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1. Enlem sıcaklık ilişkisine göre kutup tarafında kalan 
yerlerin daha soğuk olması gerekir. Güneş ışınla-
rını aynı açı ile aldığı için aynı enlemde kalan yerle-
rin sıcaklığının aynı olması gerekir. Yaz mevsiminde 
Güneydoğu Anadolu’da sıcaklık değerlerinin Akdeniz 
kıyılarına göre daha yüksek olması enlem etkisine ters 
düşer. Çünkü bu iki bölge aynı enlemde yer alır.

 Cevap: B

2. Yükseltileri düşünüldüğünde buzul etkisinin Batı Ana-
dolu’da yer alan ve yükseltisi az olan Bozdağlar’da 
daha az olması gerekir. 

 Cevap: A

3. I. jeolojik zamanda oluşmuş ve başkalaşıma uğramış 
arazilere masif arazi denir. Çukurova Seyhan ve Cey-
han nehirlerinin taşıdığı alüvyonların biriktirmesiyle 
yakın jeolojik dönemde oluşmuş delta ovasıdır. Diğer 
seçeneklerde ise masif araziler verilmiştir. 

 Cevap: A

4. Türkiye sınırları içindeki en uzun akarsu Kızılırmak 
Nehri’dir. Ülke sınırlarının dışındaki kısmı ile birlikte 
Fırat Nehri daha uzundur. Ama ifadede ülke sınırları 
içindeki durum karşılaştırılmıştır. 

 Cevap: B

5. Kış sıcaklığının – 10 dereceye kadar düştüğü, yağış-
ların da ilkbahar sonları ve yaz başlarına doğru arttığı 
göz önüne alınırsa bu yörenin karasal iklim şartlarının 
yaşandığı Erzurum – Kars yöresi olduğu söylenebilir.

 Cevap: A

6. Orman dağılışında nem ve yağış koşullarının etkisi 
fazladır. İklim koşullarından dolayı Türkiye’de orman 
alanlarının en az olduğu bölge Güneydoğu Anado-
lu’dur. Bu bölgede kuraklık fazla, orman alanları azdır.

 Cevap: B
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7. Türkiye petrol, doğalgaz ve kömür gibi enerji kaynak-
larını yurt dışından ithal eder. Bunların içinde kömürde 
ithalat oranı daha düşüktür. Ama sonuçta kömür ihtiya-
cının bir kısmı ithalat yoluyla karşılanır. 

 Cevap: E

8. İklim seçiciliği az olduğu için doğal yetişme alanı ge-
niştir. Ama devlet kontrolünde olması ve bu alanlarda 
üretimine izin verilmesi nedeniyle üretim alanı azdır.

 Cevap: B

9. Ülkemizde soya fasulyesi üretimi yapılır. Üretimin bü-
yük kısmı Çukurova yöresinde yapılır ama ülkemizde-
ki üretim tüketimi karşılamadığı için ihtiyacın bir kısmı 
ithalat yoluyla karşılanır. Verilen diğer ürünler ihraç 
ürünleridir.

 Cevap: C

10. Doğu Anadolu ortalama yükseltisi en fazla olan böl-
gedir. Bu bölgede hidroelektrik potansiyeli fazladır. 
Fırat Nehri üzerinde ülkemizin en büyük barajlarından 
olan Keban ve Karakaya barajları bu bölgede yer alır. 
Dolayısıyla bölgede sanayinin az gelişmesinin nedeni 
olarak enerji üretiminin az olması gösterilemez.

 Cevap: E

11. Ülkemizde hazır giyim sanayisi büyükşehirlerimizde 
daha çok gelişme göstermiştir. Büyükşehirlerde ucuz 
işgücünün olması ve tüketici nüfusun fazla olması bu 
sanayi kuruluşunun gelişmesine neden olmuştur. Se-
çeneklerde verilen Afyon ilinin nüfusu azdır ve bu sa-
nayi faaliyeti az gelişmiştir. 

 Cevap: D

12. Günümüzde yük ve yolcu taşımacılığının yüzde 90’a 
yakını kara yolları ile yapılmaktadır. Son dönemde de-
mir yolu ve hava yolunun taşımacılıktaki payı artmış 
olsa da kara yolunun taşımacılıktaki üstünlüğü devam 
etmektedir. 

 Cevap: E
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13. Son dönemlerde nüfusun sürekli azaldığı söylenemez. 
Son dönemde azalan nüfus artış hızıdır. Ülkemizde 
artış hızı her zaman sıfırın üstündedir ve nüfus sürekli 
artmıştır. 

 Cevap: C

14. Verilen şehirler sakin şehirlerdir. Hayatın yavaş aktığı, 
nüfusu kalabalık olmayan bu şehirler sakin şehir ilan 
edilmiş ve bu yapısının korunması hedeflenmiştir.

 Cevap: C

15. Büyükşehirlerin nüfusu 750.000’nden fazladır. Ülke-
mizde il sınırları içinde nüfus miktarına bakılır. Daha 
önceleri il merkezinin nüfusuna bakılıyordu. Artık il 
sınırları içinde (köyler dahil) nüfusu 750.000’i geçen 
yerleşmeler büyükşehir kabul edilmektedir.

 Cevap: A

16. Türkiye’de planlı kalkınma amacıyla hazırlanan Beş 
Yıllık Kalkınma Planları’nın amaçları arasında ithalatın 
artırılması gibi bir hedef yoktur. İthalat yurt dışına öde-
menin artmasına ve dış ticaret açığına neden olacağı 
için olumsuzluk oluşturur.

 Cevap: E

17. Ülkemiz birçok ülkeden doğalgaz ithalatı yapar. En 
çok doğalgaz alımı yaptığımız ülke Rusya’dır. Ülkemiz 
Ermenistan’dan doğalgaz alımı yapmaz ama verilen 
diğer ülkelerden de doğalgaz alımı yapılır.

 Cevap: C

18. Türkiye’de yabani hayvanlar bulunur ve bu nedenle av 
turizmi gelişme göstermiştir. Ülkemizde fiziki ve beşeri 
çeşitlilikten dolayı turizm faaliyetlerinde çeşitlilik vardır.

 Cevap: E


