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1.  26 Doğu 45 Doğu

42 Kuzey

36 Kuzey

güneydoğu köşe

 Yukarıda ülkemizin koordinatları gösterilmiştir. Güney-
doğu köşenin enlemi 36 Kuzey boylamı ise 45 Doğu-
dur.

 Cevap: E 

2. Toros sıradağlarının büyük kısmı Akdeniz Bölgesinde 
yer alır. Ama bu sıradağların bir kısmı Doğu Anadolu 
Bölgesinde yer alır. Toros sıradağları Hakkari’deki Cilo 
Dağları’na kadar uzanır.

 Cevap: A

3. Batı Anadolu’da yer alan Menteşe Dağları kırılma so-
nucunda oluşmuştur. Batı Anadolu’daki yapı esnek 
olmadığı için dağ oluşumu sırasında kırılmaya uğra-
mıştır. Hasan Dağı ve Karacadağ volkanizma ile oluş-
muştur. Kaçkar Dağları ve Ilgaz Dağları ise kıvrılma 
sonucunda oluşan dağlarımızdır.

 Cevap: A

4. Manyas Gölü açık havza durumunda olan göllerimiz-
den biridir. Sularını açık denizlere ulaştırdığı için bu 
göle dökülen akarsular açık havza durumundadır. Bu 
nedenle III. ifade yanlış, diğer iki ifade ise doğrudur. 

 Cevap: E

5. Termal turizmin geliştiği yerler arasında Gölköy (Ordu) 
yoktur. Verilen diğer yöreler ülkemizde termal turizmin 
geliştiği yörelerden bazılarıdır. 

 Cevap: A

6. Fay hatlarına uzak olan bölgelerde deprem riski azdır. 
Ülkemizde deprem riskinin en az olduğu yerlerin ba-
şında Tuz Gölü ile Taşeli Platosu arası (III) ve Mardin 
eşiği çevresi (VI) gelir. 

 Cevap: D
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7. Kışların ılık ve yağışlı geçmesi ülkemizdeki tüm kıyı 
bölgelerin ortak özelliğidir. Kıyı bölgelerde denizelliğin 
ılımanlaştırıcı etkisinden dolayı kış mevsimi çok değil-
dir. Bu nedenle kıyı bölgelerde kar yağışlı gün sayısı 
da iç bölgelere göre daha azdır. 

 Cevap: B

8. Konya ilimizde Akdeniz iklim şartları görülmez. Kışla-
rın soğuk ve kar yağışlı geçtiği bu ilimizde zeytin tarımı 
yapılamaz. Verilen diğer illerde Akdeniz iklimi görülür 
ve zeytin yetişir.

 Cevap: B

9. Ülkemizde balıkçılığın en çok yapıldığı yerler Kara-
deniz kıyılarıdır. Ayrıca göç yolları üzerinde yer aldığı 
için boğazlar çevresinde de balıkçılık faaliyetleri geliş-
miştir. Ülkemizde balıkçılık faaliyetlerinin en az olduğu 
yerler Akdeniz kıyılarıdır.

 Cevap: B

10. Sıcaklık grafiği incelendiğinde kış sıcaklık ortalama-
sının – 10 derecelerde olduğu görülür. Bu merkeze 
yağışların büyük kısmının ilkbahar sonları ve yaz baş-
larında düştüğü göz önüne alındığında karasal iklim 
şartlarının yaşandığı söylenebilir. Karasal iklim bölge-
lerinde şekerpancarı tarımı yapılabilir. Şekerpancarı 
yumrulu bitkilerdendir. Sulama imkânlarının olduğu 
her bölgede şekerpancarı tarımı yapılmaktadır. Veri-
len diğer ürünler kış ılımanlığı isteyen ürünlerdir ve bu 
ürünler karasal iklim bölgelerinde yetiştirilemez.

 Cevap: A

11. Nükleer santrallerde enerji kaynağı olarak uranyum ve 
toryum kullanılır. Ülkemizde henüz nükleer enerji üre-
timi yoktur.

 Cevap: C

12. Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin yeterince gelişeme-
mesinde en önemli faktör sermaye eksikliği ve teknolo-
jik imkânların yetersiz olması gösterilir. Bu imkânların 
az olduğu ülkemiz gelişmekte olan ülkeler grubunda 
yer alır.

 Cevap: D
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13. Sulama imkânlarının geliştirilmesi IV ile gösterilen 
alanda verimi fazla değiştirmez. Çünkü Karadeniz kı-
yılarında düzenli yağışın olması ve yağış miktarının 
diğer alanlardan daha fazla olması sulama ihtiyacını 
azaltmıştır. 

 Cevap: D

14. Antalya çevresine demir yolu ulaşımı bulunmaz. Yük-
sek Toros sıradağlarının varlığı bu alanlarda demir 
yolu ulaşımının gelişmesini engellemiştir. 

 Cevap: D

15. Cumhuriyetin ilk yıllarında kadınların iş hayatında 
daha az olduğu görülür ve kadınların daha çok çalış-
ması için teşvikler de yapılmamıştır. Ayrıca çalışan 
kadın daha az çocuk yapma eğilimindedir. Bu durum 
doğumları artırıcı politika olamaz.

 Cevap: B

16. Yoğun göç alan yerlerde nüfus artış hızı yüksektir. 
Bu alanlarda bazı mekânsal sorunlar ortaya çıkar. İş 
imkânları ve sanayileşmeden dolayı en çok göç alan 
illerimizden biri Kocaeli’dir (I ile gösterilen bölge) bu 
ilimizde belirtilen sorunlar yaşanır.

 Cevap: A

17. Evlilik yaşının yükselmesi doğum oranını yükseltmez, 
tam tersine düşürür. Ama verilen diğer durumlar Türki-
ye nüfusunun artmasına neden olur. 

 Cevap: E

18. Alışveriş olanaklarının artırılması ülkemize gelen ziya-
retçi sayısına etki eder ama bu durum diğer faktörlere 
göre daha az katkıda bulunur. 

 Cevap: C


