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BIYOÇEŞITLILIK

✓ Biyosfer (canlılar küresi), canlıların yaşadığı doğal ortamdır. Biyosfer; litosfer, atmosfer ve hidrosferle etkileşim hâlindedir.

✓ Biyosferin sınırları kesin değildir. Karalarda yaşayan canlılar, atmosferin 6500 metre yüksekliğine kadar yaşar. Daha yükseklerde
sıcaklık, basınç ve oksijen miktarı azaldığı için canlıların yaşaması zorlaşır.

✓ Hidrosferde biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yer genelde Güneş ışınlarının ulaşabildiği 200 metre derinliğe kadar olan sığ denizlerdir.
Denizlerde daha derinlere inildikçe ışığın, oksijenin ve sıcaklığın azalması ile su basıncının artması canlıların azalmasına neden olur.
Litosferin üst kısmında bitkiler yaşarken bazı hayvanlar da toprak örtüsünde yaşar.

✓ Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki canlı türlerinin ekosisteminin çeşitliliğidir. Genelde nemli ve sıcak iklim bölgesinden kurak ve soğuk
iklim bölgelerine geçildikçe biyoçeşitlilik azalır. Ekvator çevresindeki denizlerle ve mercan resiflerinin olduğu denizlerde biyoçe-
şitlilik daha fazla olur.

Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler

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 faaliyetleri
• Diğer canlılar

Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler

Fiziki (Doğal) Faktörler

Iklim

✓ Sıcaklık ve yağış, karalardaki canlıların yaşamını etkileyen en önemli iklim elemanlarıdır. Yeryüzündeki bitkilerin büyük bir kısmı
yaşamlarını 7 °C ile 38 °C arasında, hayvanların büyük bir kısmı ise 0 °C ile 50 °C arasındaki sıcaklıklarda sürdürmektedir. Bitki-
lerin bir çoğu yıllık ortalama yağışın 200 milimetrenin altında olduğu yerlerde yaşayamamaktadır.

✓ Dünyada biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yer tropikal yağmur ormanlarıdır. Yağmur ormanlarında yağışın fazla olması, orman altı
bitkilerinin de fazla olmasına neden olmuştur. Yıl boyunca sıcak olan yağmur ormanlarında otçullar ve etçiller de oldukça fazladır.
Çöllerde yağışın az olması, kutup ve tundralarda sıcaklıkların düşük olması biyoçeşitliliğin azalmasına neden olmuştur.

✓ Hayvanların göçleri, iklime ve mevsimlere göre değişir. Örneğin savanlarda yaşayan hayvanlar, kış mevsiminde kuraklık yaşan-
dığı için göç etmek zorunda kalır. Orta kuşakta yaşayan bazı kuş türleri hava soğuduğunda Ekvator’a, ısındığında ise kutuplara
doğru göç eder.

✓ Işığın miktarı ve süresi canlı yaşamını etkiler. Bitkiler; çimlenme, çiçek açma ve gelişme sürecinde ışığa ihtiyaç duyar. Bitkiler,
fotosentezle Güneş ışınlarından aldıkları enerjiyi kullanarak organik madde üretir.

✓ Rüzgârlar, polen ve tohumların taşınmasını sağlayarak bitkilerin yayılışını; sıcaklık ve nemi taşıyarak da bitki ve hayvanların da-
ğılışını etkilemektedir.
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Yeryüzü Şekilleri

 ✓ Yükselti arttıkça sıcaklığın azalması ve belli bir yüksekliğe kadar yağışın artması, canlıların dağ yamacında çeşitlenmesini sağla-
mıştır. Dar ve derin vadilerde biyoçeşitlilik diğer yerlerden daha fazladır. Bu yerlerde ve yüksek alanlarda relikt ve endemik canlılar 
fazla olur.

 ✓ Yeryüzü şekillerinin engebesinin fazla olduğu alanlarda kısa mesafelerde farklı iklim tipleri ortaya çıktığı için bitki ve hayvan çe-
şitleri düz alanlara göre daha fazladır.

 ✓ Bakı, dağların güneşe dönük olma durumudur. Güneşe bakan yamaçlarda sıcaklık ve güneşlenme süresi daha fazla olduğu için 
bu yamaçlarda ışık ve sıcaklık isteği daha fazla olan canlılar yaşar. Ayrıca güneşe dönük yamaçlarda bitki üst sınırı daha yüksektir.

 ✓ Dağların uzanış doğrultusu, canlıların dağılışını etkiler. Yüksek ve kıyıya paralel uzanan dağların denize bakan yamaçlarında 
yağış miktarı daha fazla olacağından biyoçeşitlilik de diğer yamaçlara göre daha fazla olur.

ÖRNEK-3 

Genel olarak engebenin fazla olduğu alanlarda yağış, sıcaklık, 
nem gibi iklim elemanları kısa mesafelerde değişiklik gösterdiği 
için bu alanlarda engebenin az olduğu alanlara göre biyoçeşit-
liliğin daha zengin olması beklenir.

I

II

III
IV

Haritada numaralandırılan alanların hangilerinde bu nedene 
bağlı olarak biyoçeşitliliğin daha zengin olduğu söylenebilir?

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

D) II ve IV E) III ve IV
(2020-AYT/Sosyal Bilimler-1)

ÖRNEK-4 

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

Y

X

Bu durum X bölgesinin;
I. engebenin az 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

ÖRNEK-1 

Tropikal Yağmur Ormanları, bitki ve hayvan türleri bakımından 
Dünya’nın en zengin alanlarıdır.

Bu alanların tür bakımından zengin olmasının nedenleri 
arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Mutlak konumları

B) Sürekli yağış almaları

C) Su kaynaklarının bolluğu

D) Tarımın yaygın olması

E) Yıllık sıcaklık farklarının düşük olması
(2019-AYT/Sosyal Bilimler-2)

ÖRNEK-2 

Yıllık ortalama yağışın 200 mm’nin altına düştüğü alanlarda 
bitkilerin pek çoğu yaşayamaz.

Haritada numaralandırılan alanların hangisinde belirtilen ko-
şuldan dolayı bitki yaşamının daha sınırlı olduğu söylenebilir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

(2021-AYT /Sosyal Bilimler-2)
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Sular

 ✓ Suların yeryüzüne dağılışı ile canlıların dağılışı arasında sıkı bir ilişki vardır. Canlıların bazıları karada bazıları suda yaşarken 
bir kısmı da hem suda hem de karada yaşamaktadır. Canlıların bünyesindeki suyun yeteri miktarda olmaması, canlıların hayati 
fonksiyonlarını tehlikeye sokar.

Toprak

 ✓ Bitkiler ve hayvanlar için toprak ayrı öneme sahiptir. Bazı hayvanlar yaşamlarının belli bir dönemini toprak içinde sürdürürken otla 
beslenen hayvanlar, bitki örtüsünün gür ve verimin yüksek olduğu toprakları tercih eder. Bitkiler, besin maddelerinin ve suyun 
önemli bir kısmını topraktan alır. 

 ✓ Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri de canlıların yaşam alanlarını etkiler. Örneğin kireçli topraklarda yetişen bitkiler, asitli 
topraklarda daha az yetişir.

Paleocoğrafya

Kıtaların Kayması

 ✓ Günümüzden 250 milyon yıl önce I. Jeolojik Zaman’da Pangea adı verilen tek kıta ve bu kıtayı çevreleyen tek bir okyanus bu-
lunmaktaydı. Bu kıta zamanla parçalanarak çok sayıda kıtaya bölünmüştür. Kıtalar birbirinden uzaklaşınca hayvan türlerinin de 
bulunduğu sahalar birbirinden uzaklaşmış, ayrıca farklı canlı türleri ortaya çıkmıştır.

Iklim Değişiklikleri

 ✓ İklim değişiklikleri olduğunda canlılardan bazılarının yayılış alanları genişler, bazılarının yayılış alanı daralır. Bazıları da yeni iklim 
koşullarına uyum sağlayamadıkları için yok olur. Dinozorlar ve mamutlar bu şekilde yok olan canlılardandır.

 ✓ Sıcak ve nemli iklim koşullarının görüldüğü Tersiyer’de çöl alanları daralırken tropikal yağmur ormanları daha geniş alana yayıl-
mıştır. Kuvaterner’de, iklim değişikliğiyle yaşanan Buzul Dönemi’nde canlılar Ekvator’a göç etmişlerdir. Buzullar eriyince bu göç 
tekrar kutuplara ve dağların yüksek kesimlerine doğru olmuştur.

 ✓ Buzul dönemlerinin diğer etkisi, kıyı seviyelerinin değişmesine neden olmasıdır. Deniz seviyesinin çekilmesiyle bazı karaların arasın-
daki boğazlar kara hâline gelmiş, böylece karalar arasında canlı geçişi olmuştur. Örneğin Bering Boğazı buzul dönemlerinde deniz 
seviyesi alçalınca kara hâline gelince bunun sonunda Alaska (Kuzey Amerika) ve Sibirya (Asya) arasında canlılar göç etmiştir.

 ✓ Günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliği yaşanmaktadır. Bu durumda bazı canlılar daha uygun koşulların bulunduğu alan-
lara göç etmişlerdir. Bazı türlerin de sayıları azalmıştır.

ÖRNEK-5 

Bilimsel çalışmalar orta kuşaktaki biyoçeşitliliğin 100-135 bin 
yıl önce çok daha farklı olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan 
polen analizi ve relikt bitki topluluklarının değerlendirilmesiyle 
o dönemde daha gür bir bitki örtüsünün bulunduğu sonucu-
na ulaşılmıştır.

Buna göre, sözü edilen farklılığın nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Deniz seviyesinde görülen değişimler

B) Toprak oluşum hızının değişmesi

C) Küresel iklimde görülen değişiklikler

D) Epirojenik hareketlerin yavaşlaması

E) Kıtaların konumlarının değişmesi

(2015-LYS4)

ÖRNEK-6 

Aşağıdaki haritada tropikal iklimin etkili olduğu bazı alanlar ye-
şil renkle gösterilmiştir.

Bu iklimin etkili olduğu alanlardaki doğal bitki örtüsü için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tür sayısı fazladır.

B) Bitkilerin büyümesi hızlıdır.

C) Yetişme dönemi kesintisizdir.

D) İğne yapraklı ağaçlar yaygındır.

E) Yıl boyunca yeşil kalırlar. (2015-LYS3)
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Biyolojik Faktörler

Insanlar

 ✓ İnsanların, bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılışında olumlu ve olumsuz etkileri vardır. İnsanların biyoçeşitliliğe olumsuz et-
kileri; aşırı avlanma, ormanların ve otlakların tahrip edilmesi, havayı kirletmesi gibi beşerî faaliyetlerin canlı türlerini azaltmasıdır.

 ✓ İnsanların biyoçeşitliliğe olumsuz etkilerinden biri de kanallar açmalarıdır. Örneğin 1869’da Süveyş Kanalı açıldıktan sonra bu 
kanalın birbirine bağladığı Kızıldeniz ile Akdeniz arasında göç başlamış ve bazı canlı türleri diğerlerine zarar vermiştir.

 ✓ İnsanların canlılar üzerinde olumsuz etkileri olduğu gibi olumlu etkileri de vardır.

 ✓ İnsanların biyoçeşitlilik üzerindeki olumlu etkileri;

• nesli tükenmekte olan hayvanları koruma altına alması,

• doğal koruma alanlarını oluşturması, 

• biyoçeşitliliğin azalmasını önleyici yasalar çıkarması,

• bölgesel ve küresel sözleşmeler imzalayarak biyoçeşitliliği koruması

şeklinde sıralanabilir.

ÖRNEK-7 

Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renk-
le gösterilmiştir.

Bu alanların hangilerinde, insan faaliyetlerinin biyoçeşitli-
liğe olan olumsuz etkilerinin daha az olması beklenir?

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

D) III ve V E) IV ve V

(2018-AYT/Sosyal Bilimler-2)

ÖRNEK-8 

Bir bölgedeki biyoçeşitliliği etkileyen en önemli iklim elemanla-
rı sıcaklık ve yağıştır. Yıl boyunca sıcaklığın yüksek ve yağışın 
fazla olduğu bölgelerde biyoçeşitlilik fazla olur.

IV

V

I

III

II

Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış bölgelerin 
hangisinde biyoçeşitliliğin daha fazla olduğu söylenebilir?

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

Diğer Canlılar

Canlılar arasındaki etkileşim, biyoçeşitliliği etkiler. Örneğin bazı kuşlar bitkilerin tohumlarını taşıyarak bitkilerin yayılmasını sağlar. 
Bitkilerin çeşitli ve gür olduğu bölgelerde hayvan türleri de çeşitlidir. Bazı otçulların, bitkileri aşırı tüketmeleri bu bitkilerin azalmasına 
neden olur.

Biyomlar

 ✓ Biyom, benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgelere denir.

 ✓ Biyomlar, karasal ve su biyomları olmak üzere iki gruba ayrılır. Karasal biyomlar Ekvator’dan kutuplara doğru kuşaklar oluşturur 
ve genelde bitki örtüsüne göre adlandırılır.

 ✓ Su biyomları da suyun özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları olarak sınıflandırılır.
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Biyomların Dağılışı

Karasal Biyomlar Özellikleri Bitki Örtüsü Hayvan Türleri

Tropikal yağmur 
ormanları biyomu

Ekvator’un 10° kuzey ve güneyindeki böl-
geler arasında görülür. Yıl boyunca sıcak 
ve yağışlıdır. Biyoçeşitliliğin en fazla oldu-
ğu biyomdur.

Yıl boyunca yeşil kalan 50-60 metre 
boyundaki geniş yapraklı ağaç top-
lulukları ile zengin orman altı flora-
sından oluşur.

Şempanze, orangutan, leopar, 
sürüngenler, tropikal kuşlar, ja-
guar, kaplan, kelebekler ve bö-
ceklerdir.

Savan biyomu

Her iki yarım kürede 10°-20° enlemleri ara-
sında görülür. Yazları yağışlı, kışları kurak 
geçen biyomda sıcaklık yıl boyunca yüksek-
tir.

Yağışlı yaz döneminde yeşeren 
uzun boylu ot toplulukları ile yer yer 
çalı ve ağaç grupları bulunur.

Fil, aslan, su aygırı, gergedan, 
çita, zebra, zürafa, antilop tür-
leri, ceylan, timsah, babun ve 
deve kuşudur.

Çöl biyomu

Dönenceler çevresindeki tropikal çöller ile 
orta kuşak karalarının iç kısımlarındaki çöl-
ler olmak üzere iki gruba ayrılır. Yıllık yağış 
miktarı çok azdır ve günlük sıcaklık farkı 
çok fazladır.

Kuraklığa dayanıklı otlar ve kaktüs-
lerdir. Su depolayan yüzeyleri iğneli 
ve kökleri derin olan bitkilerdir.

Deve, kertenkele, örümcek, ak-
baba, yılan, karınca, akrep ve 
tilkidir.

Yaprak döken 
orman biyomu

Ilıman kuşakta okyanusal iklim bölgesinde 
görülür. Yıl boyunca yağış fazladır. Yazlar 
serin ve kışlar ılık geçer.

Geniş yapraklı ağaçlardır. Orman 
altı florası bakımından zengindir. 
Ağaçlar, kışın yapraklarını döker.

Bozayı, tilki, kartal, köstebek, 
sincap, sansar, geyik, karaca, 
tavşan, yılan ve böceklerdir.

Çalı biyomu

Akdeniz iklimi bölgesinin biyomudur. Her 
iki yarım kürede 30°-40° enlemleri arasın-
da görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık 
ve yağışlıdır.

Maki ve garig adı verilen çalılar ile 
bodur ağaçlardır. Yapraklarını yıl 
boyunca dökmez.

Kurt, çakal, dağ keçisi, domuz, 
yabani koyun, kokarca, puma, 
böcekler, sürüngenler ve kuş 
türleridir.

ÖRN
EK



01

6 Ders İşleme Föyü | Coğrafya

Ilıman çayırlar biyomu
Orta kuşakta, yağışların az olduğu yarı ku-
rak iklim bölgelerinde görülür. 

Bu biyom yağışlarla yeşeren bozkır, 
çayır ve preri gibi kısa ot toplulukla-
rından oluşur. Yaz yağışlarıyla yeşe-
ren yüksek ot topluluklarıdır. 

Lama, bizon, geyik, kanguru, bu-
falo, yabani at ve kuşlardır.

İğne yapraklı orman 
biyomu

Sert karasal iklimin biyomudur. Yazlar kısa  
ve serin, kışlar uzun ve soğuktur.

Yıl boyunca yeşil kalan iğne yapraklı 
ağaçlardır. Sibirya ve Kanada’da bu 
ağaçlar tayga (boreal) olarak adlan-
dırılır.

Ayı, tilki, kar tavşanı, geyik, sa-
mur, vizon, vaşak, kurt, kunduz 
ve kartaldır.

Tundra biyomu
Kutup altı iklim bölgelerinde görülür. Sıcak-
lıklar genelde 0 °C’nin altındadır. Yazın bir-
kaç ay sıcaklıklar 0 °C’nin üstüne çıkar.

Tundra adı verilen ot, yosun ve liken-
lerden oluşur. 

Ren geyiği, misk öküzü, kutup 
tilkisi, kutup ayısı, bozayı ve pal-
yaço ördektir.

Kutup biyomu
Antarktika ve Grönland’ın iç kısımlarında 
görülen biyomdur. Sıcaklıklar yıl boyunca  
0 °C’nin altındadır ve yağış çok azdır.

Buzullar ve kalıcı karların bulunduğu 
bu biyomda bitki türleri yoktur.

Kutup ayısı, penguen, kutup tilki-
si ve foktur.

Dağ biyomu
Alp, Himalaya, Kayalık ve And Dağlarının 
yüksek kesimleriyle düşük sıcaklık şartları-
nın hâkim olduğu alanlarda görülür.

İğne yapraklı ormanlar, alpin çayırla-
rı ile bitki örtüsünden yoksun alanlar 
bulunur.

Tibet öküzü, kartal, kar tavşanı, 
kar parsı ve dağ keçisidir.

Su
 B

iy
om

la
rı Tuzlu su biyomu Denizler ve okyanuslardan oluşur. Bitkisel planktonlar ve yosunlardır.

Balina, denizanası, yunus, deniz-
yıldızı, ahtapot, midye, yengeç ve 
balıklardır.

Tatlı su biyomu
Bu biyom akarsular, bataklıklar ve bazı göl-
lerden oluşur.

Bitkisel planktonlar, saz, kamış ve 
nilüferdir.

Kurbağalar, yumuşakçalar, so-
lucanlar, yengeçler, böcekler ve 
çeşitli balıklardır.

ÖRNEK-9 

Aşağıdaki haritada bazı biyomların yerleri numaralandırılarak 
gösterilmiştir.

Bu yerlerin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında hangi 
biyomlardaki bitki ve hayvan türlerinin birbiriyle daha çok 
benzerlik göstermesi beklenir?

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

D) III ve V E) IV ve V

(2016-LYS3)

ÖRNEK-10 

Yeryüzünde, aynı iklim koşulları altında benzer bitki ve hayvan 
topluluklarının bulunduğu alanlara biyom veya büyük yaşam 
kuşakları adı verilmektedir.

I

II

III

IV

V

Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu 
renkle gösterilen alanlardan hangileri benzer biyomlardır?

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

D) IV ve V E) II ve III

(2017-LYS3)
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1. Selma Öğretmen, “Ekosistem ve Madde Döngüleri” ko-
nusuna başlamadan önce bazı kavramları aşağıda açık-
lamıştır.

• Litosfer, hidrosfer ve atmosferle etkileşim hâlinde olan 
canlılar küresidir.

• Benzer bitki ve hayvan topluluklarından oluşan bölge-
lere denir.

• Bir bölgedeki çeşitli özelliklere sahip bitki ve hayvan 
türleri ile mikroorganizmaların sayısını ve bu canlıların 
birbirleriyle ilişkilerini ifade eder.

• Başlıca ilgilendiği konular, kıtaların oluşumu ve iklim 
değişiklikleri olan, geçmiş çağların coğrafyasını araş-
tıran bilim dalıdır.

Bu açıklamalarla aşağıdaki kavramlardan hangisi ara-
sında ilişki kurulamaz?

A) Biyoçeşitlilik B) Paleocoğrafya C) Biyosfer

D) Habitat E) Biyom

2. Aşağıda bir biyomdaki aylık ortalama sıcaklık ve yağış 
grafiği verilmiştir.
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Bu biyomun bitki örtüsü ve hayvan türleri aşağıdaki-
lerin hangisinde doğru verilmiştir?

Bitki Örtüsü Hayvan Türleri
A) Tayga ormanları Vaşak, kuduz, samur

B) Yağmur ormanları Orangutan, kaplan, goril

C) Tundra ormanları Ren geyiği, kutup ayısı

D) Ilıman çayır Lama, bizon, geyik

E) Çalı Çakal, puma, tavşan

3. Aşağıdaki haritada günümüzden 18 000 yıl önce buzulla-
rın kapladığı alanlar beyaz renkle gösterilmiştir.

Bu alanlardaki;

I. bulundukları bölgelerde yüksek alanlara çekilenler,

II. daha sıcak olan güneydeki bölgelere göç edenler,

III. değişen koşullara adapte olanlar

canlı türlerinden hangileri günümüze kadar varlıkları-
nı sürdürmüş olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

4. I. Yeryüzü şekilleri

II. Kıtaların kayması

III. Biyolojik faktörler

IV. İklim değişikliği

Yukarıda verilenlerden hangileri biyoçeşitliliği etkile-
yen paleocoğrafya faktörleri arasındadır?

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

D) II ve IV E) III ve IV

Biyoçeşitlilik

AYT COĞRAFYA D�F - FÖY-1 - 2022
Test 1 (594742)

OPT�K - Test 1 (594742)
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EKOSISTEMLERIN UNSURLARI*

 ✓ Ekosistem, belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerin karşılıklı ilişkileri sonucu meydana gelen ve sü-
reklilik gösteren ekolojik sistemlere verilen addır. Ekosistemler, canlı ve cansız ögelerden oluşur. 

 ✓ Ekosistemlerin sınırları değişkendir. Örneğin göl ekosisteminden, okyanus ekosistemine kadar farklı boyutlardaki ekosistemler 
bulunur. En büyük ekosistem dünyadır.

 ✓ Ekosistemlerin ögeleri ve işlevleri aynıdır. Her ekosistemde enerji akışı ve madde döngüsü gerçekleşir.

 ✓ Dünyadaki tüm ekosistemler dinamik yapıya sahiptir, belli koşullarda değişebilir. Bir ekosistemde meydana gelen bir değişiklik, o 
ekosistemdeki daha küçük olan diğer ekosistemleri etkiler.

EKOSİSTEMLERİN UNSURLARI

Cansız Unsurlar

Kimyasal UnsurlarFiziksel Unsurlar

Canlı Unsurlar

• Bitkiler
• Hayvanlar
• Ayrıştırıcılar

• Işık
• Sıcaklık
• Yağış
• Rüzgâr
• Nem

• Su
• Oksijen
• Karbondioksit

• Yağ
• Protein
• Vitaminler
• Karbonhidratlar

İnorganik
Maddeler

Organik
Maddeler

 ✓ Ekosistem; oluşturan canlı (biyotik) ögeler; üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere üç gruba ayrılır.

• Üreticiler; fotosentez yapan yeşil bitkiler ve bazı mikroorganizmalardır. Yeşil bitkiler, fotosentez süreci sonucunda besin üretir. 
İnorganik maddeleri organik maddelere dönüştürdükleri için bitkilere üreticiler denilmiştir.

• Tüketiciler; besin üretmeyen canlılardır. Birincil, ikincil ve üçüncül tüketiciler şeklinde sınıflandırılır. Birincil tüketiciler; ot yiyen 
çekirge, tavşan, geyik ve zebra gibi otçul hayvanlardır. İkincil tüketiciler; kurbağa, yılan, aslan, tilki ve kartal gibi et yiyen etçil 
canlılardır. Üçüncül tüketiciler de hepçil olarak adlandırılır. Hem et hem de ot yerler. Tavuk, ayı ve insan hepçil canlılardır.

• Ayrıştırıcılar; ölmüş hayvan ve bitki atıklarını parçalayarak bu maddelerin inorganik maddelere dönmesini sağlayan canlılardır. 
Bakteriler ve mantarlar ayrıştırıcılardır.

 ✓ Ekosistemin cansız unsurları fiziksel ve kimyasal unsurlardan oluşur. Fiziksel unsurlar, iklim koşulları ile topraktan oluşur. Kim-
yasal unsurlar ise inorganik maddeler (karbon, azot, oksijen, fosfor) ve organik maddelerden (yağ, protein, karbonhidrat) oluşur.

ENERJI AKIŞI VE MADDE DÖNGÜLERI
Besin Zinciri

 ✓ Besin maddeleri ve enerjinin üreticilerden otçullara, oradan da etçillere doğ-
ru aktarılmasına besin zinciri denir.

 ✓ Yandaki besin piramidinde canlıların dizilişi aşağıdaki gibidir.

• Fotosentez yapan ve besin üreten yeşil bitkiler yani üreticiler, piramidin 
en altında birinci basamakta yer alır.

• Bitkilerle beslenen birincil tüketiciler (otçullar), üreticilerin üstündeki ba-
samakta yer alır.

• İkincil tüketiciler (etçiller) daha üst basamakta, üçüncül tüketiciler (hep-
çil) ise en üst basamakta yer alır. Bu şekilde ekosistemde üreticiden 
tüketiciye doğru bir besin zinciri oluşur.

Ayrı
ştı

rıc
ıla

r

Üretici

Birincil tüketici

İkincil tüketici

Üçüncül tüketici

Besin Piramidi

* Sosyal Bilimler-2 konusudur.
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• Bakteriler ve mantarlardan oluşan ayrıştırıcılar, besin piramidinin tamamı ile doğrudan ilişkilidir. Ölen bitki ve hayvanları par-
çalayarak canlıların bünyesindeki organik ve inorganik maddeleri açığa çıkarır.

• Yandaki besin zincirinde yer alan canlılarda, bitkiler olmazsa diğer can-

Isı

Isı

Isı

IsıIsıIsıÜreticiler Otçullar

Ayrıştırıcılar

Etçiller

Besin Zinciri ve Enerji Akışı

lıların hiçbiri olmaz. Besin zincirinin herhangi bir halkası zarar görürse 
diğer canlılar da zarar görür. Örneğin aslanın olmadığı bir ortamda inek-
lerin sayısı artar. İneklerin sayısı arttığında ise bitkiler hızla azalır.

Enerji Akışı

 ✓ Bir ekosistemdeki besin zincirinde enerjinin bir beslenme basamağından 
başka bir beslenme basamağına aktarılmasına enerji akışı denir. Canlıların 
yaşamlarını sürdürebilmesi için ihtiyaç duydukları enerjinin kaynağı güneştir.

 ✓ Bitkiler fotosentez adı verilen işlemi yaparak besin maddesi ve oksijen üretir. 

Bitkiler, güneşten aldıkları enerjinin bir kısmını büyüme, solunum ve çoğalmak için kullanır. Kalan enerjinin bir kısmı otçullara, 
otçullardan da etçillere aktarılır. Enerji akışının her halkasında bulunan ayrıştırıcılar canlı kalıntılarından ya da ölülerden kalan 
enerjiyi yaşamsal faaliyetlerinde kullanır, kalan kısmı da çevreye ısı olarak yayılır. Sonuçta enerji akışı üreticilerden tüketicilere 
doğru tek yönlüdür.

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

ÖRNEK-11 

Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renk-
le gösterilmiştir.

Bu alanların hangilerinde, birincil tüketiciler ihtiyaçları 
olan enerjiyi daha zor karşılarlar?

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

D) III ve IV E) IV ve V

(2015-LYS3)

ÖRNEK-12 

Besin zincirinde bitkilerin ve bazı bakterilerin üretmiş olduğu 
enerji, beslenme yoluyla bir canlıdan diğer canlıya aktarılır. Ba-
zı 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

Madde Döngüleri

 ✓ Su, azot ve karbon gibi inorganik maddeler cansız ortamdan alınır, canlılar tarafından kullanılır ve tekrar alındığı ortama geri 
verilir. İnorganik maddelerin ekosistemdeki bu dolaşımına madde döngüsü denir. Doğadaki en önemli madde döngüleri karbon, 
oksijen, azot ve su döngüsüdür.
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Karbon Döngüsü

 ✓ Karbon, hidrosferde karbondioksit ve bikarbonat olarak bulunurken biyosferde-
ki canlıların yapılarında organik madde şeklinde bulunur. Litosferde ise kömür, 
petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtlar ile kireç taşı içinde karbon bulunur.

 ✓ Karbon döngüsü, fotosentezle başlar. Fotosentez yapan bitkiler, atmosferdeki 
karbondioksidi alarak besin maddesine dönüştürür. Bu besin maddesi, besin 
zinciri ile bir canlıdan diğer canlıya geçer. Canlılar ölünce ayrıştırıcılar yardı-
mıyla karbon tekrar atmosfere geri döner. Denizler atmosfere göre daha çok 
karbon içerdiği için karbon akışını düzenleyen en önemli kaynaklardır.

Karbonun doğada azalmasına neden olan faktörler; karbonatlı kayaçların oluş-
ması, fosil yakıtların oluşması, deniz hayvanlarının kabuk oluşturması, bitkile-
rin fotosentez yapmasıdır.

Karbonun açığa çıkmasına neden olan faktörler; kireç taşının ayrışması, fosil 
yakıtların yanması, canlı kalıntılarının ve ölülerin çürümesi, canlıların solunum 
yapması, orman ve anız yangınlarının olmasıdır.

Insanların Karbon Döngüsüne Müdahaleleri

 ✓ İnsanların doğaya müdahalesi karbon döngüsünü bozar ve atmosferdeki karbon oranı artar. Örneğin sanayileşme, termik sant-
rallerde enerji üretimi ve ulaşıma bağlı olarak fosil yakıt tüketimi artmıştır. Bunun sonucunda atmosfere yayılan karbon miktarı 
küresel düzeyde sorun oluşturmuştur.

 ✓ Atmosferdeki karbon oranını artıran diğer faktör hızlı nüfus artışıdır. Solunum sırasında atmosfere karbon verilmesi, özellikle 
kalabalık şehirlerin üzerinde karbon oranını artırmıştır. 

 ✓ Ormanların tahrip edilmesi ve çıkan yangınlar da karbon döngüsünü bozan diğer faktörlerdir. Ormanlar, fotosentez yaparak kar-
bonu tükettikleri için ormanlar azalınca karbon tüketimi azalır, orman yangınları da karbon salınımını artırır.

Sanayileşmiş bölgelerde fosil yakıtların aşırı kullanılması, atmosferdeki karbondioksit miktarını artırır. Sera gazı olan karbondi-
oksidin artması, sıcaklığın artmasına ve küresel ısınmaya neden olur.

Fotosentez

Fosil yakıt
kullanımı

Solunum

Organik
karbon

Solunum

Fosil yakıtların
oluşması

Fosilleşme
Fosilleşme

Karbon Döngüsü

ÖRNEK-13 

Canlı dokularını meydana getiren bileşikleri oluşturması ne-
deniyle hayati öneme sahip olan karbon döngüsü, karasal 
ve sulara ait iki büyük ekosistemde meydana gelir. Bu eko-
sistemlerde üretilen karbondioksit; karalar, sular ve atmosfer 
arasında dolaşmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu döngünün 
kesintiye uğradığı görülür.

Aşağıdakilerden hangisi, bu döngü sırasındaki kesintinin 
nedenlerinden biridir?

A) Kireç taşlarının yakılması

B) Bitki kalıntılarının kömürleşmesi

C) Fosil yakıtların kullanılması

D) Katı atıkların depo edilmesi

E) Su kaynaklarının kirletilmesi
(2015-LYS3)

ÖRNEK-14 

Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzünde karbondioksitin açı-
ğa çıkmasına neden olan etkenlerden biri değildir?

A) Fosil yakıt kullanımı

B) Volkanizma

C) İnsan ve hayvan solunumu

D) Orman yangınları

E) Bitkilerin fotosentez yapması
(2017-LYS4)

ÖRNEK-15 

Aşağıdakilerden hangisi, küresel ekosistemdeki madde 
döngülerinden biri değildir?

A) Toprak B) Karbon C) Oksijen

D) Su E) Azot
(2017-LYS3)
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Oksijen Döngüsü

 ✓ Oksijen atmosferde atomik oksijen (O), moleküler oksijen (O2) ve ozon (O3) şeklinde bulunur.

Oksijen Üretimine Neden Olan Olaylar

 ✓ Bitkiler, fotosentez yaparak oksijen üretir. Fotoliz sırasında da oksijen üretilir. (Fotoliz, atmosferde bulunan su buharının Güneş 
ışınlarıyla reaksiyona girmesi sonucunda oksijen ve hidrojenin açığa çıkmasıdır.)

Oksijen Tüketilmesine Neden Olan Olaylar

 ✓ Canlılar, solunum yaparak oksijen tüketir. Fosil yakıtların yanması ve diğer yanma olayları gerçekleşince oksijen tüketilir.

Insanların Oksijen Döngüsüne Müdahaleleri

 ✓ İnsanların oksijen döngüsüne müdahaleleri Sanayi Devrimi sonrasında artmıştır. Yanma olayının gerçekleşmesi için oksijene 
ihtiyaç duyulduğundan termik santrallerde fosil yakıtların yakılması, ulaşım araçları ile sanayi kuruluşlarındaki yanma olayı oksijen 
tüketimini artırmıştır. Bitkiler, fotosentez yaparak atmosfere oksijen üretir. Bu yüzden ormanların tahrip edilmesi, üretilen oksijen 
miktarını azaltmıştır. Ayrıca nüfusun aşırı artışı, tüketilen oksijen miktarını artırmıştır.

Azot Döngüsü

 ✓ Azot, %78’lik bir oranla atmosferde en fazla bulunan gazdır. Azot canlıların yapı taşıdır. Azotu canlılar doğrudan kullanamaz. 
Bitkilerin azotu kullanabilmesi için nitrat şeklini alması gerekir.

 ✓ Azot, nitrata iki şekilde dönüşür. Bunlardan birincisi volkanik faaliyetler, yıldırım ve şimşek gibi olaylardır. Bu olaylarla azot nitrata 
dönüşür. İkinci olay ise nitrifikasyon bakterileridir. Bazı bitkilerin köklerinde bulunan nitrifikasyon bakterileri, azotu önce amonyağa 
sonra nitrit ve nitrata dönüştürerek bitkileri kullanılabilecek duruma getirir.

 ✓ Havadaki oksijenle birleşen azotun (nitrat) yağışlarla toprağa inmesi sonucunda bitkiler nitratı bünyelerine alır. Besin zinciriyle 
nitrat tüketicilere geçer.

 ✓ Topraktaki ayrıştırıcılar, canlı kalıntılarını ayrıştırarak tekrar nitratı amonyağa çevirir. Amonyağın nitrata dönüşmesine nitrifikas-
yon, topraktaki azotun atmosfere geri gönderilmesine denitrifikasyon denir.

Insanların Azot Döngüsüne Müdahaleleri

 ✓ İnsanların bu döngüye yaptığı en önemli müdahale tarımda fazla azotlu gübre kullanmalarıdır. Toprakta ve suda aşırı derecede 
biriken bu madde, canlılara zarar verirken çeşitli hastalıklara neden olur.

ÖRNEK-16 

Ekosistemlerin işleyişi; enerji akışı ve madde döngüleri 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?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

(2016-LYS4)

ÖRNEK-17 

Ekosistem içerisindeki canlıların gereksinim duyduğu azotun 
esas kaynağını atmosfer oluşturur. Bu azotun bitkiler tarafın-
dan kullanılabilmesi için nitrit ve nitratlara dönüşmesi gerekir.

Bu dönüşüm,

I. orman yangınları 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 toprağa geç-
mesi

süreçlerinden hangileriyle gerçekleşir?

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

D) II ve IV E) III ve IV
(2016-LYS3)
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Su Döngüsü

 ✓ Yeryüzündeki suların oranı yaklaşık %71’dir. Bu sular güneş enerjisinin 
etkisiyle sürekli hareket hâlindedir. Suyun sıvı, katı ve gaz hâlde yeryüzü 
ile atmosfer arasında yer değiştirmesine su döngüsü (hidrolojik döngü) 
denir. 

 ✓ Okyanus ve denizlerden buharlaşma, bitkilerden de terleme yoluyla sular 
gaz hâlinde atmosfere ulaşır. Atmosferde soğuyan su buharı yoğuşma so-
nucunda yağış olarak yeryüzüne düşer. Bu suların bir kısmı tekrar buhar-
laşma sonucunda atmosfere dönerken bir kısmı yüzeysel akış veya yer altı 
akışı ile göl ve denizlere ulaşır.

Insanların Su Döngüsüne Müdahaleleri

 ✓ İnsanların yaptığı faaliyetlerden bazıları akarsuların üstüne barajlar yapmaları, bazı akarsuların akış yönlerini değiştirmeleri, yer 
altı sularını aşırı tüketmeleri ve sulak alanları kurutmaları şeklinde sıralanabilir. Bu faaliyetler sonucunda bazı göllerin ya alanları 
küçülür ya da göller kurur.

 ✓ Kentleşme ve sanayileşmenin yoğun olduğu yerlerde fazla su kullanımı su döngüsünü bozar. Kentlerde betonlaşmanın artması, 
yer altına sızan suları azaltarak yüzeysel akışa geçen suları artırır ve döngü bozulmuş olur. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi de 
yüzeysel akışa geçen suları artırırken yer altına sızan suları azaltır.

SU EKOSISTEMLERI*
 ✓ Su ekosistemleri, tuzlu su (denizler, okyanuslar) ve tatlı su (akarsular, göller, bataklıklar) olmak üzere ikiye ayrılır.

Okyanus ve Deniz Ekosistemleri

 ✓ Okyanuslar ve denizler dünyanın yaklaşık %70’ini kaplar. Azot, oksijen ve karbon su döngülerinde önemli bir yere sahiptir. Yeryü-
zünün en büyük ekosistemlerinden olan okyanus ve denizlerde su yüzeyinden 200 metre derinliğe kadar olan yerler canlı çeşit-
liliğinin en fazla olduğu alanlardır. Bu durumun nedenleri, Güneş ışınlarının buraya kadar ulaşabilmesi, su basıncının az olması, 
suda fotosentez yapan fitoplanktonların buralarda fazla olmasıdır.

 ✓ Okyanus ve denizlerde derinlerde ortamın ışıksız olması, fotosentezin azalması ve su basıncının artması canlı yaşamı bakımın-
dan elverişsiz ortamlardır.

 ✓ Okyanuslar iklim ve bitki örtüsü üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Buharlaşmayla atmosfere geçen su buharı bulut, sis ve 
yağış gibi hava olaylarını oluştururken, yeryüzünde aşırı ısınmayı ve soğumayı önleyerek ısıyı dengeler.

 ✓ Okyanuslardaki sıcak ve soğuk akıntılar, ısıyı dağıtarak sıcaklığın dağılışını dengeler. Sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaş-
ma alanları biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengindir. Çünkü bu alanlarda bitkisel ve hayvansal tek hücreli canlılar olan planktonlar 
fazladır.

 ✓ Okyanus ve denizlerde dalgaların patlaması sonucunda oluşan hava kabarcıkları sonucunda aeorosol adı verilen tuz kristalleri at-
mosfere geçer. Aeorosoller, bulut ve yağış oluşumunu kolaylaştırır. Ayrıca bu mineraller yağışlarla yere inerek, gübre görevi görerek 
toprağın verimini artırır.

 ✓ Okyanus ekosistemlerinde bulunan daha küçük ekosistemlerden biri mercan resifleridir. Mercan resifleri, mercan adı verilen 
hayvanların ölmesi sonucunda bunlara ait kalıntıların birikmesiyle oluşur. Mercanlar, tropikal bölgelerde yıllık ortalama sıcaklığın 
23-25 °C olduğu sıcak, temiz ve sığ sularda yaşar. Bu resifler denizlerde yaşayan canlıların hem beslenme hem de barınma alan-
larıdır. Bu yüzden tropikal bölgelerin vahaları olarak adlandırılan mercan resiflerinde biyoçeşitlilik çok fazladır.

Akarsu Ekosistemleri

 ✓ Akarsu ekosistemlerindeki biyoçeşitliliği eğim, suyun sıcaklığı ve akış hızı ile mineral oranı gibi faktörler etkiler. Akarsuların kay-
nağına yakın olan yukarı kısmında yatak eğimi fazla, akış hızı yüksek ve sular soğuk olduğundan biyoçeşitlilik azalır. Akarsuyun 
orta çığırında akış hızının azalması ve yatağın genişlemesi biyoçeşitliliği artırır.

 ✓ Akarsularda canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu yer, akarsuların denize döküldüğü ağız kısmıdır. Bu durumun nedenleri bu kısımlar-
da su sıcaklığının artması, eğimin azalması, tatlı ve tuzlu suların karışması ayrıca akarsuların ağız kısmının karalardan denizlere 
taşınan mineral ve organik madde bakımından zengin olmasıdır.

Yağış

Yoğunlaşma

Buharlaşma

Yüzeysel akış

Terleme

Sızma
Yer altı akışı

Su Döngüsü

* Sosyal Bilimler-2 konusudur.
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Göl ve Bataklık Ekosistemleri

 ✓ Göller tatlı yüzey sularının %87’sini oluşturur. Göl suları tatlı, tuzlu veya acı olabilir. Bir gölün fazla sularını boşaltan akarsulara 
gideğen denir. Gideğeni olan göllerin suları her zaman tatlıdır. Bu göllerde canlı tür ve çeşitliliği fazla olur.

 ✓ Akarsuların getirmiş olduğu tortullar gölün kıyılarında birikir. Bu alanlarda canlı çeşitliliği daha fazladır. Göllerde mikroskopla 
görülebilen bol miktarda fitoplankton ve zooplanktonlar bulunur. Göl yüzeyinde fitoplanktonlar fazlaysa sular yeşilimsi renk alır.

 ✓ Akarsuların taşıdığı kil göl yüzeyinde yüzer duruma geçerse bu durum, biyolojik çeşitliliği azaltır. Göllerde yaşayan saz, kamış, 
nilüfer gibi sucul bitkiler ile alg, kurbağa, su yılanı, sazan ve karabatak gibi hayvanlar başlıca canlılardır.

 ✓ Bataklıklar, yeryüzü şekillerine bağlı olarak oluşan durgun, sığ, üzeri sazlarla kaplı ve akıntıların yetersiz olduğu su birikintileridir. 
Su döngüsünde önemli bir işleve sahip olan bataklıklar, biyoçeşitlilik açısından zengindir.

Ramsar Sözleşmesi

 ✓ Yeryüzünde sulak alanların korunması için İran’ın Ramsar şehrinde yapılan sözleşmedir.

 ✓ Ramsar Sözleşmesi’ne göre sulak alanlar; çekilmiş hâlde ve derinliği 6 metreden az olan doğal ya da yapay, devamlı ya da geçici, 
tatlı, acı veya tuzlu, durgun veya akıntılı bütün suların yanı sıra bataklık, sazlık ve turbalık alanlar ile denizlerin gelgit hareketlerinin 
çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikteki kısımları kapsamaktadır.

 ✓ Türkiye, Ramsar Sözleşmesi’ne taraf olarak sulak alanlarını korumayı ve akılcı kullanımı hedeflemektedir. 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 (Samsun) Kızören Obruğu (Konya)

Kuyucuk Gölü (Kars) Nemrut Kalderası (Bitlis)

 ✓ Sulak alanların ekolojik ve ekonomik açıdan faydaları fazladır. Bu faydaların başlıcaları; yer altı sularının beslenmesi, selleri azalt-
ması, suyu filtre ederek suyun kalitesini artırması ve zengin bir yaban hayatına barınak olmasıdır.

 ✓ Avrupa’da en fazla sulak alana sahip olan ülkelerden biri Türkiye’dir. Bu sulak alanların fazla olması ve Türkiye’nin coğrafi konumu 
kuşların göç sırasında Türkiye’yi tercih etmelerine neden olmaktadır.

 ✓ Türkiye’deki sulak alanları tehdit eden olaylar; bu alanların kurutulması, kaçak avlanma ve tarım alanlarından gelen kimyasal 
maddelerle kirletilmesidir. Sulak alanların kurutulması veya kirletilmesi, göçmen kuşların miktarını ve çeşitliliğini etkilemektedir.

ÖRNEK-18 

Denizel ve karasal olmak üzere iki bölüme ayrılan su ekosistemleri biyoçeşitlilik açısından dünyanın önemli alanlarını oluştururlar. Bu 
ekosistemlerde; suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, durgun veya hareketli olması, sıcaklığı, derinliği, ışık ve besin madde miktarı gi-
bi faktörler biyoçeşitlilik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Bu ekosistemlerdeki biyoçeşitlilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kıyılarda karalardan taşınan besin maddelerinin açık denizlerden daha fazla olması canlı çeşitliliğini artırır.

B) Okyanus ve denizlerde 500 metreden daha derin ortamlarda canlı çeşitliliği daha fazladır.

C) Akarsuların yukarı çığırlarında yatak eğiminin fazla, akış hızının yüksek ve suların soğuk olması biyoçeşitliliği artırır.

D) Akarsuların okyanus veya denize döküldüğü ağız kısmı sıcaklık ve tuzluluk yönünden elverişsiz olduğu için biyoçeşitlilik düşüktür.

E) Kapalı havzalarda bulunan göllerde su sıcaklığının ve seviyesinin mevsimden mevsime değişmesi biyoçeşitliliği artırır.
(2020-AYT/Sosyal Bilimler-2)
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Test - 02

1. Aşağıdaki şemada savan biyomundaki besin zinciri gös-
terilmiştir. 

Isı

Isı
Isı

Isı
Üreticiler

Birincil
tüketiciler I

II

Bu besin zincirinde numaralanmış yerlere gelecek 
canlılara aşağıdakilerin hangisinde doğru örnekler 
verilmiştir?

I II
A) Ot Zebra

B) Fil Mantar

C) Jaguar Geyik

D) Çalı Kartal

E) Tayga Vizon

2. Toprakta yer alan nitrifikasyon ve denitrifikasyon 
bakterileri aşağıdaki döngülerin hangisinde önemli-
dir?

A) Azot B) Oksijen C) Karbon

D) Su E) Kayaç

3. Aşağıdaki tabloda bazı olayların, karbon ve oksijen dön-
gülerine etkileri işaretlenmiştir.

Olaylar
Karbon 

Döngüsü
Oksijen 

Döngüsü

Üretilir Tüketilir Üretilir Tüketilir

I. Suyun fotolizi �

II.
Hayvanların solunum 

yapması
� �

III.
Canlıların fotosentez 

yapması
� �

IV. Kireç taşının ayrışması �

V. Fosil yakıtların oluşması �

Buna göre tabloda verilen olaylardan hangisiyle ilgili 
işaretleme yanlıştır?

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

4. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gös-
terilmiştir.

III

I

IV

II

V

Bu alanlarda su döngüsünün bozulmasına neden olan 
olaylar aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?

A) I - Kentlerde asfalt ve beton örtülerinin artması

B) II - Bitki örtüsünün tahrip edilmesi

C) III - Sanayi sektöründe su kullanımının fazla olması

D) IV - Akarsuların üzerine barajlar yapılması

E) V - Tarlalarda aşırı derecede su kullanılması

*5. Su ekosistemleriyle ilgili aşağıda verilen özelliklerden 
hangisi doğru değildir?

A) Akarsuların getirdiği tortulların biriktirdiği göl kıyıla-
rında, tür çeşitliliği fazladır.

B) Derin deniz çanaklarında, su basıncının fazla olması 
ve fotosentezin azalmasından dolayı canlı çeşitliliği 
azalır.

C) Okyanus ve denizlerde meydana gelen dalgaların pat-
lamasıyla atmosfere geçen aeorosoller yağışı artırır.

D) Akarsuların ağız kısımlarında, mineral ve organik 
madde fazla olduğu için canlı çeşitliliği artar.

E) Sulak alanların kurutulması, çevresindeki biyoçeşitlili-
ğin artmasına neden olur.

Ekosistemlerin Unsurları • Madde Döngüleri • Su Ekosistemleri

* Sosyal Bilimler-2 konusudur.

AYT COĞRAFYA D�F - FÖY-1 - 2022
Test 2 (594743)
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Test - 03Tarama Testi

1. Aşağıdakilerin hangisinde canlıların yeryüzüne dağı-
lışını etkileyen fiziki faktörlerden bahsedilmemiştir?

A) Mineral bakımından zengin olan topraklarda bitkiler ve 
bitkilerle beslenen canlıların fazla olması

B) Bazı kuş türlerinin bitki tohumlarını başka bölgelere ta-
şıyarak bitkilerin yayılmasına etkide bulunması

C) Az yağış alan yerlerde bitkilerin, otçulların ve etçillerin 
az olması

D) Relikt ve endemik canlılara daha çok vadi içlerinde 
rastlanılması

E) Kahve ağaçlarının Güneş ışınlarını doğrudan görme-
yen yüksek boylu ağaçların gölgelerinde yaşaması

2. Aşağıda bir biyomdaki enerji piramidi gösterilmiştir.

III

III

I

IV

V

Bu biyomun aşağıdaki ülkelerin hangisinde bulundu-
ğu söylenebilir?

A) Kanada B) İtalya C) Hindistan

D) Mısır E) Endonezya

3. Aşağıda verilen alanların hangisinde biyoçeşitlilik 
daha azdır?

A) Tropikal kuşaktaki mercan resifleri

B) Denizlerde 200 metre derinliğe kadar olan alanlar

C) Okyanuslarda sıcak ve soğuk akıntıların karşılaşma 
alanları

D) Dışarıya akıntısı olan göller

E) Okyanuslardaki derin deniz çukurları

4.  

IV

I

III
II

Bu haritada numaralandırılan alanlarla ilgili özellikler aşa-
ğıda açıklanmıştır.

• I numaralı alanda, nesli tükenmekte olan hayvanlar ko-
ruma altına alınmıştır.

• II numaralı alanın Buzul Dönemi’nde kara hâline gel-
mesi Asya ve Kuzey Amerika kıtaları arasında canlı 
geçişlerine neden olmuştur.

• III numaralı alanın güney yamaçlarında ışık isteği fazla 
olan canlılar çoktur.

• IV numaralı alanda canlı tür ve çeşitliliği çok fazladır.

Bu alanların özellikleriyle aşağıda canlı çeşitliliğini et-
kileyen faktörler eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) Biyolojik faktörler B) Yeryüzü şekilleri

C) Paleocoğrafya D) İklim

E) Toprak

5. Aşağıdaki haritada bazı biyomlar numaralandırılarak gös-
terilmiştir.

III

IV

III

V

Numaralanmış biyomlardan hangisi bitki örtüsünden 
yoksundur?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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Test - 03

*6. • Türkiye, Ramsar Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerden  
  biridir.

• Kuzey Afrika, Batı Asya ve Sibirya arasında bulunan 
dört önemli kuş göç yolunun ikisi Türkiye üzerinden 
geçmektedir.

Buna göre Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?

A) Küresel iklim değişikliğiyle ilgili mücadele ettiğine

B) Çok çeşitli sulak alan habitatlarına sahip olduğuna

C) Kısa mesafelerde sıcaklık ve yağış koşullarının değiş-
tiğine

D) Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını artırdığına

E) Sera gazı salınımını azalttığına

7. Aşağıda bir ülkenin tarımsal faaliyetleriyle ilgili uygulama-
lar verilmiştir.

• Verimi artırmak için bol miktarda azotlu gübre kullanıl-
maktadır.

• Sulu tarım için akarsuların üzerinde barajlar yapılmış-
tır.

• Nadas yerine nöbetleşe ekime geçilmiştir.

Bu tarımsal uygulamalara bakılarak;

I. azot,

II. karbon,

III. su,

IV. kayaç

döngülerinin hangilerinde bozulmalar olduğu söyle-
nebilir?

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

D) II ve IV E) III ve IV

8. Atmosferde karbondioksit miktarını artıran bazı olaylar 
vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu olaylardan biri değildir?

A) Orman yangınlarının olması

B) Hayvanların solunum yapması

C) Fosil yakıtların yanması

D) Havadaki nitratın toprağa inmesi

E) Ölen canlıların çürümesi

9. Ekosistemlerde besin zincirinde enerji akışının ger-
çekleşmesinde yer alan ayrıştırıcıların görevi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Bitki ve hayvan kalıntılarını parçalayarak organik mad-
deleri inorganik maddelere dönüştürmek

B) Güneşten aldığı enerjiyi, karbondioksit ve su yardı-
mıyla kimyasal enerjiye dönüştürmek

C) Atmosferdeki azotu oksijenle bağlayarak nitrata çevir-
mek

D) Beslenme piramidinin her basamağındaki enerjinin 
%10’unu bir üst basamağa aktarmak

E) Canlıların bulunduğu ortama uyum sağlamasına yar-
dım etmek

*10. Aşağıda verilen su ekosistemlerinin hangisinde mer-
can resiflerinin varlığından dolayı biyoçeşitlilik daha 
fazladır?

A) Hint Okyanusu B) Nil Nehri

C) Manş Denizi D) Lut Gölü

E) Akdeniz

* Sosyal Bilimler-2 konusudur.

AYT COĞRAFYA D�F - FÖY-1 - 2022
Test 3 (594744)

OPT�K - Test 3 (594744)
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