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Adı : ...................................

Soyadı : ...................................

Biyoçeşitlilik ve Madde Döngüleri

1. Biyosferin coğrafi özellikler açısından dünyanın her 
yerinde aynı olmaması, bitki ve hayvan türlerinin yer-
yüzüne dağılışında farklılıklara neden olmuştur. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitli-
liğin yeryüzüne dağılışına etki eden doğal fak-
törlerden biri değildir? 

A) İklim  B) Yer şekilleri

C) Sular  D) Toprak 

E) Nüfus ve yerleşme 

2. Doğadaki karbonun azalmasında;

I. fosil yakıtların yanması,

II. kireç taşının ayrışması,

III. fosil yakıtların oluşumu

olaylarından hangileri etkili olur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

3. Aşağıda dünya biyom haritası verilmiştir. 

Tropikal yağmur ormanları
Savan
Çöl
Yüksek dağlık alanlar

Kutup
Çalı
Ilıman çayırlar
Su biyomları

Ilıman yaprak döken ormanlar İğne yapraklı
ormanlarTundra

Bu harita incelendiğinde aşağıdaki yorumlar-
dan hangisi çıkarılamaz? 

A) Amazon Havzası’nda tropikal yağmur ormanları 
biyomu bulunur. 

B) Grönland Adası’nda tundra ve kutup biyomu 
bulunur. 

C) Japonya’da savan biyomu bulunur. 

D) Şili’de çalı biyomunun bulunduğu yerler vardır. 

E) İskandinavya’da iğne yapraklı orman ve tundra 
biyomu bulunur. 

4. Aşağıdaki haritada bir biyomun yeryüzündeki da-
ğılışı gösterilmiştir. 

Bu biyomun özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 

A) Kahverengi bozkır topraklar üzerinde gelişim 
gösterir.

B) 15-25° kuzey ve güney enlemleri arasında yer 
alır. 

C) Geniş yapraklı ormanlardan oluşur. 

D) Faunasında vaşak, geyik, ayı gibi türler bulu-
nur. 

E) Kışları ılık, yazları kurak geçen iklim bölgele-
rinde görülür. 

5. Biyoçeşitlilik bir ekosistem ya da biyosferin tama-
mında bulunan tüm yaşam formlarının çeşitliliğidir. 
Biyoçeşitliliğin tüm ögeleri birbirleriyle etkileşim 
hâlindedir. Ekosistemi oluşturan unsurlardan biri-
nin zarar görmesi tüm canlıların bu durumdan etki-
lenmesine neden olur. 

Buna göre; 

I. bataklıkların kurutulması, 

II. deltalarda tarım yapılması, 

III. kimyasal gübre kullanımının artması 

durumlarından hangileri biyoçeşitlilik üzerinde 
olumsuz etkiye sahiptir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III



Biyoçeşitlilik ve Madde Döngüleri

6. Aşağıda bir madde döngüsünün görseli verilmiştir.

 

Bu madde döngüsünün bozulmasında aşağı-
dakilerden hangisi en fazla rol oynar? 

A) Ekoturizm faaliyetlerinin yapılması

B) Kırdan kente göçlerin artması

C) Yenilenebilir enerji kaynağı kullanılması

D) Tarım alanlarının daralması 

E) Hızlı sanayileşmenin olması

7. Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki bitki ve hayvan türleri ile 
mikroorganizmaların sayısı ve bu canlıların birbir-
leriyle olan ilişkileridir. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde biyoçe-
şitlilik daha azdır?

A) Mercan resifleri B) Kutuplar  

C) Akarsu vadileri  D) Çalılıklar

E) Yağmur ormanları  

8. Biyoçeşitlilik konusunda araştırma yapan bir bilim 
insanı; araştırma alanında bozayı, sincap, sansar, 
geyik, çakal, tilki, kartal, karaca, köstebek, gelincik, 
tavşan, yılan gibi hayvan türleri ile orman altı flora-
sı zengin olan ve sonbaharda yapraklarını döken 
ağaçlardan oluşan ormanların yaygın olduğunu 
gözlemlemiştir. 

I

II

III

IV

V

Bu bilgiye göre araştırmacının haritada numa-
ralanmış alanların hangisinde gözlem yaptığı 
söylenebilir?

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

9. Biyoçeşitliliğin yeryüzüne dağılışında insan faali-
yetlerinin etkisi büyüktür. 

Buna göre aşağıdaki dönemlerden hangisinin 
başlamasıyla insanın biyoçeşitliliğin yeryüzü-
ne dağılışındaki etkisi diğerlerinden daha fazla 
olmuştur? 

A) Neolitik Çağ B) Sanayi Devrimi 

C) Paleolitik Çağ D) Coğrafi Keşifler 

E) Maden çıkarımı 

10. Aşağıdaki haritada dört farklı biyom bölgesi gös-
terilmiştir. 

Bu biyom bölgeleri ile aşağıda verilen özellikler 
eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? 

A) Faunasını kutup ayısı, kutup tilkisi, fok gibi tür-
ler oluşturur. 

B) Florasını iğne yapraklı ormanlar, alpin çayırlar, 
gibi türler oluşturur. 

C) Faunasını yunus, balina, midye, yengeç, deni-
zanası, ahtapot, denizyıldızı, hayvansal plank-
tonlar ve balık türleri oluşturur. 

D) Orman altı florası bakımından yeryüzünün en 
zengin ormanlarına sahiptir.

E) Ilık ve yağışlı geçen kışlarla, sıcak ve kurak 
geçen yazlara uyum sağlayan bodur ağaç ve 
çalılar yaygındır.
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Ekosistemin Unsurları • Su Ekosistemleri *

1. Ekosistem, biyosferde birbirleriyle sürekli etkileşim 
hâlinde olan canlı unsurlar ile bu canlıları saran 
cansız unsurlardan oluşur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekosistemi 
oluşturan fiziksel unsurlardan biri değildir? 

A) Işık B) Rüzgâr C) Nem  

D) Yağış E) Su 

2. I. Göl

II. Dağ

III. Bataklık 

Yukarıdaki unsurlardan hangileri bir ekosistem 
oluşturur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III 

3. Ekosistemde besin piramidinin beslenme basa-
maklarında üst düzeye çıkıldıkça enerji miktarı 
azalır.

Buna göre okyanus ekosistemindeki besin pi-
ramidi düşünüldüğünde aşağıdakilerin hangi-
sinde enerjinin daha fazla olduğu söylenebilir? 

A) Balina B) Fok  C) Ahtapot

D) Karides  E) Bitkisel plankton 

4. Türkiye’deki sulak alanlar biyoçeşitlilik açısından 
oldukça zengindir.

I

IV
V II III

Buna göre önemli sulak alanlardan biri olan ve 
Türkiye’nin “kuş cenneti” olarak da bilinen göl 
haritada numaralanmış alanların hangisinde 
yer alır? 

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

5. Ekosistemi oluşturan unsurlar, canlı ve cansız un-
surlar olarak ikiye ayrılır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekosistemi 
oluşturan cansız unsurlardan biri değildir? 

A) Ayrıştırıcılar 

B) Protein 

C) Karbonhidrat 

D) Vitamin 

E) Oksijen 

6. I. Akarsu

II. Deniz 

III. Göl 

IV. Bataklık 

Yukarıdakilerden hangileri karasal su ekosis-
temleri arasında yer almaz? 

A) Yalnız II B) Yalnız IV C) II ve IV

D) I, III ve IV E) II, III ve IV

7. Aşağıda topoğrafya haritası verilmiş olan yörede 
bulunan akarsuyun havzası numaralanmıştır.

I

II

III

IV

Deniz

V

Buna göre haritada akarsuyun havzasında nu-
maralanmış bölümlerin hangisinde biyoçeşitli-
lik en fazladır? 

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

* Coğrafya-2 konusudur.



Ekosistemin Unsurları • Su Ekosistemleri

8. Sulak alanlarda;

I. yosun, 

II. saz,

III. nilüfer

bitkilerinden hangileri hâkim bitki örtüsünü 
oluşturur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III 

9. Ramsar Sözleşmesi’ne göre sulak alanlar; çekil-
miş hâlde ve derinliği 6 metreden az olan doğal 
veya yapay; devamlı veya geçici; tatlı, acı veya 
tuzlu; durgun veya akıntılı bütün suların yanı sıra 
bataklık, sazlık ve turbalık alanlar ile denizlerin gel-
git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi 
geçmeyen derinlikteki kısımlarını kapsamaktadır. 
Türkiye’nin de taraf olduğu sözleşme kapsamın-
da sulak alanların korunması ve akılcı kullanımı 
hedeflenmektedir. Bu hedeflerin gerçekleşmesine 
yönelik Türkiye’de on dört adet Ramsar Alanı bu-
lunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisinin Ramsar Sözleşme-
si’ne göre korunma statüsünde olduğu söyle-
nemez? 

A) Göksu Deltası

B) Burdur Gölü

C) Asi Nehri 

D) Kızören Obruğu

E) Yumurtalık Lagünü

10. Akıntılı su kütlelerine sahip akarsu ekosistemlerin-
de yeryüzü şekilleri ve suyun akış hızı biyoçeşitli-
liği etkilemektedir. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde biyoçe-
şitlilik daha fazladır? 

A) Gediz Deltası

B) Kızılırmak’ın yukarı çığırı 

C) Fırat Nehri’nin kaynak noktası 

D) Büyük Menderes’in orta çığırı 

E) Aras ve Kura nehirlerinin su bölümü çizgisi 

11. Milyonlarca yıllık ekosistemler olan okyanus ve 
denizler, biyoçeşitliliğin çok zengin olduğu alanlar-
dır. Deniz altı araştırmalarına ömrünü adayan bilim 
insanı Jacques Cousteau, “denizlerdeki yaşamın 
son yirmi yılda %40’tan fazlasını yitirdiğini” iddia 
etmiştir. 

Denizlerdeki yaşamın son yıllarda azalmasında 
aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerinden 
daha fazladır? 

A) Organik atıklar 

B) Petrol atıkları

C) Avlanma 

D) Biyokaçakçılık 

E) Küçük balıklarla beslenen büyük balıklar

12. Türkiye’deki sulak alanlar, birçok tehditle karşı kar-
şıyadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tehditlerden biri 
değildir? 

A) Sulak alanların drene edilerek tarıma açılması

B) Göçmen kuş popülasyonunun artması 

C) Kaçak avlanmanın yaygın olması 

D) Bataklıkların kurutulması 

E) Tarım alanlarında kimyasal atıkların suya ka-
rışması
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1. Ekstrem doğa olayları oluşum kökenlerine göre 
astronomi, meteoroloji-hidrometeoroloji ve jeolo-
ji-jeomorfoloji olmak üzere üç gruba ayrılabilir.

Buna göre aşağıdaki ekstrem olaylardan han-
gisinin kökeni diğerlerinden farklıdır? 

A) Kuraklık B) Taşkın 

C) Tsunami D) Tropikal siklon 

E) Fırtına

2. Aşağıdakilerden hangisi doğadaki ekstrem 
olaylardan biri değildir? 

A) Meteor düşmesi 

B) Şiddetli kuraklık 

C) Göl sularının çekilmesi 

D) Okyanus akıntıları 

E) Büyük kütle hareketleri 

3. Ekstrem olaylar, bir yerde o güne kadar görülme-
yen ya da çok nadir görülen doğa olaylarıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi meteorolojik kökenli 
ekstrem olaylardan biridir?  

A) 1908’de Sibirya’nın Tunguska bölgesine me-
teor düşmesi sonucunda, yerleşimin yoğun ol-
maması sayesinde bilinen bir can kaybı olmasa 
da 2000 kilometrekarelik bir ormanlık alan yok 
olmuştur.

B) 1815’te Tambora Dağı’ndaki volkanik patlama 
sonucunda ortaya çıkan toz ve kül bulutlarının 
etkili olduğu bölgelerde bir yıl sonra çok soğuk 
bir yaz mevsimi yaşanmıştır. 

C) Japonya’da 2011’deki deprem sonrasında mey-
dana gelen tsunami, Honshu Adası’nın kuzey-
doğu kıyılarını en ağır hasarı verecek şekilde 
etkilemiştir. 

D) Sahal Bölgesi’nde 1970’lerden itibaren kuraklı-
ğın etkilediği alanlarda tarımsal verimlilik düş-
müş, böcek istilaları ve salgın hastalıklar gibi 
nedenlerle milyonlarca kişi yaşamını yitirmiştir.

E) 2010 yılında Haiti’de meydana gelen 7 büyük-
lüğündeki depremde resmî rakamlara göre 316 
bin kişi hayatını kaybetmiş, 300 bin kişi yara-
lanmıştır.

4. Aşağıdaki haritada 2010 yılında İzlanda’da buzul 
altındaki Eyjafiallajokull volkanının Avrupa üzerin-
deki etkilediği alanlar gösterilmektedir.

0 250 500 km

Volkan küllerinin etkilediği alan

Haritada gösterilen bölgede volkan küllerinin 
aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söy-
lenemez?

A) Hava ulaşımının aksaması

B) Ticaretin olumsuz etkilenmesi 

C) Salgın hastalıkların artması

D) Ekonominin zarar görmesi 

E) Turizmin zarar görmesi 

5. Alışılmışın dışında olan ve çok nadir görülen doğa 
olaylarına ekstrem doğa olayları adı verilir. 

Aşağıdaki ekstrem olaylardan hangisinin jeo-
lojik kökenli olduğu söylenebilir? 

A) Volkanizma B) Meteor düşmesi 

C) Kuraklık  D) Tropikal siklon 

E) Sel

6. Yağışların uç değerlerde olması dünyada sellerin 
oluşumunda en çok etkili olan faktördür. 

Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde sel-
lerin etkisinin daha sınırlı olduğu söylenebilir? 

A) Meksika   B) Hindistan  C) Bangladeş 

D) Çin  E) Mısır

Ekstrem Doğa Olayları



7. I

II

III

IV

V

Ekstrem olaylardan biri olan aşırı soğuklar ha-
ritada numaralanmış bölgelerin hangisindeki 
beşerî ve ekonomik etkinlikler üzerinde olum-
suz etkiye yol açmaz? 

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

8. Tropikal siklonlar; tropikal kuşaktaki okyanuslarda 
oluşan, saatte 118 kilometre ve daha fazla hızla 
kendi etrafında dönerek esen rüzgârlardır. 

I

II

III

IV
V

Buna göre haritada numaralanmış bölgelerin 
hangisinde tropikal siklonlar daha fazla etkili 
olmaktadır? 

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

9. Kuraklık çok yavaş gelişen ancak etkisi fazla olan 
bir olaydır.

I

II III
IV

V

Haritada numaralanmış bölgelerden hangisinin 
günümüzde şiddetli kuraklık riskiyle karşı kar-
şıya olduğu söylenemez? 

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

10. Aşağıdakilerden hangisi kuraklığın doğal or-
tam üzerindeki etkilerinden biridir? 

A) Erozyon 

B) Göç 

C) Kıtlık 

D) Salgın hastalıklar 

E) Tarımsal üretimde azalma 

11. Depremler, volkanik faaliyetler, kütle hareketleri ya 
da meteor düşmesi gibi olaylar okyanuslarda tsu-
namilerin oluşmasına neden olabilir. 

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin 
tsunamilerden daha az etkilenmesi beklenir? 

A) Japonya B) Endonezya C) Hindistan 

D) Norveç E) ABD 

12. Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunun bir 
parçasının yer çekiminin etkisiyle kütle hâlin-
de yamaç boyunca hareket etmesi sonucunda 
gerçekleşen kütle hareketleri arasında yer alır? 

A) Deprem B) Lahar akıntısı

C) Sel D) Aşırı sıcaklık

E) Heyelan 

13. • Kütle hareketleri 

• Meteor düşmesi 

• Ekstrem sıcaklar 

• Sel ve taşkınlar 

Yukarıdaki ekstrem olaylar, oluşum kökenleri-
ne göre eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? 

A) Hidrometeoroloji kökenli ekstrem olaylar

B) Meteoroloji kökenli ekstrem olaylar 

C) Jeomorfoloji kökenli ekstrem olaylar 

D) Jeoloji kökenli ekstrem olaylar 

E) Astronomi kökenli ekstrem olaylar

Ekstrem Doğa Olayları
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1. Orta Asya’daki Aral Gölü’nü besleyen akarsular, 
Sovyetler Birliği Dönemi’nde pamuk tarlalarının 
sulanmasında kullanıldı. Kaynaklarından yoksun 
kalan göl hızla küçüldü. Kuruyan göl, yerini kumlu, 
tozlu bir göl tabanına bıraktı.

Aşağıdakilerden hangisinin Aral Gölü’nün ku-
ruması sonucunda meydana geldiği söylene-
mez? 

A) Kalan göl sularının aşırı tuzlanması

B) Gölde gemi ulaşımının sona ermesi 

C) Göldeki planktonların artması 

D) Uçan tozların insanlarda solunum hastalıkla-
rına yol açması 

E) Tarım alanlarının tuzlu kumlarla kaplanarak ve-
rimsizleşmesi 

2. Güneş’ten gelen kısa dalga boylu ışınlar yeryüzü 
tarafından soğurulduktan sonra uzun dalga boylu 
ısı enerjisi olarak geri salınır. Uzun dalga boylu ısı 
enerjisinin atmosferdeki ----, ----, ----, ---- gibi 
sera gazları tarafından soğurularak atmosferi ısıt-
masına atmosferin sera etkisi adı verilir. 

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki 
gazlardan hangisinin getirilmesi doğru olmaz? 

A) su buharı B) karbondioksit 

C) oksijen  D) metan

E) azotoksit

3. Küresel iklim değişimi, insanların atmosferdeki 
kimyasalların dengesini bozması ve atmosferin 
sera etkisine müdahalesi ile gerçekleşmiştir. 

Buna göre aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin 
küresel iklim değişimini hızlandırması beklen-
mez? 

A) Petrol kullanımı B) Sanayi atıkları 

C) Hızlı şehirleşme  D) Azotlu gübreler 

E) Güneş enerjisi 

4. Tüm insanları ve geleceğimizi ilgilendiren küresel 
iklim değişimi konusunda pek çok çalışma yapıl-
ması gerekmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi küresel ik-
lim değişikliğini yavaşlatmaya ve olumsuz et-
kilerini azaltmaya yönelik önleyici çalışmalar-
dan biri değildir? 

A) Enerji verimliliği çalışmalarının yapılması

B) Geri dönüşüm uygulamalarının artırılması

C) Fosil yakıt kullanımının artırılması 

D) Ormanların korunması 

E) Karbon salınımının azaltılması

5. Küresel iklim değişimi ile mücadelede önemli 
bir etkiye sahip olan Kyoto Protokolü’nde,

I. Ülkeler sera gazı salınımını 1990 yılı seviyesi-
nin %5 altına çekecektir. 

II. Yenilenebilir enerji kaynakları yerine fosil ya-
kıtlar kullanılacaktır. 

III. Az enerji tüketen sistemlere geçilecektir.

maddelerinden hangilerinin yer aldığı söylene-
mez? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

6. Atmosfere salınan karbondioksidin ekonomik 
sektörlere ve kullanım alanlarına göre oransal 
dağılımı göz önünde bulundurulduğunda aşa-
ğıdakilerden hangisinin payının daha fazla ol-
duğu söylenebilir? 

A) Madencilik 

B) Ulaşım 

C) Turizm 

D) Elektrik üretimi ve ısınma 

E) Binalarda elektrik tüketimi

7. Biyoçeşitliliğin azalmasında; 

I. buzulların erimesi,

II. okyanus sularının asitleşmesi,

III. sulak alanların kurutulması

faktörlerinden hangileri etkilidir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III

Küresel İklim Değişimi *

* Coğrafya-2 konusudur.



8. Küresel iklim değişiminin dünyanın farklı yerlerinde 
farklı etkileri olacaktır. Bu etkilerden biri de kuraklıktır.

II

III

I

IV

V

 

Haritada numaralanmış alanların hangisinde 
küresel ısınma sonucunda kuraklığın diğerle-
rinden daha fazla olacağı söylenebilir? 

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

9. Çölleşme; kurak, yarı kurak iklim bölgelerinde ara-
zinin yağış alma, su tutma kapasitesinin azalması 
ve doğal bitki örtüsünün tahrip olarak toprak eroz-
yonunun yaşanmasıdır. Kısacası çölleşme, topra-
ğın susuzlaşması ve çoraklaşmasıdır.

Buna göre çölleşmenin önlenmesi için yapı-
labilecek çalışmalar arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz?

A) Bilimsel ölçütlere göre arazi kullanım planları-
nın yapılması

B) Nadas uygulamalarının yaygınlaştırılması 

C) Damla sulama yönteminin yaygınlaştırılması 

D) Mera ve otlakların aşırı otlatmaya karşı korun-
ması

E) Doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması

10. Aşağıdaki görselde mercanların ölümü sonucunda 
beyazlaşan mercan resifleri verilmiştir. 

Mercan kayaların beyazlaşmasına neden olan 
temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Küresel ısınma

B) Asit yağışları 

C) Deniz seviyesinin yükselmesi

D) Volkanik olaylar 

E) Tsunami

11. Dünya nüfusunun yaklaşık %20’si kıyı bölgelerde 
yaşamaktadır. Bilim insanlarınca deniz seviyesin-
deki yükselmenin ve fırtınalarla birleşen suların, 
kıyı bölgelerinde yaşayan insanlar için büyük tehli-
ke yaratacağı öngörülmektedir.

Aşağıdaki şehirlerin hangisinde bu tehlikenin 
diğerlerinden daha az olduğu söylenebilir? 

A) Şanghay B) New York C) Tokyo

D) Sidney E) Moskova 

12. Küresel iklim değişiminin gözlenen ve öngö-
rülen etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi 
yer almaz? 

A) Depremlerin artması 

B) Şiddetli yağış sıklığının artması

C) Sellerin artması 

D) Tarımsal üretimin düşmesi 

E) Kutup ekosisteminin bozulması 

13. 

I

II

III
IV V

Haritada numaralanmış bölgelerden hangisinin 
sanayi faaliyetlerinin gelişmemesine bağlı ola-
rak küresel ısınmadaki etkisinin diğerlerinden 
daha az olduğu söylenebilir? 

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

Küresel İklim Değişimi
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1. 1955’te binde on dört civarında olan nüfus artış 
hızı, 1960’ta binde dokuza düşen Japonya’daki do-
ğal nüfus artış hızı, sonraki süreçte hızla düşmüş 
ve eksi değerlere inmiştir.

Japonya’da nüfus artış hızının bu şekilde de-
vam etmesi durumunda aşağıdakilerden han-
gisinin meydana gelmesi beklenir? 

A) Kadın ve erkek nüfus miktarı arasındaki farkın 
artması  

B) Alt yapı sorunlarının ortaya çıkması 

C) Zorunlu demografik yatırımların artması 

D) Yaşlı nüfus oranının artması

E) Ortanca yaşın düşmesi 

2. Sahip olunan kaynaklara oranla nüfusun az olduğu 
ya da ekonomik büyümeye oranla nüfus artış hızı-
nın düşük olduğu yerlerde nüfus artış hızını yük-
seltmeyi amaçlayan politikalar uygulanmaktadır. 

I

V

II III

IV

Buna göre haritada numaralanmış ülkele-
rin hangisinde nüfus artış hızını yükseltmeyi 
amaçlayan politikalar uygulanmaktadır? 

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

3. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde mevcut nüfu-
su koruma ve nitelik yönünden iyileştirmeyi 
amaçlayan politikalar uygulanmaktadır?

A) Meksika B) Çin C) Japonya 

D) Kanada  E) Almanya 

4. Bazı ülkelerde nüfus artış hızı oldukça düşük se-
viyelerdedir. Demograflara göre bu ülkelerde etkin 
nüfus politikalarının geliştirilememesi hâlinde nü-
fus miktarları azalacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edi-
len ülkelere örnek gösterilebilir? 

A) Brezilya B) Pakistan C) Türkiye 

D) Fransa E) Arjantin 

5. Geçmişten günümüze nüfusa yönelik birbirinden 
farklı uygulamaların görüldüğü Japonya’da nüfus 
politikaları üç dönem hâlinde incelenebilir. 

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Japonya’da 
diğerlerinden farklı bir dönemde gerçekleşmiş-
tir? 

A) Evliliklerin teşvik edilmesi 

B) Çocuk sahibi olan ailelere çocuk yetiştirme ko-
nusunda danışmanlık hizmeti sağlanması 

C) Doğum oranlarının artırılmasının amaçlanması 

D) Sıkı bir aile planlamasının uygulanması 

E) Nüfusu artırıcı politika uygulanması 

6. Aşağıda bir ülkenin nüfus piramidi verilmiştir. 
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Aşağıdakilerden hangisi bu ülkenin uyguladığı 
nüfus politikasının özelliklerinden biridir? 

A) Nüfus artış hızını artırmayı hedefler.

B) Çok çocuklu ailelere sosyal yardımı teşvik eder. 

C) Doğum kontrol uygulamalarını destekler. 

D) Aileleri üçten fazla çocuk yapmaya teşvik eder. 

E) Nüfusun niceliğini artırmayı hedefler. 

Ülkelerin Nüfus Politikaları 



7. Aşağıdaki tabloda Rusya’da bazı yıllara ait doğum 
ve ölüm oranları ile doğal nüfus artış hızı verilmiştir. 

Yıllar
Doğum Oranı 

(binde)
Ölüm Oranı 

(binde)
Doğal Nüfus 
Artışı (binde)

1910 43,9 27,2 16,7
1926 44,7 21,3 23,4
1940 33 20,6 12,4
1950 26,9 10,1 16,8
1960 23,2 7,4 15,8
1970 14,6 8,7 5,9
1980 15,9 11 4,9
1990 13,4 11,2 2,2
2000 8,7 15,4 –5,5
2008 12,4 14,2 –1,8
2015 18 13 5

Bu tabloya göre aşağıdaki sonuçlardan hangi-
sine ulaşılamaz? 

A) 1940 ile 1950 yıllarında doğum oranları, ölüm 
oranlarından fazladır.

B) Nüfus artış hızı dalgalanma gösterir. 

C) 1910 yılında ölüm oranı en yüksektir. 

D) Doğum ve ölüm oranları arasındaki fark, 2008 
yılında negatiftir.

E) 1926 yılında hem doğum hem de ölüm oranı 
artmıştır. 

8. Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin nüfus projeksiyonu 
verilmiştir. 
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Bu grafik göz önünde bulundurulduğunda aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Nüfus artış hızı sürekli yükselecektir. 

B) 2045 yılında nüfus 95 milyonu aşacaktır. 

C) Nüfus artış hızı önce gerileyecek, sonra arta-
caktır. 

D) 2075’teki nüfus yoğunluğu, 2050’den az ola-
caktır. 

E) 2050 yılına kadar göçler artacak, sonra azala-
caktır. 

9. Türkiye’de 2050 yılına gelindiğinde aşağıdaki-
lerden hangisinin artacağı söylenemez? 

A) Yaşlı nüfus oranı 

B) Ortanca yaş 

C) Nüfus artış hızı 

D) Ortalama yaşam süresi 

E) Gelişmişlik seviyesi 

10. Cumhuriyet’ten günümüze kadar nüfusla ilgili de-
ğişim süreci incelendiğinde Türkiye’de nüfus ar-
tış hızına yönelik uygulanan nüfus politikalarının 
dört dönem hâlinde ele alındığı görülebilir. Bunlar;  
1923-1965 Dönemi, 1965-1980 Dönemi ve 1980-
2005 Dönemi ve 2005’ten sonrası olarak incelenir. 

Aşağıdakilerden hangisi nüfusla ilgili Türkiye’de 
2005’ten sonra yapılan uygulamalardan biridir? 

A) Doğum izinlerinin artırılması 

B) Kürtajın yasaklanması

C) Nüfus Planlaması Kanunu’nun çıkarılması 

D) Evlilik yaşının düşürülmesi 

E) Aile planlaması yapılması

11. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını dü-
şürmeye yönelik politika uygulayan ülkelerin 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Ortalama yaşam süresi kısadır. 

B) Doğal nüfus artışı fazladır. 

C) Sosyoekonomik gelişmişlik seviyesi düşüktür. 

D) Yaşlı nüfus oranı fazladır. 

E) İş gücü potansiyeli fazladır.

12. Aşağıdaki ülkelerden hangisi uzun yıllar tek 
çocuk politikası uygulamıştır? 

A) Japonya  B) Hindistan  C) Kuzey Kore

D) Rusya  E) Çin

Ülkelerin Nüfus Politikaları 
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1. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak 
gösterilmiştir.

I

II
III

IV V

Şehirsel yerleşmelerin ilk olarak görüldüğü 
alanlar göz önünde bulundurulduğunda, hari-
tada numaralanmış yerlerin hangisinde ilk şe-
hirlerin kurulduğu söylenemez? 

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

2. Şehirlerin hem oransal hem de işlevsel anlam-
da hızlı bir değişim sürecine girmesi aşağıdaki 
dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir? 

A) Sanayi Devrimi  B) II. Dünya Savaşı 

C) Coğrafi Keşifler  D) Tarım Devrimi 

E) Neolitik Çağ 

3. • Küresel bir güce sahiptir.

• Buckingham Sarayı ve Saint Paul Katedrali gibi 
turistik mekânlar yer alır. 

• Önemli bir ulaşım ve finans merkezidir. 

Bazı özellikleri verilen bu şehir aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) New York  B) Montreal  C) Paris 

D) Londra  E) Berlin 

4. • “Doğunun başkenti” anlamını taşımaktadır. 

• Büyük bir limana sahiptir. 

• Dünyanın en kalabalık ve en gelişmiş şehirle-
rindendir. 

• Dünyanın en büyük borsalarından birine sahiptir. 

• Teknoloji ve sanayi merkezidir. 

Bazı özellikleri verilen şehir aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Pekin  B) Tokyo  C) Sidney 

D) Roma  E) Monaco 

5. İdari şehirler; bir ülkenin, bölgenin ya da uluslara-
rası bir kuruluşun yönetim merkezinin bulunduğu 
şehirlerdir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin idari şe-
hirlerden biri olduğu söylenemez?

A) Brüksel B) Washington C) Barselona 

D) Ottawa E) Moskova

6. Dinî şehirler, bir veya birden fazla dinî inancın 
merkezi ya da kutsal değerlere ve mekânlara sahip 
olan şehirlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin dinî şe-
hirlerden biri olduğu söylenemez? 

A) Medine B) Kudüs C) Roma 

D) Cannes E) Lhasa

7. Askerî şehirler, gelişiminde stratejik öneme sahip 
bölgelerin veya askerî eğitim birliklerinin etkili ol-
duğu şehirlerdir. 

Buna göre küresel bir askerî örgüt olan  
NATO’nun merkezi aşağıdaki şehirlerden han-
gisinde yer alır? 

A) New York B) Brüksel C) Berlin 

D) Paris E) Moskova 

8. Liman şehirleri; hinterlandı geniş, önemli koy ve 
körfezlere sahip olan, ticaretin genellikle liman 
aracılığıyla yapılması sonucu gelişen şehirlerdir.

Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin li-
man fonksiyonu bulunduğu söylenemez? 

A) Rotterdam B) Oxford C) Hamburg

D) Marsilya E) Singapur

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi • Şehirlerin Etki Alanları



9. Aşağıdakilerden hangisi önemli Türk-İslam şe-
hirlerinden biri değildir? 

A) Abu Dabi B) Taşkent C) Fergana

D) Buhara E) Semerkant

10. Ulusal ve uluslararası ticaret, borsa, bankacılık, 
sigortacılık, ulaşım gibi ekonomik faaliyetlerin yü-
rütüldüğü şehirler küresel etkiye sahiptir. 

I

IV

II III
V

Buna göre haritada numaralanmış şehirlerden 
hangisinin küresel etkiye sahip olduğu söyle-
nemez? 

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

11. Bazı ülkelerde yer alan büyük şehirler, küresel bo-
yuttan çok bölgesel etki alanına sahiptir. Dolayı-
sıyla bu şehirlerde meydana gelen toplumsal, eko-
nomik ve siyasal olaylardan herhangi biri daha çok 
o ülkeyi ya da yakın çevresindeki ülkeleri etkiler.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür etki alanına sa-
hip şehirler arasında yer almaz? 

A) Tahran  B) Jakarta C) Şanghay 

D) Kiev  E) Mexico City

12. Şehirlerin etki alanını belirleyen ölçekler ara-
sında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Teknolojinin gelişmiş olması

B) Yüz ölçümünün geniş olması 

C) Gelişmiş sanayi tesislerinin bulunması 

D) Önemli ulaşım yolları kavşağında yer alması 

E) Turizm değerlerine sahip olması

13. Aşağıdaki haritada küresel ve yerel şehir örnekleri 
ve bu şehirlerin etki alanları verilmiştir. 

0 3000 km

Küresel Yerel

New York Erzurum

New York’ta Erzurum’a göre;

I. fonksiyon sayısı,

II. ekonomik faaliyet çeşitliliği,

III. sanayi geliri

özelliklerinden hangilerinin daha fazla olduğu 
söylenebilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III 

14. Aşağıdaki şemada bir kentin öne çıkan fonksiyon-
ları verilmiştir.

Liman

X

Teknoloji

Sanayi

Buna göre şemada “X” yerine aşağıdaki şehir-
lerden hangisi yazılmalıdır? 

A) La Paz  B) Viyana   C) Yeni Delhi 

D) Venedik E) Tokyo 

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi • Şehirlerin Etki Alanları


