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BİYOÇEŞİTLİLİK

Bir canlıyı hayatı boyunca etkileyen canlı ve cansız et-
kenlerin tamamına çevre denir. Çevre; bir canlının ba-
rınma, beslenme, büyüme ve üreme gibi faaliyetlerinin 
tamamını karşıladığı yerdir.

Fiziki çevre; atmosfer (hava küre), litosfer (taş küre), 
hidrosfer (su küre) olmak üzere üç ana ortamdan olu-
şur. Bu üç ana ortamda canlıların yaşadığı kısma bi-
yosfer (canlı küre) denir.

Biyoçeşitlilik: Latince olan biyo kelimesinin karşılığı 
canlıdır. Bu nedenle biyoçeşitlilik kelime karşılığı ola-
rak canlı çeşitliliği demektir. Ancak biyoçeşitlilik sadece 
canlı çeşitliliği değildir. Bir bölgedeki türlerin, genlerin, 
ekosistemlerin ve ekolojik olayların çeşitliliğidir. 

Temel Kavramlar

Biyom: Birbirine benzer hayvan ve bitki türlerini ba-
rındıran bölgedir. Aynı iklimin etkili olduğu ve aynı bit-
ki örtüsünün hâkim olduğu geniş bölgelerdir. Belirli bir 
bölgede yaşayan bitki türlerinin tümüne flora, hayvan 
türlerinin tümüne ise fauna denir.

Ekosistem: Bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle etkile-
şim hâlinde olan canlılar ile bunları saran cansız çevre-
nin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen, süreklilik gös-
teren ekolojik sistemdir.

Komünite (Yaşam birlikleri): Bir bölgede yaşayan çe-
şitli türlere ait bireylerin oluşturduğu topluluktur. 

Popülasyon: Belirli bir bölgede yaşayan, aynı türe ait 
bireyler topluluğudur. Örneğin corss river gorilinin po-
pülasyonu 56-60 tanedir.

Tür: Aynı ortak atadan gelen ve çiftleştiklerinde verimli 
nesiller meydana getirebilen bireylerdir. Örneğin Orta 
Afrika'da yaşayan son beyaz gergedanın 2018'de ol-
ması ile beyaz gergedan türü yok olmuştur.

Habitat: Bir türün doğal olarak yaşadığı, neslini devam 
ettirdiği yere yaşam alanı veya habitat denir. Habibat 
bir böceğin bağırsakları kadar küçük olabileceği gibi ok-
yanus kadar büyük de olabilir. Örneğin günlük (sığla) 
ağacının habitatı Fethiye (Muğla) çevresidir.

Yeryüzünde biyoçeşitliliğin en fazla olduğu alanlar aşa-
ğıda verilmiştir.

 ✓ Tropikal yağmur ormanları
 ✓ Akarsuların ağız kısımları

 ✓ Mercan resifleri

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINI 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Canlıların yeryüzüne dağılışı, coğrafi faktörlerin kontro-
lü altındadır. Yeryüzündeki bölgelerin coğrafi özellikleri 
birbirinden farklı olduğu için her canlı kendine farklı bir 
habibat seçmiştir.
Canlıların yoğun olarak yaşadığı alan litosferde yüzey-
den 10 metre derinlik ile, atmosferde 120 metre yüksek-
liğe kadar olan kısımdır. Denizlerde Güneş ışınlarının 
etkili olabildiği 200 metre derinliğe kadar olan kısımlar-
da ve sığ denizlerde biyoçeşitlilik daha fazladır. Derinlik 
arttıkça oksijen azalır, sıcaklık değerleri düşer, basınç 
artar. Bunlara bağlı olarak biyoçeşitlilik azalır. Karalar-
da yaşayan canlılar, atmosferde 6500 metre yüksekliğe 
kadar yaşama imkânı bulabilmektedir. Bu seviyeden 
sonra ise atmosfer basıncının ve oksijen miktarının 
düşmesi gibi nedenler canlıların yaşamasını zorlaştırır.

Fiziki Faktörler Biyolojik
FaktörlerPaleocoğrafya 

• İklim (ışık, sıcaklık, 
 rüzgâr, nem, yağış)
• Yeryüzü şekilleri
 (yükselti, dağların
 uzanışı, eğim, bakı)
• Toprak yapısı
• Sular
• Kara ve denizlerin
 dağılışı

• Kıtaların kayması
• İklim değişiklikleri

• İnsan faali-
 yetleri
• Diğer canlı-
 lar

Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler

Fiziki Faktörler
İklim

Canlıların yeryüzüne dağılışını belirleyen en önemli et-
mendir. Her canlının yaşayabileceği uygun bir sıcaklık 
değeri vardır. Buna optimum sıcaklık denir. Enleme ve 
yükseltiye bağlı olarak sıcaklık ortalamaları yatay ve di-
key yönde değiştiği için bitki ve hayvan türleri de değişir. 
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Yağış miktarının fazla ve yağış rejiminin düzenli olduğu 
bölgelerde bitki örtüsü daha gür (Yeryüzünde biyoçe-
şitliliğin en fazla görüldüğü yer, yıl boyu sıcak ve nemli 
olan Ekvatoral iklim bölgesidir.), hayvan çeşitliliği faz-
la iken kurak, çok yüksek ve kutuplara yakın alanlarda 
sıcaklık düşük olduğu için yaşayan canlı tür ve sayısı 
daha azdır. Sıcaklık ve yağış dışında ışık, rüzgârlar ve 
nem gibi diğer iklim elemanları da canlıların çeşitliliğin-
de belirleyici etkiye sahiptir. Işığın miktarı ve süresi canlı 
yaşamını etkiler. Bitkiler; çimlenme, çiçek açma ve ge-
lişme sürecinde ışığa ihtiyaç duyar. Bitkiler, fotosentez-
le Güneş ışınlarından aldığı enerjiyi kullanarak organik 
madde üretir. Rüzgârlar, polen ve tohumların taşınma-
sını sağlayarak bitkilerin yayılışını; sıcaklık ve nemi ta-
şıyarak da bitki ve hayvanların dağılışını etkilemektedir. 

Işık isteği fazla olan bitkiler

Işık isteği az olan bitkiler

Işığın Bitkilere Etkisi 

Bitkilerin yaşam alanını sınırlandıran alt ve üst sıcaklık 
değerleri –40 °C ile +40 °C arasıdır.

Bir canlının, canlı ve cansız çevresinin oluşturduğu 
ortamda yaşamını devam ettirebilmek için geliştirdiği 
özellik ve yeteneklerin tamamına adaptasyon denir.

Aşağıda bazı adaptasyon örnekleri verilmiştir.

 ✓ Tropikal yağmur ormanlarında ağaçların uzun boylu 
olması ve yaprak dökümünün görülmemesi

 ✓ Sıcak çöllerde ve kurak bölgelerde bitkilerin kök sis-
teminin gelişmiş olması

 ✓ Çöl bölgelerinde yaşayan canlıların, vücudunda su 
depolaması

 ✓ Kutup bölgelerinde yaşayan hayvanların derilerinin 
altında kalın bir yağ tabakasının bulunması

 ✓ Kutup tilkilerinin burun ve kulaklarının küçük olması

 ✓ Çöl tilkilerinin kulaklarının ve vücudunun yüzey ala-
nının geniş olması

 ✓ Kutup bölgelerindeki kara hayvanlarının kalın ve be-
yaz renkli tüylere sahip olması

 ✓ Çöllerdeki bitkilerin çiçeklenme ve tohum oluşturma 
döneminin kısa olması

Örnek-1 ?
Aşağıdakilerden hangisi bir adaptasyon örneği de-
ğildir?

A) Sıcak ve nemli bölgelerde bitkilerin yapraklarının 
geniş olması

B) Sibirya’daki hayvanların kalın kürklere sahip olması

C) Maki türü bitkilerin yapraklarının küçük olması ve 
yüzeyinin mumsu bir yapıda olması

D) Savan bölgesindeki kedigillerin sadece et ile bes-
lenmesi

E) Foklar ve deniz aslanlarının derilerinin altında kalın 
bir yağ tabakasının bulunması

Çözüm-1 

Yeryüzü Şekilleri

Yer şekillerinin yükseltisi, uzanış doğrultusu, eğim ve 
bakı gibi özellikleri iklim şartlarını ve besin miktarını 
önemli ölçüde etkiler.

Yükselti: Yamaç boyunca yükseldikçe sıcaklığın düş-
mesi ve bir noktaya kadar yağışın artması, bitki ve hay-
van türlerinin bir dağ yamacı boyunca çeşitlenmesine 
neden olmuştur. Örneğin bir dağ yamacı boyunca yük-
seldikçe sıcaklık azaldığı için ağaçlar geniş, karışık ve 
iğne yapraklı olarak kuşaklar oluşturur.

Dağların Uzanış Doğrultusu: Kıyı çizgisine paralel 
uzanan sıradağlar denizel etkilerin iç kesimlere ilerle-
mesini engellediği için bu dağların denize bakan ya-
maçlarında biyoçeşitlilik zengin iken iç kesimlere bakan 
yamaçlarında canlı tür ve çeşitliliği daha azdır. Örneğin 
Kuzey Anadolu Dağlarının kuzey yamacında yağış faz-
la olduğu için biyoçeşitlilik de fazladır.
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Bakı Etkisi: Dağların güneşe dönük yamaçları diğer 
yamaçlarına göre daha sıcak ve güneşlenme süresi 
daha fazla olduğu için bu yamaçlarda ışık ve sıcaklık 
isteği daha fazla olan canlılar yaşar. Ayrıca güneşe dö-
nük yamaçta bitki üst sınırı daha yüksektir.

Eğim: Eğim, toprak kalınlığını ve topraktaki nem mik-
tarını belirlediği için özellikle bitkilerin dağılışı üzerinde 
önemli bir etkendir. Ayrıca yeryüzü şekillerinin engebeli 
olduğu bölgelerde iklimin kısa mesafelerde değişmesi, 
bitki çeşitliliğinin bu alanlarda artmasını sağlar (Türkiye 
gibi).

Yeryüzü şekilleri canlı çeşitliliğini etkileyen 
önemli bir etmendir.

Toprak Yapısı

Hayvanların ve bitkilerin büyük bir kısmının toprak seçi-
ciliği bulunur. Toprakların mineral çeşitliliği, mineral ya-
pısı, kalınlığı, donma süresi ve nemliliği canlıların toprak 
yapısı ile ilgili seçici özellikleridir.

Canlıların toprak seçiciliğine aşağıdaki örnekler verile-
bilir.

 ✓ Fındık ve çay; tuz ve kireç oranı düşük topraklarda 
yetişirken buğday, arpa ve mercimek; tuz ve kireç 
oranı yüksek topraklarda yetişir.

 ✓ Zeytin ve turunçgiller kireç oranı yüksek topraklarda 
yetişir.

 ✓ Killi topraklarda salyangozlar daha zor yaşamaktadır.

Sular

Su, sularda yaşayan canlılar için yaşam alanı oluşturur-
ken karada yaşayan canlılar için yaşamsal öneme sa-
hiptir. Canlıların bünyesinin önemli bir kısmını oluşturan 
suyun yeterli seviyenin altına düşmesi hâlinde canlıların 
yaşamsal fonksiyonları tehlikeye düşer.

Kara ve Denizlerin Dağılışı

Kara ve denizlerin dağılışı, canlı dağılışını belirleyen 
etmenlerden biridir. Özellikle kıyı çizgileri, su ve kara 
canlıları için sınır oluşturur. Ayrıca kıyılar hem karada 
hem de suda yaşayan canlıların önemli yaşam alanıdır.

Paleocoğrafya

Kıtaların Kayması

Jeolojik devirler boyunca kıtaların birbirinden uzaklaş-
ması veya birbirine yaklaşması canlıların göç yollarının 
değişmesini ayrıca önceki dönemlerde bir arada yaşa-
mayan canlı türlerinin bir arada yaşamasını sağlamıştır.

250 Milyon Yıl Önce 200 Milyon Yıl Önce

150 Milyon Yıl Önce

Günümüz

65 Milyon Yıl Önce

1. Zaman'da Pangea adı verilen tek kıta zaman içinde  
parçalanarak kıtalara bölünmüştür.

İklim Değişiklikleri

Canlılar, yaşamına uygun sıcaklık ve su özelliklerinin 
bulunduğu alanlarda habitatlarını oluşturur.

İklim değişiklikleri canlıların dağılışını doğrudan etkiler. 
Bu değişiklik; bazı canlıların yayılış alanlarının daral-
masına, bazılarının daha geniş alanlara yayılmasına 
bazılarının da yeni iklim koşullarına uyum sağlayama-
yarak yok olmasına neden olmuştur.

Örneğin Sibirya ile Alaska arasında bulunan Bering Bo-
ğazı’nın Kuvaterner'in başlarında donması ile Sibirya 
ile Alaska arasında doğal göç yolu oluşmuştur. Küresel 
ısınmaya bağlı olarak okyanus ve denizlerdeki su se-
viyelerinin yükselmesi ile kıyılardaki canlıların bir kısmı 
yok olurken bir kısmının sayısı azalmıştır.

Dinozorların ve mamutların neslinin tükenmesi, iklim 
değişiklerinin canlıların üzerindeki etkisini açıklamada 
iyi bir örnektir.
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Biyolojik Faktörler

İnsan Faaliyetleri

İnsanların beşerî ve ekonomik faaliyetlerinin büyük bir 
kısmı biyoçeşitliliği tehdit etmektedir. Sanayi Devrimi'yle 
birlikte doğaya müdahalesi artan insanın canlıların da-
ğılışına etkisi daha da belirginleşmiştir. Ham madde ve 
doğal kaynak kullanımına duyulan ihtiyacın her geçen 
gün artması, biyoçeşitliliğin azalmasına neden olur ve 
ekosistemlerin sürekliliğini tehlikeye atar.

Biyoçeşitliliği tehdit eden insan faaliyetlerinin bazıları 
aşağıda verilmiştir.

 ✓ Nüfusun hızlı artması

 ✓ Tarım ilacı ve suni gübre kullanımının artması

 ✓ Sanayileşme

 ✓ Küresel ısınma ve sera etkisi

 ✓ Ozon tabakasının seyrelmesi

 ✓ Hızlı ve çarpık kentleşme

 ✓ Anız yakılması

 ✓ Beşerî faaliyetlere bağlı olarak oluşan heyelan ve 
erozyon

 ✓ Meraların aşırı otlatılması

 ✓ Orman tahribatı

 ✓ Madencilik faaliyetleri

 ✓ Hidroelektrik üretimi

 ✓ Sulak alanların kurutulması

İnsanların Çevreye Etkisi

Nesli tükenmekte olan hayvanların koruma altına 
alınması, doğal koruma alanlarının oluşturulması, bi-
yoçeşitliliğin azalmasını önleyici yasalar çıkarılması, 
bölgesel ve küresel ölçekte sözleşmeler imzalanması 
biyoçeşitlilik üzerinde insanların olumlu etkileri arasın-
da sayılabilir.

Örnek-2 ?
İnsan eliyle oluşturulan su yollarının kullanıma açılması 
ile birlikte denizler arasında canlı geçişleri gerçekleş-
mektedir. Bu durum sonucunda daha önce bir denizde 
bulunmayan türler artabilir veya var olan türler yeni ge-
len türlerin baskısı sonucunda sayı olarak azalmaya 
başlayabilir.

III

III

IV

V

Yukarıda anlatılan duruma haritada numaralanmış 
su yollarından hangisi örnek gösterilebilir?

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

Çözüm-2 

Diğer Canlılar

Her ekosistemde canlılar karşılıklı etkileşim hâlindedir. 
Bitkilerin yeryüzüne dağılışı ile bu bitkilerle beslenen 
hayvanların dağılışı paralellik gösterir. Ayrıca bazı türler 
kendilerine uyum sağlamayan türleri ortadan kaldırabi-
lir. Bitkilerin gür veya cılız olması da biyoçeşitlilik üze-
rinde belirleyici rol oynar. 

Arılar ve bazı kuşlar çiçekli bitkilerin tozlaşmasını sağ-
ladığından bu bitkilerin tohum üretiminde önemli bir 
payları vardır. Kuşlar ve bazı memeliler, bitkinin ulaşa-
madığı ada veya uzak yerlere tohumları ulaştırarak bit-
kinin yayılış alanının genişlemesine yardımcı olur.

YERYÜZÜNDEKİ BİYOMLARIN DAĞILIŞI VE 
ÖZELLİKLERİ

Benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan toplu-
luklarını barındıran bölgelere biyom denir. Biyomlar ka-
rasal biyomlar ve su biyomları olmak üzere ikiye ayrılır. 
Karasal biyomlar iklim özellikleri ve hâkim doğal bitki ör-
tüsüne göre sınıflandırılırken su biyomları suyun fiziksel 
ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılır.
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BİYOMLAR Görüldüğü İklim Bölgesi Bitki Örtüsü Hayvanları

Tropikal Yağmur 
Ormanları Biyomu

Her mevsimin sıcak ve yağışlı geçtiği, 
biyoçeşitliliğin fazla olduğu Ekvator ve 
çevresinde görülür. Bitki çeşitliliği ve 
orman altı florası bakımından yeryüzü-
nün en zengin biyomudur.

Yıl boyunca yeşil kalabilen 
geniş yapraklı, uzun boylu 
ağaçlar ve gelişmiş orman 
altı florası

Şempanze, orangutan, leopar, 
sürüngenler, tropikal kuşlar, ja-
guar, kaplan, kelebekler, böcek-
ler vb.

Savan Biyomu

Afrika’da; Sudan, Çad, Mali, Nijerya, 
Kenya, Tanzanya, Güney Amerika’da; 
Güney Brezilya, Peru, Bolivya, Vene-
zuela ve Kolombiya'da görülür.

Yağışlı yaz döneminde ye-
şeren uzun boylu ot toplu-
lukları ile yer yer çalı ve ağaç 
grupları

Fil, aslan, su aygırı, gergedan, 
çita, zebra, zürafa, antilop türle-
ri, ceylan türleri, timsah, babun, 
deve kuşu vb.

Yaprak Döken 
Orman Biyomu

Yıl boyunca nem ve yağışın fazla ol-
duğu orta kuşakta kışların ılık, yazların 
serin geçtiği ılıman iklim bölgelerinde 
görülür.

Sonbaharda yaprak döken 
ağaçlar

Bozayı, tilki, kartal, köstebek, 
sincap, sansar, geyik, karaca, 
tavşan, yılan türleri, böcekler vb.

Çöl Biyomu

Dönenceler çevresinde ve orta ku-
şağın denizden uzak iç kesimlerinde 
yıllık yağış miktarının 200 milimetrenin 
altında olduğu alanlarda görülür.

Su tutabilen kurakçıl otlar, 
çalılar ve kaktüsler (Yağış 
az olduğu için bitkilerin kök 
sistemi gelişmiştir.)

Çöl tilkisi, deve, sürüngenler, 
böcekler, çöl faresi, akrep, bazı 
kuşlar vb.

Çalı Biyomu

Orta kuşağın 30°-40° enlemleri çev-
resinde yer alan deniz kenarlarında 
yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve ya-
ğışlı geçen Akdeniz iklim bölgelerinde 
görülür.

Kısa boylu ağaçlar, maki, 
garig

Kurt, çakal, dağ keçisi, domuz, 
yabani koyun, kokarca, puma, 
böcekler, sürüngenler, kuş tür-
leri vb.

Ilıman Çayırlar Biyomu

Orta kuşakta yıllık yağış miktarının az 
olduğu, yağışın belli mevsimlerde top-
landığı, yarı kurak iklim bölgelerinde 
görülür.

Yağışlar ile yeşeren, kısa 
boylu otlar (step, çayır ve 
pireri)

Kanguru, bufalo, yabani atlar, 
bizon, lama, kurt, çakal, tilki, 
tavşan, bazı kuşlar vb.

İğne Yapraklı Orman 
Biyomu (Tayga-Bo-

real)

Kışların uzun ve soğuk, yazların kısa 
ve serin geçtiği sert karasal iklim böl-
gelerinde görülür.

Yıl boyunca yeşil kalan iğne 
yapraklı ağaçlardan oluşan 
boreal (tayga) ormanlar

Vaşak, kartal, ayı, kurt, tilki, vi-
zon, samur, kunduz, geyik, ren 
geyikleri, bazı kuşlar vb.

Tundra Biyomu

Sıcaklığın sadece birkaç ay 0 °C'nin 
üstüne çıktığı ve kışın donan topra-
ğın, yazın çözüldüğü tundra ikliminde 
görülür.

Kısa yaz döneminde yeşe-
ren likenler, kaya yosunları, 
otlar ve yer yer çalılar

Misk öküzü, karibu, kurt, kutup 
ayısı, kutup tilkisi, kar kuşları, 
palyaço ördek vb.

Kutup Biyomu

Sıcaklığın yıl boyunca 0 °C'nin altında 
olduğu, buzul örtüleriyle kaplı ve bitki 
örtüsünden yoksun kutup bölgelerinde 
görülür.

Bitki örtüsü bulunmaz. Ener-
ji akışı tuzlu su ekosistemi 
üzerinden sağlanır.

Kutup ayısı, penguen, fok, mors, 
deniz aslanı vb.

Dağ Biyomu

Alp, Himalaya, Kayalık ve And Dağla-
rının yüksek kesimleriyle düşük sıcak-
lık şartlarının hâkim olduğu alanlarda 
görülür.

İğne yapraklı ormanlar, alpin 
çayırlar ve bitki örtüsünden 
yoksun alanlar

Tibet öküzü, kartal, kar tavşanı, 
kar parsı, dağ keçisi vb.

Su
 B

iy
om

la
rı Tuzlu Su Biyomu Denizler ve okyanuslar

Bitkisel planktonlar ve yo-
sunlar

Balina, denizanası, yunus, deniz 
yıldızı, ahtapot, midye, yengeç, 
balıklar vb.

Tatlı Su Biyomu Akarsular, bataklıklar ve bazı göller
Bitkisel planktonlar, saz, ka-
mış ve nilüfer

Kurbağalar, yumuşakçalar, so-
lucanlar, yengeçler, böcekler, 
çeşitli balıklar vb.



6

01

Ders İşleme Föyü | Coğrafya 

Biyomların Dağılışı

TEST - 1’İ ÇÖZEBİLİRSİNİZ.

EKOSİSTEMLERİN UNSURLARI

Ekosistemler, canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) ögeler-
den oluşur. Canlılar yaşamını devam ettirebilmek için 
cansız ögelere ihtiyaç duyar.

Ekosistemleri oluşturan canlı ögeler; üreticiler, tüketici-
ler ve ayrıştırıcılar olmak üzere üçe ayrılır.

Üreticiler, fotosentez yoluyla canlılar için gerekli olan 
organik bileşikleri üretir. Tüketiciler de bitkiler tarafın-
dan üretilen organik maddeleri tüketerek yaşamlarını 
sürdürür.

Sıcaklık, rüzgâr, nem ve yağışın yeryüzüne dağılışının 
aynı olmaması, farklı canlı ve ekosistemlerin ortaya 
çıkmasında etkili olmuştur. Bütün canlılar yaşamlarını 
devam ettirebilmek için suya ihtiyaç duyar. Fotosentez 
olayının gerçekleşebilmesi için ışık ve karbondiokside 
ihtiyaç vardır. Toprak, bitkilerin büyümesi için gerekli 
mineral maddelerin bulunduğu önemli bir unsurdur.

Canlı doğal çevre ile cansız varlıklar arasındaki ilişkileri 
inceleyen bilim dalına ekoloji denir. 

Ekosistemlerin sınırları ortam özelliklerine göre değişir. 
Dünya ekosisteminin tamamına ekosfer denir. Ekosfer, 
kara ve deniz ekosistemleri olarak ikiye ayrılır. Bu eko-
sistem çok sayıda alt ekosistemlerin bütününden oluşur.

Boyutları ne olursa olsun ekosistemlerin ögeleri ve işlev-
leri aynıdır. Enerjisini güneşten alan tüm ekosistemler, 
canlı ve cansız unsurların düzenli çalışmasıyla işlemini 
sürdürebilir. Yeryüzündeki bütün ekosistemler, dinamik 
bir yapıya sahiptir, belirli koşullarda değişebilir. Ekosis-
temde meydana gelen bir değişiklik o ekosistem içerisin-
deki daha küçük olan diğer ekosistemleri de etkilemek-
tedir.

EKOSİSTEMLERİN UNSURLARI

Cansız Unsurlar

Kimyasal Unsurlar Fiziksel Unsurlar

Canlı Unsurlar

• Bitkiler
• Hayvanlar
• Ayrıştırıcılar

• Işık
• Sıcaklık
• Yağış
• Rüzgâr
• Nem

• Su
• Oksijen
• Karbondioksit

• Yağ
• Protein
• Vitaminler
• Karbonhidratlar

İnorganik
Maddeler

Organik
Maddeler

* Coğrafya-2 konusudur.
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ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜLERİ
Besin Zinciri

Her organizma yaşamını devam ettirebilmek için besine 
ve enerjiye ihtiyaç duyar. Ekosistemlerin besin ve ener-
jisi bitkiler tarafından üretilir. Bitkiler besin üretimi için 
gerekli olan inorganik maddeleri atmosfer ve topraktan 
alır. Bu maddeleri güneş enerjisini kullanarak fotosen-
tez yoluyla vitamin, yağ, karbonhidrat ve proteinlere dö-
nüştürerek besin zincirini başlatır.

Karbondioksit Besin OksijenSu+ +
Güneş
enerjisi

Üretilen ve depolanan enerjinin %10’u bir üst basama-
ğa aktarılır. Besin piramidinde yukarı doğru biyokütle 
ve birey sayısı azalırken canlıların vücudunda biriken 
toksin madde miktarı artar.

 ✓ Fotosentez ile güneş enerjisi, üreticiler (bitkiler) ta-
rafından kimyasal enerjiye dönüştürülerek organik 
maddelerin içinde depolanır. Bu nedenle fotosentez 
yapan bitkilere ve bakterilere üreticiler denir.

 ✓ Bitkiler ile beslenen canlılara beslenme yoluyla be-
sin ve enerji aktarılır. Bitkilerle beslenen canlılara 
birincil tüketiciler veya otçullar (otobur) denir. 
Otçullarla beslenen canlılara ikincil tüketiciler ya 
da etçil (etobur), hem etçiller hem de otçullar ile 
beslenen canlılara üçüncül tüketiciler (omnivor)
denir. Beslenme yoluyla enerji ve besinler canlıdan 
canlıya aktarılır. Bu sürece besin zinciri denir. Be-
sin zincirinin her bir beslenme basamağına trofik 
düzey denir. Ölen tüm canlıların bünyesinde depo-
lanmış organik maddeler mantarlar ve bazı bakteri-
ler tarafından tekrar inorganik maddelere dönüştü-
rülerek toprağa verilir. Bu işlemi yapan  bakteri ve 
mantarlara ayrıştırıcılar denir.

Ayrı
ştı

rıc
ıla

r

Üretici

Birincil tüketici

İkincil tüketici

Üçüncül tüketici

Besin zinciri sonucunda doğadan alınan maddeler 
güneş enerjisi kullanılarak besine dönüştürülür, besin 
zincirine katılır ve tekrar doğaya dönerek üreticilerin 
kullanımına sunulur.

Örnek-3 ?
Aşağıdakilerden hangisi besin zincirinin ayrıştırıcı-
lar grubunda yer alan canlılardan biridir?

A) Bakteri B) Ağaç C) Tavşan

D) Kartal E) Yılan

Çözüm-3 

Enerji Akışı

Besin zincirine katılan canlılar beslenme yoluyla organik 
maddeleri ve enerjiyi bir sonraki beslenme basamağına 
aktarır. Canlılar arasındaki bu enerji aktarımına enerji 
akışı denir. Enerji akışı ile ilgili bazı özellikler aşağıda 
verilmiştir.

 ✓ Tüm ekosistemlerin temel enerji kaynağı güneştir.

 ✓ Güneşten yeryüzüne gelen enerjinin %4’ü üreticiler 
tarafından tutularak fotosentez yoluyla enerjiye çev-
rilir.

 ✓ Otçullar (birincil tüketiciler) bitkilerden aldıkları enerji 
ile yaşamsal faaliyetlerini sürdürür.

 ✓ Etçiller (ikincil tüketiciler) otçulların bünyesinde de-
polanmış olan enerjiyi beslenme yoluyla bünyesine 
alarak yaşamsal faaliyetlerde kullanır.

 ✓ Ölen canlıların bünyesindeki enerjinin önemli bir 
kısmı ayrıştırıcılar tarafından kullanılır.

 ✓ Enerji akışı tek yönlüdür.

Isı

Isı

Isı

IsıIsıIsıÜreticiler Otçullar

Ayrıştırıcılar
Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Etçiller
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Örnek-4 ?
Aşağıdaki canlılardan hangisi bulunduğu ekosis-
temde besin piramidinin en üst basamağında yer 
alır?

A) Çekirge B) Yılan C) Fare

D) Sincap E) Kartal

Çözüm-4 

Madde Döngüleri

Su, oksijen, karbon ve azot gibi maddeler cansız or-
tamdan alınır, canlılar tarafından kullanılır ve değişik 
formlarda cansız ortama geri verilir. Maddelerin canlı ve 
cansız ortam arasındaki bu dolaşımına madde döngü-
leri denir.

Su Döngüsü

Hidrosfer, litosfer, biyosfer ve atmosferde bulunan 
suyun bu ana küreler arasında yer değiştirmesine su 
döngüsü denir.

Su döngüsünün temel enerji kaynağı güneş enerjisidir. 
Deniz, göl, akarsu ve toprakta bulunan su buharlaşma 
ile, canlıların bünyesinde bulunan su ise terleme ile 
atmosfere verilir. Havadaki su buharı soğumaya bağlı 
olarak yoğunlaşır. Yoğunlaşan hava kütlesi yağış olarak 
yer çekiminin etkisi ile sıvı veya katı hâlde yeryüzüne 
düşer. Yağış hâlinde düşen su, yüzeysel akış ile deniz 
ve göllere taşınır. Bu suların bir kısmı toprağa sızarak 
yer altı akışına geçer.

Yağış

Yoğunlaşma

Buharlaşma

Yüzeysel akış

Terleme

Sızma
Yer altı akışı

Su Döngüsü

Su döngüsünün temel itici güçleri güneş enerjisi ve yer 
çekimidir. Güneş enerjisi, yeryüzündeki suyun atmos-
fere çıkmasını; yer çekimi, atmosferde yoğunlaşmış 
suyun yeryüzüne inmesini sağlar.

Karbon Döngüsü

Canlı yaşamının temel taşı olan karbon, dört ana küre-
de farklı bileşikler hâlinde bulunur.

Karbonun Bulunduğu Yerler

Atmosferde † Karbondioksit hâlinde bulunur.

Litosferde † Kireç taşı ile kömür, petrol, doğal gaz gibi 
fosil yakıtlar hâlinde bulunur.

Hidrosferde † Karbondioksit ve bikarbonat hâlinde bu-
lunur.

Biyosferde † Organik moleküller hâlinde bulunur.

Fotosentez

Fosil yakıt
kullanımı

Solunum

Organik
karbon

Solunum

Fosil yakıtların
oluşması

Fosilleşme
Fosilleşme

Karbon Döngüsü

 ✓ Atmosferdeki karbondioksit, fotosentez süreci ile 
bitkisel dokulara ve beslenme yoluyla hayvanların 
bünyesine geçer.

 ✓ Canlıların ölmesi ve tortulanması ile litosferde fosil 
yakıtlara dönüşerek depolanır.

 ✓ Fosil yakıtların yakılması ve bikarbonatlı kayaçların 
çözülmesi ile tekrar atmosfere geçer.

 ✓ Litosferde bulunan karbonun bir kısmı, dış kuvvetle-
rin aşındırma faaliyetleri ile denizlere taşınır.

 ✓ Bazı karbon bileşikleri deniz canlılarının vücudunda 
ve kabuklarında birikir. Bu canlıların tortulanması ile 
deniz tabanında kayaçlarda depolanır. Bu karbonun 
döngüye katılım süreci çok uzun sürer.
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Karbonun Tüketildiği Olaylar

 ✓ Bitkilerin fotosentezi

 ✓ Canlı dokularının oluşturulması

 ✓ Canlı kalıntılarının tortulaşması ile fosil yakıt oluşumu

 ✓ Denizlerde bikarbonatlı kayaçların oluşması

 ✓ Deniz kabuklularının kabuk oluşumu

Karbonun Üretildiği Olaylar

 ✓ Canlıların solunumu

 ✓ Ölen organizmaların çürüyerek ayrışması

 ✓ Orman, anız ve bazı maddelerin yanması

 ✓ Fosil yakıtların yanması

 ✓ Karbonatlı kayaçların çözülmesi

 ✓ Volkanik patlamalar

 ✓ Denizler ile atmosfer arasındaki karbon alışverişi

Örnek-5 ?
Hidrosfer, litosfer ve biyosferde bulunan karbonun 
döngüye katılarak atmosfere verilmesinde;

I. bazı deniz canlılarının kabuk oluşturması,

II. bitki ve hayvan kalıntılarının çökerek fosilleşmesi,

III. ölen canlıların ayrışması,

IV. canlıların solunum yapması,

V. su kaynakları içindeki çökeltilerin karbonatlı kayaç-
lara dönüşmesi

süreçlerinden hangileri etkilidir?
A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV

D) IV ve V E) II, III ve V

Çözüm-5 

Oksijen Döngüsü

Atmosferin %21'ini oksijen oluşturur.

Oksijen atmosferde üç şekilde bulunur.

 ✓ Atomik oksijen (O)

 ✓ Moleküler oksijen (O2), solunum ve yanma olayla-
rında kullanılır.

 ✓ Ozon (O3), yeryüzünü güneşten gelen ultraviyole 
ışınlarına karşı korur.

Atmosferik 
Oksijen

Oksijen

Karbondioksit

Fotosentez

Oksijen Döngüsü

Atmosfere verilen oksijenin en önemli kaynağı foto-
sentez olayıdır. Ayrıca güneş ışınlarının su buharıyla 
reaksiyona girmesiyle, su oksijene ve hidrojene ayrılır.  
Buna suyun fotolizi denir. Oksijenin depolandığı en 
önemli alan deniz tabanındaki karbonatlı kayaçlardır.

Oksijenin Tüketildiği Olaylar

 ✓ Canlıların solunum yapması

 ✓ Her türlü yanma olayı

 ✓ Besin maddelerinin yakılması

Oksijenin Üretildiği Olaylar

 ✓ Fotosentez olayı

 ✓ Suyun fotolizi

Azot Döngüsü

Atmosferin %78’ini oluşturan serbest azot (N2) canlılar 
tarafından direkt kullanılamaz. DNA’nın, proteinlerin, 
vitaminlerin ve nükleik asitlerin yapılarının büyük bir 
kısmını oluşturan azotun kullanılabilmesi ve döngüye 
katılabilmesi için öncelikle atmosferik azotun volkanik 
patlamalar, yıldırım düşmeleri sırasında ortaya çıkan 
elektrik deşarjları ile serbest azotun nitrata dönüşmesi 
ve sağanak yağışlar ile toprağa geçmesi gerekir.

Nitrifikasyon

D
en

itr
ifi

ka
sy

on Üretici

Bitkiler kökleriyle 
topraktan nitrat alır.

Atmosferik azot (N2)

Volkanizma

Ayrıştırıcılar

Ölü organizma
(Organik madde)

Etçil
Otçul

Nitrat olan 
toprak

Nitrat
bakterileri

Nitrit 
bakterileri İnorganik 

maddeNitrat 
(NO3)

Amonyak
(NH3)

Nitrit
(NO2)

2

2

3

7

6 5

44

1

Azot Döngüsü
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Toprağa geçen nitrat ve nitrit tuzları azot bağlayıcı bak-
teriler tarafından bitkilerin köklerine bağlanır. Bitkilerin 
bünyesindeki azot, beslenme yoluyla diğer canlılara ge-
çer. Ölen canlıların bünyesindeki azot (amonyak tuzları) 
nitrifikasyon bakterileri tarafından nitrat tuzlarına çevri-
lerek döngüye katılır.

Toprakta biriken azot, denitrifikasyon bakterileri tarafın-
dan serbest azota dönüştürülerek atmosfere salınır.

Ölen canlıların çürümesi ile oluşan amonyak doğru-
dan kullanılamaz çünkü zehirlidir. Bu amonyak nitri-
fikasyon bakterileri tarafından nitrata dönüştürülerek 
tekrar döngüye katılır.

Örnek-6 ?
I. Rüzgâr şiddetinin artması

II. Isınmanın artması

III. Yıldırım düşmesi

IV. Sis oluşması

Yukarıdaki atmosfer olaylarından hangileri azot dön-
güsüne katkıda bulunur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve IV E) III ve IV

Çözüm-6 

Örnek-7 ?
I. Bitkilerin ve bazı bakterilerin fotosentez yapması

II. Yıldırım düşmesi ve volkanik faaliyetler ile meydana 
gelen elektrik deşarjları

III. Ölen canlıların bünyesindeki amonyak tuzlarının nit-
rata dönüştürülmesi

IV. Bitkilerdeki nitrat ve nitrit tuzlarının beslenme yoluy-
la diğer canlılara taşınması

V. Suyun fotolize uğraması ile su içindeki nitratın  at-
mosfere verilmesi

Yukarıdaki süreçlerden hangileri azot döngüsünün 
aşamaları içinde yer almaz?

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

D) III ve IV E) IV ve V

Çözüm-7 

MADDE DÖNGÜLERİNE İNSAN 
MÜDAHALELERİ

İnsanın Su Döngüsüne Etkileri

 ✓ Yer altı sularının tarımsal sulamada aşırı kullanıl-
ması sonucunda birçok yerde su kaynakları hızla 
azalmıştır. Bu durum kuraklık tehlikesini ortaya çı-
karmıştır. Sulamanın artması ve yaygınlaşması su 
kaynaklarının potansiyelini zorlamaktadır.

 ✓ Nüfus artışı ve kentleşmenin artması ile içme ve 
kullanma suyu tüketimi artmıştır. Bu nedenle tatlı su 
kaynaklarından sürekli daha fazla miktarda su kul-
lanılmaktadır.

 ✓ Kentleşmenin artması sonucu geniş alanlar beton 
ve asfalt ile kaplanmıştır. Bu nedenle yer altı suları-
nın beslenmesi azalırken sel ve taşkınlar artmıştır.

 ✓ Tarımda ve kentlerde aşırı yer altı suyu kullanılması 
yer altı sularını tüketmektedir.

 ✓ Kıyı bölgelerde yer altı sularının aşırı kullanılması 
sonucu yer altı sularına tuzlu su karışmıştır.
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 ✓ Sanayi tesislerinden gelen sıcak sular, su kaynak-
larındaki canlıların ölmesine neden olur. Zehirli kim-
yasallar ve ağır metal içeren sular, su kaynaklarının 
kirlenmesine ve sağlık sorunlarına neden olur.

 ✓ Akarsuların üzerine kurulan baraj sayısının artma-
sı ve yanlış kurulan barajlar nedeniyle akarsuyun 
aşağı kısımlarına ulaşan suyun mineral ve alüvyon 
miktarı azalmaktadır. 

 ✓ Sulak alanlar yer altı sularının dengesini sağlar, sel 
ve taşkınları önler, çevrenin nem oranını artırır. Ay-
rıca zehirli maddeleri ve tortulları tutarak su kalitesini 
korur. Sulak alanların kurutulması sonucunda eko-
lojik denge bozulur ve bazı ekosistemler yok olur.

Örnek-8 ?
I. Organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması

II. Baraj çevrelerinin ağaçlandırılması

III. Yer altı sularının tarımda ve kentlerde aşırı kullanı-
mının yaygınlaşması

IV. Sulak alanların su kazanımı ve su kaybı dengesinin 
korunması

V. Kurulan barajlar ile deltalara ve akarsuların aşağı 
kesimlerine ulaşan su miktarının azaltılması

Yukarıdaki faaliyetlerden hangileri insanların su 
kaynaklarına olan olumsuz müdahaleleri arasında 
yer alır?

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

D) III ve V E) IV ve V

Çözüm-8 

Örnek-9 ?
Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak ko-
yu renkle gösterilmiştir.

I

II III
IV

V

• Yağmur ormanlarının hızla tahrip edilmesi sonucun-
da toprak tarafından yeterince emilemeyen yağmur 
suları yüzeysel akışa geçerek yer altı sularının bes-
lenmesini azaltır.

• Hızlı nüfus artışı ve kentleşme ile beraber geniş bir 
alanın betonlaşması, yer altına sızan suların mikta-
rını azaltarak yer altı suyunun beslenmesine engel 
olmaktadır.

• Akarsular ve sulak alanlardan yararlanarak tarımda 
aşırı su kullanımı, kaynakların potansiyelini azalt-
maya başlamıştır.

• Sanayi tesislerinde enerji olarak yakılan kömürden 
çıkan karbon gazı, atmosferdeki CO2 gazı oranının 
artmasına neden olur.

Buna göre yukarıda haritadaki numaralanmış böl-
gelerin hangisi ile ilgili bilgi verilmemiştir?

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

Çözüm-9 

İnsanların Karbon Döngüsüne Müdahalesi

Karbon Döngüsünü Bozan Faaliyetler

 ✓ Termik santrallerden elektrik üretimi

 ✓ Orman tahribatının artması

 ✓ Motorlu taşıtların egzoz gazları

 ✓ Pirinç tarlalarındaki metan gazı çıkışı

 ✓ Anız yakılması

 ✓ Konutlarda ve sanayide fosil yakıt kullanılması
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Karbon Döngüsünün Bozulmasının Sonuçları

 ✓ Küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği

 ✓ Sera etkisi

 ✓ Ozon tabakasının seyrelmesi

 ✓ Hava kirliliğinin artması

 ✓ Buzulların erimesi

 ✓ Deniz seviyesinin yükselmesi

İnsanların Azot Dolaşımına Müdahalesi

İnsanların azot dolaşımına müdahalesi, döngüyü 
önemli ölçüde bozarak atmosfere salınan azot mikta-
rının artmasına neden olmuştur. İnorganik azot gübre-
lerinin kullanımıyla tarımsal ve endüstriyel süreçler so-
nucu oluşan azot, bu artıştaki en önemli faktördür. Aşırı 
miktarda azot kullanımı, nehir ve göllerin asit etkisine 
maruz kalmasına ve sera etkisi yapan azot oksit gaz 
konsantrasyonunun artmasına neden olmaktadır. Ayrı-
ca bu durum, deniz kenarlarında zehir etkisi yapan alg 
ve diğer zararlı otların artmasına neden olmaktadır.

SU EKOSİSTEMLERİ*

SU EKOSİSTEMİ

Tuzlu Su (Denizel)
Ekosistemleri

Tatlı Su (Karasal)
Ekosistemleri

• Denizler
• Okyanuslar

• Akarsular
• Göller
• Bataklıklar

Tuzlu Su Ekosistemleri

 ✓  Tuzlu su ekosistemlerinde canlı çeşitliliği; suyun sı-
caklığı, tuzluluğu, derinliği ve ışık miktarına bağlıdır.

 ✓ Denizler ve okyanuslarda 200 metre derinliğe kadar 
olan yerler canlı çeşitliliğinin fazla olduğu bölgeler-
dir.

 ✓ Tuzlu su ekosistemlerinde özellikle tropikal kuşakta 
bulunan mercan resifleri biyoçeşitliliğin en fazla ol-
duğu alanlardır.

 ✓  Besin ve oksijen bakımından zengin olan sıcak ve 
soğuk okyanus akıntılarının karşılaşma alanlarında 
biyoçeşitlilik fazladır.

 ✓  Deniz ve okyanus yüzeyindeki dalgalanmalar so-
nucunda sürekli hava kabarcıkları ile havaya fazla 
miktarda mineral tuzları salınır. Aerosol adı verilen 
bu tuz kristalleri nemin yoğunlaşmasında önemli bir 
bir paya sahiptir. Aerosoller karalardan aşınma ve 
yıkanma ile taşınan minerallerin tekrar karaya taşın-
masını sağladığı için tarımsal üretimi artırır.

Tatlı Su Ekosistemleri

 ✓  Akarsu ekosistemlerinde biyoçeşitlilik suyun derinli-
ği ve akış hızına bağlıdır. Yatak eğiminin fazla oldu-
ğu ve suyun bulanık olduğu kısımlarda biyoçeşitlilik 
azdır. Akarsuların yukarı çığırlarında biyoçeşitlilik az 
iken ağız kısımlarında tatlı ve tuzlu su karıştığı için 
biyoçeşitlilik fazla olur. 

 ✓  Göl ekosistemlerinde biyoçeşitlilik; gölün derinliği, 
suların sıcaklığı, gölün bulunduğu yer ve gölün gi-
değen durumuna bağlıdır. Göllerde ancak mikros-
kop ile görülen bol miktarda fitoplankton ve zoop-
lankton bulunur.

 ✓ Bataklık alanların da içinde yer aldığı sulak alanlar 
(hidrobiyom) taban suyu seviyesinin yüksek olduğu 
alanlardır. Sulak alanlar kıyılardan başlayıp dağların 
yüksek kesimlerinde suların birikebildiği çukurlukla-
ra kadar uzanır. Sulak alanlardaki ekosistem ken-
dine özgü olduğu için su ekosistemleri ile karasal 
ekosistemler arasında geçiş teşkil eder.

Ramsar Sözleşmesi

Sulak alanlar; çekilmiş hâlde ve derinliği 6 metreden az 
olan doğal ya da yapay, devamlı ya da seçici; tatlı, acı 
veya tuzlu durgun veya akıntılı bütün suların yanısıra 
bataklık, sazlık ve turbalık alanlar ile denizlerin gelgit 
hareketlerinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen 
derinlikteki kısımları kapsamaktadır.

Ramsar Sözleşmesi kriterlerine göre Türkiye'de ulus-
lararası öneme sahip 135 sulak alan belirlenmiştir. 
Bu sulak alanların büyük bir çoğunluğu, barındırdığı 
su kuşları ve balık türleri açısından uluslararası öne-
me sahiptir. Türkiye'de sulak alanlar birçok tehdit ile 
karşı karşıyadır. Bu tehditlerin en önemlileri; kurutma 
faaliyetleri, kaçak avlanma ve tarım alanlarından ge-
len kimyasal maddelerle su kalitesinin bozulmasıdır.

Ramsar Sözleşmesi kapsamında bulunan Türkiye'deki 
sulak alanlar aşağıda verilmiştir.

Göksu Deltası (Mersin) Akyatan Lagünü (Adana)
Burdur Gölü Uluabat Gölü (Bursa)
Seyfe Gölü (Kırşehir) Gediz Deltası (İzmir)
Manyas Gölü (Balıkesir) Meke Maarı (Konya)
Sultan Sazlığı (Kayseri) Yumurtalık Lagünleri (Adana)
Kızılırmak Deltası (Baf-
ra-Samsun)

Kızören Obruğu (Konya)

Kuyucuk Gölü (Kars) Nemrut Kalderası (Bitlis)

TEST - 2’Yİ ÇÖZEBİLİRSİNİZ.
ÖRNEKLERİN CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9
D A A E C B A D E

* Coğrafya-2 konusudur.
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1. Biyoçeşitliliği bir bölgedeki coğrafi şartlar belirler.

IV

V

I

III

II

Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış 
bölgelerin hangisinde biyoçeşitliliğin daha faz-
la olduğu söylenebilir?

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

2. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde biyoçeşitlili-
ğin az olması diğerlerinden farklı bir etken ile 
açıklanır?

A) Büyük Sahra

B) Arabistan Yarımadası

C) Orta Avustralya

D) Orta Şili (Atakama)

E) Himalayalar

3. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit 
eden beşerî etkenler arasında yer almaz?

A) İntansif tarım uygulamaları

B) Madencilik faaliyetleri

C) Volkanik faaliyetler

D) Kentleşmenin artması

E) Sanayileşme faaliyetleri

4. Aşağıdaki canlılardan hangisinin yaşadığı bi-
yom Ekvator'a daha uzaktır?

A) Fok B) Kanguru C) Panda

D) Çita E) Zürafa

5. Biyoçeşitlilik ile ilgili verilen aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Canlıların yoğun olarak yaşadığı alan toprak 
yüzeyinden 100 metre derinlik ile 10 metre yük-
sekliğe kadar olan kısımdır.

B) Bir canlının veya popülasyonun doğal olarak 
yaşadığı ve neslini devam ettirdiği alana habi-
tat denir.

C) Ekosistem, belirli bir bölgedeki canlılar ile bu 
canlıların sürekli etkileşim hâlinde olduğu can-
sız çevreden oluşur.

D) Belirli bir iklim bölgesinde yaşayan hayvanların 
tamamı bu bölgenin faunasını oluşturur.

E) Biyoçeşitlilik; bir bölgedeki genlerin, türlerin, 
ekosistemlerin ve ekolojik olayların çeşitliliğidir.

6. Haritada gösterilen X bölgesindeki biyoçeşitlilik, Y 
bölgesine göre daha fazladır.

Y

X

Bu durum X bölgesinin;

I. engebenin fazla olması,

II. sıcaklık ortalamasının yüksek olması,

III. nem ve yağış değerlerinin fazla olması

özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

7. Biyoçeşitlilik bakımından zengin olan bir bölge 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yüksek enlemlerde yer alır.

B) Yıl boyunca sıcaklık, nem ve yağış fazladır.

C) Yıllık ve günlük sıcaklık değişimleri fazladır.

D) Toprak, mineral yönünden fakirdir.

E) Taban su seviyesi düşüktür.
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8. Aşağıdaki kavram haritasında canlıların yeryüzüne 
dağılışı üzerinde etkili olan fiziki faktörler gösteril-
miştir.

Fiziki Faktörler

İklim
değişiklikleri

İklim

Yer şekilleri

Sular Toprak
I

II

III

IV

V

Kavram haritasında numaralanmış faktörlerin 
hangisinde hata yapılmıştır?

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

9. I. Kısa boylu ağaçlar ve çalılar

II. Boreal ormanlar (tayga)

III. Likenler, kaya yosunları ve otlar

IV. Yağmur ormanları

Yukarıda doğal bitki örtüleri verilen biyomlar-
dan hangileri tropikal kuşakta yer almaz?

A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III

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

10. Orta Anadolu'nun bazı dağlık ve plato alanlarında 
deniz kabukluları ve balık fosillerine rastlanmıştır.

Bu durum canlıların yeryüzüne dağılışını belir-
leyen aşağıdaki coğrafi etkenlerden hangisi ile 
ilgilidir?

A) Paleocoğrafya B) Yer şekilleri

C) İklim D) Toprak yapısı

E) Biyolojik faktörler

11. I. Tropikal yağmur ormanlarında tahribatın art-
masına bağlı olarak bazı türlerin yok olması

II. Sıradağların denize dönük yamaçlarında canlı 
tür ve çeşitliliğinin diğer yamaçlardan fazla ol-
ması

III. Buzul Çağı'nda bazı canlı türlerinin neslinin tü-
kenmesi

IV. Türkiye’de relikt (kalıntı) bitki türlerinin fazla ol-
ması

Yukarıda canlıların dağılışı ile ilgili verilen ör-
neklerden hangileri paleocoğrafya faktörlerini 
açıklamak için kullanılabilir?

A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III

D) II ve III E) III ve IV

12. Biyom X----

Flora
Kısa yaz döneminde yeşeren likenler, 
kaya yosunları ve otlar

Fauna
Ren geyiği, misk öküzü, kutup ayısı 
ve bazı kuşlar

Kavram haritasında “X” harfi ile belirtilen yere 
aşağıdaki biyomlardan hangisi yazılmalıdır?

A) Kutup

B) Çalılık

C) Tundra

D) Ilıman (karışık) orman

E) Ilıman çayır

13. 

Haritada dağılışı gösterilen biyom ile ilgili aşa-
ğıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Bitkilerin kök sistemleri çok gelişmiştir.

B) Orman altı florası; gelişmiş, uzun boylu bitkiler-
den oluşur.

C) Bitkiler, geniş yapraklı olmasına karşın yaprak 
dökümü görülmez.

D) Uzunlukları 30-40 metreyi geçen geniş yapraklı 
ağaçlar yaygındır.

E) Tropikal kuşlar, böcekler, sürüngenler, şem-
panze, orangutan ve jaguar gibi hayvanlar 
yaşar.



15

01

Ders İşleme Föyü | Coğrafya 

Test - 2

1. 

IV

IIIII

V

I

Kuraklığa dayanıklı ve yapısında su depolama 
özelliği bulunan bitkilerin yukarıdaki haritada 
numaralanmış bölgelerin hangisinde yaygın 
olduğu söylenemez? 
A) I B) II C) III D) IV E) V

2. 

Deniz

I II III IV
V

Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen akar-
su üzerindeki numaralanmış alanların hangi-
sinde canlı tür ve çeşitliliğinin daha fazla oldu-
ğu söylenebilir?

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

3. Aşağıdakilerden hangisi insanların atmosfer-
deki karbon miktarını artıran faaliyetlerinden 
biridir?

A) Linyitle çalışan termik elektrik üretiminin artması

B) Maden aramalarında kimyasal madde kullanıl-
ması

C) Yer altı sularının aşırı kullanılması

D) Sığ kıyıların doldurulması

E) Nadasa ayrılan alanların azaltılması

4. Karbon döngüsünde yer alan aşağıdaki olay-
lardan hangisi karbon tüketimine örnek olarak 
verilebilir?

A) Fosil yakıtların oluşumu

B) Hayvanların solunum yapması

C) Orman yangınları

D) Karbonatlı kayaçların ayrışması

E) Kömür ve petrol gibi madenlerin yakılması

5. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemde inorga-
nik maddeleri kullanarak organik maddelere 
(besin) dönüştüren canlılar arasında yer alır?

A) Hepçiller B) Üreticiler

C) Otçullar D) Ayrıştırıcılar

E) Etçiller

6. Aşağıda bir ekosistemde yer alan besin zinciri 
gösterilmiştir.

Ot ₺ Çekirge ₺ Kurbağa ₺ Yılan ₺ X

Bu besin zincirinde X ile gösterilen bölüme 
aşağıdaki canlılardan hangisi getirilebilir?

A) Bakteriler B) Meşe C) Kartal

D) Tavşan E) Fare

7. Besin zincirinde bitkilerin ve bazı bakterilerin üret-
miş olduğu enerji, beslenme yoluyla canlıdan can-
lıya aktarılır. Bazı alanlarda besin zinciri kesintiye 
uğrar.

Buna göre aşağıdaki alanların hangisinde 
enerji üretimi yıl boyunca kesintiye uğramadan 
devam eder?

A) Amazon Havzası B) Sibirya

C) Kuzey Kanada D) Orta Asya

E) İskandinav Yarımadası

8. Bitkiler ve bazı bakteriler, fotosentez olayıyla orga-
nik maddeleri üreterek besin zincirini başlatır.

Buna göre fotosentez olayı ile ilgili aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Su ve karbondioksit kullanılır.

B) Fotosentez sonucunda oksijen ve besin üretilir.

C) Yeşil bitkilerden bir bölümü fotosentez yapmaz.

D) Topraktan alınan su ve mineraller güneş ener-
jisi yardımıyla organik maddelere dönüştürülür.

E) Fotosentez, yapısında klorofil bulunan bitki 
hücrelerinde gerçekleşir.
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9. Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki azotun en 
önemli kaynağıdır?

A) Atmosfer B) Ayrıştırıcılar C) Toprak

D) Denizler E) Bitkiler

10. Aşağıdaki tabloda karbonun ortamı ve bulunma 
şekilleri gösterilmiştir.

Ortam Karbonun Bulunma Şekli

Atmosfer Karbondioksit

Hidrosfer Karbondioksit ve bikarbonat

Biyosfer Organik moleküller

Litosfer ?

Buna göre tabloda “?” ile belirtilen yere aşağı-
dakilerden hangisi yazılamaz?

A) Linyit B) Petrol C) Kalker

D) Krom E) Fosiller

11. Su döngüsünün ekosistemler üzerindeki et-
kilerine aşağıdakilerden hangisi örnek verile-
mez? 

A) Fotosentez olayı için gereklidir.

B) Yağış oluşumunu sağladığından ekosistemlerin 
sürekliliği için gereklidir.

C) İnorganik maddelerin, organik maddelere dö-
nüştürülmesinde  kullanılan suyu sağlar.

D) Kayaçların ayrışarak toprağa dönüşmesini sağ-
lar.

E) Fosil yakıtların oluşumunu ve karbonun depo-
lanmasını sağlar.

12. I. Suyun fotolizi

II. Yeşil yapraklı bitkiler ve bazı bakterilerin foto-
sentez yapması

III. Yıldırım düşmeleri ve volkanik faaliyetler

IV. Ölen canlıların çürümesi ile oluşan amonyağın 
nitrit ve nitrata dönüştürülmesi

Yukarıdaki süreçlerden hangileri azot döngüsü 
ile ilgilidir?

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

D) II ve IV E) III ve IV

13. Aşağıdaki şekilde su döngüsünün aşamaları nu-
maralarla gösterilmiştir.

I

II

Buna göre I ve II numaralı bölümlere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?

I II

A) Terleme Buharlaşma

B) Yoğunlaşma Yer altı akışı

C) Yağış Terleme

D) Yoğunlaşma Yüzeysel akış

E) Yağış Yoğunlaşma

14. Aşağıdakilerden hangisi insanların biyoçeşit-
liliğe yapmış olduğu olumsuz etkilerden biri 
değildir?

A) Atık suların su kaynaklarına karışması

B) Doğal miras alanlarının oluşturulması

C) Orman tahribatının artması

D) Tarımda aşırı gübre ve ilaç kullanımı 

E) Enerji ihtiyacının fosil yakıtlardan karşılanması


