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1. Yaşanan sorunlar ülkelere göre şöyledir:
I. Fırat ve Dicle Nehirlerinin sularının paylaşımıy-

la ilgili sorun (Suriye)
II. Batı Trakya Türklerinin etnik kimliğin inkârı ve 

dernekleşme özgürlüğünün ihlali (Yunanistan)
III. Azerbaycan toprakları olan Dağlık Karabağ 

bölgesinin işgali nedeniyle yaşanan sorun (Er-
menistan)

IV. Musul ve Kerkük’te Türkmenlerin yaşadığı böl-
gede demografik yapının değiştirilmesi (Irak)

 Eşleştirme yapıldığı zaman İran’ın dışarıda kaldığı gö-
rülür.

 Cevap: C

2. Doğu Anadolu’da yer alan ovada sert karasal iklim 
şartları görülmez. Çevresine göre çukurda kaldığı için 
ılıman karasal iklim denilen step iklimi şartları görülür. 
Yükseltinin fazla olduğu yakın çevresinde ise sert ka-
rasal iklim şartları görülür. 

 Cevap: D

3. I ile gösterilen Amik Ovası karstik ova özelliği taşımaz. 
Amik Ovası fay hattında yer alan bir çöküntü ovasıdır. 
Yani tektonik ova özelliği taşır. 

 Cevap: E

4. Volkanizma ile oluşmuş dağların tümünde krater gölü 
bulunmaz. Ancak Nemrut Dağı gibi bazı dağlarda kra-
ter gölleri oluşmuştur. 

 Cevap: E

5. Türkiye’de orman yangınları üzerinde iklim şartlarının 
önemli etkisi vardır. Yazların sıcak ve kurak geçtiği Ak-
deniz iklimi bölgesinde, kızılçam ağaçlarının da etki-
siyle orman yangınları daha fazladır.

 Cevap: B
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6. Sıcaklık ve yağış özellikleri incelendiğinde bu merkez-
de Karadeniz iklim şartlarının yaşandığı söylenebilir. 
Yazları çok sıcak olmayan, kışları çok soğuk olmayan, 
her mevsim yağış alan bu iklim bölgesinde pamuk ta-
rımı yapılamaz. Çünkü pamuk tarımı yazların sıcak ve 
kurak geçtiği iklim bölgelerinde yapılır. 

 Cevap: D

7. Nem oranı az olan illerde günlük ve yıllık sıcaklık farkı 
fazladır. Kütahya’nın denize ve göle kıyısı yoktur. Nem 
oranı az olduğu için bu yörede sıcaklık farkı daha çok-
tur.

 Cevap: B

8. Kızılçam ağaçları ışık ve sıcaklık isteği yüksek olan 
ağaç türü olduğu için Akdeniz iklimi bölgesine uyum 
sağlamıştır. Bu nedenle V ile gösterilen bölgede Ak-
deniz iklimi şartları görülmez ve bu alanda kızılçam 
ağaçlarının yaygın olması beklenmez.

 Cevap: E

9. Verilenlerin üçü de hayvan ithalatına izin verilmesinin 
nedenleri arasında yer alır. Bazı dönemlerde et üretimi 
tüketimi karşılamaz ve yurt içinde yüksek fiyatları den-
gelemek amacıyla ithalata izin verilir. 

 Cevap: E

10. Kömür ile çalışan termik santrallerde açığa çıkan atık-
lar hava kirliliği, toprak ve su kirliliği gibi çevre sorunla-
rına neden olur. Hamitabat santrali doğalgaz ile çalış-
tığı için daha az çevre sorunu oluşur.

 Cevap: A

11. Ekili dikili arazi oranının artırılması üretimin artmasına 
neden olur. Bu durum verimin artması anlamına gel-
mez. Verim birim alandan alınan ürün artışının sağ-
lanmasıdır. Verilen diğer faktörler verim artışına neden 
olur. 

 Cevap: B
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12. Verilenlerin üçü de uygulanan ekonomi politikalarıyla 
ilgili doğru bilgilerdir. Cumhuriyetin başlarından 1930 
yılına kadar yeterli sermaye birikimi olmadığından do-
layı yatırımları devlet üstlenmiş ve devletçilik politikası 
benimsenmiştir. Ancak özellikle 1950’li yıllardan sonra 
sermaye birikimi arttıkça ve zenginleşme sağlandıkça 
özel sektör çok güçlenmiş ve devletin yatırımlar üze-
rindeki etkisi azalmıştır.

 Cevap: E

13. Ülkemizdeki tüm hava alanlarından yurt dışına direkt 
uçuşlar bulunmaz. Bazı büyük şehirlerden yurt dışına 
direkt uçuşlar bulunur. Ama birçoğunda yurt dışına di-
rekt uçuş yoktur ve bu şehirlerdeki hava alanlarından 
yurt içi uçuşlar yapılır. 

 Cevap: D

14. Göçle nüfusu azalan kır yerleşmelerinde devlet yatı-
rımlarının boşa çıkması beklenir. Çünkü nüfus azalın-
ca kullanılmayan yatırımlar atıl durumda kalır. 

 Cevap: A

15. Türkiye’de göçler düşünüldüğünde I ile gösterilen doğ-
rultuda göçün yönü yanlış gösterilmiştir. Bu doğrultuda 
göç tam tersi yöne doğrudur. İş imkanlarının yetersiz 
olduğu Kastamonu ilimiz en çok göç gönderen illerden 
biriyken, iş imkanlarının fazla olduğu Bursa ilimiz en 
çok göç alan kentler arasında yer alır. 

 Cevap: A

16. Karadeniz Bölgesi’nin kırsal kesiminde su kaynakları 
bol ve engebeli arazi fazla olduğu için evler birbirinden 
uzak ve dağınıktır. Orman alanları fazla olduğu için 
konutlarda yapı malzemesi olarak ahşap kullanılır. İş 
imkânları yetersiz olduğu için de bölge dışına göçlerin 
oranı fazladır. Bölgede yer alan Trabzon ilinde bu du-
rumlar görülür. 

 Cevap: A
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17. Ülkemizin dış ticaret açığının azaltılması için verilen-
lerden üçünün de yapılması gerekir. Araştırma ve Ge-
liştirme (AR GE) çalışmalarının desteklenmesi ve yeni 
icatlar ile ihtiyaçların ülke içindeki üretim ile karşılan-
ması dış ticaret açığını azaltır.

 Cevap: E

18. Antalya ilinin sınırları içinde karstik arazinin varlığına 
bağlı olarak birçok mağara oluşmuştur. Karain Mağa-
rası, Damlataş Mağarası ve Dim Mağarası il sınırları 
içindeki bazı mağaralardır.

 Cevap: B


