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1. Coğrafya, insanın önce ülkesini daha sonra dünyayı 
tanımasını sağlar.  Bulunduğun yerin konumu ve sahip 
olduğu zenginlikler coğrafi bilgiler sayesinde öğrenilir. 
Coğrafya öğretimi, bireye doğa ve vatan sevgisini 
aşıladığı gibi ihtiyaçlarını karşılama konusunda birbiriyle 
iletişim hâlinde olan ülkelerin sosyal, siyasi ve ekonomik 
yakınlaşmasını da sağlar.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi coğrafya öğreniminin 
faydaları arasında yer almaz?

A) Doğadaki potansiyelleri belirleme 

B) Doğaya bağımlılığı arttırma

C) Yaşanılan çevreyi tanıma

D) Doğa ve insan sevgisi

E) Kültürel etkileşim

   

2. Aşağıda bir bölgeye ait özellikler verilmiştir.

• Kuzeyinde çizgisel hız daha fazladır.

• En doğusu ile en batısı arasında 1 saatlik zaman farkı vardır.

• Yıl içindeki en uzun gündüz süresi 24 saatin altındadır.

• Yatay düzleme dik olarak yerleştirilen cismin gölge boyu

   sıfır olmaz.

 Buna göre özellikleri verilen bölgenin mutlak konumu 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

3. İnsanların yaşam şartlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri 
de iklimdir. İnsan yaşamı açısından elverişli şartların oluştuğu 
iklim bölgelerinde nüfusun yoğunlaştığı görülmektedir. 
Sıcaklık, yağış ve kuraklığın çok fazla olduğu veya aşırı 
soğukların görüldüğü bölgeler, yerleşmeye uygun olmadığı 
için seyrek nüfusludur.

 Buna göre;

I. Amazon Havzası

II. Kuzey Afrika

III. Orta Asya

 gibi alanlardan hangilerinde nüfusun seyrek olması 
iklim ile ilişkilendirilebilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III  

          D) II ve III  E) I, II ve III

4. 

 Yukarıda renklendirilmiş izohips haritasında verilenlere 
göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İzohipsler arası yükselti artışı 250 metredir.

B) Arazinin güneybatısının yükseltisi daha azdır.

C) Göl kıyısının yükseltisi 2250 metreden azdır.

D) Göl, yükseltisi en az olan tepede yer almaktadır.

E) Farklı yükseltide dört tepe bulunmaktadır.
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5.  Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir. 
Topoğrafyanın oldukça engebeli olduğu ülkemizde yükselti, 
genel olarak kıyılardan iç kesimlere ve batıdan doğuya doğru 
artar. Doğu - batı doğrultusunda uzanan dağlık alanların 
oldukça fazla olmasının yanında kıyı ile iç kesimlerde geniş 
düzlükler de yer alır. 

 Verilen bilgi ile aşağıdakilerden hangisi en az ilişkilidir?

A) Akarsuların hidroelektrik potansiyelinin fazla olması

B) Kısa mesafelerde sıcaklık ortalamalarının fazla değişmesi

C) Kıyı Ege’de kuzey-güney yönünde yol yapım maliyetinin 
fazla olması

D) Karadeniz’deki nemli hava kütlesinin iç kesimlere etkisinin 
az olması

E) Akdeniz’in kıyılarında güneşli gün sayısının fazla olması

6. İklim, yeryüzü şekilleri, çöller ve bataklıklar gibi fiziki 
faktörlerle sermaye ve teknoloji gibi beşerî faktörlerin her 
bölgede aynı özellikte olmamasına bağlı olarak ulaşım 
dünyanın her bölgesinde aynı düzeyde gelişmemiştir. 

 Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen 
alanların hangilerinde ulaşım ağları diğerlerine göre 
daha az gelişmiştir?

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

               D) II ve IV    E) III ve IV

7. I. Yazların sıcak ve kurak olduğu Erzurum ve çevresi  
      orman yangını riski en yüksek olan alanlardandır.

 II. Kar yağışı ve eğimin fazla olması nedeni ile Konya ve  
      çevresinde çok sayıda çığ yaşanmaktadır.

 III. Aktif fay hattı üzerinde bulunan Hatay ve çevresinde         
      tektonik deprem riski yüksektir.

 IV. Engebe, yağış ve kar erimeleri ile Artvin ve çevresinde  
      sık olarak heyelanlar görülmektedir.

 Türkiye’de görülen afetler ile ilgili yukarıda verilenlerden 
hangileri doğrudur?

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

            D) II ve IV     E) III ve IV
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8.  Aşağıda, Türkiye’de bir il merkezine ait yıllık ortalama yağış 
ve sıcaklık grafiği verilmiştir. 

 Grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu il merkezinin 
aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

     A) Kayseri                B) Şanlıurfa  C) Erzurum

            D) Bursa                E) Ardahan

9.  Turizm, yerleşmelerde ekonomik açıdan yaşanan 
değişimlerin yanında bu yerleşmelerde yaşayan insanların 
dünya görüşlerini, anlayışlarını, farklı ülkelerden gelen 
insanlarla ilgili düşüncelerini etkileyebilen bir faaliyettir.

 Yukarıda turizmin daha çok hangi alandaki etkisi 
vurgulanmıştır?

    A) Ekonomik    B) Sosyal                C) Politik

   D) Siyasi                      E) Ekolojik
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10.  Aşağıdaki tabloda kuraklığın etkileri, ekonomi, insanlar ve 
doğa başlıklarına göre üç gruba ayrılmıştır.

 Gruplandırmadaki yanlışlığın düzeltilmesi için karşılıklı 
olarak yer değiştirmesi gereken etkilerin numaraları 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  A) 1. ve 5.    B) 2. ve 9.   C) 3. ve 8.

                             D) 4. ve 9.                  E) 6. ve 7. 

11. Türkiye’de bölgeler arası ekonomik ve sosyal farklılıkları 
gidermek için bölgesel kalkınma çalışmaları başlatılmıştır. 
Bu kapsamda Türkiye’de altı büyük proje bulunmaktadır.

 Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen 
illerden hangisinin dahil olduğu bölgesel kalkınma 
projesi yanlış verilmiştir?

A) I. Eskişehir - Konya Ovası Projesi 

B) II. Bartın - Zonguldak Bartın Karabük Projesi  

C) III. Giresun - Doğu Karadeniz Projesi 

D) IV. Erzurum - Doğu Anadolu Projesi 

E) V. Diyarbakır - Güneydoğu Anadolu Projesi 

12. Türkiye, Kurtuluş Savaşı sonrası ekonomi alanında ciddi 
politikalar geliştirmeyi hedeflemiştir. Cumhuriyet’in kuruluşundan 
bugüne toplumsal, siyasi ve iktisadi değişimlere bağlı olarak 
farklı ekonomik politikalar uygulanmıştır.                 

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1923 – 1929 
döneminde gerçekleşmiştir?

A) Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulması

B) Beş yıllık kalkınma planları uygulanması

C) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması

D) Serbest ekonomi modeline geçilmesi

E) Ziraat Bankası’nın kurulması

13. I. Samsun bakır işleme tesisleri

 II. Batman petrol rafinerisi

 III. Karabük demir çelik fabrikası

 IV. Edirne ayçiçeği yağı fabrikası

 Yukarıdaki sanayi tesislerinden hangilerinin kurulduğu 
ilde o sanayi tesisinin işlediği ham maddenin üretimi 
yapılmaktadır?

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

           D) II ve IV     E) III ve IV
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14. Genel olarak engebenin fazla olduğu alanlarda yağış, 
sıcaklık, nem gibi iklim elemanları kısa mesafelerde 
değişiklik gösterdiği için bu alanlarda engebenin az olduğu 
alanlara göre biyoçeşitliliğin daha zengin olması beklenir.

Haritada numaralandırılan alanların hangilerinde bu 
nedene bağlı olarak biyoçeşitliliğin daha zengin olduğu 
söylenebilir?

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

             D) II ve IV                  E) III ve IV
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15. Avrupa Birliği’nin ve G-8’in önemli ülkelerinden biri olan 
Almanya’da sanayileşme XIX. yüzyılın ilk çeyreğiyle birlikte 
başlamıştır. Almanya bu süreçte günümüzün önemli sanayi 
ülkelerinden biri hâline gelmiştir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu ülkenin sanayileşme 
sürecinde yaşanan özelliklerden biri değildir?

A) Sürecin başında özellikle İngiltere’den ve diğer 
ülkelerden ithal edilen makineler taklit edilmiştir.

B) Gümrük vergileri yüksek tutularak ülkenin yerli üretimi 
korunmuş ve sanayileşme geliştirilmiştir.

C) Kömür madenleri kullanılarak demir-çelik üretimine 
önem verilmiş ve demir yolları geliştirilmiştir.

D) Sanayi teşvik edilerek teknik eğitime önem verilmiş ve 
teknolojide ilerleme sağlanmıştır.

E) Sürecin başından itibaren sanayi yatırımlarını devlet 
üstlenmiş, özel sektörün yatırım yapmasına izin 
verilmemiştir.
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SORU NO CEVAP ANAHTARI

1. C

2. E

3. E

4. E

5. E

6. C

7. E

8. A

9. B

10. C

11. A

12. C

13. D

14. D

15. E


