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1. Ülkemizde 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz yaşa-
nır ve bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya başlar. 
Gündüzler kısalmasına rağmen 23 Eylül tarihine kadar 
gündüzler gecelerden daha uzundur. 23 Eylül tarihin-
de gece ve gündüz süresi eşitlenir. 

 Cevap: C

2. Ankara ilimizin sınırları içinde yer alan Çubuk Ovası iç 
bölge ovalarından biridir. Verilen diğer ovalar ise kıyı 
bölgelerde yer alır. 

 Cevap: D

3. Taşeli Platosu I ile gösterilmiştir. Bu platoda engebeli 
arazinin geniş yer tutması ve karstik araziden dolayı 
seyrek nüfuslanma olmuştur. 

 Cevap: A

4. Susurluk Çayı Güney Marmara’dan Marmara Deni-
zi’ne dökülür. Ortalama yükseltinin az olduğu bu böl-
gede akarsuyun akış hızı ve enerji potansiyeli de az-
dır.

 Cevap: E

5. Fay hatlarının bulunduğu arazilerde sıcak su kaynak-
ları yaygındır. A seçeneğinde verilen ifade yanlıştır. 
Çünkü Güney Marmara’da fay hatları daha geniş yer 
tutar ve bu bölgede sıcak su kaynakları Akdeniz kıyıla-
rına göre daha fazladır. 

 Cevap: A

6. Kentsel yerleşmelerin orman alanlarına doğru kaydırıl-
ması orman tahribatını artırır. Orman alanlarının tahrip 
edilmesi erozyonun artmasına ve orman ekosistemin-
de yaşayan birçok canlının olumsuz etkilenmesine ne-
den olacaktır. 

 Cevap: E
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7. Nemlilik ve yağış koşullarından dolayı orman alanları 
kıyı bölgelerde daha fazladır. Yağışın azaldığı, kurak 
iklim şartlarının yaşandığı iç bölgelerde (III ve VI ile 
gösterilen alanda) orman alanları daha azdır. 

 Cevap: D

8. Dünya bor rezervinin büyük kısmı ülkemizde bulunur. 
Dolayısıyla ülke ihtiyacı fazlasıyla karşılanır. İhtiyaç 
fazlası ise yurt dışına ihraç edilir. 

 Cevap: E

9. I ile gösterilen Büyük Menderes Ovası’nda (Aydın ili 
çevresinde) incir tarımı, II ile gösterilen Ordu – Giresun 
çevresinde fındık tarımı, III ile gösterilen Harran Ova-
sı’nda pamuk tarımı yaygın olarak yapılır. 

 Cevap: B

10. Step ikliminin görüldüğü bölgelerde bitki örtüsü bozkır-
dır. Bu alanlar koyun yetiştiriciliği için daha uygundur. 
Bu iklim bölgesine en iyi uyum sağlayan tarım ürünü 
buğdaydır. 

 Cevap: A

11. Ülkemizde çıkarılan petrolün tamamına yakını Güney-
doğu Anadolu’da yer alır. Dolayısıyla bu bölgede yer 
alan Batman rafinerisi hammaddeye yakın alanda bu-
lunur. 

 Cevap: A

12. Ulaşım faaliyetleri ve yerleşmelerin gelişmesi arasında 
güçlü bir ilişki vardır. Ulaşımın geliştiği alanlarda yer-
leşmeler büyür, ticaret ve diğer ekonomik faaliyetler 
gelişir.

 Cevap: B

13. Nüfus piramidinde taban çocuk nüfusu göstermekte-
dir. Piramidin tabanının daraldığı görülmektedir. Bu 
durum son yıllarda doğum oranının azaldığının yani 
genç nüfus oranının azaldığının göstergesidir. 

 Cevap: C
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14. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması doğum oranını ar-
tırıcı yönde bir etki etmez. Tam tersine evlilik yaşının 
yükselmesine ve doğum oranının azalmasına neden 
olabilecek bir durumdur.

 Cevap: E

15. İstanbul’un büyümesinde ve gelişmesinde birçok fak-
tör etkilidir. Ama bu kentimizin gelişmesinde tarımın 
etkisi yoktur.

 Cevap: B

16. Derin vadi çanaklarının bulunması hidroelektrik sant-
ral yapımının olumlu etkiler. Dağlık arazilerde maden 
zenginliği fazladır. Yüksek arazilerde ve platolarda 
hayvancılık faaliyetleri de yapılır. Ama engebeli arazi-
ler ulaşımı zorlaştırdığı için sanayi faaliyetlerinin gelişi-
mini olumsuz etkiler.

 Cevap: E

17. I ile gösterilen alanda İzmir ilimiz bulunur. İzmir Limanı 
en büyük ihracat limanlarımızdan biridir. Dolayısıyla 
bu kentimiz en çok ihracat yapan kentlerden biridir.

 Cevap: A

18. Ekvatora yakın olduğu için Akdeniz kıyılarında deniz 
suyu sıcaklığı da yüksektir. Bu durum deniz turizmini 
ve süresini olumlu etkilemiştir. Dağların kıyıya uzanışı 
Akdeniz’de ve Karadeniz’de aynıdır.

 Cevap: D


