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1. Türkiye gelişmekte olan ülkelerin üyesi olduğu BRİCS 
örgütüne üye değildir. Bu örgüte üye olan ülkeler Bre-
zilya, Rusya, İndia (Hindistan), China (Çin) ve South 
Afrika (Güney Afrika) dır. 

 Cevap: B

2. Genç bir oluşuma sahip olduğu için Türkiye’de orta-
lama yükselti fazladır. Ülkemiz bugünkü görünümünü 
yakın jeolojik dönemde aldığı için yüksek ve engebeli 
araziye sahiptir. 

 Cevap: C

3. Haymana Platosu’nun bulunduğu alan yanlış gösteril-
miştir. Haymana Platosu Tuz Gölü’nün batısında An-
kara’ya yakın bir alanda bulunur. Haritada gösterilen 
bu alanda Erzurum Kars Ardahan platoları bulunur.

 Cevap: B

4. Hirfanlı Barajı yapay göldür. Verilen diğerleri doğal set 
gölüdür. İnsan etkisi olmadan oluşan göllere doğal göl-
ler denir.

 Cevap: A

5. V’de kuraklık olayları azdır. Ülkemizin en çok yağış 
alan yerleri Doğu Karadeniz’dir. Yağış rejiminin düzen-
li olduğu bu alanda kuraklık fazladır denilemez.

 Cevap: E

6. Bir merkezin sıcaklığının deniz seviyesine göre hesap-
lanmasıyla indirgenmiş sıcaklık bulunur. Yükseltisi di-
ğerlerine göre daha fazla olduğu için Konya ilinin ger-
çek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark 
daha fazladır. 

 Cevap: A
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7. Ülkemizde kümes hayvancılığı büyükşehirler çevresin-
de toplanmıştır. Bu duruma etki eden en önemli faktör 
tüketici nüfusa yakınlıktır. Pazarlama imkanlarının ko-
lay olması nedeniyle üretim için büyükşehir çevreleri 
tercih edilmiştir. 

 Cevap: B

8. Elazığ çevresinde birçok maden vardır. Ülkemizde 
maden zenginliğinin fazla olduğu yerlerin başında bu 
bölge gelir. Elazığ yakınlarında demir, bakır, krom ve 
kurşun gibi birçok maden bulunmaktadır. 

 Cevap: A

9. Haritada dağılış alanı verilen tarım ürünü zeytindir. 
Zeytin tarımı Akdeniz iklimin görüldüğü alanlarda ya-
pılır. Ülkemizde bu ürünün en çok üretildiği bölge Ege 
Bölgesi’dir.

 Cevap: D

10. Elmadan yağ elde edilmez. Ama verilen diğer ürünler-
den yağ elde edilir. Ülkemizde en çok ayçiçeği, mısır 
ve zeytin yağı kullanılır. 

 Cevap: E

11. Haritada I ile İzmir, II ile Bursa, III ile İzmit, IV ile An-
kara, V ile Niğde ili gösterilmiştir. Niğde’de sanayi ve 
hizmet sektörü diğer illere göre daha az gelişmiştir. Bu 
nedenle Niğde’de tarım sektörü de denilen birincil faa-
liyetlerde çalışanların oranı daha fazladır.

 Cevap: E

12. Bu limanların birçoğunun hinterlandının hem kara hem 
demir yolu ile bağlantısı vardır. Karada en ucuz taşı-
ma sistemi demir yolu olduğu için büyük limanlarımıza 
mutlaka demir yolu bağlantısı bulunur.

 Cevap: A
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13. Verilenlerden üçü de kuru yük gemilerinde taşınan 
ürünlerdir. Yolculuk süresi fazla olduğu için kuru yük 
gemilerinde çabuk bozulan taze sebze ve meyve taşı-
macılığı azdır. 

 Cevap: E

14. Verilen illerin hepsi kıyı bölgelerde yer alır. Kıyı böl-
gelerin iklim şartları yerleşme için daha elverişlidir. Bu 
nedenle ülkemizde kıyı bölgeler sık nüfuslanmıştır. 

 Cevap: C

15. Ülkemizde doğum oranı son dönemlerde azalmıştır. 
Ama buna rağmen genç bağımlı nüfus oranı fazladır. 
15 – 64 yaş arası aktif nüfus diğerleri ise bağımlı nüfus 
kabul edilir.

 Cevap: B

16. Kırdan kente göçün nedenleri arasında konut sıkıntısı 
çok etkili değildir. Kırdan kente göçün en önemli ne-
deni iş imkanlarının kısıtlı olmasıdır. Bunun yanında 
sosyal imkanların yetersiz olması da göçe neden olan 
önemli faktördür. Makine kullanımı nedeniyle birçok 
insanın işsiz kalır ve bu durum da göçe neden olur. 

 Cevap: C

17. Bölgesel kalkınma planlarının temel amacı az gelişmiş 
bölgelerde iş imkânlarının artırılması ve yeni yatırımla-
rın yapılmasıdır. Bölgenin potansiyelinin kullanılması 
hedeflenir ama yurt dışından bölgeye yapılan ithalatı 
kolaylaştırmak gibi bir hedef ilk amaçlar arasında yok-
tur. 

 Cevap: B

18. Bursa tarım, sanayi ve turizm kenti fonksiyonlarını ta-
şır. Ülkemizde sanayi bakımından en gelişmiş kentler-
den biridir. Uludağ’ın bulunması bu kentimizin turizm 
kenti özelliği kazanmasında etkili olmuştur. Kentin çev-
resinde geniş ve verimli tarım arazilerinin bulunması 
da kentin gelişimine etki etmiştir. Otomotiv ve tekstil 
bakımından en önde olan kentlerimizden biri Bursa’dır.

 Cevap: A


