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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI
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Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa 

etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. 

İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir 

gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür 

edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir 

galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar 

gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş 

olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini 

kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

     Mustafa Kemal Atatürk

GENÇLİĞE HİTABE
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Yeni coğrafya öğretim programının kademeli olarak uygulamaya girmesi ile birlikte 

yeni bir “10 Coğrafya” kitabı hazırladık. Bu programda eskisinden bir fark olarak, her konuya 

“Türkiye Coğrafyası” konuları eklenmiştir. Dolayısıyla 10 Coğrafya tümüyle elden geçirilmiş ve 

öğrencilerimizin ihtiyacı olan konu kapsamına uygun hale getirilmiştir. Coğrafya dersi konularının 

öğretici biçimde anlatımının yanı sıra konu sonlarına YKS için ihtiyaç duyulan kalitede, özgün ve 

öğretici konu testleri eklenmiştir. Bu haliyle kitabımızın öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacağını 

düşünüyorum. 10 Coğrafya kitabını iyi öğrenmek, sakin biçimde okunmasını gerekli kılıyor. 10 

Coğrafya Soru Bankası çalışmamız ise üniversiteye giden yolda hiçbir eksiğiniz kalmamasını 

sağlayacaktır. Onu da edinmenizi tavsiye ediyorum.

Kitabın özellikle nüfus bölümünün hazırlanmasında çok değerli meslektaşım Ramazan 

SAYGILI, güncel nüfus haritalarını kullanmamızı sağlayarak çok büyük bir yardımda bulunmuştur. 

Teşekkür ediyorum.

Kitap çalışmalarımın türünde değerli eşim Ruken ATEŞ’in katkıları anmadan geçilemez. 

Varlığı için müteşekkirim.

Bütün öğrencilerimize başarılı bir coğrafya öğrenimi diliyorum.

            Doğu ATEŞ

Yazardan
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YERİN ŞEKİLLENMESİ

DÜNYA’NINOLUŞUMU
Dünya’nınoluşumunadairilksağlıklıbilimselteoriler1965yılındaEdwinHubbetarafındanor

tayaatılmıştır.Buteoriyegörekâinatenbaştabüyükbirtozvekülbulutuyanine bu laidi.Nebulanın
dönerekyoğunlaşması ilemerkezdeartanbasınçbüyükbirpatlamayanedenoldu.Büyükpatlama
bütüngökcisimlerininuzayboşluğunadağılmasınısağladı.

Baştafazlakabulgörmeyenbu
düşünce,StefanHawkingadlıbilim
adamınınçalışmalarıylason30yıldır
en çok kabul gören yaklaşım halini
almıştır.Yapılançalışmalarbuteoriyi
büyükölçüdedesteklerniteliktedir.

Yinebuteoriyegöredünyamız
günümüzden yaklaşık 4.5milyar yıl
önceGüneştenayrılmıştır.Dünyanın
ömrünütamamlamasınaise4.5mil
yaryılkalmıştır.

DÜNYA’NINKISAHİKÂYESİ

Başlangıçta tümüyle kızgın
magmadan oluşan ve kendi çev
resinde çok büyük bir hızla dönen
Dünyamız küresel bir şekil almıştır.
DönüşhızınınfazlaolmasıDünyamı
zınkutuplardanbasıkbirşekilalma
sınanedenolmuştur.Çünküdönen
bircisminenfazlasavrulanyerimer
kezikısmıdır.

Dünya çeşitli minerallerden
oluşmuştur. Bu minerallerin ağırlı
ğı ve yoğunluğu birbirinden farklı
dır. Dönme hareketi sırasında daha
ağırolanminerallermerkezedoğru
toplanmış hafif mineraller ise dışta
kalmıştır.YaniDünyamızınbugünkü
yapısı,henüzyerkabuğuoluşmamış
kenşekillenmeyebaşlamıştır.

Büyükpatlamadansonrauzay
daki hızı giderek azalanDünyamıza
biryandandahenüzatmosferiolmadığıiçinpekçokmeteorçarpmış,bumeteorlardaDünyamızın
hacmininbüyümesinenedenolmuştur.HızıazalanDünyamızınyoğunvolkanikfaaliyetlerleatmosferi
ortayaçıkmış,endışkısmıgidereksoğumayabaşlamıştır.Soğuyandışkısmıbugünküyerkabuğunu
oluşturmuştur.

ZamanlaDünya’nıniçyapısıvekabuğuşekillenmişvegünümüzdehâlâşekillenmeyedevamet
mektedir.Volkanikfaaliyetlerinyaşanması,depremvetsunamiler,yerkabuğununhalaşekillenmeye
devamettiğininenönemlikanıtıdır.

Testiçarkınınüzerinebırakılmışbiçimsizbirçamur
kütlesiuzunsüredöndürüldüğündezamanlaküreselbir
şekilalır.Dünyamızdabenzerbiçimdedönmehareketi

sonucundageoidşeklinialmıştır.

Dünya’nınkutuplardanbasıkşeklihassasölçümaraçları
iletespitedilebilmektedir.Çıplakgözlebasıklığıanlamak

imkansızdır.
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YERİN ŞEKİLLENMESİ

YERKÜRENİNİÇYAPISI

Yerküreniniçifarklıbölümlerdenoluşmaktadır.Bubölümlerkimyasal,fizikselözellikleribakımın
danbelirginfarklılıklargösterir.

ÇEKİRDEK

OO Yerküreninmerkezindeçekirdekbölümüyeralır.2890km’denbaşlayıp,Dünya’nınmerkeziolan
6370km’yekadardevameder.

OO Yoğunluğuçokfazladır.Genelliklenikel(Ni)vedemir(Fe)bileşimlerindenoluştuğuiçinNifeola
rakanılmaktadır.

OO 3480kmkalınlığındadır.Dünyanıntoplamkütlesineoranı%32,2‘dir

OO Sıcaklığının45005000ºColduğudüşünülmektedir.

Çekirdekikibölümdenoluşur.Bunlariçvedışçekirdektir.

İççekirdek

Dünyanınenmerkezikısmıdır.Yoğunluğu13.6gr/cm3dir.Yüksekbasınçtandolayıkatıhaldedir.

Dışçekirdek

Çekirdeğin dış kısmıdır. 2890 km ile
5140kmarasındayeralanbölümdür.Yoğun
luğu10gr/cm3dür.Dışçekirdekiççekirdeğe
göredahayumuşakveakışkanhaldedir.

MANTO
OO Yerkabuğu ile çekirdek arasında yer
alanbölümdür.

OO 35 km’den başlayıp 2890 km’ye kadar
devameder.

OO İçmantovedışmantoolmaküzere iki
bölümdenoluşur.

OO Manto,Dünyakütlesinin%67’sinioluş
turmaktadır.

OO Ortalama 3.3 g/cm3 yoğunluğu vardır.
Yoğunlukderineinildikçeartar.

Volkanikfaaliyetleryeriniçyapısıhakkındaönem
liipuçlarısağlamaktadır.Magmanınsıcaklıkve
fizikselözellikleriDünya’nıniçyapısınıçözebilmek

amacıylayakındanincelenmektedir.
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YERİN ŞEKİLLENMESİ

AltManto

OO 700ile2890km’lerarasındayeralmaktadır.

OO Yoğunluk4.55.5gr/cm3arasındadeğişimgösterir.

OO Altmantokatıhaldedir.

ÜstManto

OO 35ile700kmderinlikleriarasındayeralır.

OO Yoğunluk34gr/cm3arasındadır.EnönemlibölümüdışkısmınıoluşturanAstenosferdir.

ASTENOSFER
Astenosfermantonunendışkısımdır.Yerkabuğununaltındayeralır.Dünyakatmanlarıiçin

deenakışkanyapıdakibölümdür.Volkanlardançıkanmagmakaynağınıbubölümdenalır.Yerka
buğuparçalarhalindebutabakanınüzerindeyüzerdurumdadır.Sürekliharekethalindekimag
makıtalarınhareketetmesinisağlar.BİLGİ 

NOTU

YERKABUĞUNUNYAPISI
Yer kabuğu yaklaşık 33 km kalındığındadır. İki bölümdenoluşan

yerkabuğunundışkısmındaSial, içkısmındaSimayeralmaktadır.Yer
kabuğununkalınlığıkaralardafazla,okyanustabanlarındaazdır.

SİAL:Yerkabuğunundışbölümü içindebulunanSilisyum(Si)ve
Alüminyum(Al)bileşimlerinedeniylebuisimleanılmaktadır.Yoğunluğu
2.7gr/cm3dür.Tümüylekatıdurumdaolanbubölümgranitkökenlika
yalardanoluşmaktadır.Bunedenlegranitikkabukdenir.Kalınlığıözellik
lekıvrımdağlarınınolduğualanlarda(ÖrneğinHimalayalarveToroslar)
fazlayken,okyanustabanlarındaazdır.

SİMA:Yerkabuğununaltbölümüdür.Buradakikayaçlarplastikbir
yapıyasahiptirler.Busayedekıtasalkabuksimanınüzerindeyüzerdu
rumdabulunmaktadır.İçindeSilisyum(Si)veMagnezyum(Ma)element
leriyoğunolduğuiçinSimaadıverilmiştir.Simadayoğunluk3.3gr/cm3 
tür.Sima,okyanusalyadabazaltikkabukolarakdaadlandırılır.

LEVHATEKTONİĞİ

Yerkabuğununyapısı ile ilgilidüşünceler içindeenönemlisi 1910yılındaAlmanMeteorolog
AlfredWegenertarafındanortayaatılmıştır.Wegener’egöre,kıtalarbirbirindenbağımsız, levhaadı
verilenparçalardanoluşmaktadır.Buparçalarfarklıyönlerdehareketetmektedir.

Ancak;yaşadığıdönemdebuiddialarıkanıtlayacaksağlamdayanaklarbulamayanWegenerhe
nüzelliyaşındaykenGrönlandbuzullarındateorisinikanıtlayacakverileriararkendonarakölmüştür.

Yerkabuğununherbirbölümünüoluşturanparçalaralev hayadaplakaadıverilmektedir.Bu
parçalarastenosferinüzerindeyüzerdurumdadır.Dünyanınçekirdeğindekiısınınyüksekolmasıne
deniylemantodaoluşandikeymagmaakımlarınınetkisiylehareketederler.

Yerkabuğununiçyapısı
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Wegener’egörekıtalarbirbütündenkopmuşparçalardır. 
Budurumkıtakenarlarınınbirbiriileolanuyumuna 

bakılarakaçıklanabilmektedir.

Birlevha,yalnızcaokyanusalyadakıtasalkabuktanoluşabildiğigibiherikikabuktürünüdeiçe
rebilir.Levhalar,levhasınırıyadalevhakenarıilesonaerer.Levhasınırları;

OO Deprem

OO Volkanizma

OO Sıcaksukaynaklarınınbiraradagörüldüğüalanlardır.

Konveksiyonakımlarıüsttekişekilde
kaynayansuörneğiileaçıklanmıştır.
İççekirdeğinyükseksıcaklığından
enerjialanmagmayerkabuğunadoğ
ruyükselir.Astenosferekadarulaşan
bumagmaakımlarıastenosferdebölü
nerekhücreleroluştururlar.Busayede
levhalaryavaşdaolsabirhareketlilik
içinegirer.
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YERİN ŞEKİLLENMESİ

LEVHAHAREKETLERİNASILGERÇEKLEŞİR?
Yerinderinliklerindeısınanmagmayüzeyedoğruyükselir,busayededikeymagmaakımlarıor

tayaçıkar.Astenosfereulaşanmagmayöndeğiştirerekyatayhareketleryapar.Bununsonucundayer
kabuğunuoluşturanlevhalarfarklıyönlerdehareketeder.Kıtalarınhareketetmesinisağlayanbugüce
konveksiyonakımlarıdenir.

Levhalarfarklıyönlerdehareketederler.Buhareketlersonucunda;

1. Kıtakıtaçarpışması

2. Kıtaokyanusçarpışması

3. Okyanusokyanusçarpışması

4. KıtaveyaOkyanusparçalanmasıolaylarıyaşanır.

LEVHALARINEVRİMİ
Kıtalargünümüzdekikonumunualmadanönceuzunbirevrimgeçirmiştir.Günümüzden250

milyonyılönceyerkabuğuçokbüyükve tekbirparçadanoluşmaktaydı.Bu ilkkıtanınadıPange
a’dır.Zamanlabukıtadağılmayabaşlamışveikibüyükparçayaayrılmıştır.Buparçalardangüneydeki
“Gondwana”,kuzeydekiise“La ura si a”dır.

Bukıtalardazamanlaparçalanmış, ikisiarasındabüyükbirdenizolan“Tetis”ortayaçıkmıştır.
TetisDenizibugünküAkdeniz’indeilkhalidir.Giderekkıtalarbirbirindendahadafazlauzaklaşmış,
HindistanveArap levhaları TetisDenizi’ni kapatmışvebudenizin tabanındaki tortullaryükselerek
bugünküAlpHimalayakıvrımdağlarınıoluşturmuştur.YinebudönemdeAtlasokyanusuiyicege
nişlemiştir.

Günümüzdeyerkabuğu12levhadanoluşmaktadır.Eğerlevhalarınhareketleridurmaksızınde
vamedersegelecektetekrarbirarayageleceklerivebüyüktekbirkıtaoluşturacaklarıdüşünülmekte
dir.Dünya’nınoluşumundanbugünebuolayın,altıkeztekrarettiğidüşünülmektedir.
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YERİN ŞEKİLLENMESİ

TÜRKİYETEKTONİZMASI

Türkiye’nintektoniközellikleriincelendiğinde,ülkemizdeherjeolojikzamanadairçeşitlikayatürlerive
kaya formasyonlarına rastlandığıgörülmektedir.AncakTürkiye’ninortayaçıkmasında,3.Jeolojikzamanın 
etkisiçokbüyüktür.Budönemde,Anadolu’yuikibüyüksırahalindekuşatanKuzeyAnadoluDağlarıveToros
Dağları ortaya çıkmıştır.Öte yandan3.Zamanınbaşlarındadeniz sevyesineyakınbirdüzlükhalinegelen
AnadoluYarımadası, tektonikolaraktopyekûnyükselmiştir.Ancakyükselmeninaşamaaşamagerçekleştiği,
bunabağlıolarakdaülkemizdefarklıyükseklikleresahipplatolarınortayaçıktığıbilinmektedir.Yinebudö
nemdeTürkiye’ninçevresindekibüyüklevhalarınAnadoluYarımadası’nısıkıştırmasınedeniyle,batıyadoğru
kaymaşeklindegelişenbirkabukhareketimeydanagelmiştir.Busıkıştırmahareketininsonucunda,Anadolu
Yarımadası’nı kuzeydenbölenKuzeyAnadoluFayHattıortayaçıkmıştır.3.Zamandagerçekleşenşiddetli
yerkabuğuhareketlerikendisiylebirliktepekçokyerdevolkanikaktiviteninyaşanmasınayolaçmıştır.Geçmiş
dönemlerdetektonikolarakşiddetleyükselenAnadoluYarımadası’ndaErciyes,Hasandağı,Karadağ,Kara
cadağ,AğrıDağı,SüphanDağı,NemrutDağıveTendürekDağıgibibüyükvolkanikdağlarortayaçıkmıştır.

YerkabuğununbugünküneçokyakınbirşekilaldığısonjeolojikdönemdeiseAnadolutektonikşekillen
mesiüzerindeetkiliolanbaşlıcaolaylarşunlardır:

• Anadolutektonikolarakdenizseviyesindenheryılbirkaçcmyükselmiştir.DolayısıylayüksekAnado
luplatosu,günümüzdedeyükselmeyedevametmektedir.

• Türkiye,KuzeyAnadoluFayHattıboyuncaheryılbatıyadoğrukaymayadevametmiştir.Sonjeolojik
dönemdeAnadolu’dayaşanantektonikaktivite,kendiniençokülkegenelindegörülenşiddetlidep
remlerdegöstermiştir.

• Türkiye’ninfarklıyerlerindevolkanikfaaliyetleryaşanmayadevametmiştir.Türkiye’deensonvolkanik
faaliyetin1692yılındaNemrutDağı’ndagerçekleştiğibilinmektedir.BunundışındaTürkiye’ninpek
çokyerindegünümüzden1000015000yılöncesinekadardevamedenvolkanikolaylaryaşanmıştır.
Bununengüzelörnekleri,Manisa’nınKulailçesinde“Divlit”olarakanılanvolkaniktepelerveÇuku
rovaHatayyöresinde“Leçe”ismiylebilinengençvolkanikarazilerdir.

• Anadolu’nunsürekliyükselmesinedeniyleakarsularvadilerinidevamlıderinedoğrukazmıştır.Buna
bağlıolarakyüksekdüzlüklerdegörülengenişplatoalanlarınıniçinesızmışakarsuvadilerince,derin
ceyarılmışengebelibiryapıortayaçıkmıştır.

• Sonjeolojikdönemdeyaşananşiddetlitektonikhareketlervevolkanizmaülkegenelindeyaygınsı
caksukaynaklarınınvebunlarınoluşturduğutravertendepolarınınortayaçıkmasınayolaçmıştır.
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İÇKUVVETLER
Kaynağınıyeriniçindenalankuvvetlereiçkuvvetlerdenilmektedir.Kıtalarınvedağlarınoluşu

mu,depremlervevolkanizmaiçkuvvetlereörnektir.İçkuvvetlergenelliklebüyükyeryüzüşekillerinin
oluşumunusağlamaktadır.Örneğindağsıraları,tektonikovalarveyanardağlarbudurumaörnektir.
Yerşekillerizamanlaaşınırvedeğişimeuğrar.Aşınmaileortayaçıkanbudeğişimerozyondur.Herne
kadarbüyükyerşekillerininoluşumunda içkuvvetleretkili isedeerozyonuoluşturanvekaynağını
atmosferdenalankuvvetlerşekillendiricietkidebulunurlar.KaynağınıGüneştenalankuvvetleredış
kuvvetlerdenir.Yaniiçkuvvetlerbüyükyerşekillerininoluşumunusağlarken,dışkuvvetleronuşek
linideğiştirerekbiçimlendirir.

A)OROJENEZ(DağOluşumu)
Orojenezdağoluşumudemektir.Dağlarikişekildeoluşurlar.Bunlardanilkiyanbasınçlarınetki

siyleoluşankıvrımdağları,diğeriisegerilmelerleortayaçıkankırıkdağlarıdır.

A)KıvrılmaileDağOluşumu

Büyükdenizçanaklarına“Jeosenklinal”adıverilmektedir.Çevredengelen tortullarınbiriktiği
jeosenklinallerlevhahareketlerisonucundazamanlakapanmayabaşlar.İkitaraftansıkıştırılantortul
larkıvrılarakyükselir.Kıvrılmasırasındatabakadizilişindebirbozulmagörülmez.

Kıvrılmahareketlerisırasındabirbölüm
yükselirkenbirbölümdealçalır.Alçalan
tarafasenklinal,yükselentarafaantikli

naladıverilir.
Yanbasınçlarınetkisiilesıkışantabakalarkıvrılarakyükselebilmekte
dir.Fotoğraftayanbasınçlarlaoluşmuşbirantiklinalgörülmektedir.

B)KırılmaileDağOluşumu

Levhalarkimiyerlerdezıtyönlerehareketetmektedir.Zıtyönlükabukhareketiburadazamanla
kırıkların(fayların)oluşmasınanedenolur.Bukırıklarzıtyönlügerilmeilekoparakçöküntü(Graben)
veyükselti(Horst)oluşumunanedenolurlar.

Kırıkdağlarızıtyönlüçekmelerinyanısıraaynıyöndeyaşanansıkıştırmaetkisiyledeoluşabilir.
Amabudurumgenellikleçokyaşlıkıtakalkanlarındagörülür.Artıkkıvrılmaözelliğinikaybetmişolan
yaşlıkütlelerkırılarakyükselirken,birbölümüdeçöker.
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Kırılmasonucundaoluşmuşbirfayhattıveonungerisindekihorst 
görülmektedir.Kesikçizginin(fayhattı)gerisindeyükselenblok 

birhorst,önplandakialçakalanisebirgrabendir.

B)KITAOLUŞUMU(EPİROJENEZ)
Yerkabuğunuoluşturanparçalarmagmanınüzerindebelirlibirdengehalindebulunurlar. Bu

durumaizostazi(Eşdenge)adıverilir.Eşdengeninbozulmasıilebazıyerlersularaltındakalırkenbazı
alanlardeniztabanındançıkmaktadır.Budurumkıtaoluşumu(Epirojenez)olarakadlandırılır.

EŞDENGE(İZOSTAZİ)NASILBOZULUR?

Yerkabuğunuoluşturan lev
halar, manto üzerinde yüzer du
rumdadır.Levhalarüzerindekiyük
arttıkça, levhamantoyabatar yük
azaldıkça, levhayükselir.Buduru
mubirgemiyebenzetebiliriz.Yükü
artan geminin suya batması, aza
langemininyükselmesi izostaziye
benzer.

İzostatikdenge;

OO Volkanizma

OO Buzullaşma(İklimdeğişimi)

OO Dış kuvvetler (Delta oluşu
mu)gibidurumlardabozulur.

Eşdengevolkanizma,buzullaşma,deltalarınbüyümesivebaraj
inşaatlarısonucundabozulabilmektedir.
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EPİROJENİKHAREKETLER

Eş dengenin bozulması sonucunda kıta oluşum hareketleri, yani
epirojenezmeydanagelir.Buhareketlermilyonlarcayıldagerçekleşmek
tedir.Kimiyerleryükselerekdeniztabanındançıkarvekarayadönüşür.
Kimialanlariseçökerekdenizveyagöllerinsularıaltındakalır.Epirojenez
karavedenizlerindağılışıüzerindebüyüketkiyesahiptir.Epirojenezile
çökenyerlerinsularaltındakalmasınatransgresyon(Denizilerlemesi),
yükselenyerlerinsudançıkarakkarayadönüşmesineiseregresyon(De
nizgerilemesi)denir.Epirojenezinenönemlisonuçlarıtransgresyonve
regresyondur.

C)VOLKANİZMA
Magmanınçeşitlietkenlersonucundayeryüzüneulaşmasınavol

kanizma adı verilir.Volkanizmaolayıgenellikle levhakenarlarındaor
tayaçıkanbirdurumdur.Çünküburalaryerkabuğununenzayıfbölüm
leridir. Ayrıca fayların bulunduğu alanlarda da fay boyunca yükselen
magmayeryüzüneulaşır.

Volkanizmaoluştuğuyeregöreikiyeayrılır.Bunlarderinlikveyüzey
volkanizmasıdır.

I.DERİNLİKVOLKANİZMASI

Bazıdurumlardamagmayeryüzünedoğruyükselsedeyüzeyeulaşamaz.Budurumdamagma
yeraltındasoğuyarakkatılaşır.Katılaşanmagmanınüzerindekikayaçlar,dışkuvvetlerinetkisiyleaşına
rakmilyonlarcayılsonraaçığaçıkarlar.Açığaçıkankayaçlaraiçpüskürükkayaçlardenir.

DerinlikVolkanizmasıileOluşanŞekiller

Batolit:Magmanınyerkabuğunasokulduğukesimlerdeyerinonlarcakilometrealtında,mag
manınbüyükbirkütlehalindesoğumasısonucundaoluşankubbemsisokulumşeklidir.Batolitlerin
üzerindekikayaçlarınayrışmasıileiçpüskürükkayaçlarortayaçıkar.ÜlkemizdeUludağbunungüzel
birörneğidir.

Sill:Tortultabakalarınarasınasokulmuşiçpüskürükkayaçlarasilldenir.Genellikledamarşeklin
deolduğuiçindamarkayaolarakadlandırılır.
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Lakolit:Yeryüzüneyaklaşanmagmanıntortultabakalarıdışadoğrubükerekoluşturduğuşekildir.

A B

ABD’ninNewMexicoeyaletindeyeralanünlüShiprockkayalı
ğıtipikbirdayktır(A).Geçmiştebiryanardağınbacasıiçinde
soğuyanbukayalık,yanardağınaşınarakortadankalkması

sonucundaoluşmuştur(B).

Dayk:Kayalardabulunançatlaklaradikbiçimdesokulmuş,üzerindekiörtüaşındıktansonradik
birduvargörünümündekiderinlikvolkanizmasışeklidir.ÜlkemizdeAfyonKarahisarTepesiveAnkara
Kalesininbulunduğutepelerbirerdayktır.

II.YÜZEYSELVOLKANİZMA

Magmanın fay hatları ve çat
laklar boyunca yeryüzüne ulaşması,
yüzeysel volkanizma olarak adlan
dırılır. Yüzey volkanizması esnasın
da çevreye katı, sıvı ve gaz hâlinde
milyonlarca tonluk malzeme yayılır.
Bu materyallerden en önemlisi vol
kankülleridir.Volkankülleriyüzeyde
pekişerek tüfleri oluşturur. Volkan
külleri ile lavlar çevrede katmanlar
oluşturur. Volkanik faaliyet sırasında
çeşitlibüyüklüktekikayaparçalarıet
rafa savrulur. Bunlar büyüklüklerine
görevolkankumu,volkançıkılı(lapil
li)vevolkanbombasıgibiisimleralır.

Volkanikfaaliyetlers›ras›nda;

–Volkanikdepremler

–Külyağmurlar›

–Is›nanhavan›nyükselmesiileoluşanf›rt›nalar

–Aniselvesubask›nlar›görülebilir.

Volkanizmadenizaltındadagerçekleşebilir.Budurumdadeniztabanındaortayaçıkanmagma
anındasoğumakzorundakalır.Yüksekiçısınedeniyledönereketrafasavrulanlavlarüstüstebirikerek
yastıklavlarınıoluşturmaktadır.



COĞRAFYA - 10

konu anlatımlı

21

YERİN ŞEKİLLENMESİ

III.VOLKANİKŞEKİLLER

PATLAMAŞEKİLLERİ

1. Kra ter

Volkanlarınüzerindeyeralankonikçukurluğakraterdenir.Hervolkanınbirkraterivardır.Volka
nikfaaliyetsırasındaoluşanbuçukurluklardeğişikboyutlarasahiptir.Kraterlerinsuiledolmasısonu
cundakratergölüoluşur.

2.Maar

Volkanik faaliyetlerinyaşandığıbiryörede,yeraltındakivolkanikgazlarınyaptığıbasınçsonu
cundayaşananpatlamaileoluşandaireselçukurluğamaardenir.Buçukurluğunsularaltındakalma
sıylamaargölüoluşur.KonyaKarapınar’dakiMekeveAcıgölmaarlarınengüzelörnekleriarasındadır.

3. Kal de ra

Volkanlarınzirvekısmıartanvolkanikbasıncınetkisiylepatlayarakdağılır.Bununsonucundabü
yükvolkanikbir çukurlukoluşur.Buçukurluğakaldera adıverilir.Diğer taraftanyeraltındançıkan
magmanınoluşturduğuboşluklarınçökmesiyledekalderalaroluşabilmektedir.Kimikalderalarhem
patlamanınhemdeçökmeninetkisiyleoluşmuştur.NemrutKrateribudurumungüzelbirörneğidir.
KalderalarınsuiledolmasıylaKalderagöllerioluşur.

Volkanıbacaçukurluğuna 
krateradıverilmektedir.

Maarlargenellikledairesel 
şekillivolkanik 
patlamaçukurluklarıdır.

MaarkelimesiAlmanya’dakiünlüEiffelmaa
rındangelmektedir.Bumuhteşemoluşum

korumaaltındadır.



1
0
. 
S

ın
ıf

COĞRAFYA - 10

konu anlatımlı

1. 
ÜNİTE

2222

YERİN ŞEKİLLENMESİ

ABD’ninOregoneyaletindeyeralanCrater
GölüDünya’nıntanınmışkalderagöllerinden
biridir.Adıkratergölüolsadaoluşumbakı

mındanbirkalderadır.

4.VolkanKonileri

Volkanikşekillerdenenönemlilerivolkanlaryadadahadoğrubirifadeilevolkankonilerdir.Yer
yüzüneulaşanmagmanınbirikmesiyleortayaçıkanvolkankonilerimagmanınveyeryapısınınözel
liklerinegörefarklılıklargösterirler.Volkankonileribaşlıcadörtgrubaayrılır.

I)KülKonileri

Volkandançıkanmateryalgenellikletüf,çakıl,kumvekatıparçacıklarşeklindeyseortayaküçük
konilerçıkar.Volkankonilerininyükseltisioldukçaazdır.

II)KalkanŞekilliVolkanlar

Yeryüzüne ulaşan magma aşırı derecede akışkan
iseoldukçauzakmesafelere kadar yayılır. Zamanlaüst
üstebiriken lavlaryassıbirvolkanoluşmasını sağlarlar.
Türkiye’debununengüzelörneğiGüneydoğuAnadolu
Bölgesi’ndekiKaracadağ’dır.

Fotoğraftabirkülkonisivekonininzirvesinde
birkratergörülmektedir.Külkonileribaca

dançıkanküçükboyutluvolkanikmalzemele
rinbirikmesiileoluşmaktadır.
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III)KarmaVolkanlar

Hemkülhemdeağdakıvamındayoğunmagmanınbiraradayeryüzüneulaştığıdurumlardabi
rikmeninkolaygerçekleşmesisonucundaçokyüksekvolkanikdağlaroluşur.Butürvolkanlartüfvelav
tabakalaşmasınasahipolduğundankarmavolkanolarakadlandırılmıştır.Ağrı,ErciyesveHasandağı
gibivolkanlarımızkarmavolkanaörnektir.

IV)YarıkVolkanizması

Çatlaklarboyuncayeryüzüneula
şan magma çevreye yayılır ancak bü
yük dağlar oluşturamaz. Bu tip volka
nizmayayarıkvolkanizmasıadıverilir.

b.LavPlatoları

Lavlarınçevreyeyayılması ileçeşitliyüksekliklerdedüzlüklerortayaçıkar.Akarsularınetkisiyle
zamanlaaşınanbudüzlüklerplatoyadönüşür.Türkiye’depekçokörneğiolanbuoluşumunengüzel
örneğiErzurumKarsPlatosu’dur.

IV.DEPREMLER
Depremleringerçekleştiği,yerkabuğuboyuncauzanankırıkhatlarınafayadıverilmektedir.Fay

hatlarıgenelliklelevhasınırlarınınbulunduğuyerlerdegörülmektedir.Bazıfaylartektonikyöndenak
tif(depremsel),bazılarıisepasiftir(durağan).

FAYTİPLERİ

NormalFay(DikeyAtımlıFay)

Kırılanbloklardanbiriçökerkendiğeriyükselir.Gerilmeyebağlıolarakoluşur.Butipfaylar66.5 
şiddetindedepremlereyolaçar.

FilipinlerdekiMayonyanardağıfaalbir
karmavolkandır.Fotoğraftaöntarafta
kisiyahbölümdetazebirlavakıntısını

görülmektedir.
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Normalfaylardabirtarafyükselirkendiğertarafçökmektedir.
Fotoğraftasağtarafyükselenblok,soltarafisealçalanbloktur.

TersFay

Birbloğundiğerininüzerinedoğru itilmesi ileoluşur.Genelliklesıkışmayabağlıolarakortaya
çıkar.Butipfaylardadepremetkisioldukçadüşüktür.

YırtılmaFayı(YanalAtımlıFay)

Kırıkboyuncabloklarınyerdeğiştirmesiyleoluşur.Enşiddetlidepremlerbufaylarınolduğualan
lardagörülür.

Doğrultuatımlıbirfayhattınınkestiğivadininbozulmasıgörülmektedir.Fotoğraftavadininuza
nışıdikkatlice incelendiğindeaşağıkesimin fayhattıboyuncasoladoğru itildiğigörülmektedir.Bu
durumaötelenmeadıverilir.Doğrultuatımlıfaylarenyıkıcıdepremlerinoluşmasınayolaçmaktadır.

Beypazarı,İnözüVadisi’ndeoluş
muşbirtersfay.Sağdakalanblok
soldakibloğunüzerinedoğruyak

laşık1.5mbindirilmiştir.
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DoğrultuAtımBileşenliNormalFay

Herikifaytürününbiraradagörüldüğüdurumlardavar
dır.Butipfaylardagerçekleşendepremleroldukçayıkıcıdır.

DEPREM

Yer kabuğunun çeşitli faktörler nedeniyle sarsılmasına
depremdenir.Depreminyeraltındaortayaçıktığıyerehipo
santr (iç merkez), hiposantrın yeryüzünde en yakın olduğu
yere ise episantr (dış merkez) adı verilir. Deprem hiposantrı
sarsıntınınenfazlahissedildiğiyerdir.Bunedenledepremlerle
ilgiliaçıklamalarda“İzmitKörfezimerkezli”gibiifadelerkulla
nılmaktadır.

Deprembiliminesismolojidenilmektedir.Sismolojiaraş
tırmalarıtarihteilkkezbirdepremülkesiolanÇin’debaşlamış
tır.Depremşiddetiniölçenaraçisesismograftır.Dünyanınilk
sismografı,Çin’deyapılmıştır.12ejderhaveağzındabirerde
mirbilyebulunanbubasitsismograf,depremanındaejderin
ağzındakibilyenindüşmesiprensibi ile çalışmaktaydı.Günü
müzdedeprembilimciler yüksek teknolojikolanaklardanya
rarlanmaktadır. Ancak depremi önceden tahmin etmek yine
demümkündeğildir.

Magnitüd,yerkabuğununveyalevhalarınbiranındabo
şalan enerji potansiyelinin (düzeyinin), sismik aletler tarafın
danölçülendeğeridir.Depremşiddetiolarakdaniteleyebile
ceğimizmagnitüdkavramıkırılanalanınbüyüklüğüiledoğru
orantılıdır.

Deprem etkisi iki ölçekle ölçülmektedir. Bunlardan ilki
ortaya çıkan enerjinin tespit edildiği “Richter” ölçeğidir. Bu
ölçekteherbirbasamakdiğerindençokfarklıdeğerleriyansı
tır.Depremindiğerölçümmetoduise“MercalliSieberg”cet
velidir.Buölçümdedepreminçevredeyaptığıetkiesasalınır.
1’den12’yekadarsayılarınbulunduğuMercalliölçeğindeher
basamaktadepreminyeryüzündeyaptığıetkiyedairbirbilgi
vardır.Richterölçeği sismografölçümüne,Mercalliöl
çeğiiseinsangözleminedayanır.

Depremin yer altında gerçekleştiği nokta Hi
posantr, bunun yüzeye en yakın olduğu yer ise
Episantr’dır. Depremin odak derinliği arttıkça etki
alanıgenişler,şiddetiazalır.

Californiya’dakiSanAndreasFayı
oluşumbakımındanKuzeyAnadolu
Fayınaençokbenzeyenfayhattı
dır.Doğrultuatımlıbiryırtılma

fayıolanSanAndreasfayınınkimi
bölümlerindefaytepelerideoluş

muştur.
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DEPREMTÜRLERİ
Depremleroluşumşekillerinegöreüçgrubaayrılmaktadır.

A)TektonikDepremler

Levhahareketleriiledağvekıtaoluşumusonucundaortayaçıkandepremleretektonikdeprem
denir.Enşiddetliveetkialanıgenişolandepremlertektonikdepremlerdir.

B)VolkanikDepremler

Volkanikfaaliyetlersırasındayeraltındasıkışanmagmavegazlaryerkabuğunabüyükbirbasınç
uygular.Bubasınçuygunbirnoktadanmagmanınyüzeyeulaşmasıylaazalır.Ancakortayaçıkanenerji
büyüksarsıntılarayolaçar.

C)ÇöküntüDepremleri

Yeraltındabulunanmağaravediğerboşluklarınçökmesiileoluşandepremlerdir.Etkialanlarıve
enerjilerisınırlıdır.

DepremDalgaları

Depremanındaortayaçıkanenerjiçevreyefarklışekillerdeyayılır.Büyükbirgürültüvesarsıntı
nınyanısırazamanzamanyeraltındakigazlarındaalevaldığıgörülmüştür.Depremenerjisininbüyük
bölümüdepremdalgalarıileyayılır.



COĞRAFYA - 10

konu anlatımlı

27

YERİN ŞEKİLLENMESİ

Budalgalarbaşlıcadörttüreayrılmaktadır.

P(Primer)Dalgalar:Kayaçlarıdalgayönünegöreilerigerisallarlar.

S(Seconder)Dalgalar:Kayaçlarıbükerekveyasilkeleyereketkisinigösterendalgalardır.

RDalgaları:Sudalgalarınaençokbenzeyen,yatayvedikeyyöndehareketedendalgalardır.
Yıkıcıetkiyesahiptirler.

LDalgaları:Kayaçtaneciklerinitümüylehareketegeçirenveenyıkıcıetkiyesahipdalgalardır.

Dalgalarfarklıözellikleresahipolsalardageçtiklerizeminlerinözelliklerinegörefarklıetkilerde
bulunurlar.Örneğinsertkayazeminlerdedalgaetkisiazalırken,alüvyonluovatabanlarındadalgaet
kisiçokşiddetlihissedilir.

TSUNAMİ

Tsunamiokyanusyadadenizlerintabanındaoluşandeprem,volkanpatlamasıvebunlarabağlı
tabançökmesi,zeminkaymalarıgibiolaylarsonucuoluşandenizdalgasıdır.

Tsunamidensonraoluşandalganındiğerdenizdalgalarındanfarkı,suzerreciklerininsürüklen
mesonucundahareketkazanmasıdır.Açıkdenizdetsunamihissedilmezken,kıyıdaçokyüksekbirhal
alırlar.

Tsunamiilkoluştuğundatekbirdalgadırancakkısabirsüreiçerisindeüçyadabeşdalgayadö
nüşerekçevreyeyayılmayabaşlar.Budalgalarınbirincisivesonuncusuçokzayıftırancakdiğerdalga
laretkilerinikıyılardaşiddetlibiçimdehissettirebilecekbirenerjiyleilerlerler.Bunedenledepremler
denkısabirsüresonrakıyılardagörülenyavaşamaanormalsudüzeyideğişimiilkdalganıngeldiğini
gösterir.Budeğişim,arkadangelecekolançokkuvvetlidalgalarınilkhabercisideolabilir.

Endonezya’nın,BandaAceh
Adasındabüyüktsunamiden
öncevesonraçekilmişuydu
görüntülerindeyıkımaçıkça

görülmektedir.Büyüktsunami
debirmilyondanfazlainsan

yaşamınıyitirmiştir.
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YERİN ŞEKİLLENMESİ

DÜNYADADEPREMLERİNDAĞILIŞI

OO Deprembölgeleriilelevhasınırları,volkanikdağlar,sıcaksukaynaklarınındağılımıarasındaya
kınbirilişkivardır.

OO Enyıkıcıdepremlerkaraiçlerindekifaylarınbulunduğualanlardagörülür.

OO Özellikleokyanuslardakidepremlertsunamiolayınanedenolmaktadır.

OO EnsıkdepremgörülenalanGüneydoğuAsyaveJaponyaçevresidir.

DEPREMÖNCESİALINMASIGEREKENÖNLEMLER

1. Depremyönetmeliklerineuygunbinalaryapmak.

2. Erkenuyarısistemlerikurmak.

3. Ülkeningeleceğiiçinönemlitesisleridahadayanıklıinşaetmek.

4. Yerleşmealanlarınınseçimindedikkatliolmak.

5. Depremileilgilitümkurumlararasındaişbirliğisağlamak.

KişiselÖnlemler

1. Evdebulunanbüyükeşyalarıduvarlarasabitlemek.

2. İlkyardımkonusundaeğitimalmak.

3. Acildurumçantasıhazırlamak.
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YERİN ŞEKİLLENMESİ

DEPREMANINDAYAPILMASIGEREKENLER

1. Paniğekapılmamalıyız.

2. Elektrik,gazvediğertehlikelieşyalarıkapatmalıyız.

3. Balkon,asansörvemerdivenlerdenuzakdurmalıyız.

4. Eğerbulunduğumuzyerikısasüredeterketmekmümkünseburadançıkmalıyız.Ancakçıkmak
mümkündeğilse,büyükvesağlambireşyanınyanınakafamızıkoruyarakceninpozisyonunda
eğilmeliyiz.

5. Eşyalarınaltınagirerekgüvenliksağlanamaz.Eşyalarınaltınagirmemeliyiz.

6. Açıkalandaağaç,minareveyüksekbinalardanuzaklaşmalıyız.

7. Eğertünelveyaköprüüzerindedepremihissettiysekaracımızıdurdurmadanyolumuzadevam
etmeliyiz.

DEPREMDENSONRAYAPILMASIGEREKENLER

1. Artçıdepremlerolacağından,bunlarısakinkarşılamalıyız.

2. Binalarageridönülmemelidir.

3. Yardımteşkilatlarınınçalışmalarınadestekolmalı,onlarınyönlendirmelerineuymalıve işlerini
kolaylaştırmalıyız.

4. Telefonlarımızıihtiyaçolmadıkçakullanmamalıyız.
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Yerin Şekillenmesi

1.  Aşa ğı da ve ri len lev ha lar dan han gi si yüzöl çüm 
ba kı mın dan di ğer le rin den da ha kü çük tür?

A) Pa si fik Lev ha sı B) Nazka Lev ha sı
C) Afrika Lev ha sı D) Av ras ya Lev ha sı

 E) Ana do lu Lev ha sı

2.  Je olo jik de vir le rin be lir len me sin de;

I. Can lı tür le rin de ya şa nan bü yük de ği şim ler,
II. Ye ni kı ta ve de niz le rin oluş ma sı,
III. Bü yük yok oluş lar,
IV. Ye ni ma den le rin oluş ma sı,
V. Dün ya öl çe ğin de bü yük de ği şim ler
gi bi özel lik ler den han gi si dik ka te alın ma mış tır?

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

3.  Yer ka bu ğu or ta la ma 33 km ka lın lı ğın da dır. Bu ka lın-
lık fark lı alan lar da de ği şi me uğ rar.
Aşa ğı da ve ri len alan lar dan han gi sin de yer ka bu
ğu di ğer le rin den da ha in ce dir?

A) Vol ka nik ara zi ler de
B) De rin de niz çu kur la rın da
C) Kıv rım dağ la rı nın bu lun du ğu yer ler de
D) Lav pla to la rın da
E) Alüv yal del ta lar da

4.  Eş den ge nin (izos ta zi) bo zul ma sı ile epi ro je nik ha re-
ket ler ger çek leş mek te dir.
Ve ri len bil gi ye gö re aşa ğı da ki ler den han gi si epi
ro je nik ha re ket le rin oluş ma sı na ne den olan fak
tör ler den bi ri de ğil dir?

A) Akar su hav za la rı nın bo zul ma sı
B) Bu zul olu şu mu ve ya eri me si
C) Vol ka nik fa ali yet le rin ya şan ma sı
D) Del ta la rın aşı rı bü yü me si
E) Ka ra la rın aşın dı rıl ma sı

5.  Aşa ğı da ve ri len dağ sı ra la rın dan han gi si AlpHi
ma la ya kıv rım dağ la rı sis te mi için de yer al ma
mak ta dır?

A) To ros Dağ la rı B) Alp Dağ la rı
C) Hi ma la ya Dağ la rı D) Kayalık Dağ la rı

 E) Ural Dağ la rı

6.  

Yu ka rı da ki şe kil de dep rem olu şu mu gös te ril miş tir.

Şe kil üze rin de A har fi ile gös te ri len dep re min yü
zey de ki mer ke zi ne ne ad ve ri lir?

A) Hi po santr B)  Epi santr C) Fay
 D) Atım mer ke zi E) As te nos fer

7.  

Yu ka rı da ve ri len yer yü zü şek li nin gö rül dü ğü bir 
alan la il gi li ola rak aşa ğı da ve ri len bil gi ler den 
han gi si yan lış tır?

A) Dep rem sel lik ba kı mın dan fa al bir yer dir.
B) Sı cak su kay nak la rı yay gın dır.
C) Olu şu mun da ya nal ge ri lim ler et ki li ol muş tur.
D) Orojenez yaşanan alan lar da gö rü lür.
E) Fay hat la rı bo yun ca çök me ler ya şan mak ta dır.

8.  Aşa ğı da ki Dün ya ha ri ta sı üze rin de ba zı alan lar gös-
te ril miş tir.

Bu alan lar dan han gi sin de yı kı cı dep rem ler gö rül
me ola sı lı ğı di ğer le rin den da ha dü şük tür?

A) I B) II C) II I D) IV E) V
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Yerin Şekillenmesi

9.  Vol ka nik fa ali yet le rin ya şan dı ğı bir yö re de, ye ral
tın da ki vol ka nik gaz la rın yap tı ğı ba sınç so nu cun
da ya şa nan pat la ma ile olu şan da ire sel çu kur lu
ğa ne ad ve ri lir?

A) Kra ter B) Kal de ra C) Volkan konisi
 D) Ma ar E) Gay zer

10.  Fo toğ raf ta gös
te ri len yer şek li
nin olu şu mu ile 
aşa ğı da ki ler den 
han gi si nin olu
şu mu ara sın da 
pa ra lel lik söz 
ko nu su dur?

A) Ağ rı Da ğı ’nın
B) Or ta Si bir ya Ova sı ’nın
C) Toros Dağ la rı nın
D) Et na Vol ka nı nın
E) Ma ria na Çu kur lu ğu nun

11.  Lev ha lar akış kan hal de ki as te nos fer ta ba ka sı nın 
üze rin de ha re ket et mek te dir.
Bu ha re ket li lik aşa ğı da ki ler den han gi si nin so nu
cun da oluş mak ta dır?

A) Vol ka niz ma B) Dep rem sel lik
C) Kon vek si yon akım la rı D) Oro je nez

 E) Epi ro je nez

12.  Mag ma nın yer yü zü ne ula şa ma ma sı du ru mu plu to-
niz ma (iç püs kür me) ola rak ad lan dı rıl mak ta dır.
Aşa ğı da ve ri len ler den han gi si plu to niz ma so nu
cun da or ta ya çı kan olu şum lar dan bi ri de ğil dir?

A) Ba to lit B) La ko lit C) Dayk
 D) Kal de ra E) Sill

13.  Dün ya nın çe kir dek bö lü mün den yer ka bu ğu na doğ ru 
gi dil dik çe yo ğun luk azal mak ta dır.
Bu du ru mun te mel ne de ni aşa ğı da ki ler den han
gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir?

A) Ek sen eğik li ği
B) Dün ya ’nın yö rün ge si nin elips şek lin de ol ma sı
C) Dün ya ’nın gün lük ha re ke ti
D) Kon vek si yon akım la rı nın gö rül me si
E) Dün ya’ nın şek li nin geo id ol ma sı

14.  Yer  ka bu ğu par ça la rı nın ya şı ile dep rem ris ki ara-
sın da doğ ru oran tı var dır. An te kam bri yen ara zi ler-
de dep rem ris ki az ken, III ve IV. Za man ara zi le rin de 
dep rem ris ki faz la dır.

Bu na gö re Dün ya ha ri ta sı üze rin de gös te ri len 
alan lar dan han gi sin de dep rem ris ki en faz la dır?

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

15.  Aşa ğı da ki se çe nek ler de ba zı fay tür le ri ve ha re ket 
yön le ri gös te ril miş tir.
Bun lar dan han gi sin de ya şa na cak bir dep re min 
et ki si di ğer le rin den da ha faz la olur?

16.  Ka le don ya ve Her sin ya sı ra dağ la rı aşa ğı da ve ri
len je olo jik de vir ler den han gi sin de oluş muş tur?

A) I. Za man B) II. Za man C) II I. Za man
 D) IV. Za man E) An te kam bri yen

12345678910
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Yerin Şekillenmesi

1. Epirojenez olayı, kıta oluşumu anlamına gelir. Bu 
olay esnasında pek çok yeryüzü şekli meydana gelir. 

Buna göre; 

I. Trangresyon,
II. Regresyon,
III. Horst,
IV. Graben

gibi olgulardan hangileri epirojenez olayı sonu
cunda ortaya çıkar?    

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

2.  Her bir yer yü zü şek li nin olu şu mu fark lı za man sal sü-
reç ler de ger çek le şir.
Bu na gö re aşa ğı da ve ri len yer şe kil le rin den han
gi si di ğer le rin den çok da ha hız lı oluş mak ta dır?

A) An tik li nal B) Horst C) Kal de ra
 D) Senk li nal E) Graben

3.  Yer ka bu ğu nun ev ri mi ile il gi li araş tır ma lar yap
mak is te yen bir araş tır ma cı, aşa ğı da ve ri len alan
lar dan han gi sin de araş tır ma lar ya par sa ama cı na 
da ha ko lay ula şır?

A) De rin ok ya nus çu kur la rın da
B) Ta ba ka la rın açı ğa çık tı ğı dar ve de rin va di ler de
C) Or man ör tü sü nün gür ol du ğu alan lar da
D) Vol ka nik ma ter yal le rin bu lun du ğu pla to lar da
E) Bu zul lar la kap lı ku tup böl ge le rin de

4.  De niz ta ba nın da ya şa nan dep rem, he ye lan, vol
ka niz ma gi bi olay lar so nu cun da yü zey de olu şan 
bü yük dal ga la ra ne ad ve ri lir?

A) Tsu na mi B) Gel-git C) Akın tı
 D) Tom bo lo E) Dal ga

5.  İn sa noğ lu aşa ğı da ve ri len je olo jik dö nem ler den 
han gi sin de or ta ya çık mış tır?

A) An te kam bri yen B) I. Za man
C) II. Za man D) II I. Za man

 E) IV. Za man

6.  Aşa ğı da yer ka bu ğu nun kat man la rı gös te ril miş tir.

Bu kat man lar la il gi li ola rak aşa ğı da ve ri len bil gi
ler den han gi si yan lış tır?

A) As te nos fer man to nun bir bö lü mü dür.
B) Sı cak lık yu ka rı dan aşa ğı ya doğ ru azal mak ta dır.
C) Si al dağ la rın ol du ğu alan lar da da ha ka lın dır.
D) Ok ya nus ta ban la rın da yer ka bu ğu da ha in ce dir.
E) Yo ğun luk dış tan içe doğ ru ar tar.

7.  “Fo sil ler geç mi şin ay na sı dır. ”
Bu na gö re fo sil ler den ya rar lan mak için aşa ğı da 
ve ri len alan lar dan han gi sin de araş tır ma yap mak 
müm kün de ğil dir?

A) De niz ta ban la rın da
B) Kıv rım hat la rın da
C) Del ta ova la rın da
D) Kı yı düz lük le rin de
E) Vol ka nik ara zi ler de
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Yerin Şekillenmesi

8.  I. An te kam bri yen – El mas
II. I. Za man – Taş  kö mü rü
III. II. Za man – Krom
IV. II I. Za man – Pet rol
V. IV. Za man – Bor
Yu ka rı da je olo jik za man lar ve bu dö nem ler de 
oluş muş ma den ler le il gi li ola rak ya pı lan eş leş tir
me ler den han gi si yan lış tır?

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

9.  

Yu ka rı da ki ha ri ta da son yüz yıl için de bü yük dep-
rem le rin ya şan dı ğı mer kez ler gös te ril miş tir.

Bu na gö re yu ka rı da ki ha ri ta ile aşa ğı da ve ri len
ler den han gi si ara sın da bir pa ra lel lik ol du ğu söy
le ne mez?

A) Vol ka nik ara zi ler
B) Sı cak su kay nak la rı
C) Karst alan la rı
D) Genç kıv rım dağ la rı
E) Vol ka nik ara zi ler

10.  Aşa ğı da ve ri len alan lar dan han gi si Dün ya’da ki 
baş lı ca fa al dep rem alan la rın dan bi ri de ğil dir?

A) Rus ya-Uk ray na Böl ge si
B) İran-Ana do lu Böl ge si
C) Pe ru-Şi li Böl ge si
D) Pa kis tan-Hin dis tan Böl ge si
E) En do nez ya-Ma lez ya Böl ge si

11.  Dep rem et ki si, sü re, yer ya pı sı ve ya pı ka li te si ne gö-
re de ği şim gös ter mek te dir.
Bu na gö re aşa ğı da ve ri len alan lar dan han gi sin de 
dep rem et ki si nin da ha faz la ol ma sı bek le nir (ya
pı la rın ay nı ka li te de ol du ğu var sa yı lır sa)?

A) Alüv yal ova lar da
B) Ma sif pla to lar da
C) Vol ka nik ara zi ler de
D) Me ta mor fik sert ka yaç la rın ol du ğu yer ler de
E) Yük sek dağ lık alan lar da

12ve13.sorularıaşağıdaverilen 
paragraftanyararlanarakcevaplayınız.

“Benim memleketimde çok büyük volkanik bir 
dağ var. Dağın eteklerinde siyah, kırmızı koyu 
renkli taşlık araziler oldukça fazla… Köyümü-
zün hemen yanı başında suları daima sıcak 
akan bir pınar var. Bu pınardan yararlanılarak 
buraya bir kaplıca açıldı. Birkaç yıl önce burada 
bir deprem yaşandı. Bu depremden sonra kay-
naktan çıkan su miktarının arttığını söylediler. 
Tarlalarımız çok verimli. Genelde şekerpancarı, 
patates, havuç gibi ürünler yetiştiriyoruz.”   

12. Paragraftaki bilgilerden yararlanılarak; 
I. Volkanik arazilerde verimli toprakların görülebil-

diği
II. Volkanizma ve depremselliğin benzer alanlarda 

etkili olduğu
III. Köyün yer altı kaynakları bakımından zengin ol-

duğu
IV. Köyde sıcak su kaynağının bulunmasının rast-

lantı olduğu
gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

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

13. Verilen paragraftaki yöre ile ilgili olarak aşağıda
kilerden hangisi söylenemez? 
A) Volkanik araziler fazladır. 
B) Sıcak su kaynakları yaygındır. 
C) Depremsellik görülür. 
D) Tarım ürünlerinin getirisi yüksektir. 
E) Köy levha sınırına yakın bir konumdadır. 

12345678910
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KONU TESTİ - 3 Yerin Şekillenmesi

1. Dünyanın katmanları arasında yer alan çekirdek 
ile ilgili olarak söylenen; 

I. Genellikle nikel (Ni) ve demir (Fe) minerallerinden 
oluşur. 

II. İç çekirdek ve dış çekirdek bölümlerinden mey-
dana gelir. 

III. Ortasında sıcaklık 5000°C’ye ulaşır. 

bilgilerinden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. “Volkanik faaliyetler esnasında yeryüzüne çıkan 
magmanın kaynağını oluşturur. 35 km derinden baş-
layıp 2890 km’ye kadar devam eder. Dünyanın top-
lam kütlesinin %67’sini meydana getirir.”

Yukarıda başlıca özellikleri verilen yerkürenin 
katmanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çekirdek    B) Manto  C) Yer kabuğu 
 D) Astenosfer E) SİMA

 

3. “Alfred Wegener tarafından ortaya konan levha tek-
toniği kuramına göre, yer kabuğu levha adı verilen 
parçalardan oluşur. Bu parçalar milyonlarca yıldır 
hareket halindedir. 
Buna bağlı olarak, 

I. Depremler, 
II. Volkanizma,
III. Sıcak su kaynakları meydana gelir.” 

Yukarıdaki bilgi metninde verilen maddelerden 
hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? 

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

4. Yerin merkezine doğru gidildikçe sıcaklık değerleri-
nin artmasına bağlı olarak, akışkan magmanın yük-
selme hareketine başladığı bilinir. 
Bu hareket aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? 

A) Pangea  
B) Gondwana 
C) Tetis
D) Konveksiyon akımları 
E) Volkanik püskürme

5. Dünyaya dev bir gök taşının çarpması sonucun
da, yeryüzünde bulunan ve dinozor olarak adlan
dırılan sürüngenlerin tamamının ortadan kalkma
sı aşağıda verilen jeolojik dönemlerden hangisin
de gerçekleşmiştir? 

A) Kuvaterner
B) Tersiyer
C) Mesozoik
D) Paleozoik
E) Prekambriyen

6. Levha hareketleri sonucunda Gondwana kıtası ile 
Laurasia kıtaları arasında yer alan Tetis Denizi gide-
rek kapanmıştır. Bunun sonucunda Anadolu Yarıma-
dası deniz tabanından yükselerek açığa çıkmıştır. 
Buna bağlı olarak,

I. Alp,
II. Himalaya,    
III. And,
IV. Kayalık

gibi dağlardan hangileri oluşmuştur? 

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

7. “Levha hareketleri sonucunda okyanus ve denizler 
kapanarak zamanla dağların ortaya çıkmasını sağ-
larlar.  Bu hareket sonucunda kıvrılan yerkabuğunun 
alçakta kalan kısmı ……A……., yüksekte kalan kıs-
mı ise ……B….. olarak adlandırılır.” 
Yukarıdaki bilgi metninde A ve B ile boş bırakılan 
yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
            A                              B        
A) Tabaka  Kıvrım
B) Graben   Horst
C) Senklinal  Antiklinal
D) Yanardağ  Okyanus
E) Volkanizma  Buzullaşma
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KONU TESTİ - 3Yerin Şekillenmesi

8. Volkanik faaliyetler sırasında aşağıdakilerden 
hangisinin görüldüğü söylenemez? 

A) Aniden ortaya çıkan fırtınalar 
B) Aniden yaşanan sel ve su baskınları 
C) Volkanik depremler 
D) Kül yağmurları 
E) Yüksek dağlarda görülen buzullaşma olayları  

9. Volkanik patlamalar sonucunda ortaya çıkan yer
yüzü şekilleri; 

I. Krater,
II. Maar,
III. Kaldera 
adlarından hangileriyle anılır? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

 

10. Yeryüzünde meydana gelen en yıkıcı depremler 
aşağıda verilen fay türlerinden hangisinin bulun
duğu alanlarda ortaya çıkar? 

A) Normal fay 

B) Ters fay

C) Yırtılma fayı

D) Doğrultu atım bileşenli normal fay

E) Bindirme fayı

11. II. Jeolojik zamanda başlayan levha hareketleri, III. 
Zamanda şiddetlenerek Anadolu Yarımadası’nın 
ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu hareketler so-
nucunda Anadolu’da pek çok yeryüzü şekli ortaya 
çıkmıştır. 

Buna göre aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden 
hangisinin bahsedilen olaylar sonucunda ortaya 
çıktığı söylenemez? 

A) İstanbul ve Çanakkale Boğazı 
B) Kuzey Anadolu Dağları 
C) Toros Dağları 
D) Kuzey Anadolu Fay Hattı 

E) Ağrı Dağı 

12. 3. Zamanda gerçekleşen şiddetli yer kabuğu hare-
ketleri, kendisiyle birlikte pek çok yerde volkanik ak-
tivitenin yaşanmasına yol açmıştır. Bunun sonucun-
da Anadolu’da çok sayıda yanardağ ortaya çıkmıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu tip volkanik dağlar 
arasında yer almaz? 

A) Erciyes Dağı 
B) Hasandağı
C) Bey Dağları
D) Nemrut Dağı 
E) Süphan Dağı 

13. “Anadolu’nun genel peyzajına bakıldığında deniz 
seviyesinden oldukça yüksekte yer alan geniş düz-
lükler ve bunların üzerindeki volkanik dağlar dikkat 
çekicidir.”

Türkiye ile ilgili olarak yapılan bu gözlem, aşağı
da verilenlerden hangisini kanıtlar?

A) Türkiye’nin günümüze çok yakın bir dönemde 
tektonik olarak yükseldiğini 

B) Türkiye’nin her yerinde volkanik faaliyetlerin ya-
şandığını 

C) Türkiye’de kıvrılma olaylarının etkili olduğunu 
D) Kuzey Anadolu fay hattının çok şiddetli deprem-

lere yol açtığını 
E) Bazı dağlarımızın horst özelliğine sahip olduğunu 
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14. Türkiye’nin günümüzdeki coğrafi görünümünü 
almasında aşağıda verilen jeolojik dönemlerden 
hangisinin en fazla etkisi olduğu söylenebilir? 

A) I. Zaman B) II. Zaman C) III. Zaman
 D) IV. Zaman E) İlkel Zaman

15. III. ve IV. Jeolojik dönemlerde Anadolu deniz sevi-
yesinden hızla yükselmiştir. Bu dönemlerde yaşanan 
olaylar Anadolu’nun yüksek bir plato özelliği kazan-
masına yol açmıştır. Aynı zamanda bu dönemlerin en 
önemli özelliği ülke genelinde yaygın olarak yaşanan 
volkanizmadır. 

Buna göre; 

I. Kuzey Anadolu Fay Hattı, 
II. Çatalca Kocaeli Platosu,
III. Ağrı Dağı 
gibi yeryüzü şekillerinden hangileri III. veya IV. 
zamanda oluşmuştur? 

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

16. Anadolu’da volkanizma sonucunda ortaya çıkmış 
taşlık ve engebeli araziler halk tarafından farklı isim-
lerle anılmıştır. 

I. Dolin 
II. Polye
III. Divlit
IV. Leçe
Buna göre yukarıdan numaralandırılmış olarak 
verilen isimlerden hangileri, Anadolu’daki vol
kanik araziler için kullanılan isimler arasında yer 
alır? 

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

17. Yer kabuğunu oluşturan levhalar manto üzerinde yü-
zer durumdadır. Levhaların üzerindeki yük arttıkça, 
levha mantoya batar veya yük azaldıkça, levha yük-
selir. Buna eş denge veya “izostazi” adı verilir.  

İzostatik denge; 

I. Volkanizma,
II. Buzullaşma,
III. Dış kuvvetler 
gibi güçlerden hangilerinin etkisiyle bozulur? 

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

18. Volkanik faaliyetler doğal çevrede aniden pek çok 
olayın yaşanmasında etkili olmaktadır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin volkanik 
faaliyetler sırasında ortaya çıkan olaylardan biri 
olduğu söylenemez? 

A) Denizde görülen büyük gelgit olayları

B) Volkanik depremler 

C) Kül yağmurları 

D) Isınan havanın yükselmesiyle oluşan fırtınalar 

E) Ani sel ve su baskınları 

19. Türkiye kıyılarında tsunami olaylarının etkili ol
mamasında; 

I. deniz derinliğinin az olması, 
II. okyanusa kıyımızın bulunmaması, 
III. Türkiye’nin orta kuşakta yer alması 
durumlarından hangileri etkili olmaktadır? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III
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2. 
ÜNİTE

KAYAÇLAR
Yerkabuğu katı maddelerden oluş

maktadır. Çeşitlimineral ve organikmad
delerdenoluşankatımaddelerekayaç(taş)
adı verilmektedir. Kayaçlar üç ana gruba
ayrılmaktadır.

A)PÜSKÜRÜK(Magmatik)KAYAÇLAR

Püskürük kayaçlar yerkabuğu
nun altındaki magmanın, yeryüzüne
ulaşarakveyayeraltındauygunkoşul
lardasoğuyarakkatılaşması sonucun
daoluşurlar.Yüzeydesoğuyarakkatı
şanmagmanınoluşturduğukayaçlara
dış püskürük kayaçlar, yer altında
yüzeyeulaşamadan soğuyarak katıla
şanmagmanınoluşturduğukayaçlara
iseiçpüskürükkayaçlaradıverilir.

I.DışPüskürükKayaçlar:Mag
manın yeryüzüne ulaşması ile lavlar
hızlı bir şekilde soğuyarak katılaşır.
Anidensoğuyanmagmagenelliklein
cekristalli,camsıvekoyurenklidir.Dış
püskürük kayaçların özellikleri yeryü
züne ulaştıkları yere, magmanın kim
yasal bileşimine ve soğuma hızlarına
göredeğişimgösterir.

Dışpüskürüklerkoyurenkliveküçükkristallidir.

II.İçPüskürükKayaçlar:Magmanınbazıdurumlardayeryüzüneulaşmadanyeraltındasoğuma
sıileoluşurlar.Soğumagenellikleyavaşgerçekleştiğiiçinirikristalli,açıkrenkliveiritanelidirler.Butip
kayaçlara“PlütonikKayaçlar”adıverilmektedir.

Püskürükkayaçlarvolkanikfaaliyetler 
sonucundaoluşurlar.
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B)TORTULKAYAÇLAR

Yerkabuğunundışkuvvetlerinetkisi (akarsular,rüzgârlar,dalgaveakıntılar,buzullar) ileaşın
dırılmasıveaşınanmalzemeninbellialanlardaçökelmesiileoluşurlar.Bumaddelergenelliklegölve
denizgibiçukurortamlardabirikerekzamanlasıkışırlar.Sıkışmanınetkisiilepekişerektaşhalinedö
nüşürler.Tortulkayaçlartabakalı,gözenekliveyumuşaktırlar.Tortulkayaçlartabakalıolup,genellikle
fosiliçerirler.

Tortulkayaçlarınbaşlıcaçökelmeortamları

I.KimyasalTortullar

Suların içinde eriyik halde bulunan mi
nerallerin yeniden çökelmesi ile oluşurlar. Ör
neğin yeraltına sızan sular kireci çözündüre
rekmağara tavanlarında bırakırlar. Bu şekilde
damlataşadıverilenkimyasaltortullaroluşur.
Travertenlerde,buharlaşansuyuniçinde,eriyik
halde bulunan kireç minerallerinin çökelmesi
ileoluşmaktadır.

II.FizikselTortullar

Akarsu, rüzgâr ve buzul gibi dış kuvvet
lerinetkisiiletaşınarakbaşkabiryerdebiriken
materyallerinherhangibirtutturucumaddeilepekişmesisonucundaoluşurlar.Genelliklekırıntılıya
pıdaolduklarından“Kırıntılı tortullar”olarakdaanılmaktadırlar.Deniz,göl veyerel çukurluklarda
oluşurlar.Kırıntılıkayacınboyutunagörekaba,ortaveincekırıntılıtortullarolmaküzereüçeayrılırlar.

İçvedışpüskürükkayaçlarınoluştuğuortamlar.

İçpüskürükkayaçlargenellikleaçıkrenkliveiri 
kristallidirler.

Kimyasaltortullar,kayaçlar›niçindeeriyikhaldeki
minerallerinyenidençökelmesiileoluşurlar.
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2. 
ÜNİTE

Tortulkayaçlaraörnekler

III.OrganikTortullar

Gölvedenizgibiçukurbiralandabitkivehayvankalıntılarınınbirikerektabakalarhalindeka
tılaşmasısonucundaoluşmaktadırlar.Bunlardanbirkısmıölüdenizcanlılarınınüstüsteyığılmasıile
birkısmıdaçanakalanlarınadışardantaşınanölümateryalinpekişmesiileoluşurlar.Örneğinmercan
kalkerlerimilyonlarcayılboyuncaüstüstebirikerekpekişirler.Kömürvetebeşirgibikayaçlarisedeniz
tabanlarındaölümikroorganizmalarınyığılmasıileoluşmaktadırlar.

Tortullanma alanlarına taşınan parçacıkların birbirine tutturulmasına çimento
lanmadenir.

C)BAŞKALAŞIM(METAMORFİK)KAYAÇLAR

Tortul veyavolkanik kayaçların yüksek sıcaklık vebasıncınetkisiyledeğişimeuğraması sonu
cundaortayaçıkankayaçlardır.Budeğişimsürecinemetamorfizmadenir.Metamorfizmasırasında
kayacınyapısıdeğişebileceğigibiyenidenvefarklışekildekristallenebilir.Örneğinkireçtaşıyüksek
sıcaklıkvebasıncınetkisiylemermeredönüşür.

NOT

Elmasdünyadakiensertkayaçtır.Safelmaspırlantaolarakdeğerlendirilir.Rengi
farklıelmaslarisesanayidekullanılır.

KAYAÇDÖNGÜSÜ
Doğadakihervarlıktaolduğugibikayaçlardadamilyonlarcayıldırvarolanbirdönüşümsözko

nusudur.Dünyanınoluşumundansonrakisüreçtetümkayaçlarvolkanikkayaçlarınçeşitlietkenlerle
değişimeuğramasısonucundaoluşmuştur.Bubakımdantümkayaçlarvolkanikkayaçlardantüremiş
tir.Volkanikkayaçlardışkuvvetlerinetkisiyleaşındırılaraktaşındıktansonraçanaklardabirikirler.Biri
kenbutortulmateryallerzamanlasıkışaraktaşlaşır,böylecetortulkayaçlarortayaçıkar.

Metamorfikkayaçlariçpüskürmeolayıesnasındadaoluşurlar.
Sıcaklıkvebasınçazaldıkçabaşkalaşımolayınınetkisideazalır.
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Tortullar çeşitli dış kuvvetlerin etkisiyle
fiziksel veya kimyasal olarak değişime uğra
maktadır.Derinçanaklardaözelliklededeniz
lerdedepolanantortullarzamanlamagmanın
içinedoğrudalmaktaböyleceyükseksıcaklık
ve basınç koşullarındametamorfizmaya uğ
ramaktadır. Metamorfizmanın oluşumunda
özellikle levhahareketlerininvevolkanizma
nın büyük etkisi vardır. Levhaların çarpıştığı
alanlardamantoyadalanyerkabuğu,burada
ergiyerek yeniden volkanik materyale dö
nüşmektedir. Diğer taraftan volkanizma so
nucundayüzeyeulaşanmagmakatılaştıktansonraayrışaraktekrartortulkayaçlaradönüşmekte,bu
dönüşümmilyonlarcayıldırkendisinitekraretmektedir.
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1.  Yerkabuğunun dış yüzeyinde yer alan, çeşitli mi
nerallerden meydana gelen, inorganik maddele
re verilen isim aşağıda verilenlerden hangisidir?

A) Taş B) Maden C) Toprak
 D) Oluşum E) Levha

2. “Püskürük kayaçlar yer kabuğunun altındaki mag-
manın, yeryüzüne ulaşarak veya yeraltında uygun 
koşullarda soğuyarak katılaşması sonucunda olu-
şurlar. Bunlar; 

I. İç püskürük,
II. Dış püskürük,
III. Kimyasal püskürük,
IV. Fiziksel püskürük 

gibi türlerden oluşmaktadır.”

Yukarıdaki bilgi metninde maddeler halinde ve
rilmiş olan kaya türlerinden hangileri doğrudur? 

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

3.  Ja mes Co ok, Sur vi vor ge mi si nin se yir def te ri ne “Bu-
lun du ğu muz yer de kı yı da çok sa yı da ada cık gö rü lü-
yor. Ada lar dan pek ço ğun dan kız gın mağ ma ve gaz 
çı kış la rı yaşanıyor. Za man za man olu şan sar sın tı lar 
de niz de dal ga la ra yol açı yor. Bu ra da ara zi ge nel lik le 
ko yu renk li ka yaç lar la kap lı. Kı yı ya ya na şa mı yo ruz. 
” yaz mış tır.
Gez gin Ja mes Co ok’un git ti ği yer de aşa ğı da ve
ri len ka ya tür le rin den han gi si gö rü lü yor ola bi lir?

A) Gra nit B) Kong lo me ra C) Di yo rit
 D) Kal ker E) Ba zalt

4.  De niz su yu sı cak lı ğı nın faz la ol du ğu yer ler de de niz-
de ya şa yan mer can la rın ki reç li ka buk la rı, mil yon lar-
ca yıl bo yun ca bi ri ke rek mer can ka ya lık la rı nı oluş-
tu rur lar. Mer can ka ya lık la rı or ga nik tor tul la ra bi rer 
ör nek tir.

Ve ri len bil gi ye gö re Dün ya ha ri ta sı üze rin de gös
te ri len alan lar dan han gi sin de mer can ka ya lık la rı
nın oluş ma sı bek le nir?

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

5. Doğada pek çok farklı yerde görülebilen kim
yasal tortul kayaçlar, aşağıda verilen yerlerden 
hangisinde yaygın olarak bulunur?  

A) Göller 
B) Denizler
C) Mağaralar
D) Ovalar 
E) Yüksek dağlık yerler   

6. Günümüzün dünyasında enerji kaynaklarının var-
lığı bir ülkenin gelişmesi üzerinde oldukça etkilidir. 
Enerji kaynaklarının yaygın olarak bulunduğu ülkeler 
ekonomik açıdan da oldukça gelişmiştir. 

Buna göre yukarıda bahsedilen ülkelerin geliş
mesinde bunların bulunduğu bölgelerde hangi 
tür kayaçların yaygın olması etkili olmuştur? 

A) Kırıntılı Tortul Kayaçlar  
B) Kimyasal Tortul Kayaçlar  
C) Organik Tortul Kayaçlar  
D) Dış Püskürük Kayaçlar
E) Başkalaşım Kayaçlar
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7. Volkanik faaliyet esnasında yeryüzüne ulaşamayan 
magma zamanla yavaş yavaş katılaşır. Böylece açık-
renkli, kristalleri büyük kayaçlar ortaya çıkar.
Buna örnek olarak,

I. Granit,

II. Diyorit,

III. Bazalt

gibi kayaçlardan hangileri örnek olarak verilebilir?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yalnız II I

 D) I ve II E) II ve III

8. “Kayaçların ortaya çıkmasında ve şekillenmesinde 
kayaç döngüsü oldukça önemlidir. Kayaç döngüsü,

I. magma,
II. volkanik kayaçlar,
III. aşınma ve depolanma

süreçlerine sahiptir.”

Yukarıdaki bilgi metninde kayaç döngüsüyle ilgili 
olarak numaralandırılmış olarak verilen madde
lerden hangileri doğrudur? 

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

9.  Dış kuv vet le rin et ki siy le ta şı na rak fark lı alan lar da 
bi ri ken ma ter yal le rin da ha son ra tek rar bir le şe rek 
pe kiş me siy le olu şan ka yaç la ra tor tul ka yaç lar adı 
ve ri lir.
Aşa ğı da ki ler den han gi si bu tip ka yaç lar dan bi ri 
de ğil dir?

A) Lös B) Mo ren C) Ki reç Ta şı
 D) Gra nit E) Al çı  Ta şı

10. “Yeryüzünü meydana getiren bütün kayaçlar “?” 
kayaçların zaman içinde taşınması, değişmesi veya 
başkalaşması ile oluşmuştur.”

Yukarıdaki metinde “?” yerine aşağıdakilerden 
hangisi getirildiğinde cümle doğru olur?

A) başkalaşım   
B) tortul   
C) volkanik   
D) ticari   
E) organik   

11.  Vol ka niz ma sı ra sın da ka yaç la rın bir bö lü mü yer yü-
zü ne ula şır ken bir bö lü mü de yer al tın da so ğu ya rak 
ka tı la şır.
Bu na gö re;

I. Gra nit,
II. Si ye nit,
III. An de zit,
IV. Tüf
ka yaç la rın dan han gi le ri iç püs kü rük ka yaç de ğil
dir?

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

12.     

Yu ka rı da ve ri len şe kil de bir del ta ova sı gös te ril miş tir.

Bu şe kil de gös te ri len del ta de po la rı aşa ğı da ki 
ka yaç tür le rin den han gi si nin için de yer alır?

A) Kim ya sal Tor tul B) Or ga nik Tor tul
C) Kı rın tı lı Tor tul D) Metamorfik Ka yaç

 E) Dış Püs kü rük

12345678910
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KONU TESTİ - 2

1. Yer kabuğunu oluşturan başlıca kaya türleri ele 
alındığında, bunların; 

I. püskürük,
II. tortul, 
III. başkalaşım 

gibi kayaç adlarından hangileriyle anıldığı söyle
nebilir? 

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

2. “Püskürük kayaçlar yer kabuğunun altındaki mag-
manın, yeryüzüne ulaşarak veya yer altında uygun 
koşullarda soğuyarak katılaşması sonucunda olu-
şurlar. Bunlar; 

I. İç püskürük,
II. Dış püskürük,
III. Kimyasal püskürük,
IV. Fiziksel püskürük 

gibi türlerden oluşmaktadır.”

Yukarıdaki bilgi metninde maddeler halinde ve
rilmiş olan kaya türlerinden hangileri doğrudur? 

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

3. Magmanın bazı durumlarda yeryüzüne ulaşmadan 
yeraltında soğuması ile oluşan kayaçlara “Plütonik 
Kayaçlar” adı verilmektedir. Bu tip kayaçlar iri kris-
talli, açık renkli ve iri tanelidir.   
Buna göre, 

I. Bazalt, 
II. Granit, 
III. Siyenit

gibi kayaçlardan hangileri plütonik kayaçlara ör
nek olarak verilebilir? 

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

4. Dış püskürük kayaçlar oluşurken, çok yüksek sıcak-
lık nedeniyle yeryüzünde bulunan canlı fosilleri ya-
narak ortadan kalkar. 
Buna göre aşağıda verilen kayaçlardan hangi
sinin bulunduğu yerde fosillere rastlanabilmesi 
olanaksızdır? 

A) Andezit B) Konglomera C) Kum taşı
 D) Kil taşı E) Çakıl taşı

5. Doğada pek çok farklı yerde görülebilen kim
yasal tortul kayaçlar, aşağıda verilen yerlerden 
hangisinde yaygın olarak bulunur?  

A) Göller  B) Denizler C) Mağaralar

 D) Ovalar  E) Yüksek dağlık yerler   

6. Günümüzün dünyasında enerji kaynaklarının var-
lığı bir ülkenin gelişmesi üzerinde oldukça etkilidir. 
Enerji kaynaklarının yaygın olarak bulunduğu ülkeler 
ekonomik açıdan da oldukça gelişmiştir. Örneğin bir 
yerde bulunan petrol, taş kömürü veya linyit oranın 
gelişmesine çok yardımcı olur.

Buna göre yukarıda bahsedilen ülkelerin geliş
mesinde bunların bulunduğu bölgelerde hangi 
tür kayaçların yaygın olması etkili olmuştur? 

A) Kırıntılı Tortul Kayaçlar  
B) Kimyasal Tortul Kayaçlar  
C) Organik Tortul Kayaçlar  
D) Dış Püskürük Kayaçlar
E) Başkalaşım Kayaçlar

7. Başlıca kaya türleri arasında yer alan organik tortul 
kayaçlar, günümüzün dünyasında büyük ekonomik 
değer taşımaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisinin bu tip kayaçlar ara
sında yer aldığı söylenemez? 

A) Turba B) Linyit C) Antrasit

 D) Taş kömürü  E) Granit
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8. “Kayaçların ortaya çıkmasında ve şekillenmesinde 
kayaç döngüsü oldukça önemlidir. Kayaç döngüsü,

I. magma,
II. volkanik kayaçlar,
III. aşınma ve depolanma

süreçlerine sahiptir.”

Yukarıdaki bilgi metninde kayaç döngüsüyle ilgili 
olarak numaralandırılmış olarak verilen madde
lerden hangileri doğrudur? 

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

9. “Bugün yaptığımız arazi çalışmasında her yerde çe-
şitli volkanik kayaçlar bulunmaktaydı.”

Yukarıdaki sözü söyleyen bir coğrafya öğretme
ninin gittiği yerde aşağıda verilen kayaçlardan 
hangisinin bulunduğu söylenemez?   

A) Andezit B) Trakit C) Bazalt
 D) Granit E) Traverten

10. “Yeryüzünü meydana getiren bütün kayaçlar “?” 
kayaçların zaman içinde taşınması, değişmesi veya 
başkalaşması ile oluşmuştur.”

Yukarıdaki metinde “?” yerine aşağıdakilerden 
hangisi getirildiğinde cümle doğru olur?

A) Başkalaşım Kayaçlar   
B) Tortul Kayaçlar   
C) Volkanik Kayaçlar   
D) Ticari Kayaçlar   
E) Organik Kayaçlar   

11. Dünyada sertlik değeri bakımından en sert olan 
ve şeffaf kristal halinde çok büyük değer taşıyan 
kayaç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 
A) Mermer B) Gnays C) Elmas

 D) Lös  E) Kireç taşı 

12. Tortullar çeşitli dış kuvvetlerin etkisiyle fiziksel veya 
kimyasal olarak değişime uğramaktadır. Bu değişim 
dünyanın oluştuğu günden bugüne sürekli yeni kaya 
türlerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Kayaçla-
rın yaşadığı bu değişim sürecine “kayaç döngüsü” 
adı verilir. 
Bu sürecin aşamaları değerlendirildiğinde, 

I. Volkanizma,
II. Tortullanma,
III. Metamorfizma
gibi olgulardan hangileri kayaç döngüsü içinde 
yer alır?   

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

13. Dış kuvvetlerinin etkisiyle bir yerden aşınarak baş-
ka bir yerde biriken ve burada yeni bir kaya türünün 
ortaya çıkmasına yol açan sürece “tortullanma” adı 
verilir. Bu tip kayaçlar genellikle ince taneli, kırıntılı ve 
gözenekli olurlar. 
Tortul kayaçların nasıl oluştuğunun anlatıldığı 
metinde verilen bilgiye göre aşağıdaki kayaçlar
dan hangisi bu süreç sonucunda ortaya çıkmaz?   
 

A) Kil taşı  B) Andezit C) Marn
 D) Mil taşı E) Lös

14. Başlangıçta farklı olan kayaçlar, zamanla yer kabu-
ğunda yaşanan çeşitli olaylar sonucunda yeni bir ka-
yaca dönüşmektedir. Bu tip kayaçlara “başkalaşım 
kayaçlar” adı verilir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu tip kayaçlar arasında 
yer almaz? 

A) Gnays B) Elmas C) Mermer
 D) Bazalt E) Mikaşist  

12345678910

EAEACCBEEC
11121314

CEBD



Ev
re

ns
el

 İl
eti

şi
m

 Y
ay

ın
la

rı

ÜNİTE
Kayaçlar ve Topoğrafya

4646

KONU TESTİ - 3

2.

1.  Aşa ğı da ve ri len ka yaç lar dan han gi si nin üze rin de 
da ha sarp ve en ge be li yer yü zü şe kil le ri nin oluş
ma sı bek le nir (di ğer bü tün şart lar ay nı ka bul edil
di ğin de)?
A) Kong lo me ra B) Kil  ta şı C) Kum  ta şı

 D) Bazalt E) Lös

2.  “Çıplak arazilerde sivri kaya çıkıntılarının üzerinde 
şapka, takke, külah gibi şekillerde kaya çıkıntıları 
görülür. Bu kaya çıkıntılarının şapka kısmı bazalt gibi 
sert bir kaya türü, alt kısmı ise volkan tüfü gibi yumu-
şak kayaçlardan meydana gelir.”
Yukarıdaki metinde açıklanan yerşekli aşağıda
kilerden hangisidir?

A) Peribacası B) Moren C) Tor
 D) Barkan E) Mantar Kaya

3.  

Yu ka rı da ve ri len şe kil de kars tik ara zi ler de yer al tı su-
la rı nın et ki siy le olu şan bir ma ğa ra nın için de yer alan 
yer yü zü şe kil le ri gös te ril miş tir.

Bu şe kil ler aşa ğı da ki ler den han gi sin de sı ra sıy la 
doğ ru ola rak ve ril miş tir?

  I II II I
   

A) Dam la taş Ma ğa ra İn ci si  Pe ri ba ca sı
B) Sar kıt Di kit Sü tun
C) Tra ver ten Gay zer Ar tez yen
D) Sü tun Dam la taş Tra ver ten
E) Ma ğa ra in ci si  Sü tun Tra ver ten

4.  Me ta mor fiz ma (baş ka la şım) ola yı aşa ğı da ki ler
den han gi si nin so nu cun da ger çek le şir?

A) Sı cak lık-Ba sınç B) Ba sınç-Nem
C) Nem-Ya ğış D) Eri me-Pe kiş me

 E) Tor tu lan ma-Ka yaç laş ma

5.  Aşa ğı da ve ri len ler den han gi si sa na yi de kul la nı
lan ve ol duk ça sert ol du ğun dan yal nız ca ken di 
cin sin den bir baş ka ka yaç la ke si le bi len, me ta
mor fik ka yaç tü rü dür?

A) Gnays B) Mer mer C) Ku var sit
 D) Şist E) El mas

6.  Aşa ğı da ve ri len yer şe kil le ri nin han gi si nin olu şu
mun da hem iç hem de dış kuv vet le rin et ki sin den 
söz edi le bi lir?

A) Barkan B) Pe ri ba ca la rı
C) Kır gı ba yır D) Akar su men de res le ri

 E) Ma ğa ra lar

7. Granit ile gnays ara sın da ki iliş ki mer mer ile aşa
ğı da ki ler den han gi si ara sın da gö rü lür?

A) Kum ta şı B) An de zit C) Ki reç  ta şı
 D) Ku var sit E) Gnays

8.  I. Mer mer
II. El mas
III. Gnays
IV. Ku var sit
V. Granit
Yu ka rı da ve ri len ka yaç lar dan han gi si yük sek sı
cak lık ve ba sınç so nu cun da or ta ya çı kan me ta
mor fiz ma ola yıy la oluş ma mış tır?

A) I B) II C) II I D) IV E) V
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2.

9.  An ka ra çev re sin de vol ka nik ka yaç lar bü yük yer tu tar. 
An ka ra için de ki önem li ta ri hi ya pı la rın bü yük bö lü mü 
An ka ra ta şı adı ve ri len bu ka yaç lar dan ya pıl mış tır. 
Anıt ka bir, TBMM, Dil ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te si ile 
An ka ra Li se si bu ta ri hi ya pı la ra ör nek tir.
Yu ka rı da adı ge çen An ka ra ta şı nın bi lim sel adı 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) An de zit B) Tra kit C) Di yo rit
 D) Ba zalt E) Ku var sit

10.  Aşa ğı da ve ri len ka yaç lar dan han gi si di ğer le rin
den fark lı bir grup ta yer al mak ta dır?

A) Kum  ta şı B) Kil  ta şı C) Ki reç  ta şı
 D) Kong lo me ra E) Ça kıl  ta şı

11.  –    Elmas metamorfik bir kaya türüdür.
– Ki reç  ta şı nın yay gın ol du ğu yer ler de kars tik şe-

kil le re rast la nır.
– Gra nit ler üze rin de pe ri ba ca la rı olu şur.
Yu ka rı da ve ri len bil gi ler aşa ğı da ki ler den han gi
sin de doğ ruyan lış bi çi min de doğ ru ola rak sı nıf
lan dı rıl mış tır?

A) D-Y-Y B) D-D-D C) Y-D-D
 D) Y-Y-D E) D-D-Y

12.  Yandaki şe kil de herhangi bir alan-
da ki ka yaç la rın ge nel ke si ti gös te-
ril miş tir.

Bu ke si te gö re aşa ğı da ve ri len 
bil gi ler den hangileri yanlıştır?

I. Dış kuv vet le rin et ki si ile bi rik me ol muş tur.
II. Dört aşa ma lı bir bi rik me ger çek leş miş tir.
III. Dış kuv ve tin ener ji si gi de rek art mış tır.

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız II I
 D) I ve II E) II ve II I

13.  Dış püs kü rük ka yaç lar la il gi li ola rak;

I. Ge nel lik le açık renk li dir ler.
II. Kris tal le ri ol duk ça iri dir.
III. Ya pı la rı sert tir.
IV. Ta ba ka lan ma özel li ği ge nel lik le yok tur.
gi bi bil gi ler den han gi le ri yan lış tır?

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

14.  Ka yaç ya pı sı ile yer şe kil le ri ara sın da ki iliş ki dü
şü nül dü ğün de aşa ğı da ve ri len ka yaç lar dan han
gi si nin gö rü ldü ğü bir alan da yer şe kil le ri nin da ha 
fark lı ol ma sı bek le nir?

A) Ka ya tu zu B) An de zit C) Tra kit
 D) Ba zalt E) Vol kan tü fü

15.  Vol ka nik ara zi nin dış güç le rin et ki siy le aşı na rak 
oluş tur du ğu, özel lik le Ür güpGö re me çev re sin de 
yay gın ola rak göz le nen yer yü zü şe kil le ri aşa ğı
da ki se çe nek ler den han gi sin de doğ ru ola rak ve
ril miş tir?

A) Graben B) Bar kan C) Kı yı oku
 D) Pe ri ba ca sı E) Kan yon

16.  Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin orta
ya çıkmasında tümüyle iç kuvvetler etkili olmuş
tur?

A) Mağara B) Peribacası C) Graben
 D) Haliç E) Krater
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DIŞKUVVETLER
Enerjisinigüneştenalankuvvetleredışkuvvetlerdenir.İçkuvvetlerbüyükyeryüzüşekillerininoluşumunusağlar.

Dışkuvvetlerisebuşekilleriaşındırarakbiçimlendirir.Yerkabuğunusürekliaşındırandışkuvvetler,aşındırdıklarımater

yalleriçukuralanlardabiriktirirler.Hemiçkuvvetlerhemdedışkuvvetleretkisiniçokyavaşgösterir.Ancakbazıdışkuv

vetlerinetkisibizlertarafındandagözlenebilir.Örneğin;heyelanolayıanidengelişenvemilyonlarcatonlukkütlelerin

yerdeğiştirdiğibirolaydır.

Dışkuvvetleriklimkoşullarınagöreetkisinigösterir.Örneğin,çölbölgelerinderüzgâr,ortakuşakiklimlerindeyağ
mur,soğukiklimlerdebuzullaretkilidir.

I.RÜZGÂRLARVEOLUŞTURDUĞUYERŞEKİLLERİ

Rüzgârlaryerşekillerininoluşumundaetkiliolanfaktörlerdenbiridir.Özellikleçölbölgelerindeveyarıkurakalan

lardarüzgâretkilidir.Rüzgâr;küçüktoprakparçalarınıhavalandırır,bunlarıbaşkaparçalaravekayalaraçarparakaşın

dırma,farklıbölgeleretaşıyarakbiriktirme

işlevindebulunur.Rüzgarınaşındırmaet

kisinedefasyondenir.Rüzgâraşınımının

etkiliolduğualanlarda;

1. Bitkiörtüsüzayıf

2. Fizikselayrışmaşiddetli

3. Yağışmiktarıazdır.

Rüzgâr erozyonunun etkili olduğu

yerlerde yer şekilleri (topoğrafya) sürekli

değişmektedir.

İçvedışkuvvetlerdaimabirdöngüiçindedir.Budöngü
deyükselenalanlaraşınır,çukuryerlerdebirikir.Sonra
tekraryükselir.Bahsedilenolaylarmilyonlarcayılsürer.

Rüzgârerozyonuözelliklezemineyakın 
bölümlerdeoldukçaetkilidir.
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A)AŞINIMŞEKİLLERİ

1.Mantarkaya:Rüzgârerozyonuözellikleyereçok 

yakınalanlardaetkiliolmaktadır.Sertbirkayayısüreklialt
tanaşındırankumtanecikleriüzerigenişaltıdarbirkayanın
oluşmasınısağlar.Buşeklemantarkaya,eğerüzeridüzise
şeytanmasasıdenir.

2.ŞahitKaya:Oluşumşeklimantarkayaileaynıdır.Ancak
şahitkayalarzemineincedeğil,kalınbirbağilebağlıdır. 
   

   
  

Tafonilerçöllerdekayaçlarınşiddetlibiçi
mindeayrışmasınınbirsonucudur.Boyutları
birkaçsantimdenbirkaçmetreyekadardeği

şebilmektedir.

Yardanglaraşınımakarşıdirençlikayaların
birbirineparaleldizilerhalindesıralanma

sıileoluşmaktadır.

3. Tafoni: Kayaların içinde bulunan yumuşak bölümlerin, şiddetli buharlaşma sonucunda
zayıflamasıverüzgarerozyonuileoyularakaşındırılmasıileortayaçıkangözenekleretafonidenir.

4.Yardang:Rüzgarınesişyönüneparaleluzanantepelereyardangadıverilir.Bunlarınoluşu
mundadakayaçlarınsertlikfarkıetkilidir.

Rüzgarerozyonunun 
etkiliolduğuyerlerde 
görülenyerşekilleri.

Mantarkayalar,rüzgar
erozyonununzeminde

yarattığıdeflasyonetkisi
sonucundaoluşurlar.
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B)BİRİKİMŞEKİLLERİ

1)Kumullar

KumTepeleri: Rüzgârın sürüklediği kum ta
neciklerinindoğalbirengeletakılarakbirikmesi ile
oluşantepeciklerdir.

Barkan:Rüzgârın esiş yönünün tersi yönde açıl
mışhilalşeklindekikumtepeciklerinebarkandenir.

2)Lös

Rüzgârın taşıdığı incemateryalleri biriktirmesiyle
oluşandepolaralösadıverilmektedir.

II.AKARSULARVEOLUŞTURDUKLARIYERŞEKİLLERİ
AKARSULARLAİLGİLİTEMELKAVRAMLAR

Yeryüzündehareketedensukütlelerineakarsudenir.Akarsularbo
yutlarınagöreküçüktenbüyüğedoğrudere,çayveırmakadlarınıalırlar.

Akarsuyunilkakışageçtiğibölümekaynak,denizeulaştığıkısmaise
ağızdenir.

HAVZAVESUBÖLÜMÜÇİZGİSİ

Akarsuyunsularınıtopladığıalanahavza,havzasınırınaisesubölü
müçizgisidenilmektedir.Eğerakarsusularınıdenizeulaştırıyorsaaçıkhavza,ulaştıramıyorsakapalıhavzaolarak
nitelendirilmektedir.Kapalıhavzalardasulargenelliklebirgöldesonbulurlar.

Arapçöllerindekumtepeciklerigörülmektedir.

Barkanlardakumyığınlarıdır.Ancakşekillerihilal, 
yayvekılıçtiplerindeolabilmektedir.

Fotoğraftaikihavzayıayıransubö
lümüçizgisigösterilmiştir.AveB
havzalarıdağcınınönündeuzanansırt
boyuncaayrılmaktadır.Busınırsubö
lümüçizgisidir.
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AKIŞHIZIVEAKARSUDEBİSİ

Akarsudangeçmekteolankütleninbirimzamandakatettiğiyolakarsuhızınıgösterir.Akışhızı
genelliklem3/sncinsindenölçülür.Akışhızıakarsuyunölçümyapılannoktasınagörefarklılıklargös
terir.Çünkükaynakkısmındaeğimfazlaolduğundanakışhızıfazla,ağızkısmındaiseazdır.Akışhızı;

OO Eğim
OO Sumiktarı
OO Yatakgenişliği
OO Taşınanyükmiktarı
OO Bitkiörtüsü
OO Kayaçlarıgeçirgenliğigibifaktörlerdenetkilenir.

Birakarsuyunbelirlibirkesitindenbirsaniyedegeçentoplamsumiktarınaakımveyadebiadı
verilir. Akarsularımızüzerinde çok sayıdaölçümmerkezi vardır. Bunlar debiyi ölçerekoluşabilecek
olumluveyaolumsuzdurumlarıtespitederler.Debiyietkileyenfaktörler;

OO Havzanıngenişliği
OO Havzayadüşenyağışmiktarı
OO Bitkiörtüsü
OO Beslenmekaynaklarınıntürü

OO Sıcaklıktır.

Ortakuşaktayeralanülkelerdeakarsudebisininartması,yüksekyerlerdeyaşanankarerimeleri
ninbirsonucudur.

AKARSUREJİMİ

Akarsuyunyıliçindeveyıllararasındagösterdiğiseviyedeğişimlerineakarsurejimidenir.Akarsu
yıliçindeeğerazdeğişkenbirakımözelliğigösteriyorsabunadüzenlirejimdenir.Eğerakımdeğiş
kenlikgösteriyorsabunadadüzensizrejimadıverilir.

AKARSUAŞINDIRMASI

Akarsuaşındırmasıbazıfaktörlerebağlıola
rakgerçekleşir.Bunlar;

OO Akışhızı

OO Sumiktarı

OO Taşınanmateryalmiktarı

OO Akarsuyatağındakikayaçlarındirenci

OO Havzadakibitkiörtüsü

OO Havzadakianakayanıntürüdür.

Düzenlirejimesahipakarsulardaakımmiktarıbüyükdeğişimlergöstermezken 
(I.grafik),düzensizrejimliakarsularınakımmiktarlarıoldukçadeğişkendir(II.grafik).

Akarsuyunyatağındakiparçaları 
sürükleyerekvebirbirlerineçarparakyaptığı 

aşınımakorrozyondenir.
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Akarsularınaşındırmagücüözellikleyataklarındaetkilidir.Taşıdığımateryalleriparçalayanakar
sular, geçtikleri yerlerdedeanakayayıparçalamaktadır.Akarsu aşındırmasıgeriye,derine ve yana
doğrugerçekleşir.Aşınımolayıdenizseviyesindesonaerer.Bunedenleaşınımınsonaerdiğibudüze
yegeneltaban(kaide)seviyesidenir.

GERİYEAŞINIMVEDENGEPROFİLİ

Akarsularınderine ve yanadoğru aşındır
ma süreçlerigenellikledahahızlıgelişir.Ancak
geriyeaşınımmilyonlarcayılsürer.Akarsu,vadi
sininbüyükbölümüdenizseviyesinekadaraşın
dırılır, böylece akarsu denge profiline ulaşmış
olur.Yanidengeprofilibirakarsu içinaşınımın
ensondönemidir.Dengeprofilineulaşmışakar
suların;

OO Yatakeğimiaz

OO Akışhızıdüşük

OO Derineaşındırmazayıftır.

Dengeprofilininoluştuğuakarsulardaorta
büyüklüktegemilerleulaşımvetaşımacılıkyapı
labilir. Denge profiline ulaşmamış akarsularda
iseyukarıdaverilenözelliklerintamtersidurum
larsözkonusudur.Örneğinülkemizengebelive
yüksekbirülkeolduğuiçinakarsuakışhızıfazla,
yatakeğimiyüksekvederineaşındırmayoğun
dur.Türkiyeakarsularındataşımacılıkyapılamaz.

AKARSULARINOLUŞTURDUĞUYERŞEKİLLERİ

A)AKARSULARINOLUŞTURDUĞU 
AŞINIMŞEKİLLERİ

1.ÇağlayanveDevKazanı

Akarsularınyatağıüzerindebulunanbasamaklaraçağlayanveyaçavlanadıverilir.Çağlayan
dandüşensulardöküldükleriyeriderinedoğruaşındırırlarveburadaderinbirçukurlukoluşur.Bu
çukurluğadevkazanıadıverilir.Akarsulardanakansumiktarıveçağlayanınyüksekliği,devkazanının
derinliğiüzerindeetkilidir.

Derineaşınımakarsuyunyukarıbölümüile 
tektonikolarakyükselenyerlerdeetkilidir. 

Ayrıca;aşınmasürecininyaşıdabelirleyicidir. 
Yanaaşınımakarsuyunortaveaşağıbölümüile

tektonikbakımdanfaalolmayan 
alanlardaetkilidir.

Geriyedoğruaş›n›mmilyonlarcay›ldager
çekleşenbirolayd›r.Busürecinsonunda
akarsuhavzas›denizseviyesindegenişbir
düzlükhalinial›r.Dünya’dadengeprofiline
ulaşm›şakarsularTuna,Missisipi,Amazon
veKongogibibüyükakarsulard›r.
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2.Peribacası

Volkanik faaliyetler esna
sında çevreye hem tüfler hem de
volkanın bacasından savrulan ka
ya parçaları yayılır. Tüfler oldukça
kolayaşınabilenkayaçlardır.Ancak
bunların içindeki volkanik malze
meler zor aşınır. Bitki örtüsünün
bulunmadığı çıplak yamaçlarda
sellenmelerin etkisiyle, tüfler kı
sasüredeaşınırveortadankalkar.
Ancaktüflerin içindebulunansert
kayaçlaraşınımaengelolur.Bunun
sonucunda şemsiye biçiminde te
peciklerortayaçıkar.Butepecikle
reperibacasıadıverilir.Türkiye’de
GöremeveÜrgüpyöresi(Nevşehir)
buoluşumlarınDünyadaengüzel
örneklerininbulunduğualandır.

3.Vadiler

Akarsuyun içinden geçtiği,
denize ve taban seviyesine doğru
sürekli olarak alçalan oluğa vadi
denir.Vadiler;

OO Akarsuvadisindeyeralanka

yaçlarınyapısına

OO Yerşekillerininözelliklerine

OO Akarsuyunaşındırmagücünegörefarklışekilleralırlar.

A)ÇentikVadi

Genellikleakarsularınyukarıçığırındagörülen“V”harfişeklindedarvederinvadilerdir.Tektonik
bakımdanyükselmişalanlardadaenbaştaçentikvadileroluşur.Türkiye’ninyeniyükselmişbirülke
olmasınedeniyleençokçentikşeklindekivadilergörülür.

Peribacalarınınüzerindekitakkelergenelliklebazaltadı 
verilensertvolkanikkayaçlardanoluşmaktadır.

Tabanıgiderekgenişleyenbirçentikvadinin
yukarıkısmında,vadişeklitipikVharfibiçi
mindedir.
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B)BoğazVadi

Genellikledağlıkalanlarıikiyebölendarvederinvadilerdir.Tabanlarıyoktur.Yamaçlarındaeğim
çokfazlaolup,akarsularınderineaşındırmagücüoldukçafazladır.TorosveKuzeyAnadoludağlarını
aşanbüyükakarsularınvadileribudurumaörnektir.

C)AsimetrikVadi

Farklı sertlik özelliğine sahip kayaçların
sınırındaakanakarsular,yumuşakyamacıko
laycaaşındırırken, sertolankayaçlarınbulun
duğu yamaç daha dik kalır. Bu gibi vadilere
asimetrikvadiadıverilir.

D)KanyonVadi

Sertveyumuşakkayaçlarınaltaltasıralandığıalanlardaakarsuvadisibukayaçlarınözellikleri
negöreşekillenir.Butipvadilerdeyamaçlardakiserttabakalarbasamaklaroluşturur.Kanyonvadiler
özellikleAkdenizBölgesi’ndekireçtaşlarınınbulunduğualanlardayaygınolarakgörülür.GöksuNeh
ri’ninvadisibudurumungüzelbirörneğidir.

Boğazvadilergenelliklekanyonlarlaka
rıştırılır.Dağsıralarınıdikinekesenveya
maçlarıdikolanvadilerboğazvadilerdir.

ABD’dekiGrandKanyonDünyanınençokilgiçekendoğaloluşumlarındandır.Fotoğrafta
solüstteturistleriçinhazırlanmışolanSkywalkbalkonucamdanyapılmıştır.Yüksekliği
1000metredenfazlaolanbuuçurumheryılbinlercekişitarafındanziyaretedilmektedir.
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E)GenişTabanlıVadi

Akarsuyunyatakeğimininazaldığıaşağıkesimle
rindegörülenve yanaaşındırmanınetkili olduğuva
dilerdir.Butipvadilerzamanlaakarsuboyuovalarına
dönüşür. Geniş yamaçlı vadilerin tabanında birikme
hakimdir.Geniş tabanlı vadilerdeakarsularmendere
slerçizerekakar.

4.Kırgıbayır(Badlands)

Kırgıbayırkurakveyarıkurakiklimböl
gelerindeözellikle,bitkiörtüsündenyoksun
yamaçlarda, kil, kum ve tüf gibi kolayca ay
rışabilen kayaçların bulunduğu arazilerde,
küçükdereyataklarınınaraziyiparçalamasıy
la oluşur. Kırgıbayırların bulunduğu alanlar
parçalanmış,yarılmışbirgörünümesahiptir.
ÜlkemizdeİçAnadoluBölgesindeveözellikle
ÜrgüpGöremeçevresindegörülür.

5.PlatoveAşınımYüzeyi

Akarsular tarafından derince yarılmış
yüksek düzlüklere plato adı verilmektedir.
Platolar aşınarak düzleşmiş arazilerin, tekto
nikolarakyükselmesiileakarsularınyatağını
yeniden derine doğru kazması sonucunda
oluşurlar. Sonuç olarak, düz yüzey aşınarak
parçalaraayrılır.Buyüksekdüzlükparçalarına
platoadıverilir.

Aşınımyüzeyiuzunzamanboyuncata
bandüzeyinegöreaşındırılarakoluşturulmuş
genişdüzlüktür.Budüzlükler tektonikhare
ketlerleyükselerekplatolaradönüşürler.

B)AKARSULARINOLUŞTURDUĞUBİRİKİMŞEKİLLERİ

1.IrmakAdası

Eğiminazaldığıyerlerdeakarsularıntaşı
dığımateryalleribiriktirerekoluşturduğukum
yığınlarınaırmakadasıadıverilir.Irmakadaları
kimiyerlerdepirinçtarımındakullanılırlar.

Kırgıbayırlarınvarlığıerozyonunenönemligöster
gesidir.Kırgıbayırlarbitkiörtüsününbulunmadığı,
kolayaşınabilenkayaçlarınbulunduğuarazilerde

görülmektedir.
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2.BirikintiKonisiveYelpazesi

Yüksekbiralandankaynağınıalanakarsuovalaraulaştığındahızıazalır.Hızıazalanakarsutaşıdığı
materyallerieğiminbittiğiyerdebiriktirir.Bununsonucundaoluşanyerşeklinebirikintikonisidenir.
Eğerkonilerçokgenişbiralanayayılmışsabunlarbirikintiyelpazesiolarakadlandırılır.Ülkemizdeİçve
GüneydoğuAnadolubölgelerindeköylergenellikleverimlitarımtopraklarıiçerenbirikintikonilerinin
üzerindekurulmuştur.

3.DağEteğiOvası

Dağlıkarazilerinyanıbaşındayeralanovalarda,kenarlardangelenakarsularınoluşturduğubi
rikinti yelpazeleri zamanlabirleşir.Bubirleşmelerin sonucundaortayaçıkanovayadağeteğiovası
denir.

4.DağİçiOvası

Dağlıkarazilerleçevriliovalardabirikintikonilerininbirleşmesiileoluşanveakarsuboyuncauza
nanovalardır.ÖzellikleDoğuAnadoluBölgesindeFıratırmağınıngeçtiğibölgelerdağiçiovalarıdır.

Fotoğraftasağyamaçtaninenbir
dereninvaditabanındaoluşturduğu

birikintikonisigörülmektedir.

Çoksayıdabirikintikonisininbirleşmesi
iledağeteğiovalarıoluşmaktadır.
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5.TabanSeviyesiOvaları

Karaiçinedoğrusokulankörfezinakarsularıngetirdiğimateryallerledolmasısonucundadeniz
seviyesindebirdüzlükortayaçıkar.Budüzlükkaraüzerindeyeraldığıiçintabanseviyesiovasıolarak
adlandırılır.

6.DeltaOvası

Akarsuların taşıdıklarımateryalleridenizkıyı
sındabiriktirmesiileoluşankıyıovalarınadeltaadı
verilir.Genellikledenizedoğrubirüçgenşeklinde
olanbuovalarınoluşmasıiçinbazıfaktörlergerek
lidir.Bunlar;

OO Kıtasahanlığınıngenişolması

OO Dalgavegelgitetkisininazolması

OO Akarsuyunbolalüvyontaşımasıdır.

Özellikleiçdenizleredökülenakarsularınbelirgindeltalarıoluşur.Fakatokyanuskıyılarındabu
durumarastlanmaz.Çünküburalardadalgaveakıntıetkisininyanısıragelgitolayıdafazladır.

Deltalaroldukçaverimlialanlarolduğundantarımsalüretimdebüyükönemtaşırlar.Türkiye’de
entipikörnekleriÇarşambaveBafradeltalarıdır.BunlarındışındaÇukurova,Silifke,Gediz,Küçükve
BüyükMenderesdeltalarıdaoldukçaönemlidir.

DeltalarınGelişimi

Deltaovalarızamanlabüyükgelişmegösterirler.Özellikletaşınanalüvyonmiktarınınfazla,dalga
vegelgitetkisininazolduğuyerlerdedeltalarkısazamandabüyüktarımarazilerinedönüşür.

 
C)OLUŞUMUNDAAKARSUAŞINIMVEBİRİKİMİNİNETKİLİOLDUĞUŞEKİLLER

1.Menderes

Akarsulareğiminazaldığıbölümlerdeenerjilerinibüyükölçüdekaybederler.Hızıazalanakarsu
yunyüktaşımapotansiyeliazalır.Bununsonucundaortayaçıkanakarsukıvrımlarınamenderesdenir.
Mendereslerbiryandandışbükeykıvrımıntemasettiğibölümü(çarpak)aşındırır.Diğertaraftaniçbü
keykısma(yığınak)kopardığımateryalleribiriktirir.Menderesinbusalınımlarıovalarınsüreklialüv
yonlabeslenmesiniveverimliolmasınısağlar.

Akarsulartaşıdıklarımateryalleridenizeulaştıklarıyerlerde
biriktirerekdeltaovalarınıoluştururlar.
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Mendereslerbaşlangıçtaküçüksa
lınımlaryaparlar.Ancakzamanla

kıvrımlarınboyubüyürveensonun
dabüyükkıvrımlarkopar.Busayede
ovalardaakarsularyıliçindesürekli

yerdeğiştirir.

2.Seki(Taraça)

Akarsuyatağındagörülenbasamakvedüzlükparçalarınasekiadıverilir.Sekilerakarsuyuneski
yataklarınıgösterir.Sekininoluşabilmesiiçinçeşitlifaktörlergereklidir.Bunlar;

OO Akarsuhavzasınıntektonikolarakyükselmesi,

OO Denizseviyesinindeğişmesi,

OO Farklısertliklerdekikayaçlarınyataytabakalarhalindebulunmasıdır.

Yatağını kazarak genişletmiş geniş tabanlı bir vadi eğer tektonik olarak yükselirse, yatağı
nı yenidenkazmayabaşlar.Böyleceeski akarsuyatağıbasamaklarhalindeyüksektekalır. Sekilerin
oluşumundahemiçhemdedışkuvvetleretkilidir.Ülkemizdekiakarsularıntümündesekilergörülür.
BudurumunoluşmasındaTürkiye’nintektonikbakımdanaktifbirülkeolmasınınyanısıradenizleri
mizdeseviyedeğişimlerininfazlaolmasıdaetkiliolmuştur.

Havzanınyükselmesinebağlıolarak
akarsudarvederinbirvadikazarak
gömülmüştür.Gömülmeilebirlikte
kenarlardaküçükdüzlüklerortaya

çıkmıştır.
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1.  Ku rak ve ya rı ku rak alan lar da rüz gar eroz yo nu
nun et ki li ol ma sı;

I. Bit ki ör tü sü nün fa kir,
II. Ya ğış mik ta rı nın faz la,
III. Top rak ya pı sı nın ta ne cik li,
IV. Ba sınç far kı nın faz la
gi bi özel lik ler den han gi le ri nin bir so nu cu dur?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız II I
 D) II ve IV E) I ve II I

2.  Çöl böl ge le rin de rüz ga rın esiş yö nü ne pa ra lel 
ola rak uza nan ve ge nel lik le ka yaç la rın sert lik far
kın dan do la yı or ta ya çı kan yer şe kil le ri ne ne ad 
ve ri lir?

A) Ta fo ni B) Bar kan C) Yar dang
 D) Man tar ka ya E) Şa hit te pe

3. Yandaki şe kil de 
ay nı ka ya tü rün-
den beş ka ya 
par ça sı nın yük sel-
ti le ri gös te ril miş tir.

Bu ka ya par ça la rı nın tü müy le ay nı ko şul la rı ta şı
yan bir çöl böl ge sin de rüz gar eroz yo nu na ma ruz 
kal ma sı du ru mun da, ve ri len yük sel ti ler den han
gi sin de aşın ma en faz la olur?

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

4. Dünyada görülen belirli iklim türlerinde ortaya çı-
kan yeryüzü şekilleri bulunmaktadır. Örneğin rüzgâr 
erozyonunun etkili olduğu bir yerde, buzul aşındırma 
sonucunda oluşan yer şekillerine rastlanmaz.   

Buna göre rüzgâr erozyonunun etkili olduğu bir 
yerde aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden han
gisinin bulunması beklenmez? 

A) Mantar kaya     B) Tafoni C) Barkan

                  D) Hörgüç kaya   E) Şeytan masası 

5. Rüzgâr erozyonunun etkili olduğu bir yerde;

I. Sıcaklık farklarının fazla, 
II. Fiziksel ayrışmanın yüksek, 
III. Volkanizmanın şiddetli 
durumlarından hangilerinin bulunduğu söylene
bilir? 

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

6.  Aşa ğı da ki blok di yag ram da çöl böl ge le rin de gö rü len 
ba zı yer şe kil le ri gös te ril miş tir.

Şe kil de gös te ri len yer şe kil le ri ile il gi li ola rak ya
pı lan eş leş tir me ler den han gi si yan lış tır?

A) I. Şa hit ka ya B) II. Bar kan
C) II I. Ku mul D) IV. Man tar  ka ya

 E) V. Ta fo ni

7.  Del ta la rın olu şu mu ile akar su lar ara sın da doğ ru dan 
bir iliş ki var dır.
Bu na gö re aşa ğı da ve ri len ler den han gi si nin olu
şu mun da rüz gârın yu ka rı da ki ne ben zer bir et ki si 
yok tur?

A) Lös B) Bar kan C) Ku mul
 D) Fa lez E) Yar dang

8. Çöl bölgelerinde, oluşumunda genellikle rüzgârın et-
kili olduğu yeryüzü şekillerine rastlanır. 
Buna göre, 

I. Mantar kaya, 
II. Şahit kaya, 
III. Kumul,
IV. Lös
gibi yer şekillerinden hangileri rüzgâr birikim 
şekli olarak nitelendirilebilir? 

A) I ve II B) I ve III C) II ve III
 D) II ve IV E) III ve IV
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9.  

Fo toğ raf ta gös te ri len do ğal or tam la il gi li;

I. To poğ raf ya sü rek li de ğiş mek te dir.
II. Def las yon ola yı gö rü lür.
III. Rüzgâr birikim şekilleri vardır.
IV. İk lim yer şe kil le ri nin olu şu mun da do lay lı ola rak 

et ki li dir.
bilgilerinden han gi le ri yan lış tır?

A) Yal nız I B) Yal nız II I C) Yal nız IV
 D) I ve II E) II I ve IV

10.  Akar su yun su la rı nı top la dı ğı alan la rın tü mü ne 
bir den ne ad ve ri lir?

A) Tal veg çiz gi si B) Su bö lü mü çiz gi si
C) Hav za D) Kı yı Çiz gi si

 E) De bi (Akım)

11.  Aşa ğı da yıl lık akım gra fi ği ve ri len akar su lar dan 
han gi si Ku zey Ya rım kü re de yer alan, kar eri me
le rin den bes le nen bir akar su yun akım gra fi ği dir?

12.  Men de res ler çi ze rek akan bir akar su ile il gi li ola
rak;

I. Ya tak eği mi azal mış tır.
II. Aşın dır ma gü cü art mış tır.
III. Akar su yun yu ka rı çı ğı rın da yer al mak ta dır.
gi bi bil gi ler den han gi le ri yan lış tır?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız II I
 D) I ve II E) II ve II I

13.  Tu na Neh ri bo yun ca kü çük ve or ta bo yut lu ge mi ler 
Av ru pa kı ta sı nın or ta ke sim le ri ne ka dar gi re bil mek-
te dir.
Bu du rum Tu na Neh ri ’nin han gi özel li ği nin bir so
nu cu dur?

A) Re ji mi nin dü zen li ol ma sı nın
B) Den ge pro fi li ne ulaş mış ol ma sı nın
C) Hav za sı nın ge niş ol ma sı nın
D) Derinliğinin sığ ol ma sı nın
E) Akım mik ta rı nın az ol ma sı nın

14.  

Şe kil de gös te ri len bir va di tü rü nün gö rül dü ğü 
alan la il gi li ola rak aşa ğı da ki ler den han gi si ke sin 
ola rak söy le ne mez?

A) Akar su yun yu ka rı ke sim le rin de yer al mak ta dır.
B) De ri ne aşın dır ma faz la dır.
C) Akar su den ge pro fi li ne ulaş ma mış tır.
D) Akar su re ji mi dü zen li dir.
E) Akış hı zı faz la dır.

12345678910

ECADCEDECC
11121314

AEBD
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1.  Ge çi rim siz ka yaç la rın bu lun du ğu ara zi ler de bit ki ör-
tü sü nün tah rip edil me si ile bir lik te yo ğun eroz yon 
baş lar. Eroz yon la bir lik te, ara zi de kü çük ya rın tı lar, 
sel çiz gi le ri olu şur. Bu tip ara zi ler de ğer len di ri le me-
mek te dir.
Yu ka rı da ba zı özel lik le ri ve ri len yer şek li aşa ğı da
ki ler den han gi si dir?

A) Pe nep len B) Kır gı ba yır C) Pla to
 D) Pe ri ba ca sı E) Bi ri kin ti ko ni si

2.  Del ta olu şu mu ile aşa ğı da ve ri len ler den han gi si 
ara sın da doğ ru oran tı var dır?

A) Gel git mik ta rı
B) Akın tı hı zı
C) Ta şı nan mal ze me mik ta rı
D) Dal ga yük sek li ği
E) Akar su ya tak eği mi

3.  

Yu ka rı da bir ır mak ada sı gös te ril miş tir.

Ir mak ada sı nın olu şu mu ile il gi li ola rak;

I. Eği min azal dı ğı yer ler de gö rü lür.
II. Ir mak ada la rı ta rım sal fa ali yet ler de kul la nı la bil-

mek te dir.
III. Ir mak ada la rı nın bu lun du ğu yer ler ge nel de akar-

su yun yu ka rı ke sim le ri dir.
gi bi bil gi ler den han gi le ri yan lış tır?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız II I
 D) I ve II E) II ve II I

4. Dünyada görülen belirli iklim türlerinde ortaya çı-
kan yeryüzü şekilleri bulunmaktadır. Örneğin rüzgâr 
erozyonunun etkili olduğu bir yerde, buzul aşındırma 
sonucunda oluşan yer şekillerine rastlanmaz.   

Buna göre rüzgâr erozyonunun etkili olduğu bir 
yerde aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden han
gisinin bulunması beklenmez? 

A) Mantar kaya     B) Tafoni C) Barkan
 D) Hörgüç kaya E) Şeytan masası 

5. Rüzgâr erozyonunun etkili olduğu bir yerde;

I. Sıcaklık farklarının fazla, 
II. Fiziksel ayrışmanın yüksek, 
III. Volkanizmanın şiddetli 

durumlarından hangilerinin bulunduğu söylene
bilir? 

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

6. Bir akarsuyun akış kuşağı boyunca çeşitli yeryüzü 
şekilleri bulunur. Bunlardan bazıları aşınım, bazıları 
ise birikim şeklidir. 

 Buna göre aşa ğı da ve ri len yer şe kil le rin den han
gi si akar su bi ri ki mi so nu cun da oluş ma mış tır?

A) Del ta ova sı B) Men de res
C) Bi ri kin ti ko ni si D) Kır gı ba yır

 E) Dağ ete ği ova sı

7.  Aşa ğı da ve ri len ke sit ler de iki fark lı akar su yun aşa ğı 
ke sim le rin den alı nan ör nek ler gös te ril miş tir.

Akar su akış hı zı bi rik ti ri len ma ter yal le rin bo yu tu
nu doğ ru dan et ki le di ği ne gö re, A ve B şe kil le ri nin 
gö rül dü ğü akar su la rın han gi özel li ği ke sin ola rak 
fark lı dır?

A) Hav za bo yut la rı B) Akış hız la rı
C) De bi le ri D) Re jim le ri

 E) Hav za la rın bit ki ör tü le ri
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8. Çöl bölgelerinde, genellikle oluşumunda rüzgârın et-
kili olduğu yeryüzü şekillerine rastlanır. 
Buna göre, 

I. Mantar kaya, 
II. Şahit kaya, 
III. Kumul,
IV. Lös
gibi yer şekillerinden hangileri rüzgâr birikim 
şekli olarak nitelendirilebilir? 

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

9.  Yanda ve ri len yer 
şek li nin olu şu mu 
ile il gi li ola rak;

I. Ta ban se vi ye si al çal mış tır.
II. Ka ra yük sel miş tir.
III. De niz se vi ye si yük sel miş tir.
gi bi bil gi ler den han gi le ri yan lış tır?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız II I
 D) I ve II E) II ve II I

10.  Akar su aşın dır ma sı ile ik lim tip le ri ara sın da ya kın iliş-
ki var dır. Ör ne ğin ku tup böl ge le rin de akar su aşın dır-
ma sı gö rül mez.
Bu na gö re aşa ğı da ve ri len ül ke ler den han gi sin de 
akar su aşın dır ma sı en az dır?

A) Tür ki ye B) İran C) İtal ya
 D) Lib ya E) ABD

11.  I. Ya tak eği mi
II. İk lim tü rü
III. Yük sel ti
IV. Ka ra sal lık-de ni zel lik
V. Ka yaç ya pı sı
Yu ka rı da ve ri len fak tör ler den han gi si akar su de
bi si üze rin de faz la et ki li değildir?

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

12.  Yak la şık ay nı en lem ler de yer al ma la rı na rağ men iki 
akar su dan bi ri di ğe rin den da ha bü yük de bi ye sa hip tir.

Her iki akar su yun da hav za bo yu tu ben zer ol du
ğu na gö re, de bi le rin de ki fark lı lık en iyi aşa ğı da ki
ler den han gi si ile açık la na bi lir?

A) Ka yaç ya pı sı B) Bit ki ör tü sü
C) İk lim tü rü D) Ara zi nin yükseltisi

 E) Top rak tü rü

13.  Dün ya’da en yaygın dış kuv vet aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

A) Akar su lar B) Bu zul lar C) Rüz gar lar
 D) Dal ga lar E) Akın tı lar

14.  Tür ki ye’de Ege ve Ak de niz kı yı la rın da çok sa yı da 
del ta ova sı bu lun ma sı na rağ men Mar ma ra De ni zi’n-
de del ta ova sı na rast lan ma mak ta dır.

Bu du ru mun or ta ya çık ma sın da;

I. gel git et ki si nin faz la ol ma sı,
II. kı ta sa han lı ğı nın dar ol ma sı,
III. akın tı hı zı nın faz la ol ma sı,
IV. akar su la rın ta şı dı ğı alüv yon mik ta rı nın az ol ma sı

gi bi et ken ler den han gi le ri et ki li ol muş tur?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız II I

 D) I ve II I E) II ve IV
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15. 

Yu ka rı da ki gra fik ler de bir akar su yun akım mik tar la rı ve 
akar su yun yer al dı ğı böl ge de ya ğış de ği şi mi gös te ril miş tir.
Akım mik ta rı nın en faz la ol du ğu dö nem de, ya ğış 
mik ta rı nın en yük sek se vi ye de ol ma ma sı aşa ğı
da ki ler den han gi si ile açık la na bi lir?

A) Hav za nın je olo jik ya pı sı
B) Kar eri me le ri
C) Bit ki ör tü sü
D) Havzanın yükseltisi
E) Şid det li bu har laş ma

16.  

Dün ya ha ri ta sı üze rin de gös te ri len alan lar dan han
gi sin de be lir gin del ta olu şum la rı bu lun mak ta dır?

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

17.  Je olo jik açı dan uzun bir sü re bo yun ca ha re ket et-
me yen alan lar da yer alan akar su lar, den ge pro fi li ne 
ol duk ça yak laş mak ta dır.

Ve ri len bil gi ye gö re Dün ya ha ri ta sı üze rin de gös
te ri len alan lar dan han gi sin de ki akar su lar den ge 
pro fi li ne en faz la yak laş mış tır?

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

18.  I. Akar su ge nel lik le ko yu renk li olup bol mik tarda 
alüv yon ta şı mak ta dır.

II. Akar su ge nel lik le ber rak ve te miz olup çok az 
alüv yon ta şı mak ta dır.

İki akar su ile il gi li ola rak ve ri len bil gi ler in ce len
di ğin de, her iki sin de de ke sin ola rak fark lı olan 
özel lik aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) İk lim tü rü B) Bit ki ör tü sü
C) Top rak tü rü D) Havzanın yükseltisi

 E) Hav za ge niş li ği

19.  Akar su va di si bo yun ca or ta ya çı kan, hem bi rik
tir me nin hem de aşın dır ma nın et ki li ol du ğu yer 
yü zü şek li aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru ola
rak ve ril miş tir?

A) Dev kazanı B) Men de res C) Kır gı ba yır
 D) Del ta E) Bi ri kin ti ko ni si

20.  

Yu ka rı da ve ri len to poğ raf ya ha ri ta sın da aşa ğı da
ki yeryü zü şe kil le rin den han gi si gös te ril miş tir?

A) Del ta B) Pe nep len
C) Bi ri kin ti ko ni si D) Kra ter

 E) Ha liç
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KARSTLAŞMAVEKARSTİKYERYÜZÜŞEKİLLERİ
Yeraltınasızansularbazıkayaçlarıçözündürebilmektedir.Çözünebilenkayaçlardagörülenyer

yüzüşekillerinekarstikşekillerdenilmektedir.Karstlaşmanınyaşandığıkayaçlar;

OO Kireçtaşı(Kalker)

OO Alçıtaşı(Jips)

OO Tuz’dur.

Karstlaşmaolayınıngerçekleşebilmesiiçinönceliklekarstikkayaçlaraveyağışaihtiyaçvardır.

KarstlaşmayıEtkileyenFaktörler

Karstlaşmaolayınınhızıveşiddetibazıfaktörlerebağlıolarakdeğişkenlikgösterir.

OO Kayacınsaflığı 

OO Kayacınkalınlığı

OO Arazinintektonikbakımdanfaalolması

OO Kayaçlardakiçatlakvegözenekoranı

OO Yağışmiktarı 

OO Bitkiörtüsü

OO İklimvesıcaklık

KarstikAşınım

Karstik aşınım yer altına sızan suların kayaçları çözündürmesi ile gerçekleşir. Özellikle yağış
sularının içindebulunankarbondioksit (CO2) çözünmeyibüyükorandahızlandırır. Sıcak iklimlerde
çözünmeiçinuygunkoşullarvardır.Ancaksoğukiklimlerdedekarstlaşmayaşanır.Çünküsoğuksular
dahafazlaCO2taşırlar.

KARSTİKAŞINIMŞEKİLLERİ

1.Lapya

Karstikkayaçlarındışyüzeyindeveiçindeoluşançeşitlitipveşekillerdekiküçükçukurveoluklara
lapyadenir.Lapyalarenküçükkarstikşekillerdir.Lapyaoyuklarınıniçindegenellikleayrışmaürünü
olarakTerrarossa(KırmızıAkdeniz)topraklarıgörülür.

Lapyalarküçükyerşekilleridir.Bo
yutlarıbirkaçsantimetredenbirkaç

metreyekadardeğişmektedir.
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2.Dolin

Karstikçözünmeninilerlemesiylebirlikteilkaşamadabirbirindenbağımsızküçükçukurluklaror
tayaçıkar.Buküçükçukurlaradolinadıverilir.

3. Uva la

Zamaniçindedolinlerinbüyüyerekbirleşmesisonucundaoluşandahabüyükkarstikşekillerdir.

4.Polye

Tektonikbakımdanaktifalanlardaçökenkısımlarzamanlaçözünmeyebağlıolarakgenişlerve
büyükkarstikovalarortayaçıkar.Bukarstikovalarapolyeadıverilir.Polyelerintabanıgenellikleterra
rossalarlakaplıdır.ÜlkemizdepolyelerözellikleAkdenizBölgesi’ndegörülür.Antalya’dakiKorkuteli,
Bucak,TefenniveAksekigibiovalar,polyelereörnektir.

Dolinlerbirkaçyüzmetregenişliğinde
küçükkarstikçukurluklardır.

ÜlkemizdekarstaraştırmalarıMTA
tarafındanyapılmaktadır.Öndema
ğaraaraştırmasıiçinhazırlıkyapan
MTAekibi,arkaplandaisebiruvala

görülmektedir.

Polyelerdekiakarsulargenelliklebirsuyutan
aracılığıylatahliyeedilir.Busularbaşkabir
yerdenkaynakolarak(Suçıkan)yeryüzüne
ulaşır.
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5.Mağara

Yer altına sızan suların eriyebi
len kayaçları aşındırması ile oluşan
yeraltı şekillerine mağara adı verilir.
Mağaralar karstlaşmanın temel şekil
leridir. Zamanla büyüyerek genişle
yenmağaralarkilometrelerceuzunlu
ğuulaşabilirler.

6.Obruk
Mağaralarzamanlaçokbüyürveüzerindekiağırlığıtaşıyamaz.Bununsonucundamağaratavanı

çökervebüyükbirdaireselboşlukortayaçıkar.Karstikarazilerdegörülenbüyükçöküntülereobruk
adıverilir.ÜlkemizdeobruklarözellikleObrukPlatosuileAntalyabölümündegörülür.

7.KörVadi

Eskibirakarsuvadisininkarstlaşarakyeraltınainmesisonucundaoluşan,genelliklesonundabir
düdenletamamlananvaditipidir.

8.DoğalKöprü

Mağaralarıntavanızamanlaçökerveuzunva
dileroluşur.Bazıkısımlardadahadayanıklıkayaçlar
bulunduğundanburalarçökmezvedoğalbirköprü
ortayaçıkar.Doğalköprülereülkemizde“yerköprü”
adı verilir.ÖzellikleAkdeniz Bölgesi’nde çok sayıda
doğalköprübulunmaktadır.Ermenek’tekiyerköprü
buoluşumunengüzelörneğidir.

Mağaralarürkütücüözelliklerivedoğalgüzellikleri
iledikkatçekenoluşumlardır.

2008’deGuatemala’dagerçekleşenbirçökmeola
yıylayenibirobrukoluşmuştur.45mgenişliğinde
100mderinliğindekibuürkütücüoluşumüçkişi

ninyaşamınıyitirmesineyolaçmıştır.
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9.Düden(Suyutan)

Karstikçukurluklarıntabanındabulunanveburalardakiyağışsularınıyutandelikleredüdenyada
suyutanadıverilir.Boyutlarıkarstikçukurluğunboyutunagöredeğişir.Genelliklebirmağarayaaçılır.

KARSTİKBİRİKİMŞEKİLLERİ
Yeraltınasızansularıniçindeeriyikhaldebulunanminerallerkarbondioksitinbileşiktenayrılma

sıylabirikmeyebaşlarlar.Ortayaçıkanbubirikintileretravertendenir.Travertenhembirkayahemde
yeryüzüşekliolarakdeğerlendirilir.

1.Traverten

Kireçbakımındanzenginsulardaçözünmüşhaldekikalsiyumunbirikmesiileoluşankayatürü
dür.Ancakkarstikarazilerdekikalsiyumbirikintilerininoluşturduğugözenekli,basamaklıyeryüzüşek
linedetravertendenilmektedir.EngüzelörneğiPamukkale(Denizli)travertenleridir.

2.Sarkıt,DikitveSütun

Yer altına sızan, kireçbakımından zengin sular içlerinde eriyikhaldebulunan kireci öncelikle
mağaratavanındabırakırlar.Buolaysonucundantavandanaşağıyadoğrusivribirçıkıntıyanisarkıtlar
oluşur.Tavansuyunundamladığıyerdeiseyerdenyükselenkireçbirikimleriyanidikitleroluşur.Buiki
yeryüzüşeklininzamanlabirleşmesiilesütunlarortayaçıkar.

Sark›tvedikitlermağaralar›nvazgeçilmezgüzellik
leridir.Oluşumlar›binlercey›lsürenbuoluşumlar

beyazkristallerdenoluşmaktad›r.
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BUZULLARVEBUZULLARINOLUŞTURDUĞUYERYÜZÜŞEKİLLERİ

KalıcıKarveBuzulKavramları

Sıcaklığınyılboyunca0ºC’ninaltındaolduğubölgelerdeyeryüzünekarolarakdüşenyağışlar
erimez.Bununsonucundayılboyuncaerimeyenkarörtüleriyadadiğerbirifadeilekalıcıkarlaroluşur.
Kalıcıkarlarıngörüldüğüenalçakseviyeye“kalıcıkaraltsınırı”adıverilir.Kalıcıkarsınırıyükseldikçe
sıcaklığındüşmesinebağlıolarakdağlarınzirvekesimlerinde,enlemebağlıolarakdakutuplarçevre
sindegörülmektedir.KalıcıkarsınırıEkvatordanku
tuplaragidildikçesıcaklığındüşmesinebağlıolarak
alçalır.

Buzulkavramıkalıcıkardanfarklıdır.Uzunyıl
larboyuncabirikenkarörtüsügiderekağırlaşır ve
alttakikarkütlesiüzerindebüyükbirbasınçoluştu
rur.Bubasıncınetkisiilesıkışankarlar,buzuladönü
şür.Karörtüsününbuzuladönüşmesiiçinenaz40
metrekalınlığaulaşmasıgerekir.

Ağırlaşanvesıkışanbuzulkütlesizamanlakaya
rakeğimboyuncahareketetmeyebaşlar.Buhareket
binlerce tonluk yükün zemini hem parçalamasına
hem de parçalanan kayaçların taşınmasına neden
olur.Buzullarçokyavaşhareketetsedeetkileri çok
büyüktür.

BUZULTÜRLERİ

1.TakkeBuzulu

Yüksekdağlarınüzerinde,zirveyitakkeşeklinde
saranbuzulörtülerinetakkebuzuluadıverilir.

Kartaneciğininbasıncınetkisiilebuzula
dönüşümü.Kristalhaldekikartanesiönce
buztaneciğinedönüşür.Butanecikbasınç
etkisiylefirndenilenkatıparçacıklarhalini
alır.Sonolarakdasıkışantaneciklerpeki
şerek,katıbuzulbuzunadönüşmektedir.

Fotoğrafta,birbuzuloyuntusuiçinde
oluşmuşsirkbuzulugörülmektedir.

İsviçreAlplerindeMontBlanczirvesi
veAlpsıradağlarınıngörünümünde
endikkatçekicinoktayazkışerimeden
kalankalıcıkarlarvebunlarınörttüğü
takkebuzullardır.
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2.SirkBuzulu

Dağlarınzirveçevresineyerleşenbuzullarzamanlaiçlerindebiriktikleriçukurluklaroluştururlar.
Buçukurlarasirkdenir.Sirkbuzulu,vadibuzulununeriyerekgeriçekilmesiyleoluşmaktadır.

3.VadiBuzulu

Sirkleriniçindebirikenbuzullarzamanladışataşar,vadilerboyuncakaymayavebirleşmeyebaş
larlar.Vadiiçindehareketedenbubuzullaravadibuzuludenir.

4.ÖrtüBuzulu(KıtaBuzulu)

Çokgenişalanlardagörülenvebüyükkalınlıklarasahipbuzulkütlelerineörtübuzuludenir.Ör
neğinAntarktikaveGrönlandbuzullarıbudurumuntipikörnekleridir.Kutuplarçevresindekibuzullar
yazmevsimindeerimeyebaşlar.Erimeylebirliktedenizüzerindeoluşanbuzparçalarınabankizdenir.
Kimiyerlerdeisedevbuzulparçalarıkoparak,akıntılarlasürüklenirler.Bunlaradabuzdağı(Aysberg)
denir.

BUZULLARINOLUŞTURDUĞUAŞINIMŞEKİLLERİ

1.Sirk

Dağlarınzirvekısmındabuzulaşındırması sonucundaoluşmuş,üç tarafıkapalıçukurluklardır.
Sularınbirikmesiilesirkgölühalinialırlar.

2.TekneVadiler

Eskiakarsuvadilerinidolduranbuzulkütleleribüyükbirbasınçlatabanlarınıaşındırarakbuva
dilerin“U”şeklinialmasınanedenolurlar.Uşeklindekibüyükbuzulvadilerineteknevadiadıverilir.
Boğazvadidenfarklarıyamaçlarınındahaeğikolmasıdır.

Vadiboyuncailerleyenbuzulların,ön
kısmıbuzuldiliolarakadlandırılmak
tadır.

KaçkarDağlarındayeralanBüyükDe
nizgölübirsirkiçindeyeralanbuzulun
erimesiileortayaçıkmıştır.
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3.HörgüçKaya

Buzulkütlesiyüzeyboyuncailerlerkenbazenyapıolaraksertkayakütlelerinerastlar.Ancakbun
larıkolaycaaşındıramadığıiçintepesioval(hörgüçşeklinde)tepeciklerolarakkalırlar.Bunlarahörgüç
kayaadıverilir.

Dağlıkbiralandabuzullaşmanınevre
lerişekillerdekigibidir.Eskibirakarsu
vadisizamanlabuzulvadisinedönüşür.
Buzuluneriyerekortadankalkmasıyla

teknevadilerortayaçıkmaktadır.

BuzulvadileriUharfişeklindedir.Bu
tipvadilerteknevadiolarakadlandırıl
maktadır.

Küresel›s›nman›nenönemlisonuç
lar›ndanbirideDünya’dabuzullar›n
h›zlaeriyerekortadankalkmas›d›r.
YeniZelanda’dakiMarcshalkobuzulun
dayap›langözlemlerbuzuluneriyerek
ortadankalkt›ğ›n›göstermektedir.Ayr›
caerimeninsonyüzy›ldaönemliölçüde
h›zland›ğ›anlaş›lmaktad›r.
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BUZULBİRİKTİRMEŞEKİLLERİ

1.Moren

Hareketedenbuzullaraşındırmaişleviniikişekildeyaparlar.Birincisizemindenkayalarıkopar
tarak,ikincisiisekoparttıklarıkayalarızeminesürterekgerçekleşmektedir.Bununsonucundabüyük
kayayığınlarıbuzullarlabirliktehareketederekyerdeğiştirir.Taşınankayaçların,buzullarınerimesiyle
açığaçıkmasısonucundaoluşankayayığınlarınamorenadıverilir.

2.SanderDüzlüğü

Buzullar,morenleribelirlibiryerekadarsürüklediktensonraenerjileritükenir.Buradabuzulların
altındançıkanakarsularincemateryalleribiriktirerekgenişdüzlükleroluşturur.Budüzlükleresander
ovasıveyadüzlüğüadıverilir.

Buzulaşındırmasıözelliklebuzulunze
minesürtünerekbüyükbirbasınçuygu
ladığıtabanbölümündegörülmektedir.
Ayrıcabuzulilerlerkenönündeveyan
kesimlerindedeaşınmaşiddetlidir.

AlpDağlarınınhavadançekilmişbufotoğrafındabuzulşekilleriniayırtetmekmümkündür.Engeri
deaktifbuzullar,sirklerveteknevadiler,öndeisebuzulbirikimininsonucundaoluşanmorenlerve

sanderovasıgörülmektedir.
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Dış KuvvetlerKONU TESTİ - 3

1.  I. Ki reç  ta şı
II. Al çı  ta şı
III. Tuz
IV. Ba zalt
Yu ka rı da ve ri len ka yaç tür le rin den han gi le rin de 
kars tlaş ma ola yı ya şan maz?

A) Yal nız I B) Yal nız IV C) I ve II
 D) II ve II I E) II I ve IV

2.  I. Yü zey de akar su olu şu mu zor dur.
II. Ka pa lı çu kur luk lar yay gın dır.
III. Kim ya sal aşın ma faz la dır.
IV. Akar su lar ge nel de kay nak lar dan bes le nir.
V. Çen tik va di ler gö rü lür.
Kars tik ara zi ler le il gi li ola rak yu ka rı da ve ri len bil
gi ler den han gi si yan lış tır?

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

3.  Aşa ğı da kars tik bir yer yü zü şek li ve ril miş tir.

Şe kil de gös te ri len yeryü zü şek li aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

A) Do lin B) Uva la C) Ob ruk
 D) Tra ver ten E) Sar kıt

4.  Kars tik ara zi ler de gö rü len en kü çük aşı nım şek li, 
aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru ola rak ve ril
miş tir?

A) Pol ye B) Uva la C) Do lin
 D) Lap ya E) Ma ğa ra

5.  

Yu ka rı da ki şe kil de kars tik ara zi ler de gö rü len ba zı yer 
şe kil le ri gös te ril miş tir.

Bu yer şe kil le ri ile il gi li ola rak ya pı lan eş leş tir me
ler den han gi si yan lış tır?

A) I. Ma ğa ra B) II. Di kit C) II I. Sü tun
 D) IV. Sar kıt E) V. Uva la

6.  Gü nü müz de çöl ik li mi ko şul la rı ya şa nan bir böl ge de 
araş tır ma ya pan bir grup bi lim ada mı, ye r al tın da ol-
duk ça bü yük, ku ru ma ğa ra lar ol du ğu nu gör müş tür.
Ve ri len bil gi ye gö re bi lim adam la rı nın ma ğa ra lar 
bul du ğu alan la il gi li ola rak aşa ğı da ve ri len bil gi
ler den han gi si nin doğ ru ol du ğu söy le ne bi lir?

A) Ara zi de kars tlaş ma de vam et mek te dir.
B) Kars tlaş ma geç miş je olo jik dö nem ler de ger çek-

leş miş tir.
C) Çöl ik li mi kars tlaş ma için uy gun ko şul lar ta şı-

mak ta dır.
D) Rüz gar eroz yo nu kars tik ara zi le rin oluş ma sın da 

et ki li dir.
E) Ara zi nin ya pı sı ge nel lik le ge çi rim siz ka yaç lar dan 

oluş mak ta dır.

7.  Ka yaç tü rü, ya pı sı ve kim ya sal bi le şi mi yer şe kil le ri-
nin olu şu mu üze rin de doğ ru dan et ki li dir.
Aşa ğı da ve ri len yer yü zü şe kil le rin den han gi si
nin olu şu mun da ka yaç özel lik le ri nin et ki li ol du ğu 
söy le ne mez?

A) Pol ye B) Ma ğa ra C) Dev ka za nı
 D) Pe ri ba ca sı E) Uva la

8.  Bir ki lo met re ka re ye dü şen top lam akar su uzun lu ğu 
akar su sık lı ğı ola rak ad lan dı rıl mak ta dır.
Ve ri len bil gi ye gö re aşa ğı da ki alan lar dan han gi
sin de akar su sık lı ğı en az dır?

A) Kars tik To ros Dağ la rın da
B) Vol ka nik Er zu rum-Kars Pla to sun da
C) Alüv yal Çu ku ro va’da
D) Me ta mor fik Men te şe Yö re sin de
E) Tek to nik Or ta Ka ra de niz ova la rın da
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Dış Kuvvetler KONU TESTİ - 3

9.  Kars tik ara zi ler Alp-Hi ma la ya kıv rım dağ la rı nın bu-
lun du ğu böl ge ler de yay gın ola rak gö rül mek te dir.
Bu na gö re aşa ğı da ve ri len ül ke ler den han gi sin de 
kars tik şe kil ler di ğer le rin den da ha az gö rül mek
te dir?

A) Tür ki ye B) ABD C) İtal ya
 D) Yu na nis tan E) Al man ya

10.  Aşa ğı da ki şe kil ler de yük sek dağ lık bir ala nın son 
20.000 yıl da ya şa dı ğı de ği şim gös te ril miş tir.

Ve ri len şe kil le re gö re bu böl ge için aşa ğı da ki ler
den han gi si ke sin ola rak söy le ne mez?

A) Ön ce le ri akar su eroz yo nu son ra bu zul aşın dır-
ma sı et ki li ol muş tur.

B) Arazide karstlaşma olayı yaşanmıştır.
C) Akar su va di le ri ye ri ni tek ne va di le re bı rak mış tır.
D) Ara zi önem li mik tar da aşın mış tır.
E) Ara zide yükselti fazladır.

11. De ni ze ka dar sar kan bir bu zul di li nin eri ye rek or
ta dan kalk ma sıy la or ta ya çı kan kör fez le re ne ad 
ve ril mek te dir?

A) Ha liç B) Fi yord C) Ri a
 D) Tom bo lo E) Pe nep len

12.  Aşa ğı da ve ri len yer şe kil le rin den han gi si nin olu
şumu di ğer le rin den fark lı bir dış kuv ve tin et ki si 
ile ger çek leş miş tir?

A) Man tar ka ya B) Mo ren C) San der ova sı
 D) Hör güç ka ya E) Sirk

13.  Dün ya’da bu zul la rın da ğı lı şı ile aşa ğı da ki ler den 
han gi si ara sın da doğ ru dan bir iliş ki yok tur?

A) En lem B) Yük sel ti
C) Ba kı D) Kar ya ğı şı mik ta rı

 E) Bit ki ör tü sü

14.  

Dün ya ha ri ta sı üze rin de gös te ri len alan lar dan 
han gi le rin de bu zul şe kil le ri yaygın olarak gö rül
mek te dir?

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

15.  Dün ya’ nın ek sen eğik li ğin de ya şa nan de ği şi me bağ-
lı ola rak or ta ya çı kan ve sı cak lık de ğer le ri nin gü nü-
müz den ol duk ça dü şük ol du ğu dö ne me Bu zul Ça ğı 
de nil mek te dir.
Bu zul çağ la rın da aşa ğı da ve ri len de ği şim ler den 
han gi si ya şan mış ola maz?

A) Ka lı cı kar sı nı rı al çal mış tır.
B) Ku zey Ya rım kü re de bu zul la rın kap la dı ğı alan lar 

ge niş le miş tir.
C) Dağ lık alan lar da tak ke bu zul la rı or ta ya çık mış tır.
D) Or man üst sı nı rı yük sel miş tir.
E) Ba zı can lı tür le ri yok ol muş tur.
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Dış KuvvetlerKONU TESTİ - 3

16.  Aşa ğı da ve ri len yeryü zü şe kil le rin den han gi si bu
zul bi ri ki mi so nu cun da oluş muş tur?

A) Hör güç ka ya B) Sirk
C) San der düz lü ğü D) Tek ne va di

 E) Fi yort

17.  Aşa ğı da ki fo toğ raf lar da Alas ka’da ki Be ar bu zu lu nun 
1920 ve 2005 yıl la rın da ki gö rü nü mü ve ril miş tir.

Be ar bu zu lu nun önem li öl çü de or ta dan kalk ma
sı nın ne de ni aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Asit yağ mur la rı
B) Ya ğış la rın yağ mur ola rak ger çek leş me si
C) Kü re sel ısın ma
D) Bit ki ör tü sü nün or ta dan kalk ma sı
E) Yan lış ta rım po li ti ka la rı nın uy gu lan ma sı

18.  Ay şe gül ai le si ile git ti ği İs viç re’den gön der di ği kart-
pos tal da “Bu ra lar ol duk ça yük sek, her yer de “U” 
şek lin de va di ler gö rü yo ruz. Ara ba mı zın geç ti ği yer-
ler de ka ya yı ğın la rın dan oluş muş te pe cik ler var. Bit ki 
ör tü sü ge nel lik le iğ ne yap rak lı or man lar dan olu şu-
yor. ” de miş tir.
Ay şe gül’ün an lat tı ğı do ğal or ta ma ben zer özel lik
ler aşa ğı da ve ri len böl ge ler den han gi sin de gö rül
mek te dir?

A) İtal ya’nın gü ne yin de
B) Lib ya’nın ku zey kı yı la rın da
C) ABD’nin or ta ke sim le rin de
D) Tür ki ye’nin ku zey do ğu sun da
E) Irak’ın or ta ke sim le rin de

19. “Michael, benim ülkemde yılın büyük bir bölümünde 
sıcaklık sıfırın altındadır. Dağların dorukları sivri üç-
genler şeklindedir. Yüksek yerler yıl boyunca bem-
beyaz karlar altındadır. Vadilerimiz genellikle ‘U’ şek-
lindedir. Buralarda buz gibi nehirler akar. Amcamla 
yaptığımız bir gezide, bazı derelerin buzullardan 
çıktığını görmüştüm. Bu durum beni oldukça etkile-
mişti.” 
Michael’in anlattığı bilgiler değerlendirdiğinde 
hangi ülkede yaşadığı söylenebilir?

A) Libya B) Brezilya C) Kongo
 D) İsviçre E) Hollanda

20. Dünyanın jeolojik evrimi incelendiğinde, çok ilgi çe-
kici olaylara rastlanır. Bunlardan en önemlisi iklim 
değişimleridir. Milyonlarca yıldır dünya zaman za-
man soğumakta zaman zaman ısınmaktadır. İklim 
değişimlerinin temelinde eksen eğikliğindeki deği-
şimler etkili olmaktadır. Bu sayede sıcaklık değişimi 
belirli bir zamansal düzen içinde gerçekleşmektedir. 
Günümüzdeki değişimler ise insan faaliyetlerinin 
bir sonucudur. Sanayi Devrimi sonrasında yaşanan 
çevresel yıkım, günümüz iklim değişimlerinin temel 
nedenidir.
Yukarıdaki metinde;

I. Buzul çağlarına yol açan faktörler
II. Küresel ısınmanın etkileri
III. Jeolojik dönemlerde yaşanan iklimsel olaylar
IV. Küresel ısınmaya yol açan faktörler
hangilerine değinilmiştir?

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

12345678910
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11121314151617181920
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DALGAVEAKINTILARINOLUŞTURDUĞUYERYÜZÜŞEKİLLERİ
Dalga;okyanus,denizveyagölyüzeyindemeydanagelensalınımhareketleridir.Dalgalarınolu

şumunusüreklirüzgârlargerçekleşebilir.Ancakdeprem,gelgitgibifaktörlerdedalgaoluşumunane
denolabilir.

Dalgalarkıyıyayaklaştıkçatabanasürtünmeyebaşlarvebirnoktadaparçalanarakenerjisiniyiti
rir.Budurumadalgaçatlamasıadıverilir.

Akıntı;suyunyüzeyindeveyaderinlerindemeydanagelenyerdeğiştirmehareketidir.Isınanha
vanınyerdeğiştirmesindeolduğugibiısınanvesoğuyansukütleleridehareketetmeeğiliminegirer.

Akıntılaranedenolanfaktörlerşunlardır:

OO Süreklirüzgârlar:Yılboyuncadurmaksızınesensüreklirüzgârlarsukütlelerininhareketetme
sinenedenolur.

OO Gelgit:Ay’ınDünyaüzerindeki çekimkuvveti ileortayaçıkangelgit, sukütlelerininhareket
etmesinenedenolur.

OO Yoğunlukfarkı:Sıcaklıkvetuzlulukfarkınabağlıolarakortayaçıkanyoğunlukfarkınedeniyle,
sularyoğundenizlerden,azyoğundenizlerevetamtersiyönleredoğruhareketederler.Örne
ğin;AkdenizileKaradenizyoğunlukbakımındanfarklıolduğuiçinikidenizarasındaönemlibir
akıntısistemivardır.

OO SeviyeFarkı:Bazıiçdenizlerbeslenmeolanaklarıbakımındanelverişlidir.Bunedenleseviyeleri
yüksektir.Seviyesiyüksekdenizdenalçakdenizedoğrubirakıntıortayaçıkar.

OO Dalgalar:Dalgalarçokküçükkıyıakıntılarınanedenolurlar.

Dalgaveakıntılarkıyılardakişekillenmeyiüçyollagerçekleştirirler.

1. Aşındırma:Kıyıyaçarpandalgalarbiryandankıyınındengesinibozarkendiğertaraftangetirdik
lerikayaparçalarınıdakıyıyavurarakkıyınınaşınmasınısağlarlar.Dalgaaşındırmasınaabrazyon 
adıverilir.

2. Taşınma:Akıntıvedalgalarçeşitliboyutlardakimateryalleritaşımaözelliğinesahiptir.

3. Biriktirme:Dalgaveakıntılarbelirlibirsürehareketettiktensonraenerjileriniyitirerekgetirdik
lerimateryalleribiriktirirler.Bununsonucundadalgabirikimşekilleriortayaçıkar.

Birkaçmetreyükseklikteki 
birdalganınyandangörünümü.
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DALGAAŞINIMŞEKİLLERİ
1. Falez:Yüksekkıyılardadalganınkıyıyaçarparakzamanlakıyıyıalttanoymasıileoluşandikkıyı

şeklinefalezdenir.Kıyıyaçarpandalgakıyıyıöncealttanoyduğuiçinburadabirboşlukoluşur.
Oluşanboşluknedeniyle,zamanlaağırlığıtaşıyamayankayaçlarçökerekkıyınındikbirduvargibi
gerilemesinenedenolur.

2. Aşınım(Abrazyon)Platformu:Gerileyenkıyıçizgisiileeskikıyıçizgisiarasındauzanan,dalga
aşınımısonucundaoluşmuşdüzlüklereaşınımplatformuveyadüzlüğüdenilmektedir.

3. KıyıMağarasıveDoğalKöprüler:Dalgalar,aşınımakarşıdayanıksızolançatlakvetabakaları
dahahızlıaşındırırlar.Bununsonucundafalezlerintabanındakarayadoğruküçükmağaralarolu
şur.Çatlaklarınyoğunolduğukısımlarıparçalayandalgalardoğalköprülerinoluşmasınısağlar.

İngiltere’ninManşDenizikıyılarında, 
tebeşirkayaçlarındaoluşmuş 
falezleroldukçayüksektir.

Dalgaetkisiileoluşmuşbirabrazyonplatformuvegeridedikfalezlergörülmektedir.
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DALGABİRİKİMŞEKİLLERİ
Kıyılardahemdalgalarhemdeakıntılarçeşitliboydakimateryallerikıyıyahemtaşırhemdebirik

tirirler.Ancakuygunortamsalkoşullarınolduğuyerlerdedalgalardahaçokbiriktirmeyapar.

1. KıyıOku:Dalgavekıyıakıntılarınıntaşıdığımateryalleridenizedoğrubiriktirmesisonucunda
oluşançıkıntıyakıyıokuadıverilir.Kıyıoklarıgenelliklefarklıyöndeilerleyendalgaveakıntıların
karşılaştığıalanlardaoluşmaktadır.

İngilterekıyılarındadalgaaşınımşekilleri
ninçokgüzelörneklerinigörmekmümkündür.
Fotoğraftadalgaaşınımıileoluşmuşbirfalez,
öndebirabrazyonplatformu(deniztabanın

dakikayalıklar)vegeridebirdoğalköprü
görülmektedir.

Dalgalarrüzgâryönünebağlıolarak
kumlarısürükleyerekbaşkaalanlara
doğrutaşırlar.Özelliklekumsallarınolu
şumundataşınmanınbüyükrolüvardır.

Birkıyıokuveüzerindekurulmuşturizm
tesislerigörülmektedir.
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1. Tombolo:Adailekarayıyadaikiadayıbirbirinebağlayankıyıokunatomboloadıverilir.Genel
liklekıyıyayakınbiradayaçarpandalgalarikiyebölünürveadanıngerisinedoğrukumlarıbirikti
rir.Bununsonucundaadailekarabirbirinebağlanarak,yarımadayadönüşür.Ayrıcafarklıyönde
hareketedenakıntılarınkarşılaşmaalanlarındadatombololoroluşmaktadır.Türkiye’deengüzel
örnekleriKapıdağYarımadasıileSinopYarımadası’dır.

2. KıyıSetGölü(Lagün):Eskibirkörfezindenizeaçıldığıkısmınkıyıokuilekapanmasısonucunda
oluşangöllerdir.MarmaraBölgesi’ndekiBüyükveKüçükÇekmecegölleriülkemizdekiengüzel
örnekleridir.

3. Kumsal:Dalgalarıngetirdiğimateryallerikıyıdabiriktirmesiileoluşanşekillerdir.

KIYITİPLERİ
BuzulçağınınsonaermesiilebirlikteKuzeyYarımküredegenişalanlarkaplayanbuzullareriye

rekortadankalkmıştır.Bununsonucundageçmiştedahaalçakseviyedeolandenizseviyesigiderek,
yükselmişbugünkühalinialmıştır.Buzuldevrininbitmesindengünümüzedenizlerin110metreyük
seldiğidüşünülmektedir.

Kıyılarfarklıkuvvetlerinetkisiyleşekillenmiştir.Bunlardikkatealındığındabaşlıcadörtkıyıtipi
grububulunmaktadır.

A)DağlarınUzanışYönüneGöreKıyıTipleri

1.BoyunaKıyılar

Dağlarınkıyıçizgisineparaleluzandığıbölgelerdegörülenkıyılaraboyunakıyılardenilir.Dağla
rınuzanışyönündendolayıkıyılardagirintiçıkıntıazdır.Kıyılargenellikledüzveyadüzeyakınçizgiler

Tombololaryalnızcaadailekarayı
birbirinebağlamaz.Pekçokyerdeiki
adayıbirbirinebağlayantombololara
darastlanmaktadır.

Kıyısetgölü. Kıyışekilleri
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halindedir.Denizderinliğifazla,kıtasahanlığıisedardır.Türkiye’deAkdenizveKaradenizkıyılarında
boyunakıyıtipigörülür.

Boyunakıyıtipindedağlarkıyıya 
paraleluzandığındankıyıdagirinti 

çıkıntıoldukçaazdır.

2.EnineKıyılar

Dağlarınkıyıçizgisinedikuzandığıkıyılardır.Butipkıyılardakıtasahanlığıgeniş,kıyıuzunluğu
fazladır.Çünkükıyılardagirintiçıkıntıfazla,koy,körfezveyarımadaşekilleriyaygındır.Türkiye’deEd
remitileBodrumarasındakikıyılardagörülür.

B)AkarsularınŞekillendirdiğiKıyılar

1.RiaTipiKıyılar

Eskiakarsuvadilerinin,denizseviyesininyükselmesiveyavadinintektonikolarakçökmesiso
nucundasularaltındakalmasıileoluşankıyıtipidir.Buzulçağınınsonaermesiiledenizseviyesiyük
selmişböyleceeskivadilerinpekçoğukörfezedönüşmüştür.Türkiye’deKuzeyMarmarakıyılarıve
Boğazlar,riatipikıyılarıngörüldüğüalanlardır.

Eninekıyıtipindedağlarkıyıyadikuzandığındankıyıdagirintiçıkıntıoldukçafazladır.

Riakıyılarıeskivadilerinsularaltındakalmasıylaoluşmaktadır.
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2.DalmaçyaTipiKıyılar

Dağlarınkıyıyaparaleluzandığıalanlarda,içkesimlerdeyeralanvadilerindenizseviyesininyük
selmesi ilesularaltındakalmasısonucundaoluşankıyıtipidir.Bukıyıtipindedenizeparalelşeritler
halindeuzananadadizilerigörülür.

3.SetliKıyılar

Akarsuların denize bol alüvyon getirdiği alanlarda
kıyıbirikimşekilleri yaygınolarakgörülür.Buralardakıyı
oku,kıyı setigibi şekillergeniş sıralarhalindeuzanmak
tadır.

4.LimanlıKıyılar

Limanlardagemilerikorumakamacıylayapılmışdal
gakıranlarvardır.Bazıkıyılardakörfezlerinönülimanlarda
olduğugibikıyıoklarıncakorunaklıhalegelmiştir.Butip
kıyılara limanlı kıyılar denilmektedir. Karadeniz’in kuzey
kesimleri ileBüyükveKüçükÇekmecegöllerininbulun
duğubölgeninkıyılarındagörülmektedir.

Dalmaçyakıyıtiplerininoluşumu.

Akarsular›ndenizebolalüvyongetirdiği
alanlardak›y›birikimşekilleriyayg›n
olarakgörülür.Buralardak›y›oku,k›y›
setigibişekillergenişs›ralarhalinde
uzanmaktad›r.
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C)BuzullarınŞekillendirdiğiKıyılar

1.FiyortKıyıTipi

Buzulaşınımıileoluşanteknevadilerinbuzullareridiktensonrasularaltındakalmasıylaoluşan,
girintiliçıkıntılıkıyışeklidir.Butipkıyılardabinlercekoyvekörfezvardır.ÖzellikleKuzeyYarımkürenin
kutuplarayakınbölümlerindeenfazlagörülenkıyıtipidir.

Birkıyıkuşağınınuzunluğuikişekildeaçıklanır. İlkigerçekkıyıuzunluğudur.Bundakıyıda
yeralantümgirintiveçıkıntılardikkatealınır.Diğeriisekuşuçuşukıyıuzunluğu,yanikıyıkuşağı
üzerindengeçenenkısayolugösterenhayaliçizgidir.Gerçekkıyıuzunluğudaimakuşuçuşukıyı
uzunluğundanfazladır.
Boyuna kıyı tipinde gerçek – kuşuçuşu kıyı uzunluğu farkı azdır. Fiyord tipi kıyılarda ise bu fark 
oldukça fazladır.

BİLGİ 
NOTU

2.SkyerTipiKıyılar
Buzullarınortadankalkmasıyla,çoksayıdaadavekörfezdenoluşanbirkıyıtipiortayaçıkar.Ada

cıklarınfazlaolduğukıyıtipineskyerkıyıtipiadıverilir.Özelliklemorentepelerivehörgüçkayalarsu
seviyesininyükselmesiileadalaradönüşür.Norveçkıyılarındafiyortlarlabirlikteyaygınolarakgörülür.

Fiyortlarözelliklekutuplara
yakınbölgelerdeyaygın 

olarakgörülenkıyı 
şekillerdir.
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D)GelgitEtkisiyleOluşanKıyılar

HaliçliKıyılar

Gelgitetkisininfazlaolduğuyer
lerdeakarsularındenizeulaştığıkesim
lerinin,sularaltındakalmasıylaoluşan
kıyılardır.

E)CanlılarınŞekillendirdiğiKıyılar

1.ResifKıyıları

Birdenizcanlısıolanmercankalınbirka
buğa sahiptir.Üst üstegelişimgösterenmer
can kolonileri zamanla deniz yüzeyine kadar
ulaşırlar.Yüzeyegelenmercanyaşamınıyitirir
veburadabirikmeyebaşlar.Milyonlarcayılbo
yunca birikenmercanlar deniz seviyesine çok
yakın adalar (kaya yığınları) oluştururlar. Bu
adalararesifadıverilir.

2.Atoller

Denizvolkanizmasısırasındaoluşanvolkanikadalarzamanlaaşındırılarakdenizseviyesininal
tınainer.Buyüzeyeyakınbloğunüzerineyerleşenmercanlarzamanlaresifleroluştururlar.İlerleyen
evredeeskivolkanındaireselşeklinialanmercankayalıklarına“atol”adıverilir.Resifveatollerokya
nuslarınsıcakkesimlerindegörülmektedir.
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KONU TESTİ - 4Dış Kuvvetler

1.  Bir yerde;
—   deniz kısa mesafede derinleşmekte,

— dağlar kıyıya paralel uzanmakta,
—  falezler yaygın olarak görülmekte
ise, bu bölgede görülen kıyı tipi aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Enine kıyı tipi B) Boyuna kıyı tipi
C) Ria kıyı tipi D) Dalmaçya kıyı tipi

 E) Fiyort kıyı tipi

2.  Dalgalar kıyı alanlarında hem aşındırma hem de bi-
riktirme yaparlar.
Buna göre, aşağıda verilen yer şekillerinden han
gisi diğerlerinden farklı bir şekilde oluşmuştur?

A) Tombolo B) Kumsal C) Kıyı Oku
 D) Lagün E) Delta

3.  Akarsuların denize döküldüğü yerlerde görülen kör-
fezlerdir. Genellikle okyanuslara kıyısı bulunan ülke-
lerde görülürler.
Yukarıda özellikleri verilen yeryüzü şekli aşağı
dakilerden hangisidir?

A) Fiyort B) Skyer C) Ria
 D) Haliç E) Tombolo

4.  Dalgaların oluşumunda;

I. depremler,
II. akıntılar,
III. rüzgârlar,
IV. ayın çekim gücü,
V. yer çekimi değişimi
gibi faktörlerden hangisi etkili değildir?

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

5.  

Yukarıdaki blok diyagramda gösterilen bir kıyı 
yapısında aşağıda verilen yer şekillerinden han
gisinin diğerlerinden daha fazla görülmesi bek
lenir?

A) Falez B) Kıyı Oku C) Kumsal
 D) Delta E) Fiyort

6.  Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisi dalga 
aşınım şekillerinden biri değildir?

A) Falez B) Abrazyon platformu
C) Kıyı kordonu D) Kıyı mağarası

 E) Doğal köprü

7.  Aşağıdaki haritada bir kıyı bölgesinin yer yapısı ve 
bazı kıyı şekilleri gösterilmiştir.

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış olarak 
gösterilen yer şekilleri ile ilgili olarak yapılan eş
leştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) I. Tombolo B) II. Fiyort C) III. Lagün

 D) IV. Kumsal E) V. Kıyı oku
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Dış KuvvetlerKONU TESTİ - 4

8.  Kıyı tipleri ile kıyı şekilleri arasında yakın bir ilişki var-
dır. Örneğin enine kıyıların bulunduğu yerlerde koy, 
körfez ve yarımadalara sıkça rastlanır.
Buna benzer bir durum fiyort tipi kıyılarla aşa
ğıdaki yer şekillerinden hangisi arasında görül
mektedir?

A) Tombolo B) Kıyı seddi C) Kıyı oku
 D) Tekne vadi E) Falez

9.  Aşa ğı da ve ri len ül ke ler den han gi si nin kı yı la rın da 
bu zul la rın şe kil len dir di ği oluşumlar gö rül mez?

A) Ka na da B) ABD C) Ar jan tin
 D) Fin lan di ya E) Tür ki ye

10.  

Yukarıda verilen haritada Adriyatik Denizi kıyısındaki 
Trieste ile Dubrovnik kentleri arasındaki kıyı bölgesi 
gösterilmiştir.

Bu bölgede görülen kıyı tipi aşağıdakilerden han
gisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Boyuna kıyı tipi B) Dalmaçya kıyı tipi
C) Ria kıyı tipi D) Enine kıyı tipi

 E) Skyer kıyı tipi

11.  Kıyı tiplerinin özellikleri düşünüldüğünde;

I. Ria kıyı tipi,
II. Boyuna kıyı tipi,
III. Dalmaçya kıyı tipi,
IV. Fiyort kıyı tipi,
V. Re sif kı yı la rı
gibi kı yı tip le rin den han gi si nin ger çek kı yı uzun
lu ğu ile kuş uçu şu kı yı uzun lu ğu ara sın da ki fark 
en faz la dır?

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

12.  Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisinin oluşu
munda deniz canlıları etkili olmuştur?

A) Ria tipi kıyılar B) Resif kıyıları
C) Dalmaçya tipi kıyılar D) Limanlı kıyılar

 E) Setli kıyılar

13.  

Yukarıda verilen haritada gösterilen kıyı tipinin 
oluşumunda,

I. dalga biriktirmesi,
II. akıntılar,
III. gel-git,
IV. tektonizma
gibi etkenlerden hangileri etkili olmamıştır?

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

14.  I. Boyuna kıyı tipi
II. Dalmaçya kıyı tipi
III. Atoller
IV. Ria kıyı tipi
V. Enine kıyı tipi
Yukarıda verilen kıyı tiplerinden hangilerinin olu
şumunda dağların uzanış yönü etkili olmamıştır?

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

12345678910
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Dış Kuvvetler KONU TESTİ - 5

1.  

Akdeniz havzasındaki bazı kıyı bölgelerinin nu
maralandırılmış olarak verildiği harita ile ilgili 
olarak yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) I.   Boyuna kıyı tipi
B) II.  Dalmaçya kıyı tipi
C) III. Enine kıyı tipi
D) IV. Limanlı kıyı tipi
E) V.  Ria kıyı tipi

2.  

Yukarıdaki blok diyagramlarda bir kıyı tipinin oluşu-
mu gösterilmiştir.

Bu kıyı tipinin oluşumu ile ilgili olarak;

I. Deniz ilerlemesi olmuştur.
II. Arazi tektonik olarak yükselmiştir.
III. Eski bir vadi sular altında kalmıştır.

gibi bilgilerden hangileri yanlıştır?

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

3.  Ha liç ler ok ya nus la ra dö kü len akar su la rın ağız kıs-
mın da gel git et ki si ile olu şan kör fez ler dir.
Bu na gö re aşa ğı da ve ri len ül ke ler den han gi sin de 
ha liç le rin gö rül dü ğü söy le ne mez?

A) İn gil te re B)  ABD C) Bre zil ya
 D) Lib ya E) Ar jan tin

4.  

Yukarıdaki verilen to poğ raf ya ha ri ta sın da aşa ğı
da ki kı yı şe kil le rin den han gi si gö rül me mek te dir?

A) Falez B) Tombolo C) Lagün
 D) Kıyı oku E) Haliç

5. I. Eski akarsu vadilerinin, deniz seviyesinin yüksel-
mesi veya vadinin tektonik olarak çökmesi sonu-
cunda sular altında kalması ile oluşan kıyı tipidir. 

II. Dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda, iç 
kesimlerde yer alan vadilerin deniz seviyesinin 
yükselmesi ile sular altında kalması sonucunda 
oluşan kıyı tipidir. 

III. Buzulların ortadan kalkmasıyla, çok sayıda ada 
ve körfezden oluşan bir kıyı tipi ortaya çıkar. 
Adacıkların fazla olduğu kıyı tipidir. 

Yukarıda açıklanan kıyı tipleri aşağıdakilerden 
hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

    I  II  III              ____       _____   _____
A) Ria Watt Fiyort
B) Atol Mercan Ria
C) Boyuna Ria Enine
D) Limanlı Ria Skyer
E) Ria Dalmaçya Skyer



Ev
re

ns
el

 İl
eti

şi
m

 Y
ay

ın
la

rı

ÜNİTE

9090

3.
KONU TESTİ - 5 Dış Kuvvetler

6. “Denizlerin kıyı bölgelerini şekillendirilmesinde en 
fazla etkili olan faktör dalgalardır. Dalgaların ortaya 
çıkmasında; 
I. sürekli rüzgârlar, 
II. depremler,
III. heyelanlar, 
IV. kıyı aşınımı,
V. gel-git
gibi faktörler etkili olmaktadır.” 

Yukarıdaki bilgi metninde numaralandırılarak ve
rilmiş bilgilerden hangilerinin doğru olduğu söy
lenemez? 

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

7. “Dalgalı ve akıntıların kıyıları şekillendirirken kullan-
dığı üç yol vardır. Bunlar;

I. Aşındırma, 
II. Taşınma,  
III. Biriktirme’dir.”
Dalgalı ve akıntıların kıyıları şekillendirirken kul
landığı yollar yukarıdaki bilgi metninde numara
landırılarak verilenlerden hangileridir?

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

 

8. “Kıyıya çarpan dalga kıyıyı önce alttan oyduğu için 
burada bir boşluk oluşur. Oluşan boşluk nedeniyle 
zamanla ağırlığı taşıyamayan kayaçlar, çökerek kıyı-
nın dik bir duvar gibi gerilemesine neden olur.”
Yukarıdaki bilgi ile aşağıdaki kıyı şekillerinden 
hangisinin oluşumu anlatılmıştır? 

A) Falez B) Aşının platformu  

C) Kıyı mağarası D) Doğal köprü 
 E) Kıyı oku

9. Aşağıdaki görselde İngiltere kıyılarından bir görü-
nüm verilmiştir.       

Görsel dikkatle incelendiğinde; 

I. falez, 
II. kıyı mağarası, 
III. kumsal 
gibi yeryüzü şekillerinden hangilerinin görüldüğü 
söylenebilir? 

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

10. Dağların kıyı çizgisine paralel uzandığı bölgelerde 
görülen kıyılara “boyuna kıyı” adı verilir.
Türkiye’de,

I. Akdeniz, 
II. Karadeniz, 
III. Ege Denizi, 
IV. Marmara Denizi 
kıyılarından hangileri buna örnek olarak gösteri
lebilir?   

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

11. İstanbul ve Marmara Denizi kıyıları hangi tip kıyı
lar arasında yer alır? 

A) Boyuna tipi kıyı B) Enine tipi kıyı 

C) Ria tipi kıyı D) Setli tipi kıyı
 E) Fiyort tipi kıyı

1234567891011
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AYRIŞMA
Kayaçlardışkuvvetlerinetkisi ilezamanladahaküçükparçalaraayrılmaktadır.Buparçalanma

sürecine“ayrışma”adıverilir.Ayrışmaüçyollagerçekleşir.

1. FizikselAyrışma:Fizikselayrışmagünlükveyıllıksıcaklık

farklarınınfazlaolmasınınbirsonucudur.Fizikselayrışma

üçyollagerçekleşir.Birincisigündüz ısınarakgenişleyen

maddelerakşamsoğuyarakdaralır.Buhareketlilikkayanın

öncelikleçatlamasınazamanladaparçalanmasınaneden

olur.İkinciayrışmaisebuzçatlatmasıdır.Kayaçlarınçatlak

vegözeneklerinesızansularakşamsaatlerindevekışmev

simindedonarakgenleşir. Zamanla çatlakları genişleten

bu olay kayaçların parçalanmasına neden olur. Fiziksel

ayrışmanınbirdiğertürüdetuzçatlatmasıdır.Suilekaya

çatlaklarınasızantuzkristallerisuyunbuharlaşmasıileşişer

vehacmibüyür.Bununsonucundaçatlaklargenişler.Fiziksel

ayrışmaençokçölvekarasaliklimbölgelerindeetkilidir.Ül

kemizdeDoğu–İçveGüneydoğuAnadolu’daetkilidir.

2. KimyasalAyrışma: Kayaçlarıniçindebulunançeşitliminerallerinsuvesıcaklıksonucundaçözü

nerekaşınmasıdır.Yağışmiktarınınfazlaolduğuyerlerde,özellikledeEkvatoralkuşaktagörül

mektedir.ÜlkemizdeKaradenizBölgesi’ndeetkilidir.

3. OrganikAyrışma:Canlılarınçeşitliyollarlakayaçlarıparçalamasıdır.Özelliklemikroorganizma

larveyosunlarkayaçlarısalgıladıklarıözelasitlerleparçalamaktadır.Bitkiörtüsününgürolduğu
alanlardagörülmektedir.

KÜTLEHAREKETLERİ
Yeryüzündeortayaçıkantümkayavetoprakhareketlerikütlehareketleriolarak isimlendirilir.

Kütlehareketlerininoluşumunanedenolanfaktörlerşunlardır:

1. KayaçYapısı:Özelliklegeçirgenve yumuşak kayaç türleri hareket etmeyeoldukçamüsaittir.

Örneğinsertvesağlambirkayatürüolangranitlerdekütlehareketlerigörülmezken,kumtaşıve

marngibidahazayıfkayaçlardakütlehareketlerinerastlanmaktadır.

2. Eğim:Eğimkütlehareketlerinintemeletkenidir.Yerçekimieğimliyüzeylerdekendinidahafazla

hissettirir.Bunedenlekütlehareketlerieğimliyüzeylerdeoldukçaetkilidir.

3. Yağış:Yağışmiktarı topraktaki sumiktarını etkilediğindenkütlehareketlerinin tetikleyicisidir.

Islakyüzeylerdahakayganvehareketeuygundur.

4. BitkiÖrtüsü: Bitkiörtüsükütlehareketlerininoluşmasındaetkilideğildir.Ancakbitkiörtüsünün
tahripedildiğiçıplakyüzeylerkütlehareketlerininhızlanmasınanedenolur.

KütleHareketiTürleri

1. Heyelan: Toprak tabakasının altındaki ana kaya ile birlikte yer değiştirmesine, heyelan adı

verilir. Devrilme, kayma ve akma gibi türleri vardır. Özellikle killi ara tabakaların bulunduğu

yörelerdegörülür.Yağışmiktarınınfazlaolduğumevsimlerdetopraksuyadoymuşolduğuiçin

ağırlaşmaktadır.
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Heyelanlarbazeninsanyaşamıiçin
tehditolabilmektedir.Bubakım
danheyelanalanlarınınbelirlen
mesiveburalardakonutyapımına
engelolunmasıgerekmektedir.

1. ToprakKayması:Anakayadanbağımsızolarak toprakveayrışmaürünlerinineğimboyunca
hareket etmesine toprak kaymasıdenir. Toprak kaymasıgenellikle yağışın fazlaolduğumev
simdetoprağınsuileaşırıyüklenmesisonucundaoluşur.

Kopma Yarası

Toprak Kütlesi

Yumuşak
Dolgular

Toprak Kayması

Yumuşakdolgulardayağışve
eğimkoşullarıtoprakkaymalarına
nedenolur.

Ağırlaşanörtükütlesikillitabakaboyuncayerdeğiştirir.Heyelanolayısırasındaçokbüyükküt

leleryerdeğiştirir.Heyelançevreyeverdiğizararlarnedeniyleaynızamandabirdoğalafettir.Kütle
hareketleriözellikleilkbaharaylarındagörülür.Bununbaşlıcanedenikarerimeleriveyağışlardır.
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KÜTLEHAREKETLERİNDENKORUNMAYOLLARI

A.ErozyondanKorunmaYolları

OO Bitkiörtüsününkorunmasıveboşarazilereuy
guntürdeağaçlarekilmesi

OO Eğimli araziler, eğim yönünedik olarak sürül
melidir.Ülkemizde tarla sürülmesi işlemi%70
boyutunda yanlış yapılmakta ve bilinçsizlik
yüzündenher yılbinlerce ton toprağımız yok
olmaktadır.Ülkemizdetarımalanlarıeğimyö
nüne sürülmektedir. Bu durum arazinin eroz
yonakarşıdirençsizhalegelmesinenedenol
maktadır.

OO Aşırı ve bilinçsiz hayvan otlatılmasının önüne
geçilmelidir.

OO Orman yangınlarını önlemek için gerekli ted
birlerinalınmasıgerekmektedir.

OO Nadasalanlarıazaltılmalı,çiftçibilinçlendirile
rektarımalanlarıalternatifürünlereaçılmalıdır.

OO Verimli tarımalanlarıüzerindeyerleşimvesa
nayitesisikurulmasıönlenmelidir.

OO Anız yakımları engellenmelidir. Tarlada kalan
sapların harman sonrasında yakılmasına anız
yakımı denilmektedir. Anız yakımı nedeniyle
verimlitoprakyüzeyihızlaçoraklaşır.

B.HeyelandanKorunmaYolları

OO Heyelan riskibulunanarazilerdeyerleşimyeri
kurulmasıengellenmelidir.Çünküheyelanola
yı ilemücadele edilebilmesine rağmen tümü
ile engellenebilmesi olanaksızdır. Bu nedenle
bazıyerlerdeküçükyerleşmelerinyerdeğiştir
mesigerekebilmektedir.

OO Heyelan riski taşıyan arazilerde, arazide basa
maklaryapılmalıdır(taraçalandırma).

OO Heyelanarazilerindeistinatduvarlarıyapılma
lıdır.  İstinat duvarı inşası kütle hareketlerini
engellemekteönemlibiryöntemolmaklabe
rabermasraflıbirişlemdir.

OO Arazide drenaj kanalları açılarak yüzey suyu
nun yer altına inmesine engel olunmalıdır.
Böylece toprağın suya doygun hale gelmesi
engellenmişolmaktadır.

OO Bitkiörtüsününbulunmasıheyelanıengellemez.Ancakbitkitahribininfazlaolmasıheyelanıhız
landıranetkenlerdenbiridir.Bubakımdanbitkiörtüsününkorunmasıgerekmektedir.

OO Arazideeğimlialanlaraçelikkazıklarınçakılmasıgerekmektedir.Ancakbuişlemoldukçamasraflı
vezahmetlidir.Genellikleotoyolkenarlarındayapılmaktadır.

Ülkemizdetarlalareğimeparalel 
sürülmektedir.

Anızyakımıtoprakyapısınıbozmaktadır.

İstinatduvarlarıheyelanıönlemede 
etkilibiryöntemdir.
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KONU TESTİ - 6 Dış Kuvvetler

3.

1. “ He ye lan olay la rı nın yay gın olu ğu bir yö re ile il gi li 
ola rak;

I. eğim faz la,
II. ya ğış mik ta rı az,
III. ta ba ka lar ya tay du ruş lu,
IV. kil li ka yaç lar faz la

gi bi bil gi ler ve ri li yor.”

Ve ri len bil gi ler den han gi le ri yan lış tır?

A) Yal nız I B) Yal nız II I C) I ve II
 D) II ve II I E) II I ve IV

2.  — Bit ki ör tü sün den yok sun
— Sı cak lık fark la rı faz la
— Kil li kayaçların ve vol ka nik tüf le rin yay gın ol du ğu
Yukarıdaki özelliklere sahip bir böl ge de aşa ğı
da ve ri len yer şe kil le rin den han gi si nin gö rül me si 
bek le nir?

A) Pe nep len B) Se ki C) Del ta ova sı
 D) Kır gı ba yır E) Dev ka za nı

3.  “ Ül ke miz de del ta ova la rı hız lı bir ge li şim gös ter mek-
te dir. Bu sa ye de ül ke miz her yıl be lir li bir mik tar da 
de niz den alan ka zan mak ta dır. ”
Yu ka rı da ve ri len bil gi aşa ğı da ki ler den han gi si ni 
ke sin ola rak ka nıt la mak ta dır?

A) Eroz yo nun fazla ol du ğu nu
B) De niz se vi ye si nin al çal dı ğı nı
C) Sı cak lık de ğer le ri nin de ğiş ken ol du ğu nu
D) Tek to nik ha re ket le rin faz la ol du ğu nu
E) Ül ke mi zin yaş lı bir ül ke ol du ğu nu

4.  

Yu ka rı da ki gra fik te beş fark lı mer ke zin sı cak lık de-
ğer le ri gös te ril miş tir.

Gra fi ğe ba kıl dı ğın da ve ri len mer kez ler den han gi
sin de fi zik sel ay rış ma nın en faz la ol du ğu söy le
ne bi lir?

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

5.  Ya ğış mik ta rı ile kim ya sal ay rış ma ara sın da doğ ru 
oran tı var dır.

Ve ri len bil gi ye gö re Dün ya ha ri ta sı üze rin de gös
te ri len alan lar dan han gi sin de kim ya sal ay rış ma 
en faz la dır?

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

6.  Fi zik sel ay rış ma nın faz la ol du ğu bir yer le il gi
li ola rak aşa ğı da ve ri len bil gi ler den han gi si nin 
doğ ru ol du ğu söy le ne mez?

A) Sı cak lık fark la rı faz la dır.
B) Nem ora nı az dır.
C) Kış ay la rın da don olay la rı ya şan mak ta dır.
D) Vol ka nik ka yaç lar yay gın ola rak gö rü lür.
E) Bit ki ör tü sü sey rek tir.

7.  Ka yaç lar da ki fi zik sel ay rış ma sı cak lık fark la rı nın bir 
so nu cu dur.
Bu na gö re;

I. Sert ka ra sal ik lim
II. Ok ya nu sal ik lim
III. Sa van ik li mi
IV. Çöl ik li mi
V. Ek va to ral ik lim
gibi ik lim tür le rin den han gi le rin de fi zik sel ay rış
ma faz la dır?

A) I ve II B) II ve II I C) II I ve IV
 D) IV ve V E) I ve IV
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8.  Eroz yon la mü ca de le et mek ama cıy la ya pı lan et
kin lik ler den han gi si nin olum lu so nuç ver me si 
müm kün de ğil dir?

A) Ara zi nin ağaç lan dı rıl ma sı
B) Eğim li alan lar da ba sa mak la rın oluş tu rul ma sı
C) Ara zi nin eği me pa ra lel sü rül me si
D) Na das alan la rı nın da ral tıl ma sı
E) Anız ya kıl ma sı nın önü ne ge çil me si

9.  Top rak kay ma sı ile he ye lan ara sın da ki en önem li 
fark lı lık aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru ola rak 
ve ril miş tir?

A) He ye lan da ka ra sal lı ğın, top rak kay ma sın da de-
ni zel li ğin et ki li ol ma sı

B) Top rak kay ma sın da yü zey sel bir ak ma var ken, 
he ye lan da ha re ke tin ana ka ya ile bir lik te ger çek-
leş me si

C) He ye lan da sı cak lık fark lı lık la rı nın, top rak kay ma-
sın da ya ğış faz la lı ğı nın et ki li ol ma sı

D) Top rak kay ma sı nın ek va to ral ik lim böl ge sin de, 
he ye lan la rın tun dra ik lim böl ge sin de gö rül me si

E) He ye la nın kil li ka yaç lar da, top rak kay ma sı nın 
vol ka nik ka yaç lar da ger çek leş me si

10.  

Yu ka rı da ve ri len to poğ raf ya ha ri ta sın da ara zi nin 
ay nı ka yaç ya pı sı na sa hip ol du ğu dü şü nü lür se, 
nu ma ra lan dı rıl mış alan lar dan han gi le rin de he ye
lan ris ki en faz la dır?

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

11.  He ye lan dan ko run mak için;

I. is ti nat du var la rı ya pıl ma sı,
II. ya maç den ge si ni bo zu cu ça lış ma la rın ön len me si,
III. çıp lak ara zi le rin ağaç lan dı rıl ma sı,
IV. ya maç lar da dre naj ka nal la rı nın açıl ma sı
gi bi ön lem ler den han gi le ri olum lu so nuç ver mez?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız II I
 D) I ve II E) II I ve IV

12.  İn gil te re, Hol lan da, İz lan da gi bi ül ke ler de ya ğış mik-
ta rı ol duk ça faz la ol ma sı na rağ men he ye lan olay la rı-
na faz la rast lan maz.
Bu du ru mun ne de ni ola rak söy le nen ler den;

I. eği min az ol ma sı
II. je olo jik ya pı nın heyelan oluşumuna uy gun ol ma sı
III. ta ba ka du ru şu nun eğim li ol ma sı
han gi le ri doğ ru dur?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız II I
 D) I ve II E) II ve II I

13.  Eğim eroz yon şid de ti üze rin de doğ ru dan et ki li dir.
Bu na gö re eğim ile eroz yon ara sın da ki iliş ki aşa
ğı da ki gra fik ler den han gi sin de doğ ru ola rak ve
ril miş tir?
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14.  Aşa ğı da ki ha ri ta da bir göz lem ci nin ör nek ler top la ya-
rak geç ti ği yol gös te ril miş tir.

Ek va tor dan Ak de niz’e doğ ru yol alan bir göz lem ci 
ka yaç lar da ki kim ya sal ay rış ma ile il gi li öl çüm ler yap-
mak ta dır.

Göz lem ci nin geç ti ği alan la rın özel lik le ri dü şü nül
dü ğün de, kim ya sal ay rış ma da ki de ği şim gra fi ği 
aşa ğı da ki ler den han gi si ne ben zer?

15. Eğim değerlerinin fazlalığı kütle hareketlerini arttırır.
Buna göre aşağıda verilen alanlardan hangisi bu 
duruma örnek olarak gösterilebilir?

A) Orta Sibirya Ovası
B) Konya Ovası
C) Hollanda
D) Alp - Himalaya kuşağı
E) Amazon Havzası

16.  Eğim ile top rak ka lın lı ğı ara sın da ters oran tı var dır.

Ve ri len bil gi ye gö re to pog raf ya ha ri ta sı üze rin de 
gös te ri len alan lar dan han gi sin de top rak ka lın lı ğı 
en az dır?

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

17. Ali, “Heyelanın fazla olduğu bir yerde eğim fazla (I), 
yağış miktarı fazla (II) tabakalar yatay duruşlu (III), 
killi kayaçlar fazla (IV) insan etkisi yoğundur (V).” gibi 
bilgiler veriyor. 
Ali’nin verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır?

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

18. Türkiye’de erozyon olayının artarak sürmesinde;

I. Orman yangınlarının fazla olması,
II. Tarım alanlarının eğim yönünde sürülmesi,
III. Yağış miktarının fazla olması

faktörlerinden hangileri etkili olmaktadır?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve I I
 D) II ve III E) I, I I ve III

12345678910

DDACCDECBE
1112131415161718

CABADECC
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TÜRKİYE’DEYERYÜZÜŞEKİLLERİNİN 
OLUŞUMUVEÖZELLİKLERİNETOPLUBAKIŞ

TürkiyeAsya,AvrupaveAfrikakıtalarınınkesişmenoktalarındayeralan;yarımadaşeklindebir
ülkedir.Topraklarının%97’siAsya,%3’üAvrupakıtalarındayeralmaktadır.Matematikkonumolarak
ortakuşaktayeralanTürkiye,kabacabirdikdörtgenşeklindedir.

Türkiye’deyerşekillerininenönemliözelliğiyükseltisininfazlaolmasıdır.Yükseltibatıdandoğuya
doğruartar.Türkiye’ninortalamayükseltisi1132m’dir.Ayrıcaülkemizdeyerşekilleriengebelidir.Buiki
özellikbazıönemlisonuçlaranedenolmuştur.Bunlar;

OO Tarımalanlarınındarolması,

OO Akarsuakışhızlarınınyüksekvedolayısıyladahidroelektrikenerjipotansiyelininfazlaolması,

OO Yüksekbölgelerde sıcaklıkdeğerlerinindüşükolması (DoğuAnadolu) veburalardayağışların
büyükölçüdekarolarakdüşmesi

OO Eğimfazlaolduğuiçinerozyonveheyelanolaylarınınfazlaolması

OO Deltaoluşumununhızkazanması

OO Akarsularıntaşımacılıktakullanılamamasıdır.

Tür ki yeAlp-Himalayakıvrımsistemininiçindeyer
almaktadır.BukıvrımkuşağıvedolayısıyladaAnado-
lu yarımadası büyük ölçüde III. zamanda oluşmuştur.
AncakTürkiye’debütünzamanlaraaitarazilererastlan-
maktadır.BudurumTürkiye’demadençeşitliliğininfaz-
laolmasınayolaçmıştır.

Türkiye’de 3. Zamanda oluşmuş büyük kıvrım
dağlarıvardır.BudağlarkuzeydeKuzeyAnadoluDağla-
rı,güneydeTorosDağlarıolarakadlandırılırlar.Anado-
lu’yukuzeydenvegüneydenkuşatanbudağlarTürkiye
coğrafyasıüzerindeönemlietkilerdebulunmuştur.

Türkiye’dedağlarınD-Bdoğrultusundaikibüyük-
sırahâlindeuzanmasısonucunda;

OO Doğubatıyönündeyolyapımmaliyetleridüşük,kuzeygüneyyönündeisefazladır.Karavede-
miryollarıdagenelolarakdoğubatıyönündeuzanmaktadır.Kuzeyvegüneyeulaşımgeçitlerle
sağlanmaktadır.

OO Dağlardenizetkisininiçkesimleresokulmasınıengellediğindenkıyılardaılıman, içkesimlerde
isekarasaliklimkoşullarıyaşanmaktadır.

OO İçkesimlerdebozkırbitkiörtüsününgörülmesidağlarınuzanışyönüileilgilidir.

OO Dağlarınuzanışyönünebağlıolarakkuzeydevegüneydeboyunakıyılargörülür.Ege’deiseeni-
nekıyılaryaygındır.BoyunakıyılarıngörüldüğüKaradenizveAkdenizbölgelerindefalez(yalıyar)
gibikıyışekilleribulunmaktadır.

OO Dağlarınyükseltisiveuzanışdoğrultusuaynızamandanüfusundağılışıüzerindedeetkiliolmuş-
tur.ÖrneğinKaradenizkıyılarındanüfusyoğunluğununfazlaolmasıbudurumunbirsonucudur.
Diğer taraftanDoğuAnadoluBölgesi’ndenüfus yoğunluğunun çokdüşükolması yükseltinin
fazlaolmasıileilişkilidir.

OO Yükseltiveengebeyerleşmetiplerinideetkilemiştir.Örneğin;engebeninfazlaolduğualanlar-
dadağınıkyerleşmeler,düzlüklerinfazlaolduğualanlardaisetopluyerleşmelergörülmektedir.

 Tür ki ye’de ara zi le rin yük sel ti ba sa mak la
rınadağılımgrafiği
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Yükselti nedeniyle ortaya çıkan bir

diğerdurum ise yüksekdağlık alanlarda
görülenbuzulçağınaaitizlerdir.Özellikle
yağışkoşullarınındauygunolduğuKara-
denizveDoğuAnadoluBölgesi’ninyük-
sekkesimlerindebuzul çağınaait,buzul
izlerinerastlanmaktadır.

Dağlarınyükseltisiveuzanışdoğrul-
tusuTürkiye’debitkiçeşitliliğinindezen-
ginolmasındaönemlibirfaktördür.Derin
vadilervekapalıçukurluklarbitkivehay-
vanlariçinsığınakolmuş,jeolojikdönem-
ler boyunca ortadan kalkmayan bitkiler
günümüze kadar ulaşabilmiştir. Türkiye,
toplambitkitürübakımındantümAvrupakıtasındandahazengindir.

TÜRKİYE’NİNJEOLOJİKEVRİMİ

1.Zaman

BudönemdeTürkiyedeniztabanındayeralmaktaydı.Dönemdekimiyerleryanbasınçlarınetkisi
ilesıkışarakkıvrılmıştır.Kıvrılankütlelerinoluşumundangünümüzekadaruzunbirzamangeçmesi,
kayaçlarınbaşkalaşımauğramasısonucundabualanlarkıvrılmaözelliğinikaybetmiştir.Busertkütle-
leremasifadıverilir.

Başlıcamasiferimizşun-
lardır:

OO Daday-Devrekanimasifi

OO Saruhan-Menteşemasifi

OO Kırşehirmasifi

OO Bitlismasifi

OO Alanyamasifi.

1.ZamandaZonguldaktaşkömürüyataklarıoluşmuştur.

2.Zaman

BudönemdedeAnadolubüyükölçüdeTetisdenizinintabanındayeralmaktadır.Deniziniçinde
adalarhalindeolankimibölümleriseaşındırılarakgenişdüzlüklerhalinegelmiş,bazıyerlerisetekrar
çökerekdenizaltındakalmıştır.BudönemtortullarıKuzeyAnadoluveTorosdağlarındayaygınolarak
görülür.

Alp-HimalayakıvrımdağlarıAvrupa’danbaşlayarak
bütünAsyakıtasınıvegüneydenkuzeyetüm 
Amerikakıtasıaşar.Anadoluyarımadası 

busistemiçindeoluşmuştur.

Türkiye’de1.zamandaoluşmuşmasifaraziler.Masifarazilerçok
eskidönemlerdeoluşmuş,kıvrılmışvebaşkalaşmışkütlelerdir.Bu
nedenlekıvrılmaözelliklerinitümüyleyitirmişlerdir.MasiflerAna-

dolu’nunjeolojikgeçmişihakkındaönemlibilgilerverirler.
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3.Zaman

Türkiye’ninjeolojikgelişiminde3.Zamançok
büyükönemtaşır.Döneminortalarından itibaren
Anadolutümüyledeniztabanındançıkmışvebu-
günkü şeklini almaya başlamıştır. Deniz tabanın-
danyükselenAnadoludönemkoşullarındabüyük
biraşınımyüzeyihalinialmıştır.

Arap levhasınınAnadolu’yu kuzeye,Avrasya
levhasına doğru itmesi sonucunda ülkemiz gide-
rek sıkışmış ve kıvrılarak yükselmeye başlamıştır.
Bu dönemde Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar
belirginbiçimdekıvrılarakyükselmiştir.

Ortakesimlerdebüyükkapalıhavzalaroluş-
muş,bukapalıhavzalardatuz,linyitvebor(soda)
mineralleri çökelmiştir. Günümüzde en yaygın
madenlerinbunlarolması,3.Zamandakiolayların
bir sonucudur. Sıkışmanın sürmesiyle İç veDoğu
Anadolu’dabüyükvolkanikaktivitebaşlamış,vol-
kankonilerivelavplatolarıoluşmuştur.Anadolusı-
kışmanınetkisiilebatıyadoğrukaymayabaşlamış
bukaymanındoğalbirsonucuolarakKuzeyAna-
dolufayhattıortayaçıkmıştır.BatıyakayanAnado-
lu’nungerilmesi ileEgeBölgesi’ndegraben-horst
sistemlerigelişmiştir.

4.Zaman

Günümüzden 2 milyon yıl öncesine kadar
olan dönemde Anadolu bugünkü coğrafi şeklini
almıştır. İklimdeğişikliklerininvebuzulçağlarının
yaşandığıbudönemde,deniz seviyesindedebüyükdeğişimlerolmuştur.Anadolu’nunbatıyakay-
masınınsonucuolarakEgeDenizi’ninolduğualan(EgeitKarası)çökmüş,DoğuAnadoluBölgesiise
hızlayükselmiştir.Buçökmeveyükselmeolayıgünümüzdededevametmektedir.Tektonikfaaliye-
tindevametmesivolkanizmanındadevametmesinisağlamıştır.Anadolu’nuntektonikolaraksürekli
yükselmesiakarsuvadilerindesekilerinoluşmasınınedenolmuştur.Dönemsonlarındaeskibirtatlısu
gölüolanKaradeniz,Akdeniz’ebağlanmıştır.BuolayİstanbulveÇanakkaleBoğazlarınınoluşmasının
birsonucudur.

TÜRKİYE’DEOROJENEZ
Orojenezdağoluşumuanlamınagelmektedir.Türkiye’dedağlar1.Zamandaoluşmayabaşlamış-

tır.Ancakbudağlardahasonraaşınmış,bunlarınüzerinegelenTetisDenizinintortulları3.Zamanın
ortalarındanitibarenkıvrılmayabaşlamışveyüksekdağsıralarıortayaçıkmıştır.Bunlar,kuzeydeKuzey
AnadoluDağları,güneydeiseToroslardır.Bunlarındışında3.Zamanınsonları4.Zamanınbaşlarından
itibarenoluşmuşbulunankırıkdağlarıvardır,bunlarahorstdenilmektedir.

1.KıvrımDağları

KıvrımdağlarıArapveAvrasya levhalarınınAnadolubloğunusıkıştırmasısonucundayaşanan
yanbasınçlarlaoluşmuştur.KıvrımdağlarıTürkiye’ninkuzeyindevegüneyindeikibüyüksırahalinde
doğu-batıyönündeuzanmaktadır.

Anadolu’nun3.Zamanınsonuve4.
zamandakievrimi.Anadolu3.zamanın
ortalarındagenişbirdüzlükikenza-

manlayanbasınçlarınetkisiylekıvrıla-
rakyükselmişvedoğu-batıyönlübüyük
sıradağlaroluşmuştur.Busıradağların
arasındakalanbölgelerdeoluşangöller-
detuzvelinyitmineralleriçökelmiştir.3.
Zamanınsonlarındatopyekûnyükselen
Anadolu,büyükakarsularcaparçalan-
mışveİçAnadoluplatolarıoluşmuştur.
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2.KırıkDağları
Masif araziler oldukça sert yapıda oldukların-

dankıvrılmaözellikleriniyitirmiştir.Bugibiaraziler-
dekıvrılmanınyerinikırılmaalır.Türkiye’dekırıklıyer
yapısı çekme geriliminin olduğu alanlarda görülür.
EgeBölgesi kırıkdağveovalarınınen fazlaolduğu
alandır.

A)EgeDağları(Horstlar,Kuzeydengüneyedoğru)

1. MadraDağı

2. YuntDağı

3. Bozdağlar

4. AydınDağları

5. MenteşeDağlarıtipikhorstlardır.

B)EgeOvaları(Grabenler)

1. BakırçayOvası

2. GedizOvası

3. KüçükMenderesOvası

4. BüyükMenderesOvası

isegrabenlerdir.

KuzeyAnadoluveTorosDağkuşaklarını
oluşturanbaşlıcadağlartablosu.

Kırıkdağveovalarınınbulunduğualanlar
depremsellikbakımındanbüyükrisktaşır.
Çünkü;dağveovalarbirbirindenfaylarla

ayrılmaktadır.

BatıAnado-
lu’nunaktiffay
haritası.Gra-
benlerfaylarla

sınırlandırılmış
çukuralanlar-
dır.Bunedenle
yük sek dep rem 
riskitaşırlar.
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AkdenizBölgesi’ndekiAmanosDağlarıhorst,AmikOvasıgrabendir.

3.VolkanikDağlar

Volkanikdağlaryeriniçkatmanlarındaergimişhaldebulunanmagmanınyerkabuğundakikırık
veçatlaklarboyuncayeryüzüneulaşmasısonucundaoluşurlar.Türkiye’devolkanikfaaliyetleringeç-
mişioldukçaeskidir.Eneskivolkanikolaylar,Türkiye2.Zamandadeniztabanındaykengerçekleşmiştir.
Ancakasılvolkanikfaaliyetler3.Zamanınortalarındanitibarenbaşlamışve4.Zamanakadarşiddetle-
nerekgerçekleşmiştir.

ÜlkemizAkdenizvolkanikkuşağıiçindeyeralır.Türkiye’devolkanlarençokDoğuveİçAnadolu
bölgelerindeyoğunlaşmaktadır.Dünyadaveülkemizdedepremalanları,volkanikalanlarvesıcaksu
kaynaklarınınbirbirineyakınyerlerdeortayaçıktığıgörülmektedir.Çünkübuolaylarıntümübirbirine
bağlıolarakgerçekleşir.

Volkanlarinsanlıktarihininbaşındanbuyanaçevreyekorkuveölümsaçmaktadır.Ancakinsanla-
rıngenelliklevolkanikarazilerinçevresineyerleştiğigörülmektedir.Çünkü;

OO Volkanikarazilerdetopraklarmineralbakımındanzenginolduğundantarımaoldukçaelverişlidir.

OO Volkanikarazilerdeyeraltıkaynaklarıfazladır.

OO Volkanikarazilerinçevresindedoğalgüzelliklerin fazlaolmasıburalarınturistiköneminiarttır-
maktadır.

DoğuAnadoluBölgesiVolkanları

Türkiye’de en fazla volkanik dağın ve volkanik
arazininbulunduğubölgeDoğuAnadolu’dur.Ülke-
mizinenyükseknoktasıolanAğrıDağı(5137m)böl-
gedeyeralır.AğrıDağı’dadiğerpekçokvolkankonisi
gibitipikbirkarmavolkandır.Çevresindepekçokyan
konibulunmaktadır.BunlardanenönemlisiolanKü-
çükAğrıDağıyeralır.

Ağrı Dağı’nın dışında Tendürek, Süphan ve
Nemrut oldukça önemli volkanlardır. Nemrut Dağı

Yukarıdaverilenharitaincelendiğindevolkanlarımızıngenellikledüzbirhatoluşturduğu
görülür.Bununnedenivolkanlarınfayhatlarıüzerindeoluşmuşolmasıdır.

AğrıDağıyakınlarındalavakıntılarınıngö-
rü nü mü.
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üzerindekibüyükkalderavebukalderayıdoldurmuşolangölüilebilinir.NemrutDağıülkemizdeen
sonpüskürmeninyaşandığıvolkandır.1443yılındayaşananpüskürmetarihselkayıtlarageçmiştir.Gü-
nümüzdeNemrutDağı’nınyankonilerindensıcakbuharçıkışıyaşanmaktadır.

İçAnadoluBölgesiVolkanları

BölgeninenyükseknoktasınıoluşturanErciyesDağıbüyükbirkarmavolkankonisidir.Buyanar-
dağdançıkankülvemagmaürünleri,Ürgüp-Göremeyöresininoluşmasınaönayakolmuştur.Bölge-
nindiğervolkanlarıiseKaradağ,Karacadağ,MelendizveHasandağı’dır.

EgeBölgesiVolkanları

EgeBölgesi’ndeyeralan,sayıları60civarındaküçükkülkonisininbulunduğuManisa’nınKula-
Adalayöresibölgeninenönemlivolkanikalanıdır.Bualandakivolkanizmagünümüzeoldukçayakın
birdönemdeyaşanmışolup,ilkinsanlaradairayakizlerininbulunduğubiryöredir.

GüneydoğuAnadoluVolkanları

BölgedeyalnızcaKaracadağvolkanıyeralır.Ancakbuvolkanülkemizdekidiğervolkanlardan
farklıdır.Birçatlakboyuncayeryüzüneulaşanakışkanmagmaçokgenişbiralanayayılmış,böylece
kalkanşekillibirdağolanKaracadağoluşmuştur.

AkdenizBölgesiVolkanları

AkdenizBölgesi’ninHatay-Maraşçukurluğunda,Hassaçevresindeküçükvolkankonileribulun-
maktadır.HassaveCeyhanyakınlarındakibugençvolkanikalanlaraleçeadıverilir.

TÜRKİYE’DEDAĞLARINCOĞRAFİDAĞILIŞI
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Türkiye’ninbüyükbirçoğunluğuIII.jeolojikdönemdeoluşmuşgençbirülkedir.
Türkiye’ningençbirülkeolmasınınkanıtları:
OO Depremselliğinaktifolması
OO Volkanikalanlarıngenişyerkaplaması
OO Sıcaksukaynaklarınınyaygınolması
OO Yükseltininfazlaolması
OO Engebeninfazlaolması
OO Akarsularınaşındırmagücününfazlaolmasıdır.

TÜRKİYE’DEDEPREMSELLİK

TÜRKİYE’DEGÖRÜLENDEPREMTÜRLERİ

A.TektonikDepremler

Levhasınırlarıvefaylarınbulunduğualanlardagörülendepremlerdir.Türkiye’dedepremlerinço-
ğunluğutektonikkökenlidir.
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B.VolkanikDepremler

Volkanikfaaliyetlerdenönceyaşanandepremlerdir.Ülkemizdegörülmez.AncakDoğuveİçAnadoluböl-
gelerindegörülmeolasılığıvardır.

C.KarstikDepremler

Yeraltındamağaratavanlarınınçökmesiyleoluşandepremlerdir.ÜlkemizdeözellikleAkdenizBölgesi’nde
görülmeolasılığıbulunmaktadır.
 

TÜRKİYE’DEKİBÜYÜKFAYHATLARI
A.KUZEYANADOLUFAYHATTI

Ülkemizinenaktiffayhattıdır.Buhat
üzerinde çok büyük ve yıkıcı depremler
gözlenir (1999 İzmit Depremi). Saros Kör-
fezi’nden başlayarak Marmara çukurluğu
üzerinden güney Marmara ovaları, İzmit,
Adapazarı, Bolu, Çankırı, Tokat ve Erzin-
can’a kadaruzanır.MuşKarlıova’daDoğu
Anadolufayıilebirleşir.

B.BATIANADOLUFAYHATLARI
EgeBölgesi’ndeyeralangrabenlerin

çevresindeki küçük faylardır. Büyük dep-
remlerüretmeselerdezamanzamanyıkıcıetkileriolabilmektedir(1997DinarDepremi).

C.DOĞUANADOLUDEPREMKUŞAĞI
Hatay’danbaşlayıp,GüneydoğuToroslarıboyuncadevameder.Muş-Karlıova’daKAFilebirleşir.

DEPREMRİSKİAZOLANALANLAR

Türkiye’deOrtaToroslar,İçAnadolu(özellikleKonyaçevresi),Trakya(özellikleErgeneHavzası),Gü
neydoğuAnadolu(özellikleMardineşiği),Zonguldakveçevresidepremolasılığıenazolanyerlerdir.

TÜRKİYE’DEDEPREMLERİNYIKICIOLMASININNEDENLERİ
OO Türkiye’ninüçlevhanınkesiştiğibirkonumdaolması.

OO Depremlerinodakmerkezininyeryüzüneyakınolması.

OO Konutyapımalzemelerininilkelolması.

OO Konutyapımındaistenenstandartlarauyulmaması.

OO Konutyeriseçimindeyapılanyanlışlıklar,ovavetarımalanlarınınyerleşimeaçılması.

Türkiyedirifayharitası

Türkiyedirifayharitası
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1. Türkiye’de tuz, linyit ve bor yatakları yaygın olma
sınarağmen,elmasveplatinyataklarınafazlarast
lanmaz.
Budurumuntemelnedeniaşağıdakilerdenhan
gisindedoğruolarakverilmiştir?

A) Türkiye’de1.zamanarazileriningenişyertutma
sı

B) Depremselliğinfazlaolması
C) Anadoluyarımadasınınbüyükölçüde3.ve4.za

mandaoluşması
D) Kayaçlarınkimyasalbileşimininbenzerolması
E) Madenişletmelerininyetersizolması

2. Türkiye’deortalamayükseltininfazlaolmasıaşa
ğıdakilerdenhangisininortayaçıkmasınayolaç
mamıştır?

A) Tarımalanlarınındarolmasına
B) Akarsu akış hızlarının yüksek ve hidroelektrik

enerjipotansiyelininfazlaolmasına
C) Yüksek bölgelerde sıcaklık değerlerinin düşük

olmasına
D) Eğimfazlaolduğuiçinerozyonveheyelanolay

larınınfazlaolmasına
E) Akarsularınmendereslerçizerekakmasına

3. DoğuAnadoluve İçAnadolubölgelerindeyeralan
volkanlar birer fayhattı üzerinde yer almaktadırlar.
Ancakgünümüzdebufayhatlarıüzerindedepremler
yaşanmamaktadır.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden
hangisidoğrudur?

A) Volkanlarfaaliyetegeçmeküzeredir.
B) Volkanizma bir kez yaşandığında bir daha ya

şanmasıiçinmilyonlarcayılgeçmesigerekir.
C) Buhatlardavolkanikfaaliyetdurmuştur.
D) KuzeyAnadoluFayhattındavolkanlarınoluşma

sımuhtemeldir.
E) Volkanizmadoğudanbatıyadoğrukaymaktadır.

4. Türkiye’de dağların kıyı çizgisine göre uzanış
yönüaşağıdakilerdenhangisinidoğrudanetkile
memiştir?

A)Kıyıuzunluğunu B)Yerleşmetipini
C)Yağışmiktarını D)Bitkiörtüsünü

 E)Ulaşımkoşullarını

5.  

YukarıdakigrafikteTürkiyearazisininyükseltibasa
maklarınaoransaldağılımıverilmiştir.

I. %50’denfazlası1500metredenyüksekteyeral
maktadır.

II. Yükseltiülkenindoğusundaartmaktadır.
III. 5000metreninüzerindekiarazileroldukçaazdır.
Grafiğebak›larakyukar›dakiyorumlardanhangi
leriyap›lamaz?

A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII
 D) I ve II E) II ve II I

 

6.  

Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlardan
hangisi I. zamanmasifleri üzerinde yer aldığın
dan,kırıklıyeryapısıgörülmektedir?

A) I B)  II C) II I D) IV E) V
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7. Ülkemizdepekçokyerde1.zamanmasiflerigörül
mektedir.
Aşağıdakilerdenhangisibumasifarazilerdenbiri
değildir?

A)DadayDevrekani B)Ankara
C)Kırşehir D)Bitlis

 E) Alan ya

8. “DoğuAnadolu’dayaptığımızgezidevadilerdenba
kıldığında arazi çok engebeli görünüyordu. Ancak
vadilerden yüksek alanlara çıktığımızda buraların
hiçdeengebeli olmadığınıaksineçokgeniş, yarıl
mışyüksekdüzlüklerlekaplıolduğunugördük.”
Yukarıdaverilengözlemle aşağıdakilerdenhan
gisiarasındadoğrudanbirilişkibulunmaktadır?

A) Anadolu’davolkanizmanınyaygınolması
B) Yükseltininbatıyadoğruazalması
C) Aşınmışarazinin3.zamanınsonlarındayüksel

mesi
D) Ovalarınyüksekteyeralması
E) Doğudaiklimkoşullarınıninsanyaşamınıolum

suzyöndeetkilemesi

9.  

Yukarıdaki şekilde gösterilen bir bölge ile ilgili
olarak;

I. Depremsellikfazladır.
II. Sıcaksukaynaklarıvardır.
III. Akarsuakışhızıyüksektir.
IV. Volkanikarazilererastlanır.
gibibilgilerdenhangileriyanlıştır?

A)YalnızI B)YalnızIII C)IveII
 D) II ve II I E) II I ve IV

10. Yanbasınçlarınetkisiylesıkışantabakalarkıvrılarak
yükselmektedir.Bununsonucundasenklinalvean
tiklinalleroluşmaktadır.
Aşağıdaverilendağlardanhangisibudurumaör
nekolarakgösterilebilir?

A)ErciyesDağı B)AğrıDağı C)Uludağ
 D)Aladağlar E)Karacadağ

11. Fayhatlarınayakınyerlerdedepremriskifazladır.

Verilenbilgiyegöreharitaüzerindekialanlardan
hangisindedepremriskienazdır?

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

12.  Türkiyegençbirülkedirdiyenbiraraştırmacı,tezini
kanıtlamakiçin;

I. Türkiyeyüksekveengebelibirülkedir.
II. Türkiye’deborvelinyitmadenlerfazladır.
III. Türkiye’dedeltaovalarıyaygındır.
IV. Akarsulardengeprofilineulaşmıştır.
V. Fayhatlarıyaygındır,gibibilgilervermiştir.
Araştırmacının verdiği bilgilerden hangisinin
doğruolduğusöylenemez?

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

13. Aşağıdaverilenalanlardanhangisidepremriski
ninfazlaolduğuyerlerdenbiridir?

A)MardinOvası B)MenemenOvası
C)KonyaOvası D)KaramanOvası

 E)AksarayOvası
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14. Türkiye’denüfusun%80’ibirinciderecedepremböl
gelerindeyaşamaktadır.
Budurumunortayaçıkmasındaaşağıdakilerden
hangisininetkisiyoktur?

A) Depremsahalarındaverimliovalarınbulunması
B) Sıcaksukaynaklarınınbulunması
C) Akarsularınfayhatlarınıtakipetmesi
D) Fayhatlarınınulaşımhatlarınaparaleluzanması
E) Depremdenkorunmayollarınınetkilibiçimdeuy

gulanmaktaolması

15. Aşağıda verilenlerden hangisi Ege Bölgesi’nde
yeralankırıkdağlarındanbirideğildir?

A)MadraDağı B)YundDağı
C)AydınDağları D)Bozdağlar

 E)YıldızDağları

16. AşağıdakiTürkiyeharitasındaülkemizdekibazıgenç
volkanikalanlargösterilmiştir.

Bu volkanik alanlardan hangisinin yeri yanlış 
gösterilmiştir?

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

17. “SakaryaIrmağıboylarındayapılangözlemlerbura
davaditabanlarındanfarklıyüksekliklerdeçoksayı
daakarsusekisininbulunduğunugöstermektedir.”
YukarıdaverilenbilgiyegöreTürkiyeileilgiliola
rakaşağıdaverilenbilgilerdenhangisidoğruola
bilir?

A) Volkanizmaoldukçaşiddetliyaşanmıştır.
B) Akarsularyatakdeğiştirmiştir.
C) Akarsuyatakeğimioldukçafazladır.
D) İçkesimlerdegenişgölleroluşmuştur.
E) Anadoluepirojenikolarakyükselmiştir.

18.  

Türkiye’nin coğrafi özellikleri düşünüldüğünde
üstteverilenprofilTürkiyeharitasıüzerindegös
terilendoğrultulardanhangisineaitolmalıdır?

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

19. Türkiye’de;
I. falezler,
II. kırıkdağları,
III. çentikvadiler,
IV. kanyonvadiler,
V. deltaovaları
gibiyerşekillerindenhangisiülkemizinyakınbir
jeolojik dönemde yükselmiş olduğunu göster
mez?

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

20. Aşağıda verilen dağlardan hangisi Doğu
Anadolu’dayeralanvolkanikdağlardanbiride
ğildir?

A)AğrıDağı B)SüphanDağı
C)MelendizDağı D)NemrutDağı

 E)TendürekDağı

 

12345678910
CECBBABCBD
11121314151617181920
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TÜRKİYE’DEPLATOLAR
Akarsulartarafındanderinceyarılmışyüksekdüzlüklereplatodenilmektedir.

Türkiyebüyükbirplatodur.Bununbaşlıcanedenleri;

OO ÇeşitlidönemlerdeaşınarakdüzleşenAnadolu’nundahasonrayenidenyükselmesi

OO Volkanikfaaliyetlerinyaygınolması

OO İçkesimlerdeeskigöllereaityatayduruşlutortultabakalarınbulunmasıdır.

ÜlkemizdeplatolarınçokgenişalankaplamasınıntemelindeAnadolu’nun3.ve4.Zamandabir-
çokkezyükselmesietkiliolmuştur.

Plâto

Diyarbakır Plâtosu

PlatoTürleri

1.AşınımPlatoları

Aşındırılarakdüzleşmişbir yüzeyin tekto-
niketkenlerleyükselmesisonucundaoluşmak-
tadır.Ülkemizdebütünplatolaraşınımplatosu
özelliğigöstersede,bu tipplatolarınengüzel
örneğiÇatalca-KocaeliPlatosu’dur.AyrıcaUzun-
yayla, Yazılıkaya ve Diyarbakır platoları bu tip
platolaraörnektir.

2.LavPlatoları

Volkanikfaaliyetsırasındaçevreyeyayılan
lavlarçukurlarıdoldurarakgenişbirdüzlükoluş-
turur.Dahasonrabuyüzeyiaşındıranakarsular
platonunoluşmasınısağlar.Ülkemizdeengüzel
örneğiErzurum-KarsveArdahanplatolarıdır.

Erzurum-KarsPlatosuvolkanikmateryallerüzerindeoluş-
muşTürkiye’ninenyüksekplatolarındanbiridir.

1
0

. 
S
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ıf

4-2. 
BÖLÜM TÜRKİYE’DE PLATO, 

OVA VE AKARSULAR
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3.KarstPlatoları

Karstiközelliktekikayaçlarınbulunduğuarazilerderinedoğrudarvadilerceaşındırıldığındata-
ban seviyesinindüşmesinebağlıolarakkarstlaşmahızlanır.Bu tipplatolarda, aşınımyüzeyi karstik
çukurluklarcadelikdeşikolmuştur.Teke,TaşeliveObrukplatolarıkarstiközelliktedir.

4.YatayYapıdakiKayaçlarınÜzerindeOluşmuşPlatolar

Kayaçlargölvedeniztabanındabirikirkenyapılarıgenellikleyataydoğrultudadır.Yükselerekaçı-
ğaçıkanbutabakalarakarsularcayarıldığındayatayyapılıplatolaroluşur.ÖrneğinObruk,Yazılıkaya
veCihanbeyliPlatolarıeskigöltortullarıüzerindeoluşmuştur.

TürkiyePlatolarınınGenelÖzellikleri

1. Genelliklebatıdandoğuyadoğruyükseltileriartar.Çoğunluğununyükseltisi1000m’ninüzerin-
dedir.

2. Sulanamadıklarındantahıltarımıveküçükbaşhayvancılıkyapılanalanlardır.YalnızcaErzurum-
KarsPlatosu’ndabüyükbaşhayvancılıkyapılır.

3. Platodüzlüklerigenellikleyaylacılıkfaaliyetleriiçindeğerlendirilmektedir.

4. GAP,bölgedekiplatolarınbirbölümününsulanabilmesiamacıylayapılmaktadır.

5. Ülkemizdeovalardansonrainsanyaşamınınenfazlaolduğuikinciyeryüzüşeklidir.

TÜRKİYE’NİNOVALARI
Çevresinegörealçaktakalan,akarsulartarafındanyarılmamış,alüvyonlaörtülüdüzlüklereova

denir.Ovalaroluşumşekillerinegöre farklı türlereayrılmaktadır.Bu türlerdenenönemlisi tektonik
ovalardır.Tektonikovalarçeşitlidönemlerdemeydanagelençökmelerleoluşançukurlukların,akar-
sularcaişlenmesisonucundaoluşmuşlardır.Ovalarınoluşumundagenelliklebirdençokfaktöretkili
olmuştur.

Güney Marmara Ovaları        : Bursa, Balıkesir, Susurluk, Karacabey, Yenişehir, M. Kemalpaşa
Orta Karadeniz Ovaları        : Taşköprü, Ladik, Amasya, Merzifon, Turhal, Erbaa, Taşova, Niksar, Kargı
Doğu Anadolu Kuzey Ovaları : 1. Erzincan 2. Tercan 3. Aşkale 4. Erzurum 5. Horasan
Doğu Anadolu Güney Ovaları : 6. Elazığ 7. Bingöl 8. Muş 9. Malazgirt  10. Eleşkirt
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1.KıyıOvaları(Deltalar)

Akarsularıngetirdiklerialüvyonlarıdenizkenarındabiriktirmesiileoluşanovalaradeltaadıve-
rilir.Deltalarakıntıvegelgitinzayıfolduğu,akarsularınbolalüvyongetirdiği,kıtasahanlığınıngeniş
olduğukıyılardaoluşur.Ülkemizdekideltalarınoluşumundadenizseviyesideğişimlerivetektonizma
olaylarıdaetkiliolmuştur.

KaradenizDeltaları:Bafra(Kızılırmak)Çarşamba(Yeşilırmak)

EgeDeltaları: Meriç,Bakırçay,Gediz,KüçükveBüyükMenderes

AkdenizDeltaları:Dalaman (Dalaman), Silifke (Göksu), Çukurova (Seyhan ve Ceyhan), Amik
(Asi)

Deltalarımızınbirbölümükıyı kesimdeyeralan tektonik çukurluklardaoluşmuştur.Buovalar
hemtektonikhemdealüvyaldeltalarolaraknitelendirilir.ÖrneğinKıyıEgeovalarıveAsiovasıhem
tektonikhemdedeltaovasıözelliğigösterir.

Ülkemizdeerozyonçokşiddetliolduğundandeltaovalarıhızlagenişlemektedir.Bununengüzel
örneğiEgeBölgesi’ndekiBüyükMenderesdeltasıdır.Budeltason300yılda6kmdenizedoğrugeniş-
lemiştir.

Deltalarülkemiziçinbüyükönemtaşımaktadır.Çünküdeltaovalarıalüvyonlarvesulamakoşul-

larısayesindeoldukçaverimlidir.ÖrneğinenbüyükdeltaovamızolanÇukurovabüyükbirtarımsal

üretimpotansiyelinesahiptir.Diğertaraftannüfusundabüyükbölümübutarımsaldüzlüklerveçev-

resindetoplanmıştır.

2.İçOvalar

İçovalaroluşumlarınagörefarklıgruplaraayrılmaktadır.Ancakşunuaslaunutmamakgerekirki;

içovalarıntamamıöncelikletektonikolaylarsonucundaoluşmuşdahasonradiğerfaktörlerinetkisiyle

şekillenmişlerdir.Buovalarınkenarlarındagenelliklebirveyadahaçokfayyeralmaktadır.Butipovalar
tektonikçöküntüovalarıolarakadlandırılırlar.

BüyükMenderesnehriiçindengeçtiğibüyüktektonikçöküntünün(grabenin)
denizedöküldüğükısımdabinlerceyıldabüyükbirdeltaoluşturmuştur.Antik
limanlarolanMiletosvePrienealüvyonlarınbirikmesiylebuözellikleriniyitir-

mişlerdir.EskibirkörfezolanBafaisealüvyonsetgölünedönüşmüştür.
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A.TektonikOvalar

Fayhatlarınınbulunduğuçöküntüalanlarındagörülenovalardır.

KuzeyAnadoluFayHattı:Bursa,Adapazarı,Yenişehir,Karacabey,Bolu,Çankırı,Amasya,Turhal,
Niksar,Erbaa,Tokat,Erzincan

GüneyAnadoluFayHattı:Amik,Kahramanmaraş,Elazığ,Muş

B.GölTabanıOvaları

IV.JeolojikdönemdeKonyaveAksarayovaları,göllerinkurumasıylaoluşmuşgöltabanıovalarıdır.

C.DağEteğiOvaları

Akarsular,dağlıkbölgelerdetaşıdıklarıalüvyonlarıeğiminazaldığıkesimlerebiriktirirler.Böylece
dağlarınarasındagenişovalaroluşur.

Erzincan,Muş,Malatya,Bursa(İnegöl),Dörtyol(Erzin)ovalarıbutipovalaraörnektir.

D.KarstikOvalar

Kireçtaşıkayaçlarınınyaygınolduğualanlarda,yağışlarınbutipkayalarıçözündürerekortadan
kaldırmasıylakarstikovalar(Polye)oluşur.

Tefenni,Elmalı,Kestel,Korkuteli,Avlan,Acıpayam,Muğla,Burdurovalarıkarstikovalaraörnektir.

E.TabanSeviyesiOvaları

Akarsularkıyıgerisindebirikintiyaparaktabanseviyesiovalarınıoluşturur.AdapazarıOvası,ta-
banseviyesiovasınaörnektir.

OVALARINGENELÖZELLİKLERİVEÖNEMLERİ

OO Ovalarbüyüktarımalanlarıdır.

OO Akarsuvegöltortullarıileörtülüolduklarındanoldukçaverimlidirler.

OO Genellikleiçlerindenbüyükakarsulargeçtiğindensulamayauygundurlar.

OO Yeraltısularıvesıcaksukaynaklarıbakımındanzengindirler.

OO Genellikletektonikhatlarüzerindeolduklarından,depremriskitaşımaktadırlar.

OO Türkiye’ninihraçürünlerininbüyükbölümüdeltaovalarındaneldeedilir.

OO Erozyonhızlıgerçekleştiğiiçindeltalarçabukgelişmektedir.Budurumülkemizdetoprakkaybı-
nınfazlaolduğunugöstermektedir.

OO Ovalarınyerleşmelereve sanayi tesislerineaçılmasıhemekonomikyöndenbir kayıphemde
çevrekirlenmesinedeniylesakıncalıdır.Ancakülkemizdeovalarsonyıllardahızlayerleşmelere
açılmıştır.

OO Ovalarımızyeteriderecedekorunmadığındanerozyonlatoprakkaybıfazladır.

DoğuBeyazıtovasıtektonik
hatlarboyuncaçökenbir
arazideoluşmuştipikbir

çöküntüovasıdır.
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TÜRKİYE’DEAKARSULARVEOLUŞTURDUKLARIYERŞEKİLLERİ

AKARSULARIMIZINGENELÖZELLİKLERİ

Sularınıdenizeulaştırabilenakarsularaçıkhavza,ulaştıramayanlarisekapalıhavzaolarakad-
landırılmaktadır.Türkiyeyerşekillerininetkisiylehemaçıkhemdekapalıhavzalarınbulunduğubir
ülkedir.Başlıcahavzalarımızvebuhavzalaraulaşanakarsularaşağıdaverilmiştir.

1.AçıkHavzalar

KaradenizHavzası:Çoruh-Yeşilırmak-Kızılırmak-Sakarya-BartınÇayı

MarmaraHavzası:SusurlukÇayı

EgeHavzası:Meriç-Bakırçay-Gediz-KüçükveBüyükMenderes

AkdenizHavzası:Dalaman-Aksu-Köprüçay-Manavgat-Göksu-Seyhan-Ceyhan-Asi

BasraKörfeziHavzası:FıratveDicle

2.KapalıHavzalar

OrtaAnadoluKapalıHavzaları:TuzGölüveKonyaOvası’nınyanısıraBeyşehir,BurdurveAcıgöl
gibigölleryöresigöllerinidekapsar.

VanGölüKapalıHavzası:VanGölüvebugöledökülenderelerinhavzalarınıkapsar.

HazarGölüKapalıHavzası:ArasveKuraakarsularıyurtdışındaHazarGölü’nedökülmektedir.
Buakarsulardakapalıhavzaözelliğigöstermektedir.

Kaynağını Türkiye’den alıp yurtdışında denize dökülen akarsular Fırat, Dicle,
Aras,KuraveÇoruh’tur.Asi veMeriç isekaynaklarını yurtdışındanalıpTürkiye’de
denizedökülmektedir.

–Bazıakarsularımızkomşuülkelerlesınırçizgimizibelirler.BunlarYunanistan 

ile Meriç, Ermenistan’la Arasırmaklarıdır.

–EnuzunakarsuyumuzKızılırmak,debisienbüyükakarsuyumuz Fırat’tır.

–ÜlkemizdeakışhızıenyüksekakarsuÇoruh Nehri’dir.
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AkarsularımızınBaşlıcaÖzellikleri

OO Akarsularımızgenellikledüzensizrejimesahiptir.

OO Akışhızlarıyükseksededebileridüşüktür.

OO Türkiyegençbirülkeolduğundanakarsularımızdenge
profilineulaşmamıştır.

OO Enerji potansiyelleri oldukça yüksektir. Türkiye hidro-
elektrikpotansiyelibakımındanAvrupa’daikincisırada-
dır.

OO Erozyonfazlaolduğundanbolalüvyontaşırlar.

OO Boylarıgenelliklekısadır(Yarımadaolması).

TÜRKİYE’DEAKARSUREJİMLERİ

Ülkemizdegenelolaraktümakarsularilkbaharayların-
daenyüksekakışseviyesineulaşır.Bununnedenikarerime-
lerinin ilkbaharaylarınadenkgelmesidir.Ancaksertkarasal
iklimgörülenyerlerdekarerimeleriyazaylarınasarktığından
akışseviyesiyazınortalarındaenyüksekseviyeyeulaşır.Yağ-
mursularıylabeslenenAkdenizBölgesiakarsularıisegenel-
liklekışmevsimindekabarmaktadır.

TÜRKİYE’DEAKARSULARINOLUŞTURDUĞUYERYÜZÜŞEKİLLERİ

A.AşınımŞekilleri

Türkiye’degenelolaraktektonik
açıdan yükselen ülkelere özgü akar-
su aşınım şekilleri görülmektedir. 3.
Zamanın sonlarındanbuyana sürek-
li yükselen Anadolu Yarımadası’nda
çentik,boğazvekanyonvadileresıkça
rastlanmaktadır.

Özelliklekaynağınıdağveplato-
lardan alan akarsular genelde çentik
vadilerdengeçmektedir.Fırat,Göksu,
Ceyhan, Kızılırmak ve Sakarya gibi
dağları yararakaşanakarsularbüyük
boğaz vadiler kazmıştır. Bunlardan
bazılarıyapıkoşullarısonucundakan-
yon vadi görünümü kazanmıştır. Ör-
neğin;Göksu,Köprüçay,Çakıtvadileri

tipikkanyonlardır.

Eğimin azaldığı yerlerde geniş

tabanlı alüvyal vadi tabanlarına rast-

lanmaktadır. Ege Bölgesinde geniş

tabanlı vadiler yaygın olarak görül-

mektedir. Geniş tabanlı vadilerin en

önemliözelliğiburadaeğimazalma-

sınabağlıolarakortaya çıkanakarsu

menderesleridir.

Çentikvadilerülkemizdeyaygınolarakgörülenyer
şekillerindenbiridir.

Köprülükanyondanbirgörünüm.
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Akarsularımızkimiyerlerdeyüksekbasamaklardandökülmektedir.Bugibiyerlerdeşelale,çağla-

yanvedevkazanlarıgörülür.Antalya’daDüden,KurşunluveManavgat,Erzurum’daTortum,Hatay’da

HarbiyeşelaleleriileVan’dakiMuradiyeşelalesiülkemizinbilinendoğalgüzellikleridir.

Akarsuaşınımınınfazlaolduğu,bitkiörtüsündenyoksunalanlarda,kırgıbayırveperibacaları-

narastlanmaktadır.Kırgıbayırülkemizdehemenherbölgedeçıplakkilliarazilerdegörülmektedir.Bu

durumerozyonunfazlaolmasınınbirsonucudur.AfyonveErzurum(Narman)dayeralankırgıbayır

topoğrafyasıbudurumunbilenenörnekleridir. Peribacaları iseÜrgüp,Avanos,Uçhisar yöresinde

oluşmuşdoğalgüzelliklerdir.

B.BirikimŞekilleri

Türkiye’deakarsubirikimşekillerinintamamıgörülmektedir.Bunlardanenbüyükveenönemli-

leriakarsularındenizedöküldükleriyerlerdeoluşandeltalardır.ÖzellikleÇarşambaveBafradeltaları

ileÇukurovadeltasıüçgenşekilleriiletipikdeltalardır.

Birikintikoniveyelpazeleriakarsularınovalaraulaştığıyerlerdegörülmektedir.Örneğin;Aksaray

veBolukentleributipbirikintikonilerininüzerindekurulmuştur.DiğerbirbirikimşekliolanDağete-

ğiovaları,Hatay’ınErzinvePayasilçelerindegörülür.Kumadalarıiseakarsularınmendereslerçizdiği

yerlerdegörülmektedir.

DüdenşelalesiAntalyailimiz
sınırlarıiçindeyeralanönem-

libirturistikdeğerdir.

Ürgüp-Göremeyöresindekırgı-
bayırlarselsularının,volkanik
tüfleriyüzeyselbiçimdeaşındır-
masısonucundaoluşmuştur.
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1. Türkiye’deplatolaroldukçagenişalankaplamakta
dır.
Budurumunortayaçıkmasında;

I. çeşitli dönemlerde aşınarak düzleşen Anado
lu’nundahasonrayenidenyükselmesi,

II. volkanikfaaliyetlerinyaygınolması,
III. içkesimlerdeeskigöllereaityatayduruşlutortul

tabakalarınbulunması,
IV. akarsularınaşındırmagücününazolması,
V. ülkegenelindeyağışınfazlaolması
gibietkenlerdenhangilerininetkisiyoktur?

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

2. Türkiye’deplatolarınbirbölümükarstikoluşumludur.

Türkiyeharitasıüzerindegösterilennoktalardan
hangisibudurumaörnekolarakgösterilebilir?

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

3. Türkiyeplatolarınınönemlibirbölümününyükseltisi
1000metreninüzerindedir.
Aşağıdaverilenplatolardanhangisibugenelle
menindışındakalır?

A) Uzun yay la Pla to su
B) Te ke Pla to su
C) TaşeliPlatosu
D) ErzurumKarsPlatosu
E) ÇatalcaKocaeliPlatosu

4. AşağıdaverilenovalardanhangisiDoğuAnado
lu’nun kuzeyinde yer alan ovalardan biri değil
dir?

A)Tercan B)Ceylanpınar C)Erzurum
 D)Pasinler E)Erzincan

5. Bir araştırmacı yaptığı gözlemlerdeTürkiye’depla
tolarınınşekildekigibibasamaklarhalindeolduğunu
gözlemlemiştir.

BubilginindoğruolduğukabuledilirseTürkiye
ileilgiliolarak;

I. Türkiyetümüyleaynıandayükselmiştir.
II. Türkiye farklı dönemlerde parça parça yüksel

miştir.
III. Türkiye’deplatolarınoluşumundaepirojenezet

kiliolmuştur.
bilgilerindenhangilerinindoğruolduğusöylene
mez?

A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII
 D) I ve II E) II ve II I

6. I. AmikDeltası–Asi
II. ÇukurovaDeltası–Seyhan
III. MenemenDeltası–Aksu
IV. SilifkeDeltasıGöksu
V. ÇarşambaDeltası–Yeşilırmak
Ülkemizdedeltalarvebudeltalarıoluşturanakar
sularlailgiliolarakyapılaneşleştirmelerdenhan
gisiyanlıştır?

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

7. Türkiye’dedeltaovalarınınhızlıbirbiçimdege
nişlemesi aşağıdakilerdenhangisininbir kanıtı
dır?

A) Erozyonunfazlaolduğunun
B) Akıntınınfazlaolduğunu
C) Dalgaetkisininşiddetliolduğunun
D) Gelgitetkisininfazlaolduğunun
E) Akarsuakışhızınınyüksekolduğunun
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8.  

Türkiye haritası üzerinde gösterilen ovalardan
hangisi fay hatları üzerinde oluşmuş, tektonik
kökenlibirovadeğildir?

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

9. Ürgüp, Göreme, Afyon, Erzurum gibi yerlerde,
bitkiörtüsündenyoksunçıplakyamaçlardagö
rülen, arazinin dere yataklarınca parçalanmış 
olduğuyerşekilleriaşağıdakilerdenhangisinde
doğruolarakverilmiştir?

A)Peneplen B)Kırgıbayır C)Devkazanı
 D)Kumadası E)Lagün

10. Türkiye’de akarsuların önemli bir bölümü ilkbahar
aylarındaenyüksekakışseviyesineulaşmaktadır.
Budurumuntemelnedeniaşağıdakilerdenhan
gisindedoğruolarakverilmiştir?

A) Karerimelerininetkiliolması
B) Yağışlarınilkbahardaartması
C) Havzayapılarınınbenzerolması
D) Akarsularındengeprofilineulaşmamışolması
E) Yeraltısularınınilkbahardaartması

11. Türkiye’ninyüzölçümbakımındanenbüyükka
palı havzası aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarakverilmiştir?

A) KonyaTuzGölüKapalıHavzası
B) GöllerYöresiKapalıHavzası
C) HazarGölüKapalıHavzası
D) SeyfeGölüKapalıHavzası
E) VanGölüKapalıHavzası

12. Aşağıdakişekildebirkanyonvadigösterilmiştir.
           

Yukarıdaki şekildegösterilen vadi yapısı aşağı
daki akarsularımızdanhangisininvadisindegö
rülmektedir?

A)Gediz B)BüyükMenderes
C)Kızılırmak D)Göksu

 E)Yeşilırmak

13. I. Aras
II. Gediz
III. BüyükMenderes
IV. Meriç
V. Yeşilırmak
Yukarıda verilen akarsulardan hangisi kapalı 
havzayadökülmektedir?

A) I B)  II C) II I D) IV E) V
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14. Türkiye’nin coğrafi özellikleri düşünüldüğünde
aşağıdaverilenalanlardanhangisindeakarsula
rınenerjipotansiyelidüşüktür?

A)Erzurum–Kars B)DoğuKaradeniz
C)HakkariYöresi D)ErgeneHavzası

 E)BatıKaradeniz

15. AşağıdakibilgilerdenhangisiTürkiyeakarsuları
nınözelliklerindenbirideğildir?

A) Akarsularımızgenellikledüzensizrejimesahiptir.
B) Akışhızlarıyüksek,debileridüşüktür.
C) Akarsularımızdengeprofilineulaşmamıştır.
D) Erozyonfazlaolduğundanbolalüvyontaşırlar.
E) Akarsularımızenerjipotansiyelibakımındanye

tersizdir.

16. Akarsuaşındırmagücüyükseltiveeğimkoşullarıile
yakındanilgilidir.

Verilen bilgiye göre haritada tümü kıyıya yakın
yerlerde verilmiş alanlardan hangisinde akarsu
aşındırmagücüdiğerlerindendahafazladır?

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

17. Ülkemizdeaşağıdaverilenvaditürlerindenhan
gisienfazlaolarakgörülür?

A) Kan yon Va di B) Çen tik Va di
C)AsimetrikVadi D)BoğazVadi

 E)GenişTabanlıVadi

18. Büyükkarstikovalarapolyeadıverilmektedir.

Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlardan
hangisindebutürovalarasıkçarastlanmaktadır?

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

19. Türkiye’detektonikovalardüşünüldüğündeaşa
ğıdakilerden hangisinin bunlardan biri olduğu
söylenemez?

A)BoluOvası B)AdapazarıOvası
C)ErzincanOvası D)BafraOvası

 E)BursaOvası

20.  Buzul çağlarında ülkemiz bugünkünden daha
nemli bir dönem yaşamıştır. Bunun sonucunda
Anadolu’nun orta kesimlerinde büyük göller ortaya
çıkmıştır. Bugöllerzamanlakuruyarakortadankalk
mıştır.

Aşağıdakimerkezlerdenhangisibugöllerinbu
harlaşarak ortadan kalkması sonucunda ortaya
çıkan eski bir göl tabanı ovası üzerinde kurul
muştur?

A)Ankara B)İstanbul C)İzmir
 D) Ak sa ray E) Van

12345678910
DAEBACAEBA
11121314151617181920
ADADEEBCDD
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Küçük karstik çukurluklara dolin, dolinlerin birleşmesiyle oluşan daha büyük çukurluklara ise
uvaladenir.DolinveuvalalarınenyaygınolduğualanAntalyaBölümüveTaşeliPlatosu’dur.TaşeliPla-
tosu’ndadolinlersayılamayacakkadarfazladır.

Genişkarstikovalara isepolyeadıverilmektedir.PolyelerözellikleGüneybatıAnadolu’daTeke
yöresindeyoğunlaşmaktadır.Acıpayam,Kestel,Elmalı,Akseki,Tefenni,Muğlapolyeovalarınınülke-
mizdekiengüzelörnekleridir.

Mağaratavanlarınınçökmesi ileoluşanyuvarlakçukurlara iseobrukdenir.Obruklar içindeen
fazlabilinenlerMersinyakınlarındakiCennetveCehennemobruklarıdır.ObrukPlatosuiseülkemizde
obruklarınenfazlagörüldüğüyöredir.

Mağaralarda,yeraltınasızansuların içindekikireçtaşınınçökelmesiylesarkıt,dikitvesütunlar
oluşur.Türkiye’de40.000civarındamağarabulunduğusanılmaktadır.Mağaralarhemenherbölgemiz-
degörülsedeAkdenizBölgesimağarasayısındadabaşıçeker.Mağaralarturizmbakımındanbüyük
önem taşıdıklarındanbirbölümü ziyarete açılmıştır. Burdur-İnsuyu,Antalya-Damlataş,Alanya-Dim,
Zonguldak-Gökgöl,Gümüşhane-Karacamağaralarıenfazlabilinenmağaralarımızdır.

Yeraltındançıkankireçbakımındanzenginsularınyeryüzüneulaşmasıveiçindebulunankireci
biriktirmesisonucundatravertenleroluşur.Türkiye’dekiengüzelörneğiPamukkale(Denizli)Traver-
tenleridir.Lapyalarhemenherbölgedegörülebilenküçükkarstikşekillerdir.

Muğlapolyesidörttarafıdağlarlaçevrilikarstikbirovadır.

Türkiye’dekikarstikarazilerharitası.
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Türkiye’dekarstikarazilerinönemlibirkısmıkireçtaşlarıiçindeAkdenizBölgesi’nin,AntalyaYö-
resindeyeralmaktadır.Bunundışında İçveGüneydoğuAnadoluBölgelerikarstikarazilerinyaygın
olduğualanlardır.Türkiye’ninhemenherbölgesindekarstikarazilererastlanır.AncakAkdenizBölgesi
dışındabunlarbirbirindenkopuk,parçalanmışhaldedir.Karstikarazilerinoluşmasınısağlayantuzve
jips(alçıtaşı)daülkemizdegenişyayılımalanınasahiptir. İçAnadoluBölgesinindoğusundaSivas’ın
HafikveZara ilçeleri jipskarstınınenbelirginörnekleriningörüldüğüyöredir.Tuzkarstı iseÇankırı
doğusundagörülmektedir.

KarstikArazilerinBaşlıcaProblemleri

Karstikarazilerdeentemelsorun,yağmursula-
rınınhızlayeraltınasüzülmesidir.Bunedenlekarstik
bölgelergenelliklekuraktır.ÜlkemizdeTekeveTaşeli
platoları yağışmiktarı yeterli olmasına rağmenaşırı
kurak ve ıssız alanlardır. Yerüstü suları bakımından
fakir olan karstik araziler yeraltı suları bakımından
zengindir.AntalyaBölümündekiakarsulargenellikle
yeraltısularındanbeslendiğiiçinrejimleriazdaolsa
düzenlidir.

Karstik arazilerde yüzeyde toprak oluşumu sı-
nırlıdır.Ancakterra-rossatopraklarıdamarlarhalinde
derinleredoğruoluşmaktadır.Bunedenlekarstikara-
zilerdeağaçtipibitkilerletarımsalüretimyapılmakta-
dır.Bubitkilerinengüzelörneğiturunçgillerdir.

Eriyebilen kayaçların bulunduğu karstik araziler
herançökmeriskitaşırlar.ÖrneğinObrukPlatosu’nda
sık sık çökme olayları yaşanmaktadır. Bu bakımdan
karstikarazilerdeyapılacakbinalarınyeridikkatlise-
çilmelidir.

TÜRKİYE’DEDALGAVEAKINTILARINOLUŞTURDUĞU 
YERYÜZÜŞEKİLLERİ

A.AşınımŞekilleri

KıyıaşınımşekillerininenfazlagörüldüğüalanKaradenizkıyılarıdır.Buradadağlarınkıyıyapa-
raleluzanmasınedeniyle;falezlerkesintisizbiçimde,uzunbirkıyıkuşağıboyuncagörülmektedir.Ka-
radeniz’lebenzerözelliklergörülenAkdenizBölgesi’ndeTekeveTaşelikıyılarındadafalezlererastlan-
maktadır.

Ül ke miz de kars tik kay nak lar ol
dukçafazladır.KayseriYahyalı’da,

Kapuzbaşıkaynaklarıülkemizin
tanıtılmayıbekleyendoğalgüzellik-

leriarasındadır.

Karapınaryakınlarındaanidenyaşananbir
çökmesonucundaoluşmuşobrukgörülmek-
tedir.Karstikarazilerdesıkçayaşananbu
durumülkemizdeözellikleKonyaOvasıve
ObrukPlatosundagörülmektedir.
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Falezlerin dışında abrazyon
düzlükleri, kıyı mağaraları ve kaya-
lıklar kıyılarımızda rastlanabilen yer
şekillerdir.GüneyEgekıyılarında,kıyı
mağaralarınasıkçarastlanmaktadır.

B.BirikimŞekilleri

Kıyıbirikimşekillerinin ilki tüm
kıyılarımızda görülen kumsallardır.
Ancakkumsallarözelliklederinlikve
beslenmekoşullarınınuygunolduğu
Ege kıyılarında geniş alanlar kaplar-
lar.AntalyailisınırlarıiçindekalanPa-
tara plajı 18 km uzunluğu ile Dün-
ya’nın en büyük kumsallarından
biridir.

KıyıokvesetleriülkemizdeFet-
hiye,ÖlüdenizveKuzeyMarmarakı-
yılarındagörülmektedir.Kıyıoklarıile
benzer oluşuma sahip tombololar-
danenfazlabilineniKapıdağYarıma-
dasını karaya bağlayan Belkıs tom-
bolosudur (Bandırma). Ayrıca Sinop,
Ayvalık (Balıkesir),Tuzla’da (İstanbul)
datombololararastlanmaktadır.

Kıyı set gölleri, lagün olarak
anılmaktadır. İstanbul yakınlarındaki
Büyük ve Küçük Çekmece gölleri ile
KaradenizkesimindeyeralanTerkos
gölüengüzelörnekleridir.Bugöller
ülkemizin en fazla bilinen lagünleri-

dir.

İstanbulBoğazı’nınkuzeyindefalezlervekayalıklar
görülmektedir.

FethiyeyakınlarındaKorsanMağarasıolarakad-
landırılankıyımağarasıyeralmaktadır.

Fethiye,Ölüdeniz’dekikıyıokunun 
Babadağ’dangörünümü.

İstanbulçevresindeyeralangöllerdalga-
larıngetirdiğikumlarınkörfezlerikapat-
masıileoluşmuşlagünlerdir.
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TÜRKİYE’DERÜZGÂRLARINOLUŞTURDUĞUYERYÜZÜŞEKİLLERİ
Ülkemizderüzgârerozyonufazlaetkiliolmadığıiçinrüzgârşekillerinerastlanmaz.YalnızcaKon-

ya-Karapınar’daçölşekillerininküçükörneklerinigörmekmümkündür.

KıyıkumullarıTürkiye’deenyaygınrüzgârşekilleridir.ÖzellikleBatıKaradenizkıyılarıileAkdeniz
veEgekıyılarındakıyıkumullarınasıkçarastlanmaktadır.Kumullargenellikledeltalarınçevresindegö-
rülmektedir.

ÇölleşmeRiski

Ülkemizdebinlercehektarlıkaraziçölleşmeriskiilekarşıkarşıyadır.Bualanlardabitkiörtüsüza-
yıf,yağışmiktarıveengebeazdır.İlkkezKonya-Karapınar’daortayaçıkançölleşmesorunuönlenmişse
deGAPilebirlikteGüneydoğuAnadolu’nungüneyindeveIğdır,Aralıkovasındaçölleşmeortayaçık-
mıştır.Çölleşmeninönlenmesiiçinağaçlandırmaçalışmalarısürdürülmektedir.

TÜRKİYE’DEBUZULLARINOLUŞTURDUĞUYERYÜZÜŞEKİLLERİ
Türkiye’desonbuzulçağındakalıcıkarsınırıkıyıkesimlerde2400m’yekadarinmiştir.Bunedenle

2500m’dendahayüksekbütünzirvelerdebuzulizlerinerastlamakmümkündür.Türkiye’de4.Zaman
buzullaşmasınınenşiddetliyaşandığıalanDoğuKaradenizDağlarınınzirvekesimleridir.Bualanda
sirkler,teknevadiler,morenler,hörgüçkayalargibipekçokbuzulşeklibiraradagörülür.

Türkiye’dekalıcıkarsınırıyaklaşık3000metredengeçmektedir.Busayedebazıdağlarımızınzir-
velerindeaktüelbuzullararastlanabilmektedir.AktüelbuzullarbulunandağlarımızAğrı,KaçkarveCi-
lodağlarıdır.Ancakbubuzullarsonyıllardaküreselısınmanınetkisiylehızlaerimektedir.

4.jeolojikzamandaülkemizdebuzullaşmayaşananbaşlıcadağlar.

KaçkarDağlarıüzerindeyeralanbir
sirkbuzulu(sağda)veülkemizdekien
büyüksirkgöllerindenbiriolanBüyük

Denizgölü(solda)görülmektedir.
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TÜRKİYE’DEGÖRÜLENKIYITİPLERİ

BoyunaKıyılar

Türkiyekıyılarındaenfazlagörülenkıyıtipiboyunakıyılardır.Boyunakıyılarınyaygınolmasında
AkdenizveKaradeniz’dedağlarınkıyıyaparaleluzanmasıetkiliolmuştur.Boyunakıyılarınbulunduğu
yerlerdefalezlergörülür.

RiaTipiKıyılar

RiatipikıyılarİstanbulveÇanakkaleBoğazıçevresiileMenteşeYöresi’ningüneyindegörülmek-
tedir.4.Zamandadenizseviyesininyükselmesieskivadilerinsularaltındakalmasınanedenolmuştur.
İstanbul’dakiHaliçtipikbirriadır.

EnineKıyılar

DağlarınkıyıçizgisinedikuzandığıEgekıyılarındagörülmektedir.EdremitileKuşadasıarasındaki
kıyılareninekıyılarınengüzelörnekleridir.Butipkıyılardakoy-körfez,yarımadaveadalararastlanır.

DalmaçyaTipiKıyılar

Antalya’nınFinikeveKaşilçeleriarasındakikıyılardagörülmektedir.Buradakıyıyaparaleluzanan
vadilersularaltındakalmıştır.Böyleceşeritlerhâlindeuzananadalarortayaçıkmıştır.
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TÜRKİYE’DEEROZYONVEHEYELAN
Erozyondış kuvvetlerin etkisiyleparçalanan veufalanan kayaçlarınbir yerdenbaşkabir yere

taşınmasıdır.Özelliklekurakveyarıkurakiklimlerdeerozyonçokhızlıgerçekleşmektedir.Erozyonun
hızlıolduğualanlarınortaközellikleri;

OO Eğiminfazlaolması

OO Bitkiörtüsününseyrekolması

OO İnsantahribininfazlaolması

OO Fizikselayrışmanınfazlaolmasıdır.

Ülkemizdeerozyonoldukçayoğunvehızlıbiçimdeyaşanmaktadır.Budurumunbaşlıcaneden-
leribitkiörtüsününzayıf,eğiminfazla,kurakalanlarıngenişolmasıdır.Erozyondankorunmakiçin;

OO Ormanyangınlarıönlenmeli

OO Yamaçlartaraçalandırılmalı

OO Tarlalareğimediksürülmeli

OO Nöbetleşeekimuygulamasıyaygınlaştırılmalı

OO Meraveotlakalanlarıkorunmalı

OO Çevrebilincigeliştirilmeli

OO Ağaçlandırmaçalışmalarıyapılmalı

OO Rüzgârınhızınıkesecekçalıtürübitkilerveyaçit(engeller)yapılmalıdır.

Ülkemizdeerozyonunenfazlaolduğubölgeler,bahsedilenkoşullarınyaşandığıiçkesimlerdir.
İç-DoğuveGüneydoğuAnadolubölgelerierozyonunşiddetliolduğuyerlerdir.KaradenizBölgesi’nde
bitkiörtüsügürolmasınarağmenerozyonunşiddetliolmasıeğiminfazlaolmasınınbirsonucudur.
Türkiye’,dünyadaerozyonunenfazlaolduğuülkelerdenbiridir.

Türkiye’deHeyelan

Heyelankopankayabloklarıvetoprağıneğimboyuncahareketederekyerdeğiştirmesidir.He-
yelanolayısırasındaçokbüyükkütleleryerdeğiştirir.Heyelançevreyeverdiğizararlarnedeniyleaynı
zamandabirdoğalafettir.

Heyelanınoluşmasıiçin;

OO Eğim

OO Yağış

OO Jeolojikyapı(Killikatmanlar)gereklidir.

Türkiye’deerozyonoldukçafazladır.
Çıplak,eğimliyüzeylerboyunca,her
yılyüzbinlercetontoprakaşınarak

ortadankalkmaktadır.

Türkiye’debuözellikleritaşıyanara-
zilerenfazlaKaradenizBölgesi’nde

görülmektedir.
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TÜRKİYE’DEHEYELANOLAYLARININMEVSİMLEREDAĞILIŞI

Heyelanolaylarıözellikleilkbaharaylarındaortayaçıkmaktadır.İlkbaharaylarındaheyelanolay-
larınınfazlaolmasınıntemelnedenieriyenkarlarıntoprağıdoygunhalegetirmesidir.ÖrneğinKarade-
nizBölgesi’ndeenfazlayağışsonbahardadüşmesinerağmenilkbahardaheyelanlarınyaşanmasıtop-
rağınsu iledoygunhalegelmesininbir sonucudur.Kışaylarındaheyelanolayınınbeklenendenaz
olması isekatıhaldebulunansuyunyeraltınasızmamasıyla ilgilidir.YazaylarındaTürkiye’ningenel
olarakazyağışalması,sonbahardaiseyağışlarıntoprağayenisızmayabaşlamasıheyelansayısınınaz
olmasınınbaşlıcanedenleridir.

TÜRKİYE’DEHEYELANLARINDAĞILIŞI
Başlıcaheyelansahaları;ÖzellikleDoğuKaradenizveBatıKaradenizbölümleriTürkiye’deenfazla

heyelangörülenalanlardır.KaradenizBölgesi’ndeheyelanınfazlaolmasınınentemelnedenijeolojik
yapınınuygunolmasıdır.KaradenizdışındaDoğuAnadolu,Ankara’nınkuzeydoğusu,İstanbul’unbatı
kesimleriveAkdenizBölgesi’ninyüksekkesimleriheyelansahalarınınönemlibirbölümünüoluşturur.
İçkesimlerdeheyelanınazolmasıyağışmiktarınındüşükolmasınınbirsonucudur.

Ülkemizdeheyelanolaylarıözellikle
DoğuKaradenizyöresindegörül-
mektedir.Heyelanlarmalvecan

kayıplarınayolaçtığıgibi,ulaşımı
daolumsuzyöndeetkilemektedir.

Türkiye’deheyelanlarındağılışıharitası.
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1. “Türkiye’dekarstikarazileroldukçagenişyerkaplar.
Karstikarazilerinortayaçıkmasında;
I. jips(alçıtaşı),
II. kalker(kireçtaşı),
III. obsidyen(volkanCamı),
IV. tuz,
V. granit
etkiliolmuştur.”

Yukarıdakimetindekarstlaşmaileilgiliolarakve
rilenkayaçlardanhangilerindebuolayıngerçek
leşmesimümkündeğildir?

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

2.  

ÜsttekiçizimdegösterilenyeryüzüşekliTürkiye
haritasıüzerindegösterilenalanlardanhangisin
deyaygınolarakgörülmektedir?

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

3. Dolinlerkarstikarazilerdegörülenküçükkarstikçu
kurluklardır.
Verilen bilgiye göre ülkemizde aşağıda verilen
alanlardanhangisindedolinleryaygınolarakgö
rülmektedir?

A) AnkaraOvası
B) TaşeliPlatosu
C) CihanbeyliPlatosu
D) MardinEşiğiYöresi
E) BüyükMenderesOvası

4. Aşağıdaverilenyerşekillerindenhangisininolu
şumundahemiçkuvvetlerhemdedışkuvvetler
etkiliolmuştur?

A) Pamukkaletravertenleri
B) AğrıDağı
C) CennetCehennemobrukları
D) KarainMağarası
E) KöprülüKanyonvadisi

5. 

Yukarıdakiharitadaülkemizdekarstikarazilerinda
ğılışıgösterilmiştir.

Bunagörekarstikarazilerindağılışıileaşağıda
kilerden hangisinin dağılışı arasında paralellik
bulunmaktadır?

A) Fayhatları
B) Nadasarazileri
C) Yüzeydesuproblemibulunanaraziler
D) Deltaovaları
E) Sıcaksukaynakları

6. Aşağıdakilerdenhangisikarstikçökmelersonu
cundaoluşmuşbiryerşeklidir?

A)İnsuyuMağarası B)CennetObruğu
C)GöksuVadisi D)Peribacaları

 E) Kor ku te li Pol ye si

7. Türkiye’de kıyı aşınım şekillerinden hangisi en
genişkıyışeridiboyuncagörülmektedir?

A)Falez B)Aşınımplatformu
C)Kıyımağarası D)Kıyıoku

 E)Kıyıtaraçası
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8.  

Türkiye haritası üzerinde gösterilen kıyı kesim
lerindenhangilerindeboyunakıyıtipigörülmez?

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

9. Türkiye’dekarstikarazileringenelindenüfusyoğun
luğuoldukçaazdır.
Budurumuntemelnedeniaşağıdakilerdenhan
gisindedoğruolarakverilmiştir?

A) Karstikarazilerdetarımalanlarınındarolması
B) Karstikarazilerdesuproblemininbulunması
C) Karstikarazilerinkıyıbölgelerdetoplanması
D) Karstikarazilerdeyükseltininfazlaolması
E) Karstikyörelerde ikimkoşullarınınelverişsizol

ması

10.  

Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlardan
hangisindeçölleşmeriskienfazladır?

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

11. – EskibirlimankentiolanEfes’ingünümüzdekıyı
daniçkesimdeyeralması

– Çarşambadeltasınınhersenegenişlemesi
– Toprakkalınlığınınpekçokyerdetarımyapılma

sınaizinverecekkadarkalınolmaması
Yukarıdaverilenbilgileraşağıdakilerdenhangisi
nikesinolarakkanıtlar?

A) Türkiye’ninKuzeyYarımküredeyeraldığını
B) Türkiye’ninyüksekbirülkeolduğunu
C) Türkiye’deerozyonunşiddetliolduğunu
D) Türkiye’deanisağanakyağışlarıngörüldüğünü
E) Türkiye’dedağlarıngeneldekıyıyaparaleloldu

ğunu

12. Aşağıdaverilengöllerdenhangisidalgaveakın
tılarınkıyıdabiriktirmeyapmasısonucundaoluş
muştur?

A)TuzGölü B)Bafa(Çamiçi)Gölü
C)BüyükÇekmeceGölü D)TortumGölü

 E)SapancaGölü

13. Türkiye’debuzullaryeryüzününşekillenmesindeol
dukçaazetkiliolmuştur.
Budurumunortayaçıkmasında;

I. matematikkonum,
II. yükselti,
III. denizellik,
IV. yağışmiktarı
verilenlerdenhangilerietkilidir?

A)YalnızI B)YalnızII C)IveII
 D) II ve II I E) II I ve IV

14. Aşağıdaverilendağlardanhangisindebuzulşe
killeriningörüldüğüsöylenemez?

A)AğrıDağı B)KaçkarDağı C)BolkarDağı
 D)Uludağ E)AydınDağları
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15.  

YukarıdaverilenşekildegösterilenoluşumTür
kiye’deençokaşağıdaverilenalanlardanhangi
sindegörülmektedir?

A)KonyaOvası
B)DoğuKaradenizDağları
C)KıyıEgeOvaları
D)TaşeliPlatosu
E)ErgeneHavzası

16. Kıyılaryüksekvealçakkıyılarolmaküzereikigrupta
incelenmektedir.

BunagöreTürkiyeharitasındaverilensahilşerit
lerindenhangisindealçakkıyılargörülmektedir?

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

17. Dalmaçya tipikıyılar,ülkemizdeaşağıdaverilen
alanlardanhangisindegörülmektedir?

A) KuzeyMarmarakıyıları
B) İskenderunKörfezikıyıları
C) Rizekıyıları
D) Antalya’nınbatıkıyıları
E) İzmirEdremitkıyıları

18. Türkiye’deaşağıdaverilenkıyıtiplerindenhangi
sigörülmez?

A)Boyunakıyıtipi B)Eninekıyıtipi
C)Riakıyıtipi D)Dalmaçyakıyıtipi

 E)Resifkıyıtipi

19. Türkiye’de heyelan olayları ile aşağıdakilerden
hangisiarasındaparalellikyoktur?

A) Killikayaformasyonlarınıngörüldüğüalanlar
B) Eğimliarazilerinfazlaolduğualanlar
C) Yağışınfazlaolduğualanlar
D) Bitkiörtüsününazolduğualanlar
E) İnsantahribininfazlaolduğualanlar

20. Günlükveyıllıksıcaklıkfarklarınınfazlaolduğuara
zilerdefizikselayrışmafazladır.
Bunagöreaşağıdaverilenalanlardanhangisinde
fizikselayrışmanınenfazlaolduğusöylenebilir?

A)ErzurumKarsPlatosu
B)ErgeneOvası
C)TaşeliPlatosu
D)ÇatalcaKocaeliPlatosu
E)DoğuKaradenizkıyıları

12345678910
EEBECBACBE
11121314151617181920
CCAEBCDEDA
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DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR:
SU-TOPRAK-BİTKİ

O SU KAY NAK LA RI
O YÜ ZEY SU LA RI
O YE R AL TI SU LA RI VE 

KAY NAK LAR
O SU KAY NAK LA RIN DAN  

YA RAR LAN MA
O TOP RAK
O TOPRAKOLUŞUMU
O TOP RAK 

KATMANLARI 
O TOPRAKTİPLERİ
O DÜN YADA TOP RAK LA RIN 

DAĞILIŞI
O DÜN YA YI KAP LA YAN  

ÖRTÜ:BİTKİLER
O BİTKİÖRTÜSÜNÜNDAĞILI

ŞINIETKİLEYENFAKTÖR
LER

O BİTKİFORMASYONLARI
O BAŞLICABİTKİTOPLULUK

LA RI
O BİTKİTOPLULUKLARININ 

DAĞILIŞI

KONULAR
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Su tüm can lı la rın ya şa ma sı 
için ge rek li olan tat sız, ko ku suz ve 
renk siz bir mad de dir. Kim ya sal bi
le şi mi H2O olan su, ka tısı vıgaz ol
mak üze re do ğa da üç fark lı bi çim
de gö rül mek te dir. Dün ya üze rin de 
yer alan su kay nak la rı çe şit li şe kil
ler de sı nıf an dı rı la bil mek te dir. Bu 
sı nıf an dır ma lar dan baş lı ca la rı 
yanda ve ril miş tir.

SU KAY NAK LA RI NIN DAĞI LI ŞI
Su, in san ve di ğer can lı lar için vaz ge çil mez bir mad de dir. Bu ne den le su kay nak la rı nın kul la nı mı 

ve plan la ma sı çok bü yük önem ta şı mak ta dır. Her ne ka dar yeryüzünde ok ya nus, de niz ve göl gi bi bü
yük su kay nak la rı ol sa da bun lar dan tat lı su el de et mek ol duk ça zor dur.

Dün ya’da su kay nak la rı nın çok bü yük bir bö lü mü tuz lu su kay nak la rı olup bun lar iç mede  kul la
nı la maz. Tuz lu su lar özel lik le ok ya nus, de niz ve göl ler de de po lan mış tır. Dün ya’da mev cut su kay nak
la rı nın yal nız ca % 3’ü tat lı su kay nak la rın dan olu şur. An cak, bu nun yak la şık % 70’i bu zul lar ve bu zul 
dağ la rın da de po lan mış tır. Kul la nı la bi lir su küt le si nin bü yük bö lü mü ye ral tın da dır. Bu ha liy le Dün ya’da 
in san la rın doğ ru dan kul la na bi le ce ği su mik ta rı top lam su küt le si nin çok kü çük bir kıs mı na denk gel
mek te dir. Bu ne den le su kay nak la rı ve rim li ve dik kat li bir şe kil de de ğer len di ril me li dir. Kü re sel ısın ma
nın şid det len me si ile bir lik te Tür ki ye gi bi zengin su kay nak la rı na sa hip ül ke le rin stra te jik önem le ri ve 
si ya sal pers pek tif e ri dik kat le de ğer len di ril me li dir.

YÜ ZEY SU LA RI
A) OK YA NUS LAR

Kı ta lar ara sın da ka lan çu kur luk lar da yer alan çok bü yük su bi ri kin ti le ri ne ok ya nus adı ve ri lir. Ço
ğun luk la bir de ni zin ok ya nus sa yı la bil me si için de niz ta ba nı nın ok ya nu sal ka buk tan oluş ma sı ge re kir. 
Dün ya üze rin de baş lı ca beş ok ya nus bu lun mak ta dır. Bun lar dan en bü yü ğü Bü yük (Pa si fik) Ok ya nu s
dur. Bü yük Ok ya nus, As ya ve Ame ri ka kı ta la rı nın ara sın da yer al mak ta dır. Ame ri ka ile Av ras ya / Af ri ka 
kı ta la rı ara sın da At las Ok ya nu su, As ya ile Gü ney Ku tup Ok ya nu su ara sın da ise Hint Ok ya nu su yer 
al mak ta dır. Di ğer ok ya nus lar bu bü yük ok ya nus lar dan ke sin sı nır lar la ay rı la ma mak ta dır. An cak de niz
le rin don ma sı nı rı yak la şık 60º en lem le rin den geç mek te dir. Bu ne den le Ku zey Ya rım kü re de 60° Ku zey 
en le min den ku zey de ka lan ok ya nu sa Ark tik Ok ya nu su (Ku zey Buz Ok ya nu su), gü ney de yer alana 
ise Gü ney Ok ya nu su (ya da Gü ney Buz Ok ya nu su) adı ve ril miş tir. 
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Ok ya nus lar çok bü yük su küt le le ri dir. Bu bü yük su küt le le ri pek çok can lı ya ev sa hip li ği ya par. 
Di ğer ta raf tan Dün ya’nın en de rin nok ta la rı da ok ya nus lar da yer alır.

Bü yük (Pa si fik) Ok ya nus: Ame ri ka ve As ya kı ta la rı ara sın da yer alan dün ya nın en bü yük ok ya
nu su dur. İs mi ni Por te kiz li de niz ci Fer di nand Ma gel lan ver miş tir. Ma gel lan, Por te kiz ce de “sa kin” an la
mı na ge len “Pa si fi co” ke li me sin den yo la çı ka rak bu is mi ver
miş tir. 179.7 mil yon km2 yü z öl çü mü ne sa hip tir. En de rin ye ri 
11.034 m ile Ma ria na Çu ku ru olup bu ra sı ay nı za man da Dün
ya’da ki en de rin nok ta dır.

At las Ok ya nu su: At lan tik Ok ya nu su ola rak da anı lır. 
Boyut bakımından 2. sırada yer alır. Ke nar de niz le ri ile bir lik te 
(Ak de niz, Ku zey De ni zi ve Bal tık De ni zi) 106.2 milyon km2 ala na 
sa hip olup, yer yü zü nün beş te bir ala nı nı kap lar. 3314 met re or
ta la ma de rin li ği bu lu nan ok ya nu sun en de rin nok ta sı Por to Ri
ko Çu ku ru ’dur. Ay rı ca Dün ya nın en uzun ok ya nus sı ra da ğı olan 
Or ta At las Sır tı bu ok ya nus ta yer alır.

Hint Ok ya nu su: Ku zey de As ya, ba tı da Af ri ka ve Ara bis
tan Ya rı ma da sı, do ğu da Ma lez ya Ya rı ma da sı, Sun da Ada la rı ve 
Ok ya nus ya ta ra fın dan çev ri len, Dün ya nın 
üçün cü bü yük ok ya nu su dur. Dün ya su la
rı nın %20’si ni kap sar. Af ri ka’dan Avus tral
ya’ya ka dar ok ya nu sun ge niş li ği 10.000 
km2 ka dar dır.

Gü ney Ok ya nu su: An tark ti ka’nın 
kı yı şe ri di ile ku zey de ki 60° G en le mi ara
sın da ka lan su küt le si dir. Bo yut ba kı mın
dan 4. ok ya nus tur.

Ark tik (Ku zey) Ok ya nu su: As ya, 
Av ru pa ve Ku zey Ame ri ka’nın kuzeyinde 
yer alan, Ku zey Kut bu’nu kap sa yan, buz
lar la kap lı bir ok ya nus tur.  Yü zöl çü mü 14.090.000 km2 ‘dir.

B) DE NİZ LER
De niz, ge nel lik le ka ra la rın iç ke sim le ri ne doğ ru so kul muş bü yük tuz lu su küt le le ri ne ve ri len isim

dir. Bir su küt le si nin de niz ola rak ka bul edil me si için ok ya nus lar la ba ğı nın bu lun ma sı ge rek li dir. De niz
ler, ok ya nus ve di ğer de niz ler le bo ğaz ve ka nal lar ara cı lı ğıy la bağ lan mak ta dır .

Başlıca iç ve kenar denizler
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İç de niz kav ra mı, ok ya nus la ra ve ya de niz le re bağ lı ol ma sı na rağ men, on lar dan dar bo ğaz ve ya 
ka nal lar la ay rı lan su küt le le ri ne ve ri len isim dir. Ok ya nus la rın ke na rın da, ka ra küt le le ri nin te mas et ti ği 
de niz ler ke nar de niz ola rak ad lan dı rıl mak ta dır. Bu tip de niz ler ka ra la ra doğ ru so kul muş su küt le le ri dir 
ve sı nır la rı net ola rak çi zi le mez.

OK YA NUS VE DE NİZ LE RİN GE NEL ÖZEL LİK LE Rİ
Ok ya nus lar çok bü yük su küt le le ri dir. Ok ya nus ta ban la rı ge nel lik le çok in ce ma ter yal ler le kap lı 

ova lar dan oluş mak ta dır. Bu ge niş düz lük le rin ki mi yer le rin de, özel lik le de lev ha sı nır la rın da bü yük 
sı ra dağ lar yer alır. Ör ne ğin Or ta At las sı ra dağ la rı Dün ya nın en uzun ke sin ti siz dağ sı ra sı dır. Yi ne bu
ra lar da çok sa yı da de niz al tı vol ka nı gö rül mek te dir. De niz ta ba nın da ya şa nan vol ka niz ma es na sın da 
yük sek ba sınç ne de niy le mag ma çev re ye dö ne rek sav ru lur. Bu sav rul ma nın so nu cun da yas tık lav la rı 
oluş mak ta dır. Bir lev ha nın di ğe ri nin al tı na doğ ru dal dı ğı yer ler de de rin de niz çu kur la rı oluş mak ta dır. 
Ma ria na Çu ku ru, Ton ga Çu ku ru, Fi li pin Çu ku ru gi bi de rin alan lar bu tip lev ha sı nır la rın da gö rül mek
te dir .

Ok ya nus ke nar la rın da eğim li ya maç lar yer alır. Bu ya maç lar dan ka ra la ra doğ ru çı kıl dı ğın da yak
la şık 200 met re de rin lik te bir ba sa mak gö rü lür. Bu ba sa ma ğa kı ta sa han lı ğı ve ya şel fi de nil mek te dir. 
Kı ta sa han lı ğı ok ya nus kı yı la rın da da ha dar, de niz ler de da ha ge niş tir. Kı yı da dağ la rın ko nu mu ve kı yı ya 
uzak lı ğı kı ta sa han lı ğı nın ge niş li ği ni doğrudan et ki ler.

Ok ya nus ve de niz ler de sı cak lık de ği şi mi hem en le me hem de de rin li ğe bağ lı ola rak de ği şim gös
te rir. Ek va tor da de niz ler da ha sı cak tır. Ku tup la ra gi dil dik çe de niz su yu sı cak lı ğı aza lır. Ku tup lar da ise 
de niz ler tü müy le don muş hal de dir. De rin lik art tık ça sı cak lık de ğer le ri de dü şer. Çün kü de rin li ğe bağ lı 
ola rak gü neş ışın la rı nın sız ma sı da azal mak ta dır. Gü neş ener ji si en çok 200 met re de rin li ğe ka dar et ki li 
ola bi lir. Bu se vi ye den iti ba ren deniz tabanına doğru de niz ve ok ya nus su la rı nın sı cak lı ğı da gi de rek 
azalır.

De niz ler de tuz lu luk ora nı da 
en le me ve de rin li ğe bağ lı ola rak 
de ği şir. Ek va to ra ya kın yer ler de 
ve de rin su lar da tuz ora nı yük sek
tir. Ku tup la ra gi dil dik çe tuz lu luk 
ora nı azal mak ta dır. Bu du ru mun 
ne de ni bu har laş ma nın azal ma sı
dır. De rin ler de tuz ora nı nın yük
sek ol ma sı ise tuz lu su la rın öz gül 
ağır lı ğı nın, az tuz lu su lar dan faz la 
ol ma sı dır. Ağır olan tuz lu su lar ta
ba na in mek te dir. Dün ya’da tuz lu
luk ora nı nın en faz la ol du ğu de niz Kı zıl de niz’dir.

Okyanuslarda su dolaşı-
mı okyanus akıntıları ile ger-
çekleşir. Akıntıların oluşma-
sında sürekli rüzgarlar, sı-
caklık, tuzluluk ve yoğunluk 
farkları etkili olmaktadır.

De niz su la rı nın sı cak lı ğı en le me bağ lı ola rak Ek va tor dan  
ku tup la ra gi dil dik çe azal mak ta dır.
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C) GÖL LER

Ka ra lar üze rin de yer alan çu
kur alan la rı dol dur muş su küt le le
ri ne göl adı ve ri lir. Bir su küt le si nin 
göl ola rak ka bul edi le bil me si için 
en baş ta hiçbir de niz le bağ lan tı sı 
ol ma ma sı ge rek li dir. Göl ler, ka ra
la rın % 2’si ni kap lar. Göl ler ge nel
lik le olu şum la rı na gö re sı nıf an dı
rı lır lar.

A) ANA KAYA GÖLLERİ
I. Tek to nik Göl ler
Tek to nik göl ler fay hat la rı 

bo yun ca çö ken ara zi le rin su lar al
tın da kal ma sıy la olu şur. Dün ya’da 
bü yük göl le rin çok bü yük bir bö
lü mü tek to nik kö ken li dir. Ay rı ca 
tek to nik ol ma yan göl le rin de bü
yük bö lü mü fay lar bo yun ca çök
müş alan lar da ya şa nan set leş me
ler le oluş mak ta dır.

Dün ya’da baş lı ca tek to nik göl ler; Ha zar Gö lü (As ya), Aral Gö lü (As ya), Bay kal Gö lü (As ya), Lut (As
ya), Wik tor ya Gö lü (Af ri ka), Tan ga ni ka Gö lü (Af ri ka), Mic hi gan Gö lü (Ame ri ka), Su pe ri or Gö lü (Ame ri
ka), Hu ron Gö lü (Ame ri ka)’dür.

Lut Gö lü, Dün ya nın ka ra lar üze rin de ki en de rin nok
ta sı dır ( 794 met re). Af ri ka kı ta sın dan Gü ney do ğu Ana do
lu’ya ka dar uza nan Ölü De niz Fa yı nın oluş tur du ğu de rin çö
kün tü nün su lar al tın da kal ma sıy la oluş muş tur. Göl de tuz lu luk 
ora nı o ka dar yük sek tir ki, hiç kı pır da ma dan su yun üze rin de 
ka lı na bil mek te dir.

II. Kars tik Göl ler

Kars tik göl ler fark lı şe kil ler de olu şa bil mek te dir. Ge nel lik
le pol ye ve uva la gi bi bü yük kars tik çu kur luk la rın su lar al tın da 
kal ma sıy la kars tik göl ler or ta ya çı kar. Ye r al tın da ki ma ğa ra ta
van la rı nın çök me siy le ob ruk lar olu şur. Eğer ob ruk lar ye ral tı su 
se vi ye si ne ula şı yor sa bu ra lar da da kü çük kars tik göl ler or ta ya çı kar. Kars tik göl ler bo yut ba kı mın dan 
kü çük göl ler dir. An cak kars tik ara zi le rin yay gın ol du ğu AlpHi ma la ya kıv rım ku şa ğı nın geç ti ği ül ke ler
de ve ki reç  ta şı nın bulunduğu alan lar da yay gın ola rak gö rül mek te dir ler.

Tektonik göller fay hatları boyunca çöken arazilerin sular  
altında kalmasıyla oluşur.

Karstik Çöküntü Gölü
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III. Bu zul Göl le ri

Bu zul göl le ri ge nel lik le yük sek dağ lık alan lar da ve ku tu pal tı ül ke ler de gö rül mek te dir ler. Bu zul 
aşın dır ma sı ile olu şan çe şit li bo yut lar da ki, üç ta ra fı ka pa lı, da ire sel çu kur luk la ra sirk adı ve ri lir. Bu zul 
ça ğı nın so na er me si ile (A) bu zul çu kur luk la rı (sirk ler) su lar al tın da kal mış (B) böy le ce çok sa yı da sirk 
gö lü or ta ya çık mış tır.

Dün yada bu zul göl le ri; Alp Dağ la rı, Hi ma la ya lar, And Dağ la rı, Ka ya lık Dağ la rı gi bi dağ lık alan la rın 
ya nı sı ra Si bir ya, Ka na da ve İs kan di nav ya’da da yay gın ola rak gö rül mek te dir.

IV. Vol ka nik Göl ler

Vol ka nik dağ la rın zir ve sin de 
yer alan ba ca çu kur lu ğu na kra ter 
adı ve ri lir. Kra ter le rin vol ka nik fa
ali yet ten son ra su lar al tın da kal ma
sıy la kra ter göl le ri olu şur. Kal de ra 
göl le ri ise vol ka nik fa ali yet es na sın
da da ğın üst kıs mı nın pat la ya rak 
or ta dan kalkmasıyla veya kraterin 
çökmesiyle olu şan bü yük çu kur luk la rın (Kal de ra) su lar al tın da kal ma sıy la olu şur.

Dün yada ki baş lı ca kal de ra göl le ri; To ba Gö lü (Su mat ra), Kra ter Gö lü (ABD), Nem rut Gö lü (Tür ki
ye) ’dür.

Ob ruk Pla to su 
üze rin de çok 

sa yı da kars tik 
göl yer  

al mak ta dır.

Alp Dağ la rın da bir sirk gö lü.
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Ye r al tın da mag ma ba sın cı ve özel lik le de gaz la rın pat la ma sı ile olu şan da ire sel çu kur lu klara ma
ar adı ve ri lir. Çu kur lu ğun su lar al tın da kal ma sıy la ma ar göl le ri olu şur. Bunlar içerisindeki en ünlü örnek 
Al man ya’da ki Eiffel Ma arı ’dır.

B) SET GÖL LE Rİ

I. He ye lan Set Göl le ri

Set göl le ri; her han gi bir iç ve ya dış kuv ve tin et ki siy le oluş muş ça nak la rın, yi ne bir dış et ken le ka
pa tı la rak göl leş me si so nu cun da oluş mak ta dır. Set göl le ri nin en gü zel ör ne ği bir va di nin yan dan ge len 
he ye lan küt le si ile ka pan ma sı so nu cun da or ta ya çı kan he ye lan set göl le ri dir. Bun lar ge nel lik le kü çük 
göl ler dir. Dün yada çok sa yı da he ye lan set gö lü var dır.

II. Alüv yon Set Göl le ri

Akar su lar ta ra fın dan oluş tu rulmuş 
bir va di nin ve ya es ki bir kör fe zin, yan dan 
ge len baş ka bir akar su ya ait alüv yon lar la 
ka pa tı la rak gö le dö nüş tü rül me si ile olu şur
lar. Ge nel lik le eği min az ol du ğu ova lar da 
ana akar suyun önü yan dan ge len de re le rin 
oluş tur du ğu bi ri kin ti ko ni le ri ile ke si lir. Bu 
du rum da alüv yon set göl le ri or ta ya çı kar.

Al man ya’da yer alan Eif fel Ma ar Gö lü,  
bu tür göl le rin en gü zel ör nek le rin den bi ri dir.

He ye lan set göl le ri, eğim li ara zi ler de ve  
uy gun je olo jik ya pı nın bu lun du ğu  
alan lar da gö rül mek te dir.
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III. Kı yı Set Göl le ri

Es ki bir kör fe zin ağız kıs mın da dal ga 
ve akın tı la ra bağ lı ola rak or ta ya çı kan kum 
set le ri nin (Kı yı oku) kör fe zin ağ zı nı ka pat
ma sıy la olu şur lar. Çe şit li kay nak lar da la
gün ola rak da ad lan dı rı lır lar. Bu tip göl ler 
özel lik le del ta ova la rı üze rin de sık ça gö rül
mek te dir. Çün kü bu ra lar da de rin lik ko şul
la rı uy gun dur ve bol mik tar da kum var dır.

IV. Vol ka nik Set Göl le ri

Es ki bir akar su va di si nin çev re de ki bir vol kan dan çı kan lav lar la ka pa tıl ma sı so nu cun da olu şur lar. 
Dün yada ki en bü yük ör nek le rin den bir ta ne si ül ke miz de yer alan Van Gö lü ’dür.

V. Ya pay (Ba raj) Göl le r

Akar su va di le ri nin in san eliy le ka pa tılması ile oluş tu ru lan tüm göl ler ya pay set göl le ri dir. Bun
lar dan en önem li le ri iç me ve kul lan ma su yu sağ la mak, elektrik üret mek ama cıy la ya pı lan ba raj lar dır. 
Ba raj lar yığ ma ve ya ke mer şek lin de ya pı lır lar. Ay rı ca tu rizm ve rek re as yon ama cıy la oluş tu ru lan ha vuz 
ve gö let ler de ya pay göl ler dir. Dün ya nın baş lı ca ya pay göl le ri As van (Mı sır), Üç Bo ğaz (Çin), Ata türk 
(Tür ki ye) ’tür.

Kı yı set gö lü

Ba raj lar ya pay su de po la rı dır. Bu ra lar dan  
su te mi ni, elek trik üre ti mi ve tu rizm fa ali yet le rin de  
ya rar la nıl mak ta dır.
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C. KAR MA YA PI LI GÖL LER
Olu şu mun da bir den çok fak tö rün et ki li ol du ğu göl le re kar ma ya pı lı göl ler de nil mek te dir. Dün

ya’da bü yük ça nak la rın olu şu mun da et ki li olan en önem li fak tör tek to niz ma dır. Tek to nik ha re ket ler le 
çö ken alan lar, di ğer dış kuv vet ler le iş len di ğin de, or ta ya çı kan ça nak lar kar ma ya pı lı ola rak ni te len di ri
lir. Ör ne ğin, Bey şe hir Gö lü hav za sı fay hat la rı ile çök müş bir alan dır. Ay rı ca bu alan kars tlaş ma nın et ki si 
ile ge niş le miş tir. Hem kars tlaş ma nın hem de tek to niz ma nın et ki li ol du ğu bu tip göl le re tek to nokars
tik göl ler de nir. Ben zer şe kil de tek to novol ka nik ve tek to noglas yal (bu zul) göl ler de var dır. Göl ler, 
olu şu mun da et ki li olan kuv vet le rin özel li ği ne gö re sı nıf an dı rı lır lar.

Dünyada göllerin en fazla yoğunlaştığı bölge K. Amerika’daki göller yöresidir. Fin-

landiya ise 20.000’den fazla gölle, en fazla göl bulunan ülkedir.

AKAR SU LAR

Akar su lar ile İl gi li Te mel Kav ram lar

Yer yü zün de ha re ket eden su küt le le ri ne akar su de nir. 
Akar su lar bo yut la rı na gö re kü çük ten bü yü ğe doğ ru de re, 
çay ve ır mak ad la rı nı alır lar. Akar su yun su la rı nı top la dı ğı 
ala na hav za, hav za sı nı rı na ise su bö lü mü çiz gi si de nil
mek te dir. Eğer akar su su la rı nı de ni ze ulaş tı rı yor sa açık hav
za, ulaş tı ra mı yor sa ka pa lı hav za ola rak ni te len di ril mek
te dir. Ka pa lı hav za lar da su lar ge nel lik le bir göl de son bu lur lar. Akar su yun ilk akı şa geç ti ği bö lü me 
kay nak, de ni ze ulaş tı ğı kıs ma ise ağız de nir.

AKAR SU RE Jİ Mİ

Akar su yun yıl için de ve yıl lar ara sın da gös ter
di ği se vi ye de ği şim le ri ne akar su re ji mi de nir. Akar
su yıl için de eğer az de ğiş ken bir akım özel li ği gös
te ri yor sa bu na dü zen li re jim de nir. Eğer akım 
de ğiş ken lik gös te ri yor sa bu na da dü zen siz re jim 
adı ve ri lir.

Ek va to ral, ok ya nu sal ik lim böl ge le rin de akar su 
re ji mi dü zen li, Sa van - Mu son, Ak de niz ve Ka ra-

sal ik lim ler  de ise akar su re ji mi dü zen siz dir.
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AKAR SU LA RIN SI NIF LAN DI RIL MA SI

A) Re jim le ri ne Gö re Akar su lar

I. Dü zen li Re jim li Akar su lar

Yıl için de akım dü ze ni nin faz la de ği şi me uğ ra ma dı ğı akar su lar dır. Bu tip akar su lar ya ğış re ji mi
nin dü zen li ol du ğu Ek va to ral ku şak ta gö rü lür ler. Ama zon ve Kon go ır mak la rı bu du ru ma ör nek ola rak 
gös te ri le bi lir.

II. Dü zen siz Re jim li Akar su lar

Akım dü ze ni nin çok de ğiş ken ol du ğu ve ge nel lik le yıl lar ara sın da da akım mik ta rı ndaki de ği
şimin yük sek ol du ğu akar su lar dır. Step, Ka ra sal ik lim böl ge le ri ile Sa van ve Mu son ik lim böl ge le rin
de ki akar su lar bu du ru ma ör nek tir. Fı rat (Tür ki ye), Yang ze (Çin), Oran ge (Gü ney Af ri ka), Po (İtal ya) bu 
akarsulara ör nek ola rak ve ri le bi lir.

B) Bes len me Kay nak la rı na Gö re Akar su lar

I. Yağ mur Su la rın dan Bes le nen Akar su lar

Yıl için de ya ğış la rın bü yük öl çü de yağ mur ola rak ger çek leş ti ği böl ge ler de gö rü lür ler. Ama zon ve 
Kon go ti pik ör nek le ri dir.

II. Kar Eri me le rin den Bes le nen Akar su lar

Yük sek dağ lık alan lar dan kay na ğı nı alan ve ge nel de ku rak böl ge ler den ge çen akar su lar dır. Ganj 
ve İn dus (Hin dis tan), Fı rat ve Dic le bu tip akar su lar dır.

III. Sel Su la rın dan Bes le nen Akar su lar

Ka ra sal ik lim böl ge le rin de ani den bas tı ran sa ğa nak ya ğış lar la ka ba ran akar su la ra “sel re jim li” 
akar su adı ve ri lir. Yıl bo yu ku ru de re ya tak la rı ani ya ğış lar la bü yük ır mak la ra dö nü şür. Ge nel de kü çük 
akar su lar dır.
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IV. Ye r al tı Su la rın dan Bes le nen Akar su lar

Ge nel lik le kars tik ara zi ler de dre naj ye ral tı na kay mış tır. Ye ral tı su la rı nın yü ze ye çık tı ğı yer ler de 
bü yük akar su lar gö rül mek te dir. Ül ke miz de Ma nav gat ve Köp rü çay bu tip akar su la rın ti pik ör nek le
rinden.

V. Göl den Bes le nen Akar su lar

Kay na ğı nı Göl den alan akar su lar dır. Bu tip akar su la ra göl aya ğıgi de ğen adı ve ri lir. Nil neh ri kay
na ğı nı Vik tor ya Gö lün den, Mis si si pi Neh ri Mic hi gan Gö lü’n den, Ye ni sey ise kay na ğı nı Bay kal Gö lü’n den alır.

VI. Kar ma (Komp leks) Akar su lar

Bes len me kay nak la rı çe şit li lik gös te ren bü yük akar su lar dır. Dün yada ki baş lı ca bü yük akar su la rın 
ta ma mı bun la ra ör nek ola rak ve ri le bi lir. Çün kü bü yük hav za sı olan akar su lar hav za için de hem kar su
la rın dan hem ye ral tı su la rın dan hem de yağ mur su la rın dan bes len mek te dir .

C) Dö kül dü ğü Ye re Gö re Akar su lar

I. Açık Hav za Akar su la rı

Su la rı nı de ni ze ulaş tı ran akar su lar dır. Bü yük akar su la rın pek ço ğu bu du ru ma ör nek tir. Nil, Mis si
si pi, Tu na, Ama zon ve Kon go ne hir le ri açık hav za akar su la rı dır.

II. Ka pa lı Hav za Akar su la rı

Su la rı nı de ni ze ulaş tı ra ma yan akar su lar dır. Ha zar Gö lü ne dö kü len Vol ga, Aral Gö lü ne ula şan 
Amu Der ya ve Sri Der ya ır mak la rı bu du ru ma ör nek tir. Ay rı ca ba zı akar su lar çöl ler de bu har laş ma ile 
or ta dan kal kar lar. Ör ne ğin Tak la ma kan Çö lü ’nün için den ge çen Ta rım Neh ri bu har laş ma ve ye ral tı na 
sü zül me nin so nu cun da or ta dan kal kar.

BÜYÜK
OKYANUS

ATLAS 
OKYANUSU BÜYÜK 

OKYANUSU

HİNT  
OKYANUSU

Dün ya da ki baş lı ca açık ve ka pa lı hav za la rın gös te ril di ği ha ri ta da, ka pa lı hav za lar sa yı lar la gös te
ril miş tir. Bun lar;

1. Gre at Ba sin Kapalı havzası

2. Ne va da Ka pa lı hav za sı

3. Ata ca ma Ka pa lı hav za sı

4. Bü yük Sah ra Ka pa lı hav za sı

5. Ka la ha ri Ka pa lı hav za sı

6. Arap Ya rı ma da sı Ka pa lı hav za sı

7. Kon ya Ka pa lı hav za sı

8. Or ta As ya Ka pa lı hav za sı

9. Bü yük Avus tral ya Ka pa lı hav za sı dır.
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DÜN YADA BÜ YÜK AKAR SU VE GÖL LER

Akar su
Uzun luk 

(km)
Hav za Ala nı 

(km3)
De bi (m3) Dö kül dü ğü Yer

1. Nil 6650 3, 349, 000 5, 100 Ak de niz

2. Ama zon 6400 6, 915, 000 219.000 At las Ok ya nu su

3. Yang ze 6300 1, 800, 000 31, 900 Do ğu Çin De ni zi

4. Mis si si piMi sou ri 6275 2980000 16200 Mek si ka Kör fe zi

5. Ye ni seyAn ga raSe len ga 5539 2580000 19600 Ku zey Buz Ok ya nu su

6. Sa rı Ne hir (Ho ang Ho) 5464 745000 2110 Bo hai De ni zi (Sa rı De nizÇin)

7. Obiİr tiş 5410 2990000 12800 Ku zey Buz Ok ya nu su

8. Kon goZam be zi 4700 2490000 17100 At las Ok ya nu su

9. AmurAr gun 4444 1855000 11400 Ok hotsk De ni zi (Pa si fi k Ok ya nu su)

10. Le na 4400 2490000 17100 Ku zey Buz Ok ya nu su

11. Me kong 4350 810000 16000 Gü ney Çin De ni zi

12. Mac ken zi ePea ceFin lay 4241 1790000 10300 Bou fort De ni zi (Ku zey Buz Ok.)

13. Ni ger 4200 2090000 9570 Gi ne Kör fe zi

14. Pa ra na 3998 3100000 25700 At las Ok ya nu su

15. Vol ga (İdil) 3645 1380000 8080 Ha zar Gö lü

16. Dic leFı rat (Şatül AraB) 3596 884000 856 Bas ra Kör fe zi

17. Mur rayDar ling 3370 1061000 767 Hint Ok ya nu su

18. Yu kon 3184 850000 6210 Be ring De ni zi

19. İn dus 3180 960000 7160 Arap De ni zi (Hint Ok ya nu su)

20. Sa o Fran cis ko 2900 610000 3300 At las Ok ya nu su

Dün ya nın en uzun akar su yu Af ri ka kı ta sın da ki Nil Neh ri’ dir. An cak bü tün kol lar he sa ba ka tıl dı
ğın da Ama zon ır ma ğı Dün ya nın en bü yük akar su yu dur. Hav za ge niş li ği ve de bi ba kı mın dan en bü yük 
akar su Ama zon’dur. Fı rat ve Dic le Ir mak la rı bo yut ba kı mın dan Dün ya’nın en bü yük akar su la rı ara sın da 
yer al mak ta dır.

Göl Yü zöl çüm De rin lik Ül ke

1. Ha zar De ni zi (Göl) 371.000 1025 Rus yaKa za kis tanAzer bay canİran

2. Mic hi ganHu ron 117.702 282 ABDKa na da

3. Üst (Bü yük göl ler yö re si) 82.414 406 ABDKa na da

4. Vik tor ya 69.845 84 Or ta Af ri ka

5. Tan ga ni ka 32.893 1470 Or ta Af ri ka

6. Bay kal 31.500 1637 Rus ya

7. Bü yük Ayı Gö lü 31.080 446 Ka na da

8. Ma la vi Gö lü 30.044 706 Tan zan yaMo zam bikMa la vi

9. Bü yük Sla ve Gö lü 28.930 614 Ka na da

10. Eri e 25.719 64 ABDKa na da

11. Win ni peg 23.553 36 Ka na da

12. On ta ri o 19.477 244 ABDKa na da

13. Bal kaş 18.428 26 Ka za kis tan

14. La go da 18.130 230 Rus ya

15. Vos tok 15.690 1000 An tar kti ka bu zul la rı nın al tın da yer alır.

16. One ga 9.891 120 Rus ya

17. Ti ti ka ka 8.135 281 Pe ruBo liv ya

18. Ni ka ra gu a 8.001 26 Ni ka ra gu a

19. At ha bas ka 7.920 243 Ka na da

20. Tay mir 6.990 26 Rus ya
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Dün ya’nın en bü yük gö lü Ha zar De ni zi ola rak anı lan göl dür. Ba zı araş tır ma cı lar bu ala nın bir 
de niz ol du ğu nu id di a et se de, dış de niz le re bağ lan tı sı nın ol ma ma sı ve yü zey se vi ye si nin de niz se
vi ye si nin al tın da ol ma sı, bu su bi ri kin ti si nin bir göl ola rak ka bul edil me si ni sağ la mak ta dır. De rin lik 
ba kı mın dan en önem li göl ise Bay kal Gö lü ’dür. Ha zar, Bay kal ve Aral göl le ri as lın da es ki bir de ni zin 
gü nü mü ze ulaş mış ka lın tı la rı dır. 

Bir di ğer dikkat çekici göl ise Vos tok Gö lü ’dür. An tark ti ka bu zul la rı nın 3000 met re al tın da, yak la
şık 1000 met re de rin li ğin de çok ge niş bir göl bu lun mak ta dır. Bu göl dün ya nın bi li nen en bü yük bu zul 
al tı gö lü dür.

YE R AL TI SU LA RI VE KAY NAK LAR
Yer yü zün de ki tat lı su la rın bü yük bö lü mü ye r al tın da, ka ya çat lak la rı ve gö ze nek ler de yer alır. Ye

ral tın da ki su la rın top lam tat lı su re zer vi için de ki mik ta rı % 98 ci va rın da dır. Ye r al tın da ki su lar özel lik le 
çat lak lar, gö ze nek ler, kıl cal çatlaklar ve ma ğa ra lar da çe şit li re zerv ler oluş tu rur lar. Bir yer de ye r al tı su
yu nun bi rik me si için alt ta ge çi rim siz bir ka ya cın bu lun ma sı ge rek li dir. Vol ka nik ve me ta mor fik ka yaç
la rın pek ço ğu ge çi rim siz özel lik te dir. Ge çi rim siz ta ba ka la rın üze rin de  bi ri ken su küt le si ne su tab la sı 
adı ve ri lir. Ge çi rim li ta ba ka la rın ge çi rim siz ta ba kay la te mas et ti ği alan da bi ri ken su küt le si ne ise ta ban 
su yu adı ve ri lir. Ta ban su la rı ba zen uy gun ko şul lar da ken di li ğin den yü ze ye ula şır. Bu tip su kaynakları 
ku yu lar ve son daj lar yar dı mıy la yü ze ye çı ka rı la rak sulama ve içme suyu olarak kul la nıl mak ta dır .

I. Ar tez yen Kay nak la rı

OO İki ge çi rim siz ta ba ka nın ara sın da ka lan su küt le le ri dir.

OO Ar tez yen su la rı yağ mur su la rı nın yer al tı na sız ma sıy la oluşabileceği gi bi geç miş dö nem ler den de 
gü nü mü ze ulaş mış su lar ola bi lir ler.
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OO Su la rı, in san eliy le ku yu ve son daj lar la yü ze ye ulaş mak ta dır.

OO Baş lan gıç ta su yü ze ye fış kı ra rak ulaş sa da, za man la ba sın cı nı yi ti rir.

OO Su la rı dai ma se rin olup mi ne ral ba kı mın dan zen gin dir.

OO Ge nel de iç me ve su la ma da kul la nıl sa lar da, ba zı ku yu lar za man la kullanılamaz hale gelir.

II. Fay Kay na ğı

OO Ye r al tı na çe şit li şe kil ler de sı zan su lar de ri ne 
inil dik çe ısı na rak bu har la şır. Bu sü reç te bu har
la şan su küt le si yük sek ba sınç la fay hat la rı bo
yun ca yer yü zü ne ula şır.

OO Fay kay nak la rı nın su la rı ge nel de sı cak olup 
mi ne ral ora nı ba kı mın dan zen gin dir ler.

OO Kay nak tan çı kan su mik ta rın da faz la bir de ği
şim gö rül mez.

OO Su la rı sı cak olup, su sı cak lı ğı kay na ğın de rin li
ği ile iliş ki li dir.

OO Kap lı ca ve ılı ca lar ile bu su lar dan ener ji el de 
edi len jeo ter mal ener ji san tral le ri fay kay nak
la rı nın üze ri ne ku rul muş tur.

III. Ya maç Kay na ğı
OO Ya ta ğı nı de rin ce kaz mış bir va di nin, ge çi rim siz 

ta ba ka ile ke sin ti ye uğ ra mış yer al tı su ta ba
ka sı nı açı ğa çı kar ma sı ile olu şan kay nak lar dır.

OO Ka yaç la rın gö ze nek le rin den ge çe rek yü ze ye 
ulaş tık la rın dan iç me ye el ve riş li dir ler. Bu ne
den le mem ba a su la rı ola rak de ğer len di ri lir ler.

OO Su la rı se rin olup ya ğış du ru mu na gö re de bi le
rin de de ği şim ler ya şan mak ta dır.

Ar tez yen kay nak la rı yer al tın da ki ta ba-
ka lar ara sın da kal mış su la rın yü ze ye 

çı ka rıl ma sı dır.
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IV. Kars tik Kay nak lar

OO Ki reç ta şı, al çı ta şı ve tuz gi bi ka yaç la rın bu lun du ğu ara zi ler de çat lak lar bo yun ca yer al tı na sı zan 
su lar ma ğa ra lar dan ge çe rek yer yü zü ne ulaş mak ta dır. Bu tip kay nak la ra vok lüz de de nil mek te
dir.

OO Su la rı dai ma se rin ve ki reçtuz ora nı ba kı mın dan zen gin dir ler.

OO Bazı karstik kaynaklar içme suyu olarak kullanılamaz.

OO De bi le rin de bü yük de ği şim ler gö rül me mek te dir.

V. Gay zer

Gay zer ler ye ral tın dan ge len sı cak su la rın pe ri yo dik ola rak püs kür dü ğü, özel 
ko şul lar al tın da olu şan kay nak lar dır. Bu tip kay nak lar hem kars tik hem de vol ka
nik ara zi le rin bir ara da ol du ğu, sı nır lı alan lar da gö rül mek te dir. Yük sek ba sınç la, 
kay na mış su ve bu har küt le si bir sü re püs kür dük ten son ra, çe ki lir ve bir sü re son
ra tek rar ay nı olay ya şa nır. Dün ya’da ABD (Yel lows to ne mil li par kı), İtal ya (Lar de
rel lo gay zer sa ha sı), İz lan da ve Ye ni Ze lan da’da gö rül mek te dir.

SU KAY NAK LA RIN DAN YA RAR LAN MA

İn san ve di ğer tüm can lı lar için su vaz ge çil mez bir un sur dur. An cak Sa na yi Dev ri mi’n den son ra 
ya şa nan tek no lo jik ge li şim su kay nak la rı nın hız la kir len me si ne ve in sa noğ lu için ge rek li olan tat lı su 
re zerv le ri nin önem li öl çü de bo zul ma sı na yol aç mış tır. İn san ya şa mı için ge rek li olan tat lı su la rın doğ
ru dan kul la nı la bi lir kıs mı, top lam su re zer vi nin 10.000’de bi ri ka dar dır. Ol duk ça dü şük olan bu ra kam 
in san tah ri ba tı ve ar tan kü re sel ısın ma ne de niy le gi de rek, de ğer ka zan mak ta dır. Bu ne den le biz ler su 
kaynaklarının özelliklerini iyi bilmeli ve on la rı ko ru ma lı yız.

İn sa noğ lu ge nel lik le akar su ve tat lı su göl le rin den ya rar lan mak ta dır. Su kay nak la rın dan;

OO İç me ve kul lan ma su yu te mi ni

OO Su la ma su yu te mi ni

OO Elek trik ener ji si üre ti mi

OO Ba lık çı lık

OO Ula şım

OO Do ğa tu riz mi alan la rın da ya rar la nıl mak ta dır.
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Di ğer ta raf tan su kay nak la rı Dün ya üze rin de den ge li bi çim de da ğıl ma mış tır. Bu ne den le ge le
cek te Dün ya üze rin de ki en bü yük an laş maz lık lar dan bi ri nin su kay nak la rı nın pay la şı mı ola ca ğı dü şü
nül mek te dir.

YE R AL TI SU LA RI NIN KUL LA NI MI

Yu ka rı da ve ri len tab lo da ye r al tı su kay nak la rın dan ya rar la nıl ma yol la rı gös te ril miş tir. Bun la rın 
dı şın da özel lik le sı cak su lar dan pek çok alan da ya rar la nı la bil mek te dir. Özel lik le ko nut ve se ra ısıt ma
la rı pek çok ül ke de sı cak su kay nak la rın dan ya rar la nı la rak ya pıl mak ta dır. Ay rı ca sa na yi te sis le ri nin su 
ih ti ya cı da ço ğun luk la ye r al tı su la rın dan sağ la nır.

Su sı cak lı ğı na gö re yer al tı su la rın dan ya rar lan ma şe kil le ri.
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GAYZERLER
Dün ya nın pek çok ye rin de, ye r al tın dan ani den bü yük gü rül tü ler le ge len kay nar su ve bu har 

kay nak la rı na gay zer adı ve ri lir. Gay zer le rin di ğer kay nak lar dan en önem li far kı su la rın pe ri yo dik 
ola rak fış kır ma sı dır. Bu tip kay nak lar özel şart lar al tın da or ta ya çı kar lar. Bun lar dan il ki ye r al tın da 
bü yük boş luk lar ve bun la rı bir bi ri ne bağ la yan bü yük bir ma ğa ra lar sis te mi nin bu lun ma sı dır. Bu 
sis tem sü rek li ye r al tı su yun dan bes len me li dir. Bu ra da ba zı fi zik ku ral la rı nı bi lir sek me se le yi da ha 
ko lay an la rız.

1. Isı nan ci sim genleşir.

2. De niz se vi ye sin de su lar 100° C’de kay nar. Ba sınç art tık ça su yun 
kay na ma ısı sı ar tar.

3. De ri ne doğ ru inil di ğin de hid ros ta tik ba sınç ar tar.

4. Isı nan su yük se lir ken ke nar lar dan da ha se rin olan su al ça lır.

Bu na gö re suy la do lu ma ğa ra lar sis te mi nin en de ri nin de olan 
kıs mı nı dü şü ne lim. Dip ten ge len ısı ile sı cak lık ya vaş ya vaş art mak ta, 
ısı nan su yük sel mek te, an cak dar ba ca lar dan yük se le me di ği için ta van
lar dan dö ne rek bi raz da ha ısın mak ta böy le ce 
kay na ma nok ta sı na gi de rek yak laş mak ta dır. 
An cak de rin de hid ros ta tik ba sınç çok yük sek
tir. Bu ne den le kay na ma sı cak lı ğı çok yük sek 
ol du ğun dan su sı cak lı ğı 200°C ye ulaş sa bi le 
kay na ma ya şan maz. Bu ara da su sü rek li ısı
na rak gen leş ti ğin den bir mik tar su sü rek li dı
şa doğ ru ya vaş ça taş mak ta dır. Bu su lar dı şa rı 
taş tık ça en alt ta hid ros ta tik ba sınç azal mak ta 
böy le ce kay na ma ısı sı düş mek te dir. An cak en 
alt ta ısın ma şid det le ne rek art ma ya de vam 
et mek te dir. So nun da hid ros ta tik ba sınç ye te
rin ce düş tü ğün de o an da ki ba sınç se vi ye si nin 
çok da ha üze rin de ısın mış olan su küt le si bir 
an da bu ha ra dö nü şe rek tüm ener ji si ile yü
ze ye fış kı rır. Bu sa ye de en alt ta ki su ba ca la rı 
ener ji yi boşaltırken, di ğer ta raf tan bir son ra ki 
pat la ma için ya vaş ça su ye ral tı na sız ma ya baş
la mış tır. Mi ne ral ba kı mın dan çok zen gin olan 
bu su lar ba ca nın ağ zın da ko ni, kül ah ve tra
ver ten ler oluş tu rur. Bu ka yaç la ra gay ze rit adı 
ve ri lir. Gay zer le rin üze rin de ki ha vuz cuk lar da 
ya şa yan mik roor ga niz ma lar bir renk cüm bü
şü ya ra tır. Dün ya’da baş lı ca gay zer alan la rı 
ABD’de ki Yel lows to ne mil li par kı, İz lan da, Ye ni 
Ze lan da ve İtal ya’da yer alan Lar de rel lo gay zer 
sa ha la rı dır.

Ya zı; T. NOR MAN, Ma vi Ge ze gen Sa yı 2’den 
de ğiş ti ri le rek alın mış tır.

BİLGİ 
NOTU
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1.  

YukarıdaverilenharitadaDünyadenizlerindesıcak
lıkdeğerlerininTemmuzayındakidağılışıverilmiştir.

Bunagöresıcaklıkdağılışında;

I. enlem,
II. okyanusakıntıları,
III. tuzlulukoranı
gibifaktörlerdenhangilerietkilidir?

A)YalnızI B)YalnızII C)IveII
 D)IIveIII E)I,IIveIII

2. Denizsuyusıcaklığıhemenlemehemdederinliğe
bağlıolarakdeğişimgöstermektedir.

Bunagöreaşağıdaverilendenizlerdenhangisi
ninsularınınyılboyuncadiğerlerindendahaso
ğukolmasıbeklenir?

A)Akdeniz B)Kızıldeniz C)GineKörfezi
 D)EgeDenizi E)ManşDenizi

3. Aysberglerdenizdeyüzen,buzuldağlarıdır.

VerilenbilgiyegöreDünyaharitasıüzerindegös
terilenalanlardanhangilerindeaysberglergörül
mektedir?

A)IveII B)IIveIII C)IIIveIV
 D)IVveV E)IIveV

4. Aşağıdaverilendenizlerdenhangisibirkenarde
nizdeğildir?

A)Akdeniz B)GüneyÇinDenizi
C)UmmanDenizi D)MeksikaKörfezi

 E)KarayipDenizi

5. Aşağıdakikaynaktürlerindenhangisindenenerji
üretimindeyararlanmaolanağıdiğerlerindenda
hafazladır?

A)Artezyenkaynağı B)Faykaynağı
C)Gayzer D)Yamaçkaynağı

 E)Karstkaynağı

6. Aşağıdaverilenokyanuslardanhangisindedep
remolmasıklığıdiğerlerindendahafazladır?

A)AtlasOkyanusu
B)GüneyOkyanusu
C)BüyükOkyanus
D)KuzeyBuzOkyanusu
E)HintOkyanusu

7. Dünyadatatlısukaynaklarınındağılımıdüşünül
düğünde;
I. buzullar,
II. akarsular,
III. göller,
IV. yeraltısuları,
V. bataklıklar
gibikaynaklardanhangisininpayıenazdır?

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

8. Avrupakıtasınıncoğrafikonumudüşünüldüğün
de,aşağıdaverilendenizlerdenhangisininbukı
tayakıyısıyoktur?

A)ManşDenizi B)Akdeniz
C)Kızıldeniz D)BaltıkDenizi

 E)AdriyatikDenizi
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9. Dünyadenizleriiçindehangisindetuzlulukoranı
enyüksektir?

A)Akdeniz B)Kızıldeniz
C)MeksikaKörfezi D)GineKörfezi

 E)ManşDenizi

10. TunaNehriboyuncaortabüyüklüktekigemilerAvru
pakıtasınıniçkesimlerinekadarsokulabilmektedir.
BudurumTunaNehriyatağınınhangiözelliğin
denkaynaklanmaktadır?

A) Eğimkoşullarınınuygunolması
B) Debisininfazlaolması
C) Rejiminindüzenliolması
D) Taşıdığıalüvyonmiktarınınfazlaolması
E) Yatırımlarınfazlaolması

11. Sirkgölleribuzullaşmanınyaşandığıyerlerdegörül
mektedir.
Bunagöre,aşağıdaverilenülkelerdenhangisin
debuzulgöllerinerastlanmaz?

A)Türkiye B)Kanada C)ABD
 D)İsviçre E)Endonezya

12. AşağıdakiharitadaDünya’dakibazıdenizlergöste
rilmiştir.

Yukarıdaki harita üzerinde verilen denizlerden
hangisiaşağıdayanlışeşleştirilmiştir?

A) I.BasraKörfezi
B) II.BaltıkDenizi
C) III.AzakDenizi
D) IV.Kızıldeniz
E) V.ManşDenizi

13.  

Yukarıdakişekildeoluşummekanizmasıgösteri
lengöle,aşağıdaverilengöllerdenhangisiörnek
olarakgösterilebilir?

A)IssıkGölü B)KraterGölü C)LutGölü

 D)TobaGölü E)EiffelGölü

14.  

Şekilde oluşumu gösterilen göl ile ilgili olarak
aşağıdaverilenbilgilerdenhangisiyanlıştır?

A) Seviyesindedeğişimlergörülebilir.
B) Suları,sulamadakullanılabilmektedir.
C) Genellikle volkanik patlamalar sonucunda olu

şurlar.
D) Sularıgeneldeserindir.
E) Oluşumundakarstlaşmaetkiliolmuştur.

15. Buzulların geçmişte geniş alanlar kapladığı kuzey
ülkelerinde,hemsirkgöllerinehemdemorenseddi
göllerinesıkçarastlanmaktadır.
Aşağıdakilerdenhangisi buzulgöllerininyoğun
olarakgörüldüğüülkelerdenbirideğildir?

A)Kanada B)İsveç C)İsviçre
 D)Finlandiya E)Meksika

12345678910
CEEABCECBA
1112131415
EACCE
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1. Bazıgöllerdenizlerdeyaşanandalgaveakıntıların
sonucundaoluşmaktadır.

Verilenbilgiyegöreşekildegösterilengöloluşu
mu aşağıdakilerden hangisinde en fazla görül
mektedir?

A) Tektonikçöküntüalanlarında
B) Falezlikıyılarda
C) Deltalarda
D) Volkanikarazilerde
E) Yağışmiktarınınfazlaolduğuyerlerde

2. Biröğretmensınıfaşusoruyuyönlendiriyor. 
“Arkadaşlardünyadayeralangöller;
I. tektonik,
II. volkanik,
III. karstik,
IV. buzul,
V. kıyıset

 gibitürlerdenençokhangilerindenoluşur?”diyor.
Öğrenciler,busoruyunasılcevaplarsadoğruce
vapvermişolur?

A)IveII B)IIveIII C)IIIveIV
 D)IIIveV E)IveIV

3. Dünya üzerindeki karaların şekillenmesinde en
büyüketkiyesahipolandışkuvvetaşağıdakiler
denhangisidir?

A)Akarsular B)Buzullar C)Rüzgarlar
 DAkıntılar E)Dalgalar

4.  

Yukarıda verilen dünya haritasında gösterilen
denizler aşağıdakilerden hangisinde doğru ola
rakverilmiştir?

 I II II I
   A) PasifikO. Akdeniz Kızıldeniz

B) AtlasO. HintO. KuzeyBuzD.
C) Kızıldeniz Karadeniz PasifikO.
D) AtlasO. ManşD. BasraKörfezi
E) HintO. Karadeniz Kızıldeniz

5. Yerkabuğuhareketlerisonucundaçökenyerlerinsu
laraltındakalmasıylaoluşangöllerdir.DünyadaAral,
Baykal,Viktoriagibiörnekleribulunmaktadır.
Yukarıdaki metinde özellikleri verilen göl türü
aşağıdakilerdenhangisidir?

A)Tektonik B)Karstik C)Volkanik
 D)Heyelanset E)Krater

6. Karstikgöllerinoluşabilmesiiçin;
I. kireçtaşıgibiçözünebilenbirkayaç,
II. yağış,
III. erozyon,
IV. setleşme
faktörlerinden hangilerinin mutlaka bulunması
gerekmektedir?

A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII
 D)IveII E)IIIveIV
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7. Birvadiveyakörfezindoğaletmenlerletıkanaraksu
birikintisihalinialmasınasetgölüadıverilir.
Aşağıdakilerden hangisi set gölü oluşum türle
rindenbirideğildir?

A)AlüvyonSet B)HeyelanSet
C)BuzulSet D)KraterSet

 E)KıyıSet

8. Kapalı havzalarda yer alan göller genellikle acı ve
tuzludurlar.
Budurumuntemelnedeniaşağıdakilerdenhan
gisidir?

A) Tektonikkökenliolmaları
B) Sudolaşımınınbulunmaması
C) Dünyadaçokfazlatuzluarazibulunması
D) Sulardakireçoranınınyüksekolması
E) Göllerinyeraltındanbeslenmesi

9. Açıkhavzagölleriileilgiliolarak;
I. Sularıtuzludur.
II. Yerüstüveyeraltıgideğenlerivardır.
III. Tatlısubalıkçılığınauygundur.
IV. Sularıtarımdakullanılamaz.
gibibilgilerdenhangileriyanlıştır?

A)YalnızI B)YalnızII C)IveII
 D)IIveIV E)IveIV

10. Beslenme alanlarının coğrafi özellikleri düşü
nüldüğünde, aşağıda verilen akarsulardanhan
gisinin akımının yıl boyunca endüzenli olduğu
söylenebilir?

A)Fırat B)Volga C)Yenisey

 D)Amazon E)MissisipiMisuri

11.  

Yukarıdagösterilenakarsuileilgiliolarak;

I. Akışhızıyüksektir.
II. Derineaşındırmakuvvetlidir.
III. Yayvanbirvadiiçindeakmaktadır.
IV. Vaditabanınabolcaalüvyonbırakmaktadır.
bilgilerindenhangileriyanlıştır?

A)IveII B)IveIV C)IIveIII
 D)IIIveIV E)IIveIV

 

12.  

Yukarıdakişekildebirvadibuzulugösterilmiştir.

Şekildegösterilenbuzuluneriyerekortadankalk
masıylaortayaçıkangöllereneadverilir?

A)Sirk B)Obruk C)Moren
 DPolye E)Sututan

13. Yapaygöllerinenönemlileribarajlardır.
Barajlarınişlevleriileilgiliolarak;
I. sulamasuyueldeetme,
II. elektrikenerjisiüretme,
III. erozyonuönleme,
IV. taşımacılıktayararlanma
verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğu
söylenemez?

A)YalnızI B)YalnızII C)IveII
 D)YalnızIV E)IIIveIV
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14. Akarsularinsanetkisiylehızlakirlenmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi akarsuları kirleten fak
törlerdenbirideğildir?

A) Sunigübreler
B) Tarımsalilaçlar
C) Kentkanalizasyonları
D) Karstkaynakları
E) Sanayiatıkları

15.  

Yukarıdabirgölhavzasınınharitasıverilmiştir.

Bunagöregölleilgiliolarak;

I. Göldeseviyedeğişimifazladır.
II. Göldebalıkçılıketkinlikleriyapılabilir.
III. Sularıtuzluyadasodalıdır.
IV. Kapalıhavzagölüdür.
gibi bilgilerden hangileri kesin olarak söylene
mez?

A)YalnızII B)IveII C)IIveIII
 D)IIIveIV E)IIveIV

16. Aşağıdaverilengöllerdenhangisidiğerlerinden
farklıbiroluşumözelliğinesahiptir?

A)AralGölü B)BaykalGölü
C)SüperiorGölü D)LutGölü

 E)EiffelGölü

17. Dünya’daakım(debi)miktarınınenfazlaolduğu
akarsuaşağıdakilerdenhangisidir?

A)Amazon B)Kongo C)Fırat
 D)Amur E)Yangze

18. 

Kaynağını yüksekdağlık alanlardanalanakarsular
karerimelerindenbeslenmektedir.

Dünya haritası üzerinde gösterilen alanlardan
hangisindeyeralanakarsularbudurumaörnek
tir?

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

19. Aşağıda bir çiftçinin arazisinin topoğrafya haritası
gösterilmiştir.

Arazisindeartezyenkaynağıaçmakamacıylaku
yukazmakisteyenbirçiftçinin,haritadagösteri
lenalanlardanhangisindekuyuaçmasıhalinde
subulmaolasılığıenfazlaolur?

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

12345678910
CEABADDBED
111213141516171819
AAEDBEACE
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1.  Aşağıdaverilenakarsulardanhangisindedenge
profiliuygunolduğu içingemiler ileyolcu taşı
macılığıyapılabilir?
A)Fırat B)Missisippi C)Dicle

 D)Sakarya E)Aras

2. 

Geçirimsiztabaka Geçirimlitabaka Geçirimsiztabaka

Yukarıdakişekildegösterilenkaynaklailgiliola
rakaşağıdaverilenbilgilerdenhangisinindoğru
olduğusöylenemez?

A) Artezyenkaynağıdır.
B) Ovavehavzalardagözlenir.
C) Sularıdaimakullanımauygundur.
D) Başlangıçtabasınçlaçıkansuzamanlabasıncı

nıyitirir.
E) KonyaAfyonAnkara gibi şehirlerimizde bu tip

sulardanyararlanılmaktadır.

3. Volkanikalanlarda,yerinderinliklerindebulunan
buharın oluşturduğu yüksek basınç nedeniyle
suların yüzeye püskürerek çıktığı kaynak türü,
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril
miştir?

A)Artezyen B)Gayzer C)Faykaynağı
 D)Obruk E)Yamaçkaynağı

4. I. Gayzer
II. Artezyen
III. FayKaynağı
IV. YamaçKaynağı
V. KarstKaynağı
Yukarıda verilen kaynaklardan hangisi Türki
ye’debulunmaz?

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

5. Kireçtaşınınyaygınolduğuarazilerdekayalarınçö
zünmesinebağlıolarakortayaçıkankarstikkaynak
largözlenmektedir.

Verilenbilgiylebirlikteelealındığındayukarıdaki
şekildegösterilenkaynaklailgiliolarak,aşağıda
kilerdenhangisisöylenemez?

A) Sularınınkireçoranıyüksektir.
B) Yıl boyunca fazla değişmeyen bir akış grafiği

gözlenir.
C) ÖzellikleKaradenizBölgesi’ndeyaygındır.
D) Kayaçatlaklarındansızansularlabeslenir.
E) Sularıserindir.

6.  

Yukarıdaverilenyeryüzüşekliningözlendiğisa
halardaaşağıdaverilenkaynaktiplerindenhan
gisininyaygınolarakgözlenmesibeklenir?

A)Gayzer B)Artezyenkaynağı
C)Faykaynağı D)Yamaçkaynağı

 E)Karstkaynağı

7.  Yeraltısularıgenellikleuygunkoşullardayeryüzüne
kendiliğindençıkmaktadır.

Aşağıda verilen kaynak türlerinden hangisi bu
genellemenindışındakalır?

A)Artezyenkaynağı B)Faykaynağı
C)Gayzer D)Yamaçkaynağı

 E)Karstkaynağı
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8. Karstikbölgelerdeyerüstüsularıazken,yeraltısula
rıoldukçazengindir.
Budurumuntemelnedeniaşağıdakilerdenhan
gisindedoğruolarakverilmiştir?

A) Suyunhızlayeraltınasızması
B) Azyağışalması
C) Suyuntoprağıfazlaçekmesi
D) Buharlaşmanınfazlaolması
E) Kalkerinkimyasalyapısı

9. Gayzerler benzer özelliklere sahip alanlarda görül
mektedir.
Gayzerleringörüldüğüalanlarınortaközellikleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril
miştir?

A) Karstlaşma–Buzullaşma
B) Volkanizma–Akarsuerozyonu
C) Depremsellik–Akıntılar
D) Volkanizma–Karstlaşma
E) Buzullaşma–Rüzgarerozyonu

10. Birkaynağınsularınınkimyasalözelliklerienfaz
laaşağıdakilerdenhangisinebağlıolarakdeğiş
kenlikgösterir?

A) Anakayayapısına
B) Susıcaklığına
C) Sumiktarına
D) Akımdüzenine
E) Suyunyüzeyeulaştığımevsime

11. AşağıdaverilenharitadaDünyadakişibaşınadüşen
tatlısukaynaklarınındağılımıverilmiştir.

3

3

3

3

Verilenharitayagöretatlısukaynaklarınınyeter
sizolduğuülkelerintümününortaközelliği,aşa
ğıdakilerdenhangisidir?

A) Çöliklimleriningörülmesi
B) Geçirimlikayaçlarınyaygınolması
C) Barajyapılabilecekyerlerinsınırlıolması
D) Yağışmiktarınınazolması
E) Yağışrejiminindüzenliolması

12.  

Dünya haritası üzerinde gösterilen ülkelerden
hangisindegayzerlererastlanmaz?

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

13. – Sularıgenelliklekireçlidir.
– Akımmiktarıyıliçindeçokbüyükdeğişimlergös

termez.
– Sulargenellikleserindir.
Yukarıdahangi kaynak türününözellikleri veril
miştir?

A)Karstkaynağı B)Artezyenkaynağı
C)Gayzer D)Yamaçkaynağı

 E)Vadikaynağı

14. “Araziminortasındayeralankuyudanbolmiktarda
sueldeediyorum.Busayede tarlamı rahatlıklasu
layabiliyorum.” diyen bir çiftçinin tarlası aşağıda
verilenjeomorfolojikbirimlerdenhangisindeyer
almaktadır?

A)Birdağyamacında B)Platoüzerinde
C)Vadiiçinde D)Ovatabanında

 E)Denizkenarında

15. Sukaynaklarınınkirletilmesindeaşağıdakilerden
hangisininetkisidiğerlerindençokdahaazdır?

A) Organikatıklar
B) Kimyasalatıklar
C) Sanayitesislerinideşarjları
D) Aşırıyeraltısuyukullanımı
E) Evselatıklar

12345678910
BCBACCAADA
1112131415
DDADD
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TÜRKİYE’NİNDENİZLERİ

I.KARADENİZ

OO Karadeniz Avrupa ile Anadolu arasında yer
alan 461.000 km2yüzölçümesahipbiriçde
nizdir.DünyadenizlerineİstanbulveÇanakka
leBoğazlarıilebağlanmaktadır.Tuzlulukoranı
‰18dolayındadır.Türkiye’ninKaradenizkıyı
larınınuzunluğu1600kmcivarındadır.

OO Günümüzden8000yılöncesinekadarbirtatlı
su gölü olan Karadeniz, buzul çağının sona
erip,denizlerinseviyesininyükselmesi ilebir
likteİstanbulBoğazıiledışdenizlereaçılmıştır.

OO Karadeniz’in tabanında doğal yaşam yok
tur. Yalnızca deniz seviyesinden 200 metre
derinliğekadarolankısımdacanlıyaşamısöz

Karadenizkıyılarımızoldukçadikvefalez
libiryapıyasahiptir.Akçakocacivarında

eğimlitabakalardaoluşmuşfalezlerinilginç
örneklerigörülmektedir.
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konusudur.AncakKaradenizçevresindengelenakarsularDoğuAvrupa’nınveTürkiye’ninsanayi
bölgelerindengetirdiklerikirliliğibudenizetaşımaktadır.Kirlenmeninbirsonucuolaraktaban
dakikirlisukatmanıgiderekyüzeyeyaklaşmakta,budurumKaradeniz’dekicanlıyaşamınıtehdit
etmektedir.

OO Karadeniz’edökülenbaşlıcaakarsularımız;Kızılırmak,Yeşilırmak,Sakarya,Çoruh,HarşitÇayı,Bar
tınÇayıveFilyosÇaylarıdır.Avrupa’dankaynağınıalanTuna,DonveDinyeperırmaklarıdaKa
radeniz’edökülmektedir.

II.MARMARADENİZİ

OO AkdenizileKaradeniz’ibirbirinebağlayan,AsyaveAvrupakıtalarınıbirbirindenayıranbiriçde
nizdir.KuzeyAnadoluFayhattıboyuncaçökenMarmaraçukurluğunun,4.zamandasularaltında
kalmasıylaoluşmuştur.

OO Yüzölçümü11.350 km2olup,tuzlulukoranı‰22civarındadır.

OO MarmaraileKaradenizarasındabüyükbirakıntısistemivardır.AkıntıhemüsttenAkdeniz’edoğ
ru,hemdealttanKaradeniz’edoğrugerçekleşir.Akıntınınoluşmasınıntemelnedeniseviyeve
yoğunlukfarkıdır.

III.EGEDENİZİ

OO ÇanakkaleBoğazı’ndan,Menteşeyöresiningüneyinekadaruzanankıyılarımızınyeraldığıbiriç
denizdir.Yüzölçümü196.000 km2oluptuzlulukoranı‰38’dir.Kıyılarıdağlarınuzanışyönüne
bağlıolarakoldukçagirintiliçıkıntılıdır.

OO KaradenizveMarmara’dagelgitetkisioldukçaazdır.AncakEge’degelgitgenliği1metreyeulaş
maktadır.Kıyılarınoldukçasığ,kıtasahanlığınıngenişolmasınınyanısıraçoksayıdakoy,körfez
veyarımadanınbulunması EgeDenizi’nin turizmbakımındanbüyükönem taşımasınaneden
olmuştur.

IV.AKDENİZ

OO CebelitarıkBoğazı’ndan,Lübnan’akadaruzananbüyükbiriçdenizolanAkdeniz,2.966.000 km2 
yüzölçümesahiptir.Türkiye’ningüneyindeDoğuAkdenizhavzasıveyaeskiadıylaLevantDenizi
yeralmaktadır.Kıyılardağlarınuzanışyönünebağlıolarakfazlagirintiliçıkıntılıdeğildir.

OO Tuzlulukoranıdiğerdenizlerimizegöreoldukçayüksektir (‰39).BudurumunnedeniAkde
niz’in Ekvatora yakın coğrafi konumu ve bu
harlaşma şiddetinin fazla olması ve besleme
kaynaklarınınyetersizolmasıdır.

TÜRKİYE’NİNGÖLLERİ

Çeşitli nedenlerle oluşmuş çanakların sular al
tındakalmasıylaortayaçıkan,karalarınüzerindekisu
birikintilerinegöladıverilir.Ülkemizgöllerbakımın
danzengindir.Toplamgölalanlarımızyaklaşık10.000 
km2 kadardır. Ülkemizde göller özellikle Akdeniz,
Marmara,İçAnadoluveDoğuAnadolubölgeleri’nde
toplanmıştır.GüneydoğuAnadolu,EgeveKaradeniz
göllerbakımındandahafakirdir.

GöllerimizinBaşlıcaÖzellikleri

OO Göllerimizinbüyükbölümüdenizseviyesinden
oldukçayüksekteyeralmaktadır.ÖrneğinBur
durGölü857m,Hozapin(Aktaş)Gölü1798m,

Başlıcagöllerimiz,büyüklüklerive 
kimyasalözellikleri.
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VanGölü1646myükseltidedir.Göllerimizinyükseltisidoğuyadoğruartar.Ancakbazıgöllerimiz
denizseviyesindeyeralmaktadır.Bunlargenelliklekıyıset(lagün)gölleridir(B.Çekmece,K.Çek
mece,Akyatan).

OO Göllerimizinkimyasalyapısıfarklılıklargösterir.Açıkhavzagöllerimizinsularıtatlı,kapalıhavza
göllerininsularıiseacıdır.Van,Tuz,BurdurveAcıgölgibiçoksayıdagölümüzünsularıacı,Kuş,
Ulubat,Sapanca,Eğirdirgibigöllerimizinsularıisetatlıdır.

OO Enderingölümüz451metreileVanGölü,ensığgölümüzise12metreileTuzGölü’dür.

OO Göllerimizdenelektriküretimi,sulama,turizm,balıkçılıkgibietkinliklerdeyararlanılmaktadır.

OO Göllerimizinyüzölçümüoldukçadeğişkendir.VanGölü3712km2iken,ObrukPlatosu’ndakiob
rukgöllerininyüzölçümüçokküçüktür.

TÜRKİYE’NİNBAŞLICABÜYÜKGÖLLERİ

A)AnaKayaGölleri

I.TektonikGöller

Fayhatlarıboyunca,çökenarazininsularaltın
dakalması ileoluşangöllerdir.Bunedenle tektonik
bakımdanfaalolanyörelerdeyoğunlaşmaktadırlar.

TuzGölü:Ülkemizin en büyük ikinci gölüdür.
Büyükölçüdeyeraltısularındanbeslenmektedir.Göl
çoksığbiryapıdadır (enderinyeri4metre).Bune
denleyazaylarındabüyükölçüdekuruyarakortadan
kalkar.Gölsularınınçekilmesiileoluşantuzbirikimle
ribölgedebulunantuzlalardadeğerlendirilmektedir.

İznik-Ulubat-Sapanca -Manyas Gölleri: Gü
neyMarmara’da,KuzeyAnadoluFayınıngüneykolu
üzerindeoluşmuştatlısugöllerdir.İznik,UlubatveSapancagölleriçevresindesayfiyeyerleriyaygın
dır.ManyasGölü(Kuş)iseheryılbinlercekuşunziyaretettiğibirmilliparkalanıdır.

Burdur-Acıgöl:Gölleryöresindeyeralansığgöllerdir.Sularıiçmevesulamadadeğerlendirile
mez.

Akşehir-EberGölleri:Buzulçağındatekparçaolanbüyükbirgölünikiyebölünmüşparçalardır.
Suları tatlıolanbugöller,sonyıllardayanlışsulamapolitikalarınedeniylehızlaküçülmüşvebüyük
ölçüdeortadankalkmıştır.



1
0
. 
S

ın
ıf

TÜRKİYE’NİN TOPRAK-SU-BİTKİ VARLIĞI

COĞRAFYA - 10

konu anlatımlı

5. 
ÜNİTE

156156

II.KarstikGöller

Karstik arazilerdeki polyeler (gölova) sularını
düdenler vasıtasıyla yer altına göndermektedir. Ki
miyerlerdedüdenlertıkanarakpolyelersularaltında
kalır.Bunundışındamağaratavanlarınınçökmesiile
oluşanobruklardabirerkarstikgöldür.

Karstikçanakgölleri,Antalyayöresinde,Avlan,
Kestel, Suğla, Elmalı ve Söğüt gölleridir. Karstik çö
küntü göllerinin en bilinenleri Kızören, Çıralıdeniz,
DipsizgölveMucurObrukgölleridir.

III. BuzulGölleri

Ülkemizdebuzullaşmaolaylarısonbuzulçağın
da2400metredenyüksekdağlıkalanlardagerçekleş
miştir.Buralardakibuzulçukurlukları(sirk)buzulların
erimesi ile sular altında kalmıştır. Genellikle küçük
göllerolmaklabirlikte,birbirineyakınçoksayıdagöl
görülmektedir. Özellikle Doğu Karadeniz Dağları,
Munzur (Mercan) Dağları, CiloSat Dağları üzerinde
çoksayıdasirkgölübulunmaktadır.

IV. VolkanikGöller

Volkanbacalarınınsularaltındakalmasıylakra
tergölleri,volkanlardayaşananpatlamaveçökmeler
le oluşan çukurluklarda ise kaldera gölleri oluşmak
tadır.Volkaniketkinlikleringörüldüğüalanlardagaz
basıncının neden olduğu patlamalarla ortaya çıkan
göllereisemaargölleridenilmektedir.Ülkemizdeilk
baharaylarındavolkanlarımızınüzerindekikraterler
degölleroluşmaktadır.Kalderagöllerininiseengüzel
örneğiNemrutGölüdür.KonyaKarapınar’dakiMeke
veAcıgöliseMaargöllerininengüzelörneklerdir.

B)SETGÖLLERİ

I.HeyelanSetGölleri

Heyelanolaylarınınyaygınolduğuyerlerde,va
dilerin heyelanlarla tıkanması sonucunda oluşurlar.
Genellikleküçükgöllerdir.Gideğenleribulunduğun
dan suları tatlıdır. Tortum,Uzungöl, Sera, Abant ve
Yedigöllerbutipgöllereörnektir.

II.KıyıSetGölleri

Alçakkıyıbölgelerindeveözellikledekumların
kolaycataşınabildiğideltaovalarındagörülürler.Ge
nellikle kuşlarınbarındığı sulak alanlardır. Büyükve
Küçük Çekmece ile Terkos (Durusu) gölleri kıyı set
gölleridir.

III. VolkanikSetGölleri

Birvolkanınveyavolkanikmateryalineskibirvadiyikapatmasıileoluşurlar.Erçek,Nazik,Balık,
HaçlıveÇıldırgölleributipgöllerdir.

ObrukgöllerineülkemizdeObrukPlatosu,
KonyaOvasıveBatıTorosdağlarındarast

lanılmaktadır.

KaçkarDağlarındaçoksayıdabuzul
gölübulunmaktadır.

MekeMaarıvemaariçindekigöl 
Dünya’datürününendikkatçekici 

örneklerindenbiridir.

Trabzon’da400yılöncegerçekleşenbirhe
yelansonucundaoluşmuşUzungöl,doğal
güzellikleribakımındandikkatçekicidir.
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IV.AlüvyalSetGölleri

Yandereninanaakarsuyunönünüalüvyonları
iletıkamasısonucundaoluşurlar.Butipgöllerinen
güzelörnekleriAnkarayakınlarındakiEymirveMo
gangöllerdir.KöyceğizveMarmaraalüvyonsetleş
mesiileoluşmuştur.BafaGölüiseBüyükMenderes
deltasının Bafa Körfezi’ni kapatmasıyla ortaya çık
mıştır.

C)KARMAYAPILIGÖLLER

Dünya’daki büyük göllerin tümü tektonik et
kenlerleoluşmuştur.Ancak;pekçokyerdetektoniz
ma ile çökenarazilerbaşkaetkenlerle setleşerekkapanmışveburadagöllerortayaçıkmıştır.Ülke
mizdeBeyşehir,EğirdirveKovadagölleritektonokarstikgöllerdir.SapancaGölüfayhattıboyunca
çökmüşbiralanınalüvyonlarlasetleşmesisonucundaoluşmuştur.VanGölütektonikbirovanınvolka
nikmateryallekapanmasısonucundaortayaçıkmıştır.

VanGölü: Türkiye’ninyüzölçümbakımındanenbüyükgölüdür.SularısodalıolanVanGölü’nde
yalnızcaİnciKefaliadıverilenbirbalıktürüyaşar.Derinlikkoşullarıbakımındanuygunkoşullarıolan
VanGölü’nde,feribotseferleriyapılabilmektedir.

Elmadağ’daninenbiryandereninalüvyon
larınınİncesuderesininönünükapatmasıyla

oluşanEymirGölü(Ankara).
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TÜRKİYE’NİNAKARSULARI
Kaynakkısmındanağızkısmınakadareğimboyuncasürekliakışgösteren,biryatakiçindeakan

sukütlelerineakarsudenir.Ülkemizdeakarsularboyutlarınagöredere,çay,ırmakgibiisimleralır.Ül
kemiziklimveyerşekillerisayesindesıkbirakarsuağınasahiptir.

AkarsularımızınGenelÖzellikleri

Akarsularımızınboylarıkısadır.Bununbaşlıcanedenidağlarınkıyıyaparaleluzanmasıveülkemi
zinbiryarımadaülkesiolmasıdır.EnuzunakarsuyumuzolanKızılırmak1355kmuzunluğundadır.

OO Akarsularımızınuzanışyönleri,dağlarınuzanışyönleriileuyumludur.Ancakbazıçokkısadereler
buuzanışıntersiyöndeakmaktadır(ÖrneğinDoğuKaradenizakarsuları).

OO Akarsularımızdengeprofilineulaşmamıştır.Budurumunnedenisonjeolojikdönemdeülkemi
zintopyekûnyükselmesidir.Budurumabağlıolarak;

O® Yatakeğimlerifazladır.

O® Enerjipotansiyellerifazladır(NorveçveRusya’dansonraAvrupa’daüçüncüsıradayeralır).

O® Aşındırmavetaşımagüçlerifazladır.

O® Ulaşımdakullanılamazlar.

OO Akarsularımızınrejimleridüzensizdir.Çünkü,Türkiyebüyükölçüdekurakveyarıkurakiklimlerin
etkisialtındadır.

OO Akarsularımızınakışhızıyüksektir.Enfazlasuyuilkbaharaylarındataşırlar.Çünkü,yüksekdağlık
alanlardakarerimeleriilkbaharaylarındagerçekleşmektedir.

OO Debileriazdır.Çünkü,pekçokyerdeortalamayağışmiktarıoldukçadüşüktür.

OO Akarsularımızdarvederinvadilerdeakarlar.Busayedebarajyapımıkolaylaşmıştır.Ayrıcabuva
diler,kuzeygüneyyönündedağsıralarınıkestiklerindenulaşımıolumluyöndeetkilerler.

OO Erozyonşiddetininfazla,kıyılarımızdagelgitetkisininazolmasısonucunda,akarsularımızınde
nizedöküldüğüyerlerdedeltaovalarıoluşmuştur.

OO Büyükbölümüdenizeulaşır.

AkarsuRejimleri

Ülkemizdegenelolaraktümakarsularilkbaharaylarındaenyüksekakışseviyesineulaşır.Bunun
nedenikarerimelerininilkbaharaylarınadenkgelmesidir.Ancak,sertkarasal ikliminyaşandığıyer
lerdekarerimeleriyazaylarınasarktığındanakışseviyesiyazınortalarındaenyüksekseviyeyeulaşır.
YağmursularıylabeslenenAkdenizBölgesiakarsularıisegenelliklekışmevsimindekabarmaktadır.
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Akarsularınbütünkolları ilebirliktesutopladıklarıalanahavzadenir.Sularınıdenizeulaştıran
havzalaraçık,ulaştıramayanlarisekapalıhavzaolaraknitelendirilir.Türkiyeakarsularıbeşaçıkhavza
yadökülmektedir.Geriyekalanakarsularımızisekapalıhavzalardasonbulmaktadır.Enbüyükhavza
KaradenizHavzası,enküçükaçıkhavzamıziseMarmarahavzasıdır.

TÜRKİYE’NİNAKARSUHAVZALARI

A)AçıkHavzalar

I.KaradenizHavzası

Karadenizkıyılarındayağışmiktarıoldukçafazladır.BunabağlıolarakkaynağınıKuzeyAnadolu
Dağları’ndanalankısaboyludereleryılboyuncayüksekdebiyesahiptir.Buderelerindebileriülke
mizdekidiğerakarsulardanfarklıolarak,düzenlidir.AncakKaradeniz’edökülenbüyükakarsularkay
naklarınıbüyükölçüdekarasaliklimbölgelerindenalmaktadırlar.Bunedenlebüyükakarsularınrejimi
düzensizdir.

Kızılırmak: Türkiye’nin en uzun akarsuyu olup, Bafra Deltası’nın oluşmasını sağlamıştır.
KaynağınıKızıldağ(Sivas)’danalmaktadır.İçAnadolu’dageçtiğibölgelerdekivolkanikkayaçlardanka
zandığıminerallernedeniylegenellikleiçmedekullanılmaz.

Sakarya:Çokgenişbirhavzasıvardır.Özellikle İçAnadoluBölgesi’ninbatısındankaynaklarını
alır.Dahaöncebir göl olanAdapazarıOvası’nı alüvyonları iledoldurduğundandenizedöküldüğü
yerdeküçükbirdeltasıvardır.

Yeşilırmak: KuzeyAnadoluFayHattı’nauyumlubiruzanışasahiptir.Samsun’ungüneyindenku
zeyeyönelerekÇarşambaDeltası’nıoluşturur.

Çoruh: Türkiye’denkaynağınıalıpGürcistan’ınBatumkentindendenizedökülür.Türkiye’deakış
hızıenfazlaolanakarsudur.Bunedenleraftingsporuyapılanakarsulardandır.

II.MarmaraHavzası

MarmaraHavzasıoldukçadardır.BudurumunnedeniMarmara’nınsonjeolojikdönemdeoluş
muşolmasıdır.EnönemliakarsuyuSusurlukÇayı’dır.

Susurluk:KütahyayakınlarındaMuratDağı’ndankaynağınıalarakMarmara’yadökülür.Manyas
veUluabatgöllerininsularınıMarmara’yaulaştırır.SusurlukNehri’nindenizedöküldüğüyerdedelta
oluşumununbulunmamasıMarmaraDenizi’ndekişiddetliakıntınınbirsonucudur.

III.EgeHavzası

Egeakarsularıtektonikçöküntügrabenlerininuzanışyönüneuyumluolarakdoğubatıyönünde
akarlar.Grabenlerdeeğimçokazolduğundanakarsularmendereslerçizmektedir.

Meriç:KaynağınıyurtdışındanalıpTürkiye’dedenizedökülenbirakarsudur.Trakya’daErgene
Çayı’nınsularınıalarakSarosKörfezi’nedökülür.Döküldüğüyerdebüyükbirdeltaoluşturmuştur.
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Bakırçay:ÇandarlıKörfezi’ndenEgeDenizi’nedökülenküçükbirakarsudur.

Gediz:Ege’ninönemliakarsularındandır.Salihli,TurgutluveManisagibimerkezlerdengeçerek
MenemenDeltası’ndan,EgeDeniz’inedökülür.GeçmişteİzmirKörfezi’nedökülenGedizNehri’ninya
tağı1886yılındaİzmirLimanı’nındolmasınıengellemekamacıylaMenemen’ealınmıştır.

KüçükMenderes: KuşadasıKörfezi’ndendenizedökülenakarsugeçmiştebirlimankentiolan
Efes’inbugüniçkesimlerdekalmasınanedenolmuştur.

BüyükMenderes: EgeBölgesi’ninenbüyükakarsuyudur.BalatDeltası’ndandenizedökülmek
tedir.Bafa(Çamiçi)Gölü’nünoluşumundaBüyükMenderesIrmağı’nıngetirdiğialüvyonlaretkiliol
muştur.

IV.AkdenizHavzası

TorosDağları’ndankaynağınıalankısaboyluakarsularileiçkesimlerdekikarstikkaynaklardan
beslenenakarsularAkdenizHavzası’nadökülmektedir.Geneldeyeraltındanbeslendiklerindendebi
leriyüksektir.

DalamanÇayı: AkdenizBölgesi’ninenbatısındayeralmaktadır.Akışhızıyüksekolduğundan
raftingsporuyapılabilmektedir.

Aksu:KaynağınıEğirdirGölü’ndenalanAksuÇayı,Antalya’dandenizedökülür.Yeraltınagireçı
kakıyıyaulaşanAksuNehrivadisiDünya’dailgiçekicikarstikoluşumlardanbiridir.

Köprüçay:Darvederinbirkanyonvadiiçindehızlaaktığındanraftinggibisporlarınyapılabildiği
birakarsudur.

Manavgat:Tümüyleyeraltısularındanbeslenen,rejimidüzenlisayılabilecektekakarsuyumuz
dur.

Göksu:TorosDağları’nıikiyebölenazsayıdaakarsudanbiridir.TaşeliPlatosu’nutümüyleyarıp
geçerekSilifkeDeltası’ndandenizeulaşır.KanyonVadisiDünya’datürününsayılıörneklerindendir.

Seyhan:KaynağınıİçAnadolu’daUzunyaylaPlatosu’ndanalır.TorosDağları’nıaşarakÇukurova
Deltası’ndanAkdeniz’eulaşır.

Ceyhan: TorosDağları’ndandoğar,ÇukurovaDeltası’ndandenizedökülür.

Asi:KaynağınıSuriyeveLübnan’danalıp,yurdumuzdadenizedökülür.Denizedöküldüğüyerde
AsiDeltası’nıoluşturur.

V.BasraKörfeziHavzası

DoğuAnadoluBölgesi’ndenkaynağınıalanDicleveFıratIrmaklarıilebuakarsularınkollarıBasra
Körfezihavzasınadökülmektedir.Buakarsularınkabarmadönemidiğerlerinegörebirazdahageçya
şanır.Bugecikmedebölgedekikarörtüsününgeçerimesietkiliolmaktadır.

Fırat:DoğuAnadoluBölgesi’ninkuzeyindeKarasu,güneyindeMuratırmaklarınıalarakgüneye
yönelir.DarvederinvadileriçindeakarakSuriye’yeulaşır.BusayedeTürkiye’ninenbüyükbarajlarıbu
akarsuyumuzunüzerindekurulmuştur.Türkiye’ninyurtdışındadenizedökülenenuzunvedebisien
fazlaolanakarsuyudur.

Dicle:HazarGölündenkaynağınıalır.EnönemlikollarıBotanveZapsularıdır.Üzerindeönemli

barajlarbulunmaktadır.DicleveFıratŞatülArabdeltasındabirleşerek,BasraKörfezi’nedökülür.

B)KapalıHavzalarımız

Türkiye’dekapalıhavzalaroldukçagenişyertutar.Öyleki;ülkeyüzölçümünün1/5’ikapalıhav
zalardanoluşmaktadır.Kapalıhavzalarımızınfazlaolmasında;

OO Ülkemizinkuzeydenvegüneydendağlarlakuşatılmışolması

OO İkliminiçkesimlerdekurakolması

OO Volkanikfaaliyetlerinfazlaolması

OO Araziyapısınıngeçirimsizolmasıdır.
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Ülkemizdedörtbüyükkapalıhavzayeralmaktadır.

I.Konya-TuzGölüKapalıHavzası

Konyaovası,AksarayTuzGölüHavzasıveAkşehirEberGölleriHavzası’nıkapsar.Yüzölçümüba
kımındanenbüyükkapalıhavzadır.Oluşumundadağlarımızınuzanışyönüvekuraklıketkiliolmuş
tur.

II.GöllerYöresiKapalıHavzası

TorosDağları’nınbölgeyigüneydenkuşatması sonucundaortayaçıkmıştır.Ancakburadayer
alangöllergenellikleyeraltındanAkdeniz’eulaşmaktadır.BunedenleBeyşehirveEğirdirgöllerinin
sularıtatlıdır.

III.VanGölüKapalıHavzası

EskiVanMuşOvası’nındördüncüzamandaoluşanNemrutDağıilekapatılmasısonucundaoluş
muşbirhavzadır.Oluşumundavolkanizmaetkilidir.

IV.HazarGölüKapalıHavzası

HazarGölü, İranileRusyaarasındauzananbüyükbirkapalıhavzadır.HazarGölübazıkaynak
lardadenizolaraknitelensededışdenizlerlebağıyoktur.Bugöleülkemizdenkaynaklarınıalıpyurt
dışındadenizedökülenArasveKuraırmaklarıdökülmektedir.

TÜRKİYE’DEBESLENMEKAYNAKLARINAGÖREAKARSUREJİMLERİ
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TÜRKİYE’DEYERALTISULARIVEKAYNAKLAR

Yeraltısularınınkendiliğindenyeryüzüneulaşmasınapınarveyakaynakadıverilmektedir.Da
haöncedebahsedildiğigibipekçokkaynaktürübulunmaktadır.Türkiye’degayzerhariçtümkaynak
türlerinerastlamakmümkündür.

A)SoğukSuKaynakları

I.Yamaç(Vadi)Kaynakları

Geçirimlitabakaboyuncayeraltınasızansularınuygunyerlerdeyüzeyeçıkmasıileoluşankay
naklardır.Türkiyeyüksek,dağlıkveengebelibirülkeolduğundanenfazlarastlanankaynaktürüdür.
Sularıgeneldetemizveiçmeyeuygundur.Akımmiktarımevsimselolarakdeğişimgösterir.

II.KarstikKaynaklar

Karstikarazilerdeyeraltınasızansularınuygunbirnoktadayüzeyeçıkması ileoluşankaynak
lardır.ÜlkemizdeAkdenizBölgesi’ningenelinde,özellikleTekeveTaşeliplatolarındagörülmektedir.
Karstikkaynaklarınsularındakireçoranıoldukçayüksektir.Akımmiktarıyıliçindefazladeğişimgös
termez.

III. ArtezyenKaynakları

İki geçirimsiz tabakanın arasında biriken
suların insaneliyleyüzeyeçıkarılması sonucun
da oluşurlar. Keson kuyular ve sulama kuyuları
genellikle artezyen kaynaklarında açılmaktadır.
Ülkemizdeovalarınçokbüyükbirbölümündebu
tipkuyularbulunmaktadır.Hattabazıillerimizde
içmesuyuteminindebutipkaynaklarbüyükpa
yasahiptir.Bazıovalarımızdaaşırısuçekimine
deniyleartezyenkaynaklarıçokderineinmiştir.

B)SıcakSuKaynakları

I.FayKaynakları

Yeraltınasızansuyunısınıpfayhatlarıboyuncayüksekbasınçlayüzeyeçıkmasısonucundaolu
şurlar.Fayhatlarıilebukaynaklararasındasıkıbirilişkivardır.Sularıdaimasıcakolupakımmiktarında
değişimlergörülmez.Sularımineralbakımındanzengindir.Türkiyefaykaynaklarınınfazlaolduğubir
ülkedir.Bununbaşlıcanedenleri;

OO Türkiye’ningençbirülkeolması

OO Fayhatlarınınfazlaolması

OO Volkanikarazininfazlaolmasıdır.

Sıcak su kaynaklarından jeoter-
mal enerji üretilen tek santral Denizli-
Sarayköy’de yer almaktadır.

Ülkemizdekarstikarazilerfazlaolduğundan
karstikkaynaklaroldukçayaygındır.

Kırsalalanlardaaçılankesonkuyulartaban
suyunundeğerlendirilmesinde 

kullanılmaktadır.
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1. AşağıdaverilenbilgilerdenhangisiTürkiyeakar
sularıileilgilidoğrubirbilgideğildir?

A) Akış hız la rı yük sek tir.
B) Dar ve de rin va di ler için de akar lar.
C) Ener ji üre tim po tan si yel le ri faz la dır.
D) Aşın dır ma güç le ri faz la dır.
E) Ge nel lik le ta şı ma cı lık ta ya rar la nı lır lar.

2. Kaynağını Türkiye’den alıp yurt dışında denize
dökülen akarsulara aşağıdakilerden hangisi ör
nekolarakgösterilemez?

A) Fı rat B) Dic le C) Ku ra
 D) Me riç E) Ço ruh

3.  Tür ki ye’de de niz su la rı nın tuz lu luk ve yo ğun luk oran-
la rı gü ney den ku ze ye doğ ru de ği şim gös te rir.

Budurumuntemelnedeniaşağıdakilerdenhan
gisindedoğruolarakverilmiştir?

A) Bes len me ola nak la rı nın fark lı ol ma sı
B) Sı cak lık ko şul la rı nın fark lı ol ma sı
C) De rin lik le ri nin az ol ma sı
D) Çev re den ge len akar su la rın kü çük ol ma sı
E) Akın tı nın faz la ol ma sı

4.  Ge nel lik le yağ mur su la rın dan bes le nen akar su lar 
ya ğış lı mev sim de ka ba rır .

Bunagöre,yıllıkakımgrafiğiverilenakarsuaşa
ğıdakibölgelerdenhangisindeyeralmaktadır?

A) Ka ra de niz B) Ak de niz C) İç Ana do lu
 D) Mar ma ra E) Do ğu Ana do lu

5.  Ege Böl ge si’n de çok sa yı da del ta ova sı bu lun ma-
sı na rağ men, Mar ma ra De ni zi’n de del ta ova la rı na 
rast lan ma mak ta dır.
Budurumunnedeniaşağıdakilerdenhangisinde
doğruolarakaçıklanmıştır?

A) Dal ga et ki si nin faz la ol ma sı
B) Alüv yon mik ta rı nın az ol ma sı
C) Gel-git ora nı nın faz la ol ma sı
D) Akın tı nın şid det li ol ma sı
E) De rin li ğin faz la ol ma sı

6. Türkiyeakarsularınınhavzaözellikleri düşünül
düğünde,aşağıdaverilenakarsulardanhangisi
ninhavzasınınyüzölçümbakımındandiğerlerin
dendahabüyükolduğusöylenebilir?

A) Kı zı lır mak B) Fı rat C) Dic le
 D) Sa kar ya E) Ço ruh

7.  Ba lık la rın göç yol la rı üze rin de yer alan böl ge ler de 
ba lık çı lık fa ali yet le ri ge liş miş tir.
Verilen bilgiye göre aşağıda verilen alanlardan
hangisinde balıkçılık faaliyetlerinin en fazla ge
liştiğisöylenebilir?

A) Te ke yö re si kı yı la rı
B) İz mit Kör fe zi kı yı la rı
C) Ça nak ka le Bo ğa zı kı yı la rı
D) Zon gul dak kı yı la rı
E) İs ken de run Kör fe zi kı yı la rı

8. Türkiyeakarsularıaşağıdaverilenokyanuslardan
hangilerinedökülmektedir?

A) Hint Ok ya nu su-Ku zey Buz De ni zi
B) Bü yük Ok ya nus-At las Ok ya nu su
C) At las Ok ya nu su-Hint Ok ya nu su
D) At las Ok ya nu su-Bü yük Ok ya nu s
E) Gü ney Ok ya nu su-Bü yük Ok ya nus
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9. Suriye’denkaynağınıalarak,İskenderunKörfezi
nedökülenakarsuyumuzaşağıdakilerdenhangi
sindedoğruolarakverilmiştir?

A) Asi B) Cey han C) Me riç
 D) Ço ruh E) Fı rat

10. Ülkemizdetatlısukaynaklarınınkullanımalanları
değerlendirildiğinde,aşağıdaverilenalanlardan
hangisindesukullanımınınenbüyükekonomik
getiriyesahipolduğusöylenebilir?

A) Su la ma B) İç me ve kul lan ma
C) Ener ji üre ti mi D) Sa na yi te sis le ri

 E) Rek re as yon ve tu rizm

11. Aşa ğı da ki gra fik te bir akar su yun hav za sın da ya ğı şın 
ay la ra da ğı lı mı ve akar su yun akım özel lik le ri gös te-
ril miş tir.

Grafiktekiakarsuyunenfazlayağışıilkbaharda
almasınarağmenenyüksekakımseviyesineyaz
aylarında ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin
birsonucudur?

A) Sı cak lık
B) En lem
C) Bu har laş ma
D) Ka yaç la rın gö ze nek li li ği
E) Kar eri me le ri

12. Aşağıdaverilengöllerdenhangisidoğalsetleş
melersonucundaortayaçıkmıştır?

A) Tuz Gö lü B) Bey şe hir Gö lü
C) Ulu bat Gö lü D) Uzun göl

 E) Acı göl

13. Karadeniz’inözellikleriileilgiliolarak;
I. Ta ba nın da can lı ya şa mı gö rül mez.
II. Tuz lu luk ora nı ba kı mın dan ilk sı ra da dır.
III. Ba lık çı lık ge lir le rin de ilk sı ra da yer alır.
gibibilgilerdenhangileriyanlıştır?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız II I
 D) I ve II E) II ve II I

14.  “Ge niş bir taş kın düz lü ğü ne sa hip olan bu akar su 
kay nak la rı nı bü yük öl çü de Yu na nis tan’dan al mak-
ta dır. Aşa ğı ke sim le rin de ya pı lan çel tik ta rı mı, ül ke 
eko no mi si ne kat kı da bu lun mak ta dır. ”
Yukarıdaki özellikler aşağıda verilen akarsuları
mızdanhangisineaittir?

A) Asi B) Me riç C) Kı zı lır mak
 D) Ye şi lır mak E) Sa kar ya

15. 

Türkiye haritası üzerinde gösterilen akarsular
danhangisininbelirginbirdeltaovasıyoktur?

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

16.  Tür ki ye’de göl le rin bir kıs mı nın su la rı acı ve so da-
lı dır.
Budurumunortayaçıkmasında;

I. hav za nın dı şa akış lı olmaması,
II. sı cak lık,
III. yük sel ti,
IV. de rin lik
gibiözelliklerdenhangilerietkiliolmuştur?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II
 D) II ve II I E) II I ve IV

12345678910
EDBBDBCCAC
111213141516
EDBBAA
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1.  

Yukarıdaoluşumugösterilengöltürüneaşağıda
kilerdenhangisiörnekolarakgösterilebilir?

A) Van Gö lü B) Eğir dir Gö lü
C) Tor tum Gö lü D) Man yas Gö lü

 E) Bü yük Çek me ce Gö lü

2.  

Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlardan
hangisindegölsayısınındiğerlerindendahafaz
laolduğukesinolaraksöylenebilir?

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

3.  

YukarıdaoluşumşekligösterilengöllerTürkiye
haritası üzerinde verilen alanlardan hangisinde
görülmektedir?

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

4.  Tat lı su göl le ri iç me ve su la ma su yu te mi nin de kul la-
nı la bil mek te dir.
Aşağıdaverilengöllerdenhangisibudurumaör
nekolarakgösterilemez?

A) Ulu bat Gö lü B) Man yas Gö lü
C) Bey şe hir Gö lü D) Van Gö lü

 E) Sa pan ca Gö lü

5. AşağıdaverilengöllerdenhangisiTürkiye’ninen
büyükkapalıhavzasınıniçindeyeralmaktadır?

A) Van Gö lü
B) Tuz Gö lü
C) Ba fa Gö lü
D) Bü yük Çek me ce Gö lü
E) Se ra Gö lü

6.  Tür ki ye’de göl ler böl ge le re den ge li da ğıl ma mış tır.
Bunagöreaşağıdaverilenbölgelerdenhangisin
dedoğalgöllerinenazolduğusöylenebilir?

A) İç Ana do lu B Mar ma ra
C) Ege D) Ak de niz

 E) Gü ney do ğu Ana do lu

7.  Fay lar bo yun ca çö ken ara zi le rin su lar al tın da kal ma-
sı ile tek to nik göl ler olu şur.

Verilenbilgiye göre, şekilde gösterilengöl olu
şum türüne aşağıdakilerden hangisi örnek ola
rakgösterilemez?

A) Bey şe hir Gö lü B) Eğir dir Gö lü
C) Acı göl D) Bur dur Gö lü

 E) Ter kos (Du ru su) Gö lü
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8.  Sı cak su kay nak la rı ile fay hat la rı ara sın da ya kın bir 
iliş ki var dır.
Bunagöreaşağıdaverilenalanlardanhangisinde
sıcaksukaynaklarınarastlanmaolasılığıdiğerle
rindençokdahaazdır?

A) Dic le Bö lü mü 
B) Gü ney Mar ma ra Bö lü mü
C) Or ta Ka ra de niz Bö lü mü
D) Yu ka rı Fı rat Bö lü mü
E) Asıl Ege Bö lü mü

9.  Kars tik ara zi ler de ma ğa ra ta van la rı nın çök me si ile 
olu şan göl le re ob ruk gö lü adı ve ril mek te dir.

Verilen bilgiye göre Türkiye haritası üzerinde
gösterilenalanlardanhangisindeobrukgöllerine
rastlanmaktadır?

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

10.  – Su la rı ge nel lik le mem ba su yu ola rak de ğer len - 
di ri lir.

– Su mik ta rı mev sim sel ola rak de ği şi me uğ rar.
– Ka ra de niz-İç Ana do lu ve Do ğu Ana do lu böl ge - 

le rin de gö rü lür.
Yukarıdabaşlıcaözellikleri verilenkaynak türü,
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril
miştir?

A) Ar tez yen Kay na ğı B) Fay Kay na ğı
C) Gay zer D) Ya maç Kay na ğı

 E) Kars tik Kay nak

11. Aşağıda verilen merkezlerden hangisi ülkemiz
dekaplıcaveılıcalarınyaygınolarakgörüldüğü
alanlardanbirideğildir?

A) Kon ya B) Af yon C) Ay dın
 D) De niz li E) Si vas

12.  

Yukarıdakişekildegösterilenkaynaktürüileilgili
olarakaşağıdaverilenbilgilerdenhangisiyanlış
tır?

A) Özel lik le Ak de niz Böl ge si’n de yay gın dır.
B) Su la rı ge nel lik le ki reç li dir.
C) Su sı cak lı ğı dü şük tür.
D) İç me ve su la ma da kul la nı la bil mek te dir.
E) Kap lı ca tu riz mi ba kı mın dan önem ta şı mak ta dır.

13.  Tür ki ye’de jeo ter mal ener ji kay nak la rı ol duk ça faz la 
ol ma sı na rağ men çok az sa yı da ki san tral de jeo ter-
mal ener ji üre ti mi ya pıl mak ta dır.
Aşağıdaverilensantrallerdenhangisibutipsan
trallerebirörnektir?

A) Ça ta lağ zı (Zon gul dak)
B) Ha mi ta bat (Kırk la re li)
C) El bis tan (Kah ra man ma raş)
D) Sa ray köy (De niz li)
E) Nal lı han (An ka ra)

14.  “Yaz ay la rın da bu har laş ma nın et ki si ile yü zöl çü mü-
nün % 90’ını kay be der. Kış ay la rın da ise yer al tı su-
la rı ile bes le ne rek ger çek ala nı na ge niş ler. Su la rı iç-
me ve su la ma da kul la nı la maz. ”
Başlıcaözellikleri verilendoğalgölümüzaşağı
dakilerdenhangisindedoğruolarakverilmiştir?

A) Van Gö lü B) Tuz Gö lü
C) Mar ma ra Gö lü D) Acı göl

 E) Bur dur Gö lü

12345678910
CBBDBEEABD
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TOPRAKOLUŞUMU

Toprak,kayaçlarınfizikselvekimyasalyollarlaparçalanmasısonucundaoluşan,içindeçeşitlican
lılarıbarındıran,Dünyanındışyüzeyiniçeşitlikalınlıklardasaran,canlıbirkatmandır.Toprakoluşumu
içinöncelikleanakayanınayrışmasıgereklidir.Ayrışmaolayıüçşekildegerçekleşir.Bunlarfi zik sel, 
kim ya sal ve or ga nikayrışmadır.Ayrışmaolaylarıbirbiriylesıkıbirilişkiiçindedir.

AYRIŞMA

Kayaçlardışkuvvetlerinetkisi ilezamanladahaküçükparçalaraayrılmaktadır.Buparçalanma
sürecine“ayrışma”adıverilir.

1.FizikselAyrışma:Fizikselayrışmagünlükveyıllıksıcaklıkfarklarınınbirsonucudur.Fiziksel
ayrışmaüçşekildegerçekleşir.Birincisi,gündüzısınarakgenişleyenmaddeler,akşamsoğuyarakdara
lır.Buhareketlilikkayanınöncelikleçatlamasına,zamanladaparçalanmasınanedenolur.İkinciayrış
maisebuzçatlatmasıdır.Kayaçlarınçatlakvegözeneklerinesızansularakşamsaatlerindevekışmev
simindedonarakgenleşir. Zamanla çatlakları genişletenbuolay kayaçlarınparçalanmasınaneden
olur.Fizikselayrışmanınbirdiğertürüdetuzçatlatmasıdır.Suilekayaçatlaklarınasızantuzkristalleri
suyunbuharlaşmasıileşişervehacmibüyür.Bununsonucundaçatlaklargenişler.Fizikselayrışmaen
çokçölvekarasaliklimbölgelerindeetkilidir.

2.KimyasalAyrışma:Kayaçların içindebulunançeşitliminerallerin suve sıcaklık sonucunda
çözünerekaşınmasıdır.Dünya’dayağışmiktarınınfazlaolduğuEkvatoralkuşaktaoldukçayoğunola
rakgörülmektedir.Çöllerveyağışmiktarınınazolduğustep iklimkuşağındakimyasalayrışmaçok
yavaşgerçekleşir.

Fizikselayrışmasıcaklıkfarklarınınbirsonucudur.Çatlaklarboyuncasızansulardonarakgenleşir
veçatlaklarıgenişletir(A-B).Genişleyençatlaklarkayalarınbüyükbloklarhalindeayrışmasınısağ-

lar(C).Süreçkendiniyenileyerek,herseferindedahaküçükparçalarınoluşmasınanedenolur.

Kayaçlardakitanebüyüklüğükimyasal
ayrışmaüzerindedoğrudanetkilidir.Kaya
ayrıştıkçahacmindedeğişimolmaz.Fakat
yüzeyalanıgiderekbüyür.İlkşekildekaya-
nınyüzeyalanı6m2,ikincide12m2,üçün-
cüdeise24m2’dir.Küçükkayaparçalarının
yüzeyalanıgenişolduğundanayrışmahızı

dahafazladır.
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3. Organik Ayrışma: Canlıların çe
şitli yollarla kayaçları parçalamasıdır.
Özelliklemikroorganizmalar ve yosunlar,
kayaçları, salgıladıkları özel asitlerle par
çalamaktadır.Organikayrışmabitkiörtü
sününgürolduğualanlardagörülmekte
dir.DünyadaEkvatoralkuşaktaülkemizde
Karadenizkıyıkuşağındaetkilidir.

TOPRAKOLUŞUMUNUETKİLEYENFAKTÖRLER

I.İkliminToprakOluşumunaEtkisi

Toprakoluşumunuetkileyenentemelfaktöriklimdir.İklimelemanlarındanözelliklesıcaklıkve
yağıştoprakoluşumunudoğrudanetkilemektedir.Çünküsıcaklıkveyağışfizikselvekimyasalayrışma
ilebitkiörtüsününvarlığıüzerindebelirleyicidir.

II.AnakayaYapısının 
ToprakOluşumunaEtkisi

Anakaya toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini
doğrudanetkileyenönemlibirfaktördür.Ayrışmakoşul
larınabağlıolarakanakayatoprağa,hemkimyasalmad
de sağlar hem de dokusuna etki eder. Ayrışma türüne
göreörneğin; kumparçalarıhalindeayrışangranitlerde
kumlutopraklar,killiarazilerdekoyurenklitopraklar,vol
kanik kayaçların olduğu alanlarda mineral bakımından
zengintopraklargörülür.

Ağaçköklerikayaçatlaklarına 
yerleşerekburalarıgenişletirler.

Busayedebüyükkayabloklarıda-
haküçükparçalaraayrılmaktadır.

Bazıkayaçtürleriüzerindeuygun 
koşullardaoluşantoprakçeşitleri
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III.BitkiÖrtüsününToprakOluşumunaEtkisi

Ayrışmışanakayanınüzerinebitkilerinyerleşmesi,
bitkiköklerininasitlerletoprağıayrıştırması,bitkiartıkla
rınınayrışarakorganikmaddelere(humusa)dönüşmesi
ve toprağın zenginleşmesibakımındanbitkiörtüsüol
dukçaönemlidir.İklimvebitkiörtüsübirlikteelealındı
ğındatopraktürlerininortayaçıkmasındaenetkili fak
tördür.

IV.ZamanınToprakOluşumunaEtkisi

Toprakoluşumundazamanfaktörününönemibü
yüktür.Kayaçlarbelirlibirzamansalperiyottaayrışır,ay
rışmaürünüüzerinebitkileryerleşir,toprakiçindemik
roorganizmalarortayaçıkar.Anakayanıngerçektoprak
örtüsühalinegelmesibinlerceyıl sürer.Zamanabağlı
olaraktoprakoluşumubelirlievrelereayrılır.

I. Başlangıç:Anamateryalinayrışmayabaşladı
ğıevredir.

II. Gençlik:Yüzeyselvesığbir topraktabakası
nınoluşması.

III. Olgunluk:Bitkivecanlıtopluluklarınıntopra
ğayerleşmesi,toprakyapısınınzenginleşmesi.

IV. İhtiyarlık: Toprak kalınlığının derine doğru
arttığı ve toprakta ana kaya artıklarının tümüyleorta
dankalktığıevredir.

V.YerŞekillerininToprak 
OluşumunaEtkisi

Yerşekilleri,bakı(güneşebakantaraf),eğimve
yükselti faktörleri ile toprak oluşumunu etkiler.Gü
neşgörenyamaçlarsıcaklıkbakımındandahaelveriş
lidir. Buralarda ayrışma fazladır. Eğimin az olduğu
yerlerdesüpürülmeaz,toprağınsututmapotansiye
lifazladır.Buralardatoprakkalınlığıfazladır.Yükselti
isesıcaklıkveyağışkoşullarınıetkilediğindenyamaç
boyuncafarklıtopraktürlerininoluşmasınayolaçar.

Bitkiformasyonlarıiletopraktürleri
arasındakiilişki.

Diğerkoşullaryoksayıldığındaka-
yaçlarınsertliközellikleriilezaman
vetoprakkalınlığıarasındakiilişki

grafiktekigibidir.

Toprakoluşumukavramağı

YandakişekildeInumaralıkesitte
incepodzoltoprakları,II.deyıkanmış
kahverengiormantoprakları,III.de

kalınyamaçtoprakları,IV.deisekalın
alüvyaltopraklargörülmektedir.Toprak

çeşitliliğiyerşekillerininveonabağlı
olarakortayaçıkansıcaklık-yağışfarklı-

lığınınbirsonucudur.
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TOPRAKKATMANLARI
Zamanlakalınlaşantoprakörtüsüiçindebirbirindennetbiçimdeayrılankatmanlaroluşur.Geli

şiminitamamlamıştoprakörtüsünüoluşturanbutabakalara“Ho ri zon”adıverilir.Olgunbirtoprakta
üçanakatmanvardır.BunlarABChorizonlarıolarakadlandırılır.

TOPRAKTİPLERİ

A.ZONALTOPRAKLAR

Uygunkoşullardaortayaçıkan,tabakayapısı(ABChorizonları)belirgintopraklardır.Genellikle
eğiminaz,ikliminvebitkiörtüsününelverişliolduğukoşullardaoluşurlar.

I.LateritToprak:Ekvatoralkuşaktanemlisıcakiklimkoşullarınınhü
kümsürdüğüözellikleEkvatoraliklimbölgelerindegörülürler.Aşırıyıkanma
yüzündenmineralbakımındanfakirdirler.Toprakiçindekidemirvealümin
yum,oksitlenerektoprağınkırmızırenkalmasınısağlar.Gürbitkiörtüsünün
oluşturduğuorganikmaddeler, kısa süredeayrıştırıldığı içinhumusoranı
oldukçadüşüktür.LaterittopraklarınınBhorizonuçıkarılarakkonutyapım
malzemesiolarakkullanılmaktadır.

II.KırmızıTopraklar(TerraRossa):Akdeniziklimkuşağındagenellik
lekireçtaşıkayaçlarınınüzerindeoluşurlar.Kirecinayrışmasıileortayaçıkan
demirinoksitlenmesiylekiremitkırmızımsırenkkazanırlar.Genelliklekaya
çatlaklarınadoğrugelişimgösterirler.

III.KahverengiOrmanToprakları:Ortakuşaktanemliormanarazile
rindegörülürler.Yıkanmanedeniyletoprak,mineralbakımındanfakirsede
ayrışmayavaşgerçekleştiğindentopraktahumusoranıyüksektir.

A Horizonu(Yıkanma):Ayrışmanınenfazlaolduğu,üzerindebitkilerin

yaşadığıbölümdür.Organikmaddebakımındanzengin,mineralmadde 

bakımındanfakirdir.

B Horizonu(Birikme):Toprağınüstyüzeyindençözünenmaddelerin 

biriktiğibölümdür.

C Horizonu(Ayrışma):Anakayanınayrışmayadevamettiğigenelde 

içindekabaunsurlarınbulunduğubölümdür.

 Hindistan’dalaterit
türütopraklarkonut
yapımmalzemesi

olarak 
kullanılmaktadır.
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IV.PodzolToprakları:Soğuknemlibölgelerin
iğne yapraklı orman alanlarında görülürler.Mineral
bakımından fakir topraklardır.Bitkilerdengeriyeka
lanorganik artıklar toprak yüzeyindebirikmektedir.
Aşırıyıkanmavedüşüksıcaklıknedeniylerenklerige
nelliklebozgridir.

V.TundraToprakları:Kutupaltıbölgelerdegö
rülen tundra bitki örtüsünün altındaki topraklardır.
Yılın birkaç ayı sıcaklık değerlerinin 0°C’nin üzerine
çıkmasıylatoprakbataklığadönüşür.Verimsizbirtopraktürüdür.

VI.ÇölToprakları:Çöllerdegörülen,tuzvekirecinyüzeyeçıktığı,verimsiztopraklardır.Tarımın
yapılamadığıbutopraklarSierozemolarakdaadlandırılırlar.

VII.Kahverengi–KestanerengiBozkırToprakları:Orta kuşakta yarı kurak step iklimlerinin
görüldüğübölgelerdeoluşmuştopraktürüdür.Kireçvetuzoranıyüksek,humusyönündenfakirdir.
Yağışınazolduğuyerlerdekahverengi step,nispeten fazlaolduğukara içlerinde isekestane rengi
topraklargörülür.

VIII.ÇernozyomToprakları:Karasalikliminnemlibölgelerinde,yüksekserinyağışlıalanlarda
görülentopraklardır.Yerlikayatopraklarıiçindeenverimlileridir.Genellikleçayırtürüottoplulukları
nınolduğualanlardagörülürler.ÇernozyomlarGüneySibirya,Kanada,ABD,Romanyagibiülkelerde
görülmektedir.YükseltiyebağlıolarakülkemizdeErzurum-KarsPlatosu’ndagörülürler.

B.İNTRAZONALTOPRAKLAR
Yerşekilleriveanakayanınetkisiyletoprakta

bakalaşmasınıntipikşekildegelişemediğiolgunla-
şamamış topraklardır.Bu topraklardaAveChori
zonlarıgörülür.

I.HalomorfikTopraklar:Kurakveyarıkurak
iklimkoşullarındabuharlaşmanınetkisiyleBhorizo
nundayeralantuzvekireçyüzeyeulaşır.Butiptuz
lutopraklarahalomorfiktopraklaradıverilir.

II. HidromorfikTopraklar: Bataklıklardave
tabansuyuseviyesininyüksekolduğualanlardagö
rülensuyadoyguntopraklardır.Genişyayılımgös
termezler.

III. Kalsimorfik Topraklar: Kireçtaşı, marn
(killikireçtaşı)gibikireçyönündenzengintoprakla
ra kalsimorfiktopraklaradıverilir.Butopraklarikibölümeayrılır.

Podzollargenel-
liklegri-bozrenk-
liaşırıyıkanmış
topraklardır.

Terrarossa
türütopraklar
genelliklekaya
çatlaklarına
doğrugelişim

göstermektedir.

Çernozyomlarsiyahrenkli,organikmadde
bakımındanzengin,verimlitopraklardır.

Halomorfiktopraklartopraktuzununbuhar-
laşmanınetkisiyleyüzeyeulaştığıtopraklar-
dır.Butürtopraklardatarımyapılamaz.
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a.Vertisoller:Eskigöltabanlarındakillidepolarüzerindeoluşantopraklardır.Kurakmevsimde
oluşanderinçatlaklaradökülenkırıntılarnemlidönemdeşişmeninetkisiyletekraryüzeyeçıkar.Top
rakiçindekibudöngünedeniylebunlara“dönentoprak”(vertisol)adıverilmiştir.

b.Rendzinalar: Düzvehafifengebeliyerlerdekiyumuşakkillikireç taşı ilemarnkayaçlarının
üzerindegörülentopraktürüdür.

C.AZONALTOPRAKLAR
Tabakalanmaözelliğigöster

meyen, genellikle dış kuvvetlerin
etkisiyle taşınarak biriken top
raklardır.

I. Alüvyal Topraklar: Akar
suların taşıdığı kum, kil, mil gibi
çeşitliboyutlardakimateryallerin
birikmesiyle oluşan topraklardır.
Delta veovaların yanı sıra akarsu
boylarındagörülürler.

II.KolüvyalTopraklar:Dağ
lıkbölgelerdeyamaçboyuncaay
rışan materyallerin birikmesiyle
oluşurlar. Ayrışmanın şiddetine
bağlıolarakbutopraklarınüzerin
detaşlıtopraklaryanilitosoller 
oluşur.

III. RegosolTopraklar:
Volkanikmateryalinayrışmasıile
ortayaçıkankumlutopraklardır.Oldukçaverimlidirler.

IV. Lösler:Rüzgarıntaşıyıpbiriktirdiğitopraklardır.

V. Morenler:Buzullarıntaşıyıpgetirdiğikayalıktopraklardır.Tarımsalüretimdekullanılamaz
lar.

Alüvyaltopraklarhemkarasalhemdedenizelortam-
lardagörülebilmektedir.Deltalar,karaiçiovalarıve
birikintikonilerindegenelliklealüvyaltopraklar 

görülmektedir.

Kolüvyaltopraklareğimboyunca 
hareketedenmateryalinbirikmesi

ileoluşmaktadır.

LöstürütopraklarDünya’daözellikleOrtaAvrupave
Çin’degörülürler.Çin’delösplatosundankaynağınıalan
HoangHo(Sarınehir)renginiplatodanayrıştırılarak

taşınanlöslerdenalmaktadır.
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DÜNYADATOPRAKLARINDAĞILIŞI
Dünyadatopraklarındağılımındaenbelirginözellik,iklimvebitkiörtüsükoşullarınıntoprakya

pısıüzerindebelirginbiçimdeetkiliolmasıdır.Ekvatoralkuşaktayıllıkyağışmiktarınınfazlaolmasının

yanısırasıcaklıkdeğerlerininyüksekolmasıçokderinlerekadarayrışmışbirtoprakyapısınınoluşması

nayolaçmıştır.Ekvatoralkuşaktakireçvetuzbakımındançokfakirlaterittürütopraklargörülür.Ayrış

maderinliğivetoprakyapısıEkvatordankutuplaradoğrudeğişimgösterir.Örneğin,savankuşağında

toprakkalınlığıönemliorandaazalırveçöllerdetoprakörtüsüortadankalkar.Buradakumyığınların

danoluşanbiryüzeyörtüsüvardır.Ortakuşağınmerkezinedoğruayrışmaderinliğivetoprakçeşitliliği

giderekartar.Ormanalanlarındakahverengiormantoprağı,yarısteplerdekestanerengitopraklar,

steplerdeisekahverengisteptopraklarıyeralmaktadır.Soğukkuşağadoğruayrışmaderinliğiazalsa

da,yılboyudonolaylarınınetkiliolmasındandolayıtaşınmaçokazdır.Budahumusvemineralba

kımındanzengintopraklarınoluşmasınısağlamıştır.Budurumunengüzelörneğiçernozyomlardır.

ÇÖLLEŞME

Çölleşmekurak,yarıkurakveaz
yağışlıalanlardaiklimdeğişikliklerive
insanfaaliyetleridedahilolmaküze
re, çeşitli faktörlerden kaynaklanan
toprak bozulmasıdır. Toprağın aşırı
kullanımı,aşırıotlatma,sağlıksızsula
mayöntemleri,ormanlarıntahribive
özelliklesonyıllardaekolojikdenge
nin bozulması sonucunda meydana
gelen iklim değişiklikleri, çölleşmeyi
meydana getiren en önemli etken
lerdir. Çölleşmeve kuraklık sorunları
küresel bir nitelik taşımakta ve dün
yanınbütünbölgelerinietkilemektedir.Busebepleçölleşmeylemücadeleetmekvekuraklığın
etkilerinihafifletmekiçin,uluslararasıortakbireylemeihtiyaçduyulmaktadır.

BİLGİ 
NOTU
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QinShihuangMezarlığı(TerraKotaAskerleri)
Çin’in batısındaki Siyan (Xian) eyaletinde bulunan Qin Shihuang Mezarlığı Dünyanın

8. harikası olarak kabul edilmektedir. Yeraltından günyüzüne çıkarılan 500 asker ve 100 atlık
heykelorduÇin’inenbüyüleyiciveengörkemliarkeolojikalanınıoluşturur.1974yılındaköylüler
tarafından farkedilen tarihi alan, kurnazbir arkeolog tarafındanaçığa çıkarılmıştır.Metrelerce
kalınlıktaki lös tabakasının altında saklanmış olan bu büyük tarihi hazine 1980 yılında açığa
çıkarılmış,böylecedünyayısarsanYeraltıHeykelOrdusuortayaçıkmıştır.

Buheykelaskerlerinortalamaboyu,1metre80santimetrecivarındadır.Gerçekbirkişiymiş
gibigörünenbuheykelaskerlerinherbirininyüzifadesifarklıdır.Tümbunlar,Qinhanedanıdöne
mindeheykelsanatınıneriştiğiüstdüzeyiyansıtır.Buönemlitarihieserheryılyüzbinlerceinsan
tarafındanziyaretedilmektedir.Çinimparatormezarlarıarasındaenbüyükçaplıolan,çokdeğerli
eserleringömülübulunduğuQinShihuangMezarı,2binyıldanfazlazamandırtümÇintarihine
tanıklıketmiştir.QinShihuangMezarı’nınbüyüktarihideğertaşımasındandolayı,mezarveYeraltı
HeykelOrdusu,1987yılındaUNESCOtarafındanDünyaKültürMiraslarıListesi’nealınmıştır.

TerraKotaaskerleriniveSiyan’dakikraliyetmezarlığınıilginçkılanbirdiğerözelliktebualanı
örtenmetrelercekalınlıktakilöstabakasıdır.LöslerburayaOrtaAsya’dakiGobiÇölü’ndenrüzgâr
larlataşınmışvebuantikmezarlık,kumlarınaltınagömülmüştür.GünümüzdeTerraKotaAsker
leriniyeraltındançıkarmakiçinyüzlercearaştırmacı,yıllardırçalışmaktadır.Busayedebölgede
50.000civarındakıymetlitarihîeserbulunmuştur.

BİLGİ 
NOTU
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1. Yerkabuğununenüstkısmındayeralan,canlıve
hareketlikatmananeadverilir?

A) Hu mus B) Alüv yon C) Ho ri zon
 D) Top rak E) Mi ne ral

2.  I. Za man
II.	 Yer	şe	kil	le	ri
III. Rüz gâr
IV. Bi yo lo jik fak tör ler
V. Ana ka ya
Yukarıdaverilenfaktörlerdenhangisitoprakolu
şumunudoğrudanetkilemez?

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

3.  Yan	da	ki	şe	kil	de	top	rak	
	ta	ba	ka	la	rı	gös	te	ril	miş	tir.
Toprağıntabakalıyapıyasa
hipolmasınıntemelnedeni 
aşağıdakilerdenhangisidir?

A)	 Ay	rış	ma	nın	yü	zey	den	de	ri	ne	doğ	ru	ge	liş	me	si
B)	 Ka	ya	la	rın	ta	ba	ka	lı	ol	ma	sı
C)	 İk	li	min	fark	lı	şe	kil	de	ay	rış	tır	ma	sı
D)	 Su	la	rın	çö	zül	me	de	et	ki	li	ol	ma	sı
E)	 Sı	cak	lı	ğın	alt	kı	sım	la	ra	ge	çe	me	me	si

4. 	Ya	ğış	lar	la	yer	yü	zü	ne	ula	şan	su	la	rın	ka	yaç	la	rın	için
de	bu	lu	nan	mi	ne	ral	le	ri	çözündürerek	aşın	dır	ma	sı	dır.
Yukarıdaözellikleriverilenayrışmatürüaşağıda
kilerdenhangisidir?

A)	Fi	zik	sel	Ay	rış	ma	 B)	Or	ga	nik	Ay	rış	ma
C)	Radyoaktif	Ay	rış	ma	 D)	Kim	ya	sal	Ay	rış	ma

	 E)	Bi	yo	lo	jik	Ay	rış	ma

5. Organikayrışmanınhızına;

I.	 top	rak	ta	ya	şa	yan	mik	ro	or	ga	niz	ma	lar,
II.	 bit	ki	ve	hay	van	ka	lın	tı	la	rı,
III.	 ku	rak	lık,
IV.	 ya	ğış
gibikavramlardanhangilerihızlandırıcıyöndeet
kieder?

A)	I	ve	II	 B)	II	ve	II	I	 C)	Yal	nız	IV
	 D)	I,	II	ve	IV	 E)	Yal	nız	II	I

6. –	 Gü	ne	şe	 ba	kan	 ya	maç	lar	da	 top	rak	 olu	şu	mu	nun	
hız	lı	ol	ma	sı

–	 Eğim	li	yü	zey	ler	de	A	ve	B	ho	ri	zon	la	rı	nın	oluş	ma
ma	sı

Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisinin
toprakoluşumunaetkisinigösterir?

A)	Yer	şe	kil	le	ri	 B)	Za	man	
C)	Gü	neş	ışın	la	rı	 D)	İk	lim

 E) Ana ka ya

7. Ekvatoraliklimkoşullarında;

I.	 kimyasal,
II.	 organik,
III. fiziksel
ayrışmatürlerindenhangilerininetkisidüşüktür?

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

8. 	Birçok	fak	tö	rün	bir	ara	da	iş	le	me	siy	le	top	ra	ğın	ta	ba
ka	lı	bir	ya	pı	ya	ka	vuş	muş	ha	li	dir.	Top	rak	ken	di	için	de	
bir	ta	kım	bö	lüm	le	re	ay	rı	lır.
Yukarıda özellikleri verilen topraklar aşağıdaki
lerden hangisinde doğru biçimde tanımlanmış
tır?

A)	 İn	tra	zo	nal	Top	rak	lar
B) Azo nal Top rak lar
C) Zo nal Top rak lar
D)	 Re	go	sol	Top	rak	la	rı
E)	 Nem	li	böl	ge	Top	rak	la	rı
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9. Toprak	içindeki	tuz	kireç	oranı	yağış	miktarına	bağlı	
olarak	değişim	gösterir.	

Yukarıda verilen dünya haritasında gösterilen
alanlardanhangisindetoprakiçindekituzveki
reçminerallerioranınınenyüksekolmasıbekle
nir?

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

10.  

Yu	ka	rı	da	bir	coğ	ra	fi	böl	ge	nin	sı	cak	lık	ve	ya	ğış	gra	fi	ği	
gös	te	ril	miş	tir.

Bubölgetopraklarıileilgiliolarak;

I.	 Top	rak	için	de	ki	mi	ne	ral	ora	nı	yük	sek	tir.
II.	 Ya	ğış	faz	la	ol	du	ğun	dan	top	rak	çok	yı	kan	mış	tır.
III.	 Top	rak	yı	lın	iki	ayı	don	muş	hal	de	dir.
IV.	 Top	rak	olu	şu	mu	için	uy	gun	şart	lar	göz	len	mek	te

dir.
bilgilerindenhangilerinindoğruolduğusöylene
mez?

A)	Yal	nız	I	 B)	I	ve	II	 C)	Yal	nız	II	I
 D) I ve II I E) II ve IV

11. Deltaovalarındayaygınolarakgözlenenazonal
topraktürüaşağıdakilerdenhangisidir?

A) Mo ren B) Lös
C) Ko lüv yal top rak D) Alüv yon

 E) Re go sol

12. –	 Ki	re	mit	kır	mı	zı	ren	gin	de	dir.
–	 Sı	caknem	li	ik	lim	böl	ge	le	rin	de	göz	le	nir.
–	 Hu	mus	ba	kı	mın	dan	ol	duk	ça	fa	kir	dir.
Yukarıdaözellikleriverilentopraktürüaşağıdaki
lerdenhangisidir?

A) La te rit B) Kah ve ren gi or man
C) Çer noz yom D) Pod zol

 E) Kah ve ren gi step

13. 	Kim	ya	sal	çö	zül	me	nin	hız	lı	ge	liş	me	si	için	ya	ğı	şın	ya
nı	sı	ra	ana	ka	ya	nın	da	çözünme	özel	li	ği	gös	ter	me	si	
önem li dir.
Verilen bilgiye göre aşağıda verilen alanlardan
hangisindeanakayayapısınabağlıolarakkim
yasalçözülmeninhızlıolmasıbeklenir?

A) An tal ya Bö lü mü
B)	 Er	zu	rumKars	Pla	to	su
C)	 Yıl	dız	Dağ	la	rı	çev	re	si
D)	 Or	ta	Fı	rat	Bö	lü	mü
E)	 Yu	ka	rı	Sa	kar	ya	Bö	lü	mü

14. 	Ay	rış	ma	şid	de	ti	hem	sı	cak	lık	hem	de	ya	ğış	ko	şul	la	rı
na	bağ	lı	ola	rak	de	ği	şim	gös	te	rir.
Bunagöreaşağıdaverilenalanlardanhangisin
dehemfizikselhemdekimyasalayrışmahızının
diğerlerindendahadüşükolduğusöylenebilir?

A)	Sah	ra	Çö	lü	 B)	İn	gil	te	re
C)	Ti	bet	Pla	to	su	 D)	Ama	zon	Hav	za	sı

	 E)	Ana	do	lu’nun	iç	ke	sim	le	ri

12345678910
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1.  

Yukarıdaki grafikte yağış ve sıcaklık özellikleri
verilenbiralanda,anakayatürükireçlikayaçlar
danoluşmaktaisebubölgedehangitopraktürü
görülmeolasılığıenfazladır?

A)	Ter	ra	Ros	sa	 B)	Kah	ve	ren	gi	Boz	kır
C) Pod zol D) Ko lüv yal Top rak

 E) Mo ren

2. Özellikle Sibirya ve Kanada çevresinde gözle
nen, yılınbüyükbölümündedonmuşhaldebu
lunan, yalnızca yaz aylarında eriyen, buzlu ba
taklıklardagözlenentopraktürüaşağıdakilerden
hangisidir?

A) Rend zi na B) Ver ti sol
C) Lös D) Tun dra

 E) Re go sol

3. Çayırbitkitopluluklarınınyayılımalanıileaşağı
daverilentopraktürlerindenhangisininyayılım
alanıarasındaparalellikbulunmaktadır?

A) Çer noz yom
B) La te rit
C)	Kah	ve	ren	gi	Boz	kır
D) Kes ta ne ren gi Top rak lar
E) Pod zol

4.  SıcaklıkFarkı(C°) YağışMiktarı(mm)

I  12 850
II  14 800
II I  21 450
IV  41 200
V  8 1400
Yu	ka	rı	da	ki	tab	lo	da	beş	fark	lı	mer	ke	zin	yıl	lık	sı	cak	lık	
far	kı	ve	ya	ğış	mik	tar	la	rı	ve	ril	miş	tir.

Verilenbilgileregörehangisindefiziksel,hangi
sindekimyasalayrışmaenfazlaolmalıdır?(Di	ğer	
fak	tör	ler	yok	sa	yı	lır	sa)

 Fiziksel Kimyasal
 ––––––– ––––––––

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

5. 

YukarıdaverilenDünyaharitasıüzerindegösteri
lenalanlardanhangisindelaterittopraktürünün
görülmesibeklenir?

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

6. 	Azo	nal	 top	rak	lar,	oluş	tuk	la	rı	böl	ge	nin	 ik	lim	ko	şul	la
rı	nı	yan	sı	tır	lar.
Bunagöre;

I.	 alüv	yon,
II.	 mo	ren,
III.	 lös,
IV. ko liv yal top rak
topraklarındanhangileribugenellemenindışın
dakalır?

A)	Yal	nız	I	 B)	I	ve	II	 C)	II	ve	II	I
 D) II I ve IV E) I ve IV
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7. 	Top	rak	 tür	le	ri	ge	nel	de	en	leme	bağ	lı	ola	rak	de	ği	şim	
gös	ter	se	de	özel	ko	num	ko	şul	la	rı	da	top	rak	lar	üze
rin de et ki li dir.
Buna göre aşağıda verilen toprak türlerinden
hangisi ılıman kuşakta görülen toprak türlerin
denbirideğildir?

A) Tun dra B) Lös C) Ter ra Ros sa
 D) Pod zol E) Çer noz yom

8. Top	ra	ğın	ay	rış	ma	sı	sı	cak	lık	ve	ya	ğış	ko	şul	la	rı	nın	bir	
so	nu	cu	dur.

Verilen bilgiye göre harita üzerinde gösterilen
alanlardan hangisinde ayrışma derinliğinin en
fazlaolduğusöylenebilir?

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

9. Çernozyomlarınyüksekverimesahipolmasında;

I.		 yı	kan	ma	nın	az	ol	ma	sı,
II.	 ta	şın	ma	nın	az	ol	ma	sı,
III.	 ay	rış	ma	de	rin	li	ği	nin	faz	la	ol	ma	sı
gibiözelliklerdenhangilerietkiliolmuştur?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	II	I
 D) I ve II E)  II ve II I

10. 	Aşağıda	ba	zı	top	rak	tür	le	ri	ile	il	gi	li	bil	gi	ler	ve	ril	miş	tir.
–	 Del	ta	ova	la	rın	da	gö	rü	lür.
–	 Ya	maç	lar	da	gö	rü	len	taş	lı	top	rak	lar	dır.
–	 Bu	zul	bi	rik	tir	me	si	nin	et	ki	li	ol	du	ğu	yer	ler	de	gö	rü

len	top	rak	lar	dır.
–	 Ba	tak	lık	alan	lar	da	gö	rü	len	top	rak	lar	dır.
Bunagöreyukarıda,aşağıdaverilentopraktürle
rindenhangisinedairbirbilgiverilmemiştir?

A) Alüv yon B) Mo ren
C) Ko lüv yal top rak D) Hid ro mor fik top rak

	 E)	Tun	dra	Top	ra	ğı

11. Kayaçların ayrışmasında aşağıda verilenlerden
hangisidiğerlerindendahaazetkilidir?
A) Humus B) Bitkiler
C)	Ana	kayanın	türü	 D)	Sıcaklık

 E) Nemlilik

12. I.	 Soğuk	nemli	bölgelerde	görülen,	açık	boz	renkli	
aşırı	yıkanmış	toprak	türüdür.	

II.	 Ilıman	 karasal	 iklim	 koşullarının	 yaşandığı	 yer
lerde,	bozkır	bitkilerinin	altında	yaşam	bulan,	ve
rimsiz toprak türüdür. 

III.	 Eğim	boyunca	dökülen	ayrışma	ürünlerinin	birik
mesi	ile	oluşmuş	taşlı	toprak	türüdür.

Yukarıda verilen toprak türleri aşağıdakilerden
hangisindedoğruolarakverilmiştir?

  I II III
 –––––––– ––––––– ––––––––
A)  Podzol Terra Rossa Çernozyom
B)  Laterit Podzol Alüvyon
C)  Alüvyon Laterit Çernozyom
D)  Podzol Kahverengi step Regosol
E)  Alüvyon Kahverengi orman Terra Rossa
  

12345678910
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TÜRKİYE’NİN TOPRAK VE BİTKİ
VARLIĞI

O TÜRKİYETOPRAK 
COĞRAFYASI

O TÜRKİYE’DETOPRAK
TİPLERİVETOPRAK
KULLANIMI

O TÜRKİYEBİTKİ
 COĞRAFYASI
O TÜRKİYE’DEBİTKİ 

ÖRTÜSÜNÜN
 ÖZELLİKLERİ
O VEDAĞILIŞI
O ORMANINFAYDALARI
O ORMANLARIN
 KORUNMASI
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                         I. Zo nal Top rak lar

a. Kah ve ren gi  
               Or man Top rak la rı

OO Orman örtüsünün bulunduğu,
yağış miktarının fazla olduğu
alanlardagörülentopraktürüdür.

OO Orman örtüsünden arta kalan
materyallerinayrışmasıileoluşan
humus, toprağınorganikmadde
bakımındanzenginolmasınısağ
lamıştır.

OO Butopraklardayıkanmafazlaolduğundankireç
vetuzoranıdüşüktür.

OO Orman arazilerinin genelinde, özellikle Kuzey
AnadoluDağlarının kuzeyebakan yamaçların
dagenişyayılımalanınasahiptir.

OO KaradenizBölgesi’ninkıyıkesimindeçay,fındık
vekivitarımıiçinuygunkoşullarasahiptir.

Kahverengi orman toprakları, bitki örtüsüne bağlı olarak oluşur. Ormanın tahrip 
edilmesiyle açılan tarlalar kısa zamanda verimsizleşir. Bu alanlarda orman örtüsü ko-
runmalıdır.

b. Pod zol Top rak la rı

OO Yağışmiktarının1000mm’dendahafazlaoldu
ğuserinveyağışlıbölgelerde,iğneyapraklıor
manlarınaltındagörülentopraktürüdür.

OO Oldukça yıkanmış olduğundan mineral oranı
azdır.Topraktahumusoranıyeterlidüzeydede
ğildir.

OO KuzeyAnadoluDağlarıveUludağ’ın1000metredendahayüksekkesimlerindegörülürler.

OO Yüksekalanlardagörüldüklerindentipiktarımürünleriyoktur.

c. Kır mı zı Ak de niz Top rak la rı (Ter ra Ros sa)

OO Akdeniziklimbölgesindekireçtaşıveçoğunluk
lakireçlikayaçlarüzerindegelişimgösterenbir
topraktürüdür.

OO Kirecin içindekidemirinayrışma ileortayaçık
ması sonucunda demir, oksitlenerek toprağa
kırmızırenkverir.

OO Genellikleçatlaklarboyuncagelişen,butoprak
organikmaddebakımındanfakirdir.
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OO Gaziantep’tenbatıyadoğrubüyükbirşerithalindeAkdenizBölgesi’ningüneyebakankesimle
rindeveözellikledeAntalyaBölümü’ndegenişyayılımalanınasahiptir.

OO Turunçgiltarımıbüyükölçüdebutopraklarüzerindeyapılmaktadır.Ayrıcaüzümvezeytintarı
mınauygundur.

Karstik arazilerde görülen Terra-rossalar organik madde bakımından fakir, taşlık 
olması nedeniyle verimsizdir. Yalnızca polye ovalarında tarımsal verimlilik söz konusu-
dur.

d. Kah ve ren gi Boz kır Top ra ğı

OO Tipik step ikliminin yaşandığı, yağışmiktarının
400mm’dendahaazolduğubölgelerdegörü
lentopraktürüdür.

OO Bitki örtüsü cılız olduğundan toprak organik
maddebakımındanfakirdir.

OO Yıkanma az olduğundan toprakta kireç ve tuz
oranıyüksektir.

OO İç,DoğuveGüneydoğuAnadolubölgelerindegenişyayılımalanınasahiptir.Buyönüyleülke
mizdeengenişyayılımalanınasahiptopraktürüdür.

OO Genellikletahılvebaklagiltürüürünleryetiştirilir.Butopraklarıngörüldüğüarazilerdeküçükbaş
hayvancılıkyapılır.

e. Kes ta ne Ren gi Step Top rak la rı

OO Karasaliklimbölgelerindeyağışmiktarının400600mmarasındaolduğunispetenserinbölge
lerdegörülentopraktürüdür.

OO Organikmaddebakımındansteptopraklarınagöredahazengindir.

OO Genellikletahıl tarımıyapılanbutopraklarKuzeyAnadoluDağları ileTorosların İçAnadolu’ya
bakanyamaçlarındagörülür.

f. Çer noz yom (Kara Toprak)

OO SertKarasal iklimbölgelerindeiğneyapraklıormanlar ileçayırlarınaltındaoluşanoldukçave
rimlitopraktürüdür.

OO Türkiye’deErzurumKarsPlatosu’nunkimiyerlerindegörülenbutopraktürüoldukçaverimliol
masınarağmenolumsuziklimkoşullarınedeniyletarımsalüretimdekullanılamamaktadır.

OO Butiptopraklarınbulunduğuarazilerdebüyükbaşhayvancılıkyapılır.

II. İn tra zo nal Top rak lar

a. Ver ti sol ler

OO Eskigöltabanlarındagörülenkillitopraklardır.

OO İşlenmesioldukçazorverimsizbirtopraktürüdür.

OO MuşOvası,ErgeneHavzası,KaracabeyMustafaKe
malPaşaovalarındagörülür.

OO Anadolu’da“taşdoğuran”ve“kepir”olarakadlandı
rılırlar.

b. Tuz lu Top rak lar

OO Toprakiçindekituzminerallerininbuharlaşmanınetkisiyleyüzeyeçıkmasısonucundaoluşurlar.

OO Tuzoranlarıyüksekolduğundantarımdakullanılamazlar.

OO ÖzellikleKonyaTuzGölükapalıhavzasındagörülmektedirler.
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III. Azo nal Top rak lar

a. Alüv yal Top rak lar

OO Akarsularıntaşıdığıkum,çakıl,kilvemilgibikü
çükunsurlarınbirikmesiileoluşantopraklardır.

OO En tipik şekilde delta ovalarında görülen bu
topraklariçovalardadagenişyerkaplarlar.

OO Oldukçaverimlitarımtopraklarıdır.

OO Türkiye’desanayibitkilerininçokbüyükbirbölümübutopraklardaüretilmektedir.

b. Ko lüv yal Top rak lar

OO Eğimli yamaçlarboyuncahareketedenmater
yallerinbirikmesiileoluşantopraklardır.

OO Genelliklekabaunsurlarınbulunduğutaşlıtop
raklardır.

OO DoğuAnadolu’dagenişyayılımalanınasahiptir.

OO Ege Bölgesi’nde üzüm ve incir üretiminde
önemliyeresahiptir.

c. Re go sol ler

OO Volkanikmateryalinayrışmasıileoluşanverimlitopraklardır.

OO Mineraloranıoldukçayüksektir.

OO ÜrgüpGöremeyöresindepatatestarımındakullanılırlar.

TÜR Kİ YE’DE TOP RAK KUL LA NI MI
Ülkemiz oldukça yüksek ve engebeli bir ülke

olduğundantopraklarıntümütarımdadeğerlendiri
lecekdurumdadeğildir.Ekilidikilialanlar(tarlaseb
zemeyve bahçeleri, zeytinlikler ve nadas alanları)
toplamyüzölçümünün1/3’ükadardır.Nadasalanları
buoranındışındatutulursaülkemizdearazininancak
1/4’ünün tarımsal amaçla kullanıldığı anlaşılmakta
dır.Genelanlamdanadasalanlarıgeniş,tarımsalve
rimdüşük olduğu için ülkemizdemodern (intansif)
tarımmetotlarıuygulanmalıdır.

Cumhuriyetinilkyıllarındanbugünetarımtop
raklarının önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Bu
durumunnedeni tarımdamakine kullanımının yay
gınlaşmasıvetarımdışıarazilerintarımakazandırılmasıdır.Tarımalanlarınınyüzölçümüneoranlaen
fazlaolduğubölgemizMarmara’dır. İçAnadoluveEgebölgeleridetarımalanlarınınoldukçageniş
olduğubölgelerdir.Akdeniz,KaradenizveözellikledeDoğuAnadolu’dadağlarıngenişyer tutma
sı,eğimdeğerlerininfazlaolmasıbubölgelerdetarımalanlarınınoransalolarakazolmasınaneden
olmuştur.

Ormanarazileriülkeyüzölçümünün1/4’ünüoluşturur.Gerçekanlamdaenyoğunormanalanı
KuzeyAnadoluDağlarınınkuzeykesimindeyeralmaktadır.Tümormanalanlarının%80’ikıyıbölge
lerdeyeralır.Budurumunnedeniülkemizdedağlarıngenelolarakkıyıyaparaleluzanmasıvebunun
sonucundadaiçkesimlerdeyağışmiktarınınoldukçadüşükolmasıdır.Ormanlarbulunduklarıbölge
lerdehalkımıziçinönemlibirgeçimkaynağıdır.
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Çayırvemeralartoplamarazinin1/5’ikadardır.Çayırmeraveormanalanlarıcumhuriyetin ilk
yıllarındanbuyanasüreklidaralmaktadır.Makinelitarım,yanlışarazikullanımı,ormanyangınlarıve
aşırıotlatmabualanlarındaralmasındaetkiliolmuştur.ÇayırvemeralarıngenişalankapladığıDoğu,
GüneydoğuveİçAnadolubölgeleriningenelindehayvancılıkönemlibirekonomikfaaliyettir.

TA RIM ALAN LA RI NIN ÜRÜN LE RE GÖ RE KUL LA NI MI
Tarımalanları toplamyüzölçümümüzün%35’iniyaniyaklaşık280.000km2alanınıoluşturur.

Buarazininyaklaşık%80’initahılürünleriişgaleder.Tahıllarınbudenligenişbiralandaüretilmesinin
nedeniülkemizinbüyükölçüdekurakveyarıkurakiklimlerinetkisialtındaolmasıdır.Ayrıcatahılların
temelbesinmaddesiolması,üretimvepazarlamakolaylıklarıdaetkiliolmaktadır.

Tahılları%8ilebaklagillertakipeder.Baklagillerülkemizortamkoşullarınauyumlu,kurutarım
arazilerindeyetişebilenürünlerdir.Genellikle verimli,
sulanabilenovatabanlarındaendüstribitkileriyetişti
rilir. Oransal olarak payları az olmasına rağmen üre
timdekipaylarıfazladır.

Yağlıtohumlularveyumrulubitkileralüvyalara
zilerde yetiştirilmektedir. Bu nedenle üretim alanları
sınırlıdır. Tarım ürünlerinin yayılım alanını sınırlandı
rantekfaktörtoprakyapısıdeğildir.İklimkoşullarıda
budeğerlerinortayaçıkmasındaetkiliolmuştur.

ARA Zİ LE RİN TA RIM DA KUL LA NI MI
Tarım alanlarının kullanımı

genelde yandaki şekilde göste
rildiği gibidir. Akarsu boylarında,
vadiler boyunca uzanan sulu ta
rım alanlarında yandaki ekono
mik değeri yüksek endüstri bit
kileri yetiştirilir. Bu vadilerin yan
kollarındadahaküçük sulu tarım
alanlarında endüstri bitkilerinin
yanısırameyvevesebzebahçele
riyeralmaktadır.Ovavehavzalarımızıkuşatanbasamaklarda(sekilerveplatolarda)genelliklebuğday
tarımıyapılmaktadır.Güneyebakanazeğimliyamaçlarda,özellikledekumlukireçlitopraklardaüzüm
bağlarıgörülmektedir.Dahayüksekdüzlüklerdearpayulafgibiserinkoşullarauyumlutarımürünleri
yetiştirilir.Bualanlarıbirbirinebağlayaneğimliyamaçlarmeraveotlakolarakdeğerlendirilmektedir.
Yüksekdağlıkalanlarınbirbölümütarımdışıarazilerdir.Buralardasıcaklıkkoşullarıyetersizolduğun
dantarımsalüretimyapılamaz.

TOP RAĞIN TA RIM VE SA NA Yİ DE KUL LA NI MI
Toprakyapısıçeşitlikimyasalvefizikselfarklılıklarasahiptir.Bufarklılıklarhertopraktürüneözgü

bazı tarımürünlerininyetişmesinisağlamaktadır.Örneğin;kahverengibozkır topraklarındatahılve
baklagilleryetişmeolanağıbulurken,kırmızıAkdeniztopraklarındagenellikleturunçgillervezeytin
tarımıyapılmaktadır.
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Top rak Tü rü Ta rım Ürü nü

KahverengiBozkır TahıllarBaklagiller

KırmızıAkdeniz(TerraRossa) TurunçgillerZeytin

KahverengiOrman ÇayFındıkKivi

Alüvyon SanayibitkileriYağlıtohumlular(tümürünler)

Vertisol Tahıl

Kolüvyaltopraklar Bağcılık

Regosol PatatesŞekerPancarı

Toprakvekayaçlarsanayidehammaddeolarakkullanılabilmektedir.Butürhammaddelerin
şaat,seramik,porselengibisanayitürlerindedeğerlendirilmektedir.Türkiye’deilkçimentofabrikaları,
birincikalkınmaplanınınuygulamayagirmesiyleaçılmıştır.Hattaçimentoülkemizin,ilkihraçürünü
dür.1950’densonraartangöçhareketleri,konutihtiyacınıbüyükölçüdearttırmışbunabağlıolarak
taşatoprağadayalı sanayi büyükbir hızla gelişmiştir.Günümüzdehemenherbölgemizde çimen
totuğlabriketfabrikalarıbulunmaktadır.Diğertaraftançiniveporselenüretimi,binlerceyıldırsüre
gelençanakçömleküretimide,Cumhuriyetimizinkurulmasıylabirliktebüyükölçüdeartmıştır.Taşa
toprağadayalısanayininenönemlihammaddesikildir.Ayrıcagranitvevolkankülüdebubakımdan
önemtaşır.



Ev
re

ns
el

 İl
eti

şi
m

 Y
ay

ın
la

rı

ÜNİTE

6.
Türkiye’nin Toprak-Su-Bitki Varlığı KONU TESTİ - 1

185

1. Toprakiçindekiçözünebilirmaddeoranıyağışmikta
rınabağlıolarakdeğişimgösterir.Yağışınazolduğu
yerlerde toprak içindeki tuz ve kireç oranı oldukça
fazladır.

Verilen bilgiye göre Türkiye haritası üzerinde
gösterilen alanlardan hangisinde toprak içi tuz
oranıendüşükdüzeydedir?

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

2. Türkiye matematik konumundan dolayı toprak çe
şitliliğininfazlaolduğubirülkedir.Ancakbazıtoprak
türleriTürkiye’degörülmez.
Buna göre aşağıda verilen toprak türlerinden
hangisibudurumaörnekolarakgösterilebilir?

A)KestanerengiBozkır B)Kahverengiorman
C)TerraRossa D)Alüvyon

 E)Laterit

3.  

YukarıdakiharitadaTürkiye’degörülenbirtopraktü
rününyayılımalanlarıgösterilmiştir.

Butopraktürüaşağıdakilerdenhangisindedoğ
ruolarakverilmiştir?

A)Regosol B)Vertisol
C)KolüvyalToprak D)Alüvyon

 E)Çernozyom

4. I. Kahverengiorman–Fındık
II. Kahverengibozkır–Tahıl
III. KırmızıAkdeniz–Turunçgiller
IV. Kestanerengibozkır–Yağlıtohumlular
V. Regosol–Patates
Ülkemizdebulunanbazıtopraktürlerivebutop
rak türleri üzerinde yetiştirilen tarım ürünlerine
ilişkin yukarıda yapılan eşletirmelerdenhangisi
yanlıştır?

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

5. Türkiye’de aşağıda verilen taşınmış toprak tür
lerinden hangisinin yayılım alanı diğerlerinden
dahafazladır?

A)Moren B)Lös
C)Kolüvyaltopraklar D)Alüvyaltopraklar

 E)Regosoller

6. Yüksek serin alanlarda, uzun boylu çayır top
luluklarının altında görülen, verimli toprak türü
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril
miştir?

A)Çernozyom B)Litosol C)Alüvyon
 D)Podzol E)Terrarossa

7. İklimkoşullarıiletopraktürleriarasındayakınbiriliş
kibulunmaktadır.

Verilen bilgiye göre yukarıda yağış ve sıcaklık
ortalamaları verilenbiralandaaşağıdaki toprak
türlerindenhangisiningörülmesibeklenir?

A)Alüvyon B)Çernozyom
C)TerraRossa D)Regosol

 E)KahverengiBozkır
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8. AkdenizBölgesi’ndeaşağıdaverilentopraktür
lerinden hangisinin yayılım alanı diğerlerinden
dahageniştir?

A)Alüvyon B)Terrarossa
C)Kahverengiorman D)Kestanerengibozkır

 E)Regosol

9. Aşağıda verilen ovalardan hangisinde alüvyal
topraklarıngörülmesibeklenemez?

A)Çarşamba B)Bafra
C)BüyükMenderes D)Çukurova

 E) Te fen ni

10. KuzeyAnadoluDağlarının,kuzeyebakanyamaç
larında genellikle kahverengi orman toprakları
görülürken, İçAnadolu Bölgesi’nde kahverengi
bozkırtopraklarınıngörülmesi;
I. anakayanınkimyasalbileşimindekifarklılık,
II. bitkiörtüsüfarklılığı,
III. yağışfarklılığı
gibiözelliklerdenhangilerininbirsonucudur?

A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII
 D)IveII E)IIveIII

11. Aşağıdakiharitadaülkemizdegörülenbirtopraktü
rününyayılımalanıverilmiştir.

Dağılımıgösterilentopraktürününyayılımalan
ları ile aşağıdaki bitki topluluklarından hangisi
ninyayılımalanıarasındaparalellikbulunmakta
dır?

A)Bozkır B)Garig(Frigana)
C)Çayır D)Orman

 E) Ma ki

12.  

Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlardan
hangisinde,çernozyomtipitopraklaryaygınola
rakgörülmektedir?

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

13.  

Yukarıdaverilenprofildebazıarazibölümlerigöste
rilmiştir.

Arazi yapısının tarıma etkileri düşünüldüğünde
profil üzerinde gösterilen bölümlerden hangile
rindetahıltarımıyapıldığısöylenebilir?

A)IveII B)IIveIII C)IIIveIV
 D)IVveV E)IIveIV

14. Türkiye’deerozyonunçokşiddetliolarakyaşan
masında;
I. eğimdeğerlerininfazlaolması,
II. bitkiörtüsününcılızolması,
III. bitkiörtüsütahribatınınfazlaolması,
IV. toprakkalınlığınınfazlaolması
gibiözelliklerdenhangilerininetkisiyoktur?

A)YalnızI B)YalnızIV C)IveII
 D)IIveIII E)IIIveIV

15. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin
detopraklardatuzlulukoranınınyüksekolması,
aşağıdakilerdenhangisininbirsonucudur?

A)Yağışrejiminin B)Buharlaşmanın
C)Bitkiörtüsünün D)Anakayanın

 E)Zamanfaktörünün
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16. Türkiye’de, topraklardan farklı şekillerde yararlanıl
maktadır.

Kullanılantarımtopraklarıdüşünüldüğündeaşa
ğıdakitarımürünlerindenhangisininyayılımala
nınındahagenişolduğusöylenebilir?

A)Tahıllar B)Baklagiller
C)Turunçgiller D)Yağlıtohumlular

 E)Yumrulubitkiler

17. BatıKaradenizkıyıkesimindendağlaradoğruçıkan
bir gözlemci toprak türlerinin yükseldikçe değişime
uğradığınıgörmüştür.
Budurumunortayaçıkmasında;

I. yağışmiktarı,
II. sıcaklık,
III. anakaya,
IV. zaman
gibietkenlerdenhangileridoğrudanetkiliolmuş
tur?

A)YalnızI B)YalnızII C)IveII
 D)IIveIII E)IIIveIV

18.  

Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlarda
görülentopraktürleriileilgiliolarak,aşağıdaya
pılaneşleştirmelerdenhangisiyanlıştır?

A)I.Podzol
B)IITerrarossa
C)III.Tuzlutopraklar
D)IV.Regosol
E)V.Kahverengibozkır

19.  

Yukarıdaverilensıcaklıkveyağışgrafiğiningö
rüldüğü bir bölgede, ana kaya kireçtaşı, marn
gibi kayaçlardan oluşuyorsa, burada aşağıda
verilen toprak türlerinden hangisinin görülmesi
beklenir?

A)Kahverengiorman
B)Kahverengibozkır
C)KırmızıAkdeniz
D)Kestanerengibozkır
E)Podzol

20. Volkanikmateryallerinayrışmasıvetaşınmasısonu
cunda regosol adı verilen topraklar ortaya çıkmak
tadır.

Aşağıda verilen yörelerden hangisinde bu tip
topraklararastlanmaktadır?

A)Ankaraçevresi
B)Rizeyöresi
C)Ürgüpyöresi
D)Menteşeyöresi
E)Antepyöresi

12345678910
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DÜNYAYIKAPLAYANÖRTÜ:BİTKİLER
Canlı yaşamının vazgeçilmezbir parçası olanbitkiler, fotosentez yoluylabesinüretimi yapan

canlılarınortakadıdır.Bitkiler,Dünyaüzerindeenbüyük,kalabalıkveçeşitlilikgösterencanlıgrubu
dur.Bunedenlebitkilerifarklışekillerdesınıfandırmakmümkündür.Ancakcoğrafiaçıdanbitkilerüç
temelgrubaayrılmaktadır.Bunlarot,çalıveormanformasyonlarıdır.

Bitkileringelişiminedamgasınıvuranfaktörlerherbitkiüzerindefarklıetkilerdebulunmaktadır.
Herbitkigrubununbirarayagelmesinisağlayanbufaktörler,bitkiformasyonlarınınyetişmeortamı
nınkoşullarınıbelirler.

Bufaktörler;

OO İklim

OO Yerşekilleri

OO Yükselti

OO Toprakyapısı

OO Biyolojikfaktörlerdir.

BitkiÖrtüsününDağılışınıEtkileyenFaktörler

I.İklim

İklimkoşullarıbitkilerinoluşum,gelişimveyayılımözelliklerinidoğrudanetkileyenenönemli
faktördür.

Sıcaklık: Sıcaklık değerlerinin düşük olduğu yerlerde bitki gelişimi oldukça zordur. Toprağın
donmuşhaldeolmasıbitkininbeslenmesiniengellediğigibisoğukkoşullarbesindolaşımınıdaolum
suzyöndeetkiler.Yükseksıcaklıkdeğerleriisebuharlaşmayışiddetlendirerekhembitkinintopraktan
suyoluylabeslenmesiniengellerhemdebitkininsüreklisukaybetmesineyolaçar.

Yağış:Bitkininoluşabilmesi,beslenebilmesivevarlığınısürdürebilmesiiçinyağışçokönemlibir
faktördür.Yağışlıalanlardabitkiörtüsüdahasıkveyoğun,kurakalanlardaiseseyrekvecılızdır.

Rüz gâr: Bitkilerinbesinçevriminisürdürebilmesiiçinhavadakikarbondioksitveoksijeneihtiyacı
vardır.Rüzgârbelirlibirölçüdebitkigelişiminiolumluyöndeetkiler.Ancakşiddetlirüzgârbitkigelişi
minibozucuetkidebulunmaktadır.

İklimetkileriDünyaüzerindeçeşitlifaktörlerebağlıolarakdüzensizbirdağılımgöstermiştir.Bu
nedenleEkvatordankutuplaragidildikçebitkiörtüsüvebitkitopluluklarıbüyükölçüdedeğişimeuğ
rar.

II.YerŞekilleri

Yerşekillerinindüzveyaengebeliolması,eğimvebakıgibifaktörlerbitkilerüzerindeetkilidir.
Örneğin eğim değerlerinin yüksek olduğu yamaçlarda tohumların filizlenmesi, erozyondan dolayı
zordur.Toprakkalınlığınınfazlaolduğuazeğimlialanlardaisetohumtransferidahakolaygerçekleşir.
Çukurveçöküntülerbitkileriçinyaşamkoşullarınınkolayolduğusığınaklardır.Güneşveyadenizeba
kanyamaçlarbitkiörtüsününgelişimiiçindahaelverişlidir.Güneşgörenyamaçlardabitkidahaerken
olgunlaşır.Denizebakanyamaçlarisedahafazlayağışaldığındanburalardabitkilerdahagürolur.
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III. Yükselti

Yükseklik arttıkça sıcaklık
değerleri azalır ve belirli bir se
viyeye kadar yağış miktarı artar.
Bunabağlı olarak yükseltinin art
tığı dağlık alanlarda bitki toplu
luklarının kendi içinde katmanlar
oluşturduğugörülür.

Yükseltibitkiörtüsünündağılışıüzerindeoldukçaetkilibir
faktördür.Ekvatoralkuşaktankutuplaragidildikçebitkilerin
yükseltisınırlarıvebitkitürleriönemliölçüdedeğişimeuğrar.

IV.ToprakYapısı

Bitkininentemelbeslenmekaynağıtopraktır.Bunedenletoprağınfizikselvekimyasalözellikleri
bitkilerüzerindedoğrudanetkilidir.Kayalık,toprakörtüsündenyoksunarazilerde,bitkiörtüsügörül
mez.Benzerşekildetoprakyapısınınsıkıolduğukilliarazilerdeyadatopraktaaşırıtuzbulunanyöre
lerdebitkioluşumuoldukçazordur.

V.BiyolojikFaktörler

Canlılarbitkiörtüsününvarlığınıhemolumluhemdeolumsuzyöndeetkileyebilirler.Arılarınve
çeşitliböcektürlerinindöllenmeyihızlandırması,memelilerintohumlarınakletmesi,insanlarınfarklı
bölgelereyenibitkileritaşımasıolumluetkenlereörnekverilebilir.Diğertaraftaninsanetkisiylebitki
örtüsününyokedilmesiolumsuzsonuçlarayolaçar.Tarlaaçma,yolyapımı,ormanyangınları,aşırı
hayvanotlatmagibietkinliklerbitkiörtüsünebüyükölçüdezararvermektedir.
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BİTKİFORMASYONLARI
Benzertür,boyutveyapıözelliklerigösterenbitkitopluluklarıformasyonolarakadlandırılır.Do

ğalortamfaktörleribitkilerinfarklıformasyonvegruplaraayrılmasınısağlamıştır.

I.AğaçFormasyonu
Yağışın400mm’den fazla, sıcaklıkortalamasının6ºC’denyüksekolduğualanlardaoluşabilen,

boyuikimetredendahafazla,gövdedalyaprakgibiorganlarıbulunanbitkilereağaçadıverilir.Ağaç
larıngenişalanlardabirarayagelmesiileormanlarortayaçıkar.Başlıcaormantürleri;

OO Ekvatoralyağmurormanı

OO Musonormanı

OO Ilımankuşakkarmaormanları

OO Taygaormanlarıdır.

II.ÇalıFormasyonu
Ormanyetişmekoşullarınınbulunmadığıyerlerdedoğalolarakoluşanancakçokgenişalanlar

daormantahribatınınetkisiileyaygınlaşankısaboyluağaççıklaraçalıadıverilir.Başlıcaçalıgrupları;

OO Maki

OO Garig

OO Psödömaki(Yalancımaki)’dir.

III.OtFormasyonu
Yağışınaz,sıcaklığındüşük,vejetasyonsüresininkısaolduğuyerlerdegörülen,yılınbirkaçayı

yeşilkalanbitkilerdir.Başlıcagrupları;

OO Savan 

OO Step

OO Çayır

OO Tundradır.

BAŞLICABİTKİTOPLULUKLARI

A.ORMANTOPLULUKLARI

EKVATORALYAĞMUR 
ORMANLARI

Ekvatoral iklimdebitkiörtüsüyılboyunca
yeşilkalanyağmurormanlarındanoluşmaktadır.
Yağmur ormanları dev boyutlu büyük ağaçlar
(5060m)ileoldukçauzunboyluormanaltıbit
kilerindenmeydanagelir.

OO Sıcaklığın 20º C’nin altına düşmediği, ya
ğışmiktarının2000mm’den fazlaolduğu
alanlardagörülür.

OO BüyükbölümüAmazon(Brezilya)veKon
gohavzaları(Kongo)sınırlarıiçindeyeral
maktadır.

OO Yağmurormanlarıatmosferdekikarbondi
oksitdengesinikoruduğuiçinDünyaeko
lojiksistemindeçokönemlibiryeresahiptir.

OO Şiddetlitahribatamaruzkalanbuormanlarkendinikısasüredeyenileyebilmektedir.
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MUSONYAĞMURORMANLARI

Kışınyaprağınıdökengenişyapraklıağaçtürlerindenoluşanormanlara“musonormanı”adıve
rilir.

OO Boyları2030metrearasındadeğişenbuormanlaroldukçasıktır.Buralardagenelliklebambugi
biağaçtürlerinerastlanılır.Ayrıcaçay,pirinçveturunçgillerinanavatanımusonlardır.

OO Ormanörtüsügürsede,bitkiçeşitliliğiEkvatoralyağmurormanlarıkadarfazladeğildir.

OO İçkesimlerdemusonlaryerlerinisavanlarabırakırlar.Yüksekdağlıkalanlardaisebitkitürlerigi
derekdeğişimeuğrar.

ILIMANKUŞAKKARMAORMANLAR

Ilımanokyanus iklimininbitki örtüsü yükseltiyebağlı olarakdeğişimgösterir. Kıyı kesimlerde
genişyapraklıağaçlarınoluşturduğuormanlaryeriniiçkesimlerdeöncekarışıkyapraklıormanlarave
enyüksekkesimlerdedeiğneyapraklıağaçtürlerinebırakır.Buşekildefarklıağaçtürlerininbirarada
görüldüğüormantürünekarmayapraklıormanlaradıverilir.

OO Buormanlaryağışmiktarının1000mm’ninaltınadüşmediğialanlardagörülmektedir.

OO Genişyapraklıağaçlarınbulunduğualtseviyelerzenginbirbitkiçeşitliliğinibarındırmaktadır.

OO BitkiçeşitliliğiEkvatoralormanlarkadarfazladeğildir.
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TAYGAORMANLARI

Çayırlarındışındakarasaliklimbölgelerinde,kışsıcaklıklarınındüşükolmasınadayanabilenağaç
türleriyetişmektedir.Özellikleçamtürleriningörüldüğübubölgelerdekiormanlara“Tayga”adıveril
mektedir.Buağaçtürlerikonikşekillerindendolayıkoniferormanlarolarakdaadlandırılır.

OO Oldukçadayanıklıolduklarından,kâğıtvekeresteüretimindedeğerlendirilirler.

OO İskandinavya,KanadaveSibirya’dagenişalanlarkaplarlar.

B.ÇALITOPLULUKLARI

MAKİLER

Akdeniziklimbölgesininanabitkiörtüsükızılçamormanlarıdır.Kızılçamlarınortadankalkmasıy
laoluşankısaboyluağaççıkveçalıtopluluklarınamakiadıverilir.

OO Makilerzeytin,defne,kocayemiş,zakkumgibitürlerdenoluşmaktadır.

OO Makilerözelliklekışmevsimindeyaprağınıdökmeyenveyeşilkalanbitkilerdenoluşmaktadır.

OO İnsan tahribatımakilerindeyeryerortadankalkmasınanedenolmuştur.Buralardadahakısa
boyluçalılaryanigariglerortayaçıkmıştır.
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GARİG

Akdeniziklimkuşağındamakilerintahripedilmesiiledahakısadikenliçalıtopluluklarıortayaçı
kar.Bunlaragarig(Frigana)adıverilir.BaşlıcatürleriAbdestBozan,Lavanta,Fundagibiçalılardır.

PSÖDÖMAKİ

Ormantopluluklarınıntahripedilmesiileortayaçıkanikincilağaçtopluluklarıdır.Bunlarınmaki
vegariglerdenfarkıdahanemliormanalanlarındagörülmeleridir.Ayrıcaboyutolaraknormalorman
ağaçlarınayakındırlar.Fakattahripedilmişbirormanalanıaslailkşeklinialamaz.Psödömakilerinen
önemlitürleriormangülü,karaçalıvekızılcıktır.

C.OTTOPLULUKLARI

SA VAN LAR

Yağmurormanları ileçöllerarasındayeralan,genellikleot topluluklarındanoluşan,kuraklığa

dayanıklıçalılarındagörüldüğübitkitopluluklarınasavandenilmektedir.

OO Yağmurormanlarıkadarfazlavedüzenliyağmuralmadıklarıiçindahaseyrekvekısaağaçveça

yırtopluluklarıortayaçıkmıştır.Savanlarçöllereyaklaşıldıkçastepleredönüşürler.

OO Kuraksavanbölgelerininakarsuboylarındadarvegenişşeritlerhalindeormanlararastlanır.Ge

nelliklepalmiyeveşemsiyeağaçlarındanoluşanbuormanlaragaleriveparkormanlarıdenil

mektedir.

OO Savanlarkışaylarındasarararakortadankalkarlar.

ÇÖLBİTKİLERİ

Çölortamlarıfarklıözelliklerinedeniylecanlıyaşamınasondereceelverişsizkoşallarasahiptir.

OO Uzunyıllaryağmurdüşmeyenbualanlardaancakuzunsürekuraklığadayanabilenbitkilerve
otlaryetişebilir.

OO Çölbitkilerininentipikörneğikaktüsdür.Gövdesindesuyumuhafazaetmeveuzunyıllarsusuz
yaşayabilmeözelliğinesahipolankaktüslerçölortamınınvazgeçilmezunsurlarıdır.Ancakkak
tüsler,yalnızcaKuzeyAmerikaçöllerindegörülmektedir.

OO Sukaynaklarınınbulunduğualanlarava hadenir.Vahalardahurmaağaçlarınarastlanmaktadır.
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STEPLER

Stepiklimindeyağışmiktarıoldukçadüşüktür.Düşükyağıştutarıormanoluşumunaizinvermez.
Bunedenlestepbölgelerindeyıliçindeyalnızbirveyaikimevsimyeşilkalabilenottopluluklarıgörü
lür.Buottopluluklarınastepadıverilmektedir.

OO Steptopluluklarıgenellikleoldukçaküçük,yazaylarındasararan,tohumlubitkilerdir.

OO Geven,yavşanotu,üzerlik,çobanyastığıvekekikenönemlitürleridir.

OO SteplergeçmişteormanolanalanlarıntahripedilmesiileoluşmuşsabunaAntropojen Bozkır 
adıverilir.

ÇA YIR LAR

Dağlık alanlarda bit
kiler sıcaklık ve kar örtüsü
nedeniyle uzun süre varlık
gösteremezler.Yalnızcayaz
aylarındabualanlardaçayır
topluluklarıortayaçıkar.Bu
bitkilere “Alpin çayırlar” 
veya“dağ çayırları”denil
mektedir.
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OO ÇayırtopluluklarıaynızamandasertkarasaliklimbölgelerindeTaygaormanlarınınbulunmadığı
alanlardagörülürler.

OO Sıcaklığınazolmasıveyazmevsimindeyağışlarıngörülmesibitkiörtüsününuzunboyluotlar
danoluşmasınayolaçmıştır.

OO Yükseltiyebağlısıcaklıkdüşüşündenbelirlibirseviyedensonraormanörtüsügörülmez.Busevi
yeye“ormanüstsınırı”denilmektedir.Ormanörtüsününortadankalkmasınınsebebiaşırıyük
seltidendolayıortayaçıkandüşüksıcaklıkveoksijenyetersizliğidir.

TUNDRALAR

Soğuğakarşıdayanıklıottopluluklarıdır.Yılınbirkaçayıhayatbulabilmektedirler.

OO Yazmevsimindedonmuştoprağınçözülmesiileyeşerenbuotlarkışaylarındaortadankalkar.

OO Ağaçtürübitkilertundrabölgesindeyetişmez.Kısaot,likenveyosunlarbaşlıcatundratürleridir.

OO Kanada,KuzeySibiryavebuzörtüsününolmadığıkutupyörelerindegörülmektedir.

Dünyadakibaşlıcabitkitopluluklarınındağılışı
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BİTKİTOPLULUKLARININENLEMSELDEĞİŞİMİ

Bitkiler Dünya üzerinde
enlem değerlerine bağlı ola
rak değişime uğramaktadır.
Bu değişim yandaki şekilde
açıklanmıştır. Ekvatordanku
tuplara doğru gidildiğinde
değişen sıcaklık, yağış gibi
etkenler, bitki toplulukları
nın birbirinden bağımsız ve
genellikle sınırları çizilebilen
gruplara ayrılmasına yol aç
mıştır. Ayrıca enleme bağlı
olarak ortaya çıkan değişim bit
kilerinboyut, yapı ve yayılımözel
liklerini de belirlemektedir. Ekvatoral
kuşakta yağmur ormanları aşırı derece
de sık ve dev bitkilerden oluşurken, tun
drakuşağındabitkiler2030cm’yigeçmezler.
Kutupçevrelerindesıcaklıkdaimasıfırınaltında
olduğundanburalardabitkilerinyetişebilmesiiçin
gerekliortamkoşullarıyoktur.

OrmanAltSınırı-OrmanÜstSınırı– 

Bitki ÜstSınırı

Yükseltiyebağlıolarakbitkitopluluklarıkatmanlaraayrılmaktadır.Bukatmanlaryükseltinin
yanısıranemlilikvesıcaklıkkoşullarınabağlıolarakdadeğişimgöstermektedir.Ormantopluluk
larınınortayaçıktığıenalçakyükselti“ormanaltsınırı”kavramıileifadeedilir.Yağışınfazlaolduğu
yerlerdeormanaltsınırıdahadüşükbirseviyedengeçer.Yükseldikçesıcaklıkdeğerleriazalmak
tadır.Dolayısıylabelirlibirseviyedensonraağaçtürübitkilerinyetişebilmesiiçingerekenyağış
vesıcaklıkkoşullarıyoktur.Buseviyedeormanbelirginbiçimdesonaermektedir.Ormanıngö
rüldüğüenyüksekseviyeormanüstsınırıolarakadlandırılmaktadır.Bazıyüksekdağlardaorman
topluluklarınınüzerindealpinottopluluklarıvardır.Eğerdağınyükseltisibitkiyetişmesineolanak
tanımayacakkadaryüksekbirseviyeyeulaşıyorsa,buradabitkilersonaerer.Buseviyebitkiörtüsü
üstsınırıolarakadlandırılmaktadır.Ormanvebitkiörtüsüüstsınırıekvatordankutuplaragidildik
çealçalmaktadır.70ºKuzeyEnlemindenitibarenbitkitopluluklarınarastlanmaz.Ormanüstsınırı
karasallığabağlıolarakdadeğişimgösterebilmektedir.Türkiye’deAkdenizBölgesindeormanüst
sınırı2400metredengeçerken,karasallığınçokşiddetliolduğuDoğuAnadolu’dabuseviye2800
metreyekadarçıkabilmektedir.Yüksekyerleringüneşenerjisindenfaydalanmaolanaklarınınfazla
olması,bitkiyetişmesüresikısaolmasınarağmenbölgedeormanlarındahayükseklereçıkabilme
sinisağlamaktadır.

BİLGİ 
NOTU
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1. Bitki örtüsünün yayılışı üzerinde en fazla etki
liolan faktöraşağıdakilerdenhangisindedoğru
olarakverilmiştir?

A) Top rak B) Za man C) Ana ka ya
	 D)	İk	lim	 E)	Rüz	gar

2. 	Or	man	la	rın	tah	ri	bi	so	nu	cun	da	or	ta	ya	çı	kan	bu	tip	bit
ki	le	rin	en	önem	li	üye	le	ri	ma	ki,	ga	rig	ve	psö	dö	ma	ki	dir.
Yukarıda özellikleri verilen bitki örtüsü formas
yonuaşağıdakilerdenhangisidir?

A)	Ça	lı	 B)	Ot	 C)	Or	man
	 D)	Step	 E)	Tay	ga

3. 	–	 Bit	ki	nin	en	önem	li	bes	len	me	ala	nı	dır.
–	 Do	ku	su,	ya	pı	sı	ve	mi	ne	ral	bi	le	şi	miy	le	bit	ki	ya	şa

mın	da	bü	yük	önem	ta	şır.
Yukarıdabaşlıcaözellikleriverilenvebitkiyaşa
mı içinbüyükönemtaşıyandoğalortamaşağı
dakilerdenhangisindedoğruolarakverilmiştir?

A)	At	mos	fer	 B)	Top	rak
C)	Hidrosfer	 D)	Yer	yü	zü	Şe	kil	le	ri

	 E)	Bi	yos	fer

4.  

Dünyanın coğrafi özellikleri düşünüldüğünde
haritaüzerindeverilennoktalardanhangilerinde
genişyapraklıyağmurormanlarıgözlenir?

A)	Yal	nız	I	 B)	II	ve	II	I	 C)	Yal	nız	II	I
	 D)	IV	ve	V	 E)	Yal	nız	V

5. Türkiye’deözellikleAkdenizikliminingörüldüğü
sahaların birincil bitki örtüsü olmamasına rağ
men, kızılçam ormanlarının insan tahribatı ile
ortadan kalkması sonucunda ortaya çıkan kısa
boyluçalıtopluluklarınaneadverilir?

A)	Sa	van	 B)	Ga	rig	 C)	Ça	yır
	 D)	Step	 E)	Ma	ki

6.  

Yukarıdaverilendünyaharitasıüzerindekırmızı
renklegösterilenalanlardaaşağıdakibitkiörtüsü
topluluklarındanhangisigözlenmektedir?

A)	 Mu	son	Or	man	la	rı
B)	 Sa	van	lar
C)	 Tay	ga	Or	man	la	rı
D)	 Ek	va	to	ral	Yağ	mur	Or	man	la	rı
E)	 Ilı	man	Ku	şak	Ka	rı	şık	Or	man	la	rı

7. Musonbitkiörtüsüileilgiliolarak;
I.	 Özel	lik	le	Çin,	Hin	dis	tan’ın	do	ğu	ke	si	mi	ve	En	do

nez	ya’da	göz	le	nir.
II.	 Yaz	kış	yap	rak	dök	me	yen	sık	ağaç	lar	dan	olu	şur.
III.	 Or	man	al	tı	bit	ki	ör	tü	sü	ol	duk	ça	sık	tır.
IV.	 Tür	 ba	kı	mın	dan	 tropikal	 yağmur	 ormanlarına	

göre	fa	kir	dir.
V.	 Ya	ğı	şın	azal	dı	ğı	alan	lar	da	sa	van	lar	göz	len	mek

te	dir.
bilgilerinden hangisinin doğru olduğu söylene
mez?

A)	I	 B)	II	 C)	II	I	 D)	IV	 E)	V
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8. Ormanörtüsününtahripedilmesisonucundaor
tayaçıkanveülkemizdeözellikleİçAnadoluBöl
gesi’ndeyaygınolarakgözlenenottoplulukları
naneadverilir?

A)	Step	 B)	Sa	van
C)	An	tro	po	jen	Boz	kır	 D)	Tay	ga

	 E)	Tun	dra

9.  

Dünyaharitasıüzerindeverilenalanlardagözle
nenbitkiörtüsütopluluklarıileilgiliolarak;

I.	 Tro	pi	kal	Yağ	mur	Or	man	la	rı,
II.	 Çöl	For	mas	yon	la	rı,
III.	 Tay	ga	Or	man	la	rı,
IV.	 Ilı	man	Ku	şak	Ka	rı	şık	Or	man	la	rı
şeklindeyapılaneşleştirmelerdenhangileriyan
lıştır?

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

10.  

Yukarıda yağış ve sıcaklık grafiği verilen bölge
ileilgiliolarakaşağıdaverilenbilgilerdenhangisi
yanlıştır?

A)	 Ek	va	to	ral	ku	şak	ta	yer	al	mak	ta	dır.
B)	 Top	lam	ya	ğış	mik	ta	rı	1500	mm’nin	üze	rin	de	dir.
C)	 Gü	neş	ışın	la	rı	yıl	da	iki	kez	dik	gel	di	ği	için	ni	san	

ve	ey	lül	çok	sı	cak	ve	ya	ğış	lı	dır.
D)	 Bit	ki	ör	tü	sü	nü	sa	van	lar	mey	da	na	ge	ti	rir.
E)	 Ağaç	la	rın	bo	yu	4045	met	re,	or	man	al	tı	bit	ki	le	ri	

ise	bir	kaç	yüz	met	re	bo	yun	da	dır.

11.  

Yukarıdayıllıksıcaklıkveyağışözelliklerigöste
rilenbölgedeaşağıdaverilenbitkilerdenhangisi
yaşamınısürdürebilir?

A)	Kı	zıl	çam	 B)	Ka	ra	çam	 C)	Zey	tin
	 D)	Kak	tüs	 E)	Kau	çuk	Ağa	cı

12.  

Yu	ka	rı	da	ki	Dün	ya	ha	ri	ta	sı	 üze	rin	de	ba	zı	mer	kez	ler	
gös	te	ril	miş	tir.

Yukarıdayağışvesıcaklıközellikleriverilenalan
dünyaharitasındakaçnumarailegösterilmiştir?

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

12345678910
DABBEDBCED
1112
DE
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1. Geven,üzerlik,çobanyastığıvekekikgibibitki
ler aşağıda verilenbitki örtüsü formasyonların
danhangisininiçindeyeralır?

A)	Step	 B)	Tay	ga	 C)	Tun	dra
	 D)	Ma	ki	 E)	Çöl

2. Doğal iklim koşulları düşünüldüğünde, Türki
ye’deaşağıdaverilenbitkitopluluklarındanhan
gisininbulunmasıbeklenir?

A)	 Ka	rı	şık	Yap	rak	lı	Or	man
B)	 Mu	son	Yağ	mur	Or	ma	nı
C)	 Tro	pi	kal	Yağ	mur	Or	ma	nı
D)	 Tay	ga	Or	ma	nı
E)	 Man	grov	Or	ma	nı

3.  

Yukarıdaverilendünyaharitasındaaşağıdakiler
denhangisinincoğrafidağılışıgösterilmiştir?

A)	Tay	ga	la	rın
B)	Tun	dra	la	rın
C)	Tro	pi	kal	yağ	mur	or	man	la	rı	nın
D)	Mu	son	Or	man	la	rı	nın
E)	Çöl	bitkilerinin

4. 	Sı	cak	lık	ih	ti	ya	cı	nın	faz	la	ol	du	ğu	ko	şul	lar	da	ya	şa	mı	nı	
sür	dü	ren	bit	ki	le	re	me	ga	term	adı	ve	ril	mek	te	dir.
Aşağıdakiağaçtürlerindenhangisimegatermle
reörnekolarakgösterilebilir?

A)	Kı	zıl	çam	 B)	Sa	rı	çam	 C)	Ça	yır
	 D)	Step	 E)	Sa	van

5. 	Aşa	ğı	da	ki	 gra	fik	te	 Ku	zey	 ya	rım	kü	re	de	 yer	 alan	 bir	
mer	ke	zin	ik	lim	özel	li	kle	ri	gös	te	ril	miş	tir.

Bumerkezdegörülenanabitkitopluluğuaşağı
dakilerdenhangisindedoğruolarakverilmiştir?

A)	Tundra	 B)	Karma	orman
C)	Step	 D)	Garig

	 E)	Maki

6.  

Yukarıdaiklimözelliklerigösterilenbölgedeaşa
ğıda verilen bitki topluluklarından hangisi göz
lenmektedir?

A)	 Mu	son	Yağ	mur	Or	man	la	rı
B)	 Sa	van	lar
C)	 Ok	ya	nu	sal	Ka	rı	şık	Or	man	la	rı
D)	 Ma	ki	ler
E)	 Ek	va	to	ral	Yağ	mur	Or	man	la	rı

7. Ülkemizde2200metredendahayüksekalanlarda
aşağıdaverilenbitkilerdenhangisigözlenir?

A)	Ma	ki	 B)	Or	man
C)	Boz	kır	 D)	Al	pin	ça	yır	la	rı

	 E)	Tay	ga	lar
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8.  

I.	 Tay	ga	or	man	la	rı	yay	gın	ol	du	ğun	dan	ül	ke	eko	no
mi	le	rin	de	or	man	cı	lı	ğın	pa	yı	faz	la	dır.

II.	 Ya	ğış	ve	gü	neş	len	me	yıl	 için	de	sü	rek	li	 faz	la	ol
du	ğun	dan	plan	tas	yon	ta	rı	mı	ya	pı	lır.

III.	 Dün	ya	nın	 en	 yük	sek	 alan	la	rın	dan	 ol	du	ğun	dan	
bit	ki	ya	şa	mı	yok	tur.

Özellikleri verilen alanlar haritada sırasıyla kaç
numarailegösterilmiştir?

 I II II I ——— ——— ———
A)   A B C
B)   C B A
C)   A C B
D)   B C A
E)		 	 B	 A	 C

9. 	Alen,	“Be	nim	ya	şa	dı	ğım	yer	de	de	niz	ke	na	rın	da	ge
niş	yap	rak	lı	bü	yük	ağaç	lar	var	dır.	De	niz	den	uzak	la
şıl	dık	ça	 bit	ki	 ör	tü	sü	 de	ği	şir.	 Ön	ce	 Ka	rı	şık	 yap	rak	lı	
ağaç	la	rın	oluş	tur	du	ğu	or	man	lar	son	ra	da	 iğ	ne	yap
rak	lı	ağaç	lar	gö	rü	lür.	”	de	miş	tir.
Alen’inülkesiileilgiliolarakverdiğibilgidenyola
çıkarak;

I.	 Ül	ke	de	bit	ki	çe	şit	li	li	ği	faz	la	dır.
II.	 Yük	sel	ti	de	ği	şi	mi	faz	la	dır.
III.	 Ya	ğış	mik	ta	rı	az	dır.
gibibilgilerdenhangilerisöylenemez?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	II	I
	 D)	I	ve	II	 E)	II	ve	II	I

10. 	Yan	da	ve	ri	len	tab	lo	da	
or	ta	ku	şak	ta	yay	gın	
ola	rak	gö	rü	len	bit	ki	
top	lu	luk	la	rı	ve	ril	miş	tir.

BunagöreXilegösterilenalanaaşağıdakilerden
hangisigelmelidir?

A)	Tun	dra
B)	Tay	ga
C)	Ça	yır
D)	Mu	son	Or	ma	nı
E)	Ek	va	to	ral	Yağ	mur	Or	ma	nı

11.  

Yukarıda yağış ve sıcaklık ortalamaları verilen
alanların karakteristik bitki toplulukları aşağıda
verilen bitki formasyonları ile eşleştirildiğinde
aşağıdakilerdenhangisiaçıktakalır?

A)	Ek	va	to	ral	Yağ	mur	Or	ma	nı
B)	Mu	son	Or	ma	nı
C)	Kı	zıl	çam	Or	ma	nı
D)	Tun	dra
E)	Tay	ga	Or	ma	nı

12. Bazıbitkitopluluklarıdaimayeşilkalır.

I.	 Tay	ga,
II.	 Step,
III.	 Tro	pi	kal	Or	man,
IV.	 Sa	van,
V.	 Mu	son	Or	ma	nı
Yukarıdakilerdenhangileribudurumaörnekola
rakgösterilebilir?

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

13. Aşağıda verilen bitki kuşaklarından hangisinde
canlı tür sayısı ve bitki çeşitliliği diğerlerinden
çokdahaazdır?

A)	Ek	va	to	ral	Yağ	mur	Or	ma	nı
B)	Mu	son	Or	ma	nı
C)	Tay	ga	Or	ma	nı
D)	Step	ler
E)	Sa	van	lar
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14.           
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Yukarıda coğrafi koordinatları verilen alanlarda
görülen bitki formasyonları ile ilgili olarak aşa
ğıdayapılaneşleştirmelerdenhangisiyanlıştır?

A)	I.	Ma	ki	 B)	II.	Sa	van
C)	II	I.	Kar	ma	Or	man	 D)	IV.	Step

	 E)	V.	Tro	pi	kal	Or	man

15. 
I III

II

II

IV

V

Yukarıdaki işaretli alanların hangisindegörülen
iklimtipininbitkiörtüsüyılboyuncayapraklarını
dökmeyengenişyapraklıormanlardanoluşur?

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

16. Aşağıda	bir	bölgenin	coğrafi	koordinatları	verilmiştir.	

30 60

50

20

Yukarıdaenlemveboylamdeğerleriverilentara
lıbölgedeaşağıdaverilenbitkitopluluklarından
hangisigörülmez?

A)	Step	 B)	Orman	 C)	Maki
	 D)	Tundra	 E)	Tayga

17. Aşağıda	bir	yörenin	yağış	ve	sıcaklık	grafiği	verilmiş
tir.

30

20

10

°C mm
300

250

200

150

100
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0

Buyöredegörüleniklimtipivebitkiörtüsüaşa
ğıdakilerdenhangisindeverilmiştir?

A)	 Muson	–	Orman
B)	 Okyanusal	–	Karışık	orman
C)	 Akdeniz	–	Maki	
D)	 Karasal	–	İğne	yapraklı	orman	
E)	 Ekvatoral	–	Yağmur	orman	

18. 

I

II

III

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış olan sa
halardaki doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden
hangisindesırasıylaverilmiştir?

  I II III
  ––––––––– ––––––––– –––––––––
A)	 	 Savan	 Maki	 Tayga
B)	 	 Yağmur	ormanı	 Maki	 Step
C)	 	 Step	 Kaktüs	 Tundra
D)	 	 Yağmur	ormanı	 Step	 Tayga
E)	 	 Orman	 Tundra	 Step

12345678910
AAEEABDECC
1112131415161718
DEDDBDCB
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BİTKİÇEŞİTLİLİĞİNİETKİLEYENFAKTÖRLER

İklim

Ülkemizdeüçiklimtipivebunlarabağlıçoksayıdaaltiklimtürününgörülmesibitkiörtüsüçe
şitliliğininzenginolmasınısağlamıştır.Biriklimtürününhakimolduğualanlarda,oiklimeözgübitki
topluluklarıyaşamaktadır.

YerŞekilleri

Yer şekilleri özellikle eğimvebakı özellikleri ilebitkileringelişimindeoldukçaetkilidir.Ayrıca
dağlarınuzanışyönüveyükseltisibitkikuşaklarınınoluşmasınayolaçmıştır.Yüksekdağlar,darvede
rinvadiler,genişhavzalarfarklıtürleringelişmesineolanaksağlamıştır.

Yükselti

Yükseltiyebağlıolaraksıcaklıkdeğerleridüşerancakbellibiryükseltiyekadaryağışmiktarıartar.
Busayedebitkileryükseltikatlarıboyuncaçeşitlikuşaklaroluştururlar.Derinçukurluklarmikroklima
alanlarıoluşturduğundanbitkizenginliğiniarttırmaktadır.

ToprakYapısı

Topraktürlerininçeşitliliğibitkitürlerininçeşitliliğiniolumluyöndeetkiler.Türkiyeiklim,yerşe
killerivejeolojikyapısınedeniyletoprakçeşitliliğininfazlaolduğubirülkedir.

JeolojikEvrim

Anadoluortakuşağıngüneyindeyeralmaktadır.Uyguncoğrafikonumununyanısıraözellikle
buzulçağlarındayaşanandeğişimAnadolu’nunbitkizenginliğiniolumluyöndeetkilemiştir.Kuzeyde
Sibiryakökenlibitkiler,güneydeEkvatoralkuşağınbitkileri,içkesimlerdeiseTuranÖnAsyabitkileri
ningörülmesijeolojikevriminbirsonucudur.

Canlılarınetkisi

Ülkemizdecanlıtürlerininfazlaolmasıbitkiörtüsüzenginliğiniolumluyöndeetkilemiştir.Ancak
binlerceyıldıriskânalanıolanAnadolu,bitkitahribatınınfazlaolduğubiryerdir.

TÜRKİYE’DEBİTKİÇEŞİTLİLİĞİ
TürkiyebitkiçeşitliliğibakımındanDünya’dasayılıülkelerdenbiridir.Dünya’dabitkiçeşitliliğinin

enfazlaolduğubölgelerekvatoralyağmurormanlarıvedünyanındiğerbölgelerindenizoleolmuş
adalardır.BunundışındakiülkeleriçindeenfazlabitkitopluluğunasahipülkeTürkiye’dir.Türkiyebu
noktadakomşularıolanYunanistan’ınikikatı,İran’ın1/3’denfazlabitkitürünesahiptir.

EndemikbitkilerDünya’dayalnızcabirbölgedegörülenyayılımalanıçokdarbitkitoplulukları
dır.EndemikbitkitürlerininsayısıbakımındandaTürkiyeoldukçazengindir.
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TÜRKİYE’DE 
BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN 
ÖZELLİKLERİ VE 
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TEMELKAVRAMLAR
KozmopolitBitki:Farklı iklimveortamkoşullarındayaşamınısürdürebilenbitkilerekoz

mopolitbitkidenir.

ReliktBitki:Geçmişjeolojikdönemlerdeçokgenişyayılımalanınasahipolmasınarağmen
günümüzdesınırlıalanlardagörülenkalıntıbitkilere“reliktbitki”denir.

EndemikBitki:Ancaksınırlıbiralandayaşayanveyeryüzünündiğerkısımlarındarastlan
mayanbitkilereendemikbitkiadıverilir.DiğerbirifadeileDünya’dayalnızcabiryerdeyetişen
bitkilerdir.Ancakendemikalanlarınboyutudeğişkendir.Bualanbirovaolabileceğigibibirkıta
daolabilir.

VejetasyonDönemi:Bitkinintopraktançıkarak,tohumverebileceğidönemekadargeçen
sürecevejetasyondönemidenir.

AntropojenBozkır:İnsantahribatısonucundageçmişteormanolanbiralanın,bozkıradö
nüşmesiileortayaçıkanbozukbitkitopluluğudur.

Garig:Kızılçamvemakitopluluklarınıntahripedilmesiileortayaçıkançokkısaboylu,diken
liçalıtopluluklarıdır.

Psödomaki:Makibenzeriağaçlıçalıtopluluklarıdır.YağışmiktarınınyüksekolduğuKarade
nizkuşağındagörülmektedirler.

BİLGİ 
NOTU

Türkiye’deEndemikBitkiÇeşitliliğininFazlaOlmasınınNedenleri

OO Türkiyeenlemselolarakortakuşaktayeralmaktadır.Bunedenlehemkuzeysektörlühemdegü
neysektörlühavakütlelerininetkisineaçıktır.

OO Türkiyeüçkıtanınkesiştiğibirköprüdurumundadır.Türkiye’ninbuözelliğibitkigöçlerininve
değişimininülkemiztopraklarıüzerindeyaşanmasınısağlamıştır.

OO Türkiye’dedağlardoğubatıyönündebüyükbirsetoluşturur.Özelliklekıyıbölgelerdedağların
kıyıyaçokyakınveparaleluzanmasınedeniylekıyıileiçkesimlerarasındakısamesafelerdebü
yükdeğişimlergörülmektedir.BufarklılıkTürkiye’deüçfarklıbitkiailesinemensuptürlerinyayı
lımgöstermesinisağlamıştır.

OO Türkiye’debatıdandoğuyadoğruyükseltiartarve5100metrelikbiryükseltideğişimiyaşanır.
Yükseltininbelirliyönlerdevekısamesafelerdehızladeğişmesibitkitürlerininkatlaşmasınısağ
lamıştır.
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OO Türkiye’dedarvederinvadilerle,çokderinhavzalarınbulunmasıbazıtürlerinyokolmadangü
nümüzekadarulaşmasınısağlamıştır.Örneğin,Iğdırçukurluğubölgedeendemiktürlerinyaşa
dığıönemlikorunaklısahalardanbiridir.

OO Türkiye’dekarstik,metamorfikvevolkanikarazileringörülmesiendemikbitkilerinyaygınolma
sınısağlamıştır.Anakayayapısınınfarklılıkları,bukayalardanbeslenentürlerindedeğişmesine
yolaçmaktadır.

OO Türkiyebuzulçağlarındanfazlaetkilenmemiştir.Busayedepekçokbitkitürüyokolmaktankur
tulmuştur.AyrıcabudönemdekuzeydengüneyedoğrugöçedenbitkitopluluklarıiçinTürkiye
doğalbirsığınakolmuştur.

TÜRKİYE’DEBİTKİFORMASYONLARI
Boyutlarıikimetredendahauzun,belirlibirsıklıklabiraradabulunanağaçtopluluklarındanolu

şanbitkiörtüsüneormandenir.Birbölgedeormanoluşumubölgeniniklimvetopraközellikleriile
ilgilidir.Ormanlar400mm’dendahafazlayağışalanveensıcakayınınsıcaklıkortalaması10°C’den
dahayüksekalanlardaoluşabilmektedir.Ormanlaryaprakşekillerinegöresınıfandırılırlar.Bunlar;

OO Genişyapraklıağaçlardanoluşan;GenişYapraklıOrmanlar

OO İğneyapraklıağaçlardanoluşan;İğneyapraklıOrmanlardır.

Genişyapraklılarsıcaklıkveyağışmiktarınınfazlaolduğualanlardagörülür.İğneyapraklılarise
sıcaklıkveyağışkoşullarınındahadüşükolduğualanlaraadapteolmuşbitkilerdir.

Ormanlarşuşekildedesınıfandırılabilir.

OO Daimayeşilkalanormanlar

OO Yaprağınıdökenormanlar

Daimayeşilkalanormanlarhemsıcakhemdesoğukkuşaktagörülebilmektedir.Ekvatoralor
manlar ile tayga (konifer) ormanları budurumaörnektir. Yaprağınıdökenormanlar isemevsimsel
olaraksıcaklıkdeğerleridüştüğündekendinikorumakamacıylahacminiküçültenağaçlardanoluş
maktadır.Buağaçlarkışaylarındayaprağınıdökerkenyazaylarındayeşilkalırlar.Musonormanlarıile
ılımankuşakgenişyapraklıormanlarıbunlaraörnektir.

Ülkemizdeormanalanlarıtoplamarazinin%25’ikadardır.EngenişormanalanıKaradenizBölgesi’nde,
enazormaniseGüneydoğuAnadoluBölgesindegörülmektedir.

I.KARADENİZORMANLARI

Ülkemizdekiormanların%32’siKaradenizBölgesi’ndeyeralır.KaradenizBölgesi’nindenizeba
kankuzeykesimindeormanlaroldukçasıkvegürdür.Buradaormanörtüsününoldukçasıkolmasında
yılboyubolyağışalmasıveuygunsıcaklıkkoşullarıetkiliolmuştur.KaradenizBölgesi’ndeormanlar
alçaktanyükseğedoğru tabakalıbirdurumgösterirler.Kıyıdagenişyapraklıağaçlardanoluşanor
manlar,ortakatmandakarmayapraklıormanlar,yüksekteiseiğneyapraklıormanlarolarakkarşımıza
çıkarlar. Karadeniz Bölgesininbu kesiminde 01000metreler arasındageniş yapraklılar, 10001500
metrearasındakarmayapraklılar,15002000metrearasındaiseiğneyapraklılargörülür.Zamanza



1
0
. 
S

ın
ıf

TÜRKİYE’NİN TOPRAK-SU-BİTKİ VARLIĞI

COĞRAFYA - 10

konu anlatımlı

6. 
ÜNİTE

206206

manbutabakalararasındafarklıağaçtürlerinerastlanabilmektedir.KaradenizOrmanlarıbaşlıcaüç
grupaltındaincelenebilir.

a.GenişYapraklıOrmanlar

Genişyapraklıağaçlardanoluşanormanlarbölgeninkuzeykesiminde01000metrelerarasın
dagörülmektedir.Buormanlarkendiiçindebüyükçeşitlilikgöstermektedir.Ancakbuormanlarınen
önemliağaçtürü“Kayın”ağaçlarıdır.YıldızDağları,KüreCanikDağları,Rize,Ordu,Giresundağlarının
kuzeyebakanyamaçlarındakayınağaçlarıoldukçayaygındır.Kayınağaçlarıçokdeğerliolupmobilya
sanayisinehammaddeoluşturmaktadır.Bunundışındameşe,dişbudak,karaağaç,kestanevegürgen
gibiağaçtürlerigörülmektedir.

b.KarmaYapraklıOrmanlar

Bölgede10001500metrelerarasındagörülür
ler.Hemiğnehemdegenişyapraklıağaçlarıbirara
da barındırırlar. Bu bakımdan tür çeşitliliği oldukça
fazladır.

c.İğneYapraklılar

Nemlisoğukiklimkoşullarınınyaşandığı1500
2000metreyükseltileriarasındasafbiçimdegörülür
ler. Ancak iğne yapraklılar bölgede 1000metreden
yüksekkesimlerdeanaağaçtopluluklarınıoluşturur.
Bunlardan enönemli ağaç türü Sarıçamlardır. Bolu,
Aladağ, Köroğlu, IlgazDağlarında ve TokatGümüş
hanearasındakibölgedeyaygınolarakgörülmekte
dirler.Bölgedeyaygınolarakgörülenbirdiğertürler
iseLadin,sarıçam,gürgen,karaçamağaçlarıdır.

2.BATIANADOLUORMANLARI

BatıAnadoluOrmanlarıMarmaraveEgeBölge
si’ndeyeralanormanlardanoluşmaktadır.Bubölge
lerdeyeralanormanlarikianagruptaincelenmekte
dir.

a.GenişYapraklıOrmanlar

Batı Anadolu ormanlarında en fazla görülen
ağaçtürlerimeşevekayınağaçlarıdır.Buağaçlargenellikleplatoalanlarındavedağlarınaltyamaçla
rındagörülmektedir.MeşeormanlarıGüneyMarmaraovalarınınçevresinde,SarosKörfezikıyılarında,
EgeBölgesi’ninortakesimlerindekidağlıkalanlardagörülmektedir.KayınormanlarıiseSamanlıDağ
ları,KapıdağYarımadası,Murat,Demirci,Alaçamdağlarıilevadileriniçkısımlarındagörülmektedir.

b.İğneYapraklıOrmanlar

Bölgede2000metreyekadarkızılçamvekaraçamormanlarıyaygınolarakgörülmektedir.Kızıl
çamlaryağışın600mm,sıcaklığınise1218°Carasındaolduğualanlardagörülenbirağaçtürüdür.
Soğuğakarşıdayanıksızdır.Ege’ninbatıvegüneyinde,KoruDağlarıveGeliboluyarımadasındayaygın
olarakgörülmektedir.

900–2100metrelerarasında iseKaraçamağaçlarıgörülmektedir. Sıcaklığın8°C, yağışın500–
1000mmarasındadeğiştiğialanlarda,3040metreuzunluğaulaşabilenkaraçamlar,Uludağ’ıngüney
yamaçlarıveBozdağlarınbatısındagörülmektedir.

BatıAnadoluormanlarındakibirdiğer tür ise fıstıkçamlarıdır.Sıcaklığın1113°C,yağışın750
mm’den fazlaolduğualanlardagörülenbir ağaç türüdür. EgeBölgesindeBergama’nınkuzeyinde,
Kozakçevrelerinde,Aydıngüneyinde,BeşparmakDağları’nınkuzeyyamaçlarındaveÇanakkaleçev
resindegörülmektedirler.

KarmayapraklıağaçtopluluklarıKarade
nizDağlarınınortakesimlerindebüyükbir

kuşakhalindegörülmektedir.

KaradenizDağlarıyoğunbirorman
topluluğunasahiptir.
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3.AKDENİZORMANLARI

Akdenizormanları;DalamanÇayındanbaşlayıp, İskenderun’undoğusunakadarolanbölgede
görülmektedirler.BuormanlarTürkiyeormanlarının%18’inioluştururlar.Akdeniz’deormankatlaş
masıKaradeniz’dekikadarbelirgindeğildir.Ancakgenellikledenizseviyesineyakınyerlerdemakiler,
bunlarınüzerindemeşelerdenoluşangenişyapraklılar,üstkesimlerdeiseiğneyapraklıkızılçamor
manlarıgörülmektedir.

a.GenişYapraklıOrmanlar

BölgedeTorosDağlarınınkuzeyyamaçlarıilevadilerintabanlarındagenişyapraklıağaçtoplu
luklarınarastlanmaktadır.Özelliklemeşe,kayınvegürgenağaçlarınınyaygınolduğubualanda,kızıl
cık,fındık,porsuk,dişbudakağaçlarıdagörülmektedir.

b.İğneYapraklıOrmanlar

01200metrelerarasındagenellikleKızılçamormanlarıyeralmaktadır.BölgedeTorosDağlarının
güneyebakanyamaçlarınınaltseviyelerinde,AntalyaveTekeyörelerindeyaygınolarakgörülmekte
dirler.Karaçamormanları12001800metrelerarasındagörülmektedir.TekeYarımadası,DavrasDağı,
GeyikDağlarıkaraçamlarınyaygınolarakgörüldüğüalanlardır.Buağaçtopluluğuilebirliktekatran
veköknarağaçlarıdagörülmektedir.Bölgede10002400metrelerarasında iseArdıçormanlarıgö
rülmektedir.Yinebölgedeçokdeğerlibirağaçtürüolansedirağaçları9002400metrelerarasında
görülmektedir.

4.İÇBÖLGEORMANLARI

TürkiyeOrmanlarının%7’siDoğuAnadolu,%2’siİçAnadoluBölgelerindeyeralmaktadır.Buböl
geleruzunsürenkışlar, sıcaklıkveyağışdeğerlerinindüşükolmasınedeniyleormanyetişmesi için
uygunkoşullarasahipdeğildir.Genelliklemeşeağaçlarındanoluşanbuormanların içkesimlerinde
soğuğadayanıklıçamtürlerinederastlanmaktadır.İçAnadoluormanlarınınenönemliörneğiYozgat
ileSivasarasındayeralanAkdağ’dagörülmektedir.Buormangeneldeardıçvemeşeağaçlarından
oluşmaktadır.

Akdenizkuşağındabitkikatlaşması 

AkdenizBölgesi’ndeenyaygınolarakgörülen
ağaçtürükızılçamlardır.

DoğuAnadoluveİçAnadolubitkiörtüsükesitleri.
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DoğuAnadolubölgesindeyaygınormantopluluklarıbulunmasınarağmenkiminedenlerlebu
ormanlarortadankalkmıştır.OrmanalanlarınınenönemlileriTunceliMercan(Munzur)Dağlarıçevre
sindeyeralanmeşetoplulukları,Sarıkamış’taAllahuekberDağlarıüzerindekitaygabenzeriSarıçam
ormanlarıdır.

GüneydoğuAnadoluBölge
sinin orman örtüsü olarak nitele
nebilecek alanları oldukça sınırlı
dır.YalnızcaGaziantepAdıyaman
arasındakimeşekızılçamağaçları
ileKaracadağeteklerindeyeralan
meşe toplulukları orman olarak
nitelendirilebilir.

MAKİ

AkdeniziklimikoşullarınıngörüldüğüalanlardaKızılçamormanlarınıntahripedilmesiileortaya
çıkankısaboyluçalıtopluluklarınamakiadıverilmektedir.Makilerzeytin,mersin,zakkum,kocayemiş,
demirhindi,mazı,pırnalmeşesi,bodurardıç,erguvangibi türlerdenoluşmaktadır.Buağaçlarkimi
yerlerdetektek,genellikledekarışıkgruplarhalindebulunurlar.Boylarıkısa,yapraklarıküçük,sertve
cilalı,yağlıvetüylüdürler.Genellikledenizseviyesinden500metreyekadarçıkarlar.Kızılçamlarıntah
ripolduğuyerlerdedahayükseklerdedegörülebilmektedirler.Akdeniz,EgeveGüneyMarmarakıyı
larında baskın bitki topluluklarıdır. Enlem ve sıcaklık değişiminin etkisiylemakiler Akdeniz’de 500,
Ege’de400,Marmara’da300m’yekadargörülebilirler.

GARİG(Frigana)

AkdenizveEgebölgelerindemakitopluluk
larınındatahripedilmesiileortayaçıkandizboyu
çalı topluluklarıdır. Bu bitkiler insan tahribatının
enüstdüzeyeulaştığıkıyıkesimlerdeyaygınola
rakgörülmektedir.

PSÖDÖMAKİ(YalancıMaki)

KaradenizBölgesi’ndeormantahribisonucundaortayaçıkanağaçtopluluklarıdır.Kışınbüyük
bölümüyaprağınıdökenbuağaçlargenelliklegenişyapraklıdır.KuzeyAnadoluDağları’nınkuzeyin
de1000metreyükseltiyekadarçıkabilmektedirler.Defne,yabanifındık,kestane,ıhlamur,kocayemiş,
sandal,menengiç,akçakesmeyalancımakilerinengüzelörnekleridir.

Türkiye’demakilerinyayılımalanları

Ormanalanlarınıntahripedilmesiile 
yaygınlaşanmakilerAntalyaçevresinde 

genişyerkaplar.

Türkiye’degariglerinyayılımalanları.
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BOZKIR

Yağış ve sıcaklık değerlerinin orman yetiş
mesi içinyetersizolduğualanlardagörülen,yılın
bir bölümünde yaşamını sürdürebilen ot toplu
luklarınabozkıradıverilir.Kekik,kılıçotu,gelincik,
çayırdikeni,geven,çobanyastığıbaşlıcaottürle
ridir. İlkbaharyağışları ileyeşerenbubitkilerbir
kaçayiçindesararakortadankalkarlar.Ülkemizde
engenişalankaplayanbitkitopluluklarıdır.Başta
İçAnadoluBölgesiolmaküzereGüneydoğuAnadolu,Do
ğuAnadolu ve kıyı bölgelerin iç kesimlerindegörülmek
tedirler.

ANTROPOJENBOZKIR

Ülkemizde içkesimlerdeyeralanmeşe,ardıçveka
raçamgibiağaçlardanoluşanormanların tahripedilmesi
ileoluşanbitkitürüdür.Genellikleçokseyrekağaçlarvebu
ağaçlarınarasındayeralanbozkırbitkilerigörülmektedir.
Küçükağaçtopluluklarıinsanetkisindenuzakkalmışdulda
yamaçlardavevadiiçlerindeyeralmaktadır.İçAnadolu’ya
bakan dağların yamaçları genellikle bu tip bozkırlardan
oluşmaktadır.

YÜKSEKDAĞÇAYIRLARI

Ülkemizde genellikle 1800 metreden daha yüksek
seviyelerdeKuzeydoğuAnadoluPlatolarıileKaradenizve
Akdeniz’deki yüksek dağlık alanlarda görülmektedirler.
Uzunsürensertkışkoşullarındakarörtüsüçokgeçyerden
kalkar.Ancakkarınerimesiylebirliktehızlauzayanottop
luluklarıortayaçıkar.Çayırlarınbozkırdanfarkı,hemuzun
boylu,hemdedahasıkolmalarıdır.

ORMANINFAYDALARI

Ormanların insan ve çevre sağlığına faydaları say
maklabitmez.Ülketopraklarınınyaklaşık%25’iormanlarla
kaplıolmasınarağmenbualanlarhızladaralmaktadır.Çoğunluklabualanlarülkemiziniklimkoşulları
nedeniyletekrareskihalinedönememektedir.Ancakbüyükçabalarlabualanlarınküçükbirbölümü
tekrarağaçlandırılabilmektedir.

OO Ormanlarhavayıtemizlemektedir.Özellikletozlarınemilmesindeormanlarınbüyükrolüvardır.

OO Ormanlarıngürültüyüazaltıcıetkilerivardır.

OO Ormanlarsıcakvesoğuğudengelerler.

OO Ormanlaryabanhayatınınvarlığınısağlayarakekolojikdengedeönemlibirdesteknoktasıdırlar.

OO Ormanlarbiyolojikdengeyikorur.

OO Ormanbitkileriyeraltısuyunudengeler.

Türkiye’debozkırlarınyayılımalanları.

Ormanörtüsününortadankaldırılması
ileAntropojenbozkırlarortayaçıkmak
tadır.Korunaklıyerlerdeeskiorman

parçalarınarastlanır.

Kars’taçayırlarbelirlidönemlerde 
biçilereköbeklerhalindetoplanır. 
Ottopluluklarıhayvancılıkiçin 

büyükönemtaşır.
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ORMANLARINEKONOMİKDEĞERİ

Ormanlardoğayıdengelemelerininyanısıraekonomikaçıdandabüyükönemtaşırlar.Orman
lardan;

OO Tomruk 

OO Madendireği

OO Sanayiodunu

OO Kağıt

OO Lif 

OO Yongaodunu

OO Mobilya 

OO Yakacaktemini

OO İnşaatmalzemesiolarakpekçokalandadeğerlendirilmektedir.

ORMANLARINKORUNMASI

OO Ormanlarıkorumanınöncelikletoplumsalbilinçlegerçekleşeceğibilinmeli,bununiçinhalkımız
bilinçlendirilmelidir.

OO Ormanalanlarındaateşyakılmamalı, sigara izmariti, şişevegözlükparçalarıormanalanlarına
bırakılmamalıdır.

OO Binavetarlayapımıiçinormantahribininönünegeçilmelidir.

OO Ormanvasfınıkaybetmişalanlarınyerleşmeyeaçılmasınınönünegeçilmelidir.

OO Ormanyangınlarısonrasındaortayaçıkanboşalanlarınağaçlandırılmasıiçinağaçlandırmakam
panyalarıyapılmalıdır.

OO Ormanalanlarınınbüyükbölümümilli park ve tabiat korumabölgelerinedönüştürülerekbu
alanlarkorumaaltınaalınmalıdır.

Ormanalanlarınıntahripedilmesindeenönemlifaktörlerormanyangınlarıve 
aşırıağaçkesimidir.
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1. Aşağıdaverilenbitkitopluluklarındanhangisiin
santahribatısonucundaortayaçıkmıştır?

A)	 Do	ğu	Ka	ra	de	niz	or	man	la	rı
B)	 Ak	de	niz	kı	zıl	çam	or	man	la	rı
C)	 İç	Ana	do	lu	an	tro	po	jen	boz	kır	la	rı
D)	 Gü	ney	do	ğu	Ana	do	lu	step	le	ri
E)	 Sa	rı	ka	mış	sa	rı	çam	or	man	la	rı

2.  

Haritadayayılımalanıgösterilenbirbitkiformas
yonuileilgili;
I.	 Kı	zıl	çam	 or	man	la	rı	nın	 tah	ri	bi	 so	nu	cun	da	 oluş

muş	tur.
II.	 Yaz	ku	rak	lı	ğı	na	kar	şı	da	ya	nık	lı	dır.
III.	 Mev	sim	lik	bit	ki	ler	olup,	ya	zın	or	ta	dan	kal	kar	lar.
bilgilerdenhangileriyanlıştır?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	II	I
	 D)	I	ve	II	 E)	II	ve	II	I

3. Aşağıda verilen bitki türlerinden hangisi maki
bitkitopluluğuiçindeyeralmaz?

A)	Zey	tin	 B)	Def	ne	 C)	Mer	sin
	 D)	Zak	kum	 E)	Ço	ban	yas	tı	ğı

4. 	Ka	ra	de	niz	 Böl	ge	si	nin	 ku	zey	 ya	maç	la	rın	da	 or	man	
alan	la	rı	çok	ge	niş	ya	yı	lım	ala	nı	bu	lur	ken,	iç	ya	maç
lar	da	bit	ki	ör	tü	sü	sey	re	lir	ve	boz	kı	ra	dö	nü	şür.
Budurumunortayaçıkmasında;

I.	 ba	kı,
II.	 de	ni	ze	gö	re	ko	num,
III.	 ya	ğış	tü	rü,
IV.	 ya	ğış	mik	ta	rı
gibifaktörlerdenhangilerietkiliolmamıştır?

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

5. 	Aşa	ğı	da	ül	ke	miz	de	yer	alan	beş	fark	lı	mer	ke	zin	ya
ğış	ve	sı	cak	lık	gra	fik	le	ri	ve	ril	miş	tir.
Bumerkezlerdenhangisininbitki örtüsü karma
yapraklıormanlarolabilir?

6. Türkiye’de bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olma
sındaaşağıdaverilenfaktörlerdenhangisininet
kisiyoktur?

A)	Top	rak	ya	pı	sı	nın	 B)	Je	olo	jik	ev	ri	min
C)	Coğ	ra	fi	ko	nu	mu	nun	 D)	Ya	ğış	mik	ta	rı	nın

	 E)	Ya	ğış	ti	pi	nin

7.  

Kışsıcaklıklarının0ºC’ninaltınadüşmediğiyer
lerdeyetişenveyazsıcaklıklarınakarşıdayanıklı
birağaçtürünün,Türkiyeharitasıüzerindegös
terilenalanlardanhangisindeyaygınolarakgö
rülmesibeklenir?

A) I B) II C) II I D) IV E) V
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8. KırmızıAkdeniztoprağınınyayılımalanıileaşa
ğıdaverilenbitkiformasyonlarındanhangisiara
sındayakınbirilişkibulunmaktadır?

A)	Ge	niş	yap	rak	lı	or	man
B)	An	tro	po	jen	boz	kır
C)	İğ	ne	yap	rak	lı	or	man
D)	Ma	ki
E)	Psö	dö	ma	ki

9. 	Dün	ya’da	çok	sı	nır	lı	bir	alan	da	gö	rü	len	bit	ki	le	re	en
de	mik	bit	ki	adı	ve	ri	lir.
Aşağıdakilerdenhangisiendemikbitkilerebirör
nektir?

A)	Kı	zıl	çam	 B)	Se	dir	 C)	Ka	ra	çam
	 D)	Ka	yın	 E)	Sığ	la

10. 	Ka	ra	de	niz	Böl	ge	si’n	de	 or	man	 ku	şa	ğı	 kı	yı	dan	 iti	ba
ren	baş	lar	ken,	Ak	de	niz	Böl	ge	si’n	de	kı	yı	dan	be	lir	li	bir	
se	vi	ye	ye	ka	dar	ma	ki	ler	gö	rü	lür.
Budurumaşağıdakilerdenhangisininbirsonu
cudur?

A)	 Sı	cak	lık	fark	lı	lı	ğı	nın
B)	 Ya	ğış	fark	lı	lı	ğı	nın
C)	 Top	rak	tü	rü	fark	lı	lı	ğı	nın
D)	 Gü	neş	len	me	sü	re	si	fark	lı	lı	ğı	nın
E)	 Yük	sel	ti	fark	lı	lı	ğı	nın

11. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, Kap yöresinde
yetişenbirbitki türününülkemizdeaşağıdave
rilenyörelerdenhangisindegörülmesibeklenir?

A)	Er	zu	rumKars	Pla	to	su
B)	Kon	ya	Ova	sı
C)	Mar	din	Yö	re	si
D)	An	tal	ya	Çev	re	si
E)	Ri	zeArt	vin	Yö	re	si

12. Akdeniz Bölgesinde yetişen ağaç türlerinden
hangisi1000metredendahayüksekyerlerdegö
rülebilir?

A)	Zey	tin	 B)	Ke	çi	boy	nu	zu
C)	La	van	ta	 D)	Ker	mez	me	şe	si

	 E)	Kı	zıl	çam

13. 	Si	bir	ya’da	çok	ge	niş	alan	lar	kap	la	yan,	so	ğu	ğa	da	ya
nık	lı	çam	tür	le	ri	ne	tay	ga	adı	ve	ril	mek	te	dir.	Ül	ke	miz
de	 Er	zu	rumKars	 yö	re	sin	de	ki,	 Po	sof	 ve	 Sa	rı	ka	mış	
or	man	la	rı	tay	ga	la	ra	ben	zer	özel	lik	ler	gös	te	rir.
Aşağıda verilen ağaç türlerinden hangisi yuka
rıdabazıözellikleriaçıklananormanalanlarında
görülenağaçtürüdür?

A)	Sa	rı	çam	 B)	Se	dir	 C)	La	din
	 D)	Gök	nar	 E)	Kı	zıl	çam

14. 	I.	 Ma	ki
II.	 Psö	dö	ma	ki
III.	 Ga	rig
IV.	 An	tro	po	jen	boz	kır
V.	 Kar	ma	yap	rak	lı	or	man
Yukarıda verilen bitki topluluklarından hangisi
insantahribatısonrasındaortayaçıkanbitkifor
masyonlarınaörnekolarakgösterilemez?

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

12345678910
CCEBEEADEB
11121314
DEAE
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KONU TESTİ - 2

1.  

Türkiyeharitasıüzerindenumaralandırılmışola
rak gösterilen alanlarda görülen bitki türleri sı
rasıylaaşağıdakilerdenhangisindedoğruolarak
verilmiştir?

 I II II I
 –––––– –––––– ––––––

A)	 	 Ma	ki	 Or	man	 Boz	kır
B)	 	 Or	man	 Ga	rig	 Ma	ki
C)	 	 Boz	kır	 Or	man	 Psö	dö	ma	ki
D)	 	 Or	man	 Psö	dö	ma	ki	 An	tro	po	jen	boz	kır
E)	 	 Ma	ki	 Boz	kır	 Or	man

2. 	Ak	de	niz	 Böl	ge	si’n	den	 Ka	ra	de	niz’e	 doğ	ru	 gi	dil	dik	çe	
or	man	üst	sı	nı	rı	de	ği	şi	me	uğ	rar.	Ben	zer	şe	kil	de	Ege	
kı	yı	la	rın	dan	iç	ke	sim	le	re	gi	dil	dik	çe	de	or	man	üst	sı
nı	rı	de	ğiş	mek	te	dir.
Yukarıdabahsedilendurumuntemelnedeniaşa
ğıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş
tir?

A)	Ya	ğış	mik	ta	rı	 B)	Sı	cak	lık
C)	En	lem	 D)	Nem	ora	nı

	 E)	Gü	neş	len	me	sü	re	si

3. 

An	ka	ra’dan	 yo	la	 çı	kan	 bir	 göz	lem	ci,	 yol	 bo	yun	ca	
gör	dü	ğü	 bit	ki	 top	lu	luk	la	rı	nı	 yuka	rı	da	 ve	ri	len	 pro	fil	
üze	rin	de	gös	ter	miş	tir.

BunagöregözlemciAnkara’danaşağıdakimer
kezlerdenhangisinedoğrugitmiştir?

A)	Er	zu	rum	 B)	Mer	sin
C)	Sam	sun	 D)	Zon	gul	dak

	 E)	İs	tan	bul

4.  

Sıcaklıkveyağışortalamalarıverilenyukarıdaki
merkezdeaşağıdakibitkilerdenhangisiningörül
düğüsöylenemez?

A)	Kı	zıl	çam	 B)	Zey	tin	 C)	Mer	sin
	 D)	Zak	kum	 E)	Sa	rı	çam

5. Aşağıdaverilenlerdenhangisiormanalanlarının
korunmasıiçinalınmasıgerekenönlemlerdenbi
rideğildir?

A)	 Anız	yak	ma	nın	en	gel	len	me	si
B)	 Or	man	 alan	la	rın	da	 pik	nik	 ateş	le	ri	nin	 sön	dü	rül

me	si
C)	 Ye	re	şi	şe	ve	cam	kı	rık	la	rı	nın	atıl	ma	sı	nın	en	gel

len	me	si
D)	 Or	man	alan	la	rı	na	pik	nik	çi	le	rin	alın	ma	ma	sı
E)	 Tar	la	aç	ma	fa	ali	yet	le	ri	nin	en	gel	len	me	si

6. 	Tah	rip	edi	len	bir	or	man	ala	nı	nın	es	ki	ha	li	ne	dön	me	
sü	re	ci	“or	ma	nın	ken	di	ni	ye	ni	le	me”	sü	re	si	ola	rak	ad
lan	dı	rıl	mak	ta	dır.	 Bu	 sü	re	 İç	 Ana	do	lu’da	 çok	 uzun,	
Ka	ra	de	niz	kı	yı	la	rın	da	ise	kı	sa	dır.
Bunagöreaşağıdaverilenalanlardanhangisinde
ormanınkendiniyenilmesüresinindiğerlerinden
kısaolabileceğisöylenebilir?

A)	Men	te	şe	Yö	re	si
B)	Kon	ya	Ova	sı
C)	Er	ge	ne	Yö	re	si
D)	Di	yar	ba	kır	Hav	za	sı
E)	Ela	zığ	Ova	sı
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7. Türkiye	bulunduğu	yerde	dünyada	en	fazla	bitki	top
luluğuna	ev	sahipliği	yapan	ülkeler	arasında	yer	alır.	
Öyle	ki	Avrupa	kıtasının	toplamından	daha	fazla	bitki	
türü,	Türkiye’de	yaşamını	sürdürür.		

Budurumunortayaçıkmasındaaşağıdaverilen
lerdenhangisininenazetkiliolduğusöylenebi
lir?

A)	İklim		 B)	Yeryüzü	şekilleri	
C)	Yükselti		 D)	Jeolojik	evrim	

	 E)	İnsanoğlu	

8. “Dünya	üzerinde	sınırlı	bir	alanda	yaşayan	ve	yalnız
ca	tek	bir	yerde	görülen	bitki	türleridir.”	

Butipbitkileraşağıdakilerdenhangisiyleadlan
dırılır?

A)	Kozmopolit	 B)	Relikt	 C)	Endemik	

	 D)	Antropojen		 E)	Garig

9. Türkiye’deendemikbitkiçeşitliliğininfazlaolması;

I.	 orta	kuşakta	yer	alması,	
II.	 üç	kıtanın	kesiştiği	bir	yerde	bulunması,	
III.	 yükseltinin	batıdan	doğuya	doğru	artması	
gibi özelliklerden hangilerinin sonucunda ger
çekleşmiştir?

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

10. Türkiye’de orman arazilerinin dağılışı değerlen
dirildiğinde aşağıda verilen illerden hangisinde
enazormanolduğunusöylenebilir?

A)	Sinop		 B)	Muğla		 C)	Batman	
	 D)	Rize		 E)	Erzurum	

11. Anadolu’nun	iç	kesimlerinde	orman	alanları	oldukça	
sınırlıdır.	

Budurumuortayaçıkmasında;

I.	 yağış,	
II.	 sıcaklık,	
III.	 toprak	yapısı,	
IV.	 beşeri	faaliyetler	
gibifaktörlerdenhangilerifazlaetkiliolmamıştır?

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

12. Akdeniz	 iklimi	 koşullarının	 görüldüğü	 alanlarda	 Kı
zılçam	ormanlarının	tahrip	edilmesi	 ile	ortaya	çıkan	
kısa	boylu	çalı	 topluluklarına	“maki”	adı	verilmekte
dir.	Dolayısıyla	maki	bitki	toplulukları,	bir	bölgede	gö
rülen	birincil	 bitki	 toplulukları	 olmayıp,	 insan	 tahribi	
ile	ortaya	çıkan	ikincil	bir	bitki	topluluğudur. 

Bunagöre;

I.	 Garig,
II.	 Psödömaki,
III.	 Dağ	çayırları

gibibitki topluluklarındanhangileribirincilbitki
topluluğudeğildir?

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

12345678910
EBBEDAECEC
1112
DC
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Nüfus;sınırlarıbelirlenmişbiralanda,belirlibirtarihtebulunantoplaminsansayısıdır.Belirlibir
alandayaşayaninsanlarınsayısıveniteliklerizamanladeğişimgösterir.

Nüfus,nüfussayımlarıiletespitedilir.Ancaknüfusuntespitiiçinsayımlarındışındadaçeşitlikay
naklarkullanılabilmektedir.Örneğindoğumölümkayıtları,göçkayıtları,bankavesigortakayıtlarıve
dönemselolarakyapılanbilimselaraştırmalarbunlardanbazılarıdır.Ancaktemeldebelirlibiralanda
yaşayantoplaminsansayısınüfussayımlarıaracılığıiletespitedilir.

NüfusSayımları

Birülkenintümündeveyasınırlarıbelirlenmişbirbölgedeyaşayantüminsanlarla ilgilisayısal,
ekonomikvetoplumsalverilerintoplanma,değerlendirilmeveanalizedilmesürecinenüfussayımı
denir.Yaninüfussayımısadecekişisayısınıtespitetmekamacıylayapılmamaktadır.

Nüfussayımıkavramıtarihselsüreçtebüyükdeğişimlereuğramıştır.Bubakımdansayımdönem
lerinimodernöncesivemoderndönemolarakikiyeayırarakincelemekgerekmektedir.

I.ModernÖncesiSayımlar
Budönemözelliklesanayidevrimindenönceki(18.yy)tarihselsürecikapsar.SanayiDevrimi’nden

öncenüfussayımları;

OO Askersayısınıntespiti

OO Vergiyükümlüsüsayısınıntespitiamacıylayapılmıştır.

OO Busayımlardayalnızcaerkeknüfusdikkatealınmıştır.

Tarihte ilksayımlarınMÖ4000yıllarındaÇin’deyapıldığıdüşünülmektedir.Mezopotamyauy
garlıklarındanBabillerinvediğerbazıuygarlıklarınsayımlaryaptığıbilinmektedir.Sonrakidönemler
deRomalılarMÖ435’tenitibarenherbeşyıldabirerkeknüfusutespitetmiştir.

II.ModernDönemdeSayımlar
SanayiDevrimiilebirliktenüfusbüyükbirhızlaartmayabaşlamıştır.Budönemdeteknolojibü

yükbirhızlagelişirken,diğertaraftaninsanlarınihtiyaçveyönelimleridebüyükdeğişimeuğramıştır.
Budeğişimecevaparamakveözelliklededevletler,toplumlarıdahaiyişekildegeleceğehazırlamak
amacıylayapmışolduğumodernnüfussayımlarıortayaçıkmıştır.Modernnüfussayımlarıfarklıyön
temlerveamaçlarahizmetedecekşekildeyapılmaktadır.

Modernsayımlarınınbaşlıcaamaçlarışunlardır:

OO İdari bakımdan; her birimin nüfusuna göre, kamu yatırım ve hizmetlerinden pay ayrılması,
emeklilikvesosyalhizmetlerindüzenlenebilmesiiçininsansayısıbilinmelidir.

OO Siyasibakımdan;seçimlerinsağlıklıtemeldeyapılabilmesi,kaçkişinintemsilcileriniseçeceği
nintespitinüfussayımlarıilemümkünolur.

OO Askeribakımdan;askerlikçağındakiinsansayısınınbilinmesiolasısavaşdurumundainsankay
naklarınınetkinbiçimdedeğerlendirimesisayımlarlamümkünolur.

OO Sosyo-ekonomikaçıdan;
O® Yaş

O® Cinsiyet

O® Kır/Kentdağılımı

O® Eğitimdüzeyi
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O® Nüfusunişkollarınadağılımı(sektörlere)
O® Nüfusunhareketleri(göçler)
O® Kişibaşınadüşengelirgibiönemlibilgilerintespitisağlanmaktadır.
Görüldüğügibimoderndönem sayımları kapsam, içerik ve elde edilen sonuçlar bakımından

geçmişdönemlerdekisayımlardanoldukçafarklıdır.

GünümüzdeNüfusSayımYöntemleri
Moderndönemdesayımlarikiyöntemlegerçekleştirilmektedir.Bunlardan“dejure”sayımsiste

mindeinsanlarbulunduklarıadresedayalıolarak,genişbirzamandasayılmaktadır.Diğeryöntem“de
facto”daisebelirlibirgündeülkedegenelbirsayımyapılır.Herikisayımmetodunundaolumluve
olumsuzyönleribulunmaktadır.

SayımlarınTarihselGelişimi
ModernöncesidönemdeilksayımlarÇin

veBabildeyapılmıştır.Budönemdesistematik
sayımlariseherbeşyıldabirRomalılartarafın
dangerçekleştirilmiştir.

Dünya’damoderndönemde ilk sayımlar
İngiliz ve Fransızların sömürgelerinde yaptık
larısayımlardır.BuamaçlaKanada’da1665,İz
landa’da1703yıllarındasayımlaryapılmıştır.İlk
bilimselperiyodiksayımlariseİsveç’te1748ve
Danimarka’da1769yıllarındagerçekleştirilmiş
tir.Bubakımdanbilimselsayımlarınanavatanı
İskandinavyayarımadasıdır.

DÜNYANÜFUSUNUNTARİHSELARTIŞIVEGELİŞİMİ
Nüfusartışı;doğummiktarının,ölümmiktarındanfazlaolmasıanlamınagelir.İnsanlıktarihininher

dönemindenüfusazveyaçokbirartışgöstermiştir.Nüfusunçokbüyükbirhızlakısasüredegöstermiş
olduğuartışa,nüfuspatlamasıadıverilir.Dünya’danüfuspatlamalarınıüçanaevreyeayırmakmüm
kündür.

DÜNYADANÜFUSPATLAMALARI
PaleolitikDönem

Yaklaşık günümüzden 2milyon yıl öncesine uzananbudönemde, insanoğlu 3040 kişilik
gruplarhalindeyaşamınısürdürüyordu.KabaTaşÇağıolarakdaadlandırılanbudönemdeyaşanan
nüfuspatlaması,“ateşinicadı”ilegerçekleşmiştir.Ateşinhembirkorunmasilaholarakkullanılması,
hem aydınlanma aracı olması sayesinde, bu kalabalık gruplar daha korunaklı yerlerde yaşamaya
başlamışlardır. Ateşin bu özelliklerinin yanı sıra bir pişirme aracı olarak kullanılması, insanların
beslenme kültürünü de önemli
ölçüde geliştirmiştir. Yani ateşin
icadı barınma, avlanma ve pişirme
olanaklarını geliştirerek ilk nüfus
patlamasınınyaşanmasınısağlamıştır.
Bu dönemde dünya nüfusu bir kaç
milyonkişiikenortalamayaşamsüre
si2025yıldır.

NeolitikDönem
İnsanoğlunun günümüzden

yaklaşık10.000yılönceyerleşikyaşa
ma geçmesi ve tarımsal faaliyetlerin
başlaması, nüfus üzerinde büyük et
kidebulunmuştur.Neolitikdönemde

Bazıülkelerdebilimselolarakyapılanilk
nüfussayımlarınıntarihleri.

Neolitikdönemdeilkyerleşmelerakarsuvegölkenarla
rındaortayaçıkmış,toplumsalyaşambaşlamıştır.
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barınmavebeslenmekoşullarındayaşananolumlugelişiminyanısıra insanlarınaraçgereçyapma
becerilerininartmasınüfuspatlamasınınortayaçıkmasınısağlamıştır. Sulutarımınbaşlamasıveilk
kentdevletlerininkurulmasıylanüfusbumerkezleretoplanmayabaşlamıştır.Budönemdeortalama
yaşamsüresi3540yıldır.Doğumveölümoranlarıçokyüksektir.Bunarağmenyaşananbüyükartış
sonucundaMS1yılındaDünyanüfusu200milyonaulaşmıştır.Neolitikdönemdensanayidevrimine
kadarnüfustabüyükdalgalanmalargörülür.Budalgalanmalardasalgınhastalıklar,savaşlarvekıtlık
etkiliolmuştur.

SanayiDevrimi

1650’liyıllaragelindiğindeDünyanüfusuyaklaşık600milyoncivarındadır.AncakSanayiDev
rimi’ninbaşlamasıylabirlikteburakam1804’de1milyara,200yıliçinde7milyaraulaşmıştır.Nüfusta
yaşananenbüyükartışdönemiSanayiDevrimisonrasıdır.Artışınbukadaryüksekolmasındatıpta
yaşanangelişmeler,ölümoranındakiazalma,ortalamayaşamsüresininkademeliolarakartmasıve75
yılaulaşması,insanyaşamstandardınınbüyükorandagelişmesiileolmuştur.

DÜNYANÜFUSUNEKADARARTACAK?
SanayidevrimindensonraDünyanüfusundayaşanananormalartışbuhızlasürdüğütakdirde

2054yılındatoplaminsansayısının9milyarkişiyeulaşmasıbeklenmektedir.AşağıdakigrafikteDünya
nüfusundasanayidevrimisonrasındayaşananbüyükartışvegelecekkırkyıldayaşanmasıdüşünülen
artışgösterilmiştir.BunagöreheryılDünyanüfusuna45milyonkişieklenmektedir.

Yandaki tablodaDünyanüfusunun tarihselgelişimiüstte
ise bu gelişimin grafik olarak gösterimi verilmiştir. Buna
göreDünyanüfususon5000yıldabüyükartmaeğilimine
girmiştir.ÖzellikledeSanayiDevrimi’ndensonranüfusar
tışıçokbüyükboyutlaraulaşmıştır.Nüfusunson200yıllık
süreçtebüyükartışgöstermesinde;
– Ortalamayaşamsüresininartması
– Sağlıkkoşullarınındüzelmesi
– Refohseviyesininartması
– Bebekölümlerininazalması
– Salgınhastalıkvekıtlıklarınazalmasıetkiliolmuştur.
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Artışmiktarınınbüyükbölümügelişmemişülkelerdenkaynaklanmaktadır.Gelişmemişülkelerde
doğumoranlarınınçokyüksekolması,Dünyanüfusununhızlaartmasınınentemelnedenidir.Ayrıca,
yaygınlaşantıphizmetlerideortalamayaşamsüresindekiartışıhızlandırmaktadır.EğerDünyanüfusu
buhızlaartmayadevamedersedoğalkaynaklarnüfusudoyurmayayetmeyecektir.Bunedenlegeliş
memişülkelerdedoğumoranlarınıazaltmakamacıyla“doğumkontrolpolitikaları”izlenmektedir.
ÖrneğinÇin’debirdönemailelereyalnızcabirçocukyapmahakkıtanınmıştır.BusayedeÇin’denüfus
artışhızıönemliölçüdeyavaşlamıştır.Dünyanüfusunungelecektebelirlibirseviyedesabitleneceğiöngö
rülmektedir.Bunagöre50100yılsonradünyanüfusu1015milyarkişiyeulaştığındaartışduracaktır.

NÜFUSARTIŞININSONUÇLARI
Nüfusülkeleriçinönemliolduğukadar,nüfusunaşırıvedüzensizartmasıdabaşlıbaşınabirso

rundur.Aşırınüfusartışınınbaşlıcasonuçlarışöyleözetlenebilir:

OO Beslenmevegıdayetersizliği
OO Gelirdağılımındakidengesizlik
OO İşsizlik 
OO Düzensizkentleşme
OO Aşırıkaynaktüketimi
OO Yanlışarazikullanımı
OO Çevrekirliliği 
OO Sağlık,eğitimvekonutyetersizliği
OO Ulaşımvebelediyehizmetlerininak
saması

OO Kişibaşınadüşengelirinazalması

Diğertaraftannüfusartışınındolaylıyöndenolumluetkileridevardır.Bunlar;
OO Kalkınmaetkenlerindenbirininyeterliolması
OO Ucuzişgücüteminininsağlanması
OO Askerteminininkolaylaşmasıdır.

Ancakherdurumdanüfusartışınınçokfazlaolmasıbüyükbirproblemteşkileder.Nüfusartışının
sorunolmaktançıkarılmasıiçin,kalkınmahızınınnüfusartışhızındanyüksekolmasıgerekmektedir.

DÜNYA’DANÜFUSUNALANSALDAĞILIŞI

I.NüfusunDağılışınıEtkileyenFaktörler

A)Fiziki(Doğal)Faktörler

İKLİMVEBİTKİÖRTÜSÜ: Nüfusdağılışıüzerindeenfazlaetkiliolandoğalfaktördür.Aşırısıcak

vesoğukbölgelerseyreknüfuslu,ılımanalanlariseyoğunnüfusludur.

YERŞEKİLLERİ:Yerşekillerininengebelivedağlıkolduğualanlardaiklimkoşullarıelverişliolsa

bilenüfusyoğunluğuazdır.Budurum,yerşekillerinininsanyaşamınızorlaştırmasınınbirsonucudur.

ENLEMVEBAKI:Dünyanınşeklinedeniyleiklimkuşaklarıortayaçıkmış,nüfusorta(ılımanku

şak)kuşaktayoğunlaşmıştır.Ayrıcadağlarıngüneşedönükkesimleri(bakı)dahayoğunnüfusludur.

SUKAYNAKLARI:Sucanlıyaşamı içinvazgeçilmezbirönkoşuldur.Bunedenlekurakalanlar

seyreknüfuslanmıştır.Çöllerbunagüzelbirörnektir.

TOPRAKKOŞULLARI:Verimlitarımtopraklarınınbulunduğualanlartarihboyuncayoğunnü

fuslanmıştır.Mezopotamya,Nilvadisi,Ganjveİndusdeltalarıbudurumaörnektir.
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B)BeşerîFaktörler

ULAŞIMKOŞULLARI:Ulaşımkoşullarınınelverişliolduğualanlarhertürlümalvehizmetekolay
caerişilebildiğiiçinyoğunnüfusludur.

TARİHİETKENLER: Savaşlar,istilalarveülkelerarasınüfusdeğişimi(mübadeleler)nüfusunda
ğılışınıetkiler.

EKONOMİKFAKTÖRLER:Ekonomikgelirseviyesininyüksekolduğusanayi,ticaret,turizmgibi
faaliyetleringelişmişolduğualanlaryoğunnüfusludur.

YERALTIKAYNAKLARI:Madenyataklarıvebuyataklarınçevresindekisanayitesislerininbulun
duğualanlaryoğunnüfuslanmıştır.

EĞİTİMMERKEZLERİ:Üniversite, lisegibieğitimkurumlarınınyoğunolduğualanlarda insan
sayısıfazladır.

Ekvator

Yengeç Dönencesi

Oğlak Dönencesi

Güney Kutup Dairesi

Atlas Okyanusu

Hint Okyanusu

Büyük
Okyanus

Büyük
Okyanus

0o

23o 27’ G

23o 27’ K

66o 33’ G

66o 33’ K

Bir nokta 1 milyon kişi

Dünya’danüfusunalansaldağılışı
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DÜNYANÜFUSUNUNKITALARADAĞILIŞI
DünyanüfusununkıtalaradağılımıincelendiğindeenkalabalıkkıtanınAsyakıtasıolduğugörül

mektedir.Dünyanüfusunun%60.4’üAsyakıtasındayaşamaktadır.Asyakıtasınıngüneydoğusunda

yeralanMusonbölgesi,Dünyanüfusunun3/5’inibarındırır.BuradaözellikleÇinveHindistanDünya

nüfusununyarıyayakınınıbarındıranenkalabalıkülkelerdir.ÇinveHindistan’danüfusunbukadar

fazlaolmasındatarımalanlarındainsangücününkullanılmasınınetkisibüyüktür.BubölgedeJapon

ya,Kore,Bangladeş,Endonezyagibiülkelerdeoldukçakalabalıktır.DiğertaraftangüneydePakistan

veİrannüfusunnispetenkalabalıkolduğuülkelerdir.GüneybatıdaiseAkdenizkıyılarıileTürkiyenüfu

sunyoğunolduğualanlardır.AncakkıtanıniçkesimlerindeveözellikledeSibirya’danüfusyoğunluğu

oldukçaazdır.

AfrikakıtasıDünyanüfusunun%14’ünübarındırır.Kıtadanüfusundağılışıbüyükölçüdeiklime

bağlıolarakşekillenmektedir.Sahra,KalaharigibiçölbölgeleriileKongohavzasıiklimkoşullarından

dolayıoldukçatenhadır.Nilvadisi,Ginekörfezininkıyıları,tarımsalüretimkoşullarınınolumluolması

nabağlıolarakkalabalıkalanlardır.

Dünyanüfusunun%11’iAvrupakıtasındayaşar.Kıtayüzölçümüküçükolduğundannüfusyo

ğunluğuoldukçafazladır.Ancakburadanüfusyoğunluğununfazlaolması,sanayiningelişmişolması

nınbirsonucudur.Özelliklekıtanınbatıvegüneykesimlerindenüfusoldukçakalabalıktır.

Amerikakıtasındanüfuskıtanınözellikledoğuyarısındatoplanmıştır.BundaAvrupa’yadönük

limanlarınbukıyılardayeralmasıveuyguniklimselkoşullaretkiliolmuştur.GüneyAmerika’daisenü

fusgenellikleAmazonhavzasınınkuzeyvegüneyindeyoğunlaşmaklabirlikte,Anddağlarınındenize

dönükyamaçlarıveŞili’dedenüfusunkalabalıkolduğugörülür.Buradadağlarınuzanışyönü,nüfusun

kıyıdatoplanmasındaetkiliolmuştur.

Okyanusyakıtalariçindeenaznüfusasahipkıtadır.Burada,Avustralyaadasınındoğusundanü

fusyoğunlaşmıştır.İçkesimlerdeiseçöllergenişyertuttuğundannüfusoldukçaseyrektir.Okyanus

ya’nındiğeradalarındaisenüfusazdır.

Kıtalarınnüfusuve 
oransaldağılımı.

2015

4.298.723.000
1.110.635.000
742.452.000
574.127.000
570.000.000
38.304.000
7.162.119.000

60.02

15.51
10.37 9.08

7.89
0.53

2015

4.298.723.000
1.110.635.000
742.452.000
574.127.000
570.000.000
38.304.000
7.162.119.000

60.02

15.51
10.37 9.08

7.89
0.53
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DÜNYANÜFUSUNUNENLEMSELDAĞILIMI
Dünyanüfusununyaklaşık%50’si20°40°Kuzeyenlemleriarasındayaşamak

tadır.BuradanüfusunçokyoğunolmasınıntemelnedeniÇinveHindistangibi iki
büyükülkeninbukuşaktayeralmasıdır.AslındaDünyanüfusununbüyükbölümü
KuzeyYarımküreninortakuşağındayaşar.KuzeyYarımküredekaralarınfazlaolması
veözellikledeOrtaKuşakta insanyaşamınauygunkoşullarınbulunması,nüfusun
buradayoğunlaşmasınayolaçmıştır.GüneyYarımküredeise50°Güneyenleminden
dahagüneyde insan yaşamı yoktur.Çünkübubölgedenizler vebuzullarla kaplı
dır. Buralarda insan yaşamının sürdürülebileceği yerler bulunmamaktadır. Benzer
durumKuzeyYarımkürede80°Kuzeyenlemininkuzeydekialanlardagörülmektedir.

DÜNYANÜFUSUNUNÜLKELEREDAĞILIMI
Dünyanüfusununyaklaşık%40’ıÇinveHindistan’dayaşamaktadır.Buduru

muntemelindeherikiülkededegelenekselöğelerinbaskınolduğudoğumözellik
lerininyanısıratarımdaduyulaninsangücüihtiyacıyatmaktadır.Çin’deson30yıldır
uygulananzorunlutekçocukpolitikasınüfusartışınıdurdurmuşsada,Hindistan’da
artışanormalbiçimdedevametmektedir.BuhızladevamederseHindistan’ınçok
kısabirsüresonraÇin’igeçeceğianlaşılmaktadır.

ÇinveHindistanbirkenarabırakılırsadiğerülkelerdenüfusunnispetendengelidağıldığıgörül
mektedir.ABD’de300milyon,enbüyükİslamülkesiolanEndonezya’da230milyon,Brezilya’da190
milyonveDünya’nınalansalolarakenbüyükülkesiolanRusya’da140milyoninsanyaşamaktadır.

Dünyanüfusunun
enlemseldağılışı

Dünyadanüfus
bakımındanen
büyük10ülkenin
nüfusmiktarları
venüfuslarının
Dünyanüfusu
içindekioranları.

Ülke
(2015)

Nü fus
(Milyonkişi)

DünyaNüfusundaki
Oranı(%)

Çin 1.357 19.84

Hindistan 1.277 17.15

ABD 316 4.52

Endonezya 249 3.41

Brezilya 196 2.81

Pakistan 191 2.46

Bangladeş 157 2.41

Nijerya 174 2.30

Rusya 143 2.11

Japonya 127 1.90
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1. Nüfussayımlarınınyapılmaamaçlarından;

I.	 ver	gi	yü	küm	lü	lü	ğü	olan	la	rı	be	lir	le	me,
II.	 er	kek	sa	yı	sı	nı	tes	pit	et	me,
III.	 nü	fu	sun	sos	yo-eko	no	mik	özel	lik	le	ri	ni	sı	nıf	lan	dır-

ma,
IV.	 nü	fus	ha	re	ket	le	ri	ni	tes	pit	et	me	gi	bi
hangileri daha çok geçmiş yüzyıllarda yapılan
nüfussayımlarınınamaçlarıarasındadır?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	II	I
 D) I ve II E) II I ve IV

2. 	I.	 Ül	ke	nin	nü	fu	sunu	tes	pit	et	mek.
II.	 As	ker	sa	yı	sını	tes	pit	et	mek.
III.	 Yaş	grup	la	rını	tes	pit	et	mek.
IV.	 Kır-kent	nü	fu	sunu	tes	pit	et	mek.
V.	 Nü	fus	ha	re	ket	le	rini	tes	pit	et	mek.
Yukarıdaverilenlerdenhangisi,günümüzdenü
fus sayımlarının temel amaçlarından biri değil
dir?

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

3. OsmanlıDevleti’ndeilknüfussayımıkaçyılında
yapılmıştır?

A)	1911	 B)	1917	 C)	1831
	 D)	1885	 E)	1840

4. 	“Nü	fus	mik	ta	rı	kat	la	ma	lı	ola	rak	ar	tar	ken	(2-4-8-16	gi-
bi)	do	ğal	kay	nak	lar	sa	bit	oran	da	art	mak	ta	dır	(1-2-3-
4-5	gi	bi).	Bu	ne	den	le	in	san	nü	fu	su	nun	ar	tı	şı	ile	do	ğal	
kay	nak	lar	ara	sın	da	bir	çe	liş	ki	var	dır.	”
Yukarıdaverilencümledeaşağıdaverilennüfus
kavramlarındanhangisinevurguyapılmaktadır?

A)	 Nü	fus	ar	tı	şı	nın	sür	me	si	ha	lin	de	do	ğal	kay	nak	la-
rın	tü	ke	ne	ce	ği

B)	 Kent	le	rin	aşı	rı	bü	yü	ye	ce	ği
C)	 Tra	fik	so	ru	nun	art	tı	ğı
D)	 Aç	lık	so	ru	nu	nun	faz	la	lı	ğı
E)	 Alt	ya	pı	prob	lem	le	ri	nin	bü	yük	ol	du	ğu

5. Dünya nüfusunun ülkelere dağılımı düşünüldü
ğünde aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfusu
nundiğerlerindendaha fazlaolduğusöylenebi
lir?

A)	ABD	 B)	Rus	ya	 C)	Bre	zil	ya
	 D)	Hin	dis	tan	 E)	Tür	ki	ye

6ve7.sorularıtabloyagöreyanıtlayınız.

NüfusYapısı NüfusMiktarı
Er	kek	Nü	fus 11.000.785
Ka	dın	Nü	fus 10.975.045
Kent	Nü	fu	su 8.975.341
Kır	Nü	fu	su 13.000.489
Okur-Ya	zar	Nü	fus 10.875.241
Oku	ma	Yaz	ma	Bil	me	yen 11.100.589

6. Verilenülkeninnüfusuileilgiliolarak;

I.	 Ül	ke	ge	liş	me	miş	bir	ül	ke	dir.
II.	 Ka	dın	nü	fus,	er	kek	nü	fus	tan	faz	la	dır.
III.	 Nü	fu	sun	ço	ğun	lu	ğu	kır	sal	alan	da	ya	şar.
IV.	 Top	lam	nü	fus	23	mil	yo	nun	bi	raz	üze	rin	de	dir.
yorumlarındanhangileridoğrudeğildir?

A	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	II	I
 D) I ve II I E) II ve IV

7. Verilentabloyabakılarakaşağıdakilerdenhangi
sikesinolaraktespitedilebilir?

A)	 As	ker	lik	ça	ğı	na	gel	miş	in	san	sa	yı	sı
B)	 Gay	rı	sa	fi	mil	li	ha	sı	la
C)	 Ak	tif	nü	fu	sun	top	lam	nü	fu	sa	ora	nı
D)	 Genç	nü	fu	sun	top	lam	nü	fu	sa	ora	nı
E)	 Ka	dın	nü	fu	sun	top	lam	nü	fu	sa	ora	nı
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8. Dünyanüfusuileilgiliolarakaşağıdaverilenbil
gilerdenhangisiyanlıştır?

A)	 En	ka	la	ba	lık	ül	ke	olan	Çin’de	do	ğum	kon	trol	po-
li	ti	ka	la	rı	so	nu	cun	da	nü	fus	ar	tış	hı	zı	düş	müş	tür.

B)	 Hin	dis	tan	nü	fus	ar	tış	hı	zı	en	yük	sek	ül	ke	ler	den	
bi	ri	dir.

C)	 Ba	tı	Av	ru	pa	ül	ke	le	rin	de	nü	fus	plan	la	ma	sı	nı	 teş-
vik	edi	ci	uy	gu	la	ma	lar	ya	pıl	mak	ta	dır.

D)	 ABD	 alan	 ba	kı	mın	dan	 ge	niş	 ol	ma	sı	na	 rağ	men	
ala	nı	na	gö	re	nü	fu	su	az	olan	bir	ül	ke	dir

E)	 Or	ta	do	ğu	ül	ke	le	ri	nin	nü	fus	ar	tış	hı	zı	yük	sek	tir.

9.  

Yu	ka	rı	da	gra	fik	te	dün	ya	nü	fu	su	nun	son	bin	yıl	lık	de-
ği	şi	mi	gös	te	ril	miş	tir.

Aşağıdakilerdenhangisi bugrafikten çıkarılabi
leceksonuçlardanbirideğildir?

A)	 Dün	ya	 nü	fu	su	 son	 yüz	yıl	da	 çok	 bü	yük	 oran	da	
art	mış	tır.

B)	 1900	yı	lın	da	ki	nü	fus,	1000	yı	lı	nü	fu	su	nun	4	ka-
tın	dan	faz	la	dır.

C)	 Dün	ya	nü	fu	su	nun	son	dö	nem	de	hız	lı	art	ma	sın	da	
sağ	lık	ko	şul	la	rı	nın	iyi	leş	me	si	et	ki	li	ol	muş	tur.

D)	 2000	yı	lın	da	dün	ya	nü	fu	su	6	mil	ya	rın	üze	rin	de-
dir.

E)	 1950	 yı	lın	da	ki	 ar	tış	 ön	ce	ki	 bü	tün	 dö	nem	ler	den	
yük	sek	tir.

10. 	Dün	ya	nü	fu	su	nun	bü	yük	ar	tış	gös	ter	di	ği	dev	re	ler	den	
bi	ri	de	sa	na	yi	dev	ri	mi	nin	son	ra	sı	dır.
Sanayi Devrimi’nden sonra Dünya nüfusunun
hızlaartmasında;

I.	 ya	şam	stan	dar	dı	nın	yük	sel	me	si,
II.	 sağ	lık	ko	şul	la	rı	nın	iyi	leş	me	si,
III.	 do	ğum	kon	tro	lü	kav	ra	mı	nın	or	ta	ya	çık	ma	sı,
IV.	 göç	le	rin	yo	ğun	laş	ma	sı

gibifaktörlerdenhangilerietkiliolmamıştır?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	II	I
 D) II I ve IV E) I ve II

11. Aşağıdaverilenalanlardanhangisindeinsanya
şamısözkonusudeğildir?

A)	Gü	ney	do	ğu	As	ya	 B)	Or	ta	Ddo	ğu
C)	Ama	zon	or	man	la	rı	 D)	Sah	ra	Çö	lü

	 E)	Ku	tup	lar	çev	re	si

12. Dünyaüzerindecoğrafigüç(jeopolitikgüç)yal
nızca nüfusa bağlı olarak gerçekleşmiş olsaydı
aşağıdakiülkelerdenhangilerinindünyaüzerin
dekiengüçlüülkelerolmasıbeklenebilirdi?

A)	Rus	ya-ABD	 B)	Çin-Hin	dis	tan
C)	Ma	lez	ya-Tür	ki	ye	 D)	Al	man	ya-İn	gil	te	re

	 E)	İs	viç	re-Mek	si	ka

13. Nüfuspatlamasıkavramıaşağıdakilerdenhangi
siniifadeeder?

A)	 Nü	fu	sun	art	ma	eği	li	min	de	ol	ma	sı
B)	 Nü	fus	ar	tı	şın	da	bü	yük	oy	na	ma	lar	ol	ma	ma	sı
C)	 Do	ğum	ora	nı	aza	lır	ken,	ölüm	ora	nı	nın	art	ma	sı
D)	 Nü	fu	sun	ge	nel	lik	le	%	1’den	da	ha	dü	şük	bir	hız	la	

art	ma	sı
E)	 Nü	fu	sun	ön	ce	ki	dö	nem	le	re	gö	re	kat	la	ma	lı	ola	rak	

art	ma	sı.

14.  

Dünyaüzerinde verilen alanlardanhangilerinde
nüfusyoğunluğudüşükdeğildir?

A)	I	ve	II	 B)	II	ve	II	I	 C)	II	I	ve	IV
 D) IV ve V E) I ve II I
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1. Dünya nüfusunun dağılışını etkileyen unsurlar
dan;

I.	 ik	lim,
II.	 yer		şe	kil	le	ri,
III.	 yük	sel	ti,
IV.	 sa	na	yi,
V.	 ula	şım
hangileridoğalfaktörlerarasındagösterilemez?

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

2. Dünya nüfus dağılışı düşünüldüğünde verilen
alanlardanhangisindedünyanüfusunun1/3’ün
denfazlasınınyaşadığısöylenebilir?

A)	Mu	son	As	ya	sı	 B)	Or	ta	As	ya
C)	Or	ta	Do	ğu	 D)	Ba	tı	Ame	ri	ka

	 E)	Ba	tı	Av	ru	pa

3. 	“As	ya	 kı	ta	sı	 ile	Av	ru	pa	 kı	ta	sı	 nü	fus	 da	ğı	lı	mı	 ba	kı-
mın	dan	 kar	şı	laş	tı	rıl	dı	ğın	da	 As	ya’da	 nü	fu	sun	 da	ha	
dü	zen	siz	da	ğıl	dı	ğı	gö	rül	mek	te	dir.	”
Avrupa’danüfusunalansalolarakdahadüzenli
dağılmasını sağlayan temel faktör aşağıdakiler
denhangisidir?

A)	 Do	ğum	ora	nı	nın	dü	şük	ol	ma	sı
B)	 Da	ha	sa	de	yer	şe	kil	le	ri	nin	göz	len	me	si
C)	 Sa	na	yi	nin	kı	ta	ge	ne	li	ne	ya	yıl	mış	ol	ma	sı
D)	 Ta	rım	sal	üre	ti	min	yük	sek	ol	ma	sı
E)	 Do	ğum	kon	trol	po	li	ti	ka	la	rı	nın	terk	edil	me	si

4. BatıAvrupa’da
I.	 yük	sel	ti	nin	az	ol	ma	sı,
II.	 ılı	man	ik	limin	göz	len	me	si,
III.	 top	rak	la	rın	ve	rim	li	ol	ma	sı,
IV.	 sa	na	yi	nin	ge	liş	miş	ol	ma	sı,
V.	 yaz	tu	riz	mi	ne	uy	gun	sa	hil	le	rin	bu	lun	ma	sı

gibifaktörlerdenhangisinüfusunfazlaolmasın
daetkilideğildir?

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

5.  

Yukarıdaverilendünyaharitasıüzerindegöste
rilenalanlardanhangisindenüfusyoğunluğuol
dukçadüşüktür?

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

6. Dünyanüfusunda ilk sıçramaevresi aşağıdaki
lerdenhangisindedoğruolarakverilmiştir?

A)	 Pa	le	oli	tik	dö	nem
B)	 Ne	oli	tik	dö	nem
C)	 Me	zo	li	tik	dö	nem
D)	 Sa	na	yi	Dev	ri	mi
E)	 II.	Dün	ya	Sa	va	şı	son	ra	sı

7. Aşağıdaki	haritada	Dünya	nüfusunun	dağılışı	göste-
rilmiştir.

Haritayagöredünyanüfusunundağılışında;

I.	 iklim,
II.	 kara	ve	denizlerin	dağılışı,
III.	 ulaşım,
IV.	 yer	altı	kaynakları
faktörlerindenhangileridaha fazlaetkiliolmuş
tur?

A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III	 C)	I	ve	IV
 D) II ve IV E) II ve III
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8.  Yanda	ve	ri	len	gra-
fik	te	dün	ya	nü	fu	su-
nun	kı	ta	la	ra	da	ğı-
lım	oran	la	rı	gös	te-
ril	miş	tir.
GrafikteIveIIile
gösterilendilim
lerhangikıtalara
aittir?

 I II ––––––– ––––––––
A)	 As	ya	 Av	ru	pa
B)	 K.	Ame	ri	ka	 Af	ri	ka
C)	 As	ya	 Avus	t	ral	ya
D)	 G.	Ame	ri	ka	 Af	ri	ka
E)	 Af	ri	ka	 As	ya

9. 	I.	 Nü	fu	su	en	faz	la	olan	kı	ta	As	ya’dır.
II.	 Tür	ki	ye’de	ilk	nü	fus	sa	yı	mı	1929’da	ya	pıl	mış	tır.
III.	 Sa	na	yi	Dev	ri	mi’n	den	son	ra	nü	fus	bü	yük	oran	da	

artmıştır.
Yukarıda nüfusla ilgili olarak verilen bilgilerin
doğruyanlışbiçimindesınıflandırılmasıaşağıda
kiseçeneklerdenhangisindedoğruolarakyapıl
mıştır?

 I II II I ––––– ––––– –––––
A)  D D Y
B)		 Y	 Y	 Y
C)		 D	 D	 D
D)  Y D Y
E)  D Y D

10. İlk modern nüfus sayımı aşağıdaki ülkelerden
hangisindegerçekleştirilmiştir?

A)	İs	veç
B)	Al	man	ya
C)	İn	gil	te	re
D)	Os	man	lı	İm	pa	ra	tor	lu	ğu
E)	Tür	ki	ye	Cum	hu	ri	ye	ti

11. Dünyaüzerindeyeralan;
I.	 Ara	bis	tan	Ya	rı	ma	da	sı,	
II.	 Sah	ra	Çö	lü,
III.	 Ama	zon	Hav	za	sı,
IV.	 Or	ta	As	ya,
V.	 An	tark	ti	ka
bölgelerinden hangisinde nüfus yoğunluğunun
az olması iklimin farklı bir niteliğinden kaynak
lanmaktadır?

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

12. Bazı	ülkelerde	nüfusun	dağılışı	doğal	faktörlere	bağlı	
iken	bazılarında	bu	faktörler	etkisizleşmiştir.
Yukarıdaaçıklanandurumuntemelnedeniaşağı
dakilerdenhangisidir?

A)	 Gelişmişlik	düzeyi
B)	 İklim	koşulları
C)	 Ulaşım	koşulları
D)	 Yer	şekilleri
E)	 Sosyal	hizmetlerin	dağılışı

13. Türkiye’de	nüfusun	alansal	dağılışı	doğal	faktörlere	
bağımlıdır.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfus dağılışı
Türkiyeileparalellikgöstermez?

A)	Pakistan	 B)	İran	 C)	Yunanistan
	 D)	Belçika	 E)	Mısır
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Biryerdenüfusundeğişmesiiçinbazıfaktörlergereklidir.Bunlar;

OO Doğumlar

OO Ölümler

OO Göçlerdir.

Doğumolayı,ölümvegöçlerdendahafazlayaşanmaktaysa,buradanüfusartmaktadır.Budu
rumdoğalnüfusartışıolarakadlandırılmaktadır.Eğerbiryerdenüfusdoğumlardanziyade,göçlerile
artıyorsabudurumadayapaynüfusartışıadıverilmektedir.

Nüfusdaimaartmamaktadır.Savaşlar,salgınhastalıklar,kıtlıkvebüyükgöçlerzamanzamannü
fusunazalmasınayolaçabilmektedir.

I.DOĞUMLAR
Doğumolayınüfusunartmasınısağlayanentemelönkoşuldur.Dünya’danüfusdoğumlarlaart

sada,kimiyerlerdedoğumlarazkimiyerlerde isefazladır.Buhalde;Dünyanüfusugenelanlamda
daimaartmışamabuartıştazamanzamandeğişimleryaşanmıştır.Öylekisanayidevrimindensonra
nüfustayaşanananormalartış(nüfuspatlaması)Dünyanüfusunun200yıliçinde6.5milyaraulaşma
sınayolaçmıştır.Doğumolgusukendibazıkavramlarlaaçıklanmaktadır.

Doğurganlık
Herhangibirbölgedebelirlibiryıliçindecanlıdoğumsayısınıifadeetmekamacıylakullanılan

birkavramdır.Doğurgannüfuskavramı isedoğumyapabilmeözelliğinesahipkadınnüfusu ifade
eder.Yani1549yaşlarıarasındakikadınlardoğurgannüfusumeydanagetirir.

HamDoğumOranı

Biryıliçindeyaşanandoğumların,aynıyıliçindekitoplamnüfusabölünüp,binleçarpılmasıile
ortayaçıkandeğerdir.Toplamnüfusolarakyılortasındakinüfuskabuledilir.Hamdoğumoranınüfus
lailgiligenelbilgilerverir.

GenelDoğurganlıkOranı

Belirli bir yılda yaşanan
doğumların, doğurgan nüfusa
bölünüp,binleçarpılmasıileor
tayaçıkandeğerdir.Buoranyıl
lar ve ülkeler arasında önemli
farklılıklar göstermektedir. Ör
neğinNijerya’da%5.5iken,Uk
raynaveHongHong’dabuoran
% 0.8’dir. Genel doğurganlık
oranı20.yüzyıldabüyükölçüde
azalmıştır. 1950’de bu rakam
%3.74 iken, 2005’de %2.1 ol
muştur. Doğurganlık oranının
azalmasında gelişmiş ülkelerde
doğum oranlarının büyük bir
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hızlaazalmasıetkiliolmuştur.Gelişmemişülkelerdededoğurganlıknispetenazalmışsada,ölümoran
larınındaönemliölçüdeazalmasınüfusartışınınçokyüksekolmasınayolaçmıştır.

Dünyadageneldoğurganlıkoranıgiderekazalmaktadır.Ancakgelişmemişülkevekıtalardahala
doğumoranlarıoldukçayüksektir.Afrikakıtasındadoğumoranı‰38’dir.Afrikakıtasındadoğurgan
lıkoranınınçokyüksekolmasınüfusartışhızınınçokyüksekolmasınanedenolmaktadır.Avrupa,Ku
zeyAmerikaveÇin’dedoğurganlıkoranıoldukçadüşüktür.Gelişmişülkeleringenelindedoğurganlık
oranlarınındüşüklüğüdikkatçekicidir.

Dünya’daDoğurganlıkOranlarınınDağılışı

1.0

2.0

3.0

4.0
5.0
6.0

7.0

Doğurganlık 
Oranı 
(Yüzde)

 
ÖLÜMLER

Dünyanüfusunundeğişimindeetkiliolandiğerfaktörölümlerdir.Ölümlerzamanavemekana
göredeğişimgösterir.Ölümolgusubazıkavramlarlatanımlanmaktadır.

HamÖlümOranı

Bellibiryıliçindekitoplamölümsayısının,yılortasıtahmininüfusabölünüp,binleçarpılmasıile
bulunur.Hamölümoranıgelişmişülkelerdeoldukçadüşük,gelişmemişülkelerdeiseyüksektir.

Geneldoğurganlıkoranınındeğişimivekıtalaradağılışı
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BebekveÇocukÖlümOranları

Ölüm oranları içinde bebek ve çocuk ölüm oranlarını ayrıca değerlendirmek gerekmektedir.
Çünkü;buoranlarülkeleringelişmişlikdüzeyihakkındaoldukçaönemlibilgilerverirler.Bebekölüm
oranı01yaşarasındakiölümlerin,yıllıktoplamdoğumlarabölünüpbinleçarpılmasısonucundaelde
edilir.Çocukölümoranıise15yaşarasıölümlerinyıllıktoplamdoğumlarabölünüpbinleçarpılması
sonucundabulunmaktadır.

DünyadaölümoranlarınındağılışıincelendiğindeAfrikakıtasındaölümoranlarınınçokyüksek
olduğugörülmektedir.Afrikadışında,AfganistanveIrakölümoranlarınınyüksekolduğuülkelerdir.
Butipülkeleryaşambeklentisinindüşükolduğu,gelişmemişülkelerarasındayeralmaktadır.Ölüm
oranlarınınazolduğuülkelergeneldegelişmişbatıülkeleridir.

ORTALAMAYAŞAMSÜRESİ
Birülkedeveyabölgedebireylerinherbiriiçinortalamayaşamsürecineyadayaşamaşansının

zamansalboyutunaortalamayaşamsüresidenir.Ortalamayaşamsüresiülkeleringelişmişliksüreci
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vesosyoekonomiközelliklerinedairönemli ipuçlarıvermektedir.Ortalamayaşamsüresipaleolitik
dönemde25,neolitikdönemdeise3035yılolaraköngörülmüştür.Busüreçzamanlauzamış,sanayi
devrimindensonra60yılıgeçmiştir.Ancakhalagelişmemişülkelerdebusüreoldukçakısa,bazıgeliş
mişülkelerdeiseuzundur.Ortalamayaşamsüresinietkileyenfaktörleraşağıdabelirtilmiştir.

OrtalamayaşamsüresirefahtoplumlarıolarakdaanılanBatıtoplumlarındaoldukçayüksektir.
İngiltere,Almanya,Hollanda’nınyanısıraJaponya,KanadaveAvustralyaortalamayaşamsüresinin
fazlaolduğuülkelerdir.Afrikakıtasıdoğumveölümoranlarındaolduğugibiortalamayaşamsüresinin
kısalığındadailksıradadır.HattaRuandaveZimbabvegibiülkelerdeortalamayaşamsüresi40yılın
altındadır.Afrika’dakibudüşükdeğerler,sağlıkvesosyalhizmetlerinyetersizliğiileiççatışmalarınbir
sonucudur.

NÜFUSARTIŞHIZI
Nüfusartışıyıllıkhamdoğumora

nının, ham ölüm oranından çıkarılma
sı ile tespit edilir. Binde ile ifadeedilir.
Dünya’da nüfus artış hızı sanayi devri
mindenönceçokyüksekkengünümüz
de‰15seviyesine inmiştir.Geçmişte
artış hızının yüksek olmasında doğum
oranlarınınçokyüksekolmasıetkiliol
muştur. Kadın başına doğum sayısı
geçmişteçokyüksektir.Ancak;aynıev
redebebekveçocukölümoranlarıda
çokyüksekolduğundannüfusbelirlibir
dengedekalmıştır.Sanayidevriminden
sonradoğumoranlarıdüşmüşsede,be
bekölümoranlarısıfırayaklaşmışveor
talamaömürbüyükorandaartmıştır.BunedenlesanayidevrimisonrasındaDünyanüfusununartış
hızıbüyükbirivmekazanmıştır.

1950SonrasındaDünyadaNüfusunGelişimi

Dünyanüfusundakiartmaeğilimininenbüyükivmekazandığıdönem1950sonrasıdır.Budö
nemdenüfusunçokhızlıartmasında;

OO Sağlıkkoşullarındakidüzelme

OO Ortalamayaşamsüresininuzaması

OO Büyüksavaşvetoplukırımlarınazalması

OO Ölümoranlarınınönemliorandaazalması

OO Doğalafetlerinetkilerininazaltılması

OO Beslenme,barınmaverefahseviyesininyükselmesietkiliolmuştur.

19551960 yıllarındaki artış hızının düşmesi II. Dünya Savaşının Dünya’da yarattığı psikolojik
travmanınbirsonucudur.İkinciDünyaSavaşıyıllarındayaşanandoğumazlığınedeniyle19551960

20
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yıllarıarasındaDünyagenelindegençnüfusazalmıştır.SavaşsonrasıilkyıllardaDünya’dagenelola
rakçocukyapmaeğilimigörülmüşsede,bueğilim1955’densonraözellikleBatıAvrupaülkelerinde
değişmiştir.AyrıcabudönemdeDünyagenelindeulusalkurtuluşmücadelelerininyaşanması,pekçok
ülkedeiçkarışıklıklarınbulunması(Çin,Kore,Cezayir,Libya,vs)nüfusartışhızınındüşmesineyolaç
mıştır.1960’dansonraDünya’daiçkarışıklıkvesavaşlarınazalması,Avrupa’danüfusuarttırıcıönlem
lerinalınması,salgınhastalıklarakarşımücadeleninyaygınlaşması(Çin,Hindistan,Türkiye,vb)nüfus
artışhızınıntarihtekienyüksekseviyeyeçıkmasınısağlamıştır.1970’denitibarenDünya’dagenelartış
hızıgiderekdüşmüş,2005yılında‰12seviyesinegerilemiştir.Artışhızınındüşmesindedoğumkon
trolpolitikalarınıyaygınlaşması,Çin’dezorunlutekçocukuygulamasınınbaşlaması,kültürverefah
seviyesininartmasıveinsanlarınçocukbeklentilerininveyaşamtarzlarınındeğişmesietkiliolmuştur.

NÜFUSUNYAPISALÖZELLİKLERİ
Yaş,cinsiyet,çalışma,eğitim,yaşanılanyerleşimbirimigibiözelliklernüfusunanayapısınıortaya

koyar.Buözelliklernüfusunnerede,nasılvehanginedenlerlebulunduğunugösterir.Bubakımdan
nüfuskonularındayapısalözellikleroldukçaönemlidir.

NüfusunYaşveCinsiyetDurumu

Herülkeveyabölgenüfusununanayapısınıoluşturanentemelözellikyaşvecinsiyetdurumu
dur.Yaşvecinsiyetdurumusosyalveekonomikaçıdan farklılıklarıyansıtmaktadır.Nüfusyaşbakı

mındangenişvedararalıklıolaraksınıfandırılmaktadır.Bunagöregenişaralıklarda0-14yaşçocuk

nüfusu,15-64yaşolgunnüfusu,65vedahabüyükleriseyaşlınüfusugösterir.Dararalıklardaise

yaş0/45/89/12gibidörderyaşlıkdilimlereayrılarakincelenir.

Gelişmişliközelliklerinegörebazıülkelerdeçocuknüfusfazlaiken,bazıülkelerdeyaşlınüfusora

nının yüksek olduğugörülmektedir. Dünya genelinde durumabakıldığında 014 yaş grubunun%

28.3,1564yaşgrubunun%64.4,65+yaşgrubununise%7.3olduğugörülmektedir.Diğertaraftan

gelişmemişülkelerdeçocuknüfusunoldukçafazla,yaşlınüfusuniseçokazolduğugörülür.Gelişmiş

ülkelerdeisedurumtamtersidir.Kıtalardadadurumbenzerözelliklergöstermektedir.GelişmişAvru

pakıtasındanüfusun%15.9’uçocuknüfustanoluşurken,Afrikakıtasındaçocuknüfusoranı%41.5’dir.

Bubüyüktezatikikıtaarasındaekonomik,sosyalvedemografiközeliklerinfarklılığındankaynaklan

maktadır.

Kıtaların yaş yapısı incelendiğinde en fazla

çocuk nüfus oranının Afrika kıtasında olduğu

görülmektedir. Burada çocuk nüfus oranı %

40’ınüzerindedir.Olgunnüfusoranınınenfazla

olduğu kıta iseAvrupa’dır. Kıtalar içindeolgun

nüfusunenazolduğukıtaAfrika’dır(%55.2).

Kıtalardaanayaşgruplarınındağılışı
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GelişmişülkelerinyeraldığıAvrupakıtasındaçocukoranıendüşükdüzeydedir.Avrupa’danüfu

sunyalnızca%15’içocuklardanoluşur.AncakAvrupa’dayaşlınüfusdiğerkıtalaraoranlaoldukçafaz

ladır(%16).Budurumortalamayaşamsüresininuzunolmasınınvedüşükdoğumoranlarınınbirso

nucudur.KuzeyAmerika,Avrupa’yabenzerözelliklergösterir.BudurumgelişmişABDveKanada’nın

KuzeyAmerika’dayeralmasınınbirsonucudur.

NÜFUSPİRAMİDİNEDİR?NASILÇİZİLİR?
Bir ülkenin nüfus özelliklerini

en tipikbiçimdegösterençizimlere 

nüfuspiramidi adı verilir.Nüfusun

yaş gruplarına dağılımı dar aralıklı

(04/58/912gibi)hazırlandığında

belirgin sonuç verir. Bu grafiklerde

yatay eksen kişi sayısını veya bun

ların ülke nüfusu içindeki oranını

yüzde olarak gösterir. Dikey eksen

ise yaşgruplarını ifadeeder. Taban

kısmı çocuk nüfusu, üst bölüm ise

yaşlı nüfusu göstermektedir. Önce

liklenüfusundararalıklıyaşgrupla

rınagörekadınveerkekleredağılımı

tespitedilir.

Birpiramitçizilmedenönceayrıntılıbirmilimetrikkağıtgereklidir.Bumilimetrikkağıtüzerinde

tabandainsansayısıveyayüzdedeğerleriifadeedeneşaralıklarbelirlenir.Dahasonradikeyeksende

eldebulunanverileregöreyaşgruplarınınçizileceğihatlarbelirlenir.Verilerdenyararlanılarakoluştu

rulançizgilerinüzerinedeğerlernoktalarlaişaretlenir.

İkinciaşamadaoluşturulanbunoktalarınyatayvedikeyçizgileriçizilerekeksennoktalarırenkli
kalemlerledoldurulur.Böylecekarşımızabirnüfuspiramidiçıkar.

YukarıdakitablodaAnkarailinin2010nüfussayımı
nagörekadınveerkeklerinyaşgruplarınadağılımı
vebunlarınyüzdeolarakdeğeriverilmiştir.Aşağıdaki
piramitbudeğerlerdenyararlanılarakçizilmiştir.
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PİRAMİTLERNASILYORUMLANIR?
Nüfuspiramitleriyorumlanırkenbazıkurallaradikkatedilmesigerekir.Bukurallaraşağıdaaçık

lanmıştır.
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ÜLKELERİNGELİŞMİŞLİKDÜZEYİNEGÖRENÜFUSPİRAMİTLERİ

GELİŞMEMİŞÜLKEPİRAMİTLERİ

OO Pozitifpiramitlerdir.

OO Yüksekdoğumveölümoranlarıgörülür

OO Ortalamayaşamsüresikısadır.

OO Çocuknüfusun toplamnüfus içindekipayı
çokfazladır.

OO Yaşlınüfusunpayıçokazdır.

OO Somali,Kenya,NijeryaveBangladeşgibiül
kelerdegörülür.

GELİŞMEKTEOLANÜLKEPİRAMİTLERİ

OO Durağanpiramitlerdir.

OO Doğumveölümoranlarıazalmıştır.

OO Ortalamayaşamsüresigelişmemişülkeler
denfazladır.

OO Çocuknüfusunpayıazalmaktadır.

OO Türkiye, İranveArjantingibiülkelerdegö
rülür.

GELİŞMİŞÜLKEPİRAMİTLERİ

OO Negatifpiramitlerdir.

OO Doğumveölümoranlarıçokdüşüktür.

OO Ortalamayaşamsüresifazladır.

OO Çocuknüfusuntoplamnüfus içindekipayı
azdır.

OO Ortayaşveyaşlınüfusunpayıfazladır.

OO Nüfusu azalma eğilimindeki İngiltere, Rus
ya,HollandaveJaponya’dagörülür.

NÜFUSUARTANGELİŞMİŞÜLKEPİRAMİTLERİ

OO Öncelerinüfusuazalmaeğilimindeolanda
hasonranüfusundoğumlarınvedışgöçün
teşvikiyle tekrar artmaya başladığı ülkeler
degörülenpiramitlerdir.

OO Komplekspiramitlerdir.

OO Doğum oranları yüksek, ölüm oranları dü
şüktür.

OO Ortalamayaşamsüresifazladır.

OO Çocuknüfusun toplamnüfus içindekipayı
azdır.

OO Ortayaşveyaşlınüfusunpayıfazladır.

OO ABDveKanadagibigelişmişülkelerdegörülmektedir.
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NÜFUSTACİNSİYETORANI
Biryerdekinüfusiçindeher100yada1000ka

dına isabet eden erkek sayısı, cinsiyet oranı olarak
ifadeedilir.Doğumlardabebekoranlarıgenelliklebir
birineyakındeğerlergösterir.Ancak sonraki yıllarda
buoranülkelerinözelliklerinegöredeğişimgösterir.
Dünya’daerkek sayısı kadınlardan fazlaolduğundan
kadınerkekoranı101.6’dır.Ayrıcagöçverenülkelerde
vemerkezlerdeerkeklergöçedahafazlakatıldığından
kadınsayısı,göçalanmerkezlerdeiseerkeksayısıdahafazladır.

NÜFUSTABAĞIMLILIKORANI
Bağımlınüfuskavramıçalışmaçağınındışındakalanbireyleriniteler.Yani014yaşarasındaki

çocuknüfusile65’tendahabüyükinsanlarbağımlı(üretmeyen)nüfusolarakadlandırılmaktadır.014
yaşarasındakinüfusaçocukbağımlılığı,65+grubunayaşlıbağımlılığıherikisinebirdenyaşbağım-
lılığıadıverilir.Yaşbağımlılığıherikigruptakiinsansayısınıntoplamının,1465yaşarasındakinüfusa
bölünmesiveortayaçıkansayınınyüzveyabinleçarpılmasısonucundabulunmaktadır.

Gelişmemişülkelerdeyaşveçocukbağımlılığıoranıyüksektir.Gelişmişülkelerdeiseçocukba
ğımlılığıçokdüşükancakyaşlıinsansayısıfazlaolduğundanyaşlıbağımlılıkoranıyüksektir.

65 yaş üzeri insan sayısı

NÜFUSTAEĞİTİMDURUMU
Bir ülkenin eğitimli insan sayısı hem önemli güç

hem de nüfusun yapısı konusunda başvurulabilecek
önemli bir kavramdır. Günümüzde dünya genelinde
okuryazar oranının yüksek olması, bunun yerine yük
sek okul mezunu insan sayısının değerlendirilmesinin
gerekliliğiniortayaçıkarmıştır.Gelişmişülkelerdeokur
yazaroranı%99–100civarındaikenyüksekokulmezunu
oranı % 30 ve daha fazladır. Gelişmemiş ülkelerde ise
okuryazar oranı%70’ten daha azdır. Ancak bazı Afrika
ülkelerindeokuryazarlıkoranı%30’unaltınainmektedir.

Dünyagenelindeokuryazaroranı%90’aulaşmıştır.

NÜFUSUNKIR-KENTDURUMU
Sanayidevrimindensonrasanayimerkezlerininortayaçıkmasıilebirliktekentleryenibirfonk

siyonözelliğikazanmıştır.Busayedekentnüfusubüyükölçüdeartmış,ilerleyensüreçtegelişmişül
kelerdenüfusunçokbüyükbirbölümükentselalanlardayaşamayabaşlamıştır.Böyleliklegelişmiş
vegelişmemişülkeler de kırkentnüfusu arasındabüyük farklılıklar ortaya çıkmıştır. İnsanları kent
alanlarınaitenpekçoknedenvardır.Bunlardanbaşlıcalarıekonomikrefahseviyesininyüksekolma
sı,eğitimvesağlıkhizmetleriningelişmişolmasıvekentlerininsanacazipgelenözellikleridir.Sanayi
Devrimi’ninbaşındakentnüfusu,Dünyanüfusunun%2.4’ünüoluştururkenbuorangünümüzde%
50’yeulaşmıştır.Kentlerdekiartışdoğalnüfusartışındanbağımsızdır.Çünkükentlerdışardangöçala
rakbüyümektedir.
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NÜFUSYOĞUNLUKLARI
Belirlibiralandabulunan insanlarınbirimalandakidağılımınanüfusyoğunluğudenir.Nüfus

yoğunluğuüçşekildeifadeedilmektedir.

I.AritmetikNüfusYoğunluğu

Bir kilometre kare alana düşen insan sayısı,
aritmetiknüfusyoğunluğuolarakifadeedilir.Arit
metikyoğunluk,toplamnüfusun,toplaminsansa
yısınabölünmesiiletespitedilir.Buyoğunluktürün
de nüfusun dağılışı hakkında genel bir bilgi
verilmektedir. Aritmetik nüfus yoğunluğunun
olumsuz yanı kullanılmayan boş arazilerin de he
saplamayadahiledilmesidir.Bunedenle143milyon
nüfusluRusya’nınaritmetikyoğunluğukm2’ye8ki
şidir.Yüzölçümübüyükolanülkelerdearitmetikyo
ğunlukdüşük,yüzölçümüküçükülkelerdeiseyük
sekçıkmaktadır.

II.FizyolojikNüfusYoğunluğu

Toplamnüfusun,tarımalanlarınabölünmesiileeldeedilennüfusyoğunluğudur.Kullanılmayan
alanlardahiledilmediğindendahasağlıklıbilgilervermektedir.Bunarağmenartıkgelişmişülkelerde
nüfusunönemlibirbölümütarımdışısektörlerdeçalıştığındanterkedilmişbirhesaplamayöntemidir.
Gelişmiş(nüfusununbüyükbölümükentlerdeyaşayan)ülkelerdefizyolojikyoğunlukoldukçaazdır.
Tarımalanıdarolanülkelerdefizyolojikyoğunlukfazla,genişolanülkelerdeiseazçıkar.

Bazıülkelerinnüfusyoğunluğu.

Ülkelerinaritmetiknüfusyoğunluklarınındağılışı.
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1. 	Ça	lış	ma	ça	ğı	na	ge	len	in	san	la	rın	oluş	tur	du	ğu	nü	fu	sa	
ak	tif	nü	fus	de	nir.
Aktifnüfuskavramıaşağıdaverilenyaşgrupla
rındanhangisinikapsar?

A)	0-12	 B)	12-44	 C)	24-56
	 D)	14-65	 E)	7-67

2. 	“Top	lam	 nü	fu	sun	 sa	na	yi,	 ta	rım,	 hiz	met	 ve	 di	ğer	 iş	
kollarına	da	ğı	lı	mı	dır.	”
Yukarıdaverilenbilginüfuslailgiliolarakaşağıda
verilenkavramlardanhangisiniifadeeder?

A)	 Ak	tif	nü	fus
B)	 Cin	si	yet	da	ğı	lı	mı
C)	 Eği	tim	du	ru	mu
D)	 Sek	tö	rel	da	ğı	lı	mı
E)	 Kır	ve	kent	le	re	da	ğı	lı	mı

3. Aşağıdakilerdenhangisi,dünyadanüfusartışhı
zınıngiderekdüşmesininnedenlerindenbiride
ğildir?

A)	 Gelişmişlik	seviyesinin	artması
B)	 Sa	vaş	ve	sal	gın	has	ta	lık	la	rın	azal	ma	sı
C)	 Eği	tim	se	vi	ye	si	nin	yük	sel	me	si
D)	 Kür	ta	jın	ser	best	bı	ra	kıl	ma	sı	
E)	 Hü	kû	met	le	rin	 nü	fus	 plan	la	ma	sı	nı	 zor	la	 uy	gu	la-

ma	sı

4. Dünyadanüfusartışhızıileilgiliolarak;

I.	 ge	liş	miş	lik	dü	ze	yi,
II.	 ta	rım	da	ça	lı	şan	in	san	sa	yı	sı,
III.	 eği	tim	se	vi	ye	si,
IV.	 do	ğum	kon	trol	po	li	ti	ka	la	rı
kavramlardanhangilerinüfusartışıiletersoran
tılıdır?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	II	I
	 D)	I,	II	I	ve	IV	 E)	II	I	ve	IV

5. Kıtalariçindenüfusartışhızıenyüksekolankıta,
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril
miştir?

A)	As	ya	 B)	Av	ru	pa	 C)	K.	Ame	ri	ka
	 D)	Avus	t	ral	ya	 E)	Af	ri	ka

6. 	I.	 Op	ti	mum	nü	fus
II.	 Ar	tan	nü	fus
III.	 Aza	lan	nü	fus
Yukarıdaverilennüfuskavramları ile ilgilibilgi
lerdenhangisiyanlıştır?

A)	 I.	Nü	fu	sun	den	ge	li	du	rum	da	ol	ma	sı	dır.
B)	 II.	Nü	fu	sun	çe	şit	li	yol	lar	la	art	ma	sı	dır.
C)	 III.	Nü	fu	sun	ölüm	ler	le	azal	ma	sı	dır.
D)	 I.	Nüfusun	sosyal	gelişmini	ifade	eder.
E)	 II.	 Tür	ki	ye’nin	 için	de	 bu	lun	du	ğu	 du	ru	mu	 ifa	de	

eder.

7. 	Ül	ke	le	rin	nü	fus	ar	tı	şı	nı	sağ	la	yan	önem	li	bir	fak	tör	de	
göç	ler	le	or	ta	ya	çı	kan	ya	pay	nü	fus	ar	tı	şı	dır.

Buna göre harita üzerinde gösterilen yerlerden
hangilerindeyapaynüfusartışhızıyüksektir?

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

8. Aşağıdaverilenülkelerdenhangisininnüfusar
tışhızıdiğerlerindendahayüksektir?

A)	Bang	la	deş	 B)	Tür	ki	ye	 C)	Al	man	ya
	 D)	Fran	sa	 E)	Ar	jan	tin

9. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde toplam
nüfus içindegençlerinoranıaz,yaşlılarınoranı
iseenfazladır?

A)	Al	man	ya	 B)	Tür	ki	ye	 C)	Ken	ya
	 D)	Pa	kis	tan	 E)	Yu	na	nis	tan
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10. Aşağıdaverilenülkelerdenhangisindenüfusyo
ğunluğununfazlaolmasıdiğerlerindenfarklıbir
nedenedayanmaktadır?

A)	Ja	pon	ya	 B)	İn	gil	te	re	 C)	Al	man	ya
	 D)	Fran	sa	 E)	Hin	dis	tan

11. Birülkeninnüfuspiramidinin tabanındaönemli
daralmalarvarsabuülkeileilgiliolarakaşağıda
kilerdenhangisisöylenebilir?

A)	 Be	bek	ölüm	oran	la	rı	düşüktür.
B)	 Nü	fus	ar	tış	hı	zı	dü	şük	tür.
C)	 Or	ta	la	ma	ya	şam	bek	len	ti	si	yük	sek	tir.
D)	 Ki	şi	ba	şı	na	dü	şen	ge	lir	yük	sek	tir.
E)	 Nü	fus	ar	tı	şı	den	ge	de	dir.

12. 	Ço	cuk	nü	fu	sun	faz	la	ol	du	ğu	ül	ke	ler	de	genç	ba	ğım-
lı	lı	ğı,	yaş	lı	nü	fu	sun	 faz	la	ol	du	ğu	ül	ke	ler	de	 ise	yaş	lı	
ba	ğım	lı	lı	ğı	faz	la	dır.
Bunagöreaşağıdaverilenülkelerdenhangisin
dehemgençhemdeyaşlıbağımlılığıfazladır?

A)	Ni	jer	ya	 B)	Hin	dis	tan	 C)	Tür	ki	ye
	 D)	Al	man	ya	 E)	ABD

13.  

Yu	ka	rı	da	ki	gra	fik	te	dün	ya	nü	fu	su	nun	1950-2005	yıl-
la	rı	ara	sın	da	ki	ar	tış	hı	zı	(%)	ola	rak	ifa	de	edil	miş	tir.

Bugrafiğegöreaşağıdaverilenbilgilerdenhan
gisiyanlıştır?

A)	 Nü	fus	 ar	tış	 hı	zı	nın	 en	 yük	sek	 ol	du	ğu	 dö	nem	
1965-70	yıl	la	rı	dır.

B)	 Ar	tış	hı	zı	de	ğiş	ken	dir.
C)	 1970’den	son	ra	ar	tış	hı	zı	düş	müş	tür.
D)	 2000	yı	lın	da	ar	tış	hı	zı	%	2’den	faz	la	dır.
E)	 2005	yı	lın	da	ar	tış	hı	zı	en	dü	şük	se	vi	ye	ye	in	miş-

tir.

14.  

Yu	ka	rı	da	ve	ri	len	pi	ra	mit	te	Tür	ki	ye’nin	2017	yı	lın	da	ki	
nü	fus	ya	pı	sı	gös	te	ril	miş	tir.

Bugrafiğegöre;

I.	 Nü	fus	ar	tış	hı	zı	den	ge	len	miş	tir.
II.	 Ak	tif	nü	fu	sun,	top	lam	nü	fus	için	de	ki	pa	yı	faz	la	dır.
III.	 Ça	lı	şan	nü	fu	sun	ora	nı	az	dır.
IV.	 Ka	dın-er	kek	nü	fus	den	ge	li	da	ğıl	mış	tır.
gibibilgilerdenhangilerineulaşılamaz?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	I	 C)	I	ve	II
 D) II ve II I E) II I ve IV

15. 	I.	 Do	ğum	lar	la	ger	çek	le	şen	nü	fus	ar	tı	şı	dır.
II.	 14-65	yaş	ara	sı	nü	fu	su	ifa	de	eder.
III.	 Göç	ler	le	ger	çek	le	şen	nü	fus	ar	tı	şı	dır.
Yukarıdaverilenkavramlaraşağıdakilerdenhan
gisindedoğruolarakverilmiştir?

 I II II I
 –––––––– –––––––– –––––––––

A) Op	ti	mum	 Nü	fus	Aza	lan	 Nü	fus	Su	ni	Nü	fus
B)	 Do	ğal	Ar	tış	 Ak	tif	Nü	fus	 Ya	pay	Ar	tış
C)	 De	Fak	to	 De	Ju	ro	 De	mog	ra	fi
D) Kır	sal	Nü	fus	 Mo	dern	Nü	fus	 Kent	sel	Nü	fus
E) Do	ğal	Nü	fus	 Or	ta	yaş	lı	Nü	fus	 Ya	pay	Nü	fus

12345678910
DDBDEDEAAE
1112131415
BEDBB
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1.  

Yu	ka	rı	da	 ve	ri	len	 gra	fik	te	 dün	ya	 nü	fu	su	nun	 1950-
2005	yıl	la	rı	 ara	sın	da	ki	 ar	tış	hı	zı	 yüz	de	ola	rak	gös-
te	ril	miş	tir.

Bunagöreaşağıdakilerdenhangisisöylenemez?

A)	 1975‘den	bu	ya	na	ar	tış	hı	zı	düş	müş	tür.
B)	 2005	yı	lın	da	ar	tış	hı	zı	1.2	ci	va	rın	da	dır.
C)	 As	ya	kı	ta	sın	da	ar	tış	hı	zı	en	bü	yük	tür.
D)	 1950-1975	 ara	sı	 dö	nem	de	 dal	ga	lan	ma	lar	 göz-

len	mek	te	dir.
E)	 En	yük	sek	ar	tış	hı	zı	1970	yı	lın	da	ya	şan	mış	tır.

2.  

Yu	ka	rı	da	 ve	ri	len	 nü	fus	 pi	ra	mi	din	de	 15-30	 yaş	 ara-
sın	da	ki	nü	fu	sun	top	lam	nü	fus	için	de	ki	pa	yı	ol	duk	ça	
faz	la	dır.

Budurumunnedeniaşağıdakilerdenhangisiola
bilir?

A)	 Ken	tin	bir	as	ker	ken	ti	ol	ma	sı
B)	 Kent	te	eği	tim	ku	rum	la	rı	nın	faz	la	ol	ma	sı
C)	 Ken	tin	hız	la	göç	ver	mek	te	ol	ma	sı
D)	 Kır	sal	 alan	lar	da	 ma	ki	ne	leş	me	nin	 yay	gın	laş	mış	

ol	ma	sı
E)	 Or	ta	la	ma	ya	şam	sü	re	si	nin	uzun	ol	ma	sı

3. 	Aşa	ğı	da	bir	ül	ke	nin	nü	fus	ya	pı	sı	gös	te	ril	miş	tir.

Nüfuspiramidi verilenülke ile ilgili olarak aşa
ğıdakilerdenhangisikesinolaraksöylenemez?

A)	 Ge	liş	miş	bir	ül	ke	pi	ra	mi	di	dir.
B)	 Fark	lı	nü	fus	po	li	ti	ka	la	rı	iz	len	miş	tir.
C)	 Or	ta	la	ma	ya	şam	sü	re	si	uzun	dur.
D)	 Nü	fu	sun	 önem	li	 bir	 bö	lü	mü	 sa	na	yi	 sek	tö	rün	de	

ça	lış	mak	ta	dır.
E)	 Top	lam	nü	fus	için	de	ço	cuk	nü	fu	su	nun	pa	yı	az	dır.

4.  

Yu	ka	rı	da	ki	grafiklerde	iki	fark	lı	ül	ke	nin	ana	nü	fus	ya-
pı	la	rı	gös	te	ril	miş	tir.

Verilengrafikleregöreikiülkenin;

I.	 or	ta	la	ma	ya	şam	sü	re	si,
II.	 ge	liş	miş	lik	dü	ze	yi,
III.	 için	de	bu	lun	duk	la	rı	de	mog	ra	fik	aşa	ma,
IV.	 ki	şi	ba	şın	da	dü	şen	ge	lir

özelliklerindenhangilerininkesinolarakfarklıol
duğusöylenebilir?

A)	Yal	nız	I	 B)	I	ve	II	 C)	II	ve	II	I
	 D)		II	I	ve	IV	 E)		I,	II	ve	IV
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5. Aşağıda verilenlerden hangisi ortalama yaşam
süresinietkileyençevresel faktörlerdenbiride
ğildir?

A)	 İk	lim	ko	şul	la	rı
B)	 Kir	len	me
C)	 Gü	neş	li	ik	lim	ler
D)	 Eko	no	mik	ge	liş	miş	lik	dü	ze	yi
E)	 Ku	rak	lık	ve	sel	ler

6. 

Yu	ka	rı	da	üç	fark	lı	ül	ke	nin	nü	fus	yaş	ya	pı	la	rı	gös	te-
ril	miş	tir.

Bunagöreaşağıdayapılanyorumlardanhangisi
yanlıştır?

A)	 III.	Ül	ke	de	ya	şam	sü	re	si	en	kı	sa	dır.
B)	 II.	Ül	ke	de	nü	fus	ar	tış	hı	zı	ol	duk	ça	az	dır.
C)	 I.	Ül	ke	de	nü	fus	ya	pı	sı	bo	zul	muş	tur.
D)	 II.	 Ül	kede	 nüfus	 yapısında	 farklı	 dönemler	 ya-

şanmıştır.
E)	 III.	Ül	ke	ge	liş	mek	te	olan	bir	ül	ke	nin	nü	fus	ya	pı	sı-

na	sa	hip	tir.

7. Nüfus	 piramitleri	 ülkelerin	 nüfus	 yapısının	 cinsiyet	
ve	yaş	yapılarını	gösterir.	Piramitlerdeki	şekil	farkları	
pek	çok	özelliği	açıklar.
Bunagöreaşağıda2015yılı nüfuspiramidi ve
rilenülkelerdenhangisindeyaşlınüfusoranıen
fazladır?

8. 	Rus	ya,	140	mil	yo	nun	üze	rin	de	ki	nü	fu	su	ile	Dün	ya	nın	
en	ka	la	ba	lık	ül	ke	le	rin	den	bi	ri	si	ol	ma	sı	na	rağ	men	nü-
fus	yo	ğun	lu	ğu	ba	kı	mın	dan	ol	duk	ça	alt	sı	ra	lar	da	dır.
Budurumunortayaçıkmasındaaşağıdaverilen
lerdenhangisietkiliolmuştur?

A)	 Ülkenin	çok	göç	ver	me	si
B)	 Ül	ke	de	ba	ğım	lı	nü	fus	oran	la	rı	nın	yük	sek	ol	ma	sı
C)	 Yü	z	öl	çü	mü	nün	faz	la	ol	ma	sı
D)	 Nü	fu	sun	Ural	Dağ	la	rı	nın	ba	tı	sın	da	top	lan	mış	ol-

ma	sı
E)	 Eği	tim	se	vi	ye	si	nin	yük	sek	ol	ma	sı
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9. 	Aşa	ğı	da	2005	yı	lı	ve	ri	le	ri	ne	gö	re	kı	ta	la	rın	kent	nü	fu-
su	oran	la	rı	ve	ril	miş	tir.

Kent nüfusu oranlarının kıtalar arasında büyük
farklılıklargöstermesiüzerinde;

I.	 ge	liş	miş	lik	dü	ze	yi,
II.	 ta	rım	da	ça	lı	şan	in	san	ora	nı,
III.	 okur-ya	zar	ora	nı
gibifaktörlerdenhangileridoğrudanetkiliolmuş
tur?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	II	I
 D) I ve II E) II ve II I

10. Aşağıda verilen kıtalardan hangisinde toplam
nüfusiçindeçocuknüfusoranıdiğerlerindenda
hafazladır?

A)	Ku	zey	Ame	ri	ka	 B)	Af	ri	ka
C)	Av	ru	pa	 D)	As	ya

	 E)	Avus	tral	ya

11.  

Yukarıdanüfusyapısı verilenülkelerdenhangi
sindebebekölümoranlarıenyüksektir?

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

12.  

Yukarıdaverilenpiramitte1625yaşarasıerkek
sayısının oldukça az olması aşağıdakilerden
hangiileaçıklanabilir?

A)	 Sel	ler	le
B)	 Sal	gın	has	ta	lık	la
C)	 Sa	vaş	lar	la
D)	 Nü	fus	ar	tış	hı	zın	da	ki	düş	me	ile
E)	 Er	kek	do	ğum	ora	nın	da	ki	azal	ma	ile

13. 

Yukarıdaverilennüfuspiramidinebakılarakaşa
ğıdaverilenlerdenhangisineulaşılamaz?

A)	 Ne	ga	tif	bir	pi	ra	mit	tir.
B)	 Do	ğum	ve	ölüm	oran	la	rı	dü	şük	tür.
C)	 Ço	cuk	nü	fu	sun	top	lam	nü	fus	için	de	ki	pa	yı	az	dır.
D)	 Ol	gun	ve	yaş	lı	nü	fu	sun	pa	yı	faz	la	dır.
E)	 Nü	fu	su	azal	ma	eği	li	min	de	ki	ABD	ve	Ka	na	da’da	

gö	rü	lür.
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14. Bir	ülkede	veya	bölgede	bireylerin	her	biri	için	ortala-
ma	yaşam	sürecine	ya	da	yaşama	şansının	zaman-
sal	boyutuna	“ortalama	yaşam	süresi”	denir.		
Bunagöre;

I.	 Afrika,	
II.	 Asya,	
III.	 Avrupa,
IV.	 Kuzey	Amerika		
kıtalarındanhangilerindeortalamayaşamsüreci
diğerlerindendahaazdır?

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

15. Dünya	nüfusundaki	artma	eğiliminin	en	büyük	ivme	
kazandığı	dönem	1950	sonrasıdır.	
Budönemdenüfusunçokfazlaartmasındaaşa
ğıdaverilenlerdenhangisininetkiliolduğusöy
lenemez?

A)	 Sağlık	koşullarındaki	düzelme	
B)	 Doğum	kontrol	metodunun	yaygınlaşması	
C)	 Ortalama	yaşam	süresinin	uzaması	
D)	 Büyük	savaş	ve	toplu	kırımların	azalması	
E)	 Doğal	afetlerin	etkilerinin	azalması	

16. Kıtalaragöreanayaşgruplarınındağılışıdeğer
lendirildiğinde,aşağıdaverilenkıtalardanhangi
sindeolgunnüfusoranınınenfazlaolduğusöy
lenebilir?

A)	Asya	 B)	Afrika	 C)	Avrupa	

	 D)	Kuzey	Amerika	 E)	Güney	Amerika	

17. Bir	ülkenin	nüfusunun	yaş	yapısını	gösteren	grafiğe	
bakıldığında,	üçgen	şeklinde	bir	nüfus	yapısı	olduğu	
görülüyor.	
Bunagörebuülkeaşağıdakilerdenhangisiola
maz?

A)	Namibya	 B)	Sudan	 C)	Etiyopya
	 D)	Ukrayna	 E)	Angola

18. Aşağıda	bir	ülkenin	2018	yılında	nüfusun	yaş	grupla-
rına	dağılışı	gösterilmiştir.			

    

Bunagöre;

I.	 Gelişmiş	bir	ülkeye	aittir.	
II.	 Ortalama	yaşam	süresi	kısadır.
III.	 Nüfus	artış	hızı	yüksektir.			
bilgilerindenhangilerisöylenebilir?

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

19. Aşağıdaki	grafikte	Nijerya’nın	2018	yıllına	ait	nüfus	
piramidi	verilmiştir.			

BupiramidebakılarakNijeryaileilgiliolarakaşa
ğıdakilerdenhangisisöylenemez?

A)	 Nüfus	yapısı	gelişmemiş	bir	ülkeyi	göstermektedir.	
B)	 Ortalama	yaşam	süresi	kısadır.	
C)	 Genç	ve	çocuk	nüfus,	toplam	nüfus	içinde	büyük	

pay	sahibidir.	
D)	 Doğum	oranları	düşük,	ölüm	oranları	fazladır.	
E)	 Aktif	nüfusu	oranı	azdır.	

12345678910
CBDEDEDCDB
111213141516171819
DCEABCDAD
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TÜRKİYE’DENÜFUSUNTARİHSELGELİŞİMİ
OsmanlıDevleti’nde1874yılındayapılanveka

dınlarınsayılmadığınüfussayımınagöre,Anadolu’da
yaklaşık12milyonkişininyaşadığı tahminedilmek
tedir. 1908’den itibaren Osmanlı Devleti’nin büyük
toprakkayıplarındandolayı,buralardayaşayanTürk
nüfus kitleler halinde Anadolu’ya geçmiştir. Ancak
BalkanSavaşı,I.DünyaSavaşıveKurtuluşSavaşıyılla
rındayaşananbüyükinsankaybıvesalgınhastalıklar
nedeniylenüfusazalmaeğilimigöstermiştir.

Ülkemizdeilkbilimselnüfussayımı1927yılında
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılmıştır.
1935’tensonranüfussayımlarıperiyodikolaraksonu
“0”ve“5”ilebitenyıllardayapılmıştır.1990yılından
sonrasayımların10yıldabiryapılmasıplanlanmış,fa
katülkeihtiyaçlarınedeniyle1997ve2000yıllarında
sayım gerçekleştirilmiştir. Bu sayımlarda “de facto”
yanikişininbulunduğuyerdesayılmasıyöntemibe
nimsenmiştir. 2007 yılında ise ilk kez bilgisayar te
melli adrese dayalı sayım sistemine geçilmiş ve bu
sayımda“dejure”(Kişininikametettiğiyeregöresa
yılması) prensibi benimsenmiştir. Türkiye nüfusu
2017 yılında 80.810.525 kişi olarak tespit edilmiştir.
2017 Türkiye nüfus sayım sonuçlarına göre toplam
nüfusun%50.2’sini erkekler%49.8’ini kadınlar oluş
turmaktadır.Nüfusartışhızı%12.4’tür.Kentlerdeyaşa
yannüfus%92.5’eulaşmıştır.İstanbul,15.029.231kişi
ninyaşadığıtoplamnüfusun%18.6’sının ikametettiğibiryerhalinegelmiştir.2017yılındaortanca
(medyan)yaşTürkiye’de31.7olmuştur.15/64yaşarasındakiaktifnüfus%1.2’artmıştır.Türkiye’dekilo
metrekareyedüşeninsansayısı105kişiolmuştur.

Türkiye’deNüfusArtışı

Nüfus artışı; doğum,göç ve sınırların
genişlemesi gibi yollarla gerçekleşmekte
dir.Eğerbiryerdedoğumoranlarıölümler
den fazla iseburadadoğalnüfusartışı söz
konusudur.Doğalnüfusartışıyüzdeyada
binde olarak ifade edilir. Türkiye’denüfus,
büyükölçüdedoğalolarakartmıştır.Ancak;

I.1939’daHatay’ınanavatanakatılması

II.Balkanülkelerindeyaşayansoydaş
larımızın çeşitli dönemlerde büyük kitleler
halindeyurdumuzagöçetmesinedeniyleza
manzamannüfusyapayolarakdaartmıştır.

Türkiye’denüfusartışınınevrimindeüçanadönemayırtedilmektedir.Budönemlerdenilkicum
huriyetinkuruluşundan1945’ekadargeçendönemdir.Budönemdeülkemizdedoğumoranlarıçok
ölümoranlarıdaoldukçayüksektir.ÖzellikleII.Dünyasavaşıyıllarındaülkemizdenüfusartışhızının
çokdüşükolduğugözeçarpmaktadır.Budurumunnedenisavaşyıllarındaseferberlikilanıileerkekle
rinbüyükölçüdeaskerealınması,kıtlıkvesalgınhastalıklardır.

İkincidönem;19451985yıllarıarasındageçenbüyüknüfusartışıdönemidir.Adıgeçenevrenü
fuspatlamasıolarakdanitelendirilebilir.1945’densonra,ülkededevlettarafındandesteklenenyoğun
birdoğumpolitikasıizlenmiştir.Askerlerinsavaştandönmesi,sağlıkhizmetlerininyaygınlaşması,dev
letinbeşvedahafazlaçocukyapanlaraönemlikolaylıkvehaklartanınması,1960yılındaTürkiye’de
nüfusartışınınenyüksekseviyeyeulaşmasınısağlamıştır.Nitekim1960yılındaartışhızı‰28.5olarak
gerçekleşmiştir.19601985yıllarıarasındaartışhızıiseortalama‰25düzeyindekalmıştır.Aslındabu
dönemdedeartışhızıçokyüksekolmasıgerekirken,1960’lıyıllardabaşlayanAvrupaülkelerineişçi
göçüartışhızınınbuseviyedekalmasınısağlamıştır.

Say›my›llar›nagöreTürkiyenüfusu 
venüfusart›şh›z›.
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Üçüncüdönemise1985’tengünümüzekadaryaşanansürecikapsamaktadır.Budönemdenüfus
artışıhızıgiderekdüşmüş2000yılında‰18.2seviyesineinmiştir.Öyleki2010sayımındaartışhızı‰
16’yakadardüşmüştür.Artışhızındakibudüşüşünentemelnedeni,Türkiye’denüfusunönemlibir
bölümününkentlerdeyaşamayabaşlamasıdır.Küçükaileyapısınınyaygınlaşmasıileeğitimvekültür
seviyesininartması,azalmadaetkiliolmuştur.Ayrıca1980’liyıllardanitibarenizlenendoğumkontrol
politikasısonuçvermiş,busayedeartışhızıdüşmüştür.Benzerşekildebuyıllardakürtajuygulaması
serbestbırakılmıştır.

TÜRKİYE’DENÜFUSUN 
YILLARAGÖREDEĞİŞİMİ

Ülkemiznüfusunun19272015yıllarıara
sındakideğişimiincelendiğinde,nüfusundai
maarttığıgörülmektedir.1927’de13.6milyon
olaninsansayısıgünümüzde81milyonkişiye
ulaşmıştır.Yaniülkemiznüfusu80yıldayakla
şıkyedikatartmıştır.Özellikle1990’danbuya
naheryılnüfusumuz1milyonkişiartmaktadır.
Bu halde nüfusun 2050 yılında 100 milyonu
aşması beklenmektedir. Ancak ülkede nüfus
artışhızınıngiderekazalması, uzakgelecekte
nüfus yapımızın önemli ölçüde değişmesine
yolaçacaktır.

DEMOGRAFİKGEÇİŞ 
MODELİNEGÖRE 
TÜRKİYENÜFUSU
1.Aşama:(1927-1960)

OO Devletinuyguladığıpolitikalarındayardı
mıylakabadoğumhızıyüksektir.

OO Ekonomivesağlıkalanlarındakigelişme
lerle paralel olarak ölüm oranları, tüm
Dünya’daolduğugibiazalmaktadır.

OO İkinciDünyaSavaşıyıllarıbirkenarabıra
kılırsa19551960dönemindedoğalnüfus
artışhızıbinde28.5ileCumhuriyettarihi
ninenyüksekrakamınaulaşmıştır.

110
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2.Aşama:1960-1985

OO Doğalnüfusartışhızıyüksekdüzeydeolmasınarağmen,buaşamadakisayımdönemlerindeaynı
hızıkorumuştur(ortalamabinde25)

OO Budönemdehemdoğumhemdeölümoranlarıdüşmektedir.Doğumoranlarıdüştüğünde,nü
fusartışhızınındadüşmesigerekirken,ölümoranlarındakiazalmanınetkisiartışınbellibirdü
zeydesabitlenmesineyolaçmıştır.

OO Göçveşehirleşmeolayları,doğurganlıkoranlarınındüşmesinenedenolmuştur.

OO YinebudönemdeAvrupa’yaolanişçigöçleri,nüfusartışhızınınartmamasındaetkiliolmuştur.

3.Aşama:(1985-Günümüz)

OO Buaşamadaisehemdoğumhızınınkeskindüşüşü,nüfusartışhızındadayavaşlamayaneden
olmaktadır.

OO 1960yılında19olanevlenmeyaşı1990yılında22’yeyükselmiş,1963’te6.1olantoplamdoğur
ganlıkhızı1993’te2.7’yeinmiştir.

OO Buaşamanınsonunda,21.yüzyılınortalarında,ülkenüfusunun100milyoncivarındaolacağıve
nüfusunbüyümesininduracağıtahminedilmektedir.

Türkiye’ninnüfuspiramitleriincelendiğindeTürkiyenüfusununyapısındayaşanan
değişimdahabelirginbiçimdeanlaşılmaktadır.
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TÜRKİYE’DENÜFUSARTIŞININSONUÇLARI

EkonomikAçıdan

OO Kişibaşınadüşengelirazalır.

OO Ekonomikkalkınmahızıyavaşlar.

OO İşsizlikoranıyükselir.

OO Bağımlınüfusoranıartar.Ülkemizdegençbağımlılıkoranıoldukçayüksektir.

SosyalAçıdan

OO Köydenkentegöçfazladır.

OO Kültürçatışmasıvekültürşokuartar.

OO Sosyalvesiyasalsorunlarartar.

OO Eğitimvesağlıkhizmetleriyetersizhalegelir.

KentselAçıdan

OO Trafiksorunuartar.

OO Çarpıkkentleşmeartar.

OO Konutaçığıartar.

OO Sanayitesislerikentleriniçindekalır.

ÇevreselAçıdan

OO Hava,suvetoprakkirliliğiartar.

OO Doğalkaynaklarhızlatüketilir.

OO Hızlıbüyüyenkentlerdoğalalanlarınaleyhinegelişir.

TÜRKİYENÜFUSUNUNYAPISALÖZELLİKLERİ

I.NÜFUSUNYAŞVECİNSİYETDURUMU

2017 yılı adresedayalı nüfus sa
yımı sonuçlarına göre ülkemiz nüfu
sununyaşvecinsiyetdurumunagöre
dağılımı yandaki grafikte verilmiştir.
Piramit çan eğrisi şeklindedir. Bu du
rumartıkülkemiznüfus yapısınınge
lişmiş ülkelere benzemeye başladı
ğını göstermektedir. Ancak, 014 yaş
arasındaki insansayısınınülkenüfusu
içindekipayıfazladır.AyrıcaTürkiye’de
ortanca(medyan)yaş31.7’dir.Yaniül
kemizdenüfusun%50’si31yaşından
daha genç insanlardan oluşmaktadır.
Türkiye’de 65 yaşından daha büyük
insansayısıazdır.Budurumülkemizdeortalamayaşamsüresinin fazlaolmadığınıgösterir.Türkiye
nüfuspiramidigenelanlamdagelişmekteolanbirülkeninpiramididir.Eğernüfusartışhızıdüşmeye
devamedersepiramidintabanıdaralacak,nüfusyapımızgiderekortayaşlınüfuslehineartacaktır.
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Ülkemizdenüfusun2017sayımsonuçlarınagöre%50.1’ierkek,%49.9’ukadınlardanoluşmak
tadır.Kadınerkekdengesidüzenlidir.Ancaksayımyıllarındabazıdönemlerdekadınlarileerkeklerarasında
birdüzensizlikolduğudikkatçekmektedir.Örneğin;ilksayımyılındakadınsayısınınerkekleregörefazla
olduğugörülmektedir.Budurumuntemelindeuzunsürensavaşlarsırasındaerkeklerinölmesietkili
olmuştur.19271950yıllarıarasındakadınsayısıfazlaolmuşsada,1950’dengünümüzekadarerkek
sayısıkadınlardanküçükmiktarlardafazlaçıkmıştır.Türkiye’dekadınerkeknüfusundağılımına;

OO Doğumlar

OO Savaşlar

OO Göçleretkietmektedir.

Doğumlar incelendiğinde

geneldeerkekvekızçocuğudo

ğumlarınınbirbirineçokyakınse

viyede olduğu görülür. Savaşlar

ise cumhuriyetin ilk dönemlerin

deki nüfus yapısı üzerinde etkili

olmuştur. Göçler, ülke içindeki

kadınerkekdağılımınıetkilemek

tedir. İçgöçleregenellikle18ya

şından daha büyük erkek nüfus

katıldığından,göçverenmerkez

lerde kadın sayısı göç alan mer

kezlerdeiseerkeksayısıfazladır.
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TÜRKİYE’DENÜFUSUNSEKTÖRELDAĞILIMI
Birülkeninsosyoekonomiközelliklerinigösterenenönemlikriterlerdenbiridenüfusunsektörel

dağılımıdır.14vedahabüyükyaşlardayeralanbireyleraktifnüfusolarakifadeedilir.Sektöreldağılım
da,aktifnüfusuniçindebirişlemeşgulolanlarınsayısaldağılımıoransalolarakifadeedilir.Türkiye’de
aktifnüfusun%55’içalışannüfusuoluşturmaktadır.Buhaliyleülkemizdeişsizinsansayısıfazlaoldu
ğusöylenebilir.Çalışannüfus içindeerkeklerinoranıkadınların ikikatınayakındır.Budaülkemizde
kadınlarıngenelliklebiriştenyoksunolduklarınıgöstermektedir.

Ülkemizdeçalışannüfus1955yılındanitibarensü

rekliazalmıştır.Budurumunortayaçıkmasındageçmiş

dönemlerde nüfusun büyük ölçüde tarım sektöründe

çalışmasıve tarımdamakineleşmeninbaşlamasıylakır

salnüfusunönemliölçüdeişsizkalmasıetkiliolmuştur.

İşsiznüfus1950’liyıllardanitibarenbüyükkentleredoğ

rugöçetmiş,bunedenlekentlerdeçalışaninsansayısı

önemliölçüdeazalmıştır.Yinebuyıllardanitibarenokullaşmaoranınınartmasıveöğrenimsüresinin

uzaması,işsizinsansayısınınartmasınayolaçmıştır.Ülkemizdeemeklilikyaşınındüşükolmasıveyurt

dışınayapılangöçlerdeçalışannüfusunazalmasındaönemlietkenlerdir.

Türkiye’denüfusunfaaliyetkollarınadağılışıincelendiğinde2017verilerinegöretarımsektörün

deçalışaninsanlar,toplamistihdamın%19.4’ünüoluşturmaktadır. Ekonomikgruplardanüçüncüsü

olanhizmetveinşaatsektörününpayı%61.5olarakgerçekleşmiştir.Türkiye’de2017yılındatoplam

işgücü31.643.000kişiolmuştur.Bunlardan28.251.000kişi işgücünekatılmıştır.Bunagörenüfusun

%52.8’i işgücü içinde yer almıştır. 3.454.000 kişi işsiz olarak tesbit edilmiştir. 2017 verilerine göre

Türkiye’deaktifnüfusun%10.9’uişsizkişilerdenoluşmaktadır.

TÜRKİYE’DENÜFUSUNEĞİTİMDURUMU
Birülkeningelişmesindeenönemlifaktöreğitimlinüfusununfazlaolmasıdır.Geçmişteeğitim

seviyesidenildiğindeöncelikleokuryazarinsanlarınoranıelealınmaktaydı.Ancakgünümüzdeülke

lerinpekçoğundaokuryazaroranınınçokyüksekolmasıbukriteriyetersizhalegetirmiştir.Buneden

legünümüzdeartıkokuryazaroranındançoknüfusuniçindeyüksekokulmezunlarınınoranıönem

kazanmaktadır.

% 56.7
60

43.3

40
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Ülkemizdeokuryazaroranı1935’de%20civarındaykengünümüzdebuoran%90’ınüzerineçık

mıştır.Fakatkadınveerkeklerdeokuryazaroranınındüzenlidağılmadığıdikkatçekmektedir.2010yılı

sayımınagörekadınlardaokuryazaroranı%90.1,erkeklerdeise%97.7’dir.Budurumülkemizdehala

kadınlarıneğitimgörmesininönemininkavranamadığınıgöstermektedir.Özelliklebazıbölgelerdekız

çocuklarınınokulagönderilmemesieğitimsistemimizinönemlisorunlarındanbiridir.

Ülkemizdeokuryazaroranıyüksekdeğildir.Ancakyapılançalışmalarlabuoran2017yılındayak

laşık%96’yeulaşmıştır.Toplamnüfusiçindeyüksekokulmezunlarınınoranı%6civarındadır.Busa

yınınbüyükbölümünüörgüneğitimdışındanmezunolan (açıköğretim)veyüksekokulmezunları

oluşturmaktadır.Buyönüyleülkemizeğitimseviyesigelişmişbatıtoplumlarınınoldukçagerisindedir.

Hızlaartannüfusaoranlayeteriderecedenitelikliokulvefakülteninaçılamamasıülkemizdeeğitim

sistemininenönemlisorunlarındanbiridir.

Sayımyıllarınavecinsiyetegöreokuryazaroranınındeğişimi.

Nüfusuneğitimseviyelerinegöreoransal 
dağılımı(2010).
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TÜRKİYE’DEKIRVEKENTNÜFUSU
Türkiye’dekırvekentnüfusunundağılışıincelenmedenönceülkemizinhızlakentleşmekteol

duğunubilmekgerekmektedir.Bunabağlıolarakcumhuriyetinkurulmasından1950’liyıllarakadar
yavaşdevamedenkırdankentegöçolgusu,buyıllardanitibarenbüyükbirivmekazanmışkırsalalan
lardayaşayaninsanlarkentlereyönelmiştir.1927’denüfusunyalnızca24.2’sikentlerdeyaşarken2010
nüfussayımındabuoran%75’iaşmıştır.2017’deiseartıknüfusun%93’uşehirlerde,%7siisekırlarda
yaşamaktadır.

Türkiye’degöçolgusununbukadarbüyükolmasıeskikentlerinaşırıvehızlıbüyümesinepekçok
yerdeiseyenikentlerinoluşmasınayolaçmıştır.1935yılındatoplamnüfusları21milyonuaşan20bin
vedahafazlanüfuslu37şehrinyeraldığıTürkiye’de,1997’detoplamnüfusları36.2milyonmilyonu
aşan270kentbulunmaktadır.İlkkez1985sayımındakırsalnüfusunoranı%50’ninaltınadüşmüştür.
2000yılındansonrayaşanansosyalveekonomiksorunlarnedeniylekırdankentegöçolgusudaha
büyükbirivmekazanmıştır.2000yılında%66olankentnüfusu,2015yılında%93’eulaşmıştır.

Ülkemizdenüfusu10.000’denfazlaolanyerleşmelerkentolarakkabuledilmektedir.Ancaknü
fusu100.000vedahafazlaolanmerkezlergerçekkentlerolaraknitelendirilebilir.Türkiye’dekentnü
fusununyaklaşık3/4’übüyükkentlerdeyaşamaktadır.Buhaldeülkemizdekırsal alanlardanbüyük
kentleredoğruyaşanangöçlerinbüyüklüğüdahadanetanlaşılmaktadır.

SayımyıllarındaTürkiye’ninkırvekentnüfusunundeğişimi



1
0
. 
S

ın
ıf

TÜRKİYE’NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ

COĞRAFYA - 10

konu anlatımlı

8. 
ÜNİTE

252252

TÜRKİYE’DENÜFUSUNDAĞILIŞI
Ülkemizdenüfusundağılışıkonusundaikitemelözellikdikkatçekmektedir.Bunlardanilkikıyı

alanlarileiçkesimlerarasındakinüfusfarklılığıdır.Diğeriiseülkenindoğusuilebatısıarasındakinüfus
farklılığıdır.Türkiyenüfusuiçinşöylebirgenellemeyapılabilir“Türkiye’denüfusunbüyükbirbölü-
mübatıdakikıyıkentlerindeyaşamaktadır”.

Karadeniz’denüfusönemliölçüdedarbirkıyışeridindesıkışmıştır.Budurumununnedenidağ
larınkıyıyaoldukçayakınveparaleluzanmasınınyanısırakentkurabilecekgenişliktealanlarınbu
lunmamasıdır.OrtaKaradeniz iseDoğuKaradeniz’denoldukçafarklıdır.Buradanüfusundahaden
gelidağıldığıdikkatiçekmektedir.NüfusunburadadengelidağılmasınınnedeniOrtaKaradeniz’iniç
kesimlerinekadaruzananverimlitarımsalalanlarınvarlığıdır.BatıKaradeniz’deZonguldakEreğliKa
rabükçevresinüfusunyoğunolduğualanlardandır.Buradamadenkaynaklarınınfazlalığıvesanayi
tesislerininvarlığınüfusunyoğunlaşmasındaetkiliolmuştur.BölgedeKuzeyAnadoluDağlarının(Çi
menKopMescitOrduRizeGiresunKöroğlu,vs)olduğukesimleryükseltiveengebedendolayısey
reknüfuslualanlardır.

ÜlkemizdenüfusençokMarmaraBölgesi’ndeyoğunlaşmıştır. İstanbul,İzmit,AdapazarıTekir
dağboyuncaMarmarakıyılarındadarbirhatoluşturanbölgeülkenüfusunun1/3’ünübarındırmakta
dır.Buradasanayi,ticaret,turizmveulaşımgibihizmetleringelişmişliğiveülkeninenönemlisanayi
havzasıolması,nüfusunyoğunlaşmasındadoğrudanetkilidir.GüneyMarmaraovalarıdanüfusunyo
ğunlaştığıönemlibiralandır.Buradahemtarımhemdesanayininvarlığınüfusunyoğunlaşmasında
etkiliolmuştur.FakatYıldızDağlarıveBiga/Geliboluyarımadalarıbukalabalıkbölgeninentenhayö
releridir.Herikialandaanayollarınoldukçauzağındakalmışolduğundanseyreknüfuslanmıştır.

EgeBölgesi’ninkıyıkesimindeverimlideltaovalarıboyuncanüfusyoğunluğuoldukçafazladır.
BunedenleEge’denüfusdoğubatıyönlüşeritleroluşturmaktadır.GüneydeMenteşeyöresikıyıke
simindeolmasınarağmennüfusyoğunluğununazolduğubiralandır.BundaMenteşedağlarınınen
gebeliyapısıvetarımsalüretimkoşullarınındüşükolmasıetkiliolmuştur.FakatMenteşekıyılarında
turizmnedeniylebiryoğunlaşmasözkonusudur.İçBatıAnadolu’yadoğrugidildiğindenüfusunsey
rekleştiğigörülmektedir.

AkdenizBölgesi’ndenüfuskıyıdatoplanmıştır.Ancak;AdanaBölümü’ndeAdanaMersinHatay
Osmaniyeçevresindenüfusundahakalabalıkolduğugörülmektedir.Budurumunortayaçıkmasında
Çukurova’nınvarlığıvetarımadayalısanayiningelişmişolmasıetkiliolmuştur.DahatenhaolanAntal
yaBölümündeTekeTaşeliPlatolarıileTorosDağları’nınbulunduğubölgenüfusunkesintiyeuğradığı
ıssızalanlardır.

GüneydoğuAnadolu’daGaziantepyöresi,Çukurovailebenzerşekildesıknüfuslanmıştır.Güney
doğuAnadoludiğeriçbölgelerdenfarklıolaraknüfusunbirazdahayoğunolduğubiralandır.Burada
özelliklegeniştarımalanlarınınvarlığı,doğumoranlarınınyüksekolmasıvekimiyerlerdehalainsan
gücününtarımdakullanılmasınüfusunkalabalıkolmasınayolaçanfaktörlerdir.

DoğuAnadoluülkemizdenüfusunenazolduğuveenfazlakesintiyeuğradığıbölgedir.Bölgede
çukurdakalanovalardışındanüfusunçokseyrekolduğudikkatçekmektedir.Öylekibölgeninkuzey
vekuzeydoğusundaboşarazileroldukçafazladır.Sıcaklıkdeğerlerininçokdüşükolması,tarımarazi
lerininazlığı,engebeninfazlalığıvesanayitesislerininbulunmamasıbölgedenüfusunazalmasınayol
açmıştır.YalnızcagüneydekiMalatyaveElazığovalarıyoğunnüfusluolaraknitelendirilebilir.

İçAnadoluBölgesinüfusundengesizdağıldığıbölgelerimizdenbiridir.AnkaraEskişehiryöre
sindeyoğunlaşannüfus,doğuyavegüneyedoğruseyrekleşmektedir.Sivasçevresindeortamkoşul
larınınDoğuAnadolu’yabenzemesi,Konyaovasındaisekurakiklimkoşullarınınbulunmasıburalarda
nüfusunseyrekolmasınayolaçmıştır.Ankaraülkemizinidarimerkeziolmasıbakımındankalabalıkbir
merkezdir.Eskişehirsanayiningelişmişolması,verimlitarımalanlarıvekültürelözellikleriylebölgede
yoğunnüfuslubirmerkezdir.
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TÜRKİYE’DENÜFUSYOĞUNLUĞU

I.AritmetikNüfusYoğunluğu
Ülkedeyaşayaninsansayısının,top

lamyüzölçümünebölünmesiyle“aritme
tik nüfus yoğunluğu” elde edilir. Esasen
bir kilometre kare araziye düşen toplam
insan sayısı bulunmuş olur. Ancak hiç
kullanılmayanarazilerdebuhesabadahil
edildiğiiçinsonuçlartamgüvenilirdeğildir.
2017yılıADNKSsonuçlarınagöreTürkiye’de
kilometrekareye107kişidüşmektedir.

Aritmetik	nüfus	yoğunluğunun	illere	dağı-
lışını	bakıldığında,	kilometrekareye	2892	
kişi	 düşen	 İstanbul,	 yine	 ilk	 sırayı	 aldı.	
Bunu	521	kişi	 ile	Kocaeli,	356	kişiyle	 İz-
mir	takip	etti.	Nüfus	yoğunluğunun	en	düşük	oluduğu	il	ise	kilometre	kareye	11	kişi	ile	Tunceli	oldu	En	
geniş	il	olan	Konya’da	56,	en	küçük	il	Yalova’da	nüfus	yoğunluğu	297	olarak	gerçekleşti.

SayımyıllarınagöreTürkiye’dearitmetik 
nüfusyoğunluğunundeğişimi.
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II.FizyolojikNüfusYoğunluğu
Belirlibiralandayaşayaninsansayısıiletarımalanlarıarasındakiilişkifizyolojiknüfusyoğunluğu

ileifadeedilmektedir.Buyöntemdekullanılmayanalanlardikkatealınmadığındanaritmetiknüfusyo
ğunluğundandahasağlıklıbiryöntemdir.Türkiye’defizyolojikyoğunluk,aritmetikyoğunluğabenzer
şekildeillervebölgelerarasındaönemlifarklılıklargöstermektedir.Tarımsalarazileriküçükancaknü
fusufazlaolanmerkezlerdefizyolojiknüfusyoğunluğuoldukçafazladır.Örneğinİstanbulülkemizde
fizyolojiknüfusyoğunluğununenfazlaolduğumerkezdir.Trabzon,Rize,Elazığ,BatmanveHakkaride
budurumaörnekolarakgösterilebilir.Yüzölçümügenişnüfusuazolanmerkezlerdeisefizyolojiknü
fusyoğunluğuoldukçaazdır.İçAnadolu’datarımalanlarınınçokgenişyerkapladığıKonya,Karaman,
Aksaray,SivasveYozgatgibimerkezlerdefizyolojiknüfusyoğunluğuazdır.Fizyolojiknüfusyoğunlu
ğunundeğişimindearaziyapısıdaönemlibirfaktördür.Engebelivetarımarazilerininyetersizolduğu
alanlardafizyolojiknüfusyoğunluğufazlaçıkmaktadır.

III.TarımsalNüfusYoğunluğu
Tarımsalnüfusyoğunluğu,biryerdegeçiminitarımdansağlayançiftçinüfusun,ekilidikilialan

laraoranını ifadeeder.Türkiye’de tarımsalyoğunluk2000yılı sayımsonuçlarınagöre103kişi/km2 
’dir.Tarımsalnüfusyoğunluğutarımdaçalışaninsansayısınınfazlaolduğualanlardayüksektir.Ayrıca
yerşekillerininengebelivetarımalanlarınınyetersizolduğualanlardadatarımsalnüfusyoğunluğu
yüksekdeğerleresahiptir.Türkiye’detarımsalnüfusyoğunluğugiderekazalmaktadır.Budurumunen
temelnedenikırdankentedoğruyaşanangöçlerdir.Yinedebazıbölgelerdetarımsalnüfusyoğunlu
ğufazladır.ÖzellikleDoğuKaradenizveDoğuAnadolu’datarımalanlarıyetersizolduğundantarımsal
nüfusyoğunluğuyüksektir.Tarımalanlarınıngeniş, tarımdaçalışan insansayısınınazolduğu İçve
GüneydoğuAnadolubölgelerindetarımsalnüfusyoğunluğuazdır.
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1.  

Türkiye’denüfusuntarihselgelişimininverildiği
grafiğebakılarakaşağıdakilerdenhangisisöyle
nemez?

A)	 1980	yı	lın	da	ki	nü	fus	1927	yı	lı	nın	iki	ka	tın	dan	faz-
la	dır.

B)	 2013	yı	lın	da	nü	fus	70	mil	yo	nu	aş	mış	tır.
C)	 1990-2000	yıl	la	rı	ara	sın	da	nü	fus	önem	li	oran	da	

art	mış	tır.
D)	 1945-1950	yıl	la	rı	ara	sın	da	nü	fus	ar	tı	şı	2	mil	yon	

ci	va	rın	da	dır.
E)	 2013	yı	lın	da	nü	fu	sun	önem	li	bir	bö	lü	mü	kent	ler-

de	ya	şa	mak	ta	dır.

2. Kentlerdenüfusartışhızınınkırsalalanlaragöre
yüksekolmasında;
I.	 do	ğum	oran	la	rı	nın	yük	sek	ol	ma	sı,
II.	 kent	le	rin	göç	al	ma	sı,
III.	 or	ta	la	ma	ya	şam	sü	re	si	nin	uzun	ol	ma	sı
gibiözelliklerdenhangileridoğrudanetkilidir?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	II	I
 D) I ve II E) II ve II I

3. Türkiyenüfuspiramidiileilgiliolarakaşağıdaki
lerdenhangisisöylenemez?

A)	 Ta	ban	da	ki	ge	niş	le	me	sür	mek	te	dir.
B)	 Or	ta	la	ma	ya	şam	sü	re	si	art	mak	ta	dır
C)	 Ço	cuk	ve	genç	nü	fus	ora	nı	yük	sek	tir.
D)	 Ge	liş	mek	te	olan	ül	ke	pi	ra	mi	di	ne	ör	nek	tir.
E)	 Son	yıl	lar	da	nü	fus	ar	tış	hı	zı	düş	mek	te	dir.

4. 	Aşa	ğı	da	ki	gra	fik	1990	yı	lın	da	Tür	ki	ye	nü	fu	su	nun	yaş	
grup	la	rı	na	 ve	 cin	si	ye	te	 gö	re	 da	ğı	lı	mı	nı	 gös	ter	mek-
te	dir.

Çalışmaçağı,bebeklikçağı,gençnüfusveyaşlı
nüfusterimlerinintanımlarıverildiğinde,bugra
fiktenaşağıdakilerinhangisiileilgiliyaklaşıkbil
gieldeedilemez?

A)	 Tür	ki	ye’nin	top	lam	nü	fu	su
B)	 Genç	nü	fu	sun	yaş	lı	nü	fu	sa	ora	nı
C)	 Er	kek	nü	fu	sun	ka	dın	nü	fu	sa	ora	nı
D)	 Cin	si	ye	te	gö	re	be	bek	ölüm	ora	nı
E)	 Ka	dın	ve	er	kek	ler	de	ça	lış	ma	ça	ğın	da	ki	nü	fus

5. 	Aşa	ğı	da	ki	 gra	fik,	 2000	 yı	lın	da	 Tür	ki	ye	 nü	fu	su	nun	
cin	si	ye	te	 ve	 yaş	 grup	la	rı	na	 gö	re	 da	ğı	lı	şı	nı	 gös	ter-
mek	te	dir.

Yalnızcabugrafiktenyararlanarakaşağıdakibil
gilerdenhangisineulaşılamaz?

A)	 Top	lam	nü	fus
B)	 Nü	fu	su	en	faz	la	olan	yaş	gru	bu
C)	 Ka	dın	nü	fus	ile	er	kek	nü	fus	ara	sın	da	ki	fark
D)	 On	beş	ya	şın	al	tın	da	ki	nü	fu	sun	top	lam	nü	fus	ta	ki	

pa	yı
E)	 Nü	fus	yo	ğun	lu	ğu
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6. Birnüfussayımındaaşağıdakibilgilerdenhangi
siedinilemez?

A)	 Be	bek	ölüm	ora	nı
B)	 65	ya	şın	da	ki	ka	dın	sa	yı	sı
C)	 Ül	ke	de	ki	top	lam	çift	çi	sa	yı	sı
D)	 As	ker	nü	fu	sun	top	lam	nü	fu	sa	ora	nı
E)	 Ta	rım	da	ma	ki	ne	leş	me	ora	nı

7. Ülkelerindoğumkontrololayınıyaygınlaştırmak
istemesinintemelnedeniaşağıdakilerdenhangi
sindedoğruolarakverilmiştir?

A)	 As	ker	sa	yı	sı	nı	art	tır	mak
B)	 Genç	nü	fu	sun	azal	ma	sı	nı	sağ	la	mak
C)	 Do	ğal	 kay	nak	la	rın	 sı	nır	lı	 ol	ma	sın	dan	 do	la	yı	 in-

san	sa	yı	sı	nı	be	lir	li	bir	den	ge	de	tut	mak
D)	 Yaş	lı	nü	fu	su	azalt	mak
E)	 Do	ğum	kon	trol	po	li	ti	ka	la	rı	ile	in	san	la	rı	kon	trol	al-

tın	da	tut	mak

8. Türkiye nüfusunun özellikleri düşünüldüğünde
aşağıda verilenlerden hangisinin doğru olduğu
söylenemez?

A)	 Ka	dın	sa	yı	sı	er	kek	sa	yı	sın	dan	az	dır.
B)	 Top	lam	nü	fus	70	mil	yo	nu	aş	mış	tır.
C)	 Ça	lı	şan	nü	fu	sun	ora	nı	ol	duk	ça	faz	la	dır.
D)	 Genç	ve	ço	cuk	nü	fus	ora	nı	azal	mak	ta	dır.
E)	 Nü	fus	pi	ra	mi	di	nin	ta	ba	nın	da	da	ral	ma	göz	le	nir.

9.  

Yu	ka	rı	da	ki	gra	fik	te	Tür	ki	ye’de	nü	fus	ar	tış	hı	zı	nın	sa-
yım	yıl	la	rı	na	gö	re	de	ği	şi	mi	ve	ril	miş	tir.

194045yıllarındayaşananbüyükdüşüşüntemel
nedeniaşağıdakilerdenhangisidir?

A)	 Tür	ki	ye’nin	sa	va	şa	gir	me	si
B)	 Do	ğum	ora	nı	nın	dü	şük	ol	ma	sı
C)	 Ku	rak	lık	prob	le	mi
D)	 Do	ğum	kon	trol	po	li	ti	ka	la	rı	nın	yay	gın	laş	ma	sı
E)	 II.	Dün	ya	Sa	va	şı’	nın	olum	suz	et	ki	le	ri

10. 	1961	 yı	lın	da	Al	man	ya	 ile	Tür	ki	ye	 ara	sın	da	 ya	pı	lan	
an	laş	ma	ge	re	ğin	ce	Tür	ki	ye	her	yıl	be	lir	le	nen	mik	tar-
lar	da	Al	man	ya’ya	iş	çi	gön	der	me	ye	baş	la	mış	tır.	1961	
yı	lın	da	2700	ki	şi	 ile	baş	la	yan	 ilk	göç	ha	re	ke	ti	1973	
yı	lın	da	103.793’e	ulaş	mış	tır.	Öy	le	ki	Tür	ki	ye’nin	iş	çi	
ih	ti	ya	cı	nın	1/3’ü	Av	ru	pa’ya	gi	der	ha	le	gel	miş	tir.
Yukarıdaanlatılanolay;

I.	 Tür	ki	ye’de	sa	na	yi	nin	ge	li	şi	mi	nin	dur	ma	sı,
II.	 eko	no	mik	kriz	ya	şan	ma	sı,
III.	 dö	viz	ba	zın	da	gir	di	nin	art	ma	sı,
IV.	 ta	rım	sal	üre	ti	min	dur	ma	sı,
V.	 ti	ca	re	tin	sek	te	ye	uğ	ra	ma	sı
gibi sonuçlardan hangisinin ortaya çıkmasına
nedenolmuştur?

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

11. 	Al	man	ya’ya	gi	den	iş	çi	le	rin	bü	yük	bö	lü	mü	git	tik	le	ri	ül-
ke	le	re	yer	leş	miş	se	de	1980’li	yıl	lar	da	Arap	ve	Or	ta		
Do	ğu	ül	ke	le	ri	ne	gi	den	iş	çi	le	rin	kı	sa	sü	re	son	ra	Tür	ki-
ye’ye	ge	ri	dön	dük	le	ri	göz	len	miş	tir.
Budurumunnedeniaşağıdakilerdenhangisiola
bilir?

A)	 Tür	ki	ye’nin	ik	lim	sel	özel	lik	le	ri
B)	 Arap	ve	Or	ta		Do	ğu	ül	ke	le	ri	nin	ge	liş	miş	lik	dü	ze	yi	

ola	rak	Tür	ki	ye’nin	ge	ri	sin	de	kal	ma	sı
C)	 Av	ru	pa	ül	ke	le	ri	nin	Tür	ki	ye’ye	çok	ben	ze	me	si
D)	 Arap	ve	Or	ta		Do	ğu	ül	ke	le	ri	nin	Müs	lü	man	ol	ma	sı
E)	 Tür	ki	ye’de	 iş	 sek	tör	le	ri	nin	 eko	no	mik	 ge	ti	ri	si	nin	

da	ha	yük	sek	ol	ma	sı

12. 	Ta	rım	da	ma	ki	ne	kul	la	nı	mı,	kır	dan	ken	te	göç	le	ri	şid-
det	len	di	ren	en	önem	li	et	ken	ler	den	bi	ri	dir.

Verilen bilgiye göre Türkiye haritası üzerinde
gösterilen alanlardanhangisinde tarımdamaki
nekullanımınınartmasınıngöçlerihızlandıracağı
söylenemez?

A)	I	 B)	II	 C)	II	I	 D)	IV	 E)	V
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13. 	Göç	 ile	nü	fus	ka	za	nan	mer	kez	le	rin	sa	na	yi,	alt	ya	pı	
hiz	met	le	ri	ge	liş	miş,	eko	no	mik	ba	kım	dan	ge	liş	me	po-
tan	si	ye	li	ta	şı	yan	yer	ler	ol	du	ğu	göz	len	mek	te	dir.
Bunagöreaşağıdaverilenmerkezlerdenhangi
leriverilentarifeuymamaktadır?

A)	An	ka	ra	 B)	İs	tan	bul	 C)	İz	mir
	 D)	Muğ	la	 E)	An	tal	ya

14. 	I.	 1923/24	–	Yu	na	nis	tan
II.	 1950/51	–	Bul	ga	ris	tan
III.	 1930	–	Yu	na	nis	tan
IV.	 1979	–	İran
V.	 1991	–	Irak
Yu	ka	rı	da	ve	ri	len	ta	rih	ler	de	be	lir	ti	len	ül	ke	ler	den	ül	ke-
mize	ger	çek	le	şen	göç	ler	ve	ril	miş	tir.

Bugöçlerle ilgiliolarakaşağıdaverilenbilgiler
denhangisiyanlıştır?

A)	 Tür	ki	ye’nin	eko	no	mik	se	vi	ye	si	bu	ül	ke	ler	den	da-
ha	yük	sek	ol	du	ğun	dan	göç	ler	ya	şan	mış	tır.

B)	 Göç	le	rin	 ba	zı	la	rı	 Türk	le	rin	 ana		 va	ta	na	 dö	nü	şü	
ola	rak	ni	te	le	ne	bi	lir.

C)	 Tür	ki	ye	 çev	re	sin	de	 ya	şa	nan	 si	ya	sal	 olay	lar	dan	
et	ki	len	mek	te	dir.

D)	 Göç	ler	le	 Tür	ki	ye’ye	 ge	len	le	rin	 bir	 bö	lü	mü	 Türk	
asıl	lı	de	ğil	dir.

E)	 Yal	nız	ba	tı	ül	ke	le	rin	den	de	ğil	Or	ta		Do	ğu	ül	ke	le-
rin	den	de	Tür	ki	ye’ye	göç	ler	ya	şan	mış	tır.

15. 	Tür	ki	ye	Os	man	lı	İm	pa	ra	tor	lu	ğu	’nun	son	dö	nem	le	rin-
de	üç	kı	ta	dan	fark	lı	Türk	top	lu	luk	la	rı	nın	göç	et	ti	ği	bir	
alan	ha	li	ne	gel	miş	tir.
Aşağıdakilerdenhangisibudurumunolumluso
nuçlarındanbirideğildir?

A)	 Kül	tü	rel	çe	şit	li	li	ğin	art	ma	sı
B)	 Ye	mek	kül	tü	rü	nün	zen	gin	leş	me	si
C)	 Top	lum	sal	bağ	lı	lı	ğın	art	ma	sı
D)	 İş	siz	li	ğin	art	ma	sı
E)	 Fark	lı	mi	ma	ri	tarz	la	rın	ül	ke	ye	ya	yıl	ma	sı

16. 	An	ka	ra’da	ilk	şe	hir	pla	nı	ken	tin	50	yıl	son	ra	200.000	
ki	şi	 ola	ca	ğı	 dü	şü	nü	le	rek	 ha	zır	lan	mış	sa	 da	 nü	fus	
1950	 yı	lın	da	 bu	 ra	ka	mı	 aş	mış	tır.	 Ya	pı	lan	 pek	 çok	
kent	pla	nı	her	se	fe	rin	de	de	ğiş	ti	ril	mek	zo	run	da	ka	lın-
mış	an	cak	kent	çar	pık	ya	pı	laş	ma	ya	tes	lim	ol	muş	tur.
Yukarıdaanlatılandurumuntemelnedeniaşağı
dakilerdenhangisidir?

A)	 Do	ğur	gan	lık	ora	nı	nın	faz	la	ol	ma	sı
B)	 Sa	na	yi	nin	hız	la	ge	liş	me	si
C)	 İç	göç	le	rin	faz	la	ol	ma	sı
D)	 An	ka	ra’nın	ta	rım	sal	iş	çi	ih	ti	ya	cı
E)	 Plan	la	ma	ha	ta	la	rı	nın	faz	la	ol	ma	sı

17. 	Göç	alan	böl	ge	ler	de	göç	hı	zı	po	zi	tif,	göç	ve	ren	böl-
ge	ler	de	ise	ne	ga	tif	de	ğer	ler	gös	te	rir.

Verilen bilgiye göre Türkiye haritası üzerinde
gösterilenalanlardanhangisindenetgöçhızıen
yükseknegatifdeğerleresahiptir?

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

18. Türkiye’de büyük kentlerin yoğun göç aldıkları
düşünüldüğünde,bumerkezlerinhangisorunun 
enfazlaönplanaçıktığısöylenebilir?

A)	 Tra	fik	so	ru	nu
B)	 Ko	nut	so	ru	nu
C)	 İş	siz	lik	so	ru	nu
D)	 Alt	ya	pı	ye	ter	siz	lik	le	ri
E)	 Sa	na	yi	te	sis	le	ri	nin	kent	alan	la	rı	nın	için	de	kal	ma-

sı

12345678910
EBADEECCBC
1112131415161718
BDDADCEC
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1. Türkiyenüfusartışhızında19651970yıllarıara
sındagözlenenyavaşlamanıntemelnedeniaşa
ğıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş
tir?

A)	 Kür	ta	jın	ser	best	bı	ra	kıl	ma	sı
B)	 İş	çi	göç	le	ri
C)	 Do	ğum	kon	trol	me	tot	la	rı	nın	yay	gın	laş	ma	sı
D)	 Eği	tim	se	vi	ye	si	nin	yük	sel	me	si
E)	 Sal	gın	has	ta	lık	lar

2. 	1933-1936	 yıl	la	rı	 ara	sın	da	 An	ka	ra	 Üni	ver	si	te	si	nin	
aka	de	mik	 per	so	nel	 ih	ti	ya	cı	nın	 gi	de	ril	me	si	 için	 Al-
man	ya’dan	çok	sa	yı	da	bi	lim	ada	mı	ül	ke	mi	ze	gel	miş	
ve	 bu	ra	da	 uzun	 yıl	lar	 eği	tim	 fa	ali	yet	le	ri	ne	 ka	tıl	mış-
lar	dır.
Yukarıdaanlatılandurumaşağıdakilerdenhangi
sineörnektir?

A)	İş	çi	Gö	çü	 B)	Ka	vim	Gö	çü
C)	Be	yin	Gö	çü	 D	Mü	ba	de	le	Gö	çü

	 E)	Eği	tim	Gö	çü

3. 	Aşa	ğı	da	ki	gra	fik	te	Tür	ki	ye’de	nüfus	artış	hızının	sa-
yım	yıllarındaki	değişimi	verilmiştir.

Bugrafiğebakılarakaşağıdakibilgilerdenhangi
sisöylenemez?

A)	 Nüfus	artış	hızı	1985’ten	itibaren	düşmektedir.
B)	 1945’te	nü	fus	ta	be	lir	gin	bir	azal	ma	gö	rül	mek	te-

dir.
C)	 1960	yı	lın	da	nü	fus	ar	tış	hı	zı	en	yük	sek	se	vi	ye	ye	

ulaş	mış	tır.
D)	 1965-1985	ara	lı	ğın	da	ar	tış	hı	zı	bin	de	20’nin	al	tı-

na	in	me	miş	tir.
E)	 1935’te	ar	tış	hı	zı	bin	de	21	ci	va	rın	da	dır.

4.  

Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlardan
hangisinde nüfus yoğunluğunun az olmasında
iklimkoşullarıetkiliolmuştur?

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

5. TürkiyeileYunanistanarasındakinüfusmübade
lesikaçyılındagerçekleştirilmiştir?

A)	1923	 B)	1927	 C)	1930
	 D)	1951	 E)	1960

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hızlı nüfus
artışınınortayaçıkardığısorunlardanbirideğil
dir?

A)	 İş	siz	nü	fu	sun	art	ma	sı
B)	 Köy	den	ken	te	gö	çün	art	ma	sı
C)	 Ha	yat	stan	dart	la	rı	nın	yük	sel	me	si
D)	 Kır	sal	ke	sim	de	ta	rım	top	rak	la	rı	nın	aşı	rı	iş	len	me	si
E)	 Şe	hir	ler	de	be	le	di	ye	hiz	met	le	ri	nin	ak	sa	ma	sı

7.  

Türkiye’deturizmedayalımevsimlikgöçlerdüşü
nüldüğünde harita üzerinde gösterilen merkez
lerdenhangisininbutipgöçaldığısöylenemez?

A)	I	 B)	II	 C)	II	I	 D)	IV	 E)	V
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8. KonyaOvasındanüfusyoğunluğununazolması
ileaşağıdaverilenalanlardanhangisindenüfus
yoğunluğununazolmasıbenzerbirnedeneda
yanmaktadır?

A)	 Er	zu	rum-Kars	Pla	to	su
B)	 Te	ke	Yö	re	si
C)	 Su	ruç-Har	ran	Ova	la	rı
D)	 Yıl	dız	Dağ	la	rı	Yö	re	si
E)	 Hak	ka	ri	Yö	re	si

9.  

Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlardan
hangisinde nüfus yoğunluğunun fazla olması
dağlarınuzanışyönününbirsonucudur?

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

10. Türkiye’deiçgöçlerinfazlaolmasıaşağıdakiler
denhangisinietkilemez?

A)	Millî	geliri
B)	Alt	ya	pı	yı
C)	İş	siz	li	ği
D)	Çar	pık	kent	leş	me	yi
E)	Çev	re	so	run	la	rı	nı

11. Türkiye’dekentleredoğruyaşanangöçlerinne
denlerielealındığında;

I.	 ta	rım	da	ma	ki	ne	leş	me,
II.	 ta	rım	alan	la	rı	nın	mi	ras	yo	luy	la	par	ça	lan	ma	sı,
III.	 ka	mu	laş	tır	ma	olay	la	rı,
IV.	 si	ya	sal	so	run	lar
faktörlerinden hangilerinin bu durum üzerinde
enazetkiliolduğusöylenebilir?

A)	Yal	nız	II	 B)	Yal	nız	II	I	 C)	I	ve	II
 D) II ve II I E) II I ve IV

12. Aşağıdaverilenmerkezlerdenhangisindeyazay
larındaişgücüihtiyacınabağlıolarakmevsimlik
göçlerinarttığısöylenemez?

A)	İs	tan	bul	 B)	Adana	 C)	An	tal	ya
	 D)	Aydın	 E)	Kon	ya

13.  

Türkiye’de göçlerle ilgili olarak harita üzerinde
gösterilendoğrultulardanhangisindegöçhızının
endüşükolmasıbeklenir?

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

14. 	Tür	ki	ye’de	kı	yı	ke	sim	ler	de	nü	fus	yo	ğun	lu	ğu	faz	la	dır.
Aşağıda verilen alanlardan hangisi bu genelle
menindışındakalır?

A)	Do	ğu	Ka	ra	de	niz	 B)	Gü	ney	Mar	ma	ra
C)	Kı	yı	Ege	 D)	Te	ke	Ya	rı	ma	da	sı

	 E)	Çu	ku	ro	va

15.  

Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlardan
hangisindehamdoğumoranlarıyüksekolması
narağmengenelnüfusartışhızıdüşüktür?

A)	I	 B)	II	 C)	II	I	 D)	IV	 E)	V
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16. Türkiye’denüfusun1/3’ününMarmaraBölgesi’n
detoplanmasında;

I.	 Ula	şım	ko	şul	la	rı,
II.	 Sa	na	yi,
III.	 Do	ğum	oran	la	rı,
IV.	 İk	lim	ko	şul	la	rı
gibifaktörlerdenhangilerietkiliolmamıştır?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	I	 C)	I	ve	II
 D) II ve II I E) II I ve IV

17. Türkiye’ninnüfusyapısı ile ilgiliolarakaşağıda
verilenbilgilerdenhangisinindoğruolduğusöy
lenemez?

A)	 Nü	fus	 yo	ğun	lu	ğu	 ba	tı	dan	 do	ğu	ya	 doğ	ru	 ar	tış	
gös	te	rir.	

B)	 Ki	şi	 ba	şı	na	 dü	şen	 ge	lir	Av	ru	pa	 ül	ke	le	ri	ne	 gö	re	
az	dır.

C)	 Or	ta	la	ma	ya	şam	bek	len	ti	si	dü	şük	tür.
D)	 Nü	fus	ha	re	ket	le	ri	faz	la	dır.
E)	 Genç	 nü	fu	sun	 top	lam	 nü	fus	 için	de	ki	 pa	yı	 yük-

sek	tir.

18. –	 Sa	na	yi
–	 Ti	ca	ret
–	 İda	ri	fonk	si	yon
–	 Tu	rizm
Bir merkezin yoğun nüfuslanmasına etkili olan
yukarıdaki faktörler ele alındığında aşağıdaki
lerden hangisinin nüfusunun fazla olmasında
bunlardan herhangi birinin etkili olduğu söyle
nemez?

A)	An	ka	ra	 B)	Er	zu	rum	 C)	Ga	zi	an	tep
	 D)	An	tal	ya	 E)	Bat	man

19. Türkiye’denüfushareketleriileilgili;
I.	 Gö	çe	da	ha	çok	er	kek	nü	fus	ka	tıl	mak	ta	dır.
II.	 Göç	ler	 do	ğu	dan	 ba	tı	ya	 doğ	ru	 ger	çek	leş	mek	te-

dir.
III.	 Kent	sel	nü	fu	sun	ar	tı	şın	da	göç	le	rin	et	ki	si	az	dır.
IV.	 Ta	rım	alan	la	rı	nın	par	ça	lan	mış	ol	ma	sı	nü	fus	ha-

re	ket	le	ri	ni	ya	vaş	lat	mak	ta	dır.
gibibilgilerdenhangileriyanlıştır?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	I	 C)	I	ve	II
 D) II ve II I E) II I ve IV

20. 	Aşa	ğı	da	ki	gra	fik	te	Tür	ki	ye’de	do	ğum	ve	ölüm	oran	la-
rı	nın	sa	yım	yıl	la	rın	da	ki	de	ği	şi	mi	ve	ril	miş	tir.

Bunagöregrafiküzerindegösterilendönemler
denhangisindenüfusartışhızıenyüksekhangi
sindeendüşüktür?

 Enyüksek Endüşük
A)  I II
B)		 II	 II	I
C)		 II	I	 IV
D)  IV V
E)  I V

21. 	Aşa	ğı	da	2010	yı	lı	Tür	ki	ye	nü	fu	su	nun	dar	ara	lık	lı	yaş	
grup	la	rı	na	oran	sal	da	ğı	lı	mı	ve	ril	miş	tir.

Bugrafiktenyararlanılarakaşağıdakilerdenhan
gisihakkındagenelbirbilgieldeedilemez?

A)	 Ço	cuk	nü	fu	sun	top	lam	nü	fus	için	de	ki	ora	nı
B)	 Yaş	lı	nü	fu	sun	top	lam	nü	fus	için	de	ki	ora	nı
C)	 Kır	nüfusunun	toplam	nüfusa	oranı
D)	 Or	ta	la	ma	ya	şam	bek	len	ti	si
E)	 Ge	liş	miş	lik	dü	ze	yi

12345678910
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1. 	“Tür	ki	ye’de	 sa	na	yi	leş	me	 hı	zı,	 nü	fus	 ar	tış	 hı	zın	dan	
dü	şük	tür.	”
Yukarıda verilenbilgiyi kanıtlamak için aşağıda
verilenlerdenhangisikullanılmalıdır?

A)	 Be	bek	ölüm	oran	la	rı
B)	 Nü	fu	sun	sek	tö	rel	da	ğı	lı	mı
C)	 Yıl	la	ra	gö	re	ki	şi	ba	şı	na	dü	şen	ge	lir	mik	ta	rı
D)	 Kır	kent	nü	fu	su	nun	de	ği	şi	mi
E)	 Ka	dın	er	kek	oran	la	rı

2.  

Yu	ka	rı	da	ki	ha	ri	ta	da	Tür	ki	ye’de	okur	ya	zar	oran	la	rı	nın	
da	ğı	lı	mı	ve	ril	miş	tir.

Bunagöre;

I.	 Do	ğu	da	eği	tim	se	vi	ye	si	dü	şük	tür.
II.	 Eği	tim	se	vi	ye	si	ile	eko	no	mik	re	fah	se	vi	ye	si	ara-

sın	da	iliş	ki	yok	tur.
III.	 Ge	liş	miş	il	ler	de	okur	ya	zar	ora	nı	yük	sek	tir.
IV.	 Okur	ya	zar	ora	nı	nın	en	faz	la	ol	du	ğu	il	ler	An	ka	ra	

ve	İs	tan	bul’dur.
bilgilerindenhangilerinindoğruolduğusöylene
mez?

A)	Yal	nız	I	 B)	I	ve	II	 C)	II	ve	II	I
 D) II I ve IV E) II ve IV

3. 	I.	 Or	tan	ca	ya	şın	28	ol	ma	sı
II.	 Ba	ğım	lı	nü	fus	ora	nı	nın	yük	sek	ol	ma	sı
III.	 Nü	fus	pi	ra	mi	di	nin	ta	ba	nı	nın	ge	niş	ol	ma	sı
IV.	 Yaş	lı	ba	ğım	lı	lık	ora	nı	nın	dü	şük	ol	ma	sı
V.	 Or	ta	la	ma	ya	şam	sü	re	si	nin	kı	sa	ol	ma	sı
Türkiye’nin yukarıda verilen nüfus özelliklerin
denhangisitoplamnüfusiçindegençnüfusora
nınınfazlaolduğunugöstermez?

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

4. 	Ki	şi	 ba	şı	na	 kul	la	nı	lan	 elek	trik,	 su	 ve	 ka	ğıt	 oran	la	rı	
nü	fu	sun	ya	pı	sı	hak	kın	da	önem	li	bil	gi	ler	ver	mek	te	dir.

Verilen bilgiye göre Türkiye haritası üzerinde
gösterilen alanlardan hangisinde kişi başına
elektriktüketimininenazveenfazlaolmasıbek
lenir?

 Enaz Enfazla
A) V IV
B)	 IV	 II	I
C)	 II	 II	I
D) IV I
E) V II

5. 

Yu	ka	rı	da	ki	 gra	fik	te	 Tür	ki	ye’de	 kır-kent	 nü	fu	su	nun	
1950’den	2000	yılına	kadar	oran	sal	de	ği	şi	mi	gös	te-
ril	miş	tir.

Bugrafiğebakılarakaşağıdakiyorumlardanhan
gisiyapılamaz?

A)	 Kent	nü	fu	su	ora	nı	sü	rek	li	art	mış	tır.
B)	 Kır	sal	alan	lar	da	ki	azal	ma	da	göç	ler	et	ki	li	ol	muş-

tur.
C)	 Kır-kent	nü	fu	su	nun	de	ği	şi	mi	1975’den	son	ra	da-

ha	hız	lı	ger	çek	leş	miş	tir.
D)	 2007	yı	lın	da	kır	nü	fu	su	%30	ci	va	rın	da	dır.
E)	 Kent	ler	de	ki	 ar	tı	şın	 te	me	lin	de	 yük	sek	 do	ğum	

oran	la	rı	yat	mak	ta	dır.
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6. 

Ankara’da nüfusun 1950 ve 2000 yıllarında yaş
ve cinsiyet gruplarına dağılımının gösterildiği
grafikteyaşanandeğişimaşağıdakilerdenhangi
siileaçıklanabilir?

A)	 Dı	şar	ıdan	göç	al	ma	sıy	la
B)	 İş	siz	li	ğin	faz	la	ol	ma	sıy	la
C)	 Do	ğum	 kon	tro	lü	 uy	gu	la	ma	la	rı	nın	 yay	gın	laş	ma-

sıy	la
D)	 Be	bek	ölüm	oran	la	rı	nın	art	ma	sıy	la
E)	 Sek	tö	rel	da	ğı	lı	mın	de	ğiş	me	siy	le

7. 

Türkiye haritası üzerinde gösterilen merkezler
denhangisindenüfusunönemlibirbölümühiz
metsektöründeistihdamedilmektedir?

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

8. Türkiyenüfusununyapısalözellikleriileilgiliola
rakaşağıdaverilenbilgilerdenhangisiyanlıştır?

A)	 Tür	ki	ye’de	nü	fu	sun	%	50’si	31	ya	şın	dan	kü	çük-
tür.

B)	 Ka	dın	sa	yı	sı	az	bir	fark	la	er	kek	ler	den	faz	la	dır.
C)	 Tür	ki	ye	 nü	fus	 pi	ra	mi	di	nin	 ta	ba	nın	da	 da	ral	ma	

var	dır.
D)	 Cum	hu	ri	ye	tin	ilk	yıl	la	rın	da	ka	dın	sa	yı	sı	er	kek	ler-

den	faz	la	dır.
E)	 Okur	ya	zar	 nü	fus	ta	 ka	dın	la	rın	 pa	yı	 er	kek	ler	den	

az	dır.

9. Hızlınüfusartışınıneğitimseviyesiüzerindekien
önemliolumsuzetkisiaşağıdakilerdenhangisin
dedoğruolarakverilmiştir?

A)	 İl	ko	kul	me	zun	la	rı	nın	faz	la	ol	ma	sı
B)	 Eği	tim	siz	bi	rey	le	rin	faz	la	ol	ma	sı
C)	 Eği	tim	ku	rum	la	rı	nın	ih	ti	ya	ca	ce	vap	ve	re	me	me	si
D)	 Üni	ver	si	te	sa	yı	sı	nın	hız	la	art	ma	sı
E)	 Açık	öğ	re	ti	min	yay	gın	laş	ma	sı

10. 	Türk	iş	çi	ler	1960’lı	yıl	lar	dan	be	ri	dün	yanın	fark	lı	böl-
ge	le	rin	de	ça	lış	mak	ta	dır.
Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Türkiye’nin
göçverdiğiülkelerarasındayeralmaz?

A)	İran	 B)	Suu	di	Ara	bis	tan
C)	Al	man	ya	 D)	Bel	çi	ka

	 E)		Lib	ya

11. 	Aşa	ğı	da	tab	lo	da	Tür	ki	ye’de	nü	fu	sun	1995-2000	yıl-
la	rı	ara	sın	da	ki	sek	tö	rel	da	ğı	lı	mı	ve	ril	miş	tir.

Tabloyagöreaşağıdaverilenbilgilerdenhangisi
nindoğruolduğusöylenemez?

A)	 Sa	na	yi	 sek	tö	rü	nün	 pa	yın	da	 bü	yük	 bir	 ar	tış	 ya-
şan	ma	mış	tır.

B)	 Ta	rım	sek	tö	rün	de	ça	lı	şan	nü	fu	sun	ora	nı	gi	de	rek	
azal	mış	tır.

C)	 Hiz	met	sek	tö	rü	2000	yı	lın	da,	1955	yı	lın	da	ki	ora-
nın	iki	ka	tı	nı	aş	mış	tır.

D)	 En	çok	ge	lir	ge	ti	ren	sek	tör,	sa	na	yi	sek	tö	rü	dür.
E)	 Ta	rım	da	ki	oran	sal	azal	ma	ye	ri	ni	hiz	met	sek	tö	rü-

nün	ora	nın	da	ki	ar	tı	şa	bı	rak	mış	tır.

12. Türkiye’de	son	yıllarda	yaşanan	şiddet	olayları	göç	
olgusunu	hızlandırmıştır.
Aşağıdaverilenmerkezlerdenhangisibutipgöç
lerdenenazetkilenmiştir?

A)	İstanbul	 B)	Hakkari	 C)	Tunceli
	 D)	Rize	 E)	Mersin

12345678910
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GÖÇ
Birveyadahafazlainsanın,yaşadığıyerdenbaşkabiryere,yaşamınınbirbölümünüveyatümü

nügeçirmeküzereyerdeğiştirmesinegöçdenir.Heryerdeğişimigöçolaraknitelendirilemez.Örne
ğin,gezme,görme,rekreasyongibifaaliyetlervebirkaçgünlükişiçinyadayapılanziyaretlergöçola
rakdeğerlendirilmez.Göçütanımlamakiçinkullanılanilkkavramnetgöçhızıdır.Netgöçhızı(alınan
göç-verilengöçx1000)formülüyleifadeedilir.Eğerbirmerkezgöçveriyorsanetgöçnegatif,göç
alıyorsasonuçpozitifçıkar.Sayısaldeğerlerbüyüksenüfushareketliliğifazladır.

Göçütanımlamakiçinkullanılanbirdiğerkavramiseiçvedışgöçtür.Birkişininbulunduğuülke
içindehareketetmesiiçgöç,ülkedışınaçıkmasıisedışgöçolaraknitelendirilmektedir.

GöçlerinOrtakÖzellikleri

OO Göçedahaçokerkeklerkatılmaktadır.

OO Göçegenellikle1465yaşarasındakiolgunnüfuskatılmaktadır.

OO Uluslararasıgöçlergenelliklegelişmemişülkelerden,gelişmişülkeleredoğrugerçekleşmektedir.

OO Göçlerinfazlaolduğuülkelerdeiçkarışıklıklar,ekonomikyetersizliklervesavaşlargörülmektedir.

OO Göçlerinentemelnedeniekonomikfaktörlerdir.

OO Göçlergenelliklekademeliolarakgerçekleşmektedir.Yanibireyleröncebirmerkezedahasonra
dahagelişmişolanbaşkabirmerkeze,doğruhareketetmektedirler.

OO Göçlergenelliklekırdankentedoğrugerçekleşmektedir.

GöçlerinNedenleri

Göçler temelde ekonomik yetersizliklerin
bir sonucu olarak ortaya çıkar. Yaşam alanında
hayatınıidameettiremeyeninsanlarbulundukla
rıyerleriterketmekzorundakalırlar.Göçeneden
olanfaktörlergenelanlamdaikigruptaincelene
bilir.
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GÖÇTÜRLERİ

I.İÇGÖÇLER

Belirlibirbölgeveyaülkesınırları içindeger
çekleşengöçlere“içgöç”adıverilir.İçgöçlerdaimi
vemevsimlikgöçlerolmaküzereikiyeayrılır.

A.MevsimlikGöçler

Eğerbireylerbiryerdenbaşkabiryere kısasüresonrageridönmeküzeregöçediyorsabuna
mevsimlik (dönemsel) göçadı verilir. Dünya’da pek çok ülkedemevsimlik göçler görülmektedir.
Mevsimlikgöçlerinortayaçıkmasındaözellikletarımvehayvancılıkfaaliyetleriroloynamaktadır.Bun
lardanilki insanemeğinedayalıtarımürünlerinintoplanması içingerekliolaninsangücüihtiyacını
sağlamakamacıylayapılmaktadır.Yükseklerdekiotlakalanlarıngeçyeşermesihayvancılıkfaaliyetleri
ileuğraşan insanlarınyazaylarından itibarenyüksekleredoğruçıkmasınayolaçmıştır.Bu faaliyete
yaylacılıkadıverilir.Ancakgünümüzdeyaylacılıkbufonksiyonundanuzaklaşmış,turizmfaaliyetine
dönüşmüştür.Yaylalarinsanlarıngezmegörmevedinlenmeihtiyacınacevapverenyerlerhalinial
mıştır.Turizmetkinlikleribüyükölçüdeinsangücünedayanır,bunedenleyılboyuncasürdürüleme
yenkışveyayazturizmimerkezleri,turizmsezonundayoğungöçalırlar.

B)DaimiGöçler

Eğerbireyleryaşamlarınıngerikalankısmınıgeçirmekamacıylagöçediyorsabudurumadaimi
göçadıverilir.Ülkeiçindedaimigöçlerfarklıyönleredoğrugerçekleşmektedir.Ancakiçgöçolgusuna
çağımızdadamgasınıvuranentemelgöçhareketleri,kırdankentedoğrugerçekleşmektedir.Kentler
dekiyaşamstandartları,eğitimsağlıkhizmetlerivekıryaşamınınzorluklarınedeniyle,Dünya’nınge
nelindekırsalalanlarhızlaboşalmaktadır.Bunundışındaçeşitlinedenlerlededaimiiçgöçhareketleri
görülmektedir.

II.DIŞGÖÇ

İnsanların ülke dışına yapmış oldukları göçlerdir. Bu göçler genellikle gelişmemiş ülkelerden
gelişmişülkeleredoğrubiryol izlemektedir.YeniDünyakaralarınınkeşfi ile ilkbüyükçaplıdışgöç
olaylarıbaşlamıştır.SömürgecilikdönemindeAvrupakıtasındaninsanlarDünya’nınçeşitlibölgeleri
nedoğrugöçetmiş,buralardayeniyaşamalanlarıortayaçıkmıştır.Amerika,Avustralya,YeniZelanda,
GüneyAfrikabudurumaörnektir.

Diğer taraftan yaşanan savaş
lar ve iç karışıklıklar da dış göçle
ri tetikleyebilmektedir. Örneğin II.
DünyaSavaşısonrasında,Avrupakı
tasındakiYahudiler,DoğuAkdeniz’e
gelerek burada İsrail Cumhuriyetini
kurmuşlardır. Ülke dışında yaşayan
insanların oluşturduğu gruplara 
“diaspora”adı verilir.ABD’de farklı
ülkelerden buraya gelmiş milletle
rin oluşturduğu çeşitli diasporalar
vardır.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra
Avrupa’da ortaya çıkan işgücü ye
tersizliğinedeniyle,dışarıdanişçita
lebiolmuştur.Bu ihtiyacıgidermek

Afrika’dabirmültecikampı.Mültecikampları 
genelliklesavaşveyaiçkarışıklıklarnedeniylebir 

ülkedenkomşubirülkeyekaçaninsanları 
barındırmakamacıylakurulmaktadır.
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amacıylaTürkiye, İtalya,YunanistanveeskiYugoslavya’dan (SırbistanBosnaHersekveHırvatistan)
çoksayıdaişçiBatıAvrupaülkelerinegitmiştir.

GünümüzdeençokgöçalankıtaAvrupa’dır.AncakAvrupaülkeleri30yıldırgöçalımınıdur
durmuş,göçlegelenlereyöneliksosyalyaptırımlaruygulamayabaşlamıştır.Bunarağmengelişmemiş
AsyaveAfrikaülkelerindençoksayıdainsanheryılAvrupa’yayasadışıyollarlagitmektedir.Buşekilde
hareketedengöçmenlere“mülteci”adıverilmektedir.

TARİHSELSÜREÇTEGÖÇLER

TürklerinOrtaAsya’danGöçü

TürkleranayurtlarıolanOrtaAsya
yöresinden günümüzden 15002000
yılönceayrılarakDünya’nınçeşitliböl
gelerinedağılmışlardır.Göçlerinortaya
çıkmasında;

OO TarımhavzasındayeralaneskiTa
rımgölünün(Karadenizbüyüklü
ğündebir içdeniz)kuruyarakor
tadankalkması.

OO İklimdeğişikliği ilehavzanınTak
lamakanÇölü’nedönüşmesi,

OO Yoğunkuraklıkve iklimdeğişikli
ğinin,tarımvehayvancılığıolum
suzyöndeetkilemesi,

OO Bölgede yer alan diğer uluslarla
yaşanansavaşlarveiçkarışıklıklar,

OO TürklerindahakalabalıkolanÇin
lilerle karışmak istememesi gibi
faktörleretkiliolmuştur.

KavimlerGöçü

İnsanlıktarihininenbüyükkitleselhareketlerindenbiriolanKavimlerGöçüMS4.yüzyıldabaş
lamıştır.KavimlerGöçü’ndenönceAsya’nıniçkesimlerindekalabalıkinsantopluluklarıyaşamaktaydı.
Bu topluluklardeğişen ikliminetkisiyle kıtlık sorunuyaşamayabaşladılar. Yeni yurt arayışınagiren
Türkboyları,çevredekidiğermilletleridehareketetmeyezorlamışböylecekavimlergöçübaşlamıştır.
Kavimlergöçününbaşlamasında;

OO İklimdeğişikliği,

OO Kavimlerarasındakisiyasiçatışmalar,

OO Yeniyerlerfethetmearzusuetkiliolmuştur.

YeniDünya’yaGöçler

1499’daAmerikakıtasınınkeşfiilebirlikteinsanoğluiçinyenibiryaşamsahasıortayaçıkmıştır.
Bualanakısasüredemilyonlarcainsangöçetmiş,yenisahalariskanedilmişveburalardayaşayanyer
lileröldürülmüştür.AmerikakıtasınınAvrupalılarcakısasüredeişgaledilmesininnedenleri,

TürklerinanavatanıolanOrtaAsya’dagünümüzden
binlerceyılöncebüyükbiriçdenizyeralmaktaydı.
Buiçdenizbuzulçağınınbitmesiilegiderekkuru
mayabaşlamışveburadakiiklimkoşullarıönemli
ölçüdesertleşmiştir.Buradakieskiiçdenizinyerini

günümüzde,TaklamakanÇölü’nünkumları 
kaplamaktadır.
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OO Avrupa’daaçlıkvefakirliğinçokyaygınolması

OO Ticaret yollarınınTürklerin elinde olma
sındandolayıAvrupaekonomisininçök
müşolması,

OO Avrupa’dabitmeyen savaşlar (Yüzyıl sa
vaşlarıOtuzyılsavaşları)vevebasalgın
larınınyaşanması,

OO Yenikeşfedilenalanlardaolduğuna ina
nılanaltın,elmasveplatingibimaden
lerinhayali,

OO Avrupa’dabazıetnikvedinigruplarauy
gulananşiddet,

YeniDünya’yayapılangöçlerinsanlıkta
rihininilkveenbüyükkıtalararasıgöçhareke
tidir.

MübadeleGöçleri

Savaşlaryoluylasınırlarıdeğişenülkeler
arasında resmi antlaşmalarla yapılan zorunlu
nüfus değişiminemübadele adı verilir. Mü
badeleler özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında
gerçekleşmiştir. TürkiyeYunanistan arasında
1930 yılında yapılan antlaşma ile Yunanis
tan’daki Türkler ile Türkiye’deki Rumlar kar
şılıklıolarakyerdeğiştirmiştir.Benzer şekilde
BulgaristanileRomanyaarasındadanüfusde
ğişimleriyapılmıştır.

OO Mübadelegöçlerizorunlugöçlerdir.

OO Bugöçlerdesiyasalfaktörleretkiliolmuş
tur.

BeyinGöçü

Birülkenineğitimlibireylerinin,ülkelerininiçindebulunduğuekonomikvebilimselyetersizlikler
nedeniylebaşkaülkeleregitmesinebeyingöçüdenilmektedir.Birgöçünbeyingöçüolaraknitelendi
rilebilmesiiçin;göçedenbireyinüstdüzeybilimselakademikdonanımasahipolmasıveülkesindeki
koşullarınyetersizolmasıgereklidir.Dünya’daenfazlabeyingöçüverenülkelerarasındaHindistanve
Çin’dir.Gelişmemişülkelerzorkoşullardayetiştirdiğiseçkinbireylerinigöçleryoluylakaybetmektedir.
Budagelişmemişülkeleriçinönemlibirsorundur.

OO Beyingöçlerinintemelnedeniekonomikolanaksızlıklardır.

OO Beyingöçündehareketedeninsansayısıçokazdır.

İşçiGöçleri

Birülkenintalebiiledışardaninsangücüalmasınaişçigöçüdenir.BatıAvrupaülkeleriII.Dün
yasavaşındansonrayetişkinerkeklerinbüyükbölümünüyitirmiştir.Bununsonucundamevcutfab
rikalarıçalıştıracakinsanlaraihtiyaçduyulmuştur.Almanya,İngiltere,Fransa,Hollanda,Belçika,İsveç
gibiülkelerbudönemdedışardanişçitalebindebulunmuşveyurtdışındangeleninsanlarakapılarını
açmıştır.İşçigöçlerineTürkiye,Yunanistan,İtalya,Portekiz,İspanya,Cezayir,FasveTunusgibiülkeler
dençoksayıdainsankatılmıştır.İşçigöçlerininbelirginözelliklerişunlardır:

Amerika’nınkeşfindensonrayüzbinlerceinsan
Amerikakıtasınaakınetmiştir.

Kuşadasılimanındamübadelesırasında 
yaşananlarıgösterenbirfotoğraf.
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OO İşçigöçlerindetemelnedenekonomiksıkıntılardır.

OO İşçigöçlerinekatılanbireylergenelliklekolgücü
ihtiyacınıkarşılamakamacıylakabuledilmiştir.

OO İşçigöçlerindebüyükölçüdeerkeknüfusgöçet
miştir(Dahasonraailelergetirilmiştir.)

OO EnfazlagöçalanülkeAlmanyaolmuştur.

DoğalAfetlerinNedenOlduğuGöçler

Deprem,sel,yangınvevolkanizmagibiolayların
sonucundainsanlarıngöçetmesidir.

OO Doğalafetgöçlerizorunlugöçlerdir.

OO Göçekatılaninsansayısıoldukçafazladır.

OO Öncedenöngörülemeyengöçlerdir.

GÖÇLERİNCOĞRAFİDAĞILIŞI
GöçlerincoğrafidağılışınabakıldığındaDünya’dagelişmemişülkelerden,gelişmişülkeleredoğ

ruçokbüyükbirgöçhareketininolduğugörülmektedir.BaştaBatıAvrupaveABDolmaküzerege
lişmişülkelereçoksayıdainsanyönelmektedir.Ancak,buülkeleringöçlegelenlerikabuletmemesi
nedeniylegöçmenlergenellikleyasadışıyollarıtercihetmektedir.Buhaldegöçmenlerkaçakduruma
düşmektedir.Diğer taraftangöçlerkademeliolarakgerçekleştirilmektedir.Örneğin Irak’tanAlman
ya’yagitmeyeçalışanbirkişi,önceTürkiye’yegelerekburadauzunbirsürekaldıktansonra,yeterli
parasalgüceulaştığında,yurtdışınaçıkmaktadır.Göçleredahaçokgençerkeknüfuskatılmaktadır.

Dünyanetgöçhızıharitası



COĞRAFYA - 10

GÖÇLERİN NEDEN VE SONUÇLARI
konu anlatımlı

269

GÖÇLERVETÜRKİYE

Türkiye’deNüfusHareketleri

Günümüzdenüfushareketidenildiğinde,AvrupakıtasındaenfazlaadıgeçenülkeTürkiye’dir.
Türkiyehemkendi içindeyaşananbüyüknüfushareketleriyle,hemdesonyıllardagiderekartan
miktardaçevreülkelerdengeleninsanlarıntoplandığıbirdurakolmahaliylebilinir.Türkiye’denüfus
hareketleri ikibaşlıkaltında incelenmelidir.Bunlardan ilkivesosyalhayattaenönemliolanıyurt
içindeyaşanan“içgöç”olgusudur.

İÇGÖÇ

Türkiyenüfusununentemelikiözelliğioldukçadikkatçekicidir.Bunlardanbirincisinüfusun
Adana–Samsunarasındaçizilebilecekbirmeridyeninbatısındatoplanmışolmasıdır.Budurumül
keningelişmesüreciiledoğrudanalakalıdır.Batıdayeralanmerkezlerekonomik,sosyal,siyasalve
kültürelaçıdandoğudayeralanmerkezleregöreoldukçagelişmiştir.Dolayısıyla,ülkeninbatısında
kişi başınadüşengelir, doğusunaoranlaoldukça fazladır. Budurumgöçenedenolanen temel
kaygının“ekonomik”olmasıilealakalıdır.Türkiye’deiçgöçlereenfazlageçimsıkıntısınınyolaçtığı
unutulmamalıdır.Nüfusunikinciözelliğiisedoğudayeralanmerkezlerdenbatıdayeralanmerkez
leredoğru,kalabalıkbirinsanhareketininşiddetlenerekdevametmesidir.YaniTürkiye’deanagöç
doğrultusubatıdandoğuya,kırsalkesimdenkentselmerkezleredoğruyaşanmaktadır.
    

2016yılıverilerinebakıldığındaTürkiye’deilleregöregöçhızınıgösterenharitanüfusuntemel
özelliklerini göstermesi bakımındanoldukçadikkat çekicidir. BuradaAdana – Samsun çizgisinin
doğusundayeralanmerkezlerdenegatif yöndegerçekleşengöçhızı,batıda isepozitifdeğerler
taşımaktadır.

Türkiye’nin iç göç özellikleri değerlendirilirken mekân ve zaman faktörlerinin etkisi göz
denkaçırılmamalıdır.Çünküülkemizdeyaşananbüyükgöçdalgası,1950’densonragerçekleşen
gelişmesüreciiledoğrudanalakalıdır.1950’lerdenitibarenşiddetlenennüfushareketikırdankente,
doğudanbatıyavegelişmemişmerkezlerdengelişmişmerkezleredoğruyaşanmıştır.Bunabağlı
olarakbatıdayeralanmetropollerçokkalabalıklaşmış,İstanbulülkenüfusunun¼ününyaşadığı
bir“megapol”halinialmıştır.Cumhuriyetin ilanındansonradoğudanbatıyadoğruyaşanannü
fushareketinüfusunbüyükölçüdeülkeninkuzeybatısındayeralanmerkezlerdetoplanmasınayol
açmıştır.    
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Yukarıda bahsedilen durum, Türkiye’de göç alan merkezleri gösteren bir harita ince-
lendiğinde daha net biçimde anlaşılmaktadır. 

DIŞGÖÇ

Türkiye’deyaşanannüfushareketininönemlibirboyutuisedışgöçolgusudur.1990’lar
dansonraTürkiyebulunduğubölgeiçindeistikrarlıdurumunedeniyleçevresindekiülkelerden
yoğunolarakdışgöçalanbirülkehalinegelmiştir.Budurumunortayaçıkmasında;

OO Türkiye’ninAsya–Avrupaarasındakicoğrafikonumu,

OO OrtaDoğuülkelerinegöreçokdahaistikrarlıbirsiyasalyapıyasahipolması,

OO kişibaşınadüşengeliringiderekartması,

OO sağlık,eğitim,hizmet,ulaşımgibihizmetleringelişmesifaktörlerietkiliolmuştur.

Yukarıdabahsedilenözelliklerheryılartansayıdainsanınülkemizegöçetmesineneden
olmaktadır.Ancakbugöçmenlerinönemlibirkısmıiseyurdakaçakyollardangelerek,Avrupa’ya
kaçış sürecinde ülkemizi bir basamak olarak kullanmaktadır. Bunlar ülkemize çeşitli yollarla
gelerek bir süre ikamet etmekte, ancak daha sonra kaçak yollarla yurtdışına ve özellikle de
Avrupaülkelerinegitmektedir.AvrupaBirliği, sonyıllardagöçmenleringelmesiniengellemek
amacıylaçeşitli yaptırımlaruygulasadakaçakgöçmenlerinbir türlüönünegeçememektedir.
DolayısıylaAvrupa’yaenyakınve istikrarlıkonumunedeniyleTürkiye,günümüzdebüyükbir
göçmensorunuilemücadeleetmektedir.ÇünküTürkiye’ninAsyatarafındabulunankomşuları
büyüksosyalvesiyasalproblemleresahiptir.Türkiye’yeenfazlainsanıngeldiğiülkeler;

OO Suriye,

OO Irak,

OO Afganistan’dır.

Buinsanlarınülkeyegirişleribaşlangıçtaönemlibirproblemolarakgörülmesedezamanla
bunlarınihtiyacıolanbeslenme,barınma,sağlıkveeğitimhizmetleriülkeiçinönemlibirsorun
olmaktadır.Türkiyekendiiçindepekçoksorunlabaşaçıkamamışkenakınakınülkemizegelen
yüzbinlerce insanın nasıl hayatta tutunacağı cevaplanamamış bir problem olarak karşımızda
durmaktadır.
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GÖÇLERİNSONUÇLARI

I.DışGöçlerinSonuçları

a.GöçVerenÜlkelerde

OO İşsizlikoranındaazalmaolur.Çünküişbulmaarayışıiçindeolaninsanlarınbirbölümüülkedışı
naçıkar.Ancakgöçedenleriçindekalifiyeelemansayısıfazlaisebudurumolumsuzetkilerde
bulunur.

OO Cinsiyetoranındadeğişimleryaşanır.Göçleregenellikleerkeklerkatıldığındankadınerkekden
gesibozulur.

OO Başkaülkeleregöçedenlerülkelerinedövizgirdisisağlar,yıliçindeülkeleriniziyaretederektu
rizmgelirleriniolumluyöndeetkilerler.

OO Göçverenülkedeyaşlınüfusartar.Çünkügöçegenelliklegençlerkatılmaktadır.

b.GöçAlanÜlkelerde

OO Ucuzişgücüsağlanmışolur.

OO Kültürelzenginleşmesağlanır.Farklıkültürlerbirarayagelir.Ancakgöçedenleriçinçoğunlukla
kültürşokugerçekleşir.Yanigelinenülkeninkültürüneuyumsıkıntılarıyaşanır.

OO İşsizlikoranıartar.

II.İçGöçlerinSonuçları

OO Nüfusülkeiçindenüfusdengesizdağılır.

OO Çarpıkkentleşmeolgusuortayaçıkar.Bununsonucunda;gecekondusemtlerioluşur,fabrikalar
şehirleriniçindekalır,yeşilalanlartahripedilir,tarımalanlarıkonutlarcaişgaledilir.

OO Göçalanmerkezlerdeişsizlikoranıartar.

OO Eğitim,sağlıkhizmetleriyetersizhalegelir.

OO Göçverenvealanmerkezlerdecinsiyetdengesizliğiortayaçıkar.

OO Ulaşımvealtyapıproblemleriartar.

OO Kırsalalanlarboşalırvetarımsalüretimaksar.

İçGöçlerinSorunOlmaktanÇıkmasıİçinYapılmasıGerekenler

OO Kırsalalanlardayatırımlararttırılmalıdır.

OO Ülkedesanayiningelişmesiiçinplanlamalaryapılmalıdır.

OO Kişibaşınadüşengelirarttırılmalıdır.

OO Kırsalalanlardaalternatifveekonomikgetirisiyüksektarımmetotlarıuygulanmalıdır.

OO Küçükköylüekonomikyöndendesteklenmelidir.

OO Kentlerdekonutproblemleriçözümlenmelidir.

OO Altyapı,eğitimvesağlıkalanlarındayatırımlaryapılmalıdır.

Eğerülkedegöçlerlegeleninsanlarıistihdamedecekbirkalkınma hızıvarsa,
göçlerbüyükbirsorunolmaktançıkar.
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1. Günümüzün	dünyasında	Avrupa	kıtasına	doğru	ger-
çekleşen	 insan	hareketi	çok	önemli	bir	olaydır.	Her	
yıl	yüzbinlerce	insan	Türkiye	üzerinden	geçerek	Av-
rupa	Birliği	ülkelerinden	birine	sığınmaktadır. 

Bunagöre;
I.	 İspanya,
II.	 Yunanistan,
III.	 Polonya,
IV.	 Bulgaristan

ülkelerindenhangileriülkemizdeninsanlarınçe
şitliyollarlageçişyaptığıönemliülkelerarasında
sayılamaz?

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

 D) II ve IV E) III ve IV

2. “Türkiye’de	yaşanan	nüfus	hareketinin	bazı	karakte-
ristik	özellikleri	bulunmaktadır.	Bunlar;

I.	 Doğudan	batıya	doğru	gerçekleşir
II.	 Gelişmemiş	 merkezlerden	 gelişmiş	 merkezlere	

doğru	yaşanır.

III.	 Kırsal	kesimden	kentlere	doğru	yaşanır.”
Yukarıda verilen bilgi metninde numaralandı
rılmış olarak açıklanan özelliklerden hangileri
Türkiye’de göçlerin karakteristik özellikleri ara
sındayeralır?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	II

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

3. Türkiye’de	bazı	merkezler	yoğun	olarak	göç	almak-
tadır. 

Aşağıda verilen kentlerden hangisi bunlara ör
nekolarakgösterilemez?

A)	İzmit	 	 B)	Yalova	
C)	Ankara	 	 D)	Çorum

	 E)	Tekirdağ

4. “Güney	Amerika’dan,	 Kuzey	Amerika’ya	 doğru	 yo-
ğun	 bir	 insan	 hareketi	 vardır.	 Bu	 hareketlilik	 göç-
menlerin	 gelişini	 engellemek	 maksadıyla	 özellikle	
Meksika’nın	ABD	 sınırında	 büyük	 bir	 duvarın	 inşa	
edilmesine	yol	açmıştır.”

Yukarıda açıklanan durumun bir benzeri
Avrupa’nın yakınındaki ülkelerden hangisinde
yaşanmıştır?

A)	Mısır	 B)	Türkiye

C)	Almanya	 D)	Portekiz
	 E)	Kanada

5. Türkiye	1950’den	günümüze	kadar	yoğun	bir	iç	göç	
olayına	sahne	olmuştur.	

Budurumunortayaçıkmasında;

I.	 Ekonomik,

II.	 Sosyal,

III.	 Siyasal

olgulardanhangilerietkiliolmuştur?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	II

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

6. “Biz	bu	sene	ailecek	yaşadığımız	şehirden	ayrılarak	
başka	bir	şehirde	yaşamaya	başladık.	Tabi	ki	insan	
yaşadığı	yeri	 terk	etmek	 istemiyor.	Ancak	babamın	
söylediğine	 göre	 bizim	 tarlamızın	 artık	 geçimimizi	
sağlaması	mümkün	değildi.”

Yukarıdakisözlerleyaşadıklarıgöçüanlatanbir
kişininaşağıdaverilenyerlerdenhangisinegöç
ettiğisöylenemez?

A)	İstanbul	 B)	Rize	 C)	Ankara

	 D)	İzmit	 	E)	Mersin
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7. Türkiye’de yaşanan iç göçlerin en çok aşağıda
verilen sebeplerden hangisinden kaynakladığı
söylenebilir?

A)	Siyasal	 B)	Sosyal	 C)	Ekonomik

	 D)	Etnik	 	E)	Sağlık

8. I.				Afyon
II.	 Konya
III.	 Aydın

IV.	 Denizli

Yukarıdaverilenillerdenhangileriülkemizdegöç
alanmerkezlerarasındayeralmaz?

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

 D) II ve IV E) III ve IV

9. Türkiye’degöçalanillerindağılışınıngösterildiği
birharitayagöreaşağıdaverilenillerdenhangisi
göçalanyerlerarasındasayılamaz?

A)	Kastamonu	 B)	Karabük	

C)	Bolu	 D)	Kütahya

	 E)	Manisa

10. Türkiye’dedışgöçolgusunungiderekartmasın
daaşağıdaverilenlerdenhangisininetkiliolduğu
söylenemez?

A)	 Türkiye’nin	Asya	–	Avrupa	arasındaki	coğrafi	ko-
numu

B)	 Doğusunda	yaşanan	terör	olayları

C)	 İstikrarlı	bir	siyasal	yapıya	sahip	olması	

D)	 Ekonomik	olanakların	giderek	artması

E)	 Sağlık,	eğitim,	hizmet,	ulaşım	gibi	hizmetlerin	

11. Türkiye	dünyanın	en	 fazla	dış	göç	alan	ve	dış	göç	
gönderen	ülkelerinden	biridir.	

Budurumunyaşanmasında,

I. İran,
II.	 Kuveyt,
III.	 Irak,
IV.	 Suriye,
V.	 Afganistan

ülkelerinden hangilerinin vatandaşlarının etkili
olduğusöylenemez?

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

 D) IV ve V E) II ve IV

12. Türkiye	uzun	zamandır	uluslararası	göçmen	proble-
mi	ile	uğraşan	bir	ülkedir.	Yakın	çevresindeki	ülkeler-
den	binlerce	insan	ülkemize	gelmektedir.	Ancak	bazı	
ülkeler	ile	yaşanan	tarihsel	ve	kültürel	problemler,	bu	
ülkelerden	ülkemize	asla	insan	hareketi	olmamasına	
yol	açmaktadır.	

Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu duruma
örnekolarakgösterilebilir?

A)	Afganistan	 B)	Gürcistan	 C)	Ermenistan

	 D)	Irak	 E)	Suriye

13. Türkiye’ninyoğunolarakuluslararasıgöçalma
sında,

I.	 eğitim,

II.	 sağlık,

III.	 ulaşım,

IV.	 turizm,

V.	 endüstri

sektörlerinden hangisinde yaşanan gelişmeler
etkiliolmaz?

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

12345678910
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1. Dünyadageçmiştevegünümüzdegöçlerinorta
yaçıkmasınanedenolanenönemlifaktöraşağı
dakilerdenhangisindedoğruolarakverilmiştir?

A)	Eko	no	mik	prob	lem	ler	 B)	Eroz	yon
C)	Eği	tim	 D)	Mü	ba	de	le

	 E)	Sağ	lık	so	run	la	rı

2. Göçlerinortayaçıkmasındaetkiliolan;
I.	 eroz	yon,
II.	 ku	rak	lık,
III.	 ik	lim	de	ği	şi	mi,
IV.	 iş	siz	lik
faktörlerindenhangileridoğalfaktörlerarasında
yeralmaz?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	IV
 D) I ve II E) II I ve IV

3.  

Yukarıdaverileneskikıtalarharitasındagösteri
lendoğrultulardanhangisinde,Türklerinbirgö
çüsözkonusuolmamıştır?

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

4. 	Eko	no	mik,	top	lum	sal	ya	da	si	ya	sal	ne	den	ler	le	in	san-
la	rın	yer	de	ğiş	tir	me	si,	Tür	ki	ye’nin	 için	de	bu	lun	du	ğu	
en	bü	yük	prob	lem	ler	den	bi	ri	ni	oluş	tur	mak	ta	dır.
Aşağıdaverilenlerdenhangisibudurumunorta
yaçıkardığıbirsonuçdeğildir?

A)	 Kent	ler	de	göz	le	nen	alt	ya	pı	so	run	la	rı
B)	 Eği	tim	olanaklarının	yetersiz	olması
C)	 Sağ	lık	hiz	met	le	ri	nin	ye	ter	siz	ol	ma	sı
D)	 Sanayi	yatırımlarının	az	olması
E)	 Ge	ce	kon	du	laş	ma	ol	gu	su

5. Aşağıdakilerden hangisi göçlerin çevresel so
nuçlarındanbirideğildir?

A)	 Ha	va	kir	li	li	ği
B)	 Top	rak	bo	zul	ma	sı
C)	 Alt	ya	pı	ye	ter	siz	li	ği
D)	 Ses	kir	li	li	ği
E)	 Ta	rım	alan	la	rı	nın	da	ral	ma	sı

6. 	I.	 Eği	tim	hizmetleri
II.	 Sağ	lık	hizmetleri
III.	 Tu	rizm	yatırımları
IV.	 Yer	al	tı	zen	gin	lik	le	ri	nin	bu	lun	ma	sı
Yukarıdaverilenlerdenhangilerigöçlerinortaya
çıkmasınanedenolansosyalfaktörlerdendir?

A)	I	ve	II	 B)	II	ve	II	I	 C)	II	I	ve	IV
	 D)	Yal	nız	I	 E)	Yal	nız	IV

7. 	An	ka	ra’da	ilk	şe	hir	pla	nı	ken	tin	50	yıl	son	ra	200.000	
ki	şi	 ola	ca	ğı	 dü	şü	nü	le	rek	 ha	zır	lan	mış	sa	 da	 nü	fus	
1950	 yı	lın	da	 bu	 ra	ka	mı	 aş	mış	tır.	 Ya	pı	lan	 pek	 çok	
kent	pla	nı	her	se	fe	rin	de	de	ğiş	ti	ril	mek	zo	run	da	ka	lın-
mış,	an	cak	kent	çar	pık	ya	pı	laş	ma	ya	tes	lim	ol	muş	tur.
Yukarıdaanlatılandurumuntemelnedeniaşağı
dakilerdenhangisidir?

A)	 Do	ğur	gan	lık	ora	nı	nın	faz	la	ol	ma	sı
B)	 Sa	na	yi	nin	hız	la	ge	liş	me	si
C)	 İç	göç	le	rin	faz	la	ol	ma	sı
D)	 An	ka	ra’nın	ta	rım	sal	iş	çi	ih	ti	ya	cı
E)	 Plan	la	ma	ha	ta	la	rı	nın	faz	la	ol	ma	sı

8. NASA’dagörevalanTürkbiliminsanlarınınduru
muaşağıdakilerdenhangisinebirörnektir?

A)	Ka	vim	gö	çü	 B)	Si	ya	sal	göç	 C)	Sos	yal	göç
	 D	Et	nik	göç	 E)	Be	yin	gö	çü
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9. AfrikaveAsyaülkelerindengizliyollarlaülkemi
zegelerekburadanAvrupa’yageçmeyeçalışan
insanlaraneadverilir?

A)	Mül	te	ci	 B)	Ka	çak	göç	men
C)	Mu	ha	cir	 D)	Sı	ğın	tı

	 E)	Mu	ha	lif

10. Geçmişten günümüze kadar yaşanan pek çok
göçün enönemli ortaknoktası aşağıdakilerden
hangisindedoğruolarakverilmiştir?

A)	 Sa	vaş	la	rın	ol	ma	sı
B)	 Sal	gın	has	ta	lık	la	rın	ol	ma	sı
C)	 Do	ğal	çev	re	ve	eko	no	mik	ko	şul	la	rın	ya	şa	mı	zor-

la	yı	cı	ha	le	gel	me	si
D)	 Do	ğal	afet	le	rin	yay	gın	laş	ma	sı
E)	 Di	ni	ge	rek	çe	le	rin	ön	pla	na	çık	ma	sı

11. Türklerin Orta Asya’dan ayrılmaya başlamasıy
la ortaya çıkan ve günümüzAvrupa’sının etnik
yapısınınmeydanageldiğiolayaşağıdakilerden
hangisindedoğruolarakverilmiştir?

A)	 Ka	vim	ler	Gö	çü
B)	 Ye	ni	dün	ya	göç	le	ri
C)	 Ba	tı	Ro	ma’nın	yı	kıl	ma	sı
D)	 Mü	ba	de	le	göç	le	ri
E)	 Ro	ma	İm	pa	ra	tor	lu	ğu	’nun	iki	ye	ay	rıl	ma	sı

12. 	Av	ru	pa’dan	16.	 yüz	yıl	da	baş	la	yan	ye	ni	dün	ya	göç-
le	ri	ne	 ka	tı	lan	la	rın	 ge	nel	lik	le	 Av	ru	pa’da	 fa	kir	 ola	rak	
ni	te	len	di	ri	le	bi	le	cek	 özel	lik	te	ki	 in	san	lar	 ol	du	ğu	 bi	lin-
mek	te	dir.
BunagöreAvrupalıgöçmenlerinAmerika’yagöç
etmesinenedenolananafaktöraşağıdakilerden
hangisindedoğruolarakverilmiştir?

A)	 Ye	ni	yer	ler	bul	ma	is	te	ği
B)	 Eko	no	mik	sı	kın	tı	lar
C)	 Ma	ce	ra	pe	rest	lik
D)	 Si	ya	sal	bas	kı	lar
E)	 Uzun	sü	ren	sa	vaş	lar

13. Ali:	 Aslen	 Erzurumluyuz,	 dedem	 1930’lu	 yıllarda	
İstanbul’a	gelmiş.	Bir	 kere	dedeme	sormuştum	ne-
den	Erzurum’dan	ayrıldık	diye?	Dedem	şunu	söyle-
mişti.	 “Babamın	 500	 dönüm	arsası	 vardı.	 Beş	 kar-
deş	olduğumuzdan,	babam	vefat	edince,	kişi	başına	
100’er	dönüm	tarla	düştü.	Bir	evi	geçindirecek	kadar	
buğdayı	ancak	üretiyorduk.	Eskiden	bir	tarlayı	10	kişi	
kaldırırdık.	Şimdi	traktör	bir	saatte	kaldırıyor.	Üstüne	
üstün	fukaralıktan	babanları	okutacak	gücüm	yoktu.	
Belki	şehre	gidersem	evlatlarımı	okuturum	diye	dü-
şündüm.	İyi	ki	gelmişim.”	
Ali’nindedesininanlattıklarındanyolaçıkıldığın
da,bugöçolgusunanedenolan;

I.	 Şiddetli	kuraklık	ve	üretim	azlığı
II.	 Tarım	alanlarının	miras	yolu	ile	küçülmesi
III.	 Tarımda	makine	kullanımının	yaygınlaşması
IV.	 Kırsal	alanlarda	eğitim	hizmetlerinin	yetersizliği

faktörlerindenhangileridoğrudeğildir?

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

14. Dünyada	 bazı	 alanlar	 dışarıdan	 yoğun	 olarak	 göç	
almaktadır.	

Dünya haritası üzerinde gösterilen alanlardan
hangileriyukarıdaaçıklanandurumaörnekola
rakgösterilemez?

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

12345678910
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1. Beyingöçünün,göçverenülkeiçinenönemliet
kisiaşağıdakilerdenhangisidir?

A)	 Sa	na	yi	nin	ge	liş	me	me	si
B)	 GSMH’nin	düş	me	si
C)	 Gi	ri	şim	ci	sa	yı	sı	nın	azal	ma	sı
D)	 Köy	nü	fu	su	nun	art	ma	sı
E)	 İyi	eği	tim	li	in	san	sa	yı	sı	nın	azal	ma	sı

2. İki devlet arasında yapılan anlaşmalar çerçe
vesinde her iki ülke içinde yaşayan farklı etnik
gruplarıntakasedilmesineneadverilir?

A)	Be	yin	Gö	çü	 B)	Nü	fus	Ant	laş	ma	sı
C)	Mü	ba	de	le	Gö	çü	 D)	Ka	vim	Gö	çü

	 E)	İş	çi	Gö	çü

3. Yenidünyayayapılangöçlersonucunda;
I.	 Kı	zıl	de	ri	li	ler,
II.	 Az	tek	ve	Ma	ya	kö	ken	li	ler,
III.	 İs	pan	yol	lar,
IV.	 İn	gi	liz	ler
gibi milletlerden hangilerinin nüfusunda büyük
azalmagözlenmiştir?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	I	ve	II
 D) I ve II I E) II ve IV

4. Aşağıdakilerdenhangisigöçlerenedenolando
ğalafetlerdenbirideğildir?

A)	He	ye	lan	lar	 B)	Dep	rem	ler
C)	Sel	ve	su	bas	kın	la	rı	 D)	Yan	gın	lar

	 E)	Sa	vaş	lar

5. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Avrupa’da
1960’lıyıllardayaşananişçigöçünekatılanülke
lerdenbirideğildir?

A)	Tür	ki	ye	 B)	Yu	gos	lav	ya	 C)	Yu	na	nis	tan
	 D)	İran	 E)	İtal	ya

6. Avrupa işçigöçleri sırasındadışarıdanen fazla
işçitalebindebulunanülkeaşağıdakilerdenhan
gisindedoğruolarakverilmiştir?

A)	Fran	sa	 B)	Bel	çi	ka	 C)	Hol	lan	da
	 D)	İs	viç	re	 E)	Ba	tı	Al	man	ya

7. Türkiye’deyaşanangöçlerinhızınınzamaniçin
deartmasında;

I.	 hız	lı	nü	fus	ar	tı	şı,
II.	 kır	sal	alan	da	beklentilerin	art	ma	sı,
III.	 ge	lir	da	ğı	lı	mın	da	ki	çar	pık	lık	lar,
IV.	 kır	sal	alan	lar	da	ge	lir	le	rin	yük	sek	ol	ma	sı,
V.	 is	tih	dam	ye	ter	siz	li	ği
gibifaktörlerdenhangisietkiliolmamıştır?

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

8. 	Ya	pı	lan	bi	lim	sel	araş	tır	ma	lar	Sah	ra	Çö	lü	ve	Or	ta	As-
ya’da	geç	miş	te	ya	şa	yan	in	san	sa	yı	sı	nın	ol	duk	ça	faz-
la	ol	du	ğu	nu	gös	ter	mek	te	dir.
Günümüzdebualanlardainsansayısınınolduk
ça az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

A)	 İk	lim	de	ği	şik	li	ği
B)	 Sal	gın	has	ta	lık	lar
C)	 Uzun	sü	ren	sa	vaş	lar
D)	 Genç	nü	fu	sun	göç	et	me	si
E)	 Do	ğur	gan	lık	ora	nı	nın	dü	şük	ol	ma	sı
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9. Dönemsel göçlerin sebepleri düşünüldüğünde
aşağıdakilerden hangisi, bunlardan biri olarak
gösterilemez?

A)	Tu	rizm	 B)	Yay	la	cı	lık	 C)	Ta	rım
	 D)	Eği	tim	 E)	Sa	na	yi

10. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi diğerlerine
görebeyingöçlerindendahafazlaolumsuzyön
deetkilenmektedir?

A)	Al	man	ya	 B)	Tür	ki	ye	 C)	ABD
	 D)	İn	gil	te	re	 E)	Ja	pon	ya

11. 	I.	 Al	man	ya
II.	 İn	gil	te	re
III.	 ABD
IV.	 Ka	na	da
V.	 Fran	sa
Yukarıdaverilenülkelerdenhangileri günümüz
dedegöçmenalımlarınısürdürmektedir?

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

12.  

Dünya haritası üzerinde gösterilen alanlardan
hangilerigöçalanbölgelereörnekolarakgöste
rilemez?

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

13.  

Yukarıdanüfusunyaşyapısıverilenülkeileilgili
olarakaşağıdakilerdenhangisisöylenebilir?

A)	 Ge	liş	me	miş	bir	ül	ke	pi	ra	mi	di	dir.
B)	 Önem	li	oran	da	göç	al	mış	tır.
C)	 Nü	fu	sun	yaş	ve	cin	si	yet	da	ğı	lı	mı	dü	zen	li	dir.
D)	 Or	ta	la	ma	ya	şam	sü	re	si	kı	sa	dır.
E)	 Mil	lî	ge	lir	dü	şük	tür.

14. AşağıdaverilenlerdenhangisiTürklerinOrtaAs
ya’danayrıldıktansonragöçettiklerialanlardan
birideğildir?

A)	Si	bir	ya	 B)	Av	ru	pa	 C)	İran

	 D)	KAP	yöresi	 E)	Ana	do	lu

15. Göç	veren	ülkelerde,	 işsizlik	oranında	azalma	olur.	
Çünkü	 iş	 bulma	 arayışı	 içinde	 olan	 insanların	 bir	
bölümü	 ülke	 dışına	 çıkar	 (I).	 Ancak	 göç	 edenler	
içinde	kalifiye	eleman	sayısı	 fazla	 ise	bu	durum	ül-
keyi	 olumsuz	 yönde	 etkiler	 (II).	 Cinsiyet	 oranında	
değişimler	 yaşanır.	 Göçlere	 genellikle	 erkekler	 ka-
tıldığından	kadın-erkek	dengesi	bozulur	(III).	Başka	
ülkelere	göç	edenler	ülkelerine	döviz	girdisi	 sağlar,	
yıl	içinde	ziyaret	ederek	turizm	gelirlerini	olumlu	yön-
de	etkilerler	(IV).	Göç	veren	ülkede	genç	nüfus	artar.	
Çünkü;	göçe	genellikle	yaşlılar	katılmaktadır	(V).	
Göçverenülkelerleilgiliolarakyukarıdaverilen
bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylene
mez?

A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V
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16. “Türkiye’de	ve	dünyada	en	büyük	problemlerden	bir	
tanesi	 göçlerdir.	 Sosyal	 bir	 olay	 olan	 göçlerin	 bazı	
ortak	özellikleri	bulunur.	

I.	 Göçe	daha	çok	erkekler	katılmaktadır.	
II.	 Göçe	genellikle	aktif	nüfus	katılmaktadır.	
III.	 Göçlerin	fazla	olduğu	yerlerde	iç	karışıklıklar,	sa-

vaşlar	görülür.” 

Yukarıdakibilgimetnindenumaralandırılmışola
rakverilengöçlerinortaközelliklerindenhangi
leridoğrudur?

A)	yalnız	I		 B)	yalnız	II	 C)	I	ve	II
	 D)	II	ve	III	 E)	I,	II	ve	III

17. Göçler	temelde	ekonomik	yetersizliklerin	bir	sonucu	
olarak	ortaya	çıkar.	Yaşam	alanında	hayatını	idame	
ettiremeyen	insanlar	bulundukları	yerleri	terk	etmek	
zorunda	kalırlar.	

Bunagöregöçeyolaçaniticifaktörlerelealındı
ğında,aşağıdakilerdenhangisininbunlararasın
dayeraldığısöylenemez?

A)	 Nüfusun	aşırı	artması	
B)	 İşsizlik	ve	yoksulluk	
C)	 Daha	iyi	yaşama	arzusu	
D)	 Sağlık	ve	eğitim	hizmetlerinin	yetersizliği	
E)	 Doğal	afetler	

18. Nüfus	 mübadelesinin	 dünyadaki	 en	 bilinen	 örneği,	
1930	yılında	Türkiye	ile	Yunanistan	arasında	yapılan	
“nüfus	mübadelesi”dir.	
Budurumunbirbenzeri;

I.	 İtalya,	
II.	 Romanya,	
III.	 Bulgaristan,	
IV.	 Sırbistan	

ülkelerinden hangileri arasında gerçekleştiril
miştir?

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

19. Cumhuriyetin	 kurulduğu	 günden	 beri	 Türkiye’den	
insanlar,	dünyanın	çeşitli	ülkelerine	 farklı	amaçlarla	
gitmektedir.	
BunagöreTürkiye’denyurtdışınagideninsanlar
aşağıda verilen ülkelerden hangisini diğerlerin
dendahaaztercihetmektedir?

A)	Almanya		 B)	Belçika		 C)	Fransa	
	 D)	İrlanda		 E)	İsveç	

20. Türkiye’degöçverenyerlerdeğerlendirildiğinde
aşağıdakiillerdenhangisinindiğerlerindenfarklı
birgöçözelliğinesahipolduğusöylenebilir? 
A)	İzmit		 B)	Eskişehir		 C)	Kayseri	

	 D)	Giresun		 E)	Aydın	

12345678910
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GEÇİM 
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GEÇMİŞTENGÜNÜMÜZEGEÇİMTARZLARI
İnsanoğlu,yeryüzündeortayaçıktığıgündenbugünebüyükbirdeğişimyaşamıştır.Budeğişim

bedensel,sosyal,kültürelveekonomikanlamdaçokbüyükbirgelişmegöstermiştir.İnsanoğlununya

şadığıdeğişimbütünbualanlardabirbirineparalelolarakgerçekleşmiştir.Gelişimintemeldinamiğini,

ekonomikfaaliyetlervegeçimtarzlarıbelirlemiştir.İnsanlıktarihiekonomikanlamdaincelendiğinde

birtakımözelliklerdikkatçekmektedir.

PaleolitikDönem(KabaTaşDevri)

Hâkimekonomikfaaliyetleravcılıkvetoplayıcılıktır.Budönemdeinsanlarınortalamayaşamsü

resi2025yılolupbeyinhacmiküçük,boylarıkısadır.Barınaklargenelliklemağaralarvekayasığınak

larıdır.Göçebetopluluklarhalindeyaşayaninsanoğlubudönemdeilkbasitaraçlarıyapmayabaşla

mıştır.Paleolitikdönemdeekonomikfaaliyetlersözkonusudeğildir.

MezolitikDönem(YontmaTaşDevri)

Mezolitikdönemdeanaekonomikfaaliyetavcılıkvetoplayıcılıktır.Ancakinsanoğlununaraçya

pabilmeyeteneğindekigelişimveherbilgininbir sonraki kuşağaaktarımındakibaşarı sonucunda,

avlanma yeteneği gelişmiştir. Böylecebeslenme kültürüdeğişimeuğramış ve insanın aldığı kalori

miktarıyükselmiştir.Beyinhacmiartmaya,bedenselgelişimhızlanmayabaşlamıştır.Dönemsonların

dainsanoğluateşikontrolaltınaalmışvesulakalanlarayerleşmeyebaşlamıştır.Budönemdeilkkez

köpekevcilleştirilmiştir.

NeolitikDönem(CilalıTaşDevri)

Budönemdegelişmişaraçlarvesilahlaryapılmayabaşlanmıştır.Sulakalanlardailktarımürünleri

yetiştirilmiş,insanoğlugenişhayvansürüleriilehayvancılıkyapmayabaşlamıştır.Özelliklekurakiklim

leringörüldüğüalanlardabuğdayvearpa,yinebualanlardakoyunvekeçiinsanyaşamınınönemlibir

parçasıhalinegelmiştir.Araçgereçyapımıoldukçagelişmiş,araçgereçüretimiyapanzanaatkârlaror

tayaçıkmıştır.Ekonomikfaaliyetleraçısındanüçmeslekgrubuşekillenmiştir.Bunlarçiftçilik,çobanlık

vezanaatkârlıktır.Öncekidönemlerdenfarklıolarakbudönemdeinsanoğlugenişkitlelerhalindeyer

leşikyaşamageçmiş,ilkköyyerleşmeleriortayaçıkmıştır.Ailekavramınınvesosyalyaşamıngelişmesi

ileailedışıevliliklerartmış,böylecesakatveölüdoğumoranıazalmıştır.Tümbuolaylarınsonucunda

insanömrüuzamış,beyinhacmiartmışvebedenselgelişimhızkazanmıştır.Özelmülkiyetkavramı

budönemdeortayaçıkmıştır.

KalkolitikDönem(MadenDevri)

MÖ50003000yıllarıarasındakidönemikapsar.Gelişmiştarımvehayvancılık,insanınsosyalya

pısındakideğişimlerigiderekhızlandırmıştır.Yöneticiler,dinadamları,çeşitlizanaatkarlargibi farklı

gruplarınyanısıraanıtsalmimari,savunmavesulamasistemleri,uzakmesafeticaretiilelüks/prestij

maddelerininticaretigelişmiştir.Böylecebazıeskiköyyerleşmelerizamanlakentleredönüşmüştür.

Kentlerdegelişmişbirsosyalsınıfsaltabakalaşmagörülür.Böyleceilkdevletlerinnüveleriortayaçık

mıştır.Dönemsonlarınadoğrukentdevletleribirleşerekbüyükimparatorluklarkurulmayabaşlamış
tır.Öncekidönemlerdeçokazolanmesleksayısıbudönemdeönemliölçüdeartmıştır.

İlkveOrtaÇağ

Tarihselolarakçokuzunbirevreolsadainsanyaşamındakideğişimözellikleortaçağdayavaşla
mıştır.Çokgenişsınırlaraulaşanimparatorluklarınkurulmasıilegeçmiştekentlerarasındasınırlısaha
lardayapılanekonomikveticarideğişimilkçağdakıtalararasıbirnitelikkazanmıştır.ÖzellikleAkdeniz
çevresidenizcilikfaaliyetlerininekonomikdeğişiminenyoğunolduğualanlardır.DiğertaraftanAsya
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içlerinedoğruuzanankarayolları(KralYolu,İpekYolu,BaharatYolu)ekonomikfaaliyetlerinönemlibir
ayağıolmuştur.Budönemdeülkelerarasımücadelelergenelliklebuticaretyollarınıelegeçirmekveya
eldetutmakamacıylayapılmıştır.Hernekadarbudönemdeticariveekonomiketkinliklergelişmişse
deticarideğişiminhızı,ulaşımhızınaparalelolarakgünümüzegöreoldukçayavaşgerçekleşmiştir.

YeniÇağ

Avrupa’daRönesansvereformunyanısırateknolojinindegelişmesiilekıtalararasıdenizulaşımı
başlamıştır.Özelliklebüyükkalyonların(yelkenligemiler)yapılması,pusulanınkullanılmasısonucun
dayeniyaşamalanlarıkeşfedilmiştir.BuralardaneldeedilengelirveAvrupa’dayaşanantoplumsal
değişimsonucundaburjuvasınıfıgüçkazanmıştır.Burjuvasınıfıteknolojiyevesanatayatırımyapan
hakimbirgüçhalinegelmiştir.

SanayiDevrimiveSonrası
Sanayi devrimi 1763 yılında James Watt’ın ilk

buharlımakineyibulmasıilebaşlamıştır.Buharlıma
kinelerinortayaçıkışı,fabrikalardakısasüredebinler
ceeşyanınüretilmesinisağlamıştır.Buhargücüönce
gemilereuygulanmış,busayedekıtalararasıkesinti
sizvehızlıdenizticaretiortayaçıkmıştır.Aynıdönem
delokomotiferortayaçıkmışvekarayoluticaretide
büyükbirdeğişimeuğramıştır.Malveürünlerinüre
timindeortayaçıkanişgücüihtiyacıözellikleBatıAv
rupaülkelerinde,kırdankentegöçlerinhızlanmasına
neden olmuştur. Bu dönemde nüfusu bir milyonu
aşanbüyükkentlerortayaçıkmıştır.Sanayidevrimi
nin toplumlar ve ekonomik yapı üzerindeki etkileri
çok önemli sonuçların ortaya çıkmasına neden
olmuştur.

OO Köytoplumlarıyerinikenttoplumlarınabırakmıştır.

OO Kentnüfususanayileşmişülkelerdekırnüfusu
nuaşmıştır.Köylükitleler,kentlerdeişçiyedö
nüşmüştür.

OO Beslenme,barınmavetoplumsalrefahseviyesi
artmış,ortalamayaşamsüresibaşta60yıla,gü
nümüzde65yılaulaşmıştır.

OO Mal ve ürünlerin çok hızlı üretilip dağıtılması
hizmetsektörününortayaçıkmasınısağlamış
tır.

OO Hızlı değişimbankacılık, finans ve sigortacılık
gibiyeniişkollarınınoluşmasınayolnedenol
muştur.

BilgiÇağı

SamuelMorse1844’deilkkezekonomikamaçlı
telgraf işletmesini açmıştır. 1876’daAleksandrGra
hamBelltelefonuicadetmiştir.Buikibuluşodönem
içinçokbüyükgelişmesağlamışsadailetişimdevri
miinternetinicadıilegerçekleşmiştir.1960’lıyıllardaArpanetprojesiilebaşlayaninternetserüveni,1970’de
sivilkullanımındabaşlaması ile insanlıktarihindeyenibirdönembaşlatmıştır. İnternetintümDünya’da
yaygınlaşması 1994’de gerçekleşmiştir. İnternet sayesinde iletişim hızı büyük bir değişim geçirmiş,
ekonomiinternetegöreşekillenmeyebaşlamış,haberbilgibelgegörüntüdolaşımıserbestleşmiştir.

Traktörüntarımdakullanılmasıylabir
liktetarımsalüretimdebüyükdeğişim
yaşanmış,kırsalalanlardankentlere

göçbüyükhızkazanmıştır.

Bilgiçağınınsembolübilgisayarlar
dır.Günümüzdebilgisayarlarcebe

girecekkadarküçülmüştür.
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EKONOMİKFAALİYETLERİNSINIFLANDIRILMASI
İnsanlıktarihiiçindeinsanınilkyaptığıekonomikfaaliyettarımsalüretimdir.Tarımsalüretimbu

nedenlebirincilekonomik faaliyetolarakadlandırılmıştır.Tarımınardındangelişen ikincisektör ise
sanayidir.Geçmiştesınırlıbir işkoluolansanayi,SanayiDevrimi’ndensonraçokbüyükaşamakay
detmiştir.Sanayisektörüikincilfaaliyetlerolarakadlandırılmaktadır.SanayiDevrimi’niizleyenyıllarda
insanihtiyaçlarınıngenişölçüdekarşılanabilmesiiçinhizmetsektörüortayaçıkmıştır.Hizmetsektörü
deüçüncülfaaliyetlerolarakadlandırılmaktadır.

BirincilFaaliyetler
Birincil iş türlerindegenellikleçokemekvezamanharcanır.Ancakekonomikgetirisioldukça

düşüktür.Üretimsürecibasit,toplanmaveişletmesürecizordur.Ürünlerbozulmariskitaşıdığından
kısasüredepiyasayasunulmalıdır.Birincilekonomikfaaliyetlerinekonomidekipayınınfazlaolduğu
ülkelergelişmemişülkelerdir.

İkincilFaaliyetler
İkinciliştürleriningenelindedahaazsayıdainsançalışır.Üretimdemakineleraktifolduğundan

harcananemekbirincilfaaliyetleregöredahaazdır.Ürünlerbozulmariskitaşımadığındanpazarlama
sürecidahakolaydır.İkincilekonomikfaaliyetleringeliştiğiülkelergenelliklegelişmişülkelerdir.

ÜçüncülFaaliyetler
Üçüncüliştürlerindeçoksayıdainsançalışır.Üretimdeinsanemeğiönplandadır.İnsanemeği

üçüncülfaaliyetlerdefarklıbirniteliğesahiptir.Butürişlerdedahaçokzihinemeğigerekir.Bunedenle
hizmetsektöründeçalışanlarabeyazyakalılar,sanayisektöründeçalışanlaramaviyakalılardenilmektedir.
Hizmetsektörüçağımızdaçoğuülkedegelişmiştir.Ancakgelişmişülkelerdekioranlarıçokdahayüksektir.

DördüncülFaaliyetler
Bilimselveekonomikgelişmeningünümüzdeçokyüksekseviyeyeulaşmasısonucundaortaya

çıkan bir faaliyet türüdür. Çok gelişmiş ülkelerde görülen, az sayıda insanın geçim sağladığı, yük
sek eğitim seviyesine sahip insanlarınoluşturduğubir faaliyet grubudur.Donanım, yazılım, online
hizmetler,grafiktasarım,kütüphanecilikvecoğrafibilgisistemleribufaaliyetalanınıoluşturur.

BeşincilFaaliyetler
Günümüzündünyasındabirzorunlukhalinegelen,dördüncülfaaliyetlerleeldeedilenbilgive

becerilerin“kararverme”aşamasındakikullanımıdır.Konuveyaözelşirketlerdeenyukarıdayeralan
yöneticilerbufaaliyetgrubuiçindeyeralır.

Dördüncülvebeşincilekonomikfaaliyetleryapılarıgereğiüçüncül(hizmet)sektör
alanındadeğerlendirilmektedir.Bunedenlebunlarısayıolaraktespitetmekçoğuyerde
olanaksızdır.
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AKTİFNÜFUSUNEKONOMİKFAALİYETGRUPLARINA 
(SEKTÖRLERE)DAĞILIMI

Nüfusun1465yaşarasındakalanveteorikolarakçalışmakapasitesibulunantümbireylerine
aktifnüfusdenir.Ancakbunüfusuntümüüretimfaaliyetleriiçindeyeralmaz.Bunedenleçalışmakta
olaninsanlarınoluşturduğugrubaçalışannüfusadıverilir.Çalışannüfusunekonomikfaaliyetgrup
larınadağılımıülkelerinsosyoekonomikyapısıhakkındaönemlibilgilerverir.Gelişmemişülkelerde
genelliklebirincilsektördeçalışaninsansayısıveoranıoldukçafazladır.Gelişmiştoplumlardaisege
nelliklebirincilsektörünpayıçokdüşük,ikincilveüçüncülsektörlerinpayıfazladır.

GelişmemişÜlkeler GelişmişÜlkeler

•	 Ak	tif	nü	fus	için	de	ta	rım,	hay	van	cı	lık	gi	bi	bi-
rin	cil	iş	kol	la	rın	da	ça	lı	şan	in	san	sa	yı	sı	di	ğer	
sek	tör	ler	den	da	ha	faz	la	dır.

•	 Dı	şa	rı	ya	ham	mad	de	sa	tar,	iş	len	miş	ma	mul	
mad	de	ler	alır.

•	 Dış	sa	tım	ürün	le	ri	nin	bü	yük	bö	lü	mü	nü	ta	rım	
ürün	le	ri	oluş	tu	rur.

•	 Sa	tı	lan	ürün	le	rin	ge	ti	ri	si	dü	şük,	alı	nan	ürün-
le	rin	gö	tü	rü	sü	faz	la	dır.	Bu	tip	ül	ke	ler	de	dö-
viz	açı	ğı	gö	rü	lür.

•	 Tek	no	lo	jik	alt	ya	pı	ye	ter	siz	li	ği	var	dır.	Bu	ne-
den	le	sa	na	yi	te	sis	le	ri	ku	rul	ma	sı	zor	dur.

•	 Do	ğum	oran	la	rı	yük	sek,	be	bek	ölüm	oran-
la	rı	yük	sek,	ço	cuk	ve	genç	nü	fus	faz	la,	ba-
ğım	lı	nü	fus	ora	nı	yük	sek,	yaş	lı	nü	fus	ve	or-
ta	la	ma	ya	şam	sü	re	si	az	dır.

•	 Bes	len	me	ve	ba	rın	ma	ko	şul	la	rı	ye	ter	siz	dir.
•	 Ya	şam	stan	dar	dı	dü	şük,	ge	lir	da	ğı	lı	mı	ada-

let	siz	dir.

•	 Aktif	 nüfusun	 çok	 az	 bir	 bölümü	
birincil	 sektörlerde,	 büyük	 bölümü	
ise	üçüncül	hizmet	sektöründe	ça-
lışmaktadır.

•	 Mamul	 madde	 satar,	 hammadde	
alır.

•	 Satılan	 ürünlerin	 büyük	 bölümünü	
sanayi	ürünleri	oluşturur.

•	 Satılan	 ürünlerin	 getirisi	 fazla,	 alı-
nan	ürünlerin	götürüsü	azdır.	Eko-
nomi	genellikle	döviz	fazlası	verdi-
ğinden	ekonomik	yapı	sağlamdır.

•	 Doğum	 oranları	 çok	 düşük,	 orta	
yaş	ve	yaşlı	nüfus	fazladır.	Ortala-
ma	yaşam	süresi	yüksektir.

•	 Beslenme,	barınma,	eğitim,	sağlık	
hizmetleri	üst	düzeydedir.

•	 Yaşam	standardı	yüksek,	gelir	da-
ğılımı	dengelidir.
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Yukarıdakigrafiklerde2005yılıverilerinegörebazıülkelerdenüfusunsektöreldağılımıverilmiş
tir.BuülkelerdenHindistanveSomali’debirincil işkollarınınpayınınoldukçayüksekolduğugörül
mektedir.Budurumagörenüfusunönemlibirbölümütarımvehayvancılıklauğraşmaktadır.Japonya,
ABDveİngiltere’deisenüfusuniçindebirincilfaaliyetlerinçokdüşükpayasahipolduğugörülmekte
dir.Ayrıcayinebuülkelerdeikincilveözellikledeüçüncülsektörünpayınınçokyüksekolmasıdikkat
çekmektedir.Buülkelerdetarımsektöründeçalışaninsansayısıazolmasınarağmentarımsalüretim
oldukçafazladır.Çünkü,gelişmişülkelertarımdamakineleşmeningörüldüğüvemoderntarımmetot
larınınkullanıldığıülkelerdir.

DÜNYANÜFUSUNUNSEKTÖRELDAĞILIMHARİTASI

Dünyanüfusununsektöreldağılımınıngösterildiğiharitaincelendiğindenüfusunsektöreldağı
lımıilesanayiningelişmişlikdüzeyiarasındakiilişkidikkatçekicidir.Afrikakıtası,HindistanveÇin’de
tarımdaçalışaninsansayısınınçokolduğualanlardır.BatıAvrupaülkeleri,ABD,Kanada,Japonyave
Avustralya’danüfusuniçindetarımsektörününpayıönemliölçüdeazalmıştır.Buülkelerdeendüstri
yeltarımyöntemlerikullanıldığındantarımsalüretimoldukçafazladır.

Dünyada hiçbir ülkede sanayi (ikincil) sektöründe çalışan insan sayısının oranı
%30’ugeçmez.Dolayısıylabuülkelerdehizmetsektörününoranıoldukça fazladır.Bu
nedenleharitadagelişmişülkelermavirenklerlegösterilmiştir.
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1.  Ta	rım Sa	na	yi Hiz	met Di	ğer
I 12 26 58 4
II 48 14 32 10
II I 55 10 30 5
IV 2 32 60 6
V 38 18 33 11

Yu	ka	rı	da	ki	tab	lo	da	beş	fark	lı	ül	ke	nü	fu	su	nun	sek	tö-
rel	da	ğı	lı	mı	oran	sal	ola	rak	ve	ril	miş	tir.

Verilentabloyagöreülkelerdenhangisiningeliş
mişlikdüzeyienazdır?

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

2. Aşağıdaverilen tarihseldönemlerdenhangisin
deekonomikdeğişimenazdır?

A)	Pa	le	oli	tik	Dö	nem
B)	Ne	oli	tik	Dö	nem
C)	Sa	na	yi	Dev	ri	mi	son	ra	sı
D)	Bi	li	şim	Ça	ğı
E)	Ye	ni	Çağ

3. Nüfusunun önemli bir bölümü ikincil sektörde
çalışan, az sayıda insanın birincil sektörde ça
lıştığıbirülkeiçinaşağıdakilerdenhangisikesin
olaraksöylenebilir?

A)	 Ta	rım	sal	üre	ti	mi	faz	la	dır.
B)	 Hiz	met	sek	tö	rün	de	ça	lı	şan	in	san	sa	yı	sı	az	dır.
C)	 Ge	liş	miş	bir	ül	ke	dir.
D)	 Or	ta	la	ma	ya	şam	sü	re	si	kı	sa	dır.
E)	 Nü	fus	ar	tış	hı	zı	yük	sek	tir.

4. Aşağıdaverilenişkollarındanhangisidiğerlerin
denfarklıbirözelliğesahiptir?

A)	Me	ta	lur	ji	 B)	Teks	til
C)	Or	man	cı	lık	 D)	Ener	ji	üre	ti	mi

	 E)	İn	şa	at

5. 	I.	 Eği	tim
II.	 Ba	lık	çı	lık
III.	 Tu	rizm
IV.	 Fi	nans
V.	 Eğ	len	ce
Yukarıda verilen sektörlerden hangisi üçüncül
(tersiyer)ekonomikfaaliyetlerdenbirideğildir?

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

6. Hızlagelişenbirülkedeaşağıdakilerdenhangisi
neolanihtiyacınartmasıbeklenemez?

A)	 İş		gü	cü	ne
B)	 Elek	trik	üre	ti	mi	ne
C)	 Ma	mul	mad	de	it	ha	la	tı	na
D)	 Ham		mad	de	kul	la	nı	mı	nın	ar	tı	rıl	ma	sı	na
E)	 Te	miz	su	kay	nak	la	rı	nın	art	tı	rıl	ma	sı	na

7. 	Aşa	ğı	da	bir	ül	ke	nin	nü	fus	pi	ra	mi	di	ve	ril	miş	tir.

Yukarıdanüfusyapısıverilenülkeileilgiliolarak;

I.	 Ham		mad	de	alır,	ma	mul	mad	de	sa	tar.
II.	 Be	bek	ölüm	oran	la	rı	az	dır.
III.	 Bi	rin	cil	eko	no	mik	fa	ali	yet	ler	le	uğ	ra	şan	nü	fus	ol-

duk	ça	faz	la	dır.
gibibilgilerdenhangileriyanlıştır?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	II	I
 D) I ve II E) II ve II I
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8.  

Yu	ka	rı	da	ki	gra	fik	te	beş	fark	lı	ül	ke	nin	nü	fu	su	nun	sek-
tö	rel	da	ğı	lı	mı	ve	ril	miş	tir.

Bu grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A)	 I.	Ül	ke	ge	liş	miş	bir	ül	ke	dir.
B)	 II.	Ül	ke	de	top	lam	nü	fus	için	de	hiz	met	sek	tö	rün	de	

ça	lı	şan	la	rın	ora	nı	faz	la	dır.
C)	 III.	Ül	ke	de	nü	fu	sun	%	30’dan	faz	la	sı	ta	rım	sek	tö-

rün	de	ça	lış	mak	ta	dır.
D)	 IV.	Ül	ke	ham		mad	de	alır,	ma	mul	mad	de	sa	tar.
E)	 V.	Ül	ke	ge	liş	me	miş	bir	ül	ke	dir.

9. 	“Bu	dö	nem	de	iyi	ce	ge	liş	miş	araç	lar	ve	si	lah	lar	ya	pıl-
ma	ya	baş	lan	mış	tır.	Su	lak	alan	lar	da	ilk	ta	rım	ürün	le	ri	
ye	tiş	ti	ril	miş,	in	sa	noğ	lu	ge	niş	hay	van	sü	rü	le	ri	ile	hay-
van	cı	lık	yap	ma	ya	baş	la	mış	tır.	Özel	lik	le	ku	rak	ik	lim	le-
rin	gö	rül	dü	ğü	alan	lar	da	buğ	day	ve	ar	pa,	yi	ne	bu	ik	lim	
ko	şul	la	rı	nın	ya	şan	dı	ğı	alan	lar	da	ko	yun	ve	ke	çi	in	san	
ya	şa	mı	nın	önem	li	bi	rer	par	ça	sı	ha	li	ne	gel	miş	tir.	Araç	
ge	reç	 ya	pı	mı	 ol	duk	ça	 ge	liş	miş,	 araç-ge	reç	 üre	ti	mi	
ya	pan	za	na	at	kâr	lar	or	ta	ya	çık	mış	tır.	Eko	no	mik	fa	ali-
yet	ler	açı	sın	dan	üç	mes	lek	gru	bu	or	ta	ya	çık	mış	tır.	”
Yukarıdabaşlıcaözelikleriverilengelişimevresi
aşağıdakilerdenhangisidir?

A)	 Pa	le	oli	tik	Dö	nem
B)	 Ne	oli	tik	Dö	nem
C)	 Kal	ko	li	tik	Dö	nem
D)	 Me	zo	li	tik	Dö	nem
E)	 Sa	na	yi	Dev	ri	mi	son	ra	sı

10. Aşağıdaverilenürünlerdenhangisininbozulma
riskidahadüşükolduğundanpazarlamaolanak
larıdahafazladır?

A)	Şe	ker	pan	ca	rı	 B)	Ba	lık
C)	Çay	 D)	Kon	ser	ve

	 E)	Do	ma	tes

11. 	Her	ül	ke	nin	nü	fus	ya	pı	sı	fark	lı	öze	lik	ler	gös	te	rir.
 Buna göre aşağıda verilen grafiklerden hangisi

Somali’yeaitolabilir?

12. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde toplam
nüfusiçindeikincilsektördeçalışaninsanoranı
nındahafazlaolmasıbeklenir?

A)	Hin	dis	tan	 B)	Çin	 C)	Tür	ki	ye
	 D)	Bel	çi	ka	 E)	Mı	sır

13. Bazı	 ülkelerde	 sanayi	 fazla	 gelişmemiş	 olmasına	
rağmen	finans	sektörü	oldukça	gelişmiştir.	Bu	durum	
ülkede	üçüncül	sektörde	çalışan	insan	sayısının	ol-
dukça	fazla	olmasına	yol	açmaktadır.
Aşağıdaverilenülkelerdenhangisibutipülkele
reörnekolarakgösterilebilir?

A)	ABD	 B)	Almanya	 C)	İsviçre
	 D)	Türkiye	 E)	Hindistan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A C C B C C D B D
11 12 13
C D C
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KITAVEOKYANUSLARINKONUMUVETİCARETYOLLARININDEĞİŞİMİ
İlkÇağ’dainsanoğlununbildiğiDünya’nınsınırlarıoldukçadardı.Mısır,Roma,AnadoluveYunan

uygarlıklarınınarasındakalanAkdenizhavzasıveDoğu’dayeralanİran,OrtaAsya,HintveÇinUygar
lıklarınınbulunduğubölgelerkabacaodönemininsanlarınınbildiğiDünya’nınsınırlarınıoluşturmak
taydı.GünümüzdeAsyaAfrikaveAvrupakıtalarınınoluşturduğuDoğuYarımküretopraklarına“Eski
Dünya”adıverilmektedir.

EskiDünya’da,ticarifaaliyetlereskidönemlerdebaşlamıştır.Bunlardanenönemliveilkikervan
lararacılığıylayapılankaraticaretidir.DiğeriiseözellikleDoğuAkdenizveEgeyöresindebüyükgeliş
mekatetmişolandenizticaretidir.İlkÇağ’daAsya’dakiüretimmerkezlerindenkarayoluylaAvrupa’ya
doğrutaşınanmalveürünler,Dünyaticaretininanaakışdoğrultusunuoluşturmaktaydı.

KralYolu

TarihteilkveenönemliyollardanbiriKralYolu’dur.ButarihiyolPersİmparatoruDariustarafın
danNinova(Musul)ileSardes(ManisaSalihli)veTrabzonarasındayapılmıştır.Tarihtebilinenilkkap
samlıyolçalışmasıolupMezopotamya’yıAnadolu,EgeveKaradeniz’ebağlamıştır.

İpekYolu

İlkÇağ’dakibirdiğerönemliyolİpekYoludur. İpekyoluAvrupa’nınihtiyacıolanipekvediğer
ürünlerinÇin’denbatıyadoğrutaşındığıbirkervanrotasıdır.Çin’denyolaçıkankervanlarönceKaş
gar’aulaşır,dahasonraİranüzerindenAnadolu’yagelirdi.

BaharatYolu İpekYolu

BaharatYolu

BaharatbinlerceyıldırÇinveHindistan’dakullanılanbirüründür.OrtaÇağ’daAvrupalılarınbaha
ratıtanımasıylabirliktebaharatithaliönemkazanmıştır.BaharatAvrupa’yaikiyolaracılığıylaulaştırıl
mıştır.CoğrafikeşiferdenönceHindistan’danyolaçıkangemilerYemen,ArabistanveMısırüzerinden
AkdenizlimanlarınıkullanarakbaharatıAkdenizhavzasınaulaştırmışlardır.Ancakcoğrafikeşiferlebir
likteAvrupalılarAfrikakıtasınıgüneydendolaşarakbaharatıgemilerleAtlasOkyanusu’ndakiLizbon
gibilimanlararacılığıylaAvrupa’yanakletmiştir.
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COĞRAFİKEŞİFLERVEDÜNYATİCARETİ
AvrupalılarİlkveOrtaÇağboyuncaipek,baharat,pamukvediğerdeğerliürünlerigenellikleka

rayoluileAsyalılardanalmakzorundakalmıştır.AncaközellikleHaçlıseferlerisırasındaAvrupalıların
doğununzenginliklerini tanıması,kendilerindendahaüstünteknolojiyesahiptoplumlarınvarlığını
öğrenmesi,buetkileşimdepusula,kâğıt,üstüngemiyapımmetotlarıvedemiriçeliğedönüştürme
gibiönemliteknolojikbilgileriedinmeleriileyeniyollarbulmaarayışlarıbaşlamıştır.

  

İlkÇağ’ınanaticaretyollarıuzuncabirdönemkullanılmayadevametmişsede,Osmanlıİmpara
torluğununDoğuAvrupaveAkdenizhavzasınıtümüylekontroletmeyebaşlaması,Avrupakıtasında
büyükbirekonomikbunalımyaşanmasınayolaçmıştır.Türklerindenizvekarayollarıüzerindetam
birhakimiyetkurmasıAvrupalılarıyeniyolarayışlarınaitmiştir.BudönemdeAvrupalılarıntemelamacı
Akdeniz’ikullanmadandoğrudanHindistanveÇin’eulaşabilecekyollarbulmaktır.BuamaçlaAfrika
kıtasınıngüneyinedoğruuzuncabirzamanyolculuklaryapılmışsada,ÜmitBurnuaşılamamıştır. İlk
kezBartelmiDiazÜmitBurnu’naulaşmış,bukeşiften10yılsonraVascoDeGamaÜmitBurnu’nuge
çerekHindistan’agitmeyibaşarmıştır.BöyleceAvrupalılarAkdenizhavzasınıkullanmadandoğrudan
Hindistan’aulaşmıştır.BuaşamadansonraTürklerinelindekiAkdenizveUzakAsyaticaretyollarıhızla
öneminiyitirmeyebaşlamıştır.

Dünya’nınyuvarlakolduğufikriAristo’danberibilinmesinerağmen,budüşünceOrtaçağ’daki
lisebaskısıileunutturulmuştur.Avrupa’dayaşananekonomiksıkıntınedeniylebazıdenizcilersürek
libatıyagidildiğindebaşlanılannoktayaulaşılacağıdüşüncesindenyolaçıkarakdenizlereaçılmaya
başladılar.BudenizcilerdenenönemlisiCristofKolomb’dur.Kolombbatıyadoğruyolaçıkmışveilk
kezAntiladalarınaulaşarakburayaYeniHindistanAdalarıadınıvermiştir.Fakatkendisiilebirsonraki
geziyekatılanAmerikoVespuccibugünküPanamayakınlarındabatıyadoğruhareketederek,Büyük
(Pasifik)Okyanusu’naulaşmışveburanınyenibirkıtaolduğunuAvrupa’yailetmiştir.BöyleceEskiDün
ya’nınyanındabirde“YeniDünya”kavramıortayaçıkmıştır.

YenibirkıtanınkeşfiDünya’dakibütünbilgivedengelerialtüstetmiştir.İspanyavePortekizGü
neyAmerika’yı,İngiltereveFransa,KuzeyAmerika’yıkısazamandasömürgeleştirmiş,böyleceDünya
ölçeğindesömürgeimparatorluklarıkurulmuştur.Okyanuslarıngemilerleaşılabilmesiyenikeşifge
zilerininhızıveartansayılardayapılmasınısağlamış,busayedeDünya’nınbilinmeyenbölgelerikısa
süredekeşfedilmiştir.Keşiferlebirlikteokyanuskıyılarındayeralanlimanlarbüyükönemkazanmış,
Akdeniz,Kızıldeniz,Karadenizgibiiçdenizlerebağlılimanlar19.yüzyılakadaröneminiyitirmiştir.
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Dünyaticaretininanadoğrultusubaşlangıçtagüneyedoğruyerdeğiştirmişancakzamanlatek
rareskigüzergahlaradönmüştür.Örneğin;AvrupalılarönceAfrika’nıngüneyindendolaşmış,ancak
OsmanlıidaresininsonaermesiyleMısır’daSuveyşkanalınıaçmışlardır.BusayedeAkdenizlimanları
tekrarönemkazanmıştır.BenzerşekildeRusyaveDoğuAvrupaülkelerininsanayileşmesiilebirlikte,
İstanbulveÇanakkaleBoğazları’nınönemitekrarartmıştır.Bunlararağmen,karaüzerindengerçekleş
tirilenAsyakervanyollarıöneminigiderekyitirmişgünümüzdebuyollarticaribakımındanortadan
kalkmıştır.

İLETİŞİMTARİHİVEİNTERNET
İletişiminsanlarınbirbirine,belirlimesajlarıçeşitliaraçlaryardımıylaulaştırmasıdır.İletişimolgu

suinsanlığınilkgünlerinekadargider. İlk iletişimaracıhareketlerdir.Hareketleryerinizamanlases
lereyanisözlerebırakmıştır.Ancakiletişimdenildiğindeönceliklehaberleşmeolayıanlaşılmaktadır.
Haberleşmeinsanlıktarihiboyuncabüyükbirdeğişimgeçirmiş,sanayidevrimindensonrabüyükhız
kazanmışveiletişimhızıgünümüzdesaniyeninbindebirinekadarinmiştir.

Uzakmesafelihaberleşmeönceleridavul ritimleri,dumanveateşgibiaraçlarlagerçekleştiril
miştir.Builkelyöntemlerdehaberleşmeyisağlamakoldukçazorvezamanalanuygulamalardı.Yazı
nınicadıilebirlikteiletişimşeklindeönemlideğişiklikleryaşanmıştır.Dahauzunmesajlar,dahauzun
mesafelerdegönderilebilirhalegelmiştir.İlkkezMısırlılareğitilmişgüvercinlerinbacağınapapiruslar
bağlayarakuzunmesafelihaberleşmeyisağlamışlardır.Ayrıcaözellikledenizciliktebayraklıfamasis
temleri,parlayanışıklısinyalleriletişimaracıolarakkullanılmıştır.Fransa’da200famakulesindenolu
şanbirsistemlemesajlarülkeninbirucundandiğerinedakikalariçindegönderilebiliyordu.

RomavePersuygarlıklarında iletişimhızvegüvenilirliğiniarttırmak içinatlı süvarilerkullanıl
mıştır.Yazılımesajıalansüvaridurmadan30kmyolkatederekbirsonrakidurağaulaşmakta,burada
postakağıdınıbirsonrakisüvariyeteslimederekdinlenmektedir.Birçeşitbayrakyarışıolanbuhaber
leşmetürü,uzuncabirdönemkullanılmıştır.

İlkmetalmatbaaGutenbergtarafından1450’deyapıldı.Matbaadahaçokkitabınbasılmasına
vedaha çok insanınokuryazarolmasınanedenoldu. İnsanlar yeni fikirler kazandılar vedaha çok
bilgiye sahipoldular.Sanayidevrimibasım teknolojisinidegeliştirdi.Buharlaçalışanmatbaalarve
harfdizmeyitarihegömenilkklavyeler1950’lerekadarkullanıldılar.Böylecebilgivebelgelerinkitle
lertarafındankolaycaalınmasıvekullanılmasısağlanmışoldu.Ancakasılhaberleşmedevrimi,sanayi
devrimindensonragerçekleşmiştir.

Mesafeleri yok sayan ilk iletişimaracı telgraftır. 1832yılındaAmerikalı ressamSamuelMorse,
biryolculuksırasındakendisineelektromıknatıstansözedenbiryolcuylatanışmıştı.Telgrafüstünde
zatençalışmalarıolanMorse,buseferelektromıknatıslıtelgraf içinçalışmayabaşladı.1835yılında,
Morseilkelektromıknatıslıtelgrafınıyaptı.DahasonrastandartbirkodlamadiligeliştirenMorse,ileti
şimçağınınbaşlamasınayolaçanilkteknolojikaracıyapmışoldu.Hızlı,güvenilirvekesintisiziletişim
sağlayantelgrafarbugündemodeolmuşsada,uzuncabirdönemenönemliiletişimaracıolmuştur.
Telgraftansonratelefonun,radyodalgalarının,faksvetelevizyonunicadıileiletişimbüyükbirdeği
şimeuğramıştır.

Bilişimçağınıbaşlatanbuluş ise İnternettir.1957’deSovyetlerin ilkyapaydünyauydusuolan
Sputnik’ifırlatmalarıüzerineABDSavunmaBakanlığı,bilimveteknolojininorduyaeniyişekildeuy
gulanmasıiçinARPAprojesinibaşlattı.AmerikanHavaKuvvetleri1962yılındaABD’yeyapılabilecek
birnükleersaldırıdansonrabilefüzelervebombardımanuçaklarıüzerindekikontrollerininasılsürdü
rebileceğiniaraştırmayabaşladı.Buamaçlayapılanaraştırmadamerkeziolmayanaskeribirbilgisayar
ağınıntümülkeyeyayılabileceğivebirnükleersaldırıyakarşılıkkarşısaldırıyapabileceğigösterildi.
ARPAprojesibuağıdesteklediveARPANETadınıaldı.1969’dailkfizikselağCalifornia’dakuruldu.İlk
kurulanbilgisayarağıtümülkedesadece4noktadaterminalebağlıydı.1972yılındaterminalsayısı
23’eulaştıveelektronikpostakavramıortayaçıktı.1976’daradyoveuydubağlantılarısayesindeABD
veAmerikabuağüzerindebirleştirildi.1979’dailkbilgisayarhabergruplarıortayaçıktıveIBMinter
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netinbabasısayılanBITNETsisteminiyarattı.1980’lerdesoğuksavaşınetkisiniyitirmesiyleakademik
veticariçevrelerbubilgisayarsistemineilgigöstermeyebaşladı.Ozamanlarsistemsadeceelektronik
postaamacıylakullanılıyordu.

1991’de Tim Berners Lee,WorldWideWeb’i icat etti. Bu sistem hypertext denen daha gör
sel bir temele dayanıyordu ve araştırmaların, bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak amaçlanıyor
du.WWW’ninortayaçıkmasıaynızamandaticariçevreleridemotiveetti.Butarihtekullanıcısayısı
617.000’eulaşmışvebilgisayarağıbugünküanlamdainternetadınıalmıştı.1990’lardainternetkul
lanıcısayısıvefizikselyapısıkatlanarakarttı.Ticarikurumlar,üniversiteler,organizasyonlarvedevlet
kurumlarıbugelişimeayakuydurdular.Bağlantınoktalarınaisimverilmeyebaşlandıvebukurumlar
kendiadlarınainternetsiteleriaçmayabaşladılar.1994’teinternetüzerindeilksiberbankakuruldu.

Dünyadainternetkullanankişisayısınınülkeleredağılımı.

İnternetkullanıcılarınınDünyadakidağılımıincelendiğindegelişmişülkelerdeinternetkullanıcı
sayısınınoldukça fazlaolduğugörülmektedir.Ancak;yukarıdakidağılıştanüfusmiktarıdaetkiliol
maktadır.

İletişimAraçlarınınKeşfi
1450 JohannesGutenbergbaskımakinesiniicatetti.
1727 İbrahimMüteferrikaİstanbul’dabasımeviaçtı.
1835 SamuelMorsetelgrafıbuldu.
1837 İlkfotoğrafmakinesiyapıldı.
1853 KırımHarbisırasındailktelgrafhatlarıkuruldu.
1861 Telefonicatedildi.
1877 ThomasEdisonseskayıtcihazını(fonograf)icatetti.
1881 Osmanlı’dailktelefonhattıİstanbul’dahizmetegirdi.
1888 HenrichHerzradyodalgalarınıbuldu.
1895 LumiereKardeşlerilksinemafilminisahneledi.
1903 Wrightkardeşlerilkmotorluuçağıuçurdular.
1909 İstanbul’dailkuçakgösterisiyapıldı.
1913 Faksmakinesiicatedildi.
1915 İlkkıtalararasıtelefongörüşmesiyapıldı.
1925 Radyoyayınıbaşladı.
1928 Televizyonüretildi.
1928 İlkcanlıTVyayını

1954 RenkliTVüretildi
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İLETİŞİMVEDOĞALORTAM

İletişimyadadahadoğrubirifadeilehaberleşmekoşullarıdoğalortamladoğrudanilişkilidir.
Teknolojikgelişimüstdüzeydeolsadadoğalortamkoşullarıiletişimkoşullarınıolumluyadaolumsuz
yöndeetkileyebilmektedir.Dağlıkengebelibölgelerde,çöllerdevekutuplarda,çokyoğunbitkiör
tüsününbulunduğualanlardailetişimkoşullarıoldukçazordur.Kıyılarda,ovalarda,iklimkoşullarının
sakinolduğuyerlerdeiletişimaraçlarınıkullanmakdahakolaydır.

İLETİŞİMVEKÜLTÜRELDEĞİŞİM

İletişimintarihselevrimiincelendiğindegeçmiştebuolanağınçokazinsantarafındançokuzun
birsüreçtekullanılabildiğigörülmektedir.Ancakgünümüzdeçokgenişkitleler,saniyeninbindebi
ri ölçeğinde binlerce bilgi, belge ve veriyi edinebilmektedir. Bu sayede Çin’deki olimpiyatlardan,
ABD’dekikasırgaya,Iraksavaşından,küreselısınmayakadarDünya’nınbirbirindençokuzakbölgele
rindekiinsanlarhaberlerienkısasüredegörebilmektedir.BöylecegünümüzDünyasıartıkglobalbir
köyhalinialmıştır.

Hertürlübilgi,belge,görüntü,habervesayısalveriinternetaracılığıylabirkaçdakikaiçindete
minedilerekkullanılabilmektedir.Ancakbubüyükberberindebirçoksakıncalıdurumudagetirmiştir.
İnternetteyanlışbilgivegörüntülerinartması“bilgikirliliği”denilendurumunortayaçıkmasınayol
açmıştır.Ayrıcainternetüzerindensağlananyanlışbilgilerinyanısıra,gençliğitehditedenpornogra
fik içerik,bazı terörgruplarınınpropagandaamaçlıyayınları,kamuyuyanlışbilgilendirmeyedönük
haberlerinternetinenönemlitehlikeleridir.Ticariişveişlemlerininternetüzerindenhızlıyapılıyorol
masıpekçokinsanıinternetüzerindenticareteyöneltmişsede,yaşanandolandırıcılıkolaylarıinternet
güvenliğininsorgulanmasınayolaçmıştır.

Bilişimçağınınenönemliözelliğihertürlühaberleşmearacınınyüksekhızdaulaşılabilirolma
sıdır.BusayedeDünya’dagenelbirmodaolgusuortayaçıkmıştır.Bireyleryerliveyayabancımodel
insanlarıngiyim,yaşamvedüşüncetarzınıörnekalabilmektedir.Budurumulusalkültürvedeğerlerin
ikinciplanaitilmesineyolaçmaktadır.

DÜNYAYIBİRBİRİNEBAĞLAYANAĞLAR
Bir insan,ürünveyahizmetinbir yerdenbirbaşkayere taşınmasınaulaşımadıverilir.Ulaşım

tarihöncesidönemdeyalnızcainsanlarıntaşıdıklarıyüklerlesınırlıkalmıştır.Dahasonraatınevcilleş
tirilmesi ilehayvanlıtaşımacılıkbaşlamıştır.Neolitikdönemdetekerleğinkullanılmasıylaulaşımhızı
vetaşımakapasitesiartmış,ülkelerarasıkervanticaretibaşlamıştır.Yineaynıdönemdeiçdenizlerde
küçükgemilerleyapılanticaretoldukçaönemlidir.AncakulaşımdaasılbüyükdeğişimSanayiDevrimi
ilebaşlamıştır.Budönemdeöncetrenlerortayaçıkmış,dahasonrabuharlıgemilerkıtalararasıtica
retebaşlamıştır.19.yüzyılınsonundaöncebenzinlimotorlardahasonradizelmotorlaricatedilmiş
böylecekara taşımacılığıbüyükbirhızkazanmıştır.20.yüzyılınbaşındauçağınbulunması ilehava
yoluulaşımıönceaskeriamaçlarlabaşlamış,II.Dünyasavaşındansonraisesivilhavacılıkbüyükönem
kazanmıştır.Günümüzdemalvehizmetlerhemiletişimhemdeulaşımteknolojisininbüyükgelişimi
sayesindekıtalarveülkelerarasındaçokhızlıhareketedebilmektedir.

KARAYOLUULAŞIMI

Dünya’dailkkullanılanulaşımsistemidir.Karayoluulaşımıgünümüzdeotomobil,kamyon,oto
büs,tırgibiçokçeşitliaraçlarlayapılmaktadır.Yollar,asfaltlamatekniğininbulunmasıileoldukçageliş
miştir.Tekgidişdönüşşeritleribulunanyollarotoyol,dörtgidişdönüşşeridibulunanmodernyollar
iseotobanolarakadlandırılmaktadır.OtobanlarilkkezAlmanlartarafındankullanılmayabaşlamışda
hasonragelişmişülkelerdehızlayaygınlaşmıştır.Karayoluulaşımıenpahalı,maliyetliveriskliulaşım
türüdür.Yolyapımmasrafarıyüksektir.Aynızamandayollarınkullanılabilirkalmasıiçinsürekliolarak
yatırımgerektirir.Araçlarınazyüktaşıması,kazariskininfazlaolmasıvehızlayükselenpetrolfiyatları
karayollarınınmaliyetinigiderekarttırmaktadır.Karayollarındakazariskininçokyüksekolması,kitle
ulaşımındadiğeralternatiferindeğerlendirilmesineyolaçmaktadır.
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Dünya’dakarayollarıAvrupabirliğiülkeleri,ABD,Japonyagibigelişmişülkelerdeoldukçasıkbir
dokuyasahiptir.Karayollarınındoğalkoşullardanaşırıderecedeetkilenmesinedeniyleçöller,kutup
lar,yüksekveengebelialanlar,heyelansahalarıveaşırıyağışlıbölgelerkarayolubakımındanfakirdir.

DENİZYOLUULAŞIMI

İlk çağlarda küçük tekne ve
sandallarla başlayan deniz ulaşı
mı günümüzde büyük bir gelişim
göstermiştir.Yüzbinlercetonağır
lığındakimal veürünlerdeniz yol
larıaracılığıyla,çokucuzataşınabil
mektedir.Denizyollarıkazariskinin
endüşük,ulaşımmaliyetininenaz
olduğu ulaşım türüdür. Ancak de
niz taşıtları belirli bir hızın üzerine
çıkamadıklarındanulaşımhızıenyavaşulaşımşeklidir.Bunarağmengelişmişülkelermalvehizmetle
ribüyükölçüdedenizyollarıiletaşımaktavealmaktadır.
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Yüktaşımacılığıenucuzvegüvenliulaşımtürüolandenizyollarıaracılığıylagerçekleştirilmekte
dir.Devboyutlugemileryüklerikonteynerleraracılığıylataşımaktadır.

Denizulaşımınınsağlandığıdoğalveyapaybarınaklaralimanadıverilir.Dünyanınenbüyükve
enönemlilimanlar,BatıAvrupa,KuzeydoğuAmerikaveUzakDoğu’datoplanmıştır.ÖzellikleRotter
dam limanıAvrupa’nın ihtiyacıolanmal vehammaddelerin indirildiği, sanayiürünlerinindışarıya
gönderildiğienbüyüklimandır.AmerikanındoğusundaNewYorkLimanı,HongHongLimanı,Tokyo
Limanı,BombayLimanıveİstanbullimanlarıDünya’dabaşlıcabüyüklimanlardır.

BAŞLICADENİZYOLLARI

1.KuzeyAtlantikSuYolu:BatıAvrupaileABD’yibirbirinebağlayanDünya’nınenfaalsuyolu
dur.BatıAvrupalimanlarındanyolaçıkangemiler,DoğuAmerikalimanlarınabuyoldanulaşmaktadır.
KuzeyAtlantiksuyolugelişmişikikıtayıbirbirinebağlayanenönemligüzergâhtır.BuradaGulfStream
akıntısınınnedenolduğuyoğunsisveLabradorsoğuksuakıntısınıngüneyetaşıdığıaysberglerulaşı
mızamanzamankesintiyeuğratabilmektedir.

Dünyadakibaşlıcadenizyolları

2.Avrupa-Akdeniz-HintOkyanusuSuYolu:Avrupa’nınbatısındayeralanlimanlarileAsyaara
sındakienkısabağlantıboğazvekanallararacılığıylabuyoldansağlanmaktadır.Rotterdam,Liverpo
ol,AnversgibilimanlardanyolaçıkangemileröncelikleCebelitarıkBoğazındanAkdeniz’e,buradanda
Süveyş Kanalı aracılığıyla Kızıldeniz’e açılmaktadır. Bura
danBabülmendepboğazındangeçengemiler,Asyaliman
larınadoğruyolalırlar.AvrupaileBabülmendepBoğazları
arasındakalanbölümoldukçaönemlidir.Buradanitibaren
yolparçalaraayrılmaktadır.

3.ÜmitBurnuSuYolu:AvrupaülkeleriileAvustral
yavePasifikülkelerininulaşımıbuyoldansağlanmaktadır.
AyrıcaSüveyşKanalı’nıgeçemeyecekbüyüklüktekigemi
lerdebuyolüzerindehareketetmektedir.

4.AtlasOkyanusu-GüneyAmerika-DoğuAmerika
SuYolu:AvrupaüzerindengelengemilerinGüneyAme
rika’ya ulaştığı güzergâhtır. Amerika’nın doğu kıyılarına
ulaşmak isteyengemiler genellikle PanamaKanalı’nı kul
lanmaktadırlar.MacellanBoğazı’nınyoluçokuzatmasıve
yüksekkazariskinedeniylegemilerbuyolutercihetmektedirler.

5.PasifikAşırıSuYolları:ABDveGüneyAmerika’nındoğukıyılarındayeralanlimanlarileDoğu
Asyalimanlarınınbirleştiğisuyollarıdır.BuradadenizyolutrafiğiAtlantikyollarıkadaryoğunolma
maklabirlikte,PanamaKanalı’ndanPasifikOkyanusu’naaçılangemilerbuyollarıizlemektedir.

ÜmitBurnuAfrikakıtasınınen
güneyuçnoktasıdır.Heryılbinlerce
gemiÜmitBurnu’nunaçıklarından

geçmektedir.
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BoğazlarveKanallar

Denizyollarındaulaşımınsağlandığıdoğalsuyollarınaboğazadıverilmektedir.Bualanlarka
ralarınbirbirineoldukçayaklaştığıstratejikyerlerdir.Kanallariseinsaneliileoluşturulmuşyapaysu
yollarıdır.Boğazvekanallardünyaticaretibakımındançokbüyükönemtaşımaktadır.

1.CebelitarıkBoğazı:AtlasOkyanusu ileAkdenizhavzasınıbağlayan,AvrupaveAfrikakıta
larınınbirbirineenfazlayaklaştığıdoğalbirsugeçididir.AdınıİslamordularıkomutanıTarıkBinZi
yad’danalmıştır.İngiltere’ninkontrolündedir.ÖzellikleBatıAvrupa’danyolaçıkangemilerinAkdeniz
veUzakDoğu’yagiderkengeçmekzorundaolduklarıbirboğazdır.Bunedenledenizticaretindebü
yükönemtaşımaktadır.

2.İstanbulveÇanakkaleBoğazları:AkdenizhavzasıileKaradeniz’ibağlayan,tümüyleTürkiye
topraklarıiçindekalanboğazlardır.DoğuAvrupaülkelerinin(RusyaRomanyaUkraynaGürcistanBul
garistan)ihtiyacıolanhammaddevepetrolünulaşımındastratejikönemtaşımaktadır.Bunedenleçok
önemlidir.HeryılİstanbulveÇanakkaleboğazlarından50.000büyükgemigeçmektedir.Bugemilerin
önemlibirkısmıpetrol,kimyasalmaddeveradyoaktifçöplergibiçoktehlikeliyüklerbarındırmakta
dır.BubakımdanTürkiye,boğazlarınkullanımındabirtakımsınırlandırmalargetirmektedir.İstanbul
Boğazıoldukçadarbirsuyoludur.Ayrıcaçokhızlıbirakıntısistemininbulunmasıboğazlardakazalara
yolaçabilmektedir.BunedenlegemilerinİstanbulBoğazı’ndakılavuzkaptanalmasızorunludur.



1
0
. 
S

ın
ıf

KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA

COĞRAFYA - 10

konu anlatımlı

11. 
ÜNİTE

296296

3.SüveyşKanalı:Mısır’daOsmanlıhâkimiyeti
nin sona ermesiyle 1869’da Kızıldeniz ile Akdeniz’i
birbirinebağlamakamacıylayapılmışçokönemlibir
yapaykanaldır.AvrupaveAkdenizhavzasıülkeleriile
UzakDoğuülkelerinibirbirinebağladığındanDünya
ticaretindebüyükönemtaşımaktadır.Sürekligelişti
rilmişbirsuyoludur.Düzbirhat izlemesinedeniyle
kazariskioldukçadüşüktür.

5. Bab-ülMendep Boğazı: Kızıldeniz ile Hint
Okyanusunubirbirinebağlayan,ArapYarımadası ile
Afrika’nınbirbirineenyakınolduğunoktadakiboğaz
dır. Avrupa’dan Uzak Doğu’ya giden gemilerin Su
veyşKanalı’ndansonrageçmeksorundaolduklarıen
önemlidenizyoludur.AyrıcaArappetrollerinintaşın
masıbakımındandabüyükönemtaşımaktadır.

6.ÜmitBurnu:Afrikakıtasınınengüneyucun
dayeralanönemlibirgeçişnoktasıdır.SüveyşKanalı’nın
açılması ile önemini büyükölçüde yitirmiştir. Ancak
AfrikaAsyaticaretindeönemtaşımaktadır.

7.MacellanBoğazı:GüneyAmerika’nıngüneyinde, takımadaları ileanakaraarasındayeral
maktadır.AtlasOkyanusuileBüyükOkyanus’ubirbirindenayırmaktadır.Panamakanalınınaçılmasıyla
öneminibüyükölçüdeyitirmiştir.Ayrıcaçokgüneyde soğukkuşaktayeralması, şiddetli rüzgârve
gelgitbusuyolununtercihedilmemesineyolaçmaktadır.

8.MalakaBoğazı:Ekonomikvestratejikaçıdan
MalakkaBoğazı dünyanın enönemli deniz yolların
danbiriolup,PanamaKanalı’nıneşdeğeridir.Boğaz,
HintveBüyükOkyanusarasındaanadenizyoludur.
Dünyanınenkalabalık3ülkesiolanveÇin,Hindistan
veEndonezya’yıdenizyoluyladışınabağlamaktadır.
Bununlakalmayıpyöreninengelişmişticaretdevle
rini;uluslararasıticaretebağlar.Ancakhâlâbubölge
dekorsansaldırılarınınbulunmasıboğazıtehlikelisu
yollarıarasınasokmaktadır.

9.MakassarBoğazı:EndonezyaileMalezyaarasındayeralandoğalbirboğazdır.

10.TasmanyaBoğazı:Avustralya’yıTasmanyaAdası’ndanayıran,BüyükOkyanusileHintOkya
nusu’nubirbirinebağlayan,dünyaticaretindefazlaönemiolmayanbirboğazdır.

PanamaKanalı
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11.BeringBoğazı:AsyaveAmerikakıtalarınınbirbirineenfazlayaklaştığıyerde,KuzeyBuzOk
yanusuileBüyükOkyanus’uayıran,geneldebuztuttuğundanticariönemibulunmayanbirboğazdır.

12.PanamaKanalı:AtlasOkyanusuileBüyükOkyanus’ubirbirinebağlayan,Amerikakıtasının
endaryerindeyapılmışönemlibirkanaldır.PanamaKanalıözellikleAmerikaveAvrupaülkeleriiçin
büyükönemtaşımaktadır.Dünyanınenmodernkanalıdır.İkinoktadaüçerhavuzveGatonGölüara
sındakihidrostatikdengeileişletilmektedir.Heryıl15.000geminingeçişinisağlamaktadır.

13.KielKanalı:BaltıkDenizi’ni,KuzeyBuzDenizi’nebağlayanyapaybirkanaldır.Baltıkülkeleri
veAlmanyaaçısındanönemlidir.Ancakortabüyüklüktegemileringeçebileceğibirkanaldır.

DEMİRYOLUULAŞIMI

Buharınmakinelerde kullanımı JamesWatt ile
gerçekleşmiş,StenleyTrewitchilklokomotifihareket
ettirerekdemiryoluulaşımınıbaşlatmıştır. İlkdemir
yolları İngiltere’de yapılmış, daha sonra Avrupa ve
ABD’de yaygınlaşmıştır. Demir yolları ucuz, güvenli
ve büyük yüklerin taşınabildiği bir ulaşım türüdür.
Toplutaşımiçinenidealulaşımaracıdır.Bunedenle
gelişmişülkeleryeraltındangidentrenleriyanimet
roları uygulamaya koymuştur. Bu sayede şehirlerin
trafiksorunuönemliölçüdegiderilmiştir.Diğertaraf

Trenlerhızlıvegüvenilir 
ulaşımaraçlarıdır.

Dünyademiryoluuzunluklarınınülkeleredağılımharitası.
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tanuzunyollardayavaşhareketetmesinedeniyletercihedilmeyentrenler,hızlı trenteknolojisinin
ortayaçıkmasıylatekrarönemkazanmıştır.ÖnceFransatarafındanuygulamayakonanhızlıtrenler,
dahasonraABD,Almanya,Japonya, İngilteregibiülkelerdedekullanılmayabaşlanmıştır.Ortalama
280kmhızyapanhızlıtrenler,konforlu,güvenilirbirulaşımaracıdır.

DemiryoluağınınenyoğunolduğubölgeBatıAvrupa’dır.Avrupa’yıABDveKanadaizlemekte
dir.Asya’nınkimibölgelerindedemiryoluağıyoğunsadagenelanlamdademiryollarısınırlıdır.Afrika
veGüneyAmerikademiryollarınınseyrekolduğubölgelerdir.

HAVAYOLUULAŞIMI

Havayoluulaşımıiçinönceleribalonvezeplin
gibiaraçlardenenmişsedebunlardanistenenbaşa
rıyaulaşılamamıştır.1903yılındailkkezmotorlubir
uçakWright Kardeşler tarafından uçurulunca hava
araçların yapılabileceği kanıtlanmıştır. İkinci Dünya
Savaşı yıllarına kadar havacılık teknolojisi yalnızca
askeri amaçlarla kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı
yıllarındaönceAlmanlarınsonra,diğerülkelerinha
vasanayisineyatırımyapmasıvesavaşkoşullarıha
vacılıktadevrimyaşanmasınısağlamıştır.İkinciDün
yaSavaşısonrasındaülkelervekıtalararasısivilhavacılıkdönemibaşlamıştır.Günümüzdedevuçaklar
yüzlerceyolcuvetonlarcayükübiryerdenbaşkabiryerekısazamandaulaştırabilmektedir.

Havayollarınınenönemlikonaknoktalarıhavaalanlarıvelimanlarıdır.Havayollarıbirimağırlık
bakımındanenfazlamaliyetiolanulaşımtürüdür.Kazariskiazolmasınarağmenkazadankurtulma
oranlarıdüşüktür.Havakargoulaşımıgeneldekıymetliveçabukbozulabilenürünlerinnakliiçinya
pılmaktadır.Dünya’dahavacılık faaliyetlerininenyaygınolduğubölgeBatıAvrupa’dır.Amerika’nın
doğusundayeralanbüyükkentler,UzakDoğu’daJaponya,ÇinveKorehavacılığınyoğunlaştığıdiğer
merkezlerdir.

Uçaklaryüksekhızlahareketedebilengüvenilir
ulaşımaraçlarıdır.

DünyadahavaalanlarınındağılışıincelendiğindeAvrupa,ABDveUzakDoğu 
ülkelerindekiyoğunlaşmadikkatçekicidir.Gelişmemişülkelerileinsan 

yaşamınınsınırlıolduğualanlardahavaalanısayısıoldukçaazdır.
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1. Tarihteilkkezkıtalararasıticaretaşağıdaverilen
yollardan hangisi aracılığıyla gerçekleştirilmiş
tir?

A)	İpek	Yo	lu	 B)	Kral	Yo	lu
C)	Ba	ha	rat	Yo	lu	 D)	Ku	zey	At	lan	tik	Yo	lu

	 E)	Pa	si	fik	Aşı	rı	Yo	lu

2. Aşağıdaverilenlimanlardanhangisidiğerlerika
darbüyükönemtaşımamaktadır?

A)	Rot	ter	dam	Li	ma	nı	 B)	An	vers	Li	ma	nı
C)	New	York	Li	ma	nı	 D)	Sin	ga	pur	Li	ma	nı

	 E)	İs	ken	de	run	Li	ma	nı

3.   

DünyaharitasıüzerindegösterilenAlimanından
yolaçıkanbirgemigösterilenrotadahareketet
tiğinegöreaşağıdaverilensuyollarındanhangi
sinikullanmışolamaz?

A)	Ce	be	li	ta	rık	Bo	ğa	zı	 B)	Sü	veyş	Ka	na	lı
C)	Ba	bül	men	dep	Bo	ğa	zı	 D)	Hür	müz	Bo	ğa	zı

	 E)	Be	ring	Bo	ğa	zı

4. Aşağıdaverilen iletişimaraçlarındanhangisinin
toplumsalveekonomiketkileridiğerlerindenda
habüyükolmuştur?

A)	 Te	le	fo	nun	ica	dı
B)	 Te	le	viz	yo	nun	ica	dı
C)	 İn	ter	ne	tin	yay	gın	laş	ma	sı
D)	 Tel	gra	fın	keş	fe	dil	me	si
E)	 Rad	yo	nun	kul	la	nıl	ma	sı

5. ÜmitBurnununkeşfedilmesiyleileilgili;

I.	 Ak	de	niz	li	man	la	rı	nın	öne	mi	art	mış	tır.
II.	 Av	ru	pa	lı	lar	al	ter	na	tif	bir	yol	el	de	et	miş	tir.
III.	 İpek	Yo	lu	öne	mi	ni	art	tır	mış	tır.
gibibilgilerdenhangileridoğrudur?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	II	I
 D) I ve II E) II ve II I

6. Teknolojik gelişmelerin büyük hız kazanması
aşağıdakilerden hangisinde herhangi bir deği
şikliğeyolaçmaz?

A)	 Kül	tü	rel	de	ği	şim	hı	zın	da
B)	 Bil	gi	ve	bel	ge	le	rin	pay	la	şı	mın	da
C)	 Ta	rım	sal	üre	tim	mik	ta	rın	da
D)	 Ula	şım	gü	ven	li	ği	nin	art	ma	sın	da
E)	 Hay	van	cı	lık	fa	ali	yet	le	ri	nin	yan	gın	laş	ma	sın	da

7. KuzeyAtlantiksuyolunundiğersugüzergahla
rınagöredahaçokgeminingeçtiğibiryerolma
sında;

I.	 nü	fu	sun	ka	la	ba	lık	ol	du	ğu	sa	ha	la	rı	bir	bi	ri	ne	bağ-
la	ma	sı,

II.	 ham	mad	de	ih	ti	ya	cı	nın	faz	la	ol	du	ğu	alan	la	rı	bağ-
la	ma	sı,

III.	 bü	yük	li	man	la	rı	bir	bi	ri	ne	bağ	la	ma	sı,
IV.	 As	ya	ve	Ame	ri	ka’yı	bir	bi	ri	ne	bağ	la	ma	sı,
V.	 sa	na	yi	si	ge	liş	miş	böl	ge	le	ri	bir	bi	ri	ne	bağ	la	ma	sı
gibiözelliklerdenhangisininetkisiyoktur?

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

8. Akdeniz’deyeralanİskenderun,Marsilya,Vene
dikgibilimanlaraşağıdaverilenolaylardanhan
gisiilebirlikteönemkaybetmiştir?

A)	 Os	man	lı	Dev	le	ti	nin	Bal	kan	ya	rı	ma	da	sı	nı	ele	ge-
çir	me	si

B)	 Su	veyş	Ka	na	lı	nın	açıl	ma	sı
C)	 Ümit	bur	nu	nun	keş	fi
D)	 Ma	cel	lan	Bo	ğa	zı	nın	keş	fi
E)	 Pa	na	ma	ka	na	lı	nın	ta	mam	lan	ma	sı
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9.  

Dünya haritası üzerinde gösterilen alanlardan
hangisindedemiryollarıağıdahayaygındır?

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

10. 	Aşa	ğı	da	ki	Dün	ya	ha	ri	ta	sın	da	ba	zı	önem	li	ge	çiş	nok-
ta	la	rı	ve	ril	miş	tir.

–	 İn	san	eliy	le	açıl	mış	bir	su	yo	lu	dur.
–	 Av	ru	pa,	li	man	la	rın	dan	Uzak	do	ğu	ya	ula	şı	lan	en	

kı	sa	yol	dur.
Yukarıdabazıözelikleriverilensuyoluaşağıda
kilerdenhangisindedoğruolarakverilmiştir?

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

11. Aşağıda verilen kanallardan hangisinin yapımı,
ÜmitburnununkeşfiileöneminiyitirenAkdeniz
limanlarının yeniden önem kazanmasını sağla
mıştır?

A)	Pa	na	ma	 B)	Sü	veyş	 C)	Ko	rint
	 D)	Ki	el	 E)	Ce	be	li	ta	rık

12. İpekYoluaşağıdaverilenülkelerdenhangisinin
üzerindengeçmez?

A)	Tür	ki	ye	 B)	Irak	 C)	İran
	 D)	Af	ga	nis	tan	 E)	Uk	ray	na

13. Aşağıdaverilen;
I.		 ka	ra	yo	lu,
II.	 de	mir	yo	lu,
III.	 de	niz	yo	lu,
IV.	 ha	va	yo	lu,
V.	 bo	ru	hat	tı
ulaşımtürlerindenhangisidiğerlerinegöredaha
işlevsel,ekonomikvegüvenlidir?

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

14. Karayollarıaşağıdakilerdenhangisibakımından
diğerulaşımtürlerindendahaavantajlıdır?

A)	 Ya	kıt	mik	ta	rı	nın	az	ol	ma	sı
B)	 Ula	şım	hı	zı	nın	yük	sek	ol	ma	sı
C)	 Ula	şı	mın	gü	ven	li	ol	ma	sı
D)	 Yük	mik	ta	rı	nın	faz	la	ol	ma	sı
E)	 Ka	ra	lar	üze	rin	de	her	ye	re	ula	şı	la	bil	me	si

15.  

Dünya haritası üzerinde gösterilen alanlardan
hangi ikisiarasındakiuçuş trafiğidiğerlerinden
çokdahafazladır?

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

12345678910
AEECBEDCBC
1112131415
BECEA
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1. Karadeniz’deki Odessa Limanı’ndan yola çıkan
bir gemi, Hollanda’nın Rotterdam Limanına en
kısayoldanulaşabilmekiçin;

I.	 İs	tan	bul	Bo	ğa	zı,
II.	 Süveyş	Ka	na	lı,
III.	 Pa	na	ma	Ka	na	lı,
IV.	 Ma	la	ka	Bo	ğa	zı,
V.	 Ce	be	li	ta	rık	Bo	ğa	zı
yukarıdaverilenlerinhangilerindengeçmelidir?

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

2.  

Dünya haritası üzerinde gösterilen alanlardan
hangisiuluslararasıdenizticaretindeönemtaşı
mamaktadır?

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

3. 	“Önem	li	ge	çit	nok	ta	la	rın	da	yer	alan	ül	ke	le	rin	stra	te	jik	
öne	mi	faz	la	dır.	”
Verilenbilgiyegöreaşağıdakiülkelerdenhangi
sininstratejikönemidiğerlerikadar fazladeğil
dir?

A)	Tür	ki	ye
B)	Mı	sır
C)	Pa	na	ma
D)	Gü	ney	Af	ri	ka	Cum	hu	ri	ye	ti
E)	Ka	na	da

4. Aşağıda verilen su yollarından hangisi Dünya
petrolticaretibakımındanbüyükönemtaşımak
tadır?

A)	Be	ring	Bo	ğa	zı	 B)	Ma	la	ka	Bo	ğa	zı
C)	Ma	cel	lan	Bur	nu	 D)	Hür	müz	Bo	ğa	zı

	 E)	İs	tan	bul	Bo	ğa	zı

5. 	İs	tan	bul	Bo	ğa	zı	 yük	sek	 risk	 ta	şı	yan	 su	 yol	la	rın	dan	
bi	ri	dir.

Budurumunortayaçıkmasında;

I.	 bo	ğa	zın	gi	rin	ti	li-çı	kın	tı	lı	ya	pı	sı,
II.	 akın	tı	la	rın	şid	det	li	ol	ma	sı,
III.	 bo	ğaz	uzun	lu	ğu	nun	faz	la	ol	ma	sı,
IV.	 Mar	ma	ra’nın	bir	iç	de	niz	ol	ma	sı
gibiözelliklerdenhangilerietkiliolmamıştır?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	IV	 C)	I	ve	II
 D) II ve II I E) II I ve IV

6. Dünya’da teknolojinin günlük yaşamda kullanı
mı düşünüldüğünde aşağıda verilen ülkelerden
hangisindekişibaşınadüşen internetkullanımı
diğerlerindençokdahaazdır?

A)	ABD	 B)	Ja	pon	ya	 C)	Tür	ki	ye
	 D)	Su	ri	ye	 E)	Bul	ga	ris	tan

7.  

Dünyaharitasıüzerindegösterilengeçişyolları
ileilgiliolarakaşağıdayapılaneşleştirmelerden
hangisiyanlıştır?

A)	 I.	Pa	na	ma	Ka	na	lı
B)	 II.	Ce	be	li	ta	rık	Bo	ğa	zı
C)	 III.	İs	tan	bul	Bo	ğa	zı
D)	 IV.	Ma	la	ka	Bo	ğa	zı
E)	 V.	Ma	cel	lan	Bur	nu
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8. Dünya’da deniz ulaşımı bakımından en önemli
su yolu aşağıdakilerden hangisinde doğru ola
rakverilmiştir?

A)	 Ku	zey	At	lan	tik	yo	lu
B)	 Ak	de	niz-Hint	Ok	ya	nu	su	yo	lu
C)	 Pa	si	fik	aşı	rı	yol	la	rı
D)	 Ümit	Bur	nu	yo	lu
E)	 Pa	na	ma	Ka	na	lı	yo	lu

9. 	Tür	ki	ye’de	 ha	va	 yo	lu	 ula	şı	mı	 özel	lik	le	 dış	 ül	ke	ler	le	
ge	liş	miş	tir.

Ülkeiçihavayoluulaşımınıngelişmemesinde;

I.	 yüz	öl	çüm,
II.	 ser	ma	ye,
III.	 ge	lir	dü	ze	yi
gibifaktörlerdenhangilerietkiliolmuştur?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	I	ve	II
 D) II ve II I E) I ve II I

10. 	“As	ya	 ve	 Ame	ri	ka	 kı	ta	la	rı	nın	 bir	bir	le	ri	ne	 en	 faz	la	
yak	laş	tı	ğı	yer	de	yer	alan	bu	bo	ğaz	dün	ya	ti	ca	re	tin	de	
önem	ta	şı	ma	mak	ta	dır.	”
Yukarıdabazıözelliklerianlatılanboğazaşağıda
kilerdenhangisindedoğruolarakverilmiştir?

A)	Do	ver	Bo	ğa	zı	 B)	Gö	te	borg	Bo	ğa	zı
C)	Be	ring	Bo	ğa	zı	 D)	Ma	la	ka	Bo	ğa	zı

	 E)	Ce	be	li	ta	rık	Bo	ğa	zı

11. 	De	niz	yo	lu	ta	şı	ma	cı	lı	ğı	yük	nak	li	ya	tın	da	en	ucuz	ula-
şım	sis	te	mi	dir.
Budurumuntemelnedeniaşağıdakilerdenhan
gisindedoğruolarakverilmiştir?

A)	 Ya	kıt	gi	de	ri	nin	dü	şük	ol	ma	sı
B)	 Yol	üc	ret	le	ri	nin	bu	lun	ma	ma	sı
C)	 Tek	no	lo	jik	alt	ya	pı	sı	nın	ucuz	ol	ma	sı
D)	 Yol	ya	pım	ma	li	ye	ti	nin	bu	lun	ma	ma	sı
E)	 İk	lim	ko	şul	la	rın	dan	et	ki	len	me	me	si

12. 	“Tür	ki	ye	kı	ta	la	rın	ke	siş	ti	ği	bir	böl	ge	de,	önem	li	bo	ğaz-
la	ra	sa	hip,	stra	te	jik	bir	ül	ke	dir.	”
Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Türkiye ile
yukarıdakinebenzerbirözelliktaşımaktadır?

A)	ABD	 B)	Ja	pon	ya	 C)	Mı	sır
	 D)	İtal	ya	 E)	Fran	sa

13. Kara yoluağıaşağıdaverilenalanlardanhangi
sindediğerlerinegöreçokdahagelişmişveyay
gındır?

A)	Or	ta	Si	bir	ya	ova	sı
B)	İs	kan	di	nav	ya
C)	Ka	na	da
D)	Al	man	ya
E)	Pa	ta	gon	ya

14.  

Haritada gösterilen doğrultuda Osaka’dan, Ko
penhag’agidenbirgemisırasıylaaşağıdakibo
ğazlardanhangilerinikullanmıştır?

A)	 Ce	be	li	ta	rık-Hür	müz-Ki	el-Gö	te	borg
B)	 Ma	la	ka-Ba	bül	men	dep-Sü	veyş-Ce	be	li	ta	rık
C)	 Ce	be	li	ta	rık-Sü	veyş-Hür	müz-Ma	la	ka
D)	 Pa	na	ma-Ko	rint-Tas	man	ya-İs	tan	bul
E)	 Ba	bül	men	dep-Hür	müz-Kerç-Ça	nak	ka	le

12345678910
EAEDBDEAEC
11121314
DCDB
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DOĞALAFETLER
Toplumsal,ekonomikvesosyalyıkımlarayolaçan,anidenortayaçıkanveetkileriolumsuzolan

olaylaraafetadıverilir.Afetlerdoğalortamdankaynaklanıyorsa“doğalafet”olaraknitelendirilir.An
cak; afetler yalnızca doğal ortamdan kaynaklanmamaktadır. İnsanın yol açtığı afetlerde günümüz
dünyasındayaygınolarakgörülmektedir.DoğalafetlerkaynaklarınıDünya’nın içindenveyaatmos
ferdenalmaktadırlar.Bubakımdandoğalafetlerinbirkısmıiçkuvvetlerinbirkısmıisedışkuvvetlerin
birsonucudur.

1.AtmosferikDoğalAfetler

Fırtına–Tayfun:Okyanuslarakıyısı
olanbölgelerdeyüksekbasınçfarklılığına
bağlı olarak ortaya çıkan, yüzlerce kilo
metre hızla esen rüzgârlar çevrelerinde
büyük yıkımlara yol açmaktadır. Özellik
le dönenceler arasında kalan Ekvatoral
bölgedegörülenbutipfırtınalarherülke
vebölgedefarklıadlarlaanılmaktadır.Ek
vatoral kuşakta görülen bu alçak basınç
merkezleri “tropikalsiklon”olarakadlan
dırılmaktadır. Alçak basınca bağlı olarak
ortaya çıkan hortumlar karşılarına çıkan
herşeyizemindenkopararakgökyüzünedoğrusavurmaktadırlar.BurüzgarlarAtlasOkyanusuçevre
sindeHurricane,BüyükveHintOkyanusu’ndaTayfun,Afrika’daTornadoveAvustralya’daWillyWily
olarakadlandırılmaktadır.

Birkasırganınuydudangörünüşüvefırtınanınturistikbiryöredekiyıkıcıetkisi.
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Sel–Taşkın

Bir sukütlesinindoğalveyayapayolarakyatağın
dan taşarak, çevresine zarar vermesine sel adı verilir.
Seller yoğun sağanak yağışların ve ani kar erimelerinin
birsonucudur.Ancakgeneldeyıkıcısellerinsanoğlunun
akarsuların doğal yataklarını yapay engellerle bozması
sonucundaortayaçıkmaktadırlar.İnsanoğlubinlerceyıl
dıryerleşmeleriakarsukenarlarınakurmuştur.Zamanla
aşırıbüyüyenkentlerin içindekalanakarsuyataklarının
üzerikapatılmış,kanalizasyonlabirleştirilmişveakışden
gesibozulmuştur.Bununsonucundanadirenyağanani
sağanakyağışlaryeraltındakikanallarındışınataşmakta
veçokgenişalanlarsularaltındakalabilmektedir.Diğer
taraftandağlıkalanlardananideninenselsularıdayata
ğındantaşaraksellereyolaçabilmektedir.

YıldırımDüşmesi

Yıldırımoluşumutamolarakaçıklanamamıştır.Ha
vanın iyi bir iletken olmaması yüzünden elektrik yüklü
bulutlarortayaçıkar.Fizikselnedenlerdendolayıbulutun
altkısmındanegatif,üstkısmındapozitifelektrikyükle
ritoplanır(Nadirentersiolabilir).Havadakihareketliliğin
artmasıyla yer de pozitif elektrik depolanmaya başlar.
Bulutlayerarasındakipotansiyelfarkıarttıkçaaradakiha
vanındadelinmesikolaylaşırvebellibirdeğerdensonra
havanındelinmesiyleoluşan iletkenkanalboyuncabu
luttanyereveyayerdenbulutaelektrikselboşalmabaşlar.
Bulutlabulutarasındaolanelektrikselboşalmayaşimşek 
vebulut–yerboşalmasınaiseyıldırımdenir.Yıldırımlar
düştükleri yerlerdeolumsuzetkidebulunmaktadır. Bin
lercevoltgücündekiyıldırımlarheryeri tahripetmekte,
hattakayaçlarıeriterek“Fulgurit”adıverilenbirkayacın
oluşmasınısağlamaktadırlar.Yıldırımlarheryerdeoluşa
bilmekleberaberaçıkarazideçalışanlarveyüksekdağlık
alanlaratırmananlariçinbüyüktehlikeoluştururlar.

Havahareketlerisonucuortayaç›kan
büyükpotansiyelenerjiy›ld›r›mlarara
c›l›ğ›ylayereaktar›l›r.Hery›lbinlerce
y›ld›r›mdüşmesiolay›yaşanmaktad›r.
Üsttekifotoğraftay›ld›r›mdüşenbirağaç
görülmektedir.Binlercevoltlukenerji

ağac›paramparçaetmektedir.
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KuraklıkveÇölleşme

Birbölge200mm’dendahaazyağışalıyorsaçöl,
200400mm yağış alıyorsa kurak, 400600mm yağış
alıyorsayarıkurakolaraknitelendirilmektedir.Çağımı
zın en önemli sorunlarından biri olan kuraklık büyük
ölçüde insanın çevrede yaptığı tahribatın bir sonucu
dur.Özellikleatmosferesalınankarbondioksitvediğer
seragazlarıatmosfersıcaklığınınhızlayükselmesineyol
açmaktadır.Bunedenlekurakalanlargiderekgenişle
mekteveinsanlığıtehditetmektedir.Çölleşmesorunu
yanlıştarımsalpolitikalarınuygulandığıalanlardavebi
linçsiz sulamanın yapıldığı bölgelerde görülmektedir.
Örneğin;AralGölüSovyetlerBirliğidönemindeyapılan
yanlış tarım ve sulama politikasının sonucunda nere
deyse tümüyle ortadan kalkmış, bu alan çöle dönüş
müştür.

KuraklığınNedenleri

Küreselısınmanınartmasıkuraklığıarttıranenönemlifaktörlerdenbiridir.

OO Yanlıştarımpolitikalarıvebarajyeriseçimindeyapılanhatalararaziyapısınınbozulmasınayol
açmaktadır.

OO Yeraltısularınınaşırıçekilmesi,yeraltısurezervlerininazalmasınayolaçmaktadır.

OO Ormanalanlarınınyokedilmesi,arazininkuraklaşmasınınnedenlerindenbiridir.

KuraklıktanKorunmaYolları

OO Atmosferesalınankarbonmiktarıazaltılmalı.

OO Bitkiörtüsükorunmalı,tarımalanlarındamodernsulamayöntemleriyaygınlaştırılmalıdır.

OO Toplumdasukaynaklarınıdoğrukullanmabilincioluşturulmalıdır.

OO Sukaynaklarınınvehavzalarınıntemizliğivekorunmasıdevleteliileyapılmalıdır.Suhavzalarının
yerleşmevesanayitesislerineaçılmasınınönünegeçilmelidir.

2.TektonikKökenliDoğalAfetler

Depremler

Depremleroluşumbakımındanüçeayrılmaktadır.Ancak;Dünyagenelinde fayhatlarınabağ
lı olarak ortaya çıkan tektonik depremler en yaygın ve en yıkıcı doğa olayıdır. Depremlerin insan
yaşamınaciddizararlarvermesininnedeni,yerleşimalanlarınınDünyagenelindedeprembölgelerin
dekurulmuşolmasıdır.Çünkü;depremalanlarıgenellikleverimlitarımalanlarınınvesukaynaklarının
bulunduğuovalardır.Depremöncedentahminedilemeyenbirdoğalafetolduğundanetkisidebü
yükolmaktadır.Erkenuyarısistemleridepremleri3040saniyeöncebildirebilmektedir.Ancakbusüre
depreminyıkıcılığıdüşünüldüğündeoldukçaazdır.

DEPREMÖNCESİALINMASIGEREKENÖNLEMLER

1. Depremyönetmeliklerineuygunbinalaryapmak.

2. Erkenuyarısistemlerikurmak.

3. Ülkeningeleceğiiçinönemlitesisleridahadayanıklıinşaetmek.

4. Yerleşmealanlarınınseçimindedikkatliolmak.

5. Depremileilgilitümkurumlararasındaişbirliğisağlamak.

Yanlışsulamapolitikalarıvebarajyerle
rininseçimindeyapılanhatalarverimli
sulakalanlarınhızlakuraklaşmasınave
vasfınıyitirmesineyolaçmaktadır.Yuka
rıdaAralGölü’nünkurumasıylaortaya

çıkanmanzaragörülmektedir.
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KişiselÖnlemler

1. Evdebulunanbüyükeşyalarıduvarlarasabitlemek.

2. İlkyardımkonusundaeğitimalmak.

3. Acildurumçantasıhazırlamak.

DEPREMANINDAYAPILMASIGEREKENLER

1. Paniğekapılmamalıyız.

2. Elektrik,gazvediğertehlikelieşyalarıkapatma
lıyız.

3. Balkon,asansörvemerdivenlerde isekburalar
dançıkmalıyız.

4. Eğerbulunduğumuzyerikısasüredeterketmek
mümkünse buradan çıkmalıyız. Ancak çıkmak
mümkündeğilse,büyükve sağlambireşyanın
yanınakafamızıkoruyarakceninpozisyonunda
eğilmeliyiz.

5. Eşyalarınaltınagirerekgüvenliksağlanamaz.Eşyalarınaltınagirmemeliyiz.

6. Açıkalandaağaç,minareveyüksekbinalardanuzaklaşmalıyız.

7. Eğertünelveyaköprüüzerindedepremihissettiysekaracımızıdurdurmadanyolumuzadevam
etmeliyiz.

DEPREMDENSONRAYAPILMASIGEREKENLER

1. Artçıdepremlerolacağından,bunlarısakinkarşılamalıyız.

2. Binalarageridönmemeliyiz.

3. Yardımteşkilatlarınınçalışmalarınadestekolmalı,onlarınyönlendirmelerineuymalıve işlerini
kolaylaştırmalıyız.

4. Telefonlarımızıihtiyaçolmadıkçakullanmamalıyız.

Depremleryıkıcıetkileriileheryılbinlerce
insanınyaşamınıyitirmesineveçoksayıda
insanınevsizkalmasınayolaçmaktadır.

DÜNYADEPREMRİSKİHARİTASI
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Volkanizma

Yerkabuğununaltındakimagmanınfayhatlarıveçatlaklarboyuncayeryüzüneulaşmasınavol
kanizmaadıverilir.Volkanizmasırasındaçevreyeyayılankızgınlavlarınyanısırakızgınvezehirligaz
lariçerenöldürücüpiroklastikbulutlaryayılmaktadır.Volkanikfaaliyetöncesindeyaşanandepremler
büyükyıkımlarayolaçmakta,volkanikfaaliyetlerçevredebüyükyangınlarınçıkmasınanedenolmak
tadır.Bazıbölgelerdedağlarınzirvesindekikarörtüsüanideneriyerekçamursellerine(lahar)yolaç
maktadır.Anlaşılacağıgibivolkanizmakarışıkbirdoğalafettir.Pekçokyöndençevreyietkileyebilmek
tedir.Deprembölgeleriilevolkaniksahalarbirbirineparaleldir.Çünküherikiolaydalevhasınırlarında
gerçekleşmektedir.Volkanikalanlardanüfusyoğunluğununfazlaolmasıvolkanikkayaçlarınayrışması
ileoluşanverimlitopraklarınbirsonucudur.

Tsunami

Okyanus veya deniz tabanında yaşanan dep
rem,volkanizmaveyayerkaymasıgibiolaylarınetki
siyleortayaçıkan,uzunaralıklı,çokyüksekdalgalara
tsunamiadıverilir.Japonya’dasıksıkyaşanmasıne
deniyle Tsunami olarak adlandırılmıştır. Bu dalgalar
okyanusaçıklarındabelirsizken,kıyıyayaklaştıkçahız
larıbüyürveyükseklikleriartar.Kıyıyaulaştıklarında
çokyüksekolduklarındanhemyıkıcıetkidebulunur
larhemdealçakkıyıbölgelerindesellereyolaçarlar.
Tsunamilerözelliklegittikçedaralankörfezvekoylar
da çokbüyük yıkımlara nedenolmaktadır. Tsunami
öncesinde aniden çekilir. İlk ve son dalganın etkisi
sınırlıdır.Ancak;ikincidalgaçokbüyükyıkımlarayol
açmaktadır. Tektoniketkenlerindışında fırtınalarda
büyükdalgalarınoluşmasınaveyadenizsularınınka
ralarıniçkesimlerineitilmesineyolaçabilmektedir.

3.KütleHareketleri

Heyelan–ToprakKayması

Topraktabakasınınaltındakianakayailebirlik
te yer değiştirmesine heyelan adı verilir. Devrilme,
kayma ve akma gibi türleri vardır. Özellikle killi ara
tabakalarınbulunduğuyörelerdegörülür.Yağışmik
tarının fazla olduğumevsimlerde toprak suya doy
muşolduğuiçinağırlaşmaktadır.Heyelanolayısıra
sındaçokbüyükkütleleryerdeğiştirir.Anakayadan
bağımsızolaraktoprakveayrışmaürünlerinineğim
boyunca hareket etmesine toprak kayması denir.
Toprakkaymasıgenellikleyağışınfazlaolduğumev
simdetoprağınsuyadoymasısonucundaoluşur.Her
ikiolaydaetkilediklerialanlardaönemliyıkımlara,can
vemalkayıplarınayolaçmaktadır.Dünya’dauygun
koşulların bulunduğu her yerde görülebilmektedir
ler.

Devtsunamidalgaları2004yılındaEndonez
ya’dayüzbinlerceinsanınyaşamınıyitirme

sineyolaçmıştır.

Toprakkaymalarınedeniyleülkemizdeza
manzamancankayıpları 

yaşanabilmektedir.
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Çığ

Yüksek dağlık alanlarda biriken kar kütleleri her
hangibirtitreşimsonucundahareketegeçerekyerde
ğiştirirler.Buesnadabinlercetonağırlığındakikarküt
lesikayarakyerdeğiştirirveönünekattığıherşeyiyerle
bireder.Çığ,dağlıkarazilerdeveyağışınkarolarakdüş
tüğüyerlerdegörüldüğündenetkialanlarısınırlıdır.An
cak;kimiyerlerdeönemlitahribatlarayolaçmaktadırlar.

KütleHareketlerininNedenleri

OO Eğimveyağışınfazlaolması

OO Yamaçdengesinininsanetkisiilebozulması

OO Araziyapısınınkilliolmasınedeniyletoprağınsuya
doygunhalegelmesi

OO Bitkiörtüsününtahripedilmesi

OO Madenvetaşocaklarındayapılanpatlatmavedel
megibiişlemler

KütleHareketleriniÖnlemeYolları

OO Bitkiörtüsününkorunması

OO Heyelanriskitaşıyanalanlarınyerleşmelerekapatılması

OO Yolyapılmazorunluluğuvarsaistinat(destek)duvarlarınınyapılması

OO Eğimlialanlardadrenajkanallarınınaçılması,buyollatoprağınsuyadoygunhalegelmesininen
gellenmesi

OO Toprağıneğimediksürülmesiiçinçiftçilerinbilinçlendirilmesi

4.DünyaDışındanKaynaklananAfetler

Hipernova

Astroid(GökTaşı)Çarpması

Uzay boşluğunda dolaşan küçük parçacıklara
astroid ya da göktaşı adı verilir. Astroidler atmos
fere ulaştıklarında iyonosfer tabakasında yanarak
parçalanırlar. Buolayahalk arasında yıldız kayması
denilmektedir. Eğer astroidlerin boyutu büyükse,
atmosferdeparçalanmagerçekleşemezvedevkaya
parçaları büyükbir hızla yeryüzüne çarpar.Astroid
çarpmaları yeryüzünde milyonlarca yılda giderile
meyenyıkımlarayolaçmaktadır.Örneğingünümüz
den65milyonyılönceOrtaAmerika’yaçarpandev
bir astroid, Dinozor adı verilen sürüngenlerin yok
olmasına,canlıyaşantısınınkesintiyeuğramasınayolaçmıştır.Benzerşekilde1908yılındaSibirya’ya
çarpanbirgöktaşı110.000km2alanınyerlebirolmasınanedenolmuştur.

Uzaydamilyonlarca ışıkyılıuzaklıktakibiryıldızınyokolması sırasındauzayaçokgüçlügama
ışınlarıyayılmaktadır.Buışınlarçarptıklarıalandakorkunçyıkımlarayolaçabilirler.

HeryılDünyanınfarklıbölgelerinebinlerce
göktaşıdüşmektedir.
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İNSANINNEDENOLDUĞUÇEVRESELPROBLEMLER
İnsanoğluSanayiDevrimi’ndensonraDünyaüzerindekienkalabalıkcanlıtopluluğuhalinegel

miştir.Nüfusunaşırıbüyümesininyanısırasanayitesislerininartması,kentleringenişlemesi,orman
alanlarınındaralmasıinsanoğlununçevreüzerindekiyıkıcıetkileridir.İnsanınçevreyeetkilerinişöyle
özetleyebiliriz.

OO Küreselısınma

OO Erozyon

OO Çevrekirliliği

OO Nükleerfelaketler

OO Küreselsalgınlar

KüreselIsınma

İnsanoğlununçevreüzerindekiolumsuzetkisioldukçabüyüktür.Günümüzdeçevreselfelaket
lerdenenönemlisiküreselısınmasorunudur.200yıldıratmosferesalınankarbondioksitvediğersera
gazlarıatmosfersıcaklığının2ºCartmasınayolaçmıştır.Beklentilerbuartışın2050’de4ºC’yeulaşması
yönündedir.AncakbuküçükartışbileDünya’daki tüm iklimseldengelerinbozulmasınanedenol
muştur.Kurakalanlarhızlagenişlemiş,tarımsalüretimönemliorandaazalmış,sukaynaklarıortadan
kalkmışvecanlıtürveçeşitliliğindebüyükazalmalaryaşanmıştır.Eğerkarbonsalınımıbuhızladevam
ederseDünyakısabirzamansonrayaşanmazhalegelecektir.

Erozyon

Erozyon aslında doğal bir olaydır. Kayaçlar ve
toprak dış kuvvetlerin etkisiyle daima aşındırılarak
taşınmaktadır.Ancakfelaketboyutuylaerozyoninsa
nınnedenolduğubirolgudur.Yanlıştarımpolitika
ları, ormanlarınortadankaldırılması,mera veotlak
larınbilinçsizce kullanılması veözelliklede tarımsal
alanların kentsel yerleşmelere dönüşmesi erozyonu
şiddetlendirmiştir.Erozyontemeldetarımsalüretimi
sekteyeuğratmaktadır.Toprakkalitesiazalmaktave
araziyaşanmazhalegelmektedir.Devletlererozyon
dan korunma yolları için çaba sarf etse de tahribat
çokbüyükolduğundan korunma çabası da çok ye
tersizkalmaktadır.

ErozyondanKorunmaYolları

OO Arazikullanımındayapılanhatalarınönünegeçilmelidir.Özellikleormanvemeraalanlarıkorun
malıdır.

OO Eğimliarazilerdebasamaklar(taraça)yapılmalıdır.

OO Tarımalanlarıkorunarak,anızyakımınınönünegeçilmelidir.

OO Tarımalanlarınıneğimyönünediksürülmesisağlanmalıdır.

OO Çiftçieğitimineönemverilerek,erozyonhakkındatoplumsalbilinçoluşturulmalıdır.

ÇevreKirliliği

Aşırıartannüfus,sağlıksızgelişensanayiveartantüketimsonucundaDünya’nınçeşitlikısımları
hızlakirlenmektedir.Bukirliliktenen fazlaatmosfervehidrosferetkilenmektedir.Kirlilikoranındaki
büyükartış,insanlığınçözmesigerekenönemlibirproblemdir.

Ormantahribatı,erozyonuşiddetlen
direnenönemlifaktördür.Fotoğrafta
ağaçlarınkesilmesiilebiryamaçtaşid
detlenenerozyonolayıgörülmektedir.



COĞRAFYA - 10

311

DOĞAL AFETLER VE TOPLUM
konu anlatımlı

NükleerFelaketler

Atomun parçalanması ile elde edilen enerjiye
nükleer enerji adı verilir.Nükleer enerji elektriküre
timi için kullanılsa da, parçalanma sürecinde ortaya
çıkan radyasyon canlılar için yıkıcı zararlar verebil
mektedir.Dünya’dabazıülkelerenerji ihtiyacınınya
rıdanfazlasınınükleerreaktörlerdeneldeetmektedir.
Bureaktörlerdenyaşanansızıntılar,obölgedeki tüm
canlı yaşamını ortadan kaldırmaktadır. Ukrayna’nın
Çernobil kasabasında yaşanan nükleer sızıntı 20 yıl
içindeyüzbinlerce insanınkanserdenölmesine,çok
genişbir alanın insansızbölgehalinegelmesineyol
açmıştır.

KüreselSalgınlar

Geçmişyüzyıllardaveba,tifogibihastalıklarmilyonlarcainsanınölümüneyolaçarkentıbbınge
lişmesiilepekçokmikrobiyalhastalıkortadankalkmıştır.Ancak,devletlerinürettikleriyapaymikrop
vebakterileri savaşaracıolarakkullanılmasındanbuyana (biyolojikkimyasal silahlar)Dünya’dabu
günekadarhiçgörülmemişhastalıklarortayaçıkmıştır.Örneğin;AİDS(HIV),Ebolavekuşgribivirüs
lerininlaboratuarortamındaüretipdahasonradışDünya’yataşındığıdüşünülmektedir.Çağımızınen
önemlisorunlarındanbiridebutipvirüsvehastalıklardır.

Nükleerbombalarinsanlığıngeleceği
içinenbüyüktehlikelerdenbiridir.



1
0
. 
S

ın
ıf

COĞRAFYA - 10

konu anlatımlı

12. 
ÜNİTE

312312

TÜRKİYE’DE DOĞAL AFETLER

TÜRKİYE’DEDOĞALAFETLER
Coğrafya, doğal çevrede yaşananolayları inceleyenbir bilimdalıdır.Dolayısıyla insan yaşamı

üzerindeetkisiolan“doğalafetler”coğrafyanınönemlikonularındanbiridir.Doğadayaşananherhan

gibirolayın“afet”olarakdeğerlendirilebilmesiiçin,canvemalkayıplarınayolaçmasıgerekir.Türkiye

içindebulunduğucoğrafikonumve jeolojikyapınedeniyle,hemyerin içindenkaynaklanandoğal

afetlerdenetkilenmektehemdekaynağınıdışkuvvetlerdenalanolaylarlakayıplaryaşayabilmektedir.

1.Deprem

Yerkabuğundayaşanan,süresibirkaçsaniyeilebirkaçdakikaarasındadeğişen,anidenortayaçıkan

büyükçaplıyersarsıntılarına“deprem”adıverilir.Türkiye,AvrasyaLevhasıileArabistanLevhaları 

arasındakalancoğrafikonumunedeniyle,kendisinizıtyöndesıkıştırankuvvetlerinetkisialtındadır.

Buetki,AnadoluYarımadasınındüzenliolarakbatıyadoğrukaymasınayolaçmaktadır.Buhareketyer

kabuğundabulunankırıklarboyuncaAnadoluYarımadası’nınhersenebatıyadoğru34cmkayma

sınayolaçmaktadır.Bahsedilenhareketyerkabuğuiçindebirikmekteve3040yılarasındadeğişen

sürelerdeaniden,yaşananyerdeğiştirmehareketleriyleortayaçıkmaktadır. Dolayısıylabahsedilen

hareketlilik,Anadolu’yuboydanboyakatedenKuzeyAnadoluFayHattıboyuncaçokbüyükdeprem

lerinyaşanmasınayolaçmaktadır.AyrıcaAnadolu’nungüneyindeyeralanAraplevhasınınitekleme

sininbirsonucuolarak,GüneyAnadoluFayHattıüzerindeyeralanmerkezlerdedebüyükdepremler

yaşanabilmektedir.Bu ikibüyük faykuşağıdışındaEgeBölgesindeyeralanbüyükçöküntüovaları

(grabenler)çevresindeki,küçükfaylardazamanzamanşiddetlidepremlereyolaçabilmektedir.Ayrıca

karstikkireçtaşlarındanoluşanTorosDağlarınıniçindekiyeraltıboşluklarınınçökmesiyleyaşanabile

cekolançöküntüdepremleridebüyükriskoluşturmaktadır.
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Türkiye’dedepremriskinindağılışınıngösterildiği“TürkiyeDepremTehlikeHaritası”AFADtara

fından2017’deaçıklanmıştır.HaritayabakıldığındaKuzeyAnadoluveGüneyAnadolu fayhattıbo

yuncadepremriskininoldukçafazlaolduğugörülür.Türkiye’deKonya,Ankara,Yozgatçevresindeve

MardinileŞanlıurfa’dadepremriskiazdır.

2.VolkanikAfetler

Türkiye’degünümüzdefaaliyetinearavermiş13volkanbulunduğubilinmektedir.Buvolkanlar

danNemrutDağı,1411yılındasonkezpüskürmüştür.Günümüzdebudağınüzerindeyeralankal

deragölünden,kışaylarındabuharçıkmasıveçevresindekiçeşmelerdensıcaksularınakmasıburada

halabiraktiviteyaşanabileceğinindeliliolarakkabuledilmektedir.AyrıcaAğrı,HasanDağı,Manisa

KulavolkanlarıveAdanaHatayHassagençvolkanikarazileriningünümüzdedevolkanikaktivite

riskitaşıdığıdüşünülmektedir.

3.SelveTaşkınlar

Anidenbastıransağanakyağışlarvekarerimelerisonrasındaortayaçıkan,bulanıkveçamurlusu

akıntılarına“sel”adıverilir.Türkiye’dedepremlerdensonraenfazlacankaybı,selfelaketlerisonucun

dayaşanmaktadır.Ülkemizdeyıldaortalama22selfelaketiyaşanmaktavebudoğalafetsonucunda

19insanyaşamınıkaybetmektedir.SelfelaketlerininençokyağışmiktarınasahipolanKaradenizBöl

gesindeyaşandığıdüşünülsedegerçekdurumböyledeğildir.Çünkühızlaartanşehirleşmeolayları

nedeniylebozulanakarsugüzergâhları,ülkemizdeyaşananselfelaketlerininentemelsebebidir.Şe

hirlerdeyeterlikanalizasyonsistemininbulunmaması,akarsuakışhatlarındayapılançarpıkyapılaşma

vebitkiörtüsününönemliölçüdetahripedilmesiselfelaketlerininartanbirsıklıklayaşanmasınayol

açmaktadır.

 4.Kuraklık

Yılınbirmevsimindeveyabirkaçyılboyunca,normaldegerçekleşenyağışmiktarındandahaaz

yağışolmasıdurumuna“kuraklık”denir.Kuraklığınüçanatipibulunmaktadır.Bunlartarımsal,mete

orolojikvehidrolojikkuraklıkolarakadlandırılırlar.Bitkilerinbüyüyüpgelişebilmesiiçingerekliolan
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TÜRKİYE’DE DOĞAL AFETLER

yağışmiktarınaulaşılamamasıdurumu“tarımsalkuraklık”olarakadlandırılır. İklimseldeğişimlerin

sonucuolarak,30yıllıkortalamayağışdeğerlerinaltındagerçekleşenyağışazlığıdurumuisemete

orolojikkuraklıkolarakadlandırılır.Çokuzunsüredevamedenyağışazlığıdurumu ise“hidrolojik

kuraklık”olaraktanımlanır.Türkiye’debunlardaninsanlarıenfazlaetkileyenkuraklıktürü“tarımsal

kuraklık”aldığıylaadlandırılankuraklıkçeşididir.Buolaysonucundatarımsalüretiminaşırıazalması,

hayvancılıktabeklenenveriminsağlanamaması,çeşitlisağlıkproblemlerinintoplumdayaygınlaşması

başlıcatehlikelerdir.Günümüzdebütündünyadasıcaklıkdeğerlerininbirkaçdereceartmasıylaken

dinigösteren“küresel ısınma”sorunu,kuraklıkproblemini toplumsalhayat içinönemlibir tehdit

halinegetirmektedir.

5.Erozyon

Dünyanındışıdüzeyini kaplayan toprak tabakasının, insanyaşamı içingerekli olduğuölçüde

kullanılamayacakkadarincelmesiveyayokolmasıdurumunda“erozyon”denir.Türkiye’deerozyon

denildiğinde,ülkegenelinikapsayanbüyükbirproblemaklagetirilmelidir.ÇünküTürkiye tektonik

bakımdanhersenebirkaçcmyükselenbirülkedir.Öteyandantarihineskidönemlerindenberiinsa

noğlutarafındaniskânedilenAnadoluYarımadası’nda,bitkiörtüsüönemliölçüdeyokedilmiştir.Bitki

örtüsütahribininyanısıratarımalanlarındauygulananyanlıştarımyöntemleri,erozyonuşiddetlen

dirmektedir.Öteyandanotlakvemeraların,hayvancılıkfaaliyetleriesnasındaaşırıveyanlışotlatma

nedeniyleyokedilmesi,erozyonuşiddetlendirmektedir.GünümüzdeTürkiye’dearazilerin%80’ieroz

yonriski ilekarşıkarşıyadır.BudurumTürkiye’detarımalanlarındaverimliliğinazalmasına,merave

otlaklardahayvancılığınarzulananverimlilikileyapılamamasına,deltaovalarınınhızlagenişlemesine

vebarajgöllerininkısazamandadolarakkullanılamazhalegelmesineyolaçmaktadır.

6.KütleHareketleri

Yerçekimininayrışmaileortayaçıkanmateryalleri,yüksekyerlerdenaşağıyadoğruçeşitlihızlar

dasürüklemesine“kütlehareketleri”adıverilir.Kütlehareketlerinintürleriheyelan,toprakkayma

sı,çamurakıntısıvekayadüşmesidir.Ülkemizdekütlehareketlerininhertürlüsügörülebilmektedir.

ÇünküTürkiye,tektonikbakımdanhızlayükselenbirülkedir.DolayısıylaTürkiyeçeşitliyerkabuğuha

reketlerinin,hemenherbölgedesıklıklayaşandığıbirülkedir.Buolaylararasındaenfazlagündeme

gelenler,heyelanlarve toprakkaymalarıdır.Bir yerdebuolaylarıngerçekleşebilmesi için“yağışve

eğim” koşullarınınuygunolmasıgerekmektedir.Ancakülkemizingenelindeeğimkoşulları uygun

olmasınarağmen,heyelanolayınasıklıklarastlanmaması“tabakayapısıvekillikayaçlarınbulun-

masıyla”alakalıdır.Şöylekitabakayapısınınbozukolduğuyerlerdekiliçerentabakalarvarsa,buralar

heyelanolayınınsıklıklayaşandığıyerlerhalinegelir.Çünkükilsuiletemasettiğindesuyuemer,şi

şer,kayganvegeçirimsizbirtabakanınortayaçıkmasınayolaçar.Dolayısıylakillitabakanınüzerinde

yer alandiğer formasyonlar kayarak yerdeğiştirir.Türkiye’deheyelanolaylarınaen fazlaKaradeniz

Bölgesi’nderastlanır.Toprakkaymasıiseheyelandanfarklıolarakanakayaüzerindebulunankil,kum,

çakılgibiayrışmamalzemesinin,yağışsularıveyakarerimeleriylebirlikteyamaçaşağıakarakdahaaz

eğimliyerlerdebirikmesidir.ToprakkaymalarındaTürkiye’dehemenheryerderastlanmasınarağmen,

aniyağışlarıngerçekleştiğiİçAnadoluBölgesibukonudabilinmesigerekenyerlerinbaşındagelir.
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Türkiye’deheyelanlarındağılışınıngösterildiğibirharitaincelendiğinde,özellikleeğimdeğerle
rinuygunolduğu,tabakayapısınınbozulduğuyerlerdeheyelanolaylarınınsıklıklayaşandığıgörülür.
Ancakheyelankillikayaçyapısınınvarlığınabağlıolarakortayaçıktığıiçin,özellikleKaradeniz’ekıyısı

olanillerdeyoğunlaştığıgörülür.

7.Çığ

Dağlıkveengebeliyerlerde,yamaçboyuncabirikenkarkütlelerininanidenyamaçaşağıinerek
yerdeğiştirmesine“çığ”adıverilir.Buolayınyaşanabilmesiiçineğiminyanısırakalınkartabakasının
varlığıgerekmektedir.Ancakbunlardaçığınoluşabilmesiiçinyeterlideğildir.Çünküçığiçingereken
kayganbirbuzyüzeyininvarlığı,dahaönceyağmışüstyüzeyibirmiktareriyerektekrardonmuşbirta
bakanınolmasısayesindegerçekleşir.Eğimlibiryerdebukoşullarvarsaüsttekikarkütlesiniharekete
geçirecekbirkıpırtıyeterlidir.Geneldebudurumdağlıkyerlerdebirsesdalgasınınetkisiylegerçekle
şir.Türkiye’dearazininyüksekveeğimliyerlerinfazlaolmasınınyanısıra,karyağışınınyeryeroldukça
fazlaolması,heryıldağlıkarazilerdebinlerceçığolayınyaşanmasınanedenolur.Bunlardanazsayıda
kiçığ,ölümveyaralanmalarayolaçtığıiçindoğalafetolarakdeğerlendirilir.Türkiye’deçığolayınınen
fazlayaşandığıyerlerDoğuAnadoluileDoğuKaradeniz’deyeralmaktadır.Çünküburalardaeğimve

yükseltifazla,karyağışıoldukçaçoktur.

 

Türkiye’deçığolaylarınınçokbüyükbirbölümüDoğuAnadolu’dayeralanillerdegörülür.
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8.OrmanYangınları

Türkiye’deönemlibirproblemolanormanyangınısorunu,birdoğalafetolmaktançokinsanların

hatalıbeşerifaaliyetlerisonucundaortayaçıkanbüyükbirproblemdir.Türkiye’deormanyangınlarının

sebeplerinindağılışınıngösterildiğigrafikincelendiğinde,buolaylarıngenellikleinsanlarınihmalve

dikkatsizliğindenkaynaklandığıanlaşılmaktadır.Türkiye’deormanyangınlarınasebepolanfaktörler

şunlardır.Piknikalanlarındayakılanateşlerinsöndürülmemesi,tarladakalankurusaplarınyakılması

anlamına“anız”olaylarınınkontroldençıkması,kıyıyakınlarındakurulmasıdüşünülenturistiktesis

lerinyerihtiyacınıkarşılamakiçinormanarazilerininkasıtlıyakılması,ülkenindoğusundayaşanante

röristfaaliyetleridir.

 

 Türkiye’de orman yangınlarının dağılışının gösterildiği harita incelendiğinde, en fazla orman 
yangınının Güneybatı Anadolu ve Batı Anadolu sahil kesiminde yer alan illerde olduğu görülür.   
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9.OlağanüstüHavaOlayları

Eğerbiryerde rüzgârhızı saatte63km’den fazla isebuna“fırtına”,eğer120km’denhızlı ise

“kasırga”adıverilir.Türkiye,okyanusakıyısıolmayan,mutlakkonumuortakuşaktayeralanbirül

kedir.AyrıcaTürkiye’ninkuzeyindevegüneyindedağlarikibüyüksırahalindedoğu–batıyününde

uzanmaktadır.DolayısıylaTürkiye’defırtına,kasırgagibihavaolaylarıyaşanmaz.Ancakküreseliklim

değişimininbirsonucuolarak,sonyıllardaTürkiye’ninfarklıyerlerindehortumvekasırgagibidoğal

afetlerinyaşandığıgörülmektedir.BudurumönümüzdekisüreçteTürkiye’dedeekstremhavaolayları

nınyaşanabileceğinivebunlarıninsanhayatıiçinriskoluşturabileceğinigöstermektedir.

DOĞALAFETLERİNOLUMSUZETKİLERİNDENKORUNMAYOLLARI

Ülkemiz, dünya üzerindebulunduğumutlak konumu ve kıtalar arasında yer alan jeostratejik

özellikleriyle,herdönemrisktaşıyanbirülkeolagelmiştir.İnsanyaşamıveekonomikhayatüzerinde

çokbüyüketkileriolandoğalafetlerekarşı,herzamanbilinçliolmakgerekmektedir.Afetlervebun

larınetkilerihakkındabilgisahibiolmakvebunlarakarşıönlemleralaraketkilerinienazaindirmek

mümkündür.ÖrneğinTürkiye,dünyanınenönemlidepremkuşaklarındanbirininüzerindeyeralır.Bu

özellikülkemizdeyaşayanhervatandaşındepremanındavesonrasındayapılmasıgerekenleribilme

sinigereklikılar.Bazıdoğalafetler,depremlerdeolduğugibietkileribirkaçdakikaiçindeortayaçıkan

özelliğesahiptir.Ancakerozyongibibaşkabazıdoğalafetleriseetkilerinionlarcayılsonundagörebi

leceğimizözelliktedir.Ancakgörüldüğügibiülkemizhemenhertürlüdoğalafetinyaşanabileceğibir

ülkeolmasıbakımından,bizvatandaşlaraönemlisorumluluklardüşer.Bunlarınbaşında;

• Doğalafetlerekarşıbilinçliolmak,bunubüyükbirtoplumsalbilincedönüştürmek,

• afetinortayaçıkmasınayolaçanbeşerifaaliyetleriyüksekgüvenirliklekontrolaltınaalmak,

• afetsonrasındaolumsuzetkilerienazaindirgeyebileceksoğukkanlılığasahipolmak,

• afetsonrasındayaşanabilecekkarışıklıklarıenazaindirgeyebilecekkurumları,afetöncesin

deoluşturabilmekgerekmektedir.

ÖrneğingünümüzdeJaponya’da,heryıl7şiddetindendahabüyükdepremleryaşanmasınarağ

men,malvecankaybı inanılmazdüşüktür.Çünkübuülkededepremdoğalafetinekarşıbüyükbir

toplumsalbilinçoluşturulmuştur.
 



Ev
re

ns
el

 İl
eti

şi
m

 Y
ay

ın
la

rı

ÜNİTE

12.
Doğal Afetler ve ToplumKONU TESTİ - 1

318318

1. 	Tsu	na	mi	dep	rem	ler	so	nu	cun	da	olu	şan	bü	yük	de	niz	
dal	ga	la	rı	dır.
Depremlerin dağılışı düşünüldüğünde aşağıda
verilenalanlardanhangisindetsunamilerindaha
fazlayaşanmasıbeklenir?

A)	 Ege	kı	yı	la	rı
B)	 Do	ğu	Ame	ri	ka	kı	yı	la	rı
C)	 Do	ğu	As	ya	kı	yı	la	rı
D)	 Ka	ra	de	niz	kı	yı	la	rı
E)	 Ad	ri	ya	tik	kı	yı	la	rı

2.  

Dünya haritası üzerinde gösterilen alanlardan
hangisindekasırgalardahaazgörülür?

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

3. 	Tek	to	nik	kö	ken	li	do	ğal	afet	ler	ener	ji	si	ni	ye	rin	için	den	
al	mak	ta	dır.

Aşağıdaverilen;

I.	 dep	rem,
II.	 tsu	na	mi,
III.	 sel,
IV.	 vol	ka	niz	ma,
V.	 he	ye	lan
gibi olaylardanhangileri tektonik kökenli doğal
afetlerdendeğildir?

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

4. Doğalafetler içindeoluşumveetkileribakımın
danhangisidiğerlerindendahaçabukgerçekleş
mektedir?

A)	Dep	rem	 B)	Ka	sır	ga	 C)	Eroz	yon
	 D)	Sel	 E)	Yan	gın

5. –	 Eği	min	faz	la
–	 Kar	ya	ğı	şı	nın	çok
–	 Ani	sı	cak	lık	ve	ya	ğış	de	ği	şim	le	ri	nin	gö	rül	dü	ğü
biralandaaşağıdaverilendoğalafetlerdenhan
gisiningörülmesibeklenir?

A)	Sel	 B)	Ka	sır	ga	 C)	Çığ
	 D)	Dep	rem	 E)	Tsu	na	mi

6. 	Bir	do	ğal	afet	et	ki	le	ri	ba	kı	mın	dan	baş	ka	pek	çok	do-
ğal	afe	tin	oluş	ma	sı	na	yol	aça	bil	mek	te	dir.
Bunagöreaşağıdaverilendoğalafetlerdenhan
gisinindiğerlerinedenedenolabileceğisöylene
bilir?

A)	Dep	rem	 B)	Vol	kan	pat	la	ma	sı
C)	Tsu	na	mi	 D)	He	ye	lan

	 E)	Çığ

7. Sellerinyaşanmasında;

I.	 ani	sa	ğa	nak	ya	ğış	lar,
II.	 yan	lış	yer	le	şim	ye	ri	se	çim	le	ri,
III.	 bit	ki	ör	tü	sü	nün	tah	ri	bi
gibietkenlerdenhangilerietkiliolmuştur?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	I	ve	II
	 D)	II	ve	II	I	 E)	I,	II	ve	II	I

8.  

Dünya haritası üzerinde gösterilen alanlardan
hangisindeaktifvolkanlaryeralmaktadır?

A)	I	 B)	II	 C)	II	I	 D)	IV	 E)	V
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9. Depremöncesindeyapılmasıgereken;
I.	 Dep	rem	yö	net	me	lik	le	ri	ne	uy	gun	bi	na	lar	yap	mak.
II.	 Er	ken	uya	rı	sis	tem	le	ri	kur	mak.
III.	 Ül	ke	nin	ge	le	ce	ği	için	önem	li	te	sis	le	ri	da	ha	da	ya-

nık	lı	in	şa	et	mek.
IV.	 Yer	leş	me	alan	la	rı	nı	alüv	yal	ara	zi	ler	de	kur	mak.
V.	 Dep	rem	ile	 il	gi	li	 tüm	ku	rum	lar	ara	sın	da	 iş		bir	li	ği	

sağ	la	mak.
eylemlerindenhangisiyanlışverilmiştir?

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

10. 	Do	ğal	afet	ler	ula	şım	ağ	la	rı	üze	rin	de	za	man	za	man	
ona	rı	la	maz	yı	kım	la	ra	yol	aça	bil	mek	te	dir.
Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisinin et
kilerinindiğerlerinegöredahaazolacağısöyle
nebilir?

A)	Çığ	 B)	Dep	rem	 C)	Sel
	 D)	Ka	sır	ga	 E)	He	ye	lan

11. 	Vol	ka	nik	fa	ali	yet	le	rin	ya	şan	dı	ğı	alan	lar	ge	nel	lik	le	yo-
ğun	ola	rak	nü	fus	lan	mış	tır.
Bualanlardanüfusyoğunluğununfazlaolmasın
da;

I.	 ve	rim	li	top	rak	la	rın	bu	lun	ma	sı,
II.	 su	kay	nak	la	rı	nın	faz	la	ol	ma	sı,
III.	 ge	niş	düz	lük	le	rin	bu	lun	ma	sı
gibietkenlerdenhangilerietkiliolmuştur?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	II	I
 D) I ve II E) II ve II I

12.  

Dünyaharitasıüzerindegösterilenmerkezlerden
hangisindedepremriskienazdır?

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

13. Aşağıda verilenlerden hangisi meteorolojik kö
kenlibirdoğalafettir?

A)	Dep	rem	 B)	Tsu	na	mi	 C)	Çığ
	 D)	Vol	ka	niz	ma	 E)	Sü	per	no	va

14. 	Ba	zı	 do	ğal	 afet	ler	 oluşumları	 esnasında	 ya	 da	 so-
nucunda	di	ğer	bir	do	ğal	afe	te	ne	den	ola	bil	mek	te	dir.
I.	 Vol	ka	niz	ma	–	Dep	rem
II.	 Dep	rem	–	Tsu	na	mi
III.	 Dep	rem	–	He	ye	lan
IV.	 Çığ	–	He	ye	lan
V.	 Ku	rak	lık-	Eroz	yon
Verilenbilgiyegöreyukarıdaeşleştirilenolaylar
danhangilerininortayaçıkmasındailkverilenin
etkisiolduğusöylenemez?

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

15. Ozontabakasındayaşananseyrelmedeaşağıda
verilenfaktörlerdenhangisidiğerlerinegöreda
hafazlaetkiliolmuştur?

A)	 Sa	na	yi	 te	sis	le	ri	nin	ba	ca	la	rın	dan	çı	kan	kar	bo	nik	
gaz	lar

B)	 Kent	sel	alan	lar	da	or	ta	ya	çı	kan	gaz	lar
C)	 Do	ğal	çev	rim	so	nu	cun	da	or	ta	ya	çı	kan	gaz	lar
D)	 Ba	sın	cı	art	tır	mak	için	kul	la	nı	lan	CFC	gaz	la	rı
E)	 Nük	le	er	 san	tral	ler	de	 or	ta	ya	 çı	kan	 rad	yo	ak	tif	

mad	de	ler

12345678910
CBEACBEDDA
1112131415
AECDD
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1. Erozyonunengellenmesindeaşağıdaki yöntem
lerden hangisinin olumlu bir sonuç getirmesi
beklenemez?

A)	 Or	man	alan	la	rı	nın	ko	run	ma	sı
B)	 Na	das	alan	la	rı	nın	azal	tıl	ma	sı
C)	 Me	ra	ve	ot	lak	lar	da	aşı	rı	ot	lat	ma	nın	önü	ne	ge	çil-

me si
D)	 Tar	la	la	rın	eği	me	pa	ra	lel	sü	rül	me	si
E)	 Ara	zi	de	ba	sa	mak	lar	in	şa	edil	me	si

2.  

Yukarıdaverilentopoğrafyaharitasındaarazinin
aynıkayaçyapısınasahipolduğudüşünülürse,
numaralandırılmışalanlardanhangilerindeheye
lanriskienfazladır?

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

3. Toprakkaymasıileheyelanarasındakienönemli
farklılık aşağıdakilerden hangisinde doğru ola
rakverilmiştir?

A)	 He	ye	lan	da	ka	ra	sal	lı	ğın,	 top	rak	kay	ma	sın	da	de-
ni	zel	li	ğin	et	ki	li	ol	ma	sı

B)	 Top	rak	 kay	ma	sın	da	 yü	zey	sel	 bir	 ak	ma	 var	ken,	
he	ye	lan	da	ha	re	ke	tin	ana	ka	ya	ile	bir	lik	te	ger	çek-
leş	me	si

C)	 He	ye	lan	da	sı	cak	lık	fark	lı	lık	la	rı	nın,	top	rak	kay	ma-
sın	da	ya	ğış	faz	la	lı	ğı	nın	et	ki	li	ol	ma	sı

D)	 Top	rak	 kay	ma	sı	nın	 ek	va	to	ral	 ik	lim	 böl	ge	sin	de,	
he	ye	lan	la	rın	tun	dra	ik	lim	böl	ge	sin	de	gö	rül	me	si

E)	 He	ye	la	nın	 kil	li	 ka	yaç	lar	da,	 top	rak	 kay	ma	sı	nın	
vol	ka	nik	ka	yaç	lar	da	ger	çek	leş	me	si

4. 	İn	gil	te	re,	Hol	lan	da,	İz	lan	da	gi	bi	ül	ke	ler	de	ya	ğış	mik-
ta	rı	ol	duk	ça	faz	la	ol	ma	sı	na	rağ	men	he	ye	lan	olay	la	rı-
na	faz	la	rast	lan	maz.
Budurumunnedeniolaraksöylenenlerden;

I.	 eği	min	az	ol	ma	sı,
II.	 je	olo	jik	ya	pı	nın	uy	gun	ol	ma	sı,
III.	 ta	ba	ka	du	ru	şu	nun	eğim	li	ol	ma	sı
hangileridoğrudur?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	II	I
 D) I ve II E) II ve II I

5. Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisi önce
sindetahmin,erkenuyarıvetahliyeplanlarıuy
gulamasıyapmakenzordur?

A)	Dep	rem	 B)	Tsu	na	mi	 C)	Sel
	 D)	Fır	tı	na	 E)	He	ye	lan

6.  

Yu	ka	rı	da	ki	ke	sit	te	bir	ara	zi	nin	 jeolojik	ya	pı	sı	gös	te-
ril	miş	tir.

Kesit üzerinde gösterilen alanlardan tümünde
yağışmiktarıeşitolduğunagöreverilendoğrul
tulardan hangilerinde heyelan görülme riski en
fazladır?

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

7. 	Do	ğal	afet	le	rin	et	ki	le	ri	ül	ke	le	rin	ge	liş	miş	lik	dü	ze	yi	nin	
bir	so	nu	cu	dur.

Bunagöreaynıbüyüklüktedepremyaşananaşa
ğıdakiülkelerdenhangisindedaha fazlacanve
malkaybıyaşanmasıbeklenir?

A)	İtal	ya	 B)	Tür	ki	ye	 C)	Pa	kis	tan
	 D)	Ja	pon	ya	 E)	ABD



Ev
re

ns
el

 İl
eti

şi
m

 Y
ay

ın
la

rı

ÜNİTE

12.
Doğal Afetler ve Toplum

321

KONU TESTİ - 2

8. 	Bü	yük	del	ta	ova	la	rın	da	sel	ola	sı	lı	ğı	ol	duk	ça	yük	sek-
tir.

YukarıdaverilenbilgiyegöreDünyaharitasıüze
rindegösterilenalanlardanhangisindeselolma
olasılığıdiğerlerindendahafazladır?

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

9. 	Aşı	rı	si	lah	lan	ma	in	sa	nın	ne	den	ol	du	ğu	en	bü	yük	teh-
li	ke	ler	den	bi	ri	dir.	İle	ri	tek	no	lo	ji	ürü	nü	si	lah	lar	aşı	rı	yı-
kı	cı	et	ki	le	riy	le,	Dün	ya	yı	teh	dit	et	mek	te	dir.
I.		 Nük	le	er	si	lah	lar
II.	 Bi	yo	lo	jik	si	lah	lar
III.	 Uzun	men	zil	li	fü	ze	ler
Yukarıdaverilensilahlardanhangileri,açıklanan
durumabirörnektir?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	II	I
 D) I ve II E) II ve II I

10. Doğalafetlerinenfazlayaşandığıkıtaaşağıdaki
lerdenhangisindedoğruolarakverilmiştir?

A)	Ku	zey	Ame	ri	ka	 B)	Av	ru	pa
C)	As	ya	 D)	Af	ri	ka

	 E)	Avus	tral	ya

11. 	He	ye	lan	en	ge	be,	je	olo	jik	ya	pı	ve	ya	ğış	mik	ta	rı	nın	bir	
so	nu	cu	dur.

VerilenbilgiyegöreDünyaharitasıüzerindegös
terilenalanlardanhangisindeheyelanolaylarının
dahasıkyaşandığısöylenebilir?

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

12. Aşağıdaverilenlerdenhangisidoğalafetolarak
nitelendirilemez?

A)	Sel	 B)	Çığ	 C)	Dep	rem
	 D)	Tsu	na	mi	 E)	Kü	re	sel	ısın	ma

13. 	“Erozyondan	korunmak;
I.		 Eğimli	yerlerde	basamaklar	yapılması,
II.	 Anız	yakımının	azaltılması,
III.	 Arazinin	eğim	yönünde	sürülmesi
ile	engellenir.”

Yukarıdakibilgimetnindenumaralandırılmışbil
gilerdenhangileridoğrudur?

A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	II	I
 D) I ve II E) II ve II I

12345678910
DEBAAECEDC
111213

DED
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Türkiye’de Doğal Afetler

1. Türkiye’de	en	fazla	etkili	olan	doğal	afet,	depremler-
dir.	
Budurumunortayaçıkmasında;

I.	 büyük	levhalarının	arasında	yer	alması,	
II.	 üç	kıtanın	kesiştiği	bir	yerde	yer	alması,	
III.	 orta	kuşakta	bulunması	
gibidurumlardanhangilerietkiliolmaktadır?

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

2. I.				Arabistan	Levhası	
II.	 Avrasya	Levhası
III.	 Hindistan	Levhası
IV.	 Karayip	Levhası
V.	 Afrika	Levhası

Türkiye’dedepremlerin yaşanmasında yukarıda
verilen levhalardan hangilerinin etkisi bulun
maz?

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

3. “Anadolu’yu	boydan	boya	kat	eden	Kuzey	Anadolu	
Fay	Hattı	boyunca	çok	büyük	depremler	yaşanabil-
mektedir.	Örneğin;	

I. Erzincan,	
II.	 Bolu,	
III.	 Adapazarı	

yoğun	olarak	depremselliğin	yaşandığı	yerlerdir.”

Yukarıdaki bilgi metninde verilen maddelerden
hangileri,bilimselaçıdandoğrudur?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	II

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

4. Ege	 Bölgesi’nde	 yer	 alan	 büyük	 çöküntü	 ovaları	
(grabenler)	çevresindeki	küçük	faylar,	zaman	zaman	
yıkıcı	etkileri	bulunan	depremlere	yol	açabilmektedir.

Bunagöre,aşağıdaverilenmerkezlerdenhangi
sinde yaşanacak deprem açıklanan durumaör
nekolarakverilebilir?

A)	Düzce	 B)	Tokat	 C)	Erzurum

	 D)	İzmir	 E)	Tekirdağ	

5. Karstik	kireçtaşlarından	oluşan	Toros	Dağları	içinde	
bulunan	 yeraltı	 boşluklarının	 çökmesiyle	 yaşanabi-
lecek	depremler,	çöküntü	depremleridir.	Bu	tip	dep-
remlerin	büyük	risk	oluşturduğu	düşünülmektedir.	
Bunagöre,aşağıdaverilenyerlerdenhangisiçö
küntü depremi olma ihtimali yüksek yerler ara
sındasayılabilir?

A)	Uşak			 B)	Konya		 C)	Antalya	
	 D)	Amasya	 E)	Van	

6. “Türkiye’de	bazı	illerde	deprem	riski	yok	denecek	ka-
dar	azdır.	Bu	iller;	

I.	 Konya,	
II.	 Karaman,	
III.	 Mardin,
IV.	 Hatay,	
V.	 Kahramanmaraş’tır.”		

Yukarıdakibilgimetnindenumaralandırılmışola
rakverilen illerdenhangileridepremriskininaz 
olduğuyerlerarasındasayılamaz?

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

7. “Türkiye’de	genç	volkanik	arazi	oldukça	fazladır.	Bu	
durum	 ülkemizde	 yer	 alan	 bazı	 yanardağların,	 gü-
nümüzde	oldukça	yakın	dönemlerde	püskürdüğünü	
göstermektedir.	Ülkemizdeki	volkanik	dağlar	arasın-
da	en	son	faaliyet	yaşanan	..?..	Dağı’dır.”	

Yukarıdakibilgimetninde	“..?..”	 ileboşbırakılan
bölüme,aşağıdakidağlardanhangisiyazıldığın
dametindoğruhalegelecektir?

A)	Ağrı	 B)	Süphan	 C)	Nemrut
	 D)	Erciyes		 E)	Tendürek

8. Türkiye’dedepremlerdensonraenfazlacankay
bınayolaçandoğalafetler,aşağıdaverilenlerden
hangisidir?

A)	Seller	
B)	Orman	yangınları	
C)	Erozyon	
D)	Kütle	hareketleri	
E)	Çığ
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Türkiye’de Doğal Afetler

9. SonyıllardaTürkiye’degiderekartansayıdasel
felaketininyaşanmasında,

I.	 bozulan	akarsu	güzergâhları,	
II.	 şehirlerde	yeterli	kanalizasyon	sisteminin	bulun-

maması,	
III.	 bitki	örtüsünün	önemli	ölçüde	tahrip	edilmesi	

gibifaktörlerdenhangilerietkiliolmaktadır?

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

10. Türkiye’de
I.	 meteorolojik,	
II.	 hidrolojik,	
III.	 tarımsal	

kuraklık türlerindenhangileri, insanhayatınıen
fazlaetkiler?

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

11. Türkiye’de,	erozyonun	büyük	ölçüde	yükseltinin	faz-
la	olmasından	kaynaklandığı	bilinmektedir.	
Aşağıda verilenmerkezlerden hangisinde eroz
yonunaz olması, bu durumdan kaynaklanmak
tadır?

A)	Kahramanmaraş	
B)	Erzurum	
C)	Adıyaman		
D)	İstanbul		
E)	Mersin	

12. Türkiye’de erozyonun çok hızlı gerçekleşen bir
süreçolmasında; 

I.	 bitki	örtüsünün	tahrip	edilmesi,	
II.	 mera	ve	otlakların	aşırı	kullanılması,	
III.	 tarım	alanlarının	hatalı	işletilmesi

gibifaktörlerdenhangilerietkiliolmaktadır?

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

13. Yer	çekiminin,	ayrışma	ile	ortaya	çıkan	materyalleri,	
yüksek	yerlerden	aşağıya	doğru	çeşitli	hızlarda	sü-
rüklemesine	 “kütle	hareketleri”	adı	 verilir.	Kütle	ha-
reketlerinin	 türleri	 heyelan,	 toprak	 kayması,	 çamur	
akıntısı	ve	kaya	düşmesidir.
Aşağıdaverilenyerlerdenhangisinde,kütleha
reketlerindenherhangibirininyaşanmaolasılığı
diğerlerindendahaazdır?

A)	Antalya		 B)	Tekirdağ		 C)	Kastamonu
	 D)	Erzincan		 E)	Hakkari	

14. Türkiye’deçığolaylarınınyaygınolarakyaşandı
ğıyerlereaşağıdakiillerdenhangisiörnekolarak
verilemez?
A)	Tunceli		 B)	Elazığ	 C)	Bingöl

	 D)	Iğdır	 E)	Bitlis	

15. Çığ	olaylarının	yaşanabilmesi	için	bir	yerde	yükselti	
ve	eğim	fazla	olmalıdır.	Ancak	bol	kar	yağışı,	bunlar-
dan	daha	önemli	bir	etkendir.	
Bunagöre,aşağıdaverilenmerkezlerdenhangi
sinde çığ yaşanma olasılığı diğerlerinden daha
azdır?

A)	Diyarbakır		 B)	Batman		 C)	Yalova
	 D)	Konya	 E)	Kastamonu	

16. Türkiye’de,	orman	yangınlarına	en	 fazla	Güneybatı	
Anadolu’da	rastlanmaktadır.	
Budurumunortayaçıkmasında;

I. ihmal,
II.	 kasıt,
III.	 yaz	kuraklığı	
faktörlerindenhangilerifazlaetkiliolmaktadır?

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