
 

 

  

1) Günümüzde yaygın olarak kullanılan ekonomik 
unsurların bazıları gelecekte önemini kaybederek 
yerini başka unsurlara bırakacaktır. Gelecekte 
sektörel yapı, üretim organizasyonu, eğitim ve iş 
gücünün yapısında köklü değişiklikler meydana 
gelecektir. 
Buna göre, geleceğin ekonomisinde; 
I. yenilik, icat ve bilgi endeksli büyüme, 
II. yaşam boyu öğrenim felsefesi, 
III. meslekî diplomaya göre eğitim, 
IV. hizmet sektörü ağırlıklı üretim, 
V. dijital teknoloji kullanımı 
gibi unsurlardan hangisinin yeri olduğu 
söylenemez? 
A) I  B) II    C) III     D) IV       E) V 
 
 
2) Yeni Çağ’da, şehirleşmede etkili olan en önemli 
faktör aşağıdakilerden hangisi olmuştur? 
A) Ticaretin başlaması 
B) Hayvanların evcilleştirilmesi 
C) Sanayi Devrimi’nin başlaması 
D) Güçlü imparatorlukların kurulması 
E) Tarımsal faaliyetlerin yaygınlaşması 
 
 
 
3) I. Yeni maden ocaklarının açılması 
II. Yüz ölçümünün küçük olması 
III. Ticarî faaliyetlerin yoğun olması 
IV. Turizm olanaklarının fazla olması 
V. Sanayi faaliyetlerinin başlaması 
Yukarıdakilerden hangisi, bir şehrin çevresinden 
göç almasının nedenleri arasında gösterilemez? 
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V 
 
 
4) Bir şehirdeki arsa ve arazi değerlerinin hızlı artış 
göstermesi, aşağıdakilerden hangisine 
bağlanabilir? 
A) Şehrin fazla göç almasına 
B) Konut fiyatlarının düşmesine 
C) Şehir nüfusunun azalmasına 
D) Ekonomik faaliyetlerin yeterince gelişmemesine 
E) Şehirde iklime bağlı olarak ortaya çıkan doğal 
afetlerin yaygın olarak görülmesine 
 

5) Bir şehirde sanayi ve ticaretin gelişmiş olması ve 
iş bulma olanaklarının fazla olması, o şehrin çevresi 
için bir cazibe merkezi olmasına neden olur. 
Buna göre, Türkiye’de aşağıdaki şehirlerden 
hangisinin, çevresi için bir cazibe merkezi olduğu 
söylenemez? 
A) Adana  B) Sinop  C) Ankara 

D) İzmir  E) Bursa 
 
 
 
 
 
6)  Batı Avrupa kıyılarının Dünya’nın en fazla göç 
alan yerlerinden biri olmasında, aşağıdakilerden 
hangisi daha çok etkili olmuştur? 
A) Her mevsim yağış alması 
B) Yüzey şekillerinin sade olması 
C) Kültürel çeşitliliğin fazla olması 
D) Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması 
E) Eski yerleşim bölgelerinden biri olması 
 
 
 
 
 
7) Geleceğin dünyasında, aşağıdaki unsurlardan 
hangisi diğerlerinden daha önemli hâle gelecektir? 
A) Kültürel etkinlikler 
B) Teknoloji kullanımı 
C) Hayvancılık faaliyetleri 
D) Yerleşim alanlarının genişliği 
E) Sanayi faaliyetlerinde makine kullanımı 
 
 
 
 
 
 
8) Kentlerde birçok ekonomik faaliyet yürütülmekle 
birlikte bunlardan bazıları ön plana çıkar. 
Buna göre, aşağıdaki kentlerin hangisinde ön plana 
çıkan ekonomik faaliyet diğerlerinden farklıdır? 
A) Akhisar  B) İskenderun   C) Ödemiş  

D) Amasya  E) Turgutlu 
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9) Günümüzde ülkeler, teknolojiyi üretenler ve 
teknolojiyi kullananlar olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi 
üretenler grubunda yer alan ülkelerden biridir? 
A) Mısır  
B) Japonya  
C) Bangladeş  
D) Nijerya  
E) Şili 
 
 
 
 
 

 
10) Haritadaki şehirlerden hangisi, sanayi 
faaliyetlerinden önce ekonomisi tarım ve 
hayvancılığa bağlı iken, sanayi faaliyetlerinin 
gelişmesiyle hızla büyüyen yerleşim merkezlerine 
örnek olarak gösterilebilir? 
A) Muğla  B) Batman  C) Rize 

D) Bilecik  E) Sinop 
 
 
 
 
 
 
11) Aşağıdakilerden hangisi, bir şehrin çevresi için 
cazibe merkezi olmasında etkili değildir? 
A) Maden ocağının açılması 
B) Sanayi faaliyetlerinin başlaması 
C) Ticari faaliyetlerin yoğun olması 
D) Turizm olanaklarının fazla olması 
E) Ortalama yükseltisinin fazla olması 
 
 
 

 
12) Geleceğin ekonomisindeki üretim 
organizasyonu, aşağıdakilerden hangisine göre 
şekillenecektir? 
A) Kitlesel üretime 
B) Dağıtıma endeksli üretime 
C) Tam zamanında esnek üretime 
D) Tek alanda uzman elemanlara göre üretime 
E) Üretimde makine kullanımının yaygınlaşmasına  
 
 
 
13) Doğal koşulları benzer olan iki şehirde halkın 
yaşam tarzlarının farklı olması, öncelikle 
aşağıdakilerin hangisine bağlanabilir? 
A) İklim koşullarının farklı olmasına 
B) Yüzey şekillerinin farklı olmasına 
C) Nüfus yoğunluklarının farklı olmasına 
D) Ekonomik faaliyetlerin farklı olmasına 
E) Matematik konumlarının farklı olmasına 
 
 
 
14) I. Tarım 
II. Turizm 
III. Madencilik 
IV. Hayvancılık 
Yukarıdakilerden hangileri, Sanayi Devrimi’nden 
önce Dünya genelinde hâkim olan ekonomik 
faaliyetlerdir? 
A) I ve II  B) I ve IV  C) II ve III 

D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
 
15) A kasabası Sanayi Devrimi'nden önce küçük bir 
yerleşim yeri iken, daha sonra bulunan maden 
yatağına bağlı olarak gelişmiş ve sanayi faaliyetleri 
sayesinde büyük bir şehir hâline gelmiştir. 
Buna göre, söz konusu süreçte A kasabasında 
aşağıdakilerden hangisinin değişmesi beklenir? 
A) Doğal afetlerin 
B) Su rezervlerinin 
C) İklim özelliklerinin 
D) Doğal bitki örtüsünün 
E) Halkın yaşam biçiminin 
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