
  

 

1) Tek bir ev ile köy arasında yer alan yerleşme türlerine 
köy altı yerleşmeleri denir. 
Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşmelerinin 
oluşmasının nedenlerinden biri değildir? 
A) Engebeli alanlarının bulunması 
B) Sanayi faaliyetleri 
C) Yaylacılık faaliyetleri 
D) Tarımsal etkinlikler 
E) Orman alanlarının topraksız köylülerce kullanılması 
 
 
 
2) Genel olarak nüfusu 2000’e kadar olan yerleşim 
birimlerine köy adı verilir. Türkiye genelinde fiziki veya 
beşerî faktörlere bağlı olarak kurulan köyden daha küçük 
yerleşimler vardır. Köy altı yerleşmeleri adı verilen bu 
yerleşmeler farklı ekonomik etkinliklerinin gelişimiyle 
birbirinden ayrılır. 
Aşağıdaki köy altı yerleşmelerinden hangisi gelişen 
ekonomik etkinlik açısından diğerlerinden farklıdır? 
A) Çiftlik   
B) Dalyan   
C) Mezra 
D) Oba    
E) Kom 
 
 
 
3) Kırsal yerleşmelerde konut yapımında kullanılan yapı 
malzemelerinin bölgeden bölgeye farklılıklar 
göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu 
söylenemez? 
A) Ekonomik gelişmişliğin farklılık göstermesi 
B) İklim tiplerinin farklılık göstermesi 
C) Bitki örtüsünün farklılık göstermesi 
D) Nüfus sayısının farklılık göstermesi 
E) Doğal kaynakların farklılık göstermesi 
 
 
 
4) Bir yerleşim biriminin köy ya da kent olarak 
değerlendirilmesinde; 
I. idari yapısı, 
II. nüfus sayısı, 
III. yüz ölçümü, 
IV. yer şekilleri 
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 

5) Kentlerde ulaşım, turizm, ticaret, sanayi gibi pek çok 
faaliyet bir arada yürütülür. Bununla beraber kırsal 
alanlarda kurulan yerleşmelerde yürütülen ekonomik 
faaliyetler daha azdır. Kırsal yerleşmenin kurulmasında 
ya tarım ya hayvancılık ya da balıkçılık gibi çok az faktör 
etkili olmaktadır. 
Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinin kurulup 
gelişmesinde daha çok etkenin rolü olduğu 
söylenebilir? 
A) İzmir  B) Zonguldak  C) Aydın 
D) İskenderun  E) Erzurum 
 
 
 
6) Tarih boyunca önemli su yolları üzerinde bulunan 
ülkeler ticaretten gelir elde etmişler ve bu ülkelerde 
ticari etkinlikler gelişmiştir. 
Aşağıdakilerden hangisinde ticaretin gelişmesinde 
önemli su yolları üzerinde bulunmasının etkili olduğu 
söylenemez? 
A) Mısır  B) İspanya  C) Türkiye 
D) Panama  E) İsviçre 
 
 
 
7) Tarih öncesi dönemlerde kurulan ilk yerleşmelerin 
özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz? 
A) Küçük ve dağınık yerleşmelerdir. 
B) Yer altı kaynaklarının fazla olduğu bölgelerde 
yoğunlaşmıştır. 
C) Barınma ve yabani hayvanlardan korunma amacıyla 
kullanılırlar. 
D) Evlerin pencereleri ve kapıları yoktur. 
E) İklimin uygun olduğu alanlarda yerleşmeler daha 
yoğundur. 
 
 
 
 
8) Yerleşmeler toplu ve dağınık yerleşme türleri olarak 
iki temel gruba ayrılır. 
Aşağıdaki bölümlerden hangisinin kırsal kesiminde 
doğal ve beşerî etkenler toplu yerleşmelerin 
kurulmasına elverişli değildir? 
A) Konya Bölümü 
B) Doğu Karadeniz Bölümü 
C) Adana Bölümü 
D) Orta Fırat Bölümü 
E) Güney Marmara Bölümü 
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9) I. Genel olarak kıyı, ırmak, tren yolu boyunca gelişme 
gösteren yerleşmelerdir. 
II. Okul, hastane, üniversite, meydan gibi bir merkezin 
etrafında gelişen yerleşmelerdir. 
III. Engebeli arazilerde gelişen konutların birbirinden 
uzak olduğu yerleşmelerdir. 
Yukarıdaki özellikleri verilen yerleşme tipleri 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
           I         II        III 
A) Kıyı   Dairesel  Dağınık 
B) Dairesel  Çizgisel   Toplu 
C) Çizgisel  Toplu   Dairesel 
D) Toplu  Dağınık  Çizgisel 
E) Çizgisel  Dairesel  Dağınık 
 
 
 
10) Neolitik Çağ’da yaşayan insanların yerleşim yeri 
olarak ırmak kenarlarını tercih etmelerinin nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ticaret yapmanın kolay olması 
B) Yer altı zenginliklerinin fazla olması 
C) Tarımsal faaliyetlerin yapılması 
D) Yabani hayvanlardan korunma ihtiyacı 
E) Turizm etkinliklerinin gelişme göstermesi 
 
 
 
11) * Su kaynaklarının az olması 
* Arazinin düz olması 
* İklimin kurak veya yarı kurak olması 
* ……………………………………. 
Yukarıdaki kavram haritasında son bölümün 
aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanması doğru olur? 
A) Dağınık yerleşme B) Dairesel yerleşme 
C) Çizgisel yerleşme D) Kıyı yerleşmesi 
E) Toplu yerleşme 
 
 
 
12) Tropikal kuşakta yerleşmeler yüksek alanlarda 
yoğunlaşırken orta kuşakta ovalık alanlar ve alçak 
kesimler yerleşme açısından daha yoğundur. 
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi 
gösterilebilir? 
A) Tropikal kuşakta nemliliğin ve sıcaklığın fazla olması 
B) Orta kuşakta madenlerin fazla olması 
C) Tropikal kuşakta nüfusun az olması 
D) Orta kuşakta ormanların fazla olması 
E) Tropikal kuşakta arazinin engebeli olması 

13) Farklı bölgelerde yer alan kırsal yerleşmelerde konut 
yapımında farklı maddeler kullanılır. 

 
Yukarıdaki haritada numaralanmış olan alanlardan 
hangisinin konut yapımında ahşap malzemelerin yaygın 
olarak kullanılması beklenir? 
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V 
 
 
 
 
 
 
14) 

 
Yukarıdaki haritada numaralanmış alanlardan 
hangisinde yüksek sıcaklık ve kuraklık yerleşmeyi 
olumsuz etkilemektedir? 
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V 
 
 
 
 
 
15) Aşağıdaki kentlerden hangisinin gelişiminde önemli 
ticaret yollarının üzerinde yer almasının etkili olduğu 
söylenemez? 
A) Şam  
B) Napoli  
C) Xian 
D) Oxford  
E) İstanbul 
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