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Bugün, Millet iradesinin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının
100. yıldönümünü kutlamanın heyecanını, gurur ve coşkusunu, milletçe, hep birlikte yaşıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Hepinizin, hepimizin, tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun!
23 Nisɑn Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı, dünyɑ üzerinde benzeri bulunmɑyɑn bir ɑnlɑyışlɑ iki fɑrklı ve önemli unsuru bir ɑrɑdɑ tɑşıyɑn milli bɑyrɑmımızdır. Bir yandan Türkiye’nin
modern dünyayla bütünleşmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve çoğulcu demokratik normların ülkemizde geçerli kılınması sürecinde önemli rol üstlenen Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Kuruluş gününü kutlarken, diğer yandan da bu önemli gün Atɑtürk tɑrɑfındɑn
millet egemen-liğini sonsuzɑ kɑdɑr koruyɑcɑk olɑn çocuklɑrɑ ɑrmɑğɑn edilmiştir.
Büyük Önder Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk’ün Meclisin ɑçılış günü olɑn 23 Nisɑn’ı Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı olɑrɑk ilɑn etmesi, çocuklɑrın hɑklɑrını dünyɑ gündemine tɑşıması ve
onlara karşı olan sevgisini en yüksek seviyede ispɑt etmesi bakımından önem arz etmektedir.
Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki, Ulusal egemenlik, tasada ve kıvançta, her şeyini paylaşma
kararlılığında olan ulusların, geleceklerini belirleme ve biçimlendirme hakkının en güzel ve en
çağdaş ifadesidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde vatan sathının işgal girişimlerine
başkaldıran Türk milleti, canı pahasına verdiği kurtuluş mücadelesi ile egemenlik hakkını ve
haklılığını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi işte bu Ulusal
Egemenlik idealine dayanmaktadır. Bu nedenle diyebilirim ki, Büyük Türkiye Milletinin Gazi
Meclisi, bu idealin gerçekleştiği, kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun ocağıdır. İnanıyoruz ki bu
ocak tütmeye devam ettikçe bu ülke var olacaktır.
Bu duygularla; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. Yılını, bütün Dünyayı etkisi
altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının gölgesinde buruk bir coşkuyla kutladığımız bu
günde, başta Gazi Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk olmak üzere, Birinci Meclisimizin kɑhrɑmɑn
üyelerini ve bu uğurdɑ cɑnlɑrını ortɑyɑ koyɑn şehit ve gɑzilerimizi sɑygı ve rɑhmetle ɑnıyor,
varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.
Ayrıca, ülkemizde başarılı bir şekilde sürdürülen salgınla mücadelenin bir an önce zaferle neticelenmesi için el birliği ile alınan kararlara 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın tam olarak uymasını diliyor, böylece dini ve milli bayramlarımızı yine eskisi gibi bir ve beraber kutlamamızı
yürekten temenni ediyorum.
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Değerli Bursalı Vatandaşlarım;

Yakup CANBOLAT
Bursa Valisi
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Sevgili Çocuklar;
Bundan tam 100 yıl önce aziz milletimizin bağımsızlık için verdiği mücadele millî irade ile taçlanmış, “Egemenlik kayıtsız, şartsız millete aittir.” anlayışıyla yüce meclisimiz kurulmuştur.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü, duyduğu sarsılmaz güvenin ve sevginin ifadesi
olarak ülkemizin geleceği olan sizlere armağan etmiştir.
Dünya üzerinde kutlanan yegâne çocuk bayramının sahibi olan sevgili çocuklar; hayatımıza
kattığınız yücedeğerlere ve eşsiz renklere; yüzlerinizdeki umut, saflık ve sevince hepimizin
ihtiyacı var. Yansıttığınız bu enerji ile sizler için daha çok çalışma gayreti içindeyiz ve size daha
iyi bir gelecek hazırlama sorumluluğu taşıyoruz.
Öğretmenleriniz olarak hedefimiz; sizleri, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp
üreten, bir yanı millî ve manevi değerlerine bağlı iken bir yanı evrensel değerlere açık, çağına
yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek
ve görmektir.
En değerli hazinemiz, sevgili çocuklarımız; bildiğiniz gibi günümüz dünyasında güçlü bir ülke
olabilmenin yolu daha çok bilim, daha hızlı teknoloji ve daha çok araştırıp yeniliklere öncülük
etmekten geçiyor. Bilimle yaşayan, sporla iç içe olan, kültür altyapısı güçlü, çevresine duyarlı,
dünya standartlarını yakalamış, donanımlı, bilim ve meslek insanlarına, sanatçı ve sporculara
sahip bir Türkiye; ancak ve ancak sizlerle mümkün olacak.Okullarınıza ve sınıflarınıza
giderken, derslerinize çalışırken sadece kendiniz için değil aynı zamanda aileniz ve ülkeniz
için daha da çok gayret duymanız inanıyorum ki sizleri hedeflerinize çok daha kolay
ulaştıracak.
Sevgili Çocuklar;
Okullarınıza gidemediğiniz için bu yıl bayramınızı arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle el ele
tutuşarak, şarkılar söyleyerek bir arada geçiremediğiniz ve gönlünüzce eğlenemediğiniz için
üzüldüğünüzü biliyorum. Ancak bazen hayatımızda yaşadığımız zorluklar, sonrasında daha
güzel günleri de beraberinde getirir. Her yıl coşku ve sevinç içinde yaşadığımız 23 Nisan’ı, bu
kez evlerimizden aynı coşku ve sevinçle kutlayarak tüm dünyaya göstereceğiz. Sizlere
sevgimiz, güvenimiz ve inancımız tamdır.
Bu duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin de 100. yaşını en kalbî duygularımla kutluyorum.

Sabahattin DÜLGER
İl Millî Eğitim Müdürü
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“Bugünü nasıl da iple çekiyordum oysa… 23 Nisan’ı kim dört gözle beklemez ki?
Rengârenk elbiseler, balonlar, şiirler, şarkılar, danslar, günler öncesinden sınıf
süsleme heyecanı… Gösteri hazırlıkları sırasında ne kadar eğlenecektik kim bilir.
Üstelik bu sene öğretmenim şiir okumam için beni görevlendirmişti. ‘Öğretmenim okuyacağım şiire kendim karar vermek istiyorum.’ demiştim de öğretmenim
memnun olmuştu. Laf aramızda, ben de bir sürpriz hazırlamıştım.
Henüz kimse bilmiyor ama kendi şiirimi yazdım. Bu sene, tam da 23 Nisan’ın 100.
yılında, daha önce hiç duyulmamış bir şiirle çıkacaktım sahneye… Ve karşınızda
şair Nisan! Alkışların sesini duyar gibiyim. Ah, ahh!”
Sabah erkenden uyanmış, yatağımda kendi kendime böyle konuşuyordum. İçimden kalkmak gelmiyordu. Annem, babam ve öğretmenim bir süre evde kalmamızın önemli olduğunu anlatmıştı. Evden derslere de seve seve katıldım. Doğrusu
bu ya hiç huysuzluk yapmadım. Ama bugün olacak iş mi? Annem 23 Nisanları
ne kadar seveceğimi biliyordu herhâlde ismimi Nisan koyarken. Tabii bu ayda
doğmamın da etkisi olabilir değil mi? Kardeşim de eylülde doğmuş. İsmini söylememe gerek var mı bilmem. Kardeşim hâlâ uyuyordu. Yattığım yerden masanın
altındaki kâğıtlara takıldı gözüm. Yazılıp çizilmiş ne çok kâğıt vardı. Şiiri yazarken
pek çok deneme yapmıştım. Günlerdir gizli gizli bayramda okuyacağım şiirle uğraşıyorum. Bir eser ortaya çıkarmak, hiç kolay şey değilmiş meğer! Peki ya Türkiye Cumhuriyeti? Bu büyük eser, kim bilir ne büyük emeklerle kurulmuştu…
Ben hayallere dalmış düşünürken bir anda içeriden gelen “rap rap rap da ba rap
rap rap” sesleri ile sıçradım. O da ne! Şimdi de sesler şöyle devam ediyordu: “düt
düt dü dü düt düt düt”
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NİSAN’IN EN GÜZEL BAYRAMI
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… Eylül, gözlerini ovuşturarak yatakta doğruldu:
“Abla, sen de duyuyor musun?” derken çok şaşırmış görünüyordu. Birbirimize
baktık ve hemen kapıya koştuk. Koridorda manzara şöyleydi: ninem önde, annem
arkada, babam en sonda… Önlerinde kartondan yapılmış, ses çıkaran birtakım
aletler! “Anne, ne yapıyorsunuz?” diye yüksek sesle sordum. Hiç bozuntuya vermeden yürümeye devam ediyorlardı. Geçitlerini tamamladıktan sonra durdular.
Babam, “Günaydın çocuklarım, bugün 23 Nisan. Güne bando takımı ile başlamanız uygun olur diye düşündük.” derken neşe içindeydi. Ninem devam etti,
“Üçümüz de çocukluğumuzda bando takımındaymışız biliyor musunuz çocuklar?
Mesela ben bando şefiydim. Köyde tüm çocuklar benim yerimde olmak isterdi.”
Annem atıldı. “Ben de trampet çalıyordum.” dedi, ellerindeki sopaları göster rek.
Keyfimiz yerine gelmişti. “Baba peki sen?” diye sorduk. “Ben mi? Ben de güçlü
nefesimle trombon çalıyordum.” dedi babam. “Haydi, hemen hazırlanın. En güzel kıyafetlerinizi giyin. Bugün çok önemli bir gün, daha yapacak çok işimiz var.”
Eylül de ben de heyecanla giyindik. Ben beyaz eteğimi ve kırmızı gömleğimi giydim. Eylül de rengârenk bir elbise tercih etti. Birbirimizin saçını taradık. İşte şimdi
tam bayram çocuğu olmuştuk. Harika bir kahvaltı sofrası bizi bekliyordu. Sofrada
herkes en güzel 23 Nisan anısını anlattı. Meğer neler neler varmış…
Gülmekten yemeklerimizi zor yedik. Kahvaltıdan sonra oturma odasına girdik ki
bir de ne görelim: Masanın üzerinde çeşit çeşit renkli kâğıtlar, kartonlar, yapıştırıcı, makas… Eylül “Bunlar ne olacak baba?” diye sordu. Babam “Eee, bugün
bayram değil mi? Tıpkı sınıfları süslediğimiz gibi odamızı süsleyeceğiz. Sevinçle
birbirimize sarıldık. Hemen işe koyulalım dedi annem. Kesiyor, boyuyor, oluşturuyor, yapıştırıyorduk. Kimi ip geriyor, kimi balon şişiriyordu. Bir yandan işimizi
yapıyor, bir yandan da arka fonda çalan Barış Manço’ya eşlik ediyorduk.
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“Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileriiiiii…”
Kısa zaman sonra evimizin salonu tam bir bayram yeriydi. Eminim camlarımız
dışarıdan da harika görünüyordu. Eylül sevinçle zıpladı. “Çok güzel oldu, çok iyi
bir iş çıkardık.” Annem “Birlikte olduktan sonra yapamayacağımız şey yok güzel
kızım.” dedi. Babam “Tam 100 yıl önce meclis açılırken de birlik olmak, en güçlü
yanımızdı. Atatürk bu önemli günü hayattaki en önemli varlıklarımıza yani size
armağan etmiş. Bu çok büyük bir armağan çocuklar!” dedi. “Yaşasın, ne şanslıyız.” diyerek dans etmeye başladım. Kardeşim, ninem, annem, babam herkes
kalkmıştı şimdi. Televizyonda bugüne özel konserler, gösteriler, programlar vardı.
Neşe içinde dans ederken gözüm diğer evlerin balkonlarına takıldı.
“Hey, bakın bakın, herkes balkonlara çıkmış.” diye bağırdım coşkuyla. Balkona
koştuk. Diğer çocuklar da camlara çok güzel süsler asmıştı. Hep birlikte şarkılar
söyleyip bayraklarımızı salladık. Balkonda hep birlikte epey zaman geçirdik. Te
rar içeri girerken unutulmaz bir 23 Nisan olduğunu düşündüm. Sabah boş yere
kendimi üzmüşüm! Bu, daha önce geçirdiğim tüm bayramlardan farklı ama çok
keyifli olmuştu. “Ancaaaak bir eksik var. Şimdi herkes koltuklara kurulsun.
Bir sürprizle döneceğim.” diyerek odama koştum. Bugün için yazdığım şiir birazdan gönülleri fethedecek hatta gözleri dolduracaktı. Geri döndüğümde meraklı
bakışlarla karşılaştım. Yapacak bir şey yok, bugün sunucu da bendim. Ve alkışlarınızla karşınızda büyük şair Nisan…
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YÜZ YILLIK BÜYÜK BAYRAM
Aylardan nisan, yıllardan 1920;
Bundan tam da yüz yıl öncesiydi…
Artık egemenlik; kayıtsız, şartsız milletindi.
Çünkü kuruldu Büyük Millet Meclisi…
Çocuklar, geleceğin emanetçileri;
Onlardan kıymetli ne olabilirdi?
Bu büyük gün, çocuklara armağan edildi.
Yaşatsınlar, yüceltsinler diye cumhuriyeti!
Bugün başka atıyor çocukların kalbi!
Gökyüzü her zamankinden daha mavi…
Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor bulutlarda,
Toprak mutlu, çiçekler rengârenk dallarda…
Ey güneş yüzlü, şanslı çocuk;
Hürriyet senin, vatan senin, bayrak senin!
Gururla, saygıyla, onurla an Ata’nı…
Neşeyle kutla yüz yıllık büyük bayramı!
Aylin Altınbaş
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FEN BİLİMLERİ
A. Aşağıdaki bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna metne göre karar verip, ilgili kutucuğu (X) ile işaretleyiniz.

1.
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2.
3.
Deprem

4.

İfade
Doğru
Deprem, meydana geleceği yerin ve zamanın önceden bilindiği bir doğa olayıdır.
Deprem esnasında hemen evden çıkılmalıdır.
Deprem esnasında balkon ve asansör gibi yerlere
gidilmemelidir.
Deprem öncesinde aile bireyleri ile ortak buluşma
noktası belirlenmelidir.
İfade

Doğru

Yanlış

İfade
Doğru
8. Volkanik patlamalar önceden tespit edilebildiğinden, volkanik arazilere yakın yerleşim yerleri tahliye
edilerek can kaybı azaltılabilir.
9. Volkanik arazilerde verimli tarım alanları oluşturulabilir.
10. Volkanik patlamalar sonucu depremler meydana
gelebilir.

Yanlış

5.
6.
Sel

Volkanik patlama

Yanlış

7.

Ülkemizde ani kar erimeleri nedeni ile sel taşkınlarının en fazla görüldüğü mevsim ilkbahardır.
Oluşan seller tarım alanlarını besleyerek sebze ve
meyve fiyatlarının düşmesine neden olur.
Akarsu kenarları ve sel tehlikesi bulunan yamaçlar
ağaçlandırılarak oluşabilecek taşkınlar önlenmelidir.

İfade

Doğru

Yanlış

İfade
Doğru
14. Hortum sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesi sonucu oluşur.

Yanlış

11. Eğimin fazla olduğu yerlerde heyelan riski daha

Heyelan

Hortum

azdır.
12. Karadeniz kıyıları, dağların eğiminin fazla olması ve yüksek yağış alması sebebiyle ülkemizde
heyelanın en fazla görüldüğü yerdir.
13. Ormanların yok edilmesi ve madencilik çalışmaları heyelanı tetikler.

15. Dışarıdayken yaklaşan bir hortumla karşılaşıldığında, köprü ve üst geçitlere çıkılarak önlem alınmalıdır.
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FEN BİLİMLERİ
İfade

Doğru

Yanlış

Kasırga

sırgalara maruz kalmaktadır.
17. Kasırga sırasında oluşan hasarları onarmak için
dışarı çıkılmalıdır.
18. Kasırgaların hızı fırtınalardan daha fazladır.

B. Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki
boşluklara yazınız.

volkanik
patlama

hortum

heyelan

fay

sel

lav

deprem

doğal
afet

bitki
örtüsü

kasırga

1. Yer altında çok yüksek sıcaklıkta bulunan magmanın yer kabuğundaki açıklıklardan püskürerek yer
üstüne çıkmasına ………………………………………denir.
2. Rüzgarların çarpışarak girdap oluşturması sonucu meydana gelen hava olayına ……............denir.
3. Belirli bir bölgede bulunan toprağın tamamının veya bir kısmının su altında kalmasına …………denir.
4. Yer kabuğundaki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin yeryüzüne sarsıntı olarak
çıkmasına ……………..denir.
5. Yıkıcı doğa olaylarından korunmak için ………………………..korunmalıdır.
6. …….....…………..toprağın yağışların etkisiyle dağ ve tepelerden, dik yamaçlardan taşınmasıyla oluşur.
7. …………………yer kabuğunda oluşan çatlaklara verilen isimdir.
8. Kendiliğinden meydana gelen can veya mal kaybına neden olan olaylara……………………denir.
9. Hızları saatte 120 km veya daha fazla olabilen kuvvetli rüzgarlara……………….denir.

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

16. Ülkemiz okyanusa kıyısı olduğu için şiddetli ka-

10. Yanardağ patlamalarında ortaya çıkan yüksek sıcaklıktaki erimiş maddeye……………….adı verilir.
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FEN BİLİMLERİ
C. Çerçeveler içinde verilen ifadeleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. İfade doğru ise “D” yönünde, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyerek hangi çıkışa ulaşılacağını bulunuz.
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Doğal afetler,
alınacak tedbirler
ile önlenebilir.

Y

D

Toprağın üzerini
kaplayan ani,
düzensiz, büyük
su taşkınlarına
sel denir.

Yangınlar,
önlenebilir
doğal afetlerdir.

Y

D

Sıcak ve nemli hava
ile soğuk havanın
şiddetle yer değiştirmesiyle oluşan,
kendi etrafında
dönen rüzgârlara
hortum denir.

D
1

Y
2

Y

D

Doğada insan
kontrolü dışında
meydana gelen,
can ve mal kaybına
neden olan doğa
olaylarına yıkıcı
doğa olayları denir.

Deprem esnasında
en yakın asansör ya
da merdiven ile bina
terk edilmelidir.

Depremler,
gerekli önlemler
alınmadığı zaman
büyük felaketlere
neden olabilecek
yıkıcı doğa olaylarındandır.

D

Y

D

Y

D

3

4

5

6

7

Y
8
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Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
Ülkemiz önemli ve büyük bir deprem kuşağının içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple depremle yaşamayı öğrenmeli ve ona göre yaşamalıyız. Aşağıda deprem sonrasını gösteren bir fotoğraf yer almaktadır.

Aşağıdaki önlemlerden hangisi deprem sonrasında fotoğraftaki gibi bir görüntünün oluşmasını
önleyemez?
A) Binaları sağlam zemin üzerine yapmak
B) Binaların yapımında doğru ve yeterli malzeme kullanmak
C) Evde tehlike oluşturacak eşyaların duvara sabitlemek
D) Depreme karşı dayanıksız bulunan binaları yıkıp yeniden yapmak

2. Yıkıcı doğa olaylarına depremler, volkanik patlamalar, seller, heyelanlar, hortum ve kasırgalar örnek
verilebilir. Yıkıcı doğa olaylarından korunmak için alınabilecek birçok önlem vardır.
Bir yıkıcı doğa olayından korunmak için alınması gereken önlemler;
• Doğal bitki örtüsü korunmalı, eğimli yerler ağaçlandırılmalıdır.
• Dik yamaçlara su kanalları açılarak suyun kolay bir şekilde akması sağlanmalıdır.
• Uyarıcı levhalar yerleştirilmelidir.
• Setler (istinat duvarı) yapılmalıdır.
şeklinde verilmektedir.
Metinde önlemleri verilen yıkıcı doğa olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deprem		

B) Volkanik patlama		

C) Sel		

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1.

D) Heyelan
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3. Türkiye’de çok sık görülen yıkıcı doğa olaylarından birisi olan sel, büyük ölçüde can ve mal kaybına
neden olmaktadır. Ülkemizde 1940-2006 yılları arasında yaşanan sel olaylarının mevsimsel dağılımları
aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.
İLKBAHAR
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MARMARA %9
DOĞU
ANADOLU %24

EGE %9
AKDENİZ %10

KARADENİZ %12
İÇ
ANADOLU %22
GÜNEY DOĞU
ANADOLU %14

KIŞ
MARMARA %28
EGE %22

DOĞU
ANADOLU %2
KARADENİZ %3
İÇ
ANADOLU %8

AKDENİZ %29

GÜNEY DOĞU
ANADOLU %8

Mevsimlere göre farklılık gösteren sel felaketi ile ilgili aşağıda verilen yorumlardan hangisi yapılabilir?
A) Bölgelerin aldıkları yağış miktarı, yıl içerisinde farklılık gösterir.
B) Sel felaketine neden olan en büyük etken, yağmur yağışlarıdır.
C) Mevsimlerin değişimi, bölgelerin sel felaketine uğrama durumunu etkiler.
D) Türkiye’de yıl içinde sel felaketinin en çok yaşandığı bölge, Akdeniz bölgesidir.
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4. Heyelan, kaya, döküntü veya toprak kütlesinin bir yokuştan aşağı hareketi olarak tanımlanır. Heyelanlar, eğimi oluşturan toprak malzemelerinin gücünü aştığında meydana gelir.
Toprak tabakasının belirli bir süreç içerisinde rüzgâr ve yağış etkisiyle aşınmasına erozyon denir. Türkiye’de doğal afetler konusu içinde yer alan erozyon, İç Anadolu (özellikle Konya ve Tuz Gölü civarı) ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde rüzgâr erozyonu, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de akarsu erozyonu olarak karşımıza çıkar. Türkiye’de en az erozyon bitki örtüsü bakımından zengin bir bölge olan Karadeniz
Bölgesi’nde görülür.

Birbiriyle sıkça karıştırılan iki kavram olan heyelan ve erozyon ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Heyelan oluşumunda eğimin etkisi erozyona göre daha fazladır.
B) Heyelan sonucunda toprak tabakası inceldiği için çölleşme başlar.
C) Erozyon yavaş gerçekleşen bir olayken, heyelan ani olarak meydana gelir.
D) Erozyon oluşumunda bitki örtüsünün yetersizliği önemli bir faktördür.

5. Katrina Kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en yıkıcı ve en ölümcül kasırgalarından biri olmuştur. Katrina, 23 Ağustos 2005 günü oluşmaya başlayarak Meksika körfezi kıyısının kuzeyi boyunca
uğradığı yerlerde büyük hasarlara sebep oldu. Kasırganın neden olduğu can kaybı ve maddi zarar, en
fazla New Orleans’ta meydana geldi. Farklı bölgelerde bulunan 53 set koruma sistemi başarısız oldu
ve Louisiana’yı sel bastı. Kasırga, Mississipi kıyısının karşısında ve Alabama’da şiddetini artırdı, öyle ki
kasırga merkezinin hızı saatte 160 km olarak ölçüldü. Florida Valisi, olağanüstü hal ilan ederek sığınaklara gitme emri verdi. Risk altındaki bazı ilçeler boşaltılarak okullar tatil edildi. Fırtına dalgası, kıyılarda
plaj erozyonuna sebep oldu.
Verilen metinden yararlanarak;
I. Kasırga, sel ve erozyon gibi diğer doğa olaylarına da sebep olabilir.
II. Hızı saatte 160 km ve üstü olabilen kuvvetli rüzgarlara kasırga denir.
III. Doğal afetlere karşı alınan önlemler yetersiz kalabilir.

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

FEN BİLİMLERİ

ifadelerinden hangilerine ulaşabilir?
A) I ve II.		

B) I ve III.		

C) II ve III.		

D) I, II ve III.
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6. Endonezya’nın Cava Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Merapi Yanardağı’ndaki patlama sabah 05.21’de oldu ve 180 saniye sürdü. Bölge yetkilileri, patlamada püsküren kül
ve dumanın yanardağın kraterinden 2 bin metre yükseliğe kadar çıktığını bildirdi. Öte yanda meydana
gelen iki patlama nedeniyle Magelang bölgesine bağlı yerleşim alanlarında kül yağmuru oluştu. Cava
Adası’ndaki Merapi Yanardağı’nın daha önceki yıllarda da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını
kaybetmişti.  
Yukarıda verilen habere göre yanardağlar ile ilgili hangi çıkarıma ulaşılamaz?
A) Yanardağ patlamalarında can kaybı yaşanabilmektedir.
B) Yanardağ patlamaları sonucunda o bölgede hava kirliliği meydana gelebilmektedir.
C) Yanardağ patlamalarından sonra bölgeye yağmur olarak kül yağabilmektedir.
D) Yanardağ patlamaları önceden tahmin edilerek yöre halkı uyarılmaktadır.

7. Fen bilimleri dersinde Ali Öğretmen, öğrencilerine ’’Deprem nasıl bir doğa olayıdır?’’ şeklinde bir soru
soruyor. Aydan ve Gökhan’ın bu soruya verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir.

Deprem aniden oluşarak
can ve mal kaybına yol
açabilir.

Deprem insan faaliyetleri
sonucu oluşan bir doğa
olayıdır.

Buna göre öğrencilerin verdikleri cevapların doğru olma durumuyla ilgili hangi seçenek doğrudur?
A) Her iki öğrencinin cevabı da doğrudur.
B) Yalnız Aydan’ın cevabı doğrudur.
C) Yalnız Gökhan’ın cevabı doğrudur.
D) Her iki öğrencinin cevabı da yanlıştır.
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Havadaki kirlilik yoğunluğu
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Buna göre;
I. Trafik yoğunluğunun azalması
II. İnsanların doğaya verdikleri zararın azalması
III. Fabrikalardaki üretimin azalması
etkenlerinden hangileri hava kirliliğinin azalmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I.
9.

B) I ve III.

C) II ve III.

•
•
•
•

D) I, II ve III.

Çevre kirliliği
Orman yangınları
Tarımda kimyasal madde kullanımı
Aşırı avlanma

Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri yukarıdaki gibi tahtaya yazan Hülya Öğretmen, öğrencilerinden bu
faktörlerin biyoçeşitliliği nasıl tehdit ettiğini örneklerle açıklamasını istiyor.
Öğrencilerin verdiği örneklerden hangisinde hata yapılmıştır?
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8. Koronavirüs Önlemleri Çin’de Hava Kirliliğini Azalttı
NASA tarafından alınan uydu görüntüleri Çin’deki hava kirliliğinde çok büyük düşüş yaşandığını gösteriyor. Yaşanan bu değişim, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulamasına ve diğer önlemlere bağlanıyor.

A) Orman yangınları sonucunda yaşam alanları orman olan birçok canlı türü yok olur.
B) Marmara denizine bırakılan civa elementi, deniz canlılarını olumsuz etkiler.
C) Domates yiyen bir böcek türü için kullanılan ilaçlar, domates üretimindeki verimi arttırmıştır.
D) İnci kefalinin yumurtlama döneminde avlanması, bu canlı türünün geleceğini tehdit eder. .
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10. Meydana gelen bir tanker kazası sonucu petrol denize karışarak denizi kirletmiştir. Deniz kirliliği öncesinde ve sonrasında canlı türlerinin sayıları Tablo 1 ve Tablo 2’de göstermiştir.
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TANKER KAZASI ÖNCESİ DENİZDEKİ CANLI SAYISI
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Tablo 1

TANKER KAZASI SONRASI DENİZDEKİ CANLI SAYISI
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CANLI TÜRLERİ
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Tablo 2
Tablolar incelendiğinde, aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) E türü kirlilikten olumlu yönde etkilenmiştir.
B) Kirlilikten en çok D canlı türü etkilenmiştir.
C) A ve B türünün canlı sayıları aynı miktarda azalmıştır.
D) C türü kirlilikten olumsuz yönde etkilenmiştir.
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Eğer orman yangınlarına zamanında müdahale edilebilirse, ağaç kökleri ve toprak yanmaktan kurtarılabilir. Ancak toprak yanarsa, üç yıl boyunca yanan toprakta hiçbir bitki yetiştirilemez. Toprak bu süre
boyunca dinlenmeye bırakılır. Ormanda bulunan canlılar da zarar görür ve ormanı terk etmek zorunda
kalır.
Verilen seçeneklerden hangisi orman yangınlarının sonuçlarından biri değildir?
A) Orman yangınları var olan canlı çeşitliliğinin artmasını sağlar.
B) Orman yangınları toprağın verimliliğini yitirmesine sebep olur.
C) Ormanların yok olması, doğal afetlerin verdiği zararları artırır.
D) Yangında zarar gören ağaçların böceklere karşı dirençleri azalır.

12. Ender bulunan, sadece o bölgeye has bitkilere endemik bitkiler adı verilir. Avrupa’da Yunanistan 800
ile en fazla endemik türe sahip iken bu rakam ülkemizde 3708’dir. Ülkemiz tüm Avrupa’da bulunan bitki türlerinin % 75’ine sahiptir. Tüm bu yönleriyle Türkiye, biyolojik çeşitlilik bakımından bir kıta özelliği
göstermekte olup dünyada eşsiz bir yere sahiptir. Ülkemizde yetişen endemik bitkilerden 1500 tanesi
yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Bölgelere göre endemik tür sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Coğrafi Bölge

Endemik Tür Sayısı

Akdeniz Bölgesi

750

Doğu Anadolu Bölgesi

380

Orta Anadolu Bölgesi

275

Karadeniz Bölgesi

220

Ege Bölgesi

160

Marmara Bölgesi

70

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

35

Ülkemizdeki endemik bitki türleri ile ilgili verilen bilgilere göre,
I. En fazla endemik türe sahip bölge Akdeniz Bölgesi, en az endemik türe sahip bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir.
II. Türkiye’deki endemik bitkilerin bazılarının nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
III. Ülkemizin endemik bitki varlığı Avrupa ülkelerinin toplamının üç katı kadardır.
ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.
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11. Son yıllarda artan orman yangınları ağaçlara, bitki örtüsüne ve ormanda yaşayan birçok canlıya ciddi
zararlar vermektedir.

D) I, II ve III.
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13. Dünya’nın birçok bölgesinde biyoçeşitlilik farklı çevresel nedenlerle ciddi tehdit altındadır. İlerleyen
yıllarda küresel ısınmanın yoğun etkisiyle bu tehdidin daha da artması beklenmektedir.
Aşağıdaki grafikte Dünya’da nesli tehlikede olan bazı canlı türleri verilmiştir.
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Memeliler

Kritik

Kuşlar

Tehlikede

Sürüngenler

Eğilimli

Suda ve karada
yaşayanlar
Balıklar
Böcekler
Yumuşakçalar
Bitkiler
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Verilen bilgilere göre;
I. Dünya’da nesli tükenme tehlikesi en az olan canlı grubu böceklerdir.
II. Dünya’da birçok canlı türü, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
III. Suda ve karada yaşayan canlıların nesli tükenme tehlikesi, kuşlardan daha azdır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

14. Ülkemizdeki kullanılabilir su varlığının kişi başına ve sektörlere düşen payları grafiklerde gösterildiği
gibidir. Kişi başına düşen su miktarı yıllık 1.000m3 ve altında olan ülkeler su fakiri kabul edilir.
Kişi başına düşen su miktarı

Sektörlere göre su tüketimi

3850

71

1500

7

975

19

5

İçme suyu
1960

2020

2030

21

Sanayi

2020

30

Tarım
2030

Aşağıdakilerden hangisi gelecekte kullanılabilir su sıkıntısı yaşamamak için alınması gereken önlemlerden biri olamaz?
A) Atık suların arıtılarak tarımda kullanılması
B) Suyun günlük yaşamda tasarruflu kullanılması
C) Tarımsal faaliyetlerden vazgeçilmesi
D) Sanayi atıklarının suya karışmasının önlenmesi
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A

B

C
Ç

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Cevap Anahtarı
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