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1. Yerel saat her zaman batıda daha geridir. Gölge boyu 
ise ekvatora yakın bölgelerde daha azdır. Hem batıda 
hem de güneyde yer alan Muğla’da verilen durumlar 
görülür. 

 Cevap: B

2. Orta Karadeniz’de yer şekillerinden dolayı kıyı ile iç ke-
sim arasında ulaşım daha kolaydır. Çünkü hem dağla-
rın yükseltisi azalmış hem de dağlar kıyıdan uzaklaş-
mıştır. Engebe az olduğu için bu bölümde ulaşım daha 
kolaydır. 

 Cevap: D

3. Ülkemizin en kurak bölgesi Güneydoğu Anadolu’dur. 
Buharlaşma şiddeti fazla olduğu için Şanlıurfa’da sula-
ma ihtiyacı diğerlerine göre daha fazladır. 

 Cevap: A

4. Ülkemizde krom madeninin çıkarıldığı yerlerden biri 
Fethiye yöresidir. Ama fabrikası Adana’da değil Antal-
ya’dadır. Ülkemizde iki krom fabrikası vardır. Diğeri de 
Elazığ ilimizdedir.

 Cevap: D

5. III ile gösterilen Balat ovasını Büyük Menderes’in ta-
şıdığı alüvyonlar oluşturmuştur. Gediz’in taşıdığı alüv-
yonlar Menemen Ovası’nı oluşturmuştur. 

 Cevap: C

6. Verilenlerin üçü de doğrudur. Ülkemizden Hazar De-
nizi’ne dökülen Aras ve Kura nehirleri kapalı havza 
durumundadır. II ve III’te akarsuların kaynağını aldığı 
bölgeler doğru verilmiştir. 

 Cevap: E
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7. Maki bitki örtüsü Akdeniz kıyılarında 800-1000 metre 
kadar olan yükseltide görülürken, Ege Denizi kıyıla-
rında en fazla 500- 600 metre yükseltide görülmesinin 
nedeni kuzeyi gidildikçe enlem etkisinden dolayı sıcak-
lığın azalmasıdır. 

 Cevap: A

8. Ülkemizde dağların uzanışından dolayı Batı Anadolu 
kıyılarında girinti çıkıntı ve dolayısıyla koy ve körfez 
fazladır. Belirtilen durumdan dolayı Muğla kıyılarında 
kültür balıkçılığı gelişmiştir. 

 Cevap: B

9. Ülkemizde enerji üretiminde doğalgazın payı en fazla-
dır. Doğalgazdan sonra kömür ile çalışan santraller ve 
daha sonra da hidroelektrik santraller gelir.

 Cevap: A

10. Ülkemizde incir tarımının büyük kısmı Aydın ili (Büyük 
Menderes Ovası) çevresinden karşılanır. 

 Cevap: B

11. Seracılıkta temel amaç düşük kış sıcaklığını kontrol al-
tında tutmaktır. Bu nedenle seralarda üretim daha çok 
kış mevsiminde olur. 

 Cevap: C

12. Trabzon – metalürji sanayisi gelişmemiştir. Bu ilimizde 
metalik maden işleyen ve üretimini yapan sanayi kuru-
luşu yoktur. Diğer verilen eşleştirmeler doğrudur.

 Cevap: A
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13. Ankara başkent olduğu için büyümüş bir kenttir. Günü-
müzde sanayi ve ticaretin de gelişmesi ile iş imkanları 
artan kent başka kentlerden göç alır. Bu nedenle aldığı 
göç verdiği göçten fazladır. 

 Cevap: A

14. Güney Marmara’da yer alan Bursa’nın gelişmesinde 
sanayi faaliyetlerinin etkisi fazladır. Kentin gelişmesin-
de en etkili iki sanayi kolu otomotiv sanayisi ile tekstil 
ve hazır giyim sanayisidir. 

 Cevap: A

15. III. ifadede verilen Ereğli’nin büyümesinde sanayi faa-
liyetlerinin etkisi anlatılmıştır. I ve II’de ise nüfuslanma-
da idari etkenler anlatılmıştır. 

 Cevap: D

16. Ülkemizde heyelan olaylarının en fazla görüldüğü yer-
ler Doğu Karadeniz’dir. Bu bölgede eğimli arazilerin 
varlığı ve yağış miktarının fazla olması heyelan olayla-
rının artmasına neden olmuştur. 

 Cevap: E

17. Nüfus miktarı ile ticaretin gelişmesi arasında paralellik 
vardır. Nüfusu fazla olan büyükşehirlerde ticaret daha 
çok gelişir. Verilen kentlerden nüfusu daha az olan Ay-
dın ilinde ticari faaliyetlerin de daha az gelişmesi bek-
lenir. 

 Cevap: E

18. Ülkemizde rafting, yaylacılık, yamaç paraşütü, eko-
turizm, deniz turizmi ve mağaracılık gibi çeşitli turizm 
faaliyetleri yapılır. Turizm faaliyetlerinin çeşitlilik gös-
termesinde en önemli faktör yer şekillerinin çeşitlilik 
göstermesidir. Yüksek bölgelerde yaylacılık gelişmiş-
tir. Yüksek arazilerde yamaç paraşütü yapmak daha 
kolaydır. Akış hızının fazla olduğu akarsularda rafting 
sporları yapılır. Denize kıyısı olan bölgelerde ise deniz 
turizmi gelişmiştir. Bu durumlar yer şekillerinin çeşitlilik 
göstermesinden kaynaklanır. 

 Cevap: C


