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1. 2021 Şubat ayında Türkiye’de özellikle büyükşehirlerdeki 
sokak hayvanları, yoğun kar yağışı ve don olayı sonucunda 
ciddi sorunlar yaşarken; Şubat 2021’de Avustralya’daki 
sokak hayvanları ise yüksek sıcaklıklardan olumsuz 
etkilenmişlerdir.

 Sokak hayvanlarının aynı zamanda farklı nedenlere 
bağlı sorunlar yaşaması aşağıdakilerden hangisi ile 
açıklanabilir?

A) Dünya’nın Güneş etrafında elips şeklindeki yörüngede 
hareket etmesi

B) Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasında açının 
bulunması

C) Türkiye’nin orta kuşakta bulunması ve dört mevsimi 
belirgin olarak yaşaması

D) Dünyanın kendi etrafındaki 360° dönüşünü 24 saatte 
tamamlaması

E) Avustralya’nın ekvatora daha yakın olması ve sıcaklık 
ortalamalarının daha yüksek olması

2. 

 Konuma dayalı her türlü bilginin toplanması, 
depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve sunulması 
olarak tanımlanan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) 
sağladığı kolaylıklar arasında aşağıdakilerden hangisi 
gösterilemez?

A) Veriler katmanlar hâlinde birbirlerinden bağımsız olarak tutulabilir.

B) Bilgiler sorgulanabilir ve değerlendirilebilir.

C) Bilgilerin kaybolması engellenir. 

D) İstenilen veriler aktif hâle getirilebilir.

E) Verilerin zamana bağlı değişimi engellenir.

3. Haritada Türkiye’de nüfusun seyrek olduğu beş alan koyu 
renk ile gösterilmiştir. 

 Haritadaki işaretli yerlerden hangisinde nüfusun 
seyrek olmasının doğal nedeni diğerlerinden farklıdır? 

A) I   B) II  C) III 
 D) IV   E) V

4. Aşağıda bazı alanların sıcaklığa bağlı gerçekleşen 
özellikleri karşılaştırılmıştır.

 Tabloda hangisinin sıcaklığa etkisine ait örnek 
verilmemiştir?

A) Nem

B) Bakı

C) Okyanus akıntıları

D) Enlem

E) Yükselti
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5. 

 Yukarıdaki şekilde bir merkezde yıl boyunca etkili olan 
yatay hava hareketi gösterilmiştir.

 Merkez ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden 
hangisi kesin doğrudur?

A) Hava hareketinin sapma yönü belirlenemediği için 
merkezin hangi yarımkürede olduğu belirlenemez.

B) Yatay hava hareketi merkezden çevreye doğru olduğu 
için yüksek basınç merkezidir.

C) Dikey hava hareketi yükselici olduğu için yıllık yağış 
miktarı fazla olan bir merkezdir.

D) Yarımküresi belirtilmediği için basınç türü belirlenemez.

E) Etki alanı geniş olduğu için sosyal ve ekonomik 
faaliyetleri etkiler.

6. 

Batı Anadolu’da kurulan ve kendi döneminde dünyanın 
en gelişmiş yerleşimlerinden biri olan Efes Antik Kenti, 
zamanının en önemli ticaret limanlarından biri olmuştur. 
Ancak zamanla denizle bağlantısı kesilen kent ticari 
önemini yitirmiştir. Günümüzde Efes Antik Kenti kıyıdan 
kilometrelerce uzakta yer almaktadır.

 Verilen durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden 
hangisi diğerlerine göre daha etkili olmuştur?

A) Orojenez ile graben alanlarının çökmesi

B) Transgresyon ile denizin karaya doğru ilerlemesi

C) Regresyon ile deniz seviyesinin değişmesi

D) Akarsular ile kıyıda birikim oluşması

E) Küresel iklim değişimi ile kıyı çizgisinin gerilemesi

7. Yeryüzünde depremlerin yoğunlaştığı üç ana kuşak 
bulunmaktadır. Bu kuşaklar levha sınırlarıyla büyük oranda 
örtüşür. Bunlardan birincisi Büyük Okyanus’u çember 
şeklinde saran Pasifik Deprem Kuşağı’dır. İkincisi Akdeniz-
Himalaya Deprem Kuşağı’dır. Yeryüzündeki depremlerin 
yaklaşık %90’ı bu iki deprem kuşağında görülmektedir. 
Üçüncüsü ise Atlantik Deprem Kuşağı’dır.

I. Peru

II. Yeni Zelenda 

III. İzlanda

IV. İtalya 

 Buna göre, verilen ülkelerden hangileri aynı deprem 
kuşağında yer almaktadır?

A) I ve II                     B) I ve III                C) II ve III     

                 D) II ve IV                     E) III ve IV

2015-YGS

8. 

Yukarıda, beşerî coğrafyanın bazı dallarının gösterildiği bir 
şema verilmiştir.

I. Maden yataklarının ve üretimlerinin incelenmesi

II. Bir ülkedeki kültür balıkçılığının araştırılması

III. Bir ülkedeki otomotiv sektörünün incelenmesi 

 Buna göre, numaralandırılan etkinliklerin şemadaki 
yerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

                   K                              L                          M         

A)             I               II      III

B)             I                                III      II

C)             II              I       III

D)               II                               III          I

E)             III                I       II
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9. Son zamanlarda dünyada ve Türkiye’de enerji hem günlük 
hayatın vazgeçilmezi hem de sanayileşmenin ana unsuru 
konumundadır. Artan nüfus ve büyüyen ekonomiye bağlı 
olarak gelişen sanayi ve teknoloji, ülkemizin enerji ihtiyacı 
gereksinimini, her geçen gün daha da artırmaktadır. 
Bu yüzden, mevcut enerji kaynaklarının maksimum 
düzeyde, verimli bir şekilde kullanılarak, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına ait potansiyelin değerlendirilmesi büyük önem 
arz etmektedir.

 Verilen bilgide, Türkiye’nin enerji ihtiyacının 
karşılanmasında;

I. Hidroelektrik

II. Rüzgar 

III. Doğalgaz 

IV. Petrol

 gibi enerji kaynaklarından hangilerinin önemi 
vurgulanmıştır? 

 A) I ve II                B) I ve III  C) II ve III 

               D) II ve IV  E) II, III ve IV

10. 

Kültür bölgelerinin oluşturulması, kültürü oluşturan maddi 
ve manevi unsurların çeşitli olmasından dolayı oldukça 
güçtür. Kültür bölgelerinin oluşturulmasındaki güçlüklere 
rağmen ortak bazı özellikler dikkate alınarak kültür bölgeleri 
oluşturulur. Bu bölgelerin oluşturulmasında dil ve din ön 
plana çıkan iki önemli kültür ögesidir.

Buna göre haritadaki işaretli ülkelerin hangilerinin aynı 
kültür bölgesi sınırları içinde yer aldığı söylenebilir? 

A) I ve II                   B) I ve V  C) II ve III 
             D) III ve IV                  E) IV ve V

11. Çölleşme ve kuraklık; beşerî faaliyetlerin neden olduğu 
küresel çevre sorunlarındandır. Yağışın az, su kaynaklarının 
yetersiz, kurak mevsimlerin uzun, toprağın ince ve gevşek, 
bitki örtüsünün seyrek olduğu alanlarda çölleşmenin daha 
hızlı olduğu söylenebilir. Çöller ve çölleşmeye yatkın 
kesimler, karaların yaklaşık % 47’sini oluşturmaktadır. Bu 
alanların giderek arttığı düşünürse gelecekte kuraklık ve 
çölleşmenin etkili olduğu alanlarda yaşanan olumsuzlukların 
da artacağı söylenebilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kuraklık ve 
çölleşmenin neden olduğu olumsuzluklara örnek olarak 
gösterilemez?

A) Fosil kökenli doğal kaynak kullanımının azalması

B) Toprak erozyonun hızlanması

C) Yer altı su seviyesinin alçalması

D) Bölge dışına göçlerin artması 

E) Ekosistemlerin biyolojik üretkenliğinin kaybolması

12. Gelişmişliğin yalnızca ekonomik göstergelere göre 
ölçüldüğü yaklaşımlara alternatif olarak Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) 1990 yılından bu yana her yıl 
İnsani Gelişme Endeksi Raporu yayımlamaktadır. İnsani 
Gelişme Endeksi’nde gelir düzeyinin yanında sağlık ve bilgi 
de temel kıstas olarak görülür. Bu üç kıstasın bir ülkede 
yeterli derecede bulunması gelişmişlik için bir anahtardır. 
İnsani Gelişme Endeksi; dünya üzerinde eğitim, sağlık, 
bireysel özgürlük, yeterli beslenme, güvenlik, gelir düzeyi, 
okuryazarlık oranı gibi konularda evrensel bir gelişimi 
hedefler. 

Buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangisi İnsani 
Gelişme Endeksi’nde diğerlerine göre daha yüksek 
gelişim göstermektedir?

 A) Meksika  B) Hindistan C) Venezuela 

                    D) Arjantin      E) Avustralya 
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13. Dünya haritasında beş farklı alan taranarak 
numaralandırılmıştır. 

 Numaralandırılmış alanlardan hangisi günümüzün 
önemli üretim, dağıtım ve tüketim alanları arasında yer 
almaz?

 A) I B) II C) III  D) IV  E) V

2016-LYS4

14. Coğrafi Keşiflerden sonraki süreçte aşağıdaki kıtaların 
hangisinden diğerine daha fazla insan göç etmiştir?

A) Afrika’dan Avrupa’ya

B) Avustralya’dan Afrika’ya

C) Afrika’dan Asya’ya

D) Asya’dan Avustralya’ya

E) Avrupa’dan Amerika’ya

2020-AYT
15. Bazı ülkeler; siyasi, askerî ve ekonomik açıdan iş birliği yaparak 

kimi örgütlerin kurulmasını sağlamışlardır. Bu örgütlerin bir 
kısmının ortak amacı; üye ülkelerin ticari çıkarlarını korumak, 
ekonomik, bilimsel ve teknolojik iş birliği yapmaktır.

 Bu amaçlar doğrultusunda 1992 yılında İstanbul’da 
kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

B) Gelişen Sekiz Ülke (D-8)

C) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

D) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ)

E) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
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SORU NO CEVAP ANAHTARI

1. B

2. E

3. C

4. B

5. B

6. D

7. A

8. E

9. A

10. D

11. A

12. E

13. E

14. E

15. D


