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1) Ülkemizde il, ilçe, bucak ve köyler yerleşme
coğrafyası açısından sınıflandırılırken aşağıdaki
ölçütlerden hangisi kullanılmaz?
A) Nüfus miktarı
B) Yer şekilleri ve arazi yapısı
C) Ekonomik özellikleri
D) İdari statüleri
E) Yaşam tarzı ve kültürel düzeyleri

2)

3) Türkiye'de sanayileşme ile birlikte
aşağıdakilerden hangisinde önemli bir değişiklik
olması beklenmez?
A) İşsizlik oranında
B) Sanayide çalışan nüfus miktarında
C) Hammadde ihracatında
D) Şehirleşme oranında
E) İllerin yüz ölçümünde
4) Dünya üzerinde nüfus artışı her yerde farklılık
gösterir ve zamanla değişime uğrar. Bazı ülkelerde
nüfus artış hızı giderek azalmaktadır. Bu tür
ülkelerin nüfus piramitlerinin tabanlarının giderek
daraldığı görülmektedir.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfus piramidinin
tabanı diğerlerinden daha geniştir?
A) Rusya
B) Çin
C) Bangladeş
D) Türkiye
E) Hollanda
5) Karadeniz’de kirlilik nedeniyle 40 yıl önce ticari
olarak avlanabilen 23 balık türünden bugün ancak
birkaçı avlanabilmektedir. 1650 km kıyı şeridinde
sahip Karadeniz'in flora ve faunası evsel ve
endüstriyel kirlenme nedeniyle her geçen gün
fakirleşmektedir.
Aşağıdaki akarsulardan hangisinin Karadeniz’in
kirlenmesinde daha az etkili olduğu söylenebilir?
A) Tuna
B) Don
C) Dinyeper
D) Dinyestr E) Çoruh

Yukarıdaki grafikte coğrafi bölgelerimizin Türkiye
genelindeki yüz ölçüm oranları ile orman alanlarının
oranlan gösterilmiştir.
Grafiğe göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılamaz?
A) İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun orman oranları
birbirine yakındır.
B) Türkiye’de ormanların yarıya yakını Karadeniz ve
Akdeniz bölgelerinde yer alır.
C) Kıyı bölgelerinde orman alanı daha geniştir.
D) Orman alanı en az olan bölge Güneydoğu
Anadolu'dur.
E) Ormanların dağılışı ile bölgelerin yüzölçümleri
arasında paralellik vardır.

6) Aşağıda dört şehre ait özellikler verilmiştir.
• Teknoloji kullanarak ürettiği ürünleri dünya
pazarına sunarak gelişen, Ulaşım ve kültür kentidir.
• Fransa’nın liman şehirlerinden olup aynı zamanda
büyük ticarî kapasiteye sahiptir.
• 18. yy'da küçük bir şehir durumunda iken
çevresindeki kömür yataklarından dolayı büyüyerek
sanayi ve ticaret şehrine dönüşmüştür.
• Geçmişte kervan yollarının kavşak noktası
üzerinde kurulan, günümüzde de gelişen ve değişen
şartlara uyum sağlamış Orta Doğu şehridir.
Aşağıdaki şehirlerden hangisine ait özellik,
yukarıda verilmemiştir?
A) Tokyo
B) Marsilya C) Venedik
D) Essen
E) Şam
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1) Ülkemizde bazı göl alanları tarım arazisi elde
etmek İçin kurutulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu amaçla kurutulan
göllerden biri değildir?
A) Amik Gölü
B) Kestel Gölü
C) Suğla Gölü
D) Gâvur Gölü
E) İznik Gölü

2) Çernobil Nükleer Santrali’nin dört numaralı
reaktöründe yapılan ve reaktörün zayıf güvenlik
sistemlerine meydan okuyan bir deney, santral
çalışanlarının da ihmâliyle yüzyılın felaketine
dönüştü. Milyonların kaderini değiştiren kaza
sonucu, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom
bombalarının yaklaşık 200 katı kadar radyoaktif
madde atmosfere yayıldı.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi, bu felaketten daha
az etkilenmiştir?
A) Türkiye
B) Ukrayna C) Almanya
D) Romanya E) İspanya

4) Kültür balıkçılığı; balık çiftliklerinde balık
yavrularını ve yumurtalarını çoğaltarak
gerçekleştirilir.
Ege kıyılarında kültür balıkçılığının yaygın
olmasında, aşağıdakilerden hangisi daha fazla
etkili olmuştur?
A) Balık çeşidinin fazla olması
B) Kıyı uzunluğunun fazla olması
C) Şiddetli dalgaların görülmediği koy ve körfezlerin
yaygın olması
D) Kıyı kirliliğinin az olması
E) Kıyı ile iç kesimler arası ulaşımın kolay olması

5) Ülkemizde ekonomik açıdan yeterince
gelişememiş ancak kalkınma potansiyeline sahip
bölgelerin gelişmesi için bölgesel kalkınma projeleri
hazırlanmaktadır.
Aşağıda verilen illerden hangisi, GAP kapsamında
yer almaz?
A) Adıyaman
B) Şanlıurfa
C) Hatay
D) Siirt
E) Batman

6)
3) Türkiye’de bazı tarım ürünleri, hem iç piyasada
üretim fazlalığı oluşmaması, hem de ürün kalitesinin
yüksek tutulması amacıyla devlet kontrolünde
üretilir.
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretimi
bu amaç doğrultusunda devlet kontrolünde
yapılır?
A) Pirinç
B) Buğday
C) Tütün
D) Ayçiçeği E) Mısır

Nüfusun istihdam
yapısı
Tarım: %6
Sanayi: %41
Hizmet: %53

Ortalama yaşam
süresi

Kırsal-Kentsel
Nüfus oranı

Erkek: 75 yıl
Kadın: 81 yıl

Kırsal: %11
Kentsel: %89

Yukarıda bazı nüfus özellikleri verilen ülke,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hindistan
B) Hollanda
C) Nijerya
D) Güney Afrika Cumhuriyeti
E) Çin
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7) Aşağıdakilerden hangisi yağmur ormanlarının
tahrip edilme nedenleri arasında yer almaz?
A) Kereste üretimi
B) Hidroelektrik santral inşaatları
C) Maden çıkarımı
D) Havaalanı inşaatı
E) Otlak ve mera temini

8) Kyoto Protokolü, sera etkisi yapan gazların
salınımlarını azaltmak amacıyla hazırlanan
uluslararası bir anlaşmadır.
Aşağıdakilerden hangisi, Kyoto Protokolü’nde
alınan kararlardan birisi değildir?
A) Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanılması
B) Fazla enerji tüketen işletmelerde atık işlemlerinin
yeniden düzenlenmesi
C) Nükleer enerjide karbon sıfır olduğu İçin dünyada
bu enerjinin ön plana çıkarılması
D) Fazla yakıt tüketen araçlardan daha fazla vergi
alınması
E) Doğal miras alanlarının koruma altına alınması

10) Aşağıda ülkemizi sembolize eden dört farklı
mekâna ait özellik verilmiştir.
• Bizans imparatoru Justinyen tarafından Büyük
Saray'ın su ihtiyacını karşılamak için yaptırılmıştır.
• 2150 metrede UNESCO Dünya Kültür Mirası’nda
yer atan dev heykellerdir.
• Volkanik kayaçlar üzerinde aşınma sonucu
oluşmuş şekillerin içleri oyularak kilise yapılmıştır.
• Ağrı-Doğu Beyazıt’ta bulunan, 1685 yılında
yapımına başlanmış, Osmanlı mimarisinin en
belirgin Örneklerinden biri olan saraydır.
Aşağıdakilerden hangisi bu merkezlerden biri
değildir?
A) Peri bacaları
B) Yerebatan Sarnıcı
C) Adıyaman - Nemrut Dağı
D) İshakpaşa Sarayı
E) Sümela Manastırı

11) Aşağıdaki grafikte Türkiye'de 2006 yılında
elektrik üretiminde kullanılan enerji kaynaklarının
payları verilmiştir.

9)

Yukarıdaki haritada, aşağıdakilerden hangisinin
dağılışı gösterilmiştir?
A) Cam fabrikalarının
B) Petrol rafinerilerinin
C) Tekstil fabrikalarının
D) Kaplıcaların
E) Şekerpancarı üretim alanlarının

Grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Ülkemizde üretilen enerjinin büyük bir kısmı yerli
kaynaklardan sağlanır.
B) Hidroelektrik enerji potansiyeli, Türkiye’nin
enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde değildir.
C) Kömürden elde edilen enerji hidroelektrikten
daha fazladır.
D) Türkiye'de rüzgâr ve güneş enerjisinin potansiyeli
azdır.
E) Üretilen enerjinin çoğu konutların ısıtılması ve
aydınlatmada kullanılmaktadır.
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