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11. Sınıf
Coğrafya

1.  Türkiye’de coğrafi konum, yer şekilleri, üç tarafının deniz-
lerle çevrili olması vb. özellikler dolayısıyla iklim çeşitlili-
ğinin fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Bu durumun aşağıda verilenlerden hangisini daha az 
etkilediği söylenir?

A)  Hayvancılık faaliyetleri
B)  Tarım ürünü çeşitliliği
C)  Ulaşım imkânları
D)  Maden çeşitliliği
E)  Turizm etkinlikleri

2.  Aşağıda Türkiye’de yapılması planlanan 4 demiryolu hat-
tı gösterilmiştir.

        

III

I

IV

II

Coğrafi konum özellikleri düşünüldüğünde aynı 
uzunlukta ve aynı özelliklere sahip olan bu hatlardan 
hangi ikisinin maliyetinin diğer ikisine göre daha faz-
la olması beklenir?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III.
D) II ve IV. E) III ve IV.

3.  Türkiye’de 1927 yılında çalışan nüfusun yaklaşık %75’i ta-
rım sektöründe çalışıyor iken günümüzde bu oran %25’e  
kadar düşmüştür.

Yalnızca bu bilgiye bakılarak,

I. tarımsal verimliliğin azaldığı,
II. tarım alanlarının sanayi alanına dönüştürüldüğü,
III. hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışanların oranı-

nın arttığı

verilen çıkarımlardan hangileri yapılır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II. E) II ve III.

4.  Türkiye ekonomisinde, enerji nakil hatlarından gelen gelir 
miktarı önemli bir paya sahiptir.

Türkiye’nin böyle bir gelir kaynağına sahip olmasının 
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sermaye  B) Siyasi otorite

C) İş gücü D) Kültürel özellikler

E) Coğrafi konum

5.  Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ekonomisi üze-
rinde olumlu katkı yapacağı söylenemez?

A)  İşsizliğin azalması
B)  Kalkınma hızının artması
C)  Kaynakların verimli kullanılması
D)  Tarımda insan gücünün  artırılması
E)  Dış ticaret açığının azalması

6.  Aşağıdaki tabloda Türkiye gelirlerinin bazı yıllara ait sek-
törel dağılımı gösterilmiştir.

Sektör 1970 1990 1995
Sanayi %16,6 %24,8 %32
Hizmet %46,7 %58,4 %56
Tarım %36,7 %16,8 %12

Tablodaki bilgiler kullanılarak bu yıllar ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi hakkında çıkarım yapılabilir?

A) Dış ticaret açığı B) Turizm geliri

C) Ticaret potansiyeli D) Doğal kaynak verimliliği

E) Ekonomik gelişme
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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11. Sınıf
Coğrafya

7.  Türkiye’de 1923 -1932 yılları arasında uygulanacak 
ekonomi politikalarına aşağıdakilerden hangisinde 
karar verilmiştir?

A)  Sivas Kongresi
B)  Mudanya Mütarekesi
C)  Erzurum Kongresi
D)  İzmir İktisat Kongresi
E)  Amasya Görüşmeleri

8.  Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonomik kalkınmanın sağ-
lanması için tarımsal alanda çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde tarımsal alan-
da kalkınmayı arttırmak amacıyla alınan önlemler 
arasında gösterilemez?

A)  Toprak reformu yapılması
B)  Aşar vergisinin kaldırılması
C)  Karabük demir-çelik fabrikasının kurulması
D)  Tarımda makineleşmenin sağlanması için teşvikler 

verilmesi
E)  Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi imkanı sağ-

lanması

9.  Türkiye’de 1950 – 1960 dönemindeki ekonomik geliş-
meler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Ulaşım faaliyetlerine önem verilmiştir.
B)  Sanayi sektörüne olan yatırımlar azalmıştır.
C)  Alt yapı hizmetlerine önemli yatırımlar yapılmıştır.
D)  Milli Ekonomiyi Koruma Kanunu çıkarılmıştır.
E)  Ekonomik kalkınma hızlanmıştır.

10.  1929 yılında bütün dünyayı sarsan ekonomik bunalım 
nedeniyle devletçilik politikası uygulanmaya başlanmış, 
yabancı rekabete karşı korunmak için bazı tedbirler alın-
mıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bu dönemde ya-
bancı rekabete karşı korunmak için aldığı tedbirler-
dendir?

A)  Ekonomide devletin etkisi azaltılmıştır.
B)  Altyapı çalışmalarına önem verilmiştir.
C)  Özel sektör desteklenmiştir.
D)  Tarıma sanayiden daha çok öne
E)  Gümrük vergileri arttırılmıştır.

11.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan eko-
nomi politikalarının amaçlarından biri değildir?

A)  Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak
B)  İstikrarlı kalkınmayı sağlamak
C)  Gelir dağılımını dengelemek
D)  Ucuz iş gücü sağlamak
E)  Büyümeyi hızlandırmak

12.  Bir yerde kış turizminin gelişebilmesi için;
• Karın yerde kalma süresi
• Yer şekilleri özellikleri
• Ulaşım imkânları 
• Kar kalınlığı
• Sermaye 

gibi etmenlerin uygun olması gereklidir.

Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde bu 
turizm türünün gelişmesi daha güçtür?

A) Bolu  B) Antalya C) Kayseri
D) Bursa E) Erzurum
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