
www.pelikanyayinevi.com.tr

Coğrafya

KPSS

1. Kommagene Krallığı Dönemi’nde yapılan tanrı heykel-
leri bu dağın yamaçlarında bulunmaz. Belirtilen hey-
keller Adıyaman ili sınırları içinde bulunur ve bu hey-
keller UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır. 

 Cevap: E

2. Dağların kıyıya paralel uzandığı bölgelerde kıyı ge-
risinde yükselti fazla ise şelf alanı daha dardır. III ile 
gösterilen Ege kıyılarında dağların uzanışından dolayı 
şelf alanı daha geniştir. 

 Cevap: C

3. Akdeniz kıyılarında deniz turizminin Karadeniz kıyıları-
na göre daha gelişmiş olması dağların uzanışı ile ilgili 
değildir. Çünkü her iki bölgede dağlar kıyıya paralel 
uzanır. Akdeniz Ekvatora daha yakın olduğu için ve 
güneşli gün sayısı daha fazla olduğu için deniz turizmi-
ne daha elverişlidir. 

 Cevap: A

4. Yazların sıcak ve kurak, kışların da ılık ve yağışlı geçti-
ği Akdeniz iklim bölgesinin grafiği verilmiştir. Bu bölge-
de köknar ağacının yaygın olması beklenmez. Köknar 
Karadeniz Dağlarının yüksek kesimlerinde yetişen, 
soğuk şartlara uyum sağlamış bir ağaç türüdür. 

 Cevap: C

5. Delta ovaları mineral bakımından zengin alüvyal top-
raklardan oluşur. Delta ovasının oluşması olumsuz bir 
durum değildir ama verilen diğer iki durum erozyon so-
nucunda ortaya çıkan olumsuzluklardır.

 Cevap: D

6. Güney Marmara’da (II ile gösterilen alanda) Akdeniz 
iklimi şartları görülür. Verilen diğer alanlarda ise step 
iklimi şartları görülür. 

 Cevap: B
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7. İpekböcekçiliğine bağlı olarak Türkiye ipek kozası üre-
timinin önemli bir kısmını karşılayan ve birinci sırada 
yer alan ilimiz Diyarbakır ilidir. Daha önceleri Güney 
Marmara’da Bursa ve Bilecik çevresinde yetiştirilirken, 
günümüzde en çok Diyarbakır ili çevresinde yetiştirilir.

 Cevap: A

8. Ülkemizde rüzgâr enerjisi potansiyeli batı ve kıyı böl-
gelerde daha fazladır. Güneydoğu Anadolu’da yer 
alan Mardin ilimizde rüzgâr potansiyeli diğerlerine göre 
daha azdır. 

 Cevap: B

9. Ağaçta yetişen ürünlerin hasadında makine kullanımı 
zordur. Ama ekilen tek yıllık bitkilerin hasadında maki-
ne kullanımı daha kolaydır. Buğday hasadı da biçerdö-
ver ile yani makine ile yapılır.

 Cevap: E

10. Arpa üretiminin en çok olduğu bölge İç  Anadolu’dur. 
Yetişme süresi buğdaya göre daha kısa olduğu için 
Doğu Anadolu’da üretimi yapılır  ama üretimin büyük 
kısmı İç Anadolu’da yapılır. 

 Cevap: E

11. Eskişehir’de gemi yapımı yoktur. Gemi yapımı ülke-
mizde kıyı bölgelerdedir. Eskişehir ilimizde lokomotif, 
vagon ve uçak yapımı vardır. 

 Cevap: C

12. Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TA-
NAP) ile Azerbaycan doğalgazı Türkiye üzerinden 
Amerika’ya değil yakın coğrafyada bulunan Avrupa’ya 
gönderilecektir. Petrol ve doğalgazın okyanus ötesine 
boru hatları ile taşınması mümkün değildir.

 Cevap: D
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13. Kıyı bölgede yer alan tüm illerde nüfus yoğunluğu ülke 
ortalamasının üstünde değildir. Örneğin Batı Karade-
niz’de yer alan Sinop ve Kastamonu illerinde nüfus yo-
ğunluğu ülke ortalamasının altındadır. 

 Cevap: C

14. Türkiye’de +65 yaş grubunun toplam nüfus içerisindeki 
payına bağlı olarak yaşlı bağımlı nüfusta artma olmuş-
tur. Ülkemizde doğum oranları azalmakta, ortalama 
yaşam süresi ise artmaktadır. Buna bağlı olarak yaşlı 
nüfus artmaktadır. 

 Cevap: E

15. Muğla – Menteşe dağlık yöresinde yer aldığı için bu 
ilimizde tarımsal faaliyetler fazla gelişmemiştir. 

 Cevap: C

16. Bazı şehirlerin gelişip büyümesinde kara yollarının 
kavşak noktasında bulunması etkili olmuştur. Ama 
Doğu Karadeniz’de dağlık bir arazide yer alan Gümüş-
hane’de ulaşım gelişmemiştir. 

 Cevap: C

17. Türkiye’nin denizlere göre konumunun transit ticarete 
etkisi çoktur. Ucuz olduğu için deniz yolu ticarette çok 
fazla kullanılır. Deniz yolu ile limanlara gelen mallar 
buradan aktarılır ve kara yolu ile farklı ülkelere gönde-
rilir.

 Cevap: E

18. Çatalhöyük Neolitik dönemden kalma eski bir yerleşim 
alanıdır ve İç Anadolu’da yer alır. Verilen diğer unsur-
lar ise Güneydoğu Anadolu’da yer alır.

 Cevap: B


