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1. Türkiye’de kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı azaltır-
ken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı artırır. Bu du-
rum ülkemizin Kuzey Yarım Küre’de bulunmasından 
kaynaklanır. Bulunduğu yarım küreden dolayı Türki-
ye’de dağların güneye dönük yamaçlarında sıcaklık 
ortalaması daha  yüksektir. 

 Cevap: A

2. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda yer alan bu ovaların sı-
ralanışı I.Düzce Ovası, II. Niksar Ovası, III. Erzincan 
Ovası’dır. 

 Cevap: A

3. Falez dalga aşındırması ile oluşan dik kıyılardır. Dağ-
ların kıyıya paralel uzandığı bölgelerde dağlar kıyıya 
yakın ise bu alanda falez oluşumu fazladır. 

 Cevap: D

4. Kaynağını sanayi bölgelerinden alan akarsularda kim-
yasal kirlilik daha fazla ise Susurluk Çayı’nda kirliliğin 
daha fazla olması gerekir. Çünkü bu akarsu Güney 
Marmara’da Bursa ve Balıkesir çevresinden kaynağını 
alır. Özellikle Bursa kentimizde yoğun sanayi faaliyet-
leri bulunur. 

 Cevap: D

5. Kuzey Anadolu’da yaygın olarak görülen toprak kah-
verengi orman toprağıdır. Bu toprak geniş yapraklı or-
man altında gelişmiş verimli topraklardır. 

 Cevap: B

6. Dağların güneye dönük yamaçlarında sıcaklık ortala-
masının kuzeye bakan yamaçlara göre daha yüksek 
olması ülkemizin Kuzey Yarım Küre’de bulunması ile 
ilgilidir. Ülkemizin enleminden kaynaklandığı için bu 
durum mutlak konumun sonucudur.

 Cevap: C
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7. Bir bölgede dut ağacının olması büyükbaş besi hay-
vancılığını etkilemez. İpekböceği dut yaprağı ile bes-
lendiği için bu durum ipekböcekçiliğini olumlu etkiler. 
Büyükbaş besi hayvancılığında hayvanlar ahırda yem 
ile beslendiği için bu durumun doğal koşullar ile ilgisi 
yoktur. 

 Cevap: C

8. – Nevşehir, Kayseri ve Van gibi volkanik arazilerde bu-
lunan kayacı önemli kullanım alanı inşaat sektörüdür. 
(ponza)

–  Ankara’nın Kazan ilçesinde bulunan maden soda sa-
nayisinde kullanılır. (trona)

–  Cam, seramik, kaynak elektrotları ve boya sanayisinde 
kullanılan madenin Dünya rezervinin % 10’ı ülkemizde 
bulunur. (feldspat)

–  Demir-çelik sanayisinde sert ve dayanıklı sanayi çeliği 
yapımında kullanılır. (manganez)

 Eşleştirme yapıldığında boksit ile ilgili bilgi verilmediği 
görülür. 

 Cevap: B

9. Jeotermal kaynaklar iklim şartlarından etkilenmez. 
Yer altı suyu magma tarafından ısıtılır ve yeryüzüne 
gönderilir. Dolayısıyla bu durum fay hatları ve yerin iç 
yapısıyla ilgilidir. 

 Cevap: E

10. Ülkemizde pamuk tarımının en çok yapıldığı bölge Gü-
neydoğu Anadolu’dur. Daha önceleri Akdeniz ve Ege 
bölgesi pamuk üretiminde birinci sıradayken, Güney-
doğu Anadolu Projesi ile birlikte sulamanın yaygınlaş-
ması bölgenin pamuk üretiminde birinci sıraya geçme-
sine neden olmuştur. 

 Cevap: E

11. Zeytin Akdeniz iklim şartlarında yetişir ve iklim seçicili-
ği fazladır. Kışların ılık geçtiği ortamda yetişme ortamı 
bulan zeytin iç bölgelerde yetişmez. 

 Cevap: E
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12. Ülkemiz petrol bakımından dışa bağımlı ülkelerden 
biridir. Ülkemiz ihtiyacın yüzde 92’sini ithalat yoluyla 
karşılar. 

 Cevap: E

13. Türkiye’nin uluslararası yolcu taşımacılığında kruvazi-
yer limanı özelliğinde limanları bulunur. İstanbul, Bod-
rum, Kuşadası limanları bunlardan bazılarıdır. 

 Cevap: C

14. Fabrikalarda üretim yıl boyunca devam eder. Bu ne-
denle fabrikada çalışan bir kişi gittiği bölgeye yerleşir 
ve kalıcı olur. Verilen diğer durumlarda yapılan göçler 
ise mevsimliktir. 

 Cevap: C

15. Dalyan yerleşmeleri daha çok balıkçılık amacıyla 
kurulmuş geçici yerleşmelerdir. En iyi örnekleri Kıyı 
Ege’de özellikle Muğla kıyılarında görülür. 

 Cevap: D

16. Giresun’a bağlı Şebinkarahisar ilçesi ilk yerleşmeler 
arasında yer almaz. Anadolu’nun coğrafi konumu yer-
leşme ve yaşam için elverişli olduğu için tarihsel süreç-
te birçok yerleşme kurulmuştur. 

 Cevap: B

17. Zeytin Akdeniz iklimi bölgesinde yetişir. Batı Karade-
niz’de yer alan I ile gösterilen alanda Akdeniz iklimi 
şartları görülmez. Dolayısıyla bu alan zeytin tarımı böl-
gesinde yer almaz.

 Cevap: A

18. Ülkemizde kongrelerin büyük kısmı İzmir’de yapılmaz. 
Kongrelerin büyük kısmı İstanbul’da yapılır. Ayrıca An-
talya’da da kongre turizmi gelişmiştir. Bunun yanında 
İzmir ve Ankara gibi kentlerde de kongre turizmi geliş-
miştir. 

 Cevap: C


