
  

 

1) Türkiye'de başlangıçta tarım faaliyetlerinin yoğun 
olarak yapıldığı bazı yerleşim birimlerinde zaman içinde 
daha kârlı etkinlikler gelişme göstermiş ve kentlerin 
nüfusları artmıştır. 
Bu yerleşim birimleri tarım dışında farklı ekonomik 
etkinliklerin yapıldığı merkezlere dönüşmüştür. 
Aşağıdaki kentlerden hangisinin gelişiminde turizm 
faaliyetleri sözü edilen gelişmeyi sağlamıştır? 
A) Zonguldak- Ereğli  B) Bodrum 
C) Soma   D) İskenderun 
E) Nazilli 
 
 
 
 
2) Önemli yolların kavşak noktasında olan kentlerde 
tarihi süreç boyunca ticaret önemli bir ekonomik faaliyet 
olmuştur. 
Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinin 
gelişmesinde ticari fonksiyonunun etkisi diğerlerinden 
daha fazla olmuştur? 
A) Gaziantep   B) Artvin 
C) Bayburt   D) Kastamonu 
E) Yozgat 
 
 
 
 
3) Türkiye'de yer alan kentlerin büyük bölümünün 
kurulup gelişmesinde tarım ve tarıma dayalı sanayi 
kolları etkili olmuştur.  
Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinin gelişiminde 
tarım dışı etkinliklerin daha önemli olduğu 
söylenebilir? 
A) Çorum  B) Rize   C) İzmit 
D) Şanlıurfa  E) Manisa 
 
 
 
 
4) Türkiye'de Batman, Murgul, Divriği gibi kentler çeşitli 
ekonomik faaliyetlerin ön plana çıkması ile hızla 
gelişmiştir. 
Buna göre, aşağıdaki kentlerden hangisinin gelişiminde 
yukarıda verilen kentlerle aynı etkinliklerin yapılması 
etkili olmuştur? 
A) Soma  B) Söke  C) Mudurnu 
D) Alanya  E) Marmaris 
 

5) Kent yerleşmeleri kentin gelişmesinde etkili olan 
fonksiyonlara göre tarım kenti, turizm kenti, ticaret kenti 
gibi çeşitli gruplara ayrılır. 
Buna göre aşağıdaki kent ve kentin gelişmesinde rol 
oynayan etkinliklerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? 
A) Rize - Tarım 
B) İstanbul - Sanayi 
C) Batman - Maden 
D) Eskişehir - Eğitim 
E) Balıkesir - Turizm 
 
 
 
 
 
6) Ankara'dan çıkan bir öğrenci kafilesi önce bir turizm 
kentini geçmiş ardından bu kente çok uzak olmayan bir 
maden kentini gezdikten sonra sanayinin geliştiği bir 
liman kentinde yolculuklarına son vermiştir. 
Bu öğrenci kafilesinin gezdiği kentler sırasıyla aşağıdaki 
kentlerden hangileri olabilir? 
A) Bolu - Kastamonu - İstanbul 
B) Eskişehir - Manisa - İzmir 
C) Safranbolu - Zonguldak - İzmit 
D) Kütahya - Bursa - İzmit 
E) Bursa - Aydın - Muğla 
 
 
 
 
 
7) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik fonksiyonlarına 
göre şehirlerin sınıflandırılmasında bir ölçüt olamaz?  
A) Tarım  B) Ticaret  C) Turizm  
D) Askerî  E) Maden 
 
 
 
 
8) Sanayinin geliştiği bölgelerde iş imkânları fazladır. Bu 
bölgeler diğer bölgelerden de göç aldığı için şehir 
yerleşmeleri hızla genişler. Hatta çevresindeki şehirlerle 
zamanla birbirine bağlanacak kadar konutlarla dolar.  
 
Aşağıdaki kentlerden hangisinin sözü edilen kent 
yerleşmelerinden biri olduğu söylenebilir?  
A) Sinop  B) Afyon  C) Muğla  
D) İzmit  E) Rize 
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9) Aşağıdakilerden hangisi önemli yolların kavşak 
noktasında bulunduğu için gelişme göstermiş 
şehirlerden biri değildir? 
A) Afyonkarahisar  
B) Eskişehir  
C) Kayseri  
D) Erzurum  
E) Kırklareli 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Yerleşmelerin verimli tarım alanlarında yoğunlaştığı 
ülkemizde, küçük ve orta büyüklükteki şehir 
yerleşmelerinin çoğu tarıma bağlı olarak gelişmiştir. 
Aşağıdaki şehirlerden hangisi bu duruma örnek 
verilebilir? 
A) Rize  
B) Antalya  
C) Çanakkale 
D) Kocaeli  
E) İstanbul 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) Bergama, Kuşadası ve Pamukkale gibi yerleşim 
birimlerinin yılın belli dönemlerinde nüfusları artış 
gösterir. 
Buna göre, aşağıdaki yerleşim birimlerinden hangisinde 
böyle bir artışın görülmesi beklenemez? 
A) Alanya  
B) Bodrum  
C) Marmaris  
D) İskenderun  
E) Edremit 
 
 
 
 
 

12) Şehirlerin köylerden ayrılan özelliklerin başında 
şehirdeki insanların çalışma alanları gelir. Bu faaliyet 
alanlarına şehirlerin fonksiyonları denir.  
Aşağıda verilen şehirlerden hangisinin fonksiyonu 
diğerlerinden farklıdır?  
A) Karabük  
B) Çarşamba  
C) Batman  
D) Kırıkkale  
E) İskenderun 
 
 
 
 

 

 
13) Şehirleri köylerden ayıran özelliklerin başında, 
şehirdeki insanların çalışma alanları gelir. Bu faaliyet 
alanlarına şehirlerin fonksiyonları denir.  
Aşağıdaki şehirlerin hangisinin fonksiyonları arasında 
dinin etkisi yoktur?  
A) Antakya  
B) Iğdır  
C) Şanlıurfa  
D) Nevşehir  
E) İstanbul 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) Türkiye’de bazı şehirlerin fonksiyonları dikkate 
alınarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.  
Bu sınıflandırmalardan hangisi doğru değildir?  
A) Tarım şehirleri: Akhisar, Konya, Samsun  
B) Ticaret şehirleri: İstanbul, Kayseri, Bursa  
C) Liman şehirleri: İzmir, Samsun, Mersin  
D) Sanayi şehirleri: Karabük, İskenderun, Batman  
E) Turizm şehirleri: Balıkesir, Kastamonu, Ağrı 
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