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1) Ülke içerisindeki herhangi bir yerin yerel saatinin
tüm ülkede kullanılmasına ortak saat uygulaması
denir.
Buna göre, Türkiye’de kış saati uygulamasına
geçildiğinde yerel saati ortak saat olarak kullanılan
meridyen, aşağıdaki illerden hangisinden
geçmektedir?
A) Kars
B) İzmit
C) Iğdır
D) İstanbul E) Edirne

2) I. Turizm sezonunun en erken Akdeniz kıyılarında
başlaması
II. Buğday hasadının en geç Doğu Anadolu
Bölgesi’nde yapılması
III. Gölge boyunun en uzun Karadeniz kıyısında
olması
IV. Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarında
sıcaklık ortalamasının, güney yamaçlardan yüksek
olması
Türkiye ile ilgili yukarıdaki özelliklerinden hangileri
üzerinde enlemin etkili olduğu söylenemez?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

3) Yeryüzünde coğrafi şartlara bağlı olarak ırk, din,
dil, yaşam tara bakımından birbirinden farktı
medeniyetler doğmuş ve gelişmiştir.
Buna göre,
I. Varlığını ve önemini, Anadolu topraklarından
doğan Fırat ve Dicle nehirlerinden alır,
II. Tarım alanı oluşturmak için sulama kanalları
yapmışlardır.
III. Nehirlerin üzerinde nehir taşımacılığını
geliştirmişlerdir.
IV. Güneş'in hareketleri konusunda uzmanlaşmış ve
güneş saatini yapmışlardır.
özelliklerinden hangileri Mezopotamya
medeniyetine ait değildir?
A) I ve II
B) l ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

4) Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı akarsular
numaralandırılarak verilmiştir.

Bu akarsular ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Havzaları açıktır.
B) III nolu akarsu baraj yapımına elverişli değildir.
C) Akarsuların tamamı denge profiline ulaşmıştır.
D) IV ve V nolu akarsular üzerinde ulaşım yapılabilir.
E) I nolu akarsuyun debisi en fazladır.

5) Ülkemizde toprak erozyonuna bağlı olarak
aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi
beklenmez?
A) Toprağın su tutma kapasitesinin azalması
B) Barajların kısa sürede dolması
C) Toprak tabakasının incelmesi
D) Tarım alanlarında verimin azalması
E) Yeraltı su rezervinin artması

6) Küresel ısınma; insanların çeşitli faaliyetleri
sonucunda meydana gelen ve sera gazları olarak
nitelenen bazı gazların, atmosferde yoğun bir
şekilde artmasıyla yeryüzüne yakın atmosfer
katmanları ile yeryüzü sıcaklığının yapay olarak
artma sürecidir.
Buna göre, aşağıdaki faaliyetlerden hangisi küresel
ısınmaya daha fazla neden olmaktadır?
A) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
B) Sanayi faaliyetleri
C) Ormanların tahrip edilmesi
D) Tarımsal faaliyetler
E) Sulak alanların kurutulması
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1) Okyanuslardaki sıcak su akıntıları etkili olduğu
kıyılar da iklim ve ekonomik faaliyetler üzerinde
önemli değişiklikler meydana getirir. Bu kıyılar aynı
enlemlerdeki diğer kıyılardan daha sıcak ve yağışlı
bir iklime sahiptirler.
Bu durum, aşağıdaki yerlerden hangisinin kıyı
kesiminde belirgin olarak görülür?
A) Kuzey Afrika
B) Batı Avrupa
C) Kuzeydoğu Asya
D) Güney Afrika'nın batısı
E) Güney Amerika'nın batısı

2) Atmosferdeki karbondioksit miktarı bellidir.
Tüketilen miktarda karbondioksit sürekli olarak
atmosfere dönmemiş olsaydı fotosentez giderek
azalacak ve bunun sonucunda bitkilerin organik
madde üretmelerine imkân kalmayacaktı, Böylece
besin zinciri duracaktı.
Aşağıda verilen olaylardan hangisi, karbondioksitin
atmosfere dönmesinde etkili olmamıştır?
A) Canlıların solunum yapması
B) Orman yangınları
C) Kireç taşlarının sular tarafından eritilmesi
D) Ölen canlıların çürümesi
E) Odun ve kömür gibi fosil yakıtların oluşması

3) Türkiye aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin
üretiminde, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri
değildir?
A) Turunçgil
B) İncir
C) Mısır
D) Fındık
E) Kayısı

4) Dünya miras listesinde yer alan ve her yıl on
binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Hitit
Uygarlığının başkenti Hattuşaş’ta 2007 turizm
sezonu törenle açıldı, Dünyanın 9 harikası arasında
gösterilen ve dünya mirası kabul edilen kenti, bu yıl
çoğunluğu yabancı olmak üzere 70 bin turistin
ziyaret etmesi bekleniyor.
Bu parçada belirtilen duruma bağlı olarak yörede
aşağıdakilerden hangisinde önemli bir artış olması
beklenmez?
A) Nüfus miktarında
B) Ticaret hacminde
C) Trafikteki araç yoğunluğunda
D) Tarım alanlarında
E) Turizm gelirlerinde

5) Dünya genelinde insanların ekonomik
etkinliklerine bağlı olarak ormanlar gün geçtikçe
azalmaktadır. Son yıllarda canlı türlerinin hızla
azalması ve ekolojik dengenin bozulması,
ormanların azalmasının birer sonucu olarak
görülmektedir.
Buna göre ormanların tahrip edilmesinin
aşağıdakilerden hangisine neden olması
beklenmez?
A) Nem miktarının azalmasına
B) Bitki örtüsünün değişmesine
C) Havadaki karbondioksit oranının artmasına
D) Yer yapısının değişmesine
E) Kurak bölgelerin genişlemesine

6) Aşağıdakilerden hangisinin Doğu Anadolu
Bölgesi’nin ekonomisindeki payı diğerlerinden
daha azdır?
A) Büyükbaş hayvancılık
B) Tarım
C) Madencilik
D) Enerji üretimi
E) Termal turizm
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7) Türkiye’nin aşağıdaki coğrafi konum
özelliklerinden hangisi, ülkemize jeopolitik yönden
önemli bir avantaj sağladığı söylenebilir?
A) İnsanların yaşamı için en ideal yer olan orta
enlemlerde yer alması
B) Tarihin en eski dönemlerinden beri birçok
medeniyete ev sahipliği yapması
C) Ülkemizin ulaşım sistemlerinin diğer devletler
tarafından yoğun olarak kullanılması
D) Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olması
E) Tarımsal üretimin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak
düzeyde olması

10) Bir ülkenin ihracatı arttığı halde, dış ticaret
açığı büyüyorsa bu ülke ile ilgili,
I. Sanayi malları ithalatı artmıştır.
II. Dış ticaret hacmi azalmıştır.
III. Enerji kaynağı ihracatı artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

8) Aşağıdakilerden hangisi, Çin ve Rusya’nın
benzer özelliklerinden biri değildir?
A) Zengin enerji kaynaklarına sahiptirler.
B) Orman bakımından zengindirler.
C) Doğum oranları yüksektir.
D) Yüzölçümleri geniştir.
E) Yüzey şekilleri oldukça engebelidir.

9) Aşağıdaki grafikte bazı ülkelerde tarım
sektörünün ekonomideki payı gösterilmiştir,

Aşağıdakilerden hangisi, grafikten çıkarılabilecek
bir sonuç değildir?
A) Japonya'da tarımsal verimlilik en düşüktür.
B) Hindistan’ın ekonomisinde tarımın payı diğer
ülkelere oranla daha fazladır.
C) Gelişmişlik düzeyi arttıkça tarımın ekonomideki
payı azalmaktadır.
D) Türkiye ekonomisinde tarımın payı % 15'ten
fazladır.
E) Japonya ekonomisinde tarımın payı diğer
ülkelere göre en azdır.

11) Aşağıdaki tabloda 2003-2007 yılları arasında
büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıktan elde edilen et
üretimi gösterilmiştir.

Grafikteki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Küçükbaş hayvanlardan elde edilen yıllık et
üretimi 200 bin tondan az olmuştur.
B) Büyükbaş hayvan sayısı daha fazladır.
C) Büyükbaş hayvanların verimi yüksektir.
D) Küçükbaş hayvan etine olan talep daha azdır.
E) Türkiye’de büyükbaş hayvancılık doğal koşullara
daha çok uyum sağlamıştır.
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