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Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi

1. Tarihsel süreç içersinde şehirleşme özellikle Sanayi
Devrimi’yle en üst düzeye çıkmıştır. Şehirleşmenin hız
kazanması insanlara farklı imkanlar sunmuştur. Bu durum şehirleri cazibe merkezi haline getirmiştir.

4. Günümüzde Asya ve Afrika ülkelerinden, Avrupa ülkelerine yasa dışı yollardan göç problemi yaşanmaktadır.
İnsanların yasa dışı yollardan başka ülkelere göç
etmesinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden
daha az etkili olmaktadır?

Aşağıdaki verilenlerden hangisi şehirlerin cazibe
noktaları arasında yer almaz?

A) Savaşlar
B) Gelecek kaygısı
C) Etnik ve dini baskılar
D) Ekonomik nedenler
E) Milli duyguların zayıflaması

2. Tarihsel süreçte şehirlerin gelişiminde farklı ekonomik
faliyetler etkili olmuştur.
Tarihsel süreçte şehirlerin gelişimiyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İlk Çağ’da şehirleşmede tarımsal faaliyetler etkili
olmuştur.
B) Orta Çağ’da dini unsurlar şehirleşme üzerinde etkili
olmuştur.
C) Yeni Çağ’da ulaşım faaliyetlrinin hız kazanması şehirleşmyi olumlu yönde etkilemiştir.
D) Yeni Çağ’da turizm faaliytlerine bağlı olarak turizm
şehirleri ortaya çıkmıştır.
E) Günümüzde hizmet sektörünün gelişmesi şehirlerden kırsal alanlara göçe neden olmuştur.

3. Şehirleşmenin hız kazanması şehirlere olan göçü arttırmıştır. Bu durum şehirler üzerinde olumlu etkilere
neden olduğu gibi bazı olumsuzluklara da neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi parçada bahsedilen olumsuzluklardan birisi değildir?
A) Polisiye olayların artış göstermesi
B) Çevre kirliliğinde artış görülmesi
C) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması
D) Sanayi üretiminin artış göstermesi
E) Konut ihtiyacının artış göstermesi
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A) Ekonomik çeşitliliğin fazla olması
B) Gecekondulaşmanın hız kazanmsı
C) Eğitim imkanlarının yeterli olması
D) Güvenli bir yaşam alanı sunması
E) Sağlık hizmetlerinin yeterli olması

5. Aşağıda insanların kentlere göç etmesinde etkili
olan faktörlerden bazıları verilmiştir. Günümüzde
yapılan göçlere bakıldığında hangisi kentlere yapılan göçler üzerinde diğerlerinden daha az etkili
olmaktadır?
A) Doğal afetler
B) Tarımda makineleşme
C) Sanayi faaliyetlerin gelişmesi
D) Teknolojik gelişmelerin hızlanması
E) Ulaşım sistemlerindeki gelişmeler

6. Aşağıdaki faalliyetlerden hangisinin gerçekleştiği
bir yer daha hızlı şekilde göç alır?
A) Altyapı çalışmalarının yaygınlaşması
B) Yeni bir organize sanayi bölgesi kurulması
C) Yeni yerleşim alanlarının kurulması
D) Sosyal imkanların gelitirilmesi
E) Ulısal bir fuarın açılması

7. Bir ülkede ulaşım sistemlerindeki gelişmeler sonucunda aşağıdaki sektörlerden hangisinin daha hızlı
gelişme göstermesi beklenir?
A) Tarım
B) Ticaret
C) Madencilik
D) Hayvancılık
E) Ormancılık
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8. Türkiye’de göçlerin yönü kırsal kesimden kentlere doğru olmaktadır.

II
I

11. Günümüzde şehirler ekonomik, sosyal ve kültürel
alanda insanlara bir çok fırsat sunmaktadır. Bu durum
da şehirlerde yaşayan insan sayısının fazla olmasına
neden olmaktadır.
Şehirlerdeki hızlı nüfus artışında aşağıdakilerden
hangisinin etkisi diğerlerinden daha fazladır?

V
III

IV

A) İş imkanları
B) Doğal nüfus artışı
C) Sosyal aktiviteler
D) Alışveriş imkanları
E) Sağlık hizmetleri

Ülkemizde yapılan göçlere bakıldığında haritada
işaretli oklardan hangisinin yönünde daha az göç
hareketi görülür?
B) II

C) III

D) IV

E)V

9. Kırsal kesimlerden kentlere yapılan yoğun göç hareketi, kültürel açıdan kentten soyutlanmış “Getto” adı verilen alanların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Buna göre ülkemizde aşağıda verilen şehirlerden
hangisinde “Getto” tanımına uygun alanlar diğerlerine göre daha azdır?
A) İstanbul		
D) Adana

B) İzmir
C) Aksaray
E) Ankara
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A) I

12. İşsizlik nedeniyle yapılan göçler içerisinde erkek nüfusu kadın nüfusundan daha fazladır. Bu sebeple sanayisi gelişmiş olan yerlerde nüfusun cinsiyet durumuna
bakıldığında genel olarak erkek nüfus daha fazladır.
Aşağıdaki şehirlerden hangisi parçada bahsedilen
duruma örnek olarak gösterilemez?
A) İstanbul

B) İzmir

C) Rize

D) Bursa

E) İzmit

10. I- Sanayi merkezlerinin şehir içinde kalması
II- Şehirlerde konut ihtiyacının artış göstermesi
III- Hammadde tüketiminin artış göstermesi
Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin yaşanmasında doğrudan insanların kırdan kentlere göç
etmesi etkili olmuştur?
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