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1. Ülkemizden Balkan ülkelerine demir yolu ile geçiş 
bulunur. Örneğin Uzunköprü sınır kapısı Edirne’den 
Yunanistan’a demir yolu ulaşımı ile açılan sınır kapıla-
rımızdan biridir. 

 Cevap: B

2. Haritadaki dağlardan; 
 I.Menteşe dağları IV. Kaçkar Dağı III Köroğlu Dağları II 

Bolkar Dağı’dır. Trakya’da yer alan Yıldız Dağları hari-
tada gösterilmemiştir. 

 Cevap: E

3. Dört mevsim şartlarının belirgin olarak yaşanması ül-
kemizin orta kuşakta bulunmasından kaynaklanır. Ve-
rilen diğer durumlar ise ülkemizin jeolojik yapısından 
kaynaklanır.

 Cevap: D

4. Türkiye’de akarsulardan birçok amaç için faydalanırız. 
En çok tarımsal sulama için daha sonra da içme suyu 
amacıyla sulardan faydalanırız.

 Cevap: B

5. Yağış miktarına bağlı olarak toprakta tuz ve kireç mik-
tarı azalmamıştır. Tam tersine toprakta tuz ve kireç 
fazladır. Çünkü yağış az olduğu için bu bölgelerde yı-
kanma azdır. 

 Cevap: E

6. Güney Ege’de Muğla çevresi diğerlerinden daha fazla 
yağış alır. Dağların uzanışından dolayı denizden gelen 
hava kütleleri yağış oluşumunu kolaylaştırmıştır. Veri-
len diğer alanlar ya iç bölgelerde ya da dağlarla çevrili 
çanak alanlarda bulunur ve daha az yağış alırlar

 Cevap: A

7. Bitki örtüsünün bozkır olduğu ve engebenin az olduğu 
bölgelerde koyun yetiştiriciliği fazladır. İç Anadolu (III) 
ve Güneydoğu Anadolu’da (IV) koyun yetiştiriciliği be-
lirtilen nedenden dolayı daha fazladır. 

 Cevap: C
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8. Türkiye’de üretim tüketimden azdır ve bu nedenle ihra-
catı yapılmadığı gibi yurt dışından alım yapılır. 

 Cevap: E

9. Doğalgaz da tükenecek olan kaynaklardandır. Bu ne-
denle doğalgaz ile çalışan termik santraller bir alterna-
tif olamaz. 

 Cevap: A

10. Doğu Karadeniz’de IV ile gösterilen alanda engebeli 
araziler geniş yer tutar. Bu bölgede ekili dikili arazi ora-
nı daha azdır. 

 Cevap: D

11. Güneydoğu Anadolu’da buharlaşma şiddetinden do-
layı kuraklık daha fazladır. Dolayısıyla Diyarbakır’da 
nadas uygulaması diğerlerine göre daha fazladır. 

 Cevap: B

12. Türkiye ayçiçeği üretiminin büyük kısmı Ergene Hav-
zası’nda Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illeri çevresinde 
yapılır. Dolayısıyla ayçiçeği yağı fabrikalarının ham-
maddeye yakınlıktan dolayı bu bölgede (I ile gösterilen 
alanda) kurulmuştur.

 Cevap: A

13. Yeni Hava limanı ile ilgili verilen bilgilerin üçü de doğ-
rudur. Ulaşımı kolaylaştırmak için metro bağlantısı 
sağlanmış ve üçüncü köprü ile de bağlantı sağlanmış-
tır. 

 Cevap: E

14. Piramidin tabanının daraldığı görülmektedir. Bu du-
rum doğum oranının azaldığının kanıtıdır. Taban ço-
cuk nüfusu göstermektedir. Tabanın daralması çocuk 
ölümlerinin fazla olmasının değil, doğum oranlarının 
az olmasının sonucudur. 

 Cevap: E
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15. Büyük şehirlerin küçük şehirlerden göç alması, doğal 
faktörlerden değil daha çok beşeri faktörlerden kay-
naklanır. Büyük şehirlerde iş imkânları daha fazladır 
bu nedenle küçük şehirlerden göç alır. 

 Cevap: D

16. Bitki örtüsünün cılız olduğu bozkır bölgelerinde kırsal 
alandaki evlerin yapımında kerpiç malzemeler kullanı-
lır. Güneydoğu Anadolu’da Batman ilimizde belirtilen 
nedenden dolayı kerpiç kullanımı fazladır. 

 Cevap: D

17. Erzurum-Kars Platosu’nda yükseltinin fazla olması ta-
rımsal faaliyetleri kısıtlamıştır. Yaz yağışlarının fazla 
olduğu çayır bitki örtüsünün bulunduğu bu platoda bü-
yükbaş mera hayvancılığı yapılır. 

 Cevap: E

18. Doğu Anadolu’da yer alan İshakpaşa sarayı (Ağrı) 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaz. Diğer-
leri ise listede yer alır. 

 Cevap: D


