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1. İstanbul kutuplara daha yakın olduğu için güneş ışın-
larını daha küçük açılarla alır. Dolayısıyla İstanbul’da 
düzlemdeki cisimlerin gölge boyu Antalya’daki cisimle-
rin gölge boyundan daha fazladır. 

 Cevap: E

2. Yıl içinde dört mevsim şartlarının belirgin olarak ya-
şanması ülkemizin orta kuşakta bulunması ile ilgilidir. 
Levha hareketleri ile dört mevsim şartlarının yaşanma-
sı arasında bir ilişki yoktur.

 Cevap: C

3. V. kıyılar gelgit etkisiyle oluşmuş haliç tipi kıyılar deni-
lemez. Çünkü ülkemizde gelgit olayı etkili değildir. Bu 
nedenle haliç tipi kıyılar ülkemizde görülmez. Gelgit 
olayı daha çok okyanusa kıyısı olan bölgelerde etkili-
dir. 

 Cevap: E

4. Toroslardan kaynağını alan Manavgat Çayı Akdeniz’e 
dökülür. Bu akarsu daha çok kuzey – güney yönlü bir 
akıştan sonra denize ulaşır. 

 Cevap: D

5. Ergene Havzası’nda (I ile gösterilen bölgede) ve İç 
Anadolu’da ( II ile gösterilen bölgede) step iklimi şart-
ları görülür. İklim şartları benzediği için bu iki yörede 
toprak türü de benzerlik gösterir. 

 Cevap: A

6. Kış mevsiminde kıyı bölgelerde sıcaklık ortalamaları-
nın iç bölgelerden fazla olduğu görülür. Bu durum de-
nizellik karasallık durumu ile yani denize göre konum 
ile ilgilidir. 

 Cevap: C
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7. Ülkemizde orman alanlarının en fazla olduğu illerin 
başında Batı Karadeniz’de yer alan Kastamonu ili gel-
mektedir. Hammadde varlığına bağlı olarak bu ilimizde 
orman sanayisi gelişmiştir.

 Cevap: A

8. Taşkömürü, demir, işlenmiş granit, fosfat gibi maden-
lerde ülke içindeki üretim tüketimi karşılamaz. Dolayı-
sıyla bu madenlerde ihtiyacın bir kısmı ithalat ile karşı-
lanır. 

 Cevap: B

9. Nükleer santraller yapıldığında ülke ihtiyacının bir kıs-
mını karşılayacaktır. Ama yüzde ellisi gibi çok büyük 
bir oranda ihtiyacı karşılayamaz. Günümüzde ülkemiz-
de enerji üretiminin büyük kısmı doğalgaz, kömür ve 
su ile çalışan santrallerden karşılanır.

 Cevap: E

10. Fındık – pamuk aynı iklim bölgesinde yetiştirilemez. 
Çünkü fındık tarımı yazların yağışlı geçtiği Karadeniz 
iklim bölgesinde yapılır. Bu bölgede yaz kuraklığı iste-
yen pamuk tarımı yapılamaz.

 Cevap: B

11. Türkiye’de nadas uygulaması giderek azalmaktadır. 
Bu durumun nedeni sulamanın yaygınlaşmasıdır. GAP 
ve KOP gibi sulamanın hedeflendiği bölgesel kalkınma 
projeleri ile sulama giderek yaygınlaşmaktadır. 

 Cevap: B

12. Antalya’da mobilya sanayisi gelişmemiştir. Mobilya sa-
nayisi daha çok büyükşehirlerde gelişme göstermiştir. 
Tüketici nüfusa yakınlık burada önemli bir faktördür. 

 Cevap: A
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13. Batman – ticaret kenti değildir. Ticaret daha çok nü-
fusu fazla olan ve sanayisi gelişmiş olan büyükşehir-
lerde gelişme göstermiştir. Batman’da petrol rafinerisi 
bulunur. Ama bu durum ticaretin gelişmesine çok etki 
etmemiştir. 

 Cevap: C

14. Türkiye’de kadınlarda ortalama yaşam süresi daha 
fazladır. Bu nedenle 65 yaş üstünde kadın nüfus oranı 
erkek nüfus oranından fazladır.

 Cevap: B

15. Ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde 
okuryazar oranı düşüktür. Bu nedenle V ile gösterilen 
bölgede okuryazar oranı diğerlerine göre daha azdır. 

 Cevap: E

16. Büyükşehirlerimizde sanayi ve ticaret faaliyetleri geliş-
miştir. Bu kentlerin çevre ve bölge ile illeriyle iletişimi 
ve etkileşimi fazladır. Seçeneklerde verilen Artvin ili-
mizde bu etkileşim daha azdır. 

 Cevap: E

17. Dünya ticaretinin önemli bir kısmı deniz yolu ile yapılır. 
Bu nedenle serbest bölgeler de limanlara yakın alan-
larda kurulmuştur. İç bölgede yer alan Erzurum ilimiz-
de serbest bölge bulunmaz.

 Cevap: D

18. 2018 yılında  Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli 
Parkı ilan edilmiştir. Ülkemizde en eski milli park Yoz-
gat Çamlığı Milli Parkı’dır. 

 Cevap: B


