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Aşağıdaki görseller NASA astronotları tarafından çekilmiş uydu fotoğraflarıdır. Fotoğraflarda insanların do-
ğayı kullanma biçimlerine ait örnekler yer almaktadır.

Palmiye Adası ve Dünya Adaları: Yukarıdaki uydu fotoğra-
fında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai sahilinde palmiye 
ağacı ve dünya haritasından esinlenilerek denizin doldurul-
masıyla inşa edilen yapay adalar yer almaktadır. Bu yapılar 
üzerinde; konut, iş yeri, alışveriş merkezleri, oteller, eğlence 
merkezleri, sinemalar ve spor merkezleri kurulmuştur. 

Kansai Havalimanı: Japonya'nın Osaka Körfezi'nde yer alan 
Kansai Havalimanı deniz doldurulmasıyla inşa edilen tama-
men yapay bir ada üzerinde kurulmuş ilk havalimanıdır. Aynı 
yöntemle 2016 yılında Türkiye'de Ordu-Giresun Havalimanı 
yapılmıştır. Kansai Havalimanı Osaka, Kobe ve Kyoto şehirle-
rine hizmet veren büyük bir havalimanıdır. 1994 yılında hiz-
mete giren ve açılışından dört ay sonra meydana gelen 6,7 bü-
yüklüğündeki depremi çok küçük hasarla  atlatan havalimanı 
deprem sonrasında yardım çalışmaları için önemli bir merkez 
olmuştur.

Asvan Barajı: Tarımsal sulama, taşkınları önleme ve elektrik 
enerjisi üretmek amacıyla 1970 yılında inşa edilen ve uzun yıl-
lar boyunca dünyanın en büyük barajı ünvanına sahip Asvan 
Barajı Mısır'da Nil Nehri üzerinde yer alır. Faaliyete geçtiği ilk 
yıllarda Mısır'ın enerji ihtiyacının yarısını karşılamaktaydı. 
Bugün artan enerji ihtiyacı ile bu oran yaklaşık %15 civarın-
dadır.  Barajın inşasıyla Nasır Gölü'nün suları altında kalacak 
olan dört arkeolojik alan göl etrafında başka bir alana taşın-
mıştır. 

Hachiro Gölü'nde Tarım Adası: Japonya'da yer alan Hachiro 
Gölü üzerinde 1957 yılında pirinç üretimini artırmak ve gıda 
kıtlığını engellemek amacıyla tarım projesi başlatılmıştır.  Mü-
hendisler ihtiyaç fazlası suyu denize pompalamışlar ve göl taba-
nından çamur çekerek pirinç tarımına uygun alanlar elde etmiş-
lerdir. Bu tarım alanlarında çiftçilik yapmak için gelen yaklaşık 
500 çiftçi aile Ogata  köyünün kurulmasını sağlamıştır. Proje 
başlamadan önce Japonya'nın alansal olarak en büyük 2. gölü 
olan Hachiro  tarım projesi tamamlandığında Japonya'nın 18. 
büyük gölü hâline gelmiştir.
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Nunez de Balboa Elektrik Santrali: 2019 yılında İspanya'nın 
batısında yer alan Usagre kasabasında 10 km2 alanda yaklaşık 
1,4 milyondan fazla Güneş panelinden oluşan Avrupa'nın en 
büyük fotovoltaik tesisi kurulmuştur. Bu tesiste üretilen ener-
ji yılda 250.000 bin kişinin ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca 
bu tesis temiz ve sürdürülebilir enerji üretme planının bir 
parçasıdır. Öyle ki bu temiz enerji santrali yıllık 215 bin ton 
karbondioksitin atmosfere gönderilmesini engelemektedir.

Butte Madeni: 19. yüzyılın sonlarına kadar yeryüzünün ''en 
zengin tepesi'' olarak adlandırılan Butte; altın, gümüş ve ba-
kır minarellerinin bol olduğu bir bölgedir. İhtiyaçlar arttıkça 
maden alanı zamanla genişlerken işlevini tamamlamış eski 
maden çukurundaki suyun derinliği yaklaşık 300 metreye 
ulaşmıştır.
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İnsanların doğal çevreyi biçimlendirmesinde teknolojinin etkilerini açıklayınız.

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri üzerinde etkili olan faktörler nelerdir? Açıklayınız.

Verilen örneklerde insanların doğal ortamlardan (atmosfer, biyosfer, litosfer ve hidrosfer) hangile-
rini şekillendirdiğini sınıflandırarak belirtiniz. 

4 Görseller ve görsel açıklamalarından yola çıkarak aşağıdaki genellemelerden hangilerine ulaşılabi-
lir? İşaretleyiniz.

İnsanların doğal ortamda yaptıkları değişik-
liklerin temelinde ekonomik kaygı vardır.

İnsanların doğal ortamı kullanmaları her za-
man olumsuz sonuçlar getirir.

Aynı amaç için farklı yöntemler kullanıla-
rak doğal ortam şekillendirilir.

Yeryüzü şekilleri doğal ortamın biçimlen-
dirilmesinde önemli bir faktördür.

Doğal çevre şekillendirilirken ülkeler birbi-
rinden etkilenmişlerdir.

İnsan faaliyetleri sonucunda doğal ortam-
larda alansal değişiklikler meydana gelebilir.
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