
ŞEHİRLER - ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ

10. Şeh rler n etk  alanları küresel olab ld ğ  g b  böl-
gesel boyutlarda da olab lmekted r.

 Buna göre aşağıdak  şeh rlerden hang s n n 
etk  alanı yanlış ver lm şt r?

Şeh r Etk  alanı

A) Tahran Orta Doğu ve Asya kıtası
B) Jakarta Güney ve Güneydoğu Asya
C) Well ngton Okyanusya kıtası
D) K ev Baltık Havzası
E) Mex co C ty Amer ka kıtası

7. Küresel etk ye sah p şeh rler n genell kle ge-
l şm ş ülkelerde yer alması aşağıdak lerden 
hang s yle l şk lend r leb l r?

A) Nüfus m ktarlarının fazla olmasıyla

B) Yoğun göç almalarıyla

C) Ekonom k faal yetler n n tel ğ yle 

D) Yüzölçümler n n gen ş olmasıyla

E) Başkent olmalarıyla

6. I. 1900’lü yıllarda küçük b r balıkçı ve l man ka-
sabasıyken petrol sayes nde gel şerek alışve-
r ş ve tur zm kent  hal ne gelm şt r.

 II. Thames Nehr  kenarında kurulmuş küçük b r 
şeh rken tar h  ve kültürel görüntüsü, s yas  ve 
ekonom k etk s , ulaşım ve f nans merkez  ol-
ması neden yle küresel etk ye sah p olmuştur.

 III. “Doğunun Başkent ” anlamına gelen şeh r son 
teknoloj , b lg , f nans, kültür ve moda g b  ca-
z be merkezler n n toplandığı b r yer hal ne gel-
m şt r.

 Yukarıdak  özell klere sah p olan şeh rler aşa-
ğıdak lerden hang s nde doğru ver lm şt r?

I II III

A) Tokyo Duba Seul
B) Duba Par s Şangay
C) Tahran Oxford Tokyo
D) Essen Roma Pek n
E) Duba Londra Tokyo

8. Tar hsel süreçte şeh rler n nüfusunun hızla art-
ması aşağıdak lerden hang s yle en az lg l d r?

A) Üret m faal yetler n n artmasıyla

B) Takas yoluyla t caret n başlamasıyla

C) Yönet c  ve asker sınıfının ortaya çıkmasıyla

D) Sanay  Devr m 'yle

E) Doğum oranlarının artmasıyla

9. Sanay leşme, şeh rleşme ve göç olguları b rb rle-
r  le sürekl  etk leş m hal nded r. 

 Buna göre, aşağıda ver len şeh rler n hang -
s nde bu etk leş m n yoğun olduğu söylene-
mez? 

A) Düsseldorf B) Manchester C) İzm t

              D) Cambr dge               E) Bombay

11. Sanay leşmen n yaşandığı yerlerde göçe bağlı 
olarak şeh rleşme hız kazanmakta, bu durum b r-
çok sorunu da ortaya çıkarmaktadır.

 Aşağıdak lerden hang s  bu sorunlardan b r  
değ ld r?

A) İk nc l ve üçüncül sektörler n gel şmes

B) Tarım ve orman araz ler n n yerleşmeye açıl-
ması

C) Sanay  tes sler yle konutların ç çe bulunması

D) Arsa ve konut f yatlarının artması

E) Çevre sorunlarının yaşanması
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2. Aşağıdak lerden hang s  üret m faal yetler n  
etk leyen doğal faktörlerden b r  değ ld r?

A) İkl m B) Yer şek ller  C) Teknoloj

      D) Ham madde           E) Enerj  kaynakları 

4. Kahven n ana vatanı Et yopya’nın Kaffa Böl-
ges  olmasına rağmen dünyanın farklı ülkele-
r nde de üret lmeye başlanmasında aşağıda-
k lerden hang s  etk l  olmuştur?

A) İkl m koşullarının elver şl  olması

B) Sanay n n gel şmes

C) Ulaşım teknoloj ler n n gel şmes

D) Kolay bozulmaması

E) Kahveye olan taleb n artması

6. Aşağıdak  ekonom k faal yetlerden hang s  ham 
madden n yakınında yapılmak zorunda değ l-
d r?

A) Şeker üret m

B) Pamuklu dokuma

C) Mandıracılık

D) Yaş çay üret m

E) Ç mento malatı

1. I. Mal ve h zmetler n kullanılması

 II. Mal ve h zmetler n kullanılab l r duruma get r l-
mes

 III. Mal ve h zmetler n tüket c ye ulaştırılması

 Yukarıda ver len ekonom k faal yetler n türler -
ne göre sıralanışı aşağıdak ler n hang s nde 
doğru olarak ver lm şt r?

I II III

A) Üret m Tüket m Dağıtım
B) Dağıtım Tüket m Üret m
C) Tüket m Üret m Dağıtım
D) Üret m Dağıtım Tüket m
E) Dağıtım Üret m Tüket m

5. l. Temel ht yaçlar

 ll. Gel r düzey

 lll. Tarımsal faal yetler

 lV. İş gücü

 Tüket m sürec nde, yukarıdak  unsurlardan 
hang ler  daha etk l d r?

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

              D) II ve IV               E) III ve IV

3. Et tüket m ne olan taleb n g derek artmasına bağ-
lı olarak yen  ş kolları ortaya çıkmıştır.

 Aşağıdak lerden hang s  bu ş kollarından b -
r s  değ ld r?

A) Soğuk hava depoları

B) Modern ambalajlama

C) Soğutuculu taşımacılık

D) Mera hayvancılığı

E) Konserve malatı



EKONOMİK FAALİYETLER

10. Aşağıdak lerden hang s  kl m n üret m ve tü-
ket m üzer ndek  etk s ne örnek olarak göste-
r lemez?

A) Sıcaklıkların düşmes yle b rl kte kışlık g ys le-
re olan taleb n artması

B) Mera hayvancılığında süt üret m n n yağışla-
ra paralell k göstermes

C) Kuraklığın etk l  olduğu dönemlerde sebze ve 
meyve f yatlarının artması

D) Su, güneş ve rüzgâr le çalışan enerj  santral-
ler ndek  üret mde değ ş kl k yaşanması

E) Patates n ana vatanı dışındak  bölgelerde da-
ha fazla üret lmes

9. Aşağıdak lerden hang s  beşer  unsurların tü-
ket m üzer ndek  etk s ne örnek göster lemez?

A) Modanın her yıl değ şmes yle g y m sektörü-
nün sürekl  canlı kalması

B) Kış last ğ n n yasal zorunluluk hal ne get r lme-
s  sonucu f yatlarının yükselmes

C) Reklam ve let ş m sektörünün gel şmes yle 
akıllı telefon ve tablet satışlarının artması

D) Aşırı sıcak geçen yaz mevs m n n kl ma satış-
larını arttırması

E) Özel tüket m verg ler n n düşmes ne bağlı ola-
rak otomot v satışlarının artması

7. B r ürünün ht yaçtan fazla üret lmes nde,

 I. kullanım alanının yaygın olması

 II. tüket m n n fazla olması

 III. kısa sürede bozulab lmes

 IV. t car  değer n n yüksek olması

 durumlarından hang ler  daha fazla etk l d r?

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

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

12. Aşağıdak lerden hang s  tüket m n üret me et-
k s ne örnek göster lemez?

A) Del  dana hastalığının yaşandığı dönemlerde 
kırmızı et tüket m n n azalması

B) P r nç, mısır ve buğdayın üret m n n yaygın ol-
ması

C) Mandıracılığın ve kümes hayvancılığının bü-
yük şeh rler n etrafında gel şme göstermes

D) Beyaz eşya üret m n n artmasıyla b rl kte f yat-
ların ucuzlaması

E) Norveç ve Japonya’da balıkçılığın öneml  b r 
sektör hal ne gelmes

8. Günümüzde akıllı telefonlarla çalışab len sanal 
gerçekl k ürünler n n yaygınlaşması akıllı telefon-
ların satışını yen den arttırmıştır.

 Bu durum üret m ve tüket m üzer nde aşağı-
dak lerden hang s n n etk s ne örnekt r?

A) Teknoloj  B) Temel ht yaçlar C) İş gücü

                 D) Moda                  E) Reklam

11. Tarım ve hayvancılıkta bozulab l r ürünler n uzak 
üret m alanlarından pazarlara ulaştırılab lmes  ç n 
özel taşıma ve paketleme s stemler ne ht yaç var-
dır.

 Aşağıdak  ürünlerden hang s  ç n böyle b r zo-
runluluk yoktur?

A) Süt B) Balık C) Tahıl 

              D) Sebze               E) Et ürünler
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2. I. Japonya

 II. Ürdün

 III. Venezuella

 IV. Azerbaycan

 Yukarıda ver len ülkelerden hang ler nde pet-
rol öneml  yeraltı kaynaklarından b r d r?

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

              D) II ve IV              E) III ve IV

1. Yalnızca doğal süreçlerle oluşmuş, mal ve h zmet 
üret m  ç n gerekl  olan kaynaklara doğal kaynak 
den r. Teknoloj dek  gel şmeler doğadak  kaynak-
ların tüket m n  de hızlandırmıştır.

 Aşağıdak lerden hang s nde tükenmeyen (ye-
n leneb l r) kaynaklar b rl kte ver lm şt r?

A) Petrol, rüzgâr, orman

B) Su, rüzgâr, güneş

C) Petrol, su, orman

D) Kömür, petrol, doğal gaz

E) Petrol, güneş, su

3. I. Rüzgâr

 II. Petrol

 III. Jeotermal enerj

 IV. Su gücü

 Yukarıdak  doğal kaynakların hang ler nden 
yararlanma olanağı, kl m koşullarına bağlı ola-
rak değ ş kl k göster r?

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

              D) II ve III                E) III ve IV

5. I. Sınırlı kaynakların yanı sıra b l m ve teknoloj -
dek  yeters zl k, ş gücü ve sermayen n azlığı 
neden yle ger  kalmış,

 II. Doğal kaynak bakımından zeng n olmasına 
rağmen yeter nce gel şemem ş,

 III. Sah p olduğu zeng n doğal kaynaklar, tekno-
loj , ş gücü ve sermaye b r k m  sayes nde ge-
l şm ş

 ülkelere örnekler aşağıdak lerden hang s nde  
doğru olarak ver lm şt r?

I II III

A) Moğol stan N jerya Rusya
B) Moğol stan Rusya Japonya
C) Rusya Japonya Moğol stan
D) Rusya Moğol stan Japonya
E) Japonya Moğol stan Rusya

4. Amer ka B rleş k Devletler , kömür ve petrol g b  
enerj  kaynaklarının üret m nde dünyada lk sıra-
da yer almasına rağmen, aynı zamanda bu ürün-
ler  en çok thal eden ülked r.

 Aşağıdak lerden hang s  bu durumun neden-
ler nden b r d r?

A) Üret m mal yetler n n yüksek olması

B) Ürett ğ  enerj  kaynaklarının düşük kal tede ol-
ması

C) Dünya petrol ve kömür t caret nde etk n ol-
ması

D) Ülke ç ndek  üret m alanlarının tüket m alan-
larına uzak olması

E) Enerj  tüket m n n fazla olması
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9. Teknoloj k gel şmelere bağlı olarak aşağıdak -
lerden hang s nde artış meydana gelmez?

A) Mal ve h zmetler n üret m nde

B) İst hdam alanlarında

C) Yaşam standardında

D) Çevre sorunlarında

E) İş gücü ht yacında

10. Aşağıdak lerden hang s  teknoloj n n sağladı-
ğı yararlardan b r  değ ld r?

A) Yapay zeka sayes nde mak neler n karmaşık 
problemlere nsanlar g b  çözümler üretmes

B) İnternet hızının gün geçt kçe artmasıyla b lg -
lere daha kısa sürede ulaşılması

C) Mak neleşme le topraktak  ürünün kısa süre-
de toplanması 

D) Elektr kl  otomob ller n n yaygınlaşmasıyla fo-
s l yakıt tüket m n n azalması

E) Tıbb  c hazların ve let ş m araçlarının manye-
t k etk ler n n bulunması

7. Teknocoğrafya, tekn k ve coğrafyanın b rb r ne 
yaptığı etk y  araştırır ve malatın çevre koşulları-
na uygunluğunu ele alır.

 Buna göre, aşağıdak lerden hang s  teknocoğ-
rafyanın araştırma alanına g rmez?

A) Yalıtım malzemeler

B) Soğutmalı taşımacılık

C) Organ k tarım uygulamaları

D) Paslanmaz çel k üret m

E) Isıya dayanıklı cam

6. Aşağıdak  doğal kaynak - ülke eşleşt rmeler n-
den hang s  yanlıştır?

A) Bahreyn  ®  Petrol

B) Brez lya  ®  Orman ürünler

C) Güney Afr ka  ®  Altın, elmas

D) Hollanda  ®  Güneş enerj s

E) Japonya  ®  Den z ürünler

8. 

 Yukarıdak  har tada göster len taralı bölge, aşa-
ğıdak lerden hang s n n üret m alanı değ ld r?

A) Taş kömürü

B) Doğal gaz

C) Petrol

D) Jeotermal enerj

E) Orman ürünler

11. Küreselleşme hareketler , geleceğ n ekonom k ya-
pısını büyük oranda değ şt recekt r.

 Buna göre geleceğ n ekonom s nde aşağıda-
k  sektörlerden hang s n n payının daha fazla 
olacağı söyleneb l r?

A) H zmet sektörü

B) Sanay  ve t caret

C) Tarım ve hayvancılık

D) Maden ve enerj  üret m

E) İnşaat ve taşıt araçları üret m
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1. Anadolu’nun tar h  çağlardan t baren çeş tl  
uygarlıkların kurulduğu ve gel şt ğ  b r alan ha-
l ne gelmes nde aşağıdak lerden hang s  etk -
l  olmamıştır?

A) Ver ml  tarım topraklarının bulunması

B) Su kaynakları bakımından zeng n olması

C) İkl m şartlarının elver şl  olması

D) Ortalama yükselt s n n fazla olması

E) Coğraf  konumunun elver şl  olması

4. Aşağıdak  Anadolu meden yetler nden hang -
ler n n kurulduğu yer yanlış ver lm şt r?

A) Urartular   Van Gölü çevres

B) Fr gyalılar   Ankara - Esk şeh r çevres

C) H t tler   Orta Anadolu

D) L dyalılar   Ged z ve Küçük Menderes

E) İyonlar   Antalya - Mers n kıyıları

5. Anadolu’da lk çağlarda kurulan İyon ve Fen -
kel ler n den zc l kle, Urartuların hayvancılık-
la, H t tler n tarım ve hayvancılıkla, L dyalıla-
rın se t caretle uğraşmalarında;

 I. coğraf  konum

 II. yer altı zeng nl kler

 III. kl m ve jeomorfoloj k koşullar

 IV. b tk  örtüsü

 faktörler nden hang ler n n etk s  daha fazla-
dır?

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

              D) II ve IV               E) III ve IV

2. Anadolu’nun lk çağlardan t baren b rçok uygarlı-
ğa ev sah pl ğ  yapması ve her kurulan devlet n 
Anadolu’da bıraktığı kültürel m ras, Anadolu’yu b r 
müze hal ne get rm şt r.

 Buna göre aşağıdak lerden hang s  Anadolu 
Meden yetler ne a t b r eser değ ld r?

A) Sels us Kütüphanes

B) Yazılıkaya Kabartması

C) İnce M narel  Medrese

D) Sart S nagogu

E) Zeus Heykel

3. İlk çağlardan t baren Anadolu’da H t tler, İyonlar, 
Urartular, Fr gler, L dyalılar g b  çok sayıda uygar-
lık kurulmuştur.

 Aşağıdak lerden hang s  bu meden yetlere a t 
merkezlerden b r  değ ld r?

A) Tuşpa B) Hattuşaş C) İskender ye

             D) Sard               E) Gord on

6. Türk ye’de aşağıdak  araz lerden hang s n n 
kullanım şekl  yanlış ver lm şt r?

Araz Kullanım şekl

A) Ovalar Tarım
B) Platolar Tarım ve hayvancılık
C) Kıyılar Tur zm, den z ulaşımı
D) Göller Atık depolama
E) Vad ler Enerj  üret m , geç t
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7. 

 Yukarıdak  har tada numaralandırılmış yöreler-
den hang s ne a t araz  kullanımı yanlış ver l-
m şt r?

A) l. yörede tarımın yanı sıra sanay  faal yetler  
ve yerleş m b r mler  de yoğunlaşmıştır.

B) ll. yörede ulaşım ağının gel şmes yle b rl kte 
kıyı kes mlerdek  araz ler tur st k tes sler n ya-
pımına ayrılmıştır.

C) lll. yöre kar kalınlığının fazla ve topoğraf k şart-
ların uygun olması neden yle kış sporları ama-
cıyla kullanılmaktadır.

D) lV. yörede dağlar arasındak  çok sayıdak  alan 
baraj sahası olarak kullanılmıştır.

E) V. yöre orman ve yayla tur zm  amacıyla kul-
lanılmaktadır.

"""

"""

"#

#

10. Türk ye’de aşağıdak lerden hang s  yanlış ara-
z  kullanımına örnekt r?

A) Uludağ, Erc yes ve Palandöken g b  kar kalın-
lığı ve topoğraf k koşulları uygun dağlarda kış 
sporları ç n tes sler n yapılması

B) D lovası, Çayırova, İzm t ve Çukurova’nın ta-
rıma elver şl  araz ler ne endüstr  tes sler n n 
kurulması

C) Bafra, Ged z, S l fke g b  delta ovalarında çe-
ş tl  endüstr yel tarım ürünü yet şt r lmes

D) Yüksek ve engebel  alanlardan oluşan Taşel  
ve Teke platolarında küçükbaş hayvancılığın 
yoğun olarak yapılması

E) Dağlık sahalardak  bazı araz ler n maden çı-
karma ve şleme amacıyla kullanılması

9. Aşağıdak  tabloda Türk ye araz ler n n eğ m duru-
mu ve ülke topraklarına oranları göster lm şt r.

Eğ m değer  
(%)

Toplam yüzöl-
çüme oranı (%)

Özell ğ

0-5 8,5
Düz ve haf f 

eğ ml

5-10 12,8
Orta eğ ml , 
haf f dalgalı

10-15 16,2 Çok eğ ml

15’ten fazla 62,5 Sarp

 Buna göre Türk ye araz s yle lg l  aşağıdak  
yargılardan hang s ne ulaşılamaz?

A) Düz ve haf f eğ ml  araz ler n oranı en azdır.

B) Türk ye’n n büyük b r bölümü sarp araz lerden 
oluşmuştur.

C) Ülke yüzölçümünün yaklaşık % 20’l k kısmın-
da yer şek ller  sade yapıdadır.

D) Çok eğ ml  ve sarp araz ler n çokluğu erozyon 
ş ddet n  arttırmıştır.

E) Çok eğ ml  yerler haf f eğ ml  yerlerden daha 
azdır.

8. 

 Yukarıdak  har tada koyu renkle göster len alan-
ların tamamında aşağıdak  faal yetlerden han-
g s  yapılmaktadır?

A) Kış tur zm

B) Büyükbaş hayvancılık

C) Ormancılık

D) Seracılık

E) Taş ocakları şletmec l ğ
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1. Türk ye’n n aşağıdak  coğraf  konum özell k-
ler nden hang s n n ekonom ye olan katkısı 
yanlış ver lm şt r?

Coğraf  konum
özell ğ

Ekonom ye
katkısı

A) Üç tarafının den z-
lerle çevr l  olması

Den z ulaşımında bo-
ğazların kullanılması

B) Stratej k yeraltı 
kaynaklarına sah p 
olması

Maden hracatından 
gel r elde ed lmes

C) Farklı mevs mler n 
yaşanması

Tarım ve tur zm faal -
yetler n n çeş tl l k gös-
termes

D) Asya ve Avrupa 
arasında yer alması

Trans t t caret n gel ş-
m ş olması

E) Doğu-Batı meden -
yetler n n buluşma 
noktasında olması

Enerj  taşımacılığında 
öneml  b r kor dor ol-
ması

4. 

 Yukarıdak  graf klerde 1970 le 2015 yıllarında Tür-
k ye’dek  m ll  gel r n sektörlere dağılımı ver lm ş-
t r.

 Graf ktek  b lg lere göre, aşağıdak lerden han-
g s ne ulaşılamaz?

A) Tarım sektörünün ekonom dek  payı azalmıştır.

B) Tarım dışı sektörler gel şme gösterm şt r.

C) En fazla artış h zmetler sektöründe gerçekleş-
m şt r.

D) Ekonom k anlamda büyüme gerçekleşm şt r.

E) Türk ye’de tarımsal üret m m ktarı azalmıştır.
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3. Türk ye ekonom s nde aşağıdak lerden han-
g s  1980’den sonrak  döneme a t gel şmeler-
den b r  değ ld r?

A) İhracata dayalı ekonom k büyüme hedeflen-
m şt r.

B) Yapılan özelleşt rmelerle m llî gel r artırılmaya 
ve enflasyon düşürülmeye çalışılmıştır. 

C) Enerj , l man g b  büyük sermayel  yatırımların 
devlet tarafından yapılması planlanmıştır

D) Devletç l k pol t kası azaltılarak, özel sektörün 
ekonom ye daha çok katılması sağlanmıştır.

E) Ulaşım ve altyapı çalışmalarına ağırlık ver l-
m şt r.

2. 

 Yukarıdak  tabloda şaretlenen uygulamaların 
yapıldığı dönemler aşağıdak lerden hang s n-
de ver lm şt r?

I II III

A) 1980 sonrası 1923-1929 1960-1980

B) 1980 sonrası 1950-1960 1960-1980
C) 1960-1980 1923-1929 1980 sonrası
D) 1960-1980 1930-1950 1980 sonrası
E) 1950-1960 1923-1929 1960-1980

I II III
Serbest ekonom  model -
ne geç ld .

â

Teşv k  Sanay  Kanunu çı-
karıldı.

â

Devlet Planlama Teşk la-
tı kuruldu.

â
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6. Aşağıdak lerden hang s  ülkem zde uygulanan 
ekonom  pol t kalarının amaçları ç nde yer al-
maz?

A) Doğal ve beşer  kaynakları en y  şek lde kul-
lanmak

B) Kırsal kes mden kentlere göçü teşv k etmek

C) Dengel  gel r dağılımı oluşturmak

D) İst hdamı artırmak

E) İst krarlı kalkınmayı sağlamak

7. • Devletç l k yoluyla sanay leşme pol t kasına 
geçm şt r.

 • Sümerbank kurulmuştur.

 • M llî Ekonom y  Koruma Kanunu çıkarılmıştır.

 Yukarıdak  ekonom  pol t kaları Türk ye’n n han-
g  dönem nde uygulanmıştır?

A) 1923 – 1929 Dönem

B) 1929 – 1950 Dönem

C) 1950 – 1960 Dönem

D) 1960 – 1980 Dönem

E) 1980’den sonrak  dönem

9. Aşağıdak lerden hang s  Türk ye’de yer şek l-
ler n n dağlık ve engebel  olmasının ekonom -
ye sağladığı katkılardan b r  değ ld r?

A) H droelektr k enerj  potans yel n n yüksek ol-
ması

B) Farklı tur zm faal yetler n n yapılab lmes

C) B tk  örtüsünün çeş tl l k göstermes

D) Yeraltı kaynakları çeş tl l ğ n n fazla olması

E) Çeş tl  hayvancılık faal yetler n n yapılab lmes

8. Aşağıdak lerden hang s , Türk ye’de doğal fak-
törler n ekonom  üzer ndek  etk s ne örnek ola-
rak göster lemez?

A) Çeş tl  tarım ürünler n n yet şt r lmes

B) B tk  örtüsünün bozkır olduğu bölgelerde ko-
yun yet şt r c l ğ n n yapılması

C) Son yıllarda büyük şeh rler n yakınında kümes 
hayvancılığının yaygınlaşması

D) Doğu Karaden z’dek  yaylaların hayvancılık ve 
tur zm amaçlı kullanılması

E) Akden z’ n kıyı ovalarında yılda b rden fazla 
ürün alınab lmes

5. I. Genç ve d nam k b r nüfusa sah p olması

 II. Yaşlı bağımlı nüfusun artış göstermes

 III. Nüfusun öneml  b r tüket m ve pazar alanı oluş-
turması

 IV. İşç  ücretler n n gel şm ş ülkelere oranla düşük 
olması

 Türk ye’n n yukarıda ver len nüfus özell kler n-
den hang ler , ülke ekonom s ne olumlu katkı 
yapmaktadır?

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

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

10. Türk ye’de bölgeler arasında gel şme düzey nde-
k  farklılıkların azaltılması ve ger  kalmış yöreler n 
kalkındırılması amacıyla teşv k uygulamaları ya-
pılmaktadır.

 Aşağıdak lerden hang s  bu amaca yönel k uy-
gulamalardan b r  değ ld r?

A) KDV nd r m

B) Yatırım ç n arsa tahs s

C) Vasıfsız ş gücü tem n

D) Özel sektöre gümrük verg s  muaf yet

E) Ucuz enerj  sağlama
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3. Düşük sıcaklıklardan zarar gören ve yüksek sı-
caklık steyen b r tarım ürününün aşağıdak  
ovaların hang s nde yet şt r lmes  olanaksız-
dır?

A) Iğdır Ovası  B) Çukurova

C) S l fke Ovası  D) Ged z Ovası

                         E) Am k Ovası

5. 

 Yukarıdak  har tada numaralandırılmış alanla-
rın hang s nde, yer şek ller n n dağlık ve enge-
bel  olması neden yle tarla tarımı yer ne bah-
çe tarımı yapılmaktadır?

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

"
""

"""

"# #

4. Aşağıdak lerden hang s  Türk ye’de tarım alan-
larında sulama sorununun ortadan kaldırılma-
sıyla meydana gelecek değ ş kl klerden b r  
olamaz?

A) Nadas tarımının terk ed lmes

B) Kırdan kente yapılan göçler n azalması

C) Tarımsal ürün çeş d n n artması

D) B r m alandan elde ed len ver m n artması

E) Tarımda mak ne kullanımının yaygınlaşması

2. İntans f tarım metodu le lg l  aşağıda ver len 
b lg lerden hang s  yanlıştır?

A) Mak ne kullanımı yaygındır.

B) Topraktan yılda b rden fazla ürün alınab l r.

C) Üret m doğal koşullara bağımlıdır.

D) Islah ed lm ş tohum kullanılır.

E) Dar alanda yüksek ver m alınır.

1. Türk ye’de 1950 yılında tarım araz ler n n % 95’  
saban le sürülürken, günümüzde % 95’  traktörle 
sürülür hale gelm şt r. Ancak Türk ye’de bu oranın 
% 100 olması beklenemez.

 Bu durumun en öneml  neden  aşağıdak ler-
den hang s d r?

A) Tarımsal nüfus oranının fazla olması

B) Bazı kes mlerde sık b tk  örtüsünün bulunması

C) Tarım topraklarının küçük, parçalı ve eğ ml  ol-
ması

D) Kırsal kes mden kentlere yoğun göçler n ya-
şanması

E) Traktör mal yet n n ç ftç n n alım gücünün üze-
r nde olması

6. Aşağıdak lerden hang s  Türk ye’dek  tarım 
alanlarında ver m  arttıracak yöntemlerden b -
r  değ ld r?

A) Zararlı b tk  ve haşerelerle mücadele ed lmes

B) Sulama olanaklarının gel şt r lmes

C) Tarlalarda uygun m ktarda gübre kullanımı

D) Yen  tarım alanlarının açılması

E) Toprak yapısına uygun tarım b tk ler n n yet ş-
t r lmes
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7. 

 Her mevs m yağış ve kış ılıklığı steyen b r ta-
rım ürünü, yukarıdak  har tada numaralandırıl-
mış yerlerden hang ler nde sulama le yet şt -
r l r?

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

               D) II ve III               E) III ve IV

" ""

"""
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9. Türk ye’n n ç kes mler nde kıyı kes mler ne 
oranla tarımsal üret mde yıldan yıla dalgalan-
maların görülmes ;

 I. yağış rej m n n düzens z olması,

 II. üret m n devlet kontrolünde yapılması,

 III. tarımda mak ne kullanımının yaygın olması,

 IV. üret mde hava koşullarının bel rley c  olması

 g b  etmenlerden hang ler ne bağlıdır?

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

              D) II ve III               E) III ve IV

10. Aşağıdak lerden hang s  Türk ye’de tarım sek-
törüne a t özell klerden b r  değ ld r?

A) Sanay  sektörüne ham madde sağlaması

B) Ek l -d k l  alanlar ç nde tahılların payının faz-
la olması

C) İç bölgelerde nadas yöntem n n uygulanması

D) Türk ye’n n dış t caret nde lk sırada yer alması

E) Kırsal kes mde st hdam sağlaması

12. T car  tarımda yet şt r len ürünler n ç veya dış p -
yasaya sürülerek pazarlanması ç n devlet tara-
fından kolaylaştırıcı, koruyucu ve teşv k ed c  uy-
gulamalar yapılmaktadır.

 Aşağıdak lerden hang s  bu uygulamalardan 
b r  değ ld r?

A) Tarımı destekleyen kuruluşların bulunması

B) Sebze ve meyve dış alımının arttırılması

C) Çeş tl  kooperat fler n kurulması

D) Bazı ürünler n devlet tarafından satın alınması

E) Düşük fa zle kred  ver lmes

8. Aşağıdak lerden hang s  toprağın ver m n  ko-
rumak ç n alınab lecek önlemlerden b r  değ l-
d r?

A) Kal tel  tohum kullanılması

B) Tarlaların aşırı sürülmemes

C) Toprağın erozyona karşı korunması

D) Tarlaların yaban  otlardan tem zlenmes

E) Toprağa düzenl  olarak gübre eklenmes

11. Buğday, mısır, çelt k (p r nç), arpa, yulaf, darı g b  
tarım ürünler ne tahıl (hububat) den r. Türk ye’de 
tarım alanlarının yarıdan fazlasında tahıl tarımı 
yapılmaktadır.

 Bu durum üzer nde aşağıdak lerden hang s  
daha az etk l d r?

A) Ülkem z n büyük bölümünde yarı kurak kl m 
koşullarının görülmes

B) Ürünler n mak nel  tarıma elver şl  olması

C) Nüfusun hızla artması

D) Tahılların uzun süre saklanab lmes

E) Dış satımının yapılması
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4. Aşağıdak  Türk ye har tasında bazı tarım ürünle-
r n n yoğun olarak yet şt r ld ğ  yöreler taralı olarak 
göster lm şt r.

 Bu yörelerden hang s nde yet şt r len tarım ürü-
nü aşağıda yanlış ver lm şt r?

A) I ® Zeyt n     B) II ® Fındık

C) III ® Tütün     D) IV ® Kayısı

                       E) V ® Turunçg l

"
"" """

"#

#

2. Yet şme koşulları göz önüne alındığında Tür-
k ye’de aşağıdak  tarım ürünler nden hang s -
n n yet şme alanı daha dardır?

A) Zeyt n B) Üzüm C) Ayç çeğ

               D) Elma                 E) Çay

5. Aşağıdak  tabloda Türk ye’de buğdayın yıllara gö-
re üret m m ktarı ver lm şt r.

Yıl Üret m (ton)
1990 20 000 000
1995 18 000 000
2000 21 000 000
2005 21 500 000
2010 19 674 000
2015 22 600 000

 Yukarıdak  tabloya göre, aşağıdak lerden han-
g s ne ulaşılab l r?

A) 1995 yılında buğday thal ed lm şt r.

B) 1990 yılından sonra buğday ek m alanları azal-
mıştır.

C) 2015 yılında üret m tüket m  karşılamıştır.

D) Buğday üret m nde dalgalanmalar olmuştur. 

E) 2005 yılındak  buğday üret m  2000 yılındak  
üret mden 5 b n ton daha fazla olmuştur.

1. I. P r nç

 II. Mısır

 III. Buğday

 IV. Arpa

 Yukarıdak  tarım ürünler nden hang ler n n do-
ğal yet şme alanında nadas uygulaması yapıl-
maktadır?

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

              D) II ve III               E) III ve IV

3. Karaden z Bölges ’n n kıyı kes m nde yapılan mı-
sır tarımı ç kes mler nde yer n  buğday tarımına 
bırakır.

 Bu durum kıyı le ç kes mler arasında aşağı-
dak lerden hang s n n farklı olmasının b r so-
nucudur?

A) Kış sıcaklıklarının

B) Yağış rej m n n

C) Tarım tekn kler n n

D) Kırsal nüfus oranının

E) Mak ne kullanımının
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7. I. Şeker pancarı

 II. Buğday

 III. Fındık

 IV. Zeyt n

 Yukarıda ver len tarım ürünler nden hang ler -
n n kl m seç c l ğ  daha fazladır?

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

             D) II ve IV                E) III ve IV

10. Bağıl nem oranının fazla, güneşl  gün sayısı-
nın az olduğu b r yörede aşağıdak  tarım ürün-
ler nden hang s n n üret m  daha kolaydır?

A) Fındık B) Zeyt n C) Buğday

               D) Pamuk                 E) Arpa

8. 

 Har tada numaralandırılmış alanlarda yoğun 
olarak yet şt r len tarım ürünler  aşağıdak ler-
den hang s nde ver lm şt r?

I II III

A) Buğday Pamuk Mısır
B) P r nç Üzüm Şeker pancarı
C) Zeyt n Mısır Pamuk
D) Üzüm Haşhaş Buğday
E) İnc r Tütün Zeyt n

"

""
"""

11. Çukurova’da hem pamuk hem mandal na yet şt -
r lmekted r.

 Buna göre R ze’de mandal na yet şt r lmes ne 
rağmen pamuk tarımının yapılmaması aşağı-
dak lerden hang s  le lg l d r?

A) T car  değer n n düşük olması

B) Elle toplanmak zorunda olması

C) Bulutlu gün sayısının fazla olması

D) Yer şek ller n n engebel  olması

E) Kış sıcaklığının düşük olması

9. Aşağıdak  har tada, b r tarım ürünün Türk ye’dek  
üret m alanları göster lm şt r.

 Bu tarım ürünüyle lg l  olarak aşağıdak lerden 
hang s  söylenemez?

A) Yet şme alanı dardır.

B) K reçs z, yıkanmış toprak ster.

C) Sadece üret ld ğ  yörelerde tüket l r.

D) Sulamaya ht yaç duyulmadan üret m  yapılır.

E) Her mevs m yüksek oranda nem ve yağış ster.

6. 

 Yukarıdak  har tada hang  ürünün üret m alan-
ları göster lm şt r?

A) Zeyt n B) Turunçg l C) Fındık

             D) Pamuk                    E) Arpa
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5. Aynı kl m bölges nde doğal olarak yet şmes  
zor olan b tk  ç ft  aşağıdak lerden hang s d r?

A) Pamuk - Çay         B) Buğday - Pamuk

C) Üzüm - Elma         D) Mısır - P r nç

             E) Buğday - Şekerpancarı

2. 

 Har tada göster len ovaların hang s nde sula-
ma projes n n hayata geç r lmes yle b rl kte pa-
muk tarımında büyük artış yaşanmıştır?

A) Bakırçay Ovası  B) Konya Ovası

C) Bafra Ovası  D) S l fke Ovası

                      E) Altınbaşak Ovası
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3. B tk  örtüsü bozkır olan b r kl m bölges nde 
aşağıdak  tarım ürünler nden hang s n n doğal 
olarak yet şt r lmes  daha kolaydır?

A) Buğday B) Zeyt n C) Mısır

                  D) Tütün                E) P r nç

1. 

 Yukarıdak  Türk ye har tasında koyu renkle 
göster len bölgede aşağıdak  tarım ürünler n-
den hang s  yet şt r lemez?

A) Zeyt n B) Fındık C) Mısır

                D) Buğday               E) Soya

4. Aşağıdak  graf klerde, Türk ye’de dört tarım ürü-
nün 1995 ve 2003 yıllarındak  ek m alanları ve üre-
t m m ktarları göster lm şt r.
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 Graf klerden yararlanarak aşağıdak lerden han-
g s  söylenemez?

A) Sadece mısırın ek m alanı artmıştır.

B) Üret mde en fazla artış mısırda olmuştur.

C) Pamuğun ek m alanı azalmasına karşın üre-
t m m ktarı azalmamıştır.

D) 2003 yılında mısırdan elde ed len gel r d ğer 
ürünler n toplamından fazladır.

E) Ver len ürünler ç nde pamuk her k  yılda da 
en gen ş ek m alanına sah pt r.
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10. Aşağıda ver len l ve bu llerde yaygın olarak 
yet şt r len ürün eşleşt rmeler nden hang s  
yanlıştır?

A) R ze ® Çay, mısır

B) Mers n ® Tütün, pamuk

C) Aydın ® Zeyt n, nc r

D) Ed rne ® P r nç, ayç çeğ

E) Konya ® Buğday, şeker pancarı

9. 

 Har tada taralı olarak göster len yerlerden han-
g s nde yoğun olarak yet şt r len tarım ürünü 
yanlış ver lm şt r?

A) İnc r B) Ayç çeğ  C) Zeyt n

             D) P r nç                  E) Yer fıstığı
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7. Kısa sürede bozulan tarım ürünler n n yet şme 
alanlarını, o ürünü şleyen sanay  tes sler n n var-
lığı bel rlemekted r.

 Buna göre, aşağıdak  tarım ürünler nden han-
g s , o ürünü şleyen fabr kaların çevres nde 
yoğunlaşmıştır?

A) Buğday B) Pamuk C) Arpa

           D) Şeker pancarı            E) Mısır

11. Türk ye’de buğday hasadının en erken Akde-
n z Bölges , en geç Doğu Anadolu’da yapılma-
sında;

 I. yükselt ,

 II. yağış m ktarı,

 III. sıcaklık ortalamaları

 faktörler nden hang ler  daha çok etk l d r?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

                 D) I ve III                  E) II ve III

6. Aşağıda b r bölgeye a t sıcaklık ve yağış graf ğ  
ver lm şt r.

 Aşağıdak  b tk  türler nden hang s  graf kte 
göster len kl m koşullarında doğal olarak ye-
t şeb l r?

A) Mısır B) Pamuk C) Buğday

           D) Ayç çeğ             E) Merc mek
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8. P r nç, tütün, kenev r ve haşhaş b tk ler n n or-
tak özell ğ  aşağıdak lerden hang s d r?

A) Neml  kl m şartlarında yet şmeler

B) Sıcaklık stekler n n fazla olması

C) Üret mler n n devlet kontrolünde yapılması

D) Tohumlarından yağ elde ed lmes

E) Aynı tarım bölges nde üret lmeler
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2. Türk ye’de ahır hayvancılığı ve kümes hayvan-
cılığının büyük şeh rlere yakın yerlerde yaygın-
laşması aşağıdak lerden hang s yle lg l d r?

A) Tüket m n fazla olmasıyla

B) Yer şek ller n n elver şl  olmasıyla

C) Ucuz ş gücünün bulunmasıyla

D) İkl m koşullarıyla

E) Orman alanlarına yakınlıkla

3. Aşağıdak lerden hang s  Türk ye’de arıcılık fa-
al yet n n g derek yaygınlaşmasında aşağıda-
k lerden hang s  etk l  değ ld r?

A) Ç çekl  b tk ler n ve çam ağaçlarının bulunması

B) Ürünlere olan taleb n sürekl  artması

C) Yatırım g derler n n az olması

D) Sıcaklık ortalamalarının artması

E) Dış satımda öneml  b r paya sah p olması

5. Aşağıdak lerden hang s nde ver len hayvancı-
lık faal yet n n yaygın olarak yapıldığı yer yan-
lış ver lm şt r?

A) Küçükbaş hayvancılık  →  İç Batı Anadolu

B) İpek böcekç l ğ   →  Güney Marmara

C) Kültür balıkçılığı  →  Ege kıyıları

D) T ft k keç s  yet şt r c l ğ   →  Ankara çevres

E) Arıcılık  →  Göller Yöres

6. Türk ye’de, aşağıdak  b tk  türler nden hang -
s n n yaygın olduğu araz lerde yapılan hayvan-
cılık faal yet  yanlış ver lm şt r?

B tk  örtüsü Hayvancılık

A) Bozkır Koyun
B) Mak -gar g Kıl keç s
C) İğne yapraklı Arıcılık
D) Çayır Büyükbaş hayvancılık
E) Ç çekl  b tk ler İpek böcekç l ğ

1. Türk ye’de hayvan sayısı fazla olmasına karşın, 
hayvan başına ver m sten len düzeyde yüksek 
değ ld r.

 Aşağıdak lerden hang s  Türk ye’de hayvan ba-
şına elde ed len ver m  arttırmak ç n alınab -
lecek önlemlerden b r  olamaz?

A) Hayvan soylarının y leşt r lmes

B) Yem kal tes  ve üret m n n artırılması

C) Çayır ve meraların yıl boyunca otlatılması

D) Hayvancılığın modern yöntemlerle yapılması

E) Ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması

4. B r bölgen n doğal b tk  örtüsüyle yapılan hayvan-
cılık faal yetler  arasında paralell k vardır.

 Aşağıdak  hayvan türler nden hang s nde bu 
paralell k bel rg n değ ld r?

A) Arıcılık

B) İpek böcekç l ğ

C) Kümes hayvancılığı

D) Büyükbaş hayvancılık

E) Küçükbaş hayvancılık



TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK

10. 

 Yukarıdak  har tada numaralandırılmış yörele-
r n hang s nde,

 • ahır hayvancılığı

 • mak nel  tarım

 • pek böcekç l ğ  

 • kümes hayvancılığı

 faal yetler n n yaygın olduğu söyleneb l r?

A) I B) II C) III D) IV E) V 
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8. I. Kültür balıkçılığı

 II. Arıcılık

 III. Mera hayvancılığı

 IV. Kümes hayvancılığı

 Türk ye’de yukarıdak  hayvancılık faal yetle-
r nden hang ler ndek  üret m, kl m koşulları-
na bağlı olarak yıllar arasında değ ş m göste-
r r?

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

             D) II ve IV                E) III ve IV

9. Aşağıdak lerden hang s  Türk ye’de balıkçılık 
faal yetler n n gel şmes  ç n yapılması gerek-
l  çalışmalar arasında yer almaz?

A) Aşırı ve b l nçs z avlanmaların önlenmes

B) Balık şleme tes sler  ve soğuk hava depoları-
na sah p taşıma araçlarının artırılması

C) Küçük balıkçıların büyük kooperat fler şekl n-
de b rleşmeler

D) Baraj göller  ve tem z akarsularda kültür balık-
çılığının yaygınlaştırılması

E) Kıyılarda yıl boyunca kes nt s z avlanılması

7. Sanay  tes sler nde şlenen tarım ürünler nden el-
de ed len yan ürünler, büyükbaş hayvan yem  ola-
rak değerlend r l r.

 Buna göre aşağıdak  sanay  tes sler nden han-
g s n n çevres nde, yukarıdak  nedene bağlı ola-
rak büyükbaş hayvancılık gel şme göster r?

A) S gara B) Şeker C) Dokuma

             D) Kâğıt             E) Der  şleme

11. Aşağıdak  graf klerde, 2010 yılında sağılan üç hay-
van ve bu hayvanlardan elde ed len süt oranları 
ver lm şt r.

 Yalnızca graf klerden yararlanarak, aşağıdak  
yargılardan hang s ne ulaşılamaz?

A) En az süt keç lerden elde ed l r.

B) Süt ver m  en yüksek hayvan nekt r.

C) İy  c ns süt neğ  thalatı süt ver m n  arttırmıştır.

D) Sağılan hayvanlar ç nde sayısı en fazla olanı 
koyundur.

E) Hayvan türler n n sayısıyla süt üret m  arasın-
da doğru orantı yoktur.
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4. 

 Yukarıdak  Türk ye har tasında çıkarıldıkları ve 
şlend kler  yerler  numaralanmış oklarla gös-

ter len madenler aşağıdak ler n hang s nde ve-
r lm şt r?

I II III IV

A) Krom Dem r Bor Bakır
B) Dem r Bakır Bor Krom
C) Bakır Dem r Krom Bor
D) Krom Bor Dem r Bakır
E) Bakır Dem r Bor Krom

"

"""""
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5. 

 Yukarıdak  har tada #, $, ! şaretler  le gös-
ter len yerlerde bulunan madenler aşağıdak -
lerden hang s nde ver lm şt r?

# $ !

A) Krom Bakır Dem r
B) Boks t Bakır Fosfat
C) Fosfat C va Bakır
D) Kükürt Dem r Bakır
E) Boks t Krom Fosfat

1. B r maden n şletmeye açılab lmes  ç n aşağı-
dak  faktörlerden hang s  gerekl  değ ld r?

A) Tenörünün yüksek olması

B) Rezerv n n fazla olması

C) Maden yatağının bulunduğu bölgen n ulaşıma 
elver şl  olması

D) Dünya genel nde yaygın olarak bulunması

E) Maden n ç ve dış pazarlarda talep bulması

2. Türk ye’n n maden çeş tl l ğ  bakımından zen-
g n olması,

 I. kl m çeş tl l ğ n n fazla olması

 II. farklı jeoloj k dev rlere a t araz ler n bulunması

 III. yer şek ller n n engebel  olması

 IV. volkan zma, dağ oluşumu ve metamorf k ha-
reketler n etk l  olması

 durumlarından hang ler yle lg l d r?

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

              D) II ve IV               E) III ve IV

3. Aşağıdak  merkezlerden hang s n n gel şme-
s nde, o yörede çıkarılan yer altı kaynaklarının 
etk s  daha fazladır?

A) D vr ğ  B) Çaycuma C) Dalaman

          D) Karaman               E) Ödem ş



TÜRKİYE’DE MADENLER

8. I. Bor

 II. Boks t

 III. Krom

 IV. Taş kömürü

 Türk ye, yukarıdak  yer altı kaynaklarından han-
g ler nde rezerv bakımından Dünya’da lk sıra-
larda yer alır?

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

              D) II ve IV               E) III ve IV

11. • Den zlerdek  petrol arama platformları

 • Çel ğe sertl k verme

 • S lah destek s stemler

 • Merm , gem  ve uçak endüstr s

 Yukarıda kullanım alanları ver len maden aşa-
ğıdak lerden hang s d r?

A) Krom B) Fosfat C) Feldspat 

               D) Cıva                 E) Asbest

9. • Alanya ve Gaz paşa (Antalya), Elb stan (Kah-
ramanmaraş), Muş ve Esk şeh r yöreler nden 
çıkarılır.

 • Isıyı emme özell ğ nden dolayı en çok doğal 
gaz ve petrol sondajlarında kullanılır.

 • Tıp sektöründe radyasyon kalkanı olarak kul-
lanılır.

 Yukarıda özell kler  ver len maden aşağıdak -
lerden hang s d r?

A) Bor B) Krom C) Fosfat

               D) Bar t                  E) Bakır

10. 

 Yukarıdak  har tada hang  maden n Türk ye’de-
k  dağılışı göster lm şt r?

A) Bor B) Boks t C) Krom

            D) Bakır                 E) Manganez

6. Türk ye, sah p olduğu bor m neraller  bakımından 
stratej k önem  g tt kçe artan b r ülked r.

 Bu durumun en öneml  neden  aşağıdak ler-
den hang s d r?

A) Yapı sanay s nde kullanılması

B) Ekonom k değer n n yüksek olması

C) Enerj  alanında değerlend r leb lmes

D) Kullanım alanlarının çok çeş tl  olması

E) Dünya rezervler n n yarıdan fazlasına sah p 
olması

7. 

 Yukarıdak  koyu renkle göster len bölgelerden 
hang s  Türk ye’de maden rezerv  ve çeş tl l -
ğ  bakımından daha zeng nd r?

A) I B) II C) III D) IV E) V 
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1. 

 Yukarıdak  har tada numaralandırılmış yerle-
r n hang s nde jeotermal kaynaklardan enerj  
üret lmekted r?

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

"
""

"""
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3. I. Rüzgâr

 II. Doğal gaz

 III. Nükleer

 IV. Jeotermal

 Yukarıdak  santrallerden hang ler , kullandığı 
enerj  kaynağından uzak b r yere kurulamaz?

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

               D) II ve III                E) II ve IV

5. Aşağıdak lerden hang s  Türk ye’de l ny tle ça-
lışan term k santrallerden b r  değ ld r?

A) Sey tömer B) Yatağan C) Elb stan

            D) Ovaakça              E) Orhanel

6. Aşağıdak  santrallerden hang s n n kullandığı 
enerj  kaynağı yanlış ver lm şt r?

Santral Enerj  kaynağı

A) Alaçatı Rüzgâr
B) Ham tabat Doğal gaz
C) Çatalağzı Taş kömürü
D) Sarayköy Jeotermal
E) Ambarlı L ny t

4. 

 Yukarıdak  har tada numaralandırılmış bölge-
lerdek  enerj  kaynakları, aşağıdak lerden han-
g s nde doğru ver lm şt r?

I II III

A) Rüzgâr L ny t Jeotermal
B) L ny t Rüzgâr Su gücü
C) Su gücü Rüzgâr L ny t
D) Rüzgâr L ny t Su gücü
E) L ny t Rüzgâr Jeotermal

"
""

"""

2. Türk ye’de dağlık ve engebel  alanların varlığı 
aşağıdak  enerj  kaynaklarının hang s nden 
elektr k üret lmes ne elver şl  ortam oluşturur?

A) Jeotermal   B) Taş kömürü

C) H droelektr k  D) Güneş enerj s

                          E) Doğal gaz



TÜRKİYE’DE ENERJİ KAYNAKLARI

7. Aşağıdak  graf kte 2016 yılında Türk ye’de elekt-
r k üret m nde kullanılan enerj  kaynaklarının pay-
ları ver lm şt r.

 Graf ktek  b lg lere göre, aşağıdak  yargılardan 
hang s ne ulaşılamaz?

A) Doğal gazdan sonra en fazla enerj  h drol kten 
elde ed lm şt r.

B) Fos l yakıtların enerj  üret m ndek  payı en faz-
ladır.

C) Yen leneb l r enerj  kaynakları ç nde en az pay 
jeotermale a tt r.

D) Su gücünden elde ed len enerj  kömürden el-
de ed len enerj den fazladır.

E) Üret len enerj n n tamamı yerl  kaynaklardan 
gerçekleşt r lm şt r.
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11. I. Term k santraller

 II. H droelektr k santraller

 III. Jeotermal santraller

 IV. Rüzgâr santraller

 Türk ye’de enerj  üret m nde yukarıda ver len 
santral türler nden hang s  daha fazla paya sa-
h pt r?

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

               D) II ve IV              E) III ve IV

10. I. L ny t

 II. Taş kömürü

 III. Jeotermal

 IV. Nükleer

 Türk ye’n n yakın b r jeoloj k zamanda oluşma-
sı, yukarıdak  enerj  kaynaklarından hang s -
n n potans yel n n fazla olmasında etk l  olmuş-
tur?

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

               D) II ve IV              E) III ve IV

8. 

 Yukarıdak  har tada taralı olarak göster len 
alanda aşağıdak  enerj  kaynaklarından hang -
s nden yararlanma olanakları daha fazladır?

A) Güneş B) Jeotermal C) Rüzgâr 

             D) L ny t              E) H droelektr k

9. Türk ye’de aşağıdak  santrallerden hang ler n-
dek  enerj  üret m , kl m koşullarına bağlı ola-
rak değ ş kl k göster r?

A) Sey tömer, Çatalağzı

B) Sarayköy, Orhanel

C) Ambarlı, Ovaakça

D) Alaçatı, Karakaya

E) Der ner, Yatağan
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4. Endüstr  kuruluşlarının ham madde kaynağına ya-
kın yerlerde kurulması üret m mal yetler  açısın-
dan öneml  avantaj sağlamaktadır.

 Aşağıdak  tes slerden hang s n n kurulmasın-
da bu durum göz önünde bulundurulmamış-
tır?

A) Elazığ ferro-krom tes sler n n

B) Ereğl  dem r-çel k tes sler n n

C) Batman petrol raf ner s n n

D) Konya şeker fabr kasının

E) R ze çay şletmeler n n

3. 

 Yukarıdak  tabloda hang  tes s n kuruluş yer -
n n bel rlenmes nde ön planda olan faktör yan-
lış şaretlenm şt r?

A) Çaycuma Kağıt Fabr kası

B) Bursa otomot v fabr kası

C) Alaçatı Rüzgâr Santral

D) Samsun bakır şletmeler

E) İzm t Petrol Raf ner s

Ham 
madde

Enerj  
kaynağı

Pazar 
alanları Ulaşım

Çaycuma kağıt 
fabr kası

â

Bursa otomot v 
fabr kası

â

Alaçatı rüzgâr 
santral

â

Samsun bakır 
şletmeler

â

İzm t petrol 
raf ner s

â â

2. Aşağıdak lerden hang s  Türk ye’dek  sanay  
sektörü le lg l  doğru b r b lg  değ ld r?

A) Sanay  sektörünün gayr saf  m llî hasıladak  
payı sürekl  artmıştır.

B) Sanay de kullanılan sermaye önceden devlet 
tarafından karşılanırken bugün daha çok özel 
sektör tarafından karşılanmaktadır. 

C) Türk ye’n n hracat gel rler nde en yüksek pa-
ya sah p sektördür.

D) Türk ye’n n sanay  ürünler  hracatında gıda 
endüstr s  lk sırada yer alır.

E) Sanay leşmen n artması ham madde dış satı-
mını azaltmıştır.

1. Aşağıda Türk ye’dek  sanay  tes sler n n kuruluş 
koşullarıyla lg l  açıklamalar ver lm şt r.

 • Türk ye’de genell kle tarım ürünler n  şleyen 
sanay  tes sler  bu ürünler n yet şt r ld ğ  alan-
larda kurulmaktadır.

 • Batı Karaden z’de dem r çıkarılmamasına rağ-
men Karabük’te dem r-çel k tes sler  vardır.

 • Modern sanay  gereğ  çeş tl  mak neler kulla-
nılmakta olup bu mak neler n programlanma-
sı, kullanılması, bakım ve onarımı ç n uzman 
k ş lere ht yaç vardır.

 • Sanay  tes sler n n kurulması ve şlet lmes n-
de devlet n sağladığı kred  olanaklarından ya-
rarlanılmaktadır.

 Aşağıdak lerden hang s  bu koşullardan b r  
değ ld r?

A) Semaye B) İş gücü C) Enerj

             D) Ham madde            E) Pazar



TÜRKİYE’DE SANAYİ

6. 

 Har tada koyu renkle göster len alanlarda aşa-
ğıdak  sanay  kollarından hang s ne a t tes s 
yoktur?

A) Ferro - krom

B) Unlu mamuller

C) Petro-k mya

D) B tk sel yağ

E) Dem r-çel k

5. Aşağıdak  ekonom k faal yetlerden hang s n n, 
gel ş m ne katkı sağladığı endüstr  dalı yanlış 
ver lm şt r?

A) Sebze ve meyve tarımı ® Konserve sanay s

B) Ahır hayvancılığı ® Süt ürünler  

C) Pamuk tarımı ® İpekl  dokuma

D) Soya üret m  ® Yağ sanay s

E) Küçükbaş hayvancılık ® Yünlü dokuma

8. Bazı ham maddeler n çabuk bozulab l r olması, 
sanay  tes sler n n ham madde kaynaklarına ya-
kın yerlerde kurulmasını zorunlu kılmaktadır.

 Aşağıdak  sanay  kollarından hang s nde böy-
le b r zorunluluk yoktur?

A) Dokuma B) Konserve C) Yağ

                  D) Şeker                     E) Çay

7. B r g r ş mc  kurmak sted ğ  pamuklu dokuma fab-
r kasının ham maddeye yakın olmasını, ş gücü-
nün de kolay sağlanmasını stemekted r.

 Buna göre, sözü ed len sanay c n n fabr kası-
nı har tada şaretl  olan alanlardan hang s ne 
kurması daha uygun olur?

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

"
""

""" "# #

10. Aşağıdak lerden hang s n n, Türk ye’de endüst-
r yel faal yetler n gel şmes ne katkı sağladığı 
söylenemez?

A) Hold ngler ve yabancı ortakların g r ş m yle bü-
yük sanay  tes sler n n kurulması

B) Gümrük verg ler n n arttırılması

C) Ulaşım ve haberleşme olanaklarının gel şt r l-
mes

D) Serbest t caret bölgeler n n oluşturulması

E) Yerl  kaynaklardan enerj  üret m n n yaygın-
laştırılması

9. Aşağıdak  har tada b r sanay  kolunun Türk ye’de-
k  dağılımı ver lm şt r.

 Bu sanay  kolu aşağıdak lerden hang s d r?

A) S gara B) Petro-k mya C) Ç mento

            D) Tekst l              E) Dem r-çel k
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5. 

 Kıyı le ç kes mler arasında kara ve dem r yolu 
bağlantısının gel şt ğ  kes mlerde bulunan l man-
ların h nterlandı daha gen şt r.

 Buna göre, yukarıdak  har tada ver len l man-
lardan hang s n n h nterlandı daha dardır?

A) İstanbul B) Trabzon C) İzm r

                 D) S nop                   E) Mers n
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2. Türk ye'de trans t t caret n çevredek  ülkelere 
oranla daha fazla gel şmes nde aşağıdak  özel-
l klerden hang s  daha etk l d r?

A) Öneml  madenlere sah p olması

B) Yet şt r len tarım ürünler n n bölgeler arasında 
farklılık göstermes

C) Nüfus m ktarının fazla olması

D) Üç kıtanın b rb r ne yaklaştığı yerde bulunması

E) Endüstr n n hızla gel şmekte olması

3. Aşağıdak  ürünlerden hang s n n Türk ye’n n 
dış satımındak  payı daha fazladır?

A) Motorlu taşıtlar

B) Konserve

C) Bor m neraller

D) Opt k aletler

E) Tekst l ürünler

4. Aşağıdak  har tada, Türk ye’de dem r yolu ağı gös-
ter lm şt r.

 Har tada göster ld ğ  g b , Doğu Karaden z ve 
Antalya bölümler  le ç kes mler arasında de-
m r yolu bağlantısın olmamasının en öneml  
neden  aşağıdak lerden hang s d r?

A) Nüfusun seyrek olması

B) Dem r yoluna taleb n az olması

C) Kara yolu ulaşımının yeterl  olması

D) Kıyıdak  l manların gel şmem ş olması

E) Yer şek ller n n dağlık ve engebel  olması
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1. Yer şek ller n n dağlık ve engeben n fazla olduğu 
yerlerde yol yapım mal yet  artar.

 Buna göre, aşağıdak  yerleş m merkezler nden 
hang ler  arasında yapılan aynı standarttak  yo-
lun mal yet  daha yüksek olur?

A) İzm r - Man sa

B) Ankara - Konya

C) Isparta - Antalya

D) D yarbakır - Mard n

E) İstanbul - Adapazarı



TÜRKİYE’DE ULAŞIM VE TİCARET

7. 

 Yukarıdak  har tada göster len l manlardan han-
g s n n dem r yolu bağlantısı yoktur?

A) İzm t B) İskenderun C) Trabzon

           D) Mers n                 E) Samsun
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10. I. Petrol ve doğal gaz

 II. Cam, seram k ve ç mento

 III. İlaç ve gübre

 IV. Arıcılık ürünler

 Yukarıdak lerden hang ler  daha çok Türk -
ye’n n hraç ett ğ , hang ler  thal ett ğ  ürünler 
arasında yer alır?

İhraç ett ğ İthal ett ğ

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

8. Aşağıdak lerden hang s  Türk ye’de ç t care-
t n gel şmes nde d ğerler nden daha az etk l  
olmuştur?

A) İç bölgelerle kıyı bölgeler arasında tarımsal fa-
al yetler bakımından farklılıklar olması

B) Ulaşım ağının gel şmes

C) Sanay n n bell  alanlarda yoğunlaşması

D) Nüfusun ülke genel ne düzens z dağılması

E) Bölgeler n ortalama yükselt ler n n farklı ol-
ması

9. Aşağıdak  graf kte Türk ye’n n 2000-2009 yılları 
arasındak  hracat gel rler  ve thalat g derler  gös-
ter lm şt r.
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 Yalnızca graf ktek  b lg lerden yararlanarak, 
aşağıdak  yargılardan hang s ne ulaşılamaz?

A) Dış t caret açığının en az olduğu yıl 2001’d r.

B) 2008 yılına kadar hracat gel rler nde sürekl  
artış olmuştur.

C) Ver len yılların tümünde dış t caret açığı oluş-
muştur.

D) Sanay  ürünü thalatının en fazla olduğu yıl 
2008’d r.

E) İhracatın thalatı karşılama oranının en düşük 
olduğu yıl 2000’d r.

6. Üç tarafı den zlerle çevr l  olan Türk ye’de den z 
ulaşımı yeter  kadar gel şmem şt r.

 Aşağıdak lerden hang s  Türk ye’de den z ula-
şımının gel şmes ne katkı sağlamaz?

A) Den z taşıtlarının gel şt r lmes

B) Dış t caret hacm n n büyümes

C) L man kapas teler n n artırılması

D) Açık den z balıkçılığının yapılması

E) L manlarla ç kes mler arasında bağlantı yol-
larının gel şt r lmes
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3. Alternat f tur zm, geleneksel k tle tur zm nden fark-
lı olarak, yen  tur st k ürünler n b r araya get r ld ğ  
tur zm çeş d d r.

 Buna göre, aşağıdak lerden hang s  ülkem z-
dek  alternat f tur zm faal yetler  arasında yer 
almaz?

A) Kongre tur zm   B) Yayla tur zm

C) Den z tur zm   D) İnanç tur zm

                        E) Av tur zm

2. Aşağıdak lerden hang s , Türk ye’dek  tur zm n 
kal tes n  ve çeş tl l ğ n  arttırmak amacıyla ha-
zırlanan “2023 Türk ye Tur zm Stratej s ” kapsa-
mında yapılacak uygulamalar arasında yer al-
maz?

A) Alt yapı ve otelc l k sorunlarının çözülmes

B) Kırsal hayata l şk n değerler n görünür kılın-
ması

C) Arkeoloj k alanlara z yaretç  er ş m n n kolay-
laştırılması

D) Kıyı kes mlerde yapılaşmanın arttırılması

E) Devlet desteğ n n ve teşv kler n n sağlanması
6. 

 Yukarıdak  har tada numaralandırılarak göste-
r len alanlarda gel şen tur zm etk nl kler  aşa-
ğıdak lerden hang s nde ver lm şt r?

I II III

A) Kış tur zm Kültür tur zm Termal tur zm
B) Kültür tur zm Termal tur zm Mağara tur zm
C) Termal tur zm Kültür tur zm Kış tur zm
D) Kültür tur zm Yayla tur zm Mağara tur zm
E) Yayla tur zm Kış tur zm Termal tur zm

"

""

"""

4. Su altı dalış tur zm  aşağıdak  bölümlerden 
hang s nde daha çok gel şm şt r?

A) Güney Marmara

B) Antalya

C) Batı Karaden z

D) Adana

E) Doğu Karaden z

1. Aşağıdak lerden hang s  ülkem z n tur zm nde 
öneml  potans yele sah p doğal oluşumlardan 
b r  değ ld r?

A) Dağlık alanlar

B) Kanyon vad ler

C) İlg nç yer şek ller

D) Sıcak su kaynakları

E) Esk  kent yaşamına a t zler

5. Aşağıdak lerden hang s n n Türk ye’de tur z-
m n gel şmes ne katkı sağladığı söylenemez?

A) Topraklarının ver ml  olması

B) Gen ş kumsalların bulunması

C) Doğal güzell klere sah p olması

D) Güneşl  gün sayısının fazla olması

E) Zeng n b r tar h  m rasa sah p olması



TÜRKİYE’DE TURİZM

11. Aşağıdak  har tada b r tur st grubunun z yaret et-
t ğ  alanlar göster lm şt r.

 Buna göre, bu tur st grubunun z yaret ett ğ  
yerler arasında aşağıdak lerden hang s  yok-
tur?

A) Aspendos t yatrosu

B) An  harabeler

C) Akdamar k l ses

D) Kapadokya

E) Efes ant k kent

7. I. Ürgüp

 II. Pamukkale

 III. Safranbolu

 IV. Konya

 Yukarıda ver len yerlerden hang ler nde, yer 
şek ller  özell kler ne bağlı tur zm daha çok ge-
l şm şt r?

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

             D) II ve IV               E) III ve IV

10. Aşağıdak  tabloda ülkem ze gelen tur st sayısı le 
tur zm gel rler n n yıllara göre değ ş m  ver lm şt r.

Yıllar
Toplam tur st 

sayısı
Tur zm gel r  

(m lyon dolar)
2007 27 214 988 20 942
2008 30 979 979 25 415
2010 33 027 943 24 930
2012 36 463 921 29 007
2014 41 415 070 34 305

 Buna göre, aşağıdak lerden hang s ne ulaşıla-
maz?

A) 2008-2010 yılları arasında tur st sayısı artma-
sına rağmen elde ed len gel r azalmıştır.

B) Tur zmden elde ed len gel r n en düşük oldu-
ğu yıl 2007’d r.

C) Ülkem ze gelen tur st sayısı sürekl  artmıştır

D) Hem tur st sayısında hem de tur zm gel rler n-
dek  artışın en fazla olduğu dönem 2012 le 
2014 yılları arasıdır.

E) Tur st başına elde ed len gel r 1000 dolardan 
fazladır.

8. Aşağıda ver len tur zm potans yel  yüksek ta-
r h  yerler le bulunduğu l eşleşt rmeler nden 
hang s  yanlıştır?

A) Cumalıkızık Köyü - Bursa

B) Göbekl tepe - Şanlıurfa

C) Bergama Ant k Kent  - İzm r

D) Nemrut Heykeller  - Van

E) Hevsel Bahçeler  - D yarbakır

9. Karaden z kıyılarında den z tur zm n n yeter n-
ce gel şememes nde;

 I. den z suyu sıcaklığının düşük olması

 ll. doğal b tk  örtüsünün gür olması

 lll. plajların az olması

 lV. bulutlu gün sayısının fazla olması

 V. Karaden z' n tuzluluk oranının az olması

 faktörler nden hang ler n n etk l  olduğu söy-
lenemez?

A) l ve ll B) I ve llI C) Il ve IV

               D) ll ve V                E) lll ve V
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2. 

 Yukarıdak  har tada koyu renkle göster len alan-
lardan hang s  düzlük bölge olarak n telend -
r lemez?

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

"

""

""" "# #

4. 

 Yukarıdak  har tada taranarak göster len yer-
lerden hang s ;

 • Seyrek nüfuslu bölge

 • Maden bölges

 • Sanay  bölges

 • Tur zm bölges

 sınıflandırmalarından herhang  b r n n dışında 
kalır?

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

"

"" """

"#

#

3. I. İzm r çevres

 II. Adana çevres

 III. Bursa çevres

 IV. Ed rne çevres

 Yukarıdak  yerlerden hang ler n n tarım, sana-
y , tur zm bölges  özell ğ  taşıyan karma böl-
gelerden olduğu söyleneb l r?

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

               D) II ve III               E) II ve IV

1. Türk ye'de çeş tl  özell klere göre oluşturulan;

 I. dağlık ve engebel  bölge,

 II. karasal kl m bölges ,

 III. l man bölges ,

 IV. organ ze sanay  bölges

 hang ler  daha gen ş alan kaplar?

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

              D) II ve IV               E) III ve IV

5. 

 Har tadak  taralı alan, aşağıdak  bölge sınıflan-
dırmalarından hang s  çer s nde yer almaz?

A) Tarım ve sanay  bölges

B) Düz ovalık bölge

C) Tur zm bölges

D) Serbest t caret bölges

E) Yoğun nüfuslu bölge



TÜRKİYE’DE BÖLGE SINIFLANDIRMASI - KALKINMA PROJELERİ

7. GAP, ülkem z n güneydoğusunda Fırat-D cle Hav-
zası le Yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 
9 l  kapsamaktadır.

 Buna göre, aşağıdak  llerden hang s  GAP kap-
samında yer almaz?

A) Gaz antep B) K l s C) Hakkar

                   D) Batman            E) S rt

10. Aşağıdak  llerden hang s  Yeş lırmak Havzası 
Gel ş m Projes  çer s nde yer almaz?

A) Çorum B) Samsun C) Amasya

              D) Kırşeh r               E) Tokat

9. Aşağıdak lerden hang s  Doğu Karaden z Pro-
jes  (DOKAP) le hedeflenen amaçlardan b r  
değ ld r?

A) Kıyı kes mde den z tur zm n  gel şt rmek

B) İç kes mlerde sulamaya bağlı olarak ürün çe-
ş tl l ğ n  arttırmak

C) Bölgedek  doğal kaynakları ver ml  kullanarak 
sürdürüleb l r kalkınmayı sağlamak

D) Ulaşım ve let ş m h zmetler n  gel şt rmek

E) Gel r düzey n  yükseltmek ve bölge ç  gel r da-
ğılımını y leşt rmek

6. Aşağıdak lerden hang s  Türk ye’de uygulanan 
Bölgesel Kalkınma Projeler ’n n amaçlarından 
b r  değ ld r?

A) Doğal kaynakların daha ver ml  kullanılmasını 
sağlamak

B) Bölge dışına yapılan göçler  azaltmak

C) Bölge ç nde yaşam standardını yükseltmek

D) Bölgeler arasındak  sosyoekonom k gel şm ş-
l k farkını azaltmak

E) Büyük şeh rler n sayısını artırmak

8. Güneydoğu Anadolu Projes  (GAP), çok sayıda 
baraj, h droelektr k santral, sulama kanalları ve tü-
neller nden oluşan bölgesel ekonom k ve sosyal 
kalkınma projes d r.

 Aşağıdak lerden hang s , GAP’ın tamamlanma-
sına bağlı olarak, bölgede yaşanan gel şme-
lerden b r  olamaz?

A) Bölge dışına göçler n azalması

B) Tarımsal ürün çeş d n n artması

C) Endüstr  b tk ler  thalatında artış olması

D) Tarıma dayalı sanay  kollarının gel şmes

E) B r m alandan elde ed len ürün m ktarının art-
ması

11. Doğu Anadolu Bölges ’nde 16 l n ekonom k ve 
sosyal kalkınmasını sağlamak amacıyla Doğu Ana-
dolu Projes  (DAP) hazırlanmıştır.

 Aşağıdak lerden hang s  bu projede ulaşılmak 
stenen sonuçlardan b r  olamaz?

A) Halkın gel r düzey n n artırılması

B) Eğ t m ve sağlık h zmetler n n y leşt r lmes

C) Sulama olanaklarının artırılmasıyla tarımsal 
üret mde artış sağlanması

D) Doğum oranlarının azaltılmasıyla kalkınma hı-
zının arttırılması

E) Yen  st hdam alanları oluşturarak şs zl k ora-
nının azaltılması
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1. Jeopol t k, b r ülken n sah p olduğu f z k  ve beşerî 
unsurlar le dünya üzer ndek  konumunun dış s -
yaset ne etk s d r.

 Aşağıdak lerden hang s  Türk ye’n n jeopol t k 
konumunda etk l  olan ve değ şmeyen unsur-
lardan b r d r?

A) B l msel ve teknoloj k değerler

B) Jeoloj k ve jeomorfoloj k özell kler

C) Sosyal ve kültürel değerler

D) Ekonom k ve pol t k değerler

E) Askerî alandak  özell kler

3. Aşağıdak lerden hang s  Türk ye’y  doğrudan 
lg lend ren sorunlardan b r d r?

A) Makedonya sorunu

B) Kafkaslar’dak  sorunlar

C) F l st n sorunu

D) Kıbrıs sorunu

E) N l Havzası’ndak  su sorunu

6. Türk ye’n n jeopol t k özell kler  d kkate alındı-
ğında aşağıdak  yerlerden hang s nde meyda-
na gelen olaylar ülkem z  daha az etk lemekte-
d r?

A) Doğu Asya        B) Balkanlar

C) Orta Asya         D) Kafkaslar

                         E) Orta Doğu

4. Aşağıdak lerden hang s  Türk ye’n n jeopol t k 
önem n  artıran durumlardan b r  değ ld r?

A) Hazar Bölges  ve Orta Doğu ülkeler  le Avru-
pa ülkeler  arasında yer alması

B) Karaden z’den Akden z’e doğru yapılan t caret-
te k l t b rer nokta olan boğazlara sah p olması

C) Enerj  kaynaklarının öneml  b r kısmını dış alım 
yoluyla kaşılaması

D) Bulunduğu bölgede güçlü b r orduya sah p ol-
ması

E) Bölgesel barışı ve güvenl ğ  sağlamak amacıy-
la BM ve NATO g b  örgütlere üye olması

2. Aşağıdak lerden hang s  Türk ye'n n küresel 
ve bölgesel etk lere sah p olmasını sağlayan 
konumsal özell kler nden b r  değ ld r?

A) Doğal kaynaklar bakımından zeng n olması

B) Öneml  boğazlara sah p olması

C) Den zlere kıyısının bulunması

D) Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunması

E) Nüfusun genç ve d nam k yapıda olması

5. Aşağıdak lerden hang s  Türk ye’n n jeopol t k 
önem n  bel rten fadelerden b r  değ ld r?

A) İstanbul ve Çanakkale boğazları

B) Kıbrıs ve Ege adaları

C) Fırat ve D cle neh rler

D) Petrol ve doğal gaz boru hatları

E) Kuzey Anadolu dağları ve Toroslar
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7. Aşağıdak lerden hang s  Türk ye le Yunan s-
tan arasında sorunlara konu olan durumlardan 
b r  değ ld r?

A) Batı Trakya’dak  Türk azınlığı

B) Ege Den z ’ndek  bazı kayalıklar

C) Kıbrıs adasındak  Türkler

D) Enerj  hatlarının güzergâhı

E) Kara suları ve kıta sahanlığı

8. Ülkem z n aşağıdak  ülkelerden hang s  le ya-
şadığı sorun yanlış ver lm şt r?

Ülke Sorun

A) Ermen stan Tar hsel sorunlar
B) Yunan stan Ege Adaları, Kıbrıs
C) Sırb stan Bosna-Hersek, Kosova
D) İsra l F l st n toprakları
E) Sur ye Petrol ve doğal gaz üret m

10. Türk ye'n n;

 • petrol ve doğal gaz boru hatlarının geçt ğ  yol 
üzer nde olması,

 • gelecekte kullanılab lecek b rçok doğal kayna-
ğa sah p olması,

 • çevres ndek  ülkelerle tar h  ve kültürel bağı-
nın bulunması

 durumlarının aşağıdak lerden hang s ne neden 
olduğu söylenemez?

A) Komşu olduğu ülkelerle zaman zaman sorun-
lar yaşaması

B) Bulunduğu bölgede söz sah b  ülke konumun-
da olması

C) Çevres ndek  ülkelere göre ekonom k ve s ya-
s  alanda daha fazla gel şme göstermes

D) B rçok küresel ve bölgesel örgüte üye olması

E) Kore Savaşı'na asker göndermes

9. Özell kle son dönemde gerek bölgesel gerekse 
de küresel ölçekte ulaşım le lg l  yapılan atılım-
lar Türk ye’n n jeopol t k önem n  daha da artırmış-
tır.

 Aşağıdak lerden hang s  son dönemdek  atı-
lımlardan b r  değ ld r?

A) Kanal İstanbul Projes

B) 1915 Çanakkale Köprüsü Projes

C) 3. Haval manı Projes

D) Mav  Akım Projes

E) Dem r İpek Yolu Projes

11. I. Akden z' n S c lya ve Sardunya adalarından 
sonrak  üçüncü büyük adası olması

 II. Askerî müdahale gerekt recek durumlarda ha-
va üssü olab lecek b r noktada bulunması

 III. Anadolu, Mezopotamya ve Ege uygarlıkları-
nın t caret sahası ç nde yer almış olması

 IV. İskenderun ve Mers n l manları ç n k l t b r ko-
numda bulunması

 Yukarıda ver lenlerden hang ler , Kıbrıs Ada-
sı'nın Türk ye’n n m llî güvenl ğ  ç n büyük b r 
önem arz etmes nde etk l  olan faktörlerd r?

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

              D) II ve IV               E) III ve IV
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5. Türk ye’n n jeoloj k yapısı göz önüne alındı-
ğında aşağıdak  yerler n hang s nde tekton k 
deprem olasılığı en fazladır?

A) Taşel  Platosu

B) Konya Ovası

C) Ged z Ovası

D) Mard n Eş ğ

E) Ergene Havzası

6. Aşağıdak lerden hang s  Türk ye’de erozyonun 
fazla olmasına neden olan beşer  faktörlerden 
b r  değ ld r?

A) Doğal b tk  örtüsünün tahr p ed lmes

B) Sağanak yağışların etk l  olması

C) Tarlaların eğ m yönünde sürülmes

D) Nadas uygulamasının yaygın olması

E) Anız örtüsünün yakılması

3. Türk ye’de aşağıdak  çalışmalardan hang s -
n n sel ve taşkınları önlemeye yönel k olduğu 
söylenemez?

A) Akarsu havzalarının ağaçlandırılması

B) Dere yataklarının ıslah ed lmes

C) Akarsu havzalarındak  doğal b tk  örtüsünün 
korunması

D) Akarsu yataklarının şeh r alanlarının dışına 
kaydırılması

E) Akarsu yataklarında yapılaşmanın önlenmes

2. Erozyonla toprağın ver ml  olan üst kısımları aşın-
maya uğrayarak taşınır. Ülkem zde her yıl den z-
lere ve komşu ülkelere taşınan toprak m ktarı 500 
m lyon ton kadardır.

 Aşağıdak lerden hang s  erozyonun sonuçla-
rından b r  değ ld r?

A) Akarsu rej m n n düzens z olması

B) Tarım alanlarında ver m n düşmes

C) Barajların su tutma kapas tes n n azalması

D) Taşlık, çorak araz ler n oluşması

E) Kırsal kes mden kentlere göçler n yaşanması

1. Türk ye jeoloj k yapısı, yeryüzü şek ller  ve kl m 
koşulları d kkate alındığında, doğal afetler açısın-
dan öneml  r sklere sah pt r.

 Türk ye’de aşağıdak  doğal afetlerden hang s  
daha fazla can ve mal kaybına yol açmaktadır?

A) Deprem B) Heyelan C) Kuraklık

          D) Çığ düşmes          E) Sel baskını

4. Türk ye’de çığ r sk n n en yüksek olduğu bölge Do-
ğu Anadolu’dur.

 Bu durum bölgede;

 I. yaz yağışlarının görülmes ,

 II. yüz ölçümünün büyük olması,

 III. yer şek ller n n engebel  olması,

 IV. kış yağışlarının kar şekl nde düşmes

 g b  özell kler nden hang ler n n ortak etk le-
r yle açıklanab l r?

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

              D) II ve IV              E) III ve IV



TÜRKİYE’DE DOĞAL AFETLER

7. Türk ye'n n güney ve batı kıyılarında orman 
yangını olasılığının fazla olmasında,

 l. orman altı b tk  örtüsünün kurakçıl ot ve çalı-
lardan oluşması,

 ll. yükselt  ve engeben n fazla olması

 lll. yaz dönem nde ş ddetl  kuraklık yaşanması

 etmenler nden hang ler  etk l d r?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

                D) I ve III                 E) II ve III

10. 

 Yukarıdak  Türk ye har tasında göster len ta-
ralı bölgen n,

 l. deprem

 ll. çığ

 lll. heyelan

 lV. orman yangını

 afetler nden hang ler  bakımından r sk altında 
olduğu savunulab l r?

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

               D) II ve III                E) II ve IV

8. 

 Yukarıdak  har tada göster len alanlar, aşağıda-
k  doğal afetlerden hang s ne göre yapılacak or-
tak b r bölge sınıflandırmasında yer alır?

A) Deprem B) Heyelan C) Erozyon

        D) Orman yangını      E) Sel ve taşkın

9. 

 Yukarıdak  har tada numaralandırılan bölüm-
lerden hang s nde yaygın olarak görülen do-
ğal afet aşağıda yanlış ver lm şt r?

A) l - Sel ve taşkın         B) ll - Orman yangını

C) lll - Deprem         D) IV - Heyelan

                         E) V - Çığ

"

""

""" "#
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11. Aşağıdak  graf kte Türk ye’de heyelanların mev-
s mlere dağılımı göster lm şt r.

 Graf kte görüldüğü g b , heyelanların en fazla 
lkbaharda gerçekleşmes  aşağıdak lerden han-
g s ne bağlanab l r?

A) Rüzgârların daha ş ddetl  esmes ne

B) Yağmurların artması ve karların er meler ne

C) Sıcaklıkların yükselmeye başlamasına

D) Yol yapımı, nşaat ve tarım g b  faal yetler n art-
masına

E) Geceyle gündüz arasındak  sıcaklık farkının 
artmasına
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2. Aşağıdak lerden hang s  Türk kültürünün ge-
nel özell kler  arasında yer almaz?

A) Göçebe yaşam tarzının özgürlük duygularını 
da ma canlı tutması

B) En fazla İslâm kültüründen etk lenm ş olması

C) Gen ş b r coğrafyaya yayılmış olması

D) Dünyanın en esk  kültürler nden b r  olması

E) İlk olarak Anadolu topraklarında ortaya çık-
ması

4. Günümüzde cam , türbe, küll ye, kervansaray, han, 
hamam, medrese, köprü g b  Türk kültürüne a t 
eserlere Dünya'nın b rçok ülkes nde rastlanmak-
tadır.

 Aşağıdak lerden hang s  bu ülkelerden b r  de-
ğ ld r?

A) Macar stan B) Yemen C) Fas

                 D) H nd stan             E) Brez lya

5. Aşağıdak lerden hang s  Türk kültürüne a t 
eserlerden b r  değ ld r?

A) İspanya'dak  Kurtuba Cam

B) Mısır'dak  Kavalalı Mehmet Al  Paşa Cam

C) Özbek stan'dak  Ş rdar Medreses

D) H nd stan'dak  Taç Mahal

E) Bosna-Hersek'tek  Mostar Köprüsü

1. Türk kültürü ortaya çıktığı ve yayıldığı bölge 
t bar  le aşağıdak  kültürlerden hang s  le et-
k leş me g rmem şt r?

A) Yunan kültürü   B) Moğol kültürü 

C) Pers kültürü  D) Lat n kültürü 

                          E) Ç n kültürü

6. Ülkeler ve bölgeler arasında t caret n yapılab lme-
s  ç n ham madde, üret m ve pazar olmak üzere 
üç unsura ht yaç vardır

 Bu unsurlarla lg l  aşağıdak lerden hang s  
yanlıştır?

A) Genel olarak dünya üzer nde bulundukları yer-
ler farklılık göstermekted r.

B) Ülke ve bölgeler arasında küresel t caret n or-
taya çıkmasına neden olurlar.

C) Ham madde üret m bölgeler n n tamamı aynı 
zamanda pazar alanıdır.

D) Ham madde üret m bölgeler  le pazar alanla-
rı arasındak  etk leş m  ulaşım bel rler.

E) B rb r yle sürekl  etk leş m hal nded rler.

3. Aşağıdak lerden hang s  Türk kültürünü oluş-
turan madd  (somut) unsurlardan b r n  örnek-
lend r r?

A) Akraba ve komşu haklarına önem ver lmes

B) Komşu ve kad m kültürler n zler n  taşıması

C) Türkçeyle b rl kte b rçok farklı d l n konuşul-
ması

D) Akden z, Karaden z ve karasal kl mler n gö-
rülmes

E) Ekonom k ve sosyal yaşamı düzenleyen ka-
nunların uygulanması
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11. 

 Yukarıdak  tabloda dünyadak  dört üret m alanı-
nın yer aldığı bazı bölgeler şaretlenm ş ve ancak 
b r b lg  yanlışı yapılmıştır.

 Buna göre, bölgelerden hang ler  yer değ şt -
r rse b lg  yanlışı düzelt lm ş olur?

A) Avustralya le Özbek stan

B) Venezuella le Güneydoğu Asya

C) Güneydoğu Asya le Avustralya

D) Özbek stan le Venezuella

E) Güneydoğu Asya le Özbek stan

Bölge Pamuk
üret m

Yün 
üret m

Enerj  
üret m

P r nç 
üret m

Venezuella â

Avustralya â

Özbek stan â

Güneydoğu Asya â

7. Aşağıdak lerden hang s n n küresel t caret üze-
r nde olumsuz etk ler  olduğu söyleneb l r?

A) Gümrük b rl ğ  uygulamalarının

B) Teknoloj k gel şmeler n

C) Ülkeler ve bölgeler arasında serbest pazar or-
tamının oluşmasının

D) Ülkeler n uyguladığı t caret savaşlarının

E) Reklamcılık sektöründe görülen gel şmeler n

10. 

 Yukarıdak  har tada, öneml  ham madde, üret m 
ve pazar alanları numaralandırılarak göster lm ş-
t r.

 Bu alanlardan hang s nde yaygın olan ekono-
m k faal yet aşağıda yanlış ver lm şt r?

A) I – T caret, bankacılık ve f nans

B) II – Orman ürünler  üret m

C) III – Petrol üret m

D) IV – Tarımsal ham madde üret m

E) V – Değerl  maden üret m

"
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9. T caret n yoğunlaştığı bölgeler, o bölgelerde bu-
lunan ülkeler n gel şm şl k sev yes ne göre değ ş-
mekted r.

 Aşağıdak lerden hang ler  arasında küresel t -
caret daha yoğundur?

A) Batı Avrupa  ®  Kuzey Amer ka

B) Güney Afr ka  ®  Avustralya

C) Doğu Asya  ®  Kuzey Afr ka

D) Güney Avrupa  ®  Güney Amer ka

E) Güney Amer ka  ®  Avustralya

8. 

 Yukarıdak  har tada numaralanmış yerlerden 
hang s  Dünya’nın öneml  balıkçılık üret m alan-
larından b r  değ ld r?

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

"

""

"""
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#
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1. Tur zm faal yetler n n yoğun olarak yapıldığı me-
kanlarda b r takım değ şmeler ve gel şmeler mey-
dana gel r.

 Aşağıdak lerden hang s  tur zm n yoğun ola-
rak yapıldığı mekanlarda meydana gelen olum-
lu gel şmelere örnek göster lemez?

A) İst hdam artar.

B) Altyapı ve çevre düzenlemes  gel ş r.

C) Ulaşım ve haberleşme faal yetler  gel ş r.

D) Yeş l alanlar yerleşmeye açılır. 

E) Farklı ülke nsanlarıyla etk leş m kurulmasını 
sağlar. 

4. I. Fransa

 II. Japonya

 III. ABD

 IV. Almanya

 Yukarıdak  ülkelerden hang ler nde tur zm d -
ğerler ne göre daha fazla gel şm şt r?

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

              D) II ve IV               E) III ve IV

5. Aşağıdak  tabloda 2015 yılında bazı ülkelere ge-
len tur st sayısı le tur zmden elde ett kler  gel rler 
ver lm şt r.

 

 Tablodak  b lg lerden yararlanılarak aşağıda-
k lerden hang s ne ulaşılamaz?

A) Ç n'e gelen tur stler Fransa’ya gelen tur stler-
den daha fazla harcama yapmıştır.

B) Tur st başına elde ed len gel r n en fazla oldu-
ğu ülke ABD'd r.

C) Tur zm gel rler  arasındak  farkın en fazla ol-
duğu ülkeler İtalya ve ABD’d r.

D) Gelen tur st sayısı en az olan ülken n tur zm 
gel r  de en azdır.

E) Tur zmden elde ed len gel r  yalnızca tur st sa-
yısının fazla olması bel rlemekted r.

Gelen tur st
sayısı (m lyon)

Tur zm gel r
(m lyar dolar)

Fransa 84,4 54

ABD 77,5 246,2

İspanya 68,2 56,4

Ç n 56,8 114,1

İtalya 50,7 39,4

3. Aşağıdak lerden hang s  tur zm n b r ülken n 
ekonom s ne doğrudan sağladığı katkılarından 
b r  değ ld r?

A) İst hdam ve gel r yaratır.

B) Dış t caret açığını azaltır.

C) Altyapı h zmetler n  gel şt r r.

D) Doğal çevren n korunmasını sağlar.

E) Ödemeler denges n  olumlu etk ler.

2. Aşağıdak lerden hang s  nsanları tur st k faa-
l yetlere yönelten faktörlerden b r  değ ld r?

A) D nlenme ve eğlenme ht yacı

B) Gel r düzey n n artması

C) Geç c  b r ş bulup çalışma

D) Kongre ve toplantılara katılma

E) Tar h  eserler  ve kültürel değerler  görme



ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM (TURİZM)

9. Dünyada nad r bulunan doğal ve beşer  değerle-
r n yasalarla koruma altına alındığı, bu alanlardan 
yararlanmanın bel rl  kurallara dayandırıldığı yer-
ler m ll  park olarak n telend r l r.

 Aşağıdak lerden hang s nde m ll  parkların faz-
la olduğu kıtalar b rl kte ver lm şt r?

A) Güney Amer ka – Avrupa

B) Avrupa – Okyanusya

C) Kuzey Amer ka – Afr ka

D) Asya – Avrupa

E) Okyanusya – Güney Amer ka

10. Dünya’nın yed  har kasından günümüze dek 
kalmış tek yapı aşağıdak lerden hang s d r?

A) Ç n Sedd

B) Rodos Fener

C) Keops P ram d

D) Artem s Tapınağı

E) İskender ye Fener

8. Aşağıdak lerden hang s  b r bölgen n ulusal 
park lan ed lmes n n amaçlarından b r  ola-
maz?

A) Ekos stem  koruma altına alma

B) Av tur zm  ç n doğal ortam oluşturma

C) Doğal yaşamın devamlılığını sağlama

D) Doğal güzell kler  koruma altına alma

E) Dünya’da bozulmamış doğal alanlar oluşturma

11. Aşağıdak lerden hang s , “Dünya’da bozulma-
mış en y  durumda bulunan, seyahat ed lecek yer” 
olarak kabul ed l r?

A) Ç n Sedd

B) Mısır p ram tler

C) Norveç f yortları

D) Duba  kıyıları

E) Mald v Adaları

6. Fransa’nın m ll  gel r  ç nde tur zm n öneml  b r pa-
yı vardır. Yıllık 80 m lyonu aşan yabancı tur st sa-
yısıyla Fransa, Dünya’da en çok tur st alan ülke-
d r.

 Aşağıdak lerden hang s  Fransa’da tur zm n 
gel şmes ne katkı sağlayan etmenlerden b r  
değ ld r?

A) Yüz ölçümünün gen ş olması

B) Gen ş kumsallara sah p olması

C) Elver şl  kl m koşullarına sah p olması

D) Tur st potans yel  fazla olan ülkelere yakın ol-
ması

E) Zeng n tar h  eser ve doğal güzell klere sah p 
olması

7. Türk ye’ye en fazla Avrupa ve Orta Doğu ülke-
ler  le Rusya’dan tur st gelmes , öncel kle aşa-
ğıdak lerden hang s  le açıklanab l r?

A) Sosyal ve pol t k l şk ler n y  olması

B) Doğal ve kültürel çevren n y  korunması

C) Konaklama ücretler n n düşük olması

D) Doğal ve tar h  güzell kler n bulunması

E) Hava yolu ulaşımının gel şmes
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1. Aşağıdak lerden hang s  Sanay  Devr m ’n  lk 
olarak İng ltere’de başlatan ve hızlandıran fak-
törlerden b r  değ ld r?

A) Sah p olduğu den z gücü sayes nde b rçok ül-
key  sömürgeleşt rmes

B) S yas  bütünlüğünü erken sağlamış olması

C) Ada devlet  olmasından dolayı Avrupa ana ka-
rasındak  s yas  karışıklıklardan etk lenmemes

D) B rçok b l m, sanat ve f k r adamının bu ülke-
ye yerleşmes

E) İşç  gücünün d ğer ülkelere göre daha ucuz ol-
ması

6. Sanay  Devr m , İng ltere’n n ekonom k ve toplum-
sal yapısında çok sayıda değ ş m meydana get -
ren öneml  b r etkend r.

 Aşağıdak lerden hang s  sanay leşme sürec n-
de görülen değ ş mlerden b r  değ ld r?

A) Gel r düzey n n artması

B) Şeh r sayılarının artması

C) Tarım alanlarının daralması

D) Doğal kaynakların önem n n artması

E) Yaşamı kolaylaştıran yen  buluşların yapılması

2. Aşağıdak lerden hang s  Sanay  Devr m 'nden 
sonra başlayan süreçte İng ltere’de görülen 
gel şmelerden b r  değ ld r?

A) Şeh rleşmen n artması

B) Nüfus artış hızının düşmes

C) Sağlık h zmetler n n gel şmes

D) Tarımsal nüfus oranının azalması

E) Kırsal kes mden kentlere göçler n olması

4. Sanay  Devr m 'ne 6 m lyon nüfusla g ren İng ltere 
80 yıl sonra 14 m lyona ulaştı. 100 yıldan kısa b r 
sürede nüfusun k  katından fazla artması, Sanay  
Devr m 'nden önce görülen b r durum değ ld .

 Aşağıdak lerden hang s  bu durumun neden-
ler nden b r  değ ld r?

A) Erken yapılan evl l kler

B) Çok çocuk sah b  olma steğ

C) Çocuk ş gücüne duyulan talep

D) Hükümet n doğumları teşv k etmes

E) Kırsal kes mden kentlere yoğun göçler

3. İng ltere’y  dünyanın sanay  merkez  hal ne ge-
t ren lk yen l kç  değ ş mler aşağıdak lerden 
hang s nde b r arada ver lm şt r?

A) Buharlı gem  ve sömürgec l k

B) Yünlü dokuma ve hayvancılık

C) Pamuklu dokuma ve dem rc l k

D) Dem r yolu ulaşımı ve madenc l k

E) Kara yolu taşımacılığı ve petrol üret m

5. Sanay  Devr m 'n n temel t c  gücü aşağıdak -
lerden hang s  olmuştur?

A) Yapı endüstr s

B) Petro-k mya sanay s

C) Otomot v sektörü

D) Pamuklu dokuma sanay s

E) Yünlü dokuma sanay s
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12. I. Nükleer santraller

 II. H droelektr k santraller

 III. L ny t santraller

 IV. Güneş enerj s

 Japonya’nın enerj  üret m nde yukarıda ver -
lenlerden hang ler n n payı en fazladır?

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

             D) II ve IV                E) III ve IV

9. 

 Yukarıdak  tabloda Japonya’nın thal ett ğ  bazı 
ham maddeler le bu ham maddeler n thal ed ld -
ğ  ülkeler ver lm şt r.

 Yalnızca bu b lg lere göre, Japonya le lg l  aşa-
ğıdak  yargılardan hang s ne ulaşılab l r?

A) Dış t caret  açık vermekted r.

B) Enerj  üret m nde doğal gazın payı en fazladır.

C) Sanay  ürünler  hracatı fazladır.

D) Nüfusu fazla olduğu ç n tüket m  de fazladır.

E) Enerj  kaynakları bakımından dışarıya bağım-
lıdır.

Ham madde Ülke
Uranyum Kanada, Avustralya
Kömür Avustralya, Kanada, ABD
Doğal gaz Endonezya
Petrol BAE, S. Arab stan, Endonezya

7. Aşağıdak lerden hang s  Japonya’nın ler  dü-
zeyde sanay leşt ğ n n ve kalkındığının kanıt-
larından b r  değ ld r?

A) İthalatında ham madde ürünler  le enerj  kay-
naklarının payının fazla olması

B) Dış satımında çoğunlukla ler  teknoloj  ürün-
ler n n payının fazla olması

C) Çok gel şm ş her türlü ulaşım yollarına sah p 
olması

D) Dünya’da balık üret m nde lk sıralarda yer al-
ması

E) Dünya tur zm ne en çok katılan m lletlerden b -
r  olması

8. Aşağıdak lerden hang s  Japon sanay s  ç n-
de daha az öneme sah pt r?

A) Opt k B) Tekst l C) Otomot v

          D) Elektron k            E) Mak ne

10. Japonya’nın ekonom k yönden Dünya’nın en 
gel şm ş ülkeler  arasında yer almasında, aşa-
ğıdak lerden hang s n n etk l  olduğu söylene-
mez?

A) Tekton k açıdan hareketl  b r kuşakta olmasının

B) Gel şm ş ulaşım yollarına sah p olmasının

C) Nüfusun eğ t m düzey n n yüksek olmasının

D) Yet şm ş ş gücüne sah p olmasının

E) İler  teknoloj ye sah p sanay n n gel şm ş olma-
sının

11. Japonya’nın yüz ölçümünün sadece %13’ünün ta-
rıma elver şl  olmasına karşın, 130 m lyonu aşan 
nüfusun ht yaç duyduğu meyve ve sebzen n ya-
rısı ülke çer s nde üret l r.

 Bu durum aşağıdak lerden hang s n n göster-
ges d r?

A) Yurt dışında tarıma yatırım yaptığının

B) Balıkçılığa daha çok önem verd ğ n n

C) Modern tarım yöntemler  uyguladığının

D) Sebze ve meyve tüket m n n az olduğunun

E) Hayvansal gıda tüket m n n daha fazla oldu-
ğunun
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1. Fransa’da II. Dünya Savaşı sonrasında sana-
y leşme sürec n n hızlanmasında aşağıdak ler-
den hang s  daha etk l  olmuştur?

A) Gümrük verg ler n n arttırılması

B) Tarıma dayalı sanay ye ağırlık ver lmes

C) Sanay leşmen n tamamen devlet el yle ger-
çekleşt r lmes

D) İş gücü ht yacının daha çok göçmen nüfustan 
sağlaması

E) Asker  alandak  yatırımların s v l alana kaydı-
rılması

4. Aşağıdak lerden hang s , Japonya, Almanya, 
Fransa ve İng ltere'n n ortak özell kler nden b -
r  değ ld r?

A) Sanay leşme hızlarının yüksek olması

B) G-8 ülkeler  arasında yer almaları

C) Doğum oranlarının düşük olması

D) Tarımda modern yöntemler kullanmaları

E) Yer altı kaynakları bakımından zeng n olma-
ları

2. Güney Afr ka Cumhur yet , Afr ka kıtasının toplam 
Gayr  Saf  M ll  Hâsılası’nın %40’ına sah pt r.

 Buna göre, Güney Afr ka Cumhur yet ’n n eko-
nom k gel şmes nde aşağıdak lerden hang s -
n n payı daha fazladır?

A) Tur zm gel rler n n fazla olması

B) İkl m koşullarının elver şl  olması

C) Tarıma elver şl  alanların gen ş alan kaplaması

D) Eğ t m sev yes  yüksek, üretken b r nüfusa sa-
h p olması

E) Sah p olduğu zeng n yeraltı kaynaklarını ve-
r ml  b r b ç mde kullanması

3. Rusya ekonom s n n temel n  aşağıdak lerden 
hang s  oluşturur?

A) Otomot v sanay s

B) Dem r-çel k sanay s

C) Tarım ve hayvancılık

D) Petrol ve doğal gaz hracatı

E) Elektr k ve elektron k sanay s

5. Aşağıdak lerden hang s  Amer ka B rleş k Dev-
letler ’n n ekonom k yönden gel şmes ne olum-
lu yönde katkı sağlamamıştır?

A) İler  düzeyde sanay leşm ş olması

B) Her yıl dış t caret n n açık vermes

C) Yet şm ş nsan gücüne sah p olması

D) Zeng n yeraltı kaynaklarına sah p olması

E) Modern tarım yöntemler n n uygulandığı gen ş 
tarım alanlarına sah p olması

6. Ekonom k ve sosyal koşulları d kkate alındı-
ğında, aşağıdak lerden hang s n n Almanya’nın 
özell kler nden b r  olduğu savunulamaz?

A) Dünya otomob l hracatında ön sıralarda yer 
alır. 

B) N tel kl  ş gücü oranı fazladır.

C) Kırsal kes mlerden kentlere yoğun göç yaşa-
nır. 

D) K ş  başına düşen m ll  gel r  yüksekt r.

E) Tarımda modern yöntemler kullanarak yüksek 
ver m elde eder.


