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1) Kıyı Ege Bölümü’ndeki akarsuların Doğu
Karadeniz, Batı Karadeniz ve Antalya
bölümlerindeki akarsulara göre daha uzun
olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağış miktarının fazla olması
B) Buharlaşmanın az olması
C) Dağların kıyıya dik uzanması
D) Dağların yükseltilerinin farklı olması
E) Jeolojik yapıların farklı olması

4) Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi, ülkemizin
turizm değerleri arasında gösterilemez?
A) Mağara tavanlarının çökmesiyle oluşan obruklar
B) Bitki örtüsünden yoksun arazilerin sel suları
tarafından aşındırmasıyla oluşan peribacaları
C) Yeryüzüne çıkan suların bünyesindeki kalsiyum
karbonatın çökelmesi ile oluşan travertenler
D) Akarsuların eğim kırıklarında oluşan şelaleler
E) Buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşan
fiyortlar

5)

2) Ülkemiz arazisinin % 22’si çok şiddetli, % 36'sı ise
şiddetli erozyona uğramaktadır.
Bu durum Türkiye’de,
I. bitki örtüsünden yoksun alanların fazla olduğu,
II. fay hatlarının yaygın olduğu,
III. eğimli arazilerin fazla olduğu,
IV. üç tarafının denizlerle çevrili olduğu
özelliklerinden hangilerine kanıt olarak
gösterilebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

3) Aşağıdakilerden hangisi hem mekânsal hem de
kültürel açıdan kentten soyutlanmış Getto adı
verilen bölgelerin özelliklerinden biri değildir?
A) Gecekondulaşma fazladır.
B) Altyapı, ulaşım ve eğitim hizmetleri yetersizdir.
C) Farklı kültürden insanlar bir arada bulunur.
D) Tarımsal faaliyetler yoğundur.
E) Çevre ve asayiş sorunları fazladır.

Yukarıdaki tabloda, Türkiye'de gerçekleşen
durumlardan hangisinin yaşandığı tarih yanlış
işaretlenmiştir?
A) I
B) II C) III D) IV E) V

6) Aşağıdakilerden hangisi, küresel ısınmaya bağlı
olarak gerçekleşmesi beklenen olaylar arasında
gösterilemez?
A) Bangladeş'te deniz seviyesinin bir metre
yükselmesi sonucu 70 milyon kişinin yer
değiştirmek zorunda kalacak olması
B) Orta kuşakta yetişen bazı bitkilerin yüksek
enlemlerde yetişecek olması
C) Kıyı kesimdeki tuzlu suların, tatlı sulara
karışmasıyla canlılar için gerekli olan tatlı su
kaynaklarının azalması
D) Tropikal bölgede yağış miktarının artmasına bağlı
olarak, bu bölgedeki bataklık alanların genişlemesi
E) Buzulların önemli bir kısmının deniz ve
okyanuslara karışması
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1) Türkiye'de iç ticaretin gelişmesinde
aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Bölgeler arası iklim farklılıklarının olması
B) Bölge yüzölçümlerinin farklı olması
C) Nüfusun ülke geneline dengeli dağılmaması
D) Ulaşım imkânlarının gelişmesi
E) Sanayi kotlarının bölgeler arasında farklılık
göstermesi

2) Aşağıdakilerden hangisi Organize Sanayi
Bölgeleri'nin (OSB) kuruluş amaçlarından biri
değildir?
A) Sanayi atıklarından kaynaklanan çevre
sorunlarının azaltılması
B) Sanayi tesislerinin belli alanlarda toplanması
C) İmalat sanayi dallarının belli bir plan dâhilinde
geliştirilmesi
D) Düzenli kentleşmenin, sağlanması
E) Ülkenin yerli sermayeye dayalı sanayi ile
kalkınmasının sağlanması

3) İnsanlar ilk dönemlerden itibaren uzun bir süre
doğal sistemin işleyişi içerisinde kalarak yaşamlarını
sürdürmüşler ve bu sürece pek müdahale
etmemişlerdir. Yeryüzünü tanıdıkça ve yeryüzü
hakkındaki bilgilerini artırdıkça doğal sistemlere
müdahale etmeye başlamışlardır. Bu müdahale
Sanayi Devrimi ile en üst düzeye çıkmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya
müdahalesine örnek olarak gösterilemez?
A) İstanbul'da yapımı devam eden Marmaray tüp
geçidi
B) İngiltere ve Fransa'yı birbirine bağlayan Manş
Tüneli
C) Alp dağlarında yer alan ve Orta Avrupa’yı
İtalya’ya bağlayan tüneller ve viyadükler
D) Akdeniz İle Kızıldeniz arasında deniz ulaşımını
sağlayan Süveyş Kanalı
E) İzlanda’da patlayan yanardağın oluşturduğu kül
bulutlarının Avrupa'da hava ulaşımını aksatması

4) Çin Halk Cumhuriyeti’nin sanayi ve ticaret
alanında son yıllarda hızlı bir yükselişe
geçmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en
azdır?
A) Yabancı yatırımcılara kolaylık sağlaması
B) Gümrük vergilerini kademeli olarak azaltması
C) Kişi başına düşen milli gelirin düşük olması
D) İş gücünün fazla ve ucuz olması
E) Ar-ge çalışmalarına fazla bütçe ayırması

5) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan
“Türkiye Turizm Stratejisi (2023)" ile turizm
sektöründe gerçekleştirilmek istenen hedefler
belirlenmiştir. Buna göre ülkemizde alternatif
turizm kaynaklarının geliştirilerek ülkemizin
uluslararası turizm gelirlerinden alacağı payın
artırılması hedeflenmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin turizm
stratejisinde belirtilen ve geliştirilmesi öncelikli
olan alternatif turizm için yapılması gerekenler
arasında yer almaz?
A) Kültürel ve doğal değerlere sahip alanların
genişletilmesi
B) Ulusal ve bölgesel ölçekli markalaşmanın
sağlanması
C) Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin
yaygınlaştırılması
D) Turistik tesis sayısının artırılması
E) Kıyı kirliliğinin önlenmesi

6) Türkiye, petrol ve doğalgazda dışa bağımlı bir
ülkedir.
Petrol ve doğalgaz ithalatında meydana
gelebilecek bir azalma aşağıdaki sektörlerden
hangisini doğrudan etkilemez?
A) Enerji
B) Sanayi
C) Ulaşım
D) Ticaret
E) Hayvancılık
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7) • İşlenmesi kolay, kullanım alanı yaygındır.
• Elektrik ve ısı iletkenliği fazladır.
• Elektrik-elektronik, ulaşım araçları ve makine
yapımında kullanılır.
• Ülkemizde Artvin, Kastamonu ve Elazığ’da
çıkarılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen yeraltı kaynağı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demir
B) Bakır
C) Krom
D) Bor
E) Alüminyum

8) Karaları meydana getiren ve aynı zamanda
okyanusların altında devam eden yer kabuğu bir
bütün olmayıp levha adı verilen parçalardan
oluşmaktadır. Okyanus tabanlarında levhaların
birbirinden uzaklaştığı yerlerde yüzeye doğru
hareket eden magma, yanardağları
oluşturmaktadır.

Yukarıdaki haritada numaralarda belirtilen
alanların hangisinde bu duruma rastlanmaz?
A) I
B) II C) III D) IV E) V

9) Türkiye'de 1980’den sonra serbest piyasa
ekonomisine geçişle birlikte canlanan dış ticaret,
ülkemizin 1996 yılında Gümrük Birliği’ne girmesiyle
daha da artmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonucunda
gerçekleşen olumlu bir durum değildir?
A) İhracatta rekabetin artması
B) Ürünlerde kalitenin artması
C) İhracatta artışların olması
D) Dış ticaret açığının artması
E) Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ticaret hacminin
artması

10) Endüstriyel faaliyetler, konutlarda ısıtma amaçlı
kullanılan fosil yakıtlar, motorlu taşıtlardan çıkan
egzoz gazları ve termik faaliyetler sonucunda havayı
kirletmekte ve çevreye kükürt dioksit, azot oksit,
partikül madde ve hidrokarbon yayılmaktadır.
Havada 2-7 gün asılı kalabilen bu kirleticiler su
partikülleri ile tepkimeye girerek asit meydana
getirmekte ve yağmurlarla birleşerek yeryüzüne asit
yağmurları olarak inmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının neden
olduğu olaylar arasında gösterilemez?
A) Bitkilerin büyümesini ve gelişmesini engeller.
B) Antik kültürel değerlere zarar verir.
C) Göl ve akarsulardaki bazı canlıların yok olmasına
neden olur.
D) Akarsuların hidroelektrik potansiyelini azaltır.
E) İnsanlarda kanser ve solunum yolu hastalıklarına
yol açar.

11) Japonya’da,
• Resmi kuruluşlara fazla egzoz gazı çıkarmayan
arabaların alınması,
• Yakıtlarda kükürt oranı düşük olanların tercih
edilmesi,
• Kurulmuş olan veya yeni kurulan termik
santrallerin ve sanayi kuruluşlarının bacalarında
filtre kullanılması
uygulamaları ile aşağıdaki çevre sorunlarından
hangisinin öncelikli olarak önlenmesi
hedeflenmiştir?
A) Hava kirliliği
B) Görüntü kirliliği
C) Su kirliliği
D) Gürültü kirliliği
E) Toprak kirliliği
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