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1. Enlem ve boylamdan kaynaklanan durumlar mutlak 
konumun sonucu, enlem ve boylam ile ilgili olmayan 
durumlar ise göreceli konumun sonucudur. Ülkemizin 
dünyada II. ve III. saat dilimleri arasında bulunması bu-
lunduğu boylamlardan ve dolayısı ile mutlak konumu 
ile ilgili bir durumdur.

 Cevap: D

2. Orta Karadeniz’de yer alan Çarşamba Ovası delta 
ovasıdır. Yeşilırmak Nehri tarafından taşınan alüvyon-
ların sığ kıyıları biriktirmesi ile bu ova oluşmuştur. 

 Cevap: D

3. Silifke’deki Cennet Cehennem obrukları karstik ara-
zide mağara tavanlarının çökmesi ile oluşmuştur. 
Pamukkale travertenleri de suda erimiş halde kirecin 
tortulanması ile oluşur. Kapadokya yöresindeki periba-
caları ise yağmur ve sel sularının kolay aşınan volkan 
tüfünü aşındırması ile oluşmuştur. 

 Cevap: D

4. Türkiye akarsularında ulaşım ve taşımacılığın yapıla-
mamasında rejimin düzensiz olması, akış hızının faz-
la olması ve debinin az olması etkili olmuştur. Akarsu 
uzunluğu debi üzerinde etkili değildir. 

 Cevap: D

5. Fay hatlarından yeryüzüne çıkan sıcak su kaynakları 
tarımsal sulamada kullanılmaz. Sıcak su tarım ürün-
lerine ve tohuma zarar verir. Sulamada soğuk su kay-
nakları kullanılır.

 Cevap: C

6. Kış sıcaklık ortalaması -10 dereceye kadar düşen bu 
merkez Erzurum Kars yöresinde yer alır. Bu yöre en 
çok yağışını ilkbahar sonları ve yaz başlarında alır. Bu 
yörede verimi yüksek olan çernezyom toprakları bulu-
nur.

 Cevap: B
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7. Kocaeli kentimizde yoğun sanayileşme vardır. Yoğun 
göç alan bu bölgemizde belirtilen çevre sorunları yaşa-
nır. 

 Cevap: A

8. Hayvancılıktan alınan verimi artırmak için yapılması 
gereken en önemli şey daha çok et ve süt veren ırkla-
rın yetiştirilmesi ve geliştirilmesidir. Yani hayvan soy-
larının ıslah edilmesi verimin artırılması için yapılması 
gereken en önemli faktördür.

 Cevap: A

9. Batı Karadeniz’de Zonguldak ve çevresinde bulunan 
taşkömürü yataklarından dolayı bu bölgede demir çelik 
fabrikaları kurulmuştur. Bu fabrikalarda enerji kaynağı 
olarak taşkömürü kullanılır. İskenderun’da ise limana 
yakınlık yani ulaşım kolaylığından dolayı fabrika ku-
rulmuştur. Çünkü dış ülkelerden taşkömürü gemilerle 
getirilmektedir. Ayrıca elde edilen ürün gemilerle yurt 
dışına gönderilmektedir.

 Cevap: B

10. Çukurova ülkemizin en önemli tarım alanlarının başın-
da gelir. Bu alanda sıcak dönemin uzun olmasından 
dolayı yılda birden fazla ürün alınır. Verilen ürünlerin 
tümü Akdeniz iklimi şartlarının görüldüğü bu alanda 
yetiştirilir. 

 Cevap: D

11. Sulama olanaklarının geliştirilmesi ile daha çok kar 
getiren pamuk üretiminin bölgedeki üretimi artmış ve 
bölge pamuk üretiminde birinci sıraya geçmiştir. 

 Cevap: B

12. Kara yolu, demir yolu, deniz yolu gibi ulaşım sistem-
lerinin gelişmesi bölgeye hammadde ve yarımamül 
maddeler getirilir. Elde edilen ürün yine ulaşım sistem-
leri ile gönderilir. Yani ulaşım ve pazarlama koşulları 
Gebze’de sanayinin gelişmesinde en önemli faktör ol-
muştur. 

 Cevap: A
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13. Marmaray Projesi ile verilen durumların üçü de ger-
çekleşmiştir. Raylı sistemlerin geliştirilmesi İstanbul’un 
şehir içi trafiğinin iyileştirilmesinde en önemli faktördür. 
Asya ile Avrupa Kıtaları arasında suyun altından ke-
sintisiz demir yolu ulaşımı başlatılmış ve diğer fayda 
ortaya çıkmıştır.

 Cevap: E

14. Belirtilen dönemde doğum oranlarının azaltılması için 
çalışmalar yapılmıştır. Yüksek oranda doğum oranı-
nın kalkınmayı olumsuz yönde etkilemesi bu duruma 
neden olan en önemli faktörlerden biridir. Yurt dışı ül-
kelerin ülkemiz üzerindeki tehditlerinin azalması söz 
konusu değildir. Bu durum doğumların azaltılmasının 
nedeni olamaz. 

 Cevap: C

15. Kırsal nüfus oranı fazla olan Karadeniz Bölgesi ve bu 
bölgedeki Ordu ili en çok göç gönderen illerimizden bi-
ridir. Göç gönderen bu ilimizde kadın nüfus oranı erkek 
nüfus oranından fazladır.

 Cevap: B

16. Kıyı bölgelerde nüfus yoğunluğu iç bölgelere göre 
daha fazladır. Batı Karadeniz’de yer alan III ile gösteri-
len Kastamonu ve Kıyı Ege’de yer alan II ile gösterilen 
Muğla’da engebeli arazilerden dolayı nüfus yoğunluğu 
azdır. I ile gösterilen Bursa yöresinde sanayi faaliyet-
lerinin de etkisiyle nüfus yoğunluğu artmıştır. 

 Cevap: A

17. Türkiye’de orta eğimli (%12,8) ve çok eğimli arazilerin 
oranı (%16,2) Türkiye arazisinin dörtte birinden fazla 
olduğu görülmektedir. Çünkü ikisinin toplamı yüzde 
25’i geçmektedir.

 Cevap: E

18. Ülkemizde en fazla gelişme gösteren turizm faaliyeti 
deniz turizmidir. Yarımada durumunda olması ve Ak-
deniz iklimi kuşağında bulunuyor olması ülkemizde de-
niz turizminin daha çok gelişmesine neden olmuştur. 

 Cevap: C


