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1. II ve IV’te güneşin doğuş saati yıl boyunca aynı değil-
dir. Bu iki nokta aynı boylam üzerinde yer almaktadır. 
Aynı boylam üzerindeki yerlerde sadece gece gündüz 
eşitliğinin yaşandığı 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde 
güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar.

 Cevap: D

2. Verilen ovaların çoğu deniz seviyesine yakın olduğu 
için renklendirme yöntemiyle çizilen fiziki haritada ye-
şil renk ile gösterilir. Eskişehir Ovası’nın yükseltisi 500 
metrenin üstünde olduğu için yeşil renk ile gösterilmez.

 Cevap: E

3. Batı Anadolu’da kırılma sonucunda oluşmuş horst 
ve graben sistemi yaygındır. Gediz grabeni ile Küçük 
Menderes grabeni arasında yer alan dağ Bozdağ-
lar’dır. 

 Cevap: A

4. Ülkemizde kapalı havza durumunda olan göller Van 
Gölü, Tuz Gölü, Burdur Gölü, Acıgöl ve Seyfe Gö-
lü’dür. Öncüllerde verilen ve Batı Karadeniz’de yer 
alan Abant Gölü ise açık havza durumundadır. 

 Cevap: E

5. Türkiye topraklarının yaklaşık %27’si orman alanların-
dan oluşur. Bu nedenle E seçeneğinde verilen ifade 
yanlıştır.

 Cevap: E

6. Kış mevsiminde kıyı bölgelerin sıcaklığı denizellik 
karasallık durumundan dolayı iç bölgelerden daha sı-
caktır. Bu nedenle Samsun’dan Ankara’ya gidildiğinde 
sıcaklığın azaldığı görülür. 

 Cevap: B
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7. Rize ve çevresinde yazlar yağışlı geçer. Bu bölgede 
yaz yağışları ile yeşil kalan çayır bitki örtüsü bulunur. 
Bitki örtüsü ve iklim özelliklerinden dolayı Rize’de bü-
yükbaş mera hayvancılığının gelişmesi beklenir. Dola-
yısıyla yünlü dokumanın bu yörede gelişmesi beklen-
mez. 

 Cevap: D

8. Küre (Kastamonu) da bakır madeni bulunur. Seçenek-
lerde verilen diğer yörelerde ise demir madeni bulunur.

 Cevap: C

9. Konya Ovası’nda tütün tarımı yapılmaz. İç Anadolu’da 
tütün tarımı yoktur. Tütün, ihtiyaç kadar yetiştirilmesi 
gerektiği için devlet kontrolünde yetiştirilir. 

 Cevap: D

10. Ülkemizde kırmızı mercimek üretiminin büyük kısmı 
Güneydoğu Anadolu’dan karşılanır. Bu tarım ürünü-
nün üretimi kurak şartlarda da yapılabilir. Sulamanın 
yaygınlaşmasıyla daha çok kar getiren ve sulama is-
teyen ürünlerin yetişme alanı genişler ve bu alanda 
kırmızı mercimek üretimi azalır. 

 Cevap: D

11. Tarım üzerindeki aşar vergisinin kaldırılması, tarımın 
gelişmesi için yapılmış bir uygulamadır. Verilen diğer 
iki durum ise sanayinin gelişmesi için alınan kararlar-
dır. 

 Cevap: D

12. Kırsal alanda doğum oranı kentlerdeki doğum oranın-
dan daha fazladır. Ama kırsal nüfusun az artmasına 
neden olan faktör göçlerdir. Kırsal alanda itici faktör-
lerden dolayı kentlere göç fazladır. Bu durum kentsel 
nüfusun daha çok artmasına neden olur.

 Cevap: E
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13. Divan yerleşmesi daha çok Batı Karadeniz’de görülür. 
Hayvancılık faaliyetlerinin yanında tarımsal faaliyetle-
rin de yapıldığı kalıcı köyaltı yerleşmelerinden biridir.

 Cevap: E

14. Kalkınma hızının düşmesi olumsuz bir durumdur. İşçi 
ücretlerinin düşmesi devlet açısından olumlu bir du-
rumdur. Bu sorularda kişi açısından değil, devlet açı-
sından düşülmelidir.

 Cevap: D

15. V ile gösterilen bölgede daha çok kar getiren tropikal 
ürün yetiştiriciliğinin desteklenmesi beklenmez. Çünkü 
bu bölgede kış sıcaklığı çok düşüktür. Tropikal ürünler 
düşük kış sıcaklığından olumsuz etkilenir. 

 Cevap: E

16. Karstik arazinin en fazla olduğu yerler Akdeniz Bölge-
si’dir. Bu alanda Batı ve Orta Toroslar’da karstik arazi 
yaygındır. Kuzey Anadolu Dağları’nda karstik arazi 
fazla değildir.

 Cevap: E

17. Ülkemizde tropikal ürün üretimi azdır. Üretim tüketi-
mi karşılamadığı için ihtiyaç ithalat yoluyla karşılanır. 
Ama Türkiye Kuzey Avrupa ülkelerinden tropikal ürün 
almaz. Çünkü bu ülkelerde soğuk iklim şartlarından 
dolayı tropikal ürün yetiştirilmez.

 Cevap: D

18. Termal turizm fay hattının ve dolayısıyla sıcak su 
kaynaklarının bulunduğu bölgelerde gelişme gösterir. 
Jeolojik yapısından dolayı Giresun’da termal turizmin 
gelişmesi beklenmez.

 Cevap: D


