu kaynaklar; kütüphane, Ýnternet, TV, radyo ve konu ile ilgili kaynak kiþilerdir.
4. Basamak: Bir önceki basamakta ulaþtýðýnýz tüm kaynaklardan elde ettiðiniz bilgilerden fay-
dalanarak oluþturduðunuz bilgileri metne dönüþtürünüz (7-15 sayfayý geçmeyecek biçimde).
5. Basamak: Ulaþtýðýnýz kaynaklardan elde ettiðiniz bilgileri deðerlendirerek çözüm önerileri
üretiniz. Bu çözüm önerilerini belirleme nedenlerinizi ortaya koyunuz. 
6. Basamak: Çalýþmalarýnýzý rapor hâline dönüþtürünüz.
7. Basamak: Raporu resimler, gazete haberleri, kendi çizimleriniz, tablo, grafik ve istatistiklerle
destekleyerek poster hâline dönüþtürünüz.
8. Basamak: Çalýþmalarýnýzýn sunumunu yapýnýz.

Çalýþma Ýçeriðinde Yer Almasý Gereken Konu Baþlýklarý
1. Projenin adý (1-15 sözcük arasý olmalýdýr.)
2. Projenin konusu (Konu açýk ve net bir biçimde ifade edilmiþ olmalýdýr.)
3. Proje çalýþmasý içinde belirlenen durumun ya da sorunun ayrýntýlý biçimde tanýmlanmasý (Bu
konudaki projenin amacý belirtilmekle birlikte, durum ya da sorun net biçimde açýklanmalýdýr.) 
4. Geliþtirme sürecinin açýklanmasý (Bu aþamada toplam bilgilerden yola çýkarak bir ürün
ortaya koymaya yönelik ya da öneriler geliþtirmeye dönük yapýlanlar 7-15 sayfayý geçmeyecek
þekilde anlatýlmalýdýr.)
5. Sonuç ve öneriler
6. Kaynakça

Süre: Ýki ay 
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261Proje Deðerlendirme Ölçeði

GÖZLENECEK 
ÖÐRENCÝ KAZANIMLARI

DERECELER

Zayýf Kabul
edilebilir

Orta Ýyi Çok iyi

1 2 3 4 5
I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECÝ

Proje amacýný belirleme

Projeye uygun çalýþma planý yapma

Grup içinde görev daðýlýmý yapma

Belirlenen konunun önemini ortaya koyma 

Hazýrlanan proje sonunda ne tür sonuçlara ulaþýlmak
istendiðini ortaya koyma
TOPLAM

II. PROJENÝN ÝÇERÝÐÝ

Proje konusunda bilimsel açýdan doðru bilgiler aktar
ma
Toplanan bilgileri analiz etme

Elde edilen bilgilerden çýkarýmda bulunma

Yapýlan çalýþmanýn orijinal olmasýna özen gösterme

Yapýlan çýkarýmlarýn nedenlerini ortaya koyma

Yapýlan çalýþmada eleþtirel düþünme becerisini 
gösterme

Hazýrlanan raporu; resimler, gazete haberleri, çizimler,
tablo, grafik ve istatistiklerle destekleme

Metne aktarýlan tüm bilgilerde Türkçeyi doðru biçimde
kullanma

Yararlanýlan kaynaklarý rapora yansýtma

TOPLAM

III. SUNU YAPMA

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek þekilde sunma

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

Sunuda akýcý bir dil ve beden dilini kullanma

Sorulara cevap verme

Verilen sürede sunuyu yapma

Sunum sýrasýnda Türkçeyi doðru biçimde kullanma

TOPLAM

GENEL TOPLAM

PROJE DEÐERLENDÝRME ÖLÇEÐÝ
Projenin Adý :
Öðrencinin 
Adý ve Soyadý :
Sýnýfý              :
Numarasý         :
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SÖZLÜK
A

abiyotik faktör: Fiziki faktör. Örnek: Ýklim, toprak þartlarý vb.
açýk iþletme: Madencilikte topraðýn üst kýsmýnýn kazýlarak yüzeye yakýn madenlerin çýkartýldýðý açýk 
saha  iþletmesi.
aerosol: Atmosferde asýlý olarak bulunan yeryüzü tozlarý, meteor tozlarý, is parçacýklarý.
afet: Toplumu sosyoekonomik ve kültürel yönden olumsuz olarak etkileyen büyük can ve mal
kaybýna neden olan, doðal ve insan kaynaklý olaylarýn tamamý. 
akifer: Kalkerli katmanlar içinde oluþan su rezervuarlarý.
alg: Su yosunu.
alüvyon: Akarsular tarafýndan aþýndýrýlarak taþýnan ve bir yerde biriktirilen unsurlar.
aldehit: Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sıvı.
Antropojenik karbon: Beþeri faaliyetler sonucu doðaya salýnan karbon. 
asit yaðmurlarý: Atmosferdeki nem ile kirleticilerin karýþýmý sonucu oluþan asidin ,yaðýþlarla birlikte 
yeryüzüne inmesi.
aþar: Osmanlý Döneminde köylülerin ürettikleri tarým ürünlerinden % 10 oranýnda alýnan vergi.
atýk: Ekonomik olarak ömrünü tamamlamýþ, iþe yaramayan maddeler.
atýk su: Konutlar, sanayi kuruluþlarý, enerji santralleri, tarým ve hayvancýlýk uygulamalarý sonucu açýða 
çýkan ve içinde saðlýða zararlý biyolojik ve kimyasal maddeleri barýndýran sular.
ayrýþtýrýcýlar: Ölü hayvan ve bitkilerin çürümesini ve içerdikleri minerallerin topraða karýþmasýný 
saðlayan organizmalar.

B
besin aðý: Doðada canlýlarýn beslenmesi ve canlýlarýn arasýndaki beslenme iliþkilerini gösteren að. 
Besin zincirlerinin birleþmesi ile oluþan að.
beslenme zinciri: Her biri kendisinden sonraki tarafýndan yendiði için aralarýnda beslenmeye daya-
nan baðlantýlar bulunan canlýlardan oluþan zincir.
birincil kirleticiler: Kirleten kaynaklardan atmosfere býrakýlan belli, deðiþmeyen maddeler. Direkt 
olarak atýlan kirli maddeler.
biyocoðrafya: Bitkiler, hayvanlar gibi canlýlarýn yeryüzündeki daðýlýmý ile bunlarýn arasýndaki iliþkileri 
konu alan coðrafya bilim dalý.
biyocoðrafya bölgeleri: Benzer bitki ve hayvan gruplarýnýn bulunduðu coðrafi alanlardýr.
biyolojik çeþitlilik: Bir ekosistemde dengeyi saðlayan çeþitli (cins, tür, alt tür) canlýlarýn bulunmasý.
biyom: Yeryüzünde genel klimatik koþullar ve arazi yapýsý bakýmýndan belirli özellikler gösteren, büyük 
çapta birbirine benzeyen hayvan ve bitki topluluklarýna ve bunlarýn yaþadýklarý alanlara verilen isim 
(Tropik Yaðmur Ormanlarý gibi ).
biyomas: Bir basamaktaki mevcut enerjinin gözle görülür þekli. Herhangi bir anda ortamda bulunan 
canlýlarýn aðýrlýðý. Biyolojik kütle.
bizon: Genellikle Kuzey Amerika’da yaþayan bir cins hörgüçlü yaban öküzü.
boreal kuþak: Ýðne yapraklý ormanlarýn yoðun olduðu soðuk kuþak.
boy: Ayný soydan gelen veya ayný soydan geldiðine inanan küçük topluluk, kabile. Aþiretin kollarýn 
dan her biri. Örnek: Oðuzlarýn Kayý boyu.

C - Ç
çevre: Canlý varlýklarýn etkilendikleri ve çeþitli yollardan etkiledikleri mekanlar.
ÇED raporu (Çevresel Etki Deðerlendirmesi Raporu): Hava, su, toprak kaynaklarýnýn kullanýmý ile 
ilgili iþletmelerin, daha projelendirme aþamasýnda iken çevreye zarar vermeyecek, (ya da limiti geç-
meden zarar verecek) çevrenin niteliðini bozmayacak, koruyacak þekilde planlamasýný kontrol altýna 
almak için çeþitli bilim ve meslek dallarýndan uzman kiþilerin birlikte hazýrlayýp ilgili mercilerin tetkik 
ve onayýna sunduklarý ve savunmasýný yaptýklarý ortak rapor.
çevre kirliliði: Ýnsanlarýn her türlü faaliyetleri sonucu, havada, suda ve toprakta meydana gelen, olumsuz 
geliþmelerle ekolojik dengenin bozulmasý sonucu ortaya çýkan, gürültü ve atýklarýn çevrede oluþtur-
duðu arzu edilmeyen sonuçlar.
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D
daðýnýk  yerleþme: Evlerin tek tek geniþ bir araziye yayýlmasý ile ortaya çýkan yerleþme biçimi. 
demografi: Nüfus bilimi. Nüfusun nitelik ve nicelik gibi özelliklerini inceleyen bilim dalý. 
demografik yatýrým: Beslenme, barýnma, eðitim gibi alanlar için yapýlan harcamalar.
doðal afet: Toplumun sosyoekonomik ve kültürel etkinliklerini büyük ölçüde olumsuz yönde 
etkileyen önemli can ve mal kaybýna neden olan, doðal etkenlere baðlý olarak oluþan doða olayý.
doðal döngü: Ekosistemlerin içinde ya da ekosistemler arasýnda oluþan süreçler.
doðal kaynak: Doðada bulunan ve doðal yollarla oluþan bütün canlý ve cansýz varlýklar.
doymamış hidrokarbon: Molekülünde iki ya da daha fazla karbon-karbon çoklu bağları içeren   
hidrokarbon.
drenaj: Fazla sularýn kontrol altýna alýnarak belirli yollarla akýtýlmasý.
drenaj sistemi: Yüksek taban suyu düzeyini düþürmek için açýlan, ana nehirle baðlantýsý olan kanal-   

larýn oluþturduðu sisitem. 

E
ekolojik denge: Ýnsan ve diðer canlýlarýn varlýk ve geliþmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan 
koþullarýn bütünü.
ekolojik döngüler: Doðadan çýkarýlan maddelerin yeniden kullanýlabilir hâle getirilmesi ve bunun 
sonsuz devamý.
ekolojik sistem: Canlýlarýn birbirleriyle ve çevreyle olan iliþkileri.
emisyon: Bir kaynaktan çevreye, bir takým maddeler veya enerji (gürültü, titreþim, radyasyon, ýsý vb.) 
yayýlmasý olayý.
etnik: Bir kavme ait olan. O kavimle ilgili.
etnoloji: Eski ve yeni toplumlarýn kültürlerini inceleyen, maddi ve manevi kültür unsurlarýný sistemli 
olarak açýklama, karþýlaþtýrmalar yapmak suretiyle insanlýðýn kültür tarihini esas alan bilim dalý. Halk 

bilgisi.

F
fauna: Belirli bir coðrafi alanda bulunan hayvan türlerinin tümü.
fay kuþaðý: Üzerinde çok sayýda fay  bulunan, yer üstünde ve yer altýnda devam eden kuþak.
flora: Belirli bir coðrafi alanda bulunan bitki türlerinin tümü.
fosil yakýtlar: Bitki ve hayvan kalýntýlarýndan oluþmuþ, demir, petrol, doðal gaz gibi yanan maddedir.

G
gelenek: Bir toplumda, zaman içinde meydana gelen kültür birikiminin sonucunda oluþmuþ dav-
ranýþlar bütünü.
Gondwana: Pangea’nýn ikiye ayrýlmasýyla güneyde oluþan kara parçasý.
güneþ pilleri: Güneþ ýþýnýmýný doðrudan elektrik enerjisine çeviren aygýtlar.

H
habitat: Bitki ve hayvan topluluklarýnýn yaþadýklarý ortam. 
heyelan: Doðal kaya, zemin, yapay dolgu ve bunlarýn karýþýmýndan oluþan malzemelerin, bir yamaç 
boyunca aþaðýya ve dýþa doðru hareketi.
hidrolojik denge: Yaðmur ve kar erimeleri sonucu oluþan su miktarý ile buharlaþma, sýzma, bitki ve 
insan kullanýmý sonucu meydana gelen su kayýplarý arasýndaki denge.
hidrolojik döngü: Suyun bazý doðal kuvvetler ve hava hareketi ile hidrosfer, pedosfer ve atmosfer 
arasýnda üç hâlde ve sistematik bir tarzda devamlý yer ve þekil deðiþtirerek dönmesi. Dolaþmasý.
hidrofonik  yöntem: Bazý tarým ürünlerinin toprak olmaksýzýn su içinde üretilmesi.
hinterland (ard ülke): Bir kenti, kentler dizisini, liman ya da bölgeyi çevreleyen ve onunla yakýn eko-
nomik ve toplumsal etkileþim içinde bulunan bölge.

I - Ý
izole: Tecrit edilmiþ.
izotop: Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlar

J
jeoloji: Yerin oluþumunu, yapýsýný, yer kabuðunun geliþim evrelerini ve yer hareketlerini inceleyen 
bilim dalý.
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jeomorfoloji: Ýç ve dýþ kuvvetlerle oluþan yer þekillerini inceleyen, tanýmlayan, bunlarýn oluþum, deði-
þim ve daðýlýþlarýný ortaya koyan bilim dalý
jeotermal enerji: Yer altýndan çýkarýlan sýcak su ve su buharýndan elde edilen ýsý enerjisi.

K
karibu: Alaska bölgesinde bulunan bir tür ren geyiði.
katý atýk: Evsel, ticari veya endüstriyel alanlardan oluþan, madencilik, tarýmsal iþlemler ve su arýtým 
ünitelerinde dâhil olduðu proseslerden kaynaklanan yarý katý çamurlarý da içeren, hem ayrýþabilen 
hem de ayrýþma  özelliði olmayan maddeler.
kavim: Kiþilerin içinde yaþadýðý topluluk.
kaya düþmesi: Kaya formasyonlarýnda, gevþeme ya da parçalanma yoluyla ana kütleden ayrýlan bö-
lümlerin ani hareketi.
kompostlama: Uygun yöntem ve ekipman kullanarak katý atýk içinde bulunan organik maddelerin 
kontrollü bir þekilde mikroorganizmalar tarafýndan çürütülmesi ve gübreye dönüþtürülmesi.
konifer kuzey ormaný (boreal orman): Kuzey Yarým Kürede ýlýman orta enlemler ile Tundra 
arasýnda yer alan kozalaklý aðaçlardan oluþan ormanlar.
kültür: Kiþisel veya toplum olarak sahip olunan, olaylarý ve davranýþlarý karþýlayan, duyuþ, düþünüþ 
þekilleriyle tarih içinde meydana gelen fikir ve sanat eserleriyle maddi ve manevi deðerlerin bütünü.

kütle hareketleri: Deðiþik hacimdeki yer kabuðu malzemesinin, suyun tetikleyici etkisiyle farklý olu-
þum þekillerinin kontrolunde, eðim yönünde, yer çekimi etkisiyle düþey doðrultuda yer deðiþtirmesi.

M
madde döngüsü: Canlý organizmalarla çevrelerini içine alan ve kimyasal deðiþim sonucu oluþmuþ 
bulunan maddelerin ekosistemdeki dolaþýmý.
medeniyet (uygarlýk): Bir topluluðun hayat tarzý, bilgi seviyesi, sanat gücü, maddi ve manevi sahip 
olduðu deðerler bütünü.
mercan resifleri: Mercan denilen ve koloniler hâlinde bir arada yaþayan basit deniz 
hayvanlarýnýn meydana getirdikleri oluþumlardýr.
mikroorganizmalar: Mikroskopla görülebilen, yararlý veya zararlý türleri olan canlý organizmalardýr.

N
niþ: Canlý ve cansýz ögelerden oluþan en küçük çevre birimi. Habitatýn içinde kendine özgü fiziksel 
þartlarý olan küçük birim.
nükleer atýklar: Nükleer (atom) santrallerde kullanýlan radyoaktif maddelerin enerjiye dönüþtükten 
sonra geriye kalan ve kanserojen etkisi olan tehlikeli atýklar.
nükleer enerji: Çekirdeklerin fisyonu ya da kaynaþmasý sýrasýnda açýða çýkan ve radyoaktif madde-
lerden elde edilen enerji türü.
nükleer pil: Araþtýrma, deneme ya da radyoelement üretimi için kullanýlan nükleer reaktör.
nükleer pollüsyon: Radyoaktif kirlenme.
nükleer reaktör: Bölünebilen bir maddenin denetimli füzyonu sýrasýnda enerji üretimi ile bunun ýsý 
hâlinde boþaltýlmasýný temin eden aygýtlar ve düzenekler sistemi.
nükleer santral: Isý açýða çýkaran fisyon tepkimelerinden yararlanýlarak ýsý enerjisinin dönüþümü yolu 
ile elektrik üreten merkez.

O
oksidatif çözülme: Oksidasyon ile olan çözülme.
ormansýzlaþtýrma: Ekilebilir alan elde etmek, ýsýnma ihtiyacýný karþýlamak ve hammadde olarak kul-
lanmak amacýyla ya da baþka nedenler için ormanlarýn yok edilmesi.
ozon tabakasý: Ozonosferdeki ozon moleküllerinin oluþturduðu katman.

P
pangea: Paleozoik dönemdeki tek büyük kara parçasý.
preri: Kuzey Amerika'nýn karasal iklim özelliklerine sahip orta kesimleri ile Güney Amerika'nýn Pampa 
bölgesinde yer alan otsu bitkiler topluluðu.

R
radyoaktif atýklar:Nükleer yakıtın işlenmesinden sonra geriye kalan, kullanılmayan ve katılaştırıldıktan
sonra beton silolarda saklanan maddeler.
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radyoaktif kirlenme: Termonükleer bombalar ile nükleer sanayi atýklarýndan kaynaklanan, biyosfe-
rin radyoaktif maddelerle kirlenmesi.
radyoaktif kirleticiler: Radyoaktif kirlenmeye sebep olan maddeler. Uranyum, 238 Uranyum 239 
gibi ýþýn etkinliði olan izotoplar.
rekreasyon: Boþ zamanlarýn  hoþça ve dinlenerek deðerlendirilmesi.
resif: Deniz kenarlarýnda organik kökenli iskeletlerin birikmesiyle oluþmuþ kaya.
rezervuar: Su depolama çanaðý, haznesi. 

S
savan: Uzun boylu otsu bitkiler ve bunlar içinde seyrek olarak daðýlmýþ aðaçlardan oluþan bitki örtüsü.
sel: Genellikle  doðal bir kanala az veya çok baðlý olarak eðim yönünde yüksek enerjili ve kontrolsüz 
akýþa sahip, tahrip gücü yüksek su kütlesi hareketi.
selinti: Yamaçlara düşen yağmur damlalarının birleşmesinden doğmuş saçak saçak, yaygın akan
sular.
seyelan: Yağışlarda ya da kar erimelerinden sonra suların yer yüzeyinin tamamını kaplayarak akması   
olayı.
sera etkisi: Güneþ ýþýnlarýnýn yeryüzüne çarpýp ýsý enerjisi hâline dönüþmesi sýrasýnda, bu enerjinin 
uzaya yayýlmasýný önleyen ve bir manto gibi görev yapan, karbondioksit, tozlar, su buharý, partikül-
ler v.s. maddelerin ýsýyý absorbe edip dünyanýn giderek ýsýnmasýna sebep olduðu olay.
sera gazlarý: H2O, CH4, NO2, CFC gibi sera etkisini oluþturan gazlar.
sanayi: Ham maddenin iþlenerek kullanýma hazýr hâle getirilmesini kapsayan faaliyetlerin tümü.
siyanür: Hidrosiyanik asit ve bu asitten türeyebilen metal tuzlarının genel adıdır.
soğutuculu taşımacılık: Taşımacılıkta soğutma özelliği olan sistemlerin kullanımı.
step: Orta kuþaðýn az yaðýþlý karasal iklimin etkisindeki alanlarda yayýlýþ gösteren ot topluluðudur.
sürdürülebilir doðal kaynak kullanýmý: Doðal kaynaklardan faydalanmada onlarýn özelliklerini koruya-
rak en uzun süre ve en iyi sonuçlarýn alýnmasýný saðlayan uygulamalarý kapsayan kullaným türü.

T
taşıma kapasitesi: Belli bir çevrenin sürekli olarak besleyebileceği belli bir türe ait maksimum birey
sayısı
taþkýn: Su fazlasýna baðlý olarak kýyýlardan baþlayarak düz ve çukur alanlarý kaplayan ve havzadaki 
alanlarý da etkileyen geçici göllenme ve su basmasý olayý.
taþkýn ovasý: Akarsuyun daha ziyade menderesler çizen ovalarda taþkýn zamanýnda onlarýn üzerini 
kapladýðý geniþ alüviyal ana yataktan oluþan taþkýn ovasý. Bunlar ayný zamanda akarsuyun taþtýðý 
zaman hýzla yayýldýðý geniþ ana yatak.
topoðrafya: Topoðrafya, bir arazi yüzeyinin tabii veya suni ayrýntýlarýnýn meydana getirdiði þekil. Bu 
þeklin kâðýt üzerinde harita ve tablo þeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme, hesap ve çizim iþlerinin hepsi.
toprak kaymasý: Toprak tabakasýnýn ve hemen altýndaki materyalin bir yamaç boyunca, kayganlaþan 
zemin üzerindeki hareketi.
töre: Bir toplulukta yerleþmiþ hâlde bulunan davranýþ þekillerinin bütünü, âdet ve ahlak kurallarý.
türbin: Türbin, bir akýþkanýn enerjisini iþe çevirmek için kullanýlan alet.
tüvönan: iþlenmemiþ cevher. Maden ocaðýndan çýkarýlan ve herhangi bir zenginleþtirme iþlemine 
tabi tutulmamiýþ cevher veya kömür
uht (ultra yüksek ýsý): Sütün 3-5 saniye süre ile yüksek ýsý iþlemine tabi tutulmasýdýr. Bu yöntem ile 
sütün besin deðeri korunur.

V
vahþi depolama: Çöplerin boþ alanlara, tarlalara, yol kenarlarýna  geliþigüzel býrakýlmasý.
vizon: Sansargillerden kürklü bir memeli hayvan türü.

Y
yaðmur ormanlarý: Ekvatoral kuþakta bol ve her mevsimi yaðýþlý  iklim koþullarýna baðlý olarak uzun 
boylu ve genellikle geniþ yapraklý her dönem yeþil aðaçlardan oluþan ormanlar.
yatay (yanal) atýmlý fay: Kýrýðýn iki tarafýndaki bloklarýn, yatay doðrultuda yer deðiþtirmesiyle oluþan fay.
yenilenebilir (tükenmeyen) doðal kaynaklar: Doðal yollarla kendini yenileyebilen veya güneþ ener-
jisi gibi tüketilmesi mümkün olmayan doðal kaynak türü.
yenilenemeyen (tükenen) doðal kaynaklar: Bir kez kullanýldýktan sonra, bir daha yerine gelemeyen 
doðal kaynaklardan kendini yenileyemeyen tükenebilir doðal kaynak türü.

Z
zoocoðrafya: Hayvanlarýn yeryüzüne daðýlýþýný ve bu daðýlýþý etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalýdýr.
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