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1. Bu merkezlerin enlemlerinin aynı olduğu ve boylamla-
rının farklı olduğu görülmektedir. Aynı enlemdeki nok-
talar güneş ışınlarının aynı açı ile alır. Bu nedenle aynı 
boydaki cisimlerin gölge boyları da aynıdır.

 Cevap: A

2. Bölgede yer alan Bakırçay ovasında sıcaklık ortalama-
sı enlem etkisinden dolayı Büyük Menderes ovasının 
sıcaklığından fazla değildir. Büyük Menderes Ovası 
daha güneyde olduğu için bu ovada sıcaklık ortalama-
sı daha yüksektir. 

 Cevap: D

3. Peribacalarının oluştuğu bu bölgede toprakların verimi 
düşüktür denilemez. Çünkü volkanik araziler mineral 
bakımından zengindir.

 Cevap: D

4. Doğu Anadolu’da yer alan Çıldır Gölü volkan set gölü-
dür. Doğu Anadolu’daki göllerin büyük kısmı volkanik 
lavların bir çanağın önünü kapatmasıyla oluşmuştur. 

 Cevap: C

5. Fay hatlarından uzaklaştıkça deprem riski de azalır. 
Konya ili fay hatlarına uzak olduğu için ülkemizde dep-
rem riski en düşük yerlerden biridir. 

 Cevap: A

6. Güney Marmara’da Akdeniz iklimi görülür. Dolayısıyla 
bu bölgeye en çok yağış kış mevsiminde düşer.

 Cevap: E

7. Türkiye’de et ihtiyacı için üretim tüketimi karşılamıyor. 
Bu nedenle üretimin artırılması gerekiyor. Süt kuzusu 
ve dana kesimi verimliliği düşürür. Bu nedenle süt ku-
zusu ve dana kesimi yasaklanmalıdır. 

 Cevap: D

Çözüm - 18



www.pelikanyayinevi.com.tr

Coğrafya

Çözüm - 18
KPSS

8. Haritada dağılış alanları gösterilen maden bakırdır. 
Bakır birçok yerden çıkarılır ve fabrikası Samsun ve 
Murgul’da kurulmuştur.

 Cevap: B

9. Çay tarımının sadece Doğu Karadeniz’in kıyı kesimin-
de yapılması üretimin devlet kontrolünde olması ile il-
gili değildir. Üretimin bu bölgede olması daha çok iklim 
şartları ile ilgilidir. Çünkü çayın yetişme koşulları olan 
düzenli yağış, yüksek oranda bulutluluk bu bölgede 
görülür. 

 Cevap: C

10. Domates, soğan ve patates gibi ürünlerde destekleme 
alımı yapılmaz. Ama seçeneklerde verilen diğer ürün-
lerde destekleme alımları yapılır. 

 Cevap: A

11. Erzurum’da büyükbaş mera hayvancılığına bağlı ola-
rak, Konya, Balıkesir ve İzmir’de ise büyükbaş besi 
hayvancılığına bağlı olarak et kombinaları bulunur. 
Ama Kastamonu’da bu kuruluşlar yoktur.

 Cevap: D

12. Türkiye’de sanayinin yeterince gelişmemesinde en 
önemli faktörlerden biri sermaye birikiminin az olma-
sıdır. Verilen seçeneklerin üçü de sermaye yetersizliği 
durumunda teşvik olacak durumlardır ve bu durumlar 
sanayinin gelişmesinde etkili olur.

 Cevap: E

13. Ankara – İstanbul arasındaki hızlı tren hattında yer 
alan duraklar Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, 
Pamukova, Sapanca, İzmit, Gebze, Pendik yerleşim 
alanları bulunur. Ayrıca Konya’ya da hızlı tren ulaşımı 
götürülmüştür. Ama batı Karadeniz’de bulunan Bo-
lu’dan hızlı tren hattı geçmez.

 Cevap: E



www.pelikanyayinevi.com.tr

Coğrafya

Çözüm - 18
KPSS

14. Sakin şehir (Cittaslow) uygulamaları ilgili B seçeneğin-
de verilen ifade yanlıştır. Bu uygulama ile şehrin yavaş 
akan yaşamı devam etmelidir. Şehirde iş imkânlarının 
artırılması ile yeni fabrikalar kurulduğu zaman şehirde 
nüfus hızla artacak ve şehrin doğal ve beşeri yapısı 
bozulacaktır. 

 Cevap: B

15. Köyaltı yerleşmelerinin ayrı bir muhtarı yoktur. Oba, 
yayla, mezra, divan gibi köyaltı yerleşmeleri idari ola-
rak köye bağlıdır ve köyden ayrı bir birim değildir. 

 Cevap: C

16. Doğu Anadolu ülkemizde doğum oranının en yüksek 
olduğu bölgelerdendir. Ama doğum oranı fazla olduğu 
halde göç gönderdiği için nüfus artış hızı bu bölgede 
(V ile gösterilen yerde) düşüktür.

 Cevap: E

17. İklim seçiciliği az olduğu için şekerpancarı ülkemizin 
her bölgesinde yetiştirilir. Sulama yapılırsa her bölge-
de bu ürünün üretimi yapılır. Yetişme alanı geniş oldu-
ğu için ve hemen işlenmesi gereken bir ürün olduğu 
için şeker fabrikaları ülkemizde en yaygın sanayi kuru-
luşlarından biridir.

 Cevap: A

18. Kültür turizmi ile ilgili verilen bilgilerin üçü de doğrudur. 
Anadolu tarihsel süreçte birçok medeniyete ev sahip-
liği yapmıştır. Bu nedenle arkeolojik kazılar ve tarihsel 
yapılar bu turizmin gelişmesinde etkili olur.

 Cevap: E


