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1. Aşağıda insanın coğrafi ortamlarda yapmış olduğu bazı 
etkinlikler verilmiştir.

I. Enerji ihtiyacının karşılanması için rüzgâr santrallerinin 
kurulması

II. Gıda ihtiyacının karşılanması için platolarda hayvancılık 
yapılması

III. Akarsu vadisi boyunca yerleşim alanlarının inşa 
edilmesi

IV. Tarımsal ürünün hasadı sonrasında ürün kalıntılarının 
(anızların) yakılması

	 Bu	etkinliklerin	coğrafi	ortama	uyum	durumu	aşağıda-
kilerden	hangisinde	doğru	sınıflandırılmıştır?

        	Daha	uyumlu		     	Uyumlu	değil	

A)         I ve II   III ve IV

B)       I ve III   II ve IV

C)       I ve IV   II ve III

D)       II ve IV   I ve III

E)        III ve IV   I ve II

2. Aşağıda aynı boyutlarda kağıtlara çizilmiş Dünya ve 
Türkiye fiziki haritaları gösterilmiştir.

 

	 Haritalar	ile	ilgili	olarak	aşağıdakilerden	hangisi	söyle-
nebilir?

A) İki haritanın da küçültme oranları aynıdır.

B) Dünya haritasında yeşil renk daha fazla kullanıldığı için 
yer şekilleri daha düzdür.

C) Dünya haritası daha geniş alan gösterdiği için ayrıntıyı 
gösterme gücü daha fazladır.

D) Türkiye haritasında Ağrı Dağı daha detaylı gösterildiği 
için yükseltisi daha fazladır.

E) Türkiye haritasında yer şekilleri daha detaylı görüldüğü 
için bozulma oranı daha azdır.

3. • A merkezi, Türkiye’nin güneydoğu köşesindeki enlem 
ve boylamın kesişim alanında yer almaktadır. 

 • B merkezi ise 40° Kuzey paraleli ile 55° Doğu 
meridyeninin kesişim alanında yer alır. 

	 Koordinatlar	 göz	 önüne	 alındığında	 B	 merkezi,	 A	
merkezine	göre	hangi	yöndedir?

A) Güneybatı

B) Güneydoğu

C) Kuzeybatı

D) Kuzeydoğu

E) Doğu

4. Aşağıdaki Dünya haritasında büyük iklim tiplerinden birinin 
etkili olduğu alanlar koyu renk ile gösterilmiştir. 

	 Bu	alanda	etkili	olan	 iklimin	özellikleri	 ile	 ilgili	olarak	
aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) Oluşumunda eksen eğikliği ile kara ve denizlerin farklı 
ısınma özelliği etkilidir.

B) Kış aylarında denizden esen rüzgarlarla oluşan yağışlar 
sellere neden olmaktadır.

C) Yağışın mevsimlere dağılışı düzensizdir.

D) Yağış oluşum şekli genellikle orografiktir.

E) Sıcak iklimler arasında yer alır.
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5.  Aşağıdaki Türkiye fiziki haritası incelendiğinde yer 
şekillerinin genel olarak doğu batı doğrultusunda uzandığı 
görülmektedir.

 

 

	 Bu	durumun	temel	nedeni	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Fay hatlarının doğu batı doğrultusunda uzanması

B) Levha hareketlerinin kuzey güney yönünde olması

C) Dağların kuzeyde ve güneyde kıyıya paralel uzanması

D) Yer şekillerinin genç oluşumlu yapıya sahip olması

E) Volkanik alanların iç kesimlerde toplanması

6. Su döngüsü, suyun atmosfere geçişi ve atmosferden 
yeryüzüne dönüşü şeklinde iki bölüme ayrılabilir.

 

I. Yer altı sularının çeşitli yollarla tekrar yer üstü sularına 
dâhil olması

II. Güneş ışınlarının etkisiyle okyanusların, göllerin ve 
nehirlerin buharlaşması

III. Soğuyarak gerçekleşen yoğuşma ile kar, yağmur gibi 
yağışların oluşması

IV. Canlılarda terleme ve solunumun gerçekleşmesi

	 Buna	göre,	yukarıdakilerden	hangileri	suyun	atmosfere	
geçişi	aşamasında	yer	alır?

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

       D) II ve IV   E) III ve IV

7. Evrensel bir olay olarak değerlendirebileceğimiz göçler 
genel olarak fakir bölgelerden daha zengin bölgelere, afet, 
savaş ve kargaşanın yaşandığı yerlerden güvenli, barış ve 
düzenin bulunduğu yerlere, sağlık ve eğitim imkânlarının 
çok sınırlı olduğu yerlerden bu imkânların görece daha iyi 
olduğu yerlere doğru gerçekleşen bir olaydır. 

	 Buna	 göre	 aşağıdaki	 göçlerden	 hangisi	 yapılan	
genellemeye	örnek	olarak	gösterilemez?

A) 2003 Körfez Savaşı’ndan sonra çok sayıda Iraklının 
Türkiye’ye sığınması

B) 1999 Marmara Depremi’nden sonra çok sayıda insanın 
diğer bölgelere göç etmesi

C) 1923 Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki mübadele

D) Son yıllarda Orta Doğu ülkelerinden Türkiye’ye olan 
beyin göçü

E) Afrika ülkelerinden Avrupa’ya olan mülteci göçleri

2015-YGS

8.  Deniz yolu taşımacılığında kanallar oldukça önemli bir 
yere sahiptir. Kara içlerine yapılan kanallar sayesinde 
daha önceleri çok uzun mesafeler kateden gemilerin yolları 
kısalmış, zaman ve yakıt giderlerinden büyük oranda 
tasarruf sağlanmıştır. Aynı zamanda bu kanallar inşa 
edildikleri ülkeler için önemli bir gelir kaynağı da olmuştur.

 Buna	göre,	aşağıdaki	ülkelerden	hangisi	böyle	bir	gelire	
sahip	değildir?

A) Mısır 

B) Panama 

C) Yunanistan

D) Almanya 

E) İran
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9.  Anadolu topraklarında kurulan İlk Çağ’daki medeniyetlerin 
gösterildiği aşağıdaki haritada bir hata yapılmıştır.

 

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 yapılırsa	 bu	 hata	 giderilmiş	
olur?	

A) Urartuların yayılış alanı içine İyonların yayılış alanı dahil 
edilirse

B) Hititler ve Friglerin yayılış alanı yer değiştirilirse

C) Urartular ile Lidyalıların yayılış alanı yer değiştirilirse

D) Frigler ve Hititlerin ortak yayılış alanı sadece Hititlerin 
yayılış alanı kabul edilirse

E) Lidyalıların yayılış alanı daha geniş alanları kapsayacak 
şekilde çizilirse

10.  Ülkelerde fazla nüfus, bazı zamanlarda güçlü bir devlet 
anlamına gelmiştir. Böylece ülkeler yaptıkları her planlamayı 
sahip oldukları insan kaynağı üzerinden şekillendirmiştir. 
Ancak bazı dönemlerde de ülkede nüfusun artışının ciddi 
anlamda bir tehlike olduğu görüşü savunulmuştur. Bu 
dönemlerde sayının artmasının zenginliği böleceği uyarıları 
sürekli olarak yinelenmiştir. Kısacası ülkeler ……….

	 Boş	 bırakılan	 alanın	 aşağıdakilerden	 hangisi	 ile	
tamamlanması	daha	doğru	olur?

A) nüfusun kültürel farklılıklarını politikalarına hep 
yansıtmışlardır.

 B) hangi politikayı uygulasalar da dış göçü engelleyeme- 
      mişlerdir. 

C) bazı dönemlerde nüfusun niceliğine daha fazla önem 
vermişlerdir.

D) gelişmenin tek faktörünün nüfus olduğuna inanmışlardır.

 E) dönemsel olarak farklı nüfus politikaları uygulayabilmiş-   
      lerdir.   

11. Aşağıda bazı atık türlerine ait bilgiler verilmiştir.

• Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan ve pek çok 
hastalığa sebep olabilen atıklardır.

• Tarım ilaçları, yağlar, temizlik malzemeleri gibi kimyasal 
atıklarla zehirli maddeleri içeren atıklardır.

• Herhangi bir inşaatın yapımı esnasında artan veya 
yıkım sonucu ortaya çıkan atıklardır.

• Belediye hizmeti ile toplanan mutfak çöpleri, kullanılmış 
ambalajlar, ofis çöpleri gibi maddelerden oluşan 
atıklardır.

	 Buna	göre	verilenler	arasında	hangi	atık	türüne	ait	bilgi	
bulunmamaktadır?

A) Tıbbi atıklar 

B) Evsel katı atıklar 

C) Tehlikeli atıklar

D) Tarım ve bahçe atıkları 

E)  İnşaat atıkları

12. Kazakistan’la Özbekistan sınırında yer alan Aral Gölü, 1960’lı 
yıllarda dünyanın dördüncü büyük gölüyken zamanla suları 150 
km içeri çekilmiştir. Gölün küçülmesiyle birlikte gölün bulunduğu 
alanın % 80’den fazlası çöle dönüşmüş ve birçok canlı türü yok 
olmuştur.

		 Bu	çevre	sorunun	meydana	gelmesinde	aşağıdakilerden	
hangisi	diğerlerine	göre	daha	etkili	olmuştur?

A) Göl havzasındaki yağışların azalması

B) Göl çevresindeki turistik tesislerin sayısının artması

C) Göl çevresindeki bataklıkların kurutulması

D) Gölü besleyen akarsuların yoğun şekilde tarımda 
kullanılması

E) Gölü besleyen akarsu havzalarında doğal kuraklığın 
artması
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13. UNESCO’nun amaçları arasında dünyada tüm insanlara ait 
kabul edilen, evrensel nitelikteki doğal ve kültürel varlıkları 
belirleyip dünyaya tanıtmak, eski özelliklerini yitirmiş veya 
yok olmuş doğal ve kültürel değerlerin tüm insanlar tarafından 
korunması ve yaşatılması için bir bilinç oluşturmak yer alır. 
Ülkemizde de, zengin tarihi ve kültürel birikime bağlı olarak, 
18 adet doğal ve kültürel varlık UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde yer almıştır.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 varlıklara	 örnek	 olarak	
gösterilemez?

A) Afrodisias (Aydın)

B) Efes (İzmir) 

C) Balıklıgöl (Şanlıurfa)

D) Safranbolu (Karabük)

E) Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)

2020-AYT	Sosyal	Bilimler-	2

14.  Günümüzde teknolojik gelişmeler, refah düzeyinin artması, 
ulaşım sektöründeki gelişmeler gibi durumlar turizme katılan 
insan sayısını artırarak bu sektörün gelişmesini sağlamıştır. 
Uluslararası turizmin gelişmesi ülkeler arası etkileşimde 
önemli bir role sahip olduğu gibi, olumsuz bazı sonuçlar da 
ortaya çıkarabilmektedir.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 olumsuz	 sonuçlardan	 biri	
değildir?

A) Geleneksel yaşam biçiminde değişim

B) Yerel dilin yapısında bozulma

C) Konukseverliğin yerini ekonomik çıkarların alması

D) Doğal ve kültürel koruma alanlarının sayısının artması

E) Turizm faaliyetlerinin doğal dengede tahribat oluşturması

2016-LYS3 

15. Aşağıdaki haritada gösterilen K, L ve M yerleşim merkezleri 
yaklaşık aynı enlem üzerinde olmalarına rağmen iklim 
koşulları birbirinden farklıdır.

 

	 Aşağıdakilerden	 hangisi,	 bu	 farklılığın	 nedenlerinden	
biri değildir?

A) Güneş ışınlarının geliş açısı  

B) Egemen rüzgâr yönü

C) Yükselti  

D) Bulutluluk

E) Denize uzaklık
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SORU NO CEVAP	ANAHTARI

1. A

2. E

3. D

4. B

5. B

6. D

7. C

8. E

9. C

10. E

11. D

12. D

13. C

14. D

15. A


