
  

 

1) - Kuraklık 
- Engebeli arazi yapısı 
- Önemli yolların uzağında kalması 
Yukarıda Türkiye'de yerleşmelerin dağılışını etkileyen 
bazı faktörler verilmiştir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen 
nedenlere bağlı olarak yerleşmelerin az olduğu 
alanlardan biri değildir? 
A) Artvin Yöresi   B) Menteşe Yöresi 
C) Samsun Yöresi   D) Hakkâri Platosu 
E) Tuz Gölü civarı 
 
 
 
2) Kırsal alanlardaki bazı yerleşmeler ekonomik 
etkinliklere bağlı olarak yaz mevsiminde yoğun olarak 
göç alırlar. 
Aşağıdaki kentlerin hangisinde yaylacılık faaliyetleri 
nedeniyle kırsal yerleşmelerin nüfuslarında yazın daha 
çok artış olur? 
A) Muğla  B) İzmit  C) Trabzon 

D) Adana  E) Bursa 
 
 
 
3) Türkiye'de bir yerleşim biriminin köy ya da kent 
sayılmasında; 
I. nüfus yapısı 
II. konut tipi ve sayısı, 
III. denize uzaklığı, 
IV. ekonomik etkinlikler 
gibi özelliklerinden hangilerinin rolü olduğu 
söylenemez? 
A) Yalnız II  B) Yalnız III  C) I ve II 

D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
 
4) Emine'nin yaşadığı bölgede yerleşmeler küçük ve 
dağınıktır. Üretilen ürünleri pazara ulaştırmak zordur. 
Ahşap meskenler oldukça yaygındır. Su kaynakları bol 
olduğu için de evler arasında ciddi mesafeler vardır. 
Buna göre Emine’nin yaşadığı bölge aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 
A) Kıyı Ege  
B) Ergene Havzası 
C) Orta Karadeniz  
D) Gaziantep Platosu 
E) Rize Yöresi 

5) Türkiye'de kır yerleşmelerinin toplu ya da dağınık 
olması; 
I. yer şekilleri, 
II. ekonomik durumu, 
III. Ekvator’a uzaklıkları, 
IV. iklim şartları 
özelliklerinden hangilerine bağlıdır? 
A) Yalnız II  B) Yalnız III  C) I ve IV 

D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
 
6) 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 
 
 
 
7) 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 
 
 
 
8) Anadolu tarih boyunca uygun iklimi, yer şekilleri, 
verimli tarım alanları ve otlakları ile yerleşim alanı olmuş 
bir bölgedir. Bunun yanında ticari fonksiyonları ile de 
Dünya'nın en eski ticaret yollarının geçtiği bir güzergâh 
olmuştur. Bilimsel veriler ışığında dünyanın en eski 
tapınağının ..................... olduğu tespiti Anadolu'nun ne 
kadar eski bir yerleşim alanı olduğunu da 
kanıtlamaktadır. 
Yukarıdaki parçada ............... olan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir? 
A) Gordion'da          B) Milet'te          C) Göbekli Tepe'de  

D) Çatalhöyük'te E) Truva'da 
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9) Türkiye'de kırsal alanda yer alan köy altı 
yerleşmelerinde temel faaliyet hayvancılıktır. Bununla 
beraber bazı köy altı yerleşmelerinde tarım faaliyeti 
daha ön plandadır. 
Buna göre aşağıdaki köy altı yerleşmelerinden 
hangisinde temel ekonomik faaliyet tarımdır? 
A) Oba   B) Yayla  C) Ağıl 
D) Dam  E) Bağ evi 
 
 
 
 
10) Tarım yapılabilen, hayvan beslenen, çalışanların 
oturması için içinde evler bulunan ve çoğunlukla 
duvarlarla çevrili köy altı yerleşmeleridir. Türkiye de 
çoğunlukla Adana Bölümü, Ege ve Trakya civarında 
bulunur. 
Yukarıda sözü edilen köy altı yerleşmesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Çiftlik  B) Dalyan  C) Kom 
D) Oba   E) Mezra 
 
 
 
 
11) Batı Karadeniz'de yaşayan Selma doğup büyüdüğü 
bölgede 10-15 evden oluşan genellikle akraba olan 
insanların bir arada yaşadığı köy altı yerleşmeleri 
olduğunu belirtiyor............. denilen ve halkın daha çok 
tarım ve hayvancılıkla geçindiği bu küçük yerleşim 
birimlerinin bir araya gelmesiyle divan denilen kalıcı 
yerleşmelerin bölgede çok yaygın olduğunu söylüyor. 
Buna göre parçada (......) bölüme aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir? 
A) Ahır   B) Mahalle  C) İlçe 
D) Yazlık  E) Bağ evi 
 
 
 
 
12) 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 
 
 

13) Hakkâri, Bingöl, Şırnak gibi illerde genelde kırsal 
yerleşmeler görülür. Bu yerleşmelerin nüfus sayıları da 
oldukça azdır. 
Bu duruma yol açan etkenler arasında; 
I. iklim şartlarının elverişsizliği, 
II. doğum oranlarının az olması, 
III. tarım alanlarının dar ve parçalı olması 
durumlarından hangileri etkili olmuştur? 
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II 
D) I ve III  E) II ve III 
 
 
 
 
14) 

 
Göçebe olarak yaşayan ve küçükbaş hayvancılıkla 
geçinen Yörükler haritada numaralandırılan alanlardan 
hangisinde yoğun olarak bulunmaktadır? 
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V 
 
 
 
 
 
15) Defne Öğretmen coğrafya dersinde Türkiye'deki 
kırsal yerleşmeleri anlatırken şu tabloyu yapmıştır. 

 
Buna göre verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? 
A) I ve II  B) III ve IV  C) IV ve VI 

D) VI ve VII  E) V ve VIII 
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