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1) Dünyada hammadde, üretim ve pazar alanlarsam
bulunduğu yerler genelde farklılık göstermektedir.

4) İdari açıdan köye bağlı, köyden daha küçük olan
köy altı yerleşmeleri bazı kişilerin çeşitli
nedenlerden dolayı köylerden ayrılarak küçük
birimler halinde oluşturdukları yerleşmelerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, geçici köy altı
yerleşmelerinden biridir?
A) Çiftlik
B) Mezra
C) Divan
D) Mahalle E) Kom

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerden
hangisi, hem sanayi hem de pazar alanı
durumunda değildir?
A) I
B) II C) III D) IV E) V

2) Bazı hammaddelerin işlenmesi sırasında büyük
oranda suya ihtiyaç vardır.
Aşağıdakilerin hangisinde, suya duyulan ihtiyaç
daha azdır?
A) Kâğıt
B) Demir-çelik
C) Tekstil
D) Nükleer santral E) Termik santral

3) Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesine bağlı
olarak çevre sorunları giderek artmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, teknolojinin gelişmesine
bağlı olarak meydana gelen bir çevre sorunu
değildir?
A) Deniz taşıtlarından çıkan yağlar
B) Nükleer sızıntılar
C) Tarım alanlarında kimyasal madde birikimi
D) Volkanik patlamalar
E) Enerji tesislerinden çıkan sıvı atıklar

5) Aşağıdakilerden hangisindeki çevre sorununun
nedeni yanlış verilmiştir?
Çevre sorunu
Nedeni
A) Toprak kirlenmesi
Kimyasal gübre
B) Küresel ısınma
Fosil yakıtlar
C) Su kirlenmesi
Fabrika atıkları
D) Besin kirlenmesi
Tarım ilaçları
E) Radyoaktif kirlenme
Jeotermal enerji

6) I. Enerji tüketimi fazladır.
II. Doğum oranı fazladır.
III. Sanayi ürünleri üretimi fazladır.
IV. iş gücü potansiyeli fazladır.
Yukarıdakilerden hangileri, gelişmiş ülkelere alt
özelliklerden değildir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
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1) Konya'da tarım aletleri imalatçısıyım. Tarım
aletleri satmak için Türkiye'nin doğusunu büyük
Ölçüde dolaştım. Tarım ancak dağlar arasında kalan
ovalarda yapılabiliyor. Yükseltinin fazla, yaz
süresinin kısa olması birçok tarım ürününün
yetişmesini engelliyor. Bazen de don olayı yaşanıyor
ve tarım ürünleri büyük zarar görüyor. Çay, muz ve
narenciye gibi ürünler burada yetiştirilemiyor.
Buna göre, tarım aletleri imalatçısının gittiği bölge
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tarım alanları sınırlıdır.
B) Soğuğa dayanıklı tarım ürünleri yetiştirilir.
C) Tarımda makine kullanımı azdır.
D) Tarım ürünü çeşitliliği fazladır.
E) Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzundur.

2) Ekim alanlarının nadasa bırakılması; toprak
nemliliği, hava sıcaklığı ve yağış miktarı ile ilgilidir.
Buna göre, aşağıda verilen yörelerin yağış ve
sıcaklık şartlan dikkate alındığında hangisinde
nadasa bırakılan tarım alanının daha az olması
beklenir?
A) Şanlıurfa B) Samsun
C) Konya
D) Nevşehir E) Yozgat

3) Teknik ve coğrafyanın birbirine yaptığı etkiyi
araştıran bilim dalına teknocoğrafya denir. Bu bilim
dalı sanayi alanında çevre koşullarının olumsuz
etkisini en aza İndirmek için birçok teknik
geliştirilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi
teknocoğrafyaya örnek verilebilir?
A) Süt ve süt ürünlerinin taşınmasında soğutuculu
araçların kullanılması
B) Orta kuşakta insanların mevsime göre giysi
değiştirmesi
C) Anayurdu Etiyopya olan kahvenin diğer ülkelerde
de tarımının yapılması
D) Sanayinin daha çok deniz kıyılarında
yoğunlaşması
E) Şeker fabrikalarının şekerpancarı üretim
alanlarının yakınına kurulması

4) Hindistan'da;
I. demografik yatırımların oranının fazla olması,
II. demiryolu ulaşımının gelişmiş olması,
III. iş gücünün fazla olması,
IV. bağımlı nüfus oranının yüksek olması
özelliklerinden hangileri, ülke ekonomisini
olumsuz yönde etkilemiştir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

5) insan sağlığını ve doğal dengeyi koruyarak,
sürekli olarak ekonomik kalkınmaya ve gelecek
kuşaklara daha sağlıklı bir çevre bırakabilme
yönündeki gelişmeye "sürdürülebilir kalkınma
yaklaşımı" denmektedir.
Bu yaklaşımın temel amacının;
I. doğal kaynakları koruma,
II. doğal kaynak kullanımında verimliliği artırma,
III. doğal kaynakların tüketimini artırma
uygulamalarından hangileri olduğu söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

6) Türkiye’de yer şekillerinin uzanış yönü,
karayollarının güzergâhları üzerinde belirleyici
olmaktadır.
Buna göre, Türkiye'de karayollarının güzergâhı
üzerinde aşağıdaki yerdekilerinden hangisinin
belirleyici olduğu savunulamaz?
A) Akarsu vadileri
B) Çöküntü ovaları
C) Dağların doğrultusu
D) Deniz kıyıları
E) Doğal tünel ve köprüler
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7) Aşağıdakilerden hangisi, jeotermal
kaynaklardan yararlanılan alanlardan biri değildir?
A) Elektrik üretimi
B) Tarımda sulama
C) Konutların ısıtılması
D) Havaalanı pistlerinin ısıtılması
E) Sebze ve bazı organik maddeleri kurutma

10) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de iç ticarette
önemli bir yer tutan uygulamalardan biri değildir?
A) Akdeniz kıyılarında yetiştirilen sebze ve
meyvelerin büyük kentlerdeki fabrikalarda
İşlenmesi
B) Doğu Anadolu’da yetiştirilen hayvanlardan elde
edilen ürünlerin büyük kentlerde pazarlanması
C) Karadeniz Bölgesi'nde üretilen mısırın, yöre halkı
tarafından bölge içinde tüketilmesi
D) Doğu Karadeniz’de üretilen ve işlenen çayın diğer
bölgelere de satılması
E) İstanbul’da üretilen hazır giyim, ilâç ve tıbbi
malzemelerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da
satılması

8) Taşkınları kontrol etmek, tarım alanlarını
sulamak ve elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla
kurulan Aswan Barajı, aşağıdaki ülkelerin
hangisinde bulunmaktadır?
A) Mısır
B) Çin
C) Nijerya
D) Japonya E) Norveç

9) Ülkemizde engebeli alanlarda, gevşek dolgulu
arazilerin bulunduğu yerlerde kaya düşmeleri sıkça
rastlanan doğal afetlerdendir. Özellikle altında
gevşek tüller olan bazalt akıntılarının bulunduğu
yerlerde kaya düşmeleri yoğun olarak
görülmektedir.
Buna göre, aşağıdaki yörelerin hangisinde kaya
düşmeleri daha fazla görülür?
A) Şanlıurfa B) Antalya
C) Kayseri
D) Mersin
E) Samsun

11) Aşağıda dört farklı doğal unsurun insan yaşamı
üzerindeki etkisine örnekler verilmiştir.
I. Konut tipi ve yapı malzemelerinin farklılık
göstermesi
II. İnsan karakterlerinin farklılık göstermesi
III. Bozkırların bulunduğu yörelerde küçükbaş
hayvancılığın yaygın olması
IV. Yaz mevsiminde yaylalara çıkılması
Aşağıdakilerden hangisi bu doğal unsurlardan biri
değildir?
A) Toprak ve kayaçlar
B) İklim şartları
C) Bitki örtüsü
D) Sıcaklık
E) Akarsu ağı
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