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1. Ülkemizin enlem ve boylamıyla ilgili olmayan her du-
rum göreceli konumla ilgilidir. 21 Aralık tarihinden 
sonra gündüz süresinin uzamaya başlaması ülkemizin 
Kuzey Yarım Küre’de bulunması ile yani mutlak konu-
muyla ilgilidir. Verilen diğer durumlar ise göreceli ko-
num ile ilgilidir.

 Cevap: B

2. Erzurum Kars Platosu’nda dünyanın en verimli toprak-
ları arasında gösterilen çernezyom toprakları bulunur. 
Verim yüksek olmasına rağmen tarımsal faaliyetlerin 
fazla gelişmemesinin nedeni ise iklim şartlarının elve-
rişsiz olmasıdır.

 Cevap: B

3. Engebeli arazilerin az olduğu bölgelerde gerçek alan 
ile izdüşümü alan arasındaki fark azdır. III ile göste-
rilen İç Anadolu’nun güneyinde ve IV ile gösterilen 
Güneydoğu Anadolu’da engebeli araziler azdır ve bu 
alanlarda gerçek alan ile izdüşümü alan arasındaki 
fark azdır. 

 Cevap: C

4. Deriner Barajı ve Yusufeli Barajı Doğu Karadeniz’de 
yükseltinin fazla olduğu ve derin vadilerin bulunduğu 
Çoruh Nehri üzerinde kurulmuştur. Bu iki baraj ülkemi-
zin en yüksek barajları arasında yer alır. 

 Cevap: B

5. Çanak alanlardaki su birikintilerine göl denir. Güney-
doğu Anadolu’da engebeli arazilerin az olması nede-
niyle doğal göl oluşumu yok denecek kadar azdır. Ve-
rilen diğer alanlarda göl oluşumları fazladır. 

 Cevap: E

6. Milli park uygulamaları çevre sorunlarına neden ol-
maz. Bu tür uygulamalar ile ekosistemde ortaya çıka-
cak olumsuzlukların önüne geçilmiş olur. 

 Cevap: B
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7. Verilen bitkiler bozkır elemanlarıdır. Step iklimi şartla-
rının görüldüğü III ile gösterilen alanda bu tür bitkiler 
yaygın olarak bulunmaktadır. 

 Cevap: C

8. Maden zenginliği ile iklim şartları arasında bağlantı 
yoktur. Maden zenginliği daha çok volkanik oluşumlar 
ve jeolojik yapı ile ilgilidir. 

 Cevap: E

9. Ülkemizde üretimin tüketimi karşılamadığı ürünlerden 
biri pirinç (çeltik) tarımıdır. Bu nedenle ihtiyacın bir kıs-
mı ithalat yoluyla karşılanır. 

 Cevap: E

10. Yazların sıcak ve kurak, kışların da soğuk ve kar ya-
ğışlı geçtiği step iklimi bölgesinin grafiği verilmiştir. Bu 
iklim bölgesinde zeytin tarımı yapılamaz. Çünkü zeytin 
Akdeniz iklimi şartlarında yetişen bir üründür. 

 Cevap: D

11. İstanbul’da pamuklu dokuma sanayisi gelişmiştir ama 
bu ilimizde pamuk tarımı yapılmamaktadır. Dolayısıyla 
buradaki pamuklu dokuma sanayisi hammaddeye ya-
kındır denilemez.

 Cevap: B

12. Tuz Gölü çevresi nüfus yoğunluğunun az olduğu yer-
lerden biridir ama bu bölgede nüfus yoğunluğunun az 
olmasının nedeni arazinin engebeli olması değil, su 
kaynaklarının yetersiz olmasıdır.

 Cevap: D

13. Ülkemizde ve ülkelerin çoğunda kadınlarda ortalama 
yaşam süresi erkeklere göre daha fazladır. Bu durum 
65 yaş üstünde kadın nüfus oranının fazla olmasına 
neden olmuştur.

 Cevap: D
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14. Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kırsal nüfus oranı yük-
sektir. I ile gösterilen İzmir ilimizde kentsel nüfus oranı 
verilen diğer alanlara göre daha fazladır. 

 Cevap: A

15. Belirtilen dönemde ülkemizde belli oranda sermaye 
birikimi gerçekleşmiş ve özel sektör de yatırım yapma-
ya başlamıştır. Bu dönem devletçilik politikasının biraz 
azaldığı, özel sektör yatırımlarının arttığı dönemdir. 

 Cevap: D

16. Bölgesel kalkınma projeleri az gelişmiş bölgeler için 
düşünülmüş projelerdir. Ülkemizin batı ve kuzeybatı 
bölgesinde yeterli gelişme sağlandığından bu alanlar 
için bölgesel kalkınma projesine ihtiyaç duyulmamıştır.

 Cevap: A

17. Çin ithalatımızda en ön sıralarda yer alan ülkelerin ba-
şında gelirken, ihracatımızın fazla olmaması nedeniyle 
bu ülke ile olan ticaretimizde daha çok açık oluşmakta-
dır.

 Cevap: C

18. Güneydoğu Anadolu’da yer alan Şanlıurfa ilimizde kar 
yağışlarının çok olduğu yüksek arazi bulunmaz. Belir-
tilen nedenden dolayı bu ilimizde kayak merkezi bulun-
maz.

 Cevap: D


