
 

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ.  

MEZOPOTAMYA, GÖÇEBE, JEOTERMAL, BOR VE KROM, KÜLTÜR OCAĞI, KROM, JEOPOLİTİK, ENERJİ KAYNAKLARI, FOSİL 
YAKITLAR, MISIR, TÜRK, TERMİK SANTRAL, HİDROELEKTRİK, AFRİKA, AMERİKA 

1) Karabük, Ereğli gibi şehirlerde demir çıkmadığı halde buralarda demir çelik fabrikalarının olması …………….  ile ilgilidir. 

2) Türkiye dağlık ülke olduğu için ……………. potansiyel bakımın dan Avrupa’da Rusya ve Norveç’ten sonra üçüncü sırada yer alır. 

3) Fay hatlarının yaygın olduğu Aydın, İzmir, Denizli gibi şehirlerimizde ……………. ……………. Kaynaklar fazladır.  

4) Muğla Yatağan, Maraş Afşin, Elbistan gibi linyitin çıkartıldığı yerlerde linyitin yakılmasıyla enerji elde edilir. Bu tür santrallere 

……………………………. Denir.  

5) Bir kültürün doğduğu yere o kültürün ……………. ……………. denir. 

6) Son dönemde petrol, linyit, kömür gibi enerji kaynaklarının kullanımı azalmıştır. Bu tür yakıtlara …………………. Denir.  

7) Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki verimli bölgede ilk çağdan beri pek çok medeniyet kurulmuştur. Asurlular, Babilliler, Akadlar, 

Sümerler bu bölgede kurulan medeniyetlerdir. Bu bölgeye ……………………. denir.  

8) Serengeti, Selous, Nigorongoro, Klimanjero Dağı, Manyara Gölü, Maasai Mara ……………. Kıtası’ndaki ulusal parklardandır. 

9) Üretimimizin en önemli kaynaklarından biri olan ………………… Elazığ Guleman ve Muğla Dalaman civarından çıkartılır.  

10) İslamiyet öncesi Orta Asya bozkırlarında yaşayan Türklerin yaşam tarzında ……………….. etkisi çok fazladır.    

11)   Afrika’nın kuzeydoğusunda Nil Nehri çevresinde kurulmuş bir medeniyettir. Matematik, geometri,  tıp alanında gelişmişlerdir. 

Etrafı çöllerle kaplı olduğu için diğer medeniyetlerle etkileşimi azdır. Bu medeniyet ……………………………… medeniyetidir.  

12) At, bozkır, kartal, hilal, lale ……………………….. Kültürünü simgeleyen unsurlardır.  

13) Ülkemizin Asya, Avrupa ve Afrika arasında bir köprü vazifesi görmesi ………………… önemini arttırmıştır. 

14) ülkemizin rezerv bakımından en önemli iki madeni ……………… ve …………………. dır.  

15) Dünya’da ilk ulusal park uygulaması ……………………’da başlamıştır. 

AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARINA D, YANLIŞ OLANLARIN YANINA Y HARFİNİ YAZINIZ.  

(    ) 1) Türkiye bakır üretiminde Dünya’da ilk sırada yer alır. 
(    ) 2) Türkiye’de rüzgâr gücüyle çalışan santrallerin ilki İzmir’in Alaçatı beldesinde kurulmuştur.    
(    ) 3) Türkiye’de heyelan olaylarının çoğu kış aylarında meydana gelir. 
(    ) 4) Türkiye’deki sel ve taşkın olayları ile fay hatlarının dağılışı arasında paralellik vardır. 
(    ) 5) Türkiye'nin maden ihracatında ilk sırayı mermer alır. 
(    ) 6) Dil, din ve inançlar ile ahlak kuralları kültürü oluşturan soyut unsurlardandır. 
(    ) 7) Dünya üzerinde ham maddelerin bulunduğu bölgeler ile sanayi tesisleri ve ürünlerin pazarlanacağı bölgelerin farklı olması 
küresel ticareti ortaya çıkarmıştır. 
(    ) 8) Ülkemizin her bölgesinde çıkartıldığı için Türkiye’de en çok kullanılan enerji kaynağı linyittir. 
(    ) 9) Dünya’nın Yedi Harikası içinde günümüze ulaşan tek eser, Mısır’daki İskenderiye Feneri’dir. 
(    ) 10) Gelişmiş ülkeler daha çok hammadde ihraç ederken, sanayi ürünleri ithal eder.    

 

AŞAĞIDA TÜRKİYEDE ÇIKARILAN ÇEŞİTLİ MADENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE MADENLERİN İSİMLERİ VERİLMİŞTİR. UYGUN 

EŞLEŞTİRMELERİ YAPINIZ. 

FELDSPAT, ASBEST, BAKIR, CİVA, KROM, BOR MİNERALLERİ, LÜLE TAŞI, DEMİR, OLTU TAŞI, BOKSİT, 

1. Madenin işlenmesiyle alüminyum elde edilir. Stratejik öneme sahip bir metal olan alüminyum, elektrik- elektronik sanayisi, izolasyon malzemelerinin 
yapımı, konserve ve ambalaj sanayisi, inşaat sektörü ve otomotiv sanayisi olmak üzere birçok alanda kullanılır. Ayrıca hafif olması nedeniyle uçak 

sanayisinde de tercih edilen bir madendir.  

2. Isıya, aşınmaya, kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda bir mineraldir, itfaiyeci elbiseleri, otomobillerin fren balataları ve çatı malzemesi olan 

eternit yapımında kullanılır. 

3. Hafif, parlak yüzeyli bir taştır. Küçük süs eşyaları, takı ve pipo gibi eşyaların yapımında kullanılır. Eskişehir’de çıkarılır. 

4. Seramik, fayans, cam, kaynak elektrotları ve boya endüstrisinde ham madde olarak kullanılır. Üretimin önemli bir kısmı ihraç edilir. Türkiye, Dünya 
üretiminde önemli bir yere sahiptir.  

5. Çeliğe sertlik vererek kırılma ve darbelere karşı direnç kazandırır, aşınma ve oksitlenmeye karşı koruma sağlar. Çeşitli alaşımları mermi, gemi, uçak 

ve top sanayisi ile silahlarla ilgili destek sistemlerinde kullanılır 

6. Tuz bileşiği hâlinde olan maden, hafif ve kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır. Yaklaşık 250 değişik alanda kullanılır. Plastik, elyaf, ısıya dayanıklı cam 
sanayisi, temizlik maddeleri üretimi, fotoğrafçılık, emaye ve porselen, çimento, ilaç ve boya sanayisi gibi alanların yanı sıra roket ve jet yakıtı ile enerji 
üretimi madenin kullanım alanlarından sadece birkaçıdır 

7. Altın ve gümüş çıkarımında, termometre sıvısında, barometre ve difüzyon pompalarında, pillerin, bazı elektrotların, katalizör olarak ve zirai ilaçların 
yapımında kullanılır. Doğal ortamda sıvı olarak elde edilen tek madendir 

8. Küçük süs eşyaları ve tespih yapımında kullanılır. Erzurum Oltu’da çıkarılır 

9. Ülkemizin her bölgesinde rezervi olan bir madendir. Metal sanayiinin ham maddesidir. Bu rezervlerden tenörü yüksek olanlar işletilir. 

10. Elektrik ve ısı iletkenliğinin fazla olması nedeniyle elektrik santralleri ve iletken malzemenin vazgeçilmez unsuru hâline gelmiştir. Yaklaşık % 80’i 

elektrik-elektronik sektöründe kullanılır. 



 

 

1) Ahmet, gittiği illerde sırasıyla taş kömürü, linyit ve jeotermal enerji ile 
çalışan elektrik santrallerini görmüştür. 
Buna göre, Ahmet sırasıyla hangi illere gitmiştir? 
A) Kütahya, Denizli, Zonguldak        B) Denizli, Zonguldak, Kütahya 
C) Zonguldak, Denizli, Kütahya        D) Zonguldak, Kütahya, Denizli 

E) Denizli, Kütahya, Zonguldak 

 

2) Türkiye’de madenler ve enerji kaynakları ile ilgili verilen 

aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Divriği, Hekimhan ve Hasançelebi’de demir yatakları vardır. 

B) Türkiye, petrol ve doğal gaz yatakları bakımından fakir bir ülkedir. 

C) Soma, Yatağan ve Tunçbilek yörelerindeki termik santrallerde linyit 

kullanılır. 

D) Türkiye’de jeotermal enerji ile elektrik üreten ilk santral Denizli Sarayköy’de 

kurulmuştur. 

E) Ülkemizde üretilen elektriğin % 50’den fazlası hidroelektrik santrallerden 

karşılanmaktadır. 

 

3) I. Cumhuriyetin ilk yıllarında daha çok tarıma dayalı sanayi kolları 

gelişmiştir. 

II. 1980’li yılların sonrasında kamunun sanayi üzerindeki payının azaltılması 

ilkesi benimsenmiştir. Bunun için özelleştirme başlamıştır.  

III. Günümüzde Türkiye’nin ihraç ettiği en önemli sanayi kolu tekstil, beyaz 

eşya ve elektroniktir.  

IV. Bütün illerin kalkınmada öncelikli yöreler içinde yer alması sanayiyi 

geliştirmiştir. 

V. 1950’li yıllarla birlikte sanayi ürünleri ihracatı hız kazanmıştır. 

Türkiye’nin sanayileşme süreciyle ilgili olarak yukarıda verilen 

bilgilerden hangileri doğrudur? 

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

                 D) II ve IV               E) IV ve V 

 

4) Elinde yeterli sermayesi olan Trabzonlu Dursun Bey, bu sermayesini 

yatırıma dönüştürmek için bir tekstil fabrikası kurmaya karar verdi. Yer seçimi 

konusunda en uygun şehrin Şanlıurfa olduğuna kanaat getirdi. Çünkü 

Güneydoğu Anadolu’da bol miktarda yetişen pamuk, gelişen ulaşım ağı, iş ara-

yan çok sayıda insan, şehrin çevresinde kurulmuş hidroelektrik santralleri, 

bölgedeki kalabalık nüfus Şanlıurfa ve çevresini fabrika kurmak için cazip hâle 

getiriyordu. Ayrıca şehrin Suriye ve Irak gibi ülkelere yakın olması dış ticaret 

olanaklarını da artırıyordu. Dursun Bey bu olanakları değerlendirdi ve kârlı 

çıktı. Buna göre, Dursun Bey tekstil fabrikasını Şanlıurfa’ya kurarken 

aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmamıştır? 

A) Ulaşım olanaklarını                   B) Ham madde kaynaklarını 

C) Enerji kaynaklarına yakınlığı      D) Teknolojik bakımdan gelişmişliği 

E) Ucuz iş gücünü ve pazarlama olanaklarını 

 

5)  Kütle hareketi, çeşitli nedenlerden dolayı yamaç dengesinin bozulması ile 

birlikte arazinin bir bölümünün yer çekiminin kontrolünde şekil değiştirmesidir. 

Heyelan, kaya düşmesi, toprağın kayması bu hareketlerin başlıcalarıdır. 

 
Yer şekli özellikleri ve iklim koşulları göz önüne alındığında, Türkiye 
haritasında taranarak numaralandırılan yörelerin hangilerinde bu tür 
kütle hareketleri daha fazla görülür? 
A) I ve II                 B) I ve III        C) II ve III 

              D) II ve IV    E) III ve IV 

 

6) Tarihsel süreç içerisinde Türk kültürü değişim ve gelişim geçirmiştir. Orta 

Asya’dan gelip Anadolu’ya yerleşen Türkler göç yollarında yer alan çeşitli mil-

letlerle kültürel alışverişte bulunarak kültürel zenginliğini artırmıştır. Türkler, 

Anadolu’ya yerleştiklerinde de çeşitli milletlerle kültürel etkileşimlerini devam 

ettirmişlerdir. Bu bakımdan Orta Asya dönemindeki Türk kültürü ile 

günümüzdeki Türk kültürü farklılıklar gösterir ancak birçok yönden de ortak 

özelliklere sahiptir. 

Yukarıdaki bilgiye dayanarak, kültürle ilgili aşağıdaki yargılardan 

hangisine varılabilir? 

A) Kültürler dinamik bir yapıya sahiptir. 

B) Bir davranışın ifade ettiği anlam kültürden kültüre değişir. 

C) Kültürü oluşturan somut öğeler soyut öğelerden fazladır. 

D) Kültürel etkileşimin alanı ve hızı geçmiş dönemlere göre azalmıştır. 

E) Kültürel etkileşim milletlerin öz kültürel değerlerin kaybolmasına yol açar. 

 

 

7) Balıkçılık genelde akıntıların karşılaştığı okyanuslarda ve soğuk denizlerde 

yaygındır. Buna göre haritada işaretli alanların hangileri dünyadaki 

önemli balıkçılık üretim bölgeleri arasında gösterilebilir? 

A) 1 ve 2          B) 1 ve 5         C) 2 ve 5         D) 3 ve 4            E) 5 ve 4 

 
8) Aşağıdaki şemada X, Y ve Z ülkeleri arasındaki ticaret gösterilmiştir. 

 
Y ülkesi ile Z ülkesi arasındaki ticaretin aksaması durumunda; 

I. Y ülkesindeki demir çelik sanayiinde üretim azalır. 
II. X ülkesinin Y ülkesine demir madeni ihracatı azalır. 
III. X ülkesinin ihracatı artar. 
IV. Y ülkesinin dış ticaret hacmi artar. 

Gibi olasılıklardan hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? 
A) I ve II                B) I ve IV     C) II ve III 
           D) II ve IV     E) III ve IV 
 
9) Afrika, uzun süre Avrupa ve Amerikalılar tarafından yağmalanmış bir 
kıtadır. Bu kıtada yüzlerce yıl hayvanlar kontrolsüzce avlanmıştır. Birçoğunun 
nesli tüketilmiştir. Çok zengin hayvan türlerine sahip olan kıta, millî park 
alanları sayesinde koruma altına alınmıştır. Afrika’daki ulusal parklar, 
çoğunlukla hayvan türlerini ve yaşam alanlarını korumaya yöneliktir. 
Buna göre; 
I. Serengeti,   II. Masai Mara,   III. Büyük Kanyon,   IV. Yellowstone 
Milli parklarından hangileri Afrika Kıtası’nda yer almaktadır? 
A) I ve II                B) I ve III C) II ve III 
              D) II ve IV E) III ve IV 
 



 

10) Aşağıda, Dünya’nın Yedi Harikası olarak nitelenen eserlerden dört 
tanesinin belirleyici özelliklerinden birer tanesi verilmiştir. 
--- Dünya’nın Yedi Harikasından günümüze kadar ayakta kalan tek yapıdır. 
--- MÖ 350’de bugünkü Muğla’nın Bodrum ilçesinin Halikarnas yakınlarında 
yapılmıştır. 
--- Antik çağda Mısır’da yapılmış deniz feneridir. 
--- Bugünkü Irak’ın güneyinde kurulan bir uygarlığa aittir. 
Bu özellikler arasında, aşağıdaki eserlerden hangisine ait olanı 
yoktur? 
A) İskenderiye Feneri      B) Keops Piramidi         C) Rodos Heykeli 
         D) Kral Mozoles’in Mezarı      E) Babilin Asma Bahçeleri 
 
 
 

 
11. Yerin derinliklerinden gelen sıcak sular kullanılarak enerji üretmek 
mümkündür. Türkiye’nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında haritada verilen 
taralı alanların hangisinde bu tür enerji kaynağının olduğu söylenebilir?  
A) I.              B) II.           C) III.           D) IV.              E) V. 
 

 

 
12. Bir tarım bölgesinde yetiştirilebilecek ürün çeşidi fazla olsa bile çiftçiler, 
daha çok gelir getiren tarım ürünlerine yönelmektedir. Buna göre, 
aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamayı doğrulamaktadır? 
A) Buğday tarımının Karadeniz kıyısında az olması 
B) Sebze yetiştiriciliğinin Erzurum’da yapılmaması 
C) Turunçgil tarımının Ege kıyılarında Akdeniz kıyılarından daha az olması 
D) Konya Ovası’nda buğday ekim alanlarının geniş olması 
E) Antalya kıyılarında şekerpancarının yetiştirilmemesi   
 
 
13. Ülkemizde tarımda makine kullanımının artış göstermesi sonucunda; 

I.   Kırsal kesimdeki işsizlik oranı, 
II.  İnsan gücüne duyulan ihtiyaç, 
III. Ürünlerin hasat süresi 

Verilenlerden hangilerinde artış görülmesi beklenir? 
A) Yalnız I.     B) Yalnız II.    C) I ve III.     D) II ve III.    E) I, II ve III. 
 
 
14. Türkiye maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir. Türkiye’de maden 
çeşitliliğinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 
A) Türkiye’de maden sanayisinin gelişmiş olması 
B) Türkiye’nin maden ihracatının yüksek olması 
C) Maden yataklarının dağınık olması 
D) Sanayinin gelişmesi ile madenlere duyulan ihtiyacın artması 
E) Volkanizma ve Orojenez gibi jeolojik hareketlerinin etkili olması 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15. Yukarıdaki haritada petrol rafinerilerimizin bulunduğu yerler 
gösterilmiştir. Bunlardan hangisinin kuruluş yeri ham maddeye yakınlık 
bakımından diğerlerinden ayrılır? 
A) I.             B) II.            C) III.            D) IV.                E) V. 
 

 

16. Türkiye’de sebze üretimi ile ilgili olarak, 
I.   Yaz mevsiminin uzun sürdüğü ve sulama imkânlarının olduğu 
yerlerde yapılır. 
II.  Ulaşım sistemlerinin gelişmesi ile sebzenin tüketiciye ulaşması 
kolaylaşmıştır. 
III. Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde seracılığa bağlı sebze üretimi 
artmıştır. 

Verilenlerden hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I.       B) Yalnız II.        C) I ve II.      D) II ve III.   E) I, II ve III. 
 
 
 
17. Aşağıda verilen doğal kaynaklardan hangisi tükenebilen doğal 
kaynaklar arasında yer alır? 
A) Su           B) Rüzgâr        C) Dalga        D) Güneş      E) Doğalgaz 
 

 
 
- Jet ve roket yakıtı 
- Isıya dayanıklı cam 
- İlaç, kimya ve boya sanayisi 

18. Bazı kullanım alanları verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Demir          B) Bor         C) Antimon        D) Fosfat          E) Krom 
 
 
 

 

19. ''Yaşadığım yerde kışları ılık geçiyor. Don olayı hemen hemen hiç 

yaşamıyoruz. Cam ve naylonlarla kaplı seralarda kışları tarımsal üretime 

devam edebiliyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere ve yoğun 

nüfuslu alanlara kışları ürettiğimiz sebze ve meyveleri kamyonlarla sevk 

ediyoruz.'' Sözlerini söyleyen bir kişinin yaşadığı yer haritada işaretli yerlerden 

hangisi olabilir?  

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

 
 
20. Anadolu Yarımadası için "Medeniyetlerin Beşiği Olan Topraklar ifadesi 
kullanılmaktadır. Anadolu'da geçmişten günümüze kadar kurulmuş 
medeniyetlerin hepsine birden ise 'Anadolu Medeniyetleri' adı verilmiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Medeniyetlerinden biri değildir? 
A) Hititler                        B) Firigler                    C) Urartular 
               D)Romalılar                      E) Sümerler 
 
 
21. Türkiye 'de elektrik enerjisinin bir kısmı Soma, Yatağan, Afşin- Elbistan 
gibi termik santrallerinden elde edilmektedir. Bu santrallerin kuruluş yerlerinin 
belirlenmesinde öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önünde tutulmuştur? 
A) Yoğun nüfuslu merkezlere yakınlık 
B) Enerji tüketim merkezlerine yakınlık 
C) Ulaşım kolaylığı 
D) Linyit yataklarına yakınlık 
E) Enerji nakli hatlarına yakınlık 
 
 
 
22. Ticaretin yoğunlaştığı bölgeler, o bölgelerde bulunan ülkelerin gelişmişlik 
seviyelerine göre değişmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 
dünyadaki önemli ticaret bölgelerinden biri değildir? 
A) Kuzey Amerika 
B) Kuzeydoğu Asya 
C) Batı Avrupa 
D) Doğu Asya 
E) Güneydoğu Asya 
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23. K ülkesi nüfus artış hızını artırıcı, L ülkesi ise nüfus artış hızını azaltıcı 
politikalar izlemiştir. Her iki ülke de uzunca bir dönem uyguladıkları bu 
politikalarda başarıya ulaşmıştır. 
Bu ülkelerle ilgili olarak, 

I. K ülkesinde genç nüfus oranı artmıştır. 
II. K ülkesinde yaşlı nüfus miktarı azalmıştır. 
III. L ülkesinde doğum oranı azalmıştır. 
IV. L ülkesinin genç nüfus oranı artmıştır. 

Yargılarından hangileri doğrudur? (2020 AYT) 
A) I ve II       B) I ve III      C) II ve III      D) II ve IV     E) III ve IV 
 
 
 

I. Dağlık ve eğimli alanların fazlalığı tarımsal etkinlikleri kısıtlamaktadır. 
II. Topraktaki organik ve mineral madde miktarı her yerde yeterli değildir. 
III. İç kesimlerdeki geniş düzlükler önemli tahıl üretim alanlarını oluşturur. 
IV. Nadasa bırakılan alanlar giderek azalmaktadır. 
24. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de yer şekillerinin bitkisel üretim 
üzerindeki etkisini göstermektedir? (AYT 2020) 
A) I ve II         B)  I ve III        C)  II ve III        D) II ve IV        E) III ve IV 
 
 
 
25. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.  

 
Taş kömürünün sanayide enerji kaynağı olarak kullanımı, ilk olarak bu 
alanların hangisinde başlamıştır? (AYT 2020)  
A) I                    B) II                 C) III                   D) IV                E) V 
 
 
 
26. Sanayileşme sürecine bağlı olarak büyüyen şehirlerde; 

I. şehirlere olan göçün hızlanması, 
II. tarımsal üretimin artması, 
III. ulaşım hizmetlerine talebin artması 

Durumlarından hangileri ortak özellik gösterir? (AYT 2020) 
A) Yalnız I         B) Yalnız II      C) Yalnız III        D) I ve II        D) I ve III 
 
 
 
27. Ekonomik açıdan yeterince kalkınmamış bazı ülkeler çeşitli ham madde 
kaynaklarına sahip olmalarına rağmen bunları işleyerek mamul maddeye 
dönüştürecek sanayileri yetersiz olduğu için, ihtiyaç duydukları işlenmiş 
ürünleri diğer ülkelerden satın alırlar. Kalkınmamış bazı ülkelerde görülen 
bu durum üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? 
A) Doğal kaynaklarının yetersiz olması 
B) Sahip oldukları nüfus miktarının düşük olması 
C) Teknoloji ve nitelikli insan gücünün yetersiz olması 
D) Ülke yüzölçümlerinin küçük olması 
E) Tarım topraklarının yetersiz olması 
 
 
 

28. Enerji üretiminin sağlandığı doğal kaynaklardan bir bölümü belirli bir 
rezerve sahip olup bu kaynakların zaman içerisinde tükeneceği 
öngörülmektedir. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi bu öngörü 
içerisinde değerlendirilemez? (AYT 2020) 
A) Petrol       B) Doğal gaz     C) Taş kömürü     D) Jeotermal      E) Linyit 

29. Dünya ormanlarındaki aşırı tahribat orman alanlarının daralmasına ve 
buna bağlı olarak çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. 

 
Bu durum, haritada numaralandırılan alanların hangilerinde daha fazla 
görülmektedir? (AYT 2020) 
A) I ve II          B) I ve III          C) II ve V        D)  III ve IV       E) IV ve V 
 
 
30. Ilıman iklim koşulları, toprak yapısının elverişli olması ve su 
kaynaklarının bolluğu gibi faktörlerin etkisiyle Mezopotamya, Mısır, 
Hindistan, Çin ve Orta Amerika’da tarımsal faaliyetlere bağlı olarak 
şehirlerin temelleri oluşmaya başlamıştır. İlk kurulan bu şehirlerde zamanla 
üretimin artması sonucu ortaya çıkan üretim fazlası ürünler, insanlar 
arasında değiş tokuş yöntemiyle el değiştirmeye başlamış ve başka 
alanlardan insanların da buralara gelmesiyle şehirlerin nüfusu giderek 
artmıştır. Bu durum ilk kurulan şehirlerde tarımdan sonra aşağıdaki hangi 
ekonomik faaliyetin gelişmesine daha fazla katkı sağlamıştır? (AYT 2021) 
A) Sanayi        B) Ticaret        C) Ulaşım     D) Turizm       E) Madencilik 
 
 
31. Bir coğrafya öğretmeni, dersinde sanayi faaliyetlerinin dağılışını 
etkileyen faktörleri anlatırken: “Türkiye’de genellikle tarım ürünlerini 
işleyen sanayi tesisleri, ürünlerin yetiştirildiği alanlara yakın yerlerde 
kurulmaktadır.” demiştir. Öğretmen, bu ifadesinde sanayi tesislerinin 
aşağıdaki kuruluş koşullarından hangisini vurgulamıştır? (AYT 2021) 
A) Enerji kaynakları      B) Pazar     C) Ham madde   D) İş gücü    E) Sermaye 
 
 
32. Son yıllarda ilgi duyulan turizm türlerinden biri de yayla turizmidir. Yayla 
turizminde atlı doğa gezisi, doğa yürüyüşü, fotosafari, kampçılık gibi 
etkinliklerin de yapılabilecek olması, bu turizm türüne ilgiyi artırmıştır. 

 
Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde, günümüzde bu 
turizm türüne ait alanların daha az olması beklenir? (AYT 2021) 
A) I                      B) II                  C) III                    D) IV                 E) V 
 
 

33. Petrolün çıkarıldığı alanlardan tüketildiği alanlara taşınırken kullanılan 
deniz yolu güzergâhlarında boğazlar ve kanallar önemli bir konuma sahiptir. 

 
Haritada numaralandırılan boğaz veya kanallardan hangisi önemli petrol 
taşıma güzergâhları üzerinde yer almaz? (AYT 2021) 
A) I                      B) II                  C) III                    D) IV                 E) V 



 

34. Eski göl tabanlarındaki tortul depolar içerisinde gerçekleşen birtakım 
süreçlerin ürünü olarak ortaya çıkan ve enerji üretiminden kimya sanayisine 
kadar çok geniş bir alanda kullanılmakta olan bir madendir. Metalik 
olmayan söz konusu madene ait bilinen Dünya rezervlerinin % 70’inden 
fazlası Türkiye’de yer almakta ve ülke genelinde farklı sahalardan 
çıkarılmaktadır.  

 
Haritada numaralandırılan alanların hangilerinde bu maden rezervi 
bulunur? (AYT 2021) 
A) I ve II       B) I ve III     C) II ve III        D) II ve IV        E) III ve IV 
 
 
35. Kapladığı alan bakımından dünyanın önemli kültür bölgelerinden birini 
oluşturan Avrupa Kültür Bölgesi, geçmişte sadece Avrupa kıtası ile sınırlı 
iken daha sonra Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’yı içine alarak 
genişlemiştir. Bu kültür bölgesinin genişlemesinde aşağıdakilerden hangisi 
etkili olmuştur? (AYT 2021) 
A) Tarımda makineleşme                B) Ulaşımdaki gelişmeler 
C) Turizmin çeşitlenmesi                 D) Uluslararası ticaretin artışı 
E) Dünya nüfusunun artması 
 
 

I. Meralarda planlamaya dayalı dönüşümlü otlatma yapılması 
II. Tarım arazilerinin yerleşim alanına dönüştürülmesi 
III. Ormanlık arazilerde gençleştirme için bazı ağaçların kesilmesi 
IV. Sulak alanların kurutularak tarıma açılması 

36. Yukarıdaki uygulamalardan hangileri arazi potansiyeline uygun olmayan 
yanlış arazi kullanım uygulamalarına örnek gösterilebilir? (AYT 2021) 
A) I ve II        B) I ve III        C) II ve III          D) II ve IV       E) III ve IV 
 
 

37. Gelişmekte olan bir ülkede, sektörlerin ekonomiye olan katkılarının son 
on yıla ait dağılımını gösteren bir tablo incelendiğinde tarım sektörünün 
ekonomideki payının azaldığı, sanayi ve özellikle de hizmet sektörlerinin 
paylarının arttığı görülmüştür. Bu ülkenin sosyal ve ekonomik yapısıyla ilgili 
olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? (AYT 2021) 
A) Enerji tüketimi artmaktadır. 
B) Kentleşme oranı artmaktadır. 
C) Ekonomik bakımdan gelişmektedir. 
D) Tarımsal üretim miktarı azalmaktadır. 
E) Eğitimli nüfus oranı yükselmektedir. 
 
 

38. Sanayi Devrimi süreciyle şehirlerde tarım dışı fonksiyonlar hızla 
gelişerek çeşitlenmiş buna bağlı olarak, var olan şehirler büyümüş, yeni 
şehirler kurulmaya başlanmıştır. Bu şehirlerin sayısının ve nüfusunun 
artması üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur? 
(AYT 2019) 
A) Göçlerin artması           
B) Ulaşımın gelişmesi        
C) Tüketimin artması 
D) Sağlık olanaklarının daha iyi olması    
E) Alışveriş merkezlerinin kurulması 
 
39. Dünyada pek çok ülkede doğal gaz rezervi bulunmakta ve 
çıkarılmaktadır. Yüksek doğal gaz rezervi ve üretimi olan ülkelerin dünya 
pazarındaki etkisi de fazla olmaktadır. Bu enerji kaynağının üretimi ve 
pazarlanmasında aşağıdaki ülkelerden hangisinin küresel etkisi daha 
fazladır? (AYT 2019) 
A) Japonya        B) Çin        C) Nijerya     D) Rusya       E) Meksika 

40. Ülkelerin sahip olduğu nadir doğal ve kültürel varlıklar, UNESCO 
tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmaktadır. Bu listeye girecek 
değerler belirlenirken, doğal özelliklerin yanında, kültürel varlıklar da 
dikkate alınmaktadır. Türkiye’de, bu listede bulunan çok sayıda eser ve alan 
bulunmaktadır. Bu listede bulunan aşağıdaki alanlardan hangisinde 
Türk kültürüne ilişkin unsurlar daha baskındır? (AYT 2019) 
A) Pamukkale-Hierapolis (Denizli)          B) Safranbolu Şehri (Karabük) 
C) Troya Antik Kenti (Çanakkale)            D) Nemrut Dağı (Adıyaman) 
E) Efes (İzmir) 
 
 
41. Uluslararası turizm, ülkeler arası etkileşimde önemli bir rol oynar. Bu 
etkileşim sonucunda birtakım olumlu sonuçlar ortaya çıkar. Aşağıdakilerden 
hangisi bu sonuçlardan biri değildir? (AYT 2019) 
A) Döviz girdisinin artması 
B) Kültürel etkileşimin artması 
C) İstihdam olanaklarının artması 
D) Yoğun yapılaşmanın artması 
E) Ülkeler arası ticaretin canlanması 
 
 
42. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. 

 
Bu yerlerin hangisinde, sanayide fosil yakıt tüketimine bağlı hava kirliliği 
yaygın olarak görülür? (AYT 2019) 
A) I                    B) II                C) III                  D) IV              E) V 
 
43. Günümüzde doğal ve kültürel miraslara yönelik tehlikeler devam 
etmektedir. Her ne kadar doğal ve kültürel mirasların korunmasında devlet 
yönetimleri sorumluluklarını yerine getirmeye çalışsa da zaman zaman bazı 
tehditler ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tehditlerden biri 
değildir? (AYT 2019) 
A) Tarihî miras alanlarının millî park hâline getirilmesi 
B) Doğal ve kültürel miras alanlarındaki madencilik faaliyetleri 
C) Sel, kaya düşmesi ve yangın gibi afetlerin tarihî eserlere zarar vermesi 
D) Bazı endemik bitki türlerinin pazarlarda gıda maddesi olarak satılması 
E) Savaşlarda kültürel miraslara yönelik saldırıların olması 
 

 
CEVAP ANAHTARI 

BOŞLUK DOLDURMA 
1) Enerji Kaynakları 2) Hidroelektrik  3) Jeotermal 4) Termik 
Santral  5) Kültür Ocağı  6) Fosil Yakıt  7) Mezopotamya  
8) Afrika  9) Krom  10) Göçebe  11) Mısır 12) Türk  
13) Jeopolitik 14) Bor ve Krom 15) ABD 
 
DOĞRU YANLIŞ 
1Y 2D 3Y 4Y 5D 6D 7D 8Y 9D 10Y 
 
MADEN EŞLEŞTİRME 
1. Boksit 2.Asbest 3.Lüle Taşı 4.Feldspat 5.Krom 6.Bor 
Mineralleri 7.Civa 8. Oltu Taşı 9. Demir 10. Bakır 
 
TEST 
1D 2E 3A 4D 5C 6A 7B 8A 9A 10C 11B 12E 13A 14E 15E 16E  
17E  18B 19C  20E 21D 22B 23B 24B 25B  26D 27C 28D 29C  
30B 31C 32A 33B 34B 35B 36D 37D 38A 39D 40B 41D 42E 43A 


