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Türkiye’de Nüfusun Dağılışı ve Yerleşme Özellikleri
1. Aşağıda verilen yerlerin hangisinin nüfus miktarının az olmasında diğerlerinden farklı bir faktör
etkili olmuştur?

4. Aşağıda yerleşme şekilleri hakkında verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Oba: Göçebe çobanların çadırlarından oluşan yerleşmelerdir.
B) Divan: Kastamonu, Düzce, Bolu ve Bartın çevrelerinde birkaç mahallenin tek muhtarlık tarafından
yönetildiği kır yerleşmeleridir.
C) Yayla: Yaz döneminde hayvancılık yapmak amacıyla çıkılan alanlardır.
D) Kom: Hayvancılık faaliyetleri için otlak alanlarda kurulan geçici yerleşmelerdir.
E) Dam: Balıkçılık yapmak amacıyla kurulan geçici
yerleşmelerdir.

A) Menteşe Dağları ve çevresi
B) Taşeli Platosu ve çevresi
C) Tuz Gölü ve çevresi
D) Hakkari ve çevresi

2. Türkiye’de nüfusun ve yerleşmenin dağılışını etkileyen
faktörleri doğal ve beşeri faktörler olarak sınıflandırmak
mümkündür.
Buna göre;
I. Zonguldak ve çevresinde nüfus yoğunluğunun fazla
olması
II. İzmir Limanı ve çevresinde nüfus yoğunluğunun
fazla olması
III. Kırklareli ve çevresinde nüfusun seyrek olması
Verilenlerden hangilerinin nedeni beşeri faaliyetler
olarak gösterilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I. ve II.
D) I. ve III.
E) II. ve III.
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E) Artvin ve çevresi

5. Bir yerin şehir yerleşmesi kabul edilmesi için şu
şartlar aranmaktadır.
• nüfusunun 10.000’den fazla olması
• çalışan nüfusun yarısından fazlasının tarım dışı sektörlerde çalışması
• fonksiyonel özelliklerinin gelişmiş olması
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Şehirlerde sanayi ve hizmet sektörü gelişmiştir.

3. Karadeniz İklim Bölgesi içerisinde dağınık yerleşme tipinin yaygın olması üzerinde;
I. su kaynaklarının fazla olması
III. ortalama yükseltinin fazla olması
IV. yayla yerleşmelerinin yaygın olması
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
B) II. ve III.

D) III. ve IV.

C) Ekonomik faaliyetler kır yerleşmelerine göre şehirlerde daha gelişmiştir.
D) Bazı şehirlerin kurulup gelişmesinde dini, siyasi ve
sosyal unsurlar etkili olmuştur.

II. tarım alanlarının dar olması

A) I. ve II.

B) Ülkemizde şehir özelliği gösteren yerleşmelerin hepsi il kabul edilmiştir.

C) I. ve III.
E) II. ve IV.

E) Şehirlerde sağlık, eğitim, alt yapı, alışveriş gibi imkanlar gelişmiştir.
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6. Bir limanın etkileşim içinde olduğu alanlara o limanın
art bölgesi veya hinterlandı denir.
İstanbul

Sinop

9. Şehir yerleşmelerinin kurulup gelişmesinde idari, ekonomik, sosyal, kültürel, dini, askeri gibi fonksiyonlar
etkili olmaktadır.
Buna göre aşağıdaki şehirlerimizin hangisinin kurulup gelişmesinde turizm faaliyetleri diğerlerine
göre daha fazla etkili olmuştur?

Samsun

İzmir

A) Akşehir
B) Fethiye
C) Sarıkamış
D) Çorlu
E) Polatlı

İskenderun

Haritada gösterilen limanlarımızdan hangisinin art
bölgesi diğerlerine göre daha dardır?
B) İzmir

D)Samsun

C) Sinop

E) İskenderun

7. Ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu şehir
İstanbul’dur.
İstanbul’da nüfusun yoğun olmasının nedenleri
arasında verilenlerden hangisi gösterilemez?
A) Tarihi turizm mekanlarına sahip olması
B) Ulaşım imkanlarının gelişmiş olması
C) Ekonomik faaliyetlerin çeşitli olması
D) Deniz turizminin gelişmiş olması
E) Ekonomik göçlerin yaşanması

8. Ülkemizde sıcaklık ve yağış şartları uygun olmasına
rağmen nüfusu az olan alanlarımız vardır.
Aşağıdaki yerlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilir?
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A) İstanbul

10. Konya ovası hakkında aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
A) Su kaynakları yetersizdir.
B) Tarım alanları geniştir.
C) Dağınık yerleşmeler yaygındır.
D) Yağış rejimi düzensizdir.
E) Tahıl tarımı yaygındır.

11. Üniversite ve yüksek okulların bulunduğu, çeşitli bilim,
sanat ve kongre etkinliklerinin düzenlendiği, festivallerin yapıldığı, tarihi zenginliklerin bulunduğu şehirlere
kültürel şehirler denilmektedir.
Aşağıda verilen şehirlerimizden hangisi kültürel
şehirlere diğerlerine göre daha iyi bir örnek olur?
A) Isparta
B) İzmir
C) Karaman
D) Konya
E) Kütahya
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A) Hakkari ve çevresi
B) Muğla ve çevresi
C) Adana ve çevresi
D) Adapazarı ve çevresi
E) Ardahan ve çevresi
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