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1.  

Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, son dönemde Marmara Denizi’nde giderek yayılmaya başlamasıyla gündeme geldi. 

Aşağıda Marmara Denizi yüzeyini kaplayan bu olayın meydana gelmesinde etkili olan bazı nedenler verilmiştir.

I. Atık suların arıtılmadan denize verilmesi

II. Marmara Denizi’nde su değişim hızının düşük olması

III. Küresel ısınma dolayısıyla deniz suyu sıcaklığının yükselmesi

Bu nedenlerden hangileri doğrudan insan faaliyetlerinin etkisi ile açıklanabilir?

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

2.  İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda doğal çevre üzerinde yaptığı değişiklikler 20 ve 21. yüzyıllarda daha da yoğunlaşa-
rak önemli boyutlara ulaşmıştır.

Aşağıdaki görsellerde verilenlerden hangisi bu yöndeki değişikliklere örnek gösterilmez?
A) B) C)

D) E)
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3.  Toprak kirliliğinin oluşmasında;

I. tarım alanlarında damlama sistemi ile sulama yapılması,

II. katı sanayi atıkların gelişigüzel doğaya bırakılması,

III. ağaçlandırma çalışmalarının yapılması,

IV. asit yağmurlarının oluşması

faktörlerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

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

4.  Teknolojinin geliştiği yerlerde insanların doğal çevreden daha verimli yararlandığını söyleyebiliriz.

II

IV

III

I

V

Buna göre harita üzerinde numaralanmış alanların hangisinde doğal çevreden yararlanma diğerlerine göre daha 
azdır?

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

5.  İnsanlar ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirirken doğal çevreye birçok alanda müdahalede bulunmaktadırlar. Bu müda-
halelerden bazıları ise oldukça büyük çevresel sorunlar oluşturmaktadır.

Buna göre;

I. Nil Nehri üzerine Assuan barajının kurulması,

II. Karapınar çevresinde erozyonu engellemek için ağaçlandırma çalışması yapılması,

III. Aral Gölü’nü besleyen iki büyük ırmağın yataklarının tarım alanlarını sulama amacıyla değiştirilmesi

olaylardan hangilerinin çevre sorunlarına neden olduğu söylenemez?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II  D) I ve III  E) II ve III
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6.  Batman ili 1928 yılında kurulmuş olan ve o dönem için sadece 914 kişinin yaşadığı bir köydü. Bu köy petrolün bulunma-
sının ardından önce ilçeye dönüşmüş daha sonrasında da gelişen sanayi kolları göç yoluyla nüfusu çekmiş ve nüfus ar-
tışının devam etmesine bağlı olarak 1990 yılında il statüsüne kavuşmuştur. Batman’daki bu değişim beraberinde alt yapı, 
eğitim, sağlık gibi birçok alanda gelişme yaşanmasını sağlamıştır.

Batman ilinde yaşanan bu çevresel değişimin öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarımsal üretim 
B) Madencilik faaliyeti
C) Hizmet sektörü
D) Ulaşım faaliyetleri
E) Teknolojik gelişmeler

7.  Aşağıda bir ülkede doğal çevre kullanımı ile ilgili bazı örnekler verilmiştir.

• Elektrik üretiminde sürdürülebilir kaynakların payı yüksektir.

• Sarp dağlık arazilerde tünel sistemleri ile gelişmiş bir ulaşım ağına sahiptir.

• İklim koşullarını ve jeomorfolojik özelliklerini değerlendirerek kayak turizminde gelişmiştir.

Somali

Rusya
İsviçre

Brezilya

Hindistan

Bu ülke harita üzerinde gösterilenlerden hangisidir?

A) Somali B) İsviçre C) Rusya D) Brezilya  E) Hindistan

8.  Aşağıdaki insan faaliyetlerinden hangisinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerine göre daha azdır?

A) Termik enerji üretiminin artması
B) Bataklıkların kurutularak tarım yapılması
C) Rüzgâr santrallerinin sayısının artması
D) Tarımda kimyasal gübrelerin kullanılması
E) Sanayi atıklarının arıtılmadan akarsulara bırakılması
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9.  Aşağıda atmosferdeki karbon dengesini etkileyen bazı görseller verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi görsellerde verilen durumların etkisi ile ilişkilendirilmez?

A) Çin’e bağlı bazı eyaletlerde asit yağışlarının görülmesi
B) Yeni Zelanda’daki White yanardağının patlaması
C) Kutuplarda ve dağların zirvelerinde bulunan buzulların erimesi
D) 1900’lü yıllarda sıcaklık ortalamasının normal değerlerinin çok üstünde artması
E) Hindistan’da hava kirliliği nedeni ile kısa süreli sokağa çıkma yasağının yaşanması

10.       I. Çin’de elektrik üretmek için Lancang Nehri üzerine Xiaowan Barajı yapılması

II. Afrika Kıtası’nda yağışın az olması nedeniyle yer altı su seviyesinin azalması

III. Okyanus akıntıları nedeniyle yüksek enlemlerde yer alan kıyılarda ılıman iklimlerin görülmesi

IV. Aral Gölü’nü besleyen Seyhun ve Ceyhun ırmaklarının pamuk tarlalarının sulanmasında kullanılması nedeniyle 
Aral Gölü’nün kuruması

Yukarıda verilenlerden hangileri insanın hidrosferi etkilediğine örnek gösterilebilir?

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

11.       I. Doğal afetlerin artması

II. Çevre kirliliğinin artması

III. Biyolojik çeşitliliğin azalması 

Doğal çevre dengesinin bozulmasıyla yukarıda verilen durumlardan hangilerinin görülmesi beklenir? 

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III  D) II ve III  E) I, II ve III
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12.  Bir bölgenin doğal koşulları, o bölgede yaşayan insanların ekonomik faaliyetlerini doğrudan etkiler.

II

IV

III

I

V

Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış alanların hangisinin doğal koşulları, deniz turizmi için uygun değildir?

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

13.  İnsanlar, ekonomik faaliyetlerini geliştirmek ve yaşamsal faaliyetlerini kolaylaştırmak için doğal çevrede değişimler mey-
dana getirmektedir. Bu değişimlerin bir kısmını dağlık bölgelerin dar kıyı şeritlerinde denizin doldurulmasıyla elde edilen 
alanlar üzerinde yapılan ulaşım projeleri oluşturur.

Aşağıdakilerden hangisi bu projelere örnek gösterilebilir?

A) Ovit Dağı Tüneli
B) Marmaray Projesi
C) İstanbul Havalimanı
D) Osmangazi Köprüsü
E) Ordu-Giresun Havalimanı

14.  Litvanya’nın Baltık Denizi kıyısında kurulmuş bir balıkçı köyü olan Kurland, 1750’lere kadar zengin bir bitki örtüsüyle kap-
lıydı. Sonraki yıllarda hayvan sürülerinin meralarda aşırı otlatılması ve ormanların insanlar tarafından tahrip edilmesiyle 
çevre dengesi hızla bozuldu. 1957’de bölgeyi işgal eden SSCB askerleri tarafından düz tabanlı yüzlerce tekne yapmak 
için ormanda kalan son ağaçlar da kesildi.

Açıklamaya göre köyde öncelikle aşağıdaki çevre sorunlarından hangisinin görülmesi beklenir?

A) Erozyon
B) Asit yağmurları
C) Orman yangınları
D) Kütle hareketleri
E) Tropik fırtınalar
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15.  İnsanların yaşadıkları doğal çevrenin koşulları beslenme, barınma, sosyal ve ekonomik faaliyetler gibi birçok alanda belir-
leyici olabilmektedir. Örneğin verimli toprakların bulunduğu alanlarda yoğun olarak tarımsal faaliyetler yapılırken, çayır ve 
meraların geniş alan kapladığı yerlerde ise hayvancılık faaliyetleri yapılır. Deniz kenarlarında balıkçılık ve deniz taşımacı-
lığı, yer altı kaynaklarının yoğun olarak bulunduğu alanlarda ise madencilik faaliyetleri gelişme gösterir.

Yalnızca parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Beşeri faaliyetlerin doğal çevrenin dengesini bozduğu
B) Doğal çevre ile beşeri faaliyetler arasında ilişki olmadığı 
C) İnsan faaliyetlerinin doğal çevre özelliklerine göre farklılık gösterdiği
D) Madencilik faaliyetlerinin doğal çevre üzerinde daha fazla olumsuz etki yaptığı
E) Gelişmemiş ülkelerde insan faaliyetlerinin doğal çevre koşullarının etkisinde olduğu

16.  Aşağıdakilerin hangisinde insanın doğal çevre üzerindeki etkisine örnek gösterilir?

A) Kar yağışının fazla olduğu bölgelerde evlerin çatılarının dik olması
B) Çok sıcak, nemli bölgelerde yerleşim yeri olarak yüksek alanların tercih edilmesi 
C) Dağların yüksek ve kıyıya paralel uzandığı yerlerde ulaşım faaliyetlerinin tüneller ile sağlanması
D) Yer şekillerinin engebeli ve su kaynaklarının bol olduğu bölgelerde dağınık yerleşme dokusunun görülmesi
E) Çayır ve meraların geniş alan kapladığı yerlerde büyükbaş mera hayvancılık faaliyetlerinin yapılması

17.  Nüfusun ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde doğal çevre daha fazla tahrip edilmektedir.

II
IV

III

I

V

Bu duruma bağlı olarak harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde doğal çevre tahribatının daha fazla 
olduğu söylenebilir?

A) I B) II C) III D) IV  E) V
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18.  Atmosferdeki karbondioksit artışının nedenlerinden biri de sanayi tesislerindeki fosil yakıt kullanımının fazla olmasıdır.

I
II

III

IV

V

Buna göre haritada numaralandırılmış yerlerin hangisinde, atmosfere bırakılan karbondioksit miktarı diğerlerine 
göre daha fazladır?

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

19.  Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı yer numaralandırılarak gösterilmiştir.

II

IV

III

I
V

Bu yerlerin hangisinde kuraklık insan faaliyetlerini sınırlandırmıştır?

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

20.  Aşağıda insan ve çevre etkileşimi ile ilgili bazı örnekler verilmiştir.

• Çöl bölgelerinde ulaşım faaliyetlerinde deve tercih edilmesi

• Güneydoğu Asya’da temel besin kaynağının pirinç olması

• Antarktika Kıtası’nda daimi yerleşmelerin olmaması

Bu örnekler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İnsanlar doğal çevre koşullarını değiştirmektedir.
B) Çöllerde ulaşım için sadece deve tercih edilmektedir.
C) Doğal çevre koşulları insan faaliyetlerini etkilemektedir.
D) Yer şekilleri engebeli alanlarda daimi yerleşmeler görülmez.
E) Doğal çevre koşulları her bölgede insan faaliyetlerini aynı şekilde etkiler.


