
6.SINIF 7. ÜNİTE
ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

SOSYAL BİLGİLER

Bu kitapçık AYDIN Ölçme Değerlendirme Merkezi 
tarafından hazırlanmıştır.
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1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

1. Türk Cumhuriyetleri 1991 yılında ……………………………….'nin dağılmasından sonra kurulmuştur.

2. ………………………………devletinin bayrağında  da aynı ülkemizin bayrağındaki gibi ay ve yıldız 
bulunmaktadır.

3. Türk-İslam bilginlerinden biri olan Ahmet Yesevi’nin türbesi …………………………… 'da bulunmaktadır.

4. Bir ülkenin başka ülkelerden  mal veya hizmet satın almasına …………………………denir.

5. Ülkemizin ihtiyaç fazlası kuru incir, kayısı ve tekstil ürünlerini başka ülkelere satması ………………………. (dış 
satım)’a örnektir.

6. ……………………….., ihracat ve ithalat olarak ikiye ayrılır.

7. Türkiye’nin en fazla ticaret yaptığı ülkelerin başında ……………….. yer alır.

8. Geleceğin petrolü olarak nitelendirilen …………………..madeni rezervlerinin %65’i Türkiye’de bulunmaktadır.

9. 1952 yılından beri üyesi olduğumuz,  ..…………………….(Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü), ülkemizin 
güvenliğinin temininde merkezi bir role sahiptir.

10. Gelip geçici olan ve hızla üretilip, tüketilen kültür tarzına ……………………denir.

Bor Dış ticaret Popüler
kültür

NATO Almanya İthalat

Kazakistan SSCB

İhracat Azerbaycan
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2. Aşağıdaki cümlelerin “DOĞRU” ya da “YANLIŞ” olduklarını tablo üzerinde (x) ile işaretleyiniz.

DOĞRU YANLIŞ
1. Türk halklarının birlikteliğini güçlendirmek ve ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktar-

mak için faaliyet gösteren kuruluş TİKA'dır.

2. Ham madde ithal ederek işlenmiş sanayi ürünleri ihraç eden ülkeler gelişmiş ülkelerdir.

3. Popüler kültürden en fazla etkilenen yaş grubu çocuklardır.

4. Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülke Almanya, en çok ihracat yaptığı ülke ise Çin'dir.

5. Dini bayramlarda akraba ziyaretinde bulunmak popüler kültürün önemli bir parçasıdır.

6. Kasım ayının son haftasındaki "Efsane Cuma" başlığı altında insanların alışveriş çılgınlı-
ğında bulunması popüler kültürün sonucudur.

7. Moğolistan'da bulunan Orhun Anıtları TİKA'nın çalışmaları sonucu etrafı çevrilerek müze 
haline getirilmiştir.

8. Mustafa Kemal Atatürk'ün dış politika ilkeleri arasında barışçılık, akılcılık, taklitçilik ve 
bağımsızlık yer almaktadır.

9. Popüler kültür, maddi ve manevi değerlerimizin en önemli kaynağıdır.

10.
Türkiye’nin en fazla ithal ettiği ürünler petrol, doğal gaz, eczacılık ürünleri ve otomotivdir.

3. Aşağıda verilen örneklerin, ilgili olduğu alanları tablodan işaretleyiniz.
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1. Türkiye’nin başka ülkelere muz ihraç etmesi

2. Suriye’deki savaştan kaçan mülteci insanlara kucak açıp, onları sevgiyle karşı-
lamamız

3. Türk Cumhuriyetleri ile eğitim alanındaki iş birliğimiz

4. Diğer devletlerle olan ilişkilerimizde eşitlik esasına uygun davranılması

5. Türkiye’nin hazır giyim eşyası ihraç ederken, ilaç vb. ürünler ithal etmesi
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4. Aşağıda SSCB’nin dağılmasından sonra kurulan bazı Türk Cumhuriyetleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
Bilgilerin altında verilen karışık harfleri düzenleyip doğrusunu yazınız?

A. Başkenti Bakü olan bu ülke için ülkemizde kardeş ülke tabiri kullanılmaktadır. Ticari ve dostane ilişkilerimiz 
çok gelişmiştir.

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

B. Başkenti Taşkent olan bu ülke ile ticari ilişkilerimiz gün geçtikçe artmaktadır. Sanat, spor, bilim gibi birçok 
alanda iş birliğimiz vardır.

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

C. Başkenti Aşkabat’tır. Ülkemiz diğer Türk Cumhuriyetleriyle olduğu gibi bu ülke ile de yoğun ticari ve kültürel 
faaliyetlerde bulunmaktadır.

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

D. Başkenti Bişkek’tir. Ülkemiz ile arasında birçok alanda iş birliği mevcuttur.

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

N A B E A C Z R Y A

N Ö B K İ T Z E S A

T N R K M İ S T N A Ü E

N I Z G İ S K I R A T
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5.

Aşağıdaki cümlelerden yararlanarak bulmacayı çözünüz.

1. Belli bir dönem için geçerli  olan, hızlı üretilen ve tüketilen kültürel ögelerin bütünü.
2. Geleceğin petrolü olarak nitelendirilen maden.
3. Çevresi izleyicilerle dolu bir alan içinde oynanan, yazılı bir metne dayanmayan doğaçlama oyun.
4. Kâr elde etmek amacıyla üretilen her türlü mal ve hizmetin alınıp satılma işi.
5. Bir ülkenin, ekonomik, siyasi, askerî ve kültürel güçle dış siyasetini oluşturup yönlendirebildiği konum.
6. Toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey.
7. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü.
8. Bir topluluk önünde çeşitli hikâyeler anlatan ve taklit sanatı yapan kişi.
9. 1992 yılında kurulan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın kısa adı.
10. Ülkemizin en fazla ihracat yaptığı Avrupa ülkesi.
11. Bir ülkenin, başka ülkelere mal veya hizmet satması.
12. Bir ülkenin, başka ülkelerden mal veya hizmet satın alması.
13. Ülkemizin en fazla dış alım yaptığı ülke.
14. Hoca Ahmed Yesevi'nin türbesinin bulunduğu ülke.
15. Karadeniz ve Hazar Denizi arasında yer alan, Avrupa ve Asya'nın sınırında bulunan bölgenin ismi.
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6.

Tahtada verilen bilgilerin ait olduğu ülkeyi 
öğrencilerden hangisi doğru cevaplamıştır?

A) Ali B) Ece

C) Gül D) Mustafa

Ali

Irak

Mustafa

Ermenistan

Gül

Suriye

Ece

Yunanistan

• Ülkemizin en uzun sınır komşusudur.

• Ülkede yaşanan iç karışıklıklar sonrası ülkemiz 
bu ülkeden gelen mültecilere kucak açmıştır.

• Başkenti Şam’dır.

7. Ülkeler arasında kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik 
ilişkiler vardır. Ülkeler birbirleriyle olan ilişkilerini, 
belirledikleri dış politika esaslarına göre yürütürler. 
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
medeniyetler arasında hak ettiği yeri almasının etkin 
bir dış politika ve sağlam temeller üzerine kurulmuş dış 
ilişkilerle mümkün olacağını biliyordu.
    
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün önderliğinde belirlediği millî dış 
politika ilkelerinden biri değildir?

A) Tam bağımsızlık

B) İş birliğinden kaçınmak 

C) Karşılıklılık (mütekabiliyet)

D) Yurtta barış dünyada barış

8. Aşağıdaki tabloda ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ile 
ilgili yaptığı çalışmalar verilmiştir.

Buna göre Türkiye için,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve III

C) I, II ve IV D) II, III ve IV

I. Türk Cumhuriyetleri ile siyasi ilişkiler kurmaktadır.

II. Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik yönden 
gelişmesini istemektedir.

III. Türk Cumhuriyeti olmayan devletler ile iş birliği 
yapmamaktadır.

IV. Türk kültürünün korunması için çalışmaktadır.

Devletler Çalışmalar

Azerbaycan

Türkiye, Azerbaycan petrolünün 
dünya pazarlarına taşınması için 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı’nın yapımına destek vermiştir.

Kazakistan

Türkiye, Kazakistan’da Ahmet 
Yesevi Üniversitesi’nin açılmasında 
önemli rol oynamıştır.  Üniversitenin 
öğretim dili Türkiye Türkçesi ve 
Kazak Türkçesidir.

Türkmenistan

Türkmenistan 1991 yılında 
bağımsızlığını ilan etmiştir. 
Türkmenistan’ı ilk tanıyan ve burada 
ilk büyükelçilik açan ülke Türkiye’dir.

Kuzey Kıbrıs 
Türk 

Cumhuriyeti

Türk ordusu Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni her türlü tehlikeye 
karşı koruma görevini yerine 
getirmektedir.
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10. Mustafa Kemal Atatürk, II. Dünya Savaşı’na giden 
süreci isabetli bir şekilde tahlil ederek bölgesel iş 
birliği çabalarına hız vermiştir. Bundan dolayı; 1934 
yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya 
ile………………………………….. 1937 yılında Türkiye, 
İran, Irak ve Afganistan ile ……………………………  
imzalamıştır. Böylece Türkiye hem doğu sınırı hem de 
batı sınırının güvenliği ve iş birliği için önemli adımlar 
atmıştır. 

Metinde verilen boşluklar sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) Balkan Antantı       -   Sadabat Paktı

B) Milletler Cemiyeti   -   NATO

C) Birleşmiş Milletler  -   Sadabat Paktı

D) Balkan Antantı       -   Milletler Cemiyeti

9.

Öğrencilerin belirttiği ifadeler, doğru ve yanlış 
şeklinde sıralandığında,  sıralama aşağıdakilerden 
hangisi olur?

Cihan Tuna Berk

A) Doğru Yanlış Yanlış

B) Yanlış Yanlış Doğru

C) Yanlış Doğru Doğru

D) Doğru Yanlış Doğru

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin 
bağımsızlığını kazanmasıyla bu 
devletlerin Türkiye ile olan siyasi 

ilişkileri zayıflamıştır.

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile 
olan kültürel bağlarımızı ve tarihi 

geçmişimizi,  Mustafa Kemal Atatürk 
pek çok kez dile getirmiştir.

Berk

Tuna

Cihan

Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerine ekonomik 

destek sağlamak amacıyla TİKA 
teşkilatı kurulmuştur.

11.

Bu açıklamalar aşağıdaki devletlerle 
eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? 

A) Rusya B) Suriye

C) Azerbaycan D) Yunanistan

• Kültürel yakınlığımız bulunan devlettir.
• Kara sınırımızın en uzun olduğu devlettir.
• Türkiye bu ülkeden doğal gaz satın alır, bu ülkeye 

sebze ve tekstil ürünleri satar.
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13. "Komşularıyla ve bütün devletlerle iyi geçinmek, Türkiye 
siyasetinin esasıdır."

Atatürk’ün bu sözü onun aşağıdakilerden hangisine 
önem verdiğini gösterir?

A) Barışçılık   B) Eşitlik

C) Demokrasi D) Saldırganlık

12. Mustafa Kemal Atatürk dil, tarih ve kültür birliğimiz olan 
Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizi her zaman sıkı 
tutmamız gerektiğini vurgulamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
bahsettiği ülkelerden biri olamaz?

A) Azerbaycan B) Türkmenistan

C) Bulgaristan D) Kırgızistan

14.

Yukarıdakilerden hangileri ihraç ürünlerimiz 
arasında yer alır?

A) I ve III B) II ve IV

C) III ve IV D) I, II ve III

I. II.

III. IV.

Doğal gaz

Petrol ürünleri

Tekstil ürünleri

İncir

15. Mustafa Kemal 28 Ocak 1920 yılında kabul edilen 
Misakımillî'de  “Komşu ülkelerde Müslümanlara hangi 
oranda haklar veriliyorsa, bizim ülkemizdeki azınlıklara 
da aynı oranda haklar verilecektir.” şeklinde karar 
aldırmıştır.

Alınan bu karar dış politikamızda hangi ilkeye 
önem verildiğini gösterir?

A) Barışçılık B) Akılcılık

C) Gerçekçilik D) Mütekabiliyet
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Türkiye’nin İhraç Ettiği Ürünler

Dokuma ürünleri .............................. Otomotiv parçalarıFındık

16.

Ülkemizin ihraç ettiği ürünler göz önüne alındığında kavram haritasında boş bırakılan alana aşağıdakilerden 
hangisi yazılamaz?

A) Hazır Giyim   B) Petrol C) Demir Çelik D) Mobilya 

17.

Buna göre Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İki ülkenin dostane ilişkiler kurduğu

B) Siyasi ilişkilerinin geçmiş dönemlere kadar uzandığı

C) Turizm, ticaret ve eğitim konusunda iş birliği yapıldığı

D) En fazla ihracat yaptığımız ülke olduğu

Türkmenistan

Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve burada ilk büyükelçilik açan 
ülkedir. İki ülke arasında başta dış politika, ticaret, kültür, ve eğitim olmak üzere 
her alanda ilişkiler iyi düzeydedir. Her yıl çok sayıda Türkmen vatandaşı ülkemize 
turizm ve ticaret amacıyla gelmektedir. Bununla beraber binlerce Türkmen öğren-
ci ülkemiz üniversitelerinde eğitim görmektedir.
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18. “Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur. 
Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını 
kimse bugünden kestiremez. Bizim bu dostumuzun 
idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. 
Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak 
yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak 
lazımdır. Milletler buna manevi köprülerini sağlam 
tutarak hazırlanır.” 

  Atatürk, “manevi köprüler” sözü ile; 

unsurlarından hangilerini işaret etmiştir?

A) I, II ve III B) I, II ve IV

C) I, III ve IV D) II, III ve IV

I. Tarihi geçmişimiz,
II. Ticari ilişkilerimiz, 
III. Kültürel değerlerimiz,
IV. Dilimiz

19.

 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu ilişkileri 
sağlamak için faaliyet gösteren kuruluşlardan 
değildir?

A) NATO B) TİKA

C) TÜRKSOY D) TÜRK KONSEYİ

• Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
ile ilişkileri 1991 yılında Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
ar tmıştır. 

• Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini tanıyan ve 
bu ülkelerde büyükelçilik açan ilk ülke Türkiye 
olmuştur. 

• Türkiye’nin ortak dil, tarih ve kültürel bağlarının 
bulunduğu ülkelerle ilişkileri birçok alanda ortak 
yarar temelinde hızla gelişmiştir. 

• Günümüzde Türk Cumhuriyetleriyle ekonomik, 
kültürel, siyasi ve sosyal ilişkiler devam etmektedir.

21.

Verilen  bilgiler ile  aşağıdaki ülkeler 
eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) Bulgaristan B) Irak

C) Özbekistan D) Suriye

• Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı sayesinde  
ülkemize ham petrol taşınan ülkedir.

• Bağımsızlığını SSCB’nin dağılmasının ardından 
kazanan Türk Cumhuriyetlerinden biridir.

• Ülkemizin en uzun sınır komşusu olan ülkedir.

20. Aşağıda ülkemizin en fazla ihraç ettiği başlıca ürünler 
verilmiştir.

Verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki 
çıkarımlardan hangisi doğrudur?

A) Ülkemiz enerji kaynakları açısından kendi kendine 
yetebilen bir ülkedir.

B) Ülkemizde tüm tarım ürünleri yetiştirilebilmektedir.

C) Ülkemizde tekstil ve dokuma sanayisi gelişmiştir.

D) Ülkemizde teknoloji içerikli ürünler üretilmemektedir.

Hayvancılık 
Ürünleri

Tarım 
Ürünleri

Beyaz Eşya 
Ürünleri

Otomotiv 
ÜrünleriMobilya Ürünleri

Hazır Giyim 
Ürünleri
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23. Ülkeler ihtiyaç fazlası mallarını satarken, ihtiyaç 
duyduğu malları başka ülkelerden satın alırlar. Bu 
durumu biz ihracat ve ithalat olarak tanımlarız. 

Ülkemizin kaynakları dikkate alındığında 
aşağıdakilerden hangisini ihraç etmesi beklenmez?

A) Doğal gaz  B) Fındık

C) Muz  D) Hazır giyim ürünleri 

22. Ülkemizin dış politikada izlediği yolu belirleyen Atatürk, 
Sovyetler Birliği’nin dağılacağını tahmin etmiştir. Bunun 
için Sovyetler Birliği’nde yaşayan kardeşlerimizle 
manevi köprülerimizi sağlam tutarak yakınlaşmamızı 
söylemiştir. 1991 yılına gelindiğinde bağımsızlığını 
kazanan Türk Cumhuriyetleri (Azerbaycan, 
Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan) ile 
Türkiye arasında kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik 
ilişkiler hızla gelişmiştir. Azerbaycan ile Türkiye 
arasındaki Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı iki kardeş 
ülkenin ekonomik dayanışmasının bir göstergesidir. 

Buna göre,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve III

C) I, II ve IV D) II, III ve IV

I. Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile sadece  ticari 
ilişkisi bulunmaktadır.

II. Atatürk  dış politikada ileri görüşlüdür. 

III. 1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasından 
sonra Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını 
kazanmıştır.

IV. Türkiye’nin en çok ticaret yaptığı Türk Cumhuriyeti 
Kazakistan'dır.

25. Kara sınırımızın en uzun olduğu komşu ülkedir. Aynı 
zamanda bu ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle son 
yıllarda ülkemiz mülteci akınına uğramış ve Türkiye bu 
mültecilere sahip çıkıp kucak açmıştır.

Hakkında bilgi verilen komşu ülke aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Irak B) İran   

C) Suriye  D) Bulgaristan

24. 25 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nin (SSCB) dağılmasıyla birlikte bu devletin 
kontrolünde yaşayan soydaşlarımız bağımsızlıklarını 
ilan ederek kendi devletlerini kurmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri 
değildir?

A) Gürcistan B) Azerbaycan

C) Kazakistan D) Özbekistan

26. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Türkiye’ye sınır 
komşuluğu bulunmamaktadır?

A) Suriye   B) Bosna Hersek

C) İran D) Irak 
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29. “Bugün, Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, 
müttefikimizdir. Bizim, bu dostumuzun idaresinde dili 
bir, özü bir, kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya 
hazır olmalıyız. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi 
köprülerini sağlam tutarak. Dil, bir köprüdür, inanç bir 
köprüdür, tarih bir köprüdür.” Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ifade ettiği gibi kardeşlerimizle köprüler kurmak ve bu 
coğrafyadaki soydaşlarımızla sosyal, ekonomik, kültürel 
ve eğitim alanlarında iş birliğini geliştirmek amacıyla 
1992 yılında kuruldu.

Bu parçada sözü edilen kurum aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA)

B) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)

C) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 

D) Avrupa Konseyi (AK)

27. Aşağıda ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu 
devletlerle olan kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkilerine  
ait bilgiler verilmiştir. 

Verilen bilgilerden hangileri kültürel faaliyetlerle 
ilgilidir?

A) I ve II B) I ve III

C) I, III ve IV D) II, III ve IV

I. Moğolistan'da Orhun Abidelerinin bulunduğu 
alanın TİKA tarafından Orhun Müzesi hâline 
getirilmesi. 

II. Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı sayesinde  
ülkemize ham petrol taşınması.

III. Türk dünyasının ortak üniversitesi olarak 
kabul edilen Ahmet Yesevi Üniversitesinin 
Kazakistan’da faaliyet göstermesi.

IV. Ülkemizin Suriyeli mültecilere kucak açması.

28.

Verilen bilgilerden doğru olanlara 'D', yanlış 
olanlara 'Y' yazarsak sıralama aşağıdakilerden 
hangisindeki gibi olur?

A) D
Y
D

B) Y
D
D

C) Y
Y
D

D) D
D
Y

D/Y
I. Kahve, kakao ülkemizin ihraç ettiği 

önemli tarım ürünleridir.
II. Rusya’dan petrol ve doğal gaz alırız.
III. İhracatımızda Almanya, ithalatımızda 

Çin ilk sırada yer almaktadır.
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31. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış 
olanların başına Y harfi konulacaktır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) D
Y
D
Y

B) Y
D
D
Y

C) Y
Y
D
Y

D) Y
Y
Y
D

(.......) Azerbaycan’dan boru hatlarıyla ülkemize 
petrol gelmesi iç ticarettir.

(.......) Aydın’da üretilen kuru incirin İngiltere’ye 
gönderilmesi dış ticarettir.

(.......) Antalya’da üretilen muzun Ankara’da satılması  
iç ticarettir.

(.......) Malatya'da  üretilen kayısının İngiltere’ye 
satılması  iç ticarettir.

30.

Ülkemiz, kaynaklarını kullanarak üretim yapmaktadır. 
Üretilen ürünlerin bir kısmı ihtiyacımızdan fazla olduğu 
için başka ülkelere satılarak ihracat yapılmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi ihraç ettiğimiz ürünlerden 
birisi değildir?

A) B)

C) D)

İncir
Petrol ürünleri

Fındık
Tekstil ürünleri
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32.

Verilen tabloya bakarak ithalat ve ihracat yaptığımız sınır komşularımızla ilgili aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?

A) En az ithalat yaptığımız ülke Ermenistan’dır.

B) Suriye’ye ihraç ettiğimiz ürünler daha çok sanayi ürünleridir.

C) Yunanistan ile yaptığımız ithalat ve ihracat verileri arasındaki fark çok fazladır

D) İran’dan, daha çok petrol ürünleri ithal ederiz.
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33. Dış ticaret, ithalat ve ihracat olarak ikiye ayrılır. Bir ülkenin, 
başka ülkelerden mal veya hizmet satın almasına ithalat 
(dış alım) denir. Ülkemizin Almanya ve Fransa’dan ilaç, 
ABD’den tıbbi cihaz, Japonya’dan otomobil satın alması 
ithalata örnektir. Bir ülkenin, başka ülkelere mal veya 
hizmet satmasına ise ihracat (dış satım) denir. Bir ülkenin 
ithalatının ihracatından fazla olması, ülke ekonomisinin dış 
ticaret açığı olduğu anlamına gelmektedir.

Aşağıda ülkemizin ithalat ve ihracat sayılarının yıllara göre 
dağılımı verilmiştir.

Verilen bilgiler ve tablo incelendiğinde 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Dış ticaret açığı en fazla 2013 yılındadır.

B) En yüksek dış satım miktarı 2013 yılında yaşanmıştır.

C) İhracat ve ithalat rakamları birbirine en çok 2019 
yılında yaklaşmıştır.

D) İhracat ve ithalat sayılarının artış ya da azalışı 
düzenlilik göstermemektedir.

Yıllar İhracat İthalat

2013 161.481 260.823
2014 166.505 251.142
2015 150.982 213.619
2016 149.247 202.189
2017 164.495 238.715
2018 177.169 231.152
2019 180.833 210.345

34. Tabloda ithal ve ihraç ettiğimiz ürünler verilmiştir.

Tablonun doğru olabilmesi için karşılıklı olarak 
hangi ürünlerin yer değiştirmesi gerekir?

A) 1 ve E

B) 2 ve C

C) 3 ve A

D) 4 ve D

İthal Ettiğimiz 
Ürünler

İhraç Ettiğimiz 
Ürünler

1 Petrol A İlaç
2 Doğal gaz B Pamuk
3 Tekstil ürünleri C Fındık
4 Otomotiv D Bor minerali
5 Tropikal meyveler E Sebze ve meyve

35. Tabloda ülkemizin en fazla ihracat ve ithalat yaptığı ilk 
beş ülke yer almaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Almanya en fazla ihracat yaptığımız ülkedir.

B) İtalya ile hem ihracat hem ithalat yapılmaktadır.

C) Çin’den ucuz ve kalitesiz ürünler alınmaktadır.

D) Türkiye sınır komşusu ile ticaret yapmaktadır.

İhracat yaptığımız 
ülkeler

İthalat yaptığımız 
ülkeler

1. Almanya Rusya 
2. İngiltere Çin
3. İtalya Almanya
4. Irak ABD
5. ABD İtalya
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37. Türkiye; Almanya ve Fransa’dan ilaç, Amerika Birleşik 
Devletleri’nden tıbbi cihaz, Japonya’dan otomobil satın 
almaktadır. Ülkemiz İspanya’ya beyaz eşya, Amerika 
Birleşik Devletleri’ne bor madeni, İngiltere’ye de kayısı 
satmaktadır.

Bu bilgilerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülkeler ekonomik ilişkiler kurmaktadır. 

B) Türkiye tarım ürünü satan bir ülkedir.

C) Beyaz eşya üretimimiz ihtiyacımızı karşılamaktadır.

D) Ülkemiz Avrupa kıtasında bulunan ülkeler ile ticaret 
yapmaktadır.

38.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) I B) II

C) III D) IV

I. Bir ülkenin, başka ülkelere mal veya hizmet 
satmasına ihracat (dış satım) denir.

II. Bir ülkenin, başka ülkelerden mal veya hizmet 
satın almasına ithalat (dış alım) denir.

III. Kâr elde etmek amacıyla üretilen her türlü mal ve 
hizmetin alınıp satılmasına ticaret denir.

IV. Ülkelerin gelişip büyümesi için ithalatın ihracattan 
fazla olması gerekir.

36. Ülkemiz bazı ürünleri dış ülkelerden ithal etmektedir. 
Kendi kaynaklarımızın yetersiz kaldığı veya ülkemizde 
hiç bulunmayan bazı ürünleri ülke dışından satın alarak 
ihtiyacımızı karşılarız.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yetiştirilmesine 
rağmen aynı zamanda ithal edilen ürünler arasında 
yer alır?

A) Kahve     B) Muz      

C) Kakao       D) Ananas

39.

Buna göre Türkiye için;

yargılarının doğru-yanlış değerlendirmesi 
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I II III IV

A) Y D D D
B) D D D D
C) D Y Y D
D) Y D D Y

I. Fındık ve incir ithal etmektedir.

II. Ham maddesi toprak olan ürünler satmaktadır.

III. Enerji kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır.

IV. Ulaşım araçları almaktadır.

İlaç

Halı

Petrol
Otomotiv ürünleri

Tarım ürünleriCam ve seramik 
ürünleri
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41. Bir ülkenin gelişip büyüyebilmesi için dış ticarette 
ihracatının ithalattan fazla olması gerekir. 

Bu durumun tersi halinde aşağıdaki sorunlardan 
hangisinin olması beklenmez?

A) Dış ticaret açığı ortaya çıkar.

B) Ekonominin büyüme hızı yavaşlar.

C) Dış borçlanma artar.

D) Ülkenin ihracat gelirleri ithalat gelirlerinin üzerine 
çıkar.

42. Aşağıdakilerden hangisinde, iç ve dış ticarete ait 
"doğru" örneklere yer verilmiştir?

İç Ticaret Dış Ticaret

A)
Emine’nin Kayseri’de 
ürettiği mantıyı birkaç 

farklı markette satılması 
için Bursa’ya yollaması.

Derya Hanım’ın 
Ardahan’da ürettiği 
“Damal” bebekleri 

Fransa’daki müşterilerine 
yollaması.

B) Sermet Bey’in kurduğu 
satış sitesi üzerinden 

anlaştığı yerli ve yabancı 
müşterilere Erzurum’un 

oltu taşından ürettiği 
tesbihleri satması.

Burdurlu iş adamı Hasan 
Bey’in kurduğu Gül reçeli 
fabrikasının ürünlerini pek 
çok ilimizdeki bayilerine 

yollaması.

C) Dilay Hanım’ın 
komşularıyla birlikte 

ördüğü çocuk yeleklerini 
Anadolu’daki köy 

okullarına yardım amaçlı 
yollaması.

Ülkemizdeki ünlü bir beyaz 
eşya markasının birçok 
Avrupa ülkesine ürettiği 

ürünlerden satması.

D)
Mustafa Bey’in internet 
üzerinden sipariş alarak 

Rusya’ya Manisa’dan 
kuru üzüm yollaması.

Bir Alman gencin aldığı 
sipariş üzerine ürettiği 
ahşap model arabaları 

İstanbul’daki müşterilerine 
yollaması.

40. Tabloda Türkiye’nin 2018 yılında ithalat yaptığı ülkeler 
verilmiştir.

Tabloya göre;

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve IV

C) I, II ve III D) II, III ve IV

TÜİK 2018 verilerine göre  ithalat (dış alım)
1. Çin 23.370.620.000 dolar
2. Almanya 21.301.869.000 dolar
3. Rusya 19.514.094.000 dolar
4. ABD 11.951.744.000 dolar
5. İtalya 11.304.715.000 dolar

I. En çok ithalat yaptığımız ülkeler içinde sınır  
komşumuz vardır.

II. İtalya ve ABD ithalat verileri birbirine çok yakındır.

III. İhracat yapılan tüm ülkeler Avrupa ve Asya  
kıtasındadır.

IV. En fazla dış alım Çin’den yapılmaktadır.
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43. Aşağıda TÜİK Temmuz ayı 2020  ithalat ve ihracat verileri verilmiştir.

Buna göre, 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

I. Ülkemizin Almanya ve Fransa'ya yaptığı ihracat toplamı % 14,5'tir.
II. Almanya, Çin den sonra en fazla ithalat yaptığımız ülkedir.
III. Petrol ve doğal gaz ithalatı en fazla Rusya ve Irak ile yapılmaktadır.
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44.

Özellikleri verilen uluslararası teşkilat 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) NATO B) Birleşmiş Milletler

C) TÜRKSOY D) Avrupa Konseyi

• Savaşları ve barışa yönelik tehditleri önlemek
• Ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak
• Uluslararası ekonomik ve sosyal iş birliğini 

sağlamak

46. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)  
24 Ocak 1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı 
olarak kurulmuştur. Kuruluş amacı özellikle Türk dilinin 
konuşulduğu ülkeler, komşu ülkeler ve gelişmekte 
olan ülkelerle ekonomik, sosyal, kültürel iş birliği 
oluşturmaktır. TİKA yurt dışında Türkçe öğrenimini 
destekler. TİKA Türkoloji Projesi buna örnektir. TİKA, 
Orhun Anıtları’nın bölgedeki olumsuz koşullardan 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması 
amacıyla Orhun Müzesi’ni inşa etmiştir. Özellikle Türk 
Cumhuriyetlerinden hem okumak hem de staj yapmak 
için gelen öğrenciler TİKA projeleri sayesinde karşılıklı 
eğitim ve öğretim almaktadırlar. 
 

Buna göre  TİKA ile ilgili olarak;

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III

C) I, II ve III D) I, II ve IV

I. Türk  kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasını 
ve tanıtılmasını hedefler. 

II. Birtakım projelerle Türkçe öğrenimini destekler.

III. Askeri alanda projeler yürütür.

IV. Türk kültürünü geliştirerek kardeşlik bağlarını 
korumayı amaçlar.

45. Türkiye gelişmiş Avrupa devletleri ile enerji kaynakları 
yönünden zengin Asya devletleri arasında ticari bir 
köprü görevi görmekte, NATO ve Birleşmiş Milletler gibi 
örgütlere üye olarak çeşitli barış gücü operasyonlarına 
katılmaktadır.

Bu bilgilere göre ülkemizin üstlendiği görevler 
aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Kültürel- Dini

B) Ekonomik- Sosyal

C) Askeri- Dini

D) Ekonomik- Askeri
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47. Türkiye, enerji üretiminde önemli bir yere sahip Hazar 
Bölgesi ve Orta Doğu ülkeleri ile enerjiye ihtiyaç duyan, 
sanayileşmiş Avrupa arasında köprü durumundadır. 
Üretilen petrol ve doğal gaz ülkemiz üzerinden boru 
hatları ile Avrupa’ya ulaştırılmaktadır. Böylece ülkemiz 
güvenli enerji koridoru oluşturarak bölge ekonomisine 
katkı sağlamaktadır. Türkiye, müttefiki olduğu NATO’nun 
dünya genelinde yaptığı faaliyetlere gerektiğinde askeri 
gücüyle destek vermektedir. Disiplinli ve güçlü ordusu 
ile NATO içinde önemini göstermektedir. Türkiye kurucu 
üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nda barışçıl 
politika izlemekte ve ülkelerin sorunlarına çözümler 
getirmeye çalışmaktadır. 

Verilen metinde Türkiye'nin üstlendiği uluslararası 
rollerin hangisinden bahsedilmemiştir?

A) Askeri B) Eğitim

C) Siyasi D) Ekonomik

49. Ülkemizin de kurucu üyesi olduğu Türksoy her yıl farklı 
üyelerden sanatçıların katılımıyla çeşitli alanlarda 
festivaller düzenlemektedir. TİKA ise yurt dışında Türkçe  
öğrenimini desteklemekte, Türk Cumhuriyetlerinden 
öğrenciler karşılıklı olarak eğitim ve öğretim almaktadır. 

Verilen parçaya göre adı geçen kurumların yaptığı 
çalışmaların aşağıdaki alanlardan hangisini 
kapsadığı söylenemez?

A) Ekonomik   B) Siyasi   

C) Askeri D) Kültürel

50. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin jeopolitik 
konumunun önemini arttıran unsurlardan  değildir?

A) Bor madeni rezervlerine sahip olması

B) İki önemli boğaza sahip olması

C) Su kaynakları bakımından zengin ve verimli tarım 
arazilerine sahip olması

D) Nüfus artış hızının fazla olması

48. Ülkemiz bulunduğu konum itibarı ile üç tarafı denizlerle 
çevrili, önemli boğazlara sahip bir yarımadadır. Ilıman 
kuşakta yer alması ülkemizde dört mevsimin belirgin 
olarak yaşanmasını sağlamaktadır. Ortadoğu’daki petrol 
ülkeleri ile sanayisi gelişmiş Avrupa ülkeleri arasında 
önemli bir köprü görevi görmektedir. Ekonomisinin 
gelişmesiyle birlikte bulunduğu bölgede önemli bir rol 
oynamaktadır.

Verilen metinde Türkiye ile ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisine  değinilmemiştir?

A) Önemli boğazlara sahip olduğuna

B) Ortadoğu ile Avrupa arasında köprü görevi 
gördüğüne

C) Üç tarafının denizlerle çevrili olduğuna

D) Yer altı kaynakları bakımından zengin olduğuna
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51.

Türk Dünyası’nın UNESCO’su olarak da anılan Türksoy, 1993 yılında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kurulmuştur. Türksoy’un 
amaçlarından biri, Türkçe konuşulan ülkeler ve topluluklar arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesidir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Türksoy üyesi ülkelerin amaçlarından  biri olduğu düşünülemez?  

A) Kültür başkentleri uygulamasıyla Türklerin ortak tarihini ve kültürünü tanıtmak.

B) Ekonomik iş birliği hamleleriyle birbirlerine destek vermek.

C) Türk Cumhuriyetleri’nin, öncelikle farklı uluslararası kuruluşlara katılımını sağlamak. 

D) Türk dünyasının önemli kültürel şahsiyetlerinin eserlerini tanıtmak ve korumak.

52. Birleşmiş Milletler Teşkilatı 1945 yılında II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuştur. Türkiye, kurucu üyeler arasında yer 
almaktadır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın amaçları; savaşları ve barışa yönelik tehditleri önlemek, ülkeler arasında 
dostane ilişkiler kurmak, uluslararası ekonomik ve sosyal iş birliğini sağlamaktır.

Buna göre Türkiye Cumhuriyeti’nin;

çalışmalarından kaç tanesi Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın amaçlarına ulaşmasını desteklemektedir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

• Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlara insani amaçlı yardım yapması,

• Dış politikada Atatürk’ün “Yurtta barış dünyada barış!“ ilkesini benimsemesi,

• Uluslararası boru hatları ile Asya’dan Avrupa’ya petrol ve doğal gaz taşınmasını sağlaması,

• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda dünya çocuklarını ülkesine davet etmesi
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53. Ülkeler arasında insan, ürün ve hizmet çıkışı uluslararası 
anlaşmalarla düzenlenmiştir. Bu kurallar çerçevesinde 
ülkelerin sınırlarında giriş ve çıkış kontrollerinin yapıldığı 
gümrük kapıları oluşturulmuştur. 

Ülkemizin kara sınırları düşünüldüğünde aşağıdaki 
ülkelerin hangisiyle gümrük kapımız yoktur? 

A) Suriye B) Gürcistan 

C) Rusya D) Bulgaristan

54. Türkiye dünyanın pek çok ülkesiyle ticari, sosyal ve 
kültürel alanda ilişki içindedir. Siyasi ağırlık, aktif 
diplomasi, artan teknik kapasite gibi unsurlarla güç 
kazanan bir konumdadır. Bu sebeple dünyadaki birçok 
kuruluşun içinde yer almıştır ve küresel ilişkilerini her 
geçen yıl geliştirmektedir. Ülkemiz, etkin dış siyasetiyle 
birçok uluslararası örgüte üye olmayı başarmıştır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin üye 
olduğu kuruluşlardan biri değildir? 

A) Birleşmiş Milletler

B) Kuzey Atlantik Paktı 

C) Avrupa Birliği 

D) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

55. Ortadoğu ve Asya'da çıkarılan enerji kaynakları ülkemiz 
üzerinden kara yolu, deniz yolu ve boru hatları ile 
uluslararası alanlara taşınmaktadır. Örneğin, ülkemizde 
Rusya, Romanya ve Bulgaristan üzerinden gelen boru 
hattı ile Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı bulunur. Ayrıca 
Rusya petrolünü  Akdenize indirmek için Samsun- 
Ceyhan Petrol Boru Hattı bulunmaktadır.

Bu bilgilere göre Türkiye hakkında hangi çıkarımda 
bulunabiliriz?

A) Jeopolitik konumunun önemli olduğu

B) Ekonomisinin gelişmiş olduğu

C) Maden bakımından zengin olduğu

D) Sanayisinin çok gelişmiş olduğu

56.

Öğrencimizin hakkında bilgiler verdiği uluslararası 
teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

• 1945 yılında kurulmuştur.
• Merkezi ABD’nin New York şehrinde 

bulunmaktadır.
• Teşkilatın temel amacı uluslararası, 

ekonomik ve sosyal iş birliği sağlamak 
ve ülkeler arasında dostane ilişkiler 
kurmaktır.   

• Türkiye kurucu üyeleri arasında yer 
almaktadır.

A) B)

C) D)

Birleşmiş Milletler NATO

Avrupa KonseyiG20
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57. Türkiye, Atatürk Dönemi’nde "Yurtta barış dünyada 
barış!" ilkesini esas alan barışçı bir politika izlemiştir. 
Ülkemiz günümüzde de ulusal ve uluslararası alanda 
belli konularda yapıcı bir rol üstlenmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin kalkınma ve iş 
birliği alanındaki faaliyetlerinin amaçları arasında 
gösterilemez?

A) Küresel boyutta güzel bir gelecek için yoksulluğun 
giderilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefini     
sağlamak

B) Komşularıyla iyi ilişkiler kurmak

C) Dünya barışına katkı sağlamak

D) Birçok yönden gelişmeye kapalı bir dış politika 
izlemek

58. Aşağıdakilerden hangisi popüler kültür ürünlerinden 
değildir?

A) Ayran B) Hamburger

C) Gazlı içecek D) Soğuk çay

59.

Belli bir dönem için geçerli olan hızlı üretilen ve tüketilen 
kültürel öğeler popüler kültür olarak adlandırılmakta ve 
zamanla kendi öz kültürümüze ait değerlerin yerine 
geçerek kültürel bozulmalara sebep olmaktadır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tabloda kültür 
bölümüne yazacağımız örneklerden biri olamaz?

A) Bayramlarımız B) Bilgisayar oyunları

C) Meddahlık D) El sanatlarımız

Popüler kültür Kültür

• Hazır yiyecek tüketiminin 
artması

• Hip-hop tarzı müziklerin yay-
gınlaşması

• Tek kişilik sahne şovları

• ......................

• ......................

• ......................

60. Popüler kültür belli bir dönemde ortaya çıkan hızlı üretilen 
ve hızlı tüketilen kültürel öğelere denir. Popüler kültür en 
çok gençleri ve çocukları etkisi altına alır. Yeme, içme, 
giyinme şekilleri, konuşma biçimleri şeklinde ortaya 
çıkar.

Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi 
popüler kültüre örnek olarak gösterilemez?

A) Stres çarklarının kullanılması

B) Gençlerin düşük belli pantolon giymeleri

C) Vücudun çeşitli yerlerine dövme yapılması

D) Eve gelen misafire kahve ikram edilmesi



23

61. Aşağıda 2018 ve 2019 yılında ülkemizin ihracatında yer alan ilk 20 ülke ile ilgili istatistikler verilmiştir.

Bu görsele göre ihracatımız ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İlk yirmi ülke içinde en çok Almanya’ya ihracat yapılmıştır.

B) 2018 yılındaki toplam ihracat miktarımız 2019 yılından fazladır. 

C) Türkiye, farklı kıtalardaki birçok ülkeye ihracat yapmaktadır. 

D) Birleşik Krallık ve ABD’ye yapılan ihracat miktarının toplamı Almanya’ya yapılandan fazladır.
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63. Temel mantığı “kullan at” olan popüler kültür ögelerine, 
dönemsel olarak ortaya çıkan, çok satan, tüketildikten 
sonra da ortadan kaybolan her şey girmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi popüler 
kültürün toplumda yayılmasını sağlayan araçlardan 
biri değildir?

A) Medya B) Gelenek ve görenekler

C) Reklamlar D) Moda

62. Popüler kültür, toplumu tüketime yönlendirir. En etkili 
medya aracı TV’dir. Günümüzde TV’de oynatılan 
çizgi film kahramanları, çocukları çok etkilemektedir. 
Çizgi filmlerdeki şiddet sahneleri çocukların gelişimini 
olumsuz etkilemektedir. Çocuklar popüler kültürden en 
çok etkilenen kesimdir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Popüler kültürün en önemli özelliği tüketimi 
özendirmesidir. 

B) TV, popüler kültürün yayılmasında en etkili araçtır.

C) Popüler kültür çocuklarda olumsuz tutum ve 
davranışlara sebep olabilmektedir.

D) Popüler kültür toplumun her kesimini aynı şekilde 
etkiler.

65. İnsanlar popüler kültürün etkisinde kalarak kendi kültürel 
değerlerini unutabilmektedir. Ülkemizde gençler çalışır 
durumda olan akıllı cep telefonunu kullanmayarak yeni 
cep telefonu almakta, dolaplarında yeterli kıyafetleri 
olduğu halde yeni kıyafetler istemektedirler.

Buna göre popüler kültürün zarar verdiği kültürel 
değerimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Misafirperverlik B) Tutumluluk

C)Yardımlaşma D) Dayanışma 

64. Popüler kültür özellikle gençleri sinema, dizi ve 
reklamlar ile etkilemektedir. Popüler kültürden etkilenen 
gençler kendi kültüründen uzaklaşmaktadır. Gençlerin 
yeme, içme, kılık-kıyafet, eğlence ve hayata bakışı 
popüler kültüre göre şekillenmektedir. Gazlı içeceklerin, 
hazır yiyeceklerin zararlı olmasına rağmen, gençlerimiz 
hatta çocuklarımız tarafından tüketiminin her geçen gün 
artması bunun göstergesidir.

Buna göre popüler kültürün olumsuz etkilerini 
azaltmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması 
doğru olur?

A) Yabancı dizileri izlememek

B) Gazlı içecek satışını yasaklamak

C) Medya okuryazarlığı eğitimi vermek

D) Fast food reklamlarını yayınlamamak
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66.

Popüler kültür, gündemde olan felsefi, ideolojik moda akımlarının, belli yayın organlarıyla insanları etkilemesidir. Popüler 
kültürün bir vatanı yoktur ve kısa sürelidir. Popüler kültür; millî kültürün yozlaşmasına, unutulmasına, gerilemesine ve 
basite indirgenmesine yol açar. İnsanın temel ihtiyaçlarını şekillendirir, millî bağları zedeler. Özellikle gençlerin dili 
kullanmasında popüler kültür etkisini fazlaca gösterir. Argo ifadeler, sesli harfler çıkartılarak yanlış kısaltılan kelimeler 
bunun göstergesidir. Ayrıca reklam panolarında Türkçe kelimeler yerine yabancı kelimelerin kullanılması da popüler 
kültürün etkisi sebebiyledir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi popüler kültürün olumsuz etkilerine örnek gösterilemez? 

A) Kültürel ve manevi değerlerin tahrip olması 

B) Dilde giderek artan yozlaşmaların görülmesi 

C) Özellikle medyadaki aykırı davranışların örnek alınması

D) İnternetin hayatımızı kolaylaştıran bir araç haline gelmesi
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68. Dizi ve sinema filmi, sosyal medya ve benzeri yerlerde 
son dönemlerde popüler kelimeler sıkça kullanılır 
olmuştur. Bu durum maalesef ülkemizde kültür 
erozyonuna yol açmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi metinde ifade edilen 
kelimelere örnek olarak verilemez?

A) Genel Ağ B) Trend

C) Okey D) Moda ikonu

67. Sosyal medya araçları, televizyon, genel ağ gibi 
sıkça kullandığımız araçlar toplumda popüler kültürün 
yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Sosyal medya, dizi ve 
filmler hayatımızda daha önce kullanmadığımız birçok 
kelimenin hayatımıza girmesine yol açmıştır. Ayrıca 
popüler kültürün yeme içme, giyim kuşam gibi birçok 
alanda etkisini yaşamaktayız. Popüler kültür öğeleri kısa 
bir zamanda ünlenip, kısa bir sürede de hayatımızdan 
silinip gidebilmektedir. Bizler kültürümüze sahip çıkan, 
onu koruyan bireyler olmalı, örf ve adetlerimize sahip 
çıkmalıyız.

Verilen metinde popüler kültür ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Korunması gerektiğine

B) Sosyal medyanın etkisine

C) Kısa sürede etkisini kaybedebildiğine

D) Daha önce kullanmadığımız birçok kelimeyi 
hayatımıza katabildiğine

70. Popüler kültür günlük yaşamı birçok alanda 
etkilemektedir. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak 
iletişimin hızlanması toplumlar arasındaki kültürel 
etkileşimi arttırmıştır. Kültürel etkileşim özellikle 
gençler arasında daha hızlı meydana gelmektedir. Bu 
durum kendi kültürümüz üzerinde olumsuz etkilere 
neden olmaktadır. Giyim, yemek, müzik, gelenek ve 
göreneklerimiz üzerinde değişimi görmekteyiz.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi popüler 
kültürün toplumumuzda meydana getirdiği 
değişimlere örnek olarak gösterilemez?

A) Bayramların, telefonla konuşarak veya mesaj atarak 
kutlanması.

B) Akşam yemeklerinde hazır yiyeceklerin (fast food) 
tüketilmesi.

C) Gençler arasında pop, hip-hop, rap tarzı müziklerin 
dinlenmesi.

D) Milli bayramlarda yöresel halk oyunlarının 
sergilenmesi.

69. Aşağıda popüler  kültür  ve  kültür  ile  ilgili  özellikler 
verilmiştir.

Buna göre, hangisinde hata yapılmıştır?

A) I B) II

C) III D) IV

POPÜLER 
KÜLTÜR

KÜLTÜR

I.  Belli bir dönem için 
geçerlidir.

Kalıcıdır.

II. Evrensel özelliktedir. Millidir(ulusal-
dır).

III. Kuşaktan kuşağa aktarı-
labilir.

Aktarılamaz.

IV. Oluşumu 20. yüzyıl baş-
larıdır.

Binlerce yıllık 
birikimdir.
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74. Popüler kültür bir milletin kültürel değerlerini zamanla 
değiştirerek milli benliğin zarar görmesine neden 
olmaktadır. Dil, sanat, giyim,  bireylerin davranış 
biçimleri, gelenek ve görenekler değişimden etkilenen 
bazı kültürel unsurlardır. Özellikle çocuklar ve gençler 
arasında popüler kültürün yayılması daha hızlı 
olmaktadır.

Verilen metinde popüler kültür ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Kültürel değerlerimizi olumsuz etkilemektedir.

B) Kültürün farklı alanlarında değişime neden 
olmaktadır.

C) Televizyon ve internet gibi iletişim araçları ile 
yayılmaktadır.

D) Çocuklar ve genç kitle üzerinde hızlı yayılmaktadır.

71.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her toplumun kendine özgü kültürü vardır.

B) Popüler kültür öğeleri kuşaktan kuşağa aktarılarak 
günümüze ulaşmıştır.

C) Kültür, atalarımızın bizlere bıraktığı mirastır.

D) Popüler kültürde süreklilikten bahsedilemez.

KÜLTÜR: Bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, 
geçmişten beri değişerek devam eden, kendine 
özgü sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve 
davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış 
tarzıdır. Atalarımızın bizlere bıraktığı mirastır.

POPÜLER KÜLTÜR: Belli bir dönem için geçerli 
olan, hızlı üretilen ve tüketilen kültürel ögelerin 
bütünü olarak tanımlanabilir. Popüler kültür unsurları, 
çoğu zaman toplumların kendi değerleriyle ters 
düşmektedir.

72. I.   Belli bir millete ya da ülkeye ait değildir.
II.  Kısa sürelidir, etkisi çabuk geçer.
III. Milli bağları zedeler.
IV. Ülkeler arasındaki bağları güçlendirir.

Yukarıda verilenlerden hangisi popüler kültürün 
özellikleri arasında yer almaz?

A) I B) II     

C) III D) IV

73. Popüler kültür, belli bir dönem için geçerli olan, hızlı 
üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünü olarak 
tanımlanmaktadır. Temel mantığı “kullan at” olan 
popüler kültür ögelerine, dönemsel olarak ortaya çıkan, 
çok satan, tüketildikten sonra da ortadan kaybolan her 
şey girer.

Buna göre, popüler kültür ile ilgili;

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve IV

C) II ve III D) II, III ve IV

I. Toplumu sürekli olarak üretime yönlendirir.
II. Kalıcı değildir.
III. Gündelik hayatın kültürüdür.
IV. Milli kültürün oluşmasını sağlar .
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CEVAP ANAHTARI

1

1 SSCB
2 Azerbaycan
3 Kazakistan
4 İthalat
5 İhracat
6 Dış ticaret
7 Almanya
8 Bor
9 NATO

10 Popüler kültür

2

1 Y (TÜRKSOY)
2 D
3 D
4 Y (En çok ithalat Çin, en 

çok ihracat Almanya)
5 Y (Kültürümüzün parça-

sıdır.)
6 D
7 D
8 Y  (Taklitçilik yer almaz.)
9 Y  (Kültür)

10 D

3

1 Ekonomik
2 Sosyal
3 Kültürel
4 Siyasi
5 Ekonomik

4

A Azerbaycan
B Özbekistan
C Türkmenistan
D Kırgızistan

38 D
39 A
40 B
41 D
42 A
43 A
44 B
45 D
46 D
47 B
48 D
49 C
50 D
51 C
52 D
53 C
54 C
55 A
56 A
57 D

6 C
7 B
8 C
9 D

10 A
11 D
12 C
13 A
14 B
15 D
16 B
17 D
18 C
19 A
20 C

21 A
22 B
23 A
24 A
25 C
26 B
27 B
28 B
29 A
30 C
31 B
32 A
33 B
34 C
35 C
36 B
37 A

58 A
59 B
60 D
61 B
62 D
63 B
64 C
65 B
66 D
67 A
68 A
69 C
70 D
71 B
72 D
73 C
74 C

5

1 Popüler kültür
2 Bor
3 Ortaoyunu
4 Ticaret
5 Jeopolitik konum
6 Kültür
7 NATO
8 Meddah
9 TİKA

10 Almanya
11 İhracat
12 İthalat
13 Çin
14 Kazakistan
15 Kafkasya
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