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Soru 1
6- Bir bölgede tarıma elverişli arazilerin fazla olması, o yerin
Nüfusun dağılışı her tarafta aynı değildir. Bazı yerler sık
yerleşim alanı olarak seçilmesinde etkili olan faktörlerden
iken bazı yerlerde nüfus az olabilmektedir.
biridir.
Ülkemizde nüfusun dağılışında böyle bir durumun ortaya
Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinin yerleşim alanı olarak
çıkmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi
seçilmesinde, yukarıda belirtilen duru-mun etkili olduğu
gösterilemez?
söylenebilir?
A) Bazı yerlerin yeryüzü şekillerinin uygun olmaması
A) Adana
B) Bazı yerlerde sanayinin gelişmiş olması
B) İstanbul
C) Bazı yerlere zorunlu yerleştirme politikası uygulanması
C) Muğla
D) Bazı yerlerde tarımsal faaliyetlerin yapılamaması
D) Hakkâri

Soru 2
Türkiye'de nüfusun dağılışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Hakkari ve çevresi dağlık, iklimi elverişsiz, tarım alanları
az olduğu için nüfusu seyrektir
B) Çatalca - Kocaeli Bölümü sanayi kuruluşlarının yoğun
olması nedeniyle Türkiye'nin en yoğun nüfuslu bölümüdür.
C) Tuz Gölü çevresinde kuraklık nedeniyle nüfus seyrektir.
D) Çukurova ve çevresi toprağı kireçli olduğu için nüfus
bakımından seyrektir.

Soru 3
15 milyona yaklaşan nüfusu ile İstanbul Türkiye'nin nüfus
sayısı en fazla olan ilidir. Bu ilimizin nüfus sayısının fazla
ol-masında birçok faktör etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul'un fazla nüfuslanmasında
etkili olan faktörlerden bi-ri değildir?
A) Sanayisinin gelişmiş olması
B) Madencilik faaliyetlerinin yaygın olması
C) Eğitim faaliyetlerinin yaygın olması
D) Ulaşım imkanlarının gelişmiş olması
Soru 4
Çarşamba, Bafra Çukurova gibi akarsuların denize
döküldüğü yerlerdeki delta ovalarında nüfus yoğun-luğu
fazladır.
Delta ovalarının bulunduğu yerlerde nüfus yoğunluğunun
fazla olmasının temel sebebi olarak aşağıdakilerden
hangisi gösterilebilir?
A) Ticaretin gelişmiş olması
B) Toprağın verimli olması
C) Sanayi tesislerinin olması
D) Yer altı kaynaklarının çeşitli olması

5- Aşağıdakilerden hangisi, bir yerin yerleşim alanı olarak
tercih edilmesinin nedenlerinden biri ola-maz?
A) Su kaynaklarının fazla olması
B) Toprak örtüsünün ince olması
C) İklim özelliklerinin elverişli olması
D) Ulaşım olanaklarının fazla olması

7) Ülkemizin kıyı kesimlerinin iç kesimlere göre fazla
nüfuslanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla
olmuştur?
A) Balıkçılık faaliyetlerinin
B) İklim koşullarının elverişli olmasının
C) Ormanların geniş yer kaplamasının
D) Zengin yer altı kaynaklarının bulunmasının
8) Ülkemizde bir bölgede nüfus artışının nedenleri ile ilgili
araştırma ödevi hazırlayan Pınar, bir böl-gede nüfus
artışının doğum, ölüm ve göç gibi sebeplere bağlı olduğunu
öğrenmiştir. Araştır-ma yaptığı bölgede doğum ve ölüm
oranlarının - birbirine yakın olmasına rağmen, nüfusun
gide-rek arttığını gören Pınar, bu durumu öğretmeni-ne
sormuştur.
Aşağıdakilerden hangisi öğretmeninin Pınar'a verdiği yanıt
olabilir?
A) Ölüm oranının azalması
B) Doğum oranına artış olması
C) Bölgenin dışarıdan göç alması
D) Teknolojinin gelişmesi
9) Konya ilinin nüfusu Sakarya ilininkinden fazla olmasına
rağmen, Konya ilinin nüfus yoğunlu-ğu Sakarya ilininkinden
azdır.
Bu durum, Konya ve Sakarya illerinin aşa-ğıdakilerden
hangisi yönüyle farklı olmala-rının bir sonucudur?
A) Yüz ölçümü
B) Nüfus artış hızı
C) Kentsel nüfus oranı
D) Nüfusun eğitim düzeyi
10) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfus dağılışını
etkileyen beşerî faktörlerdendir?
A) Yükselti
B) Sanayi faaliyetleri
C) İklim özellikleri
D) Akarsular
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