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Tundra Biyomu - Ren Geyiği

Kutup Biyomu - Kutup Ayısı

Kutup Biyomu - Fok

Deniz Biyomu

Kutup Tilkisi

Penguen
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2

Amazon
Havzası Kongo

Havzası Güneydoğu
Asya adaları

Ekvator

Brezilya

Ekvator

Kuzey
Afrika

Avustralya

Arabistan

Ekvator

Akdeniz
kıyıları

Kaliforniya
Körfezi

Orta
Şili

Kap Bölgesi Güney
Avustralya

Ekvator

SibiryaKanada

Ekvator

Alaska
Kanada Grönland İskandinavya

Kuzey
Asya

Ekvator

Kuzey Grönland

ANTARKTİKA

BUZ DENİZİ

Ekvator

KUZEY

 Aşağıdaki haritalar hangi biyomun yeryüzüne dağılışını göstermektedir? Belirleyip, altına yazınız.

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

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

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

 ..............................................................  ..............................................................
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3

BİYOM BİTKİ TÜRÜ HAYVAN TÜRLERİ

  Zebra,	zürafa,	antilop,	aslan,	çita,	

babun,	 sırtlan

Su	 tutabilen	bitkiler	 (kaktüs	 vb.)

Ilıman	 yaprak	döken	ormanlar

Çalılık

Tayga	 ve	boreal	 ormanları

Tundra

Kutup	ayısı,	 penguen,	 fok,	 kutup	

tilkisi

 Aşağıda verilen tabloda boş bırakılan bölümleri uygun kelimelerle doldurunuz.

 HABİTAT

	 Bir	 türün	bireylerinin	 yaşamsal	 faaliyetlerini	 en	 iyi	 şeklide	devam	ettirebildiği	 ve	 tür	arandığında	en	kolay	bulun

duğu	yaşam	alanıdır.	Örneğin:	Balıkların	habitatı	 sudur.	Kaktüsün	habitatı	 çöl,	antilopun	habitatı	 savan;	kutup	ayısı

nın	 habitatı	 kutuplardır.

 POPÜLASYON

	 Belli	 bir	 zamanda,	 belli	 bir	 yerde	bulunan	aynı	 tür	 içinde	 yer	 alan	 canlılar	 topluluğudur.	Yağmur	 ormanlarındaki	

leopar	popülasyonu,	Kuzey	Kutbu’ndaki	kutup	ayısı	popülasyonu,	Kuzey	Anadolu’daki	ayı	popülasyonu	Akdeniz’deki	

fok	popülasyonu	 ....	 gibi.

Penguen Popülasyonu Habitat Flamingo Popülasyonu
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 EKO SİS TEM

	 Bir	 do	ğal	 or	tam	da	bu	lu	nan	 can	lı	 ve	 can	sız	 tüm	un	sur	lar	 ara	sın	da	ki	 iliş	ki	 ve	den	ge	ye	eko	sis	tem	de	nir.

	 Ör	ne	ğin,	bir	böl	ge	de	ki	 ik	lim	özel	lik	le	ri,	 in	san	lar,	hay	van	lar,	bit	ki	ör	tü	sü,	su	kay	nak	la	rı,	 top	rak	 tü	rü,	mik	ro	or	ga	niz

ma	lar	 vb.	 ara	sın	da	bir	 iliş	ki	 ve	bu	 iliş	ki	ye	da	ya	lı	 bir	 den	ge	bu	lu	nur.

 Ekosistem İçindeki Öğeler
EKOSİSTEMLER

CANLI 
ÖĞELER

Bitkiler

Hayvanlar

Mikroorganizmalar

Kimyasal

Organik

Yağ

Protein

İnorganik

Fiziksel

CANSIZ 
ÖĞELER

Karbohidrat

Vitamin

Su

Oksijen

Karbondioksit

Işık

Sıcaklık

Rüzgar

Yağış

B‹TK‹ ÖRTÜSÜ

TOPRAK

HAYVANSU

‹NSAN‹KL‹M

Ekosistem İçindeki Öğeler

EKOSİSTEM

	 Eko	sis	tem,	 öğe	ler	 ara	sın	da	ki	 mad	de	 ve	 ener	ji	 do	la	şı	mı	 ile	 ken	di	ni	 bes	le	yen	 ve	 ye	ni	le	yen	 bir	 me	kan	 an	la	mı	na	

gelir.

	 Eko	sis	tem,	 var	lı	ğı	nın	 te	me	li	 olan	 mad	de	 do	la	şı	mı	 ve	 ener	ji	 dön	gü	sü	 sa	ye	sin	de	 be	sin	 ve	 ener	ji	nin	 oluş	ma	sı	

bunla	rın	 tü	ke	ti	ci	ler	 ta	ra	fın	dan	kul	la	nıl	ma	sı;	atık	la	rın,	çü	rü	müş	or	ga	nik	mad	de	le	rin	ve	ce	set	le	rin	çe	şit	li	yol	lar	la	or	ta	ma	

ge	ri	dö	nü	şü	şek	lin	de	sü	re	ge	len	kar	ma	şık	bir	sis	tem	dir.	Bu	sis	te	min	en	önem	li	özel	li	ği	du	ra	ğan	de	ğil	di na mik ol ması 

ve den ge un su ru na sa hip ol ma sı dır. 

 Eko sistemi oluş tu ran un sur lar dan bi ri nin za rar gör me si zin cir le me et ki yo luy la eko lo jik den ge nin bo zul-

ma sı na yol açar.	Ör	ne	ğin,	bir	or	tam	da	do	ğal	ola	rak	var	olan	bit	ki	ör	tü	sü	nün	kal	dı	rı	lıp	ye	ri	ne	baş	ka	tür	ler	den	olu	şan	

bir	bit	ki	 top	lu	lu	ğu	nun	di	kil	me	si	ön	ce	ki	bit	ki	 tü	rüy	le	uyum	 için	de	ya	şa	yan	mik	ro	or	ga	niz	ma	la	rın	aşı	rı	 ço	ğal	ma	sı	na,	bu	

mik	ro	 or	ga	niz	ma	la	rın	 aşı	rı	 ço	ğal	ma	sı	 ise	 da	ha	 kar	ma	şık	 ya	pı	ya	 sa	hip	 kuş	 tür	le	ri	nin	 has	ta	la	na	rak	 öl	me	si	ne	 ya	 da	

or	ta	mı	 ter	ket	me	si	ne	ne	den	ola	bi	lir.	Bu	du	rum	da	eko	lo	jik	 den	ge	nin	 bo	zul	ma	sı	 an	la	mı	na	gel	mek	te	dir.

	 Eko	sis	tem	 üre	ti	ci,	 tü	ke	ti	ci	 ve	 ay	rış	tı	rı	cı	lar	 şek	lin	de	 can	lı	lar	la,	 can	sız	 ve	 or	ga	nik	 mad	de	ler,	 fi	zik	sel	 ko	şul	lar	 gi	bi	

can	sız	 öğe	ler	den	oluş	muş	tur.	Can	lı	 öğe	le	rin	 ba	şın	da	üre	ti	ci	ler	 ya	ni	 ye	şil	 bit	ki	ler	 ge	lir.	 Tü	ke	ti	ci	le	re	 ise	hay	van	lar	 da

hildir.	 Bun	lar	 da	 1.	 de	re	ce	de	 tü	ke	ti	ci	ler	 (oto	bur	lar)	 ve	 2.	 de	re	ce	de	 tü	ke	ti	ci	ler	 (eto	bur	lar)	 di	ye	 iki	 gru	ba	 ay	rı	lır.	 Can	lı	

öğe	le	rin	 son	ba	sa	ma	ğı	 ay	rış	tı	rı	cı	lar	dan	 (bak	te	ri	 ve	man	tar	lar)	 oluş	muş	tur.	Bun	lar	 ölü	 hay	van	 ve	bit	ki	le	ri	 ay	rış	tı	ra	rak	

ha	yat	la	rı	nı	 sür	dü	rür	ler	 ve	bu	mad	de	le	ri	 can	lı	la	rın	 ye	ni	den	 kul	la	na	bi	le	ce	ği	 bir	 şek	le	 so	kar	lar.

	 Biyomlarda	 belirtildiği	 gibi	 ekosistemlerin	 çoğu	 karasal ekosistemdir.	 Orman,	 çalılık,	 çayır,	 tundra,	 kutup,	 çöl		

ekosistemi	 gibi.	Ayrıca	su ekositemleri	 de	 vardır.

 RELİKT (KALINTI) BİTKİ : Çok	eski	dönemlerden	günümüze	kadar	varlığını	koruyan	bitkilere	relikt (kalıntı) 

bitki	denir.	Örneğin: Ihlamur,	kestane,	kızılağaç	...	gibi.

 ENDEMİK (YERLİ) BİTKİ : Özel	koşullarda	sadece	belli	ve	sınırlı	bölgelerde	yetişen	bitkilere	endemik (yerli) 

bitki denir.	Örneğin: Sığla	ağacı,	Datça	hurması,	Kaz	Dağı	göknarı	...	gibi.

BUNLARI BILMELIYIZ
.       .  .
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 Aşağıdaki bulmacada boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

 1. Bir	doğal	ortamdaki	canlı	ve	cansız	ögeler	arasındaki	ilişki	

ve	denge	

 2.	 Atmosferde	en	çok	bulunan	gaz

 3.	 Bozulması	sonucunda	küresel	 ısınmanın	yaşanacağı	dön

gü

 4.	 Çevresinde	biyoçeşitliliğin	en	fazla	olduğu	paralel

 5.	 Zürafa,	zebra,	aslan	ve	çita	gibi	canlıların	ait	olduğu	biyom

 6.	 Çöl	biyomuna	ait	bir	hayvan	türü

 SU EKO SİS TE Mİ

	 Su	la	rın	 için	de	ki	 can	sız	 or	tam	ve	 can	lı	lar	 ara	sın	da	ki	 ilişki	 ve	den	ge	ye	 su	eko	sis	te	mi	 de	nir.

 Su eko sis te mi üçe ay rı lır:
1. 	 De	niz	eko	sis	te	mi

2. 	Göl	eko	sis	te	mi

3. 	 Akar	su	eko	sis	te	mi

1. DE NİZ EKO SİS TE Mİ

	 De	niz	le	rin	 içi	 sa	hil	den	baş	la	ya	rak;	 dip	 kıs	mı	 (bentik böl ge)	 ve	 su	 küt	le	si	 (pela jik bölge)	 ola	rak	 iki	ye	ay	rı	lır.

	 Dip	 kıs	mın	da	 (ben	tik	 böl	ge	de)	 200	m’ye	 ka	dar	 gü	neş	 ışın	la	rı	 ulaş	tı	ğı	 için	 bit	ki	ler	 fo	to	sen	tez	 ya	pa	bi	lir	 ve	 bu	bö

lüm	de	 çe	şit	li	 kök	lü	 ve	ya	 yü	zü	cü	bit	ki	ler	 ye	ti	şe	bil	mek	te	dir.	Di	ğer	 eko	sis	tem	ler	de	ol	du	ğu	gi	bi	 bun	la	ra	üreticiler	 de	nir.	

200	m’nin	 al	tın	da	 fo	to	sen	tez	 zor	laş	tı	ğın	dan	bit	ki	 tür	le	ri	 iyi	ce	aza	lır	 ve	ya	or	ta	dan	 kal	kar.

	 Su	küt	le	si	bö	lü	mün	de	 (pe	la	jik	böl	ge	de)	 ise	plank	ton	lar	 (an	cak	mik	ros	kop	la	gö	rü	le	bi	len,	de	niz	can	lı	la	rı	 için	be	sin	

kay	na	ğı	olan	bit	ki	sel	ve	ya	hay	van	sal	or	ga	niz	ma	lar	 top	lu	lu	ğu),	 tü	ke	ti	ci	 sı	nı	fı	na	gi	ren	ba	lık	lar,	ah	ta	pot,	ek	lem	ba	cak	lı

lar,	 ka	ri	des,	 yen	geç,	 kap	lum	ba	ğa...	 gi	bi	 can	lı	lar	bu	lu	nur.	Bu	can	lı	lar,	 plank	ton	lar,	bit	ki	ler	 ve	ya	di	ğer	 can	lı	lar	la	bes	le

nir.	Bun	la	rın	 tü	mü	 tü	ke	ti	ci	dir.

	 Çö	zü	cü	ler	 ve	 ay	rış	tı	rı	cı	lar	 ise	 200	m	 de	rin	li	ğe	 ka	dar	 olan	 yer	ler	de	 bit	ki	le	rin	 di	bin	de,	 da	ha	 de	rin	ler	de	 ise	 de	niz	

di	bin	de	bu	lu	nur.	Bun	lar	 bak	te	ri	 ve	man	tar	 gru	bun	da	olan	 can	lı	lar	dır.

	 Çö	zü	cü	 ve	 ay	rış	tı	rı	cı	lar	 ölen	 can	lı	 or	ga	niz	ma	la	rı	nı	 çö	ze	rek,	 ölü	 or	ga	nik	 mad	de	le	ri	 inor	ga	nik	 mad	de	 ha	li	ne	 dö

nüş	tü	rüp	üre	ti	ci	 or	ga	niz	ma	lar	 için	 be	sin	 kay	na	ğı	 oluş	tu	rur	lar.
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Deniz Ekosistemi

2. GÖL EKO SİS TE Mİ

	 Göl	ler	de	de	de	niz	ler	de	ol	du	ğu	gi	bi	 dip	 kıs	mı	 ve	 su	 	 küt	le	si	 bö	lü	mü	bu	lu	nur.

	 Dip	kıs	mı	nın	 (ben	tik	böl	ge	nin)	 kı	yı	ya	ya	kın	bö	lüm	le	rin	de	saz,	 ka	mış	gi	bi	 	 yap	ra	ğı	 su	yü	zü	ne	çı	kan	bit	ki	ler,	ni	lü

fer	 gi	bi	 su	 yü	ze	yin	de	 yü	zen	 bit	ki	ler,	 su	la	rın	 iç	 ke	sim	le	rin	de	 de	 su	cul	 bit	ki	ler	 ve	 taş	la	rın	 üze	ri	ni	 ör	ten	 bit	ki	ler	 ye	ti	şir.	

Bun	lar	 üre	ti	ci	ler	dir.

	 Su	 küt	le	si	 bö	lü	mün	de	 ise	 plank	ton	lar,	 ba	lık	lar,	 kum	 ve	 ça	mur	 gi	bi	 yu	mu	şak	 ze	min	 üze	rin	de	 ya	şa	yan	 can	lı	lar,	

is	ta	koz	lar,	 ka	ri	des	ler,	 kur	ba	ğa	lar...	 bu	lu	nur.	Bun	lar	 tü	ke	ti	ci	dir	ler.

	 De	niz	ler	de	 ol	du	ğu	 gi	bi	 dip	 kı	sım	lar	da	 çö	zü	cü	ler	 ve	 ay	rış	tı	rı	cı	lar	 var	dır.	 Bun	lar	 ölü	 or	ga	nik	 mad	de	le	ri	 inor	ga	nik	

mad	de	ha	li	ne	ge	ti	rip	 üre	ti	ci	ler	 için	 ham	mad	de	 kay	na	ğı	 oluş	tu	rur	lar.

Göl Ekosistemi Göl Bitkileri
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3. AKAR SU EKO SİSTEMİ

	 Akar	su	yun	 kay	na	ğı	 ile	 gö	le	 ve	ya	de	ni	ze	dö	kül	dü	ğü	 yer	 ara	sın	da	ki	 böl	ge	ler	de	eko	lo	jik	 yön	den	önem	li	 fark	lı	lık	lar	

bu	lu	nur.

	 So	ğuk	 olan	 kay	nak	 su	la	rın	da	 biyoçeşitlilik	 azdır,	 bit	ki	ler	 na	dir	dir.	 Hay	van	lar	dan	 yas	sı	 kurt	lar,	 kur	ba	ğa	lar	 ve	 çe

şit	li	 bö	cek	 tür	le	ri	 bu	lu	nur.	So	ğuk	 ve	 çok	 te	miz	 akar	su	lar	da	ala	ba	lık,	 de	re	 ve	 ır	mak	lar	da	 sa	zan	gi	bi	 ba	lık	lar	 bu	lu	nur.

	 Akar	su	ağız	la	rı	 (denize	veya	göle	döküldüğü	yer)	can	lı	 çe	şit	li	li	ği	nin	ol	duk	ça	 faz	la	ol	du	ğu	yer	ler	ol	du	ğu	gi	bi	can

lı	la	rın	yu	murt	la	ma	ve	üre	me	yer	le	ri	dir.	Bu	ra	lar	be	sin	mad	de	le	ri	ve	ok	si	jen	ba	kı	mın	dan	ol	duk	ça	zen	gin	dir.	Akar	su	la	rın	

ta	şı	yıp	 ge	tir	di	ği	 be	sin	mad	de	le	ri	ne	 dal	ga	lar,	 akın	tı	lar	 ve	 gel	gi	tin	 ge	tir	di	ği	mad	de	le	rin		 de	 ek	len	me	si	 bu	 zen	gin	li	ği	 ar

tır	mak	ta	dır.	 Bu	ra	lar	da	 çe	şit	li	 su	cul	 bit	ki	ler,	 mid	ye,	 sal	yan	goz,	 so	lu	can,	 bö	cek,	 ka	buk	lu	lar,	 ba	lık	lar	 gi	bi	 bir	çok	 can	lı	

bu	lu	na	bil	mek	te	dir.

Akarsu Ekosistemi

Akarsu Ekosistemi Hayvanları



DOĞAL SİSTEMLER

CO
Ğ

R
A

FYA

17

FASÍKÜL 1

İFADELER D Y

1. Dünya'da	biyoçeşitliliğin	en	fazla	olduğu	yerler	dönenceler	çevresidir.
 

2. Canlıların	yeryüzüne	dağılışını	etkileyen	en	önemli	faktör	iklimdir.
 

3. Zürafa,	zebra,	aslan	ve	cita	yapraklarını	döken	orman	biyomunun	hayvanlarıdır.
 

4. Kutup	biyomunun	bitki	örtüsü	yoktur.
 

5. Benzer	bitki	ve	hayvan	topluluklarını	barındıran	bölgeye	popülasyon	denir.
 

6. Bir	türün	yaşam	alanına	habitat	denir.
 

7.
Planktonlar,	ancak	mikroskopla	görülebilen,	deniz	canlıları	için	besin	kaynağı	olan	bitkisel	veya	
hayvansal	organizmalar	topluluğudur.  

8. Ekosistemde	madde	ve	enerji	nakli	organizmalar	arasında	görülen	besin	zinciri	yoluyla	olur.
 

9. Denizlerin	dip	kısmında	200	m'ye	kadar	güneş	ışınları	ulaştığı	için	bitkiler	fotosentez	yapabilir.
 

10.
Ekosistemi	oluşturan	unsurlardan	birinin	zarar	görmesi,	zincirleme	etki	yoluyla	ekolojik	dengenin	
bozulmasına	yol	açar.  

11. Enerji	ve	besin	döngüsünün	en	alt	basamağında	bakteri	ve	mantarlar	bulunur.
 

12. Akarsu	ekosisteminde	canlı	çeşitliliği,	akarsuyun	uzunluğuna	ve	havzasının	genişliğine	bağlıdır.
 

13. Kurbağa,	deniz	ekosisteminde	bulunmazken	göl	ve	akarsu	sisteminde	vardır.
 

14. Göl	ekosisteminde	de	200	m'ye	kadar	bitkiler	yetişir.
 

15. Kimyasal	ilaçların	sulara	karışması	sularda	canlı	çeşitliliğini	artırır.
 

16. Nilüfer	su	yüzeyindeki	yüzücü	bitkilerden	biridir.
 

17. Akarsuların	bulanık	olduğu	yerlerde	biyoçeşitlilik	artar.
 

5

 Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifade doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
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1.

 Yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin 

hangilerinde biyoçeşitlilik çok azdır?

A)	I	ve	III		 B)	I	ve	V		 C)	II	ve	III

D)	II	ve	IV																	E)	III	ve	V

Ekvator

I

II

III

IV

V

2.

 Yukarıdaki şekilde gösterilen akarsuyun, numa-

ralanmış yerlerinin hangisinde biyoçeşitliliğin 

en az; hangisinde en fazla olması beklenir?

III IV

V

I II

Biyoçeşitlilik	

En	az

Biyoçeşitlilik	

En	 fazla
A) I III
B) I V
C) II III
D) III V
E) IV V

3.	 I.	Alaska'nın	kuzeyi

	 II.	Sibirya'nın	kuzeyi

	 III.	Kuzey	Afrika

	 IV.	Batı	Avustralya'da	biyoçeşitlilik	azdır.

 Bu bölgelerin hangilerinde biyoçeşitliliğin az 

olmasının nedeni sıcaklığın düşük olmasıdır?

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

D)	II	ve	III																E)	III	ve	IV

4. Aşa	ğı	da	bir	eko	sis	tem	de	ki	be	sin	akı	şı	ve	ril	miş	tir.

	 Ot	→	Çe	kir	ge	→	Kur	ba	ğa	→	Yı	lan	→	Kar	tal

 Mevcut ortamdan kurbağa sayının azaltılması du-

rumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A)	Kar	tal	sa	yı	sı	aza	lır.

B)	Ot	mik	ta	rı	aza	lır.

C)	Çe	kir	ge	sa	yı	sı	aza	lır.

D)	Yı	lan	sa	yı	sı	aza	lır.

E)	Eko	lo	jik	den	ge	bo	zu	lur.

5.	 I.	Sürüngenler

	 II.	Kurakçıl	bitkiler

	 III.	Alpin	çayırlar

	 IV.	Savanlar

	 V.	Taygalar

 Yukarıdaki canlılardan hangileri sıcak çöl biyo-

munda yaşamını sürdürebilmektedir?

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

D)	III	ve	V														E)	IV	ve	V

6.	 Orta	 kuşağın	 kışı	 yağmurlu,	 yazları	 kurak	 geçen	

bölgelerinde	 sürekli	 yeşil	 kalan	 bitkiler	 görülür.	

Bunlar	 yüksekliği	 birkaç	 metreyi	 geçmeyen	 çalılar	

ve	daha	bodur	ağaççıklardan	oluşur.	Biyomda	yaşa

ma	ortamı	bulan	hayvanlar	ise	çakal,	yabani	koyun,	

keçi,	tavşan,	kurt,	böcek	ve	kuş	türleridir.

 Yukarıda, bitki ve hayvan topluluklarından ör-

nekler verilen biyom, aşağıdakilerden hangisi 

olabilir?

A)	Maki	 	 B)	Savan	 C)	Kutup

D)	Tundra														E)	Orman

7. Göl ekosisteminde aşağıdakilerden hangisi tü-

ketici değildir?

A)	Balıklar	 B)	Nilüfer	 C)	Istakoz

D)	Karides																E)	Kurbağa



ÇÖZÜMLER

CO
Ğ

R
A

FYA

19

FASÍKÜL 1

3.	 I	ve	II'de	tundra	(kutup	altı	iklimi),	III	ve	IV'te	ise	sı

cak	çöl	iklimi	görülür.

YANIT A

1.	 Sıcaklık	ve	yağış	koşullarının	elverişsiz	olduğu	yer

lerde,	çöllerde,	kutuplarda,	yüksek	dağlarda	biyoçe

şitlilik	azdır.	 II'de	çöl	 iklimi,	 IV'te	kutup	altı	 (tundra)	

iklimi	görülür	ve	biyoçeşitlilik	azdır.

YANIT D

2. Biyoçeşitlilik	kaynak	kısmı	olan	I'de	en	az;	ağız	kıs

mı	olan	V'te	en	fazla	olur.

 YANIT B

4.	 Kurbağa	sayısı	azalınca	kurbağayla	beslenen	yılan	

ve	 yılanla	 beslenen	 kartal	 sayısı	 azalır.	 Kurbağa	

sayısı	azalınca	çekirge	sayısı	artar.	Ot	miktarı	da	bu	

yüzden	azalır.

YANIT C

5.	 Çöl	 ortamında	 ancak	 sürüngenler	 ve	 kurakçıl,	 su	

tutabilen	bitkiler	olan	kaktüs	türü	bitkiler	yaşayabilir.	

Alpin	çayırlar	da	denilen	dağ	çayırları,	gür	ot	toplu

luğu	 olan	 savanlar	 ve	 iğne	 yapraklı	 ormanlar	 olan	

taygalar	çöllerde	oluşmaz.

YANIT A

6.	 Özellikleri	 verilen	 iklim	Akdeniz	 iklimidir.	Bu	 iklimin	

bitki	 örtüsü	 makidir	 ve	 çalılık	 grubuna	 dahildir.	

Hayvanlar	da	çalılık	biyomunun	hayvanlarıdır.

YANIT A

7.	 Bitkiler	 dışındaki	 canlılar	 tüketici;	 bitkiler	 üreticidir.	

Nilüfer	su	yüzeyinde	yüzen	bir	bitki	türüdür.

YANIT B
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KONU TESTİ - 1

1. Aşağıda verilenlerden hangisi canlı türlerinin 

yeryüzüne dağılışını etkileyen temel faktörler 

arasında gösterilemez?

A)	Paleocoğrafya

B)	İklim	koşulları

C)	Yer	şekilleri

D)	Toprak	tipleri

E)	Fay	hatları

2. Dünya'da en zengin biyolojik çeşitlilik aşağıdaki 

alanların hangisinde bulunur?

A)	Çalılık

B)	Tropikal	yağmur	ormanları	biyomu

C)	Tundra	biyomu

D)	Çöl	biyomu

E)	Dağ	biyomu

3. Biyoçeşitlilik açısından aşağıdaki bölgelerden 

hangisi daha fazladır?

A)	Karasal	bölgeler

B)	Dağlık	bölgeler

C)	Kutup	bölgeleri

D)	Ormanlık	bölgeler

E)	Çöl	bölgeleri

6.	 Su	ekosistemi,	okyanuslar,	denizler,	göller,	akarsu

lardan	oluşur.	En	büyük	su	ekosistemi	okyanuslar

dan	oluşur.

 Okyanusta yaşayan canlıların %90'ının 0-200m 

derinlikler arasında bulunmasının en önemli 

nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Güneş	ışınlarının	bu	alana	kadar	ulaşabilmesi

B)	Mercan	resiflerinin	geniş	yer	tutması

C)	Okyanus	akıntılarının	etkili	olması

D)	Suyun	daha	temiz	olması

E)	Tuzluluk	oranının	yüzeyde	daha	az	olması

4.	 Aşağıda	numaralandırılarak	üç	tanım	verilmiştir.

	 I.	Benzer	bitki	ve	hayvan	topluluklarının	bir	arada	
bulunduğu	alana	denir.

	 II.	Bir	türün	bireylerinin	yaşamsal	faaliyetlerini	en	iyi	
şekilde	devam	ettirdiği	yaşam	alanına	denir.

	 III.	Birbirleriyle	 etkileşim	 içinde	 bulunan	 canlı	 ve	
cansız	çevreye	denir.

 Bu tanımları karşılayan terimler aşağıdakilerin 

hangisinde doğru verilmiştir?

I II III
A) Popülasyon ekosistem biyom
B) Biyom habitat  ekosistem
C) Ekosistem biyom besin	 zinciri
D) Ekosistem biyom besin	 zinciri
E) Enerji	 akışı madde	döngüsü habitat

5.

 Yukarıda verilen biyom alanlarından hangisinde, 

sürekli yeşil kalabilen yavyan yapraklı, uzun 

boylu ağaçlar ve ağaç altında gelişen bitkiler yer 

alır?

A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

Ekvator

IV

V
III

I

II

7. Aşağıdaki	 haritada	 bazı	 yerler	 numaralandırılarak	

gösterilmiştir.

 Bu yerlerden hangilerindeki biyoçeşitlilik daha 

fazladır?

A)	I	ve	II	 	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	V

D)	II	ve	IV																E)	IV	ve	V

Ekvator IV

V

III

I
II
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12.

	 Yukarıdaki	şekilde	bir	akarsu	ağı	gösterilmiştir.

 Akarsu ekosistemlerinin işleyişi göz önüne alın-

dığında, numaralarla gösterilen yerlerin hangisin-

de canlı çeşitliliğinin daha fazla olması beklenir?

(2012 - LYS 4)

A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

8.	 Ekosistemi	oluşturan	unsurlar	canlı	ve	cansız	olarak	

ikiye	ayrılmaktadır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ekosistemi 

oluşturan cansız öğelerden biri değildir?

A)	Yosunlar

B)	Sıcaklık

C)	Su

D)	Rüzgâr

E)	Oksijen

9. Aşağıdaki su ekosistemlerinin hangisinde biyo-

çeşitlilik en fazladır?

A)	Akarsular

B)	Bataklıklar

C)	Okyanuslar

D)	Denizler

E)	Göller

13. Ekosistemlerde hayvan çeşitliliğinin fazla olma-

sında aşağıdakilerden hangisi en çok etkilidir?

A)	Karaların	geniş	yer	tutması

B)	Bitki	örtüsünün	zengin	olması

C)	Tatlı	su	kaynaklarının	bol	olması

D)	Nüfus	ve	yerleşmelerin	fazla	olması

E)	Deniz	seviyesine	yakın	olması

14.	 Dağların	denize	bakan	yamaçları	 ile	 iç	kesime	ba

kan	yamaçları	arasında	bitki	türleri	farklılık	gösterir.

 Bu durum bitkilerin dağılışında;

	 I.	yüzey	şekilleri

	 II.	iklim	özellikleri

	 III.	biyotik	faktörler

	 IV.	toprak	faktörü

 gibi özelliklerden hangisinin etkisiyle açıklanabilir?

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

D)	I	ve	IV																E)	II	ve	III

10. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgedeki canlı 

yaşamını olumsuz yönde etkilemez?

A)	Orman	alanlarının	daralması

B)	Fosil	yakıtların	kullanımının	artması

C)	Sanayi	atıklarının	çevreye	bırakılması

D)	Milli	park	alanlarının	genişletilmesi

E)	İklimdeki	ısınmanın	artması

11. Ekosistemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez?

A)	Ekosistem	dışa	kapalı	bir	ortamdır.

B)	Ekosistemde	yalnızca	canlı	organizmlar	bulunmaz.

C)	Bütün	 ekosistemlerde	 besin	 akışında	 süreklilik	

vardır.

D)	Ekosistemde	üretici,	tüketici,	ve	ayrıştırıcılar	besin	

ve	enerji	akışını	sağlar.

E)	Ekosistemlerde	her	 besin	 halkasının	 önemli	 bir	

görevi	vardır.

III
IV

V

II

I
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2. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde biyoçeşitlilik 

en azdır?

A)	Kuzey	Afrika

B)	Ekvatoral	bölge

C)	Muson	Asyası

D)	Akdeniz	Havzası

E)	Okyanusal	iklim

4.	 Akarsuların	şelaleler	yaparak	aktıkları	yerlerde	biyo

çeşitlilik	azdır.

 Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisinin 

aktığı yörede biyoçeşitlilik en fazladır?

A)	Kızılırmak		Sivas	Yöresi

B)	Murat		Van	Yöresi

C)	Çoruh		Artvin	Yöresi

D)	Büyük	Menderes		Aydın	Yöresi

E)	Ceyhan		Toros	Dağları	Yöresi

3. Aşağıda verilenlerden hangisi biyolojik çeşitlili-

ği tehdit eden beşeri etmenlerden biri değildir?

A)	Depremler

B)	Tarımsal	etkinlikler

C)	Nüfusun	hızla	artması

D)	Endüstriyel	faaliyetler

E)	Kaçak	avlanma

1. Dünya'daki bitki ve hayvan türlerinin önemli bir 

bölümünün Ekvatoral bölgede bulunmasında,

	 I.	sıcaklık	ortalamalarının	yüksek	olması

	 II.	toprak	kalınlığının	fazla	olması

	 III.	yağış	miktarının	yüksek	olması

	 IV.	kara	alanlarının	geniş	olması

 özelliklerinden hangilerinin etkisi daha fazladır?

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

D)	II	ve	IV																E)	III	ve	IV

5. Dünya ekosistemindeki bozulmaların giderek 

artmasında,

	 I.	iklimsel	değişiklikler

	 II.	biyolojik	çeşitliliğin	artması

	 III.	nüfus	artış	hızının	azalması

	 IV.	toprak	erezyonu

 gibi faktörlerden hangileri yol açar?

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

D)	II	ve	III																E)	III	ve	IV

7. Bir bölgede doğal koşulların değişmesi duru-

munda,

	 I.	Canlı	tür	ve	sayısı	artar,

	 II.	Hayvanlar	göçe	başlar,

	 III.	Yeni	 koşullara	 uyum	 sağlayamayan	 türler	 za
manla	yok	olur.

 durumlarından hangileri oluşmaz?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	III	 C)	I	ve	II

D)	I	ve	III																E)	II	ve	III

6. 

 Yukarıda, ekosisteme ait canlı unsurları gösteren 

şemada numaralanmış yerlere aşağıdakilerin 

hangisi getirilebilir?

I II III
A) Otçullar Hepçiller Mantarlar
B) Bitkiler Bakteriler Hepçiller
C) Etçiller İnsanlar Bakteriler
D) Bitkiler Etçiller Mantarlar
E) Etçiller Otçullar Bitkiler

Ekosistemdeki	Canlı	Unsurlar

I II

Üreticiler Tüketiciler Ayrıştırıcılar

III
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Ekvator

IV

V

Missisippi

Amazon

Obi

İndus

III

I
II

Nil

8. Akarsular,	eko	sistemlerin	önemli	bir	parçasını	mey

dana	getirmektedir.

 Yukarıdaki haritada verilen akarsuların gösteri-

len yerlerinden hangisinde biyoçeşitlilik daha 

fazladır?

A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

9. Sıcaklık	ve	yağış	koşullarının	yıl	boyunca	fazla	de

ğişmediği	yerlerde,	bitkilerin	büyüme,	çiçek	açma	ve	

meyve	verme	dönemi	yıl	boyunca	sürdüğü	için	hay

vanların	büyük	bir	kısmı	göç	etmezler.

 Buna göre yukarıdaki haritada verilen yerlerden 

hangisinde hayvanlar göç etmezler?

A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

Ekvator

IV

V

III

I

II

10. Tropikal yağmur ormanlarında biyoçeşitliliğin 

bu kadar fazla olmasında,

	 I.	sıcaklık	ortalamasının	yüksek	olması

	 II.	yüzölçümünün	geniş	olması

	 III.	yağış	miktarının	çok	olması

	 IV.	nüfuslanmanın	az	olması

 özelliklerinden hangilerinin etkisi daha fazladır?

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

D)	II	ve	IV																E)	III	ve	IV

12. Deniz biyomundaki canlıların önemli bir kısmı-

nın yüzeyden 200 metre derine kadar olan alan-

da yaşaması,

	 I.	güneş	ışınlarının	derinlere	ulaşamaması

	 II.	planktonların	yüzeye	yakın	yerlerde	olması

	 III.	derinlere	inildikçe	üreticilerin	azalması

 özelliklerinden hangileriyle ilgilidir?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	II

D)	Yalnız	III																E)	I,	II	ve	III

13. Doğada var olan ekosistemin bozulmasında 

aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)	Hızlı	nüfus	artışı

B)	Orman	alanlarının	yok	edilmesi

C)	Doğal	kaynakların	tüketiminin	artması

D)	Tükenmeyen	 enerji	 kaynaklarının	 kullanımının	

artması

E)	Tarımda	aşırı	sulama	ve	gübreleme	yapılması

11. Sıcaklık	ve	yağışın	fazla	olduğu	yerlerde	biyoçeşitli

lik	fazladır.

 Yukarıdaki haritada taralı olarak verilen yerler-

den hangisinde sırasıyla biyoçeşitlilik en çok ve 

en azdır?

Ekvator

IV
III

I

II

Biyoçeşitlilik	
En	az

Biyoçeşitlilik	
En	 fazla

A) IV III
B) II IV
C) I IV
D) III II
E) II III
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2. Aşağıdaki	haritada	bazı	biyomların	yerleri	numara

landırılarak	gösterilmiştir.

 Bu yerlerin coğrafi özellikleri göz önüne alındı-

ğında hangi biyomlardaki bitki ve hayvan türleri-

nin birbiriyle daha çok benzerlik göstermesi 

beklenir?

(2016 - LYS 3)

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

D)	III	ve	V																E)	IV	ve	V

3. Yeryüzünde,	aynı	iklim	koşulları	altında	benzer	bitki	

ve	hayvan	topluluklarının	bulunduğu	alanlara	biyom	

veya	büyük	yaşam	kuşakları	adı	verilmektedir.

 Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırıla-

rak koyu renkle gösterilen alanlardan hangileri 

benzer biyomlardır?

(2017 - LYS 3)

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

D)	IV	ve	V																E)	II	ve	III

IV

VIII

I

II

IV

V

III

I

II

1.	 Coğrafya	Öğretmeni	Murat	Bey,	öğrencileri	Meltem,	

Ahmet	ve	Zehra’ya	birer	araştırma	konusu	vermiş,	

bu	konularla	 ilgili	 hazırladıkları	ödevleri	 bir	 sonraki	

derste	 arkadaşlarına	 sunmalarını	 istemiştir.	 Murat	

Bey	araştırma	ödevi	olarak;

 Meltem’e,	bir	türün	bireylerinin	yaşamsal	faaliyetle

rini	en	iyi	şekilde	devam	ettirebildiği	ve	türün	arandı

ğında	en	kolay	bulunabildiği	yaşam	yeri	konusunu,

 Ahmet’e,	belirli	bir	bölgede	yaşayan	ve	birbirleriyle	

daima	etkileşim	 içinde	olan	canlılarla	bunların	her

hangi	bir	şekilde	cansız	çevreyle	ilişkilerinin	meyda

na	getirdiği	yapı	konusunu,

 Zehra’ya,	 belirli	 bitki	 ve	hayvan	 türlerinin	 bölgesel	

düzeyde	 oluşturdukları	 ve	 kendine	 özgü	 özellikleri	

olan	büyük	topluluklar	konusunu	vermiştir.

 Buna göre öğrencilerin araştıracakları konular 

aşağıdaki kavramlardan hangileri ile doğru ola-

rak ilişkilendirilir?

(2012 - LYS 3)

Meltem Ahmet Zehra
A) Habitat Ekosistem Biyom
B) Biyom Besin	 zinciri Biyolojik	

çeşitlilik
C) Popülasyon Biyolojik	

çeşitlilik

Besin	 zinciri

D) Habitat Ekosistem Popülasyon
E) Besin	 zinciri Biyom Biyolojik	

çeşitlilik

 UYARI :
 ÇIKMIŞ SORULARDA 2000 YILIN-

DAN ÖNCEKİ SORULAR İÇİN YIL 
YAZILMAMIŞ, SADECE " (ÖSYM) " 
OLARAK BELİRTİLMİŞTİR.
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4.	 Bilimsel	 çalışmalar	 orta	 kuşaktaki	 biyoçeşitliliğin	

100135	bin	yıl	önce	çok	daha	farklı	olduğunu	orta

ya	 koymuştur.	 Yapılan	 polen	 analizi	 ve	 relikt	 bitki	

topluluklarının	 değerlendirilmesiyle	 o	 dönemde	

daha	 gür	 bir	 bitki	 örtüsünün	 bulunduğu	 sonucuna	

ulaşılmıştır.

 Buna göre, sözü edilen farklılığın nedeni aşağı-

dakilerden hangisidir?

(2015 - LYS 4)

A)	Deniz	seviyesinde	görülen	değişimler

B)	Toprak	oluşum	hızının	değişmesi

C)	Küresel	iklimde	görülen	değişiklikler

D)	Epirojeniik	hareketlerin	yavaşlaması

E)	Kıtaların	konumlarının	değişmesi

5. Aşağıdaki	haritada	bazı	alanlar	numaralandırılarak	

koyu	renkle	gösterilmiştir.

 Bu alanların hangilerinde, birincil tüketiciler ihti-

yaçları olan enerjiyi daha zor karşılar?

(2015 - LYS 3)

A)	I	ve	II	 	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	V

D)	III	ve	IV																E)	IV	ve	V

IV

V

III
I

II

7.	 Aşağıdaki	 şemada,	 bir	 yörede	 insan	 etkinliklerine	

bağlı	 olarak	 ekolojik	 dengenin	 bozulmasına	 yol	

açan	olaylar	zinciri	gösterilmiştir.

 Bu zin cir de ki ne den-so nuç iliş ki le ri göz önü ne 

alın dı ğın da, boş bı ra kı lan ye re aşa ğı da ki ler den 

han gisi gel melidir?

(2010 - LYS 3)

A)	Gölün	su	seviyesi	düşer.

B)	Tarım	ürünü	çeşidi	azalır.

C)	Balık	türleri	ve	sayıları	azalır.

D)	Atılar	göl	suyundan	toprağa	karışır.

E)	Yeni	balık	türleri	yetiştirilmeye	başlanır.

Bir göl kıyısına kurulan fabrikalar,
sıvı atıklarını arıtmadan göle boşaltır. 

Göl suyunun kimyasal özelliği değişir.

Göldeki bir çok mikroorganizma ve
bitki türü yok olur.

Göl geçim kaynağı olarak önemini yitirir.

6.	 I.	Şehirlerin,	orman	alanlarının	yakınında	gelişmesi

	 II.	Tarım	alanlarında	hep	aynı	ürünlerin	yetiştirilmesi

	 III.	Ağaçların	yapraklarını	dökmesi

	 IV.	Bitkilerin	fotosentez	yapması

 Yukarıdakilerden hangileri ekosistemin devamlı-

lığını sağlar?

(2013 - LYS 3)

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	IV

D)	II	ve	III															E)	III	ve	IV
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 I. MAD DE DÖN GÜ LE Rİ (EKO LO JİK DÖN GÜ LER)

	 Boş	luk	ta	yer	kap	la	yan	ve	küt	le	si	olan	tüm	var	lık	la	ra	mad	de	de	nir.	Can	lı	lar	ya	şam	la	rı	nı	sür	dü	re	bil	mek	için	or	tam

la	rın	dan	mad	de	alıp	 ver	mek	 zo	run	da	dır.	Can	lı	 ve	 can	sız	 çev	re	 ara	sın	da	mad	de	le	rin	 alı	nıp	 ve	ril	me	si	ne	mad	de	dön

gü	sü	 (mad	de	 çev	ri	mi,	 eko	lo	jik	 dön	gü)	 de	nir.

	 Bu	dön	gü,	ener ji ve be sin dön gü sü, kar bon dön gü sü, azot dön gü sü, fosfor döngüsü, oksijen döngüsü ve 

su dön gü sü	 gi	bi	 fark	lı	 şe	kil	ler	de	olur.

Üçüncül tüketiciler
(leşçiller)

İkincil tüketiciler
(etçiller)

Birincil tüketiciler
(böcekler ve otçullar)

Bitkiler
(üreticiler)

Enerji ve besin döngüsü
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 ENER Jİ VE BE SİN DÖN GÜ SÜ

	 Eko	sis	tem	de	ki	mad	de	ve	ener	ji	 nak	li	 or	ga	niz	ma	lar	ara	sın	da	gö	rü	len	be	sin	zin	ci	ri	 yo	luy	la	olur.	Be	sin	zin	ci	ri	 eko

sis	tem	de	ki	 can	lı	lar	dan	 bi	ri	nin,	 di	ğe	ri	ni	 be	sin	 ola	rak	 al	ma	sı	 so	nu	cu	 olu	şan	 bir	 zin	cir	le	me	 olay	dır.	 Ba	zı	 can	lı	lar	 do	ğal	

ener	ji	den	 fay	da	la	na	rak	 üret	tik	le	ri	 mad	de	le	ri	 be	sin	 zin	ci	ri	 yo	luy	la	

di	ğer	 can	lı	la	ra	 ver	mek	 su	re	tiy	le	 ener	ji	 akı	şı	nı	 sağ	lar	lar.	 Ener	ji	

akı	şı	 dört	 aşa	ma	da	ger	çek	le	şir.

1.	 Ye	şil	bit	ki	ler	gü	neş	ener	ji	si	ni	fo	to	sen	tez	yo	luy	la	kim	ya	sal	ener

ji	ye	çe	vi	re	rek	be	sin	sel	ürün	ler	de	de	po	lar,

2.	 Otçullar	 bitkileri	 yiyerek	 bu	maddeleri	 bünyelerine	 alır	 ve	 bir	

kıs	mı	nı	ener	ji	şek	lin	de	kul	la	nır,	bir	kıs	mı	nı	de	po	lar.

3.	 Et	çil	ler	 ise	oto	bur	la	rı	ve	bir	bir	le	ri	ni	yi	ye	rek	bu	de	po	lan	mış	or

ga	nik	mad	de	yi	ener	ji	üre	ti	mi,	bü	yü	me	ve	ge	liş	me	için	kul	la	nır.

4.	 Be	sin	zin	ci	ri	nin	son	hal	ka	sı	nı	ay	rış	tı	rı	cı	lar	(par	ça	la	yı	cı	lar)	oluş

tu	rur.	 Bun	lar	 can	lı	 atık	la	rı	nı	 (ce	set	 vb.)	 ay	rış	tı	ra	rak	 or	ga	nik	

mad	de	le	ri,	mi	ne	ral	le	ri	tek	rar	top	ra	ğa	ia	de	eder.	Bu	mi	ne	ral	ler	

de	ye	şil	bit	ki	ler	ta	ra	fın	dan	kul	la	nı	lır.

	 Böy	le	lik	le	do	ğa	da	ener	ji	ve	be	sin	dön	gü	sü	sü	rek	li	de	vam	eder.

 Üreticiden son tüketiciye doğru gittikçe,
 –	Birey	sayısı	azalır.

 –	Aktarılan	enerji	azalır.

 –	Toplam	biyokütle	(birim	alana	düşen	canlı	kütlesi)	azalır.

 –	Vücut	büyüklüğü	genellikle	artar.

 –	Canlıların	üreme	hızı	azalır.

 –	Zehirli	madde	(kimyasal	madde,	ilaç)	birikimi	artar.
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 Karbon Dön gü sü nün Aşa ma la rı

1.	 Üre	ti	ci	ler	ya	ni	ye	şil	bit	ki	ler	fo	to	sen	tez	sı	ra	sın	da	kar	bo	nu	kar	bon	di	ok	sit	ola	rak	alır,	fo	to	sen	tez	le	gli	koz	üre	tir,	gli	ko	zu	

da	ni	şas	ta,	yağ	ve	pro	te	ine	çe	vi	re	rek	de	po	lar,	böy	le	lik	le	kar	bon	bu	be	sin	le	rin	ya	pı	sı	na	gir	miş	olur.	

2.	 Bit	ki	le	ri	yi	yen	in	san	lar	ve	hay	van	lar	ya	ni	tü	ke	ti	ci	ler	bu	be	sin	ler	ka	na	lıy	la	kar	bo	nu	ken	di	vü	cut	la	rı	na	alır.	

3.	 Sin	di	rim	yo	luy	la	bu	be	sin	le	ri	hüc	re	le	re	ge	çe	bi	le	cek	ko	nu	ma	ge	ti	rir.	

4.	 Hüc	re	ye	ge	len	be	sin	ler	bu	ra	da	so	lu	num	la	alı	nan	ener	jiy	le	ya	kı	la	rak	ener	ji	üre	ti	lir.	Bu	sı	ra	da	açı	ğa	çı	kan	kar	bon	di

ok	sit	so	lu	num	yo	luy	la	at	mos	fe	re	ve	ri	lir.

5.	 Bit	ki,	hay	van	ve	in	san	lar	öl	dü	ğün	de	top	rak	ta	ki	ay	rış	tı	rı	cı	lar	can	lı	ya	pı	sın	da	ki	kar	bo	nu	çev	re	ye	ve	rir	ler.

	 Karbon	 tüketimi	bitkilerin	 fotosentezi	dışında,	kabuklu	deniz	hayvanlarının	kabuklarını	oluşturmasında,	deniz	hayvan

ları	veya	deniz	bitkileri	öldüğünde	 tabana	çöküp	karbonatlı	 kayaçlar	oluşurken	de	gerçekleşir.

 KAR BON DÖN GÜ SÜ

	 Kar	bon	Gü	neş’ten	ge	len	 ışın	lar	la	at	mos	fer	de	sü	rek	li	ola	rak	olu	şan	ve	at	mos	fe	rin	 için	de	kar	bon	di	ok	sit	ola	rak	bu

lu	nan	bir	mad	de	dir.	At	mos	fer	de	yer	al	dı	ğı	gi	bi,	pro	te	in,	yağ	ve	kar	bon	hid	rat	gi	bi	bü	tün	or	ga	nik	mad	de	le	rin	ya	pı	sın	da	

te	mel	 ele	ment	 ola	rak	 yer	 alır.

	 Üre	ti	ci	le	rin	ha	va	dan	al	dı	ğı	kar	bon	di	ok	si	tin	can	lı	lar	ta	ra	fın	dan	kul	la	nı	la	rak	tek	rar	ha	va	ya	ve	ril	me	si	ne	kar bon dön gü sü 

de	nir.	Bu	döngü	şöyle	gerçekleşir:

Karbon Döngüsü
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 AZOT DÖN GÜ SÜ

 Azot,	 ha	va	nın	 %	 78’ini	 oluş	tu	ran,	 ren	gi,	 ko	ku	su	 ve	 ta	dı	 ol	ma	yan	 bir	 ele	ment	tir.	 Azot	 gaz	 bi	çi	miy	le	 bit	ki	ler	 ve	

hay	van	lar	 ta	ra	fın	dan	 kul	la	nı	la	maz.

	 Azo	tun	 ha	va	dan	 top	ra	ğa,	 top	rak	tan	 bit	ki	ye,	 bit	ki	ler	den	 tü	ke	ti	ci	le	re	 ya	ni	 hay	van	la	ra	 ve	 in	san	la	ra,	 bun	lar	dan	 da	

tek	rar	 ha	va	 ve	 top	ra	ğa	geç	me	si	ne	azot	 dön	gü	sü	de	nir.

 Azot Dön gü sü nün Aşa ma la rı

1.	 Ha	va	da	ki	azot	ga	zı,	top	rak	ta	ki	ba	zı	or	ga	niz	ma	lar	(azot	tu	tu	cu	bak	te	ri	ler)	ta	ra	fın	dan	tutularak	bit	ki	le	rin	kul	la	na	bi	le

ce	ği	bir	mad	de	ye	(nit	rat	la	ra)	dö	nüş	tü	rü	lür.	(Havadaki	azotun	nitratlara	dönüşümü	ayrıca,	şimşek,	yıldırım	ve	yanar

dağ	hareketleri	yoluyla	da	oluşabilmektedir.)

2.	 Bu	mad	de	ler	(nit	rat	lar)	bit	ki	ler	ta	ra	fın	dan	emi	lir	ve	pro	te	in	gi	bi	mad	de	le	rin	oluş	tu	rul	ma	sın	da	kul	la	nı	lır.	Böy	le	ce	azot	

be	sin	zin	ci	ri	nin	içi	ne	gi	rer.

3.	 Hay	van	lar	ve	in	san	lar	bit	ki	le	ri	yer.	Böylelikle	azot	bunların	bünyesine	girer.

4.	 Bit	ki	ler,	hay	van	lar	ve	in	san	lar	atık	üret	tik	le	rin	de	ve	ya	öl	dük	le	rin	de	ay	rış	tı	rı	cı	lar	(bak	te	ri	ler	ve	man	tar	lar)	ta	ra	fın	dan	

1.	mad	de	de	be	lir	ti	len,	bit	ki	le	rin	kul	la	na	bi	le	ce	ği	mad	de	le	re	(nit	rat	la	ra)	dö	nüş	tü	rü	lür.

5.	 Bu	mad	de	le	rin	(nit	rat	la	rın)	bir	bö	lü	mü	bit	ki	ler	ta	ra	fın	dan	2.	mad	de	de	ol	du	ğu	gi	bi	emi	lir	bir	kıs	mı	da	ba	zı	bak	te	ri	ler	

ta	ra	fın	dan	azot	ga	zı	na	dö	nüş	tü	rü	lür.	Azot	ga	zı	da	top	rak	tan	tek	rar	at	mos	fe	re	ka	rı	şır.

Azot ayrıştırıcı
bakteriler

Azot döngüsü

Hayvansal
protein

Havadaki azot gazı

Topraktaki
azotlu bileşikler

Topraktaki
azot bağlayıcı

bakteriler

Ölü hayvan
ve bitkiler

Bitki
proteini

Azot Döngüsü
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 OK Sİ JEN DÖN GÜ SÜ

	 Ok	si	jen,	 at	mos	fer	de	%21	ora	nın	da	bu	lu	nan	bir	 gaz	dır.	Su	la	rın	 bi	le	şi	min	de	de	 çö	zün	müş	ola	rak	bu	lu	nur.

	 Bu	 gaz,	 so	lu	num	la	 ya	şa	yan	 can	lı	la	rın	 so	lu	nu	mu	 sı	ra	sın	da,	 kö	mür,	 pet	rol,	 gaz,	 ağaç...	 gi	bi	 ya	na	bi	len	 tüm	mad

de	le	rin	 yan	ma	sın	da	 ve	be	sin	mad	de	le	ri	nin	 vü	cut	ta	 ya	kıl	ma	sın	da	 tü	ke	ti	lir.

	 Tü	ke	ti	len	ok	si	jen	 iki	 şe	kil	de	 ye	ni	den	üre	ti	le	rek	at	mos	fe	re	 sa	lı	nır:

1.	 Bit	ki	le	rin	gün	düz	ışık	ta	yap	tık	la	rı	fo	to	sen	tez	le

2.	 At	mos	fe	rin	üst	kat	man	la	rın	da	bu	lu	nan	su	zer	re	cik	le	ri	nin	gü	neş	ışık	la	rı	nın	yar	dı	mıy	la	ay	rı	şıp	ok	si	jen	ve	hid	ro	je	nin	

açı	ğa	çık	ma	sıy	la

	 Tü	ke	tim	 ve	üre	tim	ara	sın	da	ki	 bu	den	ge	 sü	rüp	git	mek	te	dir.

	 At	mos	fer	de	ki	ok	si	je	nin	azal	ma	sı	na	yol	aça	bi	le	cek	en	önem	li	un	sur	lar	da	bit	ki	le	rin	özel	lik	le	or	man	la	rın	tah	rip	edil

me	si	 ve	 fo	sil	 ya	kıt	la	rın	 aşı	rı	 kul	la	nı	mı	dır.

 FOSFOR DÖNGÜSÜ

 Fosfor	 canlılar	 için	 gerekli	 maddelerden	 biridir.	 Fosfor,	 kayaçlarda	 fosfat	 olarak;	 canlıların	 kabuk,	 kemik	 ve	

dişlerinde	 fosfor	 olarak	bulunur.

 Fosfor Döngüsü şöyle gerçekleşir:

1.	 Kayaçların	yapısında	fosfat	olarak	bulunan	

fosfor	erozyonla	toprağa	karışır.	

2.	 Bitkiler	 besin	 üretirken	 fosfatı	 kullanırlar.	

Fosfor	bitkilerin	bünyesine	girer.

3.	 Otçullar	fosforu	bitkilerden	etçiller	de	otçul

lardan	bünyesine	alır.

4.	 Canlılar	ölünce	bünyelerindeki	fosfat	tekrar	

toprağa	karışır.

Oksijen Döngüsü

Fosfor Döngüsü
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 SU DÖN GÜ SÜ

	 Do	ğa	da	bu	lu	nan	su	yun	buz	ha	lin	den	sı	vı	ha	le,	sı	vı	hal	den	gaz	(su	bu	ha	rı)	ha	li	ne,	gaz	ha	lin	den	 tek	rar	su	ha	li	ne	

dön	me	si	ne	su dön gü sü	 de	nir.

	 Su	dön	gü	sü	do	ğa	da	 su	 var	 ol	du	ğu	günden	gü	nü	mü	ze	dek	 sür	mek	te	dir.	

 Su dön gü sü nün aşa ma la rı şun lar dır:

1.	 De	niz	ler	de,	ok	ya	nus	lar	da,	göl	ler	de	ve	top	rak	ta	bu	lu	nan	su,	gü	neş	ener	ji	siy	le	ısı	na	rak	bu	har	la	şır	ve	su	bu	ha	rı	ola	rak	

at	mos	fe	re	ka	rı	şır.

2.	 Çe	şit	li	ne	den	ler	le	yük	se	li	şe	ge	çen	ha	va	küt	le	le	ri	so	ğur	ve	bu	so	ğu	ma	ne	de	niy	le	ha	va	nın	için	de	ki	su	bu	ha	rı	yo	ğun

la	şa	rak	su	ha	li	ne	(ek	si	de	re	ce	de		yo	ğun	la	şır	sa	kar	ha	li	ne)	dö	nü	şür	ve	ya	ğış	ola	rak	yer	yü	zü	ne	dü	şer.

3.	 Ya	ğış	ola	rak	yer	yü	zü	ne	dü	şen	su	la	rın:

 a.	 Önem	li	 bir	 bö	lü	mü	ok	ya	nus	la	ra,	 de	niz	le	re	 ve	göl	le	re	 dü	şer.

 b.	 Bir	 bö	lü	mü	 top	ra	ğa	dü	şer.

  –	 Top	ra	ğa	dü	şen	 su	la	rın	 bir	 bö	lü	mü	 yer	çe	ki	mi	nin	 et	ki	siy	le	 yü	zey	akış	lı	 akar	su	la	rı	 oluş	tu	rur.	Akar	su	lar
	 	 	 denizle	re,	 ok	ya	nus	la	ra	 ve	ya	göl	le	re	 dö	kü	lür.

  –	 Bir	 bö	lü	mü	ge	çi	rim	li	 ta	ba	ka	lar	dan	 ye	ral	tı	na	 sı	za	rak	 ye	ral	tı	 su	 kay	nak	la	rı	nı	 oluş	tu	rur.

  –	 Ye	ral	tı	su	la	rı	nın	bir	bö	lü	mü	tek	rar	yer	yü	zü	ne	çı	ka	rak	akar	su	la	rı	oluş	tu	rur	ve	de	niz	le	re,	ok	ya	nus	la	ra	ve	ya	
	 	 	 göl	le	re	 dö	kü	lür.

 c.	 Ye	ral	tı	na	 sı	zan	 su	la	rın	 bir	 bö	lü	mü	bit	ki	 kök	le	ri	 ta	ra	fın	dan	emi	lir.	Bit	ki	ler	 yap	rak	la	rı	nın	 yü	ze	yin	den	 ter	le	ye	rek

	 	 em	dik	le	ri	 su	yun	bir	 bö	lü	mü	nü	at	mos	fe	re	 ge	ri	 gön	de	rir.

4.	 De	niz	ler	de,	göl	ler	de	ve	ok	ya	nus	lar	da	bi	ri	ken	su,	gü	neş	ener	ji	siy	le	 ısı	na	rak	bu	har	la	şır	ve	su	bu	ha	rı	ola	rak	 tek	rar	

at	mos	fe	re	ka	rı	şır.

Su Döngüsü
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1. Ormanların	yakılması	veya	tahrip	edilmesi,	atmosferdeki	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	miktarının	azalmasına	yol	açar.	

2. Fosfor	kayaçlarda	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	olarak	bulunur.

3. Su	döngüsü	üzerinde,	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	ve	yoğunlaşma	etkilidir.

4. Havadaki	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	nitrata	dönüştükten	sonra	bitkiler	tarafından	kullanılır.

5. Bitkiler,	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	yaparak	besin	ve	oksijen	üretmektedir.

6. Fosil	yakıtların	kullanımı,	atmosferdeki	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	miktarını	artırmaktadır.

7. Atmosferdeki	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	gaz	biçimiyle	bitkiler	ve	hayvanlar	tarafından	kullanılamaz.

6

 Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerleri doldurunuz.

 MADDE DÖN GÜ LE RİNE İN SAN MÜ DA HA LE LE Rİ

	 Bu	mü	da	ha	le	ler	 ge	nel	de	olum	suz	 	ol	mak	ta	 ve	eko	lo	jik	 den	ge	nin	 bo	zul	ma	sı	na	 yol	 aç	mak	ta	dır.

 I. ENERJİ ve BESİN DÖNGÜSÜNE İNSAN MÜDAHALELERİ

	 Canlılara	 zarar	 veren	 alanların	 azalmasına	 yol	 açan	 tüm	 etkinlikler	 enerji	 ve	 besin	 döngüsüne	 zarar	 verir,	mü

dahale	edilmiş	 sayılır.

 Bunlardan bazıları şunlardır:

1.	 Yeni	yerleşim	alanları	açma

2.	 Zamansız,	aşırı	ve	kaçak	avlanma

3.	 Ormanların	yakılması	veya	tahrip	edilmesi

4.	 Meralarda	hayvanların	aşırı	otlatılması

5.	 Canlı	yabani	hayvan	ticaretinin	yapılması

6.	 Küresel	ısınma	ve	iklim	değişiklikleri

7.	 Hava,	su	ve	toprak	kirliliği

8.	 Erozyon
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 II. SU DÖN GÜ SÜ NE İN SAN MÜ DA HA LE LE Rİ 

	 Nü	fu	sun	 hız	la	 art	ma	sı,	 sa	na	yi	 ve	 tek	no	lo	ji	nin	 ge	liş	me	si,	 kent	leş	me	 su	ya	 olan	 ih	ti	ya	cı	 ar	tır	mış,	 aşı	rı	 su	 kul	la	nıl

ma	sı	 da	 su	dön	gü	sün	de	bo	zul	ma	la	ra	 yol	 aç	mış	tır.

 1. Ta rım da Su Kul la nıl ma sı nın Et ki le ri: 

	 Su	la	ma	lı	 ta	rı	mın	 yay	gın	laş	ma	sı	 akar	su	lar	dan,	 göl	ler	den	 ve	 ye	ral	tı	 su	la	rın	dan	 aşı	rı	 su	 çe	kil	me	si	ne	 yol	 aç	mak	ta	

bu	yüz	den	ba	zı	göl	ve	akar	su	lar	ku	ru	mak	ta,	ye	ral	tı	su	se	vi	ye	si	düş	mek	te	bu	du	rum	da	eko	lo	jik	den	ge	yi	boz	mak	ta	dır.

 2. Kent leş me, Aşı rı Nü fus Ar tı şı ve Be ton laş ma nın Et ki le ri: 

	 Kent	leş	me	hem	be	ton	laş	ma	yı	hem	de	su	 tü	ke	ti	mi	ni	ar	tır	mak	ta	dır.	Bu	yüz	den	ye	ral	tı	na	sı	zan	su	azal	mak	ta	kent

ler	de	ye	ral	tı	 su	se	vi	ye	si	düş	mek	te	dir.	Ay	rı	ca	 top	rak	su	yu	eme	me	di	ği	 için	ya	ğış	lar	la	bir	lik	te	sel	olu	şu	mu	art	mak	ta	dır.
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 3. Ye ral tı Su la rı na De niz Su yu nun Ka rış ma sı nın Et ki le ri: 

	 De	ni	ze	 ya	kın	 kent	ler	de	 ye	ral	tı	 su	la	rı	nın	 aşı	rı	 çe	kil	me	si	 ne	de	niy	le	 ye	ral	tı	 su	la	rı	na	 tuz	lu	 de	niz	 su	yu	 ka	rı	şır	 bu	 da	

ye	ral	tı	 su	la	rı	nın	 kul	la	nıl	ma	sı	nı	 zor	laş	tı	rır.	

 4. Sa na yi de Su Kul la nı mı nın Et ki le ri: 

	 Sa	na	yi	de	 su;	 so	ğut	ma,	 iş	le	me,	 yı	ka	ma	 gi	bi	 çe	şit	li	 iş	lem	ler	de	 kul	la	nı	lır.	 Bu	 da	 su	yun	 ısı	sın	da	 ve	 kim	ya	sal	 özel

lik	le	rin	de	de	ği	şim	le	re	yol	açar.	Bu	su	lar	akar	su,	göl	ve	ya	de	niz	le	re	ka	rış	tı	ğın	da	kir	len	me	ye	ve	ya	sı	cak	lık	ar	tı	şı	na	yol	

açar,	 bu	du	rum	da	bu	ra	lar	da	 ya	şa	yan	 can	lı	la	rın	 za	rar	 gör	me	si	ne,	 yok	ol	ma	sı	na	ne	den	olur.

Su Değil Zehir Akıyor

 5. Ba raj, Gölet ve Ka nal la rın Et ki le ri: 

	 Yan	lış	 plan	la	ma	 ile	 ya	pı	lan	 ba	raj	lar,	 akar	su	la	rın	 aşa	ğı	 kı	sım	la	rı	nın	 su	suz	 kal	ma	sı	na	 ve	 bu	ra	da	ki	 can	lı	la	rın	 yok	

ol	ma	sı	na	yol	aç	mak	ta	dır.	Ay	rı	ca	akar	su	la	rın	ta	şı	dı	ğı	tat	lı	su	ve	mi	ne	ral	ler	ba	raj	lar	da	bi	rik	mek	te,	de	ni	ze	ula	şa	ma	mak

ta	dır.	 (Gölet:	Bir	 vadinin	önünün	kapatılmasıyla	oluşan	yapay	küçük	göllerdir.	Daha	çok	sulama	amacıyla	kullanılır.)

Gölet
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 6. Su lak Alan la rı Ku rut ma nın Et ki le ri: 

	 Ba	tak	lık	la	rı	 da	 içi	ne	 alan	 su	lak	 alan	la	rın	 ku	ru	tul	ma	sı	 ye	ral	tı	 su	 se	vi	ye	si	ni	 dü	şü	rür,	 bu	ra	lar	da	 ya	şa	yan	 can	lı	la	rın	

yok	ol	ma	sı	na	 yol	 açar.	Böy	le	lik	le	 eko	lo	jik	 den	ge	bo	zu	lur.

 7. Bit ki Ör tü sü nün Tah rip Edil me si nin Et ki le ri: 

 II. KAR BON DÖN GÜ SÜ NE İN SAN MÜ DA HA LE LE Rİ 

	 Kar	bon	at	mos	fe	rin	 için	de	do	ğal	 ola	rak	bu	lu	nan	bir	mad	de	dir.	Kar	bon	di	ok

sit	ola	rak	ha	va	nın	 için	de	bu	lu	nur	sa	ze	hir	siz	dir.	An	cak,	 fo	sil	 ya	kıt	la	rın	ya	kıl	ma

sı	 sı	ra	sın	da	 tam	 yan	ma	dan	 or	ta	ya	 çı	kar	sa	 kar	bon	 mo	nok	sit	 adı	nı	 alır	 ve	 bu	

gaz	 ze	hir	li	dir.

	 Fo	sil	 ya	kıt	la	rın	oto	mo	bil,	 ge	mi,	 uçak	gi	bi	 ula	şım	araç	la	rın	da,	bi	na	la	rın	 ısı

tıl	ma	sın	da	 ve	 sa	na	yi	de	 kul	la	nıl	ma	sı,	 mah	sul	 ar	tık	la	rı	nın,	 ot	la	rın,	 or	man	la	rın	 ya	kıl	ma	sı,	 at	mos	fe	re	 ka	rı	şan	 kar	bon	

mik	ta	rı	nı	 ve	 kar	bon	mo	nok	sit	 olu	şu	mu	nu	ar	tır	mak	ta	 bu	du	rum	da	 kar	bon	dön	gü	sü	nü	boz	mak	ta	dır.

	 Ay	rı	ca,	 or	man	lar	 fo	to	sen	tez	 yo	luy	la	 at	mos	fer	de	ki	 kar	bo	nu	 alır,	 de	po	lar	 ve	 ok	si	jen	 ve	rir.	 Or	man	la	rın	 tah	rip	 edil

me	si	 bu	 de	po	lan	ma	yı	 ön	ler,	 at	mos	fe	rin	 için	de	 faz	la	 kar	bon	 kal	ma	sı	na	 yol	 açar.	 Kar	bon	 dön	gü	sü	 bu	 ne	den	le	 de	

bo	zu	lur.	

 III. OKSİJEN DÖN GÜ SÜ NE İN SAN MÜ DA HA LE LE Rİ 

	 Bitki	 örtüsünün	 ormanların	 tahrip	 edilmesi	 oksijen	 üretimini	 azaltır.	 Fosil	 yakıtlar,	 ormanlar	 yanarken	 oksijen	 tü

ketir	 ve	atmosferdeki	 oksijen	miktarı	 azalır.

 IV. AZOT DÖN GÜ SÜ NE İN SAN MÜ DA HA LE LE Rİ 

	 Azot	Döngüsünün	bozulmasının	en	önemli	 nedeni	 tarımsal	 etkinliklerde	 verimi	 artırmak	 için	 azotlu	 gübreler	 kul

lanılmasıdır.	 Azotlu	 gübreler	 aşırı	 kullanıldığında	 toprakta	 aşırı	 nitrat	 birikir,	 bu	 durum	 da	 toprağı	 ve	 suları	 kirletir,	

azot	 döngüsüne	 zarar	 verir.

AĞAÇLARI 
KESELİM! AVM 

YAPALIM. BRAVO!
BRAVO!

	 Bit	ki	ör	tü	sü,	ya	ğış	la	rın	top	rak	al	tı	na	sız	ma	sı	nı	ar	tı	rır,	böy	le	lik	le	su	la	rın	akış	

hı	zı	nı	 ve	mik	ta	rı	nı	 azal	ta	rak	 sel	 olu	şu	mu	nu	ön	ler,	 ye	ral	tı	 su	 kay	nak	la	rı	nı	 ar	tı

rır.	Ay	rı	ca	ağaç	lar	 ter	le	me	yo	luy	la	at	mos	fer	de	ki	nem	ora	nı	nı	ar	tı	rır.	Bit	ki	ör	tü

sü	nün	 tah	rip	 edil	me	si	 su	 kay	nak	la	rı	nı,	 nem	li	li	ği	 azal	tır,	 sel	 fe	la	ket	le	ri	ni	 ar	tı	rır.
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1.	 –	 Eko	sis	te	min	sü	rek	li	li	ği	için	do	ğada	dön	gü	ha	lin

de	dir.

	 –	 Gaz	 bi	çi	miy	le	 bit	ki	ler	 ve	 hay	van	lar	 ta	ra	fın	dan	

kul	la	nı	la	maz.

	 –	 Ken	di	si	ni	 tu	tan	 bak	te	ri	ler	 ta	ra	fın	dan	 bit	ki	le	rin	

kul	la	na	bi	le	ce	ği	ha	le	ge	ti	ri	lir.

 Yu ka rı da ve ri len özel lik ler aşa ğı da ki mad de ler-

den han gi si ne ait tir?

A)	Kar	bon	 B)	Azot	 	 C)	Ok	si	jen

D)	Su																E)	De	mir

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si in san fa ali yet le ri nin su 

dön gü sü üze rin de ki et ki le rin den bi ri de ğil dir?

A)	Bit	ki	ör	tü	sü	nün	tah	ri	bi	ile	sel	ve	taş	kın	la	rın	art	ma	sı

B)	De	niz	 kı	yı	sın	da	 yer	 alan	 şe	hir	ler	de	 tuz	lu	 su	 ile	

ye	ral	tı	su	yu	nun	ka	rış	ma	sı

C)	Be	ton	laş	ma	ne	de	niy	le	ye	ral	tı	su	se	vi	ye	si	nin	düş

me	si

D)	Bi	na	la	rın	kö	mür	le	ısı	tıl	ma	sı	so	nu	cun	da	at	mos	fer

de	ki	kar	bon	mik	ta	rı	nın	art	ma	sı

E)	Ta	rım	da	su	la	ma	da	kul	la	nıl	ma	sı	ne	de	niy	le	ye	ral	tı	

su	kay	nak	la	rı	nın	azal	ma	sı

3.	 –	 Nitratların	bitkiler	 tarafından	emilip,	protein	gibi	
maddelerin	 oluşturulmasında	 kullanılması

	 –	 Otçulların	 bitkileri	 yemesi
	 –	 Bitkilerin	 fotosentez	 yapması

 Yu ka rı da;

	 I.	besin	döngüsü

	 II.	su	döngüsü

	 III.	karbon	döngüsü

	 IV.	azot	döngüsü

 gibi ekolojik döngülerden hangilerinin oluşum 

aşamalarından biri verilmemiştir?

A)	Yalnız	II	 B)	Yalnız	IV	 C)	I	ve	II

D)	I	ve	III													E)	II	ve	IV

4.	 Son	yıllarda	bazı	canlı	 türlerinde	anormal	azalışlar	

gerçekleşirken	bazılarında	beklenmedik	artışlar	gö

rülmektedir.	 Sera	 etkisinin	 ve	 küresel	 ısınmanın	

sonuçları	 bu	 hızla	 devam	 ederse,	 gelecek	 30	 yıl	

içerisinde	 canlı	 türlerinin	 çoğunda	 yaklaşık	 %	 30	

oranında	azalış	beklenirken	enfeksiyon	yapıcı	türle

rin	popülasyon	büyüklüğünde	ve	çeşitliliğinde	%	25	

artış	beklenmektedir.

 Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz?

A)	Hava	kirliliği	bitki	ve	hayvanların	çeşitliliğini	etkiler.

B)	Doğal	 dengenin	 bozulmasında	 beşeri	 faktörler	

etkili	olmaktadır.

C)	Gelecekte	de	bazı	canlı	türleri	yok	olacaktır.

D)	İnsanların	müdahalesinin	 olmadığı	 yerlerde	bo

zulma	daha	az	olur.

E)	Ekosistemler	 gelecekte	 kendisini	 daha	hızlı	 ye

nileyecektir.

5.	 Her	mevsim	sıcak	ve	her	mevsim	yağışlı	 iklim	böl

gelerinde	 su	 döngüsü	 daha	 hızlı	 ve	 yoğun	 olarak	

seyreder.

 Buna göre aşağıdaki iklim bölgelerinin hangisin-

de su döngüsü daha hızlı ve yoğun olarak seyre-

der?

A)	Tundra	 B)	Çöl	 	 C)	Akdeniz

D)	Karasal														E)	Ekvatoral

6. Bir besin piramitinde üreticiden son tüketiciye 

doğru gittikçe aşağıdakilerden hangisi artar?

A)	Birey	sayısı

B)	Aktarılan	enerji

C)	Canlıların	üreme	hızı

D)	Zehirli	madde	birikimi

E)	Toplam	biyokütle

7. Aşağıdakilerden hangisi karbon döngüsünün 

bozulmasına yol açan etkenlerden biri değildir?

A)	Sanayileşme

B)	Kentleşme

C)	Nüfus	artışı

D)	Orman	yangınları

E)	Depremler
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12.	 Küresel	 ısınma	ekolojik	süreçlere	 insan	müdahale

sinin	bir	sonucudur.Ancak	bu	müdahale	doğal	dön

gülerden	 birinde	 daha	 büyük	 boyutlara	 ulaşmıştır.	

Küresel	ısınma	olayında	bu	döngünün	bozulması	en	

önemli	etkendir.

 Yukarıdaki paragrafta aşağıda verilen döngüler-

den hangisi açıklanmaktadır?

A)	Karbon	döngüsü

B)	Azot	döngüsü

C)	Su	döngüsü

D)	Oksijen	döngüsü

E)	Fosfor	döngüsü

13.	 Besin	piramidinin	her	basamağında	 farklı	miktarda	

birey	bulunmaktadır.	Piramidin	üst	basamaklarında		

fert	sayısı	giderek	azalmaktadır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisinde birey sa-

yısının diğerlerinden daha az olması beklenir?

A)	Ayrıştırıcılar

B)	Üreticiler

C)	Birincil	tüketiciler

D)	İkincil	tüketiciler

E)	Üçüncül	tüketiciler

14. Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nede-

nidir?

A)	Atmosfere	karbondioksit	salınımının	artması

B)	Ortalama	sıcaklıkların	artması

C)	Kutup	buzullarının	erimesi

D)	Canlı	türlerinin	azalması

E)	Atmosferin	yoğunluğunun	artması

11. Aşağıdaki olaylardan hangisi birlikte verildiği 

madde döngüsüyle bağlantılı değildir?

A)	Bitkilerin	fotosentez	yapması		Oksijen	döngüsü

B)	Kömür,	doğal	gaz,	petrol	gibi	enerji	kaynaklarının	

oluşumu		Karbon	döngüsü

C)	Bitkilerin	terleme	yapması		Su	döngüsü

D)	Havadaki	su	buharının	sıvı	hale	geçmesi		Azot	

döngüsü

E)	Yıldırımlar	ve	volkanik	faaliyetler		Azot	döngüsü

9.	 Ekosistem;	 üreticiler,	 tüketiciler,	 ayrıştırıcılar	 ve	

cansız	maddelerden	oluşan	ortamı	ifade	eder.

 Bir ekosistemde;

	 I.	Tüketicilerin	artması

	 II.	Enerji	akışının	sürmesi

	 III.	Maden	kaynaklarının	tükenmesi

	 IV.	Besin	döngüsünün	bozulması

 gibi durumlardan hangisinin gerçekleşmesi eko-

sistemin bozulmasına neden olmaz?

A)	Yalnız	II	 B)	Yalnız	III	 C)	I	ve	III

D)	II	ve	III														E)	II	ve	IV

8. Bir ekosistem bölgesinde;

	 I.	bitki	örtüsünü	artırma

	 II.	yeni	yerleşim	alanları	açma

	 III.	ekosistemi	koruma	altına	alma

	 IV.	yeraltındaki	madenleri	işletmeye	açma

	 V.	sanayi	kuruluşları	kurma

 etkinliklerinden hangileri bu ekosistemin barın-

dırdığı canlı sayısının azalmasına yol açmaz?

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

D)	III	ve	V														E)	IV	ve	V

10.	 Nüfus	artışına	bağlı	olarak	şehirlerin	yayılış	alanla

rının	gittikçe	genişlemesi	birçok	canlı	türünün	yaşa

dığı	çevreyi	daraltmış	ya	da	yok	etmiştir.

	 Hayvan	 ve	 bitki	 türlerinin	 çok	 azı	 şehir	 ortamına	

uyum	sağlayabilmiştir.

 Buna göre, haritada numaralarla gösterilen alan-

ların hangilerinde, şehirleşmeye bağlı olarak 

bitki ve hayvanların yaşam alanı daha fazla da-

ralmıştır?

A)	I	ve	II	 	 B)	I	ve	V		 C)	II	ve	IV

D)	III	ve	IV															E)	IV	ve	V

I

II

V

IV

III
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1.	 Soru	kökünde	verilen	özellikler	azot	ve	döngüsüne	

aittir.

YANIT B

2.	 A,	B,	C	ve	E	seçeneklerinde	verilen	su	kaynakları	

ve	su	döngüsü	ile	ilgilidir.	D	seçeneğindeki	ise	kar

bon	döngüsü	ile	ilgilidir.

YANIT D

3.	 Nitratların	bitkiler	 tarafından	emilmesi	azot	döngü

sünün,	otçulların	bitkileri	yemesi	besin	döngüsünün,	

bitkilerin	 fotosentez	 yapması	 da	 karbon	 döngüsü

nün	aşamalarıdır.	Su	döngüsünün	bir	aşaması	ve

rilmemiştir.

YANIT A

4.	 A,	 B,	 C	 ve	 D	 seçeneğindeki	 yargılar	 söylenir.	

Gelecekte	ekosistemlerdeki	denge	iyice	bozulacak,	

kendilerini	yenilemeleri	kolay	olmayacaktır.

YANIT E

5.	 Seçeneklerde	verilen	iklimlerden	her	mevsim	sıcak	

ve	yağışlı	olan	sadece	Ekvatoral	iklimdir.

YANIT E

6.	 Üreticilerden	(bitkilerden)	üçüncül	tüketicilere	(hep

çillere)	doğru	gidildikçe	A,	B,	C	ve	E	azalır.	Zehirli	

madde	birikimi	ise	artar.

YANIT D

7.	 Atmosfere	fazla	karbon	karışmasına	yol	açan	bütün	

etkenler	karbon	döngüsünü	bozar.	Depremler	böyle	

bir	duruma	yol	açmaz.

YANIT E

8.	 Bitkiler	 üreticilerdir.	 Üretici	 sayısının	 artması	 ve	

ekosistemi	koruma	altına	alarak	insanların	vereceği	

zararların	önlenmesi	biyoçeşitliliği	azaltmaz.

YANIT A

9.	 Enerji	akışının	sürmesi	olması	gereken	bir	durum

dur.	Maden	kaynaklarının	ise	ekosistemlerin	işleyişi	

ile	bir	ilgisi	yoktur.

YANIT D

10.	 Haritada	verilen	I	numaralı	yöre	istanbul	ve	çevresi

ni,	II	numaralı	yöre	de	İzmir	ve	çevresini	kapsamak

tadır.	Bu	alanlarda	şehirleşme	ve	şehirlerin	kapladı

ğı	alan	çok	fazladır.

YANIT A

11.	 A,	 B,	 C	 ve	 E'de	 verilenler	 o	 döngüyle	 ilgilidir.	

Havadaki	su	buharının	sıvı	hale	geçmesi	su	döngü

süyle	ilgilidir.	Azot	döngüsüyle	ilgisi	yoktur.

YANIT D

12.	 Küresel	ısınmanın	temel	nedeni	atmosfere	salınan	

karbondioksit	 gazının	 artması	 yani	 karbon	 döngü

sünün	bozulmasıdır.

YANIT A

13.	 Üreticilerden	 üst	 basamağa	 doğru	 çıkıldıkça	 birey	

sayısı	 azaldığına	 göre	 en	 az	 birey	 sayısı	 üçüncül	

tüketicilerde	olacaktır.

YANIT E

14.	 Atmosfere	salınan	karbondioksit	miktarı	artınca	ha

vanın	ypğunluğu,	küresel	ısınma	artar	ve	B,C,D	ve	

E	seçeneklerinde	verilenler	oluşur.

YANIT A
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4.	 Üreticilerin	 havadan	 aldığı	 karbondioksitin	 canlılar	

tarafından	 kullanılarak	 tekrar	 havaya	 verilmesine	

karbon	döngüsü	denir.

 Buna göre aşaşıdakilerden hangisinin karbon 

döngüsündeki rolü en azdır?

A)	Atmosferin

B)	Yeşil	bitkilerin

C)	Azot	tutucu	bakterilerin

D)	Topraktaki	ayrıştırıcıların

E)	İnsanların

3.	 Canlı	 ve	 cansız	 çevre	 arasında	 maddelerin	 alınıp	

verilmesine	madde	döngüsü	adı	verilir.	Madde	dön

güsü	farklı	şekillerde	görülebilir.	Bunlardan	birisi	de	

su	döngüsüdür.

 Buna göre,

	 I.	Buharlaşma

	 II.	Yoğunlaşma

	 III.	Fiziksel	ufalanma

	 IV.	Kimyasal	çözünme

 gibi aşamalardan hangisi su döngüsü sırasında 

meydana gelir?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	II

D)	I	ve	III														E)	III	ve	IV

1.	 I.	Aslan

	 II.	Geyik

	 III.	Timsah

 Yukarıdaki hayvan türlerinden hangisi besin 

döngüsü içinde ikincil tüketiciler (etçiller) ara-

sında yer almaz?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	II

D)	I	ve	III														E)	II	ve	III

6.	 I.	Bitkilerin	fotosentez	yapması

	 II.	İnsanların	solunum	yapması

	 III.	Fosil	yakıtların	kullanılması

	 IV.	Orman	yangınları

 Yukarıda verilen durumlardan hangileri karbon-

dioksitin tüketimine örnek verilebilir?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	IV

D)	II	ve	III														E)	III	ve	IV

2.	 Aşağıda	bir	biyomdaki	besin	piramidinin	bir	bölümü	

verilmiştir.

 Bu biyom aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Yağmur	ormanları

B)	Çöl

C)	Çalılık

D)	Tundra

E)	Savan

Zürafa

Akbaba

Aslan

5. Aşağıdakilerden hangisi baraj ve kanalların su 

döngüsüne etkilerinden biri olabilir?

A)	Suyun	sıcaklığını	yükseltmesi

B)	Akarsuların	aşağı	kesimlerinin	susuz	kalması

C)	Yüzey	sularının	toprak	tarafından	yeterince	emi

lememesi

D)	Kimyasal	atıkların	su	kirliliğini	artırması

E)	Ağız	kısımlarında	biyoçeşitliliğin	artması
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7. Aşağıdaki kıtalardan hangisinde, insanların eko-

lojik döngülere yaptığı etki diğerlerinden daha 

azdır?

A)	Avrupa

B)	Güney	Amerika

C)	Avustralya

D)	Asya

E)	Antarktika

8.	 Deniz	 kıyılarında	 yer	 alan	 şehirlerde,	 yeraltı	 suyu

nun	aşırı	kullanılmasıyla,	yeraltı	suyuna	deniz	suyu	

karışır.

 Aşağıdakilerden hangisi yeraltı suyuna deniz 

suyu karışmasının sonuçlarından biridir?

A)	Yeraltı	su	seviyesinin	azalması

B)	Yeraltı	sularında	tuzluluk	oranının	artması

C)	Küresel	ısınmanın	artması

D)	Üreticilerin	artması

E)	Akarsu	erozyonunun	artması

9. Fotosentez ve solunum aşağıdaki madde dön-

gülerinden hangisinin temel nedenidir?

A)	Enerji	ve	besin	döngüsü

B)	Karbon	döngüsü

C)	Su	döngüsü

D)	Oksijen	döngüsü

E)	Azot	döngüsü

13. Aşağıdakilerden hangisi besin zincirini oluştu-

ran birincil tüketicilerdir?

A)	Bitkiler

B)	Otoburlar

C)	Etoburlar

D)	Mantarlar

E)	Bakteriler

10. Aşağıdakilerden hangisinin hem doğadaki su 

döngüsü hem de karbon döngüsü üzerindeki 

olumsuz etkileri  daha  fazladır?

A)	Tarım	alanlarının	sulanmasının

B)	Baraj	yapımının

C)	Sanayileşmenin

D)	Gübreli	tarımın

E)	Mera	hayvancılığının

11.	 I.	Bakteri	ve	mantarlardan	oluşmaları

	 II.	Madde	döngüsüne	katkı	sağlamaları

	 III.	Üreticilerin	ürettiği	besinleri	tüketmeleri

 Yukarıda verilenlerden hangileri ayrıştırıcılarla 

ilgili yanlış bir bilgidir?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	III	 C)	I	ve	II

D)	I	ve	III														E)	II	ve	III

12.	 Su	molekülü	güneş	enerjisi	ve	yerçekiminin	etkisiyle	

karalar,	denizler	ve	atmosfer	arasında	sürekli	hare

ket	eder.	Buna	su	döngüsü	denir.

 Yukarıda verilen su döngüsünün aşamalarından 

hangisi yanlış verilmiştir?

A)	I.	suyun	sıvı	halden	gaz	haline	geçmesi

B)	II.	bitkilerin	terleme	yoluyla	atmosfere	nem	vermesi

C)	III.	göllerin	suyunun	oksijen	ve	hidrojene	ayrışma

sıyla	oksijenin	açığa	çıkması

D)	IV.	 karalar	 üzerine	 düşen	 yağışın	 bir	 kısmının	

akarsularla	göl	ve	denizlere	taşınması

E)	V.	 suyun	 bulutlardan	 katı	 veya	 sıvı	 olarak	 yer	

yüzüne	geri	dönmesi

I
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5. Aşağıdakilerden hangisi karbon tüketimine ne-

den olmaz?

A)	Deniz	hayvanlarının	kabuk	oluşturması

B)	Kara	ve	deniz	bitkilerinin	fotosentez	yapması

C)	Deniz	hayvanları	ve	bitkilerinin	ölümü	ile	dibe	çök

mesi	ve	karbonatlı	kayaçlar	halinde	depo	edilmesi

D)	Ölen	canlıların	çürümesi	ve	anız	yangınları

E)	Petrol	ve	kömür	gibi	fosil	yakıtların	oluşması

1.	 Aşağıdaki	 şekilde	 bir	 ekosistemdeki	 besin	 zinciri	

gösterilmiştir.

 Bu şekile dayanarak,

	 I.	Kartallar	etçil	hayvanlardır.

	 II.	Bitkilerde	depolanan	besin	zincirleme	olarak	di
ğer	canlılara	dağılır.

	 III.	Serçe	ve	baykuş	besinlerini	bitkilerden	alır.

	 IV.	Bazı	otçullar	hembitki	hemde	etçillerle	beslenir.

 gibi yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	III

D)	II	ve	III														E)	III	ve	IV

Meyve

2.	 –	 Deniz	seviyesinin	yükselmesi	kıyılarda	yaşayan	

bazı	canlı	türlerinin	yok	olmasına	yol	açmıştır.

	 –	 Kıtaları	birbirine	bağlayan	geçitlerin	sular	altında	

kalması	hayvan	göçlerini	etkilemiştir.

 Yu ka rı da ve ri len olaylara aşağıdakilerden hangi-

si neden olmuştur?

A)	Kıtaların	kayması

B)	Yağışların	azalması

C)	İnsanların	yaptığı	etkinlikler

D)	Kara	ve	denizlerin	dağılımı

E)	Buzullaşmanın	yaşanması

4. 

 Yukarıdaki şekilde beslenme düzeylerine göre 

oluşturulan besin piramidinde numaralanmış 

yerlere gelebilecek canlılar aşağıdakilerin hangi-

sinde doğru verilmiştir?

Üreticiler

Hepçiller

Etçiller

Otçullar

III

II

I

I II III
A) Bitkiler Kartal Tavşan
B) Bakteriler Algler Bitkiler
C) Bitkiler Tavşan Yılan
D) Mantarlar İnsan Algler
E) Tavşan Bitkiler Kartal

3.	 I.	orman	yangınları

	 II.	ölen	canlıların	çürümesi

	 III.	yeşil	bitkilerin	fotosentez	olayı

	 IV.	suyun	fotolizi

 Yukarıda verilen olaylardan hangileri, atmosfer-

deki oksijen miktarını artırır?

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

D)	II	ve	III														E)	III	ve	IV

6.	 Aşağıdaki	şekilde	 fotosentez	süreci	numaralandırı

larak	verilmiştir.

 Bu süreçte kaç numaralı bölümdeki madde  yan-

lış verilmiştir?

A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

Karbondioksit		+		Su

Güneş
enerjisi

(Şeker)

	Glikoz			+	Azot

         I                   II              III              IV            V
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7.	 I.	Tüketilen	maddelerin	ekosisteme	geri	dönmesi

nin	gerekli	olması

	 II.	Madde	varlığının	sınırsız	olması

	 III.	Ekosistem	içinde	maddenin	sürekli	devir	yapması

 Madde döngüleri ile ilgili yukarıda verilen bilgi-

lerden hangileri yanlıştır?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	II

D)	Yalnız	III															E)	II	ve	III

8. 

 Yukarıdaki besin zincirinde numaralanmış yerle-

re sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmeli-

dir?

I II III
A) Çekirge Kurbağa Yılan
B) Yılan Kartal Tavşan
C) Tavşan Leopar Kartal
D) Tavşan Şahin Çekirge
E) Çekirge Kartal Tavşan

Üreticiler
(bitkiler)

Güneş
Enerjisi

III.	tüketiciler
(hepçiller)

III

I.tüketiciler
(otçullar)

I

II.tüketiciler
(etçiller)

II

9.

 Yukarıdaki Dünya Haritası üzerinde numaralan-

mış bölgelerden hangisinde buharlaşmanın az 

olması nedeniyle su döngüsü en azdır?

A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

Ekvator
IV

V

III

I

II

12. Aşağıdakilerden hangisi azot döngüsüyle ilgili 

doğru bir bilgi değildir?

A)	Azot	kaynağı	atmosferdir.

B)	Azot	bitkiler	tarafından	doğrudan	kullanılamaz.

C)	Toprakta	azot	bağlayıcı	bakteriler	bulunur.

D)	Azot	besin	zinciri	içinde	yer	almaz.

E)	Azot	toprak	verimliliğinde	etkilidir.

11.	 Aşağıdaki	 şekilde	 besin	 zinciri	 ve	 içinde	 yer	 alan	

unsurlar	numaralandırılarak	verilmiştir.

 Numaralandırılmış unsurlardan hangisinin özel-

liği yanlış verilmiştir?

A)	I.	Üretici	 B)	II.	Otçul	 C)	III.	Otçul

D)	V.	Etçil														E)	V.	Ayrıştırıcı

I

II

IVV

III

10. Aşağıdakilerden hangisinde fotosentezin işleyi-

şi verilmiştir?

A)	Karbondioksit+Su																								Glikoz+Oksijen

B)	Karbondioksit+Oksijen																			Güneş	Enerjisi+Su

C)	Güneş	Enerjisi+Su																		Glikoz	+	Karbondioksit

D)	Oksijen+Güneş	Enerjisi																										Glikoz+Karbondioksit

E)	Glikoz+Su																								Oksijen+Karbondioksit

Güneş	Enerjisi

Güneş	Enerjisi

Glikoz

Glikoz

Su
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17. Aşağıdakilerden hangisi insanların su döngüsü-

nün çeşitli evrelerine müdahale etmesiyle ortaya 

çıkan sorunlar arasında gösterilemez?

A)	Göllerin	ve	akarsuların	kuruması

B)	Yeraltı	suyu	seviyesinin	düşmesi

C)	Sellenmenin	artması

D)	Yeraltı	sularına	deniz	suyu	karışması

E)	Su	ekosisteminde	biyoçeşitliliğin	artması

15. Aşağıdakilerden hangisi insanların su döngüsü-

ne müdahalesine örnek verilemez?

A)	Evlerin	ısıtılmasında	kömür	kullanılması

B)	Sulu	tarım	yöntemiyle	birlikte	sulardan	yararlanma	

oranının	artması

C)	Kentsel	alanların	genişlemesiyle	birlikte	yeraltı	su	

miktarının	azalması

D)	Sanayi	tesislerinde	soğutma	ve	yıkama	işlemleri	

için	su	kullanılması

E)	Sulak	alanların	ve	bataklıkların	kurutulması

14. Yeryüzünde canlı yaşamının sürmesi ve tüketi-

len maddelerin tekrar kullanılabilmesi aşağıda-

kilerden hangisine bağlıdır?

A)	Küresel	ısınmanın	azalmasına

B)	Dünya	nüfusunun	azalmasına

C)	Enerji	akışı	ve	madde	döngülerinin	sürmesine

D)	Ekosistemlerin	içindeki	canlı	sayısının	artırılmasına

E)	Su	döngüsünün	yavaşlamasına

13.

	 I.	Zehir	miktarı

	 II.	Birey	sayısı

	 III.	Vücut	büyüklüğü

	 IV.	Enerji	miktarı

 Besin zincirinde üreticilerden 3.derece tüketici-

ye doğru çıkıldıkça yukarıda verilenlerden han-

gilerinde genel olarak artış olması beklenir?

A)	Yalnız	I	 B)	I	ve	II		 C)	I	ve	III

D)	II	ve	III															E)	III	ve	IV

Üretici

3.Derece
Tüketici

2.Derece
Tüketici

1.Derece
Tüketici

Ayrıştırıcılar

Besin	zinciri

16. Besin piramitlerinin en üst düzeyinden en alt 

düzeyine doğru inildikçe;

	 I.	canlı	sayısı

	 II.	canlıların	yaşam	süresi

	 III.	kullanılabilir	enerji	miktarı

 özelliklerinden hangilerinde artma olduğu söy-

lenebilir?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	II

D)	I	ve	III														E)	II	ve	III

18.	 Aşağıda	su	döngüsünün	şekli	gösterilmiştir.

 Şekille ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan 

hangisi yanlıştır?

A)	Su	 atmosfer	 ile	 hidrosfer	 arasında	 sürekli	 yer	

değiştirmektedir.

B)	Denizlerin	su	döngüsündeki	payı	yüzey	sularından	

fazladır.

C)	Yoğunlaşan	su	buharının	yağmur	veya	kar	olarak	

yere	düşmesi	yoğunlaştığı	sıcakla	ilgilidir.

D)	Yeraltı	suları	su	döngüsüne	katılmaz.

E)	Su,	döngü	sırasında	katı,	sıvı	ve	gaz	halinde	bu

lunabilir.
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1.	 Canlı	dokularını	meydana	getiren	bileşikleri	oluştur

ması	 nedeniyle	 hayati	 öneme	 sahip	 olan	 karbon	

döngüsü,	karasal	ve	sulara	ait	iki	büyük	ekosistem

de	meydana	gelir.	Bu	ekosistemlerde	üretilen	 kar

bondioksit;	karalar,	sular	ve	atmosfer	arasında	do

laşmaktadır.	Ancak	 bazı	 durumlarda	bu	döngünün	

kesintiye	uğradığı	görülür.

 Aşağıdakilerden hangisi, bu döngü sırasındaki 

kesintinin nedenlerinden biridir?

(2015 - LYS 3)

A)	Kireç	taşlarının	yakılması

B)	Bitki	kalıntılarının	kömürleşmesi

C)	Fosil	yakıtların	kullanılması

D)	Katı	atıkların	depo	edilmesi

E)	Su	kaynaklarının	kirletilmesi

2.	 Ekosistemlerin	 işleyişi;	 enerji	 akışı	 ve	madde	dön

güleri	olmak	üzere	iki	süreci	kapsar.

 Bu süreçlerde gerçekleşen;

	 I.	klorofilli	canlıların	fotosentez	yapması

	 II.	ölü	organizma	ve	atıklarının	ayrıştırılması

	 III.	canlıların	solunum	yapması

 olaylarından hangileriyle atmosfere oksijen verilir?

(2016 - LYS 4)

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	III	 C)	I	ve	II

D)	I	ve	III														E)	I,	II	ve	III

4.	 Ekosistem	içerisindeki	canlıların	gereksinim	duydu

ğu	 azotun	 esas	 kaynağını	 atmosfer	 oluşturur.	 Bu	

azotun	 bitkiler	 tarafından	 kullanılabilmesi	 için	 nitrit	

ve	nitratlara	dönüşmesi	gerekir.

 Bu dönüşüm

	 I.	orman	yangını	sonucunda	küllerin	toprağa	geçmesi

	 II.	topraktaki	bazı	bakterilerin	ölen	canlıları	ayrıştırması

	 III.	hava	ile	temas	ettiği	yüzeylerde	doğrudan	suya	
geçmesi

	 IV.	havada	oksijenle	birleşen	azotun	yağışlarla	top
rağa	geçmesi

 süreçlerinden hangileriyle gerçekleşir?

(2016 - LYS 3)

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

D)	II	ve	IV														E)	III	ve	IV

3. Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzünde karbondi-

oksitin açığa çıkmasına neden olan etkenlerden 

biridir?

(2017 - LYS 4)

A)	Fosil	yakıtların	kullanılması

B)	Volkanizma

C)	İnsan	ve	hayvan	solunumu

D)	Orman	yangınları

E)	Bitkilerin	fotosentez	yapması
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8.	 Dünya	üzerindeki	birçok	canlı	türü,	doğal	ortamları

na	müdahale	ve	buna	bağlı	olarak	nesillerinin	tüken

mesi	tehlikesiyle	karşı	karşıyadır.	Örneğin	Amazon	

Ormanları,	dünyadaki	 türlerin	yarıdan	 fazlasını	ba

rındırmaktadır.	Bu	alanda	yapılacak	tahribat,	30	yıl	

içerisinde	türlerin	yaklaşık	%	10’unun	yok	olmasına	

neden	 olabilir.	 Ayrıca,	 ticari	 değere	 sahip	 olmaları	

nedeniyle,	okyanuslardaki	balina,	Afrika	Kıtası’ndaki	

fil	ve	gergedan	gibi	canlılar	sayı	olarak	çok	azalmış

tır.	Canlı	türü	sayısının	azalmasında	bir	diğer	etken	

de	artan	talebi	karşılamak	için	giderek	yaygınlaşan	

tarım	ve	endüstri	etkinliklerinin	yarattığı	kirliliktir.

 Bu parçada, ekolojik dengenin bozulmasına ve 

buna bağlı olarak canlı türlerinin yok olmasına 

neden olan etkenlerin hangisinden söz edilme-

miştir?

(2010 - LYS 4)

A)	Aşırı	avlanma

B)	Hızlı	nüfus	artışı

C)	Yaşam	alanlarının	daralması

D)	Ekonomik	etkinlikler

E)	Orman	yangınları

6.	 Ekosistemlerin	 işleyişi;	 enerji	 akışı	 ve	madde	dön

güleri	olmak	üzere	iki	süreci	kapsar.

 Bu süreçlerde gerçekleşen;

	 I.	klorofilli	canlıların	fotosentez	yapması,

	 II.	ölü	organizma	ve	atıklarının	ayrıştırılması,

	 III.	canlıların	solunum	yapması

 olaylarından hangileriyle atmosfere oksijen verilir?

(2016 - LYS 4)

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	III	 C)	I	ve	II

D)	I	ve	III														E)	I,	II	ve	III

7. 

	 Yukarıdaki	şekilde	bir	akarsu	ağı	gösterilmiştir.

 Akarsu ekosistemlerinin işleyişi göz önüne alın-

dığında, numaralarla gösterilen yerlerin hangisin-

de canlı çeşitliliğinin daha fazla olması beklenir?

(2012 - LYS 4)

A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

5.	 Aşağıdaki	haritada	bazı	alanlar	numaralandırılarak	

koyu	renkle	gösterilmiştir.

 Bu alanların hangilerinde, insan faaliyetlerinin 

biyoçeşitliliğe olan olumsuz etkilerinin daha az 

olması beklenir?

(2018 - AYT TD. ve ED. - SOS. BİL. 1)

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

D)	III	ve	V															E)	IV	ve	V
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 DO ĞA NIN EKST REM LE Rİ

 Ekst rem Olay lar:	Kı	sa	ca	 sı	ra	 dı	şı	 olan,	 na	di	ren	 ve	ya	 sey	rek	ola	rak	gö	rü	len	do	ğa	olay	la	rı	dır.

	 Yı	lın	bü	yük	bö	lü	mün	de	dü	şen	ya	ğış	lar,	esen	 rüz	gar	lar,	yaz	mev	si	mi	nin	sı	cak	ve	ku	rak	geç	me	si,	kış	mev	si	mi	nin	

ılık	 ya	da	so	ğuk	geç	me	si	ola	ğan	do	ğa	olay	la	rı	dır.	An	cak	bu	olay	lar	alı	şıl	mı	şın	dı	şı	na	çı	kar,	 aşı	rı	 bo	yut	 ka	za	nır	lar	sa	

ekst	rem	olay	özel	li	ği	 içi	ne	gi	rer	ler.	Fır	tı	na	la	rın	es	me	si,	aşı	rı	ya	ğış	lar	la	 taş	kın	la	rın	oluş	ma	sı,	ku	rak	lı	ğın	yıl	 içi	ne	ya	yıl

ma	sı...	 gi	bi.

	 Ekst	rem	olay	lar	 do	ğa	ya	 ve	 can	lı	la	ra	 za	rar	 ver	di	ği	 için	 bun	la	rı	do ğal afet	 ola	rak	de	ğer	len	dir	mek	de	ge	re	kir.

	 Baş	lı	ca	ekst	rem	olay	lar	 ön	ce	aşa	ğı	da	ki	 şe	ma	da	gös	te	ril	miş,	 son	ra	 da	açık	lan	mış	tır.

 A) Kli ma to lo jik (Me te oro lo jik) Kö ken li Ekst rem Olay lar

 Kli ma to lo ji,	 ik	lim	bi	li	mi	de	mek	tir.	Bu	olay	lar	da	 ik	lim	özel	lik	le	rin	den,	 ik	lim	de	ği	şik	lik	le	rin	den	kay	nak	la	nan	olay	lar	dır.

 1. Aşı rı Sı cak lar ve So ğuk lar:

	 Bi	r	böl	ge	de	sı	cak	lı	ğın	aşı	rı	yük	sel	me	si	ve	ya	düş	me	si	ön	ce	lik	le	ku	rak	lı	ğa	ne	den	olur.	Bu	du	rum	da	baş	ta	 in	san	lar	

ol	mak	üze	re	 tüm	can	lı	lar	 ve	eko	sis	tem	ler	 üze	rin	de	olum	suz	et	ki	 ya	par.	Ay	rı	ca	ba	sın	cın	 da	ğı	lış	 den	ge	si	 de	bo	zu	lur,	

ha	va	 küt	le	le	ri	mev	sim	nor	mal	le	ri	nin	 dı	şın	da	et	ki	ler	 oluş	tu	ra	bi	lir.

	 Ör	ne	ğin	kış	mev	si	min	de	Si	bir	ya’dan	ge	len	so	ğuk	ha	va	küt	le	le	ri	Tür	ki	ye’de	çok	uzun	sü	re	et	ki	li	ola	rak	çe	şit	li	 za

rar	la	ra	 yol	 aça	bi	lir.

1. Aşırı	sıcaklar	ve	soğuklar

2. Şiddetli	rüzgârlar

3. 3.Aşırı	yağışlar	(sel	ve	taşkın)

4. Kuraklık

1. Depremler

2. Tsunami

3. Volkanik	olaylar

4. Heyelan

KLİMATOLOJİK KÖKENLİ JEOLOJİK KÖKENLİ

EKSTREM OLAYLAR

Aşırı Soğuklar
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 2. Şid det li Rüz gar lar: 

	 Sı	cak	 ku	şak	ta	 gö	rü	len	 bu	 rüz	gar	la	ra	 fır	tı	na,	

hor	tum,	ka	sır	ga	ya	da	 tay	fun	gi	bi	ad	lar	ve	ril	mek

te	dir.	 Bü	yük	 öl	çek	te	 can	 ve	mal	 kay	bı	na	 yol	 aç

mak	ta	dır	lar.

 4. Ku rak lık:

	 Ya	ğış	la	rın	nor	mal	dü	ze	yi	nin	al	tı	na	 in	me	si,	 su	

kay	nak	la	rı	nın	 azal	ma	sı	na,	 su	 dön	gü	sü	nün	 bo	zul

ma	sı	na	bu	nun	so	nu	cun	da	da	ku	rak	lı	ğa	ne	den	olur.

	 Ku	rak	lık	 so	nu	cun	da	 ta	rım	 ürün	le	rin	de,	 ot	lak

lar	da,	 or	man	lık	 alan	lar	da	 azal	ma,	 yan	gın	lar	da	

art	ma,	 su	 se	vi	ye	sin	de	 düş	me,	 hay	van	la	rın	 ölüm	

ora	nın	da	 art	ma	 gö	rü	lür.	 Ba	zı	 göl	ler	 ku	ru	yup	 yok	

olur,	 ba	zı	 can	lı	 tür	le	ri	 or	ta	dan	 kal	kar.

 3. Aşı rı Ya ğış lar:

	 Bu	ya	ğış	lar	yağ	mur,	kar	ya	da	do	lu	bi	çi	min	de	

ger	çek	le	şe	bi	lir.	 Han	gi	 bi	çim	de	 olur	sa	 ol	sun	 cid	di	

za	rar	lar	ve	re	bil	mek	te	dir	ler.	Sel,	su	bas	kı	nı	ya	da	

taş	kın	olaylarına	aşı	rı	ya	ğış	lar	yol	açar.	Dün	ya’da	

en	 faz	la	 sel	 ve	 taş	kın	 olay	ları	 mu	son	 ik	li	mi	nin	

gö	rül	dü	ğü	 yer	ler	de,	 yaz	 mev	si	min	de	 gö	rü	lür.	

Bang	la	deş	 ve	Hin	dis	tan’da	he	men	her	 yaz	mev

si	min	de	aşı	rı	mu	son	yağ	mur	la	rı	ne	de	niy	le	sel	ve	

taş	kın	lar	 olu	şur.
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 2. Tsu na mi:

	 Ok	ya	nus	 içe	ri	sin	de	olu	şan	şid	det	li	dep	rem	ler	

ve	vol	ka	nik	olay	lar	 so	nu	cun	da	ok	ya	nus	lar	da	dev	

dal	ga	lar	oluş	ma	sı	na	tsu	na	mi	de	nir.	Bu	dal	ga	la	rın	

de	niz	için	de	ki	hı	zı	800	km’ye	ka	dar	ula	şa	bil	di	ğin

den	 ön	ce	lik	le	 de	niz	 üze	rin	de	 sey	re	den	 ge	mi	le	ri	

yu	ta	bi	lir.	 Kı	yı	la	ra	 ulaş	tı	ğın	da	 kı	yı	la	rın	 önem	li	 bir	

bö	lü	mü	nü	su	lar	al	tın	da	bı	ra	ka	rak	çok	bü	yük	 tah

ri	ba	ta	 ne	den	 olur.	 En	 son	 2004	 yı	lın	da	Hint	Ok

ya	nu	su’nda	 olu	şan	 tsu	na	mi	 çok	 bü	yük	 mad	di	

ha	sar	lar	 ver	me	si	nin	 ya	nı	 sı	ra	 200.000’den	 faz	la	

can	 kay	bı	na	ne	den	ol	muş	tur.

 1. Dep rem ler:

	 Fay	hat	la	rı	nın	bu	lun	du	ğu	yer	ler	de	olu	şan	yer	

sar	sın	tı	la	rı	dır.	 Şid	det	li	 olan	la	rı	 cid	di	 can	 ve	 mal	

ka	yıp	la	rı	na	 yol	 açar.

	 Dep	rem	ler	 so	nu	cun	da	 fay	 olu	şu	mu,	 ze	min	

sı	vı	laş	ma	sı,	 ya	maç	 ve	 ça	mur	 akın	tı	sı,	 tsu	na	mi,	

göl	ler	de,	ye	ral	tı	su	se	vi	ye	le	rin	de,	kay	nak	ve	kap

lı	ca	 su	la	rın	da	de	ğiş	me	ler	 olu	şur.

	 Aşa	ğı	da	ki	ha	ri	ta	da	Dün	ya’da	ki	dep	rem	alan

la	rı	 gös	te	ril	miş	tir.

 B) Je olo jik ve Je omor fo lo jik Kö ken li Ekst rem Olay lar

 Je olo ji,	 kı	sa	ca	 yer	 bi	lim	 de	mek	tir.	 Ye	rin	 iç	 kıs	mı	nın	 özel	lik	le	ri	ni,	 kı	rık	lı	 ya	pı	da	 olup	 ol	ma	dı	ğı	nı,	 iç	 kat	man	la	rı	nı	

in	ce	ler.

 Je omor fo lo ji	 ise	 yer	yü	zü	 şe	kil	le	ri	ni	 in	ce	le	yen	bi	lim	dir.

	 Je	olo	jik	 ya	pı	dan	 kay	nak	la	nan	 ekst	rem	 olay	lar	dep rem ler, tsu na mi ler ve	vol ka niz ma lar,	 je	omor	fo	lo	jik	 ya	pı	dan	

(yer	 şekillerinden)	 kay	nak	la	nan	ekst	rem	olay	lar	 ise	he ye lan lar dır.

Dünya Deprem Haritası


