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1. Enlem ve boylamdan kaynaklanan şeyler mutlak ko-
numun sonucudur. Enlem ve boylam ile ilgili olmayan 
şeyler ise göreceli konumun sonucudur. Yer şekilleri-
nin çeşitlilik göstermesi enlem ve boylam ile ilgili değil-
dir. Dolayısıyla bu durum mutlak konum ile ilgili değil-
dir. 

 Cevap: A

2. Pamukkale travertenleri ve mağaradaki sarkıt ve dikit-
ler suda erimiş halde bulunan kirecin tortulanması ile 
oluşur. Kalker yani kireçtaşının bulunması ise karstik 
arazinin varlığına işaret eder. 

 Cevap: A

3. Büyük Çekmece Gölü dalga biriktirmesi ile oluşmuş 
kıyı set gölüdür. Kapıdağ Yarımadası ise dalga biriktir-
mesi ile oluşmuş tombolo örneğidir. Silifke Deltası ise 
akarsu biriktirmesi ile oluşmuş delta ovasıdır. 

 Cevap: D

4. Sera Gölü Doğu Karadeniz’de heyelan set gölüdür. 
Mogan Gölü Ankara’da alüvyon set gölüdür. Abant 
Gölü Batı Karadeniz’de heyelan set gölüdür. Manyas 
Gölü Güney Marmara’da tektonik oluşumlu göldür. 

 Cevap: D

5. Haritada şekerpancarının ekim alanları gösterilmiştir. 
Şekerpancarı iklim seçiciliği az olduğu için iç bölgeler-
de ve birçok yerde yetiştirilir. Kıyı bölgelerde daha çok 
kâr getiren ürünler yetiştirildiği için bu ürünün üretimi 
azdır. 

 Cevap: B

6. Tektonik oluşumlu göller sularını açık denizlere gön-
deremez, ifadesi yanlıştır. Çünkü Örneğin Güney Mar-
mara’daki ve Göller yöresindeki bazı tektonik göller 
açık havza durumundadır ve sularını açık denizlere 
gönderir. 

 Cevap: D
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7. İkisi de denize kıyısı olan bilgede olmasına rağmen 
Bursa ekvatora daha uzak olduğu için yani enlemin-
den dolayı Mersin’e göre kar yağışlı gün sayısı daha 
fazladır. 

 Cevap: A

8. Haritada krom madeninin çıkarıldığı yerler ve fabrika 
yerleri gösterilmiştir. Birçok alanda krom madeni çıka-
rılır. Fabrikaları ise Antalya ve Elazığ illerinde bulunur.

 Cevap: A

9. Çukurova Doğu Akdeniz’de yer alan delta ovasıdır. 
Sıcak dönemin uzun olmasından dolayı yani ekvatora 
yakınlığın da etkisiyle araziden yılda birden fazla ürün 
alınır. 

 Cevap: A

10. Cam, çimento, seramik ve kiremit sanayisinde ham-
madde olarak taş veya toprak kullanılır. Ama kağıt sa-
nayisinde hammadde olarak orman ürünleri kullanılır. 

 Cevap: C

11. Kasaba yerleşmelerinde nüfus miktarı 2000 ile 10.000 
arasında değişmektedir. Nüfusu 2000’in altındaki yer-
leşmeler köy ve köyaltı yerleşmeleridir. 

 Cevap: C

12. Çukurova yani Adana yöresinin nüfuslanmasında ta-
rım ve sanayi faaliyetlerinin etkisi daha fazladır. Yöre-
de turizm faaliyetleri daha azdır. Bölgede yer alan An-
talya ilinin gelişmesinde turizmin etkisi daha fazladır. 

 Cevap: E
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13. İzmir ilinin gelişmesinde tarım, sanayi ve turizm faa-
liyetlerinin ortak etkisi olmuştur. Verimli tarım alanla-
rının bulunması, sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması 
ve turizm faaliyetleri bu ilimizde gelişmiştir. 

 Cevap: C

14. Ülkemizde dağlar doğu-batı yönünde uzanır. Bu ne-
denle dağlık arazilerde kuzey-güney yönünde yol ya-
pımı zordur ve maliyet fazladır. Doğu Karadeniz’de IV 
ile gösterilen doğrultuda belirtilen nedenden dolayı yol 
yapım maliyeti fazladır. 

 Cevap: D

15. Doğu Karadeniz Projesi kapsamında bölgede sulama 
imkânlarınının geliştirilmesi çok öncelikli bir konu de-
ğildir. Çünkü yağış miktarı fazla ve rejim düzenli oldu-
ğu için tarımsal sulamaya ihtiyaç azdır. 

 Cevap: A

16. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerden biri de Güney 
Marmara’dır. Bölgede yer alan I ile gösterilen alan Ak-
deniz iklim bölgesinde yer alır.

 Cevap: A

17. İnşaat sektörünün gelişmiş olması da iç ve dış ticareti 
etkiler ama diğerlerinin etkisi daha fazladır. 

 Cevap: A

18. Fay hatlarının bulunduğu arazilerde sıcak su kaynak-
ları yaygındır. Bu alanlarda termal turizm gelişir. Ada-
na ilimizde jeolojik yapısından dolayı termal turizm 
gelişmemiştir. 

 Cevap: D


