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1. “İnsanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri 

inceleyen bilime, denir. Tarım, sanayi, ulaşım, turizm, 

nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini 

inceler.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden 

hangisine vurgu yapılmıştır?  

A) fiziki coğrafya  B) siyasi coğrafya 

C) yerel coğrafya  D) beşerî coğrafya 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin iklimi, jeopolitik 

konumu beşerî ve ekonomik coğrafya özelliklerini 

zenginleştirmiştir? 

A) yeryüzü şekilleri  B) bitki örtüsü 

C) tarım ürünleri  D) yerleşme şekilleri 

 

3. “Türkiye’nin nüfus haritasını incelediğimizde nüfusun 

eşit bir şekilde dağılmadığını görürüz. Anadolu’nun iç 

kesimlerindeki çoğu ilde nüfus az iken kıyı kesimlerinde 

fazladır. “ Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma etkisi 

en fazladır? 

A) yeryüzü şekilleri  B) bitki örtüsü 

C) iklim özellikleri  D) tarım ürünleri 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin nüfusunu 

belirleyen beşeri unsurlardan birisidir? 

A) yeryüzü şekilleri  B) iklim 

C) toprak yapısı  D) tarım  

 

5. Türkiye fiziki ve beşerî coğrafya çeşitliliğinin fazla 

olduğu ender ülkelerden biridir.  Ülkemizde farklı iklim 

tiplerinin görülmesi aşağıdakilerden hangisine sebep 

olmuştur? 

A) Tarım ürünlerindeki çeşitliliği artırmıştır. 

B) Ülkemizde çıkarılan maden çeşitliliğini artırmıştır. 

C) Turizm faaliyetlerini ve gelirlerini artırmıştır. 

D) Ulaşım çeşitlerini artırmış ve kolaylaştırmıştır. 

 

6. Doğu illerimizde yükseltinin fazla olması olumlu 

etkilemiştir? 

A) Ulaşımın gelişmesini, ticaret ve sanayi tesislerini 

B) Seracılık ve yaz turizminin gelişmesini 

C) Kış turizmini ve hayvancılık faaliyetlerini 

D) Deniz ve deniz ürünlerine dayalı sanayinin 

gelişmesini 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) ayvancılığın gelişmesi et ve süt ürünlerine bağlı 

tesislerin açılmasını sağlamıştır. 

B) Marmara’da ulaşımın gelişmesi ticaret ve sanayi 

tesislerini de artırmıştır. 

C) Akdeniz ve Ege kıyılarımızda iklimin elverişli olması 

seracılık ve yaz turizminin gelişmesini sağlamıştır. 

D) Karadeniz bölgesinin çok yağış alması tarım ve 

hayvancılığı olumsuz etkilemiştir.  

 

8. Aşağıdakilerden hangisi tarıma bağlı bir sanayi 

değildir? 

A) Meyve Suyu Tesisi  

B) Demir-Çelik Fabrikası 

C) Un Fabrikası 

D) Süt Entegre Tesisi 

 

9. “Dünyada en çok Türkiye’de bulunmaktadır. 

Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bursa’da rezervi 

bulunmaktadır. Cam, ilaç, elektronik ürün, gübre yapımı 

ve roket yakıt gibi çok geniş kullanım alanları vardır.”  

Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden 

hangisidir? 

A) bor minerali  B) taş kömürü 

C) linyit    D) bakır 

 

10. “Türkiye’de Zonguldak ve çevresinde çıkartılır. 

Demir-çelik fabrikalarında demirin eritilmesi için 

kullanılır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden 

hangisidir? 

A) bor minerali   B) taş kömürü 

C) linyit    D) bakır 

 

11. “Türkiye’de en çok bulunan madenlerimizdendir. 

Rezervi en çok bulunan illerimiz Manisa, Kütahya, 

Sivas ve Kahramanmaraş’tır. Termik santrallerde, 

elektrik üretiminde ve konutlarda yakıt olarak da 

kullanılır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden 

hangisidir? 

A) bor minerali   B) taş kömürü 

C) linyit    D) bakır 
 

12. “Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde 

rezervleri bulunmaktadır. Kolay işlenebildiği ve iletken 

olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Elektrik 

ve elektronik alanında, süs eşya yapımında 

kullanılmaktadır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan 

maden hangisidir? 

A) bor minerali   B) taş kömürü 

C) linyit    D) bakır 
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