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1. Aynı enlemde yer alan noktalarda gündüz süresi ay-
nıdır. IV ve V ile gösterilen noktalar aynı enlemde yer 
alır. Dolayısıyla bu noktalarda gündüz süresi aynıdır. 

 Cevap: E

2. Marmara Bölgesi’nde yer alan Ergene Ovası’nda orta-
lama yükselti 500 metrenin altındadır. Marmara Bölge-
si ortalama yükseltisi en az olan bölgedir ve bölgedeki 
ovaların yükseltisi 500 metrenin altındadır.

 Cevap: A

3. Güneydoğu Anadolu’da yer şekilleri engebesi İç Ana-
dolu’dan daha azdır. İç Anadolu’nun doğusunda yük-
sek ve dağlık araziler bulunur. Ayrıca bölgede volkanik 
dağların bulunması engebenin Güneydoğu Anado-
lu’ya göre daha fazla olmasına neden olmuştur.

 Cevap: E

4. Göller Yöresindeki Burdur Gölü’nden içme suyu için 
faydalanmıyoruz. Kapalı havza durumunda olduğu için 
suları tatlı değildir ve bu nedenle içme suyu olarak bu 
gölün sularından faydalanamıyoruz.

 Cevap: A

5. Boylam toprak çeşidini etkilemez. Doğu batı doğrultu-
sunda yani boylamlara göre değişen durum saatlerdir. 
Doğu boylamlarının saati ileri, batı boylamlarının saati 
geridir. Verilen diğer durumlar toprak çeşidini etkiler.

 Cevap: B

6. IV ile gösterilen Güneydoğu Anadolu’da yıllık sıcaklık 
farkı daha fazladır. Bölgede sıcaklık farkının yüksek 
çıkmasında yaz mevsimindeki aşırı ısınmanın etkisi 
büyüktür. 

 Cevap: D
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7. Gürgen Karadeniz iklim bölgesinde yetişen geniş yap-
raklı ağaç türlerinden biridir. Bu tür, ağaç formasyonla-
rı arasında yer alır. Maki ise kızılçam ağaçlarının tahrip 
edilmesiyle ortaya çıkmış çalı formasyonudur.

 Cevap: D

8. Jeotermal santrallerin yapıldığı bölgede hava kirliliği 
artmaz. Yer altından çıkan sıcak suyun buharından 
enerji elde edilir. Dolayısıyla temiz ve çevreyi kirletme-
yen bir yapısı vardır. 

 Cevap: B

9. Orta Karadeniz’de yer alan Çarşamba deltasında şe-
kerpancarının yanında pirinç, mısır, tütün ve sebze 
üretimi fazladır. Dolayısıyla bu ovada şekerpancarının 
monokültür tarım ürünü olduğu söylenemez.

 Cevap: D

10. Buğday ülkemizde temel besin ürünlerinden biridir. 
Çok yaygın olarak yetiştirilir. Ülkemizin her bölgesinde 
buğday üretimi vardır ve bu ürünün yetişme alanı ve 
üretim miktarında kısıtlama yoktur.

 Cevap: E

11. Organize sanayi bölgelerinin kurulmasıyla düzenli 
kentleşme sağlanır ve kent içindeki birçok sorun çö-
zülür. İşçi ücretlerinin düşmesi ile bu düzenlemelerin 
arasında ilişki yoktur. 

 Cevap: E

12. 1926 yılında çıkarılan ‘‘Kabotaj Kanunu’’ ile limanla-
rımızda yapılacak tüm faaliyetler millileştirilmiştir. Ya-
bancıların kontrolünden çıkarılıp yalnızca yurttaşları-
mızın kullanımına açılmıştır. 

 Cevap: C
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13. Karadeniz iklim bölgesinde yağışlar fazladır. Su kay-
naklarının bol olması kırsal alanda yerleşmeyi sınır-
landırmamıştır. Ayrıca engebeli arazi fazla olduğu için 
yani düzlük arazi az olduğu için arazilerin bir arada 
bulunması zorlaşmıştır. 

 Cevap: D

14. I ile gösterilen Çukurova yöresi pamuk tarımı ve diğer 
birçok tarımsal faaliyet nedeniyle IV ile gösterilen İzmir 
yöresi ise tütün tarımı nedeniyle mevsimlik göç alır. 

 Cevap: C

15. Türkiye’de nüfus dengeli bir dağılış göstermez. Nü-
fusun büyük kısmının batıda ve kıyı bölgelerde yaşa-
masının nedenleri iklim, yer şekilleri ve iş imkanlarının 
fazla olmasıdır. Ekvatora uzaklık ülkemizde nüfuslan-
mayı çok etkilemez. 

 Cevap: E

16. Ülkemizde taşkömürü yataklarının tamamı Batı Kara-
deniz’de bulunur. Bu nedenle bölgede Ereğli ve Ka-
rabük demir çelik fabrikaları kurulmuştur. Zonguldak, 
Bartın, Karabük Projesi kapsamında bölgede verilen-
ler hedeflenmiştir. 

 Cevap: D

17. I ile gösterilen alan Marmara Bölgesi’nde yer alan 
Adapazarı ilidir. İklim, yer şekilleri ve sanayileşmenin 
olumlu etkisiyle bu ilimiz sık nüfuslanmıştır. 

 Cevap: A

18. Ülkemizden yurt dışına çıkan turistler daha çok hava 
yolunu kullanır. Daha konforlu olduğu için ve daha kısa 
sürede ulaşım imkanı olduğu için ülkeler arası yolcu 
taşımacılığında en çok hava yolu kullanılır. 

 Cevap: C


