
 

 

8. Küreselleşme olgusunu meydana getiren faktörler 

arasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi 

daha fazladır? 

A) Teknolojinin gelişmesi 

B) Küresel ısınmanın artması 

C) Ekonomik büyümenin artması 

D) Soğuk savaş döneminin sona ermesi 

E) Pazar isteği ve gidilecek yerlerde ucuz insan 

gücünün bulunması 

12. Aşağıdakilerden hangisi, şehirleşmenin ortaya 

çıkardığı sorunlardan biridir? 

A) Turizmin gelişmesi 

B) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması 

C) Doğal kaynakların kullanımının artması 

D) Tarımda insan gücüne duyulan ihtiyacın azal-

ması 

E) Yağışların yıl içinde dağılımının düzensiz ol 

ması 

 

9. Zonguldak ve çevresi 19. yüzyılda küçük bir yerleşim 

bölgesi iken, taş kömürünün işletmeye açılması ve 

demir çelik fabrikalarının kurulmasıyla birlikte 

değişimler geçirmiştir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu deği-

şimler arasında gösterilemez? 

A) Zonguldak ve çevresinde nüfusun artması 

B) İş olanaklarının artması ve çevreden göç al-

ması 

C) Şehirleşmenin hız kazanması ve şehir sayıla-

rının artması 

D) Sosyal, ekonomik ve kültürel değişimin mey-

dana gelmesi 

E) Ormancılık faliyetlerinin ve orman köylerinin 

sayısının artması 

10. -   Arsa ve arazi değerlerinin artması 

- Verimli tarım alanlarının ve orman arazilerinin 

hızla yerleşime açılması 

- Sanayi tesisleri ile konutların iç içe girmesi 

- Sanayi bölgelerinin çevrelerinde gecekondu 

semtlerinin artış göstermesi 

Büyük şehirlerde görülen yukarıdaki sorunların 

temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İklim koşullarının elverişsizliği 

B) Alt yapı hizmetlerinin yetersizliği 

C) Doğal kaynakların aşırı kullanımı 

D) Kentlere doğru olan yoğun göçler 

E) Kentlerde kişi başına düşen gelirin azlığı 

11. Çevresinden yoğun göç alan bir yöre hakkında; 

I. Geri kalmıştır. 

II. İş olanakları fazladır. 

III. Orman alanları fazladır. 

IV. Sanayi faaliyetleri gelişmiştir. 

yargılarından hangileri doğrudur? 

A) I ve II B) I ve III C) II ve III 

D) II ve IV E) III ve IV 

13. Aşağıdaki tabloda, 1950 - 1990 yılları arasında 

kıtalara göre yıllık millî gelir ile 2015 yılındaki tah-

mini yıllık millî gelir dolar olarak verilmiştir. 
 

Yıllar Afrika Asya Avrupa Güney 
Amerika 

Kuzey 
Amerika 

1950 102 468 1719 184 1722 

1990 412 4571 8413 1145 6031 

2015 1009 12562 15063 2431 13075 

Tablodaki bilgilere göre, aşağıdakilerden han-

gisine ulaşılamaz? 

A) 1950 yılında, yıllık millî gelirin en fazla olduğu 

kıta Kuzey Amerika'dır. 

B) Afrika, verilen yılların tamamında yıllık millî 

geliri en az olan kıtadır. 

C) Güney Amerika, kişi başına yıllık toplam gelirin 

en yüksek olduğu kıtadır. 

D) 1950 - 1990 yılları arasında yıllık millî gelirde en 

yüksek artışın olduğu kıta Asya'dır. 

E) 2015 yılında, tahmini yıllık millî gelirin en faz 

la Asya Kıtası'nda olması beklenmektedir. 

14. Aşağıdakilerden hangisi, iş adamlarının gele-

cekte ülke dışına daha fazla yatırım yapmasına 

yardımcı olmaz? 

A) Ticaretin serbestleşmesi 

B) İletişim maliyetlerinin düşmesi 

C) Sermayenin uluslararası alanda hareketliliğinin 

artması 

D) Ulaşımın çeşitlenmesi ve ulaşım masraflarının 

azalması 

E) Dünya tarım üretiminin önümüzdeki yıllarda 

hızlı bir artış sürdürmesi 

15. Aşağıdakilerden hangisi, geleceğin ekonomik 

unsurlarının özellikleri arasında gösterilemez? 

A) Hizmet sektörü ağırlıklı olması 

B) Yenilik, icat ve bilgiye açık olması 

C) Mesleki diplomaya yönelik olması 

D) Global(küresel) özellik göstermesi 

E) Bilgi ve tecrübeye açık, çok yönlü olması 

 


