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1. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak 
gösterilmiştir.

III

I

IV

II

Nüfuslanma özellikleri dikkate alındığında ha-
ritada numaralanmış alanların hangilerinde 
insan ile doğa arasındaki etkileşimin daha az 
olması beklenir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

2. İnsan doğa etkileşimi; insanın doğaya bağımlı ol-
ması, insanın doğaya adapte olması ve insanın 
doğayı değiştirmesi olmak üzere üç şekilde ger-
çekleşir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde insan 
doğa etkileşimden söz edilmemiştir?

A) Çöl iklim bölgelerinde rüzgârların etkisine bağlı 
olarak mantar kaya, tafoni ve barkan gibi şekil-
lerin oluşması

B) İsviçre’de çok sayıda tünel, viyadük ve köprü-
lerin yapılması

C) Tarımsal verimliliği yüksek olan delta alanla-
rında intansif (modern) tarımın yaygın olması

D) Ülkemizde kara ve demir yolu ulaşımının daha 
çok doğu-batı yönünde gelişme göstermesi

E) Ekvatoral iklim bölgesinde yerleşmelerin daha 
çok yükseklerde kurulması

3. Aşağıdaki dönemlerin hangisinde insanların 
doğaya olan etkisi daha az olmuştur?

A) Paleolitik Çağ B) Kalkolitik Çağ

C) Neolitik Çağ D) Yeni Çağ

E) Yakın Çağ

4. I. Çatalhöyük

II. Karain Mağarası

III. Çayönü

IV. Yarımburgaz Mağarası

Yukarıda verilen yerleşim alanlarından hangi-
leri Neolitik Dönem’de yaşam alanı olarak kul-
lanılmıştır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

5. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya olan 
bağımlılığını en az yansıtır?

A) Karasal iklim bölgelerinde tahıl tarımının yaygın 
olması

B) Bitki örtüsünün gür olduğu alanlarda ahşap 
meskenlerin yaygın olması

C) İlk medeniyetlerin daha çok akarsular çevre-
sinde kurulması

D) Akarsuların içme suyu olarak kullanılması 

E) Yüksek enlemlerde nüfusun azalması
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6. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlar ara-
sında gösterilemez?

A) Toprak  B) Madenler C) Yağış

D) Yer şekilleri  E) Konut

7. Coğrafya; insan ile doğa arasındaki etkileşimi in-
celeyen bir bilimdir, doğa olaylarını ve insan faali-
yetlerini incelerken bunlar arasında ilişki kurar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi coğrafya-
nın inceleme alanında yer almaz?

A) Uluslararası taşımacılıkta en çok kullanılan ula-
şım türleri

B) İklim değişimlerini engellemek için yapılması 
gerekenler 

C) Yeryüzündeki tatlı su kaynaklarının dağılışı

D) Hayvan topluluklarının genetik özellikleri

E) Atıkların tarımsal verimlilik üzerindeki olumsuz 
etkileri

8. Doğanın insanlar üzerinde etkileri olduğu gibi in-
sanların da doğa üzerinde etkileri vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanların 
doğa üzerindeki etkisine örnek olarak verilebi-
lir?

A) Kurak ve yarı kurak bölgelerde konutlarda yapı 
malzemesi olarak kerpiç kullanılması

B) Kış sıcaklığı yeterli olan iklim bölgelerinde muz, 
avakado, turunçgil gibi ürünlerin yetiştirilmesi

C) Yanlış sürüm nedeniyle erozyonun şiddetinin 
artması

D) Çöl iklim bölgelerinde tarım alanlarının dar ol-
ması

E) Çöllerde ulaşımda develerden faydalanılması

9. Aşağıda üç farklı bölgede doğal koşulların beşerî 
faaliyetler üzerindeki etkisine örnekler verilmiştir.

I. Sıcaklığın ve nemin fazla olması nedeniyle 
yerleşim yeri olarak daha çok yüksek kesimler 
tercih edilmektedir.

II. Sıcaklık yılın büyük bir bölümünde düşük oldu-
ğu için tarım sezonu oldukça kısadır.

III. Yıllık yağış miktarı yetersiz olduğu için yerleş-
meler daha çok akarsulara yakın kurulmuştur.

Y

Z
X

Buna göre yukarıdaki doğal koşulların etkile-
riyle haritada gösterilen X, Y ve Z alanları seçe-
neklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

X Y Z

A) I II III

B) I III II

C) III II I

D) III I II

E) II I III

10. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi doğal denge-
nin bozulmasında daha fazla etkiye sahiptir?

A) Sanayi Devrimi’yle fosil yakıt kullanımının art-
ması

B) Bataklık alanların kurutularak tarım alanına dö-
nüştürülmesi

C) Akarsular üzerinde barajların yapılması

D) Kıyı bölgelerde denizin doldurularak yerleşim 
alanına dönüştürülmesi

E) Denizlerde yanlış avlanmaların yaygın olması
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11. Aşağıdakilerden hangisi nüfus coğrafyasının 
yararlandığı bilim dallarındandır?

A) Demografi B) Limnoloji

C) Jeoloji D) Litoloji

E) Fizik

12. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi litosferde 
meydana gelen doğal olayları inceler?

A) Hidrografya B) Jeomorfoloji

C) Klimatoloji D) Biyocoğrafya

E) Kartoğrafya

13. • Hidroloji

• Limnoloji

• Potamoloji

Bu bilimler aşağıdaki coğrafya alt dallarından 
hangisine yardımcı olmaktadır?

A) Canlılar coğrafyası

B) Toprak coğrafyası

C) Sular coğrafyası

D) Nüfus coğrafyası

E) Sanayi coğrafyası

14. Aşağıda coğrafya bilimine yardımcı olan bazı bi-
limlerin inceleme alanları verilmiştir.

• Gölleri oluşum özelliklerine göre sınıflandırır.

• Taşların oluşumunu ve türlerini inceler.

• Toprak türlerinin dağılışını ve toprak oluşumu-
nu inceler.

• Yer altı sularının oluşumunu ve yapısını ince-
ler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bilimler-
den biri değildir?

A) Hidrojeoloji B) Limnoloji

C) Pedoloji D) Potamoloji

E) Litoloji

15. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın inceleme 
alanında yer almaz?

A) Ekvatoral iklim bölgesinde etkili olan doğal 
afetler

B) Kerpiç yapı malzemesinin dünyada kullanıldığı 
alanlar

C) İskandinav Yarımadası’nda nüfusun dağılışını 
etkileyen faktörler 

D) Yeryüzünde deniz turizminin geliştiği yerler 

E) Türkiye’de işsizliği önlemek için yapılması ge-
rekenler

16. Aşağıda coğrafyanın alt dallarından olan sular 
coğrafyasının (hidrografya) yararlandığı bilimler 
gösterilmiştir.

Limnoloji Hidroloji Potamoloji ?

Sular Coğrafyası

Buna göre “?” ile gösterilen yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

A) Jeoloji B) Oseonografya

C) Litoloji D) Kartografya

E) Meteoroloji
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17. I. Sıcaklık ve yağışın yıl boyunca yeterli olduğu 
alanlarda ağaçlar yaprağını dökmez.

II. Teak ağacı, muson iklim bölgesinde geniş ya-
yılım alanına sahiptir.

III. Çöl iklim bölgelerinde yağış miktarı düşük ol-
duğundan bu alanda yetişen bitkilerin kökleri 
suya ulaşabilmek için çok derinlere kadar iner.

IV. İlkbahardaki yağışlarla yeşerip yazın sararan 
bozkır bitki örtüsü, özellikle Asya’nın iç kesim-
leri başta olmak üzere orta kuşakta görülür.

Yukarıdakilerden hangilerinde coğrafyanın da-
ğılış ilkesinden yararlanılmıştır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

18. Coğrafya bilimi, fiziki ve beşerî coğrafya olmak 
üzere ikiye ayrılır. İnsan faaliyetlerini inceleyen 
bölüme “beşerî coğrafya” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşerî coğ-
rafyanın alt dallarından biri değildir?

A) Nüfus coğrafyası

B) Tarihî coğrafya

C) Biyocoğrafya

D) Yerleşme coğrafyası

E) Ulaşım coğrafyası

19. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın in-
celeme alanı içinde yer almaz?

A) İç kuvvetlerin yer şekillerinin oluşumuna olan 
etkisi

B) Fay hatlarının yeryüzündeki dağılışı

C) Maden ocağının işletilmeye açılmasında etkili 
olan unsurlar

D) Toprakların oluşumu üzerinde etkili olan unsur-
lar

E) Sürekli rüzgârların yarım kürelerde esiş yönleri

20. Coğrafyanın alt dalı ve coğrafyaya yardımcı 
olan bilim dalıyla ilgili yapılan aşağıdakiler eş-
leştirmelerden hangisi yanlıştır?

Coğrafyanın Alt 
Dalı 

Yardımcı Bilim 
Dalı

A) Klimatoloji Fizik

B) Biyocoğrafya Biyoloji

C) Hidrografya Hidroloji

D) Jeomorfoloji Litoloji

E) Nüfus coğrafyası Limnoloji

21. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağ’da yaşamış 
Osmanlı coğrafyacılarından biri değildir?

A) Seydi Ali Reis

B) İbn Batuda

C) Piri Reis

D) Evliya Çelebi

E) Katip Çelebi

22. • 1470-1554 yılları arasında yaşamış ünlü Türk 
denizcisidir.

• Kitab-ı Bahriye adlı eseri bulunur.

• Atlas Okyanusu, İber Yarımadası, Afrika’nın 
batısı ile Amerika’nın doğu kıyılarını kapsayan 
haritası bulunur.

Bazı özellikleri verilen bu bilim insanı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Piri Reis B) Evliya Çelebi

C) Seydi Ali Reis D) Biruni

E) Amasyalı Strabon
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23. (I) Yeryüzünün bazı alanlarının tasvir edilmesi ve 
bazı yerlerin haritalarının çizilmesi, eski çağlardaki 
coğrafya ile ilgili başlıca çalışmalardır. (II) Çatalhö-
yük’ü ve Babil’i gösteren haritalar, bilinen en eski 
haritalardır. (III) Coğrafyanın bilimsel olarak ele 
alınması Orta Çağ’da başlamıştır. (IV) Aristoteles 
Ay tutulması sırasında Ay’ın üzerine düşen göl-
gesinden yola çıkarak Dünya’nın şeklinin yuvarlak 
olduğunu ileri sürmüştür. (V) Eratosthenes, Dün-
ya’nın çevresini MÖ 240’ta ölçerek tarihe geçmiş-
tir.

Coğrafyanın gelişimi ile ilgili verilen numara-
lanmış bilgilerden hangisinde bir yanlışlık ya-
pılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

24. Coğrafya kavramını ilk kez kullanan bilim insa-
nı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batlamyus B) Carl Ritter

C) James Cook D) Aristoteles

E) Eratosthenes

25. Coğrafya bilimine katkı sağlamış aşağıdaki 
bilim insanlarından hangisi Orta Çağ’da yaşa-
mıştır?

A) El-Biruni

B) Evliya Çelebi

C) Aristoteles

D) Carl Ritter

E) Alexander Von Humboldt

26. Beşerî coğrafyanın kurucusu olarak kabul edi-
len bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) James Cook

B) Carl Ritter

C) Eratosthenes

D) Aristoteles

E) Alexander Von Humboldt

27. Aşağıda yapılan bilim insanı ile eser eşleştir-
melerinden hangisi yanlıştır?

A) Evliya Çelebi - Seyahatname
B) Kâtip Çelebi - Cihannüma
C) İbn Haldun - Mukaddime
D) Alexander Von Humboldt - Cosmos
E) Birüni - Rıhlet-ü İbn Battüta

28. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da coğrafya 
bilimine katkıda bulunmuş bilim insanlarından 
biri değildir?

A) James Cook B) Thales 

C) Eratosthenes D) Strabon

E) Aristoteles

29. I. Alexander Von Humboldt

II. Carl Ritter

III. Ferdinand Macellan

IV. Marco Polo

Yukarıdaki bilim insanlarından hangileri mo-
dern coğrafyanın kurucularındandır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV
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30. Deri üzerine çizilmiş 70 haritadan oluşan ve 
Yeni Çağ’ın en önemli eserlerinden olan ilk 
modern dünya atlasını aşağıdaki bilim insanla-
rından hangisi çizmiştir?

A) Ortelius

B) Piri Reis

C) Evliya Çelebi

D) İbn Batuta

E) El-Biruni

31. (I) Orta Çağ’dan Yeni Çağ’a geçiş döneminde-
ki Rönesans Hareketleri, Avrupa’da bilimin tekrar 
gelişmeye başlamasında etkili olmuştur. (II) Yeni 
Çağ’da Çin ve Hindistan gibi Uzak Doğu ülkele-
rinin zenginliklerine ulaşma ve bu zenginlikleri ele 
geçirme arzusuyla uzun mesafeli deniz seyahat-
leri yapıldı. (III) Bu seyahatler etkisiyle o zamana 
kadar bilinmeyen yeni yollara ve kara parçalarına 
ulaşılmıştır. (IV) Coğrafi keşiflerin başlamasında 
Katip Çelebi, Evliya Çelebi ve Piri Reis’in yaptı-
ğı seyahatların etkisi fazla olmuştur. (V) Coğrafi 
Keşifler sonrası başlayan sömürgecilik faaliyetleri 
yeni keşifleri de beraberinde getirmiş, bu keşifler-
den elde edilen bilgiler ise coğrafya biliminin geliş-
mesinde rol oynamıştır.

Yukarıda Yeni Çağ’da coğrafyanın gelişimiy-
le ilgili verilen bilgilerden hangisinde bir bilgi 
yanlışlığı yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

32. Aşağıda Alexander Von Humboldt ile ilgili veri-
len bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Evrenin betimlemesini yaptığı beş ciltlik Kos-
mos adlı eseri vardır.

B) 3600 bitki ve çok sayıda hayvan türünün bilim-
sel tanımlamasını, çizimleri ile birlikte yapmış-
tır.

C) Fiziki coğrafyanın modern anlamda kurucusu-
dur.

D) Çeşitli biyolojik ve coğrafik yapıya adı en çok 
verilen bilim insanıdır.

E) Dünya haritası çizmiştir.

33. • Bilimsel coğrafyanın temellerini atan kişi olarak 
kabul edilir. Genel Coğrafya adlı eseri, coğraf-
ya bilimine önemli katkılar sağlamıştır.

• Aynı zamanda matematikle de ilgilenen bu 
bilim insanı, Mir’at-ül Memalik adlı eserini şiir 
şeklinde yazmıştır.

• Coğrafya ilminde Tarihî Esaslar ve Mukayeseli 
Genel Coğrafya adlı eseri yazmıştır.

• Geographika adlı eserin sahibidir. Dünya’nın 
çevresini gerçeğe çok yakın olarak hesapla-
mıştır.

Bu bilgilerle aşağıdaki bilim insanları eşleştiril-
diğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Bernhard Varenius

B) Eratosthenes

C) Seydi Ali Reis

D) Carl Ritter

E) Aristoteles
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