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1) Türkiye'nin coğrafi özelliklerinden dolayı geniş
alanları kaplayan bölgeler oluşturmak çok güçtür.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun
oluşmasındaki etkisi daha fazladır?
A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
B) Kıyı bölgelerde nüfus ve sanayi yoğunluğunun
daha fazla olması
C) Yer şekillerinin kısa mesafelerde çeşitlilik
göstermesi
D) Mevsimlerin belirgin olarak yaşanması
E) Çeşitli yeraltı kaynaklarına sahip olması

4) Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya
uygarlığının gelişmesini sağlayan doğal
faktörlerden biri değildir?
A) Çeşitli hayvan ve bitki türlerinin bulunması
B) Taşkın ovasının varlığı ve zengin verimli topraklar
C) Dicle ve Fırat ırmaklarının bol su taşıması
D) Ürün yetişmesine imkân verecek sıcaklık ve yağış
şartlarının olması
E) Ekonomik zenginliğe bağlı olarak bölgeye yapılan
göçler

2) Türkiye’deki bir liman şehrinin iç kesimlerle
bağlantısının geçitlerle sağlanması aşağıdakilerden
hangisiyle ilgilidir?
A) Limanın doğal oluşumlu olmasıyla
B) Dağların denize göre uzanışıyla
C) Kışların uzun ve yağışlı olmasıyla
D) Kıta sahanlığının geniş olmasıyla
E) Demiryolu bağlantısının olmamasıyla

5) Hazar Havzası ve Ortadoğu'da bulunan petrol ve
doğalgaz kaynaklarının Türkiye üzerinden Akdeniz’e
ve Avrupa’ya ulaştırılması için bazı projeler
gerçekleştirilmektedir.
Bu projelerinin uygulamaya geçmesiyle birlikte
Türkiye ile ilgili;
I. Jeopolitik önemi artacaktır.
II. Enerji İhtiyacının önemli bir kısmı karşılanacaktır.
III. Turizm gelirleri artacaktır.
IV. Ticaret hacmi genişleyecektir.
yorumlarından hangileri yapılamaz?
A) Yalnız III B) I ve II
C) I ve IV
D) II ve III
E) III ve IV

3) Aşağıdaki şekilde Kuzey Yarımküre ’de yer alan
bir dağ ve bu dağın iki yamacında yükselen hava
kütleleri gösterilmiştir.

Her iki yamaç boyunca yükselen hava kütlelerinde
nem miktarı aynı olduğu halde bulutlar dağın bir
yamacında 800 m’de oluşurken diğer yamacında
1000 m’de oluşmaktadır.
Bu duruma yol açan temel etken aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Denize göre konum
B) Yükselti
C) Sıcaklık
D) Enlem
E) Bitki örtüsü

6) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye nüfusunun bir
özelliği değildir?
A) Kentlerde nüfus artışının kırsal alandaki nüfus
artışından daha fazla olması
B) Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması
C) Sanayi ve tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu
yörelerde nüfusun fazla olması
D) Sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların
oranının artış göstermesi
E) Kırsal kesimlerdeki doğum oranının
kentlerdekinden daha az olması
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1) Doğal afetlerin etkisini azaltmak için alınan bazı
önlemler ile doğal afetin çevreye verdiği zarar en
aza indirilir.
Aşağıdakilerden hangisi, sel ve taşkınların çevrede
oluşturacağı zararları azaltmak için alınması
gereken önlemlerden değildir?
A) Erken uyan sisteminin kurulması
B) Akarsu yataklarının yönünün değiştirilmesi
C) Taşkın setlerinin yapılması
D) Doğal bitki örtüsünün korunması
E) Akarsuyun doğal drenaj sisteminin korunması

2) Türkiye'de bazı belediyeler çöp alanlarından
açığa çıkan metan gazından elektrik üretmektedir.
Çöp içinde biriken metan gazı, açılan kuyulardan
borularla enerji üretim tesisine pompalanarak
üretim gerçekleştirilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisinde çöpten enerji üreten
merkezler bir arada verilmiştir?
A) İstanbul - Bursa
B) Konya - Van
C) Rize - Ordu
D) Antalya - Isparta
E) Erzurum - Malatya

4) Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaretin hızla
gelişmesine olanak sağlayan etkenlerden biri de
ulaşım sistemlerindeki teknolojik ve yapısal
değişimlerdir.
Buna göre;
I. konserve fabrikalarının Güney Marmara’da
yoğunlaşması
II. ülkemizde mango, ananas gibi tropikal ürünlerin
tüketilmesi
III. besi ve ahır hayvancılığının şeker fabrikalarının
çevresinde gelişmesi
durumlarından hangileri, ulaşım sistemlerindeki
teknolojik ve yapısal gelişimin sonuçlarına örnek
olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

5) Aşağıdaki kentlerden hangisinin ekonomik
olarak gelişmesinde tarımsal faaliyetlerin payı
diğerlerinden daha azdır?
A) Bursa
B) İzmir
C) Samsun
D) Adana
E) İzmit

6) Aşağıdaki tabloda günümüzün ve geleceğin
ekonomik unsurlarının bazı özellikleri verilmiştir.
Değişim Unsuru

3) Hammaddeler, çeşitlenen sanayi kolları ve artan
kapasiteye bağlı olarak imalat sanayisi tarafından
süratle tüketilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, hammaddenin hızla
tüketildiği sanayi üretim atanları arasında
gösterilemez?
A) Japonya
B) Çin
C) Orta Asya
D) Kuzey Amerika
E) Batı Avrupa

Büyümeyi belirleyen
faktör
Teknolojiyi belirleyen
faktör

Günümüzün
Ekonomik Unsuru
Sermaye ve iş
gücü

Geleceğin
Ekonomik Unsuru

II

Dijitalleşme

I

Tabloda numaralarla belirtilen alanlara,
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
I
II
A) icatlar ve bilgi
Makineleşme
B) Hizmet sektörü
Yaşam boyu Öğrenim
C) Kitlesel üretim
Bilgi ve tecrübe
D) Tek alanda uzman Tam zamanında üretim
E) Tarım ve sanayi
Hizmet sektörü
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7) Ülkemizde Pamukkale travertenleri,
peribacaları, Sümela Manastırı ile Cennet ve
Cehennem obruklarını görmek isteyen turistik
kafilenin aşağıdaki şehirlerden hangisine gitmesi
gerekmez?
A) Denizli
B) Mersin
C) Nevşehir
D) Konya
E) Trabzon

8) Yaz döneminin sıcak ve kurak geçtiği Güneydoğu
Anadolu'da, GAP'tan önce sulamanın yetersiz
olmasından kaynaklanan verim azlığı, sulama
olanaklarının artmasından bir süre sonra bazı
alanlarda tekrar yaşanmaya başlamıştır.
Bölgede, bu durumun yaşanması aşağıdakilerden
hangisine bağlanabilir?
A) Suyun aşırı kullanımından dolayı topraktaki tuz
oranının artmasına
B) Nadas alanlarının azalmasına
C) Tarım alanlarında ilâç kullanımının artmasına
D) Daha önce yetiştirilemeyen ürünlerin
üretilmesine
E) Bazı ürünlerin üretiminin artmasına

9) Ülkemizde doğal çevreyi korumaya yönelik çeşitli
önlemler alınmakta, bunlarla ilgili projeler
yapılmaktadır.
Bu projelerden biri olan Uluabat Gölü Projesi ile
aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiş olamaz?
A) Göle dökülen akarsuların korunması
B) Su kirliliğinin önlenmesi
C) Balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması
D) Yaban hayatının zenginleştirilmesi
E) Göl sularından ulaşımda yararlanılması

10) Ülkeler ekonomik faaliyetlerini yürütürken
ileriye yönelik bazı planlamalar yaparlar. Bu
planlamalar o ülkenin ekonomi politikalarını
oluşturur. Planlamalardan bazıları hedefine
ulaşırken, bazılarından beklenen sonuç alınamaz.
Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde uygulanan
ekonomi politikalarının istenen seviyede başarıya
ulaşmadığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Nüfusun iş kollarına dağıtımının farklılık
göstermesi
B) ihracatta tarım ürünlerinin payının sanayi
ürünlerine göre daha az olması
C) Son yıllarda tarım sektöründe çalışan nüfus
oranının azalması
D) Gelir dağılımında bölgeler arasında önemli
farklılıkların bulunması
E) Hizmet sektörünün ülke ekonomisinde en büyük
paya sahip olması

11) Aşağıdakilerden hangisi, su kaynaklarının
korunması ve su kullanımının azaltılması için
yapılması gerekli çalışmalar arasında yer almaz?
A) Yeterli miktarda su ve kanalizasyon sistemi ile
kullanılmış suyun geri kazanılması
B) Suyun etkin olarak kullanılması ve tüketimi için
uygun fiyatın belirlenmesi
C) Akarsuların, göllerin ve sulak alanların korunması
D) Tarım alanlarının sulanmasında damlama
yönteminin yaygınlaştırılması
E) Jeotermal kaynakların soğutularak kullanılır hale
getirilmesi

COĞRAFYA AYT DENEMELERİ CEVAP ANAHTARI
SOSYAL BİLİMLER 1

1.C

2.B

3.C

4.E

5.A

6.E

SOSYAL BİLİMLER 2

1.B

2.A

3.C

4.B

5.E

6.A

7.D

8.A

9.E

10.D

11.E

