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12. Sınıf
Coğrafya

1.  Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımını 
sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir temiz bir 
çevre bırakmak amacıyla birçok örgüt kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kurulmuş örgüt-
lerden biri değildir?

A)  NATO
B)  TEMA
C)  Greenpeace
D)  Dünya Doğayı Koruma Vakfı
E)  Doğal Hayatı Koruma Derneği

2.  Aşağıda verilenlerden hangisi çevre yönetimini zo-
runlu kılan etmenlerden değildir?

A)  Hızlı nüfus artışı
B)  Sanayileşme
C)  Plansız şehirleşme
D)  Doğal kaynakların sınırlılığı
E)  Doğal kaynakların yenilenebilir olması

3.  Türkiye’de 1998 yılından beri sürdürülen ‘Meşe Projesi’ 
dünyanın en büyük ağaçlandırma projelerinden biridir. 
Bu proje dünyamızın içinde bulunduğu küresel ısınma 
tehdidine karşı yapılan mücadeleye, katkı projesidir. Bu 
amaçla ülkemiz genelinde bir milyon hektar meşe orman-
ları oluşturulması hedeflenmiştir. 

Meşe ağacının; 

I. gelişmiş kök sistemi ile toprak erozyonunu önlemesi, 
II. yağışlarla oluşan yüzey sularının yer altına daha 

kolay sızmasını sağlaması, 
III. Türkiye’nin iklim koşullarının yetiştirilmesi için uy-

gun olması 

özelliklerinden hangileri küresel ısınma tehdidine 
karşı tercih edilmesinde etkili olmuştur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.
D) I ve III. E) I, II ve III.

4.  Doğal kaynak kullanımında modern teknikleri kulla-
nan bir ülkeyle ilgili olarak;

I. Yenilenebilir kaynaklar bakımından zengindir.
II. Doğal kaynaklarından azami düzeyde yararlan-

maktadır.
III. Doğal kaynak ihracatından büyük gelir elde etmek-

tedir.

verilenlerden hangileri kesin olarak söylenebilir?

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

5.  Doğal kaynak yönünden zengin olup sanayi üretimi az 
olan ülkelerin ihracatında doğal kaynakların payı fazladır.

Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu duruma örnek 
olarak gösterilir?

A) Nijerya B) Japonya C) İngiltere
D) Almanya E) Rusya

6.  Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına örnek 
olarak;

I. Kesilen yaşlı ağaç sayısınca yeni ağaç dikilmesi,
II. Doğal kaynaklarından azami düzeyde yararlanıl-

ması,
III. Geri dönüşüm sistemlerine önem verilmesi

verilenlerden hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II. E) I, II ve III.
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  Amazon ormanları tarım ve hayvancılık faaliyetleri yap-
mak amacıyla her geçen gün daralmaktadır.

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi ke-
sin olarak söylenir?

A)  Ülkelerin gelişmesi doğal kaynaklara bağlıdır.
B)  Beşeri faaliyetler doğal kaynak tüketimini artırmakta-

dır.
C)  Doğal kaynak kullanımı ülkelere göre farklılık göster-

mektedir.
D)  Doğal kaynaklar belirli şartlar sağlandığında yenile-

nebilmektedir.
E)  Doğal kaynak kullanımı ülkeler arasında savaşlara 

neden olmaktadır.

8. I. Fabrika bacalarına filitre takılması
II. Güneş enerjisinden elektrik üretiminin yapılması
III. Bataklık alanların yerleşim alanlarına dönüştürül-

mesi

Yukarıda verilenlerden hangilerinin çevre sorunları-
na neden olması beklenir?

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

9.  Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetimine ait ilkeler-
den biri değildir?

A)  Sanayi kuruluşlarında fosil kaynak kullanımının artı-
rılması

B)  Su kaynaklarının planlanması ve tasarruf bilincinin 
geliştirilmesi

C)  Doğal kaynaklara yönelik olarak stratejilerin geliştiril-
mesi

D)  Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılarak çevre ko-
ruma bilincinin arttırılması

E)  Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik hukuksal ve-
kurumsal düzenlemeler yapılması

10.  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bir çevre koru-
ma örgütü olan Greenpeace ile ilgili doğru bir bilgi 
değildir?

A)  Doğal yaşamı korumak için çeşitli eylemler yapmış-
lardır.

B)  Bu çevre örgütü yalnızca gönüllülerden destek alan 
bir kuruluştur.

C)  Birçok ülkenin desteğini alarak çevre eylemlerini ger-
çekleştirmektedir.

D)  Çalışmalarının amaçları arasında öncelikle balina 
avının yasaklanması yer almaktadır.

E)  Meksika’nın Alaska’da gerçekleştireceği nükleer de-
nemelerin önlenmesine çalışmışlardır.

11.  Yenilenemeyen enerji kaynakları ile ilgili olarak aşa-
ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)  Zaman içinde tükenirler.
B)  Hava kirliliğe sebep olurlar.
C)  Oluşumları uzun sürede gerçekleşir.
D)  Oluşması üzerinde insan etkisi söz konusudur.
E)  Petrol, linyit, doğalgaz başlıca yenilenemeyen kay-

naklardır.

12.  Toprak kullanımı ile ilgili olarak;

I. nadas alanlarının artması,
II. doğal gübre kullanılması,
III. toprak erozyonunun önlenmesi,

verilen uygulamalardan hangileri yanlıştır?

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