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1. Ülkeler neden nüfus politikası uygular? Açıklayınız.

 

2. Nüfus artış hızını düşürmek isteyen ülkelerin başvur-
duğu uygulamalardan üç tane yazınız.

 

3. Nüfus artış hızını artırmak isteyen ülkelerin başvur-
duğu uygulamalardan üç tane yazınız.

 

4. Nüfus artış hızını düşürücü politika izlemesi gereken 
ülkelere üç tane örnek verip bunların özelliklerinden 
üç tane yazınız.

 

5. Nüfus artış hızını artırıcı politika izleyen ülkelere üç 
tane örnek verip bu ülkelerin özelliklerinden üç tane 
yazınız.

 

6. Hızlı nüfus artışının getirdiği olumlu ve olumsuz so-
nuçları yazınız.

 

7. Türkiye'de 1923'ten bu yana uygulanan nüfus politi-
kalarını yazınız.

  

8. Nüfus projeksiyonu ne demektir? Açıklayınız.

 

9. Türkiye'nin son yıllarda nüfus artış hızını artırıcı poli-
tika izlemesinin gerekçeleri neler olabilir? Yazınız.

 

10. 30 yıl sonra Türkiye'nin nüfus projeksiyonu nasıl ola-
caktır? Tahminlerinizi yazınız.

 



COĞRAFYA

DÜNYA VE TÜRKİYE'DE NÜFUS POLİTİKALARI - II

1)  Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar izle-
yen bir ülke ile ilgili;

 I. Genç nüfus oran› yüksektir.
 II. ‹flgücü ihtiyac› fazlad›r.
 III. Eğitim ve sağl›k hizmetleri nüfusun ihtiyac›n› 

karfl›layamaz.
 IV. D›fl ticaretinde sürekli aç›k verir.
 yargılarından hangileri söylenemez?

 A) Yaln›z I  B) Yaln›z II C) I ve III
   D) II ve III E) III ve IV

2)  Aşağıdaki ülkelerden hangisi büyüyen ekonomileri-
nin işgücü ihtiyacını karşılamak için doğurganlık 
oranını artırmaya yönelik politika izlemez?

 A) ABD  B) Almanya C) Endenozya
   D) Fransa E) ‹ngiltere

3)  Doğurganlık oranının az, nüfus artış hızının düşük, 
ekonomik büyümenin hızlı olduğu ülkelerin izledik-
leri nüfus politikası için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

 
 A)  Doğan her çocuk için doğum paras› ödenir.
 B)  Aile planlamas› teflvik edilir.
 C)  Gençlere evlilik yard›m› yap›l›r.
 D)  Bekarlardan yüksek oranda vergi al›n›r.
 E)  Çocuk bafl›na her ay dolgun miktarda çocuk paras› 

ödenir.

4)  – Doğum kontrolü ile ilgili hizmetler yayg›nlaflt›r›l›r.
 – Kürtaj serbest b›rak›l›r.
 – Evlenme yafl› yasalarla yüksek tutulur.
 Uyguladıkları nüfus politikasında yukarıda verilen 

yollara başvuran ülkelere aşağıdakilerden hangisi 
örnek olamaz?

 A) Brezilya B) Çin  C) Hindistan
   D) Almanya E) Arjantin

5)  Doğurganl›k oran› yüksek, nüfus art›fl› h›zl›, ekonomik 
büyümeleri yavafl olan ülkeler, nüfus art›fl h›z›n› 
düflürmek için bir tak›m önlemler al›rlar.

 Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerin nedenlerin-
den biri değildir?

 A)  Doğal kaynaklar›n h›zla tükenmesi
 B) ‹flsizliğin yayg›nlaflmas›
 C) Tar›mda makine kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›
 D) Sağl›k hizmetlerinin yetersiz kalmas›
 E) Yat›r›mlar›n zorlaflmas›

6)  Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını düşürmeye 
yönelik politikalar izleyen ülkelere ait özelliklerden 
biri değildir?

 
 A)  Doğurganl›k oran› fazlad›r.
 B) Nüfus art›fl h›z› yüksektir.
 C) Ekonomik büyüme h›zlar› düflüktür.
 D) Sanayi gelirleri fazlad›r.
 E) Eğitim ve sağl›k hizmetleri yetersizdir.

7)  İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerde nüfus art›fl 
h›z›n› yükseltici politikalar uygulan›r.

 Bu politikalarla amaçlanan aşağıdakilerden hangisi-
dir?

 A)  ‹flgücünü art›rmak
 B) Askeri güç oluflturmak
 C) Tüketimi art›rmak
 D) Tar›msal üretimi art›rmak
 E) ‹ç göçleri azaltmak

8)  Türkiye’de aile planlaması ile ilgili çeşitli merkezle-
rin kurulması ve doğum kontrolüne yönelik hizmet-
lerin kırsal kesimlere kadar yaygınlaştırılması ile 
aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

 
 A)  ‹ç göçlerin artmas›
 B) Ortalama yaflam süresinin uzamas›
 C) Bebek ölümlerinin azalmas›
 D) Genç nüfus oran›n›n artmas›
 E) Nüfus art›fl h›z›n›n düflmesi
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9) Türkiye’de 1923’ten 1965’e kadar nüfus art›r›c› politikalar 
izlenirken 1965’ten sonra nüfus art›fl h›z›n› düflürücü po-
litikalar uygulanmaya bafllanm›flt›r.

 Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 A) H›zl› nüfus art›fl›n›n ekonomik sorunlar doğurmaya 
bafllamas›

 B) Kad›n nüfus oran› ile erkek nüfus oran› aras›ndaki 
fark›n artmas›  

 C) Aritmetik nüfus yoğunluğunun artmas› 
 D) Askeri güce duyulan ihtiyac›n azalmas› 
 E) ‹flgücü ihtiyac›n›n d›fl göçlerle karfl›lanmaya 

bafllanmas› 

10) I. Fransa 
 II. M›s›r 
 III. ‹talya 
 IV. ‹spanya 
 V. Brezilya 
 Yukarıda verilen ülkelerden hangilerinde uygulanan 

nüfus politikaları, Türkiye’de uygulanan nüfus 
politikalarıyla en fazla benzerlik gösterir?

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

11) Gelişmekte olan ülkelerin, nüfus artış hızını 
düşürmeye yönelik politikalar izlemesiyle; 

 I. ‹stihdam sorununu azaltmak 
 II. kifli bafl›na düflen milli geliri art›rmak 
 III. nüfusun ülkeye düzenli dağ›lmas›n› sağlamak 
 IV. eğitim ve sağl›k hizmetlerini gelifltirmek 
 gibi durumlardan hangilerini amaçladığı söylene-

mez?

 A) Yaln›z I B) Yaln›z III C) I ve II
   D) II ve IV E) III ve IV

12)    

15

60

 Yukarıda, nüfusun yaş gruplarına dağılım grafiği ve-
rilen geri kalmış bir ülkede; 

 I. doğum oranlar›n›n azalt›lmas›  
 II. aile planlamas›n›n teflvik edilmesi 
 III. gençlerin evlenmesinin teflvik edilmesi 
 IV. eğitim seviyesinin art›r›lmas› 
 V. kürtaj›n yasaklanmas› 
 gibi politikalardan hangilerinin uygulanması yanlış 

olur?

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

13) Nüfus art›fl h›z› çok düflük olan ülkeler iflgücü ihtiyac›n› 
karfl›lamak için d›flar›dan göçmen kabul ederler.

 Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu açıklamaya örnek 
gösterilebilir?

 A) Türkiye  B) Hollanda C) Çin   
  D Arjantin  E) ‹ran 

14) Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızı büyüme 
hızından fazla olan bir ülkede uygulanan politikalar 
arasında  gösterilemez?

 A) Kürtaj›n serbest olmas› 
 B) Doğum kontrolü yöntemlerinin ücretsiz uygulanmas› 
 C) Doğan her çocuk bafl›na belli bir ücret ödenmesi 
 D) Çocuk say›s›na s›n›rlama getirilmesi 
 E) Halk›n bilinçlendirilmesi 

15) Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfus artışı teşvik 
edilmemektedir?

 A) Almanya B) Fransa  C) Japonya
   D) Hindistan E) İngiltere
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COĞRAFYA

ŞEHİRLERİN GELİŞİMİ, FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI - I
SNF11-07

 ETKİNLİK – 1
 Aşa ğı da ki tabloda verilen şehirleri etki alanına göre 

işaretleyiniz.
 
  Etki Alanları

Yerel

1. Roma

2. Kahire

3. Bakü

4. Kudüs

5. Hamburg

6. Antalya

7. Tokyo

8. Tunus

9. Ankara

Bölgesel Küresel

 ETKİNLİK – 2
 Aşa ğı da ki boş bırakılan yerlere “Şam, askeri, kent, 

Roma, tarım, New York, turizm, sanayi, kelimelerin-
den uygun olanlarını yazınız.

1) Küçük bir alanda büyük nüfus kitlelerinin bir arada bu-
lunduğu ve geçimini temin ettiği yerleflmelere 
.................... denir.

2) Turizm tesislerinin ve al›flverifl merkezlerinin bulunduğu 
flehirler .................... flehridir.

3) Geliflmesinde askeri birliklerin varl›ğ›n›n etkisi büyük 
olan flehirler .................... flehirleridir.

4) Sanayi ve hizmet sektörünün geliflmifl olduğu flehirler 
.................... flehridir.

5) Vatikan ve Kudüs ......................... flehirdir.
6) Tar›ma dayal› sanayinin gelifltiği flehirler .................... 

flehridir.
7) Küreselleflen ekonomide kumanda ve kontrol merkezi 

olan flehir ABD’deki .................... kentidir.
8) Sanat›n, tarihin ve dinin iç içe geçtiği ve “Dünya’n›n 

baflkenti” unvan›na sahip kenti .................... d›r.
9) .................... geçmiflte kervan yollar›n›n kavflağ› üzerin-

de kurulmufl ve günümüzde de geliflimini sürdürmüfl bu 
kent Suriye’nin baflkentidir.

 ETKİNLİK – 3
 Aşağıdaki tabloda verilen şehirlerin ön plana çıkan 

fonksiyonlarını işaretleyiniz. (Not: Bir şehrin birden 
fazla fonksiyonu ön plana çıkabilir.)

 (Birden fazla işaretleme yapılabilir.)
 

Şehirler Liman İdari Ticaret Sanayi Dini

Marsilya

Essen

Tokyo

Mekke

Manchester

Roma

 ETKİNLİK – 4
 Aşağıdaki tabloda verilen kentlerde hangi ekonomik 

faaliyetlerin ön planda olduğunu işaretleyiniz. 
 (Bazı kentler için birden fazla işaretleme yapılabilir.)
 

KENTLER
EKONOMİK FAALİYETLER

Sanayi Ticaret Turizm Maden Tarım Liman

1. Antalya

2. Konya

3. Samsun

4. Adana

5. Muğla

6. Elazığ

7. Nevşehir

8. Denizli

9. Bursa

10. Edirne

11. Batman

12. Mersin

13. İstanbul

14. Aydın

15. Karabük

16. Rize

17. İzmir
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1. İdari özelliği nedeniyle küresel etkiye sahip dört kent 
yazınız.

  

2. İlk şehir yerleşmeleri bugünkü ülkelerden hangileri-
nin sınırları içinde kurulmuştur? Yazınız.

 

3. Küresel etkiye sahip dini şehirlere üç tane örnek ya-
zınız.

 

4. Küresel etkiye sahip liman, turizm, finans ve kültür 
kentlerine birer örnek veriniz.

 

5. Eski Türk - İslam şehirlerine üç tane örnek yazınız.

 

6. Dini özelliği nedeniyle küresel etkiye sahip üç kent 
yazınız.

 

7. Sanayi Devrimi'nden önce oluşan dört tane kent 
fonksiyonu yazınız.

  

8. Türkiye'deki sakin şehirlere üç örnek yazınız.

 

9. Türkiye'de geçici kır yerleşmelerini yazınız.

 

10. Türkiye'deki hem sanayi hem tarım kentlerine üç ör-
nek veriniz.

 



COĞRAFYA

1)  Aşağıdakilerden hangisi, şehirlerin gelişmesiyle bir-
likte ortaya çıkan olumlu sonuçlardan biri değildir?

 A) Ticaret hayatının canlanması
 B) Ulaşım olanaklarının artması
 C) Çevre ve gürültü kirliliğinin artması
 D) İletişimin hız kazanması
 E) Kültürel gelişme ve eğitim faaliyetlerinin artması

2)  Ticari faaliyetleri ile ön plana çıkmış olan şehirler 
aşağıdakilerden hangisi bakımından daha fazla ben-
zerlik gösterir?

 A) Sıcaklık ve yağış koşulları
 B) Yüzey şekillerinin uzanış doğrultusu
 C) Tarım ürünü çeşitliliği
 D) Aritmetik nüfus yoğunluğu
 E) Ulaşım olanakları

3)  İlk şehirler;
 – Mezopotamya'da Fırat ve Dicle Nehirleri
 – Mısır'da Nil Nehri
 kıyısında kurulmuşlardır.
 Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi bu şehir-

lerin kurulmasına neden olmuştur?
 
 A) Balıkçılık B) Tarım  C) Madencilik
   D) Turizm E) Hayvancılık

4)  Şehirlerin etki alanları sahip olduğu fonksiyonlarına göre 
oluşmakta; bu etki yerel, bölgesel ve küresel boyutlarda 
olmaktadır.

 Buna göre, şehirlerin etki alanları üzerinde;
 I. ekonomik fonksiyonları
 II. deniz seviyesinden yükseklikleri
 III. önemli bir dinsel merkez olmaları
 gibi faktörlerden hangileri etkilidir?

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

5)  Birden fazla fonksiyonun bir arada yürütüldüğü kalabalık 
nüfuslu yerleşim birimlerine şehir denir.

 Aşağıdakilerden hangisi şehirlerin oluşmasında et-
kili olan etmenler arasında gösterilemez?

 A) Toplayıcılığın ve avcılığın yerini tarımın ve hayvancı-
lığın alması

 B) Güvenlik kaygısıyla, bir arada yaşama ihtiyacının 
ortaya çıkması

 C) Hayvanları otlatmak amacıyla yaz mevsiminde otlak 
ve meraların kullanılması

 D) Ticaretin gelişmesiyle kavşak noktalarında yerleşim 
birimlerinin kurulması

 E) Sanayi devrimiyle önemi artan yeraltı kaynaklarının 
bulunduğu maden kentlerinin ortaya çıkması

6)  Şehir, birden fazla fonksiyonun bir merkezde yürütüldü-
ğü ve geçimlerini farklı kaynaklardan temin eden insan-
ların bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık nüfuslu yerle-
şim birimidir.

 Buna göre, bir şehrin büyüklüğü ve önemi aşağıda-
kilerden hangisine bağlıdır?

 
 A) Etki ettiği alanın genişliği ve önemine
 B) Elverişli iklim ve bitki örtüsünün olmasına
 C) Yer altı kaynaklarının fazlalığına
 D) Jeolojik yapısının uygunluğuna
 E) Doğal afetlerin etkisinin hissedilmediği alanlarda ku-

rulmasına

7)  Aşağıdaki şehirlerden hangisinin etki alanı daha 
geniştir?

 A) Tokyo  B) Kahire  C) Şam
   D) Atina  E) Bağdat

8)  Aşağıdaki kentlerden hangisinin ekonomisinde ta-
rım gelirlerinin payı en düşüktür?

 
 A) İstanbul B) İzmir  C) Adana
   D) Samsun E) Gaziantep 

9) Geçmişte bazı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan 
kentlere tarihi kentler denir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihi kent sayıl-
maz?

 A) Kudüs  B) New York C) Roma
   D) İstanbul E) Atina

ŞEHİRLERİN GELİŞİMİ, FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI - II
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10) Şehirlerin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin 
etkisi yoktur?

 A) Yönetim merkezi olmasının
 B) Önemli bir maden yatağının bulunmasının
 C) Sanayinin gelişmiş olmasının
 D) Önemli ulaşım yolları üzerinde olmasının
 E) Bitki örtüsünün gür olmasının

11) Bir ülkede nüfus politikaları belirlenirken, 
 I. Nüfusun yaş ortalaması
 II. İşgücüne duyulan ihtiyaç
 III. Nüfus artış hızı
 IV. Aritmetik nüfus yoğunluğu
 V. Ülkenin bulunduğu yarımküre 
 gibi özelliklerden hangileri dikkate alınmaz?

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

12) 

Ekvator

New York Kalküta

Marsilya
istanbul

 Yukarıdaki şehirlerin ortak özelliği aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Askeri şehir olmaları
 B) Liman şehri olmaları
 C) Madencilik şehri olmaları
 D) Boğaz şehri olmaları
 E) Tarım şehri olmaları

13) Aşağıdaki tabloda beş kentin etki alanı işaretlenmiştir.
 

Şehirler

Paris

Moskova

Berlin

Şam

Kırşehir

Küresel

✓

✓

✓

✓

✓

Bölgesel Yerel

 Bu kentlerden hangisinin etki alanı yanlış işaretlen-
miştir?

 A) Paris  B) Moskova C) Berlin
   D) Şam  E) Kırşehir

14) Türkiye'de kırsal yerleşmelerden tarıma dayalı olanlar 
sürekli; hayvancılığa dayalı olanlar ise geçicidir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi geçici bir yerleş-
medir?

 A) Mahalle B) Oba  C) Köy
   D) Mezra  E) Çiftlik

15) Aşağıdakilerden hangisi tarım şehirlerinin özellikleri 
arasında gösterilemez?

 A) Tarıma elverişli alanların olması
 B) Endüstri bitkilerini işleyen fabrikaların bulunması
 C) Nitelikli işgücüne duyulan ihtiyacın az olması
 D) Ticaret potansiyelinin düşük olması
 E) Enerji tüketiminin fazla olması

16) Aşağıdaki kentlerden hangisinin etki alanı diğerlerin-
den dardır?

 A) New York B) Paris  C) Atina
   D) Londra E) Tokyo

17) Aşağıdaki tabloda dört şehrin bazı fonksiyonları numara-
landırılarak verilmiştir.

 New York Kudüs Oxford Tokyo

Kültür şehri I IV

Dini şehir III VI

Ticari şehir II

Sanayi şehri VII V
 
 Bunlardan hangileri yanlıştır?

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

18) Aşağıdakilerden hangisi liman şehirlerinin temel 
özelliklerinden biri değildir?

 A) Limancılıktan gelirinin olması
 B) Hinterlandının geniş olması
 C) Ulaşım ağının gelişmiş olması
 D) Ticari fonksiyona sahip olması
 E) Geniş ve verimli tarım arazilerine sahip olması
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COĞRAFYA

ÜRETİM, DAĞITIM, TÜKETİM VE DOĞAL KAYNAKLAR - I

 ETKİNLİK – 1
 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına “D” 

yanlış olanın yanına “Y” yazınız.

 
 

1) Bir yerin yer aldığı enlem ve boylam coğrafi 
konumunu belirler. 

2) Tarım üretim ve dağıtımın ortaya çıkardığı 
yeni bir sektördür.

3) İnsan etkinlikleri sonucunda oluşan tüm du-
rumlar beşeri unsurların sonucudur.

4) Dağıtımın gelişmesi üretim ve tüketimi artırır.

5) Bir bölgenin akarsu ve göller bakımından zen-
gin olması ekonomiyi olumlu etkiler. 

6) Doğal unsurlar üretim, tüketim ve dağıtımı et-
kiler.

7) Herhangi bir nedenle tüketimdeki artış ya da 
azalma üretimi doğrudan etkilemez. 

8) ABD, Kanada gibi ülkeler zengin doğal kay-
naklara sahip gelişmiş ülkelerdir.

9) Doğal enerji kaynaklarından rüzgar enerjisi, 
yenilenebilir enerji kaynağıdır.

10) Bitki ve hayvan atıklarının yakılarak enerji 
elde edilmesine biyogaz enerji denir.

11) Rüzgara açık yamaçlara rüzgar santralleri ku-
rulması doğal unsurların üretime etkisine ör-
nektir.

12) Bu yaz sarı ve yeşil renkli giysilerin fazla satıl-
ması beşeri unsurların tüketime etkisine ör-
nektir.

 ETKİNLİK – 2
 Aşağıdaki tabloda verilen etkenlerin ekonominin 

öncelikle hangi unsurunu etkilediğini işaretleyiniz.

 Unsurlar
Üretimi
etkileyen
unsur

Tüketimi
etkileyen
unsur

Dağıtımı
etkileyen
unsur

1. İşgücü kaynakları

2. Moda

3. Ulaşım

4. Politika

5. Kültür

6. İletişim araçları

 

 ETKİNLİK – 3
 Aşağıda boş bırakılan yerlere “biyoenerji, ekolojik, 

doğal kaynaklar, beşeri, bitki örtüsü, Ruhr Bölgesi, 
nükleer, yeraltı, Suudi Arabistan, fosil” kelimelerin-
den uygun olanı yazınız.

1) ‹nsanlar›n neden olduğu ve oluflturduğu unsurlara 
.................... unsurlar denir.

2) Üretimi etkileyen doğal unsurlardan biri de.................... 
dür.

3) ‹nsan akl›n›n ve teknolojinin ürünü olmayan oluflum 
aflamas›nda insanlar›n hiçbir rolünün bulunmad›ğ› bü-
tün zenginlik kaynaklar›na.................... denir.

4) Zengin petrol yataklar›na sahip bir ülke olan .................... 
buna rağmen sanayileflememifltir.

5) Odun, bitki, hayvan ve tar›m endüstrisi at›klar› 
.................... kaynağ›d›r.

6) .................... yak›tlar›n tümü hava kirliliğini art›rmaktad›r.

7) Bak›r, demir, bor ve krom gibi hammaddeler .................... 
kaynaklar›d›r.

8) Toryum, uranyum gibi radyoaktif maddelerden elde edi-
len enerjiye .................... enerji denir.

9) Ormanlar›n tahrip edilmesi .................... dengenin 
bozulmas›na yol açar.

10) .................... Avrupa’n›n en büyük sanayi bölgesidir.
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1. Üretim nedir tanımlayınız. Kaçıncıl ekonomik faaliyet-
ler üretim sektörü içinde yer alır yazınız.

 

2. Üretimi etkileyen doğal koşullara dört örnek yazınız.

 

3. Dağıtım nedir açıklayınız ve dağıtımı etkileyen fiziki 
koşulları yazınız.

  

4. Tüketim nedir? Tüketimi etkileyen doğal koşullara iki 
örnek veriniz.

 

5. Tüketimi etkileyen beşeri unsurlara dört örnek yazı-
nız.

 

6. Tüketimin üretimi etkilemesine bir örnek veriniz.

 

7. Üretim, tüketim ve dağıtım ne gibi yeni sektörler orta-
ya çıkarmıştır, yazınız.

 

8. Zamanla kendini yenileyen doğal kaynaklar nelerdir 
yazınız.

 

9. Tükenmeyen doğal kaynakları yazınız.

 

10. Doğal kaynakla kalkınma, arasında nasıl bir ilişki var, 
kısaca yazınız.
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COĞRAFYA

SNF11-10
ÜRETİM, DAĞITIM, TÜKETİM VE DOĞAL KAYNAKLAR - II

1)  Ortalama yükseltisi az, yüzey şekilleri sade olan bir 
bölgede aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi-
nin gelişmesi beklenmez?

 
 A) Ulafl›m  B) Sanayi             C) Tar›m
   D) Ticaret E) K›fl turizmi

2)  Aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık 
üretim miktarı iklim koşullarına bağlı olarak 
değişmez?

  
 A) Çimento B) fieker  C) Zeytinyağ›
   D) Konserve E) Çay

3)  Aşağıdakilerden hangisi, ekonomiyi etkileyen doğal 
unsurlardan değildir?

 
 A) Coğrafi konum
 B) ‹klim koflullar›
 C) Yüzey flekilleri
 D) Jeolojik yap›
 E) Nüfus miktar›

4) Bir yerdeki tarımsal üretim, oradaki iklim, toprak ve ben-
zeri koşullardan etkilenirken tarımsal etkinlikler sonu-
cunda oradaki toprağın yapısında bir takım değişiklikler 
meydana gelir. Bu duruma benzer olarak ulaşım yeryü-
zü şekillerinden etkilenirken ulaşım için yapılan yollar da 
yeryüzü şekillerini etkiler.

 Bu iki durum, aşağıdakilerden hangisine kanıt ola-
rak gösterilebilir?

 A) Üretim ve tüketimin karşılıklı etkileşim içinde olması-
na

 B) Dağıtım ve üretimin karşılıklı etkileşim içinde olması-
na

 C) Tüketimin, doğal unsurlarla karşılıklı etkileşim içinde 
olmasına

 D) Üretimin ve dağıtımın doğal unsurlarla karşılıklı etki-
leşim içinde olmasına

 E) Tüketimin ve dağıtımın karşılıklı etkileşim içinde ol-
masına

5)  I. Ticaretin geliflmifl olmas›
 II. Nüfusun kalabal›k olmas›
 III. Ulafl›m›n kolay sağlanmas›
 IV. K›rsal nüfus oran›n›n yüksek olmas›
 V. Tar›m d›fl› faaliyetlerin geliflmemifl olmas›
 Yukarıdakilerden hangileri üretim ve tüketimin fazla 

olduğu bir bölgenin özellikleri arasında gösterile-
mez?

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

6)  ‹nsanlar göç yoluyla gittikleri bölgelerde daha önce 
uğraflt›klar› faaliyetleri uygulamak isterler. 

 Yukarıda, üretim üzerinde etkili olan hangi beşeri 
unsurdan söz edilmiştir?

 
 A) Nüfus  B) Yerleflme C) Politika
   D) Kültür   E) Ekonomi

7) Aşa ğı da ki ler den han gi si be şe ri un sur la rın tü ke tim 
üze rin de ki et ki si ne ör nek tir?

 A) Tek no lo ji nin ge liş me si ile ye ni sa na yi dal la rı nın ku
rul ması

 B) Makineli tarımın geliş mesi ile tarım sal üretimin art
ması

 C) Ser maye birikiminin art ması ile üretim faaliyet lerinin 
geliş mesi

 D) Rek lam ve pazar lama tek nik leri ile yeni mal ların kul
lanımının art ması

 E) İk lim şart larının olum suz ol duğu alan lar da dağıtım 
faaliyet lerinin ak saması

8)  Kent yerleflmeleri ve k›r yerleflmelerinde meydana gelen 
üretim ve tüketim faaliyetleri birbirinden farkl›d›r.

 Buna göre;
 I. tar›m
 II. sanayi
 III. hayvanc›l›k
 IV. hizmet
 faaliyetlerinden hangileri şehir yaşamında daha çok 

gelişmiştir? 
 
 A) Yaln›z I  B) Yaln›z II C) II ve III
   D) II ve IV E) III ve IV
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9)  I. Yaz turizmi
 II. Hidroelektrik enerji üretimi
 III. Kağ›t sanayisi
 Yukarıda verilen faaliyetlerin gelişmesini sağlayan 

doğal unsurlar aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

 
          I                    II                    III         
    

  __________  ___________ ___________ 
A)  Denizler       ‹klim   Yüzey flekilleri 
B) Bitki örtüsü       Yeralt› kaynaklar›  ‹klim

 C) Denizler       Akarsular  Bitki örtüsü
 D) Yeralt› kaynaklar› Göller  Akarsular
 E) Bitki örtüsü  ‹klim  Göller

10) Aşağıdakilerden hangisi dağıtımın tüketimi 
etkilediğini gösterir?

 A) Nüfus artışına bağlı olarak buğday üretimininde art-
ması

 B) Kış mevsiminin daha uzun sürdüğü yıllarda kömür 
üretiminin artırılması

 C) Nitelikli tohumların üretilmesiyle tarımsal üretimde 
verimin artması

 D) Teknolojinin gelişmesiyle rüzgar santralleri sayısının 
giderek artması

 E) Ulaşımın gelişmesiyle kentlerde kişi başına düşen 
sebze tüketiminin artması

11)  Baz› enerji kaynaklar› yenilenebilir olduğu için uzun vade-
de daha ekonomik olurlar.

 Buna göre, Türkiye’de aşağıdaki enerji kaynaklarından 
hangisinin kullanılması daha ekonomik olur? 

 
 A) Taflkömürü B) Petrol           C) Linyit
   D) Doğalgaz  E) Su gücü

12)  Aşağıdakilerden hangisi akarsuların ekonomiye 
katkılarından biridir? 

 
 A)  Tuz elde edilmesi
 B) Kağ›t sanayinin geliflmesi
 C) Hidroelektrik enerji üretilmesi
 D) Makineli tar›ma geçilmesi
 E) K›y› turizminin geliflmesi

13)  Bir ülkede sanayi kuruluşlarının yoğunlaştığı bölge-
lerde, aşağıdakilerden hangisinde azalma olması 
beklenir?

 
 A)  Çevre kirliliğinde
 B) Tar›m alanlar›nda
 C) Ulafl›m olanaklar›nda
 D) Enerji tüketiminde
 E) Konut say›s›nda

14) Aşağıdakilerden hangisi tüketimin üretimi etkilediği-
ne verilebilecek bir örnek değildir?

 A) Sıcak kuşakta yakıt tüketiminin az olması
 B) Gıda sanayisinin tüm dünyada giderek büyümesi
 C) Kitap ve gazete talebinin artmasıyla kâğıt üretiminin 

artması
 D) Kahvenin anavatanı dışında yetiştirilmesi
 E) Dünyada buğday üretiminin giderek artması

15) Bir ülkede nüfus artış hızının yüksek olması 
aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

 
 A) Üretim miktar›n›
 B) Tüketim miktar›n›
 C) Ulafl›m ağ›n›
 D) Dağ›t›m faaliyetlerini
 E) Kifli bafl›na düflen ulusal geliri

16)  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ekonominin 
gelişmesi açısından diğerlerinden daha kolay temin 
edilebilecek beşeri bir unsurdur?

 
 A) Sermaye
 B) Teknoloji
 C) ‹flgücü
 D) ‹klim
 E) Bitki örtüsü

17. Akdeniz kıyılarındaki seralarda üretilen sebze ve 
meyvelerin Doğu Anadolu’da tüketilmesi 
aşağıdakilerden hangisinin ekonomi üzerindeki etki-
sine bir örnektir?

 A) ‹nsan kaynaklar›n›n
 B) Bölgeler aras›ndaki ticari faaliyetlerin
 C) Kitle iletiflim araçlar›n›n
 D) Modan›n
 E) Sermaye birikiminin 



COĞRAFYA

ÜRETİM, DAĞITIM, TÜKETİM VE DOĞAL KAYNAKLAR - III
SNF11-11

1) Yıllık yağış miktarı fazla olan bir yöre aşağıdaki üre-
tim alanlarından hangisi için daha elverişlidir?

 A) Bal›kç›l›k B) Ormanc›l›k C) Sanayi 
  D) Ticaret E) Madencilik

2) Aşağıdakilerden hangisi üretimde kullanılan doğal 
kaynaklar arasında gösterilemez?

 A) Akarsular
 B) Ormanlar
 C) Hidroelektrik santraller
 D) Madenler
 E) Bitkiler

3) Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangilerinin 
gelişmesinde teknolojinin etkisi daha belirgindir?

 A) Turizm – ticaret
 B) Sanayi – ulafl›m
 C) Tar›m – ormanc›l›k
 D) Madencilik – hayvanc›l›k
 E) Ticaret – tar›m

4) 

IV

I

III II

V

 

 

 Yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerden han-
gilerinde doğal koşulların dağıtım faaliyetleri üzerin-
deki olumsuz etkisi daha belirgindir?

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

5) Aşağıdakilerden hangisi toprağın üretim faaliyetleri 
üzerindeki etkisine örnek verilebilir?

 A) ‹laç sanayisinde orman ürünlerinden yararlan›lmas›
 B) Çukurova’da tar›msal verimin yüksek olmas›
 C) Doğu Anadolu’da maden çeflitliliğinin fazla olmas›
 D) ‹ç Anadolu’da küçükbafl hayvanc›l›k yap›lmas›
 E) Engebeli bölgelerde tar›m alanlar›n›n dar olmas›

6) Türkiye’de en çok alan kaplayan yüzey şekli dağlardır. 
Bu nedenle Türkiye’nin ortalama yükseltisi oldukça faz-
ladır. Bu durumda sıcaklık düşer ve don olayları görülür. 
Bu da yetilen bitki türünü azaltır. Ayrıca yüksek yerlerde 
kara ve demir yolu yapımı zorlaşır ve yol yapım masrafı 
da artar.

 Yukarıda yüzey şekillerinin hangi sektörler üzerinde 
olumsuz etkisinden bahsedilmiştir?

 A) Hayvancılık – Ormancılık
 B) Turizm – Sanayi
 C) Ticaret – Madencilik
 D) Tarım – Ulaşım
 E) Ormancılık – Ticaret

7) Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurların ekonomi 
üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir?

 A) Antalya’da kıyı turizminin gelişmesi
 B) Sanayileşmenin hava kirliliği yaratması
 C) Efes’in turizm gelirine katkı yapması
 D) Ulaşımın geliştiği yerlerin yoğun nüfuslanması
 E) Tarımla beraber ticaretin gelişmesi

8) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de enerji üretimin-
de yararlanılabilecek doğal kaynaklar arasında gös-
terilemez?

 A) Taflkömürü B) Toryum  C) Gelgit 
  D) Doğalgaz E) Günefl
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9) Bir ülkede sanayinin gelişmesine paralel olarak 
aşağıdakilerden hangisine duyulan ihtiyacın artması 
beklenemez?

 A) Enerji
 B) Pazar
 C) ‹letiflim araçlar›
 D) Nitelikli iflgücü
 E) Hammadde d›flsat›m›

10) Aşağıdakilerden hangisi, kültürün ekonomi üzerinde-
ki etkisine bir örnektir?

 A) Nüfus art›fl h›z›n›n yüksek olduğu yerlerde üretimin 
artmas›

 B) Tohum ›slah›na bağl› olarak tar›msal verimin artmas›
 C) ‹neğin kutsal say›ld›ğ› toplumlarda et kombinalar›n›n 

az olmas›
 D) Pamuk üreticilerine teflvik priminin verildiği yerlerde 

dokuma sanayisinin geliflmesi 
 E) Sanayinin geliflmesine bağl› olarak, hammaddeye 

duyulan ihtiyac›n artmas›

11) Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede tüketimi arttıran 
unsurlardan biri değildir?

 A) Nüfus art›fl h›z›n›n yüksek olmas›
 B) Gelir düzeyinin yükselmesi
 C) Teknolojide geliflmelerin yaflanmas›
 D) Pazarlama olanaklar›n›n artmas›
 E) Nüfus yoğunluğunun azalmas›

12) Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurların ekonomi 
üzerindeki etkisine örnek değildir?

 A) Nüfus art›fl h›z›n›n yüksek olduğu yerlerde yeni ifl 
sahalar›n›n ortaya ç›kmas›

 B) Yüzey flekillerinin sade olduğu alanlarda ulafl›m 
ağ›n›n s›k olmas›

 C) Pazarlama olanaklar›n›n geliflmesine bağl› olarak tü-
ketimin artmas›

 D) Sulama kanallar›n›n artmas›na bağl› olarak tar›msal 
üretimdeki dalgalanmalar›n azalmas›

 E) Ulafl›m araçlar›ndaki teknolojik geliflmeler sayesinde 
ticari faaliyetlerin yoğunlaflmas›

13) – Dünya gazete kağ›d›n›n yar›dan fazlas›n›n Norveç’ten 
sağlanmas›

 – Dünya pirinç üretiminde Çin’in önemli bir yere sahip 
olmas›

 – ‹sveç’te, elektrik enerjisinin çoğunlukla hidroelektrik 
santrallerden sağlanmas›   

 Yukarıdaki durumlar, aşağıdakilerden hangisinin 
ekonomi üzerindeki etkisine örnektir?

 A) Sosyo  ekonomik flartlar›n
 B) Nüfus yap›s›n›n 
 C) Yer yap›s›n›n
 D) Doğal unsurlar›n
 E) Teknolojik geliflmelerin 

14) Aşağıdakilerden hangisi dağıtımın gerçekleşmesinde 
en önemli unsurdur?

 A) Yerleflme B) Ulafl›m  C) Turizm 
  D) Nüfus  E) Politika

15) I. Türkiye’de pirincin devlet kontrolü alt›nda yetifltirilmesi
 II. İstanbul'da tüketimin fazla olmas›
 III. Ege k›y›lar›nda özellikle yaz aylar›nda ticaretin can-

lanmas›   
 Beşeri unsurların üretim, tüketim ve dağıtım faaliyet-

leri üzerindeki etkisi göz önüne alındığında yukarıda 
verilen durumlar aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
ile uygunluk gösterir?

     I  II  III
                                     
    

  ______     ______    ______
 A) Turizm Nüfus Politika
 B) Politika Nüfus Turizm
 C) Politika Turizm Nüfus
 D) Nüfus Turizm Politika
 E) Turizm Politika Nüfus

16) Aşağıdakilerden hangisi doğal koşulların Türkiye 
ekonomisi üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?

 A) ‹ç Anadolu'da yol yap›m masraflar›n›n düflük olmas›
 B) Akdeniz kıyılarında serac›l›ğ›n geliflmifl olmas›
 C) Batı Anadolu'da termik enerji üretiminin fazla olmas›
 D) Doğu Anadolu'da kayak merkezlerinin bulunmas›
 E) İstanbul ve çevresinde enerji tüketiminin fazla olmas›



COĞRAFYA
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TÜRKİYE'DE DOĞAL KAYNAKLAR, EKONOMİYE ETKİLERİ, EKONOMİ 

POLİTİKALARI, SEKTÖREL DAĞILIM - I

 ETKİNLİK – 1
 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına “D” 

yanlış olanın yanına “Y” yazınız.

1) Türkiye dağlık bir ülke olduğundan ortalama 
yükseltisi oldukça fazladır. 

2) Türkiye, tarımsal üretim için yeterli topraklara 
sahip değildir.

3) Türkiye, doğal kaynaklar bakımından zengin 
bir ülkedir. 

4) İç Anadolu'da tarım yapılmayan ve bitki örtü-
sünün bozkur olduğu yerlerde koyun yetiştiril-
mesi yanlış arazi kullanıma örnektir.

5) Cumhuriyet ilk yıllarında kaynakların önemli 
bir bölümü sanayi yatırımlarına ayrılmıştır. 

6) Çam ormanlarının olduğu yerlerde arıcılık ya-
pılması bitki örtüsü ile hayvancılık arasındaki 
ilişkiye uygundur.

7) Günümüzde Türkiye'nin ulusal gelirinin yarı-
dan fazlası sanayiden elde edilmektedir. 

8) Türkiye'de arazilerin ve dağların güney ya-
maçlarında tarım ve yerleşme faaliyetleri açı-
sından araziden yararlanma oranı daha yük-
sektir.

9) Türkiye'de eğimin fazla olduğu yamaçlarda 
ulaşım gelişmiştir.

10) Türkiye'de etkin nüfusun yarısından fazlası 
hizmet sektöründe (üçüncül ekonomik faaliyet-
ler) çalışmaktadır.

11) Türkiye'de beş yıllık kalkınma planları 1950 
yılından itibaren yapılmaya başlanmıştır.

12) Türkiye'de nüfusun yaş ortalaması düşüktür.

 
   

 

 

 ETKİNLİK – 2
 Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere “ulaşımı, 

yoğun göç, stratejik, İstanbul ve Çanakkale, sera-
mik, bölgesel ve küresel” kelimelerinden uygun 
olanı    yazınız.

1) Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle .................... öne-
mi fazlad›r.

2) .................... ve ....................  Boğaz› deniz ulafl›m›na 
ve ticaretin canlanmas›na katk› sağlar.

3) Ülkemizin yükseltisinin fazla olmas› ....................  olum-
suz etkiler.

4) Türkiye’de ....................  sonucunda büyük flehirlerde 
plans›z yerleflim alanlar› oluflmufltur.

5) Topraktaki kilden yararlan›larak ....................  sanayisi 
geliflmifltir.

6) 1980’den sonra Türkiye ekonomisi giderek ....................  
ve ....................   etkilere aç›k hale gelmifltir.

 ETKİNLİK – 3
 Türkiye’de görülen aşağıdaki uygulamalardan han-

gisinin doğru, hangisinin yanlış kaynak kullanımına 
örnek olduğunu (X) işareti koyarak belirleyiniz.

Doğru kaynak
kullanımı

Uygulama Yanlış kaynak
kullanımı

Erciyes’te kar kalınlığı uygun 
olan yerlerinde kış sporu için 
tesislerin yapılması

Gediz ovası gibi tarıma elve-
rişli araziler üzerine sanayi 
tesislerinin kurulması

Yüksek ve engebeli platolarda 
küçükbaş hayvancılığının ya-
pılması

Deniz kıyısındaki kumsalların 
plaj olarak kullanılması

Dağların denize bakan yamaç-
larının ağaçlandırılması

Kıyılardaki ormanlık alanların 
yerine turistik tesisler yapılma-
sı

Büyük kentlerin çevresindeki 
tarım alanlarının yerleşime a-
çılması

Çarşamba Ovası’nda endüstri-
yel tarım ürünleri yetiştirilmesi

1

2

3

4

5

6

7

8
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1. Türkiye ekonomisine önemli katkıları olan yeraltı kay-
naklarını yazınız.

 

2. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye ekonomisinde 
sektörlerin dağılım oranını kabaca yazınız.

 

3. Türkiye'de ovalardan hangi amaçlarla yararlanılmak-
tadır? Yazınız.

 

4. Türkiye'de platolardan nasıl yararlanılmaktadır? 
Yazınız.

 

5. Günümüzde Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı-
nı yazınız.

 

6. Türkiye hangi enerji kaynakları bakımından önemli 
potansiyele sahiptir? Yazınız.

 

7. Türkiye'nin iklim özellikleri ekonomiyi nasıl etkiler 
yazınız.

 

8. Türkiye'nin nufüs özellikleri Türkiye ekonomisini na-
sıl etkiler yazınız.

 

9. Türkiye'de 1923 - 1932 döneminde uygulanan ekono-
mik politikaları yazınız.

 

10. Türkiye'de 1932 - 1950 yılları arasında uygulanan 
ekonomik politikaları yazınız.

 



COĞRAFYA

TÜRKİYE'DE DOĞAL KAYNAKLAR, EKONOMİYE ETKİLERİ, EKONOMİ 
POLİTİKALARI, SEKTÖREL DAĞILIM - II SNF11-13

1) Türkiye maden çeşitliliği yönünden zengin bir ülkedir.
 Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

 A) Yüzey şekilleriyle 
 B) İklimle
 C) Jeolojik yapıyla
 D) Matematik konum
 E) Bitki örtüsüyle

2) İstanbul ve Çanakkale boğazlarının;
 l. tarım
 II. ticaret
 III. ulaşım
 IV. turizm
 V. hayvancılık
 gibi ekonomik etkinliklerden hangilerine katkısı 

daha fazladır?

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

3) Aşağıdaki ekonomik etkinliklerden hangisi üzerinde 
yüzey şekillerinin etkisi daha azdır?

 A) Turizm
 B) Hidroelektrik üretimi
 C) Tarım
 D) Ulaşım
 E) Sıcak su kaynakları

4) Karadeniz'i Marmara ve Ege Denizi üzerinden Akdeniz'e 
oradan da Atlas Okyanusu'na bağlayan İstanbul ve 
Çanakkale Boğazları'nın yurt ekonomisine olumlu katkı-
sı vardır. Bu boğazlar deniz ulaşımının ve ticaretinin 
canlanmasına imkan sağlamıştır.

 Yukarıda Türkiye ekonomisini etkileyen aşağıdaki 
etmenlerin hangisinden söz edilmiştir?

 A) İklim  B) Yerleşme      C) Coğrafi konum
   D) Nüfus  E) Sermaye

5) Türkiye'de iklim koşulları kısa mesafede değişiklikler 
gösterir.

 Bu durum aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangi-
sinde çeşitliliğe yol açmamıştır?

 A) Tarım  B) Hayvancılık C) Turizm
   D) Madencilik E) Enerji üretimi

6) Aşağıdakilerden hangisi, iklimin Türkiye ekonomisi-
ne olan etkisiyle açıklanamaz?

 A) Karadeniz kıyılarında çay yetiştirilmesi
 B) İç Anadolu'da küçükbaş hayvancılığın yaygın olması
 C) Akdeniz kıyılarında seracılığın gelişmiş olması
 D) Doğu Karadeniz'de iç kesimlerle ulaşımın geçitlerle 

yapılması
 E) Marmara Denizi çevresinde tarım ürünü çeşidinin 

fazla olması

7) Türkiye'nin güney kıyılarında yeterli yağış alan ve kış 
mevsiminde don olayının görülmediği yerlerde toprağı 
işleme ve ekim süresi daha uzundur. Buralarda bir yılda 
iki ürün alma imkanı vardır. Elde edilen ürünlerin çeşitle-
ri fazla ve ekonomik değeri de yüksektir.

 Yukarıda sözü edilen özellik aşağıdakilerden hangi-
sinin ekonomiye etkisine örnektir?

 A) Yüzey şekillerinin
 B) Nüfus ve yerleşmenin
 C) İklimin
 D) Toprak türünün
 E) Bitki örtüsünün

8) Türkiye'de tarımın geliştirilmesi için uygulanan poli-
tikalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 A) Sulamanın yaygınlaştırılması
 B) Çiftçilerin bilgilendirilmesi
 C) Aşar vergisinin kaldırılması
 D) Makine kullanımının artırılması
 E) Orman alanlarında tarla açılması
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9) Türkiye'de tarım alanlarında aşağıdakilerden hangisi-
nin yaygınlaşması hem verimi hem de köyden kente 
göçü artırmıştır?

 A) Sulamanın
 B) Makine kullanımının
 C) Gübrelemenin
 D) Tohum ıslahının
 E) Toprak analizinin

10) Aşağıdakilerden hangisi 1920'li yıllarda tarımın geliş-
mesi ve çiftçilerin kalkındırılması için alınan tedbir-
lerden biri değildir?

 A) Aşar vergisinin kaldırılması
 B) Su İşleri Teşkilatının kurulması
 C) Tarım Kredi Birliklerinin kurulması
 D) Beş yıllık sanayi planı yapılması
 E) Zirai Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kurulması

11) Türkiye'de 1962 yılından itibaren hazırlanan ve uygu-
lanan 5 yıllık kalkınma planları, öncelikle aşağıdaki-
lerden hangisinde gelişmeyi amaçlamıştır?

 A) Tarımda
 B) Sanayide
 C) Hayvancılıkta
 D) Turizmde
 E) Ormancılıkta 

12) Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren tarımda 
sulama koşulları iyileştirilmeye çalışılmıştır. 

 Bununla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı 
söylenemez?

 A) Verimin artırılmasının
 B) Üretimdeki dalgalanmanın azaltılmasının
 C) Nadas alanlarının genişletilmesinin
 D) Ürün çeşidinin artırılmasının
 E) Sanayi bitkilerinin ekiminin yaygınlaştırılmasının

13) Aşağıdakilerden hangisi üzerinde yüzey şekillerinin 
etkisi en azdır?

 A) Ulaşım
 B) Yerleşme tipi
 C) Tarımda makine kullanılması
 D) Kış turizmi
 E) Madencilik

14) Türkiye ekonomisini etkileyen başlıca doğal unsurlar yü-
zey şekilleri ve iklim koşullarıdır.

 Aşağıdakilerden hangisi yüzey şekillerinin ekonomi-
ye olan etkisine örnek gösterilebilir?

 A)  İç Anadolu'da tarımda nadas uygulamasının yaygın 
olması

 B) Doğu Anadolu'da hidroelektrik enerji üretiminin fazla 
olması

 C) Karadeniz kıyılarında yaz turizminin gelişmemesi
 D) İç bölgelerde orman ürünlerine dayalı sanayinin geliş-

memiş olması
 E) Kıyılarda tarım ürünü çeşidinin fazla olması

15) Türkiye'de kırsal alanlardan kentlere ve başka ülkelere 
göçler yaşanmaktadır.

 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yaşanan iç ve dış 
göçlerin yol açtığı ekonomik kayıplar arasında göste-
rilemez?

 A) Kırsal alanda bazı tarım alanlarının boş kalması
 B) Yatırımların ülke içinde dengesiz dağılması
 C) Kırsal kesime yapılan yatırımlardan beklenen verimin 

alınamaması
 D) Beyin göçü nedeniyle nitelikli işgücü kaybının yaşan-

ması
 E) Kırsal kesimden göç eden nüfusla kentli nüfus arasın-

da kültür çatışmasının yaşanması

16) Türkiye'de doğal kaynak kullanımıyla ilgili aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

 A) Kıyı ovalarında tarımsal faaliyetler yoğundur.
 B) Güney kıyılar önemli turizm alanlarıdır.
 C) Bozkır bölgeleri ile yüksek ve engebeli alanlar hay-

vancılık faaliyetleri için kullanılır.
 D) Ege kıyılarında rüzgâr santralleri fazladır.
 E) Kuzey kıyılarda ulaşım gelişmiştir.

17) Türkiye'de aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangi-
sinin daha çok iç bölgelerde yaygın olduğu söylene-
bilir?

 A) Ormancılık
 B) Turizm
 C) Sanayi
 D) Balıkçılık
 E) Küçükbaş hayvancılık



COĞRAFYA

 ETKİNLİK – 1
 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına “D” 

yanlış olanın yanına “Y” yazınız.

1) Türkiye'de büyükbaş hayvancılık için uygun 
otlaklar giderek artmaktadır.

2) Arıcılığa en uygun yerler bitki örtüsünün zen-
gin ve çiçekli bitkilerin fazla olduğu yerlerdir.

3) Besi ve ahır hayvancılığı en fazla bitki örtüsü-
nün çayır olduğu yerlerde gelişmiştir.

4) Denizlerde kültür balığı olarak en fazlak çipura 
ve levrek üretilmektedir.

5) En fazla balık Akdeniz'de tutulur.

6) Koyunun et, süt ve yününden yararlanılır.

7) Türkiye dışarıya orman ürünlerinden kağıt 
satmaktadır.

8) Türkiye son yıllarda yurt dışına kırmızı et sat-
maktadır.

9) Kümes hayvancılığı en fazla büyük şehirlerin 
çevresinde gelişmiştir.

10) Türkiye'de et ve süt verimini artırmak için hay-
van ırkları ıslah edilmelidir.

11) İnsanların yaz mevsiminde hayvanlarını daha 
yüksek yerlere götürerek meralarda otlatmala-
rına ................. denir.

12) Besi ve ahır hayvancılığının gelişmesi için 
................... sanayisinin de gelişmesi gerekir.

 
   

 

 

 ETKİNLİK – 2
 Türkiye'de hayvancılıkla ilgili aşağıdaki cümlelerde 

boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1) Balıkların göç yolu üzerinde bulundukları için ............. 
.............. ve ........................... Boğazı balık avlanması 
için uygun yerdir.

2) Büyükbaş mera hayvancılığı en fazla ......................ve 
...........................'da yapılır.

3) Kıl keçisi en fazla .......... bitki örtüsünün bulunduğu yer-
lerde yetiştirilir.

4) Kültür balıkçılığının en fazla yapıldığı deniz ...................
dir.

5) İpekböcekçiliği, en fazla ............................. ili ve çevre-
sinde gelişmiştir.

6) Yaz mevsimi yağışlı geçen yerlerde ............................. 
mera hayvancılığı gelişir.

7) Yün, dokuma sanayisinin önemli bir hammaddesidir ve 
................................ dan elde edilir.

8) .............................. hayvancılıkta et ve süt verimi az; 
........................ hayvancılıkta et ve süt verimi fazladır.

9) Erken kesim; sığırın ........................ iken, koyununun 
......................... iken kesilmesidir.

10) Türkiye'de orman ürünleri sanayisi en fazla ................... 
kıyılarında gelişmiştir.

11) Denizlerde ...................... ve .......................... avlanma 
balıkçılığın gelişmesini engeller.

12) Göçebe arıcılık karasal iklim bölgelerinde ve bitki örtü-
sünün ..................... olduğu yerlerde yapılır.

TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK VE ORMANCILIK - I
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1. İpekböceği neyle beslenir ve Türkiye'de ipekböcekçi-
liği nerelerde yapılır, yazınız.

 

2. Arıcılık nerelerde gelişir, yazınız.
 

3. Kültür balıkçılığı nedir, açıklayınız.
 

4. Türkiye'de orman varlığının fazla olduğu yerleri ve 
buraların temel özelliğini yazınız.

 

5. Türkiye'de yetiştirilen küçükbaş ve büyükbaş hay-
vanları yazınız.

 

6. Yaylacılık nedir, açıklayınız.
 

7. Türkiye'de hangi yörelerde bitki örtüsü çayır olduğu 
için büyükbaş mera hayvancılığı gelişmiştir, yazınız.

 

8. Ahır hayvancılığı nerelerde gelişir, yazınız.
 

9. Büyükbaş hayvancılıkta et ve süt verimini artırmak 
için neler yapılmalıdır, yazınız.

 

10. Türkiye'de kıl keçisi ve koyunun yaygın olarak yetiş-
tirildiği yerlerin özeliğini yazınız.
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COĞRAFYA

1) Erzurum, Kars, Ardahan yörelerinin ekonomisinde hay-
vancılık tarımdan daha fazla öneme sahiptir.

 Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi 
etkili olmamıştır?

 A) Yaz yağışlarıyla gür otlakların oluşması
 B) Kış mevsiminin uzun sürmesi
 C) Tarım alanlarının dar olması
 D) Nüfus yoğunluğunun az olması
 E) Tarım sezonunun kısa sürmesi

2) Türkiye'de balıkçılığın az gelişmesinde aşağıdakiler-
den hangisinin etkisi diğerlerinden daha azdır?

 A) Açık deniz balıkçılığı yapılmamasının
 B) Denizlerin hızla kirlenmesinin
 C) Balık çeşitlerinin az olmasının
 D) Araç ve gereç donanımının yetersiz olmasının
 E) Zararlı avlanma yöntemlerinin

3) Aşağıdaki Türkiye haritasında numaralanmış yörelerde 
mera hayvancılığı yapılmaktadır. 

 

IV

II

V

III

I

 Buna göre, et ve süt veriminde yıllara göre meydana 
gelen dalgalanmaların hangi yörede daha az olması 
beklenir?

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

4)    Türkiye'nin bazı yörelerinde hayvancılıktan elde edilen 
et ve süt verimi yıllara göre dalgalanma göstermektedir.

 Bu na gö re, bu yörelerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

 A) Yetiştirilen hayvan sayısı yıldan yıla değişmektedir.
 B) Mera hayvancılığı yapılmaktadır.
 C) Ormanlar tahrip edilmektedir.
 D) Hayvancılıkla uğraşanların sayısı azalmaktadır.
 E) Otlaklar tarım alanına dönüştürülmektedir.

5) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hayvancılıktan 
elde edilen verimin artırılması için alınması gereken 
önlemlerden biri değildir?

 A) Hayvan soylarının ıslahı
 B) Otlakların ıslahı
 C) Hayvan sayısının artırılması
 D) Ahır hayvancılığının teşvik edilmesi
 E) Hayvancılığın kredilerle desteklenmesi

6) 

I

II
IV

III

V

 Yukarıdaki haritada numaralarmış yörelerin hangi-
sinde ahır hayvancılığı daha yaygındır?

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

7) Aşağıdaki illerden hangisinin ormancılık ve orman 
ürünleri endüstrisi ile Türkiye ekonomisine olan 
katkısı daha fazladır?

 A) Düzce
 B) Ankara
 C) Kars
 D) Mardin
 E) Konya

8) I. ‹z mir’de in cir ye tifl me si
 II. Ada na’da ma ki ne li ta r›m ya p›l ma s›
 III. Şanlıurfa'da ko yun ye tifl ti ril me si
 Yu ka rı da ki özel lik le rin or ta ya çık ma sı na ne den olan 

temel et men ler aşa ğı da ki le rin han gi sin de doğ ru ve-
ril miş tir?

         I                II                 III           
 A) Bit ki ör tü sü ‹k lim         Yü zey flek li
 B) ‹k lim  Yü zey flek li       Bit ki ör tü sü
 C) Ma den  ‹k lim          ‹k lim
 D) Top rak  ‹k lim           Bit ki ör tü sü
 E) Su kay na ğ› ‹k lim           Bit ki ör tü sü
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9) Tür ki ye’de;
 • hid ro elekt rik sant ral le rin bu lun du ğu,
 • kü çük bafl hay van c› l› ğ›n ya p›l d› ğ›,
 • tat l› su ba l›k ç› l› ğ› n›n ya p›l d› ğ›
 alan la r›n da ğ› l› fl› ile;
 I. yü zey fle kil le ri
 II. bit ki ör tü sü
 III. göl ler
 IV. de niz ler
 V. ye ral t› kay nak la r›
 gi bi un sur lar dan han gi le ri nin da ğı lı şı ara sın da bir 

iliş ki ol du ğu söy le ne mez?

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

10) I. Kıl Ke çi si  Ak de niz kıyıları
 II. Tif tik Ke çi si  İç Ana do lu
 III. İpek bö cek çi li ği  Do ğu Ana do lu
 IV. Arı cı lık  Mar ma ra denizi çevresi
 Yu ka rı da ve ri len hay van tü rü ve bun la rın yay gın ola-

rak ya pıl dı ğı böl ge eş leş tir me le rin den han gi le ri yan-
lış tır?

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

11) Bir böl ge de ya ğış mik ta rıy la hay van lar dan alı nan süt 
mik ta rı ara sın da pa ra lel lik ol ma ma sı ve ku rak ge çen 
bir yıl da bi le ve ri mi nin yük sek ol ma sı aşa ğı da ki hay-
van cı lık tür le rin den han gi si nin uy gu lan dı ğı nı ka nıt-
lar?

 A) Ah›r hay van c› l› ğ› n›n
 B) Yay la hay van c› l› ğ› n›n
 C) Me ra hay van c› l› ğ› n›n
 D) Kü çük bafl hay van c› l› ğ›n
 E) Bü yük bafl hay van c› l› ğ›n

12) Koyun yetiştiriciliği bozkır bitki örtüsünün dağılışına para-
lellik gösterir.

 
l

lll

lV

ll

V

 Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak 
verilen bölgelerden hangisinde koyun yetiştirilmesi 
daha doğru olur?

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

13) Aşağıda Türkiye'deki bazı bitki türleri verilmiştir.
 I. Bozkır
 II. Çayır
 III. Maki
 IV. Çiçekli bitkiler ve orman
 Buna göre, bu bitkilerin bulunduğu yerlerde sırasıyla 

hangi hayvancılık türlerinin yetiştirilmesi beklenir?

           I                  II                   III                 IV      
 A) Koyun  Sığır Kıl keçisi Arıcılık
 B) Kıl keçisi Koyun Sığır Arıcılık
 C) Kıl keçisi Sığır Arıcılık Koyun
 D) Koyun  Kıl keçisi Arıcılık Sığır
 E) Arıcılık  Koyun Kıl keçisi Sığır

14) Ahır hayvancılığının yaygınlaştığı yerlerde;
 I. suni yem tüketimi
 II. hayvan başına alınan verim
 III. tarımsal üretim
 IV. iklime bağlılık
 yukarıda verilenlerin hangilerinde artma olması bek-

lenir?

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

15) Tür ki ye’de ba lık çı lık, ge liş miş bir eko no mik fa ali yet de ğil
dir.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si yu ka rı da ki yar gı nın ne den le-
ri ara sın da gös te ri le mez?

 A) Kül tür ba lık çı lı ğı na önem ve ril me si
 B) De niz le rin kir li ol ma sı
 C) Mo dern yön tem le rin kul la nıl ma ma sı
 D) Ta rı ma ağır lık ve ril me si
 E) Za man sız ve aşı rı av lan ma yapıl ması

16) Tavuk çiftlikleri Türkiye'nin hemen her yöresinde, özellik-
le nüfusu fazla olan şehirlerin yakınında bulunmaktadır.

 Bu durum ile;
 I. doğal bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi
 II. pazarlama olanaklarının kolay olması
 III. tüketim miktarının fazla olması
 özelliklerinden hangilerinin ilişkili olduğu söylenebi-

lir?

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

SNF11-15



COĞRAFYA

 ETKİNLİK – 1
 Aşağıda verilen tarım ürünlerinin en fazla yetiştirildiği 

illere bir ya da birden fazla örnek yazınız.

1) Tütün    →    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

2) Pamuk     →    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3) Buğday   →    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) M›s›r     →    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) F›nd›k    →    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6) Turunçgil   →    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7) Kenevir     →    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8) ‹ncir     →    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9) Çay      →    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10) Muz     →    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11) Zeytin     →    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12) Ayçiçeği    →    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13) Haflhafl     →    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ETKİNLİK – 2
 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına “D” 

yanlış olanın yanına “Y” olduklarını belirtiniz.

1) Türkiye'de tarla arazilerinin büyük bölümünde 
tahıl yetiştirilmektedir. 

2) Üzüm, yazların sıcak ve kurak geçtiği yerlerde 
yetiştirilir.

3) Türkiye'de maki ve çalılıkların yaygın olduğu 
bölgelerde mercimek yetiştirilir. 

4) Birim alandan elde edilen üretime verim nedir.

5) Batı Karadeniz platolarından tarım ve orman-
cılık gelişmiştir.

6) Devletin destekleme alımları yapmasının 
amaçlarından biri de piyasa koşullarında üreti-
cinin zarar görmesini önlemektedir. 

7) Buğday, üzüm, elma gibi ürünler özel iklim 
koşulları isteyen tarım ürünleridir.

8) Dış satımı yapılan ürünlerden ikisi muz ve pi-
rinçtir. 

9) Tütün devlet denetiminde, haşhaş devlet izniy-
le yetiştirilir.

10) Ulusal gelir içinde payı en fazla olan sektör 
tarımdır.

11) Tarımsal ürün çeşitlilğini etkileyen en önemli 
faktör iklimdir.

12) Seracılık en fazla güney kıyılarımızda yapılır.

13) Zeytin, Akdeniz iklimine özgü bir bitkidir.

 ETKİNLİK - 3
 Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

 

1

2

5

4

3

6

1) Portakal, mandalina, limon gibi ürünlerin genel adı
2) Hayvan yemi yapımında kullanılan bir tahıl ürünü
3) Üretim alanı en geniş alan meyvelerden biri
4) Dokuma sanayisinin önemli hammedelerinden olan bir 

ürün
5) Türkiye'de yetişmeyen bir Tropikal bölge ürünü
6) Üretimi devlet kontrölünde olan bir ürün

TÜRKİYE'DE TARIM - I
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1. Bir yerde tarımı yapılan ürünleri etkileyen faktörler 
nelerdir, yazınız.

 

2. Sulamaya nerelerde ihtiyaç duyulur, hangi kaynaklar-
dan sulama suyu sağlanır, yazınız.

 

3. Makineli tarım nerelerde gelişir ve yararları nelerdir, 
yazınız.

 

4. Organik tarım nedir, kurallarını yazınız.

5. Destekleme alımı nedir, amaçları nelerdir, yazınız.

 

6. Yaz sıcaklığı ve kuraklığı isteyen ürünlere dört tane 
örnek yazınız.

 

7. Türkiye'de turuçgil ve zeytin nerelerde yetiştirilir, ya-
zınız.

 

8. Şekerpancarı, tütün ve pamuk nerelerde yetiştirilir, 
yazınız.

 

9. Üzüm hangi iklim özellikleri ister ve Türkiye'de nere-
lerde yetiştirilir, yazınız.

 

10. Türkiye'nin dışsatımını yaptığı tarımsal ürünlerden 
dört tanesini yazınız.
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1)  Üretim
(Milyon ton)

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Ekim alanı
(Milyon hektar)

l ll lll lV V

Ekim alanı (hektar)

Üretim (ton)

 

 

 Yukar›da baz› tar›m ürünlerinin ekim alanlar› ile üretim 
miktarlar› gösterilmifltir.

 Buna göre, kaç numaralı üründen elde edilen verim 
en yüksektir?

 A) l            B) ll            C) lll            D) lV            E) V

2) Türkiye’de tar›m süresi, yöreler aras›nda farkl›l›klar gös-
terir.

 Bu durum, yörelerin aşağıdakilerden hangisi 
bakımından farklı olmasının bir sonucu değildir?

 A) Yüzey flekillerinin çeflitliliği
 B) Denize olan uzakl›k
 C) Toprak yap›s›
 D) Deniz seviyesinden yükseklik
 E) Ekvator’a olan uzakl›k

3) Türkiye’de tar›msal üretimin artmas› baraj say›s›n›n 
çoğalt›lmas›na bağl›d›r.

 Bu durum Türkiye koşullarında aşağıdakilerden 
hangisiyle açıklanabilir?

 A) Ortalama yükseltinin fazla olmas›yla
 B) Dağlar›n doğubat› doğrultusunda uzanmas›yla
 C) Üç taraf›n›n denizlerle çevrili olmas›yla
 D) Yaz aylar›n›n kurak geçmesiyle
 E) Tar›m ürünü çeflitliliğinin fazla olmas›yla

4) Türkiye’de sulanabilen alanların yaygınlaşması;
 l. tar›msal üretimin artmas›
 ll. endüstri bitkilerinin ekim alanlar›n›n genifllemesi
 lll. nadas alanlar›n›n daralmas›
 lV. birim alandan elde edilen verimin azalmas›
 V. tar›mda çal›flan iflgücünün azalmas›
 gibi sonuçlardan hangilerinin gerçekleşmesine ne-

den olmaz?

 A) Yaln›z ll B) Yaln›z V     C) l ve lll
       D) ll ve V E) lV ve V

5) Türkiye’de tahıl ekim alanlarında yaygın olan nadas 
uygulaması, aşağıdakilerden hangisini kontrol et-
meyi amaçlar?

 A) S›cakl›ğ›
 B) Y›ll›k toplam üretimi
 C) Topraktaki nemi
 D) Pazar pay›n›
 E) Tar›msal nüfus yoğunluğunu

6) Serac›l›k, baflta Akdeniz olmak üzere Ege ve Güney 
Marmara’da yayg›n olarak uygulanan bir tar›msal faali-
yettir.

 Buna göre, diğer bölgelerde seracılığın yaygın olma-
ması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

 A) Yağ›fl azl›ğ›na
 B) Topraklar›n baflka ürünlere ayr›lmas›na
 C) Nüfusun az olmas›na
 D) K›fl s›cakl›ğ›n›n düflük olmas›na
 E) Hayvanc›l›ğa önem verilmesine

7) Türkiye’nin her bölgesinde buğday yetifltirilir. Ancak 
buğday›n olgunlaflma süresi bölgeden bölgeye farkl›lafl›r.

 Buna göre, doğal yetişme koşulları göz önüne 
alındığında buğdayın hangi ilde en erken 
olgunlaşması beklenir?

 A) Konya  B) Iğdır  C) Adana 
  D) Bursa  E) Sivas

TÜRKİYE'DE TARIM - II
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8) Yaz mevsiminin serin, kış mevsiminin ılık geçtiği ve 
yağış rejiminin düzenli olduğu bir yöre aşağıdaki 
ürünlerden hangisinin tarımı için elverişsizdir?

 A) Pamuk          B) F›nd›k         C) M›s›r
   D) Fasulye E) Çay

9) Türkiye’de, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin 
doğal yetişme alanı en geniştir?

 A) Muz         B) Narenciye         C) Zeytin
   D) Elma            E) Çay

10) Akdeniz kıyılarında zeytin tarımının yoğun olmama-
sının ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Yaz s›cakl›k ortalamas›n›n yüksek olmas›
 B) K›y› ovalar›n›n dar olmas›
 C) Ekonomik değeri daha yüksek olan baflka ürünlerin 

tercih edilmesi
 D) Tar›mda makine kullan›m›n›n yayg›nlaflm›fl olmas›
 E) Akarsular›n derin vadiler içinde akmas›

11) Aflağ›daki Türkiye haritas›nda yayg›n olarak m›s›r 
yetifltirilen alanlar gösterilmifltir.

 
   

 Mısır tarımının Karadeniz kıyılarında yaygın olması 
bu ürünün hangi özelliği ile açıklanabilir?

 A) Tar›m alanlar›n›n genifl olduğu yerlerde yetiflebilmesi
 B) K›fl ›l›kl›ğ›na gereksinim duymas›
 C) Makineli tar›m›n yayg›n olduğu yerlerde yetiflebilmesi
 D) Suya olan ihtiyac›n›n fazla olmas›
 E) Humuslu topraklarda yetiflebilmesi 

12) Yıl boyunca bulutluluğun fazla olduğu bir bölgede 
aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin daha zor 
üretilmesi beklenir?

 A) M›s›r         B) Buğday         C) Pirinç
   D) F›nd›k           E) Tütün

13) Yazlar›n s›cak ve kurak, k›fllar›n ›l›k ve yağ›fll› geçtiği 
yörelerde turunçgil üretimi yap›labilmektedir.

 Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinde turunçgil 
yetiştirilemez?

 A) ‹zmir         B) Antalya          C) Adana
   D) Bolu  E) Muğla

14) Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye’de 
doğal yetişme alanı diğerlerine göre daha dardır?

 A) fiekerpancar›       B) Elma  C) Üzüm 
    D) Buğday E) Zeytin

15) Aşağıdaki ürün çiftlerinden hangilerinin Türkiye’de 
üretim alanı en dardır?

 A) Üzüm – elma
 B) Çay – muz
 C) Buğday – arpa
 D) Susam – incir
 E) M›s›r – pamuk

16) Türkiye’de tarımda görülen aşağıdaki gelişmelerden 
hangisi sulanabilen alanların genişletilmesine bağlı 
değildir?

 A) Tar›msal verimin artmas›
 B) Hasad›n zaman›nda yap›labilmesi
 C) Nadasa ayr›lan topraklar›n azalmas›
 D) Endüstri bitkileri üretiminin yayg›nlaflmas›
 E) Su isteği yüksek ürünlerin ekim alan›n›n genifllemesi

17) K›fllar›n soğuk ve uzun, yazlar›n ise k›sa olduğu yerlerde 
sebze tar›m› yap›lmas› oldukça zordur.

 Buna göre, aşağıdaki yörelerden hangisinde sebze 
üretimi diğerlerinden daha azdır?

 A) Manisa  B) Sivas  C) Bursa 
  D) Çanakkale E) Antalya 
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1) Bir bölgede sulama olanaklarının artması, 
aşağıdakilerden hangisinin azalmasına yol açar?

 A) Yetifltirilen ürün çeflitliliğinin
 B) Gübre kullan›m›n›n
 C) Sebze ve meyve üretiminin
 D) Nadas uygulanan tar›m arazisinin
 E) ‹flgücüne duyulan gereksinimin

2) Tarım alanlarındaki sulama ihtiyacının Karadeniz 
kıyılarında en az olmasında aşağıdakilerden hangisi 
temel etmendir?

 A) Tar›msal nüfus yoğunluğunun fazla olmas›
 B) Uzun k›y›lara sahip olmas›
 C) Yağ›fl rejiminin düzenli olmas›
 D) Dağlar›n k›y›ya paralel uzanmas›
 E) S›k bir akarsu ağ›n›n bulunmas›

3) Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Türkiye’nin iç 
tarım bölgelerinde üretilebilir?

 A) Çay         B) Haflhafl         C) Turunçgil
   D) Zeytin              E) F›nd›k

4) Çay yetifltirilen Rize yöresinde turunçgil de yetifltiril
mektedir. 

 Antalya yöresinde turunçgil yetiştirildiğine göre, 
burada çay yetiştirilip yetiştirilemeyeceği ve nedeni 
hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 A) Yetifltirilir; çünkü, Antalya yöresinde k›fl mevsimi 
yağ›fll›d›r.

 B) Yetifltirilir; çünkü, her iki yöre de dağl›kt›r.
 C) Yetifltirilemez; çünkü, Antalya yöresinin yazlar› 

kurakt›r.
 D) Yetifltirilemez; çünkü, bu iki yörenin k›fl s›cakl›klar› 

farkl›d›r.
 E) Yetifltirilemez; çünkü, Antalya yöresinde makineli 

tar›m geliflmemifltir.

5) – Yağ sanayisine hammadde oluflturur.
 – Olgunlaflma döneminde yüksek s›cakl›k ister.
 – Üretimin yaklafl›k olarak 3/4’ü Marmara Bölgesi’nden 

sağlan›r.
 Yukarıda bazı özellikleri verilen tarım ürünü 

aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Zeytin         B) M›s›r         C) Haflhafl
   D) Susam E) Ayçiçeği

6)  
 

 Yukarıdaki haritada yetişme alanları gösterilen tarım 
ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Pamuk         B) Zeytin         C) Üzüm
   D) Tütün           E) M›s›r

7)  

V

II

IV

I

III

 –  Tarımda makine kullanımına uygundur.
 –  Nadas alanları çok azdır.
 –  Yılda birden fazla ürün alma potansiyeli yüksektir.
 – Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır.
 Yukarıda verilen özellikler haritada numaralanmış 

bölgelerin hangisine aittir?

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

TÜRKİYE'DE TARIM - III
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8) “Bu y›l nisan ay›nda bol yağ›fl düflmesi buğday verimini 
art›rd›.” sözü, aşağıdaki illerden hangisi için geçerli 
olamaz?

 A) Konya         B) fianl›urfa          C) Ankara
   D) Rize              E) Eskiflehir

9) Yaz mevsiminin uzun sürdüğü yörelerde tar›m devresi 
uzundur.

 Buna göre, aşağıdaki merkezlerin hangisinde tarım 
devresi diğerlerinden uzundur?

 A) Samsun        B) Ayd›n         C) Konya
   D) Diyarbak›r          E) Adana

10) Pirinç, bol yağ›fl isteyen bir bitkidir. Doğu Karadeniz'in  
k›y› kesimleri her mevsim yağ›fll› olmas›na karfl›n bu yö-
rede pirinç tar›m› yap›lmaz.

 Doğu Karadeniz kıyı kesiminde pirinç tarımı 
yapılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Sulama olanaklar›n›n yetersiz olmas›
 B) Nüfus yoğunluğunun fazla olmas›
 C) Arazinin çok engebeli olmas›
 D) K›fl mevsiminin ›l›k geçmesi
 E) Bitki örtüsünün orman olmas›

11) Bir tar›m ürününün ülke içinde yayg›n olarak yetifltirilmesi, 
o ürünün ülkenin iklim koflullar›na uyumlu olduğunu gös-
terir.

 Buna göre, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin 
Türkiye’nin iklim koşullarına uyumu en azdır?

 
 A) Üzüm        B) Elma        C) Muz
   D) fiekerpancar›      E) Buğday

12) Aşağıdakilerden hangisi tarımda verimi artırmak için 
alınacak önlemlerden birisi değildir?

 A) Gübre kullan›m›n›n art›r›lmas›
 B) Toprak bak›m› ve analizinin yap›lmas›
 C) Tar›m topraklar›n›n geniflletilmesi
 D) Sulama imkanlar›n›n art›r›lmas›
 E) Makine kullan›m›n›n art›r›lmas›

13) Aflağ›da bir tar›m ürününün Türkiye’deki doğal  yetiflme 
alan› gösterilmifltir.

   

 Bu ürünle ilgili;
 l. Don olay›ndan olumsuz etkilenir.
 ll. Suya olan gereksinimi fazlad›r.
 lll. Üretimi devlet kontrolündedir.
 lV. Önemli bölümü d›flar›ya sat›l›r.
 V. Yaz kurakl›ğ›na dayan›kl›d›r.
 yargılarından hangileri yanlıştır?

 A) l ve ll         B) l ve lll         C) ll ve lV
   D) lll ve V             E) lV ve V

14) Türkiye’de aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin 
ekim alanı en geniştir?

 A) Çay         B) Üzüm         C) F›nd›k
   D) Zeytin              E) Pamuk

15) Karadeniz kıyılarında görülen iklimin aşağıda verilen 
hangi özelliği sebze türü bitkiler üzerinde daha fazla 
olumsuz etki yapar?

 A) Y›ll›k s›cakl›k farklar›n›n az olmas›
 B) Günefllenmenin az olmas›
 C) K›fllar›n çok soğuk olmamas›
 D) K›fl›n yeterli kar yağ›fl›n›n olmamas›
 E) Yaz s›cakl›ğ›n›n çok fazla olmamas›

16) Aflağ›da Akdeniz kıyı kuşağında üretilen dört tar›m ürünü 
ve Türkiye üretiminde paylar› yüzde olarak verilmifltir.

    100
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 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 1 numaralı ürün-
dür?

 A) Muz  B) Turunçgil     C) Susam
   D) Soya           E) Zeytin
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TÜRKİYE'DE MADENCİLİK, ENERJİ VE SANAYİ - I

 ETKİNLİK – 1
 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına “D” 

yanlış olanın yanına “Y” olduklarını belirtiniz.

1) Ereğli, Karabük ve İskenderun'da petrol rafine-
risi vardır.

2) Keban ve Karakaya hidroelektrik santraldir.

3) Kimya sanayisi en fazla İstanbul ve Kocaeli 
çevresinde gelişmiştir.

4) Organize sanayi bölgeleri kentlerin dışına ku-
rulur.

5) Dünya rezervinin %75 i Türkiye'de bulunan ve 
dışsatımı yapılan maden bordur. 

6) Dokuma sanayisi en fazla Ankara, Antalya ve 
Diyarbakır'da gelişmiştir.

7) Batman ve Adıyaman'da petrol çıkartılır.

8) Türkiye hidroelektrik gücü yüksek bir ülkedir.

9) Güneş enerjisinden en az Muğla'da yararlanı-
lır.

10) Murgul, Küre ve Çayeli'nde bakır çıkartılır.

 ETKİNLİK – 2
 Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifade ile 

tamamlayınız.

1) Silah fabrikaları .................... 'de kurulmuştur.

2) Kastamonu’nun ....................  ilçesinde bak›r madeni 
ç›kar›l›r.

3) Süs eflyas› yap›m›nda kullan›lan oltu tafl› ..................’da 
ç›kar›l›r.

4) Manisa’daki Soma termik santralinde .................... 
kullan›lmaktad›r.

5) Bir yatakta bulunduğu tahmin edilen maden miktar›na 
.................... denir.

6) Guleman, Palu ve Fethiye’de .................... yataklar› 
vard›r.

7) Bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilen ve s›v› yak›t 
olan ...................., biyoenerji türüdür.

 

 ETKİNLİK – 3
 Aşağıda bazı madenlerin çıkarıldığı ve işlendiği yer 

gösterilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisinin doğru 
hangisinin yanlış olduğunu belirtiniz. 

  
1. Demir →  Hekimhan →  Ereğli : . . . . . . . . . . . . .   (   )

2. Boksit →  Akseki →  Seydiflehir :  . . . . . . . . . . .    (   )

3. Bor →  Emet →  Elaz›ğ :  . . . . . . . . . . . . . . . . .    (   )

4. Krom →  Guleman →  Elaz›ğ :  . . . . . . . . . . . . .   (    )

5. Bak›r →  Edremit →  Murgul :   . . . . . . . . . . . . .    (    )

6. Mermer →  Eskiflehir →  Manisa :  . . . . . . . . . .    (    )

 ETKİNLİK – 5
 Türkiye’de çıkarılan aşağıdaki enerji kaynaklarının 

nereden çıkarıldığını karşısına yazınız.

   
  

Enerji
kaynağı

Çıkarıldığı
yer

1– Petrol

2– Doğalgaz

3– Taşkömürü

4– Linyit

5– Jeotermal
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1. Türkiye'de en fazla gelişen sanayi kollarını yazınız.

 

2. Bir fabrikanın kurulması için gerekli koşullardan be-
şini yazınız.

 

3. Dokuma sanayisinin en fazla geliştiği üç ili yazınız.

 

4. Türkiye'de önemli demir yatakları nerededir, üç tane 
olan demir-çelik fabrikası nerelerde kurulmuştur, ya-
zınız.

 

5. Bakır nerelerde kullanılır ve Türkiye'deki önemli bakır 
yatakları nerelerdedir, yazınız.

 

6. Krom hangi alanlarda kullanılır ve Türkiye'de nereler-
de çıkartılır, yazınız.

 

7. Türkiye'de linyit ve doğalgazla çalışan santrallere 
ikişer örnek veriniz. 

8. Türkiye'de kullanılan ve yenilenen enerji kaynaklarını 
yazınız.

 

9. Türkiye'nin sanayi ürünleri dışsatımında en önemli 
paya sahip sanayi kollarına yazınız.

 

5. Türkiye'de petrol rafinerileri nerelerde kurulmuştur, 
yazınız.
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TÜRKİYE'DE MADENCİLİK, ENERJİ VE SANAYİ - II
SNF11-20

1) Tür ki ye’nin ener ji ih ti ya c› çe flit li kay nak lar dan sağ lan
mak ta d›r.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si Tür ki ye’de ener ji  üre ti min-
de kul la nı lan kay nak lar dan bi ri de ğil dir?

 A) Tafl kö mü rü        B) Do ğal gaz         C) Lin yit
   D) Fos fat               E) Pet rol

2) Aşağıdaki haritada Türkiye'deki bazı kentler ve burada 
kurulan fabrikalar gösterilmiştir.

 

Ereğli
(Demir - çelik) Giresun

(Kağıt)
Kütahya
(Şeker)

Adana
(Dokuma)

İzmir
(Sigara)

 Bu fabrikalardan hangisinin kuruluş yeri belirlenir-
ken hammaddeye yakınlık göz önüne alınmamıştır?

 A) Demir çelik
 B) Şeker
 C) Kağıt
 D) Dokuma
 E) Sigara

3)  

Küre

Edremit

Seydişehir

Akseki

Divriği

Hekimhan Maden

Murgul

 Yu ka rı da ki ha ri ta da, ▲, ●, ■ işa ret le ri ile ba zı ma den le
rin çı kar tıl dı ğı yer ler gös te ril miş tir.

 Bu ma den ler, aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru 
ola rak ve ril miş tir?

      ▲                ●                ■    

 A) Bor  Demir Krom
 B) Demir Boksit  Bakır
 C) Linyit Kükürt  Kurşun
 D) Mermer Krom  Bakır
 E) Krom Demir  Fosfat

4) “Kentler fonksiyonlar›na göre ticaret, sanayi, turizm, 
tar›m kentleri fleklinde s›n›fland›r›labilir.”

 Buna göre, aşağıdaki kentlerden hangisi sanayi 
kentlerine örnek gösterilemez?

 A) Adana         B) Muğla           C) ‹zmit
   D) ‹zmir             E) Karabük

5) Do ğu Ana do lu'da ma den çeşitliliğinin fazla 
olmasıyla;

 l. do ğal bit ki ör tü sü
 ll. ik lim özel lik le ri
 lll. jeolojik yap›
 lV. yüzey flekilleri 
 gi bi özel lik ler den han gileri ara sın da sı kı bir iliş ki 

vardır?

 A) Yal n›z l         B) Yal n›z ll C) Yal n›z lll
   D) l ve ll              E) ll ve lV

6) Tür ki ye’de ma den ci li ğin ül ke eko no mi si ne kat kı sı nı 
ar tır mak için aşa ğı da ki ler den han gi si uy gu lan ma lı-
dır?

 A) Re zer vi ye ter siz olan ma den le rin d› fla l› m› na ağ›r l›k 
ve ril me si

 B) Ma den le rin ham ola rak sa t› fl› n›n ar t› r›l ma s›
 C) Tü ke tim mik ta r› na s› n›r lan d›r ma ge ti ril me si
 D) Üre tim ma li ye ti dü flük olan ma den le rin ç› ka r›l ma s› na 

ağ›r l›k ve ril me si
 E) Ma den le rin ifl len dik ten son ra sa t›l ma s›

7) I. Petrol
 II. Jeotermal enerji
 III. Doğalgaz
 IV. Güneş Enerjisi
 V. Rüzgar Enerjisi 
 Türkiye'de yukarıda verilen enerji kaynaklarından 

hangileri yeterli kaynak bulunduğu halde yeterince 
değerlendirilememektedir?

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



SNF11-20

8) Aşağıdaki Türkiye haritasında üç önemli enerji kaynağı-
nın önemli yatakları gösterilmiştir.

 M

K

L

 Bu haritaya göre işaretli enerji kaynakları aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

         K                     L                        M           
 A) Taşkömürü Doğalgaz  Petrol
 B) Linyit  Doğalgaz  Petrol
 C) Doğalgaz Linyit  Doğalgaz
 D) Petrol  Linyit  Taşkömürü
 E) Linyit  Taşkömürü Doğalgaz

9) Tür ki ye’de zey tin ya ğı ve sa bun fab ri ka la rı nın ço ğu-
nun Ege ve Mar ma ra kıyı böl ge le rin de yer al ma sı nın 
te mel ne de ni aşa ğı dakilerden hangisidir?

 A) Nüfusun yoğun olmas›
 B) Ulafl›m ağ›n›n geliflmifl olmas›
 C) Tar›m alanlar›n›n genifl olmas›
 D) Hammaddenin kolay temin edilmesi
 E) Turizmin geliflmifl olmas›
 

10) Tür ki ye’de çı ka rı lan bor mi ne ral le ri ile il gi li;
 l. Sa na yi de kul la n›m ala n› giderek azalmaktad›r.
 ll. Dün ya re zer vi ve üre ti min de Tür ki ye 1. s› ra da d›r.
 lll. Ban d›r ma’da ki te sis le rde ifl le ne rek d› fla r› ya sa t›l mak

ta d›r.
 lV. Ba l› ke sir, Es ki fle hir ve Kü tah ya’da önem li ç› ka r›m 

alan la r› bu lun mak ta d›r.
 yargılarından hangileri yanlıştır?

 A) Yal n›z l         B) Yal n›z lll  C) l ve ll
   D) ll ve lV               E) lll ve lV

11) Ka li te ve re zer vi de ği şik ol mak la bir lik te, Tür ki ye’nin 
he men her böl ge sin de çı kar tı lan ye ral tı kay na ğı aşa-
ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Ba k›r          B) Kur flun       C) De mir
   D) Ci va              E) Lin yit

12) Bir maden cevherinin;
 l. metal oran›
 ll. iflletme maliyeti
 lll. rezervi
 lV. kalitesi
 gibi özelliklerinden hangilerinin yüksek olması o ma-

denin işletilmesini olumsuz etkiler?

 A) Yal n›z l         B) Yal n›z ll C) l ve lll
   D) ll ve lV               E) lll ve lV

13) Afla ğ› daki Tür ki ye ha ri ta s›n da ba z› en düst ri ku ru lufl la r›
n›n yer le ri gös te ril mifl tir.

 

Otomobil

Seramik
Un

Demir-çelik

Rafineri

 Kul la nı lan ham mad de ve ku ru luş ye ri nin ge nel özel-
lik le ri dü şü nül dü ğün de, bu fab ri ka lar dan han gi sin de 
üre tim mik ta rı nın ik lim ko şul la rın dan da ha çok et ki-
len me si bek le nir?

 A) fie ker           B) Si ga ra               C) Un
   D) De mir  çe lik         E) Ra fi ne ri

14) Aşağıdaki haritada ok işaretleri ile çeşitli madenlerin çıka-
rıldığı ve işlendiği yerler gösterilmiştir.

 

I

Karabük

Divriği

Fethiye
Antalya

II

 

 Bu na gö re, çı ka rıl dı ğı yer ile iş len di ği yer le rin ok işa-
re ti ile gös te ril di ği bu ma den ler, aşa ğı da ki le rin han gi-
sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir?

       I                 II       
 A) Boksit      Bakır 
 B) Krom      Kurşun
 C) Civa      Bor
 D) Krom      Demir
 E) Bor      Linyit



COĞRAFYA

TÜRKİYE'DE MADENCİLİK, ENERJİ VE SANAYİ - III
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1) Aşa ğı da ki ler den han gi si bir ül ke eko no mi sin de sa-
na yi nin bü yük önem ta şı dı ğı na ka nıt ola maz?

 A) Sa na yi nin ulu sal ge lir için de ki pa y› n›n yük sek ol ma s›
 B) Sa na yi ürün le ri d›fl sa t› m›n ›n faz la ol ma s›
 C) Ağır sa na yi kol la r› n›n gelişmiş olması
 D) Sa na yi sek tö rün de ça l› flan nü fu sun, top lam nü fu sa 

ora n› n›n yük sek ol ma s›
 E) Sanayi kuruluşlarının hammaddesinin tarım ürünleri-

ne dayalı olması

2) Gü nefl li gün sa y› s› n›n faz la ol du ğu yer ler de gü nefl ener
ji sin den ya rar lan ma ola na ğ› yük sek olur.

 

 

l

lll

lV

ll

V

 Yu ka rı da ki Tür ki ye ha ri ta sın da nu ma ra lan mış yö re-
le rin ik lim ko şul la rı dü şü nül dü ğün de han gi sin de 
gü neş ener ji sin den ya rar lan ma ola na ğı nın da ha dü-
şük ol du ğu söy le ne bi lir?

 A) l            B) ll            C) lll            D) lV            E) V

3) l. ‹laç
 ll. Çi men to
 lll. Se ra mik
 lV. De ri
 V. Plas tik
 Yu ka rı da ki sa na yi kol la rın dan han gi le ri nin ham mad-

de si ni top rak oluş tu rur?

 A) Yal n›z ll         B) Yal n›z V          C) l ve lV
   D) ll ve lll              E) lV ve V

4) 

1

2
4

3

 – X böl ge sin de or man ürün le ri ni imal eden fab ri ka ve 
atöl ye ler ku rul mak is ten mek te dir.

 – Y böl ge sin de pa muk lu do ku ma sa na yi ku rul mak is
ten mek te dir.

 Bu te sis le rin ku rul ma sın da ham mad de ye ya kın lık 
göz önü ne alı na ca ğı na gö re X ve Y ha ri ta da ve ri len 
yer lerin han gisi ol malıdır?

         X        Y   

 A) 1 4 

 B) 1 3

 C) 2 3

 D) 2 4

 E) 1 2

5) Bir ma lın;
 l. üre tim ma li ye ti nin azal ma s› 
 ll. iç tü ke ti mi nin art ma s›
 lll. ulus la ra ra s› stan dart la ra uy gun ola rak üre til me si
 lV. pa ket le me ve sak la ma ko flul la r› n›n iyi lefl ti ril me si
 gi bi özel lik ler den han gi le ri ne sa hip ol ma sı bu ma lın 

dış sa tı mın da ki pa yı nın art ma sı na yol aç maz?

 A) Yal n›z ll         B) Yal n›z lll C) ll ve lll
   D) ll ve lV              E) lll ve lV

6) Tür ki ye’de je oter mal ener ji po tan si ye li nin yük sek 
ol ma sın da;

 l. s› cak l›k ve ya ğ›fl re ji mi
 ll. yü zey fle kil le ri
 lll. yer ya p› s›
 lV. ma te ma tik ko num
 et men le rin den han gi le ri rol oy nar?

 A) Yal n›z l         B) Yal n›z lll C) l ve ll
   D) l ve lV              E) lll ve lV
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7) Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş illerinin ülke ekono-
misine madencilikten katkıları vardır.

 Bu yörelerde aşa ğı da ki ma den ler den han gi si çı ka rı la-
maz?

 A) Bor mi ne ral le ri          B) Krom        C) Ba k›r
           D) Demir         E) Linyit

8) Tür ki ye’de elekt rik ener ji si nin bir k›s m› Ke ban, Ka ra ka ya, 
Sa r› yar, Hir fan l›, Ata türk, Sey han gi bi hid ro elekt rik sant
ral le rin den el de edil mek te dir.

 Bu sant ral le rin ku ru luş yer le ri nin be lir len me sin de 
ön ce lik le aşa ğı da ki ler den han gi si göz önün de tu tul-
muş tur?

 A) Yo ğun nü fus lu mer kez le re ya k›n l› ğ›
 B) Yü zey fle kil le ri nin ba raj ya p› m› na uy gun lu ğu
 C) Ula fl›m ko lay l› ğ›
 D) Ener ji na kil hat la r› na ya k›n l› ğ›
 E) Sa na yi mer kez le ri ne ya k›n l› ğ› 

9) Türkiye'de bazı fabrikaların kuruluş yerleriyle ilgili 
aşağıdaki genellemelerden hangisi doğrudur?

 A) Bitkisel yağ fabrikaları, ham maddeye yakın yerlerde 
kurulmuştur.

 B) Seramik fabrikaları, tarım sektörünün geliştiği yerler-
de kurulmuştur.

 C) Demirçelik fabrikaları, demir cevherinin çıkarıldığı 
yerlerde kurulmuştur.

 D) Otomobil fabrikaları, termik santrallere yakın yerlerde 
kurulmuştur.

 E) Deri konfeksiyon fabrikaları, hayvancılığın yaygın 
olarak yapıldığı yerlerde kurulmuştur.

10) Tür ki ye’de sa na yi kol la r› ge nel de ifl le ye ce ği ham mad de
nin ya k› n›n da ku ru lur.

 l. ‹z mir  Pet ro kim ya te si si
 ll. Mur gul  Ba k›r ifl let me le ri
 lll. Ak su  Ka ğ›t fab ri ka la r›
 lV. ‹s tan bul  Do ku ma sa na yi
 gi bi sa na yi dal la rın dan han gi le ri bu ge nel le me ye uy-

maz?

 A) l ve ll         B) l ve lll           C) l ve lV
   D) ll ve lV              E) lll ve lV

11) Aşağıdaki termik santrallerden hangisi, bu santralde 
kullanılan enerji kaynağı ile birlikte verilmemiştir?

 A) Afşin  Elbistan  Petrol
 B) Hamitabat  Doğalgaz
 C) Sarayköy  Jeotermal
 D) Soma  Linyit
 E) Çatalağzı  Taşkömürü

12) Afla ğ› da ki ha ri ta da 2015 y›l›nda Türkiye’de pet rol ar›t ma 
te sis le ri nin bu lun du ğu kentler ve ril mifl tir.

  

İpraş
(İzmit)

(İzmir)
(Kırıkkale)Aliağa

Orta Anadolu -III

-IV

-I

-II
Batman

 Bunlardan hangileri hammadde kaynağının yakınına 
kurulmuştur?

 A) Yal n›z l         B) Yal n›z lV C) l ve ll
   D) lI ve lII              E) lll ve lV

13) Tür ki ye’de ma den sa na yi nin ye te rin ce ge liş me di ği ve 
bu zen gin lik ten ül ke nin ye te rin ce ya rar la na ma dı ğı nı 
söy le yen bir ki şi bu id di ası nı aşa ğı da ki ve ri len ler den 
han gi si ile ka nıt lar?

 A) Ta r› m›n ha la en önem li eko no mik fa ali yet ol ma s› ile
 B) Ma den re zer vi nin az, te nör ora n› n›n dü flük ol ma s› ile
 C) Ma den le ri mi zin ham ve ya r› ifl len mifl ola rak ih raç edil

me si ile
 D) Mev cut ma den le rin de ğer siz ve kul la n›m alan la r› n›n 

az ol ma s› ile
 E) Sa na yi mi zin is te ni len dü ze ye gel me si ile

14) Aşa ğı da ki le rin han gi si Ba lı ke sir, İs ken de run ve Ma-
lat ya’da bu lu nan en düst ri ku ruluş larıdır?

  Bal›kesir       ‹s ken derun             Malat ya
 A) Kağ›t       demirçelik  fleker
 B) fieker       dokuma  sigara
 C) Kağ›t       dokuma  fleker
 D) Sigara       demir–çelik  kağ›t
 E) Dokuma       kağ›t  sigara

15) Tür ki ye’de Akçakoca’da ve Ha mi ta bat’ta çı ka rı lan ve 
üre timi ye ter li gel me di ğin den bü yük bir kıs mı yurt 
dı şın dan alı nan ener ji kay na ğı aşa ğı da ki ler den han gi-
si dir?

 A) Tafl kömürü B) Pet rol  C) Lin yit  
  D) Bor  E) Doğal gaz



COĞRAFYA

TÜRKİYE'DE MADENCİLİK, ENERJİ VE SANAYİ - IV
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1) I. Divriği
 II. Murgul 
 III. Küre
 IV. Hekimhan
 Türkiye'de bakır ve demir, yukarıda verilen kentler-

den hangilerinde çıkarılır?

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

2) Ülkelerin ekonomisine yön veren sektörlerin başında 
sanayi sektörü yer alır.

 Bir ülkede sanayi sektörünün gelişmesinin o ülkede 
aşağıdakilerden hangisini artırdığı söylenemez?

 A) Kişi başına düşen ulusal geliri
 B) Enerji tüketimini
 C) Nitelikli işgücüne olan gereksinimi
 D) Çevre kirliliğini
 E) Dış ticaret açığını

3) Türkiye'deki termik santraller genellikle enerji olarak lin-
yit kullanmaktadır.

 Aşağıdaki termik santrallerden hangisinin enerji 
kaynağı linyit değildir?

 A) Yatağan   B) Elbistan

 C)  Soma   D) Hamitabat

           E) Tunçbilek

4) Türkiye'de aşağıdaki sanayi kollarından hangisinde 
üretilen ürünün tamamı iç piyasada tüketilmektedir?

 A) Kağıt  B) Deri            C) Konfeksiyon
   D) Konserve E) Otomobil

5) –  İzmir
 –  Çanakkale
 –  Bozüyük (Bilecik)
 Yukarıdaki verilen yerlerde bulunan ortak endüstri 

kolu aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Kimya
 B) Vagon ve gemi
 C) Kağıt
 D) Seramik
 E) Dokuma

6) I. Şeker
 II. Bitkisel yağ 
 III. Unlu gıda
 IV. Gübre
 V. İpekli dokuma
 Yukarıdaki sanayi kollarının hangilerinde fabrikala-

rın hammadde kaynağının yakınına kurulması zo-
runluğu en fazladır?

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

7) I. Lin yit
 II. Pet rol 
 III. Do ğal gaz
 IV. Hid ro elekt rik
 Ül ke miz de yu ka rı da ve ri len ener ji kay nak la rın dan 

han gi le ri da ha sı nır lı dır?

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

8) Aşa ğı da ki ter mik sant ral ler den han gi si do ğal gaz ile 
ça lı şır?

 A) Ça ta lağ z›   B) Tunç bi lek

 C)  Ha mi ta bat   D) So ma

           E) Ya ta ğan
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9) Tür ki ye’de elekt rik ener ji si üre ti min de aşa ğı da ki 
ener ji kay nak la rın dan han gi si nin pa yı en az dır?

 A) Lin yit   B) Do ğal gaz 

 C) Pet rol   D) Je oter mal 

               E) Su

10) Aşa ğı da ki ta rı ma da ya lı en düst ri ku ru luş la rı nın Tür ki-
ye’de ki coğ ra fi da ğı lı şı göz önü ne alın dı ğın da, fab ri-
ka la rın ye ri be lir le nir ken, ham mad de ye ya kın lık han-
gi sin de en az et ki li ol mu ştur?

 A) Zey tin ya ğ›   B) fie ker

 C) F›n d›k ifl le me  D) Pa muk lu do ku ma

    E) Çay ifl le me

11) Ba z› sa na yi kol la r› n›n da ğ› l› fl› ik lim fak tö rü ne bağ l› d›r.
 I. Do ku ma sa na yi
 II. Cam sa na yi
 III. Çi men to sa na yi
 IV. Yağ sa na yi
 V. fie ker sa na yi
 Yu ka rı da ve ri len sa na yi kol la rı nın han gi le rinin dağılı-

şında ik li min et ki si en az dır?

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

12) I. Bur sa →  Oto mo tiv
 II. ‹z mit →  Pet ro kim ya
 III. K›rk la re li (Ha mi ta bat)  →  Ter mik sant ral
 IV. Ba l› ke sir  →  Ka ğ›t
 V. ‹s tan bul  →  Fer rok rom
 Yu ka r› da ba z› il ler ve bu il ler de bu lu nan sa na yi kol la r› 

efl lefl ti ril mifl tir.
 Bu eş leş tir me ler den han gi si yan lış tır?
 
 A) I B) II C) III D) IV E) V

13)  

I

II

III

IV

V

 Yu ka rı da ki Tür ki ye ha ri ta sın da nu ma ra lan mış alan la-
rın han gi sin de sı ra sıy la de mir ve bor mi ne ra li ya tak-
la rı bu lun mak ta dır?

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

14) “Ka ra de niz kıyı Böl ge si’nin Tür ki ye eko no mi si ne ma den 
yö nün den önem li kat k› s› var d›r.” 

 Aşa ğı da ki ma de nler den han gi si Do ğu ve Ba tı Ka ra-
de niz kıyılarından çı ka rı lır?

 A) De mir    B) Ba k›r     C) Uran yum
     D) Ma den kö mü rü  E) Krom

15) Türkiye'de alü min yu mun çı ka rıl dı ğı hem de iş len di ği 
yer aşa ğı da ki le rden hangisidir?

 A) Sey di fle hir    B) Ke çi bor lu

 C) Ereğ li    D) Ban d›r ma 

   E) Öde mifl

16) I. Bor
 II. Pet rol
 III. Tafl kö mü rü
 IV. Ba k›r
 Yu ka rı da ki ma den ler den han gi si Tü ki ye’nin dış sa tı m 

ürünleri arasında yer alır?

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

17) 

Karabük

Ereğli

İskenderun

Hekimhan

Divriği

Çıkarım yeri
Fabrikalar

 

 Yu ka r› da ki ha ri ta da bir ye ral t› kay na ğ› n›n ç› ka r›l d› ğ› bafl
l› ca yer ler ve bu ma de ni ifl le yen fab rik alar gös te ril mifl tir.

 Buna göre, bu maden aşağıdakiler den han gisidir?

 A) Bak›r   B) Demir   C) Alümin yum
   D) Kur flun  E) Krom

18) Aşağıdaki en düst ri kol ların dan han gisinin kıyı böl-
gelerin de yoğun luk kazan dığı söy lenebilir?

 A) Un ve yem sanayi  
 B)  fieker fab rikalar› 
 C)  Silah sanayi
 D)  Zey tin yağ› fab rikalar›  
 E)  Krom fab rikalar›



COĞRAFYA

KÜLTÜR, İLK KÜLTÜR MERKEZLERİ, TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETLER 
MERKEZİ TÜRKİYE - I SNF11-23

 ETKİNLİK – 1
 

  

1

2

3

4
5

6 7

 Yukarıdaki haritada numaralanmış bölgelerde hangi 
kültür merkezinin oluştuğunu aşağıdaki tabloya ya-
zınız.

BÖLGE KÜLTÜR MERKEZİ

1

2

3

4

5

6

7

 ETKİNLİK – 2
 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun 

ifadelerle tamamlayınız.

1) Türk kültürü daha çok .................... iklim özellikleri taşır.

2) ....................  Uygarlığı And Dağları'nın yüksek kesimle-
rinde kurulmuştur.

3) Kültürü ................... ve ................... unsurlar oluşturur.

4) Günümüz Türk kültüründe en fazla .................... kültürü-
nün etkileri görülür.

5) Orta Amerika'da ................... ve ................... kültürleri 
oluşmuştur.

6) Anadolu, Selçuklu ve Osmanlı yönetiminden önce uzun 
yıllar ................... yönetiminde kalmıştır.

7) İlk çağlarda Anadolu'da kurulan uygarlıklar ................... 
Uygarlıkları içinde değerlendirilir.

8) Güney Amerika kültürlerine ................... kültürü denir.

9) Kuzey Amerika'da ................... kültürü egemendir.

10) Mısır kültürü ................... Nehri'nin havzasında doğup 
gelişmiştir.

 ETKİNLİK – 3
 Aşağıdaki ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu 

işaretleyiniz.

                        D      Y  

1) Slav  Rus Kültürü Anadolu'da doğup 
gelişmiştir.   

2) Kilise, domuz, haç Avrupa kültürünün 
sembolleridir.   

3) Türk kültürünün izleri Afrika Kıtası'nda 
yaygın olarak görülür.   

4) Hint kültürü Hint Yarımadası'nda doğup 
gelişmiştir.   

5) Lidya, Fenike ve Urartular Kuzey 
Afrika'da yaşamışlardır.   

6) Din, dil, hukuk kuralları kültürün manevi 
unsurlarıdır.   

7) İnka Uygarlığı Orta Amerika'da, deniz 
kenarında kurulmuştur.   

8) Türk Kültürü Çin, Arap ve Anadolu kül-
türünden etkilenmişlerdir.   



SNF11-23

1. İlk kültür merkezleri ve kuruldukları yerleri yazınız.

 

2. Kültürün maddi ve manevi unsurlarından 3'er tanesi-
ni yazınız.

 

3. Günümüzde Türk kültürünün görüldüğü yerleri yazı-
nız.

 

4. Anadolu'da kurulan ilk uygarlıkları yazınız.

 

5. Türk kültürü en fazla hangi kültürlerden etkilenmiş-
tir? Nedenleriyle yazınız.

 

6. Türk kültürünü sembolize eden dört tane unsur yazı-
nız.

 

7. Asya Kıtası'nda kurulan ilk kültür merkezlerini ve 
nerede kurulduklarını yazınız.

 

8. Günümüzde Hıristiyanlığın etkisinde kalan kültürleri 
yazınız.

 

9. Türkiye'nin medeniyetler merkezi olmasını sağlayan 
özelliklerinden üçünü yazınız.

 

5. Dicle ve Fırat ırmakları arasında hangi kültür geliş-
miştir? Bu bölge günümüzde hangi ülkelerin sınırları 
içindedir? Yazınız.

 



COĞRAFYA

KÜLTÜR, İLK KÜLTÜR MERKEZLERİ, TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETLER 
MERKEZİ TÜRKİYE - II SNF11-24

1) Kültür; bir topluma, bir ulusa veya bir uygarlığa ait olan, 
başka bir toplum, ulus veya uygarlıkta bulunmayan 
maddi ve manevi değerler bütünüdür.

 Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi 
unsurlardan değildir?    

 A) Coğrafi konum
 B) Madenler
 C) Gelenekler
 D) Toprak özellikleri
 E) Bitki örtüsü  

2) Aşağıda verilen Türklerin yaşadığı ülkelerden hangi-
si farklı bir kıtada yer alır?

 A) Kırgızistan
 B) Kazakistan
 C) Yunanistan
 D) Türkmenistan
 E) Özbekistan

3) I. İnsanlar birinci derecede önemli ihtiyaçlarını karşıla-
dıktan sonra kültür yaratma gücüne ulaşabilir. Bu 
durum Türk kültürünün oluşmasında da etkilidir.

 II. 3500 yıllık yaşamı bozkır koşulları içinde geçen Türk 
topluluğu kendine özgü olan kültürü Orta Asya'nın 
coğrafi özelliklerinden etkilenmiştir.

 III. Kültürlerin doğup gelişmesinde cemiyetin etkisi var-
dır. Unsurlar artık şahısların bireysel davranışları 
olmaktan çıkıp, cemiyetin malı haline gelir.

 Yukarıda kültür değerlerinin doğup, gelişmesine 
katkı sağlayan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 

         I               II               III       
 A) Toplum İnsan unsuru Coğrafi çevre
 B) İnsan unsuru Coğrafi çevre Toplum
 C) Coğrafi çevre Toplum İnsan unsuru
 D) Toplum Coğrafi çevre İnsan unsuru
 E) Coğrafi çevre İnsan unsuru Toplum

4) Bugün Türklerin yoğun olarak yaşadığı topraklara Türk 
ülkesi ve bu ülkelerin tümüne "Türk Dünyası" adı veril-
mektedir.

 Aşağıdakilerden hangisi Eski SSCB içindeki Türk 
Bölgeleri'nden biri değildir?

 A) Kağıt  B) Deri            C) Konfeksiyon
   D) Konserve E) Otomobil

5) 

Ekvator

 Yukarıdaki haritada Orta Asya'da Türk kültürünün yayı-
lış alanı gösterilmiştir.

 Dünyada kültür bölgelerinin dağılışı düşünüldüğün-
de Orta Asya Türk kültürünün;

 I. Çin
 II. Avrupa
 III. Latin Amerika
 IV. Slav  Rus
 V. İslam
 kültür bölgelerinin hangilerinden en az etkilendiği 

söylenebilir?

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

6) Yeryüzünde coğrafi özelliklere bağlı olarak ırk, din, dil, 
yaşam tarzı bakımından birbirinden farklı medeniyetler 
doğmuş ve gelişmiştir.

 Buna göre;
 I. İnka,
 II. Çin,
 III. Mısır,
 IV. Hint
 medeniyetlerinden hangilerinin ortaya çıktığı bölge-

lerin coğrafi koşulları birbirine daha çok benzerlik 
gösterir?

 A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
  D) II ve IV E) III ve IV
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7) Anadolu medeniyetlerinden İyonyalılar ve Fenikeliler de-
niz kenarında kuruldukları için denizcilik faaliyetleriyle 
meşgul olurken Doğu Anadolu'da kurulmuş olan Urartular 
hayvancılıkla meşgul olmuşlardır.

 Bu bilgiden yola çıkarak, aşağıdaki yargıların hangi-
sine ulaşılabilir?

 A) Anadolu topraklarının doğu kesimleri medeniyetlerin 
kurulmasına daha elverişlidir.

 B) Anadolu toprakları ekonomik faaliyetler açısından 
yeterli potansiyele sahip değildir.

 C) Farklı uygarlıkların farklı ekonomik faaliyetlerle uğraş-
malarında kültür ve inancın etkisi fazladır.

 D) Anadolu topraklarındaki ekonomik faaliyetler büyük 
ölçüde coğrafi konumuna bağlı olarak şekillenmiştir.

 E) Anadolu'nun batısında kurulan medeniyetlere ait ka-
lıntılar, doğusunda kurulan medeniyetlere ait kalıntı-
lardan daha fazladır.

8) 

Ekvator

IV
VIII

II

I

 Yukarıdaki haritada numaralanmış bölgelerden han-
gisi Mezopotamya Uygarlığı'nın doğup geliştiği yerle-
ri göstermektedir?

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

9) İlk uygarlıkların ortaya çıkmasını sağlayan en önemli 
etken aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Yeni yolların yapılmasıyla ulaşım olanaklarının artma-
sı

 B) Ağaç kovukları ile mağaraların barınak olarak kullanıl-
ması

 C) Yazının keşfedilmesiyle kültürler arası etkileşimin 
artması

 D) İnsanların çeşitli kayaçlardan silahlar yaparak vahşi 
hayvanlara karşı kendilerini korumaları

 E) İnsanların yerleşik hayata geçmeleri

10) Mısır Uygarlığının, Mezopotamya Uygarlığı kadar faz-
la saldırıya maruz kalmamasının en önemli nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Nüfusunun fazla olması
 B) Etrafının çöllerle kaplı olması
 C) Tarımsal faaliyetlerin gelişmiş olması
 D) Nil Nehri üzerinde ulaşım yapabilmeleri
 E) Kamu yönetimi örgütlenmesinin kuvvetli olması

11) Aşağıdakilerden hangisi, Akdeniz kıyılarında kurulan 
uygarlıklardan biri değildir?

 A) Aztek  B) Yunan  C) Fenike
   D) İyonya  E) Roma

12) Aşağıdakilerden hangisi, Mısır Medeniyeti'nin kuru-
lup gelişmesine daha çok katkı sağlamıştır?

 
 A) Etrafının çöllerle kaplı olması
 B) Nüfus artış hızının yüksek olması
 C) Taş işçiliğinde ileri düzeyde bilgiye sahip olmaları
 D) Nil Nehri'ne ve verimli tarım alanlarına sahip olması
 E) Asya ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştığı konumda 

yer alması

13) I. Aztek
 II. Maya
 III. İnka
 IV. Çin
 Yukarıdaki medeniyetlerden hangileri, coğrafi konum 

olarak birbirine daha yakındır?

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

14) Türklerin yerleşik hayata geçmesiyle Dünya'nın en eski 
kültürleriyle boy ölçüşebilecek mimari eserler ve sanat 
eserleri meydana getirilmiştir. 

 Türklerin meydana getirdiği aşağıdaki eserlerden 
hangisinin, Müslümanlığı kabul ettikten sonra yay-
gınlaştığı söylenemez?

 A) Kervansaraylar
 B) Köprü ve çeşmeler
 C) Medreseler
 D) Resim ve heykeller
 E) İmarethaneler

15) Türk kültürünü oluşturan unsurlar göz önüne alındı-
ğında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir 
özellik taşır?

 A) İklim özellikleri B) Toprak özellikleri

 C) Doğal ortam D) Dil

   E) Coğrafi konum
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 ET KİN LİK – 1

 Afla ğ› da ki tab lo da ve ri len özel lik le re han gi ül ke le rin sa
hip ol du ğu nu ül ke nin al t› na (X) ifla re ti ko ya rak be lir le yi
niz. (Ay n› özel li ğe bir den faz la ül ke ifla ret le ne bi lir.)

 
No Özellik Japonya İngiltere Hindistan Hollanda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Okyanusta
ada devletidir.

Ortalama insan
ömrü uzundur.

Nüfusun yaş
ortalaması düşüktür.

NATO üyesidir. 

Dünyanın nüfusu
en fazla alan ikinci
ülkesidir.

Yazları yağışlı,
kışları kurak muson
iklimi görülür.

Yüzey şekillerinin
tamamına yakını
düzlüklerden oluşur.

Ormanlık alanları vardır.

Ekonomisinde
sanayinin payı
yüksektir.

Etkin nüfusun çoğu
üçüncül sektördedir.

 ET KİN LİK – 2

 Aşa ğı da boş bı ra kı lan yer le ri uy gun ifa de ile ta mam-
la yı nız.

1) Dinlenme ve eğlenme amaçlı turizm sektörünün başın-
da ................... turizmi gelir.

2) Rus ya, ye ni len me yen ener ji kay nak la r›n dan .................. 
üre ti min de dün ya ça p›n da öne me sa hip tir.

3) Ja pon ya, Ku zey Ame ri ka, Gü ney do ğu As ya ve 
....................... dün ya n›n en önem li pa zar la r› d›r.

4) Fran sa, ‹s pan ya, Por te kiz ve ‹tal ya gi bi Gü ney 
....................... ül ke le ri nin tu rizm ge lir le ri yük sek tir.

5) Tu riz min po li tik, sos yal, kül tü rel, çev re sel ve .................... 
et ki le ri var d›r.

6) Teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmeler .................... 
ticaretin artmasına ve hızlanmasına yol açmıştır.  

7) ABD, Japonya ve Avrupa ülkeleri önemli petrol 
.................... bölgeleridir.

8) Turizm etkinlikleri .................... Savaşı'ndan sonra hız 
kazanmıştır.

9) Kuzey Amerika hem önemli bir üretim bölgesi hem de 
önemli bir .................... ve .................... bölgesidir.

10) Gelişmiş ülkelerde tarımda birim alandan elde edilen 
.................... fazladır.

 ET KİN LİK – 3

 Aşa ğı da ki ifa de ler den doğ ru ola nın ya nı na “D” yan-
lış ola nın ya nı na “Y” yazınız.

1) Tafl kö mü rü, sa de ce sa na yi de kul la n› lan bir ener ji kay

na ğ› d›r.      

2) Gü nü müz dün ya s›n da en önem li fo sil ya k›t lar; pet rol, 

kö mür ve do ğal gaz d›r.    

3) Dünya'da en büyük ticaret bölgeleri Güney 

Yarımküre'dedir.    

4) Pet ro lün öne mi, Sa na yi Dev ri mi ile kö mür den faz la art

m›fl t›r.       

5) Nijerya, Kenya, Afganistan gibi ülkelerde tarımın ülke 

ekonomisindeki payı çok fazladır.    

6) Tu rizm fa ali ye ti, sa de ce eko no mik an lam da dün ya y›    

et ki ler.       

7) Tu rizm fa ali ye ti, is tih dam ola nak la r› n› art t› r›r. 

KÜRESEL TİCARETTE HAMMADDE ÜRETİM VE PAZAR ALANLARI, TURİZMİN 
ETKİLERİ, ÜLKELER - I


