ŞEHİRLEŞME, SANAYİ ve GÖÇ İLİŞKİSİ -II

1) Bir şehirdeki tarım alanlarının ve orman
arazilerinin hızla yerleşime açılması, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Tüketici nüfusun azalmasının
B) Mesken ihtiyacının artmasının
C) Nüfus artış hızının düşmesinin
D) Kentleşme hızının azalmasının
E) Tarımsal faaliyetlerin artmasının

2) Hızlı göç hareketinin etkilerinden biri de
şehirlerde arsa ve arazi değerlerinin çok fazla
artmasıdır.
Buna göre, göç alma durumları göz önüne
alındığında aşağıdaki şehirlerin hangisinde yirmi yıl
öncesine göre arsa ve arazi değerlerinin daha fazla
arttığı söylenebilir?
A) Erzurum B) Burdur
C) İstanbul
D) Çanakkale E) Ağrı

3) Almanya’nın Ruhr Bölgesi’nde yaşayan
insanların yaşam tarzlarını ve kültürlerinin
temelini oluşturan ekonomik faaliyet
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarım
B) Sanayi
C) Hayvancılık
D) Turizm
E) Ticaret

4) Göç olgusu, sosyal bir hareket olmasına karşın,
ekonomik yaşamdan kültürel yaşama kadar hayatın
her yönünü etkileyen temel bir değişimdir. Göç ve
kentleşme arasındaki ilişki, kentlerin çekici
faktörleri ile kırsalın itici faktörlerinden
kaynaklanmaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kentlerin çekici
faktörlerinden biri değildir?
A) İş olanaklarının fazla olması
B) Eğitim kurumlarının fazla olması
C) Trafik yoğunluğunun fazla olması
D) Sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması
E) Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygın olması
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5) Gebze; kara, deniz ve demir yollarının
birbirleriyle kesiştiği önemli bir kavşak noktasında
bulunması nedeniyle sanayi kenti hâline
dönüşmüştür. Ülke genelindeki 500 büyük
fabrikanın yaklaşık % 10’u Gebze’de faaliyet
göstermektedir. Özellikle boya, plastik, elektrik,
metal, dokuma, oto yedek parça, makine ve kimya
sanayisinin önde gelen fabrikaları Gebze’nin değişik
yerlerinde üretimlerine devam etmektedirler.
Buna göre, yukarıdaki parçada Gebze’yle ilgili;
I. sanayinin gelişmesinin nedenleri,
II. yetiştirilen tarım ürünleri,
III. gelişen sanayi kolları,
IV. yerleşme tipleri
gibi özelliklerden hangileri öğrenilebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

6) Ruhr Bölgesi’ndeki taş kömürü yatakları, bu
bölgede aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin
gelişmesine daha çok katkı sağlamıştır?
A) Otomotiv
B) Gıda
C) Orman ürünleri
D) Petrokimya
E) Demir - çelik

7) Bölge, Avrupa’daki sanayi bölgeleri arasında
Sanayi Devrimi’nin bütün aşamalarının gerçekleştiği
tipik bölgelerden biridir. Bölgede önceki
dönemlerde ve günümüzde baskın olan ekonomik
faaliyet farklılık göstermektedir. Eski maden
ocaklarının ve eski çelik fabrikalarının yerini
günümüzde kültür merkezleri almış ve bölgede yeni
iş sahaları açılmıştır.
Yukarıdaki açıklamada ekonomi ve yerleşme
arasındaki ilişkiye örnek olarak verilen bölge,
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Nil Vadisi (Mısır)
B) Ruhr Bölgesi (Almanya)
C) Menteşe Yöresi (Türkiye)
D) Ganj Havzası (Bangladeş)
E) Tarım Havzası (Özbekistan)
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8) Bir yörede alüvyal toprakların ve su
kaynaklarının fazla olması, aşağıdaki ekonomik
faaliyetlerden hangisinin gelişmesi için elverişli bir
ortam oluşturur?
A) Tarım
B) Madencilik
C) Sanayi
D) Turizm
E) Ticaret

9) Bir yerleşim merkezinde baskın olan ekonomik
faaliyet türü, o yerleşim merkezinde yaşayan
insanların hayat tarzlarını, kültürlerini ve
birbirleriyle olan ilişkilerini büyük oranda etkiler.
Ekonomik faaliyet türü, o yerleşim merkezinde
yaşayan insanların gelir düzeylerini de etkiler.
Buna göre;
I. tarım,
II. hayvancılık,
III. sanayi,
IV. ticaret
gibi ekonomik faaliyetlerden hangileri, bir
yöredeki insanların gelir düzeylerinin yüksek
olmasına neden olur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

10) Küçük bir çöl kasabası olan Las Vegas’ın nüfusu
turizm faaliyetlerine bağlı olarak bir milyonu
geçmiştir.
Buna göre, Las Vegas’ta aşağıdakilerden hangisinin
daha yaygın olduğu söylenebilir?
A) Sanayi tesislerinin
B) Hayvan çiftliklerinin
C) Tarımsal işletmelerin
D) Maden işletmelerinin
E) Eğlence mekânlarının

11) Aşağıdakilerden hangisi, bir şehrin hızlı göç
alması sonucunda kent dokusunun bozulduğunun
göstergesidir?
A) Yeşil alan oranının artması
B) Betonarme konutların artması
C) Eğlence mekânlarının artması
D) Eğitim kuruluşlarının sayısının artması
E) Sanayi tesislerinin şehir içinde kalması

12) İlk çağlarda şehirleşmede etkili olan en önemli
faktörün verimli tarım toprakları olması,
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Madenciliğin geliştiğinin
B) Ulaşım olanaklarının fazla olduğunun
C) Turizm etkinliklerinin fazla olduğunun
D) Atölye ve imalathanelerin yaygın olduğunun
E) Tarımın önemli bir geçim kaynağı olduğunun

13) Sanayileşmenin yaşandığı yerlerde
şehirleşmenin hızlı olmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enerji tüketiminin artmasının
B) Konut yapımının azalmasının
C) Kültürel etkileşimin artmasının
D) Doğal kaynak kullanımının artmasının
E) Çevreden gelen göçlerin fazla olmasının

14) Aşağıda, Ruhr bölgesinde önceki dönemlerde ve
günümüzde yaygın olan yapılar örneklendirilmiştir.
Önceki dönem: Maden işletmeleri, fabrikalar
Günümüz: Yazılım şirketleri, sigorta, maliye ve fuar
merkezleri
Buna göre, Ruhr bölgesiyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi kesin olarak söylenebilir?
A) Tarım alanları genişlemiştir.
B) Bölge dışına göçler artmıştır.
C) Doğal kaynak potansiyeli artmıştır.
D) Ekonomik faaliyetlerin türü değişmiştir.
E) İkincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı
artmıştır.

15) Yer şekilleri engebeli olan ve kar örtüsünün
yerde kalma süresinin uzun olduğu bir yörede,
aşağıdaki ekonomik etkinliklerden hangisinin
gelişmesi beklenir?
A) Seracılığın
B) Kış turizminin
C) Sebze tarımının
D) Konserve sanayiinin
E) Turunçgil yetiştiriciliğinin
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