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1) Türkiye’de tarımdaki verimi etkileyen en önemli
faktör sulamadır. Ülkemizin büyük bir bölümü kurak
ve yarı kurak iklimlerin etkisinde bulunduğu için
özellikle yaz döneminde su ihtiyacı artmaktadır.
Buna göre; Türkiye’de tarım alanlarında sulamanın
yaygınlaştırılmasıyla aşağıdakilerden hangisi
meydana gelmez?
A) Tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması
B) Yılda birden fazla ürün alınan alanların artması
C) İklim koşullarına bağımlılığın azalması
D) Nadas uygulamalarının ortadan kalkması
E) iç bölgelerde tahıl üretim alanlarının genişlemesi

4)

Yukarıdaki haritada gösterilen I numaralı alanın II
numaralı alandan daha fazla yağış almasının
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağların ortalama yükseltisinin fazla olması
B) Hâkim rüzgâr yönünün farklı olması
C) Akarsu ağının sık olması
D) Sıcaklık ortalamasının farklı olması
E) Orman alanlarının farklı olması

2) Aşağıda bir yörenin izohips yöntemiyle çizilmiş
haritası gösterilmiştir.

Bu haritadan yöreyle ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Eğimin fazla ve az olduğu yerlere
B) K noktasının yükseltisine
C) Akarsuyun taşıdığı su miktarına
D) Akarsuyun akış yönüne
E) K ile L noktalan arasındaki kuş uçuşu uzaklığa

3) Ramsar Sözleşmesi, aşağıdakilerden hangisine
yönelik yapılmıştır?
A) Sulak alanların korunmasına
B) Nükleer santrallerin devre dışı bırakılmasına
C) Doğal miras alanlarının korunmasına
D) Doğal kaynakların kullanımının yaygınlaşmasına
E) Ormanlık alanların genişletilmesine

5) Aşağıda dört şehre ait bazı ekonomik özellikler
verilmiştir,
• Farklı iş kollarına bağlı olarak sürekli göç almakta
ve çeşitli çevre sorunları yaşanmaktadır.
• Küçük bir çöl kasabasıyken turizm etkinliklerine
bağlı olarak gelişmiş ve nüfus yoğunluğu artmıştır.
• Bir zamanlar fabrika bacaları, vinç kuleleri, yüksek
fırınları ile dikkati çeken şehir bugün kentsel
dönüşümle daha modern hale gelmiştir.
• Dünya borsasının kalbi ve ticaretin merkezi
durumundadır,
Aşağıdakilerden hangisi, bu şehirlerden biri
değildir?
A) Las Vegas
B) Kocaeli
C) New York
D) Essen
E) Roma

6) Gecenin gündüzden 2 saat 20 dakika daha uzun
olduğu bir merkezde Güneş saat 17.20’de battığına
göre, bu merkezde Güneş saat kaçta doğmuştur?
A) 04.40
B) 05.20
C) 06.20
D) 06.30
E) 07.10
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1) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’deki az yağışlı
yerlerin ortak özelliklerinden birisi değildir?
A) Tahıl tarımının yaygın olması
B) Bitki örtüsünün cılız olması
C) Küçükbaş hayvancığın yaygın olması
D) Kuru tarım metodunun yaygın olması
E) Aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olması

2) Nüfus artış hızının düşük olduğu ülkelerde
nüfusun iki katına ulaşması daha uzun bir sürede
gerçekleşirken, nüfus artış hızının yüksek olduğu
ülkelerde bu süre daha kısadır.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde,
nüfusun iki katına ulaşma süresi diğerlerinden
daha uzundur?
A) Endonezya
B) Hindistan C) Nijerya
D) Türkiye
E) Fransa

3) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde depremlerin
oluşturacağı zararı azaltmak için yapılması gerekli
çalışmalardan biri değildir?
A) Binaların sert zeminler üzerine yapılması
B) Binalarda depreme dayanıklı malzemelerin
kullanılması
C) Halkın deprem konusunda bilinçlendirilmesi
D) Elektrik ve doğalgaz nakil hatlarında güvenlik
sistemlerinin geliştirilmesi
E) Binaların birbirine bitişik şekilde inşa edilmesi

4) I. Kırsal kesimde yaşayan nüfus oranının azalması
II. Bazı kentlerde çevre kirliliğinin artması
III. Tarım alanlarının genişlemesi
IV. iç göçlerin artması
Türkiye’de sanayi sektörünün gelişmesi,
yukarıdakilerden hangileri üzerinde daha az etkili
olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve IV
E) III ve IV

5) Ülkemizdeki akarsuların,
I. taşıdıkları su miktarının az olması
II. akış hızlarının fazla olması
III. rejimlerinin düzensiz olması
IV. enerji potansiyellerinin fazla olması
özelliklerinden hangileri üzerinde yer şekilleri etkili
olmuştur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

6) Mağaraların ve peribacalarının bulunduğu
arazilerde yaygın olan kayaç türleri,
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Mağaralar
Peribacaları
A) Organik tortul
Dış püskürük
B) İç püskürük
Başkalaşım
C) Mekanik tortul
Kimyasal tortul
D) Kimyasal tortul
Dış püskürük
E) Başkalaşım
İç püskürük

7) Aşağıdakilerden hangisi üzerinde, Türkiye’nin
matematik konumunun etkili olduğu söylenemez?
A) Kuzey Afrika’da etkili olan dinamik alçalıcı hava
hareketlerinin zaman zaman Türkiye'de de etkili
olması
B) Norveç kıyılarında buzul aşındırmasıyla oluşan
fiyort tipi kıyıların Türkiye'de bulunmaması
C) İspanya ve Fransa sahillerindeki yoğun deniz
turizminin Türkiye sahillerinde de görülmesi
D) Alp-Himalaya kıvrımlarıyla oluşan sıra dağların
bir bölümünün Türkiye üzerinden geçmesi
E) Kongo Nehri havzasında görülen bazı bitki
türlerinin Türkiye'de görülmemesi

8) Aşağıdakilerden hangisi ormanların faydaları
arasında gösterilemez?
A) Toprağı erozyondan korur
B) Yağış rejimini düzenler
C) Havadaki karbon dengesini sağlar
D) Yaban hayatına ev sahipliği yapar
E) Bazı sanayi kollarına hammadde sağlar

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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