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ÜNİTE 6 1TESTİ
İNSAN VE ÇEVRE
Yıkıcı Doğa Olayları

Egzersiz

1. Aşağıda K, L ve M yıkıcı doğa olaylarına ait görseller verilmiştir.

K L M

K, L ve M olayları ile ilgili olarak,
I. K olayı deprem olup yıkıcı etkisinde insan kaynaklı hatalar çok fazladır.
II. L olayı sel olup bu olayın gerçekleşmesi akarsu yataklarına yerleşim yeri kurularak önle-

nebilir.
III. M olayı heyalan olup heyelandan korunmak için yol kenarına istinat duvarı yapılmalıdır.
IV. M olayının gerçekleşmesinde K  olayı doğrudan etkilidir.
V. K, L ve M olaylarında insan kaynaklı hatalar azaltılarak önlemler alınırsa olayların olum-

suz etkileri azaltılabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I, II ve III B) II, III ve IV C) I, III ve V D) I, II, IV ve V 

2. Doğada meydana gelen, can ve mal kaybına 
neden olan olaylara yıkıcı doğa olayları veya 
doğal afetler denir. Yıkıcı doğa olayları kısa 
sürede meydana gelir. İnsanlar tarafından 
önlenemez. Sadece ne zaman ve nerelerde 
olabileceğine dair tahminler yürütülebilir.
Buna göre aşağıda görselleri verilen 
olaylardan hangisi yıkıcı doğa olayı de-
ğildir?

A)  

B) 

C)  

D) 

3. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle 
ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin yeryü-
zünü sarsma olayına deprem denir.
Aşağıda bir deprem olayına ait görsel ve-
rilmiştir. 

Görselde verilen olayla ilgili olarak;
I. Deprem çantası hazırlanmalı ve aile 

afet planı yapılmalı,
II. Kırılacak eşyalar ve pencerelerden 

uzak durulmalı,
III. Güvenli bir yerde çök-kapan-tutun po-

zisyonuna geçilmeli 
önlemlerinden hangileri depremden 
önce yapılmalıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve II D) II ve III

Doğada, insanların kontrolü 
dışında gerçekleşen, can ve 
mal kaybına neden olan doğa 
olaylarına doğal afet ya da 
yıkıcı doğa olayları adı verilir. 
İnsanlar doğal afetlerin mey-
dana gelmesini engelleyemez. 
Ancak alınacak tedbirlerle 
afetlerin zararları azaltılabilir 
veya engellenebilir. Deprem, 
heyelan, sel, kasırga, fırtına ve 
volkanik patlamalar yıkıcı 
doğa olaylarından bazılarıdır.
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4. Yer altındaki sıcaklığı 

çok yüksek olan erimiş 
kayaların (magma) yer 
kabuğundaki açıklıklar-
dan püskürerek dışarı 
çıkmasına volkanik pat-
lama denir. Püskürme sırasında yüzeye 
çıkan magmaya lav denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yıkı-
cı bir doğa olayı olan volkanik patlama-
larla ilgili alınacak bir önlem değildir?
A) Aktif olan yanardağ bölgelerine yerle-

şim yeri kurulmamalıdır.
B) Yanardağların patlamaları ile ilgilenen 

uzmanların uyarıları dikkate alınmalıdır.
C) Volkanik patlama sırasında bitki örtüsü 

olan yerlere doğru gidilmelidir.
D) Volkanik patlama sırasında açığa çıkan 

gaz havayı kirlettiği için hemen patlama 
bölgesinden uzaklaşılmalı ve havası 
solunmamalıdır.

5. Toprağın üzerini kapla-
yan ani, düzensiz, bü-
yük su taşkınlarına sel 
denir. Bir akarsuyun ya 
da nehrin taşıyabileceğinden fazla miktar-
da yağış meydana gelmesi, kar kütlelerinin 
aniden erimesi sele neden olabilir. Aşırı ya-
ğışların yanı sıra, yerleşim yerlerindeki atık 
su ve boşaltım kanallarının yetersiz olması 
da sellerin oluşumuna ya da etkilerinin fazla 
hissedilmesine neden olur. Sel sonucu can 
ve mal kayıpları meydana gelebilir.
Buna göre sel olayı ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Yerleşim yeri açmak için akarsu ya-

taklarının yerlerinin değiştirilmesi, sele 
neden olabilir.

B) Yerleşim yerlerinde sel oluşmaması 
için yeterli ve uygun yerlere kanalizas-
yon kanallları yapılmalıdır.

C) Sel olayına sadece aşırı yağışlar neden 
olup can ve mal kaybına yol açabilir.

D) Akarsu yataklarının kenarlarına destek 
duvarları yapılarak taşmasının önüne 
geçilmelidir.

6. Kasırga, genellikle okyanus kenarlarında, 
suyun sıcak ve havanın nemli olduğu yer-
lerde görülür. Sıcak hava ile soğuk havanın 
aniden yer değiştirmesi ile oluşur.  Okya-
nuslardan başlayıp karaya doğru hareket 
eden ve hızı saatte 117 km’yi aşan rüzgâr 
sonucunda oluşan hava olayıdır. Kasırga-
lar ağaçları devirebilen, evlerin çatılarını 
uçurabilen, çevredeki nesneleri kontrolsüz-
ce savurabilen yıkıcı bir doğa olayıdır. Ayrı-
ca can veya mal kayıplarına neden olur.

Bu metinden yola çıkılarak,
I. Okyanusa kıyısı olan bölgelerde ger-

çekleştiği için ülkemizde kasırga olu-
şumu gözlemlenmez.

II. Kasırga bir rüzgâr çeşidi olup kendi ek-
seni etrafında dönerek hareket eder.

III. Kasırgalar şiddetli rüzgârlar olup can 
ve mal kaybına neden olabilir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) II ve III

7. Doğada insan kontrolü dışında meydana 
gelen, can ve mal kaybına neden olan 
doğa olaylarına yıkıcı doğa olayları denir. 
Yıkıcı doğa olaylarının diğer bir adı ise do-
ğal afetlerdir. Bu olayların nerede ve ne 
zaman olacağı tahmin edilemediği için can 
veya mal kayıpları yaşanabilmektedir. An-
cak alınacak tedbirlerle afetlerin zararları 
azaltılabilir veya engellenebilir.
Buna göre aşağıda verilen yıkıcı doğa 
olaylarından hangisinde insan kaynaklı 
hatalardan dolayı daha fazla can ve mal 
kaybı yaşanabilir?
A) Heyelan B) Volkanik patlama 
C) Deprem D) Kasırga 

Fırtınalardan daha şiddetli, 
hızı saatte 117 kilometreyi 
aşan çok tehlikeli ve yıkıcı rüz-
gârlara kasırga adı verilir. Ge-
nellikle okyanuslarda oluşan 
kasırgalar, okyanusa kıyısı 
olan yerleri etkiler.


