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ÜNİTE

3 5
İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

1ETKİNLİK

SB. 5. 3. 1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekil-
lerini genel olarak açıklar.

Aşağıdaki tabloda yükselti basamakları ve renkleri verilmiştir. Yükseltileri verilen il 
merkezlerini uygun renklere boyayınız.

Yükselti Basamakları (m)
Kalıcı karlar

2000 m ve sonra
1500-2000
1000-1500

500-1000
 200-500 

0-200
0

Renkleri
Beyaz
Koyu kahverengi
Açık kahverengi
Turuncu
Sarı
Açık yeşil
Yeşil
Mavi

Ardahan (1800 m)

Bayburt (1510 m)

Niğde (1229 m)

Afyon (1021 m)

Tunceli (914 m)

Ankara (850 m)

Muğla (655 m)

Şanlıurfa (517 m)

İstanbul (120 m)

Trabzon (32 m)

İzmir (2 m)

2ETKİNLİK
Aşağıdaki resfebelerin karşılığı olan kelimeleri bularak altlarına yazınız.

Akarsu

Yeryüzü

Dağ

Yarımada

Körfez

Plato
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3ETKİNLİK

SB. 5. 3. 1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekil-
lerini genel olarak açıklar.

Fiziki haritalardaki derinlik ve yükselti değerlerine göre tablodaki ifadelerin doğru ya 
da yanlış olma durumlarını işaretleyiniz.

Kullanılan renkler o yerin yükseltisinin ne kadar olduğunu gösterir.

Deniz seviyesi 0 m ile gösterilir.

Kullanılan renkler yeryüzü şekilleri hakkında bilgi verir.

0 m ile 500 m arası yeşil ve tonlarıyla gösterilir.

Renkler bize iklim hakkında bilgi verir.

Kahverengi ve tonları yükseltisi fazla olan yerleri gösterir.

Beyaz renk kalıcı karları gösterir.

D Y
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4ETKİNLİK

SB. 5. 3. 1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekil-
lerini genel olarak açıklar.

Fiziki haritaların işaretler bölümünde (lejant) yer alması gereken işaretlerin anlamla-
rını örnekteki gibi yazınız.

Haritalarda lejant kullanılmasının amacı nedir? Yazınız.

Ülke Sınırı

Göl

Şehir Merkezi

Yükselti 
Basamakları İlçe Merkezleri

Akarsu

Yön Oku

Ölçek

Harita işaretleri yani lejant kullanılmasının en önemli nedeni harita üzerinde yer alan 
kentler, yükseltiler, yollar, yerleşim yerleri vb. ait bilgileri çeşitli renkler ve simgelerle 
göstermektir. Kısaca haritalarda kullanılan işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bö-
lümdür. Haritanın küçültme oranı lejantta ölçek ile gösterilir.
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Görselleri ve tanımları verilen yeryüzü şekillerinin adlarını yazınız.

5ETKİNLİK

SB. 5. 3. 1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekil-
lerini genel olarak açıklar.

Çevresine göre yüksek 
ve belli bir doruğu olan 

yeryüzü şeklidir.

Karaların üzerindeki 
çukurları dolduran tatlı ya 

da tuzlu su kütlesidir.

Çevresine göre yüksekte 
kalmış ve akarsular tara-
fından derin olarak yarıl-
mış geniş düzlüklerdir.

Doğal bir yatak içerisinde 
akan su kütleleridir.

Görsel Tanım Yeryüzü Şekli

Dağ

Göl

Plato

Akarsu
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Dört tarafı sularla çevrili 
olan kara parçasıdır.

Karaların su kütlelerine 
doğru uzanmış bölümü-
dür.

Akarsuların denize dökül-
dükleri yerlerde taşıdıkları 
alüvyonların biriktirmesi 
sonucunda oluşan yer 
şeklidir.

Deniz sularının karaların 
içine doğru sokulduğu bö-
lümdür.

Üç tarafı sularla çevrili 
kara parçasıdır.

Görsel Tanım Yeryüzü Şekli

6ETKİNLİK

SB. 5. 3. 1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekil-
lerini genel olarak açıklar.

Görselleri ve tanımları verilen yeryüzü şekillerinin adlarını yazınız.

Ada

Burun

Delta Ovası

Körfez

Yarımada
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Tanımları verilen yeryüzü şekillerini görsel üzerinde örneklerde olduğu gibi gösteri-
niz.

7ETKİNLİK

SB. 5. 3. 1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekil-
lerini genel olarak açıklar.

1. Çevresine göre alçakta kalmış düzlüklere ova denir.
2. Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına ada denir.
3. Akarsular tarafından derince yarılmış ve çevresine göre yüksekte kalmış geniş düzlük-

lere plato denir.
4. Çevresine göre yüksek olan ve tabandan zirveye doğru yamaçları eğimli yeryüzü şekli-

ne dağ denir.
5. Bir parçası ana karaya bağlı üç tarafı denizlerle çevrili yeryüzü şekline yarımada denir.
6. Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sulara göl denir.
7. Birçok dağın yan yana dizilmesiyle oluşan dağ topluluğuna sıradağ denir.
8. Yeryüzünde belli bir eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara akarsu denir.
9. Göl, deniz veya okyanusların karaların içine doğru yaptığı hafif girintilere koy denir.

10. Akarsuların taşıdıkları malzemeleri deniz içerisinde biriktirmesi sonucu meydana gelen 
üçgene benzer yeryüzü şekline delta ovası denir.

10

96 4 7 8
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8ETKİNLİK

SB. 5. 3. 1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekil-
lerini genel olarak açıklar.

Türkiye fiziki haritasında gösterilen yeryüzü şekillerinin adlarını örnekte olduğu gibi 
doldurunuz. Alttaki kutucuğa bulunduğunuz yerin yeryüzü şekillerini yazınız.

Burun

Yaşadığım il:

Yeryüzü şekilleri:

Yarımada Akarsu Dağ Göl

Kıyı OvasıPlatoAdaKörfez
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Aşağıdaki ifadeleri doğru ya da yanlış olma durumuna göre değerlendiriniz. Doğru 
ifadelerin başındaki harfleri kullanarak şifreyi bulunuz.

9ETKİNLİK

SB. 5. 3. 1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekil-
lerini genel olarak açıklar.

Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli bir 
ölçek dâhilinde küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasına harita denir. H

Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün haritasını çizerken belli bir oranda 
küçültmek gerekir.A

Haritaların sağ alt köşesinde bulunan ve haritalarda yer alan özel işaretlerin ne 
anlama geldiğini gösteren bölüme ölçek denir.S

Haritalarda deniz seviyesi 0 (sıfır) olarak kabul edilir.T

Fiziki haritalarda deniz seviyesine yakın yerler yeşil ve tonlarıyla gösterilmek-
tedir.A

Haritalardaki küçültme oranına “harita işareti” (lejant) denir.M

Haritalarda kullanılan renkler derinlik ve yükselti basamaklarını ifade eder.R

Yeryüzü şekillerini gösteren haritalara fiziki harita denir.İ

Fiziki haritalarda yükseltisi fazla olan yerler sarı ve tonlarıyla gösterilmektedir.Z

Türkiye fiziki haritasına göre yükseltisi en az olan yer Doğu Anadolu, yükseltisi 
en fazla olan yer Marmara Denizi kıyılarıdır.L

ŞİFRE AH A R İ T
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10ETKİNLİK

SB. 5. 3. 1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekil-
lerini genel olarak açıklar.

Aşağıdaki kelimeleri cümlelerde verilen boşluklara uygun bir şekilde yazınız.

1. Haritalardaki küçültme oranına ………………. denir.

2. Türkiye bir ………...... dır.

3. Ölçek kullanılmayan kabataslak çizimlere …………….. denir.

4. Ölçekler, gösterme biçimlerine göre …………. ölçek ve çizgi ölçek olarak ikiye ayrılır.

5. Bulunduğu yerde tek başına olanlara dağ, birbiri ardınca sıralananlara ………… denir.

6. Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yükseltilere …………. denir.

7. Denizin karaya doğru giren büyük ve geniş girintilerine ……………… denir.

8. Fiziki bir haritada kullanılan ……………… basamakları yükseltiyi gösterir.

9. Haritada kullanılan işaretlerin ve anlamlarının gösterildiği tabloya ……………. denir.

10. Türkiye’nin ortalama yükseltisi ……….. m’dir.

11. Bir çizimin …………. olabilmesi için, kuş bakışı çizilmiş olması, ölçek kullanılması ve 

bir düzlem üzerine aktarılması gerekir.

12. İl ya da ülke sınırlarının gösterildiği haritalara …………........... denir.

ölçek

yarımada

kroki

kesir

sıradağ

tepe

körfez

renk

lejant

1132

harita

siyasi harita

ölçek        

siyasi  harita      

körfez    

akarsu    

tepe

yarımada

kroki

vadi

kesir 

 sıradağ 

1132

renk

lejant           

siyasi harita
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11ETKİNLİK

SB. 5. 3. 1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekil-
lerini genel olarak açıklar.

Yaşadığınız il ile ilgili aşağıdaki diyagramı doldurunuz.

Yaşadığım İl

Yeryüzü Şekilleri

Dağ:

Ova:

Plato:

Akarsu:

Göl:

Körfez/Koy/Burun:

Şehrin ortalama yükseltisi:

Fiziki haritada gösterildiği renk:
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Tablodaki cümleleri iklim ya da hava durumu ile ilgili olmalarına göre örneklerde ol-
duğu gibi işaretleyiniz.

1ETKİNLİK

SB. 5. 3. 2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisi-
ni, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.

İklim Hava
Durumu

Bugün hava oldukça güneşli.

Rize en çok yağış alan şehrimizdir.

Siirt’te dün gece yaşanan don yüzünden meyve ağaçları zarar 
gördü.
Mersin’de kış aylarının ılık geçmesi seracılık faaliyetlerini olumlu 
etkiledi.
Hava bulutlu ve durduğumuz tepe rüzgârlıydı.

Bugün Ankara’da aniden bastıran sağanak yağış sele neden 
oldu.
Bu kış İstanbul’a çok kar yağmadığı için barajlardaki doluluk ora-
nı düştü.
Malatya’da aşırı kar yağışı yüzünden yollar ulaşıma kapandı.

Bolu Tüneli yolların aşırı buzlanmasından dolayı bir süre ulaşıma 
kapatıldı.
Antalya’da çarşamba günü şiddetli fırtına yüzünden okullar tatil 
edildi.
Erzurum’da kışlar kar yağışlı geçer.

Sabah pırıl pırıl güneşli bir hava var iken öğleden sonra aniden 
yağmur bastırdı.
Yoğun sis yüzünden görüş mesafesi kısaldığı için sürücüler daha 
dikkatli olmalı.
Yozgat’ta ceviz büyüklüğünde yağan dolu taneleri meyve ağaçla-
rına zarar verdi.
İzmir’de yaz mevsimi sıcak ve kurak geçer.

Haberlerde Kayseri’de yarın sağanak yağış beklendiği söylendi.

Bursa bugün güneşli ve oldukça sıcaktı.

Ağrı’da kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer.

Doğu Karadeniz dört mevsim yağış alır.
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2ETKİNLİK

SB. 5. 3. 2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisi-
ni, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.

Aşağıdaki haber metnini okuyup soruları cevaplayınız.

Metinde bahsedilen yerlerde farklı yağış çeşitlerinin görülmesinin sebepleri neler 
olabilir? Yazınız.

Haber metnine göre ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklim insanların hayatını olumsuz etkilemektedir.        
B) Yağışların çoğu yağmur şeklinde görülmektedir.
C) Hava durumu yöreden yöreye değişiklik göstermektedir.
D) Bitlis ve çevresinde hava daha soğuktur.

3ETKİNLİK

Aşağıdaki diyagramda boş bırakılan yerleri örnekte olduğu gibi doldurunuz. 

İKLİMİN İNSAN 
FAALİYETLERİNE 

ETKİSİ

Tarım

Farklı iklim bölgelerinde bulunmaları, yeryüzü şekillerinin farklılık göstermesi, atmosfer-
den doğan etkiler, bahsedilen yerlerin güneşe karşı konumları vb. şeklinde sıralanabilir.

Ulaşım

Giyim

Hayvancılık

Konut Tipi

Beslenme

Su
Kaynakları

Turizm

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun 
güneybatısıparçalı bulutlu ve güneşli, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Gü-
neydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların 
genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars, Muş ve Bitlis çevrelerinde ise sabah ve gece 
saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. (Genel 
ağ haberinden düzenlenmiştir.)
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Aşağıda bazı illerin günlük hava durumu tahminleri verilmiştir. Tahminlere göre tab-
lodaki ifadelerin doğru ya da yanlış olma durumlarını işaretleyiniz.

4ETKİNLİK

SB. 5. 3. 2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisi-
ni, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.

İzmir Antalya İstanbul Van

Antalya gün boyu güneşli olacaktır.

Farklı illerde farklı hava olayları görülebilmektedir.

İstanbul’da yağış beklenmemektedir.

Kar yağışı beklenen tek il Van’dır.

Antalya’da fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılması tehlike oluş-
turabilir.

Aynı şehirde gün içerisinde farklı hava olayları görülebilmektedir.

İstanbulluların dışarıya çıkarken yanlarında şemsiye bulundurmaları ge-
rekebilir.

İllerde görülecek tek yağış çeşidi kardır.

D Y
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Türkiye iklim haritasında numaralandırılmış bölgelerde görülen iklim tiplerini yazarak 
örneklerdeki gibi tabloları doldurunuz. 

İklim tiplerinin ekonomik faaliyetlere etkisine örnekler veriniz.

1. Antalya’da kış aylarının ılık ve yağışlı geçmesi seracılık faaliyetlerini geliştirdi.

2. Buğday ve şekerpancarı,karasal iklime uyum sağlamış tarım ürünleridir.

3. Karadeniz ikliminin her mevsim yağışlı olması ormancılık faaliyetlerini 

geliştirmiştir.

İklim İklim Özellikleri Bitki Örtüsü

1 Yazları sıcak ve kurak, 
kışları ılık ve yağışlı

2 Karasal

3 Orman

5ETKİNLİK

SB. 5. 3. 2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisi-
ni, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.

B

1

2

3

Akdeniz Maki

BozkırYazları sıcak ve kurak
kışları soğuk ve kar yağışlı

Her mevsim yağışlıKaradeniz
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Doğal ve Beşerî
Durumlar Etkilenir Etkilenmez

Bitki örtüsü
Konut tipi 

ve malzemesi

Eğitim

Gıda

Hayvancılık

Giyim

Doğal ve Beşerî 
Durumlar Etkilenir Etkilenmez

Yeryüzü şekilleri

Ulaşım

Tarım

Sanayi

Ticaret

Maden

Turizm

Aşağıdaki doğal ve beşerî durumları iklimden etkilenip etkilenmediklerine göre ör-
neklerde olduğu gibi işaretleyiniz.

6ETKİNLİK

SB. 5. 3. 2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisi-
ni, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.

Yolcu otobüsündeki 1, 4 ve 6 numaralı yolcuların yaşadıkları şehirlerde görülen 
iklim çeşitleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?

A) Akdeniz-Karadeniz-Karasal
B) Karadeniz-Akdeniz-Karasal
C) Karadeniz-Karasal-Akdeniz
D) Karasal-Akdeniz-Karadeniz

SORU

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Trabzon  2. Sivas  3. İzmir 4. Konya  5. Rize  6. Balıkesir 7. İstanbul 8. Muş
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7ETKİNLİK

SB. 5. 3. 2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisi-
ni, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.

Öğrencilerin isimlerinin karşısına özelliklerini söyledikleri iklim tipini yazınız.

Yaşadığım yerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık 
ve yağışlı geçer. Bu iklimin bitki örtüsü makidir. Bizim 
buralarda turunçgiller çok fazla yetişir. Seracılık yay-
gındır. Evlerimizin dış cephelerini genellikle beyaza 
boyarız. Elif

Yaşadığım yer her mevsim yağış alır. Nereye bakar-
sanız yeşil ormanı görürsünüz.  Evlerimiz ahşaptan-
dır. Kışlarımız çok soğuk olmaz. Yazlar ise serin geçer. 
Çay en çok yetiştirilen tarım ürünümüzdür.

Mahmut

Yaşadığım yerde kışlar oldukça soğuk geçer. Onun 
için oldukça kalın giysiler giyeriz. Don olayları fazla 
görülür.  İlkbaharda yeşeren otlar yazın sıcaklığına 
dayanamayıp çabuk kurur. Şeker pancarı en çok 
yetiştirilen üründür. Kış ayları uzun sürdüğü için ev-
lerimizin dış cephesinde yalıtım yaptırmak oldukça 
önemlidir.

Yeşim

Elif

Mahmut

Yeşim

Akdeniz İklimi

Karadeniz İklimi

Karasal İklim
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8ETKİNLİK

SB. 5. 3. 2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisi-
ni, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.

Aşağıdaki tarım ürünlerimize ait numaraları, verilen cümlelerin sonunda yer alan boş-
luklara örnekteki gibi yazınız.

1. Buğday
2. Çay
3. Fındık
4. Muz
5. Zeytin

6. Pamuk
7. Şeker pancarı
8. Kayısı
9. Antep fıstığı

10.  Ayçiçeği

11.  Mısır
12.  Şeftali
13.  Turunçgiller

Ordu, Giresun ve Sakarya illerinde üretimi önde gelmektedir.

Mersin (Anamur) bu tarım ürününün en çok yetiştiği yerdir.

Ağaçta yetişen bu tarım ürünü yağlı ve ince kabukludur, tatlıcılık ve kuru yemiş 
sektöründe kullanılır. 

En önemli üretim merkezi Malatya’dır. Yaş ve kuru olarak tüketilmektedir.

Meyve suyu üretiminde kullanılan bu tarım ürününün üretiminde Bursa önemli bir 
paya sahiptir.

Yumru şeklindeki kökünden şeker elde edilen bu tarım ürününün üretiminde Tür-
kiye dünya 5.sidir.

Dokuma sanayisinin ham maddesini oluşturan bu tarım ürününden yağ da elde 
edilmektedir.

Narenciye olarak da bilinir, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir.

Ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinen Konya üretimde 1. sıradadır.

Bu tarım ürününden yağ ve kuru yemiş olarak faydalanılır, Tekirdağ önemli bir 
üretim merkezidir.

Ziraat mühendisi Zihni Derin sayesinde Rize’de üretimi yapılmaktadır.

Bu tarım ürününün ağacı bir yıl bol ürün verirken arkasından gelen yılda adeta 
dinlenir ve verimi azalır, bu durum ağacın kendi özelliğinden kaynaklanmaktadır.

Karadeniz’de doğal bir yetişme ortamına sahip olan bu tarım ürününden sıvı yağ 
elde edilmektedir.

2

3

9

12

6

1

5

4

8

7
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11



ÜNİTE

3 5
İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

9ETKİNLİK

SB. 5. 3. 2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisi-
ni, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.

Aşağıdaki görsellerin hangi iklim tipi ile ilgili olduğunu örnekteki gibi yazınız.

Karasal İklim

Karadeniz İklimi

Karasal İklimi

Akdeniz İklimi

Akdeniz İklimi

Karadeniz İklimi
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SB. 5. 3. 2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisi-
ni, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.

Aşağıdaki metinlerle ilgili cümleleri doğru ya da yanlış olma durumlarına göre işaret-
leyiniz.

Dünya Su Günü 2020 Teması: 
Su ve İklim Değişikliği

Uluslararası Dünya Su Günü her yıl 22 Mart’ta tatlı su 
kaynaklarının değerine dikkat çekmek ve su kaynak-
larının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağ-
lamak amacıyla kutlanıyor. Her yıl farklı bir temanın 
kullanıldığı kutlamaların 2020 yılı teması “Su ve İklim 
Değişikliği “ olarak belirlendi. (Genel ağ haberinden 
düzenlenmiştir.)

İklim Değişikliğinin Beklenen Etkileri
İklim değişikliği birtakım olumsuzlukları da berabe-
rinde getiriyor. Beklenmeyen sıcaklık artışları ve ya-
ğışların düzensizliği; bazı bölgelerde aşırı yağış, ba-
zılarında ise kuraklık beklentisi oluşturuyor. Küresel 
ısınmaya bağlı olarak görülen iklim değişikliği sonucu 
su potansiyelinde meydana gelen azalma ile birlikte 
artan nüfusun su talebindeki artış su kaynaklarının 
etkin kullanımını zorunlu kılıyor. (Genel ağ haberin-
den düzenlenmiştir.)

Her yıl 22 Mart Uluslararası Dünya Su Günü olarak kutlanmaktadır. 

Uluslararası Dünya Su Günü kutlamalarında her yıl aynı tema çerçeve-
sinde etkinlikler düzenlenmektedir.

İklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık artışı, yağışların düzensizliği, 
kuraklık gibi birtakım olumsuzluklar meydana gelmektedir.

Uluslararası Dünya Su Günü’nün en önemli amacı yer altı ve yer üstü 
tatlı su kaynaklarının değerine dikkat çekmektir.

İklim değişikliği küresel ısınma sonucunda ortaya çıkan bir durumdur.

2020 yılının Uluslararası Dünya Su Günü teması “Su ve İklim Değişik-
liği” olarak belirlenmiştir.

Nüfusun artması suya talebi azaltmaktadır. 

D Y
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SB. 5. 3. 3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özel-
liklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.

Türkiye nüfus yoğunluğu haritasını inceleyip soruyu cevaplayınız.

Türkiye’de nüfus nasıl bir dağılım göstermektedir? Bu dağılım sebepleri ne-
ler olabilir?

Yaşadığım Yerin Adı

Yaşadığım Yerin Nüfusu

Yaşadığım Yerde Nüfusun Dağılışını Etkileyen Doğal Faktörler

Yaşadığım Yerde Nüfusun Dağılışını Etkileyen Beşerî Faktörler

2ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloyu yaşadığınız yerin nüfus dağılışında etkili olan faktörleri dikkate 
alarak doldurunuz.

Nüfus daha çok kıyı kesimlerde ve sanayi, tarım, ticaret vb. olduğu yerlerde yoğunlaş-
mıştır. Doğu kesimlerde olumsuz iklim koşulları ve yükseltiden dolayı nüfus seyrektir.
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SB. 5. 3. 3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özel-
liklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.

Aşağıda nüfusun dağılışını etkileyen faktörler karışık olarak verilmiştir. Bu faktörleri 
ilgili yerlere örnekte olduğu gibi yazınız. 

NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DOĞAL FAKTÖRLER BEŞERÎ FAKTÖRLER

İklim
Sanayi 
Tarım

Ticaret
Bitki örtüsü

Turizm

Toprak yapısı
Ulaşım

Su kaynakları
Hizmet sektörü

Yeryüzü şekilleri
Madencilik

İklim

Bitki Örtüsü Tarım

Sanayi

Toprak Yapısı Ticaret

Su Kaynakları Turizm

Yeryüzü Şekilleri Ulaşım

Hizmet Sektörü

Madencilik



ÜNİTE

3 5
İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

4ETKİNLİK

SB. 5. 3. 3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özel-
liklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.

Aşağıdaki görselleri inceleyip soruları cevaplayınız.

1

5

2

6

43

Hangi görseller nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerle ilgilidir? Numarala-
rını yazınız. 

Hangi görseller nüfusun dağılışını etkileyen beşerî faktörlerle ilgilidir? Numara-
larını yazınız.

1, 4

2, 3, 5, 6
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SB. 5. 3. 3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özel-
liklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.

Tabloda belirtilen özelliklere sahip olan yerlerde  nüfusun az ya da fazla olma durum-
larını örnekteki gibi  işaretleyiniz.

Nüfus Az Nüfus
Fazla

Su kaynaklarının bol olduğu alanlar

Yükseltinin fazla ve engebenin çok olduğu yerler

Sanayinin gelişmiş ve iş olanaklarının çok olduğu yerler

Petrol ve taş kömürü gibi madenlerin çıkarıldığı alanlar

Toprağın verimsiz ve kurak olduğu yerler

Yaz turizminin geliştiği yerler

Ulaşım olanaklarının geliştiği alanlar

İş imkânlarının kısıtlı olduğu alanlar

Yer şekillerinin düz olduğu alanlar

Ormanların geniş yer kapladığı alanlar

İklimin ılıman olduğu yerler

Ticaretin geliştiği yerler

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştiği alanlar

Doğal ve tarihî güzelliklerin bulunduğu alanlar

Ulaşım koşullarının gelişmiş olduğu işlek bir limana sahip olan 
yerler



ÜNİTE

3 5
İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

6ETKİNLİK

SB. 5. 3. 3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özel-
liklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.

Öğrencilerin nüfusun dağılışını etkileyen beşerî faktörlerden hangilerine örnek ver-
diklerini tabloda işaretleyiniz.

Zeynep: Babam İstanbul’da bir iplik fabrikasına müdür olarak atandığı için İzmit’ten taşın-
mak zorunda kaldık.
İsmail Efe: Ramazan Bayramı’nda kuzenlerimi görmek için Konya’dan Ankara’ya hızlı tren-
le gittim.
Tuğba: Babam 16 yıldır Zonguldak’ta bir maden ocağında maden işçisi olarak çalışıyor.
Sema: Ailem yaz ayları geldiğinde Ordu’ya fındık hasadı için gidiyor, ben de onlara fındık 
hasadında yardım ediyorum.
Muhammet: Bu yaz tatilinde arkadaşımla Antalya’ya gideceğiz çünkü Manavgat Şelalesi’ni 
görmeyi çok istiyoruz.
Olcay: Annemi Ankara’ya getirdim çünkü onun birtakım sağlık sorunları var ve tedavi olma-
sı için hastaneye yatması gerekiyor.
Nilgün: Zeytin hasadından elde ettiğimiz ürünü İzmir Limanı’nda gemilere yükleyerek yurt 
dışına gönderiyoruz.
Emine: Konya’da eczacılık bölümünde okuyan arkadaşım hafta sonları tiyatro ve sergi gibi 
etkinliklere katıldığını söyledi.
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Zeynep

İsmail Efe

Tuğba

Sema

Muhammet

Olcay

Nilgün

Emine
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SB. 5. 3. 3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özel-
liklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.

Görsellerin nüfusun dağılışını etkileyen hangi doğal faktörle ilişkili olduklarını yazı-
nız. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler ile ilgili görselleri ve ifadeleri örnekte 
olduğu gibi eşleştiriniz. 

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

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

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

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

Bitki Örtüsü

Seyhan ve Ceyhan nehir-
lerinin kenarında kurulan 
Adana yoğun nüfuslu bir 
şehirdir.

Kars ve Ağrı gibi şehirle-
rimizde kışları aşırı soğuk 
geçtiği için nüfusu fazla 
yoğun değildir.

Hakkâri ve Muş gibi ille-
rimizin engebeli arazi ya-
pılarından dolayı nüfusu 
azdır.

Çukurova ve Konya Ova-
sı gibi ovalar nüfusça ka-
labalık iken Tuz Gölü çev-
resi gibi yerlerde nüfus 
çok azdır.

Giresun ve Trabzon gibi 
şehirlerin dağlık kesim-
lerinde ormanlık alanlar 
fazla olduğu için nüfusu 
seyrektir.

İklim

Toprak Yapısı

Yeryüzü Şekilleri

Su Kaynakları
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SB. 5. 3. 3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özel-
liklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.

Tablodaki ifadelerin nüfusun dağılışını etkileyen hangi faktörle ilgili olduklarını ör-
nekteki gibi işaretleyiniz. (Birden fazla işaretleme yapabilirsiniz.)

Nüfusun Dağılışını 
Etkileyen Doğal Fak-

törler

Nüfusun Dağılışını Etkileyen 
Beşerî Faktörler
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İstanbul’un işlek limanlara sahip 
olması ve kıtalar arası geçiş yol-
larının kavşak noktasında yer al-
ması nüfusunu artırmıştır.
Verimli topraklara sahip olan Çu-
kurova, ülkemizin önemli tarımsal 
üretim merkezlerindendir.
Akdeniz ikliminden dolayı Antal-
ya’da yaz turizmi gelişmiştir.

Türkiye’nin en büyük fuarı olan 
İzmir Fuarı her yıl yerli ve yabancı 
ziyaretçilerini ağırlamaktadır.
Zonguldak’ta taş kömürü yatakla-
rının fazla olması şehrin nüfusu-
nu artırmıştır.
Ege’de yetiştirilen tarım ürünleri 
İzmir Limanı’ndan yurt dışına ih-
raç edilir.
Kars’ta ortalama yükselti fazla ol-
duğu için büyükbaş hayvancılık 
yapılmaktadır.
Gümüşhane’de bulunan Kürtün 
Barajı üzerinde tatlı su balıkçılığı 
yapılmaktadır.
Bursa birçok otomobil fabrikası-
nın bulunduğu gelişmiş bir şehri-
mizdir.
Ormanların geniş yer kapladığı 
Rize’nin dağlık alanlarında nüfus 
seyrektir.
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SB. 5. 3. 3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özel-
liklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.

Türkiye nüfus haritasına göre nüfus durumu  verilen şehirlerin nüfusunun dağılışını 
etkileyen doğal ve beşerî özellikleri örneklerde olduğu gibi yazınız.

11. Bursa

Nüfus fazla

9. Antalya

Nüfus fazla

12. Zonguldak

Nüfus fazla

8. Konya

Nüfus fazla

13. Ankara

Nüfus fazla

7. Batman

Nüfus fazla

1. Bayburt

Nüfus az

6. Hakkâri

Nüfus az

2. Rize

Nüfus fazla

5. Tunceli

Nüfus az

3. Kars

Nüfus az

4. Erzurum

Nüfus fazla

10. Aydın  

Nüfus fazla

1. Bayburt Olumsuz iklim koşulları ve yerşekilleri engebeli olduğu için nüfusu azdır.
2. Rize Çay tarımının yapılması nüfusunun artmasını sağlamıştır.
3. Kars Sert karasal iklim ve yerşekilleri engebeli olduğu için nüfusu azdır.
4. Erzurum Büyükbaş hayvancılığa dayalı üretim kolları geliştiğinden nüfusu fazladır.
5. Tunceli Olumsuz iklim kosulları ve yerşekilleri engebeli olduğu için nüfusu azdır.
6. Hakkâri Olumsuz iklim kosulları ve yerşekilleri engebeli olduğu için nüfusu azdır.
7. Batman Yer altı kaynaklarından olan petrolün çıkarılması nüfusunu artırmıştır.
8. Konya Yerşekillerinin sade olması,tarım ve ulaşımın gelişmiş olması nüfusunu 

artırmıştır.
9. Antalya Yaz turizmi ve seracılık faaliyetleri nüfusunu artırmıştır.
10. Aydın Verimli tarım alanlarına sahip olması nüfusunu artırmıştır.
11. Bursa Tarım ve otomotive dayalı sanayi kollarının gelişmesi nüfusunu artırmıştır.
12. Zonguldak Taşkömürü madeninin çıkartılması nüfusunu artırmıştır.
13. Ankara İdari merkez olması ulaşımın gelişmesi nüfusunu artırmıştır.
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SB. 5. 3. 3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özel-
liklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.

Aşağıda doğal çevreye ait bazı unsurlar verilmiştir. Bu unsurların doğada insan eliyle
nasıl değişime uğradıklarını ve bunlardan nasıl yararlanıldığını örneklerde olduğu 
gibi yazınız. 

DOĞAL ÇEVRE UNSURLARI YAŞANAN DEĞİŞİM
 

Yol, Tünel, Viyadük

DAĞ
 

TOPRAK
 

HAVA
 

Kâğıt, kereste fabrikası

ORMAN
 

MADENLER
 

Köprü, baraj, gölet, yapay ka-
nal

SU

Çimento, tuğla, kiremit fabrikala-
rı, cam ve cam ürünleri imalatha-
nesi

Rüzgar enerjisi üreten türbin

Maden ocakları
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SB. 5. 3. 4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum 
nedenlerini sorgular. SB. 5. 3. 5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine 
etkilerini örneklerle açıklar.

Aşağıdaki ifadeler ile görselleri örnekte olduğu gibi eşleştiriniz.
1. Yer kabuğunun kırılıp yer değiştirmesi sonucu oluşan büyük yer sarsıntılarının meydana 

getirdiği doğal afettir. 
2. Dağlar ve eğimli yamaçlardan kopan kar kütlelerinin aşağı yönlü hareket etmesi sonucu 

meydana gelen doğal afettir. 
3. Toprak örtüsünün su ve rüzgâr gibi etkenlerle aşınıp taşınmasıyla meydana gelen doğal 

afettir. 
4. Bahar aylarında havaların ısınmasıyla karların erimesi ve aşırı yağışların neden olduğu 

su baskınlarının yol açtığı doğal afettir.
5. Gereğinden fazla yağış alan toprağın dik yamaçlardan aşağıya doğru kaymasıyla mey-

dana gelen doğal afettir. 
6. İnsanların dikkatsizliği, yıldırım düşmesi gibi birtakım nedenlerle meydana gelen doğal 

afettir.

A

C

E

B

D
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Aşağıdaki şiirlerin her biri bir doğal afeti anlatmaktadır. Şiirlerin hangi doğal afeti 
anlattıklarını boşluklara yazınız.

DOĞAL AFETLER

O gün gök gürledi, şimşekler çaktı.

Etrafı kara kara bulutlar sardı.

Bu gelen yağmurdu, bereketti.

Yağmur …………… oldu, önüne gelen 

her şeyi yuttu.

Yerden gümbürdeyerek geldi.

Sesi sanki kamyon homurtusu gibi, fayları 

kırdı.

Yer sarsıldı, evler yıkıldı.

Bu bir doğal afetti, adı …………………. 

idi.

Ormana pikniğe gittik.

Koştuk, oynadık; bir de ateş yakıp ızgara 

yaptık.

Akşam oldu, eve döndük; ateşi de söndür-

medik.

Bir kıvılcım tutuşturdu her şeyi.

………………………………… oldu adı.

Beyaz beyaz uçuşarak yağdılar.

Çocuklar onunla kardan adam yapıp kar 

topu oynadılar.

Her yeri beyaza boyadılar.

Dağların zirvesinden yuvarlanıp 

………….. oldular.

Ağaçları kesip, bitki örtüsünü yok ettiler.

Ne olur bu işin sonu, diye hiç düşünme-

diler.

Yağmur bir taraftan, rüzgâr bir taraftan,

…………………. ile toprağı yok ettiler.

Şıp şıp yağmur olup yağarsın.

Toprağı yerinden oynatıp aşağıya salarsın.

Önüne geleni yutmandan belli. 

………………, bu sensin değil mi?

SB. 5. 3. 4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum 
nedenlerini sorgular. SB. 5. 3. 5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine 
etkilerini örneklerle açıklar.

sel

çığ

deprem erozyon

heyelan

orman yangını
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Görsellerdeki doğal afetlerin aşağıda verilen hangi şehirlerde görülme olasılığının 
daha fazla olduğunu örneklerdeki gibi yazınız.

Rize   

İzmir 

Zonguldak

Balıkesir

İstanbul

Gümüşhane

Artvin

Trabzon

Konya

Antalya

Hakkâri      

Şanlıurfa

Zonguldak

Trabzon
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Aşağıdaki Türkiye deprem kuşağı haritasına göre bazı çıkarımlarda bulunulmuştur. 
Bu çıkarımların doğru ya da yanlış olma durumlarını gösteren seçeneği işaretleyiniz.
Tüm doğruların yer aldığı satırın başındaki harfi işaretleyiniz.

1. derece deprem kuşağı

2. derece deprem kuşağı

3. derece deprem kuşağı

4. derece deprem kuşağı

5. derece deprem kuşağı

1. Türkiye deprem kuşağı haritasına göre Karadeniz kıyılarının büyük bir bölümü 3. ve 4. 
derece deprem kuşağındadır.

2. Ülkemizin batı kesminin büyük bir bölümü 1. ve 2. derece deprem kuşağında yer almak-
tadır.

3. Türkiye deprem kuşağı haritasına göre Konya’da deprem riski yoktur.
4. Karaman’ın 5. dereceden deprem kuşağında yer alması hiç deprem olmayacağı anla-

mına gelmez.
5. Van ve Elâzığ, birinci dereceden deprem kuşağında yer aldığı için şiddetli deprem olma 

olasılığı her zaman yüksektir.
6. İstanbul’un tamamı 1. dereceden deprem kuşağında yer alır.

D

1. 2. 3. 4. 5. 6.

A D D D Y Y

DB D Y D D Y

DC Y Y D Y D

YD D Y D D D

DE D Y Y D D

SB. 5. 3. 4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum 
nedenlerini sorgular. SB. 5. 3. 5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine 
etkilerini örneklerle açıklar.
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Aşağıdaki tabloda doğal afetlerin toplum hayatı üzerindeki etkileri yer almaktadır. Bu 
etkilerin ilgili oldukları alanları örnekteki gibi işaretleyiniz. (Birden fazla işaretleme 
yapabilirsiniz.)

Sa
ğl

ık

Eğ
iti

m
 v

e 
K

ül
tü

r

Ek
on

om
i

U
la

şı
m

İl
et

iş
im

Büyük can kayıplarının yaşanması

Değeri büyük boyutlara ulaşan mal ve eşya kaybı

İnsanların yaralanmaları

Tarımsal alanlarda yaşanan büyük zararlar

İş yeri ve evlerde ortaya çıkan hasarlar

Verimli toprakların kaybı

Yol vb. ulaşım hatlarında meydana gelen hasarlar

Haberleşme hatlarında meydana gelen hasarlar

Büyük afetlerin toplumların şiir, destan ve efsane gibi edebî 
türlerine konu olması

Afetlerin bireyler arasındaki kenetlenmeyi güçlendirmesi

Okulların bir süreliğine kapatılması

Gıda maddelerine ulaşmada yaşanan sorunlar nedeniyle 
insanların yetersiz beslenmesi
Doğal afet nedeniyle insanların iş kaybı yaşaması veya 
başka bir yere göç etmesi
Nüfusun, sanayi ve altyapı yatırımlarının doğal afet riskine 
bakılmaksızın büyük kentlerde toplanması
Devletin var olan kaynaklarını doğal afetin neden olduğu 
yıkımı gidermek için kullanmak zorunda kalması

SB. 5. 3. 4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum 
nedenlerini sorgular. SB. 5. 3. 5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine 
etkilerini örneklerle açıklar.
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Çevre sorunları ile ilgili numaralandırılmış görselleri inceleyiniz. Bu çevre sorunlarını 
örnekte olduğu gibi bulmacalara yazınız.
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Aşağıdaki ifadelerin ilgili oldukları çevre sorunlarını örnekteki gibi işaretleyiniz.

Su
Kirliliğiği

Toprak
Kirliliği

Hava
Kirliliği

Küresel
Isınma

Havadaki zararlı gazların in-
sanlara ve diğer canlılara za-
rar verecek seviyeye kadar 
ulaşmasıdır.

Küresel
Isınma

Toprak
Kirliliği

Su
Kirliliği

Görüntü
Kirliliği

Zararlı maddelerin suyu bo-
zacak miktarda suya karış-
masıyla meydana gelen çevre 
sorunudur.

Gürültü
Kirliliği

Küresel
Isınma

Su
Kirliliği

Toprak
Kirliliği

İnsanı rahatsız eden ve sağ-
lığına zarar veren seslerin 
meydana getirdiği çevre soru-
nudur.

Küresel
Isınma

Gürültü
Kirliliği

Toprak
Kirliliği

Hava
Kirliliği

Aşırı kimyasal gübre kullanı-
mı ve atıklar nedeniyle tarım 
alanlarına zarar veren çevre 
sorunudur.

Su
Kirliliği

Toprak
Kirliliği

Küresel
Isınma

Su
Kirliliği

Atmosfere salınan birtakım 
gazların kara, deniz ve hava-
da meydana getirdiği sıcaklık 
artışının yol açtığı sorunlardır.

Görüntü
Kirliliği

Toprak
Kirliliği

Su
Kirliliği

Toprak
Kirliliği

İnsanların doğal çevrede yap-
mış olduğu değişikliklerle çev-
renin doğallığını bozmasıdır.

SB. 5. 3. 4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum 
nedenlerini sorgular. SB. 5. 3. 5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine 
etkilerini örneklerle açıklar.
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Görselden yararlanarak çevre sorunlarının nedenleri ile ilgili düşüncelerinizi aşağı-
daki kutucuğa yazınız.

SB. 5. 3. 4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum 
nedenlerini sorgular. SB. 5. 3. 5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine 
etkilerini örneklerle açıklar.
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Metne göre ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plastik poşet kullanımı konusunda daha önce birtakım yasal düzenlemeler yapılmıştır.
B) Plastik poşet ücretlendirmesindeki asıl amaç, çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamaktır.
C) Ücrete tabi plastik poşetlerin bir yüzünde çevreci ifadelere ve görsellere yer verilecektir.
D) Plastik poşet ücretinin halka duyurulması sağlanacaktır.

SORU 1

SORU 2

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çevre kirliliğinin ön-
lenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulma-
sı ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla 1 Ocak 
2019’da yürürlüğe giren “Plastik Poşetlerin Ücretlen-
dirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”da değişikliğe gidil-
di. Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde 
çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanılacağı daha 
önceden hüküm altına alınmıştı. 1 Mayıs 2019’dan 
itibaren boyutuna ve kullanım amacına bakılmaksızın 
adet başına 25 kuruştan satılacak. Satış noktaların-
da plastik poşet ücreti en az bir yerde kullanıcı ve 
tüketicilerin rahatlıkla görebileceği bir duyuru ile ilan 
edilecek. (Genel ağ haberinden düzenlenmiştir.)

Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 Yılı Faaliyet Rapo-
ru’na göre Türkiye; nüfus artışı, yanlış arazi kullanımı 
ve benzeri nedenlerin bir sonucu olarak iklim karak-
terli afetlerden çığa daha fazla maruz kalmaya başla-
dı. Ulusal Afet Arşivi’ne göre Türkiye’de 1968’den bu 
yana 219 çığ felaketi kayıtlara geçerken söz konusu 
olaylardan toplam 20 bine yakın kişi etkilendi. Yaşa-
nan ve yaşanması muhtemel çığ afetlerinin zararla-
rının en aza indirilmesi amacıyla Jandarma Genel 
Komutanlığının talebi üzerine Ordu, Artvin, Giresun, 
Trabzon, Rize, Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Gü-

müşhane, Tokat, Sivas, Erzincan, Iğdır, Batman ve Elazığ’da potansiyel çığ başlama 
bölgeleri haritalama çalışmaları yapıldı. (Genel ağ haberinden düzenlenmiştir.)

I. Ülkemizde doğal afetler konusunda farklı kurumlar çalışmalar yürütmektedir.
II. Çığ afeti, özellikle Doğu illerinde etkili olmaktadır.
III. Çığ afetini önlemek için çalışmalar yapılmıştır.

Buna göre,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

SB. 5. 3. 4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum 
nedenlerini sorgular. SB. 5. 3. 5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine 
etkilerini örneklerle açıklar.
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KAYNAKÇA

KİTAPLAR
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler 5 Ders Kitabı, (Ankara: Anadol Yayıncılık, 2018)

İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı 6.Sınıf, (Ankara: Sevgi Yayınları, 2017)

İlköğretim Sosyal Bilgiler 5 Ders Kitabı, MEB, (2017)

İlköğretim Sosyal Bilgiler 5 Ders Kitabı, MEB, (2014)

İlköğretim Sosyal Bilgiler 5 Ders Kitabı, MEB, (2007)

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıf-

lar), Ankara 2018.

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2011.
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https://cografyahocasi.com/10-sinif/dunyada-nufusun-dagilisini-etkileyen-etmenler.html 

(Erişim Tarihi 27.04.2020)
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(Erişim Tarihi 02.05.2020)

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/artik-tum-plastik-posetler-25-kurustan-satilacak/1435407 

(Erişim Tarihi 03.05.2020)
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68455123_xl 27.05.2020 11.35

82471260_xl 27.05.2020 11.45

14716428_xl 27.05.2020 12.00

5.3.1. ETKİNLİK 2

Kitabın Tasarımcılarına Ait

5.3.1. ETKİNLİK 3

Kitabın Tasarımcılarına Ait

5.3.1. ETKİNLİK 4

https://www.harita.gov.tr/urun-1-1-1-
000-000-olcekli-raster-turkiye-fiziki-
haritasi.html 

30.04.2020 14.30

5.3.1. ETKİNLİK 5

44700064 27.05.2020 12.15

84997417 27.05.2020 12.30

6087645 27.05.2020 12.40

95182654 27.05.2020 12.50
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21597937 27.05.2020 12.55

146016141 27.05.2020 13.00
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Kitabın Tasarımcılarına ait

5.3.1. ETKİNLİK 8

Buğdaycı, İ., Selvi, H.Z., 2017, 
“İlkokul İçin Türkiye Atlası”, Çetinkaya 
Ofset Matbaa, ISBN: 978-605-67959-
0-9

5.3.2. ETKİNLİK 4

50426740 27.05.2020 15.00

5.3.2. ETKİNLİK 5

Kitabın tasarımcılarına Ait İklim Haritası

 5.3.2. ETKİNLİK 6 SORU 27.05.2020 15.00

85464920

5.3.2. ETKİNLİK 7

123436532 27.05.2020 15.00

Kitabın Tasarımcılarına Ait

5.3.2. ETKİNLİK 9

13746586 27.05.2020 17.00

13959271 27.05.2020 17.25

54581475 27.05.2020 17.40

86811572 27.05.2020 18.00

89491680 27.05.2020 18.50

103650728 27.05.2020 19.20

5.3.2. ETKİNLİK 10

85389196 27.05.2020 20.08

93546681 27.05.2020 20.10

5.3.3. ETKİNLİK 1

https://biruni.tuik.gov.tr/ilgosterge/?lo-
cale=tr

27.05.2020 20.20

5.3.3. ETKİNLİK 4

100987463 28.05.2020 03.10

40968082 28.05.2020 03.20

GÖRSEL KAYNAKÇA
*ID Numaraları verilen görseller www.123rf.com stok fotoğraf ajansıdan alınmıştır.
*Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası ve Mevlana Kalkınma Ajansının  Konya İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğüne eğitim amaçlı faaliyetlerinde kullanılması için izin verdiği görseller yer almaktadır.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/artik-tum-plastik-posetler-25-kurustan-satilacak/1435407
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/meteorolojiden-yagis-uyarisi/1783849
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-potansiyel-c%CC%A7ig%CC%86-bas%CC%A7lama-bo%CC%88lgeleri-belirlendi/1778502
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http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
http://www.tukcev.org.tr/cevre-sorunlari
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https://biruni.tuik.gov.tr/ilgosterge/?locale=tr
https://biruni.tuik.gov.tr/ilgosterge/?locale=tr
http://rf.com


ÜNİTE

3 5
İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

68455123 28.05.2020 03.35

40592490 28.05.2020 03.45

32770950 28.05.2020 03.50

123595360 28.05.2020 03.55

5.3.3. ETKİNLİK 7

10358930 28.05.2020 04.30

46034774 28.05.2020 09.20

47009333 28.05.2020 09.30

94136274 28.05.2020 09.45

37514674 28.05.2020 09.50

5.3.3. ETKİNLİK 8

102663470

5.3.3. ETKİNLİK 9

https://biruni.tuik.gov.tr/ilgosterge/?lo-
cale=tr

27.05.2020 20.20

5.3.3. ETKİNLİK 10

10358930 28.05.2020 10.25

23228842 28.05.2020 10.30

36274064 28.05.2020 10.35

47009333 28.05.2020 10.40

46034774 28.05.2020 10.50

50380652 28.05.2020 10.55

5.3.4. ETKİNLİK 1

18321627 28.05.2020 11.00

27243805 28.05.2020 11.14

37215798 28.05.2020 11.25

78737314 28.05.2020 11.40

83276704 28.05.2020 11.50

98286400_ 28.05.2020 11.55

5.3.4. ETKİNLİK 3

29822506 28.05.2020 12.00

37226135 28.05.2020 12.10

51430613 28.05.2020 12.20

72809588 28.05.2020 12.25

83217984 28.05.2020 12.30

88039447 28.05.2020 12.45

5.3.4. ETKİNLİK 4

https://deprem.afad.gov.tr/images/
depbolge/deprem-tehlike.jpg

03.05.2020 12.30

5.3.4. ETKİNLİK 6

95063272 28.05.2020 15.04

79410921 28.05.2020 15.15

88160227 28.05.2020 15.20

95233540 28.05.2020 15.25

129675788 28.05.2020 15.40

5.3.4. ETKİNLİK 8

43489002 28.05.2020 15.50

KAYNAKÇA

5.3.4. ETKİNLİK 9 SORU 1

101483609 28.05.2020 15.55

5.3.4 ETKİNLİK  9 SORU 2

https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/
Contents/2020/03/25/thumbs_b_c_bf-
8daa95fda3afccdcb0201fca944799.
jpg

05.05.2020 22.45
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