
 

 

 
1) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk 
köy yerleşmelerinden biri olarak kabul edilir?  
A) Hattuşaş  B) Truva  C) Gordion  
D) Milet  E) Çatalhöyük  
 
 
 
2) Anadolu Dünya'nın en eski yerleşmelerin 
kurulduğu yerlerden biridir. Tarih öncesi 
devirlerden günümüze kadar olan süreçte, çeşitli 
uygarlıkların izini taşıyan bu yerleşmelere;  
I. Hattuşaş,  
II. Truva,  
III. Efes,  
IV. Kaşgar  
ilkel şehirlerinden hangileri örnek olarak 
gösterilemez?  
A) Yalnız IV  B) I ve II  C) I ve IV  
D) II ve III  E) III ve IV  
 
 
 
3) Kuşbakışı görünümleri itibariyle Konya ve Adana 
dairesel, Trabzon ve Rize ise doğrusal (çizgisel) bir 
durum arz eder.  
Buna göre, şehir görünümlerinin farklılık 
göstermesinde aşağıdakilerden hangisine bağlı 
olduğu söylenebilir?  
A) iklim koşullarına  
B) Yer şekillerine  
C) Ekonomik farklılıklara  
D) Mimari yapıya  
E) Jeolojik yapıya  
 
 
 
4) Türkiye'de oba ve yayla gibi geçici köy altı 
yerleşmelerinin çevresinde aşağıdaki doğal bitki 
örtülerinden hangisinin yaygın olarak görüldüğü 
söylenebilir?  
A) Antropojen bozkır  
B) Step  
C) Maki  
D) Dağ çayırı  
E) Garig 
 
 

 
5) Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada 
yürütüldüğü köylerin ortak kullanım alanlarının 
dışında olan, genelde 50 kişiden fazla nüfusu 
geçindiremeyecek kadar dar topraklara sahip olan 
köy altı yerleşmesine mezra denir. 

  
Buna göre, haritada numaralandırılarak gösterilen 
alanların hangisinde mezralara yaygın olarak 
rastlanılmaz?  
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V  
 
 
 
 
6) Ankara ilinin kırsal kesiminde toplu yerleşmeler, 
Trabzon ilinin kırsal kesiminde ise dağınık 
yerleşmeler yaygındır.  
Bu durum, iki ilin hangi bakımdan farklı olduğunun 
kesin kanıtıdır?  
A) Kırsal nüfus oranı  B) Ekvatora uzaklık  
C) Yer şekilleri  D) Arazinin jeolojik yapısı  
E) Aritmetik nüfus yoğunluğu  
 
 
 
 
7) Meskenlerin yapı malzemeleri ve tipini önemli 
ölçüde iklim koşulları belirler.  
Aşağıdakilerden hangisi iklimin etkisiyle 
açıklanamaz?  
A) Kocaeli’nde çok katlı binaların inşa edilmemesi  
B) Erzurum’daki binaların çatılarında kiremit yerine 
sacın kullanılması  
C) Karadeniz Bölgesi’nde ahşap meskenlerin yaygın 
olması  
D) Doğu Anadolu'da konutların kalın duvarlı ve 
kısmen toprağa gömük inşa edilmesi  
E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kırsal 
kesimlerdeki konutların düz damlı olması 
 
 

TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER -II 

TEST 
31 

Testlerimizin tamamı için web sitemizi ziyaret edin. 



 

 

 
8) 

  
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen 
alanlardan hangisinde yaylalara rastlanılmaz?  
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V  
 
 
9) • Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da mezra,  
• Marmara ve Ege’de çiftlik,  
• Batı Karadeniz’de divan,  
olarak adlandırılan köy altı yerleşmelerinin benzer 
olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Yıl boyunca ikamet edilmesi  
B) Akarsu kenarlarında yer alması  
C) Yalnızca koyun beslenmesi  
D) Sulu tarım yapılması  
E) Toplu yerleşme özelliğinde olması  
 
 
10) “Hayvancılıkla geçinen aile ve aşiretlerin 
kurdukları, çoğunlukla çadırlardan oluşan geçici 
yerleşmelerdir. Yaz mevsiminde kullanılan bu köy 
altı yerleşme birimine en çok Doğu Karadeniz ve 
Toros Dağları kuşağında rastlanır.”  
Bu parçada sözü edilen yerleşme birimi, 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Oba  B) Divan  C) Kom  
D) Dalyan  E) Mahalle  
 
 
11) Şehirlerin gelişip büyümesinde sanayi, ticaret, 
ulaşım, tarım, turizm gibi ekonomik fonksiyonlar 
önemli rol oynar. Şehirlerin fonksiyonlarına göre 
sınıflandırılmasında ise şehrin gelişiminde büyük 
pay sahibi olan ekonomik etkinlikler dikkate alınır.  
Buna göre, ekonomik yapısı dikkate alındığında, 
aşağıdakilerden hangisinin hem liman hem de 
endüstri şehri olduğu ileri sürülebilir?  
A) İskenderun   B) Sinop  C) Trabzon  
D) Çanakkale   E) Antalya   

 
12) Kırıkkale, Merzifon ve Alanya’nın gelişiminde 
en etkili olan ekonomik faaliyet kolu, 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?  
    Kırıkkale  Merzifon  Alanya  
A) Tarım  Sanayi   Turizm  
B) Sanayi  Turizm  Tarım  
C) Turizm  Tarım   Sanayi  
D) Tarım  Turizm  Sanayi  
E) Sanayi  Tarım   Turizm  
 
 
 
13) Türkiye’deki illerle ilgili;  
I. 2018 yılı itibariyle 81 il vardır.  
II. En büyük yerleşim birimidir.  
III. Yönetme ve yürütme görevini devlet tarafından 
atanan valiler yapar.  
IV. İllerin merkez şehri ile ilin adı aynıdır, 
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?  
A) I ve II  B) I ve III  C) I ve IV  
D) II ve IV  E) III ve IV  
 
 
 
14)  
• Gülek Geçidi üzerinden kara ve demir  
yollarıyla iç bölgelere bağlanır.  
• Mersin ve İskenderun limanlarına yakındır.  
• Türkiye'nin en geniş ve verimli deltası  
üzerinde yer alır.  
Yukarıda bazı özellikleri verilen şehir, 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Eskişehir  B) Adana  C) Kayseri  
D) Gaziantep  E) Antalya  
 
 
 
15) Aşağıdaki şehirlerin hangisinin gelişiminde 
maden çıkarımı ve maden işletmelerinin etkisi 
daha fazladır?  
A) Edime  
B) Zonguldak  
C) Ankara  
D) Samsun  
E) Adana   
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