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1. Dünya ekseni etrafında batıdan doğuya döner. Bu 
nedenle doğuda yerel saatler ileri, batıda ise geridir. 
Doğu batı doğrultusunda yerel saat farkı oluştuğu için 
en doğu ve en batıda kalan iller arasında saat farkı 
daha fazladır. Haritada gösterilen illerden Kars ile Ay-
dın arasında yerel saat farkı daha fazladır. 

 Cevap: B

2. Batı Anadolu Dağlarının ortalama yükseltisi fazla de-
ğildir. Türkiye’de ortalama yükseltisi en fazla olan dağ-
lar Doğu Anadolu dağlarıdır. Ülkemizde doğuya gidil-
dikçe yükselti artar. 

 Cevap: B

3. Teke ve Taşeli platosu Akdeniz Bölgesi’nde yer alır.  
Bu platolarda karstik arazi geniş yer tutar. Bu nedenle 
bölge platolarında lapya, dolin, polye ve mağara gibi 
karstik oluşumlara rastlanır.

 Cevap: B

4. Doğu Anadolu’nun İç Anadolu’dan fazla yağış alması, 
enlem faktörü ile ilgili değildir. Bu duruma etki eden 
faktör yükseltidir. Enlem ülkemizde yağış dağılışına 
çok etki etmez.

 Cevap: D

5. Yüksek ve dağlık araziler hidroelektrik santralinin ya-
pımı için daha elverişlidir. Dağlık arazilerde derin va-
dilerin bulunması suyun depolanmasını kolaylaştırır. 
Yüksekten düşen su enerji potansiyelini artırır. 

 Cevap: A

6. Türkiye’nin çevre konusunda imzaladığı uluslararası 
sözleşmeler ile ilgili verilenlerin üçü de doğrudur. Ülke-
miz Ramsar Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Bükreş 
Sözleşmesi’ni imzalamış ve belirtilen konularda önlem 
alacağını ilan etmiştir. 

 Cevap: E
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7. Ülkemizin Kuzey Yarım Küre’de bulunması iklim ve 
bitki çeşitliliğine daha az etki eder. Bitki çeşitliliği daha 
çok iklim çeşitliliğinden kaynaklanır. Bu duruma etki 
eden en önemli faktör yer şekilleri çeşitliliğidir. 

 Cevap: D

8. Kümes hayvancılığı ve besi hayvancılığının iklim 
koşulları ile ilgisi yoktur. Çünkü bu faaliyetlerde hay-
vanlar kapalı ortamlarda yem ile beslenir. Ama mera 
hayvancılığı ve çiçekli bitkilerden etkilenen arıcılık faa-
liyetleri iklim şartlarından etkilenir. 

 Cevap: D

9. İhracat için dış pazarlardan talep olmasa da diğer ko-
şullar varsa maden işletmeye açılır. Ülke içinde ihtiyaç 
fazla olabilir ve maden işletmeye açılabilir.

 Cevap: E

10. Güneşlenme süresini belirleyen en önemli iki faktör 
enlem ve bulutluluk süresidir. Ülkemizde bulutluluğun 
fazla olduğu Doğu Karadeniz’de (VI) güneşlenme sü-
resi en az, Güneydoğu Anadolu’da (IV) güneşlenme 
süresi en fazladır. 

 Cevap: E

11. Ülkemizde muz üretiminin tamamı Akdeniz Bölgesi’n-
den karşılanır. Üretim Antalya – Anamur arasındaki 
dar kıyı şeridinde yapılır. Ülkemizde yetişme alanı en 
dar ürünlerin başında gelir. 

 Cevap: E

12. Ülkemizde bazı ürünlerin üretimi iç talebi karşılama-
dığı için ihtiyaç ithalat yoluyla karşılanır. Ama şeker-
pancarında böyle bir durum yoktur. Şekerpancarında 
üretim kontrol altındadır ve ihtiyaç kadar üretim yapılır. 

 Cevap: E
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13. Verilen rafineriler limanlara yakın yerlerde kurulmuş-
tur. Yani yer seçiminde ulaşım kolaylığı etkili olmuş-
tur. Ülkemiz petrolün büyük kısmını yurt dışından alır. 
Önemli bir kısmı gemiler ve tankerlerle getirildiği ham 
petrolü işleyen rafinerilerden bazıları limanlara yakın 
yerlerde bulunur.

 Cevap: B

14. Ülkemizde nüfus sürekli artmıştır. Grafik incelendiğin-
de artış hızının her zaman artı değerlerde olduğu ve 
sıfırın altına düşmediği görülmüştür. Her sayım döne-
minde nüfus arttığı için en çok nüfus en son sayım dö-
neminde tespit edilmiştir. 

 Cevap: E

15. Verilen alanlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri 
bulunur. Bu alanlar ülkemizde doğum oranının en yük-
sek olduğu alanlardır. Çocuk nüfus oranının yüksek 
olduğu bu alanlarda ortanca yaş düşüktür. 

 Cevap: B

16. İl sınırı içindeki tüm belediyeler büyükşehir belediyesi 
ile koordinasyon içinde olmak zorundadır. Yapılacak 
alt yapı çalışmalarından bazıları büyükşehir beledi-
yelerine bazıları da ilçe belediyelerine verilmiştir. Bu 
nedenle III. ifade yanlıştır. 

 Cevap: D

17. Türkiye’de buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin 
bulunduğu yerlerde ortalama yükselti fazladır. Karasal 
iklim şartlarının görüldüğü bu alanlarda yağış rejimi 
düzenli değildir. Ülkemizde yağış rejimi Karadeniz’in 
kıyı kesiminde düzenlidir. Diğer yerlerde yağış rejimi 
düzensizdir. 

 Cevap: E

18. 2013 yılında kişi başına bırakılan döviz miktarı 2017 
yılına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 2017 
yılında gelen turist sayısına göre elde edilen turizm 
geliri daha düşük kalmıştır. 

 Cevap: C


