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1. Yer şekilleri bir ülkenin dünya üzerindeki önemine etki 
etmez. Ama verilen diğer durumlar ülkemizin jeopolitik 
önemini artırır. Örneğin Hazar Havzasında çıkarılan 
petrol ve doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa ülkele-
rine gönderilmesi ülkemizin önemini artırır. 

 Cevap: C

2. Güneydoğu Anadolu’da (I ile gösterilen alanda) enge-
beli araziler daha az ve ortalama yükselti daha azdır. 
Dolayısıyla bu bölge tarımsal faaliyetlere daha elveriş-
lidir. 

 Cevap: E

3. Ülkemizdeki boğazlar, denizler ve körfezler IV. jeolojik 
dönemde, dağlar ise III. jeolojik dönemde oluşmuştur. 

 Cevap: C

4. Kaynağını dağlardan alan akarsularda debi artışı kış 
mevsiminde olmaz. Yüksek dağlık bölgelerde kar ya-
ğışları fazladır. Dağlardaki kar kış mevsiminde erimez, 
ilkbahar mevsiminde erimeye başlar. Dolayısıyla debi 
artışı kar erimelerinden dolayı ilkbahar mevsiminde ar-
tar. 

 Cevap: E

5. Türkiye’de çay tarımı Doğu Karadeniz’de Rize çevre-
sinde yapılır. Bu bölgede yağışın fazla olmasına bağlı 
olarak yani yıkanmadan dolayı topraktaki tuz ve kireç 
oranı azalmıştır. 

 Cevap: A

6. Eğimin ve yağışın fazla olduğu bölgelerde heyelan 
olayları fazladır. Ülkemizde heyelan olaylarının en çok 
olduğu yerler özellikle Doğu Karadeniz’dir. Bu bölge-
deki Trabzon ilimizde de heyelan olayları fazladır.

 Cevap: A
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7. Sıcaklık ve yağış grafiği incelendiğinde her iki merkez-
de yazların sıcak ve kurak geçtiği görülmektedir. 

 Cevap: A

8. Ülkemizde küçükbaş mera hayvancılığı büyükbaş 
mera hayvancılığına göre daha fazladır. Küçükbaş 
hayvanlar içinde en çok yetiştirilen ise koyundur. Kıl-
keçisi sayısı koyuna göre daha azdır. 

 Cevap: D

9. Fosfatın en önemli kullanım alanlarının başında gübre 
yapımı gelir. Verilen yörelerde fosfat çıkarılır ve üretim 
ülke ihtiyacını karşılamaz.

 Cevap: D

10. Fındık üretimi iklim şartlarından çok etkilenir. Bazı dö-
nemlerde tomurcukların canlanma dönemi olan ilkba-
har aylarında don olayları üretimi önemli ölçüde düşü-
rür. Bu nedenle D seçeneğinde verilen ifade yanlıştır. 

 Cevap: D

11. Seracılık faaliyeti kış mevsiminde yapıldığı için kış sı-
caklığının yüksek olduğu bölgeler bu faaliyet için daha 
elverişlidir. I ile gösterilen Ege kıyılarında kış sıcaklığı 
diğerlerine göre daha yüksek ve bu alanda seracılık 
yapmak diğerlerine göre daha kolaydır.

 Cevap: A

12. Ülkemizde orman sanayisinin en fazla geliştiği yerlerin 
başında Batı Karadeniz gelir. Bu bölgedeki Kastamo-
nu ilimizde de kereste sanayisi gelişmiştir. 

 Cevap: B

13. Tarımsal nüfus yoğunluğu tarım ile uğraşan nüfusun 
tarım alanlarına bölünmesiyle bulunur. Dolayısıyla ta-
rımla uğraşan nüfusun fazla olduğu ve tarım alanla-
rının az olduğu bölgelerde tarımsal nüfus yoğunluğu 
fazladır. Engebeli arazilerden dolayı V ile gösterilen 
alanda tarım alanları az, tarımsal nüfus yoğunluğu faz-
ladır.

 Cevap: E
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14. Verilen yıllarda tarım sektöründe çalışanların giderek 
azaldığı görülmektedir. Bu durum tarım dışı sektörler-
de çalışanların oranında artışın olduğunu gösterir. 

 Cevap: B

15. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da doğum oranı yüksek-
tir. Bu bölgelerde çocuk nüfus oranının fazla olmasına 
bağlı olarak ortanca yaş düşüktür. Şanlıurfa ilimizde 
de bu nedenden dolayı ortanca yaş düşüktür.

 Cevap: A

16. Madencilik faaliyetleri daha çok dağlık arazilerde ya-
pılır. Ovalar dağlık arazilerden aşındırılan ve taşınan 
topraklardan oluşur. Bu nedenle ovalar daha çok ta-
rımsal faaliyetlere elverişlidir. Ama sonuçta ova bölge-
ler yerleşme ve sanayi faaliyetleri için de kullanılır.

 Cevap: C

17. Ülkemizin ihracatında motorlu kara taşıtları (otomotiv 
sektörünün) payı daha fazladır. Bu ürün grubunu teks-
til ve hazır giyim takip eder.

 Cevap: D

18. Ayder Yaylası Rize’de, Cennet Cehennem Obrukları 
Mersin’de, Efes Antik Kenti İzmir’de, Selimiye Camii 
Edirne’de yer alır. Safranbolu evleri Karabük’te yer alır 
ve haritada Karabük gösterilmemiştir. 

 Cevap: C


