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1. Yer şekilleri engebesinin fazla olduğu alanlarda gerçek 
alan ile izdüşümü alan arasında fark daha fazladır. III 
ile gösterilen alanda engebe az olduğu için belirtilen 
fark bu bölgede azdır. 

 Cevap: C

2. Orta Karadeniz’de yer alan Bafra Ovası Kızılırmak 
Nehri’nin deltasıdır. Kıyı derinliğinin az olduğu bu böl-
gede akarsuların taşıdığı alüvyonlar sığ kıyıları doldur-
muş ve delta ovasını oluşturmuştur. 

 Cevap: B

3. Çarşamba deltası Yeşilırmak’ın taşıdığı alüvyonları sığ 
kıyılarda biriktirmesi ile oluşmuştur. Yani akarsu birik-
tirmesi ile oluştuğu için dış kuvvetlerin etkisiyle oluş-
muştur. 

 Cevap: D

4. Asi Nehri kaynağını Suriye ve Lübnan’dan kaynağını 
alır ve Hatay’dan Akdeniz’e dökülür. Aras ve Kura ne-
hirleri ülkemizden Hazar Denizi’ne dökülür. 

 Cevap: C

5. Eğimin fazla olduğu sarp arazilerde çığ olayı gerçekle-
şir. Eğimin fazla olduğu arazilerde heyelan olayları da 
fazladır. Kuraklık ve orman yangınları ile eğim arasın-
da bir ilişki yoktur.

 Cevap: E

6. Sıcaklık ve yağış grafiği Karadeniz iklim bölgesinin 
grafiğidir. Bu iklim bölgesinde yağışlar düzenlidir. Do-
layısıyla bu bölgede bulutluluk oranı fazladır. 

 Cevap: D
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7. Karadeniz iklim bölgesinde yağışlar fazladır. Bu böl-
gede ormanlar deniz seviyesine yakın yerden başlar. 
Orman alt sınırını yağış miktarı ve rejimi belirler.

 Cevap: A

8. Tarımın yapılmadığı dağlık arazilerde ve çiçekli bitkile-
rin bulunduğu arazilerde arıcılık gelişmiştir. Karaman 
ve çevresinde düz araziler ve tarım alanları fazladır. 
Tarım alanlarının fazla olduğu bu bölgede arıcılık faa-
liyetleri azdır. 

 Cevap: E

9. Elbistan’daki termik santralin çalıştırılmasında enerji 
kaynağı olarak linyit kömürü kullanılır. 

 Cevap: B

10. Talep arttığı için ülkemizde organik üretim giderek 
artmaktadır. İnsanlar daha çok bilinçlenmekte ve gıda 
kirlenmesine karşı daha sağlıklı besin kaynaklarından 
beslenmek istemektedir. 

 Cevap: D

11. Tropikal ürünler arasında kabul edilen turunçgiller kış 
ılımanlığı ister. Bu nedenle kışların soğuk ve kar yağış-
lı geçtiği Eskişehir’de bu ürünün üretimi yapılmaz.

 Cevap: D

12. Seydişehir’de alüminyum fabrikası, Elazığ’da krom 
fabrikası, Samsun’da bakır fabrikası, Ereğli’de demir 
çelik fabrikası bulunur. Ama Trabzon’da maden işle-
yen fabrika bulunmaz.

 Cevap: D

13. Ülkemizde nüfusu 10.000’nden fazla olan yerleşmele-
re kentsel yerleşme denir. Kentsel yerleşmelerde tarım 
dışı faaliyetler gelişmiştir. Ülkemizde il ve ilçeler kent 
kabul edilir. Bu nedenle III. ifade yanlış olmuştur.

 Cevap: D
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14. Verilen illerde nüfus yoğunluğu ülke ortalamasının al-
tındadır. Bu illerde engebeli arazilerin fazla olması ve 
iklim şartlarından dolayı nüfus yoğunluğu azdır. 

 Cevap: C

15. Yayla, oba, kom, divan ve mezra gibi köyaltı yerleşme-
leri köyden küçüktür ve yönetim olarak köye bağlıdır. 
Türkiye’de nüfusu 2000’nden az olan yerleşmelere köy 
denir. Köy altı yerleşmelerinde ise nüfus daha da az-
dır. 

 Cevap: D

16. Ülkemizde düzlük arazilerin en fazla olduğu bölgeler-
den biri de Güneydoğu Anadolu’dur. Dolayısıyla IV ile 
gösterilen alanda dağlık araziler azdır. 

 Cevap: D

17. Doğu Karadeniz’de yer alan Trabzon Limanı’nın dış 
ticaret hacmi daha azdır. Sanayi bölgelerinden uzak 
olan bu bölgeye demir yolu bağlantısı da bulunma-
maktadır. 

 Cevap: A

18. Çifte Minareli Medrese (Hatuniye Medresesi), Erzu-
rum’da bulunmaktadır. Selçuklular dönemine aittir. Bu 
tarihi eser günümüze kadar varlığını koruyabilmiş ve 
bulunduğu Erzurum ilinin sembolü haline gelmiştir. 

 Cevap: C


