


Göçü tanımlayarak, göçün nedenlerini yazınız. Soru 1



Sürekliliğine göre göçler, geçici ve kalıcı göçler olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşir. ……………….. göçler 

tarım, hayvancılık, inşaat ve turizm gibi faaliyetlere bağlı olarak ; ……………….. göçler ise yaşanılan yerin geri 

dönmemek üzere terk edilmesi sonucu gerçekleşir. Sınır geçme durumuna göre göçler ise iç ve dış göçler 

olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşir. Ülke içinde olan göçe…………………, ülke dışına doğru olan göçe de 

……………….. denir. Göçler, isteğe bağlı olabileceği gibi zorunlu da olabilir. ..…...……………………. göçler, daha çok 

ekonomik nedenlere bağlı olarak ve insanların kendi kararıyla gerçekleşir. ……………………. göçler ise savaş, 

siyasi baskı, can güvenliği ve doğada meydana gelen afetler gibi zorlayıcı etkenler sonucu meydana gelir.

Göç olayı ne şekilde meydana gelirse gelsin bunda itici ve çekici faktörler etkili olmaktadır. İnsanları göçe 

zorlayan etkenler ……………; daha iyi yaşam koşulları, eğitim ve sağlık gibi hizmetler de ………………. faktörlere 

örnek verilebilir. 

isteğe bağlıgeçici iç göç 

kalıcı  

dış göç

itici

Göçlerle ilgili karışık olarak verilen ifadeleri metindeki boş yerlere 
doğru olarak yazınız.

Soru 2

çekici

zorunlu



Soru 3 Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinin nedenlerini yazınız.



Soru 4 Türklerin Orta Asya'dan göç etmeleri ile Kavimler Göçü arasındaki ilişkiyi 
açıklayınız.



Soru 5 Yeni Dünya’ya göçleri ve yönlerini harta üzerinde işaretleyerek gösteriniz.



Soru 6 Aşağıda verilen ifadeleri ilgili kavram ile eşleştiriniz.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın yeniden inşası için Türkiye'den çok 
sayıda insanın Avrupa’ya göçü

Amerika’nın keşfinden sonra Avrupa Kıtası’ndan Kuzey Amerika’ya olan 
göçler

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasında etkili olan iyi eğitim görmüş nitelikli 
iş gücünün gelişmiş ülkelere göçü

Antalya'ya turizmin etkisiyle özellikle yaz aylarında yapılan göçler

Anlaşma kapsamında 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında 
gerçekleştirilen göçler

17 Ağustos 1999'da Gölcük'te (Kocaeli) meydana gelen depremin ardından 
burada yaşayan insanların bir kısmının başka yerlere göçü

Suriye’de yaşanan olaylar nedeni ile  ülkesini terk etmek zorunda kalan çok 
sayıda insanın Türkiye’ye göçü

Türk topluluklarının 4. yüzyılda Avrupa Kıtası ve Asya Kıtası’nın batısına 
doğru başlattıkları dünyadaki en büyük kitlesel göç

Mevsimlik Göç

Afetlerin Neden Olduğu 
Göçler 

İşçi Göçleri

Yeni Dünya’ya Göçler

Mübadele 

Kavimler Göçü

Beyin Göçü

Savaş ve Sosyal Olayların 
Neden Olduğu Göçler 



Soru 7 Türkiye’deki kırdan kente göçlerin nedenlerinden beş tanesini yazınız.



Soru 8 Türkiye’de net göç hızı en fazla ve en az olan illeri  haritadan 
yaralanarak yazınız.



İLLER MEVSİMLİK GÖÇ 
ALMA NEDENİ İLLER MEVSİMLİK GÖÇ 

ALMA NEDENİ

Şanlıurfa Mersin

Antalya Muğla 

İstanbul Ordu 

Rize Adana 

İzmir Konya 

Niğde Giresun 

Manisa Bursa

Soru 9 Tabloda yer alan illerin mevsimlik göç alma nedenlerini karşılarındaki alana yazınız. 



Soru 10 Göç ile şehirlerde hızlı artan nüfusun ortaya çıkardığı sorunları ve 
olumlu etkileri yazınız. 



Soru 11 Göç veren yerlerdeki mekânsal etkileri yazınız. 



SEKTÖRLER 

Birincil 
Ekonomik 
Faaliyet

İkincil  
Ekonomik 
Faaliyet

Üçüncül  
Ekonomik 
Faaliyet

Dördüncül  
Ekonomik 
Faaliyet

Beşincil 
Ekonomik 
Faaliyet

Güvenlik  

Sanayi  

Sigortacılık

Tarım  

Hukuk  

CEO 

Reklamcılık  

Balıkçılık  

Enerji   

Yazılım

Madencilik 

Soru 12 Verilen sektörleri tablodaki ekonomik faaliyet türleri ile eşleştiriniz. 



Soru 13

Gelişmekte Olan Ülke Gelişmiş Ülke

Nüfusun çoğunluğu ………....… ekonomik faaliyetlerde çalışır. 

Nüfus artış hızı ..................

Kalkınma hızı ………....…

Sanayi ürünleri ………....… ederler. 

Eğitim seviyesinin ………....…

Nüfusun büyük bölümü ………....… yaşar. 

Aktif nüfusun çoğunluğu ………....… sektöründe çalışır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi ………....…

Bebek ölüm oranı ………....…

Verilen ifadelerdeki boşlukları ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre 
doldurunuz.



Soru 14

• Sekiz büyük hat olarak gruplanan dünyadaki deniz yollarının en önemlisi, Güneydoğu Asya ile 
Amerika'yı birbirine bağlayan Pasifik Aşırı Yolu’dur.

• Kral Yolu, İpek Yolu, Baharat Yolu gibi ticaret yolları İlk ve Orta çağlarda kullanılan önemli kara 
yollarıdır.

• Sanayi Devrimi'nden önce ulaşım sistemleri yeterince gelişmediği için ulaşım, genellikle binek 
hayvanları veya yelkenli gemiler vasıtasıyla gerçekleşmekteydi.

• Kara yolları; demir yollarına göre daha düşük maliyetli, hızlı ve güvenli bir ulaşım sistemidir.

• Hava yolu, nüfusun fazla ve sanayinin de ileri düzeyde olduğu bölgelerde özellikle yolcu 
taşımacılığında en çok tercih edilen önemli bir ulaşım sistemidir. 

Ulaşım ile ilgili olarak verilen ifadelerin sol tarafındaki alana, 
doğru olanlarına (D) yanlış olanlarına (Y) yazınız. 



Soru 15 Karışık olarak verilen kelimeleri aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere doğru 
olarak yazınız. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıyla oluşturulan …………………………………………… sayesinde ürünlere hızlı ve 
etkin bir erişim sağlanarak daha verimli bir küresel ulaşım sistemi meydana getirilmiştir . 

…………………………….. ulaşımının tercih edilme nedeni, yüksek hızının yanı sıra kaza oranının diğer ulaşım araçlarına 
göre daha düşük olmasıdır. 

……………………..……… kara ve deniz yollarından sonra Sanayi Devrimi sayesinde buhar gücüne dayalı makinelerin 
çalıştırılması ile temelleri atılan ulaşım sistemidir. 

Kıtalar ve ülkeler arasındaki petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynakları, ………...................... ile daha hızlı ve güvenli bir 
şekilde taşınmaktadır. 

İlk olarak patika şeklinde görülen ..…………………………., zaman içerisinde tekerlekli araçların kullanılmasıyla 
geliştirilerek önemini artırmıştır. 

İki su kütlesini birleştiren doğal su yollarına .…………………….., iki su kütlesini birleştirmek için insanlar tarafından 
açılan su yollarına ise ..…………………. adı verilir. 

boğaz

kanal akıllı ulaşım sistemleri

Hava yolu
boru hatları  

Demir yolları   

kara yolları



Soru 16

Pasifik Okyanusu’nu Atlas Okyanusu'na bağlayan kanal

Kızıldeniz‘i Hint Okyanusu'na bağlayan boğaz

Orta Doğu petrollerinin taşınmasında önemli bir yere sahip olan Basra Körfezi’ni 
Hint Okyanusu'na bağlayan boğaz

Baltık Denizi’ni Atlas Okyanusu'na bağlayan kanal

Hint Okyanusu'nu Büyük Okyanus’a bağlayan boğaz

Asya'nın en doğu noktası ile Amerika'nın en batısı arasında kalan ve tarih 
değiştirme çizgisinin geçtiği boğaz

Aşağıda verilen özelliklere sahip olan su yollarını yazınız.



Soru 17 Kanada’nın batı kıyısından yola çıkan bir geminin en kısa rota ile Mersin Limanı’na 
ulaşması için hangi su yollarını kullanması gerektiğini harita üzerinde işaretleyerek 
gösteriniz.



Soru 18 Ukrayna’dan yola çıkan bir geminin en kısa rota ile Hindistan’a ulaşması için hangi 
su yollarını kullanması gerektiğini harita üzerinde işaretleyerek gösteriniz.



Soru 19 Aşağıdaki tabloya afet türlerini ve her afet türü için dört afet yazınız.
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AFETLER



AFET TARİH TÜRÜ

İspanyol Gribi 1918 - 1919

Haiti Depremi 2010

II. Dünya savaşı 1939 - 1945 

Sumatra Tsunamisi (Endonezya) 2004

Bangladeş Kasırgası 1991

Vargas Seli (Venezuela) 1999

Pelee Yanardağı Felaketi (Karayip Denizi) 1902

Çernobil Nükleer Santral Kazası (Ukrayna) 1986

Sibirya Tayga Yangını (Rusya) 2003

Soru 20 Aşağıdaki tabloya afetlerin türünü yazınız.



Afet 
Oluşum Hızı Etki Alanı

Yavaş Hızlı Geniş Dar 

Deprem

Tsunami

Volkanik püskürme 

Heyelan 

Erozyon 

Çığ

Kuraklık

Maden Kazaları

Nükleer Kazalar

Soru 21 Aşağıdaki tabloya afetlerin oluşum hızlarını ve etki alanlarını 
doğru olarak işaretleyiniz.



Soru 22

Afet sonrası gerçekleştirilen müdahale ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra afet 
öncesinde yapılması gereken zarar azaltma ve hazırlık çalışmalarını da kapsar

Konuma dayalı her türlü bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, analiz 
edilmesi ve sunulması

Yer ile bir bağlantı olmaksızın uzaktan o yere ait çeşitli verilerin elde edilmesi

Meydana gelebilecek afetlerin yol açabileceği zararları en aza indirebilmek 
amacıyla afet öncesinde çeşitli teknolojiler kullanılarak belirli kurumlar tarafından 
yayımlanan mesaj veya bildiriler

Aşağıda verilen ifadelerin yanlarına ait oldukları kavramları yazınız.



Soru 23 Karışık olarak verilen ülkeleri deprem kuşakları şemasına 
doğru olarak yazınız.

DEPREM KUŞAKLARI 

Pasifik Deprem 
Kuşağı

Atlantik Deprem 
Kuşağı

Akdeniz Himalaya  
Deprem Kuşağı



Soru 24 Deprem öncesinde, deprem esnasında ve deprem sonrasında 
alınacak bireysel önlemlere üçer örnek yazınız.  



Soru 25 Dünyadaki aktif volkanlardan bazılarının gösterildiği ülkelerin adını yazınız.  

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10



Soru 26 Bir bölgede meydana gelen heyelanların başlıca nedenlerini yazınız.



Soru 27

• Türkiye’de aktif volkan ve volkanik arazi yoktur.

• Büyük Okyanus çevresinde tsunami, deprem ve volkanik patlama riski yüksektir. 

• Dünya üzerinde volkanik patlama ve deprem riskinin yüksek olduğu tüm alanlarda nüfus ve yerleşme 
seyrektir.

• Erozyon, yavaş gerçekleşir ancak kalıcı etkileri yıllar sonra ortaya çıktığında toplumu tamiri mümkün 
olmayan sonuçlarla da karşı karşıya bırakabilir.

• Türkiye'de heyelanlar; kar erimeleri ile toprağın suya doygun hale gelmesine bağlı olarak en fazla 
ilkbahar mevsiminde görülmektedir. 

Aşağıda verilen ifadelerin sol tarafındaki alana, 
doğru olanlarına (D) yanlış olanlarına (Y) yazınız. 



Soru 28 Türkiye’de erozyonun sıklığını ve etkilerini azaltmak için alınabilecek 
önlemlerden beş tanesini yazınız. 



Soru 29 Türkiye’de afetlerin dağılışı ilgili karışık olarak verilen kelimeleri aşağıdaki 
ifadelerde boş bırakılan yerlere doğru olarak yazınız. 

……………………………………… Deprem Kuşağı'nda yer alan Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde çok sayıda fay 
hattı oluşmuştur. Bu nedenle fay hatlarının bulunduğu alanlarda çok sık depremler meydana gelmektedir.

Türkiye’deki orman yangınlarının büyük bir kısmı, yaz kuraklığının yaşandığı haziran-kasım ayları arasında özellikle 
………………  ve Güneybatı Anadolu'da görülmektedir.

Türkiye'de başta ………………………..... olmak üzere Kuzey Anadolu, İç Anadolu’nun doğusu ve Orta Toroslar çığ 
riskinin yüksek olduğu alanlardır. 

………………………….. ülkesi olan ve …………………………..  kıyısı bulunmayan Türkiye'de tropikal siklonlar ve tropikal 
fırtınalar görülmez. 

Türkiye'de heyelanlar; çoğunlukla arazi yapısı ve iklim özelliklerine bağlı olarak ………………………………… özellikle de 
Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum ve Kastamonu gibi illerde görülmektedir. 

Hemen hemen her bölgemizde görülen sel ve taşkın olayları, daha çok …………………….. yataklarına yakın olan 
yerleşmelerde meydana gelmektedir.

akarsuOrta kuşak Akdeniz-Himalaya

Batı okyanusa Doğu Anadolu

Kuzey Anadolu’da



I. Sahra’nın güneyindeki ülkelerde 1984-1985 yıllarında görülen kuraklığa bağlı olarak 1 milyonun 
üzerinde insanın açlıktan hayatını kaybetmesi

II. 2004 yılında depreme bağlı olarak gelişen ve Hint Okyanusu’nda etkili olan dev tsunaminin kıyı 
kesiminde 200 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olması

III. Muson Asyası’nda 2004 yılının haziran ve temmuz aylarında meydana gelen aşırı yağışlar sonucu 
300 kişinin yaşamını yitirmesi ve binlerce kişinin ise çeşitli şekillerde zarar görmesi

IV. Şili’de 2010 yılının şubat ayında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde 524 kişinin hayatını 
kaybetmesi ve binlerce kişinin evsiz kalması

Farklı zamanlarda meydana gelen yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin oluşumunda iklimin etkisi 
daha fazladır?

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

D) II ve IV E) III ve IV

2018-TYT/Sosyal BilimlerSoru 30



Büyük depremlerin her zaman olmasa da başka doğal afetleri tetikleyebildiği bilinmektedir.

Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda depremin böyle bir etkisi bulunmaz?

A) Heyelan B) Tsunami C) Çığ

D) Erozyon E) Kaya düşmesi

2019-TYT/Sosyal BilimlerSoru 31



Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.

Bu alanların hangisinde sel ve taşkınların görülme sıklığı daha azdır?

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

2020-TYT/Sosyal BilimlerSoru 32



2021-TYT/Sosyal Bilimler

I. Deniz tabanında tortulanma oluşumu

II. Volkanik aktivite sonucu gelişen sismik hareketlilik

III. İklim değişikliği sebebiyle artan kuraklık

IV. Kar erimeleri sonucu toprağın suya doygun hâle gelmesi

Yukarıdakilerden hangileri kütle hareketlerine yol açan faktörler arasında gösterilebilir?

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

D) II ve IV E) III ve IV

Soru 33
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