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İNSAN VE ÇEVRE
İnsan ve Çevre İlişkisi 

Egzersiz

1.	 Çevre	kirliliği,	çevrenin	doğal	olmayan	bir	şekilde	insan	eliyle	bozulmasıdır.	Bu	ekosistemi	
bozma	eylemleri,	kirlenme	şeklinde	tabir	edilmektedir.	Çevre,	dünya	üzerinde	yaşamını	sür-
düren	canlılarının	hayatları	boyunca	ilişkilerini	sürdürdüğü	dış	ortamdır.

Şekil-1 Şekil-2

Bir	tatil	beldesinde	bulunan	kumsalda	belirli	bir	zaman	sonra		şekil-2’deki	durumun	oluştuğu	
gözlemlenmiştir.
Buna göre;
I.	 Çevre	kirliliğine	sebep	olan	en	önemli	unsur	insan	faaliyetleridir.
II.	 Şekil-2’de	kumsalda	oluşan	kirlilik	zaman	içinde	hastalıklara	neden	olabilir.
III.	Denizdeki	atıklar	deniz	canlılarının	yaşamını	olumsuz	etkileyebilir.
IV.	Ortamın	şekil-1’deki	gibi	kalması	için	insanlar	bilinçlendirilmelidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A)	 I	ve	II	 B)	 III	ve	IV	 C)	 I,	III	ve	IV	 D)	 I,	II,	III	ve	IV

2. Bir	internet	sitesinde	yer	alan	çevre	kirliliği	ile	ilgili	bir	makaleden	yapılan	alıntı	aşağıda	veril-
miştir.	

Çevre,	dünya	üzerinde	yaşamlarını	sürdüren	canlıların	hayatları	boyunca	ilişkilerini	
sürdürdüğü	dış	ortamdır.	Çevre	bize	geçmişten	kalan	bir	miras	değil,	korunması	ve	gele-
cek	nesillere	de	bırakılması	gereken	en	değerli	emanettir.	Çevre	kirliliği,	dünya	üzerinde	
yaşayan	canlı	ve	cansız	varlıkları	olumsuz	yönde	etkileyen,	onların	üzerinden	yapısal	
bozulmalar	meydana	getiren	olayları	kapsar.	Bu	varlıkların	etkileşim	içerisinde	olduğu	
hava,	su	ve	toprağa	onların	niteliklerini	bozan	yabancı	maddelerin	karışması	da	çevre	
kirliliğine	sebep	olmaktadır.	Çevre	kirliliğine	bağlı	sorunlar	en	çok	sanayileşme	ile	ortaya	
çıkmıştır.	Çevre	kirliliği	sadece	belli	türdeki	hayvan	ve	bitkileri	değil	tüm	canlı	yaşamını	
tehlikeye	düşürmüştür.

Bu metinden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
A)	 Çevre	canlıların	etkileşim	hâlinde	oldukları	ortamdır.
B)	 Çevre	kirliliğine	neden	olan	olaylar	sadece	belli	bitki	ve	hayvan	türlerini	kapsar.
C)	 Toprak,	hava	ve	sudaki	kirlenmeler	çevre	kirliliği	kapsamında	yer	alır.
D)	 Çevre	kirliliğinin	oluşmasında	sanayileşmenin	rolü	çok	fazladır.

Çevre, insanların ve diğer can-
lıların yaşamları boyunca iliş-
kilerini sürdürdükleri ve karşı-
lıklı olarak etkileşim içinde 
bulundukları ortamdır. İnsan-
lar temel ihtiyaçlarını karşıla-
mak için çevreyle etkileşim 
hâlinde olurlar. Bu durum za-
man içerisinde çevrenin kir-
lenmesine neden olur.
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3. Aşağıda	bir	yerleşim	yerine	ait	görsel	verilmiştir.	

Görselde verilen yerleşim yerinde;
I.	 Hava,
II.	 Su,
III.	Toprak
kirliliği çeşitlerinden hangileri bulunabilir?
A)	 Yalnız	I	 B)	 I	ve	III	 C)	 II	ve	III	 D)	 I,	II	ve	III

4. Aşağıda	çevre	kirlilikleri	ile	ilgili	bazı	olaylar	sembollerle		verilmiştir:
 :		Tarımsal	mücadele	ilaçları	ve	kimyasal	gübrelerin	kullanılması		
	 :		Termik	santraller,	araç	ve	fabrika	bacalarından	çıkan	gazlar	
 :		Evsel	atıkların	ve	sanayi	atıklarının	su	kaynaklarına	ulaşması

Sembollerle gösterilen olayların neden olduğu kirlilikler aşağıdakilerden hangisinde 
verilmiştir?
   

A)	 Su	kirliliği	 Toprak	kirliliği	 Hava	kirliliği
B)	 Toprak	kirliliği	 Su	kirliliği	 Hava	kirliliği
C)	 Hava	kirliliği	 Su	kirliliği	 Toprak	kirliliği
D)	 Toprak	kirliliği	 Hava	kirliliği	 Su	kirliliği

Çevre kirliliği, dünya üzerinde 
yaşayan canlı ve cansız varlık-
ları olumsuz yönde etkileyen, 
onların üzerinden yapısal bo-
zulmalar meydana getiren 
olaylardır. Bu varlıkların etki-
leşim içerisinde olduğu hava, 
su ve toprağa niteliklerini bo-
zan yabancı maddelerin karış-
ması da çevre kirliliğine sebep 
olur.



227 5

ÜNİTE 6 1TESTİ
İNSAN VE ÇEVRE Egzersiz

İnsan ve Çevre İlişkisi 
5. Atmosferde	bulunan	zararlı	gazların	miktarının	artmasına	hava	kirliliği	denir.	Hava	kirliliğinin	

canlı	varlıklar	üzerinde	olumsuz	etkileri	vardır.
Aşağıda	hava	kirliliğine	neden	olan	olayların	görselleri	verilmiştir.

Buna göre verilen açıklama ve görselden yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?
A)	 Arabaların	egzozlarından	çıkan	gazlar	hava	kirliğine	neden	olur.
B)	 Evlerde	ısınma	amaçlı	yakılan	yakıtlar	hava	kirliğine	neden	olur.
C)	 Hava	kirliğine	en	fazla	orman	yangınları	neden	olur.
D)	 Enerji	üretim	santrallerinin	bacalarından	çıkan	gazlar	hava	kirliğine	neden	olur.

6. Su	kirliliği	suyun	fiziksel,	biyolojik	ve	kimyasal	olarak	kirlenmesi	demektir.	Su	kirliliğine	birçok	
kaynak	neden	olabilmektedir.	Ayrıca	havanın	ve	toprağın	da	kirlenmesi,	suyun	dolaylı	yoldan	
kirlenmesine	neden	olur.
Aşağıda	su	kirliliği	ile	ilgili	bir	görsel	verilmiştir.

Buna göre verilen görsel ve bilgiden yararlanarak aşağıdaki ifadelerden hangisine ula-
şılamaz?
A)	 Sanayi	atıkları	su	kirliğine	sebep	olup	sudaki	canlıların	yaşamını	olumsuz	etkiler.
B)	 Su	kenarındaki	çöpleri	toplayan	ve	çevreyi	kirletmeyen	insanların	sayısının	artması	çevre	

kirliliğini	azaltır.
C)	 Suyu	en	fazla	evsel	ve	tıbbi	atıklar	kirletmekte	olup	bunun	için	çevre	bilincinin	oluşması	

gerekir.
D)	 Görselde	verilen	kirleticilerin	birçok	kaynağı	olup	bu	kaynakların	kirletmesine	izin	verilme-

melidir.	

Hava kirliliği, canlıların sağlı-
ğını olumsuz yönde etkileyen 
ve havadaki yabancı madde-
lerin, normalin üzerinde mik-
tar ve yoğunluğa ulaşmasıdır. 
Su kirliliği, kirliliğin bulundu-
ğu havzanın çevresinde veya 
içinde yaşayan tüm canlılara 
zarar verdiği gibi, çeşitli türle-
rin ve biyolojik toplulukların 
yok olmasına ortam hazırlar. 
Su kirliliği, içinde zararlı bile-
şenler barındıran atık suların, 
yeterli arıtım işleminden geçi-
rilmeksizin havzalara boşaltıl-
masıyla meydana gelir.
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7. Çevre	kirliliği,	doğal	yaşam	alanlarının,	insan	eliyle	ve	doğal	olmayan	yollarla	bozulması	ve	

bunun	neticesinde	canlıların	hayati	aktivitelerinin	olumsuz	yönde	etkilenmesi	olarak	tanımla-
nabilir.	Çevre	kirliliği	çok	genel	bir	ifade	olmakla	birlikte,	birçok	kirlilik	türünü	içinde	barındırır.	

Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangisi insanların katkısı olmadan gerçekleşe-
rek çevre kirliliğine neden olur?
A)	 Asit	yağmurlarının	oluşması	
B)	 Kürsel	ısınmanın	gerçekleşmesi	
C)	 Yanardağ	patlaması	
D)	 Fosil	yakıtlarının	kullanılması	

8. MARATON HABER
Marmara	 Denizi’ndeki	 kirlilik	 seviyesinin	 giderek	 arttığı	
bildirildi.	Konuyla	 ilgili	konuşan	uzmanlar,	kirliliğe	neden	
olan	faktörlere	ve	çözüm	yollarına	dikkat	çekti.
Zeytinburnu	 açıklarında	 havadan	 yapılan	 çekimlerde	
denizdeki	kirlilik	belirgin	biçimde	göze	çarpıyor.	Kirliliğin	
göstergelerinden	biri	de	Caddebostan	sahiline	vuran	kır-
mızı	yosunlar	oldu.	Bütün	bunlara	bir	de	deniz	trafiğinden	
kaynaklanan	atıklar	ekleniyor.
Türkiye’de	nüfus	yoğunluğu	24	milyon	olan	Marmara	Bölgesi’nde	nüfusun	16	milyonu	
İstanbul’da	yaşıyor.	Bu	nüfusun	atıklarının	büyük	bir	bölümü	Marmara	Denizi’ne	akıyor.	
Bütün	bunlara	ilave	olarak	İstanbul	Boğazı’nın	trafiği	de	kirliliğe	tuz	biber	oluyor.

Buna göre haber metninden hareketle;
I.	 Ülkemizin	en	kirli	denizi	Marmara	Denizi’dir.
II.	 Marmara	Denizi’ndeki	kirliliğin	sebeplerinden	birisi	kontrolsüz	nüfus	artışıdır.
III.	Marmara	Denizi’ndeki	deniz	taşıtları	deniz	kirliliğinin	artmasına	sebep	olmaktadır.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A)	Yalnız	I	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	III	 D)	I,	II	ve	III

Gelişen teknoloji ve endüstri-
leşme, fabrikalardan, otomo-
bil, uçak, gemi gibi çeşitli 
araçlardan ve en önemlisi in-
sani faaliyetler sonucu katı 
atıklar, hava kirliliği, gürültü 
ve ışık kirliliği gibi kirleticiler 
oluşturur. 


