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1.  Aşağıda Kocaeli’nde sanayinin gelişimini, sanayinin türünü, geliştiği dönemi ve sanayi örneklerini gösteren bir tablo verilmiştir.

Sanayi türleri Açıklama Dönem Örnek

Sembol 
kuruluşlar

Yerleşmenin sanayiye bağlı gelişiminde öncü olan 
kuruluşlar

Osmanlı’nın 
son dönemi ve 
Cumhuruyet’in ilk 
yılları

Hereke Fabrika-i Hümayun 
İzmit Çuha Fabrikası 
Çayırova Şişecam 
SEKA 
İPRAŞ (Tüpraş)

Yol boyu 
sanayi

Kenti çevre metropollere bağlayan ana ulaşım 
bağlantıları üzerinde, gelişen sanayi alanları ve 
bu alanlar etrafında oluşan diğer sanayiler

1970’ler - 1980’ler

İzmit-Ankara ve İstanbul-
Gebze-İzmit bağlantısını 
sağlayan D-100 ve otoyol 
boyunca gelişen sanayiler

Kırsalı 
dönüştüren 
sanayi

Belediye sınırları dışına yönelen sanayilerin 
dönüştüğü alanlar

1980 sonrası
Dilovası, Gebze’nin köyleri, 
Kartepe

Organize 
sanayi 
bölgeleri

Planlı sanayi gelişimini desteklemek için İstanbul 
çevresinden bu alana yönelen sanayi kuruluşları

1990 sonrası
GOSB, TOSB, Plastikçiler 
OSB, Aslanbey OSB

Teknoparklar

Rekabetçi ve yenilikçi bir sanayi yapısının 
geliştirilmesine odaklı, girişimciliği ve yüksek 
teknoloji gelişimini destekleyen sanayi, Ar-Ge-
üniversite ilişkisini güçlendirmeyi hedefleyen 
üretim alanları

2000 sonrası

MARTEK, GOSB-Teknopark, 
Kocaeli Üniversitesi Teknopark, 
Bilişim Vadisi,Üniversiteler, 
Ar-Ge Merkezleri

Tabloya göre Kocaeli ve bu ildeki sanayi faaliyetleri ile ilgili olarak; 

I. ulaşım yolları üzerinde olmasının sanayi gelişmini desteklediği,

II. sanayi faaliyetlerinin yerleşim yerleri dışına doğru genişleme gösterdiği,

III. sanayi faaliyetlerini destekleyecek bilimsel araştırmalar yapan kuruluşların bulunduğu

verilenlerden hangileri söylenir? 

A) Yanlız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
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2.  Aşağıda Kıbrıs Adası’nın konumu verilmiştir.

Buna göre Kıbrıs Adası’yla ilgili olarak hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye’nin art bölgesi en geniş limanına daha yakın bir konumdadır. 
B) Süveyş Kanalı’nın açılması bu adanın jeopolitik önemini artırmıştır. 
C) Akdeniz üzerinden yapılacak olan ticaret faaliyetleri için önem arz eder. 
D) Cebelitarık Boğazı’nda yaşanacak siyasi sorunlar bu adayı da etkileyecektir. 
E) Akdeniz’e hakim olmak isteyen ülkelerin hedefi konumundadır. 

3.  Sınır aşan sular iki ya da daha fazla ülkenin topraklarını kat ederek akan sular olup, bazı ülkeler arasında sorunlara ne-
den olmaktadır.

I

III

II

IV V

Haritada işaretli akarsulardan hangisi verilen açıklamaya örnek gösterilir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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4.  İnsani Gelişme Endeksi; dünya üzerinde eğitim, sağlık, bireysel özgürlük, yeterli beslenme, güvenlik, gelir düzeyi, okur-
yazarlık oranı gibi konulara göre belirlenen bir tür gelişme göstergesidir.

Buna göre aşağıda verilen örneklerden hangisi bu göstergenin yükseldiğinin kanıtı olamaz?

A) Beş yaşın altındaki çocuk ölümleri 1990-2015 arasında yarıdan fazla azalma gösterdi.
B) 2015 yılında dünya nüfus yoğunluğu 41,05 iken 2018 yılında bu oran 48,33’e yükseldi.
C) Kadınların dünya genelinde parlamentolarda yer alma oranı 2016’da %23’e yükseldi.
D) 90’lı yıllarda orman kaybı 7,3 milyon hektar iken son yedi yıllık dönemde 3,3 milyon hektara indi.
E) Dünya nüfusunun artmasına rağmen 2015 Yılı’nda 1 milyar kişi aşırı yoksul sınıflamasının dışına çıktı.

5.  Aşağıda doğal ve kültürel mirasa yönelik bazı olaylar numaralandırılarak verilmiştir. 

I. Pompei Kenti’nin lavlar altında kalması

II. İklim değişiklikleri sonucunda mamutların yok olması 

III. Zeugma Antik Kenti’nin Atatürk Barajı sularının altında kalması

IV. Halep’teki Emevi Camisi’nin Suriye iç savasında yıkılması 

Bu olaylardan hangileri insan faaliyetleri sonucunda oluşmuştur?

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

6.  Türkiye’de bölgeler arası ekonomik ve sosyal farklılıkları gidermek için 6 büyük proje üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. 
Bu projelerin bazı ortak amaçları bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlardan birisi değildir?

A) Bölge dışına yapılan göçleri engellemek  
B) Bölge halkının kişi başına düşen milli gelirini artırmak  
C) Kentsel ve kırsal alanlarda refah düzeyini artırmak 
D) Çarpık kentleşmeyi engellemek
E) Bölge içindeki istihdamı artırmak 

7.  Aşağıda küresel ticaret ile alakalı bazı bilgiler verilmiştir. 

I. 28 üye ülkeden oluşan Avrupa Birliği, ülkeler arasında ortak gümrük rejimini hedefleyerek kurulmuştur. 

II. Nafta üye ülkeler arasındaki gümrük vergisi gibi ticari engellerin kaldırılması amacıyla kurulmuştur. 

III. Günümüzde ekonomik faaliyetlerdeki en hızlı gelişim Doğu Asya ülkelerinde görülmüştür. 

Bu bilgilerden hangileri doğrudur? 

A) Yanlız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
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8.  Aşağıdakilerden hangisi turizmin Türkiye ekonomisine katkıları arasında gösterilmez? 

A) Kültürel değişime neden olması
B) İstihdam alanı oluşturması 
C) Ulaşım ağının gelişmesine katkı sağlaması 
D) Dış ticaret açığının azalmasını sağlaması
E) Yerli ürünlerin uluslararası alanda tanıtılması

9.       I. Diğer ülkelere ham madde ihracatı yapar. 

II. Kişi başına düşen enerji tüketimi fazladır.

III. Tarım sektöründe çalışan nüfus oranı düşüktür. 

IV. Katma değeri yüksek ürünler ithal eder. 

Yukarıdakilerden hangileri gelişmiş ülkelerin genel özelliklerindendir? 

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

10.  Özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra hız kazanan şehirleşmenin doğaya ve insan yaşamına birçok etkisi vardır. Bunlardan 
bazıları olumlu, bazıları ise olumsuz etkilerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bahsedilen olumsuz etkiler arasında gösterilir?

A) İş imkanlarını çeşitlendirmesi 
B) Ortak yaşam kültürünü geliştirmesi
C) Mal ve hizmetlere ulaşımı kolaylaştırması 
D) Ülkelerarası iletişimi kolaylaştırması
E) Doğal alanlar içerisinde şehir alanlarının genişlemesi 

11.  Türkiye’de hava ulaşımı ülkenin gelişimine bağlı olarak hızla büyüyen sektörlerden biridir. Bu kapsamdaki projelerden 
biri de 2018 yılında faaliyete geçen İstanbul Havalimanı’dır. Bu liman 250’si dış hatlar olmak üzere 300’den fazla uçuş 
noktasıyla dünyanın önemli havacılık merkezlerinden biridir.

Bu limanın önemini artıran etkenler arasında; 

I. Türkiye’nin coğrafi konum özellikleri, 

II. ülkede verilen turizm hizmetleri, 

III. ticari faaliyetler 

verilenlerden hangileri gösterilir? 

A) Yanlız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III



9. Tekrar Testi

MEB  2021 - 2022 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

12.  Aşağıda atmosfer tabakası içerisinde son 400 bin yıldaki karbondioksit miktarının artışını gösteren bir grafik verimiştir.

260
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300
320
340
360
380
400
420

Karbondioksit miktarı 

Zaman

1950
240
220
200
180
160

400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0

2015

Verilen tabloda 1950-2000 yılları arasındaki artış genellikle aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Modern tarım tekniklerinin gelişmesi
B) Nüfusun dünya geneline dengeli dağılmaması
C) Fosil yakıt kullanımının artması
D) Hizmet üretimin artması
E) Su kaynaklarının kirlenmesi 

13.  1980 sonrasında çıkarılan Turizm Teşvik Kanunu ile yapılan yatırımların artmasıyla turizm sektörü çok büyük bir ivme 
kazanmıştır. Bu tarihten günümüze turizm Türkiye için önemli bir döviz girdisi sağlamış ve dış ticaret açığının kapanma-
sında büyük pay sahibi olmuştur.

Bu gelişme üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Ekoturizm potansiyeli olan bazı alanların saklı kalması
B) Turist hakları ve sorumlulukları alanında yaşanan gelişmeler  
C) Ekolojik çevrenin korunmasına yönelik yasaların çıkarılması
D) Konaklama hizmetlerinin gelişmesi
E) Ulaşım hizmetlerinin çeşitlenmesi
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14.  Aşağıda Anadolu’dan geçen ticaret yollarını gösteren bir görsel verilmiştir.

Görsele bakılarak Anadolu hakkında, 

I. Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü görevi görmektedir. 

II. Zengin yer altı kaynaklarına sahip bir alandır. 

III. Üç kıta arasında önemli bir konuma sahiptir. 

verilenlerden hangileri söylenemez?

A) Yanlız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

15.  Bazı ülkeler doğal kaynak bakımından zengindir ancak bu kaynaklarını verimli bir şekilde kullanamadıklarından dolayı 
yeterince gelişme sağlayamamışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye örnek olarak gösterilir?

A) Nijer  B) Japonya C) Finlandiya D) Güney Kore  E) Kanada

16.  Turist sayısının ve gelirinin artırılması için Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı yapılmıştır. Bu kapsamda Türkiye 2019 yı-
lında toplam 51,7 milyon ziyaretçi ve 34,5 milyar dolar turizm geliri ile rekor seviyeye ulaştı. 

Bu plan içerisinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenmez?

A) Alternatif turizm türlerini geliştirmek
B) Konaklama ve hizmet kalitesini artırmak
C) Tanıtım ve reklam faaliyetlerini geliştirmek
D) Yerli turistleri daha ön planda tutmak
E) Turizm bölgelerinde ulaşım faaliyetlerini geliştirmek
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17.  Bir turist Türkiye’de gezeceği yerler ile ilgili olarak şu planlamayı yapmıştır:

• Kommagene Uygarlığına ait kalıntıların bulunduğu bu bölge, Güneş’in doğuşu ve batışının seyredildiği güzel yerler 
arasındadır. 

• Erciyes ve Hasan dağlarının püskürttüğü volkanik küller ve lavların aşınması sonucu meydana gelen yer şekilleri 
bulunmaktadır. Ayrıca bu bölge farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

• Travertenleri ve M.Ö. 3. yy ’da kurulan Hierapolis yerleşmesiyle turizm özelliği taşımaktadır.

• Tarihin Sıfır Noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe tarım faaliyetleri öncesinde insanların inançları için yerleşik 
hayata geçtiğini gösteren bölgedir.

Buna göre bu turistin gezeceği iller arasında hangisi yoktur?

A) Denizli B) Bitlis C) Nevşehir D) Şanlıurfa E) Adıyaman

18.  Küresel iklim değişiminin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez? 

A) Sıtma, malarya, kolera ve kırım - kongo kanamalı ateşi gibi hastalıklar artacaktır.
B) Fırtına, sel, kuraklık ve orman yangını gibi iklim kökenli afetler artış gösterecektir. 
C) Nüfus artışına bağlı olarak doğal kaynaklar hızla tükenecektir. 
D) Sıcaklık artışına bağlı olarak kurak alanlar genişleyecektir. 
E) Deniz seviyesinin yükselmesi kıyı şehirleri için büyük tehlike oluşturacaktır. 

19.        •  Türkiye’nin enerji alanındaki yeni projesidir.

• Türkiye ve Azerbaycan iş birliği ile gerçekleştirilen doğal gaz taşıma projesidir.

• Uzunluğu toplamda 3500 km olan hattın 1850 km’si ülkemizden geçecektir. 

Özellikleri verilen proje hangisidir?

A) Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı
B) TANAP (Trans Anadolu Gaz Boru Hattı)
C) BTE (Bakü - Tiflis - Erzurum) Doğal Gaz Boru Hattı
D) İran - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı
E) BTC (Bakü - Tiflis- Ceyhan) Boru Hattı
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Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.

20.  Aşağıdaki haritada Türk Kültürü’nün kültür ocağı, ilk genişleme alanı ve göç yolları verilmiştir.

Haritadaki bilgiler dikkate alındığında Türk kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

A) Güney Doğu Asya kıyıları ile kültür etkileşimi vardır.
B) Afrika kültürleri ile etkileşimi kısıtlıdır.
C) Karasal İklim Bölgesi içerisinde şekillenmiştir.
D) İlk genişleme alanı içerisinde Anadolu da bulunmaktadır. 
E) İki büyük kıtada bu kültürün izlerini görmek mümkündür. 


