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1. Dört mevsim şartları orta kuşakta yaşanır. Dört mev-
sim şartlarını yaşayan bir ülke Güney Yarım Küre’nin 
orta kuşağında da olabilir. Bu nedenle dört mevsim 
şartlarının belirgin yaşanması ülkemizin bulunduğu 
yarım küre hakkında bilgi vermez. 

 Cevap: B

2. Karadeniz kıyılarında gerçek mesafe ile kuş uçuşu 
mesafe arasındaki fark daha azdır. Çünkü dağlar kıyı-
ya paralel uzanır ve bu kıyılarda koy ve körfez sayısı 
azdır. Girinti çıkıntının az olması bu kıyılarımızda ger-
çek uzaklık ile kuşuçuşu uzaklık arasında farkı azalt-
mıştır. 

 Cevap: E

3. İstanbul ilimizin sınırları içinde bulunan Büyük Çek-
mece Gölü kıyı set gölüdür. Bu göl dalganın biriktirdiği 
maddelerin bir koyun önünü kapatması ile oluşmuştur. 

 Cevap: E

4. Aslantaş Barajı Ceyhan Nehri üzerinde yer alır. Cey-
han Nehri Akdeniz’e dökülen akarsularımızdan biridir. 
Hirfanlı ve Altınkaya barajları Kızılırmak üzerinde, Ha-
sanuğurlu Barajı Yeşilırmak üzerinde, Deriner Barajı 
Çoruh Nehri üzerinde yer alır ve bu akarsular Karade-
niz’e dökülür. 

 Cevap: D

5. Türkiye’de rüzgar erozyonunun en fazla olduğu yerle-
rin başında III ile gösterilen Konya – Karapınar çevresi 
gelir. Ayrıca V ile gösterilen Güneydoğu Anadolu böl-
gesinde bitki örtüsünün cılız olması ve kurak şartlar-
dan dolayı rüzgar erozyonu fazladır. 

 Cevap: D

6. Haritada taralı alanlar Akdeniz iklim bölgesidir. Sıcak 
su kaynakları ile iklim şartları arasında bir ilişki yoktur. 
Ayrıca fay hatlarından dolayı Ege kıyılarında ve Güney 
Marmara’da sıcak su kaynakları yaygındır.

 Cevap: E
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7. Karaçam, sarıcam, köknar ve ladin gibi ağaçlar iğne 
yapraklıdır. Bu ağaçlar sıcaklığın düşük olduğu dağ-
ların yüksek kesimlerinde yetişme alanı bulur. Verilen 
diğer ağaç türleri ise geniş yapraklıdır ve bu ağaçlar 
dağların sıcak olan alt kesimlerinde yetişir. 

 Cevap: A

8. Çeltik (pirinç) üretiminde ilk üç sırayı alan illerimiz sı-
rasıyla Edirne, Samsun ve Balıkesir illeridir. Çankırı 
ilinde üretim bu illerimize göre daha azdır. 

 Cevap: A

9. Sıcaklık ve yağış grafiği Erzurum Kars Ardahan yöre-
sinde görülen karasal iklimin grafiğidir. Bu alanda yaz 
yağışları fazladır. Yaz yağışları ile yeşeren otlar ve ça-
yır bitki örtüsünün yaygın olduğu bu yörede büyükbaş 
mera hayvancılığı gelişmiştir. 

 Cevap: E

10. Ülkemiz dünya bor rezervi bakımından açık ara birinci 
sırada yer alır. Buna karşılık ihracatımızda en çok gelir 
getiren maden mermerdir. Maden ihracatının önemli 
bir kısmı mermer ihracatından karşılanır. 

 Cevap: A

11. Karadeniz’de orman sanayisinin gelişmesinde ham-
maddeye yakınlık daha etkili olmuştur. Çünkü orman 
alanlarının büyük kısmı Karadeniz Bölgesi’nde bulu-
nur. 

 Cevap: E

12. Yer şekillerinin olumsuz etkisinden dolayı Antalya ili-
mize demir yolu ulaşımı yoktur. Kocaeli ve İstanbul 
ilimizin gelişmesinde verilen tüm ulaşım sistemlerinin 
etkisi olmuştur. 

 Cevap: D

13. Haritada Akdeniz kıyılarında yer alan Taşeli Platosu, 
Hakkari yöresi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri gös-
terilmiştir. Bu alanların seyrek nüfuslanmasında ortak 
etken yer şekillerinin engebeli olmasıdır. Bu alanlarda 
engebeli araziler geniş yer tutar. Ulaşımın zor olduğu, 
tarım alanlarının az olduğu bu alanlarda nüfus yoğun-
luğu azdır. 

 Cevap: C
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14. Verilen dönemde kalkınma hızı çok yüksek olduğu için 
doğumları artırıcı politika izlenmiştir denilemez. Çünkü 
bu dönemde kalkınma hızı fazla değildir. Verilen diğer 
durumlar doğumları artırıcı çalışmaların nedenleridir.

 Cevap: E

15. Tarım ile uğraşan nüfusun tarım alanlarına bölünme-
siyle tarımsal nüfus yoğunluğu bulunur. Bir bölgede 
tarımla uğraşan nüfusun fazla olması ya da tarım alan-
larının az olması tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla 
olmasına neden olur. Ekvatora uzaklık tarımsal nüfus 
yoğunluğunu etkileyen bir faktör değildir. 

 Cevap: A

16. Güneydoğu Anadolu Projesi ile bölgede birçok amaç 
hedeflenmiştir. Ama bölgede hidroelektrik santralle-
rin dışında enerji santrali yapımı sınırlandırılmamıştır. 
Bölgede kömür ile çalışan termik santrallerde bulun-
maktadır. 

 Cevap: D

17. Günümüzde ihracatımızın yaklaşık olarak yüzde 94’ü 
sanayi ürünlerinden karşılanır. Dolayısıyla C seçene-
ğinde verilen ifade doğrudur.

 Cevap: C

18. İnsan etkisi olan unsurlar beşeri unsurlardır. Safran-
bolu evleri Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alır. 
İnsan yapımı olduğu için Safranbolu evleri beşeri un-
surlar arasında yer alır. Seçeneklerde verilen diğerleri 
ise doğal unsurlardır.

 Cevap: C


