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1. Aşağıdaki bölümlerin hangisinden, Türkiye 
toplam ayçiçeği üretiminin yarısından fazlası 
elde edilir? 
A) Adana                      B) Yukarı Sakarya        
C) Orta Kızılırmak         D) Ergene  
E) iç batı Anadolu ( İç Ege) 
 
 
 
2.Türkiye'nin kıyı kesimleri, iklime bağlı olarak 
Akdeniz -Ege, Marmara ve Karadeniz şeklinde üç 
farklı tarım bölgesine ayrılmıştır. 
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi, bu 
tarım bölgelerinin üçünde de yerleştirilir? 
A) Tütün           B) Çay           C) Yerfıstığı   
           D) Muz      E) Susam 
 
 
 
3. Kars ve Konya illerinde, 1975 sayımlarına 
göre, sağılan hayvan sayısı ve üretilen sütle ilgili 
veriler şöyledir; 
          Sağılan hayvan sayısı     Üretilen süt (ton) 
Kars          900.000                  273.000 
Konya              2.355.000             182.000 
Bu iki yörede sağılan hayvan sayıları ile üretilen 
süt miktarları arasında bir uyumsuzluk 
görülmektedir. 
Bu uyumsuzluk, iki yörenin en çok hangi 
yönden farklı olmalarıyla açıklanabilir? 
A) Otlakların genişliği 
B) Hayvan yetiştirme yöntemleri 
C) Sağılan hayvanların farklı olması  
D) Yem üretimi miktarları 
E) Süt fiyatları 
 
 
 
4.Toprağın verimini arttırmak ve tarımı 
geliştirmek için, aşağıdakilerden hangisi 
gerekli değildir?  
A)Tohum ıslahı 
B) Gübreleme 
C) Tarımda makineleşme 
D) Sulama 
E) Üretici sayısını artırma 
 
 
 
5. Türkiye'de buğday üretim alanları, aşağıdaki 
hayvan türlerinden hangisinin yaygın olarak 
beslendiği bölgelerde daha çoktur? 
  A) Koyun    B) Arıcılık     C) Kıl keçisi 
        D) Sığır E) Manda 
 
 
 
6.Türkiye'de nadasa ayrılan alanlarda son 
yıllarda azalma görülmektedir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya 
çıkmasında etkili değildir? 
A) Sulama olanaklarının artması 
B) Gübreleme olanaklarının artması 
C) Makineli tarımın yaygınlaşması 
D) Tarımla uğraşan nüfusun azalması 
E) Nöbetleşe ekimin yaygınlaşması 

 
 
7. Yaz kuraklığı, bir bölgedeki iklimin 
özelliklerinden biri ise, bu bölgede aşağıdaki 
bitkilerden hangisinin tarımı zorlaşır? 
A) Buğday             B) Mısır           C)Tütün    
          D) Pamuk           E) Mercimek 
 
 
 
8. Türkiye'de, tarıma elverişli alanların bir 
kısmı sanayi kuruluşları ve kent alanları içinde 
kalmakta, gün geçtikçe tarım için daha 
elverişsiz olan çayır ve meralar ile orman 
alanları tarım topraklarına dâhil edilmektedir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun 
sonuçlarından biri değildir? 
 A) Erozyonun hızlanması  
 B) Tarımda verimin düşmesi 
 C) Doğal bitki türlerinin yok olması 
 D) Sulanabilir tarım alanlarının genişlemesi 
 E) Doğal çevrenin kirlenmesi 
 
 
 
9. Aşağıdaki bölümlerin hangisinde orman 
ürünleri ve ormancılık önemli bir gelir 
kaynağıdır? 
A) İç Batı Anadolu Bölümü 
B) Batı Karadeniz Bölümü 
C) Adana Bölümü 
D) Konya Bölümü 
E) Hakkâri Bölümü 
 
 
 
10. Bir ülkenin ithalatında ham ve yarı işlenmiş 
maddeler, ihracatında ise yapılmış eşya büyük 
bir paya sahipse bu ülke aşağıdaki gruplardan 
hangisine girer? 
A) Turizmi gelişmiş 
B) Endüstri gelişmiş 
C) Tarım ürünü fazlası olan 
D) Nüfus yoğunluğu fazla 
E) Yeraltı zenginliği fazla 
 
 
 
11. Endüstri alanında, enerji tüketimi en fazla 
olan bölge aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Karadeniz Bölgesi 
B) Doğu Karadeniz Bölgesi 
C) iç Anadolu Bölgesi 
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
E) Marmara Bölgesi 
 
 
12. Türkiye'de karayoluyla yapılan 
taşımacılığın diğer ulaşım biçimlerinden daha 
yaygın olmasında temel sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Taşıtların bir kısmının Türkiye 'de üretilmesi 
B) Karayolu taşımacılığının ucuz olması 
C)Yol boyunca konaklama tesislerinin 
bulunması 
D) Taşıt kapasitelerinin artması 
E) Karayoluyla Türkiye'nin her yerine 
ulaşılması  

 
 
13. Aşağıdakilerin hangisinde bir yöre burada 
çıkarılmayan madenle birlikte verilmiştir? 
     Yöre                         Maden 
A) Murgul                     Bakır 
B) Divriği                      Demir 
C) Eskişehir                 Lületaşı  
D) Soma                       Linyit 
E) İzmir                          Bor 
 
 
14.  Kentlerde tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, 
kamu hizmetleri, kültür, turizm, madencilik gibi 
birçok etkinlik bir arada bulunur. Bir kentte 
etkinliklerin biri ya da birkaçı ön plana çıkabilir. 
Kentlerin, etkinliklerine göre sınıflandırılmasında 
bu durum göz önüne alınır. 
Buna göre, aşağıdaki kentlerden hangisi hem 
sanayi kenti hem de tarım kenti olarak 
nitelenebilir? 
A) istanbul B) Antalya C) Bursa 
D) Amasya E) Muğla 
 
 
15. Genelde tarım ürünlerini işleyen fabrikalar 
üretim alanına yakın yerlere kurulur. 
Türkiye'de aşağıdaki sanayi kollarından 
hangisindeki fabrikalar bu genellemeye en az 
uymaktadır? 
A) Pamuklu dokuma  
B) Zeytinyağı  
C) Salça 
D) Fındık işleme 
E) Çay işleme 
 
16. 

Ülke Hidroelektrik Potansiyel 
(milyar kws/yıl) 

Türkiye 104.5 
Fransa 64.5 
isveç 60 

Almanya 15.5 
ingiltere 8.6 
Hollanda - 

 
Yukarıdaki tabloda altı ülkenin hidroelektrik 
potansiyeli verilmiştir. Bu ülkelerin hepsinde 
akarsular ve bu akarsularda yıl boyunca yeterli 
akım olduğuna göre, tablodaki ülkelerin coğrafi 
koşulları göz önüne alındığında, hidroelektrik 
potansiyelin aşağıdakilerden hangisine bağlı 
olduğu söylenebilir? 
A) Matematik konum 
B) Yağış rejimi  
C) Bitki örtüsünün gürlüğü 
D) Yer şekillerinin engebeliliği 
E)   Yıllık sıcaklık ortalaması 
 
 
17. Her mevsimi yağışlı, güneşli gün sayısı az 
olan bir yöre, aşağıdaki ürünlerden hangisinin 
tarımı için en elverişlidir? 
A) Çay         B) Çavdar C) Tütün 
         D) Pamuk         E) Çeltik 
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18. Türkiye'de aşağıdaki hayvancılık faaliyet -
lerinden hangisi ile bitki örtüsü ya da bitki türleri 
arasındaki ilişki en azdır? 
A) Büyükbaş hayvancılık 
B) Küçükbaş hayvancılık 
C) Kümes hayvancılığı 
D) Arıcılık 
E) İpekböcekçiliği 
 
 
 
19. Aşağıdakilerden hangisi ormanların tahrip 
edilmesi sonucu ortaya çıkan sorunlardan biri 
değildir? 
A) Yabani hayvan türlerinin azalması 
B) Su taşkınlarının artması 
C) Erozyonun artması 
D) Hava kirliliğinin artması 
E) Otlakların verimsizleşmesi 
 
 
 
 
20. Türkiye'de sanayi kuruluşlarının yoğun olarak 
bulunduğu bölgelerde, aşağıdakilerin hangisinde 
artış olması beklenmez? 
A) Çevre kirliliği           B) Bölge dışına göç 
C) Konut yetersizliği         D) Ulaşım olanakları 
                      E) Enerji tüketimi 
 
 
 
 
21. Coğrafi koşullar göz önüne alındığında, 
aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinde, orman 
ve kâğıt endüstrisinin diğerlerine göre daha fazla 
gelişmiş olması beklenir? 
A) Fransa B) İsveç       C) Yunanistan 
              D) İspanya        E) Macaristan 
 
 
 
22. Aşağıdaki endüstri dallarının hangisi, 
üretimde hayvansal maddeden yararlanmaz? 
A) Konserve      B) Konfeksiyon   C) Seramik 
          D) Dokuma        E) ilaç 
 
  
 
23. Ekonomik etkinlikleri göz önüne alındığında, 
aşağıdaki kentlerin hangisinde görülen hava 
kirliliğinde endüstri kuruluşlarının payının en az 
olduğu söylenebilir? 
A) Erzurum         B) Kırıkkale        C) Denizli 
            D) İzmit             E) Gaziantep 
 
 
24. Gelişmekte olan bir ülkede meydana gelecek 
aşağıdaki değişikliklerden hangisi, bu ülkenin 
gelişmiş ülke durumuna geçmekte olduğunun bir 
göstergesi olamaz? 
A) Hammadde dışalımının artması  
B) Nitelikli işgücü gereksiniminin artması 
C) Enerji tüketiminin artması 
D) Doğum oranının artması 
E) Yaşam düzeyinin yükselmesi  

 
 
25. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de tarla 
tarımında birim alandan alınan ürün miktarını 
artıracak önlemlerden biri değildir? 
A) Tarım alanlarının genişletilmesi. 
B) Bilinçli gübre kullanımının yaygınlaştırılması 
C) Sulama olanaklarının artırılması 
D) Nöbetleşe ekimin yaygınlaştırılması 
E) Tohum ıslahı çalışmaları yapılması 
 
 
 
26. Erzurum-Kars bölümünün özellikleri 
düşünüldüğünde hangi endüstri kolunun 
kurulması daha ekonomik olur?  
A) Makine                      B) Gübre   
C) Sebze konserve       D) Şeker          
          E) Deri ve ayakkabı 
 
 
 
27. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin 
endüstride geliştiğini gösterir? 
A) Ortalama hayat süresinin kısa olması 
B) Dışarıya hammadde satması 
C) Enerji tüketiminin az olması 
D) Dışarıdan göç alması 
E) Köy nüfus yoğunluğunun fazla olması 
 
 
 
28. Endüstri kuruluşlarının çoğunun Çatalca-
Kocaeli, İzmir ve Çukurova çevrelerinde 
toplanması aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi 
açıklanabilir? 
A) Ulaşım        B) İşgücü  C) Sermaye 
           D) Enerji E) Hammadde 
 
 
 
29.   l. Hammadde 
        II. İşçi 
        III.    Ulaşım  
        IV.   Pazarlama 
         V.   Enerji 
Doğu Anadolu'da yapılacak bir sanayi yatırımı 
için yukarıdakilerden hangileri avantajlı 
olabilir? 
A) I-III-V              B) I-II-V  
C) l-lll-ll                D) III-IV-V  
            E) II-III-V 
 
 
30. Sanayinin kurulması birtakım şartlara 
bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan 
biri değildir? 
A) Sermaye        B) Enerji  
C) Ulaşım                      D) Hammadde        
E) Nüfus yoğunluğu 
 
31. Türkiye'de nadasa ayrılan toprakların en 
az olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Akdeniz      B) Karadeniz 
C) Doğu Anadolu      D) İç Anadolu 
 E) Güneydoğu Anadolu 
 
 

 
 
32.      I. Nüfus yoğunluğunun fazlalığı 
          II. Dağınık yerleşme 
         III.  Arazinin eğimi 
         IV.  Akarsuların çokluğu 
         V.  Yazların yağışlı geçmesi 
Yukarıdakilerden hangileri, Doğu 
Karadeniz'de buğday tarımını zorlaştırır? 
A) l-ll        B) III-V    C) II-IV     D) I-V       E) III-IV 
 
 
 
33.    Aşağıdaki ürünlerden hangisinin doğal ekim 
alanı daha geniştir? 
A) Zeytin             B) incir         C) Fındık 
               D) Antepfıstığı E) Elma 
 
 
34. Türkiye dokuma sanayinde dünyada başta 
gelen ülkeler arasında yer alır. Aşağıdakilerden 
hangisi ülkemizin bu alanda söz sahibi 
olmasının nedeni değildir? 
A) Hammaddenin ucuz olması 
B) Kaliteli dokuma yapımı 
C) Dokuma tekelini elinde bulundurma 
D) İşgücünün ucuz olması 
E) Dokuma ürünlerinin ucuz fiyatla ihraç edilmesi 
 
35. Mısır tarımının Marmara, Karadeniz ve Ege, 
buğday tarımının ise İç Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde yoğunluk kazandığı 
görülür. Bu gözlem, buğday ve mısır tarımı 
yapılan bölgelerin hangi bakımdan farklı 
olduğuna bir İşaret sayılabilir? 
A) Yer şekli       B) Enlem        C) Sıcaklık 
          D) Nemlilik     E) Toprak çeşidi 
 
 
36. Aşağıdakilerden hangisi şeker fabrikalarının, 
Türkiye'nin her yerine yayılmasına olanak 
sağlamaktadır? 
A) Şeker fabrikasının ucuza mal olması 
B) Şeker gereksiniminin fazla olması 
C) Pancar tarımının kolay olması 
D) Pancar küspesinin yem olarak kullanılması 
E) Pancarın birçok yerde yetişebilmesi 
 
 
37. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi, 
Türkiye'nin iç bölgelerinin ekonomisinde daha 
büyük bir paya sahihtir? 
A) Zeytin        B)Tütün       C) Şekerpancarı  
           D) Fındık        E) Mısır 
 
 
38. Bir tarım ürününün yoğun olarak üretildiği 
yörelere o ürünün tarım bölgesi denir. Her 
bölgede tarımı yapılabilen bitkiler için tarım 
bölgesi belirlemek güçtür. 
Buna göre, Türkiye'de aşağıdaki bitkilerden 
hangisi için belirli bir tarım bölgesinden söz 
edilemez? 
   A) Şeker pancarı         B) Fındık   
  C) Pamuk       D) İncir           E) Zeytin 
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 X Bitkisi (%) Y Bitkisi {%) 

Rize 70 0.20 
Trabzon 20 0.06 

içel - 35 
Antalya - 20 

 
39. Yukarıdaki tabloda iki tarım ürünün belirli 
illerdeki üretim oranları verilmiştir. 
Tablodaki bilgilere göre, bu İki ürün 
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 
   X Bitkisi          Y Bitkisi 
A) Çay               turunçgilller 
B) Mısır             muz 
C) Fındık           zeytin 
D) Tütün            İncir 
E)  Kenevir        Susam     
 
 
 
40. Bir yerde iklim, toprak koşulları veya 
ekonomik koşullar gibi nedenlerle bir bitki türü 
çok yaygın olarak yetiştiriliyor sa, böyle bitkilere o 
yöre için "monokültür bitkisi" denir. 
Bu tanıma göre, aşağıdakilerin hangisinde 
verilen tarım bitkisi, karşısında verilen yöre 
için bir monokültür bitkisi değildir? 
     Bitki              Yöresi 
A) Zeytin          Edremit 
B) Çay             Rize çevresi 
C) Fındık         Ordu - Giresun 
D) Ayçiçeği       Ergene 
E) Pamuk        Antalya 
 
 
41. Aynı iklim bölgesinde doğal olarak yetişmesi 
en zor olan bitki çifti aşağıdakilerin hangisidir? 
A) Turunçgiller -çay          B) Pamuk-buğday    
C) Buğday-Fındık             D) Tütün-pamuk  
E) Çay-fındık 
 
 
42. İç Anadolu Bölgesi ikliminin hangi özelliği, 
sebze türü bitkiler üzerinde olumsuz etki yapar? 
A) Yaz kuraklığının erken başlaması 
B) Kışın yeterli kar yağmaması 
C) Sonbaharın uzun sürmesi 
D) İlkbaharın uzun sürmesi 
E)  Kışın çok soğuk geçmesi 
 
 
43. Türkiye'de seracılığın Akdeniz ve Ege 
bölgelerinde daha yaygın olmasının en önemli 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Güneşli gün sayısının fazla olması 
B) Kış mevsiminin yağışlı geçmesi 
C) Toprağın verimli olması 
D) Tarımsal nüfusun fazla olması 
E) Sulama olanaklarının gelişmiş olması 
 
 
 
 
 

 
 
44. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye 'de 
narenciye (turunçgiller) tarımının yaygın 
olduğu yörelerde görülen iklimin temel 
özelliğidir? 
A) Yazları sıcak, kışın soğuk olması 
B) Sıcaklığın yıl boyunca sıfırın üstünde 
olması 
C) Yazın ılık ve yağışlı olması 
D) ilkbaharın sıcak, Sonbaharın ılık olması 
E) Ocak, Şubat aylarında sıcaklığın sıfır 
derecenin altına inmesi 
 
 
45. Karadeniz Bölgesinin bazı kesimlerinde 
narenciye tarımı yapılabilmektedir. Bunu 
sağlayan temel etken aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Yer şekillerinin engebeli olması 
B) Tarım alanlarının sulanabilmesî 
C) Akdeniz iklimi özellikleri görülmesi 
D) Topraklarının verimli olması 
E) Deniz etkisine açık olması 
 
 
46. Aşağıdaki endüstri kollarından hangisinin 
Doğu Anadolu Bölgesinde gelişmesi 
beklenemez?   
A)  Et ve süt                 B) Konservecilik 
C)Yünlü dokuma          D) Maden işleme 
               E) Şeker 
 
 
47. Türkiye'nin her bölgesinde sebze bitkileri 
yetiştirilir. Ancak, bir sebzenin olgunlaşması 
bölgeden bölgeye farklılar gösterir. 
Buna göre, doğal yetişme koşulları göz 
önüne alındığında fasulyenin hangi yerde 
en geç olgunlaşması beklenir? 
A) İzmir           B) Antalya              C) Konya   
             D) Rize                E) Muş  
 
 
48.  Türkiye'de turfanda sebze tarımının yay-
gınlaşması aşağıdakilerden hangisine olan 
talebi olumsuz yönde etkiler? 
A) Et ve et ürünleri 
B) Kuru üzüm ve incir 
C) Süt ve süt ürünleri 
D) Konserve ürünleri  
E) Su ürünleri 
 
 
49.Güneydoğu Anadolu Bölgesinin orman 
bakımından fakir bir bölge olmasının en önemli 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yer şekillerinin sade olması 
B) Yükseltinin az. olması 
C) Sıcaklık ve kuraklığın fazla olması 
D) Tarım alanlarının fazla olması 
E) Kereste fabrikalarının bulunmaması 
 
 
 
 
 
 

 
 
50. Zeytin, muz, incir, çay, kahve, kauçuk vb. 
yeryüzünün belli kesimlerinde yetişebilen bitki 
çeşitleridir. Bu bitkilerden birçoğunun Türkiye'de 
yetişmesi aşağıdakilerden hangisine bağlanır? 
A) Bol yağışlı bir ülke olmasına 
B) Dağlık bir ülke olmasına  
C) Tarım alanlarının genişliğine 
D) iklimin çeşitliliğine  
E) Tarımın gelişmiş olmasına 
 
 
51. Aşağıdaki endüstri kuruluşlarının Türkiye'deki 
coğrafi dağılışı göz önüne alındığında, fabrikala-
rın yeri belirlenirken, hammaddeye yakınlık 
hangisinde öncelikle etkili olmuştur? 
        A) Demir – çelik       B) Otomotiv    
  C) Petro – Kimya        D) Deri      E) Şeker    
 
 
52. Türkiye'de elektrik enerjisinin bir kısmı Soma, 
Yatağan, Afşin-Elbistan gibi termik santrallerden 
elde edilmektedir. Bu santrallerin kuruluş 
yerlerinin belirlenmesinde öncelikle 
aşağıdakilerden hangisi göz önünde tu-
tulmuştur? 
A) Yoğun nüfuslu merkezlere yakınlık 
B) Enerji tüketim merkezlerine yakınlık 
C) Ulaşım kolaylığı 
D) Linyit yataklarına yakınlık 
E) Enerji nakil hatlarına yakınlık 
 
 
53.Ulaşım, bir ülke için çok önemlidir. Ancak 
Türkiye'de ulaşımı engelleyen bazı doğal engeller 
vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi 
değildir? 
A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması 
B) Yüksek sıradağların bulunması 
C) Kışların sert ve karlı geçmesi 
D) Eğimin çok olması 
E) Derin ve geçit vermeyen ırmaklar 
 
 
54. Bir endüstri tesisinin kuruluş yerinin 
seçiminde etkili olan koşullardan biri, hammadde 
kaynağına yakınlıktır. Buna göre, aşağıdaki 
bölgelerden hangisi, yanında verilen endüstri 
kolunun gelişmesi için gerekli hammadde 
potansiyeline sahip değildir? 
 A) Karadeniz – Çay  
 B) Akdeniz – Konserve  
 C) Doğu Anadolu –deri sanayi 
 D) Akdeniz - Pamuklu dokuma 
 E) İç Anadolu – Sigara 
 
55. Ekim alanlarının nadasa bırakılması, toprak 
nemliliği, hava sıcaklığı ve yağış miktarı ile 
yakından ilişkilidir. Aşağıda verilen yörelerin yıllık 
yağış miktarlarının eşit olduğu kabul edilse, 
hangisinde nadasa daha çok ihtiyaç duyulur?          
A) Eskişehir        B) Edirne          C) Urfa 
                D) Sivas         E) Kars 
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56.  “Yaz aylarında akarsularımızın 
debilerindeki azalma, tarımda sulama için 
gerekli suyu sağlamayı güçleştirir.” Bu 
durumda, tarımda üretimin artması 
aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 
A. Baraj sayısının çoğaltılmasına 
B. Tarım alanlarının daraltılmasına 
C. Tarımsal nüfus yoğunluğunun azaltılmasına 
D. Tarımsal faaliyetlerin yağışlı bölgelere 
kaydırılmasına 
E) Tarım alanlarının otlak haline getirilmesine 
 
 
 

 
57. Türkiye’de 1979-1989 yılları arasında buğday 
ekim alanlarında önemli bir değişim olmadığı 
halde üretim miktarındaki bu değişimde 
aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 
A. Ekim alanlarının değişmesi 
B. Yağışın kararsız oluşu 
C. Buğday tüketiminin artması 
D. Türkiye’de temel besin maddesi olması 
E) Modern tarım metotlarının uygulanması 
 
 
58. Yüksekliği en fazla 500 metreye kadar 
yerlerde yetişebilen bir bitki (öteki koşullar 
elverişli ise) aşağıdaki yörelerin hangisinde 
görülebilir? 
A) Konya            B) Bursa         C) Elazığ 
               D) Iğdır         E) Harran 
 
 
59. Aşağıdakilerden hangisi bir ülke 
ekonomisinde tarımın büyük önem taşıdığına 
kanıt olamaz? 
A. Tarımın milli gelir içerisindeki payının yüksek 
olması 
B. Tarım ürünleri ihracatının fazla olması 
C. Endüstrinin tarım ürünlerine dayalı olarak 
gelişmesi 
D) Tarım kesiminde çalışan nüfusun, toplam 
nüfusa oranının yüksek olması 
E) Çeşitli tarım ürünlerinin yetişmesi 
 
 
60. Bir yerin coğrafi koşulları ile o yerdeki 
konutlarda yaygın olarak kullanılan yapı 
malzemesi arasında yakın bir ilişki vardır. 
Örneğin, bitki örtüsünün cılız olduğu kurak ve 
yarı kurak yerlerde kerpiç yapılar daha çok 
görülür. Bu genellemeye göre, aşağıdaki 
yerlerden hangisinde yapı malzemesi olarak 
kerpiç kullanımının yaygın olması beklenir? 
A. Kongo havzası               B) Kuzey Afrika 
C) ingiltere kıyıları           D) Güneydoğu Asya 
                 E) İskandinav ülkeleri  

 
 
61. Köy ve kasabalardaki konutlarda yapı 
malzemesi olarak, iç Anadolu Bölgesinin iç 
kesimlerinde daha çok taş ve toprağın, 
kuzeyindeki dağlık kesimlerde ise ağacın 
kullanıldığı görülmektedir. Bu durum 
aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir? 
A. Konut büyüklüğünün, yöreden yöreye 
değiştiğine 
B. Konut tipinin, yerleşme birimi büyüklüğüne 
bağlı olduğuna 
C. Doğal çevrenin, insan yaşayışı üzerinde 
etkili olduğuna 
D. Temel gereksinmelerin her yerde birbirine 
benzediğine 
E. Teknolojinin gelişmesiyle doğal çevreye 
olan bağımlılığın azaldığına 
 
 
62. Modern usullerle hayvancılık yapılan bir 
ülkede aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 
A) Hayvan ırklarının ıslahı 
B) Yem üretiminin arttırılması 
C) Üreticilerin desteklenmesi 
D) Ahır hayvancılığın özendirilmesi 
E) Otlak alanlarının genişletilmesi 
 
 
 
63.  Aşağıdakilerden hangisi, üreticinin 
ürününü değerlendirmesi ve elverişsiz piyasa 
dönemlerinde zarar görmemesi için alınan 
önlemlerden biridir? 
A. Ekilecek ürünü belirleme 
B. Kaliteli tohum sağlama 
C. Gübre sağlama 
D. Tarımsal faaliyetleri yavaşlatma 
E. Destekleme alımları 
 
 
64. Türkiye’de kesilen küçükbaş hayvan 
başına ortalama 12,6 kg, büyükbaş hayvan 
başına ise 64,7 kg. ortalama et elde edildiği 
halde, küçükbaş hayvancılığın büyükbaş 
hayvancılığa oranla daha yaygın olmasının 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) kısa boylu bozkırların yaygın olması 
B) Engebenin ve ortalama  yükseltinin fazla 
olması 
C) Dokuma endüstrisinin büyük oranda yün ve 
tiftiğe bağlı olması 
D) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin zahmetli 
olması 
E) Küçükbaş hayvanların et ve sütünün daha 
değerli olması 
 
 
 
65.      I. Tarım.       II. Turizm 
           III. Ticaret     IV. Sanayi 
gibi ekonomik faaliyetlerden hangilerine bağlı 
olarak mevsimlik göç alacağı söylenebilir? 
A) l ve II      B) II ve III      C) III ve IV 
             D) II ve IV E) l ve III 
 
 
 

 
 
66. Ülkemizde büyük baş hayvancılığa en 
elverişli yerler doğu Karadeniz yaylaları ile 
Erzurum-Kars ve Ardahan platolarıdır. 
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yaz yağışlarının fazla olması 
B) Sulama imkânlarının gelişmiş olması 
C) Geniş düzlüklerin olması 
D) Yükseltinin ve eğimin fazla olması 
E) Tarım topraklarının verimli olması 
 
 
 
67. Arıcılığı asıl geçim kaynağı olarak seçenler, 
ülkemizde gün geçtikçe artmaktadır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya 
çıkmasında en büyük etkiye sahiptir? 
A) Çok emek gerektirmemesi 
B) Ekonomik değerinin yüksek olması 
C) Arı ürünlerine olan ihtiyacın artması 
D) İklim şartlarından daha az etkilenmesi 
E) Besin değerinin yüksek olması 
 
 
 
 
68. Bugün ülkemizde modern tavukçuluk daha 
çok İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Adana gibi 
büyük merkezlere yakın yerlerde gelişmiştir. 
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tavuğun ticari değerinin yüksek olması 
B) İklim şartlarının elverişli olması 
C) İş gücüne fazla ihtiyaç duyulması 
D) Büyük tüketim merkezlerine yakın olması 
E) Kentlerdeki işsiz insanlara iş kapısı olması 
 
 
 
69. Türkiye’de balıkçılığın yeterince gelişmeme -
sinde aşağıdakilerden hangisinin payı en azdır? 
A)  Soğuk denizlere ve okyanuslara uzak olması 
B) Su ürünlerini değerlendirme tesislerinin 
yetersiz oluşu 
C) Kıyılarımızın temizliğine yeterince özen 
gösterilmemesi 
D) Bazı kıyılarımızın deniz turizmine ayrılmış 
olması 
E) Yanlış balık avlama yöntemlerinin yapılıyor 
olması 
 
 
 
Cevaplar: 
1.d  2.a  3.c  4. e   5.a  6.d  7.b  8.d  9.b  10.b  
11.e  12.e  13.e  14.c  15.a  16.d  17. A  18.c  
19.e  20.b  21.b  22.c  23.a  24.d  25.a  26.e  27.d  
28.a  29.b  30.e  31.b  32.b  33.e  34.c  35.d  36.e  
37.c  38.a  39.a  40.e  41.c  42.a  43.a  44.b  45.c  
46.b  47.e  48.d  49.c  50.d  51.e  52.d  53.a  54.e  
55.c  56.a  57.b  58.b  59.e  60.b  61.c  62.e  63.e  
64.a  65.a  66.a  67.b  68.d  69.d 
 


