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1. Aşağıda bir alanın mutlak konumu taranarak gösterilmiştir. 

	 Taralı	 alanın	 mutlak	 konumu	 haritadaki	 numaralı	
alanlardan	 hangisinin	 mutlak	 konumuna	 daha	
yakındır?

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

       

2. • Coğrafya biliminin ve haritacılığın gelişiminde önemli 
katkıları olmuştur.

 • En önemli eseri Cihannüma’dır 

 • Eserinde 27 tane harita bulunur. 

 • Hint Okyanusu ve Çin Denizi’nin haritasını da çizmiştir. 

	 Yukarıda	bilgileri	verilen	Türk	–	Müslüman	bilim	insanı	
aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Ali Macar Reis   

B) Evliya Çelebi   

C) Kâtip Çelebi 

D) Piri Reis  

E) Kaşgarlı Mahmut 

3. Geçmiş jeolojik dönemlere ait iklim koşullarında yaşamış 
olan bitki türlerinden bazıları, günümüz iklim koşullarına 
da uyum sağlayarak varlığını sürdürebilmektedir. 
Kuvaterner’de, günümüzden daha ılıman iklim koşullarına 
sahip olan Toros Dağları’nda nem isteği fazla olan ağaçlar 
geniş yer kaplamaktaydı. Günümüzde daha sıcak iklim 
şartlarına sahip olan Toros Dağları’nda yer yer bu ağaçların 
kalıntılarına rastlanmaktadır. 

	 Yukarıda	 aşağıdakilerden	 hangisine	 ait	 bilgiler	
verilmiştir?	

A) Fosil 

B) Humus 

C) Relikt bitki

D) Endemik bitki

E) Antropojen bozkır

4. Aşağıdaki görselde Napoli’nin batısında yer alan 
Pozzuoli’de Roma Dönemi’ne ait Serapis Tapınağı 
bulunmaktadır. Bu tapınağın üç sütunu üzerinde, tabandan 
5-6 metre yüksekte, taş yiyen bir midye türünün açtığı 
oyuklar vardır. Ayrıca bu tür canlılara ait kabukların yer 
aldığı tabakalar bugünkü deniz seviyesinden yaklaşık yedi 
metre yukarıda bulunmaktadır.

	 Bahsedilen	 durumun	 ortaya	 çıkmasında	 etkili	 olan	
temel	faktör	aşağıdakilerden	hangisidir?

     A) Epirojenez B) Orojenez          C ) Volkanizma

  D) Deprem               E) Dış kuvvetler

5.  Haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.

	 Haritadaki	 koyu	 renkli	 alanlarda	 aşağıdakilerden	
hangisinin	dağılışı	gösterilmiştir?

A) Kıvrılma ile oluşan dağların bulunduğu sahalar

B) Rüzgârların yeryüzü şekillerini biçimlendirmede etkili 
olduğu sahalar

C) Sönmüş volkan konilerinin bulunduğu sahalar

D) Karstik araziye bağlı olarak yer altı sularının fazla 
olduğu sahalar

E) Buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin görüldüğü 
sahalar
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6. (I) Türkiye’de nüfusun büyük bölümünün denize kıyısı 
olan bölgelerde yaşadığı görülmektedir. (II) Bu alanlarda 
sadece günümüzde değil eskiden beri nüfusun yoğun 
olduğu bilinmektedir. (III) Ancak kıyı bölgelerin bazılarında 
bataklıkların bulunması, bazılarında ise kıyının sarp ve 
eğimli olması nedeni ile yerleşmelerin seyrek olduğu 
görülmektedir. (IV) İç kesimlerde nüfusun dağılışı kıyı 
kesimlere göre daha düzenlidir. (V) Yükselti ve engebenin 
fazla olduğu yüksek kesimlerde ise nüfus yoğunluğunun 
diğer alanlara göre daha az olduğu söylenebilir.

	 Türkiye’de	 nüfusun	 dağılışı	 ile	 ilgili	 olarak	 verilen	

cümlelerden	hangisi	yanlıştır?

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

7. Haritada Dünya temmuz ayı ortalama indirgenmiş sıcaklık 
dağılışı gösterilmiştir. 

 Harita	ile	ilgili	olarak	yapılan	aşağıdaki	değerlendirmelerden	
hangisi	kesin	olarak	doğrudur?

A) Haritada 300 C’nin üzerinde sıcaklığa sahip alan 
bulunmamaktadır.

B) Soğuk okyanus akıntıları nedeni ile Güney Amerika’nın 
batı kıyılarında sıcaklıklar doğu kıyılarından düşüktür.

C) Yükselti nedeni ile Asya’nın kuzeyinde sıcaklıklar 
güneyinden düşüktür.

D) Karalar daha geniş yer kapladığı için Kuzey Yarımkürede 
izoterm aralıkları daha dardır.

E) En yüksek sıcaklıklar Oğlak Dönencesi çevresindeki 
karasal alanlarda görülmektedir.

2010 YGS - TYT
8.  Aşağıdaki şekilde, dağlık bir yörede kurulmuş köy ve 

buradaki jeolojik yapı gösterilmiştir.

	 Bu	 köyün,	 meydana	 gelebilecek	 bir	 heyelandan	
korunması	 için	 aşağıdaki	 önlemlerden	 hangisinin	
alınması	gerekir?

A) Köyü düzlük alanın doğusuna taşımak

B) Köyü batıdaki ormanlık alan içine taşımak

C) Köy alanını ağaçlandırmak

D) Evlerin yapımında dayanıklı malzeme kullanmak

E) Orman arazisinde taraçalandırma yapmak

9. Dünya haritasında yenilenebilir enerji kaynakları açısından 
önemli potansiyele sahip üç alan numaralandırılarak 
gösterilmiştir.

	 Bu	 alanlarda	 potansiyeli	 en	 yüksek	 enerji	 kaynakları	
aşağıdakilerin	hangisinde	sırasıyla	verilmiştir?

       I                            II                             III         

A) Gel-git  Güneş           Rüzgâr

B) Jeotermal  Hidroelektrik Güneş

C) Rüzgâr   Hidroelektrik  Gel-git

D) Hidroelektrik Rüzgâr  Jeotermal

E) Jeotermal  Güneş   Gel-git
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10.  Küresel iklim değişimi ile kuraklık, buzul erimesi, sel, 
okyanus seviyesinin yükselmesi gibi etkilerin görülmesi 
öngörülmektedir. Küresel iklim değişiminden Dünya’nın 
farklı yerleri farklı şekilde etkilenecektir. 

	 Buna	göre	küresel	iklim	değişikliği	ile	oluşacak	kuraklığın;

I. Endonezya

II. İspanya

III. Grönland

IV. Etiyopya

V. Bangladeş 

	 gibi	alanların	hangilerinde	daha	etkili	olacağı	söylenebilir?

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

  D) III ve IV  E) III ve V

11. Sanayi 4.0 (Endüstri 4.0) kavramının temeli; endüstriyel 
üretim sürecinde yer alan tüm birimlerin birbiriyle iletişimine, 
bütün ilgili verilere gerçek zamanlı olarak ulaşılabilmesine 
ve bu veriler sayesinde mümkün olan en fazla katma 
değerin sağlanmasına dayanmaktadır. Dördüncü Sanayi 
Devrimi olarak adlandırılan Sanayi 4.0 nesnelerin interneti, 
siber-fiziksel sistem, büyük veri ve veri analitiği ile akıllı 
fabrikalar gibi uygulamaları kapsamaktadır. Gelecekteki 
sanayileşmenin temellerini oluşturan bu sisteme en kısa 
sürede adapte olan ülkeler ekonomik anlamda büyük 
kazanç elde edeceklerdir. 

	 Sanayi	4.0	sistemine	adapte	olma	sürecinde	aşağıdaki	
alanlardan	hangisinde	 yapılacak	 yatırımlar	 diğerlerine	
göre	daha	etkili	olacaktır?

A) Sermaye ve pazar ekonomisi

B) İşgücü ve ham madde

C) Üretim ve tüketim ekonomisi

D) Ülke içi ticari faaliyetler

E) Ulaştırma ve telekomünikasyon

12.  Aşağıda dört tarım ürünün Türkiye’deki üretimlerinin illere 
göre dağılışı verilmiştir.

 

	 Buna	göre	haritalarda,	aşağıdaki	hangi	tarım	ürününün	
üretimine	ait	dağılış	gösterilmemiştir?

A) Pamuk

B) Çeltik

C) Mısır

D) Zeytin

E) Buğday

13. Dünya petrollerinin taşınması için kullanılan güzergâhlar 
stratejik ve ekonomik bir öneme sahiptir. Bu güzergâhların 
en yoğun olarak kullanılanı Hürmüz Boğazı’dır. Hürmüz 
Boğazı’ndan sonra Orta Doğu petrollerinin Pasifik ülkeleri 
ile Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine  ulaştırılmasında 
…..…I….… kullanılmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sırada 
ise Avrupa’nın enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir 
yere sahip olan …….…II………… ile …………III…………. 
gelmektedir.

	 Enerji	 taşımacılığı	 ile	 ilgili	olarak	verilen	açıklamada	I,	
II	 ve	 III	 ile	gösterilen	alanlara	aşağıdakilerden	hangisi	
getirilmelidir?

             I                             II                                III         

A) Malakka Boğazı         Süveyş Kanalı           Babülmendep Boğazı

B) Malakka Boğazı        İstanbul Boğazı          Çanakkale Boğazı

C) Süveyş Kanalı         Panama Kanalı        Cebelitarık Boğazı

D) Cebelitarık Boğazı   İstanbul Boğazı       Çanakkale Boğazı

E) Süveyş Kanalı     Babülmendep Boğazı     Panama Kanalı
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2018-AYT/Sosyal	Bilimler-2
14. Aşağıdaki haritada bazı turizm merkezleri koyu renkli 

noktalarla gösterilmiştir.

	 Bu	 merkezlerin	 tümü	 aşağıdaki	 turizm	 türlerinden	
hangisine	uygun	yerleri	göstermektedir?

 A) Termal B) Rafting  C) Kış

  D) Mağara   E) Yayla

2016-LYS3 - AYT
15. Haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. 

	 Yeryüzünde	 yerleşmeyi	 sınırlandıran	 etkenler	 göz	
önüne	 alındığında	 bu	 yerlerle	 ilgili	 aşağıdakilerden	
hangisi	yanlıştır?

A) I numaralı yer, tarımsal etkinliklerin sınırlı olduğu 
alanlardan biridir.

B) II numaralı yerde iklimin uygunluğu sayesinde 
yerleşmeler oldukça sıktır.

C) III numaralı yer, ilk uygarlıkların kurulduğu yerlerden 
biridir.

D) IV numaralı yerde engebelilik nedeniyle yerleşmeler 
seyrektir.

E) V numaralı yerde iklime bağlı olarak nüfus yoğunluğu 
azdır.
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SORU NO CEVAP ANAHTARI

1. B

2. C

3. C

4. A

5. E

6. D

7. B

8. A

9. B

10. C

11. E

12. D

13. A

14. C

15. B
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