KPSS

COĞRAFYA
SORU BANKASI

PDF

TAMAMI
PDF ÇÖZÜMLÜ

Sevgili Öğrenciler ve Değerli Kariyer Yolcuları,
Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlık alanında yayına hazırladığımız bir eserimizle daha huzurlarınızdayız. KPSS’ye katılan her
adayın sorumlu olduğu Coğrafya sorularında başarılı olmak hedefimize ulaşmak için çok önemli. Coğrafyanın önemi sebebiyle KPSS
Coğrafya 2000 Plus adını verdiğimiz ve ikibinden fazla soruyu barındıran kitabımız sizlere çok faydalı olacaktır.
ÖSYM, KPSS klavuzunda coğrafyayı Türkiye’nin fiziki özellikleri, Türkiye’nin beşerî özellikleri ve Türkiye’nin ekonomik özellikleri olarak üç
ana başlıkta ele almış. Biz ise soru bankamızda bu ana başlıkları olabildiğince alt başlıklara ayırdık.
Eserimiz hazırlanırken ÖSYM’nin geçmiş yıllarda KPSS ve benzeri sınavlarda yönelttiği sorular referans alınmıştır.
Kaplan Akademi Coğrafya Soru Bankası kitabımızın tüm sorularının çözümlü olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Fakat yaygın uygulamanın ötesine geçerek çözümleri siz değerli okuyucularımıza www.kaplanakademi.com üzerinden PDF formatında sunduk. Bu sebepten
dolayı çözümlerin kağıt ve baskı maliyetlerini sizlere yansıtmamış olduk. Coğrafya Soru Bankası kitabımızın piyasadaki diğer coğrafya
soru bankası kitaplarından en önemli farklarından birinin soru çeşitliliği olduğunu söyleyebiliriz. Kitabımız bu yönüyle öğretici olduğu
kadar sınayıcı da olmuştur.
Başarı dileklerimizle...
Kaplan Akademi Yayın Kurulu

TAMAMI PDF ÇÖZÜMLÜ
KPSS COĞRAFYA
SORU BANKASI

Yıldıztepe Mah. Gülpınar Cad. No:33/A Altındağ / ANKARA
Tel: (0552) 518 06 06
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika Numarası: 45130

Yayın Yönetmeni: Abdussamet IŞIK
Yazarlar: Teyfik ÇELİK - Hilal ATICI

kaplanakademi@gmail.com
www.kaplanakademi.com
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadir.

ISBN: 978-605-80250-6-6
© COPYRIGHT KAPLAN AKADEMİ YAYINCILIK

BASKI

Yayım Hakkı
Bu kitabın her türlü yayım hakkı Kaplan Akademi Yayıncılık’a
aittir. Bu kitabın baskısından 5846 ve 2936 sayılı Fikir
ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince kaynak
gösterilerek bile olsa alıntı yapılamaz, herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, genel ağ ve diğer elektronik ortamlarda
yayımlanamaz. “Kaplan Akademi” bir Kaplan Akademi
Yayıncılık Eğitim Öğretim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
Ltd.Şti. markasıdır!

İÇİNDEKİLER
COĞRAFİ KONUM VE TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU

5

TÜRKİYE’NİN YER ŞEKİLLERİ (İÇ KUVVETLER)

37

TÜRKİYE’NİN YER ŞEKİLLERİ (DIŞ KUVVETLER)

51

TÜRKİYE’NİN NÜFUSU

75

TÜRKİYE’DE YERLEŞME

100

TÜRKİYE’DE İKLİM

110

TÜRKİYE’DE BİTKİ ÖRTÜSÜ

134

TÜRKİYE’DE TARIM

144

TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK

174

TÜRKİYE’DE MADENLER

180

TÜRKİYE’DE ENERJİ KAYNAKLARI

186

TÜRKİYE’DE SANAYİ

196

TÜRKİYE’DE TİCARET

210

TÜRKİYE’DE TURİZM

218

TÜRKİYE’DE ULAŞIM

224

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ (KIYI BÖLGELERİ)

232

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ (İÇ BÖLGELER)

251

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU

Güneşin doğuş anı ile batış anı arasında geçen sürenin en uzun

ha ileri olması ve doğuda Güneş’in daha erken doğması gibi

olması en uzun gündüz anlamına gelir. Bu durum 21 Haziran ta-

özellikler değişirdi. Seçenekler arasında yalnızca bu iki durum

rihinde yaşanır. 21 Haziran tarihinde yaz mevsimini yaşayan Tür-

Dünya’nın dönüş yönü ile ilgilidir.
Dünya günlük hareketi sırasında batıdan doğuya doğru döner. Bu yüzden doğunun yerel saati daima daha ileridedir ve
doğuda Güneş daha erken doğar, daha erken batar.
(Cevap B)

2.

6.

Eğer Dünya’nın dönüş yönü değişirse doğuda yerel saatin da-
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1.

Test • 1

kiye de en uzun gündüz; 21 Aralık’ta ise kış mevsimi ile birlikte
en uzun gece yaşanır.
(Cevap B)

Bir bölgenin veya alanın matematik konumu tanımlanırken sınırlarından geçen paralel ve meridyen değerleri kullanılır. Dolayısıyla 39° K paraleline bu bölgenin matematik konumu tanımlanırken gerek duyulmaz.
(Cevap D)
7.

Tablodaki enlem ve boylam değerlerine dikkat edilirse, en fazla enlem farkının Doğu Anadolu’da, en fazla boylam farkının da

Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Bu

Karadeniz’de olduğu görülür. Karadeniz daha kuzeyde, Akde-

yüzden güneşin karşısından ilk önce doğudaki, en son batıda-

niz ise daha güney enlemlerinde yer alır. Ancak enlem–boylam

ki noktalar geçer. Bu nedenle en batıda yer aldığı için güneşin

değerlerinden yararlanarak gerçek alanın genişliğine ulaşıla-

karşısından en son geçecek olan ve dolayısıyla da yerel saati

maz. Ayrıca gerçekte Doğu Anadolu’nun yüz ölçümü, Karade-

en geride olan I nolu nokta olacaktır.

niz’den daha fazladır.

(Cevap A)

4.

Türkiye, Kuzey Yarım Küre’de yer alır. Bu duruma bağlı olarak Türkiye’de;
• Güneyden kuzeye gidildikçe iki meridyen arası mesafe aza-
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3.

Türkiye’nin en kuzeyi ile güneyi arasında 6° paralel farkı vardır. Buna göre, Türkiye’nin en kuzeyi ile güneyi arasında 666
km kuş uçuşu uzaklık bulunur. Ancak bu mesafe gerçekte
çok daha fazladır.
Türkiye’de;
Yaz mevsiminin 21 Haziranda
Kış mevsiminin 21 Aralıkta
İlkbaharın 21 Martta

lır.

Sonbaharın 23 Eylülde başlaması

• Güneyden kuzeye gidildikçe gece–gündüz süre farkı artar.

Kuzey Yarım Kürede yer aldığının kanıtı olarak gösterilebilir.

• En yüksek sıcaklıklar temmuz, en düşük sıcaklıklar ocak

(Cevap E)

ayında görülür.
• Deniz turizmi süresi güneyden kuzeye gidildikçe kısalır.
• Paralellerin uzunluğu Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır. Muğla Ekvator’a, İzmir’den daha yakındır. Bu duruma
bağlı olarak Muğla’da paralellerin uzunluğu İzmir’den fazladır.
(Cevap C)

8.

Türkiye aynı paraleller arasında kalmış fakat meridyen değerleri değişmiştir. Bu yüzden Ekvatora olan uzaklığı, çizgisel hız ve
gündüz uzunluğu gibi özellikler değişmezken Türkiye’nin dâhil
olduğu saat dilimleri değişecektir. Çünkü saat dilimleri Türkiye’nin boylam dereceleri ile ilgilidir.
Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arası zaman farkı 76 dakikadır. Nedeni Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arası 19
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5.

meridyen farkının bulunmasıdır. (26° Doğu ile 45° Doğu)

21 Mart ve 23 Eylül’de zaten gündüz süreleri eşittir. Meridyen
değerleri ile de kentlerin gündüz süreleri yorumlanamaz. Bu
yüzden Ankara’dan daha uzun gündüz yaşayan kent Ankara’nın
daha kuzey enleminde ve tarih 21 Haziran olmalıdır.
Tan ve gurup süreleri çizgisel hız ile ters orantılı olarak değişir. Buna göre, Türkiye’de Güneş’in doğuşunu (Tan vakti) veya batışını (Gurup vakti) daha uzun süre ile izlemek isteyen
bir kişi, hangi tarihte olursa olsun Sinop’a gitmelidir.

(Cevap D)

(Cevap D)

5
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12.

Türkiye’de 21 Haziran tarihinde yaz mevsimi yaşanır. Bu dönem-

Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe; enlem etkisine bağlı

de Güneş ışınları ülkemize yıl içinde gelebileceği en dik açısıy-

olarak Güneş ışınları daha eğik gelir, gölge boyları uzar ve sı-

la ulaşır. Bu nedenle, grafik üzerinde en kısa gölge boyunun

caklıklar azalır. Ancak bu durum yağış miktarının artması ile il-

oluştuğu II numaralı dönem 21 Haziran’dır. Dolayısıyla gölge boyunun eşit olduğu I numaralı dönem; 21 Mart III numaralı dönem ise 23 Eylül olur.
21 Haziran tarihinde Türkiye’de;
güneş ışınları en dik açısıyla düşer.

KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 1

gili değildir.
Enlem etkisine bağlı olarak; Hatay’dan Sinop’a doğru gidildikçe;
Güneş ışınlarının geliş açısı daralır.
Güneş ışınlarının tutulma oranı artar.

en kısa gölge boyu oluşur.

Güneş ışınlarının atmosferde izlediği yol uzar.

en uzun gündüz süresi yaşanır.

Güneş ışınlarının enerji kaybı artar.

kuzeye doğru gidildikçe gündüzler uzar.

Sıcaklık ortalamaları azalır.

güneş en erken saatte doğar ve en geç saatte batar.

Denizlerin tuzluluk oranı azalır.

yaz mevsimi başlar.

Kalıcı kar sınırı alçalır.

bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya geceler uzamaya baş-

Cisimlerin gölge boyu uzar.

lar.

Gece-gündüz süre farkı artar.
Gurup-tan vakti süresi uzar.

(Cevap E)

Türkiye sahip olduğu coğrafi koordinatları sonucunda ortaya çıkan matematik konumu itibarıyla Kuzey Yarım Küre’de ve Başlangıç Meridyeni’nin doğusunda yer alır. C seçeneğinin dışındaki tüm bölgeler Güney Yarım Küre’de ve Türkiye’nin uzağındadırlar. C seçeneğinde verilen alanın koordinat değerleri Türkiye’nin koordinatlarına daha yakındır.
(Cevap C)

11.

II. şekilde gösterilen kentin yerel saati İzmit’ten daha geridir. Bu
yüzden II. şekilde gösterilen kentin İzmit’in daha batısında olması gerekir. Buna göre, seçenekler arasında İzmit’in batısında
yer alan kent yalnızca Edirne’dir.

13.

Yerel saat farkı için boylam değerlerine bakılır. Tabloya göre en
doğu ve en batıda yer alan; yani aralarındaki boylam farkı en

akşam

X kenti

sabah

akşam

Y kenti

sabah

Yukarıdaki şekillerde, aynı anda Güneş’in iki farklı kent merkezinin ufkundaki konumu gösterilmiştir. Bu şekillere göre,
X kenti öğleden önce vaktini yaşarken Y kenti öğleden sonrayı yaşamaktadır. Buna göre, X kenti daha batıda, Y kenti

KAPLAN AKADEMİ

10.
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(Cevap B)

daha doğudadır.

fazla olan kentler Siirt ve Muğla’dır. Bu yüzden söz konusu iki
kent arasındaki yerel saat farkı en fazla olur.
Yerel saat hesaplarında dikkat edilecek kurallar şunlardır:
– İki meridyen arası zaman farkı 4 dakikadır.
– Doğudaki yerlerde yerel saat daha ileridir.
– Aynı meridyen üzerinde bulunan bütün noktaların yerel
saatleri aynıdır.

(Cevap B)

(Cevap C)
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5.

Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için batıdaki noktalar

Güneş ışığı dönencelere ve dönenceler arasına dik açıyla ula-

daha sonra Güneş’in karşısına gelmelidir. 4 dakikada 1 merid-

şır. Türkiye ise dönencelerin dışındadır. Bu yüzden asla güneş

yen yayı geçildiğine göre 12 dakikada 3 meridyen yayı geçilir.

ışınları dik açıyla gelmez ve gölge boyu sıfır olmaz. Yine şekil-

Buna göre; 33° Doğu’dan 3° meridyen batıya doğru gidilmelidir.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

deki konuma göre; Türkiye’ye güneş ışınları sürekli güneyden
gelecek; buna bağlı olarak da dağların yıl boyunca güney yamaçları daha sıcak olacak ve cisimlerin gölgeleri de yıl boyunca kuzeye dönecektir. Ancak Türkiye’nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması Türkiye’nin özel konumunun sonucudur.
(Cevap E)

2.

Aynı meridyen üzerinde yer alan kentlerin seçeneklerde verilen
özelliklerinden yalnızca yerel saatleri aynıdır. İklim, yer şekilleri,
nüfus ve endüstri faaliyetleri gibi özellikleri özel konum şartlarına göre değişir.
Türkiye’de en uzun gündüz ve en kısa gece 21 Haziran’da
yaşanır. En uzun gece ve en kısa gündüz ise 21 Aralık’ta ya(Cevap A)

3.

Türkiye’ye ulaşan güneş ışınlarının geliş açısı mevsimlere göre

COĞRAFYA SORU BANKASI

şanır.

6.

Aynı paralel üzerinde yer alan tüm noktaların Ekvator’a olan
uzaklıkları eşittir. Kentlerin karasallık–denizellik ve yükselti gibi
özel konum şartları farklı olduğundan yıllık sıcaklık ortalaması,
doğal bitki örtüsü vb. özellikleri farklı olabilir.
(Cevap B)

değişir. Yaz mevsiminde ülkemize güneş ışınları daha dik açı ile
ulaşırken, kış mevsiminde daha eğik açı ile gelecektir. Şekilde
Türkiye’de bir cisme yılın değişik tarihlerinde Güneş ışınlarının
geliş açısı ve bu dönemlerde oluşan gölge boyları verilmiştir.
Buna göre, Güneş ışığının en dik geldiği III numaralı dönem 21
Haziran en eğik geldiği I numaralı dönem ise 21 Aralık olmalıdır. Çünkü 21 Haziran tarihinde ülkemize güneş ışınları daha dik
gelir ve cisimlerin gölge boyu da daha kısa olur.

4.

Türkiye’de ortalama sıcaklıkların batıdan doğuya doğru gidildikçe azalmasının nedeni batıdan doğuya doğru ortalama yükseltinin artmasıdır. Bu durumun eksen eğikliği ve yıllık hareket ile
ilgisi yoktur. Türkiye’de mevsimlerin oluşması, yıl içinde güneş
ışınlarının geliş açısının ve gece–gündüz sürelerinin değişme-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

sinde yıllık hareket etkilidir.

7.

Türkiye’nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması şüphesiz jeopolitik konumunun önemini artıran en önemli özelliğidir. Çünkü bu boğazlar ile Türkiye Karadeniz ve Akdeniz’i birbirine bağlamaktadır. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin tamamı,
uluslararası sulara açılabilmek için bu boğazlardan geçmek zorundadır.

(Cevap E)

(Cevap B)

7
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8.

Test • 2
11.

Türkiye jeopolitik bakımdan Dünya üzerinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin jeopolitik açıdan önemli olmasında;

• Kuzey Yarım Kürede yer alır.

• Üç tarafının denizlerle çevrili olması
• Petrol havzalarına yakın olması
• Uluslar arası enerji koridorunda yer alması
• Üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunması etki(Cevap E)

• 2. ve 3. saat dilimleri arasında yer alır.

KAPLAN AKADEMİ

• İstanbul ve Çanakkale Boğazı’na sahip olması

li olmuştur.

Verilen bilgiye göre Türkiye;

• 45 – 26 = 19 x 4 = 76 dakika zaman farkı vardır.
• 36 x 111 = 3996 km uzaklık
Batıdan doğuya gidildikçe sıcaklığın azalmasında ortalama yükseltinin artması etkilidir.

12.

(Cevap E)

Yerel saat hesaplamalarında önce meridyen farkı bulunur. 45 –
30 = 15

–

İki meridyen arası zaman farkı 4 dakikadır.
15 x 4 = 60 dakika. 45° Doğu meridyeninde yerel saat daha ileri olduğundan bulunan saat farkı ile verilen saat toplanır.

+

15.00
01.00
16.00

9.

G-20 ülkeleri şunlardır: ABD, Türkiye, Hindistan, Çin, Endonezya, Suudi Arabistan, Brezilya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Almanya, Japonya, Güney Afrika, Güney Kore, Avustralya, Kanada, Meksika, İtalya, Rusya ve Avrupa Birliği Komisyonu yer alır.
Norveç G-20 ülkeleri arasında yer almaz.
(Cevap B)
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Iğdır’da saat 16.00’dır.
(Cevap A)

13.

Türkiye GAP nedeniyle tarımda kullanılan su miktarını artırmıştır. Bu nedenle Suriye ve Irak, Dicle ve Fırat nehirlerinden gelen
su miktarının azaldığını iddia etmişlerdir. Bu durum ülkeler arası sorunlara neden olmuştur.

10.

Kars’ta yerel saat Çanakkale’ye göre yaklaşık 1 saat 10 dakika
daha ileridir. Bu nedenle Çanakkale’de vakit öğle iken Kars’ta

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

öğle sonrası olmalıdır.

14.

Türkiye’nin ene yakınında bulunan alan B seçeneğindeki aldır.
A, D ve E’deki alanlar Güney Yarım Kürede; C’deki alan ise Kuzey kutbu civarındadır. Dolayısıyla Türkye’nin çok uzağındadırlar.

(Cevap C)

(Cevap B)

8

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU

Türkiye’nin Doğu Yarım Küre’de yani başlangıç meridyeninin

nemde Türkiye kış mevsimine giriyor demektir. Buna göre kış

doğusunda yer alması sadece Türkiye’nin yerel saatinin Avru-

mevsiminde Türkiye’de gündüz süreleri azalır. Aynı zamanda

pa ve Amerika’daki ülkelerden daha ileri olması sonucunu orta-

bu dönemde Türkiye’ye ulaşan güneş ışınları daha uzun yol takip eder. Bu yüzden enerji kayıpları artar. Kışa doğru yaklaştıkça her geçen gün eğik gelen güneş ışınları cisimlerin gölge boylarının da uzamasına neden olacaktır.
(Cevap A)

2.

5.

Türkiye’de Güneş ışınlarının daha fazla tutulmaya başladığı dö-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

Şekilde gösterilen dağın güney yamacı güneşe dönüktür. Buna

ya çıkarır. Türkiye’nin bu özelliği soruda verilen güneş ışığı, gece-gündüz süresi vb. özellikleri etkilemez.
(Cevap C)

6.

“bakı etkisi” denir. Bu yüzden Türkiye’deki dağların güney ya-

Türkiye Kuzey Yarım Küre’de yer aldığından kuzeyden esen rüzgârlar kutuplardan eseceğinden sıcaklığı düşürür.

macı daha sıcak olur. Ancak kuzey yamaçta kar sınırının yükselSıcaklığı
düşürür

tisi daha fazladır demek yanlış olur. Çünkü kuzey yamaç daha
soğuktur ve kar sınırı daha aşağılardan başlar. Zaten bu durum

0°

şekil üzerinde de açıkça görülmektedir. Bakı etkisine bağlı olarak Türkiye’de;
Türkiye’deki dağların yıl boyunca güneye bakan yamaçları Gü-

• Dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarından daha sıcak-

neş’ten daha çok enerji alacağından daha sıcaktır.

• Dağların güney yamaçlarından orman üst sınırı daha yüksektir.
• Dağların güney yamaçlarında kalıcı kar sınırı daha yüksektir.
• Dağların güney yamacında tarım ürünleri daha erken olgunlaşır.
• Güney yamaçlarda yerleşme daha fazladır.
Türkiye’de yaşayan insanların ev satın alırken veya kiralarken güney cephe olan evleri tercih etmesi; bakı faktörünün

COĞRAFYA SORU BANKASI

tır.

Deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluk oranı en az Türkiye’nin kuzeyinde, en fazla ise güneyindedir. Örneğin; Bodrum’da deniz suyu sıcaklığı 23°C iken Amasra’da (Bartın) 17°C’dir.

Türkiye’ye güneş ışığı yıl boyunca güneyden geleceği için cisimlerin gölgesi de kuzeyi gösterecektir.

günlük hayata olan etkisine bir örnektir.

kuzey

(Cevap B)

güney

Türkiye’nin güneyindeki kıyılar Ekvator’a daha yakındır. Bu yüzden sıcaklık ve buharlaşma daha fazladır. Bu durum da tuzluluk
oranının fazla olmasına yol açar.
Ancak Türkiye dönenceler dışında yer aldığından güneş ışınla-

3.

rı dik açıyla düşmez.

Antalya’da kışların İstanbul’dan ılık geçmesinin nedeni enlem-

(Cevap C)

dir. Çünkü Antalya Ekvator’a daha yakındır ve enlem etkisine
bağlı olarak güneş ışınlarını daha dik açıyla alır. Diğer seçeneklerde verilen durumların ortaya çıkmasında ise enlem etkili olduğu savunulamaz.
(Cevap D)

4.

Jeopolitik konum: Dünya üzerindeki herhangi bir yerin askerî,
siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan önemini ifade eder. Boru
hatlarının ülkemiz toprakları üzerinden geçmesi, ekonomik, askerî ve siyasi açıdan topraklarımızın Dünya üzerindeki önemini

KAPLAN AKADEMİ

7.

artırmıştır.

Dünya’nın yıllık hareketi ve eksen eğikliğine bağlı olarak Ankara’da:
•

Yıllık sıcaklık fark ları oluşur.

•

Gece–gündüz süresi değişir.

•

Güneşin doğuş ve batış saatleri değişir.

•

Mevsimler oluşur.

•

Gölge boyları değişir.
(Cevap C)

(Cevap B)
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12.

Ankara dönenceler dışında yer alır. Bu yüzden asla güneş ışın-

Farklı meridyen yayları üzerinde yer alan noktalarda yerel saat

larını dik açıyla alamaz ve asla Ankara’daki cisimlerin gölge bo-

farklı, aynı meridyen yayı üzerinde yer alan noktalarda ise yerel

yu sıfır olmaz.

saat aynıdır. Doğudaki yerlerde yerel saat daha ileridir. Trabzon

Türkiye’deki bir cismin gölgesi;
yaz mevsiminde daha kısadır; yıllık hareket
öğlen vakti daha kısadır; günlük hareket
kuzeydekilere oranla yıl boyunca daha kısadır; enlem
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

8.

Test • 3

ve Kastamonu farklı meridyen yayları üzerinde bulunur. Trabzon’un Kastamonu’ya göre daha doğuda yer alması bu merkezin yerel saatinin ileri olmasını sağlamıştır.
(Cevap B)

13.

Soruda verilen üç ayrı açıklamada Türkiye’nin özel konumu ile
ilgili bilgiler verilmiştir. Bu özellikler Türkiye’nin jeopolitik önemini artırmaktadır. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasına rağmen geniş alanlarda karasal iklimlerin etkili olması, boz-

9.

kırların yaygın olarak görülmesine neden olur. Ayrıca Türkiye

Türkiye’de enlem etkisine bağlı olarak kuzeye doğru gidildikçe

Ekvator’un kuzeyinde ve başlangıç meridyeninin doğusunda

sıcaklıklar azalır. Buna bağlı olarak da güneyden kuzeye; yani

yer alır. Ancak bu durum Türkiye’nin matematik konumunun so-

Akdeniz’den Karadeniz’e doğru deniz sularındaki buharlaşma

nucudur.

ve dolayısıyla denizlerin tuzluk oranı azalır.

(Cevap B)

10.

Eğer Dünya’nın dönüş yönü değişirse Güneş batıdan doğacak
ve batının yerel saati daha ileri olacaktır. Çünkü bu iki durum
özellikle günlük hareketin dönüş yönü ile ilgilidir. Ancak Dünya’nın dönüş yönü değişse bile; yine gece–gündüz ardalanacak ve meltem rüzgârları yine oluşacaktır. Bu iki durum günlük

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap A)

14.

Orta kuşak ülkeleri dört mevsimi belirgin olarak yaşar. Buzulların etki alanı kutup kuşağında fazla iken orta kuşakta azdır. Ayrıca orta kuşak ülkeleri güneş ışınlarını dik açıyla alamadığından
gölge boyu sıfır olmaz. Deprem olasılığının orta kuşak ile bir ilgisi yoktur. Çünkü deprem alanları fay hatlarının uzanışıyla ilgi-

hareket ile ilgilidir.

lidir.
(Cevap D)

Haritada İzmit, Ankara, Sivas, Trabzon ve Kars kentlerimizin boylam değerleri gösterilmiştir. Bu kentlerimiz ile ilgili boylam değerlerinden yararlanarak;
Yerel saatin daha ileri olduğu kentin Kars olduğu,
Güneş’in en son İzmit’te batacağı,
İzmit ile Sivas arasında
((37° - 30°) = 7° x 4 ⇒ 28′)

28′ yerel saat farkı olduğu yanıtlarına ulaşılabilir. Ancak boylamlar arası mesafe bilinmediğinden Trabzon – Kars kentleri arası
kuş uçuşu uzaklığın ne kadar olduğu sorusuna yanıt bulunamaz.
Ardışık iki meridyen yayı arası zaman farkı her yerde 4 dakikadır. Ancak ardışık iki meridyen yayı arasındaki mesafe ku-

KAPLAN AKADEMİ

11.

(Cevap B)

15.

Sorudaki açıklamada, 21 Haziran’da gündüz sürelerinin kuzeye doğru gidildikçe arttığı belirtilmiştir. Buna göre, gündüz arasındaki en fazla fark olan kentler; en kuzeydeki ve en güneydeki kentler olmalıdır.

tuplara doğru kısalır.
(Cevap C)

(Cevap B)
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1.

Test • 4
5.

Avrupa’dan Orta Doğu’ya ihraç edilen sanayi ürünlerinin bir kısmı Türkiye üzerinden taşınır. Bu durum Türkiye’de transit ulaşıçe yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklık ortalamaları düşer.
Bu duruma bağlı olarak doğuya gidildikçe:
• Kar yağışlı gün sayısı artar.
• Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzar.
• Sıcaklık farkı artar.

09.36 – 09.00 = 36′
Ankara ile Siirt arasındaki meridyen farkı;

KAPLAN AKADEMİ

mın gelişmesini sağlamıştır. Türkiye’de batıdan doğuya gidildik-

Ankara ile Siirt arasındaki zaman farkı;

36′ ÷ 4′ = 9°
Siirt daha doğuda yer aldığından bulunan boylam farkı Ankara’nın boylam değerine eklenir.
33° Doğu + 9° = 42° Doğu, Siirt’in boylamı 42° Doğu’dur.
(Cevap A)

Sinop’tan Antalya’ya doğru tuzluluk oranının artması, yükselti
değil; enlemin bir sonucudur.
(Cevap E)

2.

Ülkemiz Kuzey Yarım Küre’de yer aldığından;
• Güneyden kuzeye gidildikçe gece–gündüz süre farkı artar.
• Kuzeyden güneye doğru gidildikçe gurup ve tan süresi kısalır.

• Ülkemiz Doğu Yarım Küre’de yer aldığından;
• Batıdan doğuya gidildikçe yerel saat ileri olur.
Ancak, Güneyden kuzeye doğru gidildikçe Türkiye’de gölge
boylarının kısalması değil, uzaması beklenir.
(Cevap A)

3.

COĞRAFYA SORU BANKASI

• Güneyden kuzeye gidildikçe kalıcı kar sınırı düşer.
6.

Güneş ışınları yalnızca dönencelere ve dönenceler arasına dik
açıyla ulaşır. Türkiye, dönenceler dışında yer alır. Bu nedenle
güneş ışınları Türkiye’ye dik açıyla gelmez ve Türkiye’deki bir
cismin gölge boyu sıfır olmaz.
(Cevap C)

Bir ülkenin jeopolitik önemi üzerinde coğrafi konumu çok önemlidir. Türkiye’nin Avrupa - Asya - Afrika kıtaları arasında, bu kıtalara geçiş yolları üzerinde bulunması ülkemizin stratejik önemini arttırmıştır. Ayrıca ülkemizin jeopolitik öneminin artmasında;
7.

• Petrol yataklarının fazla olduğu Orta Doğu ülkeleri ile sana-

Türkiye Kuzey Yarım Küre’de (Ekvator’un kuzeyinde) ve Doğu
Yarım Küre’de (başlangıç meridyenin doğusunda) yer alır.

yinin geliştiği Avrupa ülkelerini birbirine bağlaması

Türkiye Kuzey Yarım Küre’de yer aldığı için;

• İstanbul ve Çanakkale Boğazına sahip olması

• Gece ile gündüz arasındaki zaman farkı kuzeye doğru gi-

• Birçok uluslararası kuruluşa üye olması etkilidir.

dildikçe artar.
(Cevap D)

• Yazın kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi kışın da gece
süresi uzar.
• Güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklık azalır.
• Kuzeyden gelen rüzgârlar hava sıcaklığını düşürür, güney-

4.

Aynı meridyen üzerinde yer alan tüm kentlerin yerel saatleri aynıdır. Rize ve Bingöl aynı meridyen yayı üzerinde yer aldıklarından yalnızca yerel saatlerinin aynı olduğu söylenebilir.
Meridyenler kutuplarda birleştikleri için aynı meridyen yayı
üzerindeki tüm noktaların başlangıç meridyenine eşit uzak-

KAPLAN AKADEMİ

den gelenler artırır.

lıkta oldukları söylenemez.

• Dağların güney yamaçları güneş ışınlarını kuzey yamaçlarına göre daha büyük açıyla alır.
• Gölge boyunun en uzun olduğu tarih 21 Aralık, en kısa olduğu tarih 21 Hazirandır. Ancak;
• Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması,
• Cephe yağışlarının görülmesi,
Türkiye’nin orta kuşakta olmasının sonucudur.
(Cevap D)

(Cevap A)

11

KPSS • GYGK

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU
8.

Test • 4
11.

Türkiye, 26° - 45° Doğu meridyenleri ile 36° - 42° Kuzey paralelleri arasında yer alır.

Aynı boylam (meridyen) üzerindeki noktaların özellikleri:
• Yerel saati aynıdır.

KAPLAN AKADEMİ

• Öğlen vakti aynıdır.
• Gölgenin en kısa olduğu an aynıdır.
• Güneşin doğuş - batış saati aynıdır. (Sadece 21 Mart ve 23
Eylül’de)
Aynı enlem üzerindeki noktaların özellikleri;

Türkiye’nin köşe noktalarındaki coğrafi koordinatları,

• Çizgisel hız aynıdır.

- Kuzeybatı: 42° K ile 26° D

• Gece–gündüz süreleri aynıdır.

- Güneybatı: 36° K ile 26° D

• Gece–gündüz süre farkı aynıdır.

- Kuzeydoğu: 45° D ile 42° K

• Yer çekimi aynıdır.

- Güneydoğu: 45° D ile 36° K
paralel ve meridyenleri kullanılarak belirtilir.

• Yaşanılan mevsim aynıdır.
(Cevap E)

• Ekvator’a olan uzaklık aynıdır.
• İklim kuşağı aynıdır.
• Güneş ışınlarının geliş açısı aynıdır.

9.

21 Aralık’ta güneş ışınları Güney Yarım Küre’deki Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla düşer. Buna göre; 21 Aralık tarihinde Türkiye’nin en güneyi güneş ışınlarını daha dik, en kuzeyi güneş ışın-

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap C)

larını daha eğik açıyla alır.
Türkiye’nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe güneş
ışınlarının geliş açısı küçülür. Bu durum yıl boyunca değiş-

12.

mez.

Türkiye’nin matematik konumu dikkate alındığında

I numa-

ralı bölgeden Türkiye’ye ulaşmak için kuzeydoğuya gitmek gerekir.

(Cevap E)

II numaralı bölgeden Türkiye’ye ulaşmak için güneydoğuya gitmek gerekir.
III numaralı bölgeden Türkiye’ye ulaşmak için batıya gitmek gerekir.

10.

Tayfun ve kasırga gibi tropikal rüzgârlar tropikal kuşakta görülürler. Tayfun Dünya üzerinde en fazla Kuzey ve Güney Amerika’da, Güneydoğu Asya ve Güneydoğu Asya Adaları’nda, Afrika’nın güneyinde görülür. Türkiye Orta Kuşak’ta yer aldığı için

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

bu tür rüzgârlar görülmez.

13.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarının balıkların göç döneminde
yoğun bir balık avlama alanı olmaları, deniz ticareti açısından
stratejik olmaları, alt ve üst akıntıların olması, bazı ülkelerin okyanuslara açılabilecekleri tek su yolu olması gibi özellikleri kazandıran, bu boğazların Karadeniz’i Ege Denizi’ne bağlamalarıdır.

(Cevap A)

(Cevap B)
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Türkiye (+3) ile Los Angeles (–8) arasında; 11 saatlik bir zaman

lutluluktur. Bulutluluk oranı arttıkça güneşlenme süresi azalır.

farkı vardır ve Türkiye daha doğuda olduğundan saati daha ile-

Türkiye’de bulutluluk oranı en fazla Doğu Karadeniz’dedir. Bu

ridir. Buna göre; 19.30 olan tören başlangıç saatine 11 saat ek-

yüzden Doğu Karadeniz’de güneşlenme süresi kısadır.
(Cevap C)

2.

6.

Bir bölgenin güneşlenme süresini etkileyen en önemli faktör bu-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

lendiğinde bir sonraki güne ve 06.30 saatine ulaşılır.

Türkiye, artık kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasında 45°
7.

Iğdır boylamını kullanır. Bu kente yakın olan yerlerde ortak saat

(Cevap B)

45° D

26° D

42° K

ile yerel saat arasındaki fark azdır. Dolayısıyla yazın yerel saat
Türkiye

ile ortak saat arasındaki farkın en az olduğu kent Iğdır olur.

36° K

Türkiye’nin her yerinde aynı anda tek ortak saat kullanılırken;
Rusya, Çin, Kanada ve ABD gibi ülkelerde aynı anda birden

İşaretli alan 42 Kuzey paraleli ile 45 Doğu meridyeninin kesişim

fazla ortak saat kullanılır. Bu duruma neden olarak ülkelerin

bölgesidir.

doğu - batı yönlü genişliği gösterilebilir.

(Cevap C)
(Cevap D)

8.

Haritada Türkiye’nin enlem (36–42 Kuzey) değerleri ile (26–45
Doğu) boylam değerleri verilmiştir.
Türkiye’nin en doğusu ile batısı arası (45–26) 19 boylam farkı
vardır.
19 x 4′ = 76 dakikalık zaman farkı vardır.
Enlem derecesi (36 – 42 Kuzey) kuzeye doğru büyüdüğü için
Kuzey Yarım Küre’de yer alır.
42 – 36 = 6 paralel fark vardır.

Dünya’nın yuvarlak şekli nedeniyle, ülkemizde Ekvator’a daha
yakın olan merkezlerin birim zamanda aldıkları yol daha uzak

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

olan merkezlere göre daha fazladır. Haritada işaretli yerlerden
Burdur Ekvator’a daha yakın olduğu için birim zamanda en fazla yol alır.
(Cevap A)

Başlangıç meridyeninin doğusunda yer aldığı için yerel saati
başlangıç meridyenine göre ileridir.
9.

Yükseltinin doğuda daha fazla olması özel konum ile ilgilidir.

Bu tür saatleri verilip boylam derecesi istenilen sorularda öncelikle verilen merkezlerin zaman farkı bulunur.
29 °D
Buna göre, Hakkâri ve İstan?

(Cevap D)

bul arasındaki zaman farkı;
4.

Türkiye’nin güneyinde; sıcaklığın daha fazla olması, tuzluluk ora-

11:20

nının fazla olması, gölge boylarının kısa olması Ekvator’a olan
yakınlık yani enlem faktörü ile ilgilidir. Ancak batıdan doğuya

İstanbul

Hakkâri

doğru gidildikçe Türkiye’de (Erzurum – Çanakkale) yükseltiden

10:20

11:20

dolayı sıcaklık düşer.

10:20
01:00 saattir.
1 saat →60 dakika

Hakkâri’nin boylam derecesini bulabilmek için iki merkez ara-

(Cevap A)

sındaki 60 dakika zaman farkını iki boylam arasındaki 4 dakika-

5.

• Antalya’daki bir cismin gölgesinin yıl boyunca kuzeydekilere göre kısa olması; Enlem
• Antalya’daki bir cismin gölgesinin tam öğle vakti daha kısa
olması; Günlük hareket
• Antalya’daki bir cismin gölgesinin 21 Haziran tarihinde da-

KAPLAN AKADEMİ

ya böleriz. Bu durumda;

ha kısa olması: Yıllık hareket ile açıklanır.

60'
60
00

4'
15° → boylam farkı çıkar

Hakkâri’nin yerel saati daha ileri olduğu için İstanbul boylam derecesiyle ortaya çıkan boylam farkını toplarız.
29˚ + 15˚ = 44°
Hakkâri’nin boylam derecesini böylece 44° doğu boylamı olarak bulmuş oluruz.
(Cevap D)

(Cevap A)
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10.

Test • 5
13.

Buharlaşma arttıkça tuzluluk artar. Akdeniz enlem nedeniyle güneş ışınlarını daha büyük açıyla alır. Böylece sıcaklığı, dolayısıyDenizi’nden daha tuzlu olmasına yol açar.
(Cevap D)

26° doğu meridyeni

45° doğu meridyeni

KAPLAN AKADEMİ

la buharlaşması daha fazla olur. Bu durum Akdeniz’in Marmara

Haritada görüldüğü gibi Türkiye 26° - 45° doğu meridyenleri
arasındadır. Ülkemizin üzerinden geçen meridyen sayısı 45 – 26
= 19° meridyendir. İki meridyen arası zaman farkı 4 dk’dır. Bu
durumda 19 × 4 = 76 dakikalık zaman farkı üzerinden geçen
meridyen sayısı ile ilgilidir.
(Cevap D)

Ülkemizde 21 Haziran tarihinde en uzun gündüzler yaşanır. Bu
tarihte ülkemizin güneyinden kuzeyine gidildikçe gündüzler daha da uzar. Buna göre Sinop’un gündüzü 21 Haziran’da Antalya’dan daha uzundur. 21 Aralık tarihinde ülkemizde en uzun geceler yaşanır. 21 Haziran’ın tersine ülkemizin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe bu defa geceler uzar. Bu durumda 21 Aralık’ta Sinop’un gecesi Antalya’dan daha uzundur.
(Cevap C)

COĞRAFYA SORU BANKASI

11.

14.

Gündüz–gece sürelerinin değişimi, güneş ışınlarının gelme açısı, güneye bakan yamaçların daha fazla ısınması, kuzeyden esen
rüzgârların sıcaklığı düşürmesi gibi durumlar Türkiye’nin matematiksel konumunun sonuçlarıdır. Akdeniz Bölgesi’ndeki akarsuların kuzeyden güneye doğru akması yer şekilleri nedeniyledir. Bu nedenle Türkiye’nin bulunduğu yarım küre hakkında bilgi vermez.
(Cevap A)

15.

Enlem; Ekvator’dan kutuplara doğru değişen olayları ifade eder.
Ülkemizde Akdeniz Bölgesi Karadeniz’e göre Ekvator’a daha
yakındır. Bu nedenle Akdeniz Bölgesi’nden Karadeniz’e doğru
ilerledikçe enleme bağlı olarak:
• Orman üst sınırı alçalır.

Bir Türkiye fiziki haritasında kullanılan renkler yükselti basamak-

• Kıyı turizmi süresi kısalır.

larını ifade eder.
Renkler

Yükselti Basamakları (m)

Koyu yeşil
Açık yeşil
Sarı
Turuncu
Kahverengi ve tonları

0 – 200
200 – 500
500 – 1000
1000 – 1500
1500 >

• Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinde uzama olur.
• Gece–gündüz süre farkı artar.
• Kalıcı karın alt sınırı düşer.

Buna göre, Çukurova deniz kenarında olduğu için 0–200 m arasında ve koyu yeşil renkle gösterilir. Isparta Ovası kara içerisinde olduğu için yükseltisi daha fazladır. Her iki ovanın denizden

KAPLAN AKADEMİ

12.

yükseklikleri farklı olduğu için ayrı renklerle gösterilirler.

• Sıcaklık azalır.
• Güneş’in doğuş ve batış süresi uzar.
Yağışın mevsimlere dağılışı, yükselti, yer şekilleri, kara ve denizlerin dağılışı, maden yatakları gibi coğrafi durumlar üzerinde enlem etkisi bulunmaz. Sorunun cevabını teşkil eden “yağışın mevsimlere dağılışı” iklimin karakteristik özelliğinden ve kendisini
etkileyen hava kütlelerinin etkinliğinden kaynaklanır.

(Cevap D)

(Cevap C)
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1.

Test • 6
5.

Yerel saat farkının daha fazla olması merkezlerin doğu-batı yö-

Bakı: Bir yerin güneşe göre konumuna denir.

seçeneklerde Balıkesir - Erzincan arasındaki yerel saat farkı daha fazladır.
(Cevap D)

2.

KAPLAN AKADEMİ

nünde birbirlerinden daha uzak olmasına bağlıdır. Buna göre

Kuzey

Güney

Dağların güneşe bakan yamaçlarında sıcaklık ortalamaları yüksek, dulda yamaçlarda (dağların güneşi görmediği yamacı) ise

Renklendirmeye dayalı olarak yapılan bir fiziki haritada:

daha düşük olacaktır. Türkiye Kuzey Yarım Küre’de 36°–42° ku-

1500 m üstü kahverengi ve tonlarını ifade eder.

zey paralelleri arasında yer alır. Bu nedenle Türkiye’de dağların

Yükseltinin fazla olduğu yerlerde;

güneye bakan yamaçlarında sıcaklık yüksek kuzeye bakan ya-

• Sıcaklık düşük olur.

maçlarında düşüktür. Bu durumun bir sonucu olarak dağların

• Yıllık ve günlük sıcaklık farkı fazladır.

güneye bakan yamaçlarında kuzeye bakan yamaçlarına göre;

• Karın yerde kalma süresi uzundur.

• zeytinliklerin çıkabildiği yükseklik sınırı daha fazla,

• Akarsuların akış hızı fazla ve yüksekten düşmesi nedeniyle

• orman üst sınırı daha yüksek (Karadeniz’in denize bakan

çağlayanlar meydana gelir.

yamaçları hariç),

• Ulaşım güç, yol yapım masrafı fazladır.

• güneşlenme - sıcaklık daha fazla,

• Gerçek alan, ile izdüşümsel alan arası fark fazladır.

• yerleşme daha fazla olacaktır.

• Tarım yapılabilme süresi kısadır.

(Cevap A)
(Cevap B)

3.

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) Irak, Suudi Arabistan,
Kuveyt, İran gibi petrol ihraç eden ülkelerin kurduğu örgüttür.

COĞRAFYA SORU BANKASI

• Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzundur.

Türkiye’de petrol üretimi az olduğundan bu kuruluşa üye değildir.
(Cevap B)

6.
Ekvator bölgelerine yakın yerlerde sıcaklık yıl boyunca yüksek

• Ekonomik ve siyasal bir güç merkezi olan Avrupa Birliği ülkelerine ve önemli petrol ve doğal gaz yataklarına sahip Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine komşu olması

yunca düşük olduğundan yıl boyunca kış mevsimi yaşanır. Orta kuşakta (ılıman bölge) ise Ekvator’dan gelen sıcak ve kutuplardan gelen soğuk hava kütlelerinin etkili olması, sıcaklık orta-

• Uluslararası deniz ve kara ulaşımı açısından önemli bir yere sahip olması

lamalarının yıl boyunca yükselip düşmesi vb. nedenlerle dört
mevsim belirgin bir şekilde yaşanır ve iklim çeşitliliği çok fazla-

• Birçok uluslararası kuruluşa üye olması

dır. Ülkemiz orta kuşakta yer alır. Bu durumun bir sonucu olarak ülkemizde dört mevsim belirgin bir şekilde yaşanır ve iklim
çeşitliliği fazladır.
İklim çeşitliliğinin fazla olduğu yerlerde;
• tarım ürünü çeşidi fazla,
• bitki örtüsü çeşidi fazla,
• mesken yapımında kullanılan malzeme çeşidi fazla gibi özel-

Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran etmenler:
• Eski Dünya karaları arasında merkezî bir konuma sahip olması

olduğundan sadece yaz, kutup bölgelerinde ise sıcaklık yıl bo-

KAPLAN AKADEMİ

4.

likler görülür.

• Önemli petrol ve doğal gaz boru hatlarının toprakları üzerinden geçmesi.
• Üç tarafı denizlerle çevrili yarımada özelliği göstermesi
• Uluslararası siyasette sahip olduğu coğrafi konum, askerî
güç, nüfus ve ekonomiye bağlı olarak aktif bir güç olması
Ülkemizde dört mevsimin belirgin olarak yaşanması ve aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesi jeopolitik konumu üzerinde diğerleri kadar etkili değildir.
(Cevap C)

(Cevap D)

15

KPSS • GYGK

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU
11.

Ankara ve Iğdır’ın; yerel saatlerinin ve Güneşin doğuş saatleri-

Hatay ile Sinop arasında; çizgisel hız, gölge boyu, güneş ışığı-

nin aynı olabilmesi için aynı boylam üzerinde yer almaları gere-

nın geliş açısı vb. özelliklerin farklı olması enlem-matematik ko-

kir. Ayrıca her iki kentin yıllık sıcaklık ortalaması ve doğal bitki

numdan kaynaklanır. Ancak ortalama yükseltinin farklı olmasın-

örtülerinin de aynı olması yalnızca koordinatlara göre belirlenebilen bir özellik değildir. Aynı enlemde bulunan yerlerin gündüz
uzunluğu kesinlikle aynı olur. Buna göre Ankara ve Iğdır’da aynı enlem üzerinde yer aldıklarından 21 Haziran’daki gündüz süreleri aynı olacaktır.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

7.

Test • 6

da özel konum (göreli konum) etkilidir.
(Cevap C)

12.

Antalya’da güneş tam tepe noktasında iken yerel saat 12.00
olur. Sorudaki verilere göre Antalya ile Siirt arasında (12.48 –
12.00) = 48′ zaman farkı vardır. Ardışık meridyenler arası zaman
farkı 4′ olduğuna göre Antalya – Siirt arasında (48′ ÷ 4′) = 12°

8.

meridyen farkı vardır. Siirt daha doğuda yer aldığına göre (30°

Türkiye haritasında kıyı kentlerinin sıcaklık ortalamalarının ku-

+ 12°) 42°doğu meridyeninin bu kentimizin üzerinden geçme-

zeye doğru azaldığı görülür. Bu durumu ortaya çıkan en temel

si gerekir.

etken enlemdir. Dünya’nın şekli-güneş ışınlarının geliş açısı ve
matematik konum aynı anlama gelir. Ancak boylam Dünyanın

Doğunun yerel saati sorulduğunda, doğu daha ileri olacağı

sıcaklık dağılışını etkilemez. Boylam yalnızca yerel saati etkiler.

9.
40° 20°

için toplama yapılır. Ancak doğuda güneşin sabah kaçta doğacağı sorulduğunda, doğuda güneş daha erken doğduğu

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap C)

için çıkarma yapılır.
(Cevap D)

0° 20° 33° 40°
60°

13.

45°
40°
30°

Irak sorunu, kıta sahanlığı sorunu, Batı Trakya sorunu, Kıbrıs sorunu ve Suriye ile olan sorunlar Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren
sorunlardır. Bosna–Hersek sorunu, Kosova sorunu, Makedonya sorunu, Kafkasya’daki sorunlar ve Ortadoğu’da yaşanan so-

15°

runlar ise Türkiye’yi dolaylı yoldan ilgilendirir.

0°

(Cevap A)

Yukarıdaki koordinat sisteminde Ankara’nın yeri işaretlenmiştir.
Buna göre Ankara, sorudaki III. numaralı bölgede yer alır.

10.

Çizgisel hız, Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızıdır.
Bu hız Ekvatorda en fazladır. (Saatte 1640 km) Dünya’nın şeklinden dolayı çizgisel hız Antalya’dan Samsun’a, (Ekvator’dan
kutuplara) doğru azalır.
Dünya kendi ekseni etrafında sürekli döner. Ancak insanlar
bunu hissetmez. Bu durumun nedeni Dünya'nın atmosfer ile

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

14.

Dünya günlük hareketini tamamlarken batıdan doğuya doğru
döner. Bu yüzden batının yerel saati geri, doğunun yerel saati
daha ileridedir. Ayrıca, Güneş batıdan değil, doğudan doğar. Bu
nedenle batıya doğru yol alan araştırma gurubunun Güneş’in
her sabah daha erken saatte doğduğunu gözlemlemesi mümkün değildir.

birlikte dönmesidir.
(Cevap D)

(Cevap A)
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I. ve II. Dünya savaşlarının ardından milyonlarca insan ölmüş,

sinlikle gecelerden uzundur. Ayrıca, Türkiye’de gündüzlerin ge-

binlercesi sakat kalmış ve telafisi çok zor olan maddi zararlar

celerden daha uzun olduğu ve gecelerin uzayıp gündüzlerin kı-

meydana gelmiştir. Bu olumsuzlukların bir daha yaşanmaması,

saldığı dönem 21 Haziran–23 Eylül tarihleri arasındaki zaman
dilimidir. Bu yüzden soruda açıklanan durumların Ağustos ayında yaşadığı söylenebilir.
(Cevap B)
2.

6.

Türkiye’de yaz mevsiminde (Temmuz–Ağustos) gündüzler ke-

Mutlak ve göreli olmak üzere iki farklı konum analizi yapılır. Bir

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7

Dünya’da barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla 51 ülke bir
araya gelerek 24 Ekim 1945 yılında Birleşmiş Milletleri kurdular.
Günümüzde sayısı 192’ye ulaşan üyelerden ABD, Çin, Rusya,
Fransa ve İngiltere alınan kararlarda Veto hakkına sahiptir. Bu
ülkelerin onaylamadığı kararlar yürürlüğe girmez.
(Cevap E)

merkezin veya ülkenin Ekvator’a ve Başlangıç Meridyeni’ne göre olan uzaklığının açı cinsinden değeri “Mutlak konumu” verir.
Tarihsel süreçteki gelişmeler, mesafe, yön, ilişkiler, maliyet, coğrafi unsurlar (yollar, denizler, önemli ülke veya kuruluşlarla ilişki

7.

yakınlık vb) gibi değişkenler açısından bir yerin başka bir yere

teğini alarak Avrupa’nın güvenliğini sağlamak amacıyla kurul-

göre olan durumu ise “göreli konumu” verir. Buna göre, Türki-

muş siyasi ve askeri bir örgüttür. Türkiye bu örgüte 1952 yılın-

ye’nin ortalama yükseltisi, iklim şartları, yer şekilleri, yer altı kay-

da üye olmuştur. OPEC: Dünya petrol rezervlerinin 2/3’üne sa-

nakları vb özellikler göreli konum ile ilgilidir. Ancak Türkiye’nin

hip 5 ülke (Suudi Arabistan, Irak, İran, Kuveyt, Venezüella) tara-

beşeri faktörü olarak karşımıza genç ve dinamik bir nüfus özel-

fından 160 yılında Bağdat’ta kurulan bir konfederasyondur. IMF:

liğine sahip olması çıkar.

Kısa vadeli ödeme güçlükleri için devletlere kredi vererek Dün(Cevap B)

Türkiye’de denizellik etkisine bağlı olarak;

ya çapında çevre olaylarına duyarlılığı artırmak için 1971 yılın-

•

Turizm faaliyetleri yaygındır.

da kurulmuştur. Türkiye, Dünya barışını hedefleyen bir ülke ol-

•

Tarım ürünü çeşidi fazladır.

duğunu göstermek amacıyla, Dünya’da barış ve güvenliği için

•

Bitki çeşidi fazladır.

•

Ekonomik faaliyet çeşidi fazladır.

•

Deniz yolu ulaşımı gelişmiştir.

Ancak kaplıca ve ılıcaların bulunması aktif fay hatlarının varlığı
yani yer yapısı ile ilgilidir.
(Cevap C)
4.

ya ticaretinin canlılığını korumayı hedefler. Greenpeace: Dün-

Stratejik önem; bir ülkenin veya bölgenin sahip olduğu coğra-

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

NATO: II. Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya’ya karşı ABD’nin des-

amacıyla, 51 ülkenin bir araya gelerek 24 Ekim 1945 yılında kurduğu Birleşmiş Milletlerin kurucu ülkeleri arasında yer almıştır.
(Cevap A)

8.

Türkiye Kuzey yarım kürenin orta kuşağında yer alır. Bu yüzden

fi konum şartları ile avantajlı konumda bulunmasıdır. Orta Doğu

güneş ışınları güneyden ülkemize düşer. Ülkemizin güney kıyı-

ve Hazar Denizi petrol ve doğalgaz yataklarının keşfedilip işle-

larının daha sıcak olması ve dağların güneye bakan yamaçları-

tilmeye açılması Türkiye üzerinden Avrupa’ya pazarlanacağı için

nın daha sıcak olması bu yüzdendir. Buna bağlı olarak da cisim-

ülkemizin stratejik önemini artırmıştır. Süveyş Kanalı’nın açılma-

lerin gölgesi, Türkiye’nin her yerinde öğlen vakti kuzeye düşer.

sı yine Akdeniz deniz yolunun; dolayısıyla Türkiye’nin de öne-

Asla güneye dönük olmaz.

mini artırmıştır. Ancak Ümit Burnu yolu Türkiye’ye çok uzaktır.

(Cevap B)

Zaten bu yolun keşfedilmesi tüm Akdeniz limanlarının önemini
azaltmıştır.
(Cevap A)

Enlemin etkisine bağlı olarak sıcaklıklar güneyden kuzeye doğ-

9.

ru gidildikçe azalır. Bu etki yalnızca “Adana’daki buğdayın Sam-

Türkiye özel konum olarak üç kıtanın birbirine en çok yaklaştı-

sun’dan önce hasat edilmesi” açıklamasında görülür. Çünkü

ğı yerde bulunur. Buna bağlı olarak;

Adana daha güneyde ve enleme bağlı olarak daha sıcaktır. Bu-

• İpek yoluna geçitlik yapmıştır.

nun dışında kıyılarda yağışların bol olması; dağların uzanışı ile

• Transit ticaret gelişmiştir.

ilgilidir. Rize’de özel konum şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan
mikroklima alanında turunçgil tarımı yapılmaktadır. Ayrıca “Erzurum’un Ocak ayı sıcaklık ortalamasının Trabzon’dan düşük
olması, sıcaklık ile enlem ilişkisine ters düşer. Çünkü enleme göre daha güneyde olduğu için Erzurum’un daha sıcak olması gerekir. Yine Sivas’taki günlük sıcak farkı karasallığın bir sonucu-

KAPLAN AKADEMİ

5.

• Birçok uluslar arası kuruluşa üyedir.
• Birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
• Gerekli çalışmaların yapılması halinde hava yolu ulaşımının
merkezi olacaktır.
İlk yerleşmelerin Anadolu’da kurulmasında yeraltı kaynaklarının
çeşitliliği değil tarımsal faaliyetler daha etkili olmuştur.

dur.

(Cevap E)

(Cevap D)
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10.

Test • 7

Jeopolitiğin unsurları;

16.

Fiyort tipi kıyılar buzulların deniz seviyesine ulaştığı kutuplara
yakın yerlerde görülür. Türkiye ise sahip olduğu enlemler ile or-

I. Zaman

III. Değişmeyen unsurlar (iklim, yer altı kaynakları, su, jeoloji,
coğrafi konum vb.)
olmak üzere üçe ayrılır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

II. Değişen unsurlar (kültür, siyaset, ekonomik, teknoloji, bilim
vb.)

ta kuşakta yer alır. Ayrıca, Türkiye’de gölge boyları kuzeye doğru gidildikçe enlemin etkisiyle uzar. Kuzey yarım kürede en sıcak ay Temmuz’dur. Türkiye’de aynı anda birden fazla mevsim
özelliğinin görülmesinde özel konum (yer şekilleri, denizellik vb.)
özellikleri etkilidir.
Türkiye’de fiyort kıyı tipinin görülmemesi matematik konum;
haliç kıyı tipinin görülmemesi ise özel konumun sonucudur.

11.

Türkiye coğrafi konum olarak elverişli şartlara sahiptir. Üç tara-

(Cevap B)

fının denizlerle çevrili olması, boğazlara sahip olması, üç kıta
arasında yer alması Türkiye’de ticaretin kısa sürede gelişmesinde etkili olmuştur. Orta Çağ ve İlk Çağ’da temel ekonomik faaliyet ticarettir. Anadolu’da kurulan devletler ticaretleri kısa sürede geliştiğinden dönemlerin en güçlü devletleri arasına girmişlerdir.
17.

(Cevap D)

Türkiye Kuzey Yarım Küre’de yer alır. Bu nedenle Türkiye’de yer
alan dağların güney yamaçlarında (2. merkez); kalıcı kar sınırı,
orman üst sınırı ve yerleşme üst sınırı daha yüksek, tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi daha kısadır. Türkiye’de yer alan akar-

tuplara gidildikçe bu mesafe azalır. Hatay, Ekvator’a daha yakın
olduğundan iki meridyen arası mesafe Sinop’tan daha fazladır.
(Cevap D)

13.

suların geneli düzensiz rejimlidir. Bu durum üzerinde güneşe

İki meridyen arası mesafe Ekvator’da 111 km’dir. Ekvator’dan ku-

Türkiye’de kuzey-güney yönünde en geniş yer kaplayan ve do-

dönük yamaç olmanın bir etkisi yoktur.
COĞRAFYA SORU BANKASI

12.

(Cevap E)

18.

Türkiye orta enlemlerde yer alır. Orta enlemlerde etkili olan güney yönlü sıcak rüzgârlar ile kuzey yönlü soğuk rüzgârların kar-

layısıyla en fazla enlem farkı olan bölge Doğu Anadolu, doğu-ba-

şılaşma alanında cephe yağışları oluşur. Yükselim yağışlar, ka-

tı yönünde ise en geniş alan kaplayan ve dolayısıyla en fazla

rasallığın etkili olduğu yerlerde, yamaç yağışları ise yükseltisi

boylam farkı olan bölge Karadeniz Bölgesi’dir.

fazla olan sıra dağların görüldüğü yerlerde oluşur. Fön rüzgârları yüksek dağlara, meltem rüzgârları ise denizellik-karasallık

(Cevap A)

durumuna bağlı olarak oluşur. Oluşumunda yer şekillerinin etkili olduğu özellikler özel konum ile ilgilidir. Buna göre matema14.

tik konumun sonucu olarak yalnızca, cephe yağışları gösterile-

Antalya, Akdeniz iklimi kuşağında yer alır. Akdeniz ikliminin oluş-

bilir.

masında enlem etkilidir. Terra-rossa toprakları Akdeniz ikliminin

(Cevap B)

görüldüğü yerde oluşur. Orman üst sınırı Ekvator’dan kutuplara gidildikçe düşer. Antalya Ekvator’a yakın olduğundan orman
üst sınırı yüksektir. Antalya’da enlem nedeniyle sıcaklık ortalamaları yüksek olduğundan seracılık yaygın olarak yapılır. Deniz
suyu tuzluluk oranı da bu yüzden fazladır. Ancak, Antalya’da denizelliğin etkili olmasında özel konumu etkilidir.

19.

İki meridyen arası mesafe Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır. Buna bağlı olarak aynı boylam üzerindeki noktalardan Ekvator’a en yakın olanı başlangıç meridyenine en uzaktır. Verilen
merkezlerden Ekvator’a en yakın olanı I. merkezdir. Buna göre,

KAPLAN AKADEMİ

15.

Türkiye kuzey yarım kürede yer alır. Bu duruma kanıt olarak şu
özellikler gösterilebilir;

(Cevap D)

• Kuzeye gidildikçe güneşin doğuş ve batış süresinin uzaması
• Yaz mevsiminin 21 Haziran’da başlaması
• Yerleşmelerin daha çok dağların güney yamacında yer alması
• Kuzeye gidildikçe öğle vakti gölge boyunun uzaması

Başlangıç meridyenine en uzak olan da I. merkez olacaktır.

(Cevap D)

(Cevap A)
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5.

Karadeniz Bölgesi’nde yer şekillerine (özel konum) bağlı olarak

Türkiye aynı anda NATO, Avrupa Konseyi, Ekonomik ve İş Bir-

mikro klima alanları oluşmuştur. Rize’de portakal, Artvin’de zey-

liği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Karadeniz Ekonomik İşbirliği

tin yetiştirilmesinde bölgede oluşan mikro klima alanları etkili-

(KEİ), Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO), D-20 ve İslam İşbirliği

dir. Trabzon’da makine kullanımının az olmasında engebeli arazinin fazla olması etkilidir. Türkiye’de maden çeşidinin ve rezervinin en fazla olduğu bölüm Yukarı Fırat’tır. Tüm bu sonuçların
ortaya çıkmasında ise özel konum etkili olmuştur.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 8

Teşkilatı (İİT) üyesi olan tek devlettir. 20. yüzyıl sonlarında yaşanan Dünya’daki köklü ve hızlı değişiklikler Türkiye’yi NATO’nun
bir kanat ülkesi konumundan çıkarmış Avrasya ve Orta Doğu
kuşağında merkezi bir durumda, anahtar ülke konumuna getirmiştir. Türkiye’de bu güç dengelerini korumakta, dış politikada
barışçı ilkelere, demokrasiye, hoşgörüye dayanan çabalar içinde olmaktadır. Bütün bu açıklamalar Türkiye’nin jeopolitik konumu, siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan Dünya’nın en önemli ülkelerinden biri olmasıyla ilgilidir.
(Cevap A)

2.

Ekvator çizgisi üzerinde yer alan noktalarda yıl boyunca 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Bu nedenle Ekvator çizgisi üzerinde yer alan merkezlerde gece–gündüz süre farkı görülmez.
Ekvatordan uzaklaştıkça gece ile gündüz süre farkı artar. Kutuplara gidildikçe meridyenler arası mesafe azalır. I. merkez Ekvator üzerinde yer alır. V. merkez ise Ekvator’a en uzak mesafede
değildir.
(Cevap B)

COĞRAFYA SORU BANKASI

yer alır. Bu yüzden V. merkezin Türkiye’de bulunması mümkün

6.

Ankara kuzey yarım kürede yer alır. Bu durumun kanıtları;
• 21 Aralık’tan itibaren gündüz süresinin uzaması
• Ocak ve Şubat aylarında kış yaşandığı için sıcaklıkların düşmesi
• Cisimlerin öğlen vakti gölgesinin yıl boyunca kuzeye dönük
olması
• Cisimlerin gölgesinin Haziran ayında daha kısa olması
Güney yarım kürede bu özelliklerin tam tersi gözlenir. Ancak, 21
Mart ve 23 Eylül’de her iki yarım kürenin de gece-gündüz süre-

3.

si birbirine eşittir.

Özel konum; Dünya üzerindeki herhangi bir yerin yer şekilleri-

(Cevap A)

ne, denizlere, okyanuslara, ulaşım yollarına, yer altı kaynaklarına göre konumuna denir. Türkiye’de denizelliğin dar bir alanda,
karasallığın geniş bir alanda etkili olmasında dağların uzanış
doğrultusu etkilidir. Bu da Türkiye’nin özel konum özellikleri ile
ilgilidir.
(Cevap D)

4.

Türkiye coğrafi konumu nedeniyle; G-20, BM, OECD, KEİ, İKÖ,
NATO, Avrupa Konseyi gibi birçok kuruluşa üyedir. NAFTA ise
ABD, Kanada ve Meksika gibi Kuzey Amerika ülkeleri arasında

KAPLAN AKADEMİ

7.

kurulan bölgesel bir ekonomik örgüttür.

Türkiye’nin en uzun kara sınırı, Suriye iledir. Ayrıca İran, Irak,
Gürcistan ve Ermenistan ile olan kara sınırı üzerinde çok yüksek ve engebeli dağ sıraları vardır. Ancak Türkiye’nin Suriye ile
olan kara sınırı daha düz olduğundan, kara-demir yolu ulaşımına daha elverişlidir.
Suriye ile sınır kapılarımız;
Karkamış, Cilvegözü, Öncüpınar, Çobanbey, Nusaybin, Şenyurt, Akçakale, Ceylanpınar, Mürşitpınar
(Cevap A)

(Cevap D)
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Araçların hepsinin izledikleri yolun uzunluğu Dünya’nın şeklin-

da yer alan Türkiye’ye ulaşabilmek için I numaralı noktadan ha-

den dolayı farklıdır. Ancak hepsi de aynı anda Türkiye’nin en do-

valanan uçak kuzeydoğu, II numaralı uçak ise güneydoğu yön-

ğusundan geçen meridyene ulaşabildiklerine göre hızları da

lerini takip etmelidirler.
(Cevap C)

9.

12.

26° - 45° doğu meridyenleri ile 36° - 42° kuzey paralelleri arasın-

KAPLAN AKADEMİ

8.

Test • 8

farklı olmalıdır. Buna göre Ekvator’u takip eden; yani yolu en
uzun olan III numaralı aracın diğerlerine yetişebilmek için çok
daha hızlı olması gerekmektedir.
(Cevap C)

Sinop ile Niğde arasında (42°–38°) 4° güneş ışığının geliş açısı
farklılaşır. Buna göre bu iki kent arasında 4° paralel farkı vardır.

13.

Ardışık bir derece paralel farkı, 111 km olduğuna göre, Sinop–

Türkiye sahip olduğu koordinat değerleri ile Ekvator’un kuzeyinde (Kuzey Yarım Küre) ve Başlangıç Meridyeni’nin doğusun-

Niğde arası kuş uçuşu uzaklık (4° x 111 km) yaklaşık 444 km

da (Doğu Yarım Küre) yani I. bölgede yer alır.

dir.

(Cevap A)

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap B)

10.

14.

21 Haziran tarihinde Türkiye’de yaz mevsimi yaşanacağından
gündüz süresi, gece süresinden daha uzun olur. Ancak Türki-

Türkiye’nin 36° - 42° KP ve 26° - 45° DM koordinatları dikkate alı-

ye bir orta kuşak ülkesidir. Buna bağlı olarak Türkiye’de asla 18,

nırsa I numaralı taralı alanın Türkiye’ye daha yakın olduğu gö-

20 veya 24 saat süren gündüzler yaşanmaz. Bu yüzden 14 sa-

rülür. Çünkü I numaralı alan 30° – 40° KP ve 10° – 20° DM ara-

at süren gündüz uzunluğu yaşayan merkez Türkiye’de olabilir.

sında yer alır. İki meridyen arası mesafe Türkiye üzerinde 85–86

Ayrıca tabloda verilen V numaralı merkezin gündüz süresi ge-

km arasıdır. İki paralel arası mesafe ise Dünya’nın her yerinde

ce süresinden daha kısadır. Bu da söz konusu merkezin Güney

111 km dir.

Yarım Küre’de olduğu anlamına gelir.
(Cevap A)

(Cevap D)

11.

Arpa, buğday, çavdar ve yulaf gibi tarım ürünleri kuraklığa dayanıklıdır. Bu nedenle yağışın az olduğu Konya gibi yerlerde kuraklığa dayanıklı buğday gibi tarım ürünlerinin üretim alanı fazladır. Yörede sulama olanaklarının artmasıyla farklı tarım ürün-

KAPLAN AKADEMİ

15.

lerinin üretimi artacaktır.

Türkiye’ye güneş ışınları yıl boyunca farklı açıyla gelir. 21 Haziran tarihinde ülkemizde yaz mevsimi yaşanacağından güneş
ışınları daha büyük açıyla gelir ve gölge boyu en kısa (ll) olur.
21 Aralık tarihinde ise ülkemizde kış mevsimi yaşanır, güneş
ışınları eğik açıyla gelir ve en uzun gölge boyu (lV) kaydedilir.
21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ise bahar mevsimleri yaşanır. Ülkemize bu iki tarihte güneş ışınları eşit açıyla gelir ve gölge boyları eşit olur.
(Cevap A)

(Cevap D)
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4.

Enlem etkisine bağlı olarak Ekvator’dan kutuplara doğru gidil-

Güneş Ankara’da l. şekilde gösterilen konumda iken öğlen vak-

dikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır ve cisimlerin gölge bo-

ti yaşanmaktadır. ll. şekilde gösterilen kent ise aynı anda öğle-

yu uzar. Buna göre Türkiye’nin en güneyinde yer alan cisme gü-

den sonrayı yaşamaktadır. Dünya batıdan doğuya doğru dön-

neş ışığı daha dik gelecektir. Bu yüzden seçenekler arasında en
kısa gölge boyuna sahip olan cisim Türkiye’nin en güneyinde
yer alır.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 9

düğünden doğunun yerel saati daima daha ileridir. Bu durumda ikinci kentin (yerel saati daha ileri olduğundan) daha doğuda yer alması gerekir. Buna göre Ankara’nın daha doğusunda
olan ll. şekildeki kent Van’dır. Seçenekler arasında yer alan İzmir, Edirne, İstanbul ve Antalya kentleri zaten Ankara’nın daha
batısında yer almaktadırlar.
(Cevap E)

2.

5.

Türkiye’de 21 Aralık tarihinde en uzun gece ve en kısa gündüz

Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş
açısı düşer. Buna bağlı olarak gölge boyu da uzar. Sinop’ta ci-

yaşanır. Bu tarihten itibaren Türkiye’de her geçen gün gündüz-

simlerin gölge boyu Ekvator’a en uzak olduğundan en uzun,

ler uzar (l. dönem). 21 Mart’ta gündüz ve gece süresi eşit olur.

Hatay’da ise Ekvator’a en yakın olduğundan en kısadır.

Ancak 21 Mart’tan sonra da gündüzler uzamaya devam eder (ll.

(Cevap B)

dönem). 21 Haziran’da Türkiye’de en uzun gündüz yaşanır. Ancak bu tarihten itibaren lll. ve lV. dönemlerde gündüzler Türkiye’de her geçen gün kısalacaktır. 21 Aralık’ta yine en kısa gündüz yaşanır ve bu döngü yıl boyunca bu şekilde devam eder.

6.

Aşağıdaki grafikte ise yine Türkiye’nin gece–gündüz süresinin

ları kısalır. Seçeneklerde verilen Adana’dan geçen paralelin bo-

yıl içindeki değişimi gösterilmiştir.
COĞRAFYA SORU BANKASI

Saat
24

12

21 Mart

21 Haziran

23 Eylül

gündüz

21 Aralık

gece

Türkiye’de güneyden kuzeye doğru gidildikçe paralellerin boyyu( daha güneyde yer aldığından) daha uzundur.
Cisimlerin gölge yönü ve boyuna bakılarak; Bulunduğumuz
yarım küreyi, yerel saati, güneş ışınlarının düşme açısını, enlem ve boylam derecesini tespit edebiliriz.
(Cevap A)

7.

Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş yönü batıdan doğuyadır. Bu nedenle doğuda yer alan merkezlerde yerel saat da-

Türkiye’de yıl içerisinde yaşanan
gece - gündüz süresinin değişimi

ha ileri olur. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş yönünün
doğudan batıya olması durumunda batıda yer alan merkezler-

(Cevap B)

de yerel saat daha ileri olurdu. Bu durumda İzmir’de yerel saatin daha ileri olması gerekir.
(Cevap A)

Türkiye Kuzey Yarım Küre’de, Avustralya Güney Yarım Küre’de
yer alır. Eksen eğikliği nedeniyle Türkiye ile Avustralya sürekli

8.

zıt mevsimler yaşar.

dildikçe artar. Adana diğer seçeneklerde verilen merkezlerden
daha güneyde yer alır. Bu nedenle Adana’da gece–gündüz sü-

Aydınlanma
Çemberi
KKD

re farkı daha azdır.

K

YAZ
Oğlak
Dönencesi

0°

KIŞ

(Cevap A)

GKD
G
21 Haziran

Buna göre 21 Mart – 21 Haziran tarihleri arasında Türkiye ilkbahar mevsimi yaşamaktadır. 21 Haziran tarihinden itibaren de
Türkiye’de yaz mevsimi başlayacaktır. Ancak bunun tam tersi
olarak aynı mevsimler Güney Yarım Küre’de 23 Eylül–21 Aralık

KAPLAN AKADEMİ

Yengeç
Dönencesi

Türkiye’de gece–gündüz süre farkı güneyden kuzeye doğru gi-

Güneş ışınları

3.

9.

Sorudaki açıklamada, gece-gündüz süreleri arasındaki farkın
Ekvator’dan kutuplara doğru arttığı bilgisi verilmiştir. 21 Haziran
tarihinde Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanır ve kuzeye doğru gidildikçe bu süre uzar. Buna göre en uzun gündüz
süresi, en kuzeydeki kente (Sinop) aittir.

tarihleri arasında yaşanacaktır.
(Cevap D)

(Cevap E)
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İzmit ve Kütahya illeri yaklaşık olarak aynı meridyen yayı üzerin-

rında enlem farkı vardır. Buna göre, Antalya ve İzmir arasındaki

de yer alırlar. Buna göre, yerel saatleri yani öğle vakitleri yıl bo-

sıcaklık farkına neden olan enlem etkisi, seçeneklerde yalnızca

yunca aynı olacaktır.

Samsun ve Adana kentleri arasında görülür. Diğerlerinde karasallık, denizellik ve yükselti gibi faktörlerin de etkisine rastlanır.
(Cevap D)

11.

15.

Antalya ve İzmir kentlerinin her ikisi de denizeldir. Ancak arala-

KAPLAN AKADEMİ

10.

Test • 9

(Cevap A)

Türkiye’nin; orman alanlarının oranı, farklı iklimlerin görülmesi,
zengin su kaynaklarına sahip olması gibi coğrafi konum özellikleri ekonomisini etkiler. Türkiye’nin matematik konumu itibariyle doğusu-batısı arası 76′ lık zaman farkı vardır. Ancak bu durumun Türkiye’nin ekonomisini etkilediği söylenemez.
(Cevap B)

16.

Mutlak (Matematik) konum; bir yerin Ekvator’a ve başlangıç meridyenine göre konumuna denir. Türkiye orta kuşakta ve kuzey

Türkiye Başlangıç Meridyeni’nin doğusunda yer alır. Bu yüzden
güneşi daha önce görür. Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde yer
alır. Asla güneş ışınlarını dik açıyla alamaz. Ardışık meridyenlerden yararlanarak uzaklık hesaplanması yapılamaz. Bu yüzden
başlangıç Meridyeni ile 26° meridyen arasında 2886 km mesafe vardır demek yanlış olur. Ancak paralellerden yararlanarak
uzaklık hesaplanabilir. Buna göre Türkiye’nin en kuzeyinden geçen paralelin kuzey kutbuna olan uzaklığı 5328 km dir.
(90˚ – 42˚ = 48˚ x 111 km = 5328 km)

yarım kürede yer alır. Bu nedenle Türkiye’de kuzeyden esen rüz-

COĞRAFYA SORU BANKASI

12.

gârlar soğuk, güneyden esen rüzgârlar sıcak karakterlidir.
Türkiye’de çizgisel hız kuzeye gidildikçe azalır. İzmir Hatay’ın
kuzeyinde yer alır. Bu nedenle İzmir’de çizgisel hız Hatay’dan
azdır.
(Cevap C)

(Cevap D)

13.

Türkiye’nin;
• bir yarımada olması,
• üç tarafının denizlerle çevrili olması,
• dağlarının kıyıya paralel uzanması,
• Ege kıyılarının girintili – çıkıntılı olması,
özellikleri özel konumunun bir sonucudur. Ancak Yengeç Dönencesi’nin (23, 27’ K) kuzeyinde yer alması Türkiye’nin matematik konumu ile ilgilidir.
17.

(Cevap D)

Güneş ışınları dönencelerin arasına dik açıyla gelir. Türkiye dönencelerin dışında; Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde yer almak-

14.

Haritada gösterilen A noktasından B noktasına doğru, yani Karadeniz’den Akdeniz’e doğru gidildiğinde; cisimlerin gölge boyu kısalacaktır, yıllık ortalama sıcaklıkları ve kıyıdaki tuzluluk oranı Akdeniz’de artacaktır. Doğal bitki örtüsü de değişecektir. Ancak yolculuk yaklaşık olarak aynı meridyen üzerinde yapılaca-

KAPLAN AKADEMİ

tadır. Bu nedenle Türkiye güneş ışınlarını dik açıyla (90°) almaz.

ğından yerel saatler fazla değişmeyecektir.

Bu durum üzerinde, Türkiye’nin yer şekillerinin, Başlangıç Meridyeni’nin doğusunda yer almasının etkisi yoktur. Ayrıca yer şekilleri de bu durumu etkilemez.
Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği son noktaya dönence denir. Türkiye’ye güneş ışınlarının yıl içinde hiçbir zaman dik
açıyla gelmemesinde dönenceler dışında (enlem) yer alması etkilidir.

(Cevap C)

(Cevap C)
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5.

Sorudaki açıklamada matematik konum özelliklerinden bahse-

Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirlerine en çok yak-

dilmiştir. İki paralel arası uzaklık 111 km ise (42° – 36° ⇒ 6° x

laştığı yerde ve Asya - Avrupa kıtalarının her ikisinin üzerinde

111 km) Türkiye’nin en kuzeyi–güneyi arası uzaklık 666 km dir.

yer alır. Akdeniz’e kıyısı olduğundan aynı zamanda bir Akdeniz

İki meridyen arası zaman farkı 4 dakika ise (45° – 26° ⇒ 19° x
4′) Türkiye’nin en batısı – doğusu arası zaman farkı 76 dakikadır. Bu tür bilgilerden yararlanarak Türkiye’nin gerçek alanı hesaplanamaz. Çünkü gerçek alan üzerinde yer şekillerindeki engebenin de payı vardır.

KAPLAN AKADEMİ

1.
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ülkesidir. Ancak Türkiye’nin Orta Asya’da yer aldığı ve bir Orta
Asya ülkesi olduğu söylenemez.
Türkiye; Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu bölgelerinin merkezinde bir konuma sahiptir. Bu yüzden Türkiye’nin taraf olmadığı politikaların uygulamada başarıya ulaşması; Türki-

(Cevap A)

ye’nin desteği olmadan bu bölgelerde barışın sağlanması
mümkün değildir.
(Cevap A)

2.

6.

Şekildeki I. konuma göre, Kayseri öğle vaktini yaşamaktadır. II.

Aynı meridyen üzerinde yer alan kentlerin yerel saatleri ortaktır.
Bu kentler güneşin karşısına aynı anda geleceğinden yıl boyun-

konuma sahip olan kentin yerel saati Kayseri’nin daha gerisin-

ca öğlen vaktini aynı anda yaşarlar. Buna göre aynı meridyen

dedir. Buna göre, Kayseri’den daha batıda olması gerekir. Ağrı,

üzerinde yer alan Sinop ve Adana kenti doğru yanıttır.

Sivas, Rize ve Malatya, Kayseri’nin doğusunda iken Balıkesir

(Cevap C)

(Cevap B)

COĞRAFYA SORU BANKASI

daha batıdadır.

7.

Bir yerde yerleşmenin kurulmasında fiziki faktörler (iklim, yer şekilleri, toprak, su kaynakları, coğrafi konum), gelişmesinde ise

3.

İlk önce aradaki zaman farkı hesaplanır.
• (12

40

48

– 11

beşerî faktörler (tarım, sanayi, maden, enerji kaynakları, ticaret)
etkili olur. Türkiye genel olarak engebeli bir arazi yapısına sa-

= 52 dakika)

hiptir. Bu nedenle tarıma elverişli düzlükleri azdır.

• Daha sonra, zaman farkı meridyen farkına dönüştürülür.

(Cevap C)

• (52′ : 4′ = 13° meridyen)
Buna göre, Kars’ın meridyen derecesinden 13 meridyen daha
batıya gidilirse; (43° – 13° = 30° meridyen) Kütahya şehrine ulaşılır.

8.
(Cevap A)

Haritada Türkiye’nin etrafını çevreleyen paralel ve meridyenler
gösterilmiştir. Bu bilgiye dayanarak yalnızca Türkiye’nin mate-

ridyen dereceleri gösterilmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

4.

Aşağıdaki haritada Türkiye Sınırlarından geçen Paralel ve me-

matik konumuna ulaşılabilir.

Bu şekle göre, C seçeneğinde yer alan nokta Türkiye sınırları
içinde yer almaz. Çünkü bu noktadan geçen paralel dairesi
(35°K) Türkiye sınırlarının dışındadır.

(Cevap A)

(Cevap C)
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Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe çizgisel hız azalır. Ayrı-

lır. Bu nedenle Ekvator’a yakın yerlerde iki meridyen arası izdü-

ca; yerçekimi, gölge boyu, tan–grup vakti süresi ve paralel de-

şümsel alan daha geniştir. IV. taralı alan Ekvator’a en yakındır.

ğerleri (dereceleri) artar.

Bu duruma bağlı olarak IV’te izdüşümsel alan en fazladır.
(Cevap D)

10.

13.

İki meridyen arası mesafe Ekvator’dan kutuplara gidildikçe aza-

KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 10

(Cevap A)

Türkiye coğrafi konumunun sağladığı avantajlı durumlara sahiptir. Coğrafi konumu itibarıyla; önemli boğaz ve deniz yollarına

14.

sahiptir. Petrol ve doğal gaz gibi stratejik yer altı kaynaklarına

Bafra ve Çarşamba ovaları, Karadeniz kıyısındaki Samsun kentinde yer alan birer delta ovalarıdır. Bu ovaların her ikisi de de-

sahip olan ülkelere komşudur. Ancak Türkiye nüfusunun genç

niz seviyesindedir. Bu yüzden fiziki haritada yeşil renkle göste-

ve dinamik olması, gelişmekte olan bir ülke olmasının sonucu-

rilirler.

dur. Bu durumun coğrafi konum şartlarıyla doğrudan bir ilişkisi

(Cevap C)

(Cevap B)

11.

COĞRAFYA SORU BANKASI

yoktur.

Bütün haritalarda olduğu gibi, fiziki haritalarda da ölçek vardır.
15.

Bu yüzden ölçek yardımı ile yapılabilen uzaklık ve alan hesaplaması işlemleri fiziki haritalardan yapılabilir. Ayrıca fiziki harita-

çe ölçek küçülecektir. Buna göre seçeneklerde arasında yer

larda yükselti değerleri gösterilir. Buna bağlı olarak eğim de he-

alan kentlerden en geniş yüzölçüme sahip olan Konya, daha kü-

saplanır. Ancak idari sınırlar yalnızca siyasi haritalarda vardır.

çük ölçekli bir harita ile gösterilecektir.

Bu kişi Sivas’tan daha kuzeye gidiyor. Enleme göre sıcaklığın
daha düşük olması gerekir. Ancak bu kişi sıcaklığın yükseldiğini gözlemliyor. Bu durum; ancak karasallık, denizellik, yükselti
gibi özel konum şartları ile açıklanabilir. Ayrıca bu durum sıcak-

(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

12.

Sorudaki açıklamaya göre, haritanın gösterdiği alan genişledik-

lık ile enlem arasındaki ilişkiye ters düşer.

16.

Sorudaki açıklamaya göre eğimin az olduğu yerlerde izohipsler daha seyrek çizilecektir. Buna göre seçenekler arasında eğimin az olduğu, yani yerşekillerinin düz olduğu yer Çukurova’dır.

(Cevap E)

(Cevap A)
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Eksen eğikliğine bağlı olarak mevsimler meydana gelir. Yine,

yönteminden bahsedilmiştir. Buna göre, gerçek ve izdüşüm alan

gece–gündüz sürelerinin farklı olmasının da nedeni eksen eğik-

arasındaki farkın az olabilmesi için yer şekillerinin sade, bölge-

liğidir. Ancak doğunun yerel saatinin daha ileri olması Dünya’nın

nin düz olması gerekir. Seçenekler arasında ise en sade yer şekilleri Marmara’dadır.
(Cevap B)

2.

6.

Sorudaki açıklamada gerçek alan ve izdüşüm alan hesaplama

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 11

günlük hareketi ile ilgilidir. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan
doğuya doğru döner. Bu yüzden doğudaki noktalar Güneş’in
karşısından daha önce geçer ve yerel saati daima daha ileri olur.
(Cevap C)

Haritada gösterilen hatlar üzerinde yer şekilleri en engebeli olan;
dolayısıyla gerçek uzunluğu en fazla olan, yüksek sıradağların
bulunduğu II nolu hattır.
(Cevap B)

7.

Çizgisel hız ve yer çekimi Ekvator’dan kutuplara doğru değişen
iki farklı durumdur. Buna göre yer çekimleri birbirine en yakın
olan merkezlerin çizgisel hızları da birbirine en yakın olmalıdır.
Ekvator’dan kutuplara doğru çizgisel hız azalır ancak yer çekimi artar.

Yeşil renk, fiziki haritalarda yükseltinin az olduğu yerleri gösterir. Buna göre seçenekler arasında yükseltinin en az olduğu yer
Marmara Bölgesi’nde yer alan Tekirdağ ilidir.
Türkiye fiziki haritasında yeşil rengin ve tonlarının en fazla
kullanıldığı bölge; Marmara’dır.
(Cevap B)

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

(Cevap B)

8.

Enlemin etkisine bağlı olarak sıcaklık ortalamaları güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalır. Bu yüzden; toprak ve bitki örtüsü,
kıyılardaki tuzluluk oranı, kalıcı karların alt sınırı enlemden etkilenecektir. Oysa ki maden ve enerji kaynakları yer yapısı ile ilgi-

4.

lidir. Enlemden etkilenmez.

Dünya’nın geoid şeklinden dolayı kutuplar yerin merkezine daha yakın, Ekvator ise daha uzaktır. Bu yüzden yer çekimi kutup-

(Cevap D)

larda daha kuvvetli, Ekvator’da daha zayıf hissedilir. Hatay, Ekvator’a daha yakın, Samsun ise daha uzaktır.

5.

Dünya’nın şekline bağlı olarak güneş ışınları Ekvator’a daha dik
kutuplara ise daha eğik açıyla ulaşır. Bu yüzden sıcaklıklar kutuplara doğru azalır. Akdeniz kıyıları Ekvator’a daha yakın iken
Karadeniz kıyıları daha uzaktır. Bu yüzden Akdeniz kıyılarında-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

9.

Bu iki yörenin güneş ışığını birbirine yakın açıyla alması Ekvator’a olan uzaklıklarının birbirine çok yakın olması anlamına gelir. Aynı enlem üzerinde yer alan noktaların kutup noktalarına
uzaklıkları da aynıdır.

ki deniz suyu daha sıcak olacaktır.

(Cevap C)

(Cevap C)
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13.

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması iklim, bitki–hay-

Türkiye’nin uç noktalarından geçen paralel ve meridyen dere-

van–tarım ürünü ve turizm faaliyetlerinin çeşitliliğini artırmıştır.

celeri Türkiye’nin matematik konumunu belirler. Türkiye 36° -

Ancak bir yılda dört mevsimin belirgin olarak yaşanması Türki-

42° kuzey paralelleri ve 26° - 45° doğu meridyenleri arasında yer

ye’nin orta kuşakta bulunması ile ilgilidir. Tropikal ve kutup kuşağında yer aldığı için, üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen dört mevsimi yaşayamayan ülkeler bulunur.
Türkiye’de; bir yılda dört mevsimin yaşanması matematik konumun; aynı anda dört mevsimin yaşanması ise özel konu-

KAPLAN AKADEMİ

10.

Test • 11

alır. İzmit yakınlarından geçen 30° doğu meridyeni Türkiye sınırlarından geçmemektedir.
(Cevap B)

mun bir sonucudur.
(Cevap B)

14.
11.

Kentlerin yerel saatlerinin aynı olması için aynı meridyen (boy-

A seçeneğinde verilen bilgi doğrudur. Çünkü aynı enlem üze-

lam) üzerinde olmaları gerekir. Haritadaki kentlerden yalnızca

rinde yer alan tüm merkezlerin güneşin önünden geçiş hızları

Sinop ve Adana’dan aynı meridyen geçer. Buna göre Sinop ve

aynıdır.

Adana’nın yerel saatleri ortaktır. Diğer kentler farklı meridyenler

C seçeneğinde verilen L’nin yerel saati M’den geridir ifadesi de

üzerinde olacaklarından yerel saatleri de farklı olacaktır.

doğrudur. Çünkü Dünya batıdan doğuya doğru döner bu yüzD seçeneğinde verilen bilgi doğrudur. M ve N aynı boylam üzerinde yer alırlar. Bu yüzden gün içinde gölge boylarının en kısa
olduğu an her zaman aynıdır.
E seçeneğinde verilen bilgi de doğrudur. Ekvatordan kutuplara
doğru güneşin geliş açısı küçülür. Dolayısıyla K her zaman N’ye
göre güneşin ışınlarını daha küçük açıyla alır.
Fakat B seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Aynı meridyen üze-

(Cevap D)
COĞRAFYA SORU BANKASI

den daha doğuda olan M de yerel saat daha ileridir.

rinde yer alan merkezlerin başlangıç meridyenine olan uzaklıkları aynı olmaz. Çünkü meridyenler arası mesafe kutuplara doğ-

15.

ru gidildikçe daralır. Bu yüzden kutba yakın olan yerler, aynı me-

Türkiye Asya ve Avrupa Kıtası üzerinde yer alır. Bu durum, komşu ülkeleri arasında yalnızca Türkiye’ye has bir özelliktir. Diğer

ridyen üzerindeki diğer noktalara göre, başlangıç meridyenine

özellikler ise Türkiye’nin komşu ülkelerinde de görülebilir.

daha yakın olurlar.

Rusya, Mısır, Kazakistan ve Türkiye’nin iki kıtada sınırları bu-

(Cevap B)

lunan şehirleri vardır.
(Cevap B)

Türkiye Kuzey yarım kürede ve Orta Kuşakta yer alır. Bunun sonucunda ülkemizde;
• Cisimlerin gölge boyu sıfır olmaz.
• Cephe yağışları görülür.
• Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
• Güneş ışınları dik açı ile düşmez.
• Gölge yönü daima kuzeydedir.
• Güneyden gelen rüzgârlar sıcak, kuzeyden gelen rüzgârlar

KAPLAN AKADEMİ

12.

soğuk karakterlidir.

16.

Yerel saatleri bir grafik üzerinde belirtilen kentlerin birbirlerinden
daha uzak olması aralarındaki farkın en fazla olması anlamına
gelir. Buna göre IV. kentin yerel saati (13:00) ile V. kentin (12:00)
yerel saati arasındaki fark en fazladır.

(Cevap A)

(Cevap E)

26

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU
40°

45°
40°
I

II

III

IV

35°
30°

4.

42° Türkiye, 36°-42° Kuzey para-

yenleri arasında yer alır.

Buna göre, Türkiye’nin koor-

dinatlarını sorudaki koordinat sistemi üzerine şekildeki gibi yerleştirirsek yalnızca I nolu bölgede Türkiye’nin topraklarının bu-

Dünya’nın dönüşünden dolayı iki hız kavramı ortaya çıkar. Bunlar çizgisel hız ve açısal hızdır. Çizgisel hız Ekvator’dan kutup-

36° lelleri ile 26°-45° Doğu Merid-

lara doğru azalır. Fakat açısal hız Dünya’nın her yerinde aynıdır.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 12

(Cevap A)

lunduğu söylenebilir.

2.

• Ramazan ayında iftarın en erken yapıldığı merkez X tir.
• Bu kentler arasında yerel saati en geri olduğu için en batıda yer alan ve dolayısıyla, başlangıç meridyeni ile az yerel
saat farkı yaşayan merkez Y’dir.
• Güneş ışınlarının gün içinde yeryüzüne en az kayıpla ulaştığı zaman öğle vaktidir. Bu yüzden güneş ışınlarının yeryüzüne en az kayıpla ulaştığı merkez Z dir.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap A)

5.

Cevabın Pazarkule olabilmesi için sorunun hangi sınır kapısı
Türkiye ile Yunanistan arasında yer alır? olması gerekir. Türkiye
ile Yunanistan arasında ayrıca İpsala Sınır Kapısı da bulunur.
(Cevap C)

(Cevap D)

6.

Türkiye’de 21 Mart–23 Eylül arasındaki dönemde gündüz geceden uzundur. 21 Aralık’tan 21 Hazirana kadar olan dönemde
gündüzler sürekli uzar, 21 Hazirandan 21 Aralık’a kadar olan dönemde gündüzler sürekli kısalır.
Türkiye’de 23 Eylül ile 21 Mart arasındaki dönemde gece gün-

3.

Karadeniz kıyılarındaki sıcaklık ortalamalarının Akdeniz kıyılarından düşük olması enlemin bir sonucudur. Dört mevsimin belirgin yaşanması, yıldız ve karayel gibi kuzey sektörlü rüzgârların
soğuk olması, Çanakkale’den Muğla’ya deniz suyu sıcaklığının
artması enlemle ilgilidir. Fakat iç kesimlerdeki bitki çeşitliliğinin

KAPLAN AKADEMİ

düzden uzundur. Dolayısıyla Türkiye’de gecenin gündüzden
uzun olduğu ve gündüzlerin uzarken gecelerin kısaldığı dönem
21 Aralık–21 Mart arasıdır. Soruda bu durumların ayın tüm günlerinde yaşandığı ifade edilmiştir. Bu şartları Ocak Şubat ayları
sağlamaktadır. Ali ve Veli’nin verdikleri cevaplar doğrudur.
Türkiye’deki herhangi bir yerin gece-gündüz süresinin ve güneş ışığının geliş açısının yıl boyunca, sürekli olarak değişmesinin temel nedeni; eksen eğikliğidir.

kıyı bölgelerden az olması özel konum şartları ile ilgilidir.

(Cevap C)

(Cevap E)
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11.

Türkiye de cisimlerin gölgelerinin sürekli kuzeye düşmesi, Tür-

Ekvator’dan kutuplara doğru cisimlerin gölge boyu uzar. Buna

kiye’de kuzeyden güneye doğru iki meridyen arasındaki mesa-

göre, en uzun gölge boyu Sinop, en kısa gölge boyu ise Antal-

fenin artması ve Türkiye’de güneşin doğuşu ile batışı arasında

ya kentine ait olacaktır. Ankara ise ortada yer aldığından orta-

geçen sürenin en uzun 21 Haziran tarihinde olması Kuzey yarım kürede olduğumuzu kanıtlayan özelliklerdir. Fakat cephesel
yağışların görülmesi orta kuşakta olmamızla ilgilidir. Dolayısıyla Tıraç, Gürbüz ve Toroğlu gruplarının verdikleri cevapları doğrudur. Fakat Karabulut grubunun cevapları yanlıştır.

KAPLAN AKADEMİ

7.

Test • 12

daki gölge boyu Ankara’ya ait olacaktır.
(Cevap C)

(Cevap B)

8.

Kuzey Güney yönünde yer değiştirdiğimizde gece–gündüz süresinin değişmemesi, gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğunu gösterir. Gece gündüz eşitliği ise 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde yaşanır. Türkiye’de sonbahar mevsiminin başladığı gün 23
(Cevap E)

COĞRAFYA SORU BANKASI

Eylüldür.
12.

21 Haziran tarihinde güneş ışınları Ankara’ya en dik açısı ile ulaşır. Bu dönemde Güneş’in ufuk düzlemi üzerindeki yükseltisi de
en fazla olur. Aynı şekilde yıl içindeki en eğik açıları ile ışınlarını
gönderen Güneş 21 Aralık tarihinde ufuk üzerinde yükseltisi fazla olmayan bir yol takip edecektir.
Solstis; gündönümü demektir. Yaz ve kış mevsimlerinin başlangıç günleridir. 21 Haziran Türkiye için yaz, 21 Aralık ise
kış gündönümüdür.
(Cevap D)

9.

Enlemin etkileri çok fazladır. Fakat enlem yer şekillerini, yükseltiyi, yerel saati, yeraltı kaynaklarını ve yağış miktarını etkilemez.
Yağışın türü sıcaklıkla ilgilidir. Dolayısıyla enlemden etkilenir.

10.

21 Mart – 23 Eylül günlerinde gece ve gündüz eşittir. Yani bir
yerde güneş doğduktan 12 saat sonra batar. 30° Doğu boylamında güneş doğduktan 11 saat sonra başka bir yerde güneş
batıyorsa bu yer 30° Doğu boylamına göre 1 saat daha doğudadır. 1 saat ise 15° boylam etmektedir. 30° Doğu boylamından

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

15° doğuya gidilirse 45° Doğuya ulaşılır.

13.

Fiziki haritalar yükselti basamakları, siyasi haritalarda ise idari
sınırlar gösterilir. Bu özelliklerin söz konusu haritalarda ortaklaşa gösterildiği söylenmez. Ancak bütün haritaların bir küçültme
oranı yani ölçeği olmalıdır. Aksi takdirde harita olarak kabul edilmez. Buna göre, ortak özelliğin ölçeğin yani küçültme oranının
olduğunu söyleyebiliriz.

(Cevap C)

(Cevap B)
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ya’da ve Türkiye’de gece–gündüz süresi eşittir. Türkiye’nin en

talardan değil, fiziki haritalardan ulaşır.

uzun gündüzü yaşadığı tarih ise 21 Haziran’dır. Bu tarih Kuzey

natlar, yüz ölçüm ve dağların yükseltisi değişmez.
(Cevap C)

Yeryüzü daha ayrıntılı gösteren haritalar büyük ölçekli haritalar-

yarım küre için yaz başlangıcı olmasına rağmen Güney yarım
küre için kış başlangıcıdır.
(Cevap E)

6.

dır. Ancak büyük ölçekli haritanın paydasındaki rakam daha kü-

lirlediği söylenebilir. Örneğin bu cismin gölge boyunun en kısa

rita; 1/25000 ölçeğinin kullanıldığı haritadır.

olduğu an, İstanbul’da yerel saat tam olarak 12:00 (öğlen vakti), gösterecektir. Ortalama yükselti, denizlere olan uzaklık, iklim

Bir haritanın ölçeğinin paydasındaki rakam büyüdükçe ölçe-

şartları, doğal bitki örtüsü özellikleri bu gözlem sonucu belirle-

ğin değeri küçülür ve haritanın ayrıntıları gösterme gücü aza-

nemez.

lır.

(Cevap C)
COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap A)

Soruda verilen haber bültenlerinden Türkiye ve Avustralya’da

7.

Tabloda Türkiye’nin koordinat değerleri gösterilmiştir. Buna göre, Türkiye ile Ekvator’a göre farklı yarım kürede yer alan ülke

aynı anda farklı mevsim koşullarının yaşandığı anlamı çıkmak-

Güney yarım kürede olmalıdır. Başlangıç Meridyeni’ne göre de

tadır. Bu durumun temel nedeni Dünya’nın eksen eğikliğidir.

farklı olması için bu ülkenin aynı zamanda Batı yarım kürede ol-

Dünya’nın günlük hareketi ile kendi ekseni etrafında dönmesi

ması gerekir. Bu şartları taşıyan ülkenin, koordinat değerlerini

aynı anlama gelmektedir.

incelediğimizde Şili olduğuna ulaşılır.

(Cevap C)

(Cevap B)

Fiziki haritalarda kullanılan her bir renk farklı bir yükselti basa8.

mağını ifade eder: Buna göre çeşitli renkler ile gösterilen bögesi’nde yer alan Ergene Bölümü’nde daha çok yeşil, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Konya ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Orta Fırat bölümlerinde sarı, Doğu Anadolu
Bölgesi’nde yer alan Hakkari Bölümü’nde ise daha çok kahverengi kullanılacaktır. Oysa ki Antalya Bölümü’nde hem deniz seviyesinde hem de yükseltisi fazla olan yerler bulunur. Bu yüz-

Türkiyenin en batısından 26° Doğu Meridyeni en kuzeyinden ise
42° Kuzey paraleli geçer.

lümde, çok çeşitli yükselti basamakları olmalıdır. Marmara BölKAPLAN AKADEMİ

4.

Bu gözlemci, günün değişik saatlerinde bir cisim gölge boyunu gözlemliyorsa, gözlem yaptığı yerin ancak yerel saatini be-

çüktür. Buna göre en ayrıntılı yani en büyük ölçek ile çizilen ha-

3.

Ekinoks; 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Bu tarihlerde bütün Dün-

larını gösterir. Buna göre, Ağrı Dağı’nın yükseltisine siyasi hari-

Aynı yeri gösteren iki farklı ölçekli haritada; coğrafi koordi-

2.

5.

Siyasi haritalar idari sınırları, fiziki haritalar ise yükselti basamak-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 13

20° 26° 30°
c
50°
42°

I

40°

Buna göre bu meridyen ve paralellerin kesişim noktası I – c olacaktır.

den daha çeşitli renkler kullanılacaktır.

(Cevap B)

(Cevap C)
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13.

Türkiye’de 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz, 21 Aralık tari-

Koordinat sistemi üzerinde Türkiye’nin yeri aşağıdaki gibi yer-

hinde ise en uzun gece yaşanır. Bu yüzden söz konusu dönem-

leştirilirse, Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan noktanın 0° ile

lerde gece ile gündüz süreleri arasındaki fark en fazla olur. 21

50°K koordinat değerlerine sahip olan C seçeneğindeki nokta

Mart ve 23 Eylül döneminde ise gece ile gündüz süreleri eşit
olacaktır. Buna göre en az fark, bu dönemlerde gerçekleşir. Bu
dönemlere en yakın tarih ise 30 Mart’tır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 13

olduğuna ulaşılır.

0°

50°K
26°

45°
42°

36°
10.

Güneş ışığının geliş açısı ile gölge boyu ters orantılı olarak değişir. Yani güneş ışığının dik geldiği dönemlerde gölge boyu da-

(Cevap C)

ha kısa olur(21 Haziran). Eğik geldiği dönemlerde ise gölge boyu daha uzun olur.(21 Aralık) Ancak burada dikkat edilmesi gereken başka bir konu ise asla Ankara’da gölge boyunun sıfır
metre olmamasıdır. Buna göre Ankara’daki cismin gölge boyu
Haziran’da kısa, Aralık’ta uzun olacaktır.
Türkiye’ye güneş ışınlarının atmosferde en kısa yolu izleyelir. Bu yüzden; Türkiye’de güneş ışınları atmosferde en az tutulmaya 21 Haziran, en fazla tutulmaya ise 21 Aralık tarihinde uğrar.
(Cevap B)

11.

Türkiye ile Arjantin farklı yarım kürelerde yer alır. Türkiye Kuzey

COĞRAFYA SORU BANKASI

rek 21 Haziran, en uzun yolu izlerken 21 Aralık tarihinde ge-

14.

Bu merkezin Ankara ile yerel saatinin aynı olabilmesi için öncelikle Ankara ile aynı meridyen yayı üzerinde yer alması gerekir.
(33° Doğu Meridyeni) Ayrıca kuş uçuşu 1110 km uzaklıkta bulunması ise bu merkez ile Ankara arasında 10° paralel farkı olduğu anlamına gelir. Buna göre; 50° Kuzey Paraleli ve 33° Doğu Meridyeni üzerinde bulunan merkez sorudaki şartları yerine
getirmektedir.

yarım kürede iken Arjantin Güney yarım kürededir. Bu yüzden
yıl boyunca farklı mevsimler yaşarlar. Bu kişinin bu özellikleri

(Cevap C)

dikkate aldığı söylenebilir. Şöyle ki; Türkiye’de Mayıs ve Haziran aylarında yaz yaşanacağından, Arjantinde de Ocak ve Şubat aylarında yaz yaşanacağından yıl içinde iki kez kiraz ticareti yapabilecektir. Zaten iklim şartları ve diğer özellikler farklı olsaydı; aynı tür tarım ürününün söz konusu ülkelerde yetişmesi
mümkün olmayacaktır.

12.

Bir ülkede aynı anda birden fazla saat kullanılabilmesi için doğu – batı doğrultuda geniş alan kaplaması; üzerinden geçen
meridyen sayısının fazla olması gerekir. Çin, ABD, Kanada, Rusya vb. ülkelerde aynı anda birden fazla saat kullanılır. Ancak Türkiye ve soruda verilen diğer ülkelerin üzerinden geçen meridyen sayıları azdır. Bu yüzden aynı anda bir tek ortak saat kulla-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

nılır.
(Cevap E)
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15.

21 Aralık tarihide Türkiye’de en uzun gece yaşanır. Ayrıca bu tarihte kuzeye doğru gidildikçe geceler daha da uzar. Buna göre,
21 Aralık’ta en uzun gece yaşayan, en kuzeyde yer alan V. noktadır.
(Cevap E)
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1.

Test • 14
5.

Türkiye’nin en doğu ve en batı uç noktaları arasında (45° – 26°
= 19° x 4′ = 76′) 1 saat 16 dakikalık zaman farkı bulunur. Buna
seçeneğindeki kentin Türkiye sınırları içinde olduğu söylenebilir. Diğer kentler ise İzmit’ten çok daha fazla yerel saat farkları
olduğu için Türkiye sınırlarının dışında yer alırlar.
(Cevap A)

olan tek ülke İran’dır.
• Türkiye’nin yüz ölçümü 814.578 km2

KAPLAN AKADEMİ

göre İzmit’ten yaklaşık olarak bir saatlik zaman farkı bulunan A

Komşularımız arasında yüz ölçümü Türkiye’den daha büyük

• Irak: 438.317 km2
• İran: 1.648.000 km2
• Suriye: 185.180 km2
• Yunanistan: 131.990 km2
• Bulgaristan: 110.993 km2’dir.
(Cevap B)

2.

Meridyenler kutuplarda birleşir. Bu yüzden kutba yakın yerlerde, eşit mesafeden daha fazla meridyen geçer. Aşağıdaki şekil6.

de bu durum gösterilmeye çalışılmıştır.

Yerel saat, güneş ışınlarının düşme açısı, çizgisel hız, gece-gündüz süreleri gibi özellikler coğrafi koordinatlara göre belirlenen
coğrafi etkenlerdir. IV. yörenin sıcaklığının I. yöreden az olması
ise yükselti; yani özel konum nedeniyledir.
Türkiye’de sıcaklık genel olarak; batıdan doğuya doğru gidildikçe azalır (özel konum); güneyden kuzeye doğru gidil-

0°

dikçe azalır. (matematik konum)

Bu şekle göre, Türkiye yüz ölçümü sabit kalarak kutba daha ya(Cevap E)

3.

Türkiye’den geçen 30° Doğu Meridyeni (II. saat dilimi) ve 45°
Doğu Meridyeni (III. saat dilimi) ortak saat boylamlarıdır. Ancak

(Cevap D)
COĞRAFYA SORU BANKASI

kın bir yerde yer alırsa, üzerinden daha fazla meridyen geçer.

7.

Enlem değerleri aynı olan merkezlerin güneş ışınlarını alma açıları, çizgisel hızları, gece-gündüz süreleri, yer çekimleri, aydınlanma süreleri gibi özellikleri aynıdır. Haritada işaretli Zonguldak, Samsun, Trabzon illerinin enlem dereceleri birbirine çok
yakın olduğu için Ekvatora olan uzaklıkları dolayısıyla güneş
ışınlarını alma açıları da aynıdır.

2016 yılından itibaren yalnızca III. saat dilimi, tüm ülkede ortak

(Cevap B)

saat olarak kullanılır. Ankara ise 33° Doğu Meridyeni üzerinde
yer alır. Bu yüzden yıl boyunca yerel saati ile ortak saati farklı
olacaktır. Çünkü hiçbir zaman Ankara’nın yerel saati Türkiye’de
ortak saat olarak kullanılmaz.
(Cevap A)

8.

Ülkemizin kara sınırlarıyla ilgili şu ifadelere yer verilebilir:
• Kuzeybatıda Bulgaristan ve Yunanistan gibi Balkan ülkeleri ile sınırı vardır.

• Kuzeydoğuda Gürcistan, Ermenistan gibi Kafkas ülkeleriy-

4.

le komşudur.

Eskişehir
Afyon
Isparta

Haritada da görüldüğü gibi soruda verilen Eskişehir, Afyon ve
Isparta illerinin yerel saatlerinin birbirlerine çok yakın olması boy-

KAPLAN AKADEMİ

• En fazla komşu ülke doğu sınırında yer alır.
• Sınırlarımızın çoğu Millî Mücadele sırasında ya da sonrasında imzalanan antlaşmalarla belirlenmiştir.

• En uzun kara sınırımız Suriye iledir.
• Yunanistan ile olan sınırımızda Meriç Nehri sınırı oluşturan
en önemli coğrafi unsurdur.

Buna göre, Suriye ile olan sınırımızın tamamında demir yolu olduğu, sınırlarımıza ilişkin doğru bilgi değildir.

lam derecelerinin birbirlerine yakın olmasıyla ilgilidir.

(Cevap C)

(Cevap A)
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Türkiye Orta Kuşakta yer alır. Orta Kuşakta yer alan alanlarda ılı-

mevsimin yaşanması üzerinde ülkemizin matematik (Mutlak) ko-

man iklim özellikleri görülür. Dünya üzerinde sadece orta ku-

numu etkili olmuştur.

şakta bulunan yerlerde dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Göl-

(Cevap A)

10.

14.

Yerel saat, gece-gündüz, güneş ışınlarının düşme açısı, dört

KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 14

ge boyu sadece 23°27′ enlemleri arasında 0 olur. Türkiye’de 21
Mart-23 Eylül tarihleri arasında güneyden kuzeye gidildikçe gündüz süreleri uzar.
(Cevap D)

Türkiye 36° - 42° Kuzey enlemleri ile, 26° - 45° Doğu meridyenleri arasında yer alır. Buna göre;

15.

Akyaka sınır kapısı Türkiye ile Ermenistan arasında yer alır.

• Kuzey Yarım Küre’de, Orta Kuşak’ta ve Yengeç Dönence-

(Cevap C)

si’nin kuzeyinde yer alır.
• En batısı ile en doğusu arasında (45 - 26 = 19 x 4 = 1 saat
16 dakika) bir saatten fazla zaman farkı vardır.
Türkiye’de 21 Mart - 23 Eylül tarihleri arasında (Nisan, Mayıs,
düz süresi kısalır.
(Cevap B)

11.

Bu kentlerin boylamları farklı olacağından yerel saatleri kesinlikle farklıdır. Ayrıca aynı enlem üzerinde olduklarından gece-gün-

COĞRAFYA SORU BANKASI

Haziran, Temmuz, Ağustos) kuzeyden güneye gidildikçe gün-

16.

Türkiye’de gündüzler 21 Aralık’tan sonra uzamaya, 21 Haziran’dan sonra kısalmaya başlar.
(Cevap D)

düz süre farkları ise kesinlikle benzerdir. Ancak özel konumlarını bilemediğimiz için III. ve IV. özellikler hakkında kesin bir yorum yapılamaz.
(Cevap A)

17.

Türkiye Kuzey Yarım Kürede ve Orta Kuşakta yer alır. Kuzey Yarım Kürede dağların güney yamacı bakı yamaçtır. Bu nedenle
Kuzey Yarım Kürede dağların güney yamaçlarında yerleşme da-

12.

Aynı enlem derecesi üzerinde yer alan noktalarda güneş ışınla-

ha fazladır. Orta kuşak ülkelerinde cephesel yağışlar yaşanır.

rı yıl boyunca aynı açılarla düşer. Buna göre; Bursa, Ankara ve

(Cevap A)

Erzurum kentlerinin yaklaşık olarak enlem dereceleri benzerdir.

13.

Denizellik-karasallık durumu özel konum ile ilgilidir. Denize kıyısı olan yerlerde nem miktarı fazla olduğundan sıcaklık farkı azdır. Nemin ısıyı tutma özelliği bulunduğundan nemin fazla olduğu yerlerde aşırı soğuma ve ısınma az olur. Bu durum sıcaklık

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

farkının az olmasına neden olur.

18.

Türkiye’de batıdan doğuya gidildikçe ortalama yükselti artar.
Yükselti arttıkça sıcaklık düşer. Sıcaklığın düşük olduğu merkezlerde tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi fazladır. İzmir’in ortalama yükseltisi Kayseri’den azdır. Bu nedenle İzmir’de buğday
daha kısa sürede olgunlaşır. Bu durum aynı zamanda özel konumun bir sonucudur.

(Cevap D)

(Cevap B)
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5.

Dünya haritasını ilk çizen Türk bilim adamı Piri Reis’tir. Evliya

İzohips: Aynı yükseltiye sahip noktaların birleştirilmesiyle elde

Çelebi; seyahatname adlı, 17. yüzyılda, 10 ciltten oluşan bir ge-

edilir. İzohipslerin birbirine yakın geçtiği yerlerde eğim fazladır.

zi yazısı kitabı yazmıştır. Katip Çelebi, Cihannüma adlı coğrafya

Eğimin fazla olduğu yerlerde:

ansiklopedisi ile tanınır. Matrakçı Nasuh; Osmanlı’da minyatürcü, hattat, tarihçi ve matematikçi olarak tanınır. Seydi Ali Reis,
kaptan-ı Deryalık da yapmış olan Osmanlı denizcisidir.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 15

• Akarsu akış hızı fazladır.
• Akarsu derine doğru aşındırma yapar.
• Hidroelektrik enerji potansiyeli fazladır.
• Akarsuyun taşıma gücü fazladır.
• Akarsu ulaşıma elverişsizdir.
(Cevap C)

6.
2.

Renklendirme yöntemiyle çizilmiş haritalarda yeşil renk ile gös-

Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde iz düşüm alan ile ger-

terilen yerlerde yükselti azdır. Yükseltinin az olduğu yerlerde

çek alan arasındaki fark fazla, sade olduğu yerlerde ise fark az-

akarsu akış hızı yavaş olduğundan hidroelektrik enerji potansi-

dır. Hakkari, Artvin, Erzurum ve Kastamonu’da yer şekilleri en-

yeli azdır.

gebeli, Kilis’te ise sade görünüme sahiptir. Bu nedenle Kilis’te

(Cevap C)

fark en azdır.

3.

Ölçek haritalarda küçültme oranıdır. Büyük ölçekli haritalarda
küçültme oranı az olduğundan haritanın kapladığı alan geniş,

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap B)

7.

Türkiye’de boraks (bor) yatakları Marmara ve Ege Bölgesi’nde
yer alır. Akdeniz Bölgesi’nde bor yatakları yer almaz. Akdeniz
Bölgesi’nde yer alan Beydağlarında (Antalya) kayak merkezi yer
alır.
(Cevap E)

küçük ölçekli haritada ise küçültme oranı fazla olduğundan kapladığı alan dardır. Buna göre farklı ölçeklerle çizilen haritaların
kapladığı alan farklıdır.
8.

(Cevap C)

Yağış miktarı enleme göre değişmez. Bu konu üzerinde daha
çok; denizellik, yükselti vb. özel konum şartları etkilidir.

4.

Türkiye’de güneyden kuzeye doğru gidildikçe enlem; batıdan
doğuya doğru gidildikçe yükselti nedeniyle sıcaklıklar azalmaktadır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

9.

Doğal ortam insanı, insan da doğal ortamı etkiler. Karadeniz’de
evlerin ahşaptan yapılması, İç Anadolu’da yerleşmelerin su kaynaklarına yakın kurulması doğal ortamın insana etkisine örnektir. İnsan da ağaç keserek, sulak alanları kurutarak, havayı kirleterek doğal ortamı etkiler. Konya’da sulak alanların kurutularak tarım alanı yapılması insanın doğal ortama etkisine örnektir.
(Cevap D)
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10.
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14.

Depreme dayanıklı evlerin yapılması, sulamalı tarımın yaygın-

Türkiye’nin Nahcivan’a demiryolu ulaşımı bulunmaz.

laştırılması, seracılık faaliyetlerinin artması, tünellerin açılması
çay tarımının yapılması ise doğal ortamın tarımsal faaliyetler üzerinde etkisine örnektir.
(Cevap D)

Türkiye’nin Demir Yolu Hudut Kapıları
KAPLAN AKADEMİ

insanın doğal ortam etkisini giderek azalttığına örnektir. Rize’de

İsim

İl

Bağladığı ülke

Durum

Uzunköprü

Edirne

Yunanistan

Açık

Kapıkule

Edirne

Bulgaristan

Açık

İslahiye

Gaziantep

Suriye

Kapalı

Çobanbey

Kilis

Suriye

Kapalı

Akyaka

Kars

Ermenistan

Kapalı

Nusaybin

Mardin

Suriye

Kapalı

Kapıköy

Van

İran

Açık
(Cevap E)

11.

Konya’da aşırı sulama sonucu tarım alanlarında obruklar oluşmaktadır. Yağışların azalması ile yeraltı suları aşırı derecede kullanılınca, yeraltındaki boşlukların çökmesi sonucunda obruklar
oluşmuştur. Bu obruklar tarım alanlarına zarar vermektedir. Bu

15.

nedenle obruk oluşumu insan yaşamını olumsuz etkiler.

İki meridyen arası mesafe Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır. Bu duruma bağlı olarak iki meridyen arası kuş uçumu uzak-

(Cevap B)

lıkta azalır. Örneğin Ekvator’da bu mesafe 111 km iken Türkiye’de 85–86 km’dir. I. merkez kutuplara daha yakın olduğundan

Karadeniz kıyılarında dört mevsim yağışlı geçer. Mısır suyun bol
olduğu alanlarda yetiştirilir. İç Anadolu’da yağış miktarı az oldu-

COĞRAFYA SORU BANKASI

12.

başlangıç meridyeni ile arasındaki kuş uçumu arasındaki mesafe daha azdır.
(Cevap B)

ğundan buğday tarımı yaygındır. Çin’de yaz musonları etkili olduğundan pirinç tarımı yaygındır. Buna göre temel besin kaynaklarının belirlenmesinde doğal koşullar etkilidir.
16.

(Cevap C)

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması ikliminin çeşitlilik göstermesinde etkili olmuştur. Bir yerde iklim çeşidi ne kadar fazla olursa bitki ve toprak çeşidi de o kadar fazla olur. Denizlerde nem miktarının fazla olması yağış miktarını arttırmıştır.

13.

21 Haziran’da gündüz uzunluğu kuzeye doğru artacaktır. Buna
göre, en güneyde yer alan kent olan Antalya’da en kızsa gündüz süresi yaşanacaktır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

17.

Konya Ovası Projesi ile kuraklığın, Marmara Projesi ile boğazın,
Ovit Dağı Tüneli ile dağın insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkisi azaltılmıştır. Bu durum doğal çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisinin giderek azaldığına kanıttır.

(Cevap B)

(Cevap B)
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6.

Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde tarım alanları dar ve
parçalıdır. Sade olduğu yerlerde ise geniştir. Türkiye’de tarım
nedeniyle İç Anadolu’dur. Ancak ülke genelindeki tarım alanlarının Türkiye’nin toplam yüzölçümüne olan oranının fazla olduğu söylenemez. Bu durum, sorudaki açıklamada “Türkiye’nin
yer şekilleri engebelidir.” diye belirtilmiştir. Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde tarım alanı azdır.

– Genel Sekreterlik
– Güvenlik Konseyi

KAPLAN AKADEMİ

alanlarının en fazla olduğu bölge yer şekillerinin sade olması

Birleşmiş Milletler;

– Genel Kurul
– Uluslararası Adalet Divanı
– Ekonomik ve Sosyal Konseyden oluşur.
Dünya Bankası Birleşmiş Milletlere bağlı çalışan bir kuruluştur.

(Cevap A)
2.

(Cevap C)

Yağış-orman, yer şekilleri-ulaşım, kuraklık-nüfus, su kaynakları–
yerleşme şekli doğal ortamdaki unsurların birbirleriyle ve insanla etkileşimine örnektir. Savaş-göç ise insanın insanla etkileşimine örnektir.

7.

(Cevap E)

İslam İşbirliği Teşkilatı 1969 yılında kurulmuş olup merkezi Cidde’dedir. Teşkilatın amacı, İslam ülkeleri arasında sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel alanda işbirliği sağlamaktır.

3.

(Cevap D)

Doğu-batı yönünde geniş olan Rusya, ABD, Kanada, Çin gibi
ülkelerde birden fazla ulusal saat kullanılır. Türkiye gibi doğu–
batı genişliği az olan ülkelerde ise sadece bir ulusal saat kulla-

Türkiye’nin Ermenistan ile iki sınır kapısı bulunur. Birisi Kars
Akyaka Doğu Kapı, Ermenistan’ın Gümrü Şehriyle, diğeri Iğdır Alican sınır kapısı başkent Erivan ile bağlıdır. Ancak her
iki kapı da kapalıdır.
(Cevap A)

4.

COĞRAFYA SORU BANKASI

nılır.

8.

dan kurulmuştur. BAE, Cezayir, Katar, Libya, Angola, Nijerya ve
Ekvator birliğe sonradan üye olmuştur. OPEC dünya petrol fiyatlarının ve üretim miktarının belirlenmesinde etkilidir. Kuruluş
üye ülkeler üzerinde yaptırım gücüne sahip değildir.
(Cevap D)

9.

21 Haziran’da Türkiye’nin en güneyine güneş ışınları daha dik

OPEC, İran, Irak, Kuveyt, Venezuela ve Suudi Arabistan tarafın-

ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa BM’de alınan kararları veto etme hakkına sahiptir. Bu beş ülkeden birinin veto ettiği ka-

açıyla ulaşır ve en kısa gölge boyu gözlemlenir.

rarlar yürürlüğe girememektedir.

(Cevap A)

(Cevap E)

10.

Sorudaki açıklamaya göre, Türkiye’nin en güneyine güneş ışınları daha dik gelecek ve daha az tutulmaya uğrayacaktır.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

5.

• Genel Kurul → Yerel ve küresel sorunlar görüşülür.
• Genel Sekreterlik → BM’nin sözcülüğü görevini yapar.
• Ekonomik ve Sosyal Konsey → Ekonomik ve sosyal alanlarla ilgili çalışmalar yapar.
• Uluslararası Adalet Divanı → BM’nin yargı organıdır.
• Güvenlik Konseyi → Dünya barışı ile ilgili konuların görüşüldüğü idari birimdir.
(Cevap B)
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11.

Test • 16
16.

Türkiye’nin öncülüğünde 1992 yılında kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın merkezi İstanbul’dadır.

Greenpeace’nin amaçları:
• Okyanus ve ormanların korunması
• Nükleer silahlanma ve kirlenmeye son verilmesi

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

• Kutup bölgelerinin korunması
• Savaşların önlenmesi
• Nesli tükenen canlıların koruma altına alınması
• Küresel ısınmanın önüne geçilmesi
• Geri dönüşümün yaygınlaştırılması
• Zehirli kimyasalların yok edilmesi
(Cevap C)

12.

NATO İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra Sovyetler birliği’ne karşı kurulmuş askeri bir örgüttür. 1949 yılında kurulan NATO’nun merkezi, Belçika’nın başkenti Brüksel’dedir.
(Cevap A)

17.

KEİ’ye üye ülkeler: Rusya, Türkiye, Ukranya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Azerbaycan, Sırbistan, Arnavutluk, Gürcistan, Ermenistan’dır. Ermenistan, Yunanistan, Azerbaycan, Sır-

13.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Avrupa Birliği etki alanları bakımından bölgesel kuruluşlar arasında yer alır. BM, Greenpeace
ve İİT ise küresel örgütler arasında yer alır.
(Cevap A)

COĞRAFYA SORU BANKASI

bistan, Arnavutluk gibi üye ülkelerin Karadeniz’e sınırı bulunmaz.
(Cevap C)

18.

Yeşil Barış Örgütü (Greenpeace) herhangi bir uluslar arası kuruluşa bağlı değildir. WB, IBF, WHO, IAEA, UNICEF, UNESCO
gibi örgütler Birleşmiş Milletlere bağlıdır.

14.

Yeşil barış olarak da bilinen Greenpeace Dünya genelinde ya-

(Cevap C)

şanan çevre felaketlerine karşı duyarlığı artırmak amacıyla kurulmuştur. Merkezi Hollanda’nın Amsterdam kentinde bulunur.

15.

Norveç, İsviçre, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Makedonya gibi

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

ülkelerin Avrupa Birliği’ne üyeliği bulunmaz.

19.

Türkiye KEİ, OECD, İİT, BM, NATO gibi uluslar arası kuruluşlara
OPEC, AB, NAFTA gibi kuruluşlara üye değildir.

(Cevap E)

(Cevap E)
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1.

Test • 1
6.

Tuz Gölü’nün güneydoğusunda, kuzeydoğu–güneybatı yönün-

Volkandan çıkan küllerin ve diğer malzemelerin üst üste birik-

de uzanan bir fay hattı boyunca sıralanan Hasan, Erciyes, Me-

mesi ile kül(tüf) konileri oluşmuştur. Ege Bölgesi’nde yer alan

lendiz, Karadağ ve Karacadağ, dağları volkanik oluşumludur.

Manisa’nın Kula ilçesinde sayıları 70’i bulan kül konileri soruda

Yıldız Dağları (I.), Küre Dağları (II.), Kaçgar Dağları (III.), Geyik

açıklanan şekilde oluşmuştur. Bunun dışında kalan yerler İç Ana-

Dağları (V.) ise kıvrımlı hareketler sonucu oluşmuştur.

dolu ve Doğu Anadolu’da oldukça geniş alan kaplayan ve yüksek dağların bulunduğu volkanik alanlardır.

(Cevap D)

(Cevap B)

2.

Türkiye’de graben ovalarına en fazla Ege’de rastlanır. Ege’deki
Büyük Menderes Nehri bir graben ovası içinde akar. Bu nehrin
ağız kısmında ise Balat Delta Ovası oluşmuştur. Balat deltası,

7.

her geçen yıl genişlemeye devam etmiş ve Büyük Menderes

Fiziki haritalarda kullanılan renkler yükselti basamaklarını gösterir. Buna göre;

graben ovası ile birleşmiştir.

• Yeşil renk: alçak yerler (0–500 m)

(Cevap A)

• Sarı renk: orta yükselti (500–1000 m)
• Açık kahverengi: yüksek (1000–2000 m)

3.

Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde dağların ge-

• Koyu kahverengi: çok yüksek (2000 m ve üzeri)

niş yer kaplamasına bağlı olarak tarım alanları dar, yol yapım

Türkiye fiziki haritasında yeşil rengin dağılışı yükseltinin az ol-

maliyetleri yüksektir. Ayrıca dağlar yükseltilerinin fazla olması-

duğu yerler olduğuna göre, Türkiye’de bu alanların verimli ta-

na bağlı olarak çok fazla kar yağışı alır. Bu durum ülkemizde yer
bazı dağlarda kayak (kış) turizminin gelişmesini sağlamıştır. Bu
durum, ülkemizde turizm çeşitliliğinin artmasına neden olmuştur.
(Cevap E)

4.

Ülkemizin bulunduğu kara parçası levha adı verilen yer kabu-

rım alanları, yoğun nüfuslu, ulaşım kolay, karın yerde kalma sü-

COĞRAFYA SORU BANKASI

alan Erciyes, Palandöken, Kartalkaya, Uludağ, Bey Dağları gibi

resinin kısa olduğu yerler olduğu söylenebilir. Ancak volkanik
arazinin görüldüğü İç ve Doğu Anadolu’da ise yeşil rengin fazla olduğu söylenemez.
(Cevap C)

ğunun geniş parçalarının hareketleri sonucunda şekillenmiştir.
8.

Arabistan Platformu kuzeye doğru kayarak Doğu Avrupa Plat-

Orojenik hareketlerle oluşan dağ sıraları, tabakaların esneklik

formu ile karşılaştığı alanlarda kıvrım dağları oluşmuştur. Daha

durumlarına göre kıvrılır ya da kırılır. Ülkemizin en önemli dağ

sonra Türkiye’nin üzerinde bulunduğu alan ve çevresi bugün-

sıraları Alp orojenezi esnasında kıvrılmalar sonucu oluşmuş dağ-

kü görünümünü kazanmıştır. Ancak günümüzde Arabistan Plat-

lardır. Köroğlu, Bolu, Küre, Canik ve Doğu Karadeniz Dağları gi-

formu’nun kuzeye doğru hareketi devam etmektedir. Bu duru-

bi dağlar Kuzey Anadolu Dağlarını meydana getirirken Batı To-

mun kanıtı ise ülkemizde görülen depremlerdir. Çünkü kıtaların

roslar, Orta Toroslar ve Güneydoğu Toroslar gibi kıvrım dağları

bu hareketi yer kabuğunun kırılmasına ve fay hatlarının dolayı-

ise Toros Dağlarının bölümlerini meydana getirir. Doğu Anado-

sıyla depremlerin oluşumuna neden olmaktadır.

lu’ya doğru birbirine yaklaşan Kuzey Anadolu ve Toros dağ sıraları, Doğu Anadolu’nun ortalama yükseltisini artırarak Mercan,

(Cevap A)

Tecer Karasu-Aras gibi kıvrım sıralarını oluşturmuştur.
Orojenik hareketler sonucunda kıvrılamayan dirençli tabakalar
kırılır. Kırıkların yükselen kısmı olan horst-lar kırık dağlarını oluş-

5.

turur. Batı Anadolu’da yer alan ve kıyı çizgisine dik olarak uza-

Japonya çok gelişmiş bir ülkedir. Depreme dayanıklı konutlar

nan Yunt, Madra, Aydın Dağları ile Bozdağlar ülkemizdeki kırık

inşa edilir. Ayrıca sık deprem yaşandığı için Japon halkının bu
konuda daha bilinçli olduğu da söylenebilir. Bu yüzden aynı şid-

dağlarına örnek olarak gösterilebilir.

dette yaşanacak olan bir deprem Türkiye’de daha fazla can ve

Orta Anadolu’daki Karadağ, Karacadağ, Hasan, Melendiz ve Er-

mal kaybına neden olur. Bu konu üzerinde ülkenin genel coğ-

ciyes Volkanları, Doğu Anadolu’daki Nemrut, Süphan, Tendü-

rafi şekli (adalar-yarımadalar olması) ve nüfus miktarının bir öne-

rek, Ağrı Volkanları ve Güneydoğu Anadolu’daki Karacadağ Vol-

mi yoktur. Ayrıca Japonya’da ortalama insan ömrü daha uzun-

kanı Türkiye’nin en önemli volkan dağlarıdır. Ağrı Volkanı’nın zir-

dur. Japonya’daki binalar çok katlı olmasına rağmen depreme

vesi, 5137 metrelik yükseltisiyle Türkiye’nin en yüksek noktası-

daha dayanıklıdır.

dır.
(Cevap B)

(Cevap D)
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12.

Yerin derinliklerinden geldiği için kaplıca suları sıcaktır. Bu sular

Nükleer santraller, hidroelektrik santraller gibi iklime, termik sant-

yüzeye çıkarken birçok minerali çözerek bünyesine katar. Bu

raller gibi kömür ve doğal gazın rezervlerine bağlı olmadığı için

yüzden şifalı sulardır. Ayrıca bu sular yer kabuğundaki fay hat-

üretimde süreklilik gösterirler. Uranyum ve toryum madenleri

ların yani deprem tehlikesinin bulunduğunu kanıtlar. Yalnız burada kastedilen tektonik depremdir. Çöküntü depremleri, yer altı sularının aşındırmasıyla oluşan mağaraların çökmesi sonucunda meydana gelir. Özellikle karstik arazilerde görülür. Fay
hatları ile ilgisi yoktur. Tıpkı bunun gibi delta ovalarının da fay
hatlarının varlığı ile ilgisi olduğu söylenemez.

KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 1

kullanılan bu santrallerde atomun parçalanmasıyla ortaya çıkan
nükleer enerji kullanılır. Doğal olarak bu santrallerin fay hatlarının uzağına kurulmasına dikkat edilir. Çünkü bir deprem sonrası yaşanabilecek olan kazalar, nükleer sızıntılar vb. yalnızca ülkemizi değil neredeyse tüm Dünya’yı etkileyecektir. Türkiye ise
bir deprem ülkesidir.

(Cevap C)

TÜRKİYE DEPREM BÖLGELERİ
1. Derece Denklem Bölgeleri
2. Derece Denklem Bölgeleri

3. Derece Denklem Bölgeleri
4. Derece Denklem Bölgeleri

5. Derece Denklem Bölgeleri

Buna göre haritadan da anlaşılacağı üzere, aktif fay hattı bulunmayan Mersin Akkuyu’da (IV nolu yer) ve Sinop’ta (V nolu yer)
Japon ve Rus ortaklar ile çalışmalar sürdürülmektedir.

İç kuvvetler; orojonez (dağ oluşumu), epirojenez (kıta oluşumu),
volkanizma ve deprem olmak üzere dörde ayrılır. Buna göre Toros Dağları’nın oluşumunda bir iç kuvvet olan orojonez doğrudan etkilidir. Aslında peribacalarının da oluşumunda volkanizmadan dolayı iç kuvvetlerin etkili olduğu düşünülebilir. Ancak
peribacaları bir akarsu aşındırma şeklidir. Kapıdağ yarımadası
ise, açıktaki bir adanın dalga biriktirmesi sonucunda kıyıya bağlanması sonucunda oluşan “tombolo” adı verilen bir yer şeklidir. Çarşamba Ovası akarsu biriktirmesi ile oluşan bir deltadır.
Pamukkale travertenleri ise bir karstik birikim şeklidir. Oluşu-

COĞRAFYA SORU BANKASI

10.

(Cevap E)

13.

munda yer altı suları etkilidir.

Ülkemizdeki dağlar oldukça geniş alan kaplar ve yükseltileri de
fazladır. Kuzey ve güneyde sıradağlar halinde uzanırlar. Doğu
Anadolu’da birbirlerine yaklaşarak yükseltileri artar. Ülkemizde

(Cevap B)

sıradağlar şeklinde uzanan bu dağların büyük bir kısmı kıvrım
dağlardır. Soruda ülkemizdeki dağlar, bulunduğu yere göre sınıflandırılmış ve bir örnekle eşleştirilmiştir. Ancak bunlardan biri olan Doğu Anadolu Dağları için, Tahtalı Dağları örnek verilemez. Çünkü bu dağlar Orta Toroslarda yer alır. Bu yüzden Güney Anadolu Dağları sınıfına dahil edilir.
(Cevap C)

Epirojenez, yer kabuğunda meydana gelen geniş alanlı alçalma ve yükselme hareketleridir. Ülkemizde bugünkü Ege Denizi’nin olduğu yerde daha önce Egeit adlı kara parçası bulunmaktaydı. Daha sonra bu kara parçası çökmüş ve Ege Denizi’nin tabanını oluşturmuştur. Ege kıyılarındaki bazı alanlar sular altında kalmıştır. Daha sonra deniz ilerlemesi (transgresyon)
devam ederek derin vadileri sular altında bırakmış yani bugünkü İstanbul-Çanakkale boğazlarını oluşturmuştur. Marmara Denizi ile birlikte sular Karadeniz’e kadar ulaşmıştır. Ancak Van Gö-

14.
KAPLAN AKADEMİ

11.

I. jeolojik zamanda oluşmuş sonraki zamanlarda başkalaşıma
uğramış ve sertleşmiş kütlelere masif adı verilir. Yıldız Dağları
masifi I. zamanda oluşmuştur. Türkiye’de yer alan,
– Kuzey Anadolu Dağları
– Linyit ve bor yatakları
– Volkanik dağlar
– Petrol yatakları III. zamanda oluşmuştur.

lü bütün bu olayların dışında kalır.

(Cevap A)

(Cevap E)
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15.

Test • 1

Türkiye’de nüfusun dağılışı üzerinde deprem riskinin bir etkisi
yoktur. Bu durum deprem tehlikesinin olduğu yerlerde nüfusun
yoğun olacağı anlamına gelir. Özellikle deprem riski yüksek olan
Marmara ve Ege bölgeleri yoğun nüfuslu iken, deprem tehlikesi az olan Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı yerlerinde ise
nüfus seyrektir. Türkiye’de volkanlar sönmüş olduklarından aktif fay hatlarının uzanışı ile ilgileri yoktur. Ormanlık alanların dağılışı yağış miktarına ve rejimine göre değişir. Türkiye’de düz
bölgelerde de deprem riski yüksektir. Bu durum sıradağların dağılışı ile deprem alanlarının dağılışının birebir aynısı olmadığını
kanıtlar. Ancak sıcak su kaynaklarına yalnızca fay hatlarında rastlandığı için bu iki unsurun birbirine ülkemizde paralel bir dağılış gösterdiği söylenebilir.
(Cevap C)

16.

Ülkemizde dağlar oldukça geniş alan kaplar. Ortalama yükseltileri de fazladır. Kuzey ve güneyde kıyıya paralel olarak uzanan
sıradağlar Doğu Anadolu’da birbirlerine yaklaşır ve yükseltileri
lu ve Giresun dağları Karadeniz’e, Bey Dağları ise Akdeniz kıyılarına paraleldir. Bunların dışında Türkiye’de volkanik dağlar da
İç ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde oldukça geniş alan kaplar.
Bunlardan biri de Erciyes’tir.
(Cevap C)

17.

Akdeniz Bölgesi’ndeki Toros Dağları kıyıya yakın ve paralel ola-

COĞRAFYA SORU BANKASI

artar. Bu sıradağlar genellikle kıvrımlı yapıdadırlar. Canik, Köroğ-

rak uzanır. Bu durum bölgedeki birçok doğal ve beşeri coğrafya şartlarını etkilemiştir. Boyuna kıyı tipi oluşmuştur. Nüfus–yerleşme ve ekonomik faaliyetler kıyıda yoğunlaşmıştır. Kıyı ile iç
kesimler arasında doğal bitki örtüsü farklılaşmıştır. Ancak yer
yapısı dağların uzanışı ile ilgili değil, jeolojik oluşumlar ile ilgilidir. Örneğin karstik arazi özellikle Antalya Bölümü’nde toplanmıştır.
(Cevap B)

18.

Türkiye’de, Hatay’dan başlayan bu hat Kahramanmaraş’a kadar süren bir grabeni takip eder. Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bitlis üzerinden geçer ve Bingöl’ün Karlıova ilçesi civarlarında Kuzey Anadolu Fay Kuşağı ile birleşir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Mardin ve çevresi Türkiye’de aktif fay hatları bulunmayan, bu yüzden deprem olasılığı az olan yerlerdendir.
(Cevap D)

19.

Türkiye arazisinin ortalama yükseltisinin fazla olmasında, kuzey
ve güneyde Alp orojeneziyle oluşan sıradağların bulunması etkili olmuştur.
(Cevap A)
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1.

Test • 2
4.

Türkiye’de kırıklı arazi en fazla Ege Bölgesi’nde yer alır. III. taralı alanda fay hatları bulunmaz. Bu yüzden kırıklı arazi geniş yer
kınlara neden olur. II. nolu alanda Bafra Delta ovası yani tarıma
elverişli düzlükler bulunur. IV. alanda Taşeli Platosu’nda yer şekilleri engebelidir. V. alanda ise Gaziantep ve Şanlıurfa platoları
vardır.
(Cevap C)

kıyılarında;
- Yarımada, ada, körfez fazla

KAPLAN AKADEMİ

kaplar demek yanlış olur. Ayrıca I nolu alanda Meriç Nehri taş-

Ege Bölgesi’nde dağlar denize dik uzanır. Bu nedenle bölgenin

- Falez oluşumu az
- Kıta sahası geniş
- Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım gelişmiştir.
(Cevap A)

5.

Yıldız Dağları–Kıvrım
Bolkar Dağları–Kıvrım
Yunt Dağları–Kırık dağlar arasında yer alır.

2.

Türkiye kuzey yarım kürede yer alır. Kuzey yarım kürede yer alan

Bunların dışında kalan dağların oluşumlarına göre tabloda doğ-

ülkelerde dağların güney yamacı bakı yamacıdır. Bakı: Yamacın
macıdır. Ülkemizde dağların güney yamacı bakı yamacı olduğundan sıcaklık ortalamaları kuzey yamaca göre daha fazladır.
Bu durum ülkemizin matematik (mutlak) konumu ile ilgilidir.
Dönenceler arasında bakı etkisi belirgin değildir. Dağların her
iki yamacı da Güneş görür. Aynı zamanda Güney yarım küredeki dağların kuzey yamaçları daha sıcaktır. Buna göre,
Türkiye’deki dağların yıl boyunca güney yamaçlarının sıcak
olması; Türkiye’nin hem kuzey yarım kürede hem de dönen-

ru yerde bulundukları söylenebilir.
COĞRAFYA SORU BANKASI

güneşe göre konumudur. Dağın güneş gören yamacı bakı ya-

(Cevap C)

celer dışında bulunması ile ilgilidir. Bu durum aynı zamanda
Türkiye’nin matematik konumu ile ilgilidir.
6.

(Cevap B)

Iğdır, Elazığ, Pasinler ve Muş ovaları, yer kabuğunun tektonik
hareketler sonucunda çökmesi sonucunda ortaya çıkan çanakların alüvyonlarla dolmasıyla oluşmuştur. Ancak Elmalı, bir polye ovasıdır. Polye ovaları karstik arazilerde aşınma sonucunda
oluşmuş geniş çanak şeklindeki alanlardır.

3.

Türkiye’de ortalama yükselti batıdan doğuya gidildikçe artar. Ortalama yükseltisi en fazla olan bölge Doğu Anadolu, en az olan
bölge ise Marmara’dır. Türkiye’de yüksek platolar geniş yer kaplar. Ortalama yükselti fazladır. (1132 metre)
Bu yüzden arazilerimizin yaklaşık olarak yarısı 1000–2000 m ortalama yükselti değerlerine sahiptir. Ayrıca Türkiye’deki dağlar

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

7.

Doğu Anadolu’da volkanik alanların geniş yer kaplamasında
yükselti faktörü etkili değildir. Fay kırıkları ve volkanizma faaliyetlerinin etkisi vardır.

doğu–batı yönlü uzanışlıdır.

(Cevap E)

(Cevap D)
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8.

Test • 2
12.

Küçük Menderes Nehri’nin taşıdığı alüvyonlar ile delta ovası hız-

Aslında Türkiye’de heyelan, deprem, kaya düşmesi, yıldırım düş-

la genişlemiş ve denizi doldurmuştur. Bu durum üzerinde Kıyı

mesi ve çığ afetlerinin tamamı yaşanmaktadır. Ancak soruda et-

Ege’nin sığ olması ve nehrin bol alüvyon getirmesi etkili olmuş-

ki alanı en geniş olan afet türü istenmektedir. Türkiye bir dep-

tur. Buna göre, Efes’in kıyıdan içeride bulunması üzerinde dal-

rem ülkesidir. Türkiye’de deprem olasılığı yüksek olan alanlar

ga-akıntıların değil akarsuların biriktirme yapması rol oynamış-

geniş yer kaplar. Ayrıca deprem, seçenekler arasında etki alanı

tır. Ayrıca Ege Denizi tektonik hareketlerle geri çekilme değil iler-

en geniş, hasar-tahrip gücü en yüksek olan doğal afet türüdür.

leme göstermiştir.

(Cevap B)
(Cevap D)

9.

13.

Karstik arazinin yoğun görüldüğü Akdeniz Bölgesi’nde yaz tu-

Soruda verilen açıklamaların temelinde; deprem, sel, heyelan

rizminin gelişme göstermesi yer şekilleri ile değil, iklim ile ala-

ve çığ gibi doğal afetler vardır. Buna göre, farklı doğal afetlerin

kalıdır. Karstik arazinin varlığı yaz turizmini etkilemez. Ancak uy-

yaşanması, söz konusu yörelerin iklim–jeolojik yapılarının fark-

gun iklim koşulları bu bölgede yaz turizminin gelişme göster-

lı oldukları anlamına gelir.

mesini sağlamıştır.
(Cevap D)

10.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap D)

Haritada belirtilen yerlerden;
14.

I nolu alan; Ergene Ovası

Sorudaki yer şekli peribacalarıdır. Aslında peribacalarının oluşumunda rüzgârlar da rol oynar. Ancak; yanardağlardan çıkan

II nolu alan; Konya Ovası

külleri (tüf) buraya taşıdığı için rüzgârlar dolaylı yoldan periba-

IV nolu alan; Çukurova

calarının oluşumunda etkilidir. Peribacaları, doğrudan akarsu

V nolu olan ise Altınbaşak-Ceylanpınar (Şanlıurfa) çevreleridir.

aşındırma şeklidir. Bu şekillerin oluşumunda etkili olan akarsu-

Ancak yaklaşık olarak Tunceli ve Bingöl yörelerini kapsayan III

lar ise sel rejimli yani sağanak yağışlardan oluşmuştur.

nolu alanda yer şekillerindeki ortalama yükselti, eğim-engebe

(Cevap D)

daha fazladır.
(Cevap C)

15.
11.

Deprem, yer kabuğundaki kırıklı (fay hattı) yapıya bağlıdır. Olu-

Türkiye bir deprem ülkesidir. Aktif fay hatları oldukça geniş alan

şumu üzerinde beşeri faaliyetlerin bir etkisi yoktur. Ancak; he-

kaplar. Erzurum–Kars ve Çatalca–Kocaeli platoları bu fay hatla-

yelan, çığ, sel-taşkın vb. doğal afetler üzerinde, insanların yol-tü-

rı üzerinde yer alır. Ancak Teke-Taşeli ve Gaziantep-Şanlıurfa pla-

nel ve maden ocağı açma, dinamit patlatma, bitki örtüsünü tah-

toları üzerinde aktif fay hatları bulunmadığından deprem olası-

rip etme, dere yataklarını yerleşime açma vb. yanlış arazi kulla-

lığı düşüktür.

nımı faaliyetleri etkili olabilmektedir.
(Cevap C)

(Cevap A)
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Türkiye’yi çevreleyen denizlerden Ege’ye ait kıyı uzunluğu da-

vb. kullanılması yer şekillerinin engebeli olduğu anlamına ge-

ha fazladır. Çünkü Ege kıyıları girintili çıkıntılıdır. Bu durum ger-

lir. Ayrıca tünel, köprü vb. ulaşım sistemlerinin kuzey-güney yön-

çek uzunluğun Ege’de en fazla olmasına neden olmuştur. Tür-

lü ulaşımda daha çok kullanılması, dağların doğu-batı doğrultulu uzandığını kanıtlar.
(Cevap B)

2.

4.

Öncelikle bu yöredeki kara-demir yolu ulaşımında tünel, köprü

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

kiye’nin Marmara kıyıları ise en kısadır.
(Cevap B)

En eski jeolojik devir olan I. jeolojik zamanda (370-170) milyon
yıl önce) “masif” adı verilen ilk kıta çekirdekleri oluşmuştur. Başkalaşıma uğrayarak dirençli ve sert kütleler haline gelen bu masiflerin Türkiye’de görüldüğü başlıca araziler, Marmara’da; (Istranca) Dağı, Uludağ, Kaz Dağları masifleri, Ege’de; Saruhan Menteşe masifi, İç Anadolu’da Kırşehir ve Niğde masifleri, Karadeniz’de; Kastamonu yakınlarında Daday-Devrekani masifleri; Akri yer almaktadır.
(Cevap C)

COĞRAFYA SORU BANKASI

deniz’de; Alanya; Doğu Anadolu’da ise Bitlis ve Pötürge masifle-

5.

Masif alanlar; jeolojik olarak yaşlı olan arazilerdir. Bu arazilerin
ortalama yükseltisi az olur. Örneğin Yıldız Dağları, Menteşe Yöresi masif arazilerdir. Türkiye’de volkanik araziler Doğu Anadolu’da ve İç Anadolu’da geniş yer kaplar. Haritada Marmara ve
Akdeniz bölgeleri de taranmıştır. Oysaki bu yerlerde volkanizma bulunmaz. Haritadaki taralı alanlarla Türkiye’nin platoları verilmiştir.
(Cevap E)

3.

I. Derece deprem bölgeleri
II. Derece deprem bölgeleri
III. Derece deprem bölgeleri
IV. Derece deprem bölgeleri
V. Derece deprem bölgeleri

Türkiye deprem olasılığı yüksek olan bir ülkedir. Kuzey Anadolu fay hattı; Saros Körfezi’nden başlayarak, Güney Marmara,

6.

Bolu, Çankırı, Amasya, Tokat, Erzincan ve Erzurum üzerinden
Batı Anadolu fay hattı ise Ege’deki kırık hatları kapsar.
Güney Anadolu fay hattı; Hatay’dan başlayıp Kahramanmaraş,
Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bitlis, Bingöl ve Van üzerinden İran’a
geçer. Harita üzerinde işaretlenen III nolu alan dışındaki tüm
noktalar bu fay hatları üzerinde yer alırken III nolu alan (Taşeli

Antalya kıyılarında sona erer (N).
KAPLAN AKADEMİ

Aras Vadisi’ne kadar uzanır ve Gürcistan’a geçer.

Kesit incelenirse; Sakarya Ovası’ndan başlar (M). Daha sonra

Platosu) bu büyük fay hatlarının dışındadır.

Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı’dır.
Türkiye’nin en büyük kanyonu Antalya’daki Büyük Kanyon’dur.
Türkiye’deki en uzun ırmak Kızılırmak’tır.
Türkiye’nin en fazla su taşıyan akarsuyu Fırat’tır.
Türkiye’nin en büyük ve en fazla elektrik üretilen barajı Atatürk Barajı’dır.

(Cevap C)

(Cevap B)
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7.

Test • 3
11.

Sorudaki haritada dağların günümüzdekine göre farklı olarak

Türkiye bir deprem ülkesidir. Arazilerimizin yarıdan fazlası I. de-

uzandığı bölge Akdeniz’dir. Akdeniz’de günümüzde dağlar de-

receden tehlikeli deprem alanıdır. Sorudaki haritada Türkiye’de-

nize paraleldir. Boyuna kıyı tipi görülür. Oysa ki sorudaki harita-

ki deprem riski fazla olan bölgeler koyu renk ile taranarak gös-

ya göre Akdeniz’de dağlar denize dik uzanmış ve enine kıyı ti-

terilmiştir. Bu haritaya göre, Türkiye’de; Tuz Gölü, Trakya’nın ku-

pi oluşmuştur.

zeyi, Taşeli Platosu ve Doğu Karadeniz kıyılarında deprem riski
düşük iken kıyı Ege’de fazladır.

Türkiye’de dağların doğu–batı doğrultulu uzanışı; deniz et-

(Cevap E)

kisinin iç kesimlere ilerlemesine engel olmuştur,
kuzey–güney yönlü ulaşımı güçleştirmiştir. Önemli akarsuların, kara ve demir yollarının doğu–batı yönlü olmasını sağlamıştır.
(Cevap E)

8.

Engebeli arazinin fazla olduğu yerlerde kuş uçumu mesafe
ile gerçek mesafe arasındaki fark fazladır. I merkezde fark oran
(Cevap A)

9.

COĞRAFYA SORU BANKASI

olarak 2 katıdır. Bu nedenle I. merkezde engebe en fazladır.

12.

Sorudaki şekilde gösterilen horst–graben oluşumudur. Bu yer
yapısı orojenez yani dağ oluşumu hareketleri sonucunda meydana gelir. Yan basınçlara maruz kalan sert yapıdaki tortul kütleler kıvrılamaz ve kırılır. Böylece horst–graben sistemleri oluşur.
Türkiye’de bu sistemlerin en güzel örneğine kıyı Ege Bölümü’nde rastlanır.
(Cevap A)

Graben çöküntü alanı demektir. Türkiye’de graben alanların en
güzel örneklerine Kıyı Ege Bölümü’nde rastlanır. Bu bölümde
yer alan Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ovaları birer graben alanı içinde yerleşmiş olan ovalardır.
(Cevap D)

13.

Seçeneklerde verilen
• Tombolo (A); dalga biriktirmesi,

10.

Türkiye’de etki alanı en dar, hasar ve tahrip gücü en az deprem

• Peribacaları (B); akarsu aşındırması

türü olan çöküntü depremleri, karstik arazilerdeki mağaralar ve

• Menderes (D); akarsu aşındırması

boşlukların çökmesi sırasında meydana gelir. Karstik araziler ise
ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde en geniş alan kaplar. Buna gö-

• Obruk (E); yeraltısuyu aşındırması sonucunda oluşmuştur.

re çöküntü depremlerine bu bölgemizde rastlanma olasılığı da-

Ancak; Antiklinal ve senklinal (C) yer yapıları bir iç kuvvet olan

ha fazladır.

dağ oluşumu (orojenez) hareketi sonucunda oluşmuştur.
(Cevap C)

(Cevap D)
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1.

Test • 4
5.

Faylanmalara bağlı olarak kırılma sonucu oluşan çukurlara gralara örnek olarak Ege Bölgesi’nin Kıyı Ege Bölümü’ndeki Gediz,
Bakırçay, Küçük Menderes, Büyük Menderes grabenlerini, Yunt,
Bozdağlar, Aydındağları, Menteşe Dağları gibi horstları verebiliriz.

Büyük M.
Grabeni

Küçük M.
Grabeni

Gediz
Grabeni

Yunt
Aydın
Menteşe
Dağı Bozdağlar Dağları Dağları

Bakırçay
Grabeni

Madra
Kazdağı Dağı

KAPLAN AKADEMİ

ben, yüksekte kalan yerlere ise horst adı verilir. Bu tür oluşum-

Ülkemizde sönmüş volkan dağlarının en fazla bulunduğu bölgelerimiz haritada yerleri işaretli olan Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerimizdir.
TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA VOLKANİK DAĞLAR
Bölgeler

(Cevap A)

Doğu Anadolu Bölgesi
2.

Tektonik deprem alanlarının uzanışı, fay hatlarının uzanışına pa-

İç Anadolu Bölgesi

ralellik gösterir. Zaten sorudaki açıklamada aktif fay hatlarının

Dağlar
Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Nemrut,
Süphan, Tendürek
Hasan, Erciyes, Melendiz, Karadağ, Karacadağ

varlığından bahsedilmiştir. Buna göre, Türkiye’de sıcak suların

Güneydoğu Anadolu Böl- Karacadağ

fay hatlarına ve tektonik deprem alanlarına parallelik gösterdiği

gesi

söylenebilir. Sıcak su kaynaklarının içerisinde çözülmüş halde

(Cevap E)

sulardır. Türkiye’de kaplıca-ılıca olarak adlandırılan ve önemli
bir sağlık turizmi potansiyeli olan sıcak su kaynaklarının bulunduğu alanların yer yapılarının bu şekilde benzer oldukları söylenebilir.
(Cevap C)

3.

COĞRAFYA SORU BANKASI

birçok maden-mineral bulunur. Bu yüzden aynı zamanda şifalı

Sorudaki açıklamada insanların doğayı yanlış kullanması, do-

6.

Bir yerdeki bitki örtüsü çeşitliliğini etkileyen temel faktör iklim
çeşitliliğidir. Bu nedenle bitki örtüsünde görülen çeşitliliği Türkiye yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesinin nedenlerinden biri olarak gösteremeyiz.
(Cevap C)

7.

şumu üzerinde etkili değildir. Çünkü deprem afeti, insan faali-

Güneş ışınları yıl içerisinde 23°27′ kuzey enlemi ile 23°27′ güney enlemi arasında kalan alanlara dik açılarla gelir. Türkiye 36°–
42° kuzey enlemleri arasında yer alır. Bu nedenle Türkiye güneş
ışınlarını yıl içerisinde dik açılarla alamaz. Türkiye’nin güneş ışınlarını dik açılarla alamamasında enlem etkilidir.

yetlerine değil, yer yapısına (fay hatlarının varlığı) bağlıdır.

Türkiye’de yer şekillerinin çeşitli olması:

ğal süreçler üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsedilmiştir. İnsanların bu faaliyetleri sel–taşkın, erozyon, heyelan vb doğal
afetlerin oluşumunda rol oynar. Ancak bu durum, deprem olu-

• Bitki örtüsünün çeşitli olması

(Cevap A)

• Nüfus yoğunluğunun bölgeler ve bölümler arası farklılık göstermesi
• Farklı yerleşim tiplerinin görülmesi
• Erozyon şiddetinin farklılık göstermesi
• İklimlerin çeşitlilik göstermesi
Linyit bir tür kömürdür. Canlı kalıntılarının, zamanla yer altında
havasız bir ortamda kalarak, basıncın da etkisiyle taşlaşmasıyla oluşur. Bir tür fosil yakıttır. Ancak volkanizma faaliyetleri sırasında oluşan kızgın lavlar bu tür fosil yakıt oluşumlarına her şeyi yakarak yok ettiği için izin vermez. Dolayısıyla volkanik arazilerde linyit kömürü, petrol ve doğalgaz gibi doğal kaynaklar bu-

KAPLAN AKADEMİ

• Tarım ürünlerinin çeşitli olması
4.

lunmaz.

• Hayvancılık faaliyetlerinin çeşitli olması
• Ulaşımın gelişmişliğinin bölgeler arası farklılık göstermesi
• Aynı tür tarım ürünlerinin hasat edilme zamanlarının farklılık
göstermesi
• Kentleşme oranının farklılık göstermesinde etkili faktörler
arasında yer alır.

(Cevap B)

(Cevap B)
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8.

Test • 4
12.

Marmara Bölgesi’nin ortalama yükseltisi çoğunlukla 0–500 m

Her iki bölümde dağların denize uzanışlarının farklı olması; yıllık yağış miktarı, körfez ve yarımada sayısının farklı olmasında

arasında,

etkili olmuştur. Buna göre, Karadeniz Bölgesi daha fazla yağış

• Güneydoğu Anadolu ; 200–700 m,

alırken Ege Bölümü kıyıları daha fazla girintili çıkıntılıdır.

• Karadeniz Bölgesi ; 0–3000 m,

(Cevap E)

• İç Anadolu Bölgesi ; 500–3000 m, arasında değişir.
Buna göre, Marmara ve Güneydoğu Anadolu’nun ortalama yükseltileri birbirlerine daha yakındır.
(Cevap C)

13.

Türkiye’de yükseltinin ve engebenin fazla olmasına bağlı olarak
tarım ürünü, bitki türleri çok fazla çeşitlilik gösterir. Ayrıca yükseltinin fazla olmasına bağlı olarak nüfusun dağılışı düzensizdir
ve yaylacılık faaliyetleri yaygın bir şekilde yapılır. Sıradağların
genelde doğu–batı yönlü uzanmasında yükseltinin fazla olma-

9.

Yüzey şekli en sade olan Trakya’da yer alan I numaralı saha ta-

sı değil Türkiye’de Alp Himalaya kıvrım hareketlerinin etkili ol-

rıma diğerlerinden daha uygundur.

ması neden olmuştur. Ayrıca demir yolu ve kara yolu yol yapım
maliyetlerinin bir yerde fazla olmasında yükseltinin ve engebe-

II numaralı yerde Batı Karadeniz Dağları,

nin fazla olması etkilidir. Yol yapım maliyetlerinin fazla olması

III numaralı yerde Menteşe Dağları,

için köprü, viyadük ve tünellerin fazla olması gerekir.

IV numaralı yerde Batı Toroslar,

(Cevap A)

10.

Türkiye’deki dağların doğu–batı doğrultulu uzanması, oroje-

COĞRAFYA SORU BANKASI

V numaralı yerde Hakkari Bölümü yer alır.

nez(dağ oluşumu) sırasında oluşan yan basınçların kuzey–
güney yönlü olmasından kaynaklanır.
(Cevap C)

Yer altı kaynaklarının çeşitli olması jeolojik yapı ile ilgilidir. Jeolojik bakımdan farklı dönemlere ait arazi parçalarına sahip sa-

14.

halarda maden çeşitliliği daha fazla olur.

Soru kökünde volkanik arazilerin ortak özellikleri istenmektedir.
Toprakların mineral bakımından genellikle zengin olması,

Kuzey Anadolu Dağları, denize paralel uzandığı için ulaşımı güç-

Türkiye’deki volkanik arazilerin tümü için söylenebilir. Bu duru-

leştirmiştir. Kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim–bitki örtüsü farkı-

mun başlıca nedeni lav haznesinin soğuduktan sonra ayrışma-

nı artırmıştır. Ayrıca bu durum kıyıda girinti ve çıkıntıyı azalttığın-

sı sonucu mineral yönünden zengin toprak oluşumlarına kay-

dan korunaklı doğal limanların da az olmasına neden olmuştur.

nak olmasıdır.

(Cevap E)

Turizm açısından önemli yer şekillerine sahip olması, ülkemiz volkanik arazileri için ortak bir özellik değildir. Örneğin Nevşehir çevresinde turizm açısından önemli olan peribacaları olmakla beraber, Kars Platosu’ndaki volkanik arazide turizme konu olabilecek bir yer şekli örneği bulunmaz.
Aktif volkanların bulunması Türkiye için söylenemez. Çünkü ülkemizin volkanik dağları faaliyetini kaybetmiş, başka bir ifadeyle sönmüştür.
Türkiye’de volkanik arazilerin özelliklerinden biri de, fay hatları ve püskürük kayaçların olduğu yerlerde bulunmasıdır. Fay

11.

Söz konusu bölgelerimizde etkin volkanlara rastlanmaz. Ülke-

hatlarındaki zayıf dirençli alanlardan çıkan lav tabakaları zaman-

mizdeki volkanik dağlar aktivitesini yitirmiş, sönmüş yanardağ-

la soğuyup ayrışarak bazalt, andezit, granit vs. gibi püskürük ka-

lardır. Diğer ifadeler ise bu dağ sıraları hakkında doğru olur.

yaçların oluşmasına yol açmıştır.
(Cevap B)

(Cevap A)
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17.

Haritada Karabük şehrinden Konya şehrine doğru bir hat çizil-

olayları uzun sürer. Kıyı ile iç kesimlerde nüfus yoğunluğu fark-

ları, Köroğlu Dağları, Haymana Platosu, Cihanbeyli Platosu gi-

lı olur. Yol yapım giderleri artar. Bitki türleri çeşitlilik gösterir. Akar-

bi birimlerin görülmesi beklenir. Bunun nedeni bu güzergâh boyunca Bolu, Ankara gibi illerin geçileceğidir.
Zonguldak
1
2
3
4

suların ağız kısmında delta ovasının oluşması dağlık ve engebeli olmasıyla ilgili değildir. Bu durum;
– Gelgit genliğinin az olması,
– Akarsuların bol malzeme taşıması,
– Kıyı derinliğinin az olması,
– Kıyıda güçlü dalga ve akıntıların olmaması ile ilgilidir.

Konya

(Cevap C)

1. Küre Dağları
2. Köroğlu Dağları
3. Haymana Platosu
4. Cihanbeyli Platosu
Sultan Dağları; Batı Toroslar dağ sıralarına aittir. Antalya Bölümü’ne dahil edilebilir.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap C)

Türkiye’de batıdan–doğuya doğru gidildikçe ortalama yükseltinin artması;
• Sıcaklığın azalması nedeniyle tarım için elverişli sürenin kısalmasına,
• Tarım ürünü çeşidinin azalmasına,
• Kışların soğuk ve uzun geçmesine,
• Tarım ürünlerinin daha geç olgunlaşmasına neden olmaktadır.
Ancak deprem olasılığı fay hatlarının varlığına bağlıdır. Bu durumun ortalama yükselti ile bir ilgisi yoktur. Ayrıca Türkiye’nin batısında yükselti ortalaması az olmasına rağmen deprem olasılığı yüksek olan yerler vardır.
Türkiye’de platoların en geniş yer kapladığı bölge İç Anadolu’dur. Türkiye’de tarım arazilerinin en geniş yer kapladığı
bölge İç Anadolu’dur. Türkiye’de tarım arazilerinin yüz ölçü-

KAPLAN AKADEMİ

16.

Türkiye engebeli ve yüksek olduğundan kışın iç kesimlerde don

diğinde jeomorfolojik birim yani yüzey şekilleri olarak Küre DağKAPLAN AKADEMİ

15.

Test • 4

me oranı en yüksek olan bölge Marmara’dır.
(Cevap B)
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1.

Test • 5

Heyelan: Toprağın kütlesel olarak hareketidir. Heyelan için; eğim-

5.

li arazi, killi yapı, kar erimeleri, toprağın şişkin hâle gelmesi gerekir. Bu özelliklerde genellikle Doğu Karadeniz Bölümü’nde görülür.
Deprem: Yer altında biriken enerjinin fay hatları boyunca yeryüzüne çıkmasıdır. Can ve mal kaybına sebep olur. Türkiye genç
oluşumlu olduğu için çok yaygındır. Türkiye’de Kuzey Anadolu
ve Doğu Anadolu gibi iki büyük deprem kuşağı vardır. Ege Bölgesi’nde de yine aktif faylar vardır. Bu nedenle Türkiye’de dep-

Karstik arazi, Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nde en geniş alan kap-

remler en fazla Ege Bölgesi’nde yaşanır.

lar. Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Taşeli ve Teke Platosu eriye-

Çığ: Dağların yüksek kesimlerine biriken kara kütlelerinin hare-

bilen kayaçlardan oluşan karstik arazi üzerinde oluşmuştur. Bunun dışında Cihanbeyli ve Bozok platoları; İç Anadolu’da, Arda-

ketidir. En fazla Doğu Anadolu’da görülür.

han ve Erzurum–Kars ise Doğu Anadolu’da yer alır.

Sel ve Su Baskını: Akarsuların taşkın dönemlerinde ve yükse-

(Cevap E)

liş dönemlerinde evleri, tarlaları sular altında bırakmasıdır.
Orman Yangını: Ormanların doğal ve beşerî yoldan yanmasıdır.

6.

I. alanda heyelan, II. alanda ise deprem olayları çok fazla yaşa-

Linyit ve taş kömürü farklı jeolojik zamanlarda oluşan fosil yakıtlardır. Linyit III. zamanda, taş kömürü ise I. zamanda oluşmuş-

nır.

tur. Türkiye’nin bu yer altı kaynaklarına sahip olması, farklı jeo(Cevap A)

lojik zamanlara ait arazilerin bulunduğu anlamına gelir.

2.

Kalkan şeklindeki volkanlar basık bir görünüme sahiptir. Yükseltileri fazla değildir. Bu durum üzerinde lavların geç soğuyan
türden olmaları, akıcı olmaları ve bu yüzden geniş alanlara yayılmaları etkili olmuştur. Türkiye’de bu tür volkanlara, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Karacadağ volkanı örnek olarak gösterilebilir.
(Cevap B)

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap E)

7.

Erciyes, Doğu Anadolu’da; Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı volkanları bulunur. Bozdağlar ise Ege’de bulunan kırıklı yapıya sahip olan dağ sıralarıdır.
(Cevap A)

8.
3.

İç Anadolu’da; Karadağ, Karacadağ, Hasandağı, Melendiz ve

Türkiye’deki dağların oluşumunda orojenizma ve volkanizma
olmak üzere iki kuvvet etkili olmuştur. Buna göre Erciyes ve

Menteşe Dağları; Ege’de,

Nemrut dağları volkaniktir. Küre, Canik ve Bolkar dağları ise oro-

Erciyes Dağı; İç Anadolu’da,

jenizma kuvveti etkisiyle tortul tabakaların kıvrılarak yükselme-

Süphan Dağı; Doğu Anadolu’da bulunur.

si sonucunda meydana gelmiştir.

Buna göre, dağların batıdan doğuya doğru sıralanışı bu şekil-

(Cevap E)

de olmalıdır.
(Cevap B)
9.

Deprem, yer kabuğundaki kırık hatlar boyunca meydana gelir.
Bu kırık hatlara “fay hattı” denir. Bitki örtüsü, karstik alanlar ve
göl tabanları deprem riskinin fazla olmasında etkili değildir.

4.

(Cevap C)

Türkiye’nin kıyı kesimlerinde yer şekillerinin az eğimli olması,
çöküntü alanlarının bulunması ova oluşumunu kolaylaştırmıştır.
10.

Bu tür kıyılarda derinlik de az olur. Böylece akarsular kıyıları alüv-

Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ırmakla-

yonlar ile doldurmuş ve geniş delta ovaları oluşturmuştur. An-

rı Kıyı Ege’de bulunur. Bu ırmaklar, kırılma sonucunda çöken ve

cak kıyılarda ormanlık alanların bulunmasının kıyı ovalarının olu-

graben denilen ovalar içinde akar. Bu bölüm Batı Anadolu Dep-

şumu ile ilgisi yoktur.

rem Kuşağı’nda yer alır.
(Cevap A)

(Cevap B)
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16.

Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe; sıcaklık düşer, kar

Tsunami deniz içinde meydana gelen çok şiddetli bir deprem

yağışı artar. Ancak güneşlenme süresinin batıdan doğuya doğ-

felaketinin ardından oluşan başka bir doğal afet türüdür. Buna

ru artması beklenemez.

göre Marmara’daki yaşanan (17 Ağustos 1999) depremi ile En-

(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

11.

Test • 5

donezya ve Japonya’daki tsunami felaketleri aynı nedene; yer
kabuğundaki kırılmalara bağlı olarak oluşmuştur.
Erozyon ile heyelan farklı doğal afetlerdir. Erozyon ile mücadele en önemli tedbir ağaçlandırmadır. Ancak heyelan olayları ağaçlandırma ile önlenemez. Nitekim ülkemizde en fazla heyelan olayları orman örtüsünün en sık ve gür olduğu

12.

Karadeniz Bölgesi’nde yaşanır.

Volkanik faaliyetler levha hareketleri sonucu oluşur. Levlaharın

(Cevap A)

birbirinden uzaklaştığı yerde yer kabuğunda kırık ve çatlaklar
oluşur. Bunun sonucunda sürekli hareket halinde olan magmadaki lavlar yeryüzüne çıkar. Bu şekilde volkanik olaylar oluşur.
(Cevap C)

17.
13.

muştur.(III. zaman). Akarsu vadilerimiz genç oluşumlu oldukla-

Ülkemizde, özellikle Doğu, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Kara-

rı için henüz yeterince aşınmamışlardır. Bu yüzden kenarları dik

deniz bölümlerindeki sarp ve engebeli alanlarda çığ olayları da-

yamaçlıdır. Deprem ve kaplıcaların varlığı fay hatlarına bağlıdır.

ha sık görülmektedir. Ancak çığ düşmesi diğerlerine oranla çok

Fay hatları da genç arazilerde görülür. Taş kömürü yatakları bi-

daha dar alanlarda etkili olur. Ayrıca bu doğal afet türlerinin disöylenemez.
Türkiye’de en geniş alanlar, deprem doğal afeti riski altındadır. Ayrıca erozyon, sel afetleri de geniş alanlarda görülür.
Ancak, çığ, heyelan ve orman yangınlarının yöresel oldukları söylenebilir.
(Cevap A)

rinci jeolojik zamanda oluştuğundan taş kömürünün çıktığı yer-

COĞRAFYA SORU BANKASI

ğerleri kadar sık görüldüğü ve can–mal kaybına neden olduğu

ler genç oluşumlu değildir.
(Cevap E)

18.
14.

Linyit yatakları günümüze daha yakın bir jeolojik dönemde oluş-

Türkiye’de kaplıca ve ılıcalar fazla olması Türkiye’nin levha sını-

Baskil ile köyleri arasındaki kara yolu uzunluğu ile kuş uçumu

rında yer alması ve kırıklı araziler İse fazla olmasıyla ilgilidir. I.

uzaklıklar dikkate alındığında en büyük oransal fark Baskil ile

zamana ait arazilerin yaşlı arazilerdir. Bu tür alanlarda fay hattı

Hacı Mustafa köyü arasındadır. Bu da bu coğrafyada yer şekil-

bulunmadığından kaplıca ve ılıcalar da görülmez.

lerinin daha engebeli olduğunu gösterir.

(Cevap D)

Baskil ile Hacı Mustafa Köyü arasındaki karayolunun gerçek
uzunluğu (80 km) kuşuçuşu uzunluğa göre dört kat daha fazladır. Diğer köyler ile olan gerçek uzunluk ve kuşuçuşu uzunluk
arasında bu kadar büyük oransal fark bulunmamaktadır.

15.

Türkiye deprem olasılığı yüksek olan bir ülkedir. Özellikle Marmara’da (Kocaeli), Ege’de (Aydın), Doğu Anadolu’da (Van ve
Erzincan) deprem olasılığı yüksektir. Ancak Tuz Gölü’nün güne-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

yinde (Konya–Karaman) deprem olasılığı daha düşüktür.

19.

Doğal olaylar veya doğal etkenler denildiğinde; insanların rolü
olduğu düşünülemez. Örneğin bir bölgenin yoğun nüfuslanması doğal değil beşeri bir faaliyettir. Seçenekler arasında bulunan
depremin özellikleri ve arazi yapısı gibi durumlar ise doğal etkenler olarak düşünülebilir.

(Cevap B)

(Cevap D)
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1.

Test • 6
6.

Volkanik depremler aktif yanar dağlar çevresinde görülür. Türkiye’de günümüzde aktif yanar dağ olmadığından volkanik dep-

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan:
• Tortum, Sera, Abant, Yedigöller, Zinav → Heyelan set gölü

rem görülmez.

• Uzungöl → Alüvyal set gölü

(Cevap C)

• Kaçkar Dağları üzerindeki göller → Buzul gölü
• Bafra ve Çarşamba ovalarının kıyılarındaki göller → Kıyı set
gölüne örnektir.
Karadeniz Bölgesi’nde volkanik şekil ve arazi bulunmadığından
krater göllerine rastlanmaz.
(Cevap A)

2.

Verilen dağlardan Erciyes ve Ağrı volkanik, Kaçkar, Buzul ve Bolkar Dağları orojenezle oluşan kıvrım dağlardır. Bundan dolayı I
ve II cümlelerde verilen bilgiler bütün dağlar için ortak değildir.
Fakat bu dağların yükseltileri fazla olduğundan dördüncü jeo-

7.

lojik zamanda hepsi buzullaşmaya uğramışlardır.

Türkiye’nin yüksek kesimlerinde sıcaklığın düşük olmasına bağlı olarak kış aylarında kar yağışı görülür. Yağan karlar yükselti-

(Cevap C)

nin fazla olmasına bağlı olarak uzun süre erimeden yerde kalır.
Buna bağlı olarak ülkemizde kış turizmi gelişmiştir. Yükseltinin
fazla olduğu Erzurum-Kars Yöresi’nde yaz yağışlarına bağlı olarak gür çayırlar oluşur. Bunun sonucunda Erzurum-Kars Yöresi’nde büyükbaş hayvancılık gelişmiştir. Yükseltinin fazla oldu-

Alp-Himalaya sisteminin bir bölümünü oluşturan Toros Dağları,
karstik şekillerin de oluşumunu sağlayan ve eriyebilme özelliğine sahip olan kayaçlardan oluşur. Bu kayaçların başlıcaları; kalker, jips, kaya tuzu, dolomittir. Bu tür kayaçların yaygın olduğu
yerlerde görülen kaynak türü karstik kaynaktır.
(Cevap A)

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

ğu yerler yazın serin olduğundan yaylacılık faaliyetleri gelişmiştir. Dağların yamaçlarına daha fazla yağış düşer. Buna bağlı olarak gür bitki örtüsü ve orman işletmeciliği gelişmiştir. Madencilik faaliyeti jeolojik yapı ile ilgilidir.
(Cevap D)

8.

Karadeniz’de kıyı ile iç kesimler arası iklimin farklı olmasında,
Akdeniz’de ada ve yarımadaların az olmasında, Antalya merkezde demir yolu ulaşımının olmamasında dağların denize paralel uzanması etkilidir. Engebeli arazinin yaygın olduğu yerler-

4.

Ülkemizde kırılma sonucu oluşun horst ve graben oluşumlu dağ-

de yol yapım maliyetleri fazladır. Ege Bölgesi’nde deniz turizmi-

lara Ege Bölgesi’nde rastlanır. Buna göre, sorudaki Yunt Dağı

ne elverişli sürenin uzun olmasında enlem etkilidir.

horsta, Gediz Ovası da grabene örnektir.

(Cevap E)
(Cevap E)

5.

Akdeniz Bölgesi’nde tarım yapılan sürenin uzun olması enlem
9.

nedeniyle bölgenin güneş ışınlarını daha büyük açıyla alması-

Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde dağlar denize paralel uzanır.

dır. Ayrıca güneşli gün sayısının da çok olması bu durumda et-

Bu nedenle bu bölgelerde kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım

kili olmuştur.

geçitlerden sağlanır.
(Cevap B)

(Cevap C)
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10.

Test • 6
15.

Yükselti arttıkça sıcaklık her 200 metrede 1°C azalır. Türkiye’de
ortalama yükselti fazla olduğundan ortalama sıcaklık düşüktür.

11.

Ağrı Dağı
Tendürek Dağı

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

Kula Volkan Tepeleri

Nemrut Dağı
Erciyes Dağı
Melendiz Dağı
Hasan Dağı
Karacadağ
Karacadağ
Karadağ

Süphan Dağı

Ağrı, Süphan, Tendürek, Melendiz, Hasan, Karadağ, Karaca-

Arazinin engebeli olduğu alanlarda gerçek uzaklık ile kuş uçu-

dağ, Nemrut ve Erciyes volkanik oluşumludur. Yıldız Dağları ise

mu uzaklık arasındaki fark fazla, sade görünüme sahip olduğu

kıvrımlı dağlara örnektir.

alanlarda ise fark azdır.

(Cevap D)

(Cevap A)

16.

Peneplen; yeryüzündeki engebelerin çok uzun bir dönemde,
özellikle akarsular ve diğer dış kuvvetler tarafından aşındırılarak

Türkiye’de hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla olması akar-

düzleştirilmesidir. Oluşumu için çok uzun süreye ihtiyaç vardır.

suların; akış hızlarının yüksek olması vb. özellikleri ile ilgilidir.

Türkiye arazisinde bulunan peneplen yer şekilleri geçmiş jeolo-

Ancak akarsularımızın bu özelliği ile Anadolu’nun aktif bir tek-

jik dönemlerde toptan yükseldi ve plato adı verilen yüksek yer-

tonik yapıya sahip olmasının bir ilgisi yoktur.
(Cevap A)

COĞRAFYA SORU BANKASI

12.

lerdeki geniş düzlükler oluştu.
(Cevap A)

17.

Yerkabuğunda meydana gelen geniş alanlı alçalma ve yükselme
hareketlerine “epirojenizma” denir. Ülkemiz IV. zaman başlarında
epirojenik hareketlere maruz kalarak toptan yükselmiştir. Bunun

13.

Mercan Dağları kıvrılma hareketleri sonucu oluşmuştur. Ayrıca

sonucunda;

kırılma ile oluşan dağlar Ege Bölgesi’nde toplanmıştır. Bunlara

İç Anadolu Platoları

örnek olarak; Yund, Bozdağlar, Aydın ve Menteşe Dağları gös-

Akarsu vadileri ve deniz kıyılarındaki taraçalar

terilebilir.

Ege Denizi ve boğazlar (İstanbul–Çanakkale)

(Cevap D)

Akarsu yataklarında derinleşmeler ve boğaz vadiler oluşmuştur.
Ancak Karadeniz ve Toros kıvrım dağları epirojenez değil orojenez sonucunda oluşmuştur.

14.

Fay kaynakları sıcak sulardır. Jeotermal santrallerde elektrik enerjisi üretiminde kullanılırlar. Aynı zamanda seraların ısıtılmasında
da bu sulardan yararlanılır. Bu tür suların çıktığı kaplıcalar önemli birer sağlık turizmi potansiyelidirler. Ancak bu sulardan balıkçı-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

lık alanında ve tarımsal sulamada yararlanıldığı söylenemez.

18.

Açıklamada geçen fay kuşağı, Türkiye’nin kuzeyinden geçen
Kuzey Anadolu Fay Kuşağıdır. Buna göre I. ve IV. merkezler bu
kuşak üzerinde yer alır.
(Cevap D)

(Cevap C)
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1.

Test • 1
5.

Bora Öğretmen Ankara’da görev yapmaktadır. Bu kişi önce Bur-

Dağların kıyıya dik uzandığı yerde yağış miktarı, paralel uzanan

sa’ya (batı) hareket etmiştir. Buradan Pamukkale yani Denizli’ye

yerlere göre azdır. Denizellik etkisi dağların denize dik uzandı-

(güney) yönelmiştir. Buradan da Konya’ya (doğu) yönelmiştir.

ğı yerde daha geniş alanda görülür. Dağların kıyıya paralel uzan-

Daha sonra tekrar Ankara’ya (kuzey) dönmüştür.

dığı yerde kıta sahanlığı dardır ve kıyıda falezler yaygın olarak
görülür.

(Cevap A)

Deniz seviyesinin altında, kıyı çizgisinden itibaren –200 m
derine kadar inen bölüme kıta sahanlığı(Şelf) denir. Şelf, ülkenin su altında kalmış bölümleri sayılır, deniz gerisindeki
karaların eğimine göre alanı değişir. Eğimin fazla olduğu yerlerde kıta sahanlığı dar iken eğimin az olduğu yerlerde ge2.

Türkiye’deki akarsuların eğimleri, akış hızları ve aşındırma güç-

niştir. Örneğin dağların kıyıya yakın ve paralel uzandığı Ak-

leri fazladır. Bu durum ülkemizin yer şekillerinin genelde dağlık

deniz ve Karadeniz kıyılarında dar iken, Ege ve Marmara kı-

olmasından kaynaklanır. Bazı yamaçların da bir duvar gibi çok

yılarında geniştir.

dik olarak yükseldikleri görülür. Böyle yerlere eğim kırıkları de-

Kıta sahanlığı yer şekilleri ile ilgili olan tanımdan başka ulus-

nir. Eğim kırıkları üzerinde bulunan akarsular çağlayanlar yapa-

lararası sularda BM deniz hukuku sözleşmesi ile düzenlenen

rak akar. Eğimin fazla olması aynı zamanda bir akarsuyun den-

hukuki bir konudur. Bu sahadaki, cansız doğal kaynakları

ge profilinden çok uzakta olduğunu gösterir. Akarsuyun herhan-

araştırma, işletme, kullanma ve faydalanma yetkisi kıyı dev-

gi bir kesitinden birim zamanda geçen su miktarına (m3/sn) akım

letine aittir.

veya debi denir. Bir akarsuyun akımı yıl içinde değişebilir. Akar-

(Cevap D)

suyun çekik döneminde akım az, kabarık döneminde fazladır.
Buna göre akım üzerinde iklim şartları ve akarsuya katılan yelenebilir. Bu durumun ise akarsu yatağı üzerinde çağlayanların
bulunması ile ilgisi yoktur.
(Cevap E)

3.

Günümüzde artan nüfusa bağlı olarak su kullanımının artması

COĞRAFYA SORU BANKASI

raltı suları ve kaynaklar gibi başka şartlarında etkili olduğu söy6.

Kıta sahanlığı daha geniş demek sığ kıyılar demektir. Dağların
denize dik olarak uzandığı Ege kıyıları daha sığ olup kıta sahanlığı da daha geniştir.
(Cevap D)

iklim değişmeleri nedeniyle su havzalarının daralması; ülkeler
arası tatlı su kaynaklarının paylaşımının önemini artırmıştır. Dün-

7.

ya genelinde en fazla su sıkıntısı çeken ülkeler Orta Doğu’da

Akarsular eğimin fazla olduğu kuzey kesimlerde çentik vadiler
içinde ve hızlı akmaktadır. Güney kesimlerde ise aynı akarsular

yer almaktadır. Bu konuda Orta Doğu’daki en avantajlı ülke ise

menderesler çizmekte ve birikintiler oluşturmaktadır. Bu durum

Türkiye’dir. Türkiye’nin güneyinde yer alan ülkeler aşırı buhar-

söz konusu yörenin güneyinde yükseltinin ve eğimin azaldığı

laşmadan dolayı büyük su sıkıntısı çekmektedirler. Orta Doğu’da

anlamına gelir. Ancak akarsular her iki bölümde de düzensiz re-

ortak kullanıma açık olan akarsuların en önemlileri; Nil, Fırat,

jime sahip olabilir. Çünkü rejimin düzenli olabilmesi için yer şe-

Dicle ve Asi’dir. Nil Nehri haricinde Orta Doğu’daki sınır aşan

killeri değil, iklim şartları değişmeli. Örneğin, yağış rejiminin de

akarsuların tamamı Türkiye’yi ilgilendirmektedir. Bulgaristan’dan

düzenli olması gerekir. Türkiye akarsuları düzensiz rejime sa-

gelerek Yunanistan ile aramızdaki sınırı çizen Meriç Nehri ise ko-

hiptir.

nunun dışındadır.

(Cevap D)

(Cevap B)

8.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi derince parçalanmış yükseltisi fazla olan platolardan oluşur. Akarsular dar ve derin vadiler içinde

4.

akar. Bu durum akarsulardan tarımda sulama amacıyla yararla-

Türkiye’de kurulan barajlardan genelde; tarımda sulama, içme

nılmasını güçleştirir. Ancak bu tür vadiler baraj yapımına daha

ve kullanma suyu temin etmek ve elektrik enerjisi üretmek ama-

elverişlidir. Yani Fırat Nehri’nin enerji üretim potansiyeli yüksek-

cıyla yararlanılır. Buna göre barajlar elektrik tüketimini değil, üre-

tir. Ayrıca akış hızı ve aşındırma gücü de fazla olduğundan hav-

timini artırır. Ayrıca barajların erozyonu önleme gibi bir amacı

zasında şiddetli erozyona neden olur. Rejimin düzensiz olma-

yoktur. Ancak baraj çevrelerinde piknik alanları vb. rekreasyo-

sında bu durum ile birlikte iklim şartları da etkili olmuştur.

nel faaliyetler yapılır.
(Cevap B)

(Cevap D)
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13.

Doğal afetler, oluşumlarına neden olan etkenlere göre; yer kö-

Doğu Karadeniz, Teke Platosu ve Antalya-Mersin arası (Taşeli

kenli ve iklime bağlı olmak üzere ikiye ayrılır. Örneğin volkaniz-

Platosu) kıyılarının hemen gerisinde yüksek dağ sıraları kıyıya

ma ve deprem yer kökenlidir. Oluşumuna neden olan etkiye,

yakın ve paralel uzanır. Bu yerler dik ve yüksek yamaçlı ayrıca

yerkabuğunun derinliklerinde meydana gelen hareketlerin enerjisi neden olur. Ancak sel ve taşkınlar, kuraklık doğrudan iklim
şartlarının etkisiyle oluşur. Çığ ve heyelan olaylarında ise iklim
şartları ve yer şekilleri etkilidir. Buna bağlı olarak deprem oluşumunda, bölgenin iklim koşullarının etkisinin olduğu söylenemez.

KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 1

derin kıyılara sahiptir. Dolayısıyla dalga ve akıntıların biriktirmesine elverişli değildir. Ayrıca İstanbul ve Çanakkale boğazlarında güçlü akıntılar da biriktirmeye izin vermez. Buna göre, alçak
ve basık kıyıların yaygın olduğu ve dalgaların en fazla biriktirme
yaptığı kıyıların Ege kıyıları oldu söylenebilir.

(Cevap E)

(Cevap D)
14.

Türkiye’deki akarsular; rejimleri düzensiz, debileri (akım) düşük
ve denge profiline uzak oldukları için ulaşıma elverişli değildir.
Son yıllarda rafting gibi turizm faaliyetleri artsa da çok yaygın
olduğu söylenemez. Buna göre Türkiye’deki akarsulardan en

10.

Kolüvyal topraklar, dağlık sahalarda eğimli yamaçlar boyunca

fazla tarımda sulama ve hidroelektrik üretimi amacıyla yararlan-

ufalanan malzemenin dağların eteklerinde birikmesi sonucun-

dığı söylenebilir.

da oluşan topraklardır. Su tutma kapasitesi düşük olan bu top-

(Cevap A)

raklarda genellikle bağcılık ve bahçe tarımı yapılır. Birikinti konileri de dağların eteklerinde bu tür topraklardan oluşan yığınlar-

Teke, Taşeli Platoları ve Göller Yöresi, ülkemizde kalker türü kaKarstik arazi geçirimli olduğundan yüzey suları bakımından fa-

şan, bu yüzden daha ince taneli olan alüvyal topraklardan olu-

kir, yer altı suları bakımından zengindir. Bu yüzden söz konusu

şur. Lös, rüzgârların biriktirdiği çok daha ince taneli, başka bir

yörede yer altı suyu ağının sık ve gür olması karstik arazinin var-

(Cevap B)

Türkiye ortalama yükseltisi oldukça fazla olan bir ülkedir. (1132
m) Engebeli bir yapıya sahip olup yükseltisi batıdan doğuya

COĞRAFYA SORU BANKASI

yaçlardan oluşan karstik arazinin en geniş alan kapladığı yerdir.

ha uzun süre taşınması ve incelip ufalanması sonucunda olu-

toprak türüdür.

11.

15.

dır. Akarsu biriktirme şeklidir. Delta ovaları ise bu toprakların da-

lığı ile ilgilidir. Bitki örtüsünün gür olması zaten sızmayı azaltacağından yer altı sularının beslenmesine engel olur. Fay hatları
ise Ege veya Güney Marmara’da sıcak su kaynaklarının yaygın
olmasını açıklar.
(Cevap B)
16.

Türkiye’de ağaçlandırma gibi erozyonla mücadele çalışmaları
hız kazansa bile erozyonu tamamen önlemeye yetmez. Baraj
göllerinin delta oluşumunu yavaşlatacağı doğrudur. Ancak tüm

doğru gidildikçe artar. Bu duruma bağlı olarak akarsuların ya-

akarsular üzerinde yapılması ve delta oluşumunu tamamen dur-

tak eğimleri ve akış hızları da fazladır. Taşımacılığa elverişli ol-

durması mümkün değildir. Gel-git genliği Türkiye’nin okyanus-

masalar da hidroelektrik enerji potansiyelleri fazla olur. Türki-

lara kıyısı olmadığı için düşüktür. Zamanla artması da beklen-

ye’de akarsular üzerine kurulu olan barajlar sayesinde önemli

mez. Kıyı derinliğinin azalması ise delta oluşumunu güçleştiren

ölçüde hidroelektrik enerji üretilmektedir. Ancak bu özelliğin

bir durum değildir. Türkiye’deki akarsular zamanla denge pro-

akarsuların boyların kısa olması ve rejimlerinin düzensiz olma-

filine yaklaşacak ve daha az alüvyon getirecektir. Çok uzun bir

sı ile ilgisi yoktur.

süreçten sonra da tamamen denge profiline ulaşacak ve delta

(Cevap C)

oluşumu da duracaktır. Bu olay sorudaki yargıya en güçlü kanıtı oluşturur.
(Cevap E)
17.

Seyhan ve Ceyhan: Akdeniz’e

Türkiye’de, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki dağların kıyı-

Fırat ve Dicle: Basra Körfezi’ne

ya paralel uzanması, kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımın güç
olmasına ve ancak geçitler ile yapılmasına neden olmuştur. Bu
geçitlerden Zigana ve Kop Karadeniz kıyılarını; Çubuk, Gülen,
Sertavul ve Belen ise Akdeniz kıyılarını iç kesimlere bağlar. Çubuk geçidi Antalya ile Göller Yöresi arasındadır. Gülek Geçidi
ve Belen Geçidi ise Adana Bölümü’nü iç kesimlere bağlar. Soruda verilen Silifke’yi Karaman’a ve Konya’ya bağlayan geçit ise

KAPLAN AKADEMİ

12

Büyük ve Küçük Menderes: Ege Denizi’ne

Sertavul’dur.

Kızılırmak ve Yeşilırmak: Karadeniz’e döküldükleri için açık
havzalardır.
Aras ve Kura ırmakları ise, Türkiye sınırlarının dışına çıkarak
Hazar Gölü’ne dökülürler. Bu yüzden kapalı havzadır.
Eğer bir akarsu denize ulaşabiliyorsa açık havza; denize ulaşamadan kuruyorsa veya bir gölde sona eriyorsa kapalı havzalıdır.
(Cevap D)

(Cevap D)
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6.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Kaçkar Dağları Türkiye’nin

Fiyort tipi kıyılar, deniz kıyısındaki buzul vadilerinin iç kesimleri-

dördüncü yüksek dağıdır. Bu nedenle üzerinde kalıcı karlara ya-

ne doğru denizin ilerlemesi sonucunda oluşmuştur. Buzul göl-

ni buzullara rastlanır. Yıldız, Canik, Menteşe ve Bozdağların yük-

leri ise buzulların açtığı çukurların zamanla suyla dolması sonu-

seltileri az olduğundan buzullara rastlanmaz.

cunda oluşur. Türkiye’nin yükseltisi fazla olan dağlarında buzul
aşındırması ve buna bağlı olarak buzul göllerine rastlanır. An-

(Cevap B)

cak bu buzullar hiçbir zaman deniz seviyesine kadar inemediğinden fiyort tipi kıyılara Türkiye’de rastlanmaz. Her ikisi de temelde buzul aşındırmasıyla oluşmuştur. Bu yüzden farklı buzul
faaliyetinin etkili olduğu söylenemez. Ayrıca “yarımada şeklin2.

deki ülkelerde fiyort tipi kıyı görülmez” demek de doğru değil-

Türkiye’de tropikal meyvelerden olan muz ve kivi gibi ürünlerin

dir. Örneğin en belirgin fiyortların görüldüğü İsveç ve Norveç gi-

tarımı yapılabilmektedir. Ayrıca ülkemizde çok sayıda kış turiz-

bi ülkeler İskandinav Yarımadası üzerinde yer alır.

mi yapılabilen yüksek ve karlı dağlar ile kayak tesisleri de mev-

(Cevap B)

cuttur. Ancak ülkemizdeki akarsulardan ulaşımda yararlanılamaz. Bu yüzden Tuna Nehri üzerindeki uluslararası yük ve yol-

7.

cu taşımacılığı yapılan ulaşım faaliyetine ülkemiz akarsularında

Eğer bir akarsuyun kaynak kısmı ile ağız kısmı arasındaki yükselti farkı fazla ise o akarsu denge profilinden uzaktır. Türkiye’de

rastlanamaz. Ayrıca Türkiye’nin tarihi eser ve deniz turizmi im-

yer şekillerindeki ortalama yükselti ve engebe fazladır. Bu yüz-

kanlarının çok fazla olduğunu ve Antalya’nın Kaş kıyılarının da

den ülkemiz akarsuları genelde denge profilinden uzaktır. An-

dalmaçya kıyı tipi örneği olduğunu söyleyebiliriz.

cak Kıyı Ege ve Marmara’da yükselti az olduğundan, buradaki
(Cevap C)

akarsuların denge profiline daha yakın olduğu söylenebilir.
(Cevap A)
8.

Türkiye’nin Doğu ve Batı Karadeniz kıyı kuşağında dağlar kıyıya çok yakın ve paralel olarak uzanır. Bu yüzden akarsuların
menderesler yaparak akmaları beklenemez. Menderes, eğimin
az olduğu yerlerde görülür.
(Cevap B)

su ve organizma bulunan canlı bir örtüdür. Toprak oluşumunda

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

en önemli etkenler; seçenekler arasında yer alan, ilkim şartları,
doğal bitki örtüsü ve ana kayacın cinsidir. Toprak türlerinin farklı olması, bu faktörlerin de çeşitli olduğunu kanıtlar. Ayrıca iklim
şartlarının çeşitliliği tarım ürünlerini de doğrudan etkileyecektir.
Oysaki yer altı kaynakları ve madenlerin toprak örtüsü ile ilgili
olduğu söylenemez.
(Cevap D)
9.

4.

Toprak; kayaçların ayrışması sonucunda oluşmuş içinde hava,

Delta, bir akarsuyun taşıdığı alüvyonlar ile denizi doldurmasıdır.
Denizden kazanılmış arazilerdir. Oldukça verimli tarım alanları-

Delta ovasının genişlemesi, akarsuların her yıl tonlarca alüvyon

dır. Delta ovasının oluşabilmesi için kıyıda derinliğin fazla olma-

getirdiği anlamına gelir. Denge profiline yaklaşan bir akarsuyun

ması (sığ) ve güçlü dalga-akıntıların etkili olmaması gereklidir.

akış hızı ve aşındırma gücü azalır. Bu da daha az alüvyon geti-

Ayrıca akarsu bol alüvyon taşımalıdır. Bu da havzası boyunca

receği anlamına gelir. Oysaki soruda deltaların genişlediğinden

erozyon olayının şiddetli olduğunu gösterir. Ancak delta oluşa-

bahsedilmektedir. Bu duruma göre, Türkiye’de şiddetli bir eroz-

bilmesi için çözünebilen kayaçların havza üzerinde bulunması

yon görüldüğü ve bu sürecin devam ettiği sonucuna ulaşılır.

gerekli değildir. Ayrıca bu durum kayaçların çözünerek suya ka-

Eğer ağaçlandırma çalışmaları hız kazanmış olsaydı erozyon

rışmasına ve delta oluşumunun yavaşlamasına yol açar.

azalırdı. Dalga - akıntılar ve gel-git genliğinin yüksek olması da

(Cevap E)

delta oluşumunu engelleyen bir durumdur.
(Cevap B)

10.

Yer şekillerinin çoğu III. ve IV. zamanda oluşan Türkiye genç oluşumlu bir ülkedir. Bu yüzden yer şekilleri fazla aşınmamıştır. Yük-

5.

selti ve engebe fazladır. Dolayısıyla akarsuların kaynak kısmı ile

Türkiye’de özellikle kapalı havzalarda oluşan ve yüzeyden akı-

ağız kısmı arasındaki yükselti farkı fazla; yani akarsularımız den-

şı (gideğen) olmayan Burdur Gölü ve Tuz Gölü’nün suları acı,

ge profilinden uzaktır. Bu durum üzerinde akarsuların özellikle

tuzludur. Açık havza göllerinde ise sular yüzeyden boşaldığı için

derine aşındırmasının az olduğunun etkili olduğu söylenemez.

madensel tuz oranı düşüktür, buna bağlı olarak da tatlı sulardır.

Zaten Türkiye’nin akarsuları denge profilinden uzak oldukları

Örneğin, Manyas ve Ulubat gölleri bir akarsu ile sularını Marma-

için çok fazla derine aşındırma yaparlar.

ra Denizi’ne boşaltır. Yine Beyşehir ve Eğirdir gölleri de yer altı
ve yer üstü gideğenleri ile fazlalık sularını boşaltır. Bu tür gölle-

Türkiye’de kuşuçuşu uzunluğun en fazla olduğu kıyılar Ka-

rin suları tatlı olur. Tarımda sulama amaçlı kullanılır. Ayrıca tatlı

radeniz, gerçek uzunluğun en fazla olduğu kıyılar ise Ege kı-

su balıkçılığına da elverişlidir.

yılarıdır.
(Cevap D)

(Cevap B)
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16.

Soruda açıklandığı gibi akarsular yeryüzünü uzunca bir sürede

Dalgaların biriktirme yaptığı kıyılar, sığ kıyılardır. Bu yüzden eğer

gerçekleşse de sürekli olarak aşındırılar. Bu yüzden insanların

güçlü bir akarsu bulunuyorsa bu kıyılar delta oluşumlarına da

bu süreci yaşamları boyunca gözlemleyebilmesi mümkün de-

rastlanır. Lagün, kıyı oku ve kıyı kordonu zaten dalga biriktirme

ğildir. Ancak kanıtlara göre yorumlar yapılabilir. Ayrıca dış kuvvetlerin bazı yer şekillerini de kısa sürede oluşturdukları söylenebilir. Dolayısıyla iç kuvvetlere göre daha uzun sürede yer şekillerini oluşturdukları söylenemez.
Denge Profiline ulaşan bir akarsuyun;

KAPLAN AKADEMİ

11.

Test • 2

şekilleridir. Ancak falez dalga aşındırma şeklidir. Falezlerin bulunduğu kıyılar dik, yüksek yamaçlı ve derin kıyılardır. Bu tür kıyılarda dalgalar biriktirme değil aşındırma yapar.
(Cevap A)

Yatak eğimi azalmıştır.
Akış hızı yavaşlamıştır.

17.

Aşındırma gücü azalmıştır.

Akımında birden fazla yükselme ve çekilme olan akarsulara “karma rejimli akarsular” adı verilir. Bu tür akarsular genelde uzun

Biriktirmesi artmıştır.

boylu olur ve birden fazla iklim bölgesinden geçer. Ülkemizde-

Enerji potansiyeli azalmıştır.

ki Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Fırat ve Dicle gibi büyük akar-

Üzerinde ulaşım ve taşımacılık yapılabilir.

sular karma rejimlidir. Bu akarsulara önemli miktarda yan kol-

Türkiye’deki akarsular henüz denge profiline ulaşamamış-

larda katılabilir. Ancak karma rejimli akarsuların ulaşım ve taşı-

lardır. Bu durum, Türkiye’nin yeryüzü şekillerin yakın bir je-

macılığa elverişli oldukları söylenemez. Bunun için akarsuyun

olojik zamanda oluşmasıyla ilgilidir.

rejiminin düzenli olması gerekir. Zaten Türkiye’deki akarsuların

(Cevap D)

hiç birinden ulaşımda yararlanılamaz.
(Cevap D)

12.

Türkiye’nin büyük gölleri genellikle tektonik kökenlidir. Yer kamesi sonucunda meydana gelen tektonik göllere Tuz Gölü örnek olarak gösterilebilir. Bunun dışında Türkiye’de farklı doğal
olayların etkisiyle oluşmuş set gölleri de vardır.
(Cevap C)

13.

Eriyebilen kayaçtan kastedilen karstik arazidir. Türkiye’de karstik arazinin en geniş alan kapladığı yer ise Akdeniz Bölgesi’nin
özellikle Antalya Bölümü’dür. Bu bölümde yer alan ırmaklardan

COĞRAFYA SORU BANKASI

buğu hareketleri sırasında oluşan çukur alanlarda suların birik-

18.

Tuz Gölü bir kapalı havzadır. Bulunduğu yörenin yıllık toplam
yağış miktarı ise çok azdır. Aşırı sıcak ve kurak geçtiği için her
yaz mevsiminde iyice küçülür ve adeta kuruyacak hale gelir. Fakat daha sonra yağış ve kar erimeleriyle tekrar yüzeyi genişler.
Göl çanağının derinliği de fazla değildir. En derin yeri birkaç m’yi
geçmez. Buharlaşma şartları, gölü besleyen akarsuların getirdiği su miktarı ve gölün derinliği gibi faktörlerden dolayı sularının kapladığı alanın mevsimler arasında en fazla Tuz Gölü’nde
farklı olduğu söylenebilir.
(Cevap A)

biri olan Göksu Nehri, Taşeli platosunu parçalayarak, Silifke Deltası üzerinden denize ulaşır. Havzası boyunca da karstik arazinin varlığına bağlı olarak kimyasal aşındırma yapar.
(Cevap E)
19.

Karstik arazi denilince ilk önce akla Akdeniz Bölgesi ve Antalya
Bölümü gelir. Karstik kaynak ise bir yeraltı su kaynağıdır. Bu tür

14.

Aslında soruda verilen akarsuların tamamı ülkelerarası sulardır.

kaynaklar ile beslendiği için havzasında yaz kuraklığı olmasına

Ancak bu soruda akarsuyun sınırı belirlemesi istenmiştir. Ülke-

rağmen daha düzenli bir rejime sahip olan akarsu da Manavgat

mizde doğduktan sonra Fırat Nehri Suriye’ye, Dicle Nehri Irak’a,

çayıdır.

Çoruh Nehri de Gürcistan’a geçer. Ancak bu ülkeler ile olan sı-

(Cevap E)

nırımızı çizmez. Aras Nehri Ermenistan, Meriç Nehri de Yunanistan ile sınırlarımız boyunca, sınır çizgisine paralel bir şekilde uzanır.
(Cevap C)
Türkiye’de en az etkiye sahip olan dış kuvvet buzullardır. Çünkü Türkiye bir orta kuşak ülkesidir. Eğer kutba yakın bir ülke olsaydı, Türkiye’de buzul aşındırma ve biriktirme şekillerine daha
çok rastlanırdı. Fakat Türkiye’de yalnızca dağlık alanların yüksek kesimlerinde buzullara rastlanır. Bu yüzden buzulların etki
alanlarını belirleyen bir bölge sınıflandırması yapılsa daha kü-

KAPLAN AKADEMİ

20.
15.

çük bir yüz ölçüme sahip olur.

Mağaralar özellikle karstik arazilerde yaygındır. Yeraltı sularının
aşındırmasıyla oluşmuştur. Bozkır doğal bitki örtüsü ise karasal
iklimin bir sonucudur. Bu iki unsurun akarsular ile ilgisi yoktur.
Oysa ki vadiler doğrudan akarsu aşındırmasıdır. Alüvyal topraklar ise akarsuların başka yerlerden aşındırarak taşıdıkları ve eğimin azaldığı yerlerde biriktirdiği toprak türüdür. Buna göre vadiler ve alüvyal toprakların yaygın olması akarsuların etkili olduğunun göstergesidir.

(Cevap C)

(Cevap B)
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1.

Test • 3
6.

Kıyıya yakın bir ada dalgaların ve akıntıların biriktirdiği malze-

Bafra Ovası; Kızılırmak, Çukurova; Seyhan ve Ceyhan, Silifke

meler ile karaya bağlanır ve yarım adaya dönüşür. Bu tür yer şe-

Ovası; Göksu, Gediz Ovası ise Gediz Nehri’nin biriktirmesiyle

killerine “tombolo” adı verilir.

oluşmuştur. Buna göre Bafra, Çukurova, Silifke, Gediz, Büyük
ve Küçük Menderes, Çarşamba ve Bakırçay Türkiye’de yer alan

MARMARA DENİZİ

delta ovalarıdır. Bursa ovası ise tektonik oluşumludur.
(Cevap C)

Kapıdağ Yarımadası

Erdek
Körfezi

Bandırma
Körfezi

7.

Mersin, Konya, Sivas ve Çankırı’da karstik arazi fazla olduğundan karstik şekiller yaygındır. Rize’de yağış fazla olduğundan

Tombolo oluşabilmesi için kıyının sığ olması dalga-akıntıların

toprakta yıkanma fazladır. Bu nedenle toprakta tuz, kireç, alçı

aşındırıcı etkisinin bulunmaması ve gel-git olayının etkili olma-

gibi malzeme azdır.

ması gerekir. Marmara Denizi’nin güney kıyılarındaki Kapıdağ

(Cevap D)

Yarımadası bu şekilde oluşmuş bir tombolodur.
(Cevap A)
2.

Peribacaları volkanik arazi üzerinde oluşan yer şekilleridir. Sel

8.

sularının aşındırmasıyla oluşmuştur. Sağanak yağışlar sonucun-

• I nolu alan Çukurova’dır; akarsuların taşıyıp biriktirdiği ve-

da oluşan sel sularının bir yüzey boyunca akması için arazinin

rimli alüvyal topraklardan oluşur.

eğimli ve bitki örtüsünün de cılız olması gerekir. Bu açıklamala-

• II nolu alan Teke Platosu’dur; kalker ana kaya üzerinde olu-

ra göre volkanik arazi (kayaç türü) ve sel suları (sağanak ya-

şan kırmızı renkli topraklardan oluşur.

ğış-eğim- bitki örtüsü) sonucunda peribacalarının oluştuğunu,

• V nolu alan Doğu Karadeniz kıyı kesimidir; yıkanmanın faz-

yer altı sularının ise bu olayda etkili olmadığını söyleyebiliriz.

güp’te görülür. Peri bacalarında çeşitli dinlere ait kalıntılar yer
alır. Bu nedenle peri bacaları UNESCO’nun Dünya Mirası Listesine hem kültürel hem doğal değer olarak girmiştir.
(Cevap A)
3.

Karadeniz Bölgesi’nde yer şekilleri engebeli, Ege’de ise sade
görünümlüdür. Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde akarsu

la olduğu topraklardan oluşur.

COĞRAFYA SORU BANKASI

Türkiye’de peribacaları Nevşehir, Amanos, Göreme ve Ür-

Haritada işaretlenen yerlerden;

• IV nolu alan Kars-Ardahan Platosu’dur; yazları yağışlı karasal iklim koşullarında yetişen çayır örtüsü altında oluşan topraklara (çernezyom) sahiptir.
Ancak harita üzerinde işaretlenen III nolu alan (Tuz Gölü) çevresi toprakları hakkında bu soruda bir açıklama bulunmamaktadır. Bu yerin topraklarında tuz oranı yüksek olduğu için tarımsal verim düşüktür.
(Cevap C)

yatak eğimi fazla olur. Yatak eğiminin fazla olduğu yerlerde akarsu derine aşındırma yapar. Eğimin az olduğu yerlerde ise yana
doğru aşındırma yapar. Derine doğru aşındırmanın olduğu yerlerde çentik vadi, yana doğru aşındırmanın olduğu yerlerde ta-

9.

banlı vadi oluşur.
(Cevap C)
4.

Türkiye toprakları yakın jeolojik dönemlerde oluştuğundan akarsuları denge profiline ulaşmamıştır. Akarsular aşındırma faaliyetlerini en fazla genç dönemlerinde yaparlar. Ülkemizde yer alan
akarsular genç oluşumlu olduğundan aşındırmaları fazladır. Aşındırmanın en az olduğu dönem akarsuyun deniz seviyesine ya-

Karadeniz ve Akdeniz’de dağlar denize paralel uzanır. Ege’de

ni denge profiline ulaştığı dönemdir.

ise dik uzanır. Dağların denize paralel uzandığı yerde falez oluşumu fazla, dik uzandığı yerde ise azdır. Dağların kıyıya dik uzan-

(Cevap B)

dığı yerlerde sadece yarımadaların burun kısmında yükseltisi
5.

fazla olmayan falezler oluşur.

Polye; dolin ve uvala gibi farklı boyutlardaki karstik erime çukur-

(Cevap A)

larının birleşmesiyle oluşan, genişlikleri 20-30 km’ye kadar ulaşabilen karstik ovalardır. Türkiye’deki başlıca polyeler; Kestel,
Bozova, Elmalı, Muğla ve Gembos ovalarıdır. Çukurova ise, çöküntü alanlarında Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin getirdiği alüv-

10.

yonların birikmesi ve kıyıyı doldurması ile oluşmuş Türkiye’nin

Türkiye’deki Heyelan set gölleri; Abant, Sera, Tortum ve Yedigöller’dir. Köyceğiz Gölü: Akarsuların taşıdığı malzemeyi bir va-

en büyük delta ovasıdır.

dinin önünde biriktirmesiyle oluşan alüvyal set gölüdür.
(Cevap D)

(Cevap A)
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15.

Akdeniz iklimin görüldüğü yerlerde oluşan toprak türü terra-ros-

Falez dağların kıyıya yakın ve paralel uzandığı yerlerde görülen

sadır. Terra-rossa yüksek sıcaklık ve yağışın etkisiyle oksitlenir.

dik yamaçlı, yüksek kıyılardır. Oysaki Ege kıyıları sade görünüm-

Oksitlenmeye bağlı olarak bu toprakların renkleri kırmızıdır.

lüdür ve falezlere az rastlanır.

Laterit topraklar; Ekvatoral Bölge’deki yağmur ormanları örtüsü altında oluşur. Verimsizdir.
Lös topraklar; Rüzgârın taşıyıp biriktirdiği topraklardır.
Çernozyom; Kara topraklar olarak bilinir. Erzurum – Kars Yöresi’nin topraklarıdır. Humusca zengindir.

KAPLAN AKADEMİ

11.

Test • 3

(Cevap D)

16.

Manyas Gölü oluşum itibariyle tektonik göldür.
Bafa → Alüvyal Set Gölü

Vertisol; killi – kireçli topraklardır.

Mogan → Alüvyal Set Gölü

(Cevap C)

Köyceğiz → Alüvyal Set Gölü
Terkos → Kıyı Set Gölü’dür.
(Cevap A)

12.

17.

Çorak topraklardan kastedilen verimsiz olan kurak bölge topraklarıdır. Bu topraklarda yıkanmanın az olmasına bağlı olarak

I nolu yerde Kapıdağ Yarımadası

tuz ve kireç birikimi fazladır. Türkiye’de yağışın en az görüldü-

II nolu yerde Sinop Yarımadası

ğü bölge İç Anadolu’dur. Bölgede yağışın az olmasına bağlı ola-

III nolu yerde Obruk Platosu

rak çorak topraklar geniş yer kaplar. Özellikle Tuz Gölü ve çev-

IV nolu yerde Harran Ovası

(Cevap B)

COĞRAFYA SORU BANKASI

resinde bu topraklar daha fazladır.

13.

Taşeli Platosu Antalya – Mersin arasında yer alır.

V nolu yerde ise Teke Platosu yer alır.
Türkiye’de düzlük arazinin ve platoların en geniş yer kapladığı bölge İç Anadolu Bölgesi’dir.
(Cevap E)

18.

Türkiye’nin en güneyinden en kuzeyine doğru kıyı kesimi boyunca gidildiğinde; tuzluluk oranı, güneşlenme süresi, deniz

Sanayi ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde yer alan körfezlerde

ürünleri üretimi, nüfus yoğunluğu vb. özellikler değişir. Ancak

kirlenme fazla, az olduğu yerlerde ise kirlenme azdır. Edremit,

gel-git genliğinde önemli bir değişiklik gözlenmez. Çünkü Tür-

Saros, Gökova ve Güllük Körfezi’nde nüfus ve sanayileşme az-

kiye kıyıları genelinde gel-git genliği düşüktür.

dır. Bu nedenle bu körfezlerde kirlenme azdır. İzmir Körfezi’nde

(Cevap A)

ise sanayileşme ve nüfus fazladır.
(Cevap E)
19.

Türkiye’deki yüksek dağların zirvelerinde takke buzullara rastlanır.
Türkiye önemli deniz ve tarihi eser turizmi potansiyeline sahiptir.
Çay, pirinç gibi tarım ürünleri Türkiye’de yetiştirilebilmektedir.

Delta akarsu biriktirme, haliç ise dalga-akıntı aşındırma şeklidir.

Antalya’nın Kaş ilçesi kıyılarında dalmaçya kıyı tipine rastlanır.

Aslında kıyılarda oluşan bu iki yer şekli birbirlerine tam zıt bir

Ancak Türkiye’de fiyort kıyı tipi görülmez. Fiyort kıyılar kutupla-

oluşum gösterirler. Çünkü delta oluşumunda akarsuyun kıyıda

ra yakın ülkelerde görülür.

yaptığı alüvyon birikintilerinin dağılmaması için gel-git olayı etkili olmamalı; haliç oluşumunda ise dalga-akıntıların kıyıdaki bir
vadinin iç kesimlerine doğru aşındırma yapabilmesi için gel-git
olayı etkili olmalıdır. Buna göre, haliç ve delta yer şekillerinin bulunduğu kıyıların gel-git genliği bakımından farklı oldukları söylenebilir.
Türkiye’deki delta ovalarının varlığı, Türkiye kıyılarında gel-

KAPLAN AKADEMİ

14.

(Cevap C)

20.

Haritaya göre, Türkiye’de en fazla güneşleme süresi Akdeniz ve
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde iken, en az Doğu Karadeniz
Bölümü’ndedir. Bu durum üzerinde Doğu Karadeniz Bölümü’nde bulutluluk oranının fazla olması rol oynar.

git olayının etkili olmadığının kanıtıdır.

(Cevap C)

(Cevap B)
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1.

Test • 4
6.

Sultan Sazlığı ise İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kayseri il sınırları

Erozyon; yüzeydeki toprağın akarsu ve rüzgârlar tarafından bir

içinde; Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin oluşturduğu üç-

yerden başka bir yere taşınmasıdır. Erozyon sonucu çeşitli so-

gen içerisinde bulunmaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası

runlar ortaya çıkar. Bunlar:

öneme sahip bir sulak alandır. Her yıl Afrika - Avrupa - Asya ara-

• toprak kalınlığının azalması

sında göç eden göçmen kuşların göç yollarının kesişim nokta-

• toprağın verimsizleşmesi

sında bulunur.

• barajların kısa sürede dolması

(Cevap D)

• çayır ve meraların azalması
• tarımsal üretim ve verimin azalması
• kullanılabilir toprağın azalması

2.

Erozyon olayı sonucu delta alanları genişler. Ancak, delta alan-

Ortalama yükselti, Türkiye’deki sıcaklık dağılışını etkiler fakat

ları verimli araziler olduğundan delta alanlarının genişlemesi

ışınlarının geliş açısını etkilemez. Seçeneklere göre; Türkiye’nin;

erozyonun olumlu sonuçlarındandır.

• Güneyine güneş ışınlarının dik gelmesi; enleme

(Cevap C)

• Yaz mevsiminde güneş ışınlarının dik gelmesi; mevsim
lere
• Güney yamaçlara güneş ışınlarının dik gelmesi; bakıya
• Öğlen vakti güneş ışınlarının dik gelmesi; günlük harekete

7.

bağlıdır.

Herhangi bir gideğeni olmayan Tuz Gölü, Van Gölü gibi göllerin suları acı ve tuzlu, gideğeni olan Beyşehir ve Eğirdir Gölü gi-

(Cevap E)

bi göllerin suları ise tatlıdır. C seçeneğinde verilen gölün gideğeni olmadığından suları acı ve tuzlu, diğer göllerin suları ise

Teke ve Taşeli Platolarında karstik arazi fazladır. Karstik arazinin
fazla olduğu yerlerde tuz, kireç, alçı, jips gibi çözünebilen malzeme fazla olur. Tuz kireç gibi malzemenin fazla olduğu yerlerde toprak verimsizdir. Teke ve Taşeli Platolarında toprak verimsiz ve yer şekilleri engebeli olduğundan nüfus azdır. Bu platolarda tarım gelişmediğinden alternatif olarak kıl keçisi yetiştiriciliği gelişmiştir.

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

tatlıdır.
Göller Yöresi’nde yer alan Beyşehir Gölü’nün yüzeyden bir
gideğeni bulunmaz. Buna rağmen suları tatlıdır. Bu durum
Beyşehir Gölü’nün alttan bir gideğeni olması ve yeraltı suları ile bağlantılarının olması ile açıklanır.
(Cevap C

(Cevap E)
8.
4.

Kırgıbayır; yarı kurak yörelerde sel sularının bitki örtüsü yönünden zayıf olan eğimli yamaçları aşındırmaları sonucu oluşan ya-

Şekilde gösterildiği gibi Türkiye’deki dağların güney yamaçları

rıntılı arazilerdir. Bu arazilerin yaygın olarak bulunduğu yöreler-

güneş ışınlarını daha dik alır. Buna bağlı olarak, güney yamaç-

de iklim yarı kurak olduğundan bitki örtüsü cılızdır.

ta;

(Cevap C)

• Yerleşme faaliyetleri yoğundur.
• Tarım ürünleri daha erken olgunlaşır.
• Kalıcı kar sınırı daha yüksektir.
• Sıcaklık ortalaması daha yüksektir. Bu yüzden, buzulların
etki alanının geniş olduğu söylenemez.
(Cevap C)
9.

Dalmaçya kıyı tipi, kıyıya paralel uzanan dağ sıralarının deniz
sularının işgaline uğramasıyla oluşur. Türkiye’de dalmaçya tipi

5.

kıyı D seçeneğinde verilen işaretli alanda görülür. Burada gös-

Türkiye’de özellikle Kars ve Ardahan Platolarının yüksek kesim-

terilen yer Antalya–Kaş kıyılarıdır.

lerinde Orta Kuşak karasal iklimin yaşamasına bağlı olarak doğal bitki örtüsü çayırlardır. Bu alanların en önemli toprak türü

Türkiye’de fiyort ve Skyer tipi kıyılara rastlanmaz. Bu kıyı tip-

çernezyomlardır. Bu platolardaki çayırlar kurudukça toprağa hu-

leri buzul hareketleri sonucu oluşur. Türkiye Ekvator’a yakın

mus olarak karışır. Humus miktarı bakımından zengin oldukları

olduğundan buzullar deniz seviyesinde etkili olmamıştır. Bu-

için bu topraklara kara topraklar da denir. Tarımsal verim değe-

zul yer şekilleri sadece Ağrı, Süphan, Erciyes, Kaçkar, buzul

ri en yüksek olan zonal topraklardır.

gibi yüksek dağların zirvelerine yakın yerlerde görülür.
(Cevap D)

(Cevap D)
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10.

Test • 4
15.

Bir yerde etkili olan iklim ve yer şekilleri şartları o yerin;

şelaledirler.

Ancak yer altı kaynakları iklim şartları ile değil, yer yapısı (jeolojik yapı) ile ilgilidir.
(Cevap E)

11.

KAPLAN AKADEMİ

konut tipini, akarsu rejimini, tarım ürünlerini, doğal bitki örtüsünü etkiler.

Düden, Muradiye, Kurşunlu, Tortum görseldekine benzer birer

Akarsuyun oluşturduğu alüvyal kesite baktığımızda kış ve ilkbahar mevsiminde iri malzemenin, yaz ve sonbahar mevsiminde
ise ince malzemenin biriktiğini görmekteyiz. Akarsuyun iri malzeme taşıyabilmesi için akış hızının fazla, ince malzeme taşıma-

Ancak, Kuş Gölü olarak da bilinen Manyas ise bir göldür. Şela-

sı için ise akış hızının düşük olması gerekir. E seçeneğinde ve-

le ya da çağlayan değildir. Çok yüksekten şelaleler yaparak akan

rilen grafikte kış ve ilkbahar aylarında akım fazla, yaz ve sonba-

akarsuların çarptıkları yeri oyması ile dev kazanı denilen çukur-

har aylarında ise akım düşüktür.

lar oluşur.
(Cevap E)

Aşağıdaki şekillerde delta ve haliç oluşumu gösterilmiştir.

Türkiye’deki akarsuların ağız kısımlarında delta, Avrupa’daki
akarsuların ağız kısımlarında ise haliç bulunur. Haliç ve delta birbirlerine zıt şekillerdir. Çünkü delta oluşabilmesi için gelgit etki-

COĞRAFYA SORU BANKASI

12.

(Cevap D)

16.

Malatya, Muş, Elazığ ve Iğdır ovaları Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Ortalama yükseltileri fazladır. Oysa ki Marmara Bölgesi sınırlarında yer alan Adapazarı (Sakarya) Ovası deniz seviyesindedir. Diğerlerine oranla yükseltisi daha azdır.
(Cevap B)

li olmamalı, haliç oluşabilmesi için mutlaka gelgit etkili olmalıdır. Buna göre, Türkiye’deki akarsuların delta ovası oluşturması, gelgit olayının etkili olmadığının (gel-git genliği düşük) kanıtıdır.

17.

Türkiye’de buzullaşmaya uğramış yerler; Batı Anadolu’da 22002400 m’ye, Karadeniz’de denize dönük yamaçlarda 2500 m’ye,

(Cevap A)

İç ve Doğu Anadolu’da ise karasallığa bağlı olarak 3000-3200
m’ye kadar olan yükseklikteki yerlerdir.
Buzul şekillerinin görüldüğü başlıca dağlarımız;
13.

Fırtına iklim kökenli bir afet türüdür. Buna göre fırtına oluşumu-

• Toroslarda; Bey Dağları, Bolkar, Aladağ ve Sultan Dağları

nu insanların engellemesi beklenemez. Ancak çığ, heyelan, eroz-

• Doğu Karadeniz’de; Kaçkar, Giresun, Kop, Mescit ve Yalnız-

yon ve sel olaylarına insanların ağaçlandırma vb. tedbirlerle en-

çam Dağları

gel olabileceği söylenebilir.

• İç Anadolu’da; Erciyes

(Cevap C)

• Batı Anadolu’da; Uludağ’dır.

14.

Ovaların yükseltilerinin farklı olması tarımda makine kullanımını
etkilemez. Çünkü yükseltisi ne olursa olsun ovaların tamamı düz
alanlardır, yer şekli olarak makine kullanımına uygundur. Ancak
yükseltilerin farklı olması; iklim şartlarının ve dolayısıyla tarım
ürünlerinin cinsi ve hasat zamanlarının farklı olmasını etkileye-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

18.

Türkiye’de yağış rejimi en düzenli olan bölge Karadeniz’dir. Her
mevsim bol yağış alması bölgedeki akarsuların yıl içinde taşıdıkları su miktarının fazla değişmemesine neden olur.

cektir.

(Cevap C)

(Cevap D)
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1.

Test • 5

Denize paralel uzanan dağların daha sonra deniz ilerlemesi so-

4.

nucunda sular altında kalmasıyla; dağların zirveleri kıyıya paralel uzanan adalara dönüşür. Bu tür kıyı tipine “Dalmaçya kıyı tipi” denir. Ülkemizde bu tür kıyılara Kaş-Finike arasında rastlanır.
Türkiye’de, Dalmaçya, Ria, Limanlı, Enine ve Boyuna kıyı tipleri görülür. Ancak Fiyord ve Haliçli kıyı tipleri görülmez. Fi-

			

yord kıyı tipi, deniz kıyısında buzul vadilerinin bulunmaması

Yukarıdaki şekilde bir delta ovası oluşumu gösterilmiştir. Delta

(matematik konum) ile ilgilidir. Haliçli kıyı tipi ise özel konum

ovaları deniz kıyısında oluşur. Oysaki Konya, Muş, Erzurum ve

ile ilgilidir.

Kestel ovalarının denize kıyısı yoktur. Çukurova ise Türkiye’nin

(Cevap C)

en büyük delta ovasıdır. Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının birlikte
taşıdıkları alüvyonları Adana(İskenderun körfezi) kıyılarında biriktirmesi ve denizi doldurması sonucunda oluşmuştur.
(Cevap D)

2.

Heyelan olayının oluşabilmesi üzerinde; yağış miktarının bol olması ve karların erimesiyle toprağın suyla doygun hale gelmesi, tabakaların killi yapıda olması ve eğim yönüne paralel olarak
5.

uzanması ile yer şekillerindeki eğim ve engebenin fazla olması

yileşmiş kentlerimizde görülmesi beklenir. Oysaki Sivas kentin-

da heyelan olasılığı daha zayıftır.
(Cevap C)

COĞRAFYA SORU BANKASI

gibi şartlar etkilidir. Haritada işaretlenen yerlerden Tuz Gölü çevresinde bulunan III nolu yer ise daha düzdür. Buna bağlı olarak

Soru öncülünde tarif edilen “Londra tipi hava kirliliğinin” sanade sanayi gelişmemiştir. Seçenekler arasında yer şekillerindeki
engebe ve yükselti en fazla olan dolayısıyla ulaşımın en geri kaldığı kent Sivas’tır. Bu yüzden bu tip bir hava kirliliğinin Sivas’ta
yaşanması beklenemez.
(Cevap E)

6.

Adana Bölümü’nde Türkiye’nin en büyük delta ovası olan Çukurova yer alır. Bu durum bölümde tarım alanlarının daha geniş

3.

ve verimli olmasına neden olmuştur. Ayrıca Antalya Bölümü’n-

Ülkemizdeki başlıca delta ovaları Karadeniz kıyısında oluşan

de yer şekilleri daha engebelidir. Bu durum ise ulaşımı güçleş-

Çarşamba, Bafra ve Sakarya, Marmara Denizi kıyısında oluşan

tirmiştir. Dolayısıyla soruda açıklanan durumun ortaya çıkması

Susurluk, Ege Denizi kıyısında oluşan Bakırçay, Gediz, Küçük

yer şekilleri ile ilgilidir. Ayrıca her iki bölümün iklim şartları (sı-

ve Büyük Menderes ile Akdeniz kıyısında oluşan Silifke ve Çu-

caklık ve yağış ortalaması) ile bitki örtüsü benzerdir.

kurova deltalarıdır. Seçeneklerde bulunan Develi (Kayseri) Ova-

(Cevap A)

sı ise tektonik kökenli bir ovadır. İç bölgelerde yer alan ovalar
ise tektonik hareketler sırasında çukurlaşan senklinal ve graben
gibi alanlarda alüvyonların birikmesi sonucu meydana gelir. Tektonik kökenli bu ovalar içerisinde en önemlileri; Güney Marmara’daki Gemlik ve Karacabey, Karadeniz’deki Bolu ve Niksar, Orta Anadolu’daki Çubuk ve Konya-Ereğli, Güneydoğu Anadolu’daki Altınbaşak (Harran) ve Ceylanpınar ile Doğu Anadolu’daki Malatya, Yüksekova, Bingöl, Muş, Erzincan ve Iğdır ovalarıdır.
7.

Bunun dışında özellikle Akdeniz Bölgesi’nde geniş alan kapla-

Platolar; çevresine göre yüksekte kalmış geniş düzlüklerdir. Akar-

yan karstik araziler üzerinde yüzey sularının aşındırması sonu-

sularca derin parçalanmışlardır. Bu durum bütün platolar için

cunda oluşan, Muğla, Tefenni, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, El-

ortaktır. Ancak platolarda yürütülen bazı beşeri ve ekonomik fa-

malı gibi polye ovaları bulunur.

aliyetler farklı olabilir. Bu platolar farklı yükseklikte olabilirler.
(Cevap E)

(Cevap C)
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Dağ doruklarındaki buzulların hareket etmesiyle ortaya çıkan

duğu, kurak iklim bölgelerinde daha fazla rastlanır. Bitki örtüsü

çukurlarda oluşan göllere “sirk gölü” denir. Türkiye’de 2200

toprağı tutar. Aşınmasına izin vermez. Bu yüzden ormanlık yer-

m’den yüksek dağlarında son buzul döneminde buzullaşma ha-

lerde rüzgârlar fazla etkili değildir.
(Cevap A)

9.

13.

Rüzgârların oluşturduğu yer şekillerine bitki örtüsünün zayıf ol-

KAPLAN AKADEMİ

8.

Test • 5

reketleri yaşanmıştır. Bu dağlarda buzul oymaları sonucunda
ortaya çıkan çanaklarda sirk gölleri meydana gelmiştir. Bu tip
göllere Türkiye’de; Kaçkar Dağları, Zigana Dağı, Bolkar Dağları, Munzur Dağları, Erciyes, Ağrı Dağı, Aladağlar ve Orta Toroslarda rastlanmaktadır.

Türkiye’de bitki örtüsünün cılız olduğu karasal iklim şartlarının

Uludağ’ın kuzey yamacında yer alan 9 adet sirk çukurundan 3

hâkim olduğu yerlerde rüzgâr aşındırma ve biriktirme şekilleri-

tanesini işgal eden Karagöl, Elmalı ve Kilimli gölleri başlıca bu-

ne rastlanır. Bu tür yerlerde ise yağış miktarı daha azdır. Buna

zul göllerimizdir.

göre Samsun – Rize arası, Teke Yarımadası, Hakkâri çevresi ve

(Cevap C)

Yıldız Dağları Bölümü’nde yağış miktarı yeterli ve bitki örtüsü de
14.

gür olacağından rüzgâr aşındırma–biriktirme şekillerine fazla

Sorudaki açıklamaya göre, doğal yolla oluşan göller doğada

rastlanmaz. Ancak kurak iklim şartlarının yaşandığı, Nevşehir–

kendiliğinden oluşmuştur. Ancak aynı zamanda bir baraj olan

Göreme’de rüzgârlar daha etkilidir.

Keban Gölü, insanlar tarafından, bir ırmağın önünün beton ve
setlerle kapatılmasıyla oluşmuştur. Bu yüzden Keban, doğal olu-

(Cevap C)

şumlu bir göl değildir.
(Cevap D)

15.

Haritada gösterilen;

Erozyon, toprağın verimli olan üst kısmının akarsular, seller ve
rüzgârlar gibi dış kuvvetler tarafından süpürülmesidir. Türkiye’de

I numaralı ova; Bafra delta ovası
II numaralı ova; Sakarya delta ovası
III numaralı ova; Antalya Ovası
IV numaralı ova; Çukurova delta ovası
V numaralı ova; Gediz delta ovası
Çukurova; Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının, taşıdığı alüvyonlarla denizi doldurması sonucunda oluşmuştur.

COĞRAFYA SORU BANKASI

10.

erozyon olayları çok şiddetlidir. Bu durum üzerinde yer şekillerinin engebeliği ve kurak iklim şartları etkilidir. Ayrıca doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi de erozyonu hızlandırır. Ancak Türkiye’nin yüz ölçümü erozyonun fazla olmasında etkili değildir.
(Cevap E)
16.

Yatak eğiminin az olması akarsuların akış hızını azaltır. Bu durum ise derine aşındırmanın az, yanlara doğru aşındırmanın fazla olmasına, biriktirme faaliyetlerinin ön plana çıkmasına, vadi

(Cevap D)

tabanının genişlemesine neden olur. Bu açıklamaya en uygun
olan IV. nolu, yani geniş tabanlı vadi profilidir.
(Cevap D)
17.

11.

Ege Denizi’ne dökülen akarsular; Meriç, Bakırçay, Küçük Menderes ve Büyük Menderes’tir. Gönen Çayı, Marmara Bölgesi’nin

Akış hızı fazla olan akarsuların aşındırma gücü de fazla olur. An-

Güney Marmara Bölümü’nde yer alan bir akarsudur. Kazdağı

cak bu durum için yer şekillerinin engebeli ve yüksek olması ge-

eteklerinden doğan Gönen Çayı, Gönen Ovası’na indikten son-

rekir. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Marmara ve Kıyı Ege’de

ra Marmara Denizi’ne dökülür. Uzunluğu 134 km olan bu çayın

yer şekilleri sadedir. Oysa ki Karadeniz’deki yüksek dağ sırala-

rejimi oldukça düzensizdir.

rı, akarsuların akış hızlarını ve aşındırma güçlerini artırmıştır.

(Cevap E)

(Cevap D)

Şekildeki kıyıda, açıkta bulunan bir ada, dalga ve akıntıların ta-

18.

şıdıkları malzemeyi deniz içinde biriktirmesiyle karaya bağlanmıştır. Ada daha sonra yarımadaya dönüşmüştür. Bu tür kıyı şekillerine “tombolo” denir.
Dalga–akıntıların aşındırma şekilleri; haliç ve falezlerdir. Biriktirme şekilleri ise kıyı seti,(kıyı kordonu) kıyı oku, lagün ve
tombolodur. Türkiye’de dalga – akıntıların aşındırma faaliyetleri dik ve yüksek kıyıların varlığına; biriktirme faaliyetleri ise

Bir akarsuyun akım grafiği, bölgeye yıl içinde düşen yağışın dağılışına çok benziyorsa; bu akarsuyun daha çok yağmur sula-

KAPLAN AKADEMİ

12.

rıyla beslendiği söylenebilir. Çünkü akarsu eğer kar suyu ile besleniyor olsaydı, en çok akıma ilkbahar mevsiminde ulaşılırdı. Ayrıca soruda, akarsuyun akım değişiminden bahsedilmiştir. Akarsuyun denge profilinden uzak olması ve menderesler çizerek
akması eğim şartları ile ilgilidir. Karma rejime sahip olması ise
akarsuyun akımında birden fazla yükselme ve çekilme olduğunu gösterir.

sığ kıyılara ve gel – git genliğinin düşük olmasına bağlıdır.
(Cevap C)

(Cevap D)
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1.

Test • 6
6.

Seçeneklerde yer alan göllerden;

Ülkemizdeki başlıca alüvyal set gölleri Köyceğiz, Mogan, Eymir,
Uzungöl, Bafa (Çamiçi) gölleridir. Bu tür göller akarsuların taşı-

• Çıldır Gölü; Van Gölü çevresine,

dıkları alüvyal malzeme ile kendi yataklarının herhangi bir yerini

• Beyşehir Gölü; Göller Yöresi’ne

kapatmasıyla oluşur.

• Manyas Gölü; Güney Marmara’ya

(Cevap E)

• Akşehir Gölü; Tuz Gölü çevresine dahil edilebilir.
Ancak Trabzon yakınlarında bulunan ve bir heyelan set gölü
olan Sera Gölü, sorudaki başlıca göllerin toplandığı dört bölgeden birine dahil edilmez.

7.

(Cevap E)

Karstik ovalara polye (gölova) de denilir. Özellikle kalker gibi eriyebilme özelliğine sahip kayaçların bulunduğu Akdeniz Bölgesi bu tür ovalarımızın en yaygın bulunduğu bölgedir. Başlıca

2.

karstik ovalarımız, Kestel, Elmalı, Korkuteli, Tefenni, Acıpayam,

Sorudaki açıklamada karstik arazilerde yeraltı sularının aşındır-

Şuhut, Güngörmez, Karabedir’dir.

ma faaliyetleri sonucunda mağara ve galeri oluşumları açıklan-

(Cevap D)

mıştır. Karstik araziler ise Türkiye’de en fazla Akdeniz Bölgesi’nde geniş alan kapladığından bu tür oluşumlara, Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Taşeli Platosu’nda yaygın olarak rastlanacağı
söylenebilir.
(Cevap A)
8.

Akarsuların yatak eğimleri arttıkça akarsuyun akış hızı artar. Hızı artan akarsuyun kinetik enerjisi artacağından yatağını daha

dan ve ahır hayvancılığının yaygın olduğundan bahsedilmektedir. Ancak sorunun asıl çözüm yeri, parçada geçen kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliğidir. Bu faaliyetlerin ülkemizde en yoğun Güney Marmara’da olduğu söylenebilir. Seçenekler arasında ise bu bölümde yer alan; Bursa – Karacabey Ovası’dır.
(Cevap A)

4.

derine kazma eğilimi artar. Dolayısıyla eğimi fazla olan akarsu-

Sorudaki açıklamada iklim ve yer şekillerinin elverişli olduğun-

Türkiye arazilerinin yaklaşık olarak 1/5’inde karstik şekiller gö-

ların vadileri daha derindir.

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

Kaynak

Kaynak
Akarsu
Akarsu
Deniz

Deniz

Bu nedenle arazi engebeliliği en fazla olan Doğu Karadeniz Bölümü’nün akarsu vadileri daha derin olur.

rülmektedir. Ancak karstik şekillerin en yaygın olduğu bölge ise

(Cevap C)

kalkerli arazinin geniş alan kapladığı Akdeniz’dir.
Karstik yörelerdeki genişliği birkaç km olan ancak uzunluğu 2030 km’yi bulan ve hatta geçebilen ova görünümlü büyük karstik çukurlara “polye” denir. Türkiye’de özellikle Batı Toroslarda
polyelere rastlanır. Kestel, Elmalı, Korkuteli, Akseki, Acıpayam,

9.

Tefenni, Burdur gibi ovalar birer polyedir.

Karadeniz Bölgesi’nde dağ ve ova gibi yer şekilleri, plato ve tektonik göllere göre daha fazla yer kaplar.

(Cevap C)

(Cevap E)

10.

Türkiye’de kalıcı kar sınırının üzerinde olan Ağrı, Kaçkar, Erciyes, Buzul (Cilo) gibi dağların zirvelerinde sirk ve takke buzul-

5.

Haritada gösterilen;

larını görmek mümkündür. Ancak bu dağların daha alçak ke-

II. nolu yer; Çarşamba Delta Ovası

simlerinde ve günümüzde buzulların olmadığı dağlarımızda da
buzulların oluşturduğu aşınım ve birikim şekillerine rastlayabili-

III. nolu yer; Sakarya Ovası

riz. Bu durum geçmişte yaşanan iklim değişiklikleri ile ilgilidir.

IV. nolu yer; Gediz Ovası

Ülkemizde özellikle Kaçkar, Bolkar, Ağrı, Erciyes ve Buzul Dağ-

V. nolu yer; Çukurova Deltasıdır.

ları gibi dağlarda sirk, buzul vadisi ve moren yığınları gibi buzul

Bu ovaların tamamı alüvyal topraklar ile örtülüdür. Ancak I. no-

aşındırma ve biriktirme şekilleri görülmektedir. Bu yerlerin de;

lu yer Doğu Karadeniz Bölümü’dür. Oldukça dağlık olan bu yer-

yüksek dağlık alanlar olmaları ve genellikle 2000 m.’nin üzerin-

de alüvyal toprakların geniş alan kapladığı söylenmez.

de olmaları ortak özellikleridir.

(Cevap A)

(Cevap B)
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14.

Ülkemizde kış yağışları genellikle kar şeklindedir. Yağışların bu

Ülkemiz akarsularından en çok yararlandığımız alanlar:

şekilde olması nedeniyle akarsuların kış aylarındaki akımların-

– sulama,

da düşme yaşanır. Ancak ilkbahar mevsimindeki sıcaklık artışıy-

– kullanma suyu temin etme,

la birlikte karlar erir. Karların erimesiyle oluşan suların akarsulara katılmasına ilave olarak yağışların da artmasıyla ülkemiz akarsuları en fazla suyu genellikle ilkbahar aylarında taşır.
Beslenme Kaynaklarına Göre Akarsular
Yağış

Kar Suları Buz Suları

KAPLAN AKADEMİ

11.

Test • 6

– enerji elde etmedir.
(Cevap A)

Yer altı suyu

Akarsu

Akım düzenine göre akarsular:

15.
Düzenli rejim

Düzensiz rejim

Endüstri, tarım, kanalizasyon, çöp atıkları akarsuları büyük ölçüde kirleten kirletici kaynaklardır. Hidroelektrik santral bu hususta kirliliğe daha az neden olmaktadır.

Döküldüğü yere göre akarsular:
Deniz

Açık havza

Göl

Bataklık

Kapalı havza

(Cevap E)

COĞRAFYA SORU BANKASI

Okyanus

(Cevap A)

16.

Engebenin fazla olduğu yerlerde makineli tarım azdır. Bu nedenle engebeli arazinin fazla olduğu yerlerde tarımsal faaliyetler daha çok insan ve hayvan gücüyle yapılır. Doğu Karadeniz,
Hakkari Bölümü, Menteşe Yöresi, Yıldız Dağları gibi yerlerde yer
şekillerinin engebeli olmasına bağlı olarak tarımda makineleşme azdır. Artvin Doğu Karadeniz’de yer alır. Bu nedenle Artvin’de

12.

Sanayi ve kentleşme durumu yoğun olan sahaları kateden akar-

makineli tarım gelişmemiştir.

sulardaki kirlenme derecesi daha fazladır. Meriç Nehri Marma-

(Cevap D)

ra’da, Gediz ve Büyük Menderes Ege’de, Sakarya İç Anadolu
ve Marmara’da, Aras Nehri ise Doğu Anadolu’da akış gösterir.
Bu durumda sanayi ve kentleşme durumu en az olan Doğu Anadolu’daki Aras Nehri için kirlenmenin daha az olduğunu söyleyebiliriz.
(Cevap E)

17.

Çığ; kar tabakasının çeşitli nedenlerle hareketi sonucu oluşan
tabi afet olayıdır. Çığa neden olan kar kütlesinin hareketine neden olan olaylar arasında:
1) Engebe-Eğimin fazlalığı: Bu durum kütlenin aşağı doğru
olan hareketini kolaylaştırır. Bu nedenle eğimli yerlerde çığ
riski daha fazladır. Ülkemizin Doğu Karadeniz, Toroslar ve

13.

Ülkemizde heyelan olayının en fazla olduğu bölüm Doğu Karadeniz’dir. Bölümde;
– eğimin fazla oluşu,
– killi tabaka yapısı,

KAPLAN AKADEMİ

Doğu Anadolu’nun eğimli kesimlerinde bu nedenle çığ riski daha fazladır.
2) Kar yağışının fazla olması: Çığ afeti kar tabakasına bağlı
olarak oluştuğuna göre çığın oluşabilmesi için kar yağışına
ihtiyaç vardır. Bu nedenle kar yağışı fazlalaştıkça kar tabakasının kalınlığı artar. Bu da çığ oluşumuna neden olur.
Mutlak nem: 1 m3 hava içerisindeki su buharının gram cinsinden değerine denir.

– yağış miktarının fazlalığı bu durumun nedenlerindendir.

(Cevap E)

(Cevap B)
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1.

Test • 7
6.

Ortalama yükseltinin fazla olduğu yerlerde sıcaklık düşüktür. An-

Türkiye’de yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesinin akarsu

talya’da yer alan Beydağlarında yükseltinin fazla olmasına bağ-

rejimlerini düzensizleştirdiği doğru bir bilgidir. Ancak yalnızca

lı olarak kayak merkezi yer alır. Akdeniz Bölgesi’nde volkanik

soruda verilen açıklamalardan yararlanılarak bu bilgiye ulaşıla-

göller yer almaz.

maz. Çünkü sorudaki öncüllerde bu konuya değinilmemiştir.
(Cevap A)

Türkiye’de hidroelektrik enerji potansiyelinin en fazla olduğu bölgeler, Doğu Anadolu ve Karadeniz’dir. Nedeni, yüksel-

2.

ti ve eğimin fazla olmasıdır. Hidroelektrik enerji potansiyeli-

Ülkemizde ekolojik dengenin bozulmasında,
– bilinçsiz avlanma

nin en az olduğu bölge ise Marmara’dır. Nedeni arazinin sa-

– tarımda göl sularının aşırı kullanımı

de görünümlü olmasıdır.
(Cevap D)

– kentlerin hızlı ve plansız büyümesi
– yer altı sularının kontrolsüz kullanımı
– sanayinin giderek gelişmesi
– tarımsal faaliyetlerde bilinçsiz ilaç, gübre kullanımı, aşırı sulama, anız yakma vb. faktörler etkili olmaktadır.

7.

Akarsu ağızlarındaki deltaların genişlemesi ekolojik dengenin

akarsu kenarlarının yerleşime açılmadığı görülür. Akarsuya ya-

bozulmasında etkili olmamıştır. Bu durum doğal bir süreçtir ve

kın yerlerde sulu tarım, 400-800 m arasında ise kuru tarım ya-

beşeri faaliyetler sonucunda ortaya çıkmamıştır.

pılmaktadır. Mera alanlarının dağılışı 800 m’nin üzerindedir. Yerleşmelerde I. haritadan anlaşılacağı üzere 400-600 m arasında-

(Cevap E)

duğu için “makine kullanımına daha elverişlidir” demek yanlış

İzmir ve Afyon illeri Ege Bölgesi’nde bulunmakla birlikte yer aldıkları coğrafi bölümler farklıdır. İzmir Kıyı Ege Bölümü’nde Afyon ise İç Batı Anadolu Bölümü’nde bulunur. Her iki bölümde
de yer şekillerinin engebeliliği farklı olduğu için bu iki il merkezine bağlı olan köylere kara yoluyla ulaşım mesafesi değişmektedir.
(Cevap E)

4.

dır. Ancak kuru tarım yapılan yerler haritadaki eğimli alanlar ol-

Delta ovalarının oluşum şartlarından biri akarsuyun bol alüvyon

olur.
COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

Soruda verilen haritalar dikkatle incelenirse, sulu tarım yapılan

Topoğrafya haritaları, izohips yöntemi ile çizilen ve yer şekillerinin ayrıntlı bir biçimde gösterilmesini sağlayan fiziki haritalardır. İzohips, eş yükselti eğrisi demektir. Aynı yüksekliğe
sahip olan noktaların birleştirilmesi ile oluşur. Bu eğrilerin kullanıldığı izohips haritalarında, izohips eğrilerinin sık geçtiği
yerler ile ilgili olarak eğimin fazla olduğu söylenebilir.
(Cevap D)

biriktirmesidir. Alüvyal malzeme kum, çakıl, kil gibi boyutlardan
oluşan fiziksel bir malzemedir. Kaynağını Batı ve Orta Torosların güney yamaçlarından alan akarsular daha çok kayaç yapısı

8.

(litoloji) olarak karstik araziden geçer. Akarsu karstik araziden

(göle gelen akarsu)

Yandaki şekilde gösterilen gölün suları tatlıdır. Çünkü bu göl-

geçerken malzeme daha çok fiziksel değil, suyun içinde eriyik
göl

haldedir. Bu nedenle eriyik malzeme birikmeyeceği için büyük

den çıkan bir akarsu vardır.

ve geniş deltaların oluşması güçleşir.
(gölden çıkan akarsu)

(Cevap D)

Buna “gölün gideğeni” denir.

Bu şekilde bir gideğene sahip olan göllerin suları sürekli yenileneceğinden tatlı olur. Bu durum üzerinde gölün kapladığı ala5.

Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde bir anda yükselen dağların

nın, güçlü akıntıların bulunmasının, gölün deniz seviyesinden

varlığı birtakım etkilere yol açmıştır. Bunlar içerisinde;

daha yüksekte olmasının bir etkisi yoktur.

– Tarım alanlarının az olmasına bağlı olarak bazı insanların

Türkiye’deki Tuz Gölü’nün suları tuzlu, Van Gölü’nün suları

hayvancılığa yönelmesi

sodalı, Acıgöl (Burdur)’ün suları ise kükürtlü (acı) dır. Bu göl-

– Dağların kıyıya paralel uzanmasının kıyı ile iç kesim arasın-

lerde tatlı su balıkçılığı yapılmaz. Aynı zamanda bu göllerden

da ulaşımı güçleştirmesi

içme ve kullanma suyu olarak yararlanılamaz. Bu durum söz
konusu göllerin gideğenlerinin olmaması ile ilgilidir.

– Nüfusun sahil kesiminde yoğunlaşması gibi etkiler yer alır.

(Cevap A)

Fakat Doğu Karadeniz’de var olan yer altı kaynaklarının sebebi
dağların yükseltisi ya da uzanışı değildir. Çünkü yer altı kaynağı iç kuvvetlerin etkisiyle oluşur.
(Cevap E)
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Test • 7

Türkiye’de karstik arazi Akdeniz Bölgesi’nde en geniş alanı kap-

14.

ada

lar. Bu yöre üzerinde en yaygın olan kayaç türü kalkerdir. Ancak
killeri jips türü kayaçlara bağlıdır.
(Cevap C)

10.

deniz

KAPLAN AKADEMİ

Sivas yöresinde görülen karstik arazi ve üzerinde oluşan yer şe-

dalga biriktirmesi
dalga
biriktirmesi

Kapıdağ Yarımadası

deniz
kara
Ölü Deniz, Terkos ve
Büyük-Küçük Çekmece

Yukarıdaki kıyı şekillerinin oluşumundaki en temel etken dalga
biriktirmesidir. Dalga biriktirmelerinin etkili olduğu kıyılar; sığdır,
kıta sahanlığı geniştir, gel-git genliği düşüktür, güçlü dalga-akın-

Türkiye genelinde akarsu rejimleri düzensizdir. Şüphesiz bu du-

tılar görülmez.

rumu ortaya çıkaran en büyük etken yağış rejiminin düzensiz

(Cevap B)

olmasıdır. Ancak Türkiye’de Manavgat Çayı gibi bazı akarsular
yer altı suyundan beslendikleri için rejimleri daha düzenli olabi15.

lir, yani; yıl içinde akım seviyesindeki değişiklik az olur.

Sorudaki açıklamada bahsedilen rüzgâr aşındırma - biriktirme
şekilleridir. Bu tür yer şekillerinin yaygın olduğu yerlerde, rüzgâr

(Cevap B)

erozyonu şiddetlidir, doğal bitki örtüsü cılızdır, kurak iklim şartları hâkimdir, günlük sıcaklık farkı fazladır. Ancak kimyasal çözülme, günlük ve yıllık sıcaklık farkının az olduğu nemli-ılıman

11.

iklimlerde görülür.

Kocaeli Platosu Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alır. Bu

(Cevap A)

nedenle yörede depremler çok fazla görülür. Doğu Karadeniz’de
yer şekilleri engebeli, yağış fazla ve toprak killidir. Bu durum bömü’nde yarı kurak iklim özellikleri görülür. Yarı kurak iklim özelliklerinin görüldüğü yerlerde bitki örtüsü cılızdır. Bitki örtüsünün
cılız olduğunu yerlerde erozyon fazladır. Buna göre verilen taralı alanlarda sosyo-ekonomik yapının bozulmasında:
I’de,Deprem, II’de, Heyelan, III’de ise Erozyon etkilidir.
(Cevap B)

12.

COĞRAFYA SORU BANKASI

lümde heyelan olaylarının fazla olmasında etkilidir. Dicle Bölü-

Ege kıyılarında dağların denize dik uzanışından dolayı;
Girinti ve çıkıntı, Kıta sahanlığı, Gerçek uzunluk gibi özellikler
Akdeniz’den daha fazladır. Ancak tuzluluk oranı Ege kıyılarında,
Akdeniz’den düşüktür ve bu durum üzerinde dağların uzanışı
değil, enlem şartları etkili olmuştur.
(Cevap C)

Sorudaki açıklamada sirk göllerinin oluşumu verilmiştir. Buna
göre, sirk göllerinin dağılışı, Türkiye’de buzulların etki alanlarının dağılışına paraleldir. Buzullar ise Türkiye’de Doğu Karadeniz’deki Kaçkar dağları (V) gibi yüksek yerlerde etkilidir.
Türkiye’nin matematik (enlem) konumuna bağlı olarak, yer
şekillerinin oluşumunda en az etkiye sahip olan dış kuvvet
buzullardır.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

13.
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6.

Türkiye’nin yer şekillerinin engebe ve yükselti özelliğinin kısa

Türkiye’de Cilo, Ağrı, Erciyes Dağları gibi yükseltisi fazla olan

mesafede değişmesi, Türkiye’nin iklim şartlarının çeşitlenmesi-

dağlarda buzul göllerine rastlanır. Türkiye’de buzul gölleri sınır-

ni sağlar. Bu durum aynı zamanda doğal bitki örtüsü, toprak tür-

lı sayıdadır.

leri ve tarım ürünleri üzerinde de etkili olur. Ancak yer yapısının

Lagün (Kıyı set) Gölü: Dalgaların taşıdığı kumlarla bir koyun

bu durumdan etkileneceği söylenemez.

önünü kapatması ile oluşur. Marmara Bölgesi’nde yaygındır.
Bunlar; Büyük Çekmece ve Küçük Çekmece, Durusu (Terkos)

(Cevap C)

gölleridir.
Peribacası: Oluşumu için volkanik tüflü arazi, akarsu ve sel suları, cılız bitki örtüsü gerekir. Türkiye’de Nevşehir, Ürgüp, Göreme’de yaygındır.
2.

Mantar Kaya: Bir kaya blokunun alt ve üst kesimlerinin farklı
aşınması sonucu oluşur. Rüzgâr aşınım şeklidir. Kurak ve çöl

Karstik arazi: Kireç taşı, kaya tuzu, alçı taşı, dolomit, jips gibi eriyen kayaçların yaygın olduğu araziye denir. Ülkemizde karstik

bölgelerinde görülür.

araziye en fazla Akdeniz Bölgesi’nde rastlanır. İkinci sırada ise

Birikinti Konisi: Akarsuyun taşıdığı malzemeyi dağların etekle-

İç Anadolu Bölgesi gelir. Bölgede karstik arazi daha çok jips ta-

rinde eğimin azaldığı yerde biriktirmesi ile oluşur. Türkiye’nin

şı üzerinde oluşmuştur.

her yerinde görülür.

(Cevap D)

Volkanik sahalarda tüf gibi taneli yapılar çok fazla olduğundan
erozyon şiddeti daha fazla olur. Örneğin; peri bacalarının oluşmasında akarsu erozyonu etkili olmuştur. Bu yüzden volkanik
sahalarda daha az erozyon görülmesini beklemek yanlış olur.
Ayrıca Türkiye’de engebeli arazi ve sağanak yağışlar erozyonu
artıran doğal faktörler iken yanlış arazi kullanımı ve bitki örtüsünün tahrip edilmesi beşeri faktörler olarak karşımıza çıkar.
(Cevap E)

4.

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

(Cevap E)

7.

Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde gerçek uzunluk ile kuş
uçuşu mesafe arasındaki fark fazladır. Aydın – Denizli arasında
yer şekilleri sade görünüme sahiptir. Bu nedenle Aydın – Denizli arasında inşaa edilecek kara yolunun uzunluğu diğer merkezlerden daha kısa olur.
(Cevap D)

Kelkit, Yeşilırmak; Porsuk ise Sakarya Nehri’nin en önemli koludur. Devrez ve Gökırmak ise Kızılırmak Nehri’nin koludur. Aksu,
Göksu, Manavgat, Seyhan Akdeniz Bölgesi’nde yer alır. Susurluk ve Ergene ise Marmara Bölgesi’nde yer alır.
(Cevap D)

8.

Soruda oluşumu ifade edilen göl, heyelan set gölüdür. Seçeneklerde verilen göllerin oluşumlarına baktığımızda,
– Tortum - heyelan set
– Van Gölü - tektonik - volkanik set
– Bafa (Çamiçi) - alüvyal set

5.

– Büyük Çekmece - kıyı set

Tuz, kireç, alçı taşı gibi eriyen malzemelerin bulunduğu araziye

– Sapanca – tektonik göldür.

“kalkerli arazi” denir. Kalkerli arazide erimeler ve çökmeler nedeniyle lapya, dolin, uvala, polye, obruk, mağara, kanyon gibi

Türkiye’de heyelan en fazla Karadeniz Bölges’inde ve İlkba-

yer şekilleri oluşur. Tafoni, rüzgârlar tarafından oluşturulan kaya

har mevsiminde görülür. Karadeniz Bölgesi’nde yağış en faz-

oluklarına denir. Rüzgâr, bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde et-

la sonbahar mevsiminde düşer. Bölgede heyelan olaylarının

kili olur. Verilen alanda bitki örtüsü orman olduğundan tafonile-

en fazla ilk baharda gerçekleşmesinde kar erimeleri ve top-

rin oluşması beklenmez.

rağın suya doygun hale gelmesi etkilidir.
(Cevap A)

(Cevap C)
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13.

Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi’nde dağlar kıyıya paralel olarak

azaldığı dönemlerde ise daha çok ince malzemeler taşıyıp bi-

Samsun ve çevresinde delta oluşumu görülür. Ancak bu durum

riktirir. Akarsu debisi ilkbahar ve sonbaharda yüksektir. Bu ne-

Karadeniz kıyılarında delta oluşumlarına fazla rastlandığı anlamına gelmez.
Dağların denize paralel uzandığı Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında;
Ada, yarımada, koy, körfez az,

Kıyı ile iç kesimler arası iklim, tarım ürünü, bitki örtüsü farklı,
Denizsellik dar alanda etkili,
Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım gelişmemiş,
Girinti çıkıntı az,
Falez oluşumu fazladır.
(Cevap D)
Türkiye’de akarsular, yeraltı suları, dalga ve akıntılar gibi kuvvetlerin oluşturduğu aşındırıma ve biriktirme şekillerine rastlanır.
Aslında göller de ülkemizde bulunan önemli su kaynaklarıdır.
nadığı söylenemez.
(Cevap A)

Şekilde gösterilen kayacın aşınmasıyla oluşan yer şekline “mantar kaya” denir.
Mantar kayalar ise rüzgâr aşındırma şekilleridir.

COĞRAFYA SORU BANKASI

Ancak bu su kaynağının doğrudan yer şekli oluşumunda rol oy-

Türkiye’de rüzgârlar, bitki örtüsünün cılız ve iklimin kurak olduğu iç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha fazla etkilidir. Karadeniz Bölgesi’nde ise bitki örtüsünün gür olması
nedeniyle en az etkilidir.

Buzulların açtığı çukurlarda oluşan buzul göllerine, buzullaşmanın etkili olduğu yüksek dağların zirvelerinde rastlanır. Marmara Bölgesi’nde yer alan Yıldız Dağları’nın yükseltisi az olduğu
için buzul göllerine rastlanmaz.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

12.

yaz aylarında ise taşınan malzeme küçük tanelidir.
Bir akarsuyun, yıllık biriktirmesinden alınan kesit incelendiğinde, farklı boyutlardaki malzemelerin görülmesi, söz konusu akarsuyun düzensiz rejime sahip olduğu anlamına ge(Cevap A)

Kıta sahası dar,

11.

denle ilkbahar ve sonbaharda taşınan malzeme iri taneli, kış ve

lir.

Doğal liman, delta oluşumu az,

10.

Akarsular suyun bol olduğu dönemlerde iri malzemeler, suyun

uzanır.
KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 8
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Test • 9
4.

Akdeniz Bölgesi’nde kalker türü kayaçlardan oluşan karstik ara-

Kapıdağ ve Sinop yarımadaları, dalga biriktirmesi sonucunda

zi yaygındır. Kalker, kireçtaşı demektir. Dolayısıyla karstik kay-

karaya bağlanmıştır. Bu tür yarımadalara “tombolo” denir. Ayrı-

nak suları bol miktarda kireç içerir. Yamaç kaynakları ve vadi

ca Küçük Çekmece de yine dalga biriktirmesi sonucunda olu-

kaynaklarının oluşumları birbirine benzer. Geçirimli tabakadan

şan bir kıyı set gölüdür. (Lagün)

sızan suların geçirimsiz tabaka üzerinde birikmesi ve yamaçlar

(Cevap D)

boyunca açığa çıkmasıdır. Fay kaynaklarının suları sıcaktır. Şifalı sulardır.(Kaplıca) Artezyen kaynakları ise iki geçirimsiz tabaka arasında biriken yeraltı suyunun kuyular açıldıktan sonra açı5.

ğa çıkmasıdır.
AKARSU

DELTA OVASI

türlerinin hangi bölgelerde yaşandığına dair bir bilginin olmadı-

BÖLGE

Seyhan – Ceyhan

Çukurova

Akdeniz

Göksu

Silifke

Akdeniz

Büyük Menderes

Balat

Ege

Gediz

Menemen

Ege

Kızılırmak

Bafra

Karadeniz

Çarşamba

Karadeniz

Küçük Menderes

Selçuk

Ege

Dikili

Ege

ğı görülür. Ayrıca grafikte can kaybına da değinilmemiştir. Buna
göre, en fazla payın orman yangını olaylarına ait olduğu söylenebilir.
(Cevap E)

Yeşilırmak
Bakırçay

Grafik incelendiğinde; çığ, heyelan ve orman yangınları gibi afet

6.

Meriç ve Asi nehirleri Türkiye dışından doğar. Fırat ve Çoruh nehirleri ise Türkiye dışında denize dökülür. Buna göre, kaynağını yurdumuz sınırları içinde alan ve yine sınırlarımız içinde denize dökülen akarsu Kızılırmak Nehri’dir.

Şekli yukarıdaki gibi olan karstik kaynakların başlıca özellikleri:
a) Suları bol miktarda eriyik madde içerir.
b) Soğuktur ve gürdür.

COĞRAFYA SORU BANKASI

Türkiye’de doğup yurtdışında denize dökülen akarsular; Fırat, Dicle, Aras ve Kura’dır. Yurt dışında doğup Türkiye’de denize dökülen akarsular ise, Meriç ve Asi’dir.
(Cevap A)

7.

Haritada işaretli bölgelerden I numaralı bölgede Limanlı kıyı tipi, II numaralı bölgede Dalmaçya kıyı tipi, III numaralı bölgede
boyuna kıyı tipi ve IV numaralı bölgede Enine kıyı tipi görülür.
(Cevap E)

c) Akdeniz Bölgesi’nde yaygındır.
(Cevap A)

2.

Erozyon; yüzeydeki toprağın çeşitli dış güçlerle (akarsu, rüzgâr,
sel, buzul vb.) bir yerden başka bir yere taşınması olayına de8.

nir. Erozyonun engellenmesi için, mevcut bitki örtüsünü koru-

Delta, birikinti konisi, dağ içi ovası ve şelale akarsular tarafından

malı, arazilerin fiziksel koşulları düzeltilmeli, insanlar erozyonla

oluşturulan şekillerdir. Hörgüç kaya buzullar tarafından oluştu-

mücadele etmeli, ekolojik özellikler düzeltilmeli ve yanlış arazi

rulur. Buzulların Türkiye’de etkili alanı dardır. Bundan dolayı hör-

kullanımı engellenmelidir.

güç kayaların görüldüğü alanlar çok dardır.
(Cevap B)

(Cevap E)

9.

I numaralı bölge Bafra Delta ovasıdır bu yüzden burda Alüvyon
görülür. II numaralı bölgede (Erzurum – Kars Bölümü) çernezyomlar görülür. III numaralı bölge çukurova deltasıdır ve burada alüvyonlar görülür.
Türkiye’de alüvyal, kolüvyal ve litosol topraklar taşınmış top-

3.

Türkiye’de erozyon en fazla bitki örtüsünün cılız olduğu İç Ana-

raklardır. Podzol, çernezyom, terra–rossa, kahverengi orman

dolu’da, heyelan ise yağış ve eğimin fazla olduğu Karadeniz’de

ve kestane–kahverengi bozkır toprakları ise yerli topraklar-

görülür.

dır.
(Cevap D)

(Cevap B)
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Türkiye’deki set göller şunlardır.
Set Gölleri

Heyelan set

Volkanik set Alüvyon set

Dalga (kıyı)

Sera

Van

Bafa (Çamiçi)

set
Büyük

Tortum

Çıldır

Marmara

Çekmece

Abant

Erçek

Köyceğiz

Küçük

Yedigöller

Nazik

Eymir

Çekmece

Zinav

Haçlı

Mogan

Terkos

Uzungöl

(Durusu)

Sülük

KAPLAN AKADEMİ

10.

Test • 9

Borabay
Dolayısıyla yalnızca Mogan Gölü’nün oluşumu doğru eşleştirilmiştir.
(Cevap C)

Yukarıdaki şekilde bir menderes vadi oluşumu gösterilmiştir. Bu
tip vadilerin oluşabilmesi için gerekli olan en temel şart eğimin
azalmasıdır. Türkiye’de menderes çizerek akan akarsulara Kıyı
Ege’de en fazla rastlanır. Bu yüzden menderesler oluşturarak
akan akarsular en fazla Ege Denizi’ne dökülür.

COĞRAFYA SORU BANKASI

11.		

(Cevap A)

12.

Türkiye’de kalkerli araziler Akdeniz Bölgesi’nde geniş alan kaplar. Kayatuzu Çankırı yöresinde bulunur. Jips Türkiye’de Sivas’ın
özellikle Zara ilçesi çevresinde çok yaygındır.
(Cevap B)

13.

Barkan rüzgâr birikim şeklidir. Hörgüç kaya buzul aşınım şeklidir. Tombolo dalga birikim şeklidir. Peribacaları akarsu aşınım
şeklidir. Şahit kaya rüzgâr aşınım şeklidir.

14.

Ulubey Kanyonu Uşak ili sınırları içinde yer almaktadır. Ülkemizde malesef pek bilinmeyen bu kanyon, Ulubey Çayı ve Banaz
Çayı boyunca devam eden bir ana kanyon ile bu ana kanyona
bağlanan onlarca büyük yan kanyondan oluşur. Ulubey Kanyo-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

nu, Ulubey Çayı tarafından adeta saklı bir cennete çevrilmiştir.
(Cevap A)
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5.

Dünya’daki tek traverten set gölü Erzincan’daki Otlukbeli gölü-

Ülkemizde sularını denize gönderemedikleri için kapalı havza

dür. Bu gölün oluşumunu sağlayan set, faylar boyunca yüzeye

olan başlıca havzalarımız Konya, Aras, Kura, Tuz Gölü, Van Gö-

çıkan maden sularının biriktirdiği bir settir. Bu özelliğinden do-

lü ve Göller Yöresi havzalarıdır.

layı Otlukbeli Gölü Dünya’da tektir ve doğal anıt olarak korun-

Sularını denize gönderen Kızılırmak, Yeşilırmak, Gediz, Bakır-

maktadır.

çay, Seyhan, Ceyhan gibi akarsularımız açık havzadır.
(Cevap D)

Türkiye sınırlarının dışına çıkan akarsulardan;
Fırat ve Dicle: Basra Körfezi’ne döküldükleri için açık havzadır.

2.

Aras ve Kura ise Hazar Gölü’ne döküldükleri için kapalı hav-

I numaralı plato Teke Platosu’dur ve karstik oluşumludur. IV nu-

zadır.

maralı plato Cihanbeyli Platosu’dur. III numaralı plato Çatalca

(Cevap B)

Kocaeli Platosu’dur ve yoğun nüfusludur. IV numaralı platonun
(Cihanbeyli) yükseltisi III numaralı platodan (Çatalca–Kocaeli)
fazladır. II numaralı Erzurum–Kars Platosunda büyükbaş ahır

6.

değil mera hayvancılığı gelişmiştir.

Güney Marmara Bölümü’ndeki başlıca göller, Manyas (Kuş Gölü), Sapanca, İznik, Ulubat gölleridir. Bu göllerimiz oluşum itibarıyla tektonik özelliktedir. Yani yer kabuğu hareketlerine bağlı
olarak kırılma ve çökmeler sonucu oluşan çukurlara suların dol-

Ahır hayvancılığında, modern yöntemler uygulanır. Et ve süt

masıyla meydana gelmişlerdir.

verimi daha yüksektir. Batı bölgelerimizde bu hayvancılık yön-

(Cevap C)

temi yaygındır. Erzurum – Kars platolarında büyükbaş hay-

(Cevap D)

3.

Akarsular, rüzgârlar, sel suları gibi dış kuvvetlerin etkisiyle yüzeysel olarak aşındırılan toprağın bir yerden başka bir yere taşınmasına “erozyon” denir. Erozyon yüzünden tarım alanları
verimsizleşir. Geçinemeyen insanlar ise göç etmek zorunda ka-

COĞRAFYA SORU BANKASI

vancılık, mera hayvancılığı şeklinde yapılır.

7.

Ülkemizde başlıca delta ovaları şunlardır:
• Kızılırmak ağzında – Bafra Deltası
• Yeşilırmak’ın ağzında – Çarşamba Deltası
• Göksu’nun ağzında – Silifke Deltası
• Seyhan-Ceyhan ağzında – Çukurova Deltası

lır. Bu yüzden erozyon göçün doğrudan nedeni değildir.

• Bakırçay’ın ağzında – Dikili Deltası

(Cevap E)

• Gediz’in ağzında – Menemen Deltası
• Küçük Menderes’in ağzında – Selçuk Deltası
• Büyük Menderes’in ağzında – Balat Deltası
Buna göre, Ceyhanpınar delta ovası değil, tektonik ova özelliğine sahiptir.

4.

Delta; akarsuların taşıdıkları alüvyal malzemeleri deniz içinde bi-

(Cevap B)

riktirmesiyle oluşan akarsu birikim şekillerindendir.
Akarsu
Kara
Delta

Deniz
Şekildeki gibi olan deltaların oluşabilmesi için;
8.

Derin ve yatak eğimi fazla olan vadiler içerisinde akan akarsu-

a)

Akarsuların bol miktarda alüvyal madde taşıması,

b)

Kıyı derinliğinin az olması,

ların taşkın yapma olasılığı, vadisindeki derinliği ve yatak eğimi

c)

Kıyıda güçlü gelgit ya da akıntıların olmaması gerekir.

az olan akarsulara göre daha azdır. Meriç Irmağı’nın akış gösterdiği vadinin derinliği ve eğimi diğer seçeneklerde verilen akar-

Buna göre, Karadeniz kıyılarında deltaların oluşmasında: akar-

sularınkinden azdır. Bu nedenle, Meriç Irmağı’nın akış gösterdi-

suların bol miktarda alüvyon taşıması ile gelgit olayının az gö-

ği sahada taşkın yapma olasılığı diğerlerinden daha fazladır.

rülmesi etkilidir.

(Cevap B)

(Cevap D)
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13.

Erbaa Ovası Tokat’ta bulunur. Tokat ilimiz bölge olarak Karade-

Volkanik, alüvyal ve çernezyom toprakların ortak özelliği verim-

niz Bölgesi’nde yer alır.

li olmalarıdır. Bu topraklarda mineral çeşidi ve miktarı fazla ol-

Coğrafi Bölgelere Göre Ovaların Dağılışı

duğundan verimlidirler. Sorudaki toprak türleri arasında yalnız-

Karadeniz: Çarşamba, Bafra, Tokat, Erbaa, Niksar, Tosya, Suluova, Amasya, Taşova, Çorum
Marmara: Balıkesir, İnegöl, Bursa, Karacabey, Adapazarı, Ergene, Yenişehir, Bayramiç, Gönen, Pamukova
Ege: Bakırçay, Gediz, Küçükmenderes, Büyükmenderes, Akhi-

KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 10

ca alüvyon topraklar, taşınmış topraklardır. Ayrıca taşınmış topraklarda katmanların belirgin olduğu söylenemez.
(Cevap D)
14.

Konya Ovası’nda tarımsal faaliyetler daha çok iklim koşullarına
bağlı olarak yapılır. Ovada kuraklık belirgin olduğundan tarım
ürünü çeşidi azdır. Ovanın yüksekliği Büyük Menderes’ten faz-

sar, Alaşehir, Kemalpaşa, Banaz, Sandıklı, Şuhut

la olduğundan sıcaklık düşüktür. Bu nedenle Konya Ovası’nda

Akdeniz: Çukurova, Silifke, Tefenni, Elmalı, Amik, Isparta, Alan-

tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi daha uzundur.

ya, Burdur, Acıpayam, Antalya, Kestel, Dörtyol

(Cevap D)

Güneydoğu Anadolu: Ceylanpınar, Altınbaşak, Suruç, Birecik,
Siverek, Bismil
15.

Doğu Anadolu: Muş, Iğdır, Malatya, Yüksekova, Malazgirt, El-

Çoruh, Yeşilırmak, Manavgat ve Ceyhan Nehri’nin yatağı dar ve

bistan, Başkale, Elazığ, Pasinler, Horasan, Bingöl, Tercan, Çal-

derindir. Bu nedenle bu akarsularda taşkın azdır. Tunca Nehri

dıran, Erzurum

ise sade görünümlü bir arazide akar. Bu nedenle yağışın fazla
olduğu her dönem Tunca Nehri taşar.

İç Anadolu: Konya, Ereğli, Kayseri, Develi, Ankara, Malik, Es-

(Cevap B)

kişehir, Sakarya, Mürted
(Cevap C)
16.
Çok fazla miktarda alüvyal malzeme taşınması, enerji potansiyelinin yüksek olması, havzasının geniş olması, balıkçılık yönünden önemli potansiyele sahip olması gibi özellikler Kızılırmak
akarsuyunun dışında diğer bazı akarsularımızın da özellikleri
arasında yer alır. Ancak en uzun akarsuyumuz olma özelliği yalnızca Kızılırmak Nehri’ne aittir.
Türkiye’nin en uzun ırmağı aslında Fırat’tır. Ancak Fırat Türkiye sınırlarının dışına uzanır. Bu yüzden, Türkiye’nin sınırları içerisinde uzanan en uzun ırmak Kızılırmak’tır.

miktarına denir. Türkiye’de yer alan akarsuların debisi ilkbahar
COĞRAFYA SORU BANKASI

10.

Debi: Akarsuyun herhangi bir kesitinden bir saniyede geçen su
mevsiminde fazla, diğer dönemlerde ise azdır. Bu nedenle sadece yılın belirli bir döneminde su sporları (rafting) yapılır.
Debiyi etkileyen faktörler;
1. İklim (yağış - sıcaklık - buharlaşma)
2. Bitki örtüsü
3. Havzadaki büyük kaynaklar ve yeraltı suları
4. Yatağın geçirimliliği
5. Göller
6. İnsan faaliyetleri

(Cevap D)

7. Dağlardaki kar kalınlığı
(Cevap B)

11.

17.

Edirne Marmara Bölgesi’nde yer alır. Marmara Bölgesi yer şekilleri bakımından sade görünüme sahiptir. Bu duruma bağlı ola-

Sapanca, Ulubat, Manyas ve İznik gölleri tektonik, Nemrut Gölü ise volkaniktir.

rak bölgede tarımsal alanlar geniştir. Tarımsal alanların geniş ol-

(Cevap C)

duğu yerlerde makineleşme yaygındır.
18.

(Cevap C)

Bafra, Silifke, Çarşamba ve Çukurova akarsuyun taşıdığı malzemeyi deniz kıyısında biriktirmesiyle oluşmuştur. Bu nedenle
bu ovalarda horizonlar belirgin değildir. Kayseri Ovası ise tektonik hareketler sonucu oluşmuştur. Bu nedenle Kayseri ovasın-

I → Çandarlı Körfezi

da katmanlar belirgindir.

II → Edremit Körfezi

(Cevap C)

III → Saros Körfezi
19.

Türkiye’de görülen kıyı tipleri;
Boyuna kıyı: Karadeniz ve Akdeniz kıyıları
Enine kıyı: Ege kıyıları
Ria kıyı: İstanbul ve Çanakkale boğazı ile Muğla çevresindeki kıyılar
Limanlı kıyı: Büyük ve Küçük Çekmece kıyıları ile İzmir.
Dalmaçya kıyı: Antalya; Kaş kıyıları

KAPLAN AKADEMİ

12.

(Cevap A)

Türkiye’de sanayi faaliyetlerinin en fazla olduğu il İstanbul’dur.
İstanbul Çatalca Platosu üzerinde yer alır.
(Cevap B)

20.

Sarkıt, karstik arazide mağaradan damlayan suyun içindeki malzemenin tavandan aşağı doğru birikmesi ile oluşur. Lapya ise
karstik arazide tuz, kireç, alçı gibi malzemenin erimesiyle oluşur. Bu nedenle sarkıt ve lapyanın oluştuğu yerde su içerisinde
eriyen malzeme daha fazladır.
(Cevap A)
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6.

Heyelan, akarsu birikmesi, dalga biriktirmesi göl oluşumuna ne-

Aslında soruda verilen akarsuların tamamı Akdeniz Bölgesi’nde

den olan setlerin meydana gelmesinde rol oynar. Aynı zaman-

bulunur ve Akdeniz’e dökülür. Ancak Asi Nehri Lübnan Bekaa

da karstik erimeler de göl çanağı oluşturur. Ancak rüzgâr aşın-

Vadisi’nin doğu kısmından doğar ve Hatay’dan denize dökülür.

dırması göl oluşumuna neden olmaz. Ayrıca rüzgârlar daha çok

Akdeniz Bölgesi’nden doğan diğer akarsularda karstik kaynak-

çöllerde aşındırmaya neden olur.

ların payı varken, Asi Nehri Lübnan dağlarından beslenir.
(Cevap B)

(Cevap D)

2.

7.

Çernezyom; Doğu Anadolu’da,

Abant, Manyas, Tuz Gölü ve Çıldır Gölü tektonik oluşumludur.
Yani bu gölleri oluşturan çanağın meydana gelmesinde yerka-

Terra – Rossa; Akdeniz’de,

buğu hareketleri etkili olmuştur. Zaten bu göllerin bulunduğu

Kestane rengi step toprakları; İç Anadolu’da ,

arazilerde karstik aşındırmanın yaygın olduğu söylenemez. An-

Podzol; Batı Karadeniz’de yaygındır.

cak Türkiye’nin üçüncü büyük gölü olan Beyşehir Gölü’nün olu-

Tundra iklim şartları Türkiye’de etkili olmadığından, bu iklime ait

şumunda hem tektonizma hem de karstik aşındırma etkili ol-

olan tundra toprakların ülkemizde görülmesi beklenmez.

muştur. Dolayısyla bu gölün karma oluşumlu olduğu söylenebilir.

(Cevap D)

(Cevap D)
3.

Soruda oluşumu açıklanan ve kolüvyal topraklarından oluşan
akarsu biriktirme şekli “birikinti konisi”dir. Kanyon Vadi, karstik

8.

arazilerde oluşur. Bu vadi türünün oluşumunda aynı zamanda

Bu özelliği ile Ağrı Dağı diğer dağlardan ayrılır.

aşınmaya karşı farklı dirençlikte kayaçların bulunması da rol oylardan oluşur. Menderes; eğimin azaldığı yerlerde oluşan bir
akarsu aşındırma şeklidir. Polye ovası ise karstik aşındırma şekilleri arasında en geniş olanıdır.
(Cevap C)

4.

Volkanizma olayları sonucunca; Volkanik set gölleri
heyelan olayları sonucunda; heyelan set gölleri

(Cevap C)
COĞRAFYA SORU BANKASI

nar. Delta ovası, iyice ayrışmış ve ufalanmış olan alüvyal toprak-

Ağrı Dağı Türkiye’nin ortalama yükseltisi en fazla olan dağıdır.

9.

Türkiye arazisi yer kabuğunun çok hareketli olduğu alanlardan
biridir. Ülkemizin güneyinde yer alan Arabistan Levhası yılda 19

akarsu biriktirmeleri soncunda; alüvyal set gölleri

mm hızla kuzeyde yer alan Avrasya Levhasına doğru ilerlemek-

dalga biriktirmesi sonucunda; kıyı set gölleri oluşur.

tedir. Bu duruma bağlı olarak arada kalan Anadolu arazisi sü-

Ancak karstik aşındırma, soruda açıklanan set göllerinin oluşu-

rekli yükselmektedir.

muna değil çanak göllerin oluşumuna neden olur.

(Cevap A)
(Cevap E)

5.

10.

Erime ve çökme sonucu oluşan (karstik) depremler dar alanda
etkili olduğundan neden olduğu can ve mal kaybı azdır. Ülkemizde can ve mal kaybına en fazla neden olan deprem tektonik
oluşumlu olan depremlerdir.
(Cevap B)

Üstteki resimde gösterilen gayzer kaynaklarına ülkemizde rastlanmaz. Diğerleri ülkemizde oldukça yaygındır. Ancak, artezyen
kaynaklar iki geçirimsiz tabaka arasında sıkışan yeraltı sularıdır.
Bu yüzden, bu suların yüzeye çıkabilmesi için, insanların kuyular açarak müdahalede bulunması gerektiği söylenebilir.
(Cevap E)
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16.

Akarsu yatağında dev kazanın oluşabilmesi için akarsu yatak

denle Edirne’de gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark

azdır. Bu nedenle Meriç Nehri’nde taşkın olayları fazla, dev ka-

azdır.

zanları azdır.
(Cevap D)

(Cevap B)

17.
12.

Edirne yer şekilleri bakımından sade görünüme sahiptir. Bu ne-

eğiminin fazla olması gerekir. Meriç Nehri’nin yatak eğimi çok
KAPLAN AKADEMİ

11.

Test • 11

Türkiye’deki akarsulardan ulaşım ve taşımacılıkta yararlanılamaz. Çünkü bir akarsudan ulaşım ve taşımacılıkta yararlanabil-

Ülkemizde buzul yer şekilleri sadece yüksek dağlarda görülür.

mek için rejiminin düzenli olması gerekir. Grafikte gösterilen

Kaz Dağlarının yükseltisi azdır (1177 m). Bu nedenle Kaz Dağ-

akarsu düzensiz rejime sahiptir.

larında buzul şekillerine rastlanmaz.

(Cevap D)

13.

Peneplen akarsuyun deniz seviyesine yakın yerlerde oluşturduğu dalgalı düzlüktür. Ülkemizde genç oluşumlu olduğundan
akarsuları denge profilinden uzaktır. Bu nedenle peneplenlere
rastlanmaz.
(Cevap C)

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap E)

18.

– Yol yapım maliyetlerinin fazla olmasında → Yer şekilleri
– Buğday tarımında → Yağışın az olması
– Kayak turizminde → Kar yağışının fazla olması etkilidir.
İstanbul’da asit yağmurlarının etkili olmasında insan faaliyetleri
etkilidir.
(Cevap D)

19.
14.

– Ahşap evlerin yapılmasında → Ormanların fazla olması

Bataklık alanların günümüzde giderek azalmasında insan faaliyetleri etkili olmuştur. İnsanlar daha fazla tarım alanı ve yerleşim

Kapıdağ ve Sinop Yarımadası dalgaların taşıdığı malzemeyi ada

yeri açabilmek için bataklıkları kurutmaktadır.

ile kıyı arasında biriktirmesi sonucu oluşmuşlardır.

(Cevap E)

15.

Datça Yarımadası Bodrum’dan daha ileride yer alır. Bu nedenle
Çanakkale ile Bodrum arasında yolculuk yapan gemi Datça Ya-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

20.

Jeotermal kaynaklar fay hatlarının bulunduğu yerde yerin derinliklerinden gelmeleri nedeniyle çevre kirliliğinden çok az etkilenirler. Ülkemizde toprak ve su kaynaklarında kirlenme çok fazladır. Doğal çevrenin kirlenmesine bağlı olarak ülkemizde canlı
çeşidi giderek azalmaktadır.

rımadası ile karşılaşmaz.

(Cevap C)

(Cevap A)
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6.

Yükselti arttıkça ortalama sıcaklık her 200 metrede 1 °C azalır.

Erzurum–Kars Platosu lav düzlüklerinin akarsular tarafından

Antalya’da yüksek dağların olması nedeniyle aynı anda hem kış

aşındırılmasıyla oluşmuştur. Taşeli Platosu karstik arazinin aşın-

hem de yaz mevsimi yaşanabilmektedir.

dırılmasıyla oluşmuştur. Haymana ve Yazılıkaya Platosu ise epirojenik hareketler sonucu oluşmuştur.

(Cevap C)

(Cevap A)

7.

Levha ya da kıta hareketleri sonucu arada kalan tabakalar yükselir. Türkiye Avrupa ve Arabistan levhalarının birbirine yaklaşması sonucu toptan yükselmiştir. Bu nedenle Türkiye’de yer alan
ova ve platoların ortalama yüksekliği fazladır.

2.

(Cevap C)

Kalkerli arazinin yaygın olduğu yerlerde erime ve çökmeler sonucu oluşan ovalara “karstik ova” denir. Korkuteli, Acıpayam,
Elmalı ve Muğla ovaları karstik ovadır. Çarşamba Ovası ise akarsuyun taşıdığı malzemeyi deniz kıyısında biriktirmesiyle oluş-

8.

muş delta ovasıdır.

Kum adası (Irmak adası); akarsuların yatak eğimlerinin azaldığı
geniş vadi tabanlarında, taşıdıkları alüvyonları biriktirmesi ile olu-

(Cevap D)

şan yer şeklidir. Akarsuyun taşıdığı su miktarına ve akış hızına
bağlı olarak yer değiştirebilirler. Ayrıca suların çoğaldığı dönemlerde ise tamamen ortadan kaybolurlar. Bu yüzden geçici şekillerdendir. Buna göre akarsuyun vadi özellikleri ile iklim özelliklerinin birlikte kum adalarının oluşması üzerinde etkili oldukları

Kalkerli arazi; içerisinde kireç, alçı, tuz gibi eriyen malzemelerin
fazla olduğu arazilerdir. Bu arazilerin toprakları verimsizdir. Bu
nedenle kalkerli arazinin yaygın olduğu yerlerde nüfus azdır. Taşeli Platosu’nda kalkerli arazi ve engebe fazla olduğundan nüfus azdır.
(Cevap D)

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

söylenebilir. Seçeneklerde verilen akarsulardan Çoruh Nehri ise
eğimi en fazla ve rejimi en düzenli olandır. Bu yüzden Çoruh
Nehri’nde daha belirgin, daha geniş ve daha çok sayıda kum
adalarına rastlandığı söylenemez.
(Cevap E)

9.

Türkiye’deki akarsular üzerine inşa edilen barajlar sayesinde
daha çok elektrik enerjisi üretiminde ve tarım alanlarını sulamada yararlanılır.
Cevap C

4.

Menemen Ovası Gediz Nehri’nin taşıdığı malzemeyi biriktirmesiyle oluşmuş bir delta ovasıdır. Büyük Menderes’in oluşturduğu ova Balat Ovası’dır.

10.
(Cevap E)

İç Anadolu’nun etrafı dağlar ile çevrilidir. Ayrıca yağış miktarı az
ve buharlaşma da fazla olduğundan akarsular bu dağ sıralarını
aşıp denize ulaşamaz. Böylece kapalı havzalar oluşur. Bu durum üzerinde yer şekillerinin sade olmasının bir etkisi yoktur.
Cevap B

5.

11.

Balıkesir, Muş, Malatya, Adapazarı, Düzce, Bolu, Niksar, Erbaa,

Debi; akarsuyun bir yerdeki enine kesitinden saniyede geçen

Erzincan, Erzurum, Pasinler, Bingöl, Muş, Amik ve Iğdır Ovası

su miktarıdır. Bu durum üzerinde akarsuyun akış yönünün bir

tektonik oluşumludur. Muğla Ovası ise karstik oluşumludur.

etkisi yoktur.
Cevap E

(Cevap B)
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17.

Karstik arazi kireç taşlarından oluşur. Bu yüzden karstik kaynak-

13.

Bu yüzden bölümdeki akarsular biriktirme yerine daha çok aşın-

KAPLAN AKADEMİ

Cevap C

Doğu Karadeniz’deki yer şekillerinde yükselti ve eğim fazladır.
Bu durum akarsuların akış hızlarının fazla olmasına neden olur.

lardan beslenen akarsuların suları bol miktarda kireç içerir.

dırma yaparlar.
Cevap E

Soruda verilenler karstik arazide oluşan yer şekilleridir. Akdeniz
18.

Bölgesi’nde karstik arazilerin varlığına bağlı olarak bu tür yer şe-

Akarsuların açık havzaya sahip olması denize ulaşması demektir. Bu durum üzerinde yer şekillerindeki eğim ve engebe etkili

killerine oldukça sık rastlanır.

değildir.

Cevap E

14.

Menderes eğimin azaldığı yerlerde oluşan bir yer şeklidir. Dolayısıyla hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetleri sonucunda
oluşur.
Cevap A

COĞRAFYA SORU BANKASI

Cevap B

19.

Delta oluşturabilmesi için bir akarsuyun bol miktarda alüvyon
taşıması gereklidir. Bu yüzden yatağı boyunca dirençli kayaçların olmasının delta üzerinde olumlu etkisi yoktur.
Cevap D

20.

Bir akarsudan ulaşımda yararlanabilmek için;
• rejimi düzenli,

15.

• debisi yeterli,

Van Gölü’nün bir gideğeni yoktur. Bu yüzden suları sodalıdır.
Cevap B

• eğimi az,
• denge profiline yakın olmalıdır. Türkiye’deki akarsular bu
özellikleri taşımadıklarından ulaşıma elverişli değildirler.

16.

Rejim bir akarsuyun yıl içinde gösterdiği seviye değişikliğidir.
Düzensiz rejime sahip olan akarsuların akım miktarları yıl içinde çok fazla değişir. Bu tür akarsulardan yıl boyunca sulamada

KAPLAN AKADEMİ

Cevap A

yararlanılamaz.
Cevap E
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5.

1927 yılı öncesinde yapılan Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş

Giresun dışındaki tüm iller yaz mevsiminde turizm amaçlı göç

Savaşı nedeni ile ülkemizde erkek nüfus sayısında azalma ol-

alır. Giresun’a yapılan mevsimlik göçün nedeni daha çok tarım-

muştur. 1927 yılından sonra herhangi bir savaşın olmaması ne-

da çalışma amaçlıdır.

deni ile erkek nüfus sayısı daha fazla olmuştur.

(Cevap D)

Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı, savaşa katılacak müslüman askerlerin sayısını ve vergi yükümlülerinin tespit et6.

mek için 1831 yılında II. Mahmud tarafından yapılmıştır. Cum-

Grafikler incelendiğinde son yıllarda kırsal kesimdeki kadın-er-

huriyet’in ilanından sonra ise ilk kez 28 Ekim 1927’de nüfus

kek nüfus oranının eşitlendiği görülür. Aynı zamanda kentli nü-

sayımı yapılmıştır. (13 milyon 648 bin 270 kişi)

fus miktarı sürekli artmış ve kentlerde erkek nüfus oranı sürekli
daha fazla olmuştur. Ayrıca 2015 yılındaki toplam nüfus (kırsal+-

2023 yılında Türkiye nüfusunun 84 milyona ulaşması bekle-

kentli erkek ve kadın) 78 milyondan fazladır. Ancak kentlerdeki

niyor. TÜİK verilerine göre 2018 yılı Aralık ayı itibariyle 82 mil-

artış doğum oranının fazla olmasıyla değil, alınan göçlerle ilgi-

yon 3 bin 882 olan Türkiye’nin nüfusu 2023 yılında yüzde

lidir.

11,40 artacak

Eskiden ticaret ve kervan yolları üzerinde bulunan bazı yer-

(Cevap B)

leşmeler, bugün de önemli kavşak noktaları durumundadır.
Sivas, Kayseri, Erzurum ve Diyarbakır bu özellikteki yerleşim alanlarımızdandır. İstanbul, Bursa, Edirne ve Konya
gibi illerimiz çeşitli tarihi dönemlerde başkentlik yapmış mer-

II - III ve IV. taralı alanlarda iklim koşulları yerleşmeye elverişlidir.

kezlerdir. Örneğin; Cumhuriyetten önce Ankara Kalesi’nin

Bu yörelerde yer şekilleri engebeli olduğundan nüfus yoğunlu-

çevresinde kurulmuş küçük bir kasaba durumundaki Anka-

ğu azdır. Ayrıca III. yörede kalkerli arazinin fazla olması bu yö-

ra şehri, 1923’te başkent olduktan sonra büyük bir hızla ge-

rede tarım faaliyetlerini sınırlamıştır. Bu durum yörede yerleşme-

lişmiştir. 2019’da 5 milyonu aşan nüfus ile Ankara, İstan-

lerin az olmasında diğer önemli etkendir. V. yörede ise iklim koşulları ve yer şekilleri yerleşmeyi sınırlandırmıştır. Bu yörede nüfusun az olmasında daha çok yer şekilleri etkili olmuştur. I. yörede, tarım arazisi fazla, yer şekilleri sade görünümlüdür. Fakat
yörede kuraklığın belirgin olması tarım faaliyetlerini sınırlandırmıştır. Bu durum yörede nüfus yoğunluğunun az olmasına neden olmuştur.
(Cevap A)

COĞRAFYA SORU BANKASI

2.

bul’dan sonra ülkemizin ikinci kalabalık metropolü olmuştur.
(Cevap A)

7.

Ülkemizde nüfusun artmasının nedenlerinden biri yaşlılık döneminde yalnız kalmamaktır. Bu dönemde bulunan çocuksuz ailelerin bakımının devlet tarafından karşılanacak olması nüfus artışını düşürmeye yönelik bir uygulamadır.
Türkiye’de 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki

3.

Soruda açıklamada tarım arazilerinin geniş ve verimli olduğu

nüfusun oranı 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 1,4 artarak

yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğunun daha az olduğundan bah-

yüzde 67,8 olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubu olarak ta-

sedilmiştir. Buna göre, Doğu Karadeniz kıyılarında tarım alanla-

nımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise yüzde

rı dar olacağından tarımsal nüfus yoğunluğu daha yüksek çıkar,

23,4’ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı

2

da yüzde 8,8’e yükseldi.

yani bir km ’lik tarım alanında daha fazla çiftçi nüfus çalışmakta, geçimini temin etmektedir.

(Cevap E)
(Cevap A)

8.
4.

Nüfus artış hızının fazla olduğu şehirlerde;
• Konut yetersizliği,

Sorudaki açıklamada gerçek nüfus artışında, doğumlarla bera-

• Trafik,

ber göçlerin de etkili olduğundan bahsedilmiştir. Buna göre,
gerçek nüfus artışının doğal nüfus artışından fazla olduğu bir

• Plansız kentleşme,

yöre kesinlikle göç alıyor demektir. Türkiye’de göç alan yerler-

• Verimli toprakların azalması,

de;

• Sanayi tesislerinin şehir içinde kalması,

• İş olanakları fazladır.

• Belediye hizmetlerinin yetersiz kalması,

• Erkek nüfus oranı daha fazladır.

• Kültürel yozlaşma,

• Çeşitli ekonomik etkinlikler yapılır.

• Çevre kirliliği gibi sorunlar ortaya çıkar.

Ancak soruda, zaten bir doğal artışın olduğundan bahsedildiği-

İş kolu çeşidinin artması şehirleşmenin olumlu sonucudur.

ne göre kesinlikle doğum oranı ölüm oranından fazladır.

(Cevap C)

(Cevap B)
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Türkiye’de iş olanaklarının yetersiz olduğu yerler seyrek nüfus-

bebiyle köylerde nüfus azalmaktadır. Bu duruma bağlı olarak

lanmıştır. Bu durumun başında yer şekillerinin engebeli ve yük-

birçok ilköğretim okulu kapatılmıştır.

sek olması, ulaşımın zor olması gibi etkenler vardır. Ayrıca tarım

(Cevap B)

10.

13.

Anadolu’da ekonomik şartlardan dolayı ailelerin göç etmesi se-

KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 1

alanlarının dar ve parçalı oluşu da nüfusun seyrek olmasına neden olur. Ancak su kaynaklarının fazla olması, nüfus ve yerleşme için olumsuz bir etken değildir. Aksine su kaynaklarının yetersiz olduğu yerler seyrek nüfuslanmıştır.
(Cevap C)

Uzmanlar ülkemizdeki nüfus değişimin gelişmiş ülke profiline
yaklaştığımızın bir göstergesi olduğunu belirtiyorlar. Türkiye’nin
nüfus yapısı ciddi ve radikal bir değişim içindedir. Türkiye’nin
nüfus yapısını gösteren grafik arı kovanı şeklinde olacaktır. Bu
da Türkiye’nin az gelişmiş ülke statüsünden çıkıp, gelişmiş ülkeler statüsüne doğru ilerlemesi anlamına gelmektedir. Her geçen sayım yılında nüfus artış oranı azalması özellikle genç nüfusa yönelik eğitim, sağlık, istihdam olanakları vb. demografik
(Cevap C)

11.

Göç veren alanlardaki evler terk edilir. Buraları bakımsız ve boş
kalır. Verimli tarım alanları ekilmez. Dolayısıyla tarımda üretim
kaybı yaşanır. Aynı durum hayvancılık içinde geçerlidir. Göçler,

COĞRAFYA SORU BANKASI

yatırımlara daha az gereksinim duyulacağı anlamına gelir.
14.

Konya Bölümü’nde yer şekilleri sade, ulaşım kolay ve tarım alanları geniştir. Aynı zamanda burası Türkiye’nin en seyrek nüfuslu yerlerindendir. Dolayısıyla buranın seyrek nüfuslanması yer
şekillerindeki engebe ile açıklanamaz. Özellikle Tuz Gölü çevresi Türkiye’nin en az yağış alan yeridir. Bu yüzden burasının
seyrek nüfuslanması kuraklık ile açıklanabilir. Diğer yerler ise
Türkiye’nin engebeli ve seyrek nüfuslu alanlarıdır.
(Cevap B)

Kırsal alanlara yapılan yatırımların azalmasına da neden olur.
Birçok okul öğrencisiz kalır. Hatta kapanır. Sağlık ocakları için
de aynı şey geçerlidir. Köydeki çocuklar taşımalı eğitimle başka köylerde birleştirilerek eğitim görmek zorunda kalır. Ayrıca
göç olayına genelde çalışma çağındaki, aktif nüfus katılacağından kırsal alanlarda iş gücü kaybı da yaşanır. Ancak, bu durum
konut yetersizliğine yol açmaz. Dolayısıyla ormanların tahrip edilerek yerleşime açılması gibi bir sorunun kırsal alanlarda yaşandığı söylenemez. Tam tersine bu sorun göç alan yerleşim alanlarında görülür.

12.

Türkiye’de kırsal alanlardan kentlere doğru olan göçlerin nedenleri; göç veren yerde yaşanan itici faktörler ve göç alan yerlerde yaşanan çekici faktörler olmak üzere ikiye ayrılabilir. Buna
göre A, B, C ve D’de verilen cümleler itici faktörlere, E’de veri-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

len cümle ise çekici faktörlere dahil edilir.

15.

Türkiye’de son yıllarda beslenme ve sağlık imkânlarının gelişmesine bağlı olarak ortalama insan ömrü uzamıştır. Bu durum
yaşlı nüfus oranının artmasına neden olur. Ayrıca eğitim-kültür
seviyesinin yükselmesi, kadının iş hayatına girmesi, evlilik yaşının yükselmesi gibi nedenler doğum oranının azalmasına; dolayısıyla nüfus artış hızının azalmasına neden olur. Ancak bebek
ölüm oranlarının azalması nüfus artış hızını artıran bir etkendir.

(Cevap E)

(Cevap E)
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6.

Mevsimlik göçler, ağırlıklı olarak tarım işçilerinin yılın belirli dö-

Tarımsal nüfus yoğunluğu; tarımla uğraşan, geçimini topraktan

nemlerinde gerçekleştirdikleri geçici göçlerdir. Özellikle Doğu

sağlayan çiftçi nüfusun tarım arazilerine bölünmesiyle bulunur.

Güneydoğu Anadolu’nun kırsal kesimlerinden pamuk hasadı

Bu durumda, sorudaki bölgelerin tarımsal nüfus miktarları aynı

için Çukurova’ya, çay ve fındık hasadı için Karadeniz kıyılarına

olduğuna göre, tarımsal nüfus yoğunluklarının farklı olması ta-

mevsimlik göçler olur. Son zamanlarda GAP’la birlikte tarım fa-

rım arazilerinin yani ekili-dikili alanların farklı olduğunu kanıtlar.

aliyetlerinin yoğunlaşmasına bağlı olarak Şanlıurfa ve Adıyaman

Soruda ayrıca başka hiçbir bilgi verilmediği için tarımsal ürün

çevresi de mevsimlik işçi göçü almaya başlamıştır. Ancak bu tür

çeşitliliği, elde edilen gelir vb. sonuçlara ulaşılamaz.

göçlerin, tarımsal faaliyetlerin gelişmediği Erzurum - Kars Pla-

(Cevap A)

tosu yönlü olduğu söylenemez.
(Cevap A)
2.

Türkiye’de son yıllarda doğum oranının azalmasına bağlı olarak
nüfus artış hızı düşmüştür. Ancak sağlık ve beslenme şartlarına

7.

bağlı olarak ortalama insan ömrü uzamış, yaşlı nüfus oranı da

olarak tespit edilmiştir. 2018’de ise binde 14,7’ye yükselmiştir.

artmıştır. Bu yüzden Türkiye’nin nüfus artış hızı sıfır ve eksi oran-

Son yıllarda artış hızı azalsa da halen Dünya ortalamasının üze-

lara düşmemiş, halen Avrupa genelinden yüksekte kalmıştır. Bu

rindedir. Bu durum üzerinde Türkiye’de;

durum Türkiye nüfusunun her yıl azalan bir oranla olsa da, uzun-

• sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması,

ca bir süre daha artmaya devam edeceğini gösterir. Mübadele
göçü 1923 Lozan Antlaşması şartları gereğince yapılmıştır. Oy-

• doğum oranının yüksek olması,

sa ki soru son 20 yıldan bahsetmektedir. Ayrıca iç göç ve mev-

• beslenme koşullarının iyileşmesi,

simlik göç nüfus miktarını etkilemez.

• ortalama yaşam süresinin uzaması
(Cevap A)

Türkler Orta Asya’dan başlayan göç hareketlerinden günümüze kadar olan dönemde birçok devlet kurmuş ve Türk kültürü
geniş coğrafyalara yayılmıştır. Fakat başlıca ülkeleri İsveç ve
Norveç olan ve Avrupa’nın kuzeyinde kalan İskandinavya Yarımadası’nda bir Türk devleti kurulmamıştır. Bu yüzden, İskandinavya’nın Türk kültürünün yayılış alanlarından biri olduğu söylenemez.

gibi faktörler etkili olmuştur. Kırsal kesimlerden kentlere yoğun
COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

bir iç göç yaşanmasının, Türkiye’nin nüfus artış hızının yüksek
olması ve toplam nüfus miktarının artışı üzerinde etkisi olduğu
söylenemez.
(Cevap C)

8.

duğu modern hayvancılık yöntemi olan ahır hayvancılığı yapılır.

1975 yılından itibaren, kentleşme ve sanayileşme faaliyetleriyle
birlikte ortaya çıkan doğum oranlarının azalması sonucunda nüfus artış hızımız azalmıştır. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda, yurdumuzun uzun yıllar süren savaşlardan çıkması ve bu yüzden
erkek nüfus oranının azalması sonucunda toplam doğurganlık
oranı çok düşük idi. Bu nedenle 1965 yılına kadar nüfus artışını
teşvik edici politikalar uygulanmıştır. 1965 yılından sonra da bu
politikaların yerine nüfus planlamasına önem verilmesi sonucunda nüfus artışı yavaşlamıştır. Buna göre 1975 yılında itibaren uygulanan aile planlamasının nüfus artış hızını artırdığı söylenemez.

Aynı zamanda et ve yumurta tüketimine bağlı olarak bu yerlerin

(Cevap E)

(Cevap D)
4.

Türkiye’nin nüfus artış hızı (TUİK 2015) 2015 yılında, binde 13,4

Türkiye’de mera hayvancılığı geri kalmış dolayısıyla seyrek nüfuslu alanlarda yürütülen bir hayvancılık faaliyetidir. Üretim miktarı iklim şartlarına ve doğal bitki örtüsüne bağlıdır. Verim düşüktür. Arıcılık da yine seyrek nüfuslu alanlarda yapılır. Türkiye’de
nüfusun yoğun olduğu yerler tüketimin dolayısıyla pazar imkânlarının çok olduğu yerlerdir. Bu tür yerlerde ise verimin fazla ol-

çevresinde kümes hayvancılığının da yoğunlaştığı görülür.
(Cevap C)
5.

Türkiye’nin toprakları atık maddelerle hızla kirlenmektedir. Bu
durum üzerinde yerleşim alanlarından çıkan çöp atıkları, yakıtların yanmasıyla havaya salınan gazların yağışlarla tekrar yeryüzüne inmesi, endüstriyel atıklar ve tarımsal zararlılarla müca9.

dele ilaçları ile kimyasal gübreler rol oynar. Bu tür etkenler ise

Bazı kentlerin nüfus artış oranı Türkiye ortalamasının üzerinde

İzmir (Gediz Ovası), Adana (Çukurova), Bursa (İnegöl) ve Sa-

olabilir. Bu durum söz konusu kentlerde nüfus artışının doğal

karya ovalarında daha yoğundur. Oysaki diğerlerinden sanayi-

(doğumlar ile) değil göçler yoluyla olduğu anlamına gelir. Buna

si daha geri kalmış daha seyrek nüfuslu ve daha az modern ta-

göre göç alan ve iş imkânları fazla olan; Antalya, Gaziantep,

rım yöntemlerinin uygulandığı Tokat’ta (Niksar Ovası) toprak kir-

Şanlıurfa ve Bursa’nın nüfus artışı Türkiye ortalamasının üzerin-

liliğinin şimdilik daha az olduğunu söyleyebiliriz.

de iken, Çanakkale’nin nüfus artış hızı ortalamanın altındadır.
(Cevap E)

(Cevap E)

77

KPSS • GYGK

TÜRKİYE’DE NÜFUS
14.

Erkek nüfus oranının şehirlerde yüksekliği, genellikle sanayi fa-

Nüfus sayımları yoluyla bir Türkiye nüfusunun nicelik ve niteliği

aliyetlerinden kaynaklanır. Türkiye’de hızlı bir göç olayı yaşan-

ile ilgili veriler elde edilir. Nüfus miktarının yanı sıra, artış oranı,

maktadır. Bu göç türünde şehre önce erkekler gelir, kadınlar ve

yaş durumu, cinsiyet, çalışan nüfusun sektörlere dağılımı, kır ve

ailenin diğer bireyleri ise daha sonra şehre gelir ve yerleşirler.
Ancak ortalama yaşam süresi ülkenin gelişmişlik seviyesine göre değişse de kadın ve erkek nüfusun arasındaki farkı fazla değiştirmez.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

10.

Test • 2

şehir nüfusu, eğitim durumu, nüfus hareketleri vb. veriler kullanılarak ülkemizde planlamalar yapılır. Nüfusumuzun yapısını
oluşturan bu özellikler ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı etkiler. Örneğin Türkiye’de çocuk yaştaki nüfusun fazlalığı, hem aile geçimini hem de ülkenin kalkınmasını olumsuz etkiler. Türkiye kaynaklarının önemli bir kısmını eğitim faaliyetlerine ayırmak
zorunda kalır. Okul çağında olan nüfus, tüketici durumunda olup
üretici nüfusa önemli bir yük getirmektedir. Kırsal alanlardaki konut tipleri ise yatırımların planlamasında dikkate alınan bu şekil-

11.

deki nüfus bilgilerinden biri değildir.

Bölge sınırlarının belirlenmesinde doğal unsurlar yaygın olarak
kullanılan kriterler arasındadır. Yüzey şekilleri, iklim özellikleri,

(Cevap E)

su durumu, doğal bitki örtüsü esas alınarak çeşitli bölgeler oluşturulur. Doğal unsurların değişmesi çok uzun zaman aldığından
bu kriterlere göre çizilen bölge sınırları da kolay kolay değişmez. Ancak beşeri ve ekonomik özelliklere bağlı olarak oluşturulan bölge sınırları zamanla değişebilir. Örneğin tarım bölgesi-

15.

ne dahil edilen bir yer zamanla sanayi bölgesine dönüşebilir.

le bölgede nüfus dar bir kıyı şeridinde yoğunlaşmıştır. Ege Bö-

Daha önce hiç çekici özelliği olmayan bazı yerler sonradan bu-

lümü’nde ise dağlar denize dik uzanır. Denizellik etkisi 150 km

lunan bir tarihi kalıntı, doğal güzellik veya farklı bir kültürel faakiye’de daha önceleri seyrek nüfuslu olan bir yer de yoğun nüfuslu hale gelmiş olabilir. Bu yüzden nüfus ve yerleşmenin daha kolay ve daha kısa sürede değiştiği söylenebilir.
(Cevap C)

12.

Türkiye’nin nüfus artış oranı her sayım yılında azalsa da halen

içerilere kadar etkili olur. Bu duruma bağlı olarak nüfus yoğunCOĞRAFYA SORU BANKASI

liyete bağlı olarak turizm bölgesine dönüşebilir. Bunun gibi Tür-

Karadeniz Bölgesi’nde dağlar denize paralel uzanır. Bu neden-

luğu kıyıdan itibaren geniş bir alanda yoğunlaşmıştır.
(Cevap C)

16.

I. taralı alanda Türkiye’nin en az yağış alan yörelerinden Mardin
yer alır. Mardin’de şiddetli buharlaşmanın da etkisiyle kuraklık

Dünya ortalamasının üzerindedir. Bu durum Türkiye nüfusunun

görülür. Bu nedenle yörede nüfus yoğunluğu azdır.

gelecekte de hızlı bir şekilde artacağını gösterir. Artan nüfus mik-

(Cevap A)

tarı doğal kaynak tüketimini artıracaktır. Yüz ölçüm değişmediği için nüfusun artması nüfus yoğunluğunun da artması anlamına gelir. Aynı zamanda devletin vergi gelirleri artacaktır. Çocuk
nüfus oranının fazla olması bağımlı nüfus oranının da artması
anlamına gelir. Ancak nüfus miktarının fazla olması işgücünün

17.

ucuzlamasına neden olacaktır.

Türkiye’de nüfusun dağılışında, iklim, yer şekilleri, toprak, su
kaynakları, bitki örtüsü etkilidir. İklim koşullarının elverişli oldu-

(Cevap B)

ğu kıyı ve iç ovalarda nüfus yoğunluğu fazladır.
Türkiye’deki bazı yerleşim alanlarının nüfusu, sahip oldukları sanayi tesisi veya yeraltı zenginliğine bağlı olarak artış
göstermektedir. Örneğin; İskenderun, Karabük ve Ereğli’deki demir–çelik fabrikaları bu şehirlerin nüfuslarının artmasında etkili olmuştur. Kömür, demir ve petrol başta olmak

Türkiye’de özellikle mevsimlik göçlerin yoğun olarak yapıldığı
kentlerin yaz ve kış mevsimlerindeki nüfus miktarları arasında
büyük farklar olur. Aslında İzmir ve Bursa illeri de yaz mevsiminde turizm amaçlı yoğun bir göç alır. Ancak bu illerin kış mevsiminde de nüfusları fazladır. Bu yüzden yazın çok kalabalıklaşan
kışın ise Türkiye’nin en seyrek nüfuslu yerleri arasında bulunan

KAPLAN AKADEMİ

üzere çeşitli yeraltı kaynaklarının varlığı da nüfus çeken önem13.

Muğla’nın yaz-kış mevsimleri arasındaki nüfus farkı en fazla olur.

li etkenlerden biridir. Bunlar arasında en tipik örnekler; Zonguldak ile Batman’dır. Zonguldak’ın taş kömürü, Batman’ın
ise petrol çıkarımı sayesinde nüfusları hızla artmış, geçmişte birer köy iken madencilik faaliyetleri sonucunda günümüzde kalabalık bir kent durumuna gelmişlerdir.
Sanayi, İskenderun’da nüfusun artmasına neden olan beşeri bir faktördür.
(Cevap D)

(Cevap B)
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5.

Ülkemizde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde

Türkiye Cumhuriyeti döneminin ilk nüfus sayımı 28 Ekim 1927

yer şekillerinin engebeli olması nedeniyle tarım alanları dar ve

yılında yapılmıştır. Bu sayıma göre ülke nüfusu 13 milyon 648

parçalıdır. Tarım alanları dar ve parçalı olduğundan bu yerlere

bin iki yüz yetmiş olarak belirlenmiştir. 1935’ten itibaren her 5

tarımda makineleşme gelişmemiştir. Bu tür yerlere Doğu Ana-

yılda bir düzenli olarak nüfus sayımları 1990 yılına kadar yapıl-

dolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi örnek olarak gösterilebilir.

mıştır. 1990’dan sonra ise her 10 yılda bir yapılması yönünde

Dolayısıyla tarıma elverişli düzlüklerin de fazla olduğu söylene-

karar alınmıştır. 2007 yılından itibaren her yılın 31 Aralık tarihin-

mez.

de yerleşim yerleri bazında nüfus bilgileri yaş ve cinsiyete göre
açıklanmaktadır.

(Cevap E)

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi olan Türkiye nüfusunun sürekli arttığı söylenebilir. Ayrıca kırdan kente
doğru hızlı bir iç göç yaşandığından Türkiye’de kentsel nüfus
oranı artarken, kırsal nüfus oranının azaldığı söylenebilir.
2.

Türkiye’de kıyıdan iç kesimlere ve batıdan doğuya doğru gidil-

(Cevap D)

dikçe nüfus miktarı ve yoğunluğu azalır. Bu durumun ortaya çıkmasında doğal faktörlerin etkisi de büyüktür.
Türkiye’de nüfusun yoğun olduğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılıman iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları

6.

aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus çok yoğun değildir.

• Genç nüfus oranı azalır.

Ülkemizde yüksek ve engebeli yerler de seyrek nüfuslanmıştır.

• Yaşlı nüfus oranı artar.

Doğu Anadolu, Taşeli Platosu, Yıldız Dağları gibi yerler bu du-

• Doğum oranı azalır.

nu çevresi) ve IV nolu yer (Menteşe Yöresi) engebeli yer şekil-

• Eğitim seviyesi yükselir.

gene Ovası) III nolu (Tuz Gölü çevresi) ve V nolu (Kilis-Gaziantep çevresi) yerde yer şekilleri engebeli değildir.
(Cevap C)

COĞRAFYA SORU BANKASI

ruma örnektir. Haritada işaretlenen II nolu yer (Çankırı-Kastamolerinden dolayı seyrek nüfuslanmıştır. Bunun dışında I nolu (Er-

3.

Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Gelişmekte olan ülkelerde;

• Bebek ölüm oranları azalır.
• Kişi başına düşen gelir artar.
• Enerji tüketimi artar.
• Tarımda çalışanların oranı azalır.
(Cevap C)

7.

Haritada işaretlenen I, II, III ve V nolu yerler (Marmara ve Kıyı

Türkiye’de hizmet ve sanayide çalışanların oranı sürekli arttığından tarımda çalışanların oranı azalmıştır.

Ege) Türkiye’nin batısında yer alan, sanayinin geliştiği yerlerdir.

(Cevap C)

Bu yerler aynı zamanda Türkiye’nin sürekli göç alan ve yoğun
nüfuslu yerleşim alanlarıdır. Aslında Doğu Karadeniz kıyı kesiminde (Trabzon civarı) yer alan IV nolu yer de yoğun nüfusludur. Ancak buranın yoğun nüfuslanmasının nedeni yer şekilleridir. Kıyının hemen gerisinde yüksek dağ sıralarının bulunması

8.

nüfusun dar bir kıyı şeridinde yoğunlaşmasına neden olmuştur.

I. İstanbul,
II. Muğla,

(Cevap D)

III. Rize, yörelerini kapsar.
İstanbul’da sanayide, Rize’de tarımda, Muğla’da ise turizmde
çalışanların oranı yüksektir. II. ve III. taralı alanlar turizm ve tarımsal faaliyetler nedeniyle mevsimlik göç alır. Bu nedenle bu
yörelerde nüfus mevsimler arasında farklılık gösterir. II. ve III.
4.

Türkiye’de toplam nüfus ilk sayım yılından itibaren sürekli art-

alanda nüfusun az olmasında yer şekilleri etkilidir.

mıştır. 2019 yılı sayımlarında İstanbul, Bursa, Gaziantep gibi il-

Türkiye’de nüfusun en önemli özelliklerinden biri genç olmasıdır. 0–14 yaş grubu nüfus günümüzde toplam nüfusun %
23,4’ünü oluşturur. Ancak bu oran 1965’ten beri sürekli azalmakta ve Türkiye nüfus artış hızı giderek yavaşlamaktadır.
1965’te 0–14 yaş grubu nüfusun % 41,9’unu oluşturmakta
idi.

lerin sayısı artmış, Kars, Sivas, Tunceli, Sinop gibi illerin ise nüfusu azalmıştır. 2019 yılında nüfusu en fazla olan il İstanbul en
az ise Tunceli’dir. Ülkemizde nüfus yaş ortalaması giderek yükselmektedir. Bu nedenle ülkemizde genç nüfus azalmakta, yetişkin ve yaşlı nüfus oranı ise artmaktadır.

(Cevap E)

(Cevap E)
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13.

Türkiye’de nüfusun cinsiyete göre yaş gruplarının dağılımını gös-

Kırgızistan’da 1994 yılında toprak kaymaları yüzünden 270000

teren bu grafik incelendiğinde; çocuk nüfus oranının azaldığı

insan göç etmişti. Özellikle depremler, seller, volkanik püskür-

görülür. Ancak toplam nüfus miktarı hiçbir zaman azalmamıştır.

meleri çölleşme ve kuraklık göçlere neden olan başlıca doğa

Bir ülkenin nüfus pramidi;
Nüfus miktarı,
Cinsiyet durumu,
Nüfusun yaş gruplarına dağılımı,
Doğum ölüm oranları,

KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 3

olaylarıdır. Örneğin; IV. ve V. yüzyılda Hunların ve Moğolların Orta Asya’dan göç etme nedeni bu bölgede yaşanan kuraklıktır.
ABD’deki Kaliforniya Yöresi’nden de depremler sonucunda yoğun bir göç dalgası yaşanmıştır. Ülkemizde ise 17 Ağustos 1999
yılında Yalova, Bolu ve Düzce yörelerinde şiddetli depremler yaşanmış ve birçok insanımız hayatını kaybetmiş, binlercesi evsiz

gibi konularda bilgi verir. Nüfus pramitleri ülkenin gelişmiş-

kalmıştı. Bu yüzden Yalova ve Düzce illerinden deprem yüzün-

lik durumlarına göre farklılık gösterir.

den göçlerin yaşandığı söylenebilir. Karaman ve Mardin dep-

(Cevap D)

rem olasılığı zayıf olan yerlerdir.
(Cevap B)

Türkiye’de en fazla göç veren bölge Karadeniz’dir. Bölgede yer
şekillerinin dar olması nedeniyle tarım alanları dardır. Tarım alanları miras yoluyla giderek daraldığından bölgede işsizlik artmaktadır. Bu durum dışarıya göçlerin artmasında etkilidir.
(Cevap A)

11.

Gelişmiş ülkelerde;

14.

COĞRAFYA SORU BANKASI

10.

Türkiye’de nüfus artış hızının azaldığı, sorudaki öncülde belirtilmiştir. Buna göre 2018 yılı nüfus piramidinde, nüfus artış hızı ve
genç nüfus oranı daha az olacaktır. Ancak Türkiye’nin nüfusu
daha az oranda bile olsa yine de artacağından toplam nüfus
miktarının azalacağı söylenemez.
(Cevap C)

15.

Japonya’nın toplam nüfusunu ikiye katlama süresinin Türkiye’den daha uzun olması;

• Kentsel nüfus oranı fazla,
• Ortalama yaşam süresi yüksek,

• eğitim düzeyinin,

• Doğum oranı düşük,

• ortalama yaşam süresinin,

• Genç nüfus oranı az,

• yaşlı nüfus oranının,

• Okur yazar oranı fazladır.

• kentli nüfus oranının

• Türkiye’nin gelişmiş olabilmesi için;

Türkiye’den daha fazla olduğu anlamına gelir. Ayrıca bu durum

• Kentsel nüfus,

Türkiye’nin nüfus artış hızının Japonya’dan daha yüksek olduğu anlamına da gelir.

• Ortalama yaşam süresi,

(Cevap D)

• Okur yazar oranının artması gerekmektedir.

12.

Türkiye son yıllarda Dünya üzerinde birçok yerde (özellikle Suriye) yaşanan savaşlar nedeniyle dışarıdan çok fazla kalıcı göç
almaktadır.
Türkiye’nin nüfusunun mevsimler arasında çok fazla değişiklik göstermesinde turizm faaliyetleri etkindir. Türkiye yılda

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

16.

Türkiye’nin gelişmesine bağlı olarak geçmişten günümüze kadar tarımda çalışanların oranı sürekli azalırken, sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranı artmıştır. Buna göre Türkiye’de
çalışan nüfusun sektörel dağılımı gösteren grafiklerin ait oldukları dönemlerin en eski olandan günümüze en yakın olana doğru sıralanışı III, II, I şeklinde olmalıdır.

35 milyondan fazla turist almaktadır.
(Cevap C)

(Cevap B)
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6.

Türkiye bir orta kuşak ülkesidir. Bu yüzden buzul aşındırma bi-

Doğum oranlarından daha az bir nüfus artışı olduğu için I. böl-

riktirme şekilleri ülkemizde sadece yüksek dağların zirvelerine

genin göç verdiği doğru bir bilgidir. Buna göre, her iki bölgenin

yakın yerlerde görülür. Buzullar Türkiye’de en az etkiye sahip

nüfus artış hızları birbirlerinden farklıdır. Ancak her iki bölgede

dış kuvvetlerdir. Buna göre, Türkiye’de en dar alan kaplaması

farklı oranlarda da olsa yine de bir nüfus artış oranı vardır. Bu-

gereken bölge sınıflandırması; buzul bölgeleridir.

na göre “I. bölgenin nüfus miktarı azalmaktadır” yorumu yanlış
olur.

(Cevap D)

(Cevap C)

2.

Sorudaki I. ve II. açıklamalarda geçen olaylar;

7.

Toprakların miras yoluyla parçalanması,
Tarımda makineleşme, işsizlik gibi göçün nedenleridir.
Ancak III. açıklamadan itibaren göçün sonuçlarından bahsedilmiştir.

Mevsimlik göçler, sürekli yerleşme amacı taşımayan, yalnızca
dönemsel olarak yapılan göçlerdir. Bu tür göç hareketlerinin,
dönemsel faaliyetler olan; eğitim, yaylacılık, tarım, turizm vb.
sektörlere bağlı olduğu da söylenebilir. Ancak madencilik sektörünün bu tür faaliyetlere bağlı olduğu ve mevsimlik göçe neden olduğu söylenemez.

(Cevap C)

Kırdan kente göçün sonucunda kentlerde yaşanan; gecekondulaşma vb. sorunlar ile kırsal alanlarda yaşanan; köy nüfusunun azalması, bazı verimli toprakların terk edilmesi, aynı zamanda göçün bir nedeni olarak yorumlanamaz. Ancak kentlerde artan iş gücüne bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik, aynı zamanda
kırsal alanlarda da iş imkânlarının az olmasına bağlı olarak yaşanan en büyük sorundur.

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

(Cevap E)

8.

Antalya sahip olduğu doğal ve tarihi değerlerle ülkemizin en fazla turist çeken illerindendir. Bu duruma bağlı olarak ilde çalışan
nüfus daha çok turizm faaliyetlerinde çalışır. İstanbul, Gaziantep ve İzmir’de ise çalışan nüfus daha çok sanayi faaliyetlerinde çalışır. Rize’de ise çalışan nüfusun tamamına yakını tarımda
çalışır.
(Cevap C)

(Cevap A)

9.

4.

Türkiye nüfusu giderek yaşlanmaktadır. Çocuk nüfus oranı ileri
zamanlarda daha da azalacak, yaşlı nüfus oranı ise artacaktır.
Bu duruma kanıt olarak, Türkiye’de yaşam standartlarının yük-

Sorudaki metne göre, Türkiye’nin gelişmesine bağlı olarak bir
takım nüfus özelliklerinde değişmeler yaşanacaktır. Bu durum
Türkiye’nin nüfus piramidine de yansıyacak ve bu piramidi arı
kovanı şekline çevirecektir. Bu şekildeki bir nüfus piramidi ise
gelişmiş ülkelerin özelliğidir. Bütün bu gelişmelere bağlı olarak
gelecekte Türkiye nüfusunun;

selmesiyle birlikle, ortalama yaşam süresinin uzaması gösteri-

• Evlenme yaşı (I)

lebilir.

• Ortalama yaşam süresi (II)
• Kadının iş hayatındaki payı (IV) artacak fakat

(Cevap E)

• Doğurganlık hızı (III) azalacaktır.
(Cevap C)

10.
5.

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Antalya ve Adana bölümlerinin her
ikisi de mevsimlik göç alır. Ancak Antalya’ya turizm amaçlı, Adana’ya ise tarımda çalışma amaçlı mevsimlik göç yapılır.

Sorudaki açıklamada, Türkiye’nin 2019 yılı TÜİK verilerine göre, erkek ve kadın nüfus miktarları gösterilmiştir. Buna göre, erkek ve kadın nüfus toplanırsa, Türkiye’nin toplam nüfus miktarına ulaşılır. Açıklamada; işsizlik oranı, okur yazar oranı, kentli-kırsal nüfus oranı, nüfus yoğunluğu gibi özellikleri hakkında
kesin bir bilgi yoktur.
(Cevap E)

(Cevap A)
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Türkiye’de nüfus artış hızı %5,7 iken Dünya’da %2,9’dur. Türkidir. Aynı zamanda günümüzde Türkiye nüfusunda kırsal nüfus
oranının daha az olduğu, tarımda çalışanların oranının azaldığı
söylenebilir.
(Cevap A)

12.

Türkiye’de tarım, hayvancılık (yaylacılık) ve turizm faaliyetlerine
bağlı olarak yapılan göçler daha çok geçici yerleşmeye yöneliktir. Çünkü bu faaliyetler sezonluk yani geçicidir. Bu tür faaliyetlere bağlı olarak göç eden kişiler sezon sona erince tekrar
memleketlerine dönerler. Ancak endüstriye yönelik yapılan göçler daha çok kalıcıdır. Nitekim Marmara, Ege ve İç Anadolu endüstri faaliyetlerine bağlı olarak ve sürekli yerleşmeye yönelik
iç göç alırlar. Bu yüzden nüfusları hızla artmıştır. Ayrıca bu bölgelerimizde çarpık kentleşme–gecekondulaşma, ulaşım, alt yapı vb. sorunlar bu tür göç hareketlerine bağlı olarak yaşanır.

KAPLAN AKADEMİ

ye bu nüfus artış oranı ile Dünya nüfus artış oranının üstünde-

(Cevap D)

13.

Tablodaki bilgilerden yararlanarak tarımda çalışanların oranı ile
ilgili yargılara varılabilir. Tarımda çalışanların oranı makineleşme
tarımda toplam çalışan sayısının kaç kişi olduğunu bilmediğimizden tarımda çalışan kişi sayısının artıp azaldığı konusunda
grafikten yararlanarak sonuca ulaşamayız.
Köy “Belirli bir idari sınırı bulunan ve bu sınır içerisinde yer
alan devamlı ve geçici kır yerleşmeleriyle ekonomik faaliyet
sahalarından oluşan, nüfusu 2000’den az, tarımsal faaliyetlerin egemen olduğu ve seçimle iş başına gelen muhtarların
ve ihtiyar heyetinin yönettiği tüzel kişilik kazanmış ülkemizdeki en küçük idari ünitedir.

COĞRAFYA SORU BANKASI

ve sanayileşme ile beraber sürekli azalmıştır. Sanayi, hizmet ve

(Cevap D)

14.

Tablo incelendiğinde 2015 yılında kentlerde yaşayan erkek sayısının kırsal kesimde yaşayan erkek ve kadın nüfusundan daha fazla olduğu görülür.
(Cevap D)
Marmara Bölgesi’nde tarımda çalışanların oranının toplam çalışan nüfusa oranı %30’dur. Çalışan nüfusun %70’i tarım dışı sektörlerde çalışır. Bölge nüfusunun diğer özellikleri şunlardır:
• Nüfus ve nüfus yoğunluğu bakımından coğrafi bölgeler arasında ilk sırada yer alır.
• Turizm, tarım, sanayi, ticaret faaliyetlerine bağlı olarak nüfusu yıl içinde sürekli değişir.
• Nüfus daha çok endüstrinin, tarımın, ulaşımın, ticaretin ve
diğer ekonomik etkinliklerin geliştiği yerlerde toplanmıştır.
• Kentleşme oranı yüksektir.
• Dışarıdan yoğun göç alır.
• Nüfus daha çok dışarıdan göçler yoluyla artar.

KAPLAN AKADEMİ

15.

• Doğum oranı düşüktür.
(Cevap D)
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5.

Türkiye’nin en seyrek nüfuslu yerleri arasında olan Hakkâri, Men-

Türkiye’de nüfus artışı kırsal kesimlerde daha çok doğumlarla,

teşe ve Ardahan Yöresinde bu durumun oluşmasında başta yer

kentlerde ise dışarıdan gelen göçlerle artar. Kırsal kesimden kent-

şekilleri olmak üzere, sanayi, ulaşım, ticaret gibi ekonomik et-

lere yaşanan göçler sonucu kentlerde konut yetersizliği, işsizlik,

kinliklerin gelişmemesi etkili olmuştur. Ancak bu yerlerde nüfu-

belediye hizmetlerinde aksama, eğilim ve sağlık alanında aksa-

sun az olmasında kaplıca turizminin gelişmemiş olması fazla et-

ma ve gecekondulaşma gibi sorunlar ortaya çıkar. Kentlerde nü-

kili olmamıştır.

fus artışına bağlı olarak mal ve hizmetlere talep artar. Bu durum
nüfus artışının olumlu sonuçlarındandır.

(Cevap E)

Türkiye, Avrupa’nın en genç nüfuslu ülkesidir. 0-14 yaş grubundakilerin fazla olması beslenme, giyinme ve eğitim ihtiyaçlarının göz önüne alınmasını gerektirmektedir. Bu alanda
yapılan yatırımlara demografik yatırımlar denir. (Örneğin
okul, hastane vb.) Gelişmiş ülkelerde genç nüfusun az olması nedeni ile bu yatırımlar toplam yatırımların % 12,5’ini oluş2.

tururken, bu oran az gelişmiş ülkelerde % 42’ye kadar çık-

Bölgelerin toplam nüfusları birbirine yakındır. Nüfus yoğunluğu-

makta, bu da gelişme hızlarını azaltmaktadır.

nun fazla veya az olmasında yüz ölçüm ve toplam nüfus etkili-

(Cevap C)

dir. Yüz ölçüm ne kadar az ve toplam nüfus ne kadar fazla ise
nüfus yoğunluğu o derece fazla olacaktır. Nüfusun en fazla olduğu bölge II. bölge olmasına rağmen nüfus yoğunluğu en azdır. Bu durumun ortaya çıkmasında bölgenin yüz ölçümünün en
geniş olması etkili olmuştur. I. bölge toplam nüfus bakımından

6.

lendiğinde 1950 yılında Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anado-

Türkiye’de son yıllarda yaşanan kırdan kente doğru göç hareketlerinin sonucunda aşırı bir şekilde artan kent nüfusu, konut
ihtiyacını beraberinde artırmıştır. Artan konut ihtiyacı gecekondu semtlerinin çoğalmasına, ormanlık alanların tahrip edilerek
yerleşime açılmasına, kurumuş dere yatakları gibi yerleşime uygun olmayan yerlerin yerleşime açılması ve beraberinde sel ve
taşkınlar gibi çevre sorunlarının yaşanmasına neden olmuştur.
Bu durum aynı zamanda belediyelerin yol, su, alt yapı, elektrik
vb. hizmetlerinin aksamasına, trafik vb. sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Bütün bunların temelinde kentlerin hızlı ve
plansız gelişmesi etkili olmuştur. Bu sorunların olumsuz etkilerinin giderilmesi ancak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerde
yürütülen kentsel dönüşüm ve değişim uygulamaları ile mümkündür.

lu bölgelerinde nüfusu 100.000’den fazla olan kentin bulunmadı-

(Cevap A)

sırada yer alır. Bu durumun ortaya çıkmasında bölgenin yüz ölçüm olarak III. sırada yer alması etkili olmuştur.
(Cevap D)

3.

Tabloya göre 1950 yılında (tablodaki ilk sütun) nüfusu 10.000’den

COĞRAFYA SORU BANKASI

ikinci sırada olmasına rağmen nüfus yoğunluğu bakımından ilk

fazla olan kent sayısı en fazla Akdeniz’dedir (38). Yine tablo ince-

ğı görülür. Marmara Bölgesi 2015 yılında nüfusu 10.000’den fazla olan kent sayısı bakımından en önde yer alır. Ancak nüfusu
100.000’den fazla olan kent sayısı bakımından 2015 yılında Marmara Bölgesi değil, Akdeniz Bölgesi (9) birinci sıradadır. Yine tabloya göre 1950 yılında Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun birer adet
100.000’den fazla nüfuslu kenti vardır.

7.

(Cevap C)

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu =

Toplam nüfus miktarı

Yüz ölçümü
formülü ile bulunur. Dolayısıyla bir bölgenin nüfus yoğunluğunda yüz ölçümünün genişliği de rol oynar. Nitekim grafik incelendiğinde İç Anadolu’nun Marmara Bölgesi’nden sonra en fazla nüfusa sahip olan 2. bölge olduğu anlaşılır. Ancak İç Anadolu yüz
ölçümü geniş olduğu için nüfus yoğunluğunda 2. sırada değildir.
Çünkü Marmara’dan sonra nüfus yoğunluğunda 2. sırada olan
bölge Ege’dir. Yine grafik incelendiğinde Doğu Anadolu’nun en

4.

Türkiye’de, tarım, turizm, sanayi, madencilik, ticaret gibi ekono-

geniş yüz ölçüme sahip olan bölge olduğu anlaşılır. Bu yüzden

mik faaliyetlerin geliştiği illerde nüfus yıl içerisinde mevsimden

Doğu Anadolu’nun nüfus miktarı bakımından sonuncu sırada ol-

mevsime değişiklikler gösterir. Bu değişiklik İzmir (tarım, sana-

masa da nüfus yoğunluğu bakımından sonuncu sırada yer aldı-

yi, turizm, ticaret), Adana (tarım, sanayi), Antalya (tarım, turizm),

ğına yine bu grafikten ulaşılır. Bu bölgelerin genişlikleriyle doğru

Muğla (turizm) gibi illerde çok fazla; Yozgat, Sinop, Kilis, Ağrı

orantılı olarak nüfuslandığı söylenemez. Çünkü nüfus dağılışının

gibi illerde ise azdır.

yüz ölçümle ilgisi yoktur.
(Cevap E)

(Cevap E)
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11.

Genç nüfusun azaldığı merkezler gelişmekte olan yerlerdir.

laşması sonucu Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübade-

Gelişmekte olan ülkelerde:

lesi yapıldı. Bu antlaşma sonucunda Anadolu’daki yaklaşık 150

KAPLAN AKADEMİ

• Hizmet sektöründe çalışan sayısı artar.
• Nüfus artış hızı düşer.
• Ortalama yaşam süresi uzar.
• Nüfus piramidinde taban kısmı daralır.
• Şehirleşme artar.

bin Rum, Yunanistan’a - Batı Trakya’da yaşayan 400 bin kadar
Türk ise Türkiye’ye zorunlu olarak göç etmiştir.
Bunun dışında dış ülkelerden Türkiye’ye yapılan göçler, genelde mülteci hareketleri olmuştur. Bu hareketler sonucunda birçok insan ülkemize yerleşmiş ve bir kısmı zamanla ülkelerine
geri dönerken bir kısmı da Türk vatandaşlığına geçmiştir. Ayrı-

• Sanayileşme artar.

ca seçeneklerde bulunan tehcir; bir topluluğu yaşadığı yerden

• Kişi başına düşen gelir artar.

göç ettirme, göç etmesine sebep olma, sürme gibi anlamlara

• Enerji tüketimi artar.

gelirken iltica ise kısaca sığınma anlamına gelir.

(Cevap D)

(Cevap E)

12.
9.

Kurtuluş Savaşı sonrasında Yunanistan ile imzalanan Lozan Ant-

TÜİK ve BM Nüfus Fonu verilerine göre, Batı Marmara’da doğü Japonya (1,4)’ya yaklaşmış durumdadır. Buna karşın; doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 4,39 çocuk sayısı ile Şanlıurfa’dır. Şanlıurfa’yı 4,1 çocuk ile Şırnak, 4 çocuk ile Ağrı ve 3,8
çocuk ile Siirt takip etmektedir. Muş 3,57, Van, 3,52, Bitlis 3,44,
Batman 3,36, Mardin 3,34, Diyarbakır 3,19, Gaziantep 3,10 ile
Dünya ortalamasının üzerinde olan illerdir. Bu durum üzerinde
Türkiye’nin batı ve doğu illeri arasındaki; refah düzeyi, eğitim
seviyesi, kadının iş hayatına katılması ve evlenme yaşı gibi durumların etkisi vardır. Ancak nüfus yoğunluğu bu konudaki bir

COĞRAFYA SORU BANKASI

ğurganlık oranı, Dünya’da kadın başına en az çocuğun düştü-

Sorudaki açıklamaya göre çocuk nüfus oranının az, yaşlı nüfus
oranının fazla olması gelişmiş ülke anlamına geliyorsa, grafikteki ülkenin çocuk nüfus oranı fazla, yaşlı nüfus oranı azdır. Bu da
söz konusu ülkenin geri kalmış ülke olduğu anlamına gelir. Seçeneklerde verilen Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere gibi ülkelerin hepsi gelişmiş Avrupa ülkeleridir. Bu durumda sorudaki
nüfus grafiğinin Türkiye’ye ait olduğu söylenebilir.
(Cevap B)

13.

etken değildir.

Gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde genç nüfus oranı fazladır. Bu ülkelerde işsizlik, konut yetersizliği, gecekondulaşma ve göç
gibi sorunlar fazladır. Bu ülkelerde genç sayısının fazla olmasına

(Cevap B)

bağlı olarak iş gücü yetersizliği görülmez. Tam tersine, bu gibi ülkelerde faal nüfus (genç) fazla olduğundan iş gücü fazlalığı görülür.
Bir ülkede nüfus artış oranının fazla olmasının;
iş gücünün ucuzlaması
Grafik incelendiğinde yalnızca; okuma çağında olan, yani 6 yaş
üzerindeki toplam nüfusun okur yazar sayısından fazla olmasına dayanarak ülkemizde halen ve grafikteki verilen yılların hepsinde okuma yazma bilmeyenlerin olduğu söylenir. Çünkü hiçbir zaman Türkiye nüfusunun tamamı (%100’ü) okur yazar olmamıştır. Türkiye’nin gelişmesine bağlı olarak, toplumda okuma yazma bilmeyen kişilerin sayısı her geçen yıl azalmıştır. Bu
oranın sürekli arttığı söylenemez. Ayrıca Türkiye’de kız çocuklarının okula gönderilmediği yerler vardır. Bu yüzden okur yazar
kadın sayısı sürekli erkek nüfustan az olmuştur.
Nüfus ile ilgili grafik sorularında oran ve miktarların farklı kavramlar olduğuna dikkat edilmelidir. Örneğin Yunanistan’ın
nüfusunun % 50’sinin tarımda, Türkiye nüfusunun da % 40’ının
tarımda çalıştığını kabul edelim. Buna göre, Yunanistan’da
tarımda çalışan kişi sayısının Türkiye’den daha fazla olduğu
söylenmez. Çünkü ülkelerin toplam nüfusları birbirinden farklıdır.

üretimin ve iç piyasanın canlanması
devletin vergi gelirinin artması gibi olumlu sonuçları vardır
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

10.

14.

Bu tabloda kentsel nüfus oranlarının giderek arttığı ve Marmara Bölgesi’nde sağlık olanaklarının gelişmemiş olduğuna dair
bir bilgi yoktur. Ayrıca tablodan kırsal nüfus oranı değil kentsel
nüfusun en az Karadeniz’de olduğu anlaşılır. Tablodaki verilerden yararlanarak kentsel nüfusu en az olan bölge Doğu Anadolu Bölgesi’dir seçeneğine ulaşılabilir.
Beyin göçü vermesinin Türkiye için en olumsuz etkisi kalkınma hızını düşürmesidir.

(Cevap A)

(Cevap C)
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4.

Türkiye’nin, Cumhuriyet Döneminin ilk nüfus sayımının yapıldı-

Turizm ve sanayi bir bölgenin kısa süre zarfında gelişmesi açı-

ğı 28 Ekim 1927’den (13 milyon 648 bin iki yüz yetmiş kişi) gü-

sından önemlidir. Turizm ile mevsimlik nüfus değişimleri yaşa-

nümüzdeki en son sayımın yapıldığı 31 Aralık 2018 (82 milyon

nırken, İskenderun sanayi bölgesinde de hem dönemlik hem

003 bin 882 kişi) tarihine kadar toplam nüfus tüm sayım dönem-

uzun süre içinde nüfusun ve gelişmenin gerçekleştiği bilinir.

lerinde artmıştır. Aynı şekilde kırdan kente doğru göçlerin ya-

(Cevap D)

şanmasından dolayı; nüfus artış hızının bölgelere göre değiştiği, kırsal kesimlerde daha çok doğal artış ancak büyük şehirlerde daha çok göçlerle artış olduğu söylenebilir. Bu durumda bölgelerin nüfus artış hızlarının da değişiklik gösterdiği söylenebilir. Ancak nüfus artış hızının Türkiye’de yıllar arasında aynı oranda gerçekleştiği söylenemez. Nitekim doğum oranlarının azalmasına bağlı olarak son yıllarda nüfus artış hızı azalmaktadır.
(Cevap A)

5.

2015 yılına gelindiğinde Türkiye’de hizmet ve sanayi sektöründe çalışanların oranının arttığı görülür. Bu durum Türkiye’nin gelişmişliğinin bir göstergesidir. Gelişmeye bağlı olarak Türkiye’de
tarım sektöründe çalışanların oranı azalır. Ancak bu tarımsal gelirin de azalacağı anlamına gelmez. Nitekim gelişmiş ülkelerde
daha az kişi çalışmasına rağmen modern yöntemler uygulandı-

Nüfus yoğunluğu =

ğından gelir yüksektir.

Toplam nüfus
Yüzölçümü

formülü ile bulunur. Eğer bölgelerin km2 ye düşen kişi sayısı ve
yüz ölçümlerini biliyorsak ve bu bilgiler formülde yerine konursa, nüfus miktarına ulaşılır. Tabloda bir önceki yıla ait bilgiler olmadığından nüfus artışı yorumlanamaz.
Türkiye’de nüfus ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il
İstanbul’dur. Türkiye’de nüfusun en az olduğu il Bayburt, nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise Tunceli’dir.

(Cevap A)

COĞRAFYA SORU BANKASI

2.

(Cevap E)

3.

6.

Çukurova ve Manisa pamuk tarımında; Ordu ve Rize ise fındık–
çay tarımında çalışma amaçlı mevsimlik göç alır. Oysa ki İskenderun sanayi amaçlı ve daha çok sürekli yerleşmeye yönelik
göç alır.
(Cevap E)

7.

Kentlerin sayım yıllarına göre nüfus miktarı karşılaştırıldığında,

İnsanlar doğup büyüdükleri yerden aslında ayrılmayı fazla istemez. Ancak mecbur kalırsa, ayrılır, göç eder ve başka alanlara
yerleşir. Bu göçün nedeni de kuraklık, doğal afetler, baskılar vs.
olabilir. Sorudaki açıklamada bu tür bilgiler, yani insanların göç
etme nedenlerinden bahsedilmiştir.
Türkiye’de her geçen okur yazar nüfus oranı artar. Ancak,
okur yazar nüfusumuzun yarıdan fazlası ilkokul mezunudur.
1997–1998 öğretim yılından itibaren 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitime geçilmiştir. 2012’de ise (4+4+4) kademeli 12 yıl-

IV kentin nüfus artış hızının en fazla olduğu söylenebilir. Çünkü

lık zorunlu eğitime geçilmiştir. Zorunlu eğitim süresi ABD’de

bu kent merkezi neredeyse nüfusunu verilen yıllar arasında iki-

11 yıl, Almanya ve Fıransa’da 10 yıl, Japonya’da 9 yıl, İtal-

ye katlamıştır. Bu yüzden artış oranı ve hızı diğerlerinden daha

ya’da ise 8 yıldır.

fazladır.
(Cevap D)

(Cevap D)
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Şüphesiz ülke nüfusunun artmasının en önemli nedeni doğum

Soruda verilen nüfus piramidinin Türkiye’de çok eski bir sayım

oranının yüksek olmasıdır. Aynı zamanda sağlık ve beslenme

yılına ait olduğu ve bu dönemde ülkemizin geri kalmış ülkelerin

koşullarının iyileşmesi de ölüm oranlarını azaltacağından ülke

nüfus özelliklerini taşıdığı yani;

nüfusunun artmasına katkıda bulunacaktır.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

8.

Test • 6

doğum ve ölüm oranlarının yüksek olduğunu
çocuk nüfus oranının fazla olduğunu
göçlerin fazla olduğunu söyleyebiliriz.
Ancak bu yılda Türkiye için sanayisinin çok geliştiğini söylemek
yanlış olur.
(Cevap C)

9.

Nüfus pramidinde taban ne kadar geniş ise çocuk nüfus ve dolayısıyla doğum oranı da o kadar yüksek olur. Bu durum aynı
zamanda genç nüfus oranının fazla olduğunu ve dolayısıyla ülkenin geri kalmış olduğunu gösterir. Bunu söyleyebilmek için
aynı zamanda pramidin en üst kısmının bir üçgenin tavan köşesine benzemesi yani yaşlı nüfus oranının az olması gerekir. Bu
özellikleri taşıdığı için sorudaki piramidin ait olduğu yılda Türki(Cevap C)

10.

COĞRAFYA SORU BANKASI

ye’de sağlık ve beslenme koşullarının geliştiği söylenemez.
13.

Sorudaki grafikte açıkça yetişkin nüfus oranının en fazla olduğu(% 64) görülmektedir. Ayrıca en az olan genç nüfus değil,
yaşlı nüfus oranıdır. Bu durum aynı zamanda ortalama yaşam
süresinin kısa olduğu anlamına da gelir. Yaşlı nüfus oranının gittikçe azaldığı söyleyebilmek için de diğer sayım yıllarına ait verilere de ihtiyaç vardır.
Tarihte ilk yerleşmelerin Anadolu’da kurulmasında; su kaynakları, iklim özellikleri, yer şekilleri, toprağın verimli olması
ve bitki örtüsü etkili olmuştur.

Tabloda yalnızca yıllara göre; kır nüfusu, şehir nüfusu ve toplam

(Cevap A)

nüfus verilmiştir. Bu yüzden yalnızca rakamlar ve yıllar ile ilgili
sorulara yanıt bulunabilir. Ancak kır nüfusunun kent nüfusundan fazla olmasının birçok nedeni olabilir. Bu nedenler ile ilgili
tabloda bir açıklama bulunmadığından, kırsal nüfusun şehir nüfusundan fazla olmasının nedenleri nelerdir? Sorusuna bir yanıt yalnızca tablodaki bilgilerden yararlanılarak verilemez.
(Cevap B)

11.

Bir kentin doğum oranı az olmasına rağmen nüfus artışının fazla
olması yalnızca göç alma özelliği ile açıklanabilir. Buna göre, B kentinin doğum oranı az olmasına rağmen doğum oranı fazla olan A
kentine yakın oranda nüfusunun artması göç alma durumu ile ilgi-

KAPLAN AKADEMİ

14.

Soruda otlak ve meraların daralmasından bahsedilmiştir. Bu durum hayvanların yem ihtiyacının doğal yollardan değil de suni
yemler ile karşılandığını gösterir. Bu yüzden suni yem tüketiminin arttığı söylenebilir. Aynı zamanda bu gelişmeler sonucunda
ahır hayvancılığının ve yem bitkilerinin ekiminin azalmasına değil tam tersine artması gerekir. Sorudaki açıklamaya göre makineli tarım yaygınlaştıkça tarımla uğraşan nüfus oranı da azalacaktır.

lidir.
(Cevap D)

(Cevap A)
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6.

Ülkemizde nüfus miktarı ve yoğunluğu en fazla olan bölgemiz

Nüfusun dağılışını etkileyen başlıca faktörler şunlardır:

Marmara’dır. Bu nedenle seçeneklerde Marmara ile eşleşen böl-

NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN
BAŞLICA FAKTÖRLER

gelere bakmalıyız. Doğu Anadolu nüfus miktarı ve yoğunluğu
en az bölgemizdir. Bu nedenle Marmara - Ege Bölgeleri diğer
bölgelerimizden daha yoğun nüfusludur.

Doğal Faktörler

(Cevap A)

–
–
–
–

Beşeri Faktörler

Yeryüzü şekilleri
İklim
Toprak
Bitki örtüsü

–
–
–
–
–
–

Sanayi
Ticaret
Ulaşım
Turizm
Madencilik
Tarım

Buna göre, doğal göller nüfus dağılışında en az etkilidir.
2.

Sanayisi gelişmiş bölgelerimizin nüfus yoğunlukları fazladır. Yük-

(Cevap A)

seltisi fazla olan bölgelerimizin nüfusu seyrektir. İklimi elverişli,
ılıman bölgelerimizin nüfusu yoğundur. Buna göre, bölgelerimizin enerji üretimleri nüfus yoğunluklarına en az düzeyde etkide
bulunmaktadır.
(Cevap A)

7.
TÜRKİYE COĞRAFİ BÖLGELERİNİN 2015 YILI
GENEL NÜFUS SAYIMINA GÖRE NÜFUSLARI

Ülkemizin nüfusu ile ilgili olarak;
• Nüfus artış hızı azalmaktadır.
• Genç nüfusumuz fazladır.
• İstihdam (iş) sorunu vardır.
• Kentsel nüfus giderek artmaktadır.
• Bağımlı nüfusumuz fazladır.
• Ortalama yaşam süresi artmaktadır.
Yoğun iç göç yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak kırsal nüfusu-

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

Bölgeler

Toplam Nüfus

Marmara

20.724.950

Güneydoğu Anadolu

7.170.849

Ege

9.299.322

İç Anadolu

11.327.675

Akdeniz

8.906.427

Karadeniz

7.462.451

Doğu Anadolu

5.694.582

“C” seçeneğinde, “verilen tüm illerde hizmet sektöründe çalışanların tarımda çalışanlara oranı aynıdır.” yargısı grafikten çıkarılabilecek sonuçlar arasında değildir. Grafikteki veriler ince-

muz giderek azalmakta,buradan göç eden nüfus kente yerleş-

lendiğinde her ildeki durumun farklı olduğu görülecektir.

mektedir. Bu nedenle artık nüfusumuzun çoğu kırlarda değil,
kentlerde yaşamaktadır.

Sanayinin geliştiği yerler gelişmiştir. Bu merkezlerdeki
Kişi başına düşen gelir fazla,

(Cevap B)

Kentleşme fazla,
Eğitim, sağlık, beslenme gelişmiş,
Ortalama yaşam süresi uzun,
Yaşlı nüfus oranı yüksek,
Enerji tüketimi fazla,
4.

Tarımda çalışan oranı azdır.

Grafikteki yıllar itibariyle kır nüfusu dikkatli takip edildiğinde, “D”

(Cevap C)

seçeneğinde 1950-1980 yılları arasında kır nüfusundaki artış hızı değişmemiştir yargısının yanlış olduğu görülür. Ayrıca 1980
yılına kadar kırsal nüfusun miktarı kentsel nüfusdan fazla olmuştur.
(Cevap D)

8.
5.

Türkiye’nin son yıllarda nüfus artış oranı azalmıştır. Bu durum
piramidin tabanının daralmasına bağlı olarak anlaşılır ve Türkiye’nin doğum oranının hızla azaldığı şeklinde yorumlanır.

Ülkemizde Taşeli Platosu ve Teke Platosu arazi yapısı nedeniyle, Yıldız Dağları Bölümü ulaşım yollarına sapa kalması nedeniyle, Biga ve Gelibolu Yarımadaları dağlık olmaları nedeniyle,
Menteşe Yöresi dağlık olması nedeniyle, denize kıyıları olmasına rağmen seyrek nüfuslanmıştır.

(Cevap B)

(Cevap B)
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Ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde

luğu fazladır. Buna göre, grafikte nüfus yoğunluğunun en fazla

doğurganlık oranı en fazladır. Çünkü bu durum geri kalmışlık ile

olduğu yöre IV numara değil III ve V numaralı yerlerdir.

ilgilidir. Batı bölgemizde eğitim - kültür seviyesinin yüksek olma-

Sanayinin geliştiği yerler daha çok kalıcı göç, tarım ve turizmin geliştiği yerler ise mevsimlik göç alır.
(Cevap B)

10.

13.

Bir yerde alan küçük ancak nüfus miktarı fazla ise nüfus yoğun-

KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 7

sı, kadının iş hayatına girmesi, evlilik yaşının ilerlemesi vb. nedenler doğurganlık oranını düşürmüştür.
(Cevap E)

Grafikte alan ve nüfus bilgileri verildiğine göre bölgelerin nüfus
yoğunlukları bilgisine ulaşılabilir. Çünkü nüfus yoğunluğu bulunurken;

Toplam nüfus

Nüfus Yoğunluğu =

Yüz ölçümü (Alan)

formülü kullanılır.
(Cevap B)

14.

Her iki kent de Marmara’da yer alır. Bu nedenle, verimli ovaların varlığı, sanayi, ulaşım ve iklimin elverişli olması nüfus yoğunluğunu artırmıştır. Orman varlığı, nüfus yoğunluğunun fazla ol-

Ahlat taşı ile inşa edilen Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu ve Akkoyunlu dönemlerine ait 14 kümbetten oluşur.
(Cevap A)

(Cevap C)

Şehir ve Köy Nüfuslarının Toplam Nüfus İçindeki Oranı
%
100

15.

Türkiye’de kırsal kesimden kente doğru olan göçlerin başlıca nedenleri:
• Tarımsal faaliyetlerde makine kullanımının yaygınlaşmasına

80

bağlı olarak insan gücüne olan ihtiyacın azalması
60

• Kırsal kesimde istihdam olanaklarının sınırlı olması
• Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olması

40

• Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesi

20

Şehir

2015

2007

2000

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

1945

1940

• Hızlı nüfus artışı ve geçim kaynaklarının sınırlı olması
1935

0

1927

12.

COĞRAFYA SORU BANKASI

Ahlat Kümbetleri, Bitlis’in Ahlat ilçesinde yer alır. Yöreye özgü

Köy

Kırsal kesimde işsizlik, tarımda makineleşme, arazinin miras yoluyla parçalanması, alt yapının yetersiz oluşu gibi nedenler buralardan göç yaşanmasına neden olur. Kırsal kesimde tarım ge-

• Tarım topraklarının erozyona bağlı olarak azalması ve veKAPLAN AKADEMİ

11.

masında etkili değildir.

rimsizleşmesi
• Şehirlerde iş olanaklarının fazla olması
• Kan davaları
• Kamulaştırma çalışmaları
Kırsal kesimde tarımı yapılan ürün çeşidinin artması gelir düzeyinin artmasını sağlar. Bu durum kente olan göçü azaltır.

lirlerinin artması göçü artıcı değil, azaltıcı bir etkendir.

(Cevap B)

(Cevap B)
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5.

Grafikte söz konusu bölgedeki nüfus artış oranının doğum oranından fazla olduğu görülmektedir. Bu gibi bölgelerde iş imkânlarının fazla oluşuna bağlı olarak dışardan göç alımı söz konusudur. Bu nedenle bölgeye bölge dışından göç gelmiştir.
(Cevap A)

Bu tabloda Türkiye’nin yaş gruplarına göre 2012 yılına ait veriler ve gelecek dönemlerde nüfusunun ne olacağına ait öngörüler verilmiştir. Tabloya bakıldığında yanlış olan seçeneğin 2025
yılında, iş gücüne dahil olmayan nüfus oranının % 31,8 diye belirtilen seçenek olduğu görülür. Burda dikkat edilmesi gereken
husus % 31,8 oranının nasıl oluşturulduğudur. 2025 yılı 0-14 ve

2.

65+ yaş grubunun iş gücünde olmadığı düşünülerek toplanmış

Cumhuriyet Dönemi’nde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmış-

ve belirtilen oran elde edilmiştir. Fakat 15-64 yaş grubu çalışan

tır. Yapılan ilk nüfus sayımında kentsel nüfus oranı % 24,22 iken

nüfus değildir. Bu yaş grubu içerisinde de mutlaka bazı sebep-

kırsal nüfus oranı ise %75,78’dir. Kırsal nüfus oranı 1983’e ka-

lerden dolayı çalışmayanların olacağının bilinmesidir. Bu neden-

dar kentsel nüfus oranından fazladır. 1983 yılında bu oran eşit-

le 2025 yılında iş gücüne dahil olmayan nüfus oranı % 31,8’in

lenmiş ve 1983’ten sonra gelişen sanayiye bağlı olarak kırdan

üstünde bir oran olacaktır.

kente yapılan göçlerle kent nüfus oranı kır nüfus oranını geç-

(Cevap C)

miştir. 2016 yılında yapılan nüfus sayımında kentsel nüfus oranı %93, kırsal nüfus oranı ise %7’dir. Ülkemizde en düşük nüfus
artış hızı 2. Dünya Savaşı nedeniyle 1940-45 yılları arasında, en
fazla nüfus artış oranı ise savaş yıllarından sonra evlenmelerin

6.

artması ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak 1955-60 yılları arasında olmuştur. 1950 yılından sonra tarımda makineleşmenin

rişli alanların engebeden dolayı az olması Doğu Anadolu’da ta-

(Cevap E)

nin gelişmiş olması, turizm olanaklarının ve çeşitliliğinin fazla olması, istihdam olanaklarının fazla olması, ulaşımın gelişmiş olması etkili olmuştur. Bursa’da önemli bir yer altı kaynağı olarak
sadece bor madeni çıkarılır (Mustafa Kemal Paşa bor yatağı).

rımsal nüfus yoğunluğunun fazla olmasına yol açmıştır.
COĞRAFYA SORU BANKASI

olması, tarıma elverişli geniş topraklara sahip olması, endüstri-

Tarım alanları
formülüyle bulunur. Bir yerde engebe fazla ise tarım alanları az
ve Karadeniz bölgelerimizde bu durum belirgindir. Tarıma elve-

mıştır.

Bursa’nın nüfusunun fazla olmasında iklim koşullarının elverişli

Tarımda çalışan nüfus

dolayısıyla tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olur. Doğu Anadolu

hızlanmasına bağlı olarak tarımda çalışanların oranı sürekli azal-

3.

Tarımsal nüfus yoğunluğu =

(Cevap D)

7.

Ülkemize tarihsel süreçte kendi ülkelerinde yaşanan baskı, zulüm, savaş, etnik ayrımcılık gibi etkenlerle zorunlu sığınmalar,
göçler olmuştur. 20. yüzyıl sonlarında Bulgaristan’dan 250 bin
kişinin üstünde insanın yaptığı göç buna çarpıcı örnektir.
Yapılan araştırmalar, Anadolu’ya yönelik toplu ilk göç hare-

Bor madeninin çıkarılması nüfusunun artmasında fazla etkili de-

ketlerinin 1768 Osmanlı - Rus Savaşı ve sonrası imzalanan

ğildir.

Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) arasında geçen süre içerisinde başladığını göstermektedir. Daha sonraları Yugoslav-

(Cevap A)

ya, Bulgaristan ve Yunanistan’ın bağımsız devlet olmaları,
Anadolu’ya nüfus göçünü hızlandırmıştır.
(Cevap B)
4.

Türkiye’de kıyı bölgelerinde genel olarak nüfus yoğunluğu iç
bölgelere göre daha fazladır. Bunun nedeni iklim şartlarının da8.

ha uygun olmasıdır. Çünkü kıyı bölgeleri denizel iklimlerin etki-

Bir yerde yerleşmelerin kurulmasında iklim, su kaynakları, top-

siyle sıcaklık ve yağış ortalamaları daha yüksek seyreden yer-

rak, yeryüzü şekilleri gibi fiziki faktörler etkilidir. Kurulan yerleş-

lerdir. Bunun neticesinde de tarım gibi ekonomik faaliyetlerin

menin gelişmesinde ise sanayi, tarım, ticaret, turizm, hayvancı-

daha iyi yapıldığı yerlerdir. Yine ulaşım türlerinin genel anlamda

lık, madencilik, ulaşım gibi ekonomik faktörler etkilidir. Çanak-

gelişmiş olması bölgenin her yerinde olmasa da kıyı ile iç kesim

kale ve İstanbul’da klimatik ve topoğrafik faktörler benzerdir. An-

arasında yol bağlantısının sağlanabilmesi, turizm sektörünün

cak Çanakkale, sanayi, ticaret, tarım, madencilik gibi ekonomik

oluşturduğu istihdam olanakları kıyı bölgelerin nüfusunun yo-

etkinlikler bakımından fazla gelişmediğinden Çanakkale’de top-

ğunlaşmasında daha bir öne çıkar. Kıyı bölgelerde su kaynak-

lam nüfus ve nüfus yoğunluğu düşüktür. İstanbul’da ise sana-

ları fazladır. Fakat nüfusun çekici özellik olarak bu bölgelere göç

yi, ticaret, bankacılık, turizm gibi ekonomik etkinlikler oldukça

etmesinde temel faktör değildir. İstanbul, İzmir, Adana gibi önem-

gelişmiştir. Bu durum İstanbul’da istihdam olanaklarının fazla ol-

li kentler yıllık yağış miktarları orta düzeyde olmasına rağmen

masına ve dolayısıyla toplam nüfus ve nüfus yoğunluğunun faz-

metropol kent olmayı başarmışlardır. Bu soru tarzında istihdam

la olmasına neden olmuştur. İstanbul’un yüz ölçümünün daha

olanakları ve istihdam olanaklarını oluşturan şartlar daha öne

küçük olması bu durumun ortaya çıkmasında etkilidir fakat so-

çıkarılmıştır.

ruda daha fazla etkili olan faktör sorulduğundan cevap B dir.
(Cevap B)

(Cevap A)
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Nüfus artış oranı doğum oranından fazla olan merkezler dışarı-

13.

Türkiye’de sanayi, ticaret, turizm, ulaşım gibi ekonomik etkinliklerin geliştiği yerlerde nüfus daha çok dışarıdan gelen göçlere bağlı olarak artar. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğunlukta olduğu yerlerde ise nüfus daha çok doğumlara bağlı olarak artar. I, II,
III ve IV. seçeneklerde sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana
verilmiştir. Bu illerimizde sanayi, ticaret, turizm gibi ekonomik etkinlikler çok gelişmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak bu illerimizde istihdam olanakları çok fazladır. Bu nedenle nüfus daha çok
dışarıdan gelen göçlerle artar. V. seçenekte Bitlis ve Van illeri verilmiştir. Bu illerimizde ise temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olduğundan nüfus daha çok doğumlarla artar.
(Cevap E)

14.

Türkiye’de aktif nüfusun (bir işte çalışan) azalmasında:

İş imkânlarının fazla olduğu yerler gelişmiştir. Gelişmiş yerlerde
okur yazar oranı yüksek, hizmet sektöründe çalışan oranı fazladır.
(Cevap D)

10.

KAPLAN AKADEMİ

dan göç alır. Dışarıdan göç alan merkezlerde iş imkânı fazladır.

Ekonomik faaliyet kolları beşe ayrılır:
• Birincil ekonomik faaliyet (Tarım, hayvancılık, ormancılık,
madencilik),
• İkincil ekonomik faaliyet (Sanayi),

• Nüfusun bir kısmının çalışmak üzere yurt dışına göç etme-

• Üçüncül ekonomik faaliyet (Turizm, sağlık, pazarlama, ban-

si,

kacılık, ulaşım, ticaret),

• 15–25 yaş grubundaki öğrenci sayısının artması

• Dördüncül ekonomik faaliyet (Organizasyon, bilgi toplama,

• Makineli tarıma geçişle tarımda çalışan kişi sayısının azal-

işleme, araştırma),

ması ve

Buna göre III. ve IV. kişiler aynı (üçüncül) ekonomik faaliyette
çalışmaktadır.
(Cevap B)

11.

COĞRAFYA SORU BANKASI

• Beşincil ekonomik faaliyet (Yönetim)

• İş olanaklarındaki artışın nüfus artışından az olması gibi şartlar etkilidir.
Fakat kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almaya başlaması aktif nüfusun artmasına neden olmaktadır.
(Cevap A)

15.

Yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu yerlerde beslenme şartları

Türkiye’de nüfus artış hızının azalmasında etkisi belirgin olan
dönem ve olaylar şunlardır:

ve sağlık olanakları gelişmiştir. Örneğin, beslenme ve sağlık şart-

1918–1923 döneminde savaşların yaşanması: Bu yıllarda ulu-

larının elverişli olmadığı bazı Afrika ülkelerinde ortalama yaşam

sal mücadeleye katkı sağlamak amacıyla erkek, kadın nüfus sa-

süresi 40-47 yıldır. Genç nüfus oranının düşük olması doğurgan-

vaşta hayatını kaybetmiş, buna bağlı olarak nüfus artış hızında

lık oranının düşük olduğunu gösterir. İstihdam olanaklarının faz-

düşme yaşanmıştır.

la olduğu yerlerde kişi başına düşen gelir fazladır.

1940–1945 döneminde II. Dünya Savaşı nedeniyle seferlik

(Cevap E)

ilan edilmesi: Bu dönemde seferberlik nedeniyle erkek nüfusun silah altına alınması Türkiye’de nüfus artış hızının Cumhuriyet Döneminde en düşük seviyede olmasına neden olmuştur.
1960–1965 döneminde özellikle yetişkin erkek nüfusun işçi olarak yurt dışına gitmesi doğumların dolayısıyla nüfus artış hızının
azalmasında etkili olmuştur.

12.

A, B, C, D seçeneklerindeki durumlar bölgelerin nüfusunu azaltıcı rol oynamıştır. Ege Bölgesi’nde vadi tabanlarının geniş ve
verimli olması nüfusu artırıcı bir etken olmuştur. Çünkü bu geniş vadi tabanları alüvyon topraklardan oluşan verimli tarım alanlarıdır.

KAPLAN AKADEMİ

1985–2010 döneminde eğitim seviyesinin yükselmesi ve kadınların iş hayatına katılması: Eğitim düzeyi ile birlikte bilinçlenmenin artması, kadının giderek iş hayatında daha fazla yer
alması doğum oranlarının azalmasına yol açmıştır. Buna bağlı
olarak nüfus artış hızı düşmüştür.
Buna göre Türkiye’de nüfus artış hızının azalmasında etkisi en
az olan dönem ve olay, 1970–1980 döneminde kırdan kente
göçlerin yoğunluk kazanmasıdır.
(Cevap D)

(Cevap E)
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Türkiye’de iç göçlerin özellikleri arasında şunlar yer alır:

5.

• Önemli bir bölümü ekonomik ve sosyal nedenlerden kay-

Ülkemiz sanayileşmektedir. Sanayileşen ülkelerde;
- Nüfus daha çok kentlerde yaşar.

naklanır.

- Sanayi sektöründe çalışanların sayısı artar.

• Göçler daha çok doğudan batıya doğrudur.

- Ortalama yaşam süresi uzadığından yaşlı nüfus sayısı artar.

• Göç veren yöre ve illerde doğum oranı genellikle yüksektir.

- Okuryazar sayısı artar.

• Türkiye’de nüfus hareketinin büyük çoğunluğunu oluştur-

Nüfus artış hızı sanayinin geliştiği yerlerde giderek azalır. Örne-

maktadır.

ğin, birçok Avrupa ülkesinde nüfus azalmaktadır.

• İç göçe katılan nüfusun genellikle eğitim seviyesi düşüktür.

(Cevap C)

• Göçe katılan nüfus çoğunlukla aktif nüfustur.
• Kıyı bölgeleri iç kesimlerden daha fazla göç alır.
“Türkiye’de kıyı bölgelerinin tümünde nüfus artışının başlıca ne-

6.

deni bölge dışından alınan göçlerdir.” yargısı iç göçlerle ilgili

Ülkemizde göç alan merkezlerde;

doğru olamaz. Karadeniz Bölgesi’nde doğum oranlarının fazla,

- İstihdam olanakları fazladır.

iş imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle bölge dışına yaşanan

- Doğurganlık oranı giderek azalmaktadır.

göçler bu yargıyı bozmaktadır.

- Hizmet sektöründe (Otel, banka, ticaret, devlet kurumları,
(Cevap A)

lokanta vb.) çalışanların oranı yüksektir.
- Enerji tüketimi fazladır.

2.

- Ülkemizde göç alan bazı merkezlerde (Adana, İzmir, Kon-

Göçlerin nedenleri; Doğal nedenler, Siyasi nedenler ve ekono-

ya, Antalya vb.) tarımdan elde edilen gelir çok yüksektir.

mik - sosyal nedenler olmak üzere üçe ayrılır. A, C, D, E ekono-

(Cevap C)

Bir bölgenin veya ülkenin gelişmesine paralel olarak tarım
sektöründe çalışanların oranı azalır. Ancak bu tarımsal üretimin de azaldığı anlamına gelmez. Aksine modern tarım yöntemleri uygulanır ve daha az kişi çalışmasına rağmen tarımsal üretim artar.
(Cevap B)

COĞRAFYA SORU BANKASI

mik ve sosyal neden, B ise doğal nedendir.

7.
3.

Çukurova Türkiye’nin en verimli ve en geniş delta ovasıdır. Ovada iklim koşulları ve sulama olanaklarının da elverişli olmasına

Aritmetik nüfus yoğunluğu toplam nüfus/yüz ölçüm formülüyle
bulunur. Verilen merkezlerin yüz ölçümlerini 1000 km2 olarak
alırsak,
I. bölgenin toplam nüfusu 58x1000 = 58000

bağlı olarak tarımsal faaliyetler gelişmiştir. Adana Çukurova üze-

II. bölge 65x1000 = 65000,

rinde yer alır. Bu duruma bağlı olarak Adana’da yaz aylarında

III. bölge 69000, IV. bölge 48000, V. bölge 75000 dir. Bu durum-

nüfus, tarımsal faaliyetlere bağlı olarak diğer seçeneklerde ve-

da

rilen merkezlere göre daha fazla artar.

V. bölgenin toplam nüfusu diğer bölgelerden daha fazladır.
(Cevap E)

(Cevap B)

8.

Türkiye Cumhuriyet’in ilk yıllarında savaştan çıkmış ve çok yorgun düşmüştü. Çalışacak genç nüfusa ihtiyacı vardı. Bu yüzden
nüfus artışı teşvik edilmişti. Ancak daha sonraki yıllarda nüfus

4.

Verilen grafiklerden sadece sektörlere göre çalışan nüfus oranı

artış hızını azaltmaya yönelik politikalar takip edildi. Ancak 1963

ile ilgili bilgiye ulaşabiliriz. Merkezlerin nüfusları farklı olabilece-

yılından önce Türkiye’nin yurt dışına çalışmak amacıyla işçi gö-

ğinden nüfus sayısı ya da elde edilen gelirle ilgili bilgiye ulaşa-

çü verdiği söylenemez. Bu yüzden, söz konusu dönemdeki nü-

mayız. I. merkezde sanayide çalışanların oranı % 28, II’de %

fus politikalarında bu durumun dikkate alındığını söylemek yan-

14’tür.

lış olur.
(Cevap A)

(Cevap B)
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Kentler büyüyüp geliştikçe mevcut ulaşım altyapıları yetersiz kalır. Bu durum, kentlerdeki ulaşım sorunlarını artırmaktadır. Kentlerdeki bu ulaşım sorunu olumsuz bir durum olması nedeniyle
çekici bir neden olarak gösterilemez.
Hakkari, Yıldız Dağları Bölümü, Taşeli Platosu, Menteşe Yöresi gibi yerlerde nüfusun az olmasında yer şekillerinin engebeli olması etkilidir.
(Cevap D)

13.

Kırsal kesimlerde ekonomiyi iyileştirmeye yönelik yapılan her
uygulama iç göçü daha da azaltacaktır. B, C, D ve E seçeneklerinde verilen uygulamalar kırsal kesimde ekonomiyi canlandırmaya dolayısı ile işsizliği azaltmaya yöneliktir. Yerleşme sayısının arttırılması iç göçü azaltmaz.
(Cevap A)

14.
10.

İç göçler genelde kırsal alandan kente doğru yapılır. Kırsal kesimden kentlere yapılan göçün en önemli nedeni ekonomidir.

KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 9

Marmara Bölgesi, Türkiye’nin en yoğun nüfuslu bölgesidir. Ancak nüfus bölgede dengeli dağılmamıştır. Yıldız Dağları ve Biga
Yarımadası bölgenin seyrek nüfuslu alanlarıdır.
(Cevap B)

Türkiye’de, genelde yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde
ulaşım zor olduğu için nüfus seyrektir. Ancak Tuz Gölü çevresinde yer şekilleri sade, ulaşım kolaydır. Buranın seyrek nüfuslanmasının nedeni iklimin kurak olmasıdır.

11.

Türkiye’de Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonraki yıllarda (19231963 yılları arasında) nüfus artış hızının yüksek olması yönünde politikalar takip edilmiştir. Bu politikaların nedeni olarak, hızlı çoğalma ile sosyal iş bölümünün sağlanmak istenmesi, tarımda makineleşme yetersiz olduğu için iş gücünün karşılanmak
istenmesi gösterilebilir.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap B)

15.

Grafikteki bilgiler dikkate alındığında Türkiye nüfusunun giderek arttığı görülür. Nüfus artış hızı eksiye düşmedikçe nüfus sürekli artar. Bu nedenle Türkiye’nin nüfusu 10 yıla kadar azalmaya başlayacaktır yargısı grafikteki bilgilerden çıkarılamaz.
Nüfus artış hızı 1980-1985 yılları arası artmıştır. Bu yüzden nüfus artış hızı 1970 yılı itibariyle sürekli azalmıştır denilemez. Do-

Türkiye’de kentlere göç gönderen kırsal kesimlerin ortak
özellikleri; doğum oranının çok yüksek ve iş imkânlarının kısıtlı olmasıdır.
(Cevap B)

layısıyla grafikteki bilgilerden yararlanarak sadece nüfus sürekli artmıştır yargısına ulaşılabilir.
(Cevap E)

16.

Türkiye’de yaşanan iç göçlerin nedenleri,
• tarımda makineleşme nedeniyle işsizliğin oluşması,

Hakkâri ve çevresinde nüfusun az olmasında;
- Yer şekillerinin engebeli olması
- Sıcaklık ortalamalarının düşük olması
- İstihdam olanaklarının az olması
- Tarıma elverişli alanların az olması
- Madencilik, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm gibi ekonomik et-

KAPLAN AKADEMİ

12.

• tarım topraklarının küçük ve parçalı olması,
• tarımsal üretimde verimin düşmesi,
• eğitim - sağlık vb. hizmetlerden tam olarak yararlanılamamasıdır.
Ancak sulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte artan, özellikle endüstriye yönelik tarım ürünleri üretimi göç eden halkı tekrar kendine çekecektir.

kinliklerin gelişmemiş olması rol oynamıştır.

(Cevap B)

(Cevap A)
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6.

Menteşe Yöresi Türkiye’nin en az nüfuslu yerlerinden biridir. Nü-

Türkiye’de 1950’den sonra tarımsal faaliyetlerde makine kulla-

fusun az olmasında yer şekillerinin engebeli olması, ulaşım, sa-

nımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Tarımda makineleşmenin yay-

nayi, ticaret gibi ekonomik faaliyetlerin gelişmemiş olması etki-

gınlaşmasına bağlı olarak tarımda insan gücüne olan ihtiyaç

lidir. Yörede iklim koşulları elverişlidir.

azalmıştır. Bununla birlikte tarım alanlarının miras yoluyla giderek küçülmesi kırsal kesimde işsizliğin önemli bir sorun hâline

(Cevap A)

gelmesine neden olmuştur. Ayrıca kırsal kesimlerde sağlık ve
eğitim olanaklarının yetersiz olması, kentlerde istihdam olanaklarının fazla olması vb. nedenlere bağlı olarak kırsal kesimden
kentlere göçler artmıştır. Hava kirliliğinin artması göçlerin nedeni değil, sonucudur.
(Cevap D)
2.

Yaşam standartlarının yükselmesi ve buna bağlı olarak ortalama yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfus oranının artmasına neden olur. Türkiye’de genç nüfus oranının fazla olmasının nedeni ise doğum oranının yüksek olması ve çocuk ölümlerinin az

7.

olmasıdır.

Evlilik yaşının ilerlemesi, nüfus artış hızının azalmasına neden
olabilir. Bu yüzden Türkiye’nin nüfus artış hızını artırdığı söyle-

(Cevap B)

nemez.
Türkiye’de en az nüfus artışı 1840–1945 yıllarında olmuştur.
Bunun sebebi II. Dünya Savaşı nedeniyle ülkede seferberlik

3.

Sorudaki açıklamaya göre yazın göç alan bir kent merkezi aramak gerekir. Aslında İzmir de yazın göç alır. Ancak İzmir’de kışın da nüfus yoğundur. Mevsimden mevsime daha fazla fark
olan kent istendiği için yanıt Muğla olur. Çünkü Muğla yazın turizme bağlı olarak yoğun nüfuslanır ancak kışın tam tersi seyrek nüfusludur.
(Cevap C)

COĞRAFYA SORU BANKASI

ilan edilmesidir.
En fazla nüfus artışı 1955–1960 yılları arasında olmuştur. Bunun nedenleri savaşların bitmesi, Yurt dışından yapılan göçler, sağlıktaki gelişmeler vs. dir.
(Cevap B)

8.

Karadeniz Bölgesi’nde kentsel nüfus oranı %40’tır. Bu durumda kırsal nüfus oranı %60 olur. Buna göre bölgedeki kırsal nüfus miktarı sayıca kentsel nüfustan fazladır. Bu grafikte kırsal ve
kentli nüfus oranları verilmiştir. Yani kişi sayısı belirtilmemiştir.
Bu yüzden bölgelerin kırsal veya kentli nüfus sayıları bu grafikten yararlanılarak karşılaştırılamaz.

4.

Türkiye genç nüfuslu bir ülkedir. Çalışan nüfusun en önemli kıs-

Ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinden biri de toplam nüfus için-

mı ise hizmet sektöründedir. Türkiye’de çalışan nüfusun yaş or-

deki aktif nüfus oranı ve aktif nüfusun faaliyet kollarına göre

talaması da düşüktür. Bütün bu özelikler Türkiye’nin az gelişmiş

dağılımıdır. Bu konuda belirleyici olan faaliyet kolları tarım

bir ülke olduğunu gösterir. Ayrıca Türkiye’de İstanbul veya İz-

(birinci), sanayi (ikinci) ve hizmet (üçüncü) sektörleridir. Tür-

mir gibi sanayinin geliştiği merkezlerde nüfusun artışında göç-

kiye’de, Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım alanında çalışanla-

ler etkili olmuştur. Ancak Türkiye’de nüfusun ve yatırımların ül-

rın oranı daha fazla iken sanayi ve hizmet sektöründeki ge-

ke içindeki dağılımının dengeli olduğu söylenemez. Nitekim Mar-

lişmelere paralel olarak sürekli azalmıştır.

mara ve Kıyı Ege gibi Türkiye’nin batı kesimlerinde sanayi faa-

(Cevap A)

liyetlerine bağlı olarak nüfus yoğunlaşmış, yatırımlar artmıştır.
(Cevap C)

9.

Kültürü oluşturan maddi unsurlar giysiler, evler, iklim, yer şekilleri, su özellikleri, bitki örtüsüdür. Kültürü oluşturan manevi un-

5.

Gelişmiş ülkeler genelde sanayi ürünleri ihraç ederler. Ham mad-

surlar dil, din, örf–âdetler, komşu kültürler, hukuk kuralları, ah-

de ihracatı daha çok geri kalmış ülkelere ait bir özelliktir.

lak kurallarıdır.
(Cevap C)

(Cevap A)
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Türkiye’de tarımda makineleşmeye bağlı olarak kırsal kesimlerkentlere yaşanan göçler ekonomik nedenlere bağlı olarak yapıldığından göç edenler daha çok erkek nüfustan oluşur. Bu durum
kırsal kesimlerde kadın nüfusun, kentlerde ise erkek nüfusun daha fazla olmasına neden olur. Kırsal nüfusun cinsiyete göre oranlarına bakıldığında kadın nüfus oranının erkek nüfus oranından
daha fazla olduğu görülür.

KAPLAN AKADEMİ

den kentlere yoğun göç hareketi yaşanmaktadır. Kırsal kesimden

Hinterland: Art bölge, ekonomik olarak limanı besleyen, limanla etkileşen alandır. Bir limanın art bölgesindeki sanayi
tesisleri, ticari fonksiyonları, tarım alanları, enerji kaynaklarının yayıldığı alanı ne kadar genişse limanda o oranda gelişir.
Buna göre, İstanbul, İzmir, İskenderun, Mersin, Samsun ve
Trabzon limanlarının hinterlandı geniş iken, Sinop, Çanakkale gibi limanların hinterlandı dardır.
Trabzon limanı’nın hinterlandı Doğu Karadeniz; İstanbul Limanı’nın hinterlandı bütün Türkiye’dir.
Sinop, doğal liman olmasına rağmen Samsun Limanı kadar
gelişmemiştir.

11.

Kırsal alanlarda konut sıkıntısı yaşanmaz. Konut sıkıntısı kentlerde, göçün sonucunda ortaya çıkan bir sorundur. Bunun dışındaki seçeneklerde geçen çalışmaların tamamının köyleri modernleştirmeye, dolayısıyla göçü önlemeye yönelik olduğu söylenebilir.
(Cevap A)

12.

Grafikte nüfusun oransal dağılımı en fazla olan bölge sorulmak-

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap C

tadır. Ülkemizde nüfus miktarı en fazla olan bölgemiz Marmara’dır. Buna göre, I numara ile gösterilen bölge Marmara’dır.
(Cevap B)

13.

Herhangi bir yerden başka bir yere yaşanan iç göçün temelinde iş imkânları vardır. Buna göre İstanbul’un ülkemizin en fazla
iç göç alan ili olması iş olanaklarının fazla olması ile ilgilidir.
(Cevap A)

Ülkemiz nüfusunun başlıca özellikleri şunlardır:
• Doğum oranının yüksek olması
• Genç ve dinamik yapı göstermesi
• Çalışma yaşının küçük olması
• Sanayide çalışan nüfusun artmakta olması
• Bağımlı nüfusun çok olması
• Kişi başına düşen gelirin giderek artması
• Bölgelere göre nüfus dağılımının düzensiz olması
• Kadınlar arasındaki okur yazar oranının erkeklerden fazla

KAPLAN AKADEMİ

14.

olması nüfus yapımıza ait özelliklerden değildir.
(Cevap C)
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5.

Türkiye’de sanayinin en çok geliştiği ve sanayi de en çok çalı-

Orta Karadeniz Bölümü yüzey şekilleri bakımından Doğu Kara-

şan nüfus Marmara Bölgesi’ndedir. Buna göre, Marmara’nın bir

deniz’e göre daha sade yapılıdır. Arkasındaki Canik Dağları kı-

bölümü olan Çatalca-Kocaeli’nde endüstride çalışan nüfus da-

yı gerisinden başlar ve yükseltisi azdır. Doğu Karadeniz’de ise

ha fazladır.

dağlar kıyının hemen gerisinden başlamaktadır. Bu durum her
iki bölüm için, iç kesime doğru nüfusun yerleşebileceği sahayı

Türkiye’de son yıllarda gelişen hastane ve beslenme koşul-

farklı kılmıştır.

larına bağlı olarak ortalama insan ömrünün uzaması; yaşlı

(Cevap A)

nüfus oranını artırmıştır. Aynı zamanda; eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi, evlenme yaşının ilerlemesi, kadının iş
hayatına girmesi vb. gelişmeler doğum oranının, dolayısıyla
genç nüfus oranını azaltmıştır.
Buna göre, yakın bir gelecekte Türkiye’yi;
iş gücü açığı (yetersizliği),
artan emekli nüfus miktarı,

6.

emekli nüfusa ödenen para miktarının artmasıyla ekonomi-

İklim, yükselti ve yer şekilleri nüfusun dağılışını etkileyen doğal
faktör; ulaşım ise beşeri faktördür.

nin olumsuz etkilenmesi gibi sorunlar beklemektedir.

Enlem Türkiye’de nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler

(Cevap C)

arasında yer almaz.
(Cevap D)

2.

Ülkemiz gelişmekte olan bir ülke yapısına sahiptir. Kadının iş hagibi nedenlerle ülkemizde yıllık nüfus artış oranı sürekli artmamakta, bu durumun aksine azalmaktadır.
(Cevap A)

3.

Ülkemizde nüfusu birçok ilçe nüfusundan fazla olan yüzlerce
köy, nüfusu birçok ilin nüfusundan fazla olan yüzlerce ilçe bulunmaktadır. Bir yerleşmenin köy, ilçe ve il olmasında sadece

COĞRAFYA SORU BANKASI

yatına atılması, eğitim seviyesinin yükselmesi, aile planlaması

7.

Ülkemizde bölgeler arası tarımsal nüfus yoğunluğunun farklılık
göstermesi, tarım alanları ve tarımla uğraşan nüfusun farklı olmasının bir sonucudur.
(Cevap A)

nüfus göz önüne alınmaz. TBMM, Başbakanlık, Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanlığı yerleşmelerin statülerinin belirlenmesinde
etkilidir. Bu nedenle bir yerleşmenin nüfusu ne kadar artarsa artsın bu kurumların onayı olmadan il veya ilçe olamaz.
8.

Nüfus politikaları; nüfusun niteliğini (eğitim) niceliğini (sağlık ve doğurganlık) ve dağılımını (kır, şehir, yurtdışı) etkileyen

Çukurova → Akdeniz’de
Bafra Ovası → Karadeniz’de

çalışmalardır. Dünyada genel olarak uygulanan üç çeşit nü-

Bursa ve Adapazarı ovaları → Marmara’da

fus politikası vardır.

Iğdır Ovası → Doğu Anadolu’dadır.

1- Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik, Çin–Hindistan gibi

Buna göre Doğu Anadolu’da nüfus yoğunluğu en az olduğun-

aşırı nüfuslaşmış ülkelerde uygulanır.

dan Iğdır Ovası da verilen ovalara göre nüfus yoğunluğu en az

2– Nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik, Fransa, Almanya,

olan ovadır.

İngiltere ve Japonya gibi nüfuzu azalan ya da çok az artış
gösteren ülkelerde uygulanır.

(Cevap E)

3– Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmeye yönelik; Türkiye
gibi hızla gelişen bazı ülkelerde uygulanır.
(Cevap E)

9.
4.

Kıyı bölgelerindeki nüfusun tarımda çalışanların oranının göste-

Tablo, 6 yaş ve üzeri okur yazar nüfusun cinsiyete göre oranını

rildiği tabloda, Marmara Bölgesi’ndeki oranın %30 olduğu gö-

ifade ediyor. Buna göre, kadın nüfusun okur yazar oranının en

rülmektedir. Bu durumda %70’lik nüfusun tarım dışı alanlarda

yüksek olduğu bölge tablodan çıkarılabilecek tek bilgidir.

çalıştığı sonucu çıkarılabilir.
(Cevap C)

(Cevap D)
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14.

Türkiye’de nüfus dağılışını etkileyen faktörler şunlardır:

Beşerî Faktörler

– Yer şekillerindeki
çeşitlilik
– Toprakların verimliliği
– İklim koşulları
– Bitki örtüsü

– Sanayinin gelişmişliği
– Ticaretin canlılığı
– Ulaşım imkânları
– Tarımsal aktivite
– Madencilik
– Turizm potansiyeli

Çalışan nüfusun sektörel dağılımı: Eğer çalışan nüfus çoğunlukla sanayi ve hizmet sektörlerinde ise ülke gelişmiş, tarım sektöründe ise ülke geri kalmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

Doğal Faktörler

Ortalama yaşam süresi: Ortalama yaşam süresi uzun olan ülkeler gelişmiş, kısa olan ülkeler geri kalmıştır.
Kır–kent nüfus oranları: Kent nüfus oranı fazla olan ülkeler gelişmiş, kır nüfus oranı fazla olan ülkeler geri kalmıştır.

(Cevap D)

11.

Bir ülkenin gelişmiş ya da gelişmemiş olduğunu gösteren bazı
veriler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Nüfus
Dağılışı

Nüfusun eğitim durumu: Okuryazar oranı yüksek olan ülkeler
gelişmiş, düşük olan ülkeler geri kalmıştır.

Haritada numaralarla işaretli alanlar

Nüfusun dağılışı gelişmişlik üzerinde etkili değildir. Günümüzde ülkeler eğitim durumu iyi, sağlıklı, çalışabilen, nitelikli nüfu-

I. numaralı yer → İzmit çevresi

sa önem vermektedir.

II. numaralı yer → Aydın çevresi

(Cevap B)

III. numaralı yer → Taşeli Platosu ve Toroslar
IV. numaralı yer → Doğu Karadeniz kıyı kesimidir.
15.

Söz konusu işaretli alanlardan I numara ile gösterilen İzmit çev-

14-64 yaş grubundaki “nüfusa yetişkin” nüfus denir. Genç nüfus oranının azaldığı yerde yetişkin nüfus ve yaşlı nüfus oranı

resi sanayi, ulaşım, ticaret gibi faktörlerin etkinliği ve gelişmişli-

artar. Ülkemiz gelişmekte olan bir ülkedir. Bu nedenle yetişkin

ği nedeniyle en sık nüfusludur. III numaralı Taşeli Platosu ve To-

nüfus oranı artmaktadır.

ros dağlık bölgesi engebe ve arazi yapısının karstik olmasına

(Cevap D)
(Cevap B)

12.

Geri kalmış ülkelerin, bölgelerin, bölümlerin, yörelerin özellikleri şunlardır;
• geçim kaynakları sınırlı,
• enerji tüketimi az,
• tarımla uğraşan kişi sayısı fazla,

COĞRAFYA SORU BANKASI

bağlı olarak en seyrek nüfuslanmış sahayı teşkil eder.

16.

Türkiye’de kentleşme giderek artmaktadır. Kentleşmenin arttığı
yerlerde:
• Makineleşme artar.
• Eğitim seviyesi yükselir.
• Kişi başına düşen gelir artar.
• Doğumlarla artan nüfus azalır.

• doğum oranı yüksek,

• Sağlık hizmetleri artar.

• eğitim ve sağlık koşulları elverişsiz,

• Tarımdan elde edilen gelir artar.

• beslenme şartları elverişsiz,

(Cevap A)

• ortalama yaşam süresi düşük,
• şehirleşme oranı düşük,
• sanayileşme az,

17.

• altyapı hizmetleri gelişmemiş,

Sanayileşen ülkeler gelişen ülkelerdir. Gelişen ülkelerde:
• Sanayiden elde edilen gelir fazladır.

• ulaşım gelişmemiştir.

• Okur yazar oranı artar.

Bu şekilde geri kalmış yerler de eğitim seviyesi düşük olduğun-

• Kişi başına düşen gelir artar.

dan niteliksiz iş gücü fazladır.

(Cevap C)

(Cevap A)
Mevsimlik göç: İnsanların yaşadıkları yerden çeşitli nedenlerle (ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel) geçici olarak gitmesine
denir. Ülkemizde geçici göçler tarım, turizm gibi ekonomik faaliyetlerin yaygın olduğu yörelere yapılmaktadır. Bu nedenle ülkemizde yer alan önemli tarım (Adana, Malatya, Giresun, Ordu)
ve turizm (Antalya, Muğla, Alanya, Bodrum, vb.) şehirlerinde nüfus miktarında önemli farklılaşmalar yaşanır. Endüstri bölgeleri
ise sürekli (kalıcı) göç alır. Bu nedenle sanayi kentlerinin nüfus-

KAPLAN AKADEMİ

13.

larında mevsimler arasında önemli değişmeler yaşanmaz.

18.

Kars ve çevresi, Yıldız Dağları Bölümü ve Menteşe Yöresinde
nüfusun az olmasında engebeli arazi, Haymana Platosunda nüfusun az olmasında kuraklık etkilidir. Taşeli Platosu’nda karstik
arazi yaygındır. Karstik arazinin yaygın olduğu yerde toprak verimsizdir. Taşeli Platosu akarsular tarafından yarıldığından engebelidir.
(Cevap E)

(Cevap D)
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Test • 12
9.

Aktif nüfus çalışan nüfustur. Bağımlı nüfus ise çalışmayan nü-

Son yıllarda Türkiye’de nüfus artış hızı azalmıştır. Buna bağlı ola-

fustur, ülkemizde yaşlı nüfus oranı giderek artmaktadır. Yaşlı nü-

rak çocuk nüfus oranı azalmış, yaşlı nüfus oranı artmıştır. Yaşlı

fusun artmasına bağlı olarak bağımlı nüfus artmaktadır.

nüfusun artış göstermesinin göstergesi, nüfus artış hızının düşmesidir.

(Cevap E)

(Cevap E)
2.

Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer şekilleri engebelidir. Bu ne-

10.

DAP, Doğu Karadeniz değil, Doğu Anadolu Projesi’dir.

denle bölümde tarım alanları dar ve parçalıdır, makine kullanı-

(Cevap A)

mına elverişli değildir. Tarımsal nüfus yoğunluğu tarımda çalı-

11.

şan insan sayısının tarımsal alana bölünmesiyle elde edilir. Bö-

Van ilinde çocuk nüfus oranı diğer nüfusa nazaran daha fazladır.

lümde tarım alanları dar, tarımda çalışan fazla olduğundan ta-

(Cevap B)

rımsal nüfus yoğunluğu fazladır.
(Cevap A)
12.

Tarımsal nüfus yoğunluğu, tarımla geçinen nüfusun ekili-dikili
alanlara bölünmesiyle elde edilir. buna göre, Aksaray’da (sade

3.

Kırsal kesimde makineli tarımın yaygınlaşmasına bağlı olarak iş

arazisi var) tarımsal nüfus yoğunluğunun daha düşük olması

olanakları azalmıştır. İş imkânlarının azalmasına bağlı olarak kır-

beklenir.

sal kesimden kentlere göç hareketleri artmıştır.

(Cevap A)
(Cevap B)

Tarım, turizm, inşaat gibi sektörlerin geliştiği yerler mevsimlik
göç alır. Bu nedenle bu tür merkezlerde yıl içerisinde nüfus değişimi fazladır. Sanayinin geliştiği yerlerde nüfus daha çok göçlerle artar. Bu merkezler dışarıya çok az göç verir. Bu merkezlerde iş imkânları fazla olduğundan dışarıdan göç alır. Toplam
nüfusa ulaşmamız için nüfus yoğunluğu ve yüz ölçümü bilgileri bilinmelidir.
(Cevap D)

5.

Yükselti ve yer şekilleri gibi özel konum etkenlerine bağlı olarak
ülkemiz nüfusu düzensiz dağılmıştır.

13.

Ülkemizde 11 adet kültürel, 2 adet hem kültürel hem doğal varlık UNESCO Dünya Miras Listesi’ndedir. Seçeneklerde verilen
Şanlıurfa ili sınırlarında yer alan Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (en

COĞRAFYA SORU BANKASI

4.

(Cevap C)

son katılan 2018) kültürel miras varlığımızdır.
(Cevap C)

14.

Yüz ölçümleri birbirlerine yakın olduğu için, en fazla nüfus miktarı olan bölge en yoğun nüfuslu bölge olacaktır.
(Cevap D)

15.

“Yağışın fazla olduğu yerlerde nüfuslanma fazla olur.” yargısına
Menteşe Yöresi ile Yıldız Dağları ve Hakkari yörelerindeki nüfus-

6.

lanma ters düşer.

Ulaşım, ticaret, sanayi, sağlık ve eğitim hizmetlerinin gelişmiş

(Cevap E)

olması nüfusumuzun önemli bir kısmının İstanbul, Ankara, İzmir
gibi büyük kentlerde toplanmasına neden olmuştur. Yerli üreti-

16.

bölgenin en yoğun nüfuslu kent merkezleridir. Ancak Karade-

yapmıştır.

niz Bölgesi’nde yer alan Rize kentinin çevresinden göç aldığı
değil, göç verdiği söylenebilir.

(Cevap B)
7.

Seçeneklerde Karadeniz-Rize dışında olan yerler, bulundukları

mi tanıtıcı fuarların kurulması dolaylı olarak nüfusa en az katkı

Ülkemizde yer alan kırsal yerleşmelerin toplu ya da dağınık

Grafik incelendiğinde çalışma çağındaki nüfusun çalışan nüfus

olmasında en etkili faktör, yer şekilleri ve su kaynaklarıdır.

miktarına eşit olmadığı görülür. Aynı zamanda çalışma çağında-

(Cevap D)

ki nüfus artış oranının çalışan nüfustan fazla olduğu görülür. Ayrıca çalışan kadın sayısı çalışan erkek sayısından daha azdır.

17.

2000–2010 yıllarına bakıldığında çalışan erkek sayısında azal-

en fazla olduğu ilimiz oldu. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise

ma, çalışan kadın sayısında ise artma olduğu görülür.

km2’ye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu.

(Cevap D)

8.

İstanbul, 2019 yılında km2’ye 2900 kişi ile nüfus yoğunluğunun

(Cevap C)
18.

Birincil ekonomik faaliyetler tarım, hayvancılık, balıkçılık, maden-

Nüfus piramidine göre Türkiye’de çocuk nüfus oranı yaşlı nü-

cilik, ormancılıktır. Zonguldak, Rize, Şanlıurfa ve Trabzon’da bu

fustan fazladır. Ayrıca 90+ nüfusta kadınların daha fazla olduğu

faaliyetlerde çalışan nüfus oranı fazladır. Marmaris’te ise turizm-

anlaşılır. 0-14 yaş aralığı nüfus miktarının daha fazla olduğu pi-

de çalışan oranı fazladır. Turizm üçüncül ekonomik faaliyetler

ramitten anlaşılmaktadır. Fakat bütün yaş gruplarında cinsiyet

arasında yer alır.

oranının eşit olduğu söylenemez.
(Cevap E)

(Cevap E)
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7.

Gelişmiş ülkelere ait olan ve aynı zamanda büyük markalar olan

Kırsal kesimlerde konut yapı malzemesi olarak yakın çevreden

otomotiv, beyaz eşya, elektronik-teknolojik vb. ürünler artık Tür-

temin edilen malzemeler kullanılır. Doğal çevrenin de farklı ol-

kiye’de üretilmekte ve Türkiye’den Dünya’ya pazarlanmaktadır.

ması; taş,ahşap ve kerpiç şeklinde bu malzemelerin çeşitlen-

Bu durum insanımıza istihdam alanı oluşturduğundan devlet tarafından da teşvik edilmektedir. Bu fabrikaların kuruluş yeri olarak Türkiye’nin seçilmesinde ham madde, pazarlama, iş gücü
vb. imkânların etkili olduğu söylenebilir. Ama nitelikli iş gücünün
(mühendis, doktor, teknisyen vb) Türkiye’de kendi ülkelerinden
daha çok sayıda olduğu söylenemez.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 13

mesine neden olmuştur.
Cevap D

8.

Türkiye - Yunanistan nüfus mübadelesi kapsamında Türki-

Dağınık yerleşmeler, yer şekillerinin engebeli ve su kaynaklarının bol olmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu durum üzerinde

ye’de sadece İstanbul kenti ile Gökçeada ve Bozcaada’da

doğal bitki örtüsünün bir etkisi yoktur.

oturan Rumlar, Yunanistan’da ise sadece Batı Trakya Türk-

Cevap B

leri mübadeleden muaf tutulmuşlardır.
(Cevap E)

2.

Ülkemizde kırsal nüfus oranının en yüksek olduğu bölüm Doğu

9.

Karadeniz’dir.

Mevsimsel göç deyince ilk önce akla turizm gelir. Alanya, turizm
faaliyetlerine bağlı olarak mevsimsel göç alan ve yaz-kış mev-

(Cevap B)

simleri arasında nüfus miktarı en fazla değişen merkezlerdendir.

3.

Nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler;

Cevap C
COĞRAFYA SORU BANKASI

– Enlem
– Kara ve denizlerin dağılışı
– Yer şekilleri
– İklim koşulları
– Su kaynakları
– Toprak
– Bitki örtüsü
– Yer altı kaynakları

10.

Mezra; köyden küçük yerleşme birimidir. Genelde tarım ve hayvancılığın bir arada yapıldığı devamlı yerleşmelerdir. Doğu Anadolu’da ve Güneydoğu Anadolu’da yaygındır.
Cevap D

– Doğal afetler
Tarım, nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerdendir.

11.

(Cevap D)
4.

Bireylerin istekleri dışında yani zorla yapılan göçler siyasi nedenlidir.20.yy sonlarında Batı Trakya’dan, Bulgaristan hükümetinin yaptığı baskılar nedeniyle ülkemize zorunlu göçler yaşan-

“A” seçeneğinde; 1995-2000 döneminde hem kentsel hem de

mıştır.

kırsal-kesimde erkek nüfus artmıştır sonucu grafikten çıkarıla-

Cevap B

maz. Her iki nüfus içinde artışın olduğu yıl yalnızca 1995-2000
dönemi değildir. 2010-2015 döneminde de aynı durum geçerlidir.
(Cevap A)
12.
5.

leşme amaçlı göç alır. Dolayısıyla bu yerlerde mevsimlere göre

Doğal nüfus artış hızının yüksek olduğu merkezler gelişmemiş

nüfus miktarı fazla değişmez.

merkezlerdir. Bu merkezlerde, iş imkanları az olduğundan dışatersiz olduğundan ortalama yaşam süresi kısadır.
(Cevap A)

6.

Ülkemizde arazinin genç olması nedeniyle deprem çok sık görülür. Depremin neden olduğu can ve mal kayıpları nedeniyle

Cevap D
KAPLAN AKADEMİ

rıya göç fazladır. Gelişmemiş yerlerde sağlık ve beslenme ye-

Türkiye’de endüstrinin geliştiği merkezler genelde sürekli yer-

her yıl binlerce insan yaşadığı yerden başka yerlere göç eder.

13.

Soruda Türkiye geneli kıyılardan bahsedilmiştir. Bu yüzden tüm
kıyılarda turizm yapıldığı söylenemez. Ayrıca turizm mevsimlik
olarak nüfus miktarını etkiler.
Cevap E

(Cevap D)
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Test • 13

Bursa hem tarım hem de sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu bir
şehrimizdir. Ayrıca turizm faaliyetleri de görülür. Ancak bu şehrin yeraltı kaynakları bakımından zengin olduğu ve bu yüzden
yoğun nüfuslandığı söylenemez.
Cevap A

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ
Ülkemizde 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, 2018 yılında önceki yıla göre artış göstererek 32 oldu. Ortanca yaş
erkeklerde 31,4 iken, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti.
Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla; 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile Giresun oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 19,8 ile Şanlıurfa,
20,7 ile Şırnak ve 21,4 ile Ağrı oldu.

15.

İnsanlar doğal çevreyi kendi çıkarları doğrultusunda etkiler ve
şekillendirir. Örneğin köprüler, barajlar, yollar vs. inşa eder. Ancak yaylalarda arıcılık yapılması doğaya bağlı olarak yapılan bir
faaliyettir.
Cevap D

16.

COĞRAFYA SORU BANKASI

Basından 31/1/2019

Ortanca yaşın yüksek olması, ortalama insan ömrünün uzun olması ile yani gelişmişlik seviyesi ile ilgilidir.
Cevap C

17.

Büyükbaş hayvancılık daha çok, gür çayırların bulunduğu Doğu Karadeniz ve Erzurum- Kars yaylalarında yaygındır.
Cevap A
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Kırsal yerleşmeler sadece köyden oluşmaz. Köy idari alanında

ri geleneksel mera hayvancılığı şeklinde yapılır. Bu nedenle ge-

başka kırsal yerleşmeler de vardır. Bunlardan biri de “mahalle”-

çici yerleşmeler mera alanlarına yakın yerlerde kurulur. Hayvan-

dir. Mahalle; bir köyden ayrılmış, fakat idari fonksiyonu olmadı-

cılık birincil ekonomik faaliyettir. Geçici yerleşmelerde hayvancılık başlıca ekonomik etkinlik olduğu için buralarda yaşayan
nüfusun tamamına yakını birincil ekonomik faaliyette çalışır.
(Cevap D)
2.

6.

Ülkemizde yer alan geçici yerleşmelerde hayvancılık faaliyetle-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

ğı için ayrı bir köy sayılamayan yerleşmelerdir. Bunlar devamlı
yerleşme üniteleridir, gelişerek büyüyebilirler. Birkaç mahallenin
tek muhtarlık olarak birleştiği kır yerleşmelerine ise “divan” denir. Özellikle Batı Karadeniz’de divan yerleşmelerine rastlanır.
(Cevap A)

Ülkemizde yaylacılık faaliyetleri en fazla Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslarda yapılmaktadır. Bu alanlarda yaylacılık faaliyetlerinin yaygın olmasının nedeni yükseltinin fazla olmasına bağlı
olarak düşen yağış miktarının fazla olması ve bunun sonucunda gür otlakların bulunmasıdır. Rize Yöresi Kuzey Anadolu Dağ-

7.

ları’nın yer aldığı kesimde bulunduğundan çok fazla yağış alır.

Soruda kırsal kesimlerdeki konutların yapı malzemesinden bahsedilmiştir. Bu yüzden teknolojik gelişmelerin yapı malzemesi-

Buna bağlı olarak Rize’de yaylacılık faaliyetleri yaygın olarak ya-

ni değiştirdiği söylenemez. Ayrıca nüfus yoğunluğu, ekonomik

pılır.

faaliyetlerin de kırsal kesimlerdeki konut yapımında kullanılan

(Cevap D)

malzemeler üzerinde etkili olduğuna ulaşılamaz. Gelenek ve göreneklere göre bu yerlerde yaşam şekilleri değişik olsa bile bu

3.

durumun konut malzemesini doğrudan etkilediği söylenemez.

Türkiye Kuzey Yarım Küre’de yer alır. Bu yüzden dağların güne-

Yağışlı yerlerde ormanların çok olması konut yapımında ahşap

ye bakan yamaçları daha sıcaktır. Buna “bakı etkisi” denir.
Güney

da
D

ı

ac

m

Ya

ul

kı

Ba

Bu duruma bağlı olarak ülkemizde genelde yerleşme için dağların güneye bakan yamaçları ve etekleri tercih edilir. Ancak Karadeniz kıyı kesiminde bu durumun tersi gözlenir. Denizellik et-

COĞRAFYA SORU BANKASI

Kuzey

malzeme kullanımına neden olmuştur. Aynı şekilde kurak yer-

kisine bağlı olarak Karadeniz Dağları’nın kuzey yamaçları ve

lerde ise kerpiç malzemeler yaygındır. Bu durum insanların yaşamları üzerinde doğal çevrenin etkili olduğunun bir göstergesidir.
(Cevap D)

8.

Soruda verilen yerlerden; Çatalca-Kocaeli ve Kıyı Ege bölümlerinde aktif fay hatları bulunur. Bu yüzden deprem olasılığı bakı-

etek kesimleri daha yoğun nüfuslanmıştır.

mından çok tehlikeli alanlardır. Ancak bu yerler Türkiye’nin en
(Cevap B)

yoğun nüfuslu yerleşim alanlarıdır. Aynı zamanda Tuz Gölü’nün
güneyinin ise Türkiye’de deprem olasılığı bakımından en güvenli yer olduğu söylenebilir. Ancak burası da Türkiye’nin en sey-

4.

Zonguldak-Taş kömürü ve Batman-Petrol yataklarının işletilme-

rek nüfuslu yerlerindendir. Bu duruma göre, Türkiye nüfus ve

ye açılmasından sonra hızla gelişerek Türkiye’nin en yoğun nü-

yerleşmenin dağılışında deprem tehlikesinin varlığı veya yoklu-

fuslu yerlerinden biri olmuştur. Aynı zamanda ulaşım, endüstri-

ğunun dikkate alındığı söylenemez.

yel faaliyetler ve modern tarım yöntemlerinin yaygınlaşması da

(Cevap A)

nüfus yoğunluğunun artması ve kentlerin büyümesi üzerinde
önemli bir etkendir. Ancak konut yapımının hızlanması nüfus artışının nedeni değil sonucudur.

5.

Ekonomik fonksiyonlarına göre şehirler;
Tarım şehri (Niğde vb), ticaret şehri (liman), sanayi şehri (İzmit,
Zonguldak, Karabük) maden ve turizm şehri diye ayrılabilir. Şehirlerin bazılarında yalnızca bir fonksiyon ön plana çıkabilirken,
bazıların da birden fazla hakim ekonomik fonksiyon olabilir. Örneğin; İzmir’de tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi ekonomik fa-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

aliyetler oldukça gelişmiştir.

9.

Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerin başında zaten
ulaşım, sanayi ve ticari faaliyetler gelir. Bu faaliyetlerin geliştirdiği tektonik ovalar verimli tarım alanlarıdır. Tüm bu etkenlere
bağlı olarak deprem alanları tehlikeli yerler olmalarına rağmen
yoğun nüfuslanmıştır. Aslında bu alanlarda sıcak su kaynaklarının varlığı da nüfusun toplanmasına yol açar fakat diğerlerinden
daha az önemli etkendir.

(Cevap A)

(Cevap C)
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14.

Sorudaki açıklamada bu tür yerleşim birimleri için tarım arazile-

Kentlerin ticari fonksiyonun ön plana çıkması için önemli kara

rinin geniş olması gerektiğinden bahsedilmektedir. Doğu Kara-

ve deniz yolları üzerinde bulunması, ayrıca kentte ticari değeri

deniz Bölümü, Türkiye’deki engebeli yerlerdendir. Tarım arazi-

yüksek malların pazarlanması gerekir. Verilen kentlerin tamamı

leri dar, parçalı ve dağınıktır. Tarımda makine kullanımının ülke-

önemli ulaşım yolları üzerinde yer alır. Bu merkezlerde iş imkân-

mizde en az olduğu yer burasıdır. Dolayısıyla bu bölüm üzerin-

ları fazla olduğundan nüfus fazladır. Ancak kentlerin tamamın-

de işaretlenen I nolu yerin çiftlik kurulmasına elverişli olduğu

da önemli turistik değerlerin yer aldığı söylenemez.

söylenemez.

(Cevap E)
(Cevap A)
15.

Türkiye’nin her geçen gün kalkınmasına bağlı olarak sanayi faaliyetleri artsa da halen tarım ülke genelinde yürütülen önemli
bir ekonomik faaliyettir. Buna göre, Türkiye genelinde daha çok
sayıda, fonksiyonel olarak tarım kentlerinin bulunduğu söylenebilir.
TÜRKİYE’DE YERLEŞME

11.

Maden – Seydişehir’in,

Kır Yerleşmeleri

Turizm – Alanya’nın,

Devamlı Yerleşmeler

Büyüklüklerine Göre

Tarım – Ordu’nun,

Köy

Küçük Kent (Kasaba)

Sanayi – İskenderun’un

Çiftlik

Orta Büyüklükte Kent

nüfusunun artmasında etkili olan beşeri faktörlerdir.

Mahalle

Büyük Kent

Mezra

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap B)

12.

Kent Yerleşmeleri

Divan

Ekonomik Fonksiyonlarına
Göre
Tarım

Geçici Yerleşmeler
Yayla

Sanayi ve Madencilik
Turizm

Ağıl

Ticaret ve Liman

Kom

Kültürel Fonksiyonlara
Göre

Dam
Oba

İlk yerleşmelerin ve medeniyetlerin Anadolu’da kurulmasında;

Üniversite Kentleri
İdari Fonksiyonlara
Göre
Başkent

İklim koşullarının elverişli olması,

(Cevap D)

Üç kıtanın birbirine en çok yakınlaştığı yerde topraklarının olması,
Toprağın tarıma elverişli olması,
Ulaşım yollarının kavşak noktasında bulunması yer alır.
16.

(Cevap D)

Türkiye’deki kent merkezlerinde tarım, ticaret, turizm, madencilik vb. çeşitli ekonomik faaliyetlerden bir veya birkaçı ön plana
çıkar. Ancak bu faaliyetlerin tamamının birden görüldüğü; İzmir,
Bursa, Adana, Antalya vb. büyük kentlerimizde hidroelektrik
enerji üretiminin değil, tüketiminin fazla olması beklenir.
(Cevap C)

13.

Mezra: Tarım ya da hayvancılık yapılabilecek bir alanda birkaç
17.

ev ve eklentilerinden oluşur. Ülkemizde en fazla Doğu Anado-

Adana ve İzmir aslında hem tarım hem de sanayi kentleridir. Ay-

lu’da görülür. Bunun dışında olan, yayla, ağıl ve kom yalnızca

dın ve Konya illerinde de yine tarım faaliyetleri yoğunlaşır. An-

hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı geçici yerleşim alanlarıdır.

cak Batı Karadeniz Bölümü’nde yer alan Zonguldak kenti tarım

Çiftliklerin ise Doğu Anadolu’nun engebeli alanlarında yoğun-

faaliyetlerinden çok demir–çelik sanayi ve taş kömürü madeni-

laştığı söylenemez.

ne bağlı olarak yoğun nüfuslanmıştır.
(Cevap C)

(Cevap E)
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Tarih boyunca insanlar yerleşmek için verimli tarım arazilerini,
su kenarlarını ve düz yerleri tercih etmiştir. Dağlık alanlar, gür ve
sık ormanlar, çöller, buzullar yerleşmeye elverişli olmayan alanlardır. Bu tür yerler, yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerdir.
(Cevap D)

2.

5.

I. köylü; yaz mevsiminin yağışlı geçmesinden, buğday yetişmemesinden ve mısırın temel besin maddesi olduğundan bahsetmiştir. Bu şartlar Karadeniz kıyı kesiminde (Trabzon) görülür.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

II. köylü; kışların ılık geçmesinden, zeytin vb. tarım ürünlerinden ve kıyı turizminden bahsetmiştir. Bu şartlar Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde görülür. (Muğla)
III. köylü; kışların sert geçmesinden, çayır doğal bitki örtüsünden ve büyükbaş hayvancılıktan bahsetmiştir. Bu şartlar ise özellikle Kuzeydoğu Anadolu’da görülür. (Erzurum)
Tarımda çalışan nüfus oranının fazla olduğu yerler gelişmemiştir.
Bu merkezlerde;
Kişi başına düşen gelir azdır.
Sanayileşme, enerji tüketimi ve Kentleşme azdır.
Sağlık-eğitim-beslenme yetersizdir.
Genç oranı yüksektir.
Yaşlı nüfus oranı azdır.
Ortalama yaşam süresi düşüktür.
Nitelikli iş gücü azdır.
İş olanakları çeşidi ve sosyal kültürel faaliyetler azdır.

Son yıllarda Türkiye’de verimli tarım alanları yerleşme ve sanayi faaliyetlerinin istilasına uğramıştır. Bu durum üzerinde, nüfus
artışı, göçler, sanayileşme ve turizm faaliyetlerinin etkili olduğu
söylenebilir. Ancak küresel ısınma yeryüzü genelindeki sıcaklık
artışı demektir. Bu durumun nedeni üzerinde etkili olduğu söylenemez.
(Cevap E)

İnsanların tarihsel süreçte deniz aşırı ülkelerle ticaret yapmaya
başlaması elbette liman şehirlerinin önemini artırmıştır. Bu faaliyetlerin yoğun olarak yaşandığı büyük liman şehirleri kurulup
gelişmiştir.
(Cevap A)

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

(Cevap D)

6.

Türkiye’de kırsaldan yapılan göçlerin yöneldiği büyük kent merkezlerinde hızlı ve plansız bir şekilde genişleme görülür. Bu olaya çarpık kentleşme denir. Ancak seçenekler arasında bulunan
Ordu’nun diğerleri kadar göç almadığı ve çarpık kentleşme yaşamadığı söylenebilir.
(Cevap E)

7.

Sorudaki açıklamada verilen oba ve yayla yerleşme tipleri, hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı geçici köy altı yerleşmeleridir. Ancak mezra ve mahalle devamlı yerleşmelerdir.

Her iki harita incelendiğinde, 2015 yılına geçildiğinde nüfusun
arttığı, sanayileşmenin yaşandığı ve bölgenin göç aldığına ulaşılabilir. Bu durumun elbette bazı çevre sorunlarına da yol açacağı söylenebilir. 2015 yılında tarım alanları daralmıştır. Ancak
bu durum tarımsal üretimin de azalacağı anlamına gelmez. Nitekim gelişmiş ülkelerde modern tarım yöntemleri uygulandığın-

(Cevap C)

dan daha dar alandan daha çok tarımsal üretim elde edilir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye nüfusunun büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşıyordu. Halkın başlıca geçim faaliyetini tarım oluşturuyordu. 1927’de ülkemizin toplam nüfusu 13,6
milyondu. Toplam nüfusun % 76’sı (10,3 milyon) kırsal nüfus, % 24’ü (3,3 milyon) kentsel nüfustu. 1985 yılına kadar
sürekli artış gösteren kent nüfusunun oranı bu tarihten itibaren kır nüfusundan daha fazla bir orana ulaşmıştır. Bunda
kentsel nüfusun doğal artışına ek olarak köylerden kentlere
doğru gerçekleşen hızlı göç hareketinin de etkisi vardır.

8.
KAPLAN AKADEMİ

4.

Bir yerde yerleşmelerin dağınık ya da toplu olmasını etkileyen faktörler şunlardır:
•

Arazinin engebe durumu

•

Yağış miktarı

•

Su kaynakları

Samsun ilinde engebeli arazinin Rize’ye göre daha az olması
yerleşmelerinin dağınık olma durumunun daha az olmasına neden olmuştur.
(Cevap A)

(Cevap B)
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9.

Test • 2
13.

Büyük şehirlerimizin önemli sorunları arasında;

Kentlerin sosyoekonomik yapısında en büyük değişime neden
olan etkinlik sanayidir. Ancak öncüllerdeki illerde sanayiye yö-

• işsizlik

nelik belirgin bir ekonomik özellik verilmemiştir. Bu durumda il-

• çevre sorunları

lerin sosyoekonomik düzeyleri birbirleriyle kıyaslandığında, Es-

• alt yapı yetersizliği

kişehir’in bir üniversite ve kültür kenti olması bu şehrin yapısın-

• trafik ve gürültü

da daha büyük değişime yol açmıştır.

• asayiş sorunları

İlde Anadolu ve Osmangazi adlarında iki üniversite bulunmak-

• çarpık kentleşme

tadır. Bu üniversitelerde okuyan binlerce öğrenci Eskişehir’in
sosyoekonomik ve kültürel yapısına büyük katkılar sağlamak-

gelir dağılımındaki dengesizlik sayılabilir.

tadır.

(Cevap D)

(Cevap D)

14.

Mardin için söylenen gündüz seyranlık, gece gerdanlık sözüyle
turizm özelliğine, Tahıl ambarı Konya için tarım özelliğine, Serhat
şehri Edirne için jeopolitik konuma, Isparta için söylenen güller
ve göller sözü tarım ile yer şekillerine, Ege’nin incisi İzmir için tu-

10.

Ürgüp, Avonos, Nevşehir Yöresi; Erciyes volkanının geçmiş je-

rizm özelliklerine vurgu yapılmıştır. Buna göre verilen il ve il mer-

olojik zamanda patlamasıyla oluşan tüflerin rüzgârlar ile taşına-

kezleri için iklim özelliklerine vurgu yapılmamıştır.

rak buralara serpilmesiyle kaplanmış, dolayısıyla volkan tüfü-

Tarımın yaygın olduğu yerlerde nüfus daha çok doğumlarla,

nün bu yörede yaygın olmasına neden olmuştur. Bu nedenle
(Cevap C)

sanayinin geliştiği yerlerde ise nüfus daha çok dışarıdan geCOĞRAFYA SORU BANKASI

konut yapımında volkan tüfü daha çok kullanılır.

len göçlerle artar.
(Cevap B)

15.

Bataklık alanların kurutulması, kıyı şeridinin doldurularak kara
yolu yapılması, linyit ve taş kömürü ile çalışan termik santraller
ve İstanbul’un her iki yakasını birbirine bağlayan köprülerin yapılmasının doğal çevre üzerinde etkisi fazladır. Aynı zamanda
bu çalışmalar çevrenin doğal yapısı üzerinde olumsuz etkiye sa-

11.

hiptir. Örneğin Avlan Gölü büyük bir parasal kaynak harcanarak

Dağınık yerleşmelerin görüldüğü yerlerin ortak özellikleri;
• Yer şekillerinin engebeli olması

kurutulmuştur. Ancak kurutma çalışması ciddi bir tarımsal gelir

• Yağış miktarının bol olması

getirmediği gibi, gölün sağladığı neme muhtaç elma bahçelerinden toplanan üründe büyük bir azalmaya neden olmuştur.

• Su kaynaklarının fazlalığı

Daha sonra elma ağaçlarının tamamına yakını kurumuş, tarla-

• Tarım alanlarının dar ve parçalı olmasıdır.

ların verimi hızla düşmüş, Finike’ye kadar olan bütün vadi ve
(Cevap B)

dereler kurumuş, su seviyesi azalmış, tarım ve dolayısı ile çiftçiler durumdan olumsuz etkilenmiştir. Buna bağlı olarak göl yeniden eski haline getirilmeye çalışılmıştır. Arıcılık faaliyetlerinde
tam tersine, doğal çevre insan faaliyetlerini şekillendirmektedir.
(Cevap D)

16.

Haritada verilen taralı alan Muğla ve çevresidir. Muğla ve çevresi turizm bakımından geliştiğinden mevsimlik göç alır. Bu ne-

12.

Köy altı yerleşmeleri mezra, kom, ağıl gibi yerleşmelerdir. Bu

denle bu yörede nüfus yıl içerisinde çok fazla değişir. Yörede el

yerleşmeler kent merkezlerine yakın değil, uzak olarak kurul-

sanatları ile uğraşan kişi sayısının fazla olması el sanatları tica-

muştur.

retinin geliştiğini gösterir.
(Cevap E)

(Cevap A)
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Fay hatları, nüfusun dağılışı ve yerleşme üzerinde fazla bir etkiye sahip değildir. Örneğin; deprem olasılığı yüksek olan yerler
yoğun nüfuslanmıştır.
(Cevap E)

2.

5.

Yerleşmeyi etkileyen faktörler şunlardır; İklim, yer şekilleri, karasallık - denizellik, Su kaynakları, Bitki örtüsü, Sanayi, Tarım, Ticaret, Madencilik, Ulaşım ve Hayvancılıktır.

Giresun’da mesken yapımında ormanlık alan fazla olduğundan
ahşap, Nevşehir’de volkanik arazilerde volkanik kayalar yaygın
olduğundan taş, Adıyaman’da bitki örtüsü cılız olduğundan top-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

rak, Antalya’da ev yapımında uygun ve kolay işlenen taşlar yaygın olduğundan taş malzemeler kullanılır. Çorum’da ise kırsal
kesimde daha çok kerpiç kullanılır.
(Cevap E)

I. taralı alanda Doğu Karadeniz Bölümü’nün kıyı kesimi verilmiştir. Ülkemizde dağınık yerleşme tipi, engebeli arazinin ve su kaynaklarının fazla olmasına bağlı olarak en fazla Doğu Karade6.

niz’de yer alır.
Türkiye’de nüfusun düzensiz dağılışında fiziki faktörler (iklim, yer şekilleri, toprak, bitki örtüsü, su kaynakları) ile beşeri ve ekonomik faktörler (ulaşım, turizm, ticaret, sanayi, ta-

Adana, Bursa, İzmir Türkiye’nin hem tarım hem de sanayi kentleridir. Bu kentlerde her iki ekonomik faaliyeti birlikte ön plana
çıkmıştır. Ayrıca Kocaeli bir sanayi kentidir. Ancak Karabük için
tarım kenti yerine sanayi kenti eşleştirmesi daha doğru olacaktır.

rım, madencilik, tarihi) etkilidir.

3.

Sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde:
- Sağlık, eğitim, beslenme koşulları iyileşir.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap D)
(Cevap A)

- Rahat yaşamaya düşkünlük nedeni ile doğum oranları azalır. (Ayrıca kadının iş hayatına atılması)
7.

- Nüfus artış hızı yükselir. (Gerçek artış)

Bir köy altı yerleşme tipi olan çiftlik; dağınık yerleşme olarak kabul edilebilir, tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık da yapılabilir,

- Dışarıdan fazla göç alır.

ancak geçici yerleşme değil sürekli yerleşme amacıyla kurul-

- Kişi başına düşen gelir artar.

muştur.

Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde çevre kirliliği fazla

(Cevap B)

olduğundan turizm faaliyetleri fazla gelişmez. Verilen merkezlerden özellikle Adana’da turizm faaliyetlerine bağlı nüfus değişimi çok azdır.

4.

Türkiye’deki kırsal alanlarda yerleşme faaliyetleri köy ve köyaltı olmak üzere ikiye ayrılır. Köyaltı; genelde tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılan ve köyün dışında fakat köye bağlı, daha
küçük yerleşme şeklidir. Sanayi faaliyetleri ile bu durumun bir

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

ilgisi olamaz.

8.

Bursa - Adana ve İzmir kentleri fonksiyonel özellik bakımından
hem tarım hem de sanayi kentleridir. Aynı zamanda bu kentlerde nüfus yoğunluğu da fazladır. Dolayısıyla bu kentler tarım sanayi bölgelerine ve yoğun nüfuslu bölgelere dâhil edilebilirler.

(Cevap D)

(Cevap B)
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14.

Yazın İç Anadolu’da otların sararıp kuruması (bozkır örtüsü) so-

Konut tipleri ve konut yapımında kullanılan malzemelerin niteli-

nucunda büyükbaş hayvancılık yapan çiftçiler zor durumda ka-

ği yakın çevreyle; iklim - bitki örtüsü, jeolojik yapı vb. şartlarla il-

lır. Bunun üzerine yüksek yerlerde kalan taze otlaklar için köy-

gilidir. Ancak boylam bu durum üzerinde etkili değildir.

lüler yaylacılık yapar. Yaylalar geçici yerleşim alanlarıdır. Ancak

Mezra, çiftlik, mahalle ve divan sürekli köy altı yerleşimleri,

yalnızca küçükbaş hayvancılığın yapıldığını söylemek yanlış olur.

yayla, ağıl, bağ evi, dam ve oba ise geçici köy altı yerleşme-

(Cevap E)

lerdir.
(Cevap E)

10.

İnsanların ilk yaptığı ekonomik faaliyetler avcılık ve toplayıcılıktır. Daha sonrasında ise tarım ekonomik faaliyetler arasına girmiştir. Tarımsal faaliyetlerle beraber insanlar ilk yerleşmeleri kurmuştur. Bu durum ilk yerleşmelerin tarımsal faaliyetlere uygun
yerlerde kurulmasında etkili olmuştur. Dünya üzerindeki ilk yer-

15.

Türkiye’de tüflü araziye en çok Nevşehir Yöresi’nde rastlanır.

leşmeler Mezopotamya, Ganj Nehri çevresi, Nil Nehri çevresi,

Tüf, yanardağlardan çıkan küllerdir. Bu araziye bağlı olarak söz

Akdeniz kıyıları gibi toprak, su, iklim ve yer şekilleri bakımından

konusu yörede “peribacaları” denilen yer şekilleri oluşmuştur.

elverişli yerlere kurulmuştur. Doğal limanlar ise sonrasında tica-

Bu çevredeki kırsal kesimlerde, yakın çevreden en kolay elde

ri faaliyetlerin gelişmesi ile yerleşmelerin kurulmasında etkili ol-

edilen malzeme tüf olacağından, konut yapımında sık kullanıla-

muştur.

caktır.
(Cevap A)

Alanya, Çeşme, Bodrum ve Kuşadası bilindiği üzere Türkiye’nin
önemli turizm merkezleridir. İskenderun’da sanayi ve ticaret gibi başka ekonomik faaliyetler ve buna bağlı olarak farklı fonksiyonel özellik oluşmuştur.
Nüfus artış hızının fazla olmasının Türkiye’ye;
işsizliğin artması,
kalkınma hızının yavaşlaması,
kişi başına düşen milli gelirin azalması,
tasarrufların azalması

COĞRAFYA SORU BANKASI

11.

(Cevap A)

16.

Türkiye’de nüfusun dağılışını iklim şartları, toprak verimliliği, yer
şekilleri vb. faktörler etkiler. Ancak yerleşme ve konut tipi nüfus
dağılışını etkilemez.
(Cevap E)

tüketimin artması
iç ve dış göçlerin artması
ihracatın azalması
demografik(nüfusa bağlı) yatırımlara ihtiyacın artması,
belediye hizmetlerinin zorlaşması
çevre kirlenmesinin artması
insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamaması gibi zararları

17.

vardır.

Türkiye’de büyük kent merkezleri sürekli göç aldıkları için hızla
kalabalıklaşıp genişlemektedir. Ancak Trabzon’un etrafı dağlar-

(Cevap C)

la çevrili olduğu için kentin geniş alanlara yayılması zor olur.
(Cevap D)

12.

İstanbul, İzmir, Adana gibi büyük şehirler sürekli göç alır. Bu yüzden söz konusu kentlerde konut açığı yaşanır.
(Cevap D)
18.

Soruda açıklanan idari bölüm bucaktır. Bucak; bir coğrafi ünitedeki köyler ve kasabalardan oluşan idari bölümdür.
Ülkemizde doğal ortam şartlarının insan yaşamı üzerindeki

13.

etkisi giderek azalmaktadır. Seracılık, tarımda sulama, ahır

Seçeneklerde verilen kentler arasında yalnızca Bursa ve İzmir’de

hayvancılığı, tüneller, köprüler, barajlar vb. bunun en belir-

hem tarım, hem sanayi, hem de turizm faaliyetleri görülür.

gin örnekleridir.

(Cevap C)

(Cevap A)

105

KPSS • GYGK

TÜRKİYE’DE YERLEŞME
5.

Şekil incelendiğinde, 2015 yılında yerleşim alanlarının genişle-

Ülkemizde son yıllarda ani sağanak yağışlara bağlı olarak yüz-

mesi üzerine nüfus miktarının arttığı söylenebilir. Ayrıca endüst-

lerce sel felaketi yaşanmıştır. Sel felaketleri sırasında özellikle

ri kuruluşlarının yerleşim alanlarının içinde kaldığı şekilden an-

dere yataklarında yer alan yüzlerce ev sel sularından zarar gör-

laşılabilmektedir. Yörede tarım alanlarının yerleşime açıldığı ve
orman örtüsünün tahrip edilerek daraldığı yine şekillerden anlaşılabilmektedir. Ancak bütün bu gelişmeler altında yörenin dışarıya verdiği göçlerin değil, dışarıdan aldığı göçlerin arttığı söylenebilir.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4

müş, yüzlerce insan can kaybı yaşamıştır. Bu duruma bağlı olarak son yıllarda yerleşmelerin dere yataklarına kurulmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Dere yatakları kurutulmuş olsun
ya da olmasın sel, toprak kayması gibi doğal afetlere açık olduğundan yerleşime elverişli değildir.
(Cevap C)

(Cevap E)

6.

Mezra: Köyden ayrılmış yerleşim birimidir. Ülkemizde mezralar
daha çok yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda kurulmuştur. Ergene Yöresi, Datça Yarımadası, Konya ve Yozgat çevresinde yer şekilleri sade görünümlüdür. Bu alanlarda daha çok

2.

çiftlik gibi yerleşmeler kurulur. Hakkâri Yöresi’nde ise yer şekil-

İzmir’in gelişiminde → Sanayi, ulaşım, turizm, tarım, ticaret

leri engebelidir. Bu nedenle burada mezralar yaygın olarak gö-

İstanbul’un gelişiminde → Sanayi, ticaret, ulaşım, turizm

rülür.

Antalya’nın gelişiminde → Turizm, tarım

(Cevap D)

gibi faktörler etkili olmuştur.
(Cevap C)

3.

COĞRAFYA SORU BANKASI

İskenderun’un gelişiminde → Sanayi, liman, ulaşım.

7.

Ahşap, neme dayanıklı olduğundan Karadeniz Bölgesi’nde özellikle kırsal kesimlerde mesken yapımında yaygın olarak kullanılır. Ahşaptan yapılan bu yapıların tercih edilmesinin nedeni içerisindeki ürünleri neme karşı korumasıdır.
(Cevap A)

• Geniş art bölgesi sayesinde gelişen liman kenti → Samsun
• Tarım ve turizm fonksiyonlarının etkisiyle gelişen kent → Antalya
• Kara yolu ve demir yolu ulaşımında önemli kavşak noktası

8.

olan kent → Afyonkarahisar

Köy altı yerleşmelerde:
• Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

• Tarımsal endüstri ve otomotiv endüstrisiyle gelişen kent →

• Nüfusları azdır.

Bursa

• Geçici ve ya kalıcıdırlar.

• Karabük’ün gelişmesinde yalnızca sanayi faaliyeti etkilidir.

• Su kaynaklarına yakın kurulurlar.

(Cevap E)

• Alt yapı hizmetleri gelişmemiştir.
• Belediye hizmetleri gelişmemiştir.

4.

Bodrum, Kemer, Marmaris ve Çeşme sahip oldukları doğal ve
tarihî turistik değerlere bağlı olarak günümüzde kent niteliği kazanmıştır. Ereğli ise demir-çelik fabrikasına bağlı olarak günü-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

müzde kent niteliği kazanmıştır.

9.

İstanbul, Bursa ve Adana’da sanayi gelişmiştir. Bu merkezde
sanayi geliştiğinden sanayide çalışan nüfus oranı fazladır. Adana’da turizm gelişmemiştir. İstanbul’da tarımsal alan yok denecek kadar azdır. Bu nedenle İstanbul’da tarımda çalışan nüfus
azdır.

(Cevap C)

(Cevap E)
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10.

Test • 4
15.

Fethiye, Marmaris, Alanya, Antalya, Muğla, Bodrum gibi yerler-

Sorudaki açıklamaya göre, Batman’da çok hızlı bir şehirleşme

de deniz turizmi gelişmiştir. Deniz turizminin geliştiği yerlerde

süreci yaşanmıştır. Şehir dışından alınan göçler nüfusu artırmış,

yaz aylarında nüfus çok fazla artar. Bu dönemde, söz konusu

yeni yollar vs. yapılmış, tarım alanları yerleşime açılmış, halkın

kentlerin dışarıya göç verdikleri değil, tam tersine aldıkları söy-

gelir seviyesi artmıştır. Ancak bu gelişmelerin endüstri bitkileri-

lenebilir.

nin ekimi ile ilgisi yoktur. Bunun için sulama projeleri vb. tarıma
yönelik gelişmeler yaşanması gerekir.

(Cevap B)

Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye ile Yunanistan arasında
nüfus mübadelesi protokolü imzalanmıştır. Buna göre, Yu11.

nanistan’dan 4000 000 Türk Türkiye’ye; Türkiye’den 150 000

Dağlık arazinin yaygın ve su kaynaklarının fazla olduğu yerler-

Rum Yunanistan’a göç etmiştir. Mübadele, insanların gönül-

de yerleşme dağınıktır. Arazinin düz ve su kaynaklarının az ol-

lü olarak yaptıkları göç hareketi olmayıp zorunlu göçlerdir.

duğu yerlerde yerleşmeler toplu haldedir. Mutlak konum ise en-

Bu göç hareketine tabi tutulan kişilere “mübadil” denir.

lem ve boylam ile tanımlanır. Mutlak konumun aynı zamanda

(Cevap D)

toplu veya dağınık yerleşme üzerinde bir etkisi yoktur.
(Cevap A)

12.

Konya-Buğday, Malatya-Kayısı, Aydın-Tütün, Bursa-sebze, mey-

16.

ve üretiminde önde gelen iller arasında yer alır. Karabük’te yer

Artvin’de yer şekilleri engebelidir. Bu nedenle Artvin’de ulaşım
gelişmemiştir. Ulaşımın gelişmediği yerlerde ticaret de gelişmez.

şekilleri engebeli olduğundan tarım fazla gelişmemiştir. Ancak

Kayseri, Kocaeli, Adana ve Gaziantep yolların kavşaklarında yer

Karabük ve çevresi demir - çelik endüstrisine bağlı olarak yo-

alır. Bu nedenle bu merkezlerde ticaret gelişmiştir.

ğun nüfuslanmıştır. Bu yüzden, Karabük bir tarım şehri değil,

(Cevap E)

(Cevap E)
13.

Yerleşmeleri sınırlandıran faktörler şunlardır:
• Yer şekilleri
• İklim, sıcaklık, kuraklık
• Bitki örtüsü
• Su kaynakları

COĞRAFYA SORU BANKASI

sanayi şehri olarak tanımlanır.

17.

Türkiye’de yer alan kır yerleşmelerinde meskenler tek katlıdır.
(Cevap E)

• Çöller
• Tarihi alanlar
II, III, IV ve V. taralı alanda nüfusun ve yerleşmelerin az olmasında yer şekillerinin engebeli olması, I.de ise kuraklık etkilidir.
(Cevap A)
18.
14.

Ülkemizde en yaygın köy altı yerleşme şekli yaylalardır. Yaz dö-

Sorudaki açıklamada, bir ekonomik faaliyetin beraberinde baş-

neminde gelişen gür dağ çayırları, en önemli geçim kaynağı

ka bir ekonomik faaliyeti getirdiğinden bahsedilmektedir. Buna

hayvancılık olan köy halkının bir kısmının yaylalara çıkmasına

göre, Türkiye’deki kırsal kesimlerde yürütülen ekonomik etkin-

neden olur. Yaz mevsiminde geçici olarak yaylalarda konakla-

liklerin birbirleriyle bağlantılı olduğu söylenebilir.

yan halk, yaz sonlarında hayvanlarıyla birlikte köylerine geri döner. Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu’da sıkça görülen yay-

Türkiye’de çalışan oranının en yüksek olduğu faaliyet kolu

la faaliyetlerine Yıldız Dağları’nda fazla rastlanmaz.

hizmet sektörüdür. Bu sektörde çalışanların oranında son

(Cevap A)

yıllarda büyük bir artış meydana gelmiştir.
Ülkemizde hizmet sektöründe bu yoğunlaşmanın başlıca nedeni; sanayileşme hızının düşük olmasıdır. Tarımsal faaliyetlerini bırakarak kente gelen ancak burada da sanayi ile ilgili
alanlarda iş bulamayan nüfusun büyük bir kısmı hizmet sektörüne yönelmiştir. Kırsal kesimden kentlere yönelenlerin bir
19.

bölümü seyyar satıcılık, simitçilik vb. üretim düzeyi düşük

Göbeklitepe’de bulunan yerleşim alanı tarihte bilinen ilk yerle-

olan işlerde çalışmaktadır. Ancak bu faaliyetler de hizmet

şim alanıdır. Şanlıurfa’da yer alır. İlk dini merkez olarak da bili-

sektörüne dahil edilmektedir.

nir. Yerleşmenin kurulmasında din etkili olmuştur.
(Cevap B)

(Cevap E)
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şartları ve toprak verimliliğidir. Tuz Gölü çevresinde yerleşme-

ye’nin okyanuslara kıyısı olmadığından okyanusların yerleşme-

nin az olmasında kuraklık, Karadeniz’de yerleşme alanının az

(Cevap D)

Tarihte ilk yerleşmeler tarımsal faaliyetlerle beraber başlamıştır.

olmasında engebeli arazi, Muğla’da nüfusun az olmasında dağlık arazi etkilidir. Çukurova’da nüfusun fazla olmasında toprağın
verimli olması etkilidir.
(Cevap D)

7.

Bu nedenle ilk yerleşmeler su kaynaklarının bol, iklimin elveriş-

köy altı yerleşmeler devlet tarafından desteklenmez.

(Cevap A)

tur. Sanayi faaliyetleri tarımdan çok daha sonra yapılmaya başlanmıştır. Bu nedenle ilk yerleşmelerin kurulmasında sanayi etkili olmamıştır.
(Cevap A)

4.

(Cevap E)

COĞRAFYA SORU BANKASI

İlk yerleşmeler tarım alanlarının bulunduğu yerlerde kurulmuş-

Köy altı yerleşmelere eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik gibi hizmetlerin götürülmesinde bazen aksamalar olabilir. Bu nedenle

li ve toprağın verimli olduğu yerlere yerleşmişlerdir.

3.

Kıyı Ege’de yerleşmelerin yoğun olmasında temel etken iklim

deniz’de ormanlar yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerdir. Türkiyi sınırlandıran faktörlerden biri olduğu söylenemez.

2.

6.

İç Anadolu’da kuraklık, Doğu Anadolu’da dağlık alanlar, Kara-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

8.

Divan, çiftlik, mahalle ve divan kalıcı köy altı yerleşmesi; yayla,
kom, ağıl, dam, oba, dalyan ise geçici köy altı yerleşmedir.
(Cevap A)

Akdeniz Bölgesi’nde yaz mevsiminde sıcaklıkların yüksek olma9.

sına bağlı olarak yükseltinin fazla olduğu daha serin yerlerde

Ülkemizde yer alan birçok sanayi kentinde turizm faaliyetleri yok

oba yerleşmeleri gelişmiştir. Bu yerleşmelerin fazla olmasında

denecek kadar azdır. Turizm sadece İstanbul, Bursa, İzmir gibi

yüksek yerlerde sıcaklığın düşük olması etkili olmuştur.

turistik değerlerin fazla olduğu yerlerde gelişmiştir.

(Cevap B)

Rize, ülkemizin en fazla yağış olan merkezidir. Yağış alan yerlerde ormanlar geniş yer kaplar. Bu durum ulaşım ve tarım gibi
ekonomik faaliyetlerin gelişmesini engeller. Bu nedenle Rize’de

KAPLAN AKADEMİ

5.

(Cevap C)

yerleşme ve nüfus azdır.

10.

Gaziantep; sanayi, ticaret, ulaşım ve bankacılık şehridir. Şehirde önemli dini merkez yer almaz. Bu nedenle dini şehirler arasında yer almaz.

(Cevap B)

(Cevap D)
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11.

Test • 5
15.

Maya–Aztek Uygarlığı Kuzey Amerika’da kurulmuş bir uygarlık-

İstanbul, Ankara, İzmir vb. kentlerde yaşayan insanlar daha çok
sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışırlar. Bu kentlerde, tarımda

tır. Hitit, İyon, Frig ve Urartular ise Anadolu’da kurulmuştur.

çalışanların sayısının fazla olduğu söylenemez.

(Cevap A)

Cevap E

12.

Nevşehir, genç volkanik araziler üzerinde yer alır. Bu merkezde
bulunan volkanik arazi kolay oyulabildiği için tarihte ve günü-

16.

müzde mesken yapımında volkanik kayaçlar kullanılmış veya

Bu kişinin bahsettiği şehir dışarıdan göç almakta ve beraberinde birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Ancak iş imkanlarının çeşit-

bu araziler oyularak ev olarak kullanılmıştır.

lenmesi bu tür sorunlar arasında yer almaz.
Cevap B

13.

Konya ilinin Çumra ilçesi Küçük köy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çatalhöyük, Orta Anadolu’da, günümüzden 9 bin

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap A)

yıl önce yerleşim yeri olmuş, çok geniş bir Neolitik Çağ ve Kal-

17.

kolitik Çağ yerleşim yeridir. Doğu ve batı yönlerinde yan yana

Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en gelişmiş şehridir. Ancak bu durum üzerinde yağış rejimi etkili değildir. Ayrıca

iki tepeden oluşmaktadır. Bu iki yükseltisi nedeniyle çatal sıfatı-

bölge genelinde yağış rejimi düzensizdir.

nı almıştır. Çatalhöyük 2012 yılı itibarı ile UNESCO Dünya Miras

Cevap E

Listesi’ne dahil edilmiştir.
Cevap C

14.

Bu kişinin bahsettiği yerde çok fazla sayıda girinti ve çıkıntının
olduğu kıyılara rastlanmaktadır. Buna göre, Ege kıyı kesiminde
18.

yer alan bir kent olmalıdır. Bodrum, sorudaki açıklamaya uymak-

Sorudaki açıklamaya göre, doğal koşullar ekonomik faaliyetlerin türü üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir.

tadır.

Cevap E

Cevap D

109

KPSS • GYGK

TÜRKİYE’NİN İKLİMİ
5.

İklim; bitki örtüsü, hayvan çeşidi, yerleşme tipi, giyim, mesken

Grafikteki iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı ge-

tipi, tarım, turizm, ticaret, ulaşım, akarsu rejimi, erozyon, heye-

çer. Bu iklim tipi Akdeniz iklimi olduğundan Türkiye haritası üze-

lan gibi birçok şey üzerinde belirleyici bir faktördür. Bu neden-

rinde Akdeniz kıyılarında işaretlenen alanlarda etkilidir.

le iklim özellikleri birçok konuda bilgi verir. Örneğin yağışın fazla ve düzenli olduğu yerde bitki örtüsü ormandır. Akarsu rejimi
düzenlidir. Mesken yapımında ahşap kullanımı fazladır. Ülkemizde sıcaklık farkının az olduğu yerler deniz kıyısında yer alır. Ayrıca yağış rejiminin düzenli olduğu yerlerde (Karadeniz kıyıları)
bitki örtüsü ormandır.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

(Cevap D)

(Cevap B)

6.

Yerden yükseğe doğru çıkıldıkça ve denizlerden iç kesimlere
doğru gidildikçe nem miktarı azalır. Buna bağlı olarak günlük ve
yıllık sıcaklık farkı yükselir. I. taralı alanda yükselti en fazla ve denize en uzak olması nedeniyle sıcaklık farkı daha fazladır.

2.

Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark yük-

Ülkemizde ortalama yükselti batıdan doğuya gidildikçe artar.

seltiyle doğru orantılıdır. Yükseltinin fazla olduğu yerlerde

Yükselti arttıkça her 200 m’de sıcaklık 1 °C azalır. Bu duruma

fark fazla, az olduğu yerlerde fark azdır. Erzurum, Kars, Si-

bağlı olarak Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklık ortalamaları İç

vas, Hakkari gibi yükseltinin fazla olduğu yerlerde fark fazla,

Anadolu ve Ege Bölgesi’nden daha düşüktür.

Kilis, Edirne, İstanbul, Bursa, Tekirdağ gibi yükseltisinin az
COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap C)

olduğu yerlerde fark azdır.
(Cevap A)

7.

Ülkemizde heyelan bölge olarak en fazla Karadeniz’de; mevsimsel olarak ise ilkbahar aylarında oluşur. Bu durumun nedeni, kışın kar halinde düşen yağışların, ilkbahar aylarındaki sıcaklık artışına bağlı olarak eriyip toprağa sızması ve zeminin yumuşayıp kayganlaşmasıyla heyelanı kolaylaştırmasıdır.

3.

Türkiye’de heyelan olaylarının % 65’i ilkbahar, % 25’i kış, %5’i

Enleme göre; daha kuzeyde olan yani kutba daha yakın olan
Samsun kentinin daha soğuk olması gerekirdi. Oysaki Samsun
kenti Ankara’dan daha sıcaktır. Bu durum yükselti, karasallık ve
denizellik ile açıklanabilirken, enlem ile açıklanamaz.

sonbahar ve %5’i yaz mevsiminde görülür.

(Cevap E)

%65
İlkbahar

%25 Kış
%5
Sonbahar
%5
Yaz

4.

Sorudaki açıklamada fiziksel çözülmenin; günlük ve yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde görüldüğü söylenmiştir. Buna
göre; Doğu Karadeniz, Çukurova, Büyük Menderes (Kıyı Ege) ve
Güney Marmara’da yıllık sıcaklık farkı azdır. Tuz Gölü çevresinde
karasal iklim şartları hüküm sürer. Bu yüzden sıcaklık farkı fazla-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

dır. Fiziksel çözülme de bu yerde daha yaygın olur.

8.

Türkiye’de iklim özellikleri giderek değişmektedir. Örneğin: son
100 yılın en sıcak ve en soğuk değerleri sürekli değişmekte kurak dönemler uzun sürmekte, sağanak yağışlar, taşkın ve sellere neden olmakta, akarsular ve göller kurumaktadır.

(Cevap C)
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9.

Test • 1

Akarsuların taşıdıkları alüvyal malzemeleri götürdükleri son yer
13.

deniz kenarlarıdır. Bu nedenle kıyı ovalarımızda yaygın toprak
türü alüvyal topraklardır. Burada Akdeniz iklimine bağlı olarak
ilk önce akla kırmızı topraklar gelse de; kıyı ovalar genelde ta-

İndirgenmiş sıcaklık: Gerçek sıcaklık +

yükselti farkı

formülü
200 m
ile hesaplanır. Buna göre en yüksek sıcaklık (17,5+3,75=21,25 °C)
Adıyaman’da, sonra Adana’da, daha sonra da Konya’da hesap-

şınmış topraklardan oluşacaktır. Ayrıca Kıyı Ege’deki delta ova-

lanır.

larında da Akdeniz ikliminin etkili olduğu unutulmamalıdır.

(Cevap D)

(Cevap C)

10.

Son yıllarda, Konya Ovası’nda hatalı arazi kullanımı, yanlış sulama yöntemleri birtakım sorunlara yol açmaya başlamıştır. Bu
sorunlar içerisinde,
• Yanlış arazi sürümünden ya da toprağın aşırı kullanımından
dolayı erozyonun artması,
14.

• Yer altı suyunun aşırı kullanımı ve buna bağlı olarak yer al-

En uzun süreyle donmuş vaziyette kalacak olan, elbette kış mevsiminin sert ve uzun yaşandığı Kuzey doğu Anadolu’da bulunan

tında oluşan boşluklar sonrası obruk oluşması,

göllerdir. Daha sonra enlem ve yükselti etkisiyle güneybatıya

• Yanlış sulama tekniklerinden dolayı derinlerde yer alan tuz

inildikçe göllerin donma süresi kısalır.

minerallerin yüzeye çıkması gibi sorunlar sıralanabilir.

(Cevap C)

lak alanların ya da göllerin kurumasına yol açmıştır.
(Cevap A)

11.

Türkiye’de nemlilik ve yağışın dağılışı incelediğinde kuzey-güney ve doğu-batı yönünde; denizellik, karasallık ve yükselti engebe gibi faktörlerin etkisiyle farklılıklar görülür. Doğu ve Batı
Karadeniz kıyıları, Menteşe yöresi, Torosların denize bakan ya-

COĞRAFYA SORU BANKASI

Fakat hatalı arazi kullanımı Konya Havzası’nda yer alan bazı su-

15.
Karayel

Yıldız

Poyraz

maçları denizellik etkisiyle; Hakkari Bölümü ise yükselti ve engebe etkisiyle bol yağış alır. Ancak deniz etkisine kapalı olan
Konya-Tuz Gölü-Orta Fırat ve Orta Kızılırmak gibi alanların ya-

Lodos

ğış miktarı daha azdır.
(Cevap D)

Kıble

Samyeli

Sorudaki açıklamada güneydoğudan esen rüzgâr denildiğine
göre, cevap Samyeli olmalıdır. Samyeli rüzgârlarına Marmara’da

12.

Herhangi bir yerde o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek

yöresel olarak keşişleme adı verilir. Uludağ Marmara’nın güney-

görülen yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklıklar ekstrem olarak ni-

doğusundadır. İstanbul’a bu yönden giren rüzgârın genel adı

telendirilebilir. Bu ekstrem sıcaklıklar başta insan olmak üzere

ise Samyeli’dir.

bütün canlıları olumsuz yönde etkiler. Türkiye, etkilendiği hava

(Cevap E)

kütleleri ve basınç merkezlerinin özelliği, genel fiziki coğrafya
koşulları ve bulunduğu enlem derecesi etkisiyle aşırı sıcak ve
soğuk ile kuraklık şartlarının sıkça görülebildiği bir ülkedir. Sibirya kökenli karasal kutbi hava kütlesi ile denizel kutbi hava
kütlesinin etkilemesi Türkiye genelinde aşırı soğuk hava dalga16.

sının yaşanmasına neden olur. Böyle durumlarda insanlar ve di-

Sorudaki açıklamaya göre, denizel kentlerde günlük sıcaklık far-

ğer canlıların yaşamları olumsuz etkilenmekte, akarsular-göller

kı az iken, karasal kentlerde fazladır. Sorunun temelinde ise gün-

donmakta, enerji ve sanayi üretimi aksamakta, ulaşım zorlaş-

lük sıcaklık farkı az olandan fazla olana doğru sıralanış sorul-

makta ve büyük ekonomik kayıplar yaşanmaktadır. Ancak bu

maktadır. Buna göre kıyılardan iç kesimlere doğru gidilmesi ge-

durum iç bölgelerimiz için sıradan olan durumlarıdır. Ekstrem

rekir. Buna göre doğru yanıt; İzmir, Uşak ve Afyon olur. Diğerle-

olarak, normalde görülmesi beklenmediği anlamında Akdeniz

ri ya hepsi kıyı kesiminde ya da içeriden kıyı kesime doğru sıra-

ve Ege kıyılarında yaşanırlar.

lanmıştır.
(Cevap A)

(Cevap C)
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5.

Bu soruda yamaç yağışlarının oluşum şekli ile Türkiye’nin dağ-

Termik santrallerden, sanayi tesislerinden, taşıtların egzozların-

larının ve uzanış yönlerinin de bilinmesi gerekir. Buna göre Kü-

dan, çöp depolama alanlarından, yangınlardan ve fosil yakıtlar-

re ve Yıldız Dağları’nın kuzeyinde Karadeniz yer alır. Amanosla-

dan gaz atıklar kaynaklanmaktadır. Özellikle termik santraller-

rın batısında, Menteşe Dağları’nın güneybatısında Akdeniz yer
alır. Dolayısıyla bu dağların belirtilen yamaçları denizden gelen
nemli hava kütlelerine açıktır. Oysaki Giresun Dağları’nın güney
yamaçları değil kuzey yamaçları denize dönüktür. Bu yüzden
yamaç yağışları Giresun Dağları’nın güney yamaçlarında daha
az görülür.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

den toz halindeki linyitin yanması sonucunda ortaya çıkan uçucu küller havaya yayılarak ağırlıklarına ve atmosferik olaylara
göre belirli mesafelerde yere çökmekte ve çevre sorunlarına yol
açmaktadır. İçindeki zararlı gazların bir kısmı atmosferde serbest kalarak asit yağmurlarına neden olmaktadır. Ancak hidroelektrik santraller, enerji kaynağı olarak akarsular kullanıldığı için
bu tür kirliliğe neden olmazlar.

(Cevap A)

(Cevap C)

2.

Kış mevsiminde Sibirya Yüksek Basıncı zayıf olduğunda İzlanda Alçak Basıncı etkili olmaya başlar.Bu durumda ülkemizde hava sıcaklığı artar. Kışlar ılık ve yağışlı geçer. Türkiye’nin Güney

6.

batısında oluşan Asor Dinamik Yüksek Basınç Merkezi yaz mev-

Türkiye’nin kıyılarından iç kesimlerine gidildikçe nem miktarı
azalır. Bu duruma bağlı olarak kıyılardan iç kesimlere gidildikçe

siminde Türkiye’nin büyük bir kısmında sıcak ve kuru bir hava-

sıcaklık farkı artar. Kıyılarda nem miktarının fazla olmasında de-

nın görülmesine neden olur. Ülkemizin Güneydoğusunda bulu-

nizellik durumu etkilidir.

nan Basra Körfezi’nden kaynaklanan alçak basınç merkezi ise

(Cevap B)

cak ve kuru bir havanın görülmesine neden olur. Bu bilgilere göre sorudaki açıklamalar Sibirya Termik Yüksek Basınç merkezine aittir.
(Cevap A)

3.

COĞRAFYA SORU BANKASI

yaz mevsiminde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sı-

7.

Türkiye’de güneyden kuzeye gidildikçe enleme, batıdan doğuya gidildikçe ise yükseltiye bağlı olarak sıcaklık ortalamaları düşer. Bu duruma bağlı olarak sıcaklık farkları oluşur.
Türkiye’de dağların güney yamaçlarında sıcaklık bakı etkisiyle daha yüksektir. Bu nedenle güney yamaçlarda;
Kalıcı kar sınırı yüksek

Soruda geçen durumun nedeni ısı birikimidir. Çünkü Mart ve Ey-

Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi kısa

lül aylarında ülkemize güneş ışınları eşit açıyla gelir. Ancak Mart

Tarım ürünü ve ağaç üst sınırı yüksek

ayında kış, Eylül ayında yaz mevsiminden çıkılmıştır. Bu yüzden

Buharlaşma fazladır.

önceki dönemden kalan bir ısı kaybı veya ısı birikimi söz konu-

(Cevap D)

sudur. Bu durumun aynısı sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklığın farklı olmasında da yaşanır. Sabah vaktinde geceden kalan
ısı kaybı; akşam vaktinde ise gündüz ki ısı birikimi sıcaklığı etkiler. Seçeneklerde verilen diğer durumların ortaya çıkmasında ise
enlem, yükselti, karasallık ve denizellik gibi şartlar etkili olmuştur.
(Cevap C)

8.

En sıcak mevsimin haziran, temmuz ve ağustos aylarının olduğu merkezler kuzey yarım kürede yer alır. Dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı merkezler ılıman iklim kuşağında yer alır.
Kuzey yarım kürede kuzeyden rüzgârlar soğuk, güneyden esenler sıcak karakterlidir. Kuzey yarım kürede ılıman kuşakta yer

4.

Rize’de Karadeniz iklimi etkilidir. Karadeniz iklimi ılıman bir iklimdir. En yüksek ve en düşük sıcaklıklar gibi uç değerler yaşanmaz. Bunun dışında, açıklamadaki I nolu yere Kars, II nolu yere Mardin, III nolu yere Van, IV nolu yere ise İskenderun getiril-

KAPLAN AKADEMİ

alan merkezler güneş ışınlarını 21 Haziran’da en dik açıyla alır.
Türkiye’de batıdan doğuya gidildikçe sıcaklık ortalamaları düşer. Buna bağlı olarak batıdan doğuya gidildikçe
– Kar yağışlı gün sayısı artar.
– Karın yerde kalma süresi uzar.
– Donlu gün sayısı artar.
– Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzar.

melidir.

(Cevap B)

(Cevap C)
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9.

Test • 2
13.

Basra alçak basıncı Türkiye üzerinde etkili olan termik kökenli

Ege kıyılarında etkili olan deniz meltemleri imbat olarak adlan-

basınç merkezlerinden biridir. Yazın Türkiye’de etkili olmasında

dırılır. Fön rüzgârları yamaç boyunca aşağı inen rüzgârların sı-

Dünya’nın yıllık hareketine bağlı olarak kuzey yarım kürede sı-

caklıklarının artmasıyla oluşur. Etezyen Ege Denizi’nde yazın

cak kuşağın genişlemesi etkilidir.

tam kuzeyden esen rüzgârdır.
(Cevap D)

(Cevap E)

14.

İzlanda alçak basınç merkezi;
• Yaz ve kış mevsiminde etkili olur.

10.

Dağ meltemi; vadiler gündüz almış oldukları ısıyı nemden do-

• Kış aylarında etkili olduğunda kışları ılık geçer.

layı gece korurlar. Böylece vadiler alçak, dağlar yüksek basınç

• Türkiye’de kuzeybatı yönünden etkili olur.

alanı olur. Rüzgâr da buna bağlı olarak dağdan vadiye doğru

dağlar alçak basınç, vadiler yüksek basınç alanına dönüşür. Bu

Sibirya yüksek basınç merkezi ise kışların sert geçmesine neden olur. Basra, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika basınç merkezleri ise ülkemizin kuzeybatısından etkili olmazlar. Çünkü bu merkezler Türkiye’nin güneyindedir.

durum rüzgârın vadiden dağa doğru esmesine neden olur. Bu

(Cevap C)

eser.
Vadi meltemi; Gündüz, dağlar vadilere göre hızlı ısındığı için

açıklamalara göre, Konya Ovası’nda dağ-vadi oluşumlarına rast(Cevap D)

11.

Soruda Akdeniz ikliminin yağış rejimi istenmektedir. Akdeniz ik-

COĞRAFYA SORU BANKASI

lamadığından dağ-vadi meltemlerine rastlanması beklenemez.

15.

Sıcaklık ortalamalarının 0 °C’nin altında olduğu yerlerde mevsim kıştır. Türkiye’de kuzey yönlü Sibirya yüksek basıncı etkili
olduğu dönemde mevsim kıştır. Erzurum’da kış aylarında Sibirya yüksek basıncı merkezi etkilidir.
(Cevap B)

liminde en fazla yağışlar, sıcaklıkların en düşük olduğu dönemde, yani kış mevsiminde düşer. Erzurum-Kars-Ardahan illeri en
çok yağışlarını yazın, Trabzon sonbaharda, Ankara ise ilkbaharda alır.
(Cevap A)
16.

Türkiye’de yağışlar cephe, yamaç ve yükselim olmak üzere üç
ayrı şekilde oluşur. Karadeniz’de yamaç yağışları (1), Akdeniz’de
cephe yağışları (3), İç Anadolu’da ise yükselim yağışları (2) görülür.
Türkiye’de cephe yağışlarının görülmesi Türkiye’nin matematik konumunun sonucudur. Çünkü cephe yağışları yalnızca

12.

orta kuşak ülkelerinde etkili olur.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu aynı enlemler üzerinde yer alır.
Bölgelerin kuzeyinde yer alan Toros Dağları kuzeyden gelen so-

(Cevap A)

ğuk rüzgârların etkisini azaltır. Bölgelerin güneyinde yer alan Afrika ve Arabistan sıcak kararların etkisine açık olmaları yaz aylarında sıcaklık ortalamalarının aşırı yükselmesine neden olur.
Türkiye’de kış mevsimi (Ocak) sıcaklık ortalamaları en yüksek Akdeniz Bölgesi’nde iken yaz mevsimi (Temmuz) sıcaklık ortalamaları en yüksek Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde kaydedilir. Ayrıca kıyı ile iç kesimler arasındaki sıcaklık

17.

farkı kış mevsiminde artarken yaz mevsiminde azalır.
(Cevap E)
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Aynı iklim bölgesinde yer alan merkezlerde yağış rejimi benzerdir. Antalya ve Hatay Akdeniz iklim bölgesinde yer alır. Her iki
merkezde de yağış en fazla kış, en az yaz aylarında düşer.
(Cevap E)
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Asor – Yüksek basınç

yamaç yağışlarıdır. Tuz Gölü ve çevresinde yağışların en az ol-

İzlanda – Alçak basınç

ması etkilidir.
(Cevap C)

Basra – Alçak basınç merkezleri ülkemizin iklimini etkiler.
Türkiye’de kuzeyden gelen rüzgârların soğuk, güneyden gelen rüzgârların sıcak karakterli olmasında enlem etkilidir.
(Cevap A)

Sorudaki açıklamada özellikleri verilen iklim tipi Karadeniz’dir.
Ülkemizde Karadeniz iklim özellikleri Karadeniz Bölgesi’nin kı-

6.

yıları ile Marmara Bölgesi’nin Karadeniz’e kıyısı olan yerlerinde

Dağ-vadi meltemleri ülkemizde yer şekillerinin çeşitli olmasına
bağlı olarak çok fazla görülür. Dağ-vadi meltemleri dağ ve vadi-

görülür.

nin farklı ısınma özelliklerine bağlı olarak oluşur.

(Cevap A)

(Cevap C)
COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

Sibirya – Yüksek basınç

önemli etken dağların uzanış doğrultusuna bağlı olarak oluşan
masında ise İç Anadolu Bölgesi’nin etrafının dağlarla çevrili ol-

2.

5.

Türkiye’de yağışın en fazla Rize ve çevresine düşmesinde en

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

7.

Bağıl nem oranının fazla olduğu yerlerde;
• Sıcaklık farkı azdır.
• Yükselici hava hareketleri görülür.

Konya ve çevresinde akarsuların kapalı havzalı olmasında yer
şekilleri (etrafının dağlarla çevrili olması) etkilidir. Bozkırların geniş yer kaplamasında, sulamaya ihtiyacın fazla olmasında, çorak toprakların yaygın olmasında ve rüzgâr faaliyetlerinin fazla
olmasında yıllık yağış miktarının az olması etkilidir.
(Cevap E)

• Bulutlanma ve yağış fazladır.
• Buharlaşma azdır.
• Güneş enerjisinden yararlanma olanağı azdır.
• Çevreden rüzgâr alır.
Bir hava kütlesinin yağış oluşturabilmesi için bağıl nem oranının % 100’ü aşması gerekir.

4.

Merkez

Sıcaklık farkı

I

23,3

II

19

III

27,8

IV

10,5

V

23,5

Sıcaklık farkı en fazla olan merkez III’tür. Buna göre en karasal

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

8.

l. grafik Akdeniz iklimine aittir (Antalya). Çünkü yazları sıcak ve
kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. ll. grafik Karadeniz iklimine aittir (Zonguldak). Çünkü yağış miktarı hem daha fazla hem de daha düzenlidir. Ayrıca yıllık sıcaklık farkı daha azdır. Yazları da serin geçer. lll. grafik ise karasal iklime aittir (Sivas). Çünkü hem
kış sıcaklıkları daha düşük hem de en çok yağışını ilkbaharda
alır.

olan III. merkezdir.

(Cevap A)

(Cevap C)
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12.

• Erzurum’un Ocak ayında Çanakkale’den soğuk olması - b

Karadeniz iklim tipinde kışlar ılık geçer, yazlar ise çok sıcak değildir. Kısa süren yaz mevsimi serin ve yağışlı geçer. Karadeniz

(yükselti)

ikliminde yıllık sıcaklık farkı da az olur. Ayrıca kış ılıklığının bir ka-

• Antalya’nın yıllık sıcaklık ortalamasının Trabzon’dan yüksek

nıtı olarak bu mevsimdeki sıcaklık ortalamaları sıfır derece (°C)

olması - a (enlem)

nin altına düşmez. Seçeneklerdeki grafikler dikkate alınırsa B’de

• Gaziantep’in yıllık sıcaklık ortalamasının Mersin’den yüksek

kış mevsimindeki sıcaklığın 0 °C nin altına düşmediği, (kışların

olması - c (karasallık) ile eşleştirilebilir.

ılık) yazların ise serin geçtiği ve yıllık sıcaklık farkının da az ol-

(Cevap B)

duğu görülür.
(Cevap B)

10.

Grafikteki verilere göre Samsun kenti daha denizel, Sivas kenti daha karasaldır. Çünkü Samsun kentinde yıllık sıcaklık farkı
daha az, kış mevsimi sıcaklıkları da 0°C’nin üzerindedir. Oysaki
Sivas’ta kış mevsiminde sıcaklıklar 0°C’nin altına düşer, bu yüz-

13.

den kış mevsimindeki yağışlar kar şeklinde olur ve yıllık sıcakğerleri yıl boyunca birbirinden farklıdır. Ancak bu iki kent merkezi arasındaki sıcaklık farkı yazın azalır, kışın artar. Bu durum
grafikten belirgin olarak anlaşılabilir. Çünkü iki kentin sıcaklık
eğrisi yaz aylarında birbirine yaklaşmakta, kış aylarında uzaklaşmaktadır. Buna göre, Samsun ile Sivas arasındaki sıcaklık
farkı yazın artmaktadır yorumu yanlıştır.
Aynı sıcaklığa sahip olan noktaların birleştirilmesiyle elde edi-

yı kesiminde yer alır. Yani bu kentlerin denize göre konum ve atCOĞRAFYA SORU BANKASI

lık farkı da daha yüksek çıkar. Ayrıca iki merkezin sıcaklık de-

Tablodaki kentlerden İzmir; Ege, Antalya ve Adana; Akdeniz kımosferdeki nem oranı gibi özellikleri arasında belirgin bir fark
yoktur. Ayrıca enlem faktörü yeryüzünde yağışın dağılışı değil
daha çok sıcaklığın dağılışı üzerinde etkilidir. Doğal bitki örtüsü
de bir yerdeki yağış miktarının nedeni olmaktan çok sonucu olma özelliğine sahiptir. Buna göre kentlerin yağış miktarlarının
farklı olmasının en önemli nedeni yer şekilleridir. Çünkü Adana
(Çukurova) ve İzmir (Gediz Ovası) kentleri ova alanlarında kurulmuştur. Oysaki Antalya kenti daha dağlıktır. Dağlar Antalya’da
kıyının hemen gerisinden başlar, ortalama yükseltileri fazladır ve

len çizgilere “izoterm” denir. Bu eğriler yardımıyla çizilen ve

kıyıya paralel olarak uzanırlar. Bu yüzden Antalya’nın yağış mik-

sıcaklığın dağılışını gösteren haritalara izoterm haritaları de-

tarı diğer kentlerden daha fazladır.

nir. Buna göre indirgenmiş sıcaklıklar ile çizilen bir Türkiye

(Cevap B)

izoterm haritasında sıcaklıklar deniz seviyesine indirildiği için
yükseltinin değil; karasallık–denizelliğin ve enlemin etkisi görülür.
(Cevap C)

14.

Konya Ovası geniş bir düzlük arazi olduğundan rüzgârı her yönden birbirine yakın sayıda alır. Bu duruma en yakın rüzgâr gülü

11.

A seçeneğinde verilmiştir.

Türkiye’deki dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarından

Yer şekilleri rüzgâra yön veren etkenlerin başında gelir. Rüzgâr-

farkı ortalama sıcaklıklarının daha fazla olmasıdır. Bu farkı ise

ların esme sıklığı rüzgâr frekans gülü ile gösterilir. Bu şekiller

güney yamaçların güneş ışınlarını daha dik açı ile almasından

üzerinde, rüzgâr en çok sayıda hangi yönden eserse o yön da-

kaynaklanır. Bu özellik ise güney yamaçlardaki tarım ürünleri-

ha uzun bir çizgi ile gösterilir.

nin daha erken olgunlaşmasına neden olacaktır.

(Cevap A)

(Cevap E)
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4.

Grafikteki verilere göre l. kent: Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık

Haritada gösterilen yer Tuz Gölü çevresidir. Burası Türkiye’nin

ve yağışlı geçer; Akdeniz, ll. kent: Yazları serin, kışları ılık ve her

en az yağış alan yeridir. Eğer her mevsim yağış olsaydı, bu du-

mevsim yağış vardır; Karadeniz, lll. kent: Yazları sıcak ve kurak,

rumdan buğday tarımı olumsuz yönde etkilenirdi. Çünkü buğ-

kışları soğuk ve en fazla yağış ilkbaharda görülür; İç Anadolu
Bölgesi’nde yer alır.

Karadeniz Bölgesi’nin doğal bitki örtüsü orman, toprakları
kahverengi orman toprakları ve sonbahar en yağışlı mevsi-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4

day yaz kuraklığı isteyen bir tarım ürünüdür.

Yaz kuraklığı istediği için buğday tarımının Karadeniz kıyısında yapılmamasının nedeni iklimin elverişsizliğidir. Ege ve
Akeniz kıyılarında yapılmaması ise bu alanların ekonomik ge-

midir.

tirisi yüksek olan tarım ürünlerine ayrılmasıyla ilgilidir.

Akdeniz Bölgesi’nin doğal bitki örtüsü maki, toprakları terra–

(Cevap C)

rossa ve en yağışlı mevsimi kıştır.
İç Anadolu Bölgesi’nin doğal bitki örtüsü bozkır, toprakları
kahverengi ve kestane rengi bozkır toprakları ve en yağışlı
mevsimi ilkbahardır.
(Cevap A)

5.

Bir yerde yağışların yıl boyunca yağmur olarak düşmesi için sıcaklığın da yıl boyunca (sıfır) 0°C’nin üzerinde olması gerekir.
Grafikler incelendiğinde yalnızca B seçeneğinde sıcaklığın yıl
boyunca 0°C’nin üzerinde olduğu ve yağışların yağmur şeklin-

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olmasına rağmen, en geniş alanlarda etkili olan iklim tipi karasal iklimdir. Bu
durum üzerinde en önemli etken ise dağların uzanışıdır. Karadeniz ve Akdeniz’de denize paralel uzanan yüksek dağ sıraları
denizsel iklimin dar bir kıyı şeridinde görülmesine neden olmuştur. Ege’de ise denize dik olarak uzanan dağ sıraları, yüzünden

COĞRAFYA SORU BANKASI

2.

de düşeceği söylenir.

Kış aylarında Erzurum ve Kars, Sivas gibi merkezlerde sıcaklık daha kuzeyde yer alan Rize, Trabzon, Ordu, Samsun gibi merkezlerden daha düşüktür. Bu durum enlem etkisine
terstir. Karasallık, denizellik ve yükseltiye bağlı olarak sıcaklık ekvatordan - kutuplara düzenli bir azalma göstermez.
(Cevap B)

denizelliğin etkisi diğer kıyılara oranla biraz daha genişlemiştir.
(Cevap A)

6.

Enlem etkisine bağlı olarak sıcaklığın Türkiye’de Ekvator’a doğru; yani kuzeyden güneye doğru gidildikçe artması gerekir. Ancak bu durum düzenli bir şekilde gerçekleşmez. Karasallık – denizellik, yükselti ve yer şekilleri gibi özel konum şartları enlemin
sıcaklık üzerindeki etkisini düzensizleştiren faktörlerdir. Bu durumu daha iyi açıklamak için aşağıdaki Türkiye haritasında verilen örnekleri inceleyelim.
Sinop
18°

3.

Tablodaki verilere dikkat edilirse; bu merkezde en fazla yağışın
kış mevsiminde (aralık, ocak, şubat ayları) düştüğü, en az yağışın da yaz mevsiminde (haziran, temmuz, ağustos ayları) düştüğü görülür. Buna göre seçeneklerdeki grafikler arasında kış
mevsimini gösteren sütunun en uzun olduğu ve yaz mevsimini
gösteren sütunun da en kısa olduğu grafiğin doğru olması ge-

KAPLAN AKADEMİ

Sivas
–10°
Antalya
28°

Türkiye’de Bazı Kentlerin Ocak Ayı Sıcaklık
Ortalamaları

Bu haritada belirtilen Antalya’nın Sinop’tan sıcak olması enleme uygundur. Ancak Sinop’un Sivas’tan sıcak olması enleme
uygun değildir.

rekir.
(Cevap A)

(Cevap C)
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Sorudaki grafikte, kış mevsiminde sıcaklık ortalamalarının 0°C’nin
altına düştüğü ve en fazla yağışın ilkbahar mevsiminde olduğu
görülmektedir. Bu durumda grafik Konya’nın iklim şartlarını yansıtmaktadır. Çünkü İstanbul ve Çanakkale’de sıcaklıklar 0°C’nin
altına fazla düşmez. Ayrıca Erzurum ve Hakkâri’de sıcaklıklar
çok daha düşüktür.
(Cevap C)

8.

Asor yüksek basıncı yağış oluşumunu engeller. Bu yüzden Türkiye’de yaz mevsiminin yağışlı geçmesi Asor yüksek basıncının
geniş alanlarda etkili olmasına bağlı değildir. Yükselti, denizellik, karasallık, nemlilik, dağların uzanış doğrultusu, hava kütlesinin geliş yönü vs. yaz yağışlarının oluşmasında etkilidir.

Basra basıncı ve Asor basıncı Türkiye’de kuraklığa neden
olur. Sibirya basıncı kışların sert geçmesine, İzlanda basıncı
ise kışların ılık ve yağışlı geçmesine neden olur.

9.

Ağrı ve Iğdır illeri Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Ancak Iğdır Ovası biraz daha çukurdadır. Etrafı dağlarla çevrili olduğundan korunaklı bir yapıya sahiptir. Ağrı ise daha yüksektedir. Ayrıca bu kentlerin ikisi de karasaldır. Aralarında karasallık-denizellik farkı yoktur. “Bakı” güney yamacın daha sıcak olduğu anlamına gelir. Bütün bunlara göre iki kentimiz arasındaki sıcaklık

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap E)

farkının nedeni, yükseltidir.
(Cevap D)

10.

Karayel

Lodos

Yıldız

Kıble

Poyraz

Keşişleme

Yukarıdaki haritada, Türkiye’de etkili olan yerel rüzgârlar gösterilmiştir. Buna göre Türkiye’ye, güneyden esen sıcak rüzgâr “kıble”dir.

Türkiye’de kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken,
güneyden esen rüzgârların artırması; Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de yer aldığını kanıtlar.
(Cevap D)
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1.

Test • 5
5.

Grafikte Türkiye’deki bir yerleşim alanının “aylık” ortalama sıdüşük olduğu “gün” sonucuna ulaşamayız. Ancak kuraklığın en
fazla olduğu ay, yağışın en fazla olduğu mevsim, sıcaklığın ve
yağışın en fazla olduğu aylara grafikten ulaşılır.
İklim ile hava durumu birbirinden farklı kavramlardır. Türkiye’nin hiç bir yerinde, yanlızca bir günlük hava durumuna
bakılarak o yerin iklimi saptanamaz.

KAPLAN AKADEMİ

caklık ve yağış değerleri gösterilmiştir. Bu yüzden sıcaklığın en

Sorudaki açıklamada grafiğin Akdeniz iklimine ait olduğu belirtilmiştir. Akdeniz ikliminde en fazla yağış kış mevsiminde düşer.
Yaz sıcaklıkları 20°C’nin üzerindedir. En fazla yağış aralık ayındadır. Grafik dikkatle incelendiğinde bu sonuçlara ulaşılır. Ancak, temmuz ayında yağış miktarının fazla olduğu ve kış mevsimindeki yağış miktarının ilkbahar ve yaz aylarının toplamına eşit
olduğu söylenemez.
Türkiye’de Ekvatoral iklim, Savan iklimi ve Muson iklimi gibi
tropikal iklimler ile Tundra iklimi ve Kutup iklimi gibi soğuk
iklim tipleri görülmez.

(Cevap A)

(Cevap B)

2.

A merkezinin grafiği Akdeniz iklimine aittir. Bu yüzden yazları sıcak ve kurak geçer. En fazla yağış kış mevsimindedir. Kışları ılık

6.

geçtiği için yağışlar yağmur şeklindedir. Oysaki B merkezinde

rilmiştir. Bu haritaya göre Türkiye’de en geniş alanlarda karasal

karasal iklim şartları hüküm sürer. Yağış miktarı daha azdır. Yıl-

iklim şartları etkili olur. Özellikle iç kesimlerde karasal iklim hü-

lık sıcaklık farkı daha fazladır. En fazla yağış ise kış mevsiminde

küm sürer. Ayrıca iklim çeşitliliği Marmara’da en fazladır. Ege

değil ilkbaharda düşer.

Bölgesi’nin yalnızca kıyı kesiminde Akdeniz iklimi hüküm sürer.

Türkiye’de aynı anda birden fazla mevsimin yaşanmasında

Kar; aşırı yağmadıkça tarımsal ürünlere zarar vermez, hatta
tohumları don olayından korur. Yavaş yavaş eriyerek toprağa sızdığı için; sağanak yağışlar gibi erozyona neden olmaz,
toprağın su ihtiyacını karşılar. Ayrıca yer altı suları en çok kar
erimeleri ile beslenir.

(Cevap E)

3.

Yağmur ve çiy 0°C’nin üstünde oluşurken; kırağı, kırç ve kar

COĞRAFYA SORU BANKASI

özel konum etkilidir. Örneğin Erzurum’da kar yağışının etkili olduğu bir gün Antalya’da denize girilmektedir.

Sorudaki haritada Türkiye’deki iklim tiplerinin ana hatları göste-

(Cevap A)

0°C’nin altında oluşan yoğunlaşma ürünleridir.
Sıcaklık terselmesi:

7.

hava gelmesi veya alçalan havanın alt bölümlerinin soğuma-

Grafikte gösterilen iklim tipi karasaldır. Sıcaklıklar 0°C’nin altına
düşmüştür. En fazla yağış ise ilkbahardadır. Seçeneklerde yer
alan Adana, Antalya, Rize ve İzmir kentleri denizeldir. Bu yüzden grafik karasal bir iklime sahip olan Kayseri’ye aittir.

sı gibi nedenlerle hava tabakasının sıcaklığı yerden yüksel-

Türkiye’de cephe yağışlarının görülmesi Türkiye’nin orta ku-

dikçe azalmaz. Belirli bir yükseltiye kadar artar. Sonra yeni-

şakta yer aldığını gösterir. Ekvator ve kutuplarda cephe ya-

den düzenli olarak azalmaya başlar. Bu olaya “sıcaklık ter-

ğışı görülmez.

Bazı dönemlerde yerin aşırı enerji kaybetmesi, dağlardan çukurlara soğuk havanın inmesi, sıcak havanın üstüne soğuk

selmesi” denir. Bu olay kış mevsiminde şehirlerdeki hava kir-

(Cevap A)

liliğini daha çok artırır. Örneğin Iğdır Ovası

4.

Bu kasabada yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı ise karasal iklim şartları yaşanıyor denilebilir. Akdeniz ikliminde yazları sıcak ve kuraktır. Ancak kışları ılık geçer. Tropikal iklim ve muson iklimi ise sıcak iklimlerdir.
Türkiye’de dört mevsimin belirgin olarak yaşanmasında matematik konumu (Orta enlemlerde yer alması) etkilidir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

8.

Türkiye genel olarak Akdeniz İkliminin etkisinde yer alır. Bu nedenle Türkiye’de yağış en fazla kış mevsiminde düşer. İlkbaharda barajların doluluk oranının artacağı tahmini karların ilkbaharda erimesi nedeniyledir.

(Cevap C)

(Cevap E)
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Türkiye’de yıllık yağışın dağılışını gösteren harita incelenirse,
Tuz Gölü çevresinin 500 mm’nin altında yağış aldığı görülür. En
fazla yağış alan yerler kuzey ve güney kıyılarındadır. Van Gölü
çevresi Tuz Gölü’nden daha fazla yağış alır. Ancak Doğu Anadolu Bölgesi’nin yağış miktarı değişiklik gösterse de genelinde
500-1000 mm yağış alır.
Yağışlar ikiye ayrılabilir. Küçük taneli ve yavaş yavaş yağanlara
“çiseli”; iri taneli, hızlı ve aniden yağanlara ise “sağanak” yağışlar denir. Sağanak yağışlar toprağa hemen sızmadığı için sel ve
taşkınlara neden olur. Ayrıca sağanak yağışlar erozyonu artırır.
(Cevap A)

10.

Bir yerde toprak oluşumunu, iklim, zaman (süreç), organizma
(canlılar) ve ana kayacın cinsi belirler. Ancak sorudaki öncülde
yağışların toprak örtüsü üzerindeki etkisi açıklanırken toprak oluşumunu etkileyen faktörlerden iklim unsuru üzerinde durulmuş(Cevap C)

11.

COĞRAFYA SORU BANKASI

tur.

Türkiye’de bazı yıllar çok miktarda yağış görülür. Bu yıllarda sel
ve taşkınlar yaşanır. Ancak bazen de yağış miktarı çok azalır.
Böyle yıllarda ise tarımsal üretim önemli ölçüde azalır. Bu yüzden tarımsal ihracat da azalır. Ancak bu durumların turizm faaliyetlerini etkilediği söylenemez.

12.

(Cevap B)

Akdeniz ikliminde; yaz ve kış mevsimleri arasında büyük sıcaklık
farkları yoktur. Don olayları sık yaşanmaz. Deniz etkisine kapalı
olduğu ve bitki örtüsünün de bozkır olduğu söylenemez. Akdeniz iklimi ile ilgili tek doğru açıklama kış mevsiminin ılık ve yağışlı geçmesidir.
Türkiye’de en fazla sisli gün sayısı İç Anadolu’dadır. Akdeniz
kıyı kesimlerinde ise sis neredeyse hiç görülmez. Görüş mesafesi 1 km’den az olduğunda meteorolojik anlamda o gün
“sisli gün” olarak kabul edilir.
(Cevap D)
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Parçada Giresun, Antalya ve Bayburt illerinin iklim şartlarından
bahsedilmiştir. Buna göre, Antalya ve Giresun arasındaki sıcaklık farkı enlem etkisiyle açıklanabilir. Ayrıca Bayburt ve Giresun
arasında; karasallık, denizsellik ve yükselti gibi faktörler, iklim
şartlarının farklı olmasına yol açmıştır. Ancak bu parçada aynı
dağın kuzey ve güney yamaçlarının farklı ısınmasına neden olan
bakı faktörünün etkisiyle ilgili bir açıklama bulunmamaktadır.
(Cevap B)

5.

Türkiye’de deniz kıyısında yer alan bir yörede, yaz mevsimi değil kış mevsimi sıcaklık ortalamalarına dikkat edilmelidir. Çünkü
Türkiye genelinde kıyı ile iç kesimler arasındaki sıcaklık farkı ya-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6

zın azalır, kışın artar. Yaz mevsiminde Türkiye geneli sıcaktır. Ancak kış mevsimi, deniz kıyısında yer alan yörelerde ılık geçer.
Bu yörelerde kar yağışı ve don olaylarına rastlanmaz. Yani kış
mevsimi sıcaklık ortalaması 0°C’nin altına düşmez. Buna göre
kışların en ılık geçtiği yörenin, deniz kıyısında yer alan bir yöre
olduğu söylenebilir.

6.

(Cevap D)

Türkiye Kuzey Yarım Küre’de yer alır. Bu yüzden güneyden esen
rüzgârlar sıcaklığı yükseltirken, kuzeyden esenler düşürür. So-

2.

ruda sıcaklığı düşüren rüzgârlar istenmiştir. Buna göre, karayel

Coğrafi konum, herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu

ve poyraz sıcaklığı düşürür.

yer ile o yerin yer şekillerine, diğer ülkelere, denizlere, okyanus-

– Kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi
– Dağların güney yamaçlarının daha sıcak olması
– Güney kıyıların daha sıcak ve tuzlu olması
– Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yaz mevsiminin

lara, ticaret yollarına göre konumuna denir. Coğrafi konum nüfusun dağılışı ile ilgili bilgi vermez.
COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap D)

3.

Türkiye’ye kuzeydoğudan esen ve sıcaklığı düşürücü etkide bu-

yaşanması,
Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de yer alması ile ilgilidir.
(Cevap B)

7.

lunan rüzgâr, poyrazdır.

me sahiptir. Buna göre, deniz kıyısında olduğu söylenemez. An-

Etezyen rüzgârları, Ege’de etkilidir. Lodos, Keşişleme ve Kıble

cak Ocak ayında kış; haziran ayında yaz mevsiminin yaşanma-

rüzgârları ise sıcak etkide bulunurlar.

sı bu kentin Kuzey Yarım Küre’de olduğunu kanıtlar.

Grafikte gösterilen iklim; Akdeniz iklimidir. Bu iklimin doğal bitki örtüsü makidir. Yaz ayları sıcak ve kuraktır. Kışları ılık ve yağışlıdır. Ancak don olaylarına rastlanmaz.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

4.

Soruda sıcaklık ve yağış grafiği gösterilen kent karasal bir ikli-

8.

(Cevap C)

Yer şekillerinin rüzgârlara yön verici özelliği dikkate alınırsa, sorudaki grafikte rüzgârların en fazla kuzeydoğu ve güneybatı yönden esmesine bağlı olarak, burada aynı yönde uzanan yer şekillerinin bulunması gerekir. Çanakkale kentinde yer alan Çanakkale Boğazı kuzeydoğu-güneybatı yönlüdür.
(Cevap E)

(Cevap E)
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Grafiklere göre;
yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen I. kent; İzmir,
yazlar, serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlı olan II. kent; Trabzon,
yağışı ilkbaharda alan III. kent; Sivas’tır.
Akdeniz ikliminde yağış en fazla kış aylarında, Karadeniz ikliminde en fazla sonbahar mevsiminde, ılıman karasal iklimde ilkbahar mevsiminde sert karasal iklimde ise yaz aylarında düşer.

10.

Kuraklık; yağış miktarı ve buharlaşma şartları dikkate alınırsa;
Konya’da daha fazladır. Çünkü Konya’nın hem yağış miktarı az
hem de buharlaşması fazladır.
(Cevap A)

11.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap A)

Türkiye Kuzey Yarım Küre’de yer alır. Ancak Türkiye’deki yer şekillerinin ve karasal iklim şartlarının bu durumla bir ilgisi yoktur.
Aynı şartlara Güney Yarım Küre’de yer alan bir ülkede de rastlanabilir. Kuzey Yarım Küre’de temmuz - ağustos aylarında yaz
mevsimi yaşanır. Güney Yarım Küre bu dönemde kış mevsimi
yaşar. Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de yer aldığını kanıtlayan
seçeneklerdeki tek özellik, en sıcak ayların temmuz ve ağustos
olmasıdır. Kışın denizlerden esen rüzgârların ılıtıcı etki yapması; kara ve denizlerin farklı ısınma – soğuma özellikleri ile ilgilidir.
(Cevap A)
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Türkiye’ye güneş ışınları ilkbahar (21 Mart) ve sonbahar (23 Eylül) aylarında eşit açıyla gelir. Ancak sonbahar mevsimi ilkbahar
mevsiminden daha sıcaktır. Bu durumun temel nedeni ısı birikimidir. Çünkü ilkbahar mevsiminde kıştan çıktığı için Türkiye genelinde hava daha soğuk, sonbahar mevsiminde ise yazdan
çıktığı için, biriken ısıdan dolayı Türkiye geneli hava daha sıcak
geçer.
Ülkemize güneş ışınları 21 Haziran’da en dik açıyla, 21 Aralık’ta ise en eğik açıyla ulaşır. Ancak ısı birikiminden dolayı
en sıcak aylar, Temmuz–Ağustos iken en soğuk aylar; Ocak–
şubat’tır.

5.

Soruda verilen Diyarbakır ilinin iklim grafiği incelendiğinde sıcaklık ortalamalarının 0°C’nin altına düşmediği, böylece kar yağışı ve don olaylarının görülmediği bilgilerine ulaşılabilir. Ancak

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7

bir yerde yağış rejiminin düzenli olması her mevsimin bol yağışlı geçmesi anlamına gelir. Oysa ki Diyarbakır’da yaz kuraklığı
belirgindir. Bu durum iklim grafiğinde de açıkça belirtilmiştir.
(Cevap E)

(Cevap C)
6.

Tablodaki kentler arasında yıllık sıcaklık farkı en az olan Yalova’dır. Bu bilgiye Temmuz ayı (23°C)’ndan Ocak ayı (6°C)’nın sıcaklık değeri çıkartılarak ulaşılır.

2.

Sıcaklık farkı:

Türkiye’de yazların erken başlaması nedeniyle yaz mevsiminin
daha sıcak olması beklenir.

Balıkesir’de → 28 – 5 = 23°C
Çanakkale’de → 25 – 6 = 19°C

1970–2018 dönemi eşit periyotlar halinde değerlendirildiğinde,
Türkiye’de sıcaklık ortalamasının 12,7’den 13,8°C’ye çıktığı görülmektedir. Bu durum üzerine, beşeri faaliyetlerin de olumsuz
katkıları sonucunda, ülkemizde son 40 yılda 1.3 milyon hektar
kadar sulak alan geri dönülmez bir şekilde ekonomik ve ekolojik olarak fonksiyonlarını kaybetmiştir.

3.

Sorudaki açıklamada oroğrafik yani yamaç yağışlarının oluşu-

Edirne’de → 24 – 2 = 22°C
Yalova’da → 23 – 6 = 17°C dir.
Türkiye’de yamaç yağışı en fazla Karadeniz’de

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap A)

Bilecik’te → 25 – 5 = 20°C

mu verilmiştir. Bu tür yağışlara Türkiye’deki dağların denize ba-

Türkiye’de cephe yağışları en fazla Akdeniz’de
Türkiye’de yükselim yağışları en fazla İç Anadolu’da görülür.
(Cevap B)

7.

Ankara’da step (bozkır) iklimi görülür. En az yağışın Ağustos

kan yamaçlarında daha fazla rastlanır. Buna göre seçeneklerde

ayında düştüğü, yıllık sıcaklığın farkının 20°C’den fazla olduğu,

verilen dağ yamaçlarının denize dönük olma durumuna dikkat

yıllık yağışın 400 mm’den fazla ve yağış rejiminin düzensiz ol-

edilmelidir. Örneğin; Küre Dağları’nın kuzey yamaçları denize

duğu bilgilerine grafikteki veriler incelendiğinde ulaşılabilir. Ay-

dönüktür ve bu yüzden bol yağış alır. Ancak Doğu Karadeniz

rıca yine bu grafiğe göre Ankara’da kış mevsiminde sıcaklık de-

Dağları’nın güney yamaçları denize dönük değildir. Bu durum

ğerleri 0°C’nin altına düşmektedir. Bu durumda kar yağışlarının

diğer seçeneklerde verilen dağ yamaçları için de geçerlidir.

etkili olmadığı bilgisi yanlış olur.

(Cevap A)

Lodos rüzgârları ülkemizde sıcaklığın artmasına neden olur. Bu
rüzgârların ve aynı zamanda sis olaylarının sıcaklığın mevsim
normallerinin altına düşmesinde etkisi yoktur. Doğu kesimlerde
kar yağışları sıcaklığın düşmesi ile birlikte etkili olur. Ancak soruda ülke genelinde sıcaklığın düşmesinin nedeni sorulmuştur.
Balkanlardan gelen hava kütlesinin de ılık olduğu belirtilmiştir.
Türkiye’de kış mevsimi yaşanırken Sibirya kökenli termik yüksek basınç merkezinden kaynaklanan ve ülkemize kuzeydoğudan sokulan hava kütleleri, ülke genelinde sıcaklık ortalamala-

KAPLAN AKADEMİ

4.

(Cevap B)

rının mevsim normallerinin altında düşmesine neden olur.

8.

Bu dağ Türkiye’de yer aldığına göre kuzey yamacında sıcaklık
daha düşük olacaktır. Ayrıca haritada dağın 40° Kuzey enlemi
üzerinde yer aldığı bilgisi de verilmiştir. Bu duruma ek olarak,
yükselti faktörünün de etkisi dikkate alınırsa, kuzeyde ve en yüksekte bulunan III noktasında sıcaklığın daha düşük olduğu söylenebilir.

(Cevap D)

(Cevap C)
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11.

Sorudaki açıklamada don olayı beklenen bazı yöreler verilmiş-

Yükselti fazlalığı nedeniyle ülkemizin çatısı da denilen Doğu Ana-

tir. Bu yöreler tek tek incelendiğinde; Ege ve Akdeniz kıyı kesim-

dolu Bölgesi’nde kış yağışları kar şeklinde meydana gelir. Kar

lerinin bu açıklamada yer almadığı belirlenir. Ancak Karadeniz

halinde oluşan yağışların olduğu bölgede bulanan akarsuların

kıyı kesimi sorudaki açıklamaya göre don olayı riski altındadır.

debileri bu mevsimde direk beslenemeyeceği için düşer. Ancak

Bu yüzden Samsun kentinde üreticilerimizin gerekli tedbirleri al-

ilkbaharda sıcaklık artışıyla birlikte eriyen karlardan oluşan su-

maları önerilir.

lar akarsuyu besler ve debi artışına neden olur. Bu nedenle yağış çeşidi Doğu Anadolu akarsuların kış aylarında en az su ta-

Uzmanlara göre, Türkiye’deki hortum olayları tamamen ik-

şımasına neden olan başlıca etkendir.

lim değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu değişiklikler, Ak-

(Cevap C)

deniz Çukuru denilen ve ülkemizin de bulunduğu bölgede
gözlenebilmektedir. Bu değişiklikler yüzünden Türkiye’nin iklimi yarıkurak bir iklime dönüşmeye başladı. Türkiye’de 2012
yılından 2018 yılına kadar sarkan bir kuraklık gözlenmiştir.
Bu kuraklığın yanısıra ekstrem hava olayları olarak adlandırılan hızlı fırtınalar, hızlı yağışlar ve hortumlarda artışlar görülmeye başlandı.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap D)

10.

12.

Basınç ile sıcaklık arasında ters orantı vardır. Buna göre, dağların zirvelerinde hava sıcaklığı düşük olduğu için basıncın yüksek olması gerekir. Ancak sorudaki açıklamada Uludağ’da hava soğuk olmasına rağmen basıncın düşük olduğundan bahsedilmiştir. Bu durumun sıcaklık ile basıncın dağılışı arasındaki ilişkiye ters düştüğü söylenebilir.
(Cevap B)

Haritada işaretli platolardan, Erzurum-Kars Platosu en fazla yağışı yaz mevsiminde alır. Bu nedenle soru kökünde istenilen
özelliğe sahip plato Erzurum-Kars Platosu’dur.
Erzurum’da sıcaklık ve yağışın aylara göre dağılışı
Yağış
mm

Sıcaklık
°C

300

20

250

15

200

10

150

5

100

0

O Ş MN M H T A E E K A

Zonguldak iklim grafiği Batı Karadeniz, Samsun iklim grafiği Orta Karadeniz, Rize iklim grafiği Doğu Karadeniz kıyılarının yağış
ve sıcaklığını ifade etmektedir. Buna göre seçeneklerde, aylık
yağış miktarının yıl boyunca aynı olduğu sonucuna varılamaz.
Grafikler dikkatle takip edilirse örneğin Rize iline ait grafikteki

–5

50
0

13.

yağış sütunlarının aylara göre belirgin farklılıklar gösterdiği gö-

–10

rülür.
(Cevap C)

(Cevap B)
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5.

Türkiye kıyı kesimleri nem yönünden zengindir. Nemin fazla olduğu yerlerde yaz ve kış sıcaklık farkları az olur.

Bağıl nem ile sıcaklık ters orantılıdır. Sıcaklığın artması ile hava
yağıştan uzaklaşır ve bağıl nem oranı azalır.

(Cevap D)

Sıcaklık

KAPLAN AKADEMİ

Türkiye’nin indirgenmiş yıllık ortalama sıcaklık haritasında,
sıcaklık dağılışı üzerinde enlem, karasallık – denizellik faktörlerinin etkisine,
indirgenmiş en yüksek ve en düşük sıcaklıklar arasındaki farka
kıyının gerçek yıllık ortalama sıcaklıklarına ulaşılabilir.

Buna göre, yaz mevsiminde sıcaklığı en
fazla olan Güneydoğu’da bağıl nem en
düşük olur.

Bağıl nem

Türkiye’de;
Mutlak nem oranı en fazla Akdeniz Bölgesi’ndedir.
Bağıl nem oranı en fazla Doğu Karadeniz Bölümü’ndedir.
Maksimum nem oranı yaz aylarında aynı zamanda en fazla buharlaşmanın görüldüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndedir.
(Cevap E)

6.
Haritaya dikkatle bakılırsa bütün kıyılarımızda sıcaklığın 6°C ol-

mektedir.” uyarısından İstanbul’da kış mevsimi yaşanmaktadır

madığı görülür. Zira Akdeniz kıyısında 10° ve 12° eğrileri görül-

ve kuzeybatı sektörlü bir hava kütlesi etkilidir yorumuna ulaşıla-

mektedir.

bilir.
(Cevap C)

Türkiye’de hava tahminlerini Meteoroloji Müdürlüğü yapar.

COĞRAFYA SORU BANKASI

2.

Hava tahminlerine ait değerleri gösteren haritalara “sinoptik
haritalar” denir. Hava tahminleri; basınç, sıcaklık, bulutluluk
durumu ile rüzgârın hızı ve estiği yön dikkate alınarak; cephelerin özellikleri ve gidiş yolları belirlenerek yapılır.
(Cevap E)

7.
3.

“İstanbul’da yarın kuvvetli kara yel ve şiddetli kar yağışı beklen-

Haritada I ve V numaralı doğrultularda esen rüzgâr karayel, II
ve IV numaralı doğrultularda esen rüzgâr ise poyrazdır.

Jeolojik yapının çeşitlilik göstermesi yer kabuğu hareketlerine

Ege Bölgesi’nde batıdan esen III numaralı rüzgâr günbatısıdır.

bağlı olarak oluşur. Bu nedenle iklimin etkisi olduğu düşünüle-

Buradaki rüzgârın karayelin esme yönüne uygun olarak kuzey-

mez. Ancak iklim şartları, tarımsal etkinlikleri, akarsu rejimini,

batıdan esmesi gerekirdi.

deniz turizmini ve doğal bitki örtüsünü etkiler.

(Cevap C)

(Cevap E)

8.

Meltem (günlük) rüzgârları: Günlük basınç ve sıcaklık farkına
bağlı olarak dağ ile vadiler ve deniz ile kara arasında oluşan rüzgârlardır. Türkiye’de meltem rüzgârlarının görülmesinde üç ta-

4.

Yağış miktarının fazla olduğu yerlerdeki topraklar nemli karakterdedir. Doğu Karadeniz yıllık yağış miktarı fazlalığına bağlı ola-

KAPLAN AKADEMİ

rafının denizlerle çevrili olması (yarımada özelliği), yer şekilleri-

rak nemli topraklara sahiptir.

nin çeşitli olması, dağ ile vadiler ve deniz ile karalar arasında
gece-gündüz arası görülen sıcaklık farkı etkilidir. Meltemler deniz-kara ve dağ-vadi meltemleri olarak ikiye ayrılır. Ülkemizde
deniz-kara meltemleri özellikle yaz aylarında kıyı kesimlerinde
(en çok Akdeniz ve Ege Bölgesi) görülür, dağ-vadi meltemleri
ise iç kesimlerde görülür. Gece–gündüz süresi ve ülkemizin orta kuşakta bulunması meltemlerin oluşumunda etkili değildir.
(Cevap C)

(Cevap D)
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13.

Uygun iklim koşullarının yaşandığı yörede yaz turizmi, tarıma

Yer şekilleri rüzgârların esiş yönlerinin belirlenmesinde en önem-

dayalı sanayi gelişme gösterir. Bu yöre aynı zamanda mevsim-

li etkendir. Rüzgârlar yer şekillerinin uzanış doğrultusunda eser-

lik göç alan bir yöredir. Aslında tarım alanları üzerinde yer şekil-

ler. I. şekilde verilen rüzgâr gülünün esiş yönü daha çok kuzey-

leri de etkilidir. Ancak bu alanlarda tarım yapılabilmesi yine ik-

doğu-güneybatı yönündedir. II. şekilde verilen harita üzerinde-

lim şartlarının uygun olmasına bağlıdır.

ki işaretli alanlardan II’de yer şekilleri kuzeydoğu-güneybatı doğrultuda uzanış gösterir. (Çanakkale)

(Cevap B)

Bu nedenle II. şekildeki haritada II nolu alanda rüzgâr gülü I. şekilde verildiği gibidir. Çanakkale Boğazı’nın uzanışı da kuzeydoğu güneybatı şeklindedir.
(Cevap B)

10.

Türkiye’de iklim çeşitliliği fazladır. Bu durum yağış rejimlerinin

14.

yıl içerisinde bölgeler arası farklılık göstermesinde etkili olur.

Bağıl neme, yağmur yağma olasılığı da denilebilir. Örneğin %8090 oranındaki bağıl neme sahip olan bir hava kütlesi yağışa ya-

Akarsu rejimleri daha çok yağış rejimine bağlı olduğundan her

kın iken %10 – 20 oran yağıştan uzaktır. Bu yüzden yıl boyunca

iklim bölgesinde farklı akarsu rejimleri görülür. Akarsular sade-

yağışın az olduğu Diyarbakır’da bağıl nem oranı düşüktür.

ce debilerinin yüksek olduğu dönemlerde turizm etkinliklerinde

Maksimum nem: Havanın alabileceği en fazla su buharı mik-

kullanılır. Bu dönem genelde yağışların fazla olduğu döneme

tarına denir. Sıcaklıkla doğru orantılıdır. Türkiye’de yaz ayla-

denk gelir. Yağışların fazla olduğu alanlarda bitki örtüsü gür ol-

rında maksimum nem oranı en fazla olan bölge Güneydoğu

duğundan rüzgâr aşındırması az, az olduğu yerlerde ise bitki

Anadolu’dur.

örtüsü cılız olduğundan rüzgâr aşındırması fazladır. Ege Bölge-

(Cevap B)

yapıda oluşu etkilidir. Bu durum üzerinde iklim şartlarının değil,
fay hatlarının varlığı etkili olmuştur.
(Cevap D)

11.

Oroğrafik yağışlar, yamaç yağışlarıdır. Bir dağ yamacı boyunca
yükselen nemli hava kütlesinin soğuması sonucunda oluşur.

COĞRAFYA SORU BANKASI

si’nde jeotermal enerji kaynaklarının fazla olmasında yerin genç

15.

Türkiye’ye kuzeyden gelen Sibirya termik yüksek basınç merkezinin neden olduğu karasal soğuk ve kuru hava Karadeniz’i
geçerken nemlenip orografik yağış bırakabilir.

Yukarıdaki şekilde Türkiye’deki bir dağın güney yamacına ulaşan güneş ışınları gösterilmiştir. Buna göre, güney yamaçlar daha sıcak olur. Karlar daha erken erir. Tarım ürünleri daha erken

Türkiye’nin en az yağış alan bölgesi İç Anadolu, en kurak

olgunlaşır. Yerleşme sınırı da daha yüksektir. Bu yüzden soru-

bölgesi ise Güneydoğu Anadolu’dur. Bu durumun nedeni

daki II numaralı kuzey yamaçta karların erken eridiğini söyle-

Güneydoğu Anadolu’da buharlaşmanın şiddetli olmasıdır.

mek yanlış olur.

(Cevap C)

Türkiye’deki dağların bakı etkisiyle güney yamaçları daha sıcaktır. Ancak Karadeniz Dağları’nın kuzey yamacında Karadeniz’in varlığına ve ılımanlaştırıcı etkisine bağlı olarak, kuzey yamaçlarında sıcaklığın daha yüksek olduğu gözlemlenir. Bu durumun nedeni ise güneş ışınlarının geliş açısı değil denizellik ile açıklanır.
(Cevap D)

12.

Bulutluluğun fazla olduğu kış günlerinde yerin yansıma yoluyla
ısı kaybı azalır. Çünkü bulutlar adeta bir yorgan gibi yerin üze16.

rini örterek ısıyı tutarlar. Ayrıca bulutluluğun rüzgârın hızı ve gü-

Tablodaki kentlerin hepsinde Akdeniz iklimi etkilidir. Ancak An-

neş ışığının geliş açısı ile ilgisi yoktur. Aynı zamanda bulutluluk

talya’nın yer şekilleri daha engebeli iken İzmir ve Adana’nın da-

oranı güneşlenme süresini artırmak yerine tam tersi azaltmak-

ha sadedir. Kentler arasında yağış miktarının farklı olmasının da

tadır.

tek nedeni bu özelliktir.
(Cevap A)

(Cevap A)
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Türkiye’de yağış oluşum şekillerinin fazla olmasında;

Grafikteki yağış ve sıcaklık değerleri Akdeniz iklimine aittir. Bu

• Denizellik,

iklimde yağışların önemli bir kısmı sıcaklığın en düşük olduğu

• Karasallık,

dönemde, yani kış mevsiminde düşer. Ayrıca Akdeniz ikliminde

KAPLAN AKADEMİ
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• İklim çeşitliliği,
• Matematik konumu,
• Yer şekilleri,
• Kıtalar arası geçiş alanı olması

kış mevsiminde yağışların tamamına yakını yağmur şeklinde düşer. Bu yüzden kış mevsiminde yağışların önemli bir kısmının
kar şeklinde olduğu söylenemez.
(Cevap E)

etkili olmuştur.
Türkiye’nin Doğu Yarım Küre’de yer alması sadece yerel saatlerini etkiler.
(Cevap E)
7.

Yer altı kaynaklarının yeryüzündeki iklim şartlarıyla ilgisi yoktur.
Oysaki tarım ürünleri, bitki örtüsü, yağış ve sıcaklık ortalaması

2.

bir yerde etkili olan iklim şartları sonucunda şekillenir.

Sorudaki açıklamalara göre, söz konusu kent merkezinin Kara-

(Cevap C)

deniz kıyılarında bulunma ihtimali yüksektir. Bu merkezde yağış
miktarının fazla ve rejimin düzenli olması topraklardaki yıkanmayı artıracaktır. Bu da tuz ve kireç oranının düşük olmasına neden olacaktır. Bulutluluk oranının fazla olması da güneşlenme

8.

süresinin az olmasına neden olur. Ayrıca bu iklim şartlarının et-

(Doğu Anadolu), II. kent ise yıl içinde en fazla yağışını ilkbahar

kili olduğu yerlerde kimyasal çözünme şidletlidir. Fakat Türkirak geçtiği karasal iklim bölgeleridir.
(Cevap E)

3.

Seçenekler arasında nem oranı en fazla olan ve dolayısıyla yıllık sıcaklık farkı en az olan kent İzmir’dir. Çünkü İzmir’de denizellik diğer kentlerde karasallık etkilidir.

mevsiminde aldığı için Ankara (İç Anadolu) olur.
COĞRAFYA SORU BANKASI

ye’de buharlaşmanın fazla olduğu yerler yazların sıcak ve ku-

I. kent yıl içinde en fazla yağışını yaz mevsiminde aldığı için Kars

AKDENİZ
en fazla yağış: Kış
en az yağış: Yaz
KARADENİZ
en fazla yağış: Sonbahar
en az yağış: İlkbahar
STEP (İÇANADOLU)
en fazla yağış: İlkbahar
en az yağış: Yaz

Türkiye’de kış aylarında en sıcak bölge Akdeniz’dir. Yaz ay-

KARASAL: (ERZURUM–KARS)

larında ise Güneydoğu Anadolu’dur. Aynı enlemlerde yer al-

en fazla yağış: Yaz

masına rağmen Güneydoğu’nun yaz aylarında daha sıcak

en az yağış: Kış

olmasında karasallık (nem azlığı) etkilidir.

(Cevap B)

(Cevap E)

9.

Bir yerde etkili olan iklim şartları, o yerdeki tarım ve hayvancılık
faaliyetlerini yakından etkiler. Örneğin iç Anadolu’da küçükbaş

4.

I. kent merkezinin kışları ılık ve yaz yağışı diğerlerinden daha

hayvancılığın ve tahıl tarımının; Akdeniz’de seracılığın yaygın ol-

fazladır. (Samsun), II. kent merkezinin kışları soğuktur (Ankara),

ması doğrudan iklim şartları ile ilgilidir. Ancak Akdeniz Bölge-

III. kent merkezi ise kış sıcaklık ortalaması ve kış mevsimi yağış

si’nde karstik kayaçların yaygın olması iklim şartları ile değil,

miktarı en fazladır (Antalya).

arazinin yapısıyla ilgilidir.
(Cevap B)

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, dağların uzanışı ve ortalama yükseltisi vb. şartlar iklim çeşitliliğine neden olur.
Ancak Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de yer almasının bu du-

KAPLAN AKADEMİ

5.

(Cevap C)

rumla bir ilgisi yoktur.

10.

Seçeneklerde verilen kentlerden yalnızca Sinop ile Antalya arasında enlem farkı etkili olmuştur. Bu ikisinin dışında verilen tüm
kentler arasında karasallık – denizellik veya yükselti gibi özellikler farklılaşır.

(Cevap D)

(Cevap A)
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11.

Test • 9
15.

Haritada işaretlenen I nolu yer; Doğu Karadeniz, II nolu yer; Ba-

Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan Trabzon’da bulutlu gün

tı Karadeniz, III nolu yer; Yıldız Dağları Bölümü’ndedir. IV nolu

sayısının fazla olmasına bağlı olarak güneş enerjisinden yarar-

yer ise Menteşe Yöresi’dir. Bu yerlerde yağış miktarı fazladır.

lanma olanağı azdır.

Türkiye’de yağış genelde kıyı kesimlerde fazla olup iç kesimler-

(Cevap C)

de daha azdır. Buna göre V numaralı yer; Tuz Gölü ve çevresinin yağış miktarı en azdır.
Türkiye’de yıllık 400 mm’nin altında düşen değerlere sahip
olduğu için, Tuz Gölü çevresi, Konya, Malatya Havzası ve Iğdır Ovası Türkiye’nin en az yağış alan yerleri olarak kabul
edilir.
(Cevap E)

16.

Sorudaki açıklamaya göre, güneş ışınlarının en az tutulmaya uğraması için atmosferde aldıkları yolun kısalması, bunun için de

12.
%

%

büyük açıyla yeryüzüne ulaşması gerekir. Grafikte en büyük ge-

%

liş açısı III. merkezdir. Buraya ulaşan güneş ışınları daha az tutulmaya uğrar.
ha az tutulmaya uğrar.

Yaz
Sonb.

Kış

Ankara

İlkb.

Yaz
Sonb.

Kış

Trab zon

İlkb.

Sonb.

Kış

İlkb.
Yaz

Yıl boyunca Türkiye’nin güneyine ulaşan güneş ışınları daKuzeye gidildikçe Türkiye’de;

Antaly a

güneş ışınlarının geliş açısı daralır.

Yukarıdaki grafiklere göre Trabzon yıl içinde en fazla yağışını
(Cevap B)

13.

güneş ışınlarının tutulma oranı artar.

COĞRAFYA SORU BANKASI

sonbaharda, Ankara ilkbaharda, Antalya ise kış mevsiminde alır.

güneş ışınlarının izlediği yol uzar.
güneş ışınlarının enerji kaybı artar.
(Cevap C)

Bulutlu olan yerlerde, gündüz ısısı korunacağından geceleri ayaz
olayı yaşanmaz. Sorudaki haritada hava durumları verilen I. alanın dışındaki her yerde bulutluluk oranı fazladır. Bu yüzden yalnızca I. alanın gecesinde ayaz olayının yaşanacağı söylenebilir.
(Cevap A)
17.

Türkiye’de normal şartlar altında Sinop’tan Hatay’a doğru; yani
kuzeyden güneye doğru gidildikçe sıcaklığın artması (enlem)
gerekir. Oysa ki bu kişi sıcaklığın azaldığını gözlemlenmiştir. Bu

14.

olay aynı zamanda Türkiye’de sıcaklık dağılışı üzerinde enlemin
Karayel

Yıldız

etkisine ters düşen bir durumdur. Bu durumu ancak yükselti ile

Poyraz

açıklayabiliriz, yani bu kişinin ulaştığı yer bir dağ başı olabilir.
(Cevap E)

Lodos

Kıble

Sam yeli

Yukarıdaki Türkiye haritasında Türkiye’de etkili olan yerel rüzgârlar gösterilmiştir. Türkiye Kuzey Yarım Küre’de yer aldığı için
kuzeyden esen rüzgârlar; kara yel, yıldız, poyraz sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar; samyeli, kıble, lodos sıcaklığı yükseltecektir. Soruda sıcaklığı yükselten rüzgârlar soruldu-

18.

ğu için yanıt; lodos ve sam yelidir.

Güneş ışınları yıl boyunca Türkiye’nin en güneyine - Antalyadaha kısa yolu izleyerek ve en az enerji kaybı ile gelir.

(Cevap B)
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Harita incelendiğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcak-

bağlı olarak kış mevsimi sıcaklık ortalamaları düşer ve karın yer-

lıkların 2-6°C arasında, Akdeniz Bölgesi’nde ise 6-12°C arasın-

de kalma süresi uzar. Buna göre, kışları en sert geçen ve karın

da değiştiği görülür. İndirgenmiş sıcaklık ortalamaları Akdeniz

en uzun süre yerde kaldığı kent Erzurum’dur.
(Cevap A)

2.

5.

Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artışına

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 10

Bölgesi’nde daha yüksektir.
(Cevap B)

Bir merkezin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark o yerin yükseltisine bağlıdır. Erzurum’da bu fark daha fazladır. Çünkü seçenekler arasında en fazla yükseltiye sahip olan
kent Erzurum’dur.
(Cevap D)

6.

Bu grafikteki veriler, Akdeniz iklim tipine aittir. Akdeniz ikliminde; en çok yağış ilkbaharda görülür, yıllık yağış miktarı 500

Türkiye’de en geniş alanları kaplayan İç Anadolu yarı karasal ve

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

mm’nin altındadır ve yağışlar kar şeklindedir demek yanlış olur.
En sıcak ay ortalaması 25°C civarındadır. Bu yüzden en sıcak
ay ortalamasının 30°C’yi geçmediği doğru bir yorumdur.
(Cevap D)

Akdeniz yağış rejiminin ortak özelliği yaz kuraklığının belirgin olmasıdır. Oysa ki soruda geçen yöre en fazla yağışını yaz mev-

7.

siminde almaktadır.

Küresel ısınmanın sonucu olarak Türkiye’de gelecekte kuraklık
yaşanacaktır. Bu durum, tarımsal üretimi azaltacak yer altı sula-

Toplam yağış miktarı en fazla ve yıl içindeki dağılışı en düzenli

rının aşırı kullanılmasına ve azalmasına neden olacak, ayrıca ba-

olan Karadeniz yağış rejiminde yağışlar ilkbaharda azalırken

zı gölleri de kurutacaktır. Nitekim bu durumlar son yıllarda iyice

sonbaharda biraz artar. Sonuç olarak soruda geçen yörenin Do-

kendini belli etmeye başlamıştır. Ancak küresel ısınma ve iklim

ğu Anadolu karasal yağış rejimine sahip olduğu söylenebilir.

değişikliğinin, jeolojik bir olay olan depremlerle ilgisi yoktur.

(Cevap D)

Türkiye’de son 50 yılda 36 göl tamamen kurudu, 14 göl de
kuruma tehlikesi altındadır.
Türkiye’nin kuruyan gölleri şunlardır;
ANTALYA: Karagöl, Girdev, Müren, Küçük Manay, Sarıgöl,
Gölcük, Genceli, Keklicek ve Nohut Gölü, Karadayı ve Boğazak sazlıkları.

4.

Sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde mekanik çözülme hızlıdır.
Mekanik çözülmenin yavaş olabilmesi için sıcaklık farkının az
olması gerekir.
Türkiye’de kimyasal çözünmenin fazla olduğu yerlerde toprak oluşumu hızlı iken mekanik çözünmenin fazla olduğu yer-

KAPLAN AKADEMİ

BURDUR: Kestel, Yazır, Akgöl, Mamak, Kurugöl, Beylerli, Ka-

lerde yavaştır.

raevli, Heybeli, Pınarbaşı, Genceli ve Karadayı Sazlıkları
ISPARTA: Alparslan Gölü
KONYA: Suğla, Arapçayırı, Çumra Ovası, Güvenç, Yarma Bataklığı, Hotamış Sazlıkları
MERSİN: Aynaz, Regma Bataklığı
HATAY: Amik Gölü
(Cevap C)

(Cevap B)
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8.

Test • 10
11.

Harita incelendiğinde en geniş alanlarda karasal iklim şartları-

Kış mevsiminde iç kesimlerde ve özellikle Doğu Anadolu Böl-

nın yaşandığı söylenebilir. Ayrıca İzmir’de Akdeniz iklimi kıyıdan

gesi’nde etkili olan Sibirya yüksek basıncı kışların çok soğuk ve

içeriye doğru geniş alanlara yayılmıştır. Marmara’da iklim çeşit-

sert geçmesine neden olur.

liliği daha fazladır. Ancak karasal iklim şartları batıya doğru de-

(Cevap B)

ğil, doğuya doğru gidildikçe daha geniş alanlarda etkili olur.
(Cevap D)

12.

Türkiye’de ilkbahar mevsiminde yaşanacak don olayı, bu dönemde tarımsal faaliyetlerin (meyve - sebze) en yoğun olduğu
Akdeniz’de en çok zarara neden olur. Diğer alanların çoğu zaten bu dönemde kar altındadır. Don olayı, normalde don olay-

Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyılarına oranla; daha az tuzludur,
bulutluluk oranı fazladır, deniz turizmi gelişememiştir, balık miktarı daha fazladır. Ancak her iki kıyıda da dağlar denize paralel
uzanır. Dolayısıyla dağların uzanışı kıyı kesimler arasında farklı
değildir.
(Cevap D)

10.

COĞRAFYA SORU BANKASI

9.

larının beklenmediği veya yaşanmadığı yerlerde daha çok za-

Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yağış en fazla sonbahar

rar verir.
Her bitkinin don olayından gördüğü zarar, çeşidine ve gelişme durumuna göre değişir. Örneğin zeytin ağaçları –10°C’de
en fazla 1–2 saat sonra ölür. Don olayından en çok etkilenen
meyve ağaçları, muz ve narenciye bitkileri, sebze fideleri, serada yetişen süs bitkileri ve turfanda sebzeleridir.
(Cevap E)

13.

mevsiminde düşer. Sert karasal iklimin görüldüğü yerlerde ise

I. kentte yazları çok sıcak ve çok kuraktır. (Diyarbakır)
II. kentte Akdeniz iklimi etkindir. (İzmir)

yağış en fazla yaz mevsiminde düşer. Buna göre I. grafik Kara-

III. kentin yağış miktarı diğerlerinden daha fazla olup Karade-

deniz iklimine (Trabzon), II. grafik ise sert karasal iklime (Erzu-

niz iklimi etkilidir. (Zonguldak)

rum) aittir.
(Cevap A)

(Cevap B)
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Test • 11
6.

Frontal yağışların oluşması ve Çanakkale’den Muğla’ya doğru
çizgisel hızın artması ve dağların, güney yamacının bakı konusıcaklık arasındaki farkın fazla olması ve İzmir’den Elazığ’a doğru sıcaklık değerlerinin düşmesi göreli konumun sonucudur.
(Cevap E)

gibidir.
KAPLAN AKADEMİ

munda olması mutlak konumun; gerçek sıcaklık ile indirgenmiş

Ülkemizi etkileyen yerel rüzgârlar ve yönleri haritada görüldüğü

KB
Karayel

Lodos
GB

K
Yıldız

Kıble
G

KD
Poyraz

Samyeli
(keşişleme)
GD

Buna göre, lodos rüzgârının estiği yön yanlış verilmiştir.
2.

(Cevap E)

Akış kat sayısının yükselmesi akarsuların taşıdığı suyun artmasıyla ilgilidir. Türkiye akarsularında ilkbaharda akış kat sayısının
yükselmesi kar ve buz erimesiyle ilgilidir.
(Cevap B)

7.

Kar yağışı 0 °C nin altında oluşan ve sıcaklık 0 °C’nin altında olduğu sürece yerde kalan bir yağış türüdür. Denize kıyısı olan
yerlerde sıcaklık genellikle 0 °C’nin üstünde kaldığı için kar yağışı ve karın yerde kalma süresi kısadır. Deniz etkisinden uzak
kara içlerinde bu süre daha uzundur. Yükseklik sıcaklığı düşür-

3.

Ülkemizde sıcaklık dağılışını; yükselti, enlem, karasallık, denizellik ve nemlilik gibi faktörler etkiler. Buna göre, sorunun öncüllerinde bulunan yükselti ve enlem ülkemiz sıcaklık dağılışını
etkileyen en önemli etmenlerdir. Deniz akıntıları yoğunluk ve seviye farkına bağlı olarak oluşur ve Türkiye’de sıcaklık dağılışı
üzerine etkide bulunmaz.
Türkiye’de sıcaklık ve buharlaşması en fazla olan deniz Akdeniz, en az olan deniz ise Karadeniz’dir.

COĞRAFYA SORU BANKASI

düğü için, yükseltisi fazla olan yerlerde yağışlar genellikle kar
şeklindedir. Ayrıca karın yerde kalma süresi de uzundur.
(Cevap A)

8.

Bir merkezin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark o yerin yükseltisine bağlıdır. Yükseltisi fazla olan yerlerde gerçek ve indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazladır. Buna
göre seçeneklerden en yüksek il Kars’tır ve bu farkı daha fazladır.

(Cevap D)

(Cevap D)

4.

Akarsu debisinin yıl içinde farklılık göstermesi mevsimler ara-

9.

sında sıcaklık ve yağış bakımından belirgin farklar olmasının so-

Adana ve Artvin’de dağların denize paralel uzanması ve yükseltilerinin fazla olması, Erzincan ve Hakkâri’de ise dağlık alanla-

nuçları arasındadır. Kentsel yerleşim merkezlerinin hızla büyü-

rın fazla olması nedeni ile farklı iklim koşulları görülür. Kilis’te

mesi artan nüfus ile, nüfus yoğunluğunun bölgeler arasında fark-

dağların yükseltisinin az olmasına bağlı olarak iklim farklılığı az-

lılık göstermesi iş imkânları, sanayi, ticaret vs. ile açıklanır. Yü-

dır.

zey şekillerinin çok çeşitli olması jeolojik geçmiş ve yer kabuğu

(Cevap D)

hareketleri ile, ekonomik etkinliklerin bölgeden bölgeye farklılık
göstermesi bölgeler arası gelişmişlik düzey farklılığı ile ilgilidir.
(Cevap A)

10.

Bakı: Bir yamacın güneşe, rüzgâra, yağışa göre konumudur.
Güneşe bakan, yamaç bakı yamacı, güneşi görmeyen yamaç

5.

Ülkemizde yıllık yağış miktarı 2000 mm’nin üstünde, güneşli gün
sayısı en az ve en soğuk ayında sıcaklığının sıfırın altına düşmediği yer Rize ilidir. Buna göre, I numaralı yer belirtilen özellikle-

KAPLAN AKADEMİ

ise dulda yamaçtır. Güneşi gören yamaçta sıcaklık güneşi görmeyen yamaca göre fazla olacağından bakı yamacında kar erimeleri dulda yamaca göre daha erken başlar. Kuzey Yarım Küre’de yer aldığından Toros Dağları’nın güney yamaçları bakı, kuzey yamaçları ise dulda yamaçtır. Bu duruma bağlı olarak dağların güney yamacında kar erimeleri kuzey yamacından önce
başlar. A ve B seçenekleri enlem etkisi, C ve D seçeneklerinde
karasallık etkisine örnektir.

rin tümüne sahiptir.

(Cevap E)

(Cevap A)
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15.

Nem havadaki su buharıdır. Nemin fazla olduğu yerlerde nemin

Denizelliğin etkili olduğu yerlerde:

güneş enerjisini tutma özelliğinden dolayı gündüz aşırı ısınma

• Ilıman iklim özellikleri görülür.

ve gece aşırı soğuma yaşanmaz. Bu duruma bağlı olarak ne-

• Nem fazladır.

min fazla olduğu yerlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkı düşük

• Sıcaklık farkı azdır.

olur. Denize kıyısı olan yerlerde denizellik etkisine bağlı olarak

Karadeniz kıyılarında güneşlenme süresi kısadır. Sadece Ege

nem miktarı fazla olur. Bu duruma bağlı olarak kıyı kesimlerin-

Bölgesi’nde denizellik geniş bir alanda görülür.

de yer alan alanlarda sıcaklık farkı düşüktür.

(Cevap C)

(Cevap D)

12.

Türkiye’de çığ olaylarının görülme sıklığının dağların güney ve
kuzey yamaçlarına göre farklılık göstermesinde etkili olan fak16.

tör bakı durumudur. Dulda yamaçlardaki çığ olayı, bakı durumunda olan yamaçlara göre fazladır. Bunun nedeni bakı duru-

• Yazlar sıcak ve kurak geçer.

munda olan yamaçların güneşlenmesidir. Güneş gören kar ta-

• Yağış en fazla kış mevsiminde düşer.

bakası kısmen erimeler sonucu alt tabaka ile birleşir. Sıcaklığın

• Yağış rejimi düzensizdir.

çok düşük olduğu dulda yamaçlarda ise kar örtüsü birbirini tut-

• Kışlar ılık ve yağışlı geçer.

maz ve kaymaya uygun bir ortam oluşturur. Bu durumda ülkedaha az olur.
(Cevap E)

• Güneşlenme süresi fazladır.

COĞRAFYA SORU BANKASI

mizin güney yamaçlarında çığ olayları kuzey yamaçlarına göre

• Sıcaklık farkı azdır.
(Cevap B)

17.
13.

Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde:

Karadeniz Bölgesi’nin iklim özellikleri:
• Yağış rejimi düzenlidir.

Ülkemizde akarsu rejimlerinin farklı olması iklim tiplerine bağlı
olarak değişen bir durumdur. Bu nedenle erozyonun sonuçları

• Sıcaklık farkı azdır.

arasında yer almaz.

• Yağış en fazla sonbaharda düşer.
(Cevap C)

• Bulutlanma süresi uzundur.
• Güneşlenme süresi kısadır.
Karadeniz Bölgesi’nde kış mevsiminde soğuk karakterli rüzgârların etkili olmasında matematik konum etkilidir.
(Cevap D)

14.

Yer altı suyunun bulunduğu seviyeye “taban suyu seviyesi” denir. Taban suyu seviyesinin alçalması ya da yükselmesi yağışlar ile olur. Yağışların az olduğu dönemlerde taban suyu seviye18.

si düşük, yağışların fazla olduğu dönemlerde taban suyu sevi-

Mutlak nemin maksimum neme oranına bağıl nem denir. Bağıl

yesi yüksek olur. Taban suyu seviyesi sondajlar ile yükselmez

nem sıcaklıkla ters orantılıdır. Yağışın fazla olduğu yerde bağıl

alçalır. Sondajlar ile yer altından su çekildiğinden taban suyu

nem fazladır. I. taralı alanda yıllık yağış miktarı 2500 mm’dir. Bu

seviyesi alçalır.

yüzden burada bağıl nem oranı yıl boyunca yüksektir.
(Cevap A)

(Cevap E)
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5.

Gaziantep, İzmir, Muğla ve Bartın denize yakın yerlerde bulunur.

Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe ortalama yükselti-

Yozgat ise İç Anadolu’da yer alır. Bu merkezde nem miktarı az

nin artması ve deniz etkisinden uzak olmaya bağlı olarak yıllık

olduğundan sıcaklık farkı fazladır.

sıcaklık farkı ve karasallığın derecesi artar. Haritada işaretlenen

(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 12

alanlardan V nolu yerde (Erzurum-Kars) kış sıcaklıklarının düşük olması yıllık sıcaklık farkını artırır.
(Cevap E)

6.

Dağların güney yamacının daha sıcak olması-Bakı, Ege Bölgesi’nin Doğu Anadolu’dan sıcak olması-Yükselti, Antalya’nın Ri-

2.

ze’den daha sıcak olmasında ise-Enlem etkilidir.

Ekvator ve çevresinde sadece yaz, kutuplarda sadece kış, ılı-

(Cevap A)

man kuşakta ise dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Türkiye orta kuşak ülkesi olduğundan dört mevsimi belirgin olarak yaşar.
Bu durum üzerinde yer şekilleri değil matematik konum şartları etkili olmuştur.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap D)

3.

Sibirya basınç merkezinin etkili olduğu günler soğuk geçer. Rüz-

7.

Nemin fazla olduğu yerlerde aşırı ısınma ve soğuma gerçekleşmez. Nedeni nemin güneşten gelen enerjiyi tutmasıdır. Hatay

gârın güney batıdan etkili olduğu günler yağışlı geçer. Nem mik-

Türkiye’nin en güneyinde yer alır. Buna rağmen Şanlıurfa nem

tarının fazla olduğu günler bulutlanma ve yağış fazla olur. Kara-

miktarı az olduğundan yaz aylarında Hatay’dan daha sıcaktır.

dan gelen hava kütlelerinin etkili olduğu günler kurak geçer. Bu-

Türkiye’de yaz aylarında en sıcak bölge Güneydoğu Anado-

na göre hava durumu tahmini için etkili olan basınç merkezi, ha-

lu’dur.

va kütlesi, nem miktarı ve rüzgâr yönünün bilinmesi gerekmek-

(Cevap C)

tedir. Ancak jeolojik yapı yeryüzeyinin altı ile ilgilidir. Deprem olasılığı, fay hatları, kayaç türleri vb. özellikler jeolojik yapı ile ilgilidir.
(Cevap C)

8.

Türkiye matematik konumu itibarıyla Orta kuşakta yer alır. Bu
yüzden çevresinde oluşan farklı termik ve dinamik kökenli basınç merkezlerinin etkisi altındadır.
Yaz aylarında, Arap Yarımadası’nın aşırı ısınması sonucunda Termik kökenli Basra alçak basıncının etki alanı genişler ve Türki-

4.

Türkiye’de etkili olan soğuk karakterli rüzgârlar: Poyraz, Yıldız
ve Karayel’dir. Lodos, Kıble ve Samyeli ise sıcak karakterli rüz-

KAPLAN AKADEMİ

ye’de sıcak ve kurak bir yaz mevsimi yaşanır. Aynı zamanında,
yaz mevsiminde Türkiye geneli dinamik kökenli Asor yüksek basıncından etkilenir.
Kış aylarında ise İzlanda alçak basınç merkezi kökenli soğuk ve
yağışlı hava kütleleri Kuzeybatı Avrupa’dan hareket ederek ülkemizi etkiler. Kış aylarında Asya Kıtası’nın kuzeyinin çok fazla
soğuması sonucunda etkisi artan Sibirya Yüksek Basıncı kuru
ve çok soğuk kış koşullarına neden olur.

gârlardır.

(Cevap E)

(Cevap B)
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9.

Test • 12
14.

Bir dağ yamacı boyunca yükselen rüzgârın sıcaklığı her 200

Şanlıurfa’da yaz mevsimi çok sıcak ve kurak geçer. Bu durum

metrede 1°C azalır. Rüzgâr dağın diğer yamacından aşağı doğ-

yörede buharlaşma şartlarının artmasına neden olmuştur. Bu

ru inerken sıcaklığı içerisinde nem azaldığından her 100 metre-

yüzden Şanlıurfa ve Ankara’nın yağış miktarları birbirlerine ya-

de 1°C artar. Bu şekilde sıcaklığı yüksek olan fön rüzgârları olu-

kın olsa da, Şanlıurfa’da kuraklık daha fazladır.

şur. Fön rüzgârlarının oluşmasında yer şekilleri etkilidir.

(Cevap C)

Föhn rüzgârları, Türkiye’de geldiği yerin sıcaklık özelliğini taşımayan rüzgârlardır. Çünkü yüksek dağlardan gelir. Ancak
soğuk etki yerine sıcak etki yapar.
(Cevap D)

10.

Fön rüzgârları sıcak karakterlidir. Sıcaklığın arttığı yerde buhar-

15.

laşma artar. Fön rüzgârlarının olduğu yerde hava hareketi yuka-

daha paralel bir şekilde uzanır. Bu da yağış miktarının daha faz-

rıdan aşağıya doğru olduğundan yağış azalır, nem açığı artar.

la olmasına neden olmuştur.

(Cevap E)

Sorudaki açıklamada, grafiklerin kent merkezlerine düşen yıllık
toplam yağış miktarını değil, yıllık yağışın mevsimlere göre oransal dağılışını gösterdiği belirtilmiştir. Buna göre I. merkezin daha fazla yağış aldığı yorumu (I. yorum cümlesi) yanlıştır. Aynı şekilde III. yorum cümlesi de yanlış olur. Çünkü I. merkezin yaz
mevsiminde düşen yağış miktarı değil, yağışın oranı (% 21) ikinci merkezin sonbaharda düşen yağış oranına eşittir. Bunun dışındaki II. ve IV yorum cümleleri doğru olur.

(Cevap D)

COĞRAFYA SORU BANKASI

11.

Menteşe Yöresi’nde dağlar oldukça geniş yer kaplar ve kıyıya

16.

Grafikte gösterilen iklim tipinde yazları serin, kışları ılık ve her
mevsim bol yağış olduğu görülmektedir. Buna göre, grafiğin
Trabzon kentine ait olduğu söylenebilir.
(Cevap E)

(Cevap D)

12.

Karadeniz dağ sıralarının kuzey yamaçları denize dönüktür. Dolayısıyla kuzey yamaçlarda nem oranı daha fazladır. Bu durum
dağların kuzey yamaçlarında daha ılıman bir iklim görülmesine
neden olmuştur. Nem oranının fazla olması aynı zamanda yükseldikçe sıcaklığın düşme oranının kuzey yamaçlarda daha az
belirgin olmasını sağlamıştır.
(Cevap C)

13.

Denize uzak yerlerde nem miktarı az olduğundan yağış azdır.
Yağışın az olduğu yerlerde kuraklığa dayanıklı buğday, arpa, yulaf gibi tarım ürünleri yetiştirilir. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde bozkır bitki örtüsüne bağlı olarak küçükbaş hayvancılık gelişir. Kış aylarında kar yağışlı gün sayısının fazla olması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanır. Kümes hayvancılığı nüfusun fazla olduğu her yerde gelişir.
(Cevap D)
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Step adı verilen ot topluluklarının görüldüğü bölgeler, yıl içinde

dir. Bu bölgede orman varlığının son derece az olmasından do-

en fazla yağışını ilkbahar mevsiminde alır. Bu yüzden yaz yağış-

layı orman oluşturulmaya en fazla ihtiyaç duyulan bölge oldu-

larına bağlı olarak bu otların yeşerdiğini söylemek yanlış olur.

ğu söylenebilir.
(Cevap D)

2.

6.

Adıyaman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ilimiz-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

Bunun aksine yaz mevsiminde bu otlar kuraklıktan dolayı sararıp kururlar. Bu yüzden bu tür otlara “bozkır” adı verilir.
(Cevap C)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yazları sıcak ve kurak geçer.
Sıcak rüzgârlar ve enlem gibi şartlar bu durumun oluşmasında
etkilidir. Bu yüzden buharlaşma da çok şiddetlidir. Bitki örtüsü-

7.

nün cılız olmasının bu durumun üzerinde fazla etkili olduğu söy-

Bozkır ya da step adı verilen bitki örtüsü karasal iklimin yaygın
olduğu yerlerde görülür. Bitki örtüsü iklimin en belirgin sonucu

lenemez.

olduğuna göre, step bitki örtüsünün yaygın görülme nedeni olarak da geniş alanda karasal iklimin görülmesini gösterebiliriz.

Türkiye’de en az yağış alan bölge İç Anadolu’dur. (Tuz gölü
ve çevresi) Ancak en kurak bölge Güneydoğu Anadolu’dur.

(Cevap D)

(Buharlaşma şiddeti.)
(Cevap D)

3.

Karadeniz ikliminin etkili olduğu yerde nem oranının yüksek olmasına bağlı olarak günlük ve yıllık sıcaklık farkı düşüktür.(B yöresi) Karasal iklimin etkili olduğu yerlerde ise nem oranının düşük olmasına bağlı olarak sıcaklık farkı yüksektir.(C yöresi)
Buna göre “B yöresinde günlük sıcaklık farkı C yöresinden fazladır” yorumu yanlış olur. Bunun dışında; karasal iklimlerde kuraklığa dayalı tarım ürünlerinin yetiştirileceği, Karadeniz iklimin-

COĞRAFYA SORU BANKASI

8.

Ladin, şimşir, fındık gibi bitkiler yağışın fazla olduğu yerlerde daha yaygındır. Buna göre, söz konusu bitkiler Doğu Karadeniz’de
en fazladır.
Türkiye’deki bitkilerin yaklaşık üçte biri Dünya’nın hiçbir yerinde görülmeyen endemik bitkilerdir. Ülkemizdeki endemik
bitkiler en çok Toros Dağları kuşağında yetişir.
(Cevap A)

de ahşap malzemelerin konut yapımında kullanılacağı, Akdeniz
ikliminde en fazla yağışın kış mevsiminde görüldüğü ve güneşlenmenin fazla olduğu yorumları doğru olur.
(Cevap D)

9.

Ülkemizdeki bitki çeşitliğinin nedenleri arasında akarsu rejimlerinin farklılık göstermesini söyleyemeyiz. Akarsu rejim farklılığı
iklimin sonucudur. Ülkemizde çeşitli iklimlerin olması, farklı toprak türleri, yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi ve coğrafi konu-

4.

mu gibi etmenler bitki farklılığını zengin kılmıştır.

Rüzgâr erozyonu, kurak ve yarı kurak sahalarda etkindir. Rize

(Cevap E)

ülkemizin en çok yağış alan ilidir. Bu nedenle rüzgâr erozyonunun en az olduğu ildir.
(Cevap B)
10.

Sorunun açıklama kısmını şekilsel olarak gösterelim.
Alpin Çayır
İğne Yapraklı Orman
Karışık Orman

I. taralı alanda dağlar denize paralel uzandığından denizden gelen nemli hava dağların yamacı boyunca yükselerek yoğunlaşır
ve dağların denize bakan yamaçlarına yağış olarak düşer. II.
alanda ise dağlar denize dik uzandığından denizden gelen nemli hava kütleleri iç kesimlerde daha çok etkili olur. Bu duruma
bağlı olarak I. alan, II. alandan daha fazla yağış alır. Fazla yağış
alan yerlerde tarımda sulama ihtiyacı az olur ve ormanlar kısa

KAPLAN AKADEMİ

5.

Geniş Yapraklı Orman
Deniz

Bu özelliğe uyan bölüm Doğu Karadeniz Bölümü’dür. Doğu Karadeniz’de dağların denize bakan yamaçlarında yükseldikçe sıcaklığın düşmesinin etkisiyle bitki örtüsü yamaç boyunca farklılaşır.

sürede kendisini yeniler.
(Cevap A)

(Cevap B)
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11.

Test • 1
15.

Ardahan platosu Erzurum - Kars Bölümü’nde yer alır. Burada

İç Anadolu’nun önemli bir kısmında bozkırlar yer almaktadır. An-

yaz yağışlarına bağlı olarak gür çayırlar oluşur ve step bitki ör-

cak bunların hepsi doğal bozkır değildir. Bunların çoğu; insan-

tüsü görülmez.

lar tarafından ormanların tahrip edilmesiyle oluşan bozkır alanlarıdır. Bunlara “antropojen bozkır” adı verilir. Soruda geçen ada-

Türkiye’de orman, maki, bozkır ve çayırların dağılışında en

cıklar şeklinde ve doğal olarak bulunan ağaçlar buraların daha

önemli faktörler yağış ve sıcaklıktır.

önce ormanlarla kaplı olduğunun göstergesidir. Tarihçiler 1402

(Cevap C)

yılında Timur Yıldırım Bayezit’in Çubuk Ovası’nda yaptıkları Ankara Savaşı’nda Timur’un fillerini ormana gizlediğini ve savaşın
en kızgın anında bunları ortaya sürerek üstünlük sağladığını anlatırlar. Buna göre, Çubuk Ovası yakınlarında filleri gizleyecek
kadar büyük ormanlık alanlar vardı. Bugün aynı yerde çalı bile
bulmak zordur.

12.

(Cevap D

Eğer Karadeniz ikliminde yetişebilen bir doğal bitki örtüsü türüne karasal iklimin hakim olduğu bir bölgede de rastlanırsa; hem
Karadeniz, hem de karasal iklimde yetişebildiğine göre, Türki-

16.

ye’nin her yerinde yetişebilir yorumu yapılır. Ancak Yıldız Dağ-

Sorudaki açıklamada Akdeniz iklimi tarif edilmektedir. Buna göre kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlara özellikle Akdeniz Böl-

ları Bölümü’nde de Karadeniz iklimi etkilidir. Buranın iklimi, so-

gesi’nde 1000-1200 m yüksekliğe kadar oldukça geniş bir alan-

ruda geçen yerin iklimine benzerdir. Bu yüzden söz konusu bit-

da rastlanır. Haritada işaretlenen I nolu yer Menteşe Yöresi’dir.

kinin Yıldız Dağları Bölümü’nde yetişmesi farklı bir iklim alanı ol-

Bu yörede kızılçam ormanları yaygındır. Aynı zamanda Ege’de

madığı için bu görüşe destek sağlamaz.

de rastlanan bu ormanlar Karadeniz’in batı ve orta kesimlerin-

(Cevap B)

de lokal bir yayılış gösterir.

13.

Mikroklima; çevresine göre kendine özgü iklim şartları ile farklı
olan iklim sahalarıdır. Türkiye’de en geniş alanlarda karasal iklim şartları hüküm sürer. Ayrıca Türkiye genel olarak Akdeniz iklim kuşağı içerisindedir. Türkiye geneli düşünüldüğünde mik-

COĞRAFYA SORU BANKASI

Kızılçam ormanları, Akdeniz iklimin doğal bitki örtüsüdür. Ma-

roklima alanında yetişen tarım ürününün yetişme alanı dar ol-

kiler, bu ormanların tahrip edilmesiyle ortaya çıkmıştır.
(Cevap A)

17.

Soruda açıklanan doğal bitki örtüsü türleri, bozkır topluluklarına aittir. Bozkırlar ülkemizde hemen hemen her bölgede görü-

ması gerekir. Örneğin, muz tropikal bir meyvedir. Asıl yetişme

lürken, İç Anadolu’da en geniş alanları kaplar. Bu bölgede ka-

alanı Akdeniz iklimi değildir. Ancak mikroklima alanı olarak ka-

rasal iklim hakimdir. Küçükbaş hayvancılık zaten bozkır örtüsü-

bul edilebilecek Alanya-Anamur kıyı şeridinde yetişir. Bunun gi-

ne bağımlı olarak yoğunlaşmıştır. Ancak karasal iklimde yağış

bi çay da Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde ve dar bir alanda

rejiminin düzenli olduğu söylenemez.

yetişen tarım ürünüdür. Buna göre muz ve çayın Türkiye gene-

(Cevap A)

line göre mikroklima alanlarında yetişen tarım ürünleri oldukları söylenebilir.
(Cevap B)
18.

Köyceğiz Gölü çevresindeki; Sığla
Göller Yöresi’ndeki; Kasnak Meşesi
Yenice (Zonguldak) civarındaki; Istranca Meşesi
Datça ve Teke yarımadalarındaki; Datça hurması

14.

Soruda açıklanan bitki örtüsü topluluğuna “garig” adı verilir. Bun-

Kazdağındaki; Kazdağı köknarı

ların başlıcalarını; lavanta çiçeği, diken çalısı, süpürge çalısı, la-

Kastamonu ve Yozgat çevresindeki; İspir meşesi endemik bitki-

den, yasemin ve funda gibi türler oluşturur. Karadeniz kıyıların-

lere örnektir. Bu tür bitkilere çeşit ve yoğunluk açısından en faz-

da da ormanların tahrip edildiği yerlerde çalılara rastlanır. Bun-

la Toros Dağları kuşağında rastlanır.

lara “yalancı maki” veya “psödomaki” denir. Alpin çayırlar ise;
ilkbaharda yeşerip yaz boyu yeşil kalan, bozkırlardan daha gür

Bir bitkinin yetişebilmesi için ihtiyaç duyduğu sıcaklığa opti-

ot topluluklarıdır. Bunlar Erzurum-Kars çevresindeki yüksek pla-

mum sıcaklık denir. Örneğin ağaçların optimum sıcaklık de-

to alanlarında, Kuzey Anadolu Dağlarında, Toroslarda ve doğu-

ğeri çayırlara göre daha yüksektir. Bu nedenle yükseltinin

da yer alan yüksek dağlarda görülür.

fazla olduğu yerlerde ağaç yetişmez.
(Cevap C)

(Cevap B)
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6.

Sıcaklık ortalamalarının yüksek olduğu yerlerde tarım ürünleri-

Bir yerde etkili olan iklim tipinin en belirgin göstergesi o yerin

nin olgunlaşma süresi kısa, düşük olduğu yerlerde ise uzundur.

doğal bitki örtüsüdür. Buna göre;

İzmir’den Van’a gidildikçe sıcaklık ortalamaları düşer. Bu neden-

Maki → Akdeniz (I.)

le aynı zamanda ekilen buğday önce İzmir’de en son Van’da
hasat edilir.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

Çayır → Karasal (IV.)
Bozkır → Step (III)
Kentlerin doğal bitki örtüleri ile iklim tipleri yukarıdaki gibi eşleştirildiğinde Karadeniz Bölgesi açıkta kalır.
Türkiye’de birçok beşeri – ekonomik faaliyetler iklim kontrolü altındadır. Ancak yer altı kaynaklarının dağılışını ve yer ya-

2.

pısını (fay hattı–deprem) iklim etkilemez.

Maki bitki örtüsü kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerlerde
oluşur. Maki bitki örtüsünün oluştuğu yerlerde Akdeniz iklim
özellikleri etkilidir. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde;

(Cevap B)

Yazlar sıcak ve kurak geçer.
7.

Kışlar ılık ve yağışlıdır.

Bir yerde etkili olan iklim tipinin en güçlü kanıtı o yerin doğal bitki örtüsüdür. Maki; Akdeniz, bozkır; (step) İç Anadolu, orman;

En fazla yağış kış aylarında düşer.

Karadeniz iklim bölgelerinde görülür.

Yıllık yağış ortalaması 600-1000 mm arasında değişir.
(Cevap E)

Bir yerde etkili olan iklim şartlarının en belirgin göstergesi o
yerin doğal bitki örtüsüdür. Bu yüzden farklı konumlarda olan
iki yerin iklimlerinin benzer olduğunun en güçlü kanıtı, söz

Sert karasal iklimin yaşandığı yerlerde;
• Kışlar çok uzun ve soğuk geçer.
• Yazlar kısa ve serin geçer.
• Yağış en fazla yaz aylarında düşer.
• Kar yağışlı gün sayısı fazladır.
• Sıcaklık ortalamaları düşüktür.
Ülkemizde sert karasal iklim Erzurum-Kars Bölümü’nde görülür.

konusu yerlerin doğal bitki örtülerinin benzer olmasıdır.

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

(Cevap A)

(Cevap A)

8.

Endemik bitkiler; Dünya’da çok ender olarak görülen türlerdir.
Türkiye endemik türler bakımından çok zengindir. Ancak bu tür-

4.

ler; insanların tarla açma, anız yakma, şehirleşme gibi olumsuz

Türkiye’de en fazla nem oranı ve yağış miktarı Karadeniz Dağ-

faaliyetleri sonucunda azalır. Ayrıca orman yangınlarının da ço-

ları’nın denize bakan yamaçlarındadır. Bu yüzden tahrip edilen

ğu insanlar tarafından kasıtlı olarak çıkartılır. Kuraklık ise iklim

ormanlar Karadeniz kıyılarında daha kısa sürede yenilenir.

şartlarının bir sonucudur.

(Cevap C)

90°
Buzullar
Tundra

70°
60°
50°
40°

5.

Türkiye’de makilere kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerlerde rastlanır. Makilerin de tahrip edilmesiyle “garig” adı verilen
daha kısa boylu çalılar oluşur. Psödomaki ise Karadeniz Bölgesi’nde ormanların tahrip edilmesiyle oluşur. Yine antropojen bozkırlar iç bölgelerde ormanların tahrip edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Ancak kızılçam ormanları Akdeniz Bölgesi’nin doğal bitki ör-

KAPLAN AKADEMİ

30°

tüsüdür.

20°
10°
0°

İğne yapraklı ormanlar
Karışık yapraklı ormanlar
Maki
Çöl Bitkileri

Step
Muson Ormanları

Savan
Tropikal Ormanlar

Yukarıdaki şekilde, Dünya üzerindeki iklim tiplerine bağlı olarak bitki örtüsünün Ekvator’dan kutuplara doğru sıralanışı
gösterilmiştir. Buna göre, Türkiye’nin bulunduğu kuşakta, orman, maki ve step örtüleri yaygındır.

(Cevap A)

(Cevap A)
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9.

Test • 2
13.

Amanos (Nur) Dağları, Akdeniz’in doğusunda ve kuzey-güney

Soruda verilen bölge İç Anadolu – Tuz Gölü çevresidir. Bu yer-

yönde uzanır. Bu dağların yamaçları boyunca yükseldikçe ma-

de nisan ayının yağışlı, temmuz ayının da kurak geçmesinin buğ-

ki bitki örtüsü yerini kayın ormanlarına bırakır. Bu durumun en

day verimini artırdığı soruda açıklanmıştır. Buna göre, söz ko-

temel nedeni iklim şartlarıdır. Bir yerde etkili olan iklim şartları o

nusu yerdeki buğday verimini etkileyen en önemli unsur, yağı-

yerin doğal bitki örtüsünü belirler.

şın yıl içindeki dağılışıdır.
(Cevap B)

Ülkemizde son yıllarda can ve mal kayıplarına neden olan
hortum, fırtına gibi hava olaylarının görülmesinin nedeni iklimin değişmesidir.
(Cevap D)

10.

Marmara’da iklim çeşitliliği nedeniyle bitki örtüsündeki çeşitlilik
de fazladır. Aynı anda 3 bitki formasyonu da bu bölgede görülür. Buna göre, harita incelenirse Trakya’nın tamamen bozkırlarla kaplı olmadığı görülür.

11.

Marmara Bölgesi iklim çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgedir. Güney Marmara’da Akdeniz iklimine ait zeytin, Ergene’de karasal
iklime ait ayçiçeği ve Karadeniz kıyılarında ise fındık tarımı yapılır. Farklı iklimlerin karakteristik tarım ürünlerinin Marmara Bölgesi sınırları içerisinde yetiştirilebiliyor olması ancak bölgenin

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap B)

14.

Şekilde belirtilen kesitlerden,
Karadeniz’e bakan dağların (x) yamaçlarında orman,
İç Anadolu Bölgesi (y) genelinde bozkır,
Akdeniz’e bakan dağların (z) yamaçlarında maki doğal bitki örtülerine rastlanır.
Türkiye’de kalıcı kar sadece yüksek dağların zirve noktalarına yakın yerlerde ve 2000 metreden sonraki yükseltilerde

iklim çeşitliliği ile açıklanabilir. Bu durum aynı zamanda bölüm-

görülür.

ler arasında iklim şartlarının birbirinden belirgin farklarla ayrıldı-

(Cevap B)

ğı anlamına gelir.
Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler:
Matematik konumu
Yer şekilleri (Yükselti, dağların uzanış doğrultusu ve bakı)
Denize göre konumu
Rüzgârların esme yönü
Çevredeki basınç merkezlerinin etkisi
(Cevap C)

12.

Trakya’da yer alan Yıldız Dağları’ndan Gürcistan sınırına kadar
uzanan Karadeniz ormanları, Türkiye’nin en gür ve orman altı
bitki örtüsü bakımından da en yoğun ormanlarıdır. Dağların Karadeniz’e bakan yamaçlarında kıyıdan itibaren başlayıp aklaşık
1000 m yüksekliğe kadar geniş yapraklı ormanlar görülür. Yağış miktarının fazla ve rejimin düzenli olduğu bu alanlarda yeti-

15.

şen en önemli ağaç türleri ise; kayın, kestane, gürgen, ıhlamur

Bir yerde etkili olan iklim şartlarının en belirgin göstergesi o yerin doğal bitki örtüsüdür. Buna göre, iki farklı bölgenin iklim şart-

ve kızılağaçtır. Seçenekler arasında Karadeniz Bölgesi’nde bu-

larının da farklı olduğunun en belirgin kanıtı; söz konusu yerle-

lunan dağ ise Kaçkarlardır.

rin doğal bitki örtülerinin farklı olmasıdır.

(Cevap D)
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Aslında iklim tipleri, akarsu ağı ve nüfus yoğunluğu ile ilgi bilgiler de verir. Ancak soruda daha kesin bilgiler istenmiştir. Buna
göre iklim tiplerinin en belirgin göstergesi doğal bitki örtüsünün
dağılışı olacaktır.
Türkiye’de kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe nem miktarı azalır. Bu duruma bağlı olarak kıyıdan iç kesimlere doğru
gidildikçe sıcaklık farkı artar. Sivas, Kars, Ankara, Afyon gibi
merkezlerde sıcaklık farkı fazladır. Türkiye’de kıyıların ortak
özelliklerinden biri sıcaklık farkının az olmasıdır.

5.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiyede en fazla orman yangını Muğla, Antalya ve İzmir’de meydana gelmektedir.
Haritada işaretlenen yerler için orman yangınlarının daha sık gö-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

rüldüğü söylenebilir.
(Cevap B)

(Cevap D)
6.

Sorudaki açıklamada özellikle kiraz, erik, şeftali, fındık ve fide
(sebze) yetiştiricilerinin daha dikkatli olması gerektiğinden bahsedilmektedir. Bu gibi tarım ürünleri ülkemizde kışların ılık geçtiği kıyı bölgelerimizde yetiştirilir. Zaten bu yerlerde don olayı
normalde görülmez. Bu yüzden zarar çok olur. Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan II numaralı yerde meyve ve sebze tarı-

2.

mı fazla yapılmayacağından zarar çok az olur.

Makiler; ormanların yetişemediği ya da tahrip edilmesi sonu-

Don olayı, normalde don olayı görülmesi beklenmeyen yer-

cunda ortaya çıkan kısa boylu ağaççıkların oluşturduğu toplu-

lerde; yani sıcaklığın 0°C’nin altına pek düşmediği Akdeniz

luktur. Bodur ağaçlardan ve çalılardan oluşan makiler (yabani

ve Ege kıyılarında daha fazla zararlara neden olur.

zeytin, defne, kocayemiş, mersin, keçiboynuzu, zakkum, süpür-

(Cevap B)

geçalısı, kermes meşesi) Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsüdür. Daima yeşil yapraklı olan makiler kuraklığa dayanıklı oldukyapraklı ağaç türü olan kızılçam bitkisi ise bu topluluğa dahil
edilemez.
(Cevap A)

COĞRAFYA SORU BANKASI

ları halde soğuğa karşı fazla dayanıklı değildir. Ancak bir iğne

7.

Türkiye’deki bitkilerin yayılış alanlarında III. ve IV. jeolojik zamanlar içerisindeki iklim değişikliklerinin etkileri olmuştur. Bu iklim
değişiklikleri, günümüzde asıl yayılış alanı dışında bazı bitkilerin görülmesini sağlamıştır. Relikt (kalıntı) bitkiler adı verilen bu
bitkilere örnek olarak Karadeniz’in geniş yapraklı ormanlarının
bir üyesi olan kayın ağacının Toros Dağları’nın yamaçlarında görülmesi verilebilir. Bu durumda Toros Dağları’nın IV. jeolojik zamanın başlarında daha yağışlı ve ılıman bir iklime sahip olduğu

3.

da söylenebilir.

Türkiye’de orman alanları bakımından en zengin olan yer Kara-

(Cevap C)

deniz kıyılarıdır (IV ve V nolu yerler) Karadeniz’den sonra ikinci
sırada ise Akdeniz kıyıları gelir (II ve III nolu yerler) Türkiye’de
orman alanları bakımından en fakir olan yer ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir.(I nolu yer)
(Cevap A)
8.

Yağış rejimi; yağışın yıl içindeki dağılışı demektir. Karadeniz kıyı kesiminde yazları yağışlı olduğu için yaz kuraklığı isteyen buğday ve pamuk yetiştirilemez. Bu durum yağış rejimi ile açıklanır.
Aynı zamanda ülkemizin güney kıyıları olan Akdeniz kıyıları Ekvator’a daha yakın olduğundan daha sıcaktır. Bu yüzden tarım
ürünleri daha kısa sürede olgunlaşır. Bu durum ise enlem fak-

4.

Makilerin tahrip edildiği alanlarda soruda açıklanan türlerin görüldüğü “garig” adı verilen doğal bitki örtüsü oluşur. Bu bitki örtüsü diz boyu yüksekliğindeki dikenli çalılardır. Ancak, çayır ve
bozkır bitki örtüleri bu çalı formasyonuna değil ot formasyonu-

KAPLAN AKADEMİ

törü ile açıklanabilir.

na dahil edilirler.

Karadeniz kıyı kesiminde yazları yağışlı geçtiği için buğday
tarımı yapılamayınca halkın temel besin maddesini mısır oluşturmuştur. Bu yüzden mısırın bölge içi tüketimi fazladır. Bunun sonucunda da aslında Karadeniz Bölgesi iklimine daha
iyi uyum sağlamış olsada Türkiye’de mısır tarımında birinci
sırada olan bölge Akdeniz Bölgesi olmuştur.
(Cevap C)

(Cevap A)

138

TÜRKİYE’NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ
9.

Test • 3
12.

Türkiye’de bitki ve hayvan türlerinin çok çeşitli olmasında en te-

Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bitki örtüsünün kuşaklara

mel etken iklim çeşitliliğidir. İklim çeşitliliğini artıran bir durum

ayrılmasının nedeni, sıcaklığın azalmasıdır. Şekildeki dağın de-

da yer şekillerinin çeşitli olmasıdır. Çeşitli toprak türlerinin olma-

niz seviyesinden itibaren başlayan geniş yapraklı ormanlarının

sı bu iki durumun bir diğer sonucudur. Aynı zamanda canlıların

olması, Karadeniz kıyısında ve 1000 mm’den fazla yağış oldu-

göç yolları üzerinde olmasının da bu konuda etkili olduğu söy-

ğu ihtimalini güçlendirir. Buna göre “yükseldikçe yağış azalır”

lenebilir. Ancak toprağın rüzgâr ve sel suları ile süpürülmesi

demek yanlış olur.

(erozyon) canlı türlerinin azalmasına neden olur.

Türkiye’deki yüksek dağların üst kısımlarında oluşan ot top-

(Cevap E)

luluklarına dağ çayırları ya da alpin çayırlar denir. Toroslar,
Kuzey Anadolu Dağları ve Doğu Anadolu’daki dağların yüksek kısımlarında görülür. Dağ çayırları Toros’larda 1800m,
Karadeniz Dağları’nda 2000–2200 metrelerden sonra görülür. Doğu Anadolu’da ise karasallığın etkisiyle daha yukarılara kadar çıkar.
(Cevap A)

13.

Türkiye’de çeşitli iklim tipleri etkilidir. Bu durum üzerinde kara-

10.

Soruda açıklanan olay erozyondur. Erozyonun bitki örtüsünün
cılız olduğu kurak arazilerde daha fazla etkili olduğu da soruda
açıklanmıştır. Oysaki Batı Karadeniz Bölümü’nde yer alan Bolu’da hem iklim daha yağışlı, hem de bitki örtüsü daha gürdür.
Bu yüzden erozyon olayı Bolu’da daha az etkilidir.

(Cevap A)

COĞRAFYA SORU BANKASI

sallık–denizellik şartları, yer şekillerinin ortalama yükseltisi ve
engebe, güneş ışınlarının geliş açısı gibi faktörler etkili olmuştur. Üç tarafın denizlerle çevrili olmasına rağmen dağların uzanış ve yükseltisi karasallığın etki alanını genişletirken, denizelliği daraltmıştır. Ayrıca güney kesimlerde güneş ışınlarının geliş
açısı sıcak iklim şartlarının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Ancak doğal bitki örtüsü bir yerde etkili olan iklim şartlarının nedeni olmaktan çok sonucu olarak ortaya çıkar.
(Cevap A)

14.
alpin çayırlar
iğne yapraklı ormanlar
kızılçam ormanları
maki

Yukarıdaki şekilde Türkiye’deki bir dağın yamaçları boyunca oluşan farklı bitki örtüsü kuşakları gösterilmiştir.Bu dağın yamaçla11.

rı boyunca yükseldikçe bitki örtüsünün değişmesi sıcaklığın azal-

Anadolu bitki çeşitliliği bakımından Dünya’nın en zengin ülke-

masıyla ilgilidir (A). Ayrıca makilerin bulunmasına bağlı olarak

leri arasında yer alır. Bitki çeşitliliğinin fazla olmasında Anado-

Akdeniz Bölgesi’nde yer aldığı ve bulunduğu bölgede kışların

lu’nun kıtalararası geçiş yeri olma özelliğine sahip olması önem-

ılık geçtiği yorumları doğru olur. Ancak Akdeniz Bölgesi’nde en

li bir etkendir. Buzul dönemlerinde çok düşük sıcaklıklara daya-

geniş alan kaplayan makilerin, “alpin çayırlardan daha az ala-

nıklı olmayan bitkiler Anadolu üzerinden başka kıtalara geçiş

na yayıldığı” söylenemez.

yapmıştır. Bu bitkilerden bazıları Anadolu’nun iklimi elverişli yerlerine yetişme şartları bulup yerleşmiştir. Bu durum Anadolu’nun
bitki çeşidi bakımından zengin olmasını sağlamıştır.

Ekvator’dan kutuplara doğru enlem etkisiyle; bir dağ yama-

Anadolu örneği bitkilerin çeşitli dönemlerde kuzey güney arası

cı boyunca yükseldikçe yükselti etkisiyle sıcaklık azaldığı için

ve yüksek yerlerle kıyıya yakın yerler arası yer değiştirdiğini gös-

bitki örtüsü türlere ayrılır.

terir.
(Cevap C)

(Cevap C)
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5.

Sorudaki açıklamada bazı ilkbahar dönemlerinde Ankara’daki

Karadeniz Dağları’nın denize bakan yamaçlarında bol yağış ve

meyve ağaçlarının zamanından önce çiçek açtığından bahse-

gür doğal bitki örtüsü görülürken iç kesimlerde karasallığın et-

dilmiştir. Bu durum yalnızca bazı dönemlerde sıcaklıkların mev-

kisiyle bitki örtüsü seyrekleşip cılızlaşır. Yükselti bu durum üze-

sim normallerinin üzerinde olmasıyla açıklanır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4

rinde etkili değildir.
Karadeniz Bölgesi’ndeki ormanların %67’si koru, %33’ü baltalıktır. Bölgenin doğu kesimlerinde ladin, köknar, çam, kayın, meşe, gürgen, kızılağaç ormanları vardır. Batı kesiminde ise daha çok, yapraklı ağaçlara rastlanır. Örneğin; Kayın,
meşe, gürgen, kestane, ıhlamur, dişbudak ağaçları. Ayrıca
bu bölgede ormanlar nemli ve ılıman iklimin etkisiyle deniz
kıyısından başlayarak 2000 m yüksekliklere kadar çıkar.
(Cevap D)

2.

Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimleri boyunca görülen bir bitkinin karasal iklimler de de görülmesi “bu bitki Türkiye’nin her yerinde yetişir.” yargısını güçlendirir. Çünkü bu durum bitkinin iklim seçiciliği olmadığı anlamına gelir. Ancak Marmara’da da Karadeniz iklimi yaşanan yerler vardır. Bu yüzden söz konusu bitkinin Marmara’da görülmesi bu yargıya kanıt oluşturmaz.
Türkiye’de bulutluluk oranı en yüksek olan bölge Karadeniz’dir. Bu duruma bağlı olarak güneşlenme süresi en kısa
fazla olan bölge Güneydoğu Anadolu’dur.
(Cevap E)

COĞRAFYA SORU BANKASI

olan bölge Karadeniz’dir. Türkiye’de güneşlenme süresi en

6.

Soruda açıklanan yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen iklim, Akdeniz iklimidir. I numaralı iklim grafiğine dikkat edilirse kış sıcaklığının 0 °C’nin altına düştüğü, III numaralı iklim
grafiğinde ise yaz kuraklığının belirgin olmadığı görülür. Bu yüzden söz konusu bitki yalnızca II numaralı iklim bölgesinde yetişir.
(Cevap B)

3.

Dünya’da sadece belli bir bölgede yetişebilen bitkilere endemik
bitki denir. Açıklamada örnek verilen bitkiler, Türkiye’nin endemik türleridir.

4.

Tundra kutup altı iklimin, savan tropikal iklimin doğal bitki örtüsüdür. Bu bitki türlerine ülkemizde rastlanmaz Türkiye’de karasal iklimin etki alanının genişliğine bağlı olarak step (bozkır) bit-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

ki örtüsü daha yaygındır.

7.

Sorudaki açıklamaya göre, bozkır örtüsüne yazların kurak geçtiği yerlerde rastlamak mümkündür. Haritada verilen III. taralı
alan Karadeniz kıyı kesiminde yer alır ve yazları yağışlı olduğundan doğal bitki örtüsü bozkır değil, ormandır.

(Cevap A)

(Cevap C)
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8.

Test • 4
12.

Çay ve fındık tarımı Karadeniz Bölgesi’nin özellikle Doğu Kara-

Enlem, sıcaklık, toprak, yer şekilleri de ormanların dağılışını et-

deniz Bölümünde yoğunlaşmıştır. İncir tarımı Kıyı Ege’de, tu-

kiler. Ancak ormanların dağılışını etkileyen en önemli unsur ya-

runçgil tarımı ise Akdeniz kıyı kesimlerinde yoğunlaşır. Doğal

ğıştır (nemlilik).

bitki örtüsünün bozkır olduğu karasal iklim bölgelerinde en faz-

(Cevap A)

la şeker pancarı tarımı yapılır.
(Cevap A)

13.
9.

Yağış ve sıcaklık değerlerinin elverişli olduğu yerlerde bitki örtüsü ormandır. Türkiye’de yağışın en fazla olduğu bölge Kara-

Grafikteki değerlere göre, bu kent merkezinde kışlar soğuk ve

deniz’dir. Bu nedenle Türkiye’de orman örtüsüne en yaygın ola-

kar yağışlı yazlar ise sıcak ve kuraktır. En fazla yağışın ilkbahar

rak Karadeniz Bölgesi’nde rastlanılır.

mevsiminde olmasına dayanarak bu kent merkezinin İç Anadolu’da - Konya ve doğal bitki örtüsünün de bozkır olması gerekir.

Koruluk ve ormanlık arazilerin bölgelere göre dağılışı

(Cevap D)
COĞRAFYA SORU BANKASI

Bölge Adı

Orman
Alanı(%)

Karadeniz Bölgesi

25

Akdeniz Bölgesi

24

Ege Bölgesi

17

Marmara Bölgesi

13

Doğu Anadolu Bölgesi

11

İç Anadolu Bölgesi

7

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

3
(Cevap C)

10.

Soruda verilen maki doğal bitki örtüsüdür. Makilere Türkiye’de
daha çok Akdeniz ve Ege kıyılarında rastlanır. Ancak İç Batı Anadolu’da yer alan Afyon ilinde karasal iklim şartları etkili olup bozkır örtüsü görülür.
(Cevap B)

14.
Orman
Bozkır
Alpin çayır
Orman Maki

Türkiye’nin kuzeyinden güneyine doğru profili verilen şekilde, 1
numara ile gösterilen en kuzeyde orman bitki örtüsü, 2 numara ile gösterilen yükselti İç Anadolu’nun bozkır bitki örtüsü, 3 nu11.

mara ile gösterilen Torosların en yükseklerine doğru yer alan al-

Step; ilkbahar yağışlarıyla yeşerip yazın sararıp kuruyan otlar-

pin çayırlarıdır.

dır. Türkiye’de İç Anadolu Bölgesi’nde stepler yaygındır.
(Cevap C)

(Cevap E)
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1.

Test • 5
5.

Nem ve yağışın fazla olduğu alanlarda tahrip edilen ormanların
kendini yenileme süresi kısa, az olduğu yerlerde ise uzundur.
nedenle bu yörede ormanların kendini yenileme süresi uzundur.
(Cevap A)

II. Merkezde; step iklimi,
III. Merkezde;sert karasal iklim,

KAPLAN AKADEMİ

Verilen taralı alanlarda en az yağış alan yer I. taralı alandır. Bu

IV. Merkezde;Akdeniz iklimi etkilidir.
Buna göre,tabloda verilen merkezlerde sırasıyla; orman, bozkır,çayır ve maki doğal bitki örtüsü türlerine rastlanır.
Cevap A

6.
2.

I. Merkezde; Karadeniz iklimi,

Harita verilen kentlerden yalnızca İzmir ve Muğla’da Akdeniz
iklim şartları görülür. Bu yüzden söz konusu kentlerin doğal bit-

Afyon, Uşak, Karaman, Konya, Çankırı ve Çorum’da karasal ik-

ki örtüleri birbirlerine daha çok benzer.

lim özellikleri görülür. Bu yörelerde bozkır bitki örtüsü yaygındır.

Cevap B

İzmir, Muğla ve Adana’da maki, Kars’ta ise çayır bitki örtüsü yaygındır.

3.

Sivas İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır. İç Anadolu Bölgesinde karasal iklim özellikleri etkilidir. Karasal iklimin etkili olduğu yerlerde yağış orman oluşumu için yetersizdir. Bu nedenle Sivas’ta
bozkır bitki örtüsü yaygındır.
İnsanların bir yerdeki orman örtüsünü tahrip etmesinden sonra o yerde doğal denge bozulur. Daha sonra ormanın yeri-

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap E)

ne doğal bitki örtüsü olarak bozkırlar oluşur. Bu şekilde son-

7.

duğu yerlerin doğal bitki örtüsü geniş yapraklı ormanlardır.
Cevap D

8.

radan, insan etkisiyle oluşan bozkırlara “antropojen bozkır”

Grafiklerde verilen yağış rejimleri sırasıyla step, Akdeniz ve Karadeniz iklim şartlarına aittir. Bu iklim şartlarının doğal bitki örtü-

denir.

leri ise sırasıyla; step, maki ve ormandır.

(Cevap E)

Cevap E

Türkiye’de her geçen yıl modern tarım yöntemleri yaygınlaşsa da
halen ülke genelinde yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri ik9.

lim şartlarının kontrolü altındadır. Bu durumun en belirgin göster-

Türkiye’de iklim şartlarına bağlı olarak bozkır ve maki türlerine

gesi yağışlarla birlikte ortaya çıkan verim artışıdır. Aynı zamanda

oldukça yaygın bir şekilde rastlanır. Ancak ülkemizde tundra ve

yağışlar barajların dolmasına ve hidroelektrik enerji üretiminin art-

savan bitki türleri görülmez.

Cevap D

masına neden olacaktır. Artan yağışlarla birlikte yüzeysel akışa
geçen sular toprak örtüsünün süpürülmesine yani erozyon olaylarının şiddetlenmesine neden olur. Ancak ormanlık alanların genişlemesi, yalnızca bir veya birkaç yıllık süreçte artan yağışlarla
gerçekleşmesi beklenen bir durum değildir. Bu durum ancak uzun
süreli iklim şartları ve ağaçlandırma ile ilgilidir.
Tahrip edilen ormanların yenilenme süresi Karadeniz’de en
kısa, Güneydoğu Anadolu’da ise en uzundur. Bu durumun

KAPLAN AKADEMİ

4.

Grafikte verilen Karadeniz iklimidir. Bu iklim şartlarının etkili ol-

nedeni nem ve yağıştır.

10.

Soruda belirtilen iklim şartları Akdeniz iklimidir. Bu iklim şartlarına Ege kıyılarında ve Çukurova’da rastlanır.
Cevap D

(Cevap C)
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11.

Test • 5

Türkiye’de iklim çeşitliliğinin ve dolayısıyla bitki türlerindeki çeşitliliğin en fazla olduğu bölge Marmara’dır.
Cevap C

12.

İç Anadolu bölgesi ( Ankara, Yozgat çevresi ) ve Ergene ‘de ormanların tahrip edildiği alanlarda ANTROPOJEN bozkırlara rastlanır. İç Anadolu’da bozkırlarla kaplı dağlarda adacıklar hâlinde
meşe, ardıç ve karaçam ağaçlarına rastlanır. Bu ağaçlar buraların daha önceleri ormanlarla kaplı olduğunun göstergesidir.
Tarihçiler, 1402’de Timur ile Yıldırım Beyazıt’ın Çubuk Ovası’nda yaptıkları Ankara Savaşı’nda Timur’un fillerini ormana gizlediğini ve savaşın en kızgın anında bunları ortaya çıkararak savaşta üstünlük sağladığını anlatmaktadırlar. Bu olay gösteriyor
ki 1402’de Ankara ve çevresinde, fillerin gizlenebileceği kadar
büyük orman alanları bulunmaktaydı. Bugün aynı yerde çalı dahi bulmak zordur.
Cevap B

Bir yerde etkili olan iklim şartlarının en belirgin göstergesi doğal bitki örtüsüdür. Buna göre Türkiye ve diğer ülkelerin doğal
bitki örtülerinin benzer oldukları söylenebilir.
Cevap D

14.

Garig, Akdeniz ve Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde makilerin
tahrip edildiği alanlarda görülen çok kısa boylu dikenli çalılar-

COĞRAFYA SORU BANKASI

13.

dan oluşan bitki topluluklarıdır. Lavanta çiçeği, kekik otu, funda,
yasemin, süpürge çalısı, diken çalısı gibi türleri vardır. Buna göre Sinop kentinde garig doğal bitki örtüsüne rastlanmaz.
Cevap C

14.

Garig, Akdeniz ve Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde makilerin
tahrip edildiği alanlarda görülen çok kısa boylu dikenli çalılardan oluşan bitki topluluklarıdır. Lavanta çiçeği, kekik otu, funda,
yasemin, süpürge çalısı, diken çalısı gibi türleri vardır. Buna göre Sinop kentinde garig doğal bitki örtüsüne rastlanmaz.
Cevap C

15.

Türkiye’deki ormanların büyük bir kesimi kıyı kuşağında toplanmıştır. Bu durumun en temel nedeni kıyı kesimlerin yağış miktarının daha fazla olmasıdır.
Cevap D
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Gediz Ovası Ege Bölgesi’nde yer alan, Akdeniz ikliminin görül-

de yaygın olduğundan bahsedilmektedir. Karadeniz Bölgesi’n-

düğü, tektonik çukurluğa alüvyal malzemenin birikmesiyle oluş-

de yer alan Ordu’nun yıllık yağış miktarı seçeneklerdeki diğer il-

muş verimli bir ovadır. Bu ovamız ile benzer özelliklere sahip

lerden daha fazladır. Bu yüzden Ordu’da nadas uygulamasına
daha az ihtiyaç duyulur.
(Cevap C)

2.

5.

Soruda yapılan açıklamada nadas uygulamasının kurak yerler-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

olan aynı iklim ve toprak koşullarına sahip Akdeniz Bölgesi’ndeki Çukurova’dır.
(Cevap C)

Ege Bölgesi’nin Türkiye toplam üretiminde ilk sırada yer aldığı
ürünler, zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incirdir. % 80 pay ile ilk sı-

6.

rada yer aldığı ürün ise incirdir.

Haritada numaralı olarak taralı yerlerde en çok,
• I → İncir, (Kıyı Ege Bölümü)

EGE BÖLGESİ’NDE YETİŞTİRİLEN BAZI TARIM

• II → Elma, (Orta Kızılırmak Bölümü)

ÜRÜNLERİNİN TÜRKİYE ÜRETİMİNDEKİ PAYLARI
Yüzde (%)

İncir

80

Zeytin

58

Tütün

59

Haşhaş

75

Üzüm

59

Pamuk

24

• III → Fındık yetişir. (Doğu Karadeniz Bölümü)
Türkiye’de pirinç üretimi en çok akarsu vadilerinde yapılır.
Nedeni pirincin olgunlaşma süresi boyunca bol su istemesidir.
(Cevap B)

Çok yakın bir zaman kadar Türkiye toplam pamuk üretiminde Ege Bölgesi 1. sırada idi. Ancak GAP’ın büyük ölçüde tamamlanmasıyla birlikte Türkiye toplam pamuk üretiminde artık Güneydoğu Anadolu Bölgesi birinci sırada yer almaktadır.
(Cevap E)

COĞRAFYA SORU BANKASI

Tarım Ürünü

7.

Türkiye’de zeytin ağacı sayısı ile zeytin üretiminin 2009-2016
arasındaki durumunu gösteren grafikte, üretimdeki dalgalanmaların giderek azaldığı sonucu çıkarılamaz. Aksine son yıllarda bir önceki yıla göre dalgalanma daha da artmıştır.
Zeytin ağaçlarının devirli üretim özelliğinden dolayı, üretim
bir yıl fazla, bir yıl azdır. Türkiye, İtalya, İspanya ve Yunanistan’dan sonra Dünya toplam zeytin üretiminde 4. sırada yer

3.

alır. Bir Akdeniz bitkisi olmasına rağmen, zeytin bu bölgede

Ülkemizde iklimin çeşitli olması tarım ürünlerinin de çeşitli olma-

yerini daha yüksek gelir getiren ürünlere bırakmıştır. Bu yüz-

sını sağlamıştır.

den Türkiye toplam zeytin üretiminde Ege Bölgesi birinci sı-

Tarım ürünlerinin çeşitli olmasında etkili olan diğer faktör-

rada yer alır.

ler şunlardır:

(Cevap E)

• Toprağın çeşitlilik göstermesi
• Sulama olanakları
• Tarımsal faaliyetlerde makine kullanımı
• Çiftçinin eğitimi
• Yer şekilleri
(Cevap A)
8.

Kapalı sistem, damlama ve yağmurlama yöntemleri modern ta-

4.

Grafiğe bakıldığında 1, 2 ve 3 aylarda sıcaklık sıfırın altına düşmüştür. Bu nedenle zeytin, fındık, muz, mandalina gibi kış soğuklarına karşı hassas ürünler bu bölgede yetişemez. Elma,
üzüm gibi meyveler soğuğa oldukça dayanıklı olmaları nede-

KAPLAN AKADEMİ

rım yöntemleri arasında yer alır. Bu yöntemlerdeki birincil hedef

niyle bu yörede yetiştirilebilecek ürünler arasında yer alır.

daha geniş alanların daha az su ile sulanması ve su tasarrufunun sağlanmasıdır. Eski yöntemlerde buharlaşan su topraklardaki tuz oranının artmasına ve ürün kaybına neden olmaktaydı.
Modern sulama yöntemleri bu sorunu önlemekte ve dolayısıyla verim artışına neden olmaktadır. Ancak topraktaki canlı ve
canlı kalıntıları anlamına gelen organik madde miktarının bu yöntemle azaldığı söylenemez.

(Cevap D)

(Cevap D)
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9.

Test • 1
13.

Haşhaş, kenevir, tütün, pirinç gibi ürünlerin ekim alanlarının sı-

killeri ve denize uzaklık iklim çeşitliliğini etkileyen faktörler oldu-

rolünde olmalarının da etkisi vardır.

ğu için tarım ürünü çeşitliliğini etkiler.

Ekim Alanı Geniş Olan

Ekim Alanları Dar Olan

Tarım Ürünleri
Patates, Ayçiçeği, Pamuk,
Buğday, Arpa, Şeker pancarı, Elma, Mercimek, Nohut, Üzüm

Tarım Ürünleri
Haşhaş, Kenevir, Keten,
Çay, Muz, İncir
Antep fıstığı, Fındık, Susam

(Cevap E)

(Cevap D)
10.

14.

Nadas yönteminde toprak ekilmeden boş bırakılır. Bu durum tarımı geliştirmek için yapılması gerekli bir uygulama değildir. Ta-

Türkiye gelişen bir ülke trendindedir. Gelişen ülkelerde nüfus gi-

rımda verimin artması için:

derek tarımda değil, sanayi ve hizmet sektöründe çalışır. Bu ne-

• Gübreleme

denle ülkemizde tarımda çalışan nüfus azalmaktadır.

• Sulama

TÜRKİYE’DE BAZI YILLARDA TARIMDA ÇALIŞAN NÜFU-

• Makine kullanımı

SUN ORANLARI

• İlaçlama

Yıllar

Tarımda Çalışan Nüfus Oranı (%)

• Toprak analizi

1960

74

• Çiftçi eğitimi gibi modern yöntemler kullanılmalıdır.

1970

70

1980

62

1990

50

2000

34

2008

25

2015

20

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap A)

(Cevap C)

11.

Tarım ürününün çeşitli olması iklim çeşitliliğine bağlıdır. Yer şe-

nırlı olmasında yalnızca iklim değil, çeşitli nedenlerle devlet kont-

15.

Sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde tarım ürünlerinin olgunlaşma
süresi kısadır. Ülkemizde sulama imkânlarının geliştiği ve kış sıcaklık değerlerinin çok düşmediği Çukurova’da yılda birden fazla ürün alma olanağı vardır.
(Cevap D)

Kırsal kesimlerde ön plana çıkan ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılıktır. Haritada işaretlenen alanlardan IV nolu yöre dışında
kalanların tamamı iç kesimlerde bulunur ve karasal iklim şartlarına sahiptirler. Bu yörelerde iklim ve yer şekilleri ekonomik fa16.

aliyet çeşidi sınırlandırmıştır. Oysa ki, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanısıra doğal çevre

Haritada;
• I numara ile gösterilen ürün → Zeytin

şartlarının sunduğu imkanlara bağlı olarak balıkçılık, ormancılık

• II numara ile gösterilen ürün → Üzüm

vb. faaliyetler de yapılır.

• III numara ile gösterilen ürün → Pamuk

(Cevap D)

• IV numara ile gösterilen ürün → Fındık’tır.
(Cevap D)

12.

Ülkemizde tarımda sulama yaygınlaştığı takdirde:
– İklime olan bağlılık azalır.
– Nadas alanları azalır.
– Ürün miktarı artar.

17.

– Bazı bitkilerin ekim alanı artar.

Pamuk olgunlaşma döneminde bol su ister. Bu duruma bağlı
olarak Güneydoğu Anadolu’da GAP tamamlanmasıyla ekim ala-

– Üretimde dalgalanma azalır.

nı en çok artan ürün pamuktur.

– Birden fazla ürün elde edilir.

Türkiye’de tarım alanlarının yüz ölçüme oranı en fazla olan

Otlak alanlarının genişlemesi sulama ile ilişkili değildir.

bölge Marmara’dır.

(Cevap A)

(Cevap D)
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4.

“Grafikte 2012 yılında tüm ürünlerin üretimi en fazladır.” ifadesi

Yükselti arttıkça sıcaklık azalır. Yağış ise belli bir seviyeye kadar

çıkarılamaz. Örneğin, yaş çay yaprağının en fazla üretimi 2014

artar. Bu nedenle sıcaklık ve yağış koşullarındaki değişme ça-

yılındadır.

yın belli yükseklikten sonra tarımını engellemiştir.

(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

(Cevap D)

5.

Bir tarım ürünü yıllık ortalama sıcaklığın fazla olduğu iklimlerde
daha erken olgunlaşır ve hasat edilir. Buna göre Akdeniz kıyılarında yetiştirilen tarım ürünleri Doğu Anadolu Bölgesi’ne oranla daha erken hasat edilir. Bu durum üzerinde Akdeniz kıyılarının daha güney enlemlerinde ve daha az yükseltide olması rol

2.

oynamıştır. Akdeniz Doğu Anadolu’ya göre daha güneydedir.

Türkiye’de tarım arazilerinin parsel büyüklüğü tarım toprakları-

Bu durum enlem ile açıklanır. Doğu Anadolu ise Akdeniz’den

nın miras yolu ile bölüşülmesine bağlı olarak giderek küçülmek-

daha yüksektir. Bu durumda yükselti ile ifade edilir. Buna göre,

tedir. Bu duruma bağlı olarak tarımsal üretim giderek azalmak-

enlem-yükselti iki bölge arasındaki buğday hasat zamanını fark-

ta, tarımsal işlerde zaman kaybı artmakta, teknolojiden yararsal arazilerin toplulaştırılması ile işletme sayısı azalacak, buna
bağlı olarak tarımsal işlerde zaman kaybı azalacaktır. Araziler
birleştirileceğinden toprağı işleyen kişi sayısı azalacaktır. Bu da
zaman kaybının azalması demektir. Küçük işletmelerde tarımsal
faaliyetler daha çok insan ve hayvan gücüne dayalı olarak yapılır. Bu duruma bağlı olarak küçük işletmelerde tarımsal üretim
azdır. Tarımsal faaliyetlerde küçük işletmelerin birleştirilmesi ile
teknolojiden yararlanma artacak ve buna bağlı olarak üretim ve

lılaştırmıştır.
COĞRAFYA SORU BANKASI

lanma azalmakta ve işletme sayısı giderek artmaktadır. Tarım-

(Cevap B)

6.

Tarımsal etkinliklerin zorlaşmasında;
l. Eğimin fazla olmasına bağlı olan ilimiz → Rize

verimde artış olacaktır. Bu durumda işletme sayılarının artması

ll. Ortalama yükseltinin fazlalığına bağlı olan ilimiz → Kars

değil tam tersine azalması beklenir.

lll. Şiddetli yaz kuraklığına bağlı olan ilimiz ise → Konya’dır.

(Cevap E)

Soruda eğimin fazla olduğu il için Kars ili çeldirici olmuştur. Unutulmamalıdır ki Doğu Anadolu illerimiz öncelikli olarak yükselti
unsuruyla ön plana çıkarlar. Oysa bölgenin eğimi Akdeniz’den
daha azdır.
(Cevap C)

Ülkemizde turunçgilin yaklaşık olarak %90’ı Akdeniz bölgesin7.

de yetiştirilir. Bölgede turunçgil üretimini fazla olmasının nedeni kış aylarının ılık yaz aylarının sıcak ve uzun geçmesidir. bölgede dağların kıyıya paralel uzanması nedeni ile turunçgil üretimi kıyı kesimlerinde yapılır. Ayrıca ülkemizde turunçgil üretimi
Ege Bölgesi’nde Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde yapılır.
Ülkemizde tütün üretimi bütün bölgelerde yapılır. Ege Bölgesi
ülkemiz tütün üretiminin fazla olmasının nedeni toprakların el-

KAPLAN AKADEMİ

3.

Üretim oranları verilen;
Akdeniz için %100 olan → Muz
Güneydoğu Anadolu için %93 olan → Kırmızı mercimek
Marmara için %77 olan → Ayçiçeği
Doğu Anadolu için %64 olan → Kayısıdır.
Tabloda tütün, verilenlerin dışında kalır. Tütün üretiminde ilk sırada gelen bölgemiz Ege Bölgesi’dir.

verişli ve geniş olması, ikliminin elverişli olmasıdır.

(Cevap A)

(Cevap A)

146

TÜRKİYE’DE TARIM
8.

Test • 2
11.

Türkiye’de bir yıla ait buğday ve arpa üretim miktarları ile ekim
alanlarının illere göre dağılışını gösteren grafikten;

Türkiye’de en az yağış alan bölge İç Anadolu Bölgesi’dir. İç Anadolu Bölgesi’nde ise en az yağış alan yer Tuz Gölü ve çevresidir. Bu nedenle Tuz Gölü ve çevresinde tarım ürünlerinden yük-

– Buğdaydan en düşük ve en yüksek verimin hangi ilden alın-

sek verim alma yıllık yağış miktarının çok düşük olmasına bağ-

dığı

lı olarak zordur.

– Bütün illerin üretim miktarı verildiğinden Türkiye’nin yıllık

(Cevap C)

toplam arpa üretimi miktarı
– Buğday ve arpanın hangisinden daha yüksek verim alındığı
– Arpa üretim miktarının en yüksek ve en düşük olduğu il
– Buğday üretiminin en yüksek ve en düşük olduğu il
– Arpa ve buğdaydan en düşük ve en yüksek verimin alındı-

12.

ğı ilin hangisi olduğuna ulaşılabilir.

Modern tarım; sulama, makineleşme, kimyasal gübre ve ilaç
kullanımı gibi yöntemleri kapsar. Ülkemizde modern tarım yön-

Buğday üretimi için hangi illerin daha elverişli iklim koşullarına

temleri ile hasat işlemlerinin süresi kısalmıştır. Artık tarladan ürün

sahip olduğuna ulaşılamaz. Çünkü bir yerin iklim şartlarıyla bir-

çok daha kolay ve hızlı bir şekilde kaldırılmaktadır. İhtiyaç fazla-

likte sulama, gübreleme, makine kullanımı vb. şartlarda buğday

sı üretimin depolanması, pazarlanması ve tüketiciye ulaştırılma-

üretimini etkiler.

sı da yine bu konuda ortaya çıkan gelişmelerdir. Ancak modern
tarım yöntemlerinde, tarım faaliyetlerinde iş gücüne duyulan ih-

(Cevap C)

tiyaç azalır. Bu yüzden tarım sektöründe çalışan nüfus oranı azalacaktır.
Türkiye’de tarımda modern yöntem ve tekniklerin (makine-

9.

Tarımsal faaliyetlerin geleneksel yöntemlerle yapıldığı yerlerdeki tarımsal etkinlikler genelde iklim koşullarına bağımlı olarak
yapılır. Bu tür yerlerde yağış miktarının fazla ve yağışın tarım
ürünlerinin olgunlaşma dönemlerinde daha fazla düştüğü yıllarda üretim miktarı fazla buna karşılık yağışın düzensiz ve az olduğu dönemlerde ise üretim miktarı az olacaktır. Tarımsal faaliyetlerin gelişmiş araç ve gereçlerle yapıldığı, gübrelemenin yaygın olduğu, tohum ıslahının ve toprak bakımının yapıldığı, sula-

COĞRAFYA SORU BANKASI

leşme) artmasıyla;
Üretim miktarı artmış,
Hasat süresi azalmış,
Tarımda çalışan oranı azalmış,
Kırsal kesimden göçler artmış,
Verim artmış,
Tarım alanları genişlemiştir.
(Cevap D)

ma olanaklarının elverişli olduğu yani tarımda modern yöntemlerin geliştiği yerlerde tarım ürünlerinin üretim miktarı yıldan yıla değişmez ve dolayısıyla üretim miktarında dalgalanma daha
az olur. Bu durum, tarımda iklime bağımlılığı azaltacaktır.
(Cevap A)
13.

Çeltik (pirinç) bitkisi genellikle akarsu boylarında ve sulak alanlarda yetiştirilmektedir. Makineli tarımın yoğun olmadığı ve insan emeğiyle tarımı yapılan bir üründür.
Çay bitkisinin yetiştiği yerlerde yer şekilleri makineli tarıma elverişli değildir. Türkiye’de makineli tarımın yaygınlaşması, çay
bitkisinde de insan emeğine duyulan yoğun gereksinimi azaltmayacaktır.
(Cevap B)

10.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, aşırı buharlaşmaya bağlı olarak
ülkemizin en kurak bölgesidir. Bu nedenle bölgede sulama olanaklarının elverişsiz olduğu yerlerde daha çok buğday, arpa,
mercimek gibi kuraklığa dayanıklı tarım ürünleri yetiştirilir. Ancak bölgede sulama olanakları GAP’a bağlı olarak giderek art14.

maktadır. Bu duruma bağlı olarak buğday, arpa vb. tarım ürün-

Artvin her mevsimi yağışlı geçen bir iklim Bölgesi’nde yer alır.

lerinin ekim alanları giderek daralmakta, pamuk ekim alanları

Burada ekonomik olarak verimi yüksek olan ürün ancak çaydır.

ise giderek artmaktadır. Bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi ül-

Bu nedenle üzüm için verimlilik ekonomik değer taşıyacak öl-

kemiz pamuk üretiminde ilk sırada yer alır.

çüde olamaz.
(Cevap E)

(Cevap B)
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5.

Türkiye’nin kıyı kesimlerinde yer alan ovalarda tarımsal ürün çe-

Soruda verilen grafikler incelendiğinde l. kent merkezinin iklimi-

şitliliğinin iç kesimlerdeki ovalardan fazla olmasının temel nede-

nin karasal olduğu anlaşılır. Çünkü bu kentte kış sıcaklıkları

ni iklim koşullarının elverişli olmasıdır. Bir yerde tarım ürünü çe-

0°C’nin altına düşmekte, yazları çok sıcak ve kurak geçmekte-

şitliliğinin fazla ya da az olmasında belirleyici temel faktör iklimdir. Örneğin, Akdeniz Bölgesi’nde muz, turunçgil ve zeytin yetiştirilmesinde, Karadeniz Bölgesi’nde çay ve fındık yetiştirilmesinde, İç Anadolu’da buğday ve arpa yetiştirilmesinde temel belirleyici faktör iklimdir. Toprak çeşitliliği, sulama olanakları, tarım
yöntemleri, ulaşım olanakları ve pazarlama koşulları tarımsal

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

dir. Buna göre l. kent Türkiye’de buğday tarımında ilk sırada yer
alıyor olabilir.
ll. kent merkezinde ise yine yazları sıcak ve kurak; ancak kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Bu durumda ll. kent merkezinde
Akdeniz ikliminin etkili olduğu ve Türkiye’de turunçgil tarımında
ilk sırada yer aldığı söylenebilir.

ürün çeşitliliği üzerinde etkili olan diğer faktörlerdir.

(Cevap A)
(Cevap B)

6.
2.

pılır. Fındık her mevsim yağış isteyen bir üründür. Bu nedenle

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi: Amasya, Tokat, Samsun ve Ço-

sadece her mevsim yağış alan Karadeniz kıyılarına yakın yerler-

rum illerini içine alan ve Türkiye’nin kalkınmışlık çizgisinin altında

de yetişir. Türkiye Dünya fındık üretiminde ilk sırada yer alır. Bu

kalan bu bölgenin topyekun planlı bir kalkınma çizgisine ulaştırıl-

durum fındığın önemli ihraç ürünlerimiz arasında yer almasını

ması hedeflenerek hazırlanmış bir bölgesel kalkınma modelidir.

sağlamıştır. Fındık üretimi yapılan yerler dört mevsim yağış al-

Sivas bu proje kapsamında bulunan iller arasında yer almaz.

3.

dığından sulamaya ihtiyaç duyulmaz.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap D)

Ülkemizde fındık üretimi Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde ya-

(Cevap B)

7.

Soru kökünde iklim koşullarından bağımsız yapılan ya da etki-

Çeltik; pirinç tarımı demektir. Pirinç, sulama imkânlarının bol olduğu alanlarda, genelde akarsu boylarında yetiştirilir. Çünkü pi-

sinin iyice azaldığı, beşeri faktörlerin öne çıktığı bir ekonomik

rinç bol su ister. Pirinç tarımı için, elbette toprakların elverişli ol-

faaliyet düşünmemiz isteniyor. Bu açıdan bakıldığında seracılık

ması, pazarlama ve ulaşım imkânlarının uygun olması gerekir.

etkinliklerinin iç kesimlerde karasal iklim şartları yaşanmasına

Ancak bu ürünün yetişme alanlarını belirleyen en temel unsur

rağmen yapılabilmesi doğal çevreye bağlılığın azaldığını tekno-

sulama koşullarıdır.

lojik imkânlarla sera bahçelerinin ısıtıldığını göstermektedir.

(Cevap D)

4.

Sulama, makineleşme ve kimyasal gübrenin yaygın olarak kullanılması; tarımla uğraşanların bilinçlenmesi modern tarım yöntemleridir. Bu yöntemlerin uygulanmasıyla tarımsal üretim ve çeşitlilik artar. Ancak modern tarımda önemli olan daha dar alandan daha yüksek verim almaktır. Bu yüzden tarım alanlarının ge-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

nişlemesi bu durumda etkili değildir.

8.

Marmara Bölgesi yer şekilleri bakımından sade bir görünüme
sahiptir. Bu durum, bölgede tarımda makineleşmeye elverişli
geniş düzlüklerin yer almasında etkili olmuştur. Bölgede tarımda makineleşmenin yaygın olması ve sanayide çalışan nüfusun
fazla olmasına bağlı olarak tarımda çalışan nüfus oranı azdır.
Arazinin yapısı (jeolojik yapı) bu durumun ortaya çıkmasında
etkili olmamıştır.

(Cevap A)

(Cevap D)
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9.

Test • 3
13.

Haşhaş uyuşturucu yapımında kullanıldığı için Türkiye’de dev-

Akdeniz Bölgesi seçeneklerde verilen ekonomik etkinliklerden

letin kontrolü altında yetiştirilir. Bu da ürün miktarında yıllara gö-

seracılık ve mısır üretimi faaliyetinden elde edilen gelirde ilk sı-

re dalgalanmanın daha az olmasına neden olmuştur.

rada yer alır.
• Turizm faaliyetinde – Marmara

(Cevap E)

• Pamuk faaliyetinde – Güneydoğu Anadolu
• Zeytin faaliyetinde – Ege Bölgesi
elde edilen gelirde ilk sırada yer alır.
(Cevap B)

10.

Çay bol yağış, pamuk ise yaz kuraklığı ister. Bu yüzden aynı ik-

14.

lim bölgesinde yetiştirilmeleri imkânsızdır.

Akdeniz Bölgesi sadece turunçgiller üretiminde Ege’den önde
gelir. Bunun dışında; haşhaş, zeytin ve tütün üretiminde Ege’den

(Cevap D)

sonra yer alır.
COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap C)

11.

Türkiye’de verimli tarım alanlarının azalmasında başta erozyon
15.

olmak üzere aşırı sulama, kentleşme ve sanayi kuruluşları etki-

Ülkemizde tarımsal faaliyetler genelde iklim koşullarına bağlı

li olur. Ülkemizde yer alan kent yerleşmelerinin ve fabrikaların

olarak yapılır. Bu nedenle yağış ve sıcaklık koşullarının elverişli

çoğu tarım arazileri üzerinde kurulmuştur. Örneğin; Adana, Kon-

olduğu yıllarda üretim fazla, elverişsiz olduğu yıllarda üretim az-

ya, Malatya. Erozyon ve aşırı sulama toprakların verimsizleşip

dır.

kullanılmamasına neden olmaktadır. Tarımda makineleşmenin

Türkiye’de tarım ve hayvansal üretimde dalgalanmanın faz-

ise tarım topraklarının giderek artmasında etkili olmasına bağlı

la olmasında en çok iklim etkilidir. İklimin elverişli geçtiği yıl-

olarak meralar, bataklıklar, ormanlık alanlar tarım arazisine dö-

larda üretim fazladır.

nüştürülmüştür.

(Cevap B)

(Cevap E)

16.

Harran, Gediz, Iğdır ve Çukurova gibi ovalarda kışları ılık ve yazları kurak geçer. Bu yüzden pamuk tarımı buralarda yaygındır.

12.

Ege Bölgesi’nde yetiştirilen tarım ürünleri, zeytin, pamuk, üzüm,

Ancak Çarşamba Ovası Karadeniz kıyısında yer alır. Yazları ya-

incir, haşhaş, buğday, arpa, şeker pancarı, elma ve turunçgildir.

ğışlı olduğundan pamuk tarımı yapılamaz.

(Cevap A)

(Cevap D)
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Türkiye pamuk üretiminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilk sı-

de pirinç üretimi sadece sulama olanaklarının elverişli olduğu

rada Ege ikinci sırada yer alır. Bu bölgelerin üretiminde ilk sıra-

akarsu boylarında yapılır. Marmara Bölgesi’nde sulama olanak-

da yer alan iller Şanlıurfa (I) ve Manisa (III).

ları elverişli olduğundan pirinç üretimi fazladır. Ayrıca grafiğin pirinç üretim oranlarını gösterdiğine, pirinç ekim alanlarını göstermediğine dikkat edilmelidir.
(Cevap E)

2.

5.

Pirinç yetişme dönemi boyunca bol su ve sıcaklık ister. Ülkemiz-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4

(Cevap D)

Türkiye’de çalışan nüfusu
% 24,8’i tarım
% 25,3’ü sanayi

6.

%49,9’u hizmet sektöründe yer alır. Ülkemizde tarımsal üretim

140’in %16’sı 22,4; Karadeniz (bin km2)
117’nin %18’i 21,6’dır; Akdeniz (bin km2)

giderek artmakta, tarımda çalışanların oranı giderek azalmakta,

Bu durumda Karadeniz Bölgesi’nin tarım alanları Akdeniz’den

sanayiden elde edilen gelirin artması nedeniyle tarımsal gelirin

geniştir yargısına ulaşılabilir.

payı azalmaktadır. Türkiye kayısı, incir, fındık gibi tarımsal ürün-

(Cevap C)

lerin üretiminde Dünya’da ilk sırada yer alır.

da makineleşme gelişmez. Bu nedenle bu yörelerde tarımda insan ve hayvan gücüne ihtiyaç fazladır.
(Cevap A)

3.

COĞRAFYA SORU BANKASI

Dağlık ve engebeli arazilerin yaygın olduğu yerlerde tarım-

7.

Yağışların ani ve sağanak şekilde olması, iklimin etkisidir. Meralarda otlatma yapılarak bitki örtüsü yok edilmektedir. Ancak bun-

Ülkemizde tarımsal alanlar miras yoluyla giderek küçülmekte-

dan vazgeçmek mümkün değildir. Ana materyal dirençsiz olun-

dir. Bu nedenle dışarıya göç olmakta ve tarım alanları boş kal-

ca daha çok aşınır. Yer şekilleri engebeli ve eğimli olduğu için

maktadır. Ülkemizde bu şekilde küçülme nedeniyle binlerce hek-

toprak erozyonu artıran etkenlerdir. Ancak tarıma uygun olma-

tar alan tarım arazisi boş kalmaktadır. Devlet yapılan bir proje

yan alanların tarıma açılması, aynı zamanda arazinin yanlış kul-

ile tarım alanlarını toplulaştırmaya başlamıştır. Bu durum tarım-

lanımına da bir örnek oluşturur.

sal üretimi arttırmaya yöneliktir.

(Cevap B)

(Cevap E)

8.

Soruda verilen grafikler X, Y, Z tarım ürünlerinin ekim alanını de-

Maksimum nem; 1 m3 havanın alabileceği en fazla nem mikta-

ğil Türkiye toplam üretiminde bölgelerin payını göstermektedir.

rıdır. Sıcaklık ile doğru orantılıdır. Sıcaklığın fazla olduğu Akde-

Buna göre I. bölge; X ürününün en geniş alanlara ekildiği değil,

niz, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da fazla, Karadeniz ve Doğu
Anadolu gibi kışları soğuk yazları serin yerlerde ise azdır. Maksimum nemin yüksek olması yağışın az olması anlamına gelir.
Oysa ki çay tarımı yapılan Doğu Karadeniz kıyı kesimleri sürekli ve bol miktarda yağış alır. Bu yüzden “maksimum nem oranı

KAPLAN AKADEMİ

4.

yüksektir” demek yanlış olur.

Türkiye’de en fazla üretildiği bölgedir. Ayrıca daha çok bölgede
üretildiği için X ürünü değil, Z ürünü Türkiye şartlarına daha
uyumludur. Bölgelerin ve tarım ürünlerinin hangileri olduğu bilinmediği için yaz kuraklığı ve kış ılıklığı isteklerine ulaşılamaz.
Ancak yalnızca grafiklerdeki verilere göre I. ve II. bölgede her
üç ürünün de ekiminin yapıldığı kesin doğrudur.

(Cevap D)

(Cevap A)
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9.

Test • 4
13.

Her iki dönem en geniş araziler çayır ve meralara ayrılmıştır. Ay-

İntansif (modern) tarım yöntemlerinde birim alandan daha faz-

rıca ekili dikili alanların artışı verilen yıllar arasında en fazla ora-

la ürün alınması yani verimin artması temel hedeftir. Bunun için

na sahiptir. (Yaklaşık iki kat oranda artış var) Ancak ekili-dikili

çeşitli tarım makinelerinin kullanımına, toprağın cinsine uygun

alanların artması, bu yerlerin çayır ve meralardan kazanıldığı an-

gübre kullanımına, sulama ıslah çalışmalarına önem verilmesi

lamına gelmez. Sonuçta verimsiz yerlerde azaldığına göre, bu-

gerekir. Ancak çiftçi sayısının artırılmasının bu çalışmalarda ye-

raları da ekili-dikili arazilere eklenmiş olabilir.

ri yoktur. Nitekim gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe çalışan
nüfus oranı çok düşüktür. Ancak bu durum tarımsal üretimin de

(Cevap C)

az olduğu anlamına gelmemektedir.
(Cevap A)

10.

Eğim ve engebenin fazla olduğu yamaçlarda toprak örtüsü tutunamaz ve erozyona uğrar. Bu tür arazilerde daha ince bir toprak tabakası oluşmuştur. Boğaz vadiler ise dik ve yüksek yamaçlı, derin vadilerdir. Kıyıya paralel uzanan dağları aşmak zorunda kalan akarsular kendilerine birer boğaz vadi açmak zorundadırlar. Bu tür vadilerin de yamaçlarında eğim fazla olmasından dolayı toprak örtüsü sürekli taşınır ve çok ince bir tabakaya sahip olur. Ancak biriktirmenin fazla olduğu akarsu kenar-

14.

gür olduğu alanlarda toprak örtüsü daha kalın bir tabakaya ulaşır.
(Cevap C)

11.

Karadeniz kıyı kesimi boyunca buğday ve pamuk tarımı yapıla-

Zeytin kış ılıklığı isteyen, bu yüzden Akdeniz iklim şartlarına uyum
sağlamış ve Türkiye’deki üretiminde Ege Bölgesi kıyılarının ön-

COĞRAFYA SORU BANKASI

ları, deniz kıyıları (delta) ve ova-plato sahalarında, ormanların

de olduğu bir tarım ürünüdür. Platolar çevresine göre yüksekte
kalmış geniş düzlüklerdir. Bu yerler zeytin değil, buğday ve arpa tarımı için uygun olan yerlerdir. Ayrıca Türkiye’deki en verimli tarım alanları olan delta ovaları ekonomik getirisi yüksek olan
sanayi bitkilerine ayrılmıştır. Pirinç de bol su isteyen bir tarım
ürünü olduğu için akarsu vadisi ve kolları üzerinde yetiştirilir. Karadeniz’deki eğimli yamaçlar da fındık ve çay tarımına uygundur.

maz. Çünkü bu iki ürün olgunlaşma ve hasat döneminde yaz

(Cevap A)

kuraklığı ister. Oysaki Karadeniz kıyı kesimlerinde yaz mevsiminde yağışlar görülür. Hatta bu bölge insanları buğday yetişmediği için mısır unu ve mısır ekmeği tükettiklerinden, aslında
en fazla mısır burada üretilmesine rağmen bölge Türkiye mısır
üretiminde 1. sırada yer almamaktadır. Pirinç ve tütün de bu bölgede yetiştirilen tarım ürünleri arasındadır.
(Cevap A)

15.

Turunç, portakal, greyfurt, mandalina ve limon gibi meyvelere
ülkemizde genel olarak turunçgiller (narenciye) denilmektedir.
Bu ürünlerin genel özelliği ise kış mevsiminde sıcaklığın 0°C’nin

12.

Çukurova denilince akla ilk önce pamuk tarımı gelir. Çukuro-

altına düşmediği iklim koşullarında yetişmesidir. Bu yüzden Tür-

va’da Akdeniz iklimi etkilidir. Yine Kıyı Ege’de yer alan, Gediz Ir-

kiye’de turunçgil üretiminin büyük bölümü Akdeniz Bölgesi kı-

mağı’nın ağız kesimindeki Menemen, Küçük Menderes ırmağı-

yı kesiminde yapılır. Güney Ege kıyılarında ve çok az Rize çev-

nın ağız kesimindeki, Selçuk ve Büyük Menderes ırmağının ağız

resinde de tarımı yapılır. Turunçgiller içerisinde en çok üretilen-

kesimindeki Balat ovalarında Akdeniz iklimi etkilidir ve pamuk

ler ise portakal, mandalina ve limondur. 2010 yılı verilerine gö-

tarımı yaygındır. Hatay’daki Amik Ovası’nda da Akdeniz iklim

re portakal 1.710.500 ton, mandalina 858.700 ton ve limon

şartları görülür. Ancak Konya Ovası’nda karasal ikilim şartları

787.000 ton üretilmiştir. Marmara Bölgesi’nde daha kuzeyde

hüküm sürer. Burada Çukurova’da tarımı yapılan ürünlere rast-

(enlem etkisi) bulunduğu için kış sıcaklıklarının düşük olmasın-

lanmaz.

dan dolayı turunçgil tarımına elverişli değildir.
(Cevap A)

(Cevap C)
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5.

Besin değerinin düşük olması ve çavdar ununun kullanım ala-

Öncelikle her iki yörenin toprak yapısı farklı olabilir. Fakat soru-

nının dar olmasından dolayı, çavdar ülkemizde fazla tercih edil-

daki “kesinlikle” ifadesine göre doğru cevap bu seçenek ola-

meyen bir tahıldır. Ancak diğer tahıllara göre soğuk iklim şartla-

maz. Çünkü toprak yapısı benzer de olabilir. Aslında soruda

rına dayanıklıdır. Türkiye’de son yıllarda sulanabilen tarım alanlarının genişlemesi çavdar vb. pek çok ekonomik değeri düşük
olan tarım ürünlerinin ekim alanını daraltmıştır. Bu durumun en
temel nedeni ise sulamayla birlikte halkın ekonomik getirisi daha yüksek olan tarım ürünlerini tercih etmesidir.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

açıklanan durumun en temel nedeni nem oranıdır. Yörelerinin
ne oranlarının kesinlikle farklı olduğunu sorudaki açıklamaya
göre söyleyebiliriz. Yüz ölçümün, yükseltinin ve akarsu ağının
bu durum üzerinde kesinlik taşıyan bir ifade ile etkili olduklarını
söyleyemeyiz. Çünkü Türkiye’deki ormanların dağılışını belirleyen en temel etken nem oranıdır. Nem oranının fazla olduğu yer-

(Cevap D)

lerde ormanların kendini yenileme süresi daha kısadır.
(Cevap C)

6.

Turunçgil, kış sıcaklığının 0°C’nin altına düşmediği bölgelerde
yetiştirilebilir. Ayrıca bol su ister. Bu sebeple Rize ve çevresinde

2.

yetiştirilebilmektedir. Ancak çay, yıkanmış ve kireçsiz topraklar-

Bu toprakların kalkerli araziler üzerinde ve Akdeniz iklim şartla-

da, yağışın bol olduğu, nemli, bulutlu ve serin ortamlarda yeti-

rında oluştuğu sorudaki açıklamada verilmiştir. Buna göre Ak-

şen bir bitki türüdür. Akdeniz Bölgesi’nde yağış koşullarının el-

deniz ikliminde, özellikle Antalya bölümünde; organik madde

verişsiz olması çay bitkisinin yetiştirilmesini engellemektedir.

bakımından fazla zengin olmayan bu topraklarda genellikle tu-

(Cevap A)

runçgil, bağcılık ve zeytin tarımının yapılmakta olduğu söylene(Cevap D)

3.

COĞRAFYA SORU BANKASI

bilir.

7.

Tütün, çay ve fındık, yetişme döneminde nem ve sıcaklığa ihtiyaç duyduğu için çoğunlukla Karadeniz Bölgesi’nde yetişmektedir. Pamuk; yetişme dönemi olan ilkbaharda bol miktarda su;
gelişme döneminde tabandan sulama; hasat döneminde ise sıcak ve kurak iklim istediğinden ve soğuğa dayanıksız olduğundan çoğunlukla Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilmektedir.
Şeker pancarı; soğuğa dayanıklı olduğu için her bölgede yetiş-

Bu durumun ortaya çıkmasının en önemli nedeni sulamanın ye-

tirilir.

tersiz olmasıdır. Sulama problemi çözülmediği için kurak geçen

(Cevap A)

dönemlerde üretim iyice azalır. Bu da Konya Ovası’nda yürütülen tarımsal faaliyetlerin halen doğal koşullara bağlı olduğunun
göstergesidir.
Türkiye’de nadas tarımının en fazla uygulandığı bölge İç Ana8.

dolu, en az uygulandığı bölge ise Karadeniz’dir.

Türkiye haritasında işaretlenen alanlar Türkiye’de turunçgillerin
yetiştirildiği alanları göstermektedir.

(Cevap A)

GAP ile beraber sulama olanaklarının artmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde pamuk, mısır gibi ürünlerin üretimi
artmış, buğday, mercimek, nohut gibi ürünlerin üretim alanı
azalmıştır.

4.

Bir bölgede sulama olanaklarının artmasıyla birlikte tarımsal ürün
çeşitliliği artar. Daha yüksek gelir getiren endüstri bitkilerinin ekimi artar. Ancak bu yörede canlanan ekonomik faaliyetlerden dolayı bölge dışına göç yaşanması beklenemez.
Türkiye’de GAP, KOP, Yeşilırmak Havzası projesi gibi projeler sayesinde tarımda sulama olanakları artmış ve buna bağ-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

9.

Haşhaş ve buğday daha çok İç Ege’de yetiştirilir. Kıyı Ege’de
ise incir, pamuk ve zeytin yetiştirilir.

lı olarak iklime bağlılık azalmıştır.
(Cevap C)

(Cevap C)
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Test • 5
15.

Fındık yaz mevsiminin serin, kışların ılık ve her mevsimin yağış-

Türkiye’de yürütülen tarım faaliyetlerinin en önemli sorunu su-

lı geçtiği yerlerde yetişir. Bu yüzden fındığın soruda verilen ik-

lamadır. Ancak Doğu Karadeniz’de yağış miktarının fazla olma-

lim bölgesinde yetişmesi beklenemez.

sına bağlı olarak bu problemin yaşandığı söylenemez.
(Cevap B)

Türkiye’de tarımda bilinçsiz ilaçlama nedeniyle yüzlerce hayvan türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunlardan biri de Şanlıurfa ilinin Birecik ilçesine göçmen olarak gelen Kelaynaklardır.
(Cevap C)

11.

Karadeniz Bölgesinde dağların denize bakan yamaçlarında 600
metreye kadar olan kısımlarında yer alan ormanların tamamına
yakını çay, fındık ve mısır tarımı yapmak amacıyla tahrip edilmiştir.
(Cevap D)

16.

l. ürün en çok Marmara’da √ Ayçiçeği
ll. ürün en çok İç Anadolu’da √ Şeker pancarı

12.

Türkiye, pamuk üretiminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilk sırada yer alır. Buna göre, seçeneklerde verilen tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde Ege Bölgesi’nin üretim payı %50’nin
altında ise o pamuktur. I, II, III ve IV. seçeneklerinde verilen tarım ürünlerinde Ege Bölgesi’nin payı %50’nin üzerindedir.
(Cevap E)

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap A)

17.

Pirinç üretimindeki devletin sınırlandırıcı etkisi günümüzde azalmıştır. Pirinç bol su içinde bataklık–çamurlu arazilerde yetiştirilir. Bu yüzden pirinç tarımının yapıldığı alanları artık sulama şartları belirlemektedir.
(Cevap A)

13.

Türkiye’de muz yalnızca Akdeniz’de; çay ve fındık Karadeniz’de
ve Antep fıstığı Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilir. Ancak şeker

18.

pancarının ekim alanı çok geniştir. Her bölgede tarımı yapılır.

Türkiye’de tarım arazileri 1950 yılından sonra makineleşmenin
artmasına bağlı olarak artmıştır. Günümüzde tarım arazileri bir

(Cevap D)

taraftan artarken diğer bir taraftan azalmaktadır. Tarım arazilerinin azalmasında;
• Yerleşme sayısının ve yerleşmelerin kapladığı alanın nüfusun artmasına bağlı olarak artması
• Verimli tarım arazileri üzerinde demir yolu, kara yolu ve havaalanı yapılması
• Erozyonun bilinçsiz sulamanın artmasına bağlı olarak art-

14.

ması

Türkiye’de modern yöntemlerin uygulandığı seracılık ve bahçe

• Bilinçsiz gübreleme ve ilaçlama tarım arazilerinin daralma-

tarımında daha çok sebze (domates, biber vb.) yetiştirilir. Ayrı-

sında etkili olmuştur.

ca diğer seçeneklerde verilen ürünlerin tamamı Türkiye’de daha çok iç kesimlerde yetiştirilir. Modern yöntemler ise daha çok

Heyelan olayları tarım arazilerinin azalmasında fazla etkili değil-

kıyı bölgelerindeki tarım alanlarında uygulanır.

dir.
(Cevap D)

(Cevap B)
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5.

Pamuk tarımı için yaz kuraklığının gerekli olduğu, soruda açık-

Türkiye koşullarına uyum sağlayan tarım ürününün, yetişme ala-

lanmıştır. Oysa ki I numaralı alan Karadeniz kıyısında yer alır. Bu

nı da geniş olmalıdır. Bu yüzden Türkiye’de en yaygın olarak ye-

yerde yazları yağışlı geçer. Bu yüzden pamuk tarımı yapılamaz.

tiştirilen şeker pancarı ve buğdayın Türkiye koşullarına daha

(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6

uyumlu olduğu söylenebilir.
Türkiye’de don olaylarının yaşanması durumunda tarımda
en fazla zararın yaşanacağı bölge Akdeniz’dir. Akdeniz de
yetiştirilen tarım ürünleri düşük sıcaklıklara dayanıklı değildir.
(Cevap B)

2.

Tarımda sulamaya ihtiyaç yaz aylarında artar. Seracılık faaliyetleri ise kış aylarında yapılır. Seralarda üretilen bütün ürünler sulama ile yetiştirilir. Bu nedenle seracılık sulama ihtiyacını artırır.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap D)

3.

6.

Türkiye’de buğday tarımı Doğu Karadeniz Bölümü, Erzurum–
Kars Bölümü gibi yaz mevsiminin yağışlı geçtiği alanlarda yapılamaz. Bunun dışında her yerde tarımı yapılabilir. Fakat kıyı bölgelerimizde ekonomik getirisi yüksek ürünler tercih edildiğinden buğday ekilmez. İç Anadolu’da ilkbahar döneminin yağışlı, yaz döneminin kurak geçmesi ve sulama koşullarının yeterince gelişmemesinden dolayı bu bölgede buğday tarımı yapılmaktadır. D şıkkında verilen sulama olanaklarının gelişmesinin buğday tarımının yapılmasında etkisi azdır. Çünkü bu olanakların

Grafikte şeker pancarının ekim alanları değil, üretim miktarı gös-

gelişmesinden önce de bölgede buğday üretimi yaygın idi.

terilmiştir. Bu yüzden en geniş ekim alanları İç Anadolu Bölge-

(Cevap D)

si’ndedir demek yanlış olur. Örneğin, bir bölgede dar bir alan
ekilebilir, ancak toprak, iklim ve tarım yöntemleri farklı olduğundan daha yüksek üretim olabilir.

4.

Zeytin; Akdeniz ikliminin karakteristik tarım ürünüdür. Yazların
sıcak ve kurak; kışların ılık ve yağışlı geçmesinden hoşlanır. Sorudaki iklim grafiği karasal iklime aittir. Kış sıcaklıkları 0°C’nin altına düşmektedir. Bu yüzden bu yörede zeytin tarımı yapılamaz.
Türkiye’de ve Dünya’da incir üretiminin en fazla olduğu il Aydın’dır. Bu nedenle inciriyle bilinen ilimiz Aydın’dır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

7.

Artvin’de yer şekilleri engebeli olduğu için makine kullanımı azdır. Bu yüzden Artvin’den yapılan göçlerin nedenleri arasında
tarımda makineleşme gösterilemez.
Türkiye’de tarımda makine kullanımının yeterince gelişmemesinde (en az Karadeniz Bölgesi) en önemli faktör yer şekillerinin engebeli olmasıdır.

(Cevap A)

(Cevap E)
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11.

Grafikteki veriler incelendiğinde en geniş ekim alanlarının tahıl

Türkiye haritasında batıdan doğuya doğru gidildikçe, yani İç
Anadolu ve Doğu Anadolu’da tütüne daha az rastlanır.

(buğday, arpa, mısır) grubuna ait olduğu görülür. Bu grafikte
yalnızca tarım ürünlerinin ekim alanına ulaşılabilir. Yani çalışan

(Cevap B)

çiftçi nüfus, elde edilen gelir, üretim miktarı vb. sonuçlara bu
grafikten yararlanarak ulaşılamaz.
Türkiye’de buğday üretiminin en fazla olduğu il Konya’dır.
Bu nedenle buğday ambarı olarak bilinen ilimiz Konya’dır.
(Cevap C)

9.

Verim; birim alandan alınan ürün miktarıdır. Buna göre ekim alanının en geniş olduğu III numaralı dönemde üretimin az olması
bu dönemde verimin düşük olduğu anlamına gelir.
Formül ile gösterirsek;
Üretim Miktarı

COĞRAFYA SORU BANKASI

Verim =

Ekim Alanı

Yıllara göre verimi hesaplayalım.
3.000
I. Yıl Verim =
= 1,5
2.000
II. Yıl Verim =
III. Yıl Verim =
IV. Yıl Verim =

3.500
2.300
3.500
5.000
3.700
2.800

= 1,52
= 0,7

12.

Verim, birim alandan alınan ürün miktarıdır. Bu yüzden en az
ekim alanı olmasına rağmen üretim miktarının fazla olduğu V
numaralı üründe verimin daha yüksek olduğu söylenebilir.
(Cevap E)

= 1,32

4.000

= 4,16
1.200
III. yılın verimi 0,7 ile en düşük, V. yılın verimi ise 4,16 ise en yükV. Yıl Verim =

sek seviyededir.
(Cevap C)

13.
10.

X ürünü, Karadeniz iklim şartlarında (II numaralı yer),

Haşhaş, kenevir ve anason uyuşturucu yapımında kullanıldığı

Y ürünü Akdeniz iklim şartlarında (III numaralı yer),

için, pirinç ise sıtma hastalığına neden olduğu için devletin kontrolündedir. Ancak ayçiçeği üzerinde devletin böyle bir kontrolü

Z ürünü step (bozkır) iklim şartlarında (I numaralı yer) daha iyi yetişir.

söz konusu değildir.

Bu şartlar ise C seçeneğinde doğru sıralanmıştır.
(Cevap E)

(Cevap C)
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Tarımda üretimi artırmada etkili olan faktörler şunlardır: Sulama,

simdeki tarım alanlarında zaten sulama sıkıntısı yaşanmaz. Bu

Gübreleme, İlaçlama, İklime uygun ekim yapma, Toprağa uy-

yüzden Türkiye genelinde sulama sorunu çözülse bile fındık ta-

gun ürün ekme, Sulamayı zamanında yapma, Toprak analizi, Zi-

rımında artış fazla olmaz.
(Cevap A)

2.

5.

Türkiye’de fındık tarımı Karadeniz kıyı kesiminde yapılır. Bu ke-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7

rai mücadele, Tohum ıslahı, Makineleşme ve Çiftçinin eğitilmesidir. Anız yakma tarımsal verimi azaltır.

(Cevap D)

Haritalarda gösterilen I. ürün iç bölgelerimizde, II. ürün ise Akdeniz kıyılarında yoğunlaşmıştır. Bu iki bölgenin kış sıcaklığı, yağış
miktarı ve toprak örtüleri farklıdır. Ortak olan bir tek özellik vardır,

6.

o da yaz kuraklığıdır.

Şeker pancarı kıyılarda fazla yetiştirilmez. Daha çok iç bölgelerdeki sulanabilen alanlarda yetiştirilir. Kış mevsimi ise bu alanlarda soğuk geçer. Dolayısıyla şeker pancarının kış ılıklığı istediği

Türkiye’de bölgeler arasında iklimin farklı olması yetiştirilen
tarım ürünlerininde farklı olmasını sağlamıştır. Bu duruma
bağlı olarak bölgeler arasında ticaret gelişmiştir.

söylenemez.
(Cevap E)
COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap B)

3.

Zeytin tarımı yapılabilmesi için gerekli olan en temel şart kış mev7.

siminin ılık geçmesidir. Haritada taralı olarak gösterilen alanla-

Tarımda makine kullanımının yaygın olabilmesi için tarım alanla-

rın toprak yapısı, dağların uzanışı, ulaşım şartları vb. özellikleri

rının geniş yüz ölçüme sahip olması, yer şekillerinin düz–sade ol-

farklıdır. Bu yerlerde zeytin tarımına imkân veren ortak özellik

ması gerekir. Bu yüzden Konya ve Şanlıurfa’da makine kullanımı

ise kışların ılıklığıdır.

daha yaygındır.
(Cevap D)

4.

Seracılıkta, kış mevsiminde (yakıt) ısıtma giderlerinin olması maliyeti artırır. Kıyıda yer almasına rağmen Bursa kentinde sıcaklıklar diğerlerine oranla daha düşüktür. Çünkü Bursa diğerlerine göre en kuzeydedir. Bu durum sıcaklıkların düşmesine, üre-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

8.

Türkiye’de kış sıcaklıklarının 10°C’nin üzerinde ve yıllık yağışın
2000 mm nin üzerinde olduğu iklim tipleri dar alanlarda etkilidir.
Ancak Türkiye genelinde yazları sıcak ve kurak geçer. Buna göre, Türkiye’de en geniş alanlarda II. ürün yetiştirilir.

tim maliyetinin artmasına neden olur.

(Cevap B)

(Cevap A)
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13.

Ülkemizde ayçiçeği ve pirinç en fazla Ergene Havzası’nda ye-

Seçenekler arasında yer alan; Turunçgil, Muz, Çay ve Zeytin ik-

tiştirilir. Ülkemizde ayçiçeği üretimi sanayide ham madde ola-

lim seçiciliği fazla olan tarım ürünleridir. Bu ürünlere Türkiye’de

rak kullanılması nedeniyle giderek yaygınlaşmaktadır.

çok dar bir alanda rastlanır. Ancak elma soğuğa dayanıklı bir
meyvedir. Bu yüzden Türkiye’de elma tarımı diğerlerine oranla

(Cevap A)

daha geniş alan kaplar.
(Cevap A)

10.

Hasat zamanında mevsimlik işçi göçünün yöneldiği yerler, tarım faaliyetlerinde makine kullanımının yaygın olmadığı yerlerdir. Buna göre, seçeneklerdeki tarım ürünleri arasında, hasat iş-

14.

lemleri sırasında en çok işçiye ihtiyaç duyulan fındıktır.

Çay, Türkiye’de yalnızca Karadeniz kıyı kesiminde yetiştirilir.
Çünkü çay tarımı için her mevsim bol ve düzenli yağış gerekir.

Türkiye’de tarımda insan gücüne en fazla ihtiyaç duyulan

Buna göre yaz mevsimi kurak geçen Antalya ve Mersin yörele-

bölge Karadeniz’dir.

rinde çay tarımı yapılamaz.
(Cevap B)

11.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap A)

• Düşük sıcaklık
• Engebeli–taşlı arazi
• Sık–gür orman alanları
• Ortalama yükseltinin fazla olduğu alanlar
gibi Türkiye’de tarım yapılamayan yerler; doğal faktörlere bağ-

15.

lıdır.

Ülkemizde elma, patates, buğday, arpa, yeşil mercimek, nohut,
çavdar, yulaf üretiminde İç Anadolu ilk sırada yer alır.

Ancak yerleşim alanlarının genişlemesi, insan faaliyetlerine bağ-

(Cevap C)

lı olduğundan doğal değil beşeri faktör olarak kabul edilir.
(Cevap D)

12.

Harita incelendiğinde; güney kıyılarımızda çay ve fındık tarımının, Trakya Yarımadası’nda zeytin tarımının, Karadeniz kıyılarında ayçiçeği tarımının yaygın olduğu söylenemez. Tarım alanla16.

rındaki en büyük pay ise turunçgillere değil, tahıl ve şeker pan-

Tablo incelendiğinde diğer hayvan türlerinin sayısının yılların

carına aittir. Buna göre, ulaşılabilecek tek doğru sonuç; İç Ana-

hepsinde en az olduğuna ulaşılır. Bu tabloda hayvan sayıları ve

dolu Bölgesi’nde tahıl ve şeker pancarı tarımının yaygın oldu-

yıllara göre değişimleri verilmiştir. Et–süt veriminden bahsedile-

ğudur.

mez.
(Cevap C)

(Cevap D)
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5.

Günümüzde tüm Dünya ülkeleri ekonomik büyüme ve kalkın-

Türkiye’deki tahıl ekim alanlarında genelde modern yöntemle-

ma bakımından büyük çaba gösterirler. Bu amaçla bir yanda

rin uygulandığı söylenemez. Bu yüzden tahıl üretimi doğal ko-

sanayileşmeye diğer yandan da artan nüfuslarını besleyebilmek

şullara bağlı olarak yıllara göre dalgalanmalar gösterir. Örneğin

için tarıma da büyük önem vermektedirler. Hızla artan Dünya
nüfusu, tarımı stratejik bir ekonomik sektör hâline getirmiştir. Bu
nedenle günümüz Türkiye’sinde de mevcut tarım alanlarından
en yüksek veriminin alınması zorunlu olmuştur. Ancak bu çalışmaların Türkiye’de tarımda çalışanların oranını artırmaya yönelik olduğu söylenemez. Çünkü modern tarımda makine kullanı-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 8

ilkbahar yağışlarının bol ve yeterli olduğu yıllarda verim artar.
Kurak geçen yıllarda ise azalır.
(Cevap A)

mı yaygın olduğundan tarımda çalışan nüfus oranı daha az olur.
(Cevap B)

2.

Mısır yetişme döneminde bol su ve sıcaklık isteyen bir tarım ürü-

6.

nüdür. Ülkemizde sadece yağışların düzenli olduğu yerlerde do-

olduğu, 2007–2009 yılındaki ekim alanlarının yakın olduğu bil-

ğal şartlarda yetiştirilir. Ülkemizde sadece Karadeniz Bölgesi’n-

gilerine ulaşılabilir. Aynı zamanda 2013 yılında ekim alanı en dar

de düzenli rejimli yağışlar görülür. Yağışların düzenli rejimli ol-

olmasına rağmen üretimin fazla olduğu verimin yüksek olduğu-

duğu yerlerde su kaynakları fazladır.

nu doğrular. 2011 yılında üretim en azdır. Ayrıca 2011 yılında ve-

Karadeniz Bölgesi Türkiye mısır üretiminde 2. sırada yer alır.

rim de en azdır. Bu yüzden 2009 yılında verimin az olduğu yo-

Fakat bölgede üretilen mısırın ticari değeri çok azdır. Bu du(Cevap D)

3.

rumu yanlış olur.
COĞRAFYA SORU BANKASI

rumun nedeni mısırın temel besin maddesi olmasıdır.

Grafikteki veriler incelendiğinde, 2008 yılında üretimin en fazla

(Cevap E)

7.

Türkiye’de tarım arazilerinin artmasının sebepleri şunlardır:
• Nüfus artışı,

Tabloda GAP’ın uygulandığı alanlardaki toplam nüfusun kentle-

• Modern tarım (intansif) yöntemleri,

re göre oransal dağılışı gösterilmiştir. Kentlerin yüz ölçümleriy2

• Tarıma dayalı endüstrinin gelişmesi ve tarıma dayalı ham

le ilgili tabloda bir bilgi yoktur. Dolayısıyla Adıyaman’daki km ’ye

madde ihtiyacının artması,

düşen nüfusun Batman’da fazla olacağı söylenemez.

• Tarım ürünlerinden ekonomik getirisi fazla olanların ekimle-

(Cevap B)

rinin artmasıdır.
Tarım arazileri toplulaştırma çalışmaları yapılmış ancak pek başarılı olmamıştır. Çünkü miras yoluyla toprak bölünmeleri fazladır.
(Cevap D)

Türkiye’de (örneğin haşhaş) bazı tarım ürünlerinin üretimi devletin özel iznine ve kontrolüne bağlıdır. Bu durumun yer şekillerinde ortalama yükselti ve engebe ile ilgisi yoktur. Ancak yükselti artışı nedeniyle özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki tarım
ürünlerinin olgunlaşma süresi uzar. Bu durum bölgede hasat
zamanını geciktirir. Ayrıca engebe, tarım alanları genelinde makine kullanımının istenilen düzeye çıkmasına engel olmuş ve
çok geniş alanları erozyon tehlikesine maruz bırakmıştır.
Çay, pirinç, fındık, kayısı gibi tarım ürünlerinin üretiminde insan gücüne ihtiyaç fazladır.
Arpa ve buğday gibi tarım ürünlerinin üretiminde ise insan

KAPLAN AKADEMİ

4.

8.

Bir ürünün Türkiye içindeki yetişme alanı ne kadar genişse Türkiye koşullarına o kadar uyumlu demektir. Buna göre tablodaki
II. ürün hemen her bölgede yetiştiği için Türkiye koşullarına daha uyumludur.

gücüne ihtiyaç azdır.
(Cevap A)

(Cevap B)
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9.

Test • 8
12.

Tablodaki verilere göre en geniş ekim alanları ayçiçeğine aittir.
Ancak 2014 yılında ayçiçeği üretim miktarı azalmıştır. Buna gö-

Doğal ortamda gerçekleştirildiği için tarım ve hayvancılık faaliyetleri doğal koşullardan doğrudan etkilenirler.

re söz konusu yılda ayçiçeği tarımında verim artışı olduğu söy-

(Cevap C)

lenemez.
(Cevap B)

10.

Aslında Türkiye’de orman alanları ile meralar da tahrip edilerek
tarım alanına dönüştürülmektedir. Ancak bu durum sulama yayrak bir yörede, sulama yaygınlaşınca, daha önceden su sıkıntısından dolayı boş bırakılan tarım alanları olan nadasa ayrılan
araziler, ilk önce ekilmeye başlanacak ve yüz ölçümleri daralacaktır.
Akdeniz Bölgesi Türkiye mısır üretiminde ilk sırada yer alır.
Bu durumun en önemli nedeni bölgede sulama olanaklarının elverişli olmasıdır.
(Cevap E)

COĞRAFYA SORU BANKASI

gınlaşınca değil, her zaman yaşanan bir olaydır. Buna bağlı ola13.

Türkiye’deki tarım alanlarında en büyük pay tahıllara ayrılmıştır.
Çünkü tahıllar (buğday–arpa) temel besin maddesidir. Ayrıca
karasal iklim şartlarına uyum sağlamıştır. Türkiye’de de en geniş alanlarda karasal iklim şartları yaşandığından tahıl ekim alanı geniştir.
Türkiye’de üretim alanı en geniş olan tarım ürünü buğdaydır. Buğday sadece Doğu Karadeniz kıyılarında yetiştirilemez.
(Cevap A)

11.

Mercimek kurak iklim şartlarına uyum sağlamıştır. Bu durum sorudaki açıklamada belirtilmiştir Buna göre en kurak bölgemiz
olan Güneydoğu Anadolu kırmızı mercimek üretiminde birincidir.
Türkiye’de son yıllarda önem kazanmaya başlayan tarımsal
yöntemlerden biri olan organik tarım; kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve
sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik Tarım zaman zaman Ekolojik Tarım, Biyolojik Tarım gibi ifadelerle de anılmaktadır. Ekolojik tarım amacı; toprak ve su kaynakları ile
14.

havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını

Buğday tarımında üretimin iyi olabilmesi için yağış dönemi çok

korumaktadır. Bu yöntemde asıl amacın birim alandan daha

önemlidir. En uygun olanı ise ilkbaharın yağışlı, yaz aylarının ku-

çok ürün, yani yüksek verim olmadığı söylenebilir.

rak geçmesidir. Eğer ilkbaharda yağış az, yaz mevsiminde fazla olursa üretim miktarı önemli ölçüde azalır.

(Cevap C)

(Cevap E)
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5.

Tabloda, ekili dikili alanların yüz ölçümü gösterilmemiştir. Tab-

iç kesimlerde yetiştirilir. Akdeniz ve Ege kıyılarında; daha yük-

ölçümüne olan oranlarının gösterildiği anlaşılır. Bu yüzden “en

sek gelir getiren ürünlere ayrılmasından dolayı, Karadeniz kıyı-

geniş ekili dikili alanlar Marmara’dadır” demek yanlış olur.
(Cevap A)

larında da iklim şartlarından dolayı bu ürünün tarımı yapılmaz.
Karadeniz kıyılarında artan yağış miktarı, şeker pancarının bünyesindeki şeker oranını düşürecektir.
(Cevap C)

6.
2.

vin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon ille-

Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde yetiştirilir. Bu yerlerde;

rini kapsamaktadır. Topografya şartlarının elverişsiz olmasına

yaz mevsimi uzun sürer, don olayları ender görülür, yıllık ortala-

bağlı olarak ulaşımın gelişmemesi Doğu Karadeniz ekonomisi-

ma sıcaklık değerleri yüksektir, doğal bitki örtüsü de makidir.

ni olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Ay-

Ancak yıllık toplam yağış miktarı 200 mm‘nin altında değil, or-

rıca dağınık yerleşmelere hizmetlerin ulaştırılması çok zor olan

talama 1000 mm civarındadır.

bir durumdur. Bu projenin temel amaçları arasında sulama ile
kıyı kesimlerde değil iç kesimlerde ürün çeşitliliğinin artırılması
bulunur. Zaten kıyı kesimlerde yağışların bol ve düzenli olması

COĞRAFYA SORU BANKASI

Cumhuriyetin ilanından itibaren günümüze kadar Türkiye’de pamuk ekim alanları ve üretim miktarı sürekli artmıştır. Bu durum

sulama sıkıntısı yaşanmasına neden olmaz.
(Cevap A)

7.

üzerinde en etkili olan faktör, pamuğun bir endüstri bitkisi olma-

Türkiye’de yürütülen tarım faaliyetleri büyük ölçüde iklim şartlarına bağlıdır. İklim şartları ise; yağış rejimi, yağış miktarı, sıcak-

sı, değerinin artmasıdır. Ancak pamuğun yetişme döneminde

lık ve bakı koşulları, denizellik gibi özelliklerin sonucunda orta-

30°–35°C sıcaklık istemesi, yetişme şartıdır. Bu şart üzerinde

ya çıkar. Aslında toprak özelliği de Türkiye’de yürütülen tarım

cumhuriyetten itibaren bir değişiklik yoktur.

faaliyetlerini belirler. Ancak bu durum, diğerlerine oranla daha

Pamuk hasat döneminde kuraklık ister. Bu nedenle pamuk

az etkilidir. Sonuçta toprak özelliği, bir yerde etkili olan iklim şart-

Doğu Karadeniz kıyılarında yetiştirilemez.

larının nedeni değil sonucudur.
(Cevap E)

(Cevap B)

Zeytin ağacı, devirli üretim özelliğine sahiptir. Yani bir yıl çok fazla ürün verirken ertesi yıl çok az ürün verir. Bu durum, yıllara göre üretim miktarının dalgalanmalar göstermesine neden olur.
2015 yılında ağaç sayısı az iken üretimin en fazla olması, verimin bu yıl en yüksek olduğu anlamına gelir. Ancak zeytin üretiminin az olduğu yılda (2016) üretim miktarı 86 milyon değil yaklaşık 290.000 bin tondur. Bu yıl 86 milyon olan ise ağaç sayısı-

KAPLAN AKADEMİ

4.

Bu proje DPT tarafından 1999-2000 yıllarında planlanmıştır. Art-

Türkiye’de zeytin, turunçgil ve incir gibi tarım ürünleri özellikle

(Cevap D)

3.

Şeker pancarı, Türkiye’de karasal iklimin etkili olduğu daha çok

lodaki veriler dikkatle incelenirse ekili dikili alanların bölge yüz
KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 9

dır.

8.

Sorudaki açıklamaya göre; çiftçinin yaşadığı yerde alüvyal toprak örtüsü ile kaplı bir ova bulunmaktadır. Ayrıca kış mevsiminin ılık geçmesine bağlı olarak yıl içinde birden fazla ürün alınabilmesine göre bu yerin Akdeniz kıyısında bulunma olasılığı yüksektir. Ayrıca yüksek yerlerde kıl keçisinin yetiştirilmesi bu yerin
Akdeniz Bölgesi’nde yer aldığının bir başka kanıtıdır. Sonuç olarak, bu soruda geçen çiftçinin yaşadığı yer büyük bir olasılıkla
Çukurova’dır.
(Cevap E)

(Cevap D)
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9.

Test • 9
12.

Ülkemizde orman tahribinde:

Türkiye’de çayın tek yetiştirildiği ve taş kömürünün tek çıkarıldığı (%100) bölge Karadeniz’dir. Bu grafikler Türkiye’nin en faz-

• Tarım alanı açma gayreti nedeniyle ormanlarımız azalmak-

la yağış alan bölgesi olan Karadeniz’e aittir. Ancak bölgede hal-

tadır.

kın %24’ünün geçimini ormancılıkla sağladığı söylenemez, çün-

• Yangınlar, özellikle güney kesimlerimizde orman alanlarımı-

kü bu grafik, Türkiye’deki ormanların %24’ünün Karadeniz’de

zı azaltmaktadır.

yer aldığı anlamına gelir.

• Yakacak odun temin etme, sanayi ve diğer başka sebepler-

(Cevap B)

le yapılan kaçak kesimler orman varlığımızı giderek daraltmaktadır.
• Özellikle Akdeniz Bölgemiz’de kıl keçilerinin tahribi sonucu
ormanlarımız zarar görmektedir.
Ülkemizde heyelan olayı tabi bir afet olarak yukarıda sayılan etkenlerin oluş sıklığına göre daha az meydana gelmektedir. Bu
nedenle ormana verdiği zarar diğerlerine göre daha azdır. Orman örtüsü beşeri faaliyetlerin verdiği zararlar daha fazladır. Oysa ki heyelan bir doğa olayıdır.
Ülkemiz orman varlığının bölgelere göre dağılım sıralaması
şöyledir:
Karadeniz Bölgesi 1. sırada, Akdeniz Bölgesi 2. sırada, Ege Bölgesi 3. sırada, Marmara Bölgesi 4. sırada, Doğu Anadolu Bölgesi 5. sırada, İç Anadolu Bölgesi 6. sırada ve Güneydoğu Anadolu 7. sırada yer alır.

13.

Ağaçlandırma çalışmaları doğal dengenin korunması adına olumlu bir gelişmedir. Nöbetleşe ekim ve nadasa bırakma ise tarım
faaliyetlerinde uygulanan çeşitli yöntemlerdir. Ancak kimyasal
ilaç kullanmak hem toprağı, hem suyu hem de besinleri kirleterek çevreye ve doğal dengeye büyük zarar verir.
(Cevap D)

10.

Şeker pancarı Türkiye’de şeker endüstrisinin ham maddesidir.
Ancak şeker pancarı olgunlaşma döneminde bol su istemez.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap D)

Bünyesindeki şeker oranı düşer. Karadeniz kıyıları bol yağışlı olduğundan şeker pancarı yetiştirilemez.
(Cevap C)

14.

Şeker pancarı iç bölgelerin tarımsal hayatında yoğun olarak yer
tutar. Bunun nedeni kıyı bölgelerimizde ekonomik geliri daha
fazla olan ürünlerin tarımının yapılmasıdır.
(Cevap C)

15.
11.

Nadas toprağın belirli bir süre ekilmeden boş bırakılmasıdır. Ge-

Endüstri bitkileri, bir fabrikada ham madde olma niteliği taşır.

nellikle yağış miktarının yeterli olmadığı yerlerde yaygındır. Na-

Bu yüzden ekonomik değerleri yüksektir. Bu yüzden birim alan-

das yöntemi tarımsal üretimin artışını sağlamaz. Gübreleme, su-

dan daha çok ürün almak ve dolayısıyla daha fazla para kazan-

lama, makine kullanımı, tohum ıslahı, toprağa ve iklime uygun

mak isteyen çiftçiler özellikle endüstri bitkilerinin ekim alanların-

ekim yapma gibi uygulamalar üretimde artışı sağlayan etken-

da modern tarım yöntemleri uygular.

lerdir.
(Cevap D)

(Cevap A)
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5.

Ülkemizde ekim alanı ve üretimi devlet kontrolünde olan ürün-

Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovaları

lerin ekim alanı daha dardır. Söz konusu ürünler, haşhaş ve ke-

verimli alüvyal sahalar olmaları ve ikliminde elverişli olması gibi

nevir, gibi ürünlerdir. Buna göre, öncüllerde yer alan haşhaş ve

nedenlerden dolayı tarımsal etkinliklerin yoğun olarak yapıldığı

kenevir bitkilerinin ekim alanları diğerlerine göre daha dardır.
Ekim Alanı Geniş Olan Ta-

Ekim Alanları Dar Olan Ta-

rım Ürünleri

rım Ürünleri

patates, ayçiçeği, pamuk,

haşhaş, kenevir, keten,

buğday, arpa, şeker panca-

çay, muz, incir, antep fıstığı,

rı, elma, mercimek, nohut,

fındık, susam, kivi

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 10

yerlerdir. Buralarda nüfusun yoğun olması, tarımsal etkinliklerin
yoğun olarak yapılmasının nedeni değil, sonucu olarak ortaya
çıkmıştır.
(Cevap B)

üzüm
(Cevap E)

6.

Grafiğe göre en fazla pamuk üretimine sahip bölge Güneydoğu Anadolu’dur. Oysa yüz ölçümü en küçük bölgemiz yine Güneydoğu’dur. Bu durumda “D” seçeneğinde pamuk üretiminin

min etkili olduğu yerlerdir. Bu iklim tipinde günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazla, mekanik parçalanma çok, yıllık yağış miktarı azdır. Bu nedenle çok yağış isteyen, çay, fındık gibi ürünler bu iklim ve bitki örtüsünün yaygın olduğu yerlerde yetişemez.
(Cevap B)

3.

bölge yüz ölçümüyle orantılı olduğu söylenemez.

Bozkır (step) bitki örtüsünün yaygın olduğu yerler karasal ikli-

(Cevap D)
COĞRAFYA SORU BANKASI

2.

7.

Haritada I numara ile gösterilen yer Edremit Körfezi’dir. Yöre,

I. yörenin iklimi Karadeniz iklimidir. Bu nedenle en uygun tarım

haritada işaretli yerler arasında en fazla zeytin üretimine sahip-

ürünü çaydır.

tir.

II. yörenin iklimi Akdeniz iklimidir. En uygun ürün pamuktur.
(Cevap A)

Yağışın fazla olduğu yerlerde toprakta yıkanma fazla olur.
Toprakta yıkanmanın fazla olduğu yörelerde toprakta tuz az
olur. Çay tuz miktarı az olan topraklarda yetişir. Buna göre
Doğu Karadeniz kıyılarındaki tarım alanlarında tuz azdır.

4.

Yaz

Sonbahar

Kış

Yaz

Kış

Sonbahar

Dicle

Grafiklerden de anlaşılabileceği gibi en fazla yağışını yazın alan
Erzurum-Kars ile en fazla yağışını sonbaharda alan Doğu Karadeniz Bölümü’nde söz konusu tarım ürününü yetiştirmek zor-

KAPLAN AKADEMİ

Doğu Karadeniz

İlkbahar

Erzurum-Kars

Sonbahar

İlkb.

Yaz

Kış

Konya

İlkbahar

Sonbahar

Yaz

Kış

İlkbahar

(Cevap A)

dur.

8.

Grafikten çıkarılabilecek yargı, verilen tüm yıllar boyunca buğday ile arpa üretiminde aynı yıllarda aynı yönde değişme olduğudur.
(Cevap A)

(Cevap D)
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9.

Test • 10
12.

Seracılığın en çok geliştiği bölüm Antalya Bölümü’dür. Bu bö-

Turunçgiller (portakal, limon, mandalina, greyfurt, turunç) kış

lümde ise en çok Antalya seracılığın geliştiği ildir. Antalya’da kış-

soğuklarına karşı hassas ve en çok Akdeniz Bölgesi’nde yeti-

lar ılık geçer. Bu nedenle seralarda ısınma maliyetleri düşüktür.

şen bir ürün grubudur. Üretiminde Akdeniz ve Ege önde gelir.

Isınma maliyetlerinin düşük olmasına bağlı olarak ülkemizde se-

Bu nedenle tarımı yalnızca Akdeniz Bölgesi’nde yapılmaz. Önem-

racılık en fazla Antalya’da gelişmiştir.

li ihraç ürünlerimiz arasında yer alır. Portakal, mandalina en çok
üretilen turunçgil türleridir. Dünya üretiminde İspanya, İsrail gi-

(Cevap B)

bi ülkeler önde gelmektedir.
(Cevap C)

13.
10.

Çukurova, Akdeniz Bölgesi’nde Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin
taşıdıkları alüvyal malzemeyi denizde biriktirmeleri sonucu oluş-

Tarımsal üretimin artışında,

muş, oldukça verimli olma özelliğine sahip delta ovamızdır. Çukurova’nın bulunduğu bölgede Akdeniz iklimi görülür ve bu ik-

COĞRAFYA SORU BANKASI

• gübre kullanımının yaygınlaşması,
• zirai mücadele,
• sulama imkânlarının gelişmesi ,
• uygun tohum ve fidan ekimi yapılması,
• kredi faizlerinin düşmesi,
• çiftçinin eğitimi,
gibi faktörler sayılabilir.

lim tipinde kışlar ılık geçer. Bu nedenle seracılık daha çok gelişmiştir. Sulama olanaklarının gelişmişliği ve birden fazla ürünlerin de ekimi Çukurova’da yaygındır.
Konya Ovası İç Anadolu Bölgesi’nin Konya Bölümü’nde yer alan,
tektonik oluşumlu geniş bir ovamızdır. Karasal iklimin etkisinde
olduğu için yıllık yağış miktarı azdır. Ülkemizde tahıl tarımının en
yaygın yapıldığı ovaların başında gelir. Yağış azlığından dolayı

Tarımsal nüfus yoğunluğunun kıyı kesimlerde daha yoğun ol-

nadas yöntemi de uygulanır.

ması tarımda çalışan nüfusun fazla olmasıyla ilgilidir.

Buna göre, özellikleri verilen ovalarla ilgili yapılan karşılaştırmalardan doğru olanı, aynı tarihte ekilen buğday Çukurova’da da-

(Cevap E)

ha erken hasat edilir yargısıdır. Çünkü Çukurova’nın sıcaklık değerleri daha elverişlidir.
(Cevap E)

11.

Çarpık kentleşme, çevresel kirlilik, tarım uygulamalarındaki yan-

14.

lışlıklar, erozyon, sanayi atıkları, amaç dışı yapılan etkinlikler ta-

I numaralı Trakya’da en çok yetiştirilen ürün ayçiçeğidir.

rım alanlarının azalmasına yol açmaktadır. Yer altı kaynaklarının

II numaralı Konya Ovası’nda buğday,

işletilmesi de tarım alanlarının niteliklerinin bozulmasına yol aça-

III numaralı Çarşamba Ovası ve çevresinde ise tütün tarımı ya-

bilir ancak bu etki diğerlerine göre daha sınırlı kalmaktadır.

pılır.
(Cevap A)

(Cevap D)
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Denizli’de Akdeniz iklimi, Niğde’de karasal iklim etkilidir. İklim

gesi’ne ait haritada IV numaralı Rize ve çevresinde her mevsim

farklılığı, yükseltilerinin farklı olması, yıllık yağış miktarları, top-

yağış oluşumu nedeniyle buğday üretimi yapmak diğerlerinden

rak türleri, yıllık sıcaklıkları bu iki il merkezinde yetiştirilen tarım

daha zordur.
(Cevap D)

2.

6.

Buğday olgunlaşma döneminde yağış istemez. Karadeniz Böl-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 11

ürünlerinin farklı olmasına yol açmıştır. Tarım alanlarındaki genişliklerinin farklılığı ürün farklılığında etkili değildir.
(Cevap A)

Tarımda verimi artırıcı etkenlerden biri olarak kabul ettiğimiz makineleşme, yüzey şekillerinin sade ya da düz bir yapıya sahip
olduğu sahalarda etkin olarak kullanabilmektedir. Konya Ovası,
Çukurova, Trakya, Ege’nin graben ovaları düzlük yapıda olmaları nedeniyle makineleşmenin yaygın olduğu yerlerdir. Buna

7.

Kurak ve yarı kurak sahalarda tarımda sulama için daha çok ge-

karşın sarp, dağlık ve engebeli sahalarda bu durum son dere-

reksinim duyulur. Haritada işaretli alanlardan IV ve V numaralı

ce kısıtlıdır. Doğu Karadeniz, Hakkâri Bölümü, Toroslar engebe-

yerler sulamaya daha fazla gereksinim duyar. Çünkü buralarda

li yapısı nedeniyle tarımda makineleşmenin çok sınırlı olduğu

yıllık yağış miktarı az ve buharlaşma fazladır.

yerlerdir. Buna göre, haritada işaretli II ve III numara ile göste-

(Cevap E)

ren Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları’ndan olan Küre dağlık
sahasında tarım için makine kullanımı oldukça sınırlıdır.

3.

Soru kökünde kışın ılık ve yağışlı, yazın sıcak ve kurak özellik
isteyen ürün, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde daha kolay
yetiştirilebilir. Bu durumda Mersin ve Muğla doğru yanıtı teşkil
eder.
(Cevap B)

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap C)

8.

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde buğday, üzüm,
mercimek, elma, arpa gibi tarım ürünleri yaygın olarak yetiştirilir. Tütün İç Anadolu Bölgesi’nde çok az, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde ise yaygın olarak yetiştirilir.
(Cevap B)

9.

Makineleşme: Tarımsal faaliyetlerin gelişmiş araç ve gereçlerle
yapılmasıdır. Tarımda makineleşmenin yaygınlaşmasına bağlı
olarak;

4.

Türkiye incir, fındık, üzüm gibi ürünlerin üretiminde Dünya’da

• tarımda çalışan kişi sayısı azalmış,

1.dir. Ülkemizde incir en fazla Aydın, üzüm İzmir, fındık ise Do-

• hasat süresi kısalmış,

ğu Karadeniz’den sağlanır.

• hasat sırasında ürün kaybı azalmış,

(Cevap A)

• kırdan kente göçler artmış,
• işsiz sayısı artmış,
• verim artmış,

• tarımsal üretim artmıştır.

5.

Çay, her mevsim yağış isteyen bir üründür. Bu nedenle yağışa
ve suya gereksinim duyan. Fındık, tütün, mısır gibi ürünler bu
kuşakta yetiştirilebilir. Ancak olgunlaşma döneminde yağış istemeyen pamuk, buğday, arpa gibi ürünler çayın yetiştirildiği

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

10.

Doğu Karadeniz kıyılarında → Çay
Orta Kızılırmak Bölümü’nde → Buğday
Anamur ve çevresinde → Muz yaygın olarak yetiştirilir.

yerde yetiştirilemez.

(Cevap E)

(Cevap C)
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15.

İç Anadolu: Arpa, buğday, patates, şeker pancarı, yeşil merci-

Ülkemizde pirinç üretimi en fazla Marmara Bölgesi’nde yapılır.

mek, elma, nohut

Marmara Bölgesi kıyı bölgeleri arasında yer alır. Marmara Böl-

Akdeniz: Turunçgiller, muz, mısır, susam, seracılık

gesi’nde iklim çeşitliliği İç Anadolu’dan fazla olduğundan yetiştirilen tarım ürünü çeşidi daha fazladır. Ülkemizde sulama ge-

Marmara: Ayçiçeği, pirinç

reksiniminin en fazla olduğu bölge Güneydoğu Anadolu’dur.

Karadeniz: Fındık, çay, kivi

Kırsal nüfusun fazla olduğu Doğu Karadeniz’de tarımda maki-

Ege: İncir, zeytin, üzüm, tütün, haşhaş üretiminde ilk sırada yer

ne kullanımı azdır. Ülkemiz zeytin üretiminde Ege Bölgesi birin-

alır.

ci sırada yer alır.
(Cevap C)

12.

(Cevap B)

Turunçgil, buğday, kivi ve mercimek gibi ürünlerin Türkiye’deki
yetişme alanlarını ve üretim miktarlarını sınırlandıran faktör iklim

I ve III. alanda yaz yağışları görüldüğünden II ve IV’te ise yer şekilleri engebeli ve yükselti fazla olduğundan ekilecek buğday-

keten, kenevir gibi tarım ürünleri uyuşturucu yapımında kulla-

dan alınacak verim düşük olacaktır. V. alanda tarımsal alanlar

nıldığından üretimi devlet tarafından sınırlandırılmıştır. Tütün ta-

verimli ve iklim elverişli olduğundan verim daha yüksek olur.

(Cevap A)

Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde;

(Cevap E)

COĞRAFYA SORU BANKASI

rımı da devletin kontrolü altındadır.

13.

16.

ve yer şekilleri, tütünü sınırlandıran faktör ise devlettir. Haşhaş,

• Sıcaklık ortalamaları yüksektir.
• Yazlar kuraktır.

17.

• Kışlar ılık ve yağışlıdır.

Ülkemizde muz üretimi sadece Anamur ve çevresinde, çay ise
Doğu Karadeniz kıyılarında yetiştirilir. Her iki ürünün üretim alan-

• Don olayları çok nadir görülür.

ları sınırlıdır. Çay ve muz olgunlaşma ve hasat döneminde çok

• Sıcaklık farkı düşüktür.

fazla iş gücü gerektiren ürünlerdir. Çay her mevsim yağış ister,

İskenderun Akdeniz iklim bölgesinde yer alır. Bu nedenle yetiş-

muz yaz kuraklığına dayanıklıdır. Çay ve muz üretimi ülkemiz ih-

me özellikleri verilen ürün İskenderun’da yetiştirilmesi daha ko-

tiyacını karşılamaz.

laydır. Gemlik de Akdeniz iklim bölgesinde yer alır. Fakat İsken-

(Cevap B)

derun’da sıcaklık ortalaması daha yüksek ve donlu gün sayısı daha azdır.
(Cevap B)

14.

18.

Türkiye Dünya fındık üretiminde birinci sırada yer alır. Üretilen

Fındık dört mevsim yağış alan yörelerde yetişir. Pamuk ise ye-

fındığın büyük bir kısmı ihraç edilir. Bu duruma bağlı olarak fın-

tişme döneminde bol su, hasat döneminde ise kuraklık ister. Bu

dığın dış satımdaki payı diğer seçeneklerde verilen ürünlerden

nedenle fındık ve pamuğun aynı yörede yetişmesi diğer seçe-

fazladır.

neklerde verilen etkinliklere göre daha zordur.
(Cevap C)

(Cevap C)
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Ülkemizde seracılık faaliyetleri Akdeniz ve Ege kıyılarında yo-

bazı yıllar ihtiyacı karşılamadığından ithal eder. Arpada durum

ğunlaşmıştır. Seracılık faaliyetlerinde kapalı alanlarda yapıldığın-

tam tersidir. Ülkemiz her yıl önemli sayılabilecek miktarda arpa

dan insan gücüne ihtiyaç fazladır. Akdeniz ve Ege kıyılarında se-

ihraç eder.
(Cevap B)

2.

6.

Türkiye yulaf, pirinç ve mısırı birçok yıl ithal eder, buğdayı ise

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 12

Iğdır mikroklima alanı olduğundan pamuk, nar gibi birçok ürü-

racılık faaliyetlerinin yoğunlaşmasında kışların ılık geçmesi etkilidir.
Turfanda sebzecilik mevsiminden önce doğal şartlarda yapılan sebzecilik faaliyetlerine denir.
(Cevap D)

7.

nün yetişmesine elverişli iklim özelliklerine sahiptir. Turunçgil so-

Tarım sektörü gıda gereksiniminin karşılanması, sanayi sektörüne hammadde sağlaması, ihracata ve istihdama katkısı yö-

ğuğa karşı hassas bir tarım ürünü olduğundan sadece kışların

nünden Türkiye ekonomisi açısından önemli bir yer tutar. Tarı-

ılık geçtiği yerlerde yetiştirilir.

mın ekonomimiz içindeki payı yıllar içerisinde oransal bir azal-

Rize’de kışlar fön rüzgârlarının etkisi ile ılık geçer. Bu durum Ri-

ma göstermektedir. Cumhuriyetin kurulduğu yıl tarım sektörü-

ze’nin turunçgil üretimine elverişli bir yer olmasını sağlamıştır.

nün GSMH içindeki payı %42,8 iken, 1970’li yıllarda %36,0, 1980
yılında %25, 1990 yılında %16, 2000 yılında %13,5, 2003 yılın-

(Cevap E)

da %12,6, 2015 yılında ise %7,4 düzeyine düşmüştür. Türkiye’de
tarım sektörünün GSMH’daki payının giderek azalması, sanayileşme ve hizmetler sektörlerinde gelişmeye daha çok önem ve3.

rilmesinin bir sonucudur. Tarımda sermaye birikiminin ve tekno-

Karadeniz yaylalarında hayvancılık etkinliklerinin yapılmasında,

loji kullanımının artmasıyla tarımın istihdamdaki payı 1980’de

yükselti etkilidir.
lerinin sade görünümlü olması etkilidir.
Palandöken Dağları’nda kış turizminin gelişmesinde, yükselti etkilidir.
Doğu ve Güneydoğu’da hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla olmasında → Yükselti ve engebenin fazla olması etkilidir.
Çatalca–Kocaeli Platolarında sanayinin gelişmesinde, Coğrafi
konum, ulaşımın gelişmişliği, nüfus, sermaye vb. faktörler etki-

%50,6 iken, 2003’te %33,9’e 2015 yılında ise %21,1’e gerilemiş-

COĞRAFYA SORU BANKASI

Kıyı ovalarında tarımsal etkinliklerin fazla olmasında, yer şekil-

lidir.

tir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, başta ekonomi olmak üzere tüm alanlarda ülkenin ilerlemesine yönelik çaba sarf edilmiştir. Bu yıllarda ekonomimiz büyük oranda tarıma dayanıyordu. Bu nedenle
Cumhuriyet’in ilk yıllarında tarımdan geçimini sağlayan insan
oranının daha az olduğu söylenemez.
(Cevap A)

8.

(Cevap E)

Türkiye’de yer alan delta ovalarında Karadeniz Bölgesi hariç yağış rejimi düzensizdir. Delta ovalarında akarsu olduğundan sulama olanakları fazladır. Delta ovalarının toprakları alüvyaldır.
Alüvyal topraklar Dünya’nın en verimli toprakları arasında yer
alır.

4.

Pamuk olgunlaşma döneminde bol sıcak ve kuraklık ister. I, IV

(Cevap B)

ve V. taralı alanlarda yazlar kurak geçer. Bu alanlar pamuk tarımına elverişlidir. II. taralı alanda Samsun, III’te Erzurum–Kars

9.

Bölümü verilmiştir. Samsun ve Erzurum–Kars yaz aylarında ya-

Seracılık, pirinç, fındık ve kayısı gibi tarım ürünlerinin olgunlaşma ve hasat döneminde insan gücüne ihtiyaç fazladır. Buğday

ğış alır. Bu nedenle bu yöreler pamuk tarımına elverişli değildir.

tarımında ise ekimden hasata kadar her şeyi makine ile yapılır.

(Cevap C)

Bu nedenle buğday tarımında insan gücüne ihtiyaç azdır.

5.

Çeltik: Kabuklu pirinçtir. Pirinç yetişme döneminde bol su ister.
Bu nedenle ülkemizde pirinç üretimi, suyun bol olduğu akarsu

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

boylarında yapılır.

10.

Taşeli Platosu Akdeniz kıyılarında yer alır. Platoda Akdeniz iklim
koşulları etkilidir. Buna rağmen tarım yeterince gelişmemiştir.
Platoda karstik arazi geniş yer kaplar. Karstik arazide kireç gibi
malzemeler yaygındır. Ayrıca bu arazilerde geçirimlilik fazla olduğundan yüzey suları azdır. Bu nedenle bu araziler verimsizdir.

(Cevap B)

(Cevap A)
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16.

I. alanda, pamuk, II. alanda, incir, III. alanda, ayçiçeği tarımı

Rize’de yıllık yağış miktarı fazladır. Yağışın fazla olması nedeniyle toprakta tuz miktarı azdır. Çay, yağışın bol ve toprakta tuz mik-

Yoğun olarak yapılır.

tarının az olduğu yerlerde yetişir. Konya’da yağış az, tarım ala-

(Cevap C)

nı ise geniştir. Bu nedenle Konya’da kuraklığa dayanıklı ve makineli tarıma elverişli buğday tarımı yapılır.
(Cevap D)

12.

Ormanların kendini yenileme süresi Karadeniz gibi bol yağışlı

17.

yerlerde kısa, kurak yerlerde ise uzundur. Türkiye’nin en kurak

Bölgede tarımda sulama ile beraber:
• Pamuk mısır gibi ürünlerin üretimi yaygınlaştı

bölgesi Güneydoğu Anadolu’dur. Bu nedenle tahrip edilen ormanların kendini yenileme süresi Güneydoğu Anadolu’da en

• İklime bağlılık azaldı

uzundur.

• Tahıl ve bakliyat ekim alanları azaldı
• Bölge dışına göç azaldı

(Cevap C)

13.

I. ve III. taralı alanda yer şekilleri engebeli olduğundan alternatif geçim kaynağı olan balıkçılık ve arıcılık gelişmiştir. II. taralı
alanda bozkır bitki örtüsü yaygındır. Bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu yerlerde koyun yetiştiriciliği yaygındır.
(Cevap A)

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap C)

18.

leri yani tarladan ürünün kaldırılması daha kısa sürede gerçekleşmektedir. Ancak bu durum işçiye olan gereksinimi azalttığı
için kırsal kesimlerden kentlere olan göçü artırır.
(Cevap A)

19.
14.

Tarımda makine kulanımının yaygınlaşması ile artık hasat işlem-

Türkiye’de haşhaş, tütün, keten, kenevir ve şeker pancarı gibi

Malatya, Afyon, Ankara ve Yozgat Türkiye’nin en az yağış alan

ürünlerin üretimi devlet politikaları nedeniyle kontrol altındadır.

yerleri arasındadır. Bu merkezlerde tarım alanları bir yıl işlenip

(Cevap C)

bir yıl boş bırakılır.
(Cevap D)

20.

Günümüzde gelişen teknoloji ile tarımsal ürünlerin büyük çoğunluğu sanayide kullanılmaktadır. Türkiye sanayisinde önem
taşıyan bazı bitkiler; tütün, keten, kenevir, pamuk, haşhaş, anason, gül, çay ve şekerpancarıdır. Ayrıca bazı ürünler aynı anda
birden fazla kategori içinde yer alabilmektedir. Örneğin; zeytin
hem sanayi hem de yağ bitkileri arasında yer alır. Ancak daha

15.

Ormanların dağılışında en etkili faktör yağıştır. Yağışın fazla ol-

çok kuru ve yaş olarak tüketilen ve önemli bir ihraç ürünü olan

duğu yerlerde orman fazla, yağışın az olduğu yerlerde ise or-

incir, bir fabrikada hammadde olma niteliği taşımadığından Tür-

man azdır. Türkiye’nin iç kesimlerinde yağış azdır. Bu nedenle

kiye’nin tarıma dayalı sanayisinin gelişmesini sağladığı söyle-

bu yörelerde ormancılık faaliyeti gelişmemiştir.

nemez.
(Cevap A)

(Cevap E)
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5.

Engebe ve yükseltinin fazla olduğu yerlerde tarım alanları dar

Bu tarım ürününün yaz aylarında bol yağış istediği söylenemez.

ve parçalı olur. Bu nedenle bu yörede makineli tarım azdır. Hid-

Haritada işaretlenen yerlerin tamamında yaz ayları kurak geç-

roelektrik enerji potansiyeli eğim ve yükseltinin fazla olduğu yer-

mektedir. Ayrıca haritada işaretlenen yerlerden özellikle Marma-

lerde fazladır.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 13

ra’nın kuzeyinde don olayları görülebilmektedir. Ayrıca haritadaki işaretli yerlerin tamamında terra-rossa toprakların bulunduğu söylenemez. Yıllık toplam yağış miktarının 1000 mm’yi geçtiği yerlerde vardır. Buna göre, haritada işaretlenen yerlerin tamamı için Akdeniz iklimi etkili olduğundan, bu tarım ürününün
Akdeniz iklimi koşullarının etkili olduğu alanlarda yetişebileceği söylenir.
(Cevap C)

2.

6.

Türkiye’de sanayileşme faaliyetleri giderek artmaktadır. Sanayi-

Yüzey sularının tahliye edilmesini sağlayan drenaj sisteminin
bozukluğu birçok tarım alanının şiddetli yağışlardan sonra taş-

nin gelişmesine bağlı olarak tarımsal faaliyetlerde kullanılan

kın altında kalmasına neden olur. Türkiye’nin özellikle Konya Ka-

araç-gereçler artmaktadır. Bu duruma bağlı olarak tarımda in-

rapınar Yöresi’ndeki tarım alanları çölleşme tehdidi altındadır.

san gücünün yerini giderek makine almaktadır.

Tuz Gölü çevresindeki topraklarda ise tarıma izin vermeyecek

(Cevap B)

kadar yüksek oranda tuz miktarının bulunduğu da söylenebilir.
Ancak Türkiye’deki tarım alanlarının tümü için ortak olan sorun

Ülkemizde fazla eğimli araziler, az eğimli arazilere nazaran da-

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

erozyondur. Türkiye’nin engebeli bir ülke olması, bitki örtüsü-

ha çok yer tutar. Bu tür arazilerde makine kullanımı yaygın de-

nün tahrip edilmesi gibi birçok doğal ve beşeri nedenlerden dolayı her yıl erozyon yüzünden binlerce dönüm verimli tarım arazisi çoraklaşmaktadır.
(Cevap C)

7.

ğildir ve tarla yerine bağ-bahçe tarımı yaygın olarak yapılır. Di-

Grafiğe bakıldığında;
Karadeniz † %25

ğer seçeneklerde belirtilen durumların ortaya çıkmasında iklim

Akdeniz † %24

şartlarının ön plana çıktığı söylenebilir.

Ege † %17

(Cevap D)

Marmara † %13 oranda orman varlığına sahiptir.
Buna göre, kıyı bölgelerimizde orman varlığımızın %75’inden
fazlasının yer aldığı görülür. Bu durumda etkili olan temel faktör
kıyı kesimlerin nem yönünden zengin olmasıdır.
(Cevap E)

Bartın’da Karadeniz’in kıyısında olduğundan, Balıkçılık
Rize’de gür otlaklar yaygın olduğundan, Büyükbaş hayvancılık
faaliyeti yaygındır.
Hakkâri’de çiçekli bitki çeşidi fazla olduğundan, Arıcılık
Konya’da bozkırlar geniş yer kapladığından, Küçükbaş hayvancılık faaliyeti gelişmiştir.
Bir yerde ipek böcekçiliği faaliyetinin gelişmesi için dut bahçeleri yaygın olmalıdır.
Sivas’ta bu özellikte bir alan bulunmadığından ipek böcekçiliği
faaliyeti gelişmemiştir.

KAPLAN AKADEMİ

4.

8.

Tarım alanlarının nadasa bırakılmasında yağışın az olması etkilidir. Yağışın az olduğu dönemlerde toprakta humus miktarı azalır. Humus miktarının artması için toprak bir veya birkaç yıl dinlendirilir.
(Cevap D)

(Cevap B)
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14.

Türkiye ılıman kuşakta yer alır. Ilıman kuşakta yer almasına bağ-

Rize’de turunçgil yetişmesinde, Iğdır’da pamuk yetişmesinde,

lı olarak iklim çeşitliliği fazladır. İklim çeşitliliğinin fazla olduğu

Hizan’da fındık yetişmesinde mikroklima iklim özellikleri etkili-

yerlerde tarım ürünü çeşidi fazla olur.

dir.
(Cevap D)

10.

(Cevap B)

Ülkemizde bitki örtüsünün dağılışında en fazla yağış ve nem etkilidir. Yağışın fazla olduğu yerlerde ormanlar geniş yer kaplar.
Yağışın az olduğu yerlerde ormanlar azdır.
(Cevap A)
15.

Çaykur, Çukobirlik, Tariş, Fiskobirlik, Toprak Mahsulleri Ofisi tarımı desteklemek amacıyla kurulmuşlardır. TÜSİAD ise sanayiyi desteklemek amacıyla kurulmuştur.

11.

Bir yerde tarım ürünü, toprak, hayvan çeşidi ve bitki örtüsünün
farklı olmasında ikliminin farklı olması etkilidir. İklimin farklı olmasında coğrafi konum, yer şekilleri, denizellik, karasallık etkilidir. Türkiye’de deniz akıntıları iklim üzerinde çok az etkilidir.
(Cevap E)

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap E)

16.

Tarımın milli gelirdeki payının ne kadar olduğu bilgisi için sanayi ve madenlerden elde edilen toplam geliri bilmemiz gerekir.
Ülkemiz milli gelirinde tarımın payı Cumhuriyetin ilk yıllarında %
90 iken günümüzde % 4 tür. Buna göre tarımın milli gelirdeki

12.

payı giderek azalmıştır.

1923–1932 dönemi ekonomi politikalarının uygulandığı dönem-

(Cevap B)

de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine önem verilmiştir. Bu
nedenle aşar vergisi kaldırılmış, çiftçilere kredi imkanı sağlanmıştır. Makine yardımı ve arazilerin toplulaştırılması sonraki dönemlerde yapılmıştır.
(Cevap A)

17.
13.

Ülkemizde sulama olanaklarının elverişli hale geldiği Güneydo-

Dar alanda görülen iklim özelliklerine bağlı olarak mikroklima

ğu Anadolu Bölgesi’nde buğday ve arpa gibi tarım ürünlerinin

alanları oluşur. Bir yerde iklim çeşidi ne kadar fazla olursa tarım

ekim alanı daralmış, pamuk, şeker pancarı, mısır gibi sanayi

ürünü çeşidi o kadar fazla olur. Ülkemizde mikroklima alanların

ürünlerinin ekim alanı artmıştır. Ülkemizde buğday üretimi daha

oluşmasında yer şekilleri ve coğrafi konum etkilidir.

çok geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır.
(Cevap D)

(Cevap B)
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Türkiye’de çay tarımı yalnızca Karadeniz’de yapılır. Mısır ise en

İç Anadolu Bölgesi’nde üretimin en yoğun olduğu yer Niğde ve

fazla Akdeniz’de yetiştirilir. Aynı zamanda Marmara’da fındık ta-

Nevşehir’dir.

rımı yapılan yerler de vardır.

(Cevap D)

2.

8.

Ülkemiz patates üretiminde İç Anadolu Bölgesi ilk sırada yer alır.

Ülkemizde 1950’den sonra makine kullanımının artmasına bağ-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 14

Cevap C

lı olarak iş gücüne ihtiyaç azalmıştır. Makineleşmeden önce 10
kişinin yaptığı işi günümüzde 1 makine yapmaktadır. Makine-

9.

leşmeye bağlı olarak tarımda çalışanların oranı azalmıştır.

Türkiye’de son yıllarda gübreleme, sulama, tohum ıslahı vb. yöntemlerin yaygınlaşmasının ortak sonucu olarak tarımsal üretim
artmıştır.

(Cevap E)

Cevap E

3.

Erozyon tarım topraklarında kirlenmeye değil verimin azalmasına neden olur. Nadas yöntemi, anız yakma, sel suları ve bilinçsiz sulama nedeniyle toprak yüzeyindeki maddeler başka yerlere taşınır. Bu durum toprakta besin maddelerinin azalmasına
neden olur.

10.
(Cevap C)

Ülkemiz pamuk üretiminde Şanlıurfa ilk sırada yer alır. GAP’a
bağlı olarak artan sulama olanaklarına bağlı olarak mercimek,
nohut, buğday gibi ürünlerin ekimi azalmış, pamuk gibi geliri
daha fazla olan ürünlerin ekimi artmıştır.
(Cevap A)

etki alanını genişletmiştir. Bu yüzden turunçgil tarımı iç kesimCOĞRAFYA SORU BANKASI

4.

Kıyı Ege’de dağların kıyıya dik olarak uzanması denizel iklimin
lere sokulabilmiştir.
Cevap D

11.

Türkiye’de yağ sanayisinde yaygın olarak, ayçiçeği, fındık, mısır ve soya fasülyesi kullanılır. Kenevir bu tür endüstri bitkileri
arasında yer almaz.

5.

Cevap E

Hakkari ve çevresi ülkemizin en az gelişmiş yörelerindendir. Yörenin gelişmemesinde dağlık alanların fazla ve iklim koşullarının
elverişsiz olması etkili olmuştur.
(Cevap E)

12.

Türkiye’de yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesine bağlı olarak tarım alanlarını nadasa bırakma ihtiyacının en fazla olduğu

6.

Nevşehir, volkanik araziler üzerine kurulmuştur. Nevşehir’de ta-

bölge; G.doğu Anadolu’dur.

rım topraklarının verimli olması nedeniyle tarımsal üretim fazla-

Cevap E

dır. Bu durum şehirde nüfusun artmasında etkili olmuştur.

7.

Ülkemizde pirinç sadece akarsu boylarında yetiştirilir. Nedeni

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

pirincin yetişme dönemi boyunca bol su istemesidir.

13.

G.doğu Anadolu Bölgesi’nde sulu tarımın yaygınlaşması ile halk
daha çok gelir getiren pamuk yetiştiriciliğine yönelmiştir. Böylece artık Türkiye pamuk tarımında bölge I. sıraya yükselmiştir.
Cevap A

(Cevap C)
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14.
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Seçenekler arasında bulunan buğday ve pamuk Türkiye’de en
çok yetiştirilen tarım ürünleridir.
Cevap A

15.

Tarım alanlarını nadasa bırakma ihtiyacı kurak iklim bölgelerinde fazladır. Buna göre, çay ve fındık tarımının yaygın olduğu yerlerde nadas uygulamasına daha az ihtiyaç duyulur.

16.

Sorudaki haritada belirtilen I nolu alanda İzmit kenti yer alır. Bu
kentteki tarım alanları endüstri kuruluşları tarafından işgal edilmiştir.
Cevap A

17.

COĞRAFYA SORU BANKASI

Cevap B

Soruda verilen açıklamada makineli tarımın yaygın olduğundan
bahsedilmiştir. Buna göre söz konusu yer Konya Ovası olmalıdır.
Cevap A

18.

Sorudaki açıklamaya göre, topraklardaki tuz ve kireç oranının
düşük olması yağış miktarının fazla olmasına bağlıdır. Buna göre, Doğu Karadeniz’de yer alan III nolu yerdeki toprakların tuz
ve kireç oranı daha düşüktür.
Cevap C
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Devletin destekleme alımı ile pazarlarda belli tarımsal ürünlere

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

olan talebi artırma amacı yoktur.

KAPLAN AKADEMİ

8.

Test • 15
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Platolar, çevresine göre yüksekte kalmış ve akarsularla parça-

temlerin uygulanması gerekir. Fakat mera hayvancılığı geri kal-

lanmış geniş düzlüklerdir. Türkiye’de oldukça geniş alan kaplar

mış bir yöntemdir. Hayvan sayısının çoğaltılmasıyla birim hay-

ve yükseltileri de doğuya doğru gidildikçe artar. Doğu Anado-

vandan alınan verim artmaz. Verimin artırılabilmesi için:
– Ahır hayvancılığı yaygınlaştırılmalı
– Hayvan soyları ıslah edilmelidir.
(Cevap B)

2.

6.

Hayvancılık faaliyetlerinde verimi artırabilmek için modern yön-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

lu’daki yüksek platolarda (Erzurum–Kars) daha çok hayvancılık
faaliyetleri yaygındır.
(Cevap A)

İç Anadolu’da en fazla yağış ilkbaharda olup yazları kurak geçer. İlkbahar yağışlarına bağlı olarak yeşeren otlar yaz kuraklığıyla beraber sararıp kurur. Bu bitki örtüsüne bozkır denir. Türkiye’de bozkır örtüsünün yaygın olduğu yörelerde ise daha çok
küçükbaş hayvancılık yapılır. Yükseltinin fazla olduğu Erzurum–

7.

Kars gibi yörelerde en fazla yağış yaz mevsiminde görülür. Bu

Haritada verilen taralı alanlarda yer şekillerinin engebeli olası
nedeniyle sanayi, tarım, ticaret, ulaşım gibi ekonomik etkinlik-

tür yerlerdeki ot örtüsü yaz yağışlarıyla beraber yeşil kalır. Bu

ler gelişmemiştir. Bu nedenle bu yörelerde arıcılık, balıkçılık, kü-

tür doğal bitki örtüsüne de çayır denir. Çayır örtüsü üzerinde ise

çükbaş hayvancılık gibi alternatif ekonomik faaliyetler gelişmiş-

daha çok büyükbaş hayvancılık yapılır. Dolayısıyla hayvancılık

tir.

türü üzerinde öncelikle doğal bitki örtüsü, doğal bitki örtüsü üzerinde de yağış düzeni etkilidir.

Türkiye’de tarımın, sanayinin, ticaretin gelişmediği yerlerde
alternatif geçim kaynağı olarak arıcılık, balıkçılık gibi ekono-

(Cevap D)

3.

Ülkemizde küçükbaş hayvancılığın yaygınlığı doğal bitki örtüsü
ile ilgilidir. Bu nedenle ekili alanların artması ile ilişki kurulamaz.
Türkiye’de tarım alanlarının en fazla olduğu bölge İç Anadolu’dur.

COĞRAFYA SORU BANKASI

mik faaliyetler gelişmiştir.

(Cevap B)

(Cevap D)

8.

Türkiye’de hayvancılık faaliyetlerinde verim artışının sağlanması için aslında seçeneklerde verilen uygulamaların hepsinin yapılması gerekir. Fakat soruda hayvanların beslenmesi üzerinde
durulmakta, bu konuda yaşanılan sıkıntılardan bahsedilmektedir. Yalnızca bu sorunun çözümü için hayvan soylarının ıslahı
çalışmaları yer almaz. Çünkü hayvan soylarının ıslahı demek,

4.

Japonya ve Yunanistan gibi ülkelerde önemli bir sektör olan kül-

daha fazla et ve süt üretimi yapılan ithal cins ırkların Türkiye’de

tür balıkçılığı ülkemizde özellikle 1980’lerden sonra önemli bir

üretilmesinin yaygınlaştırılması demektir.

yer tutmaya başlamıştır. Ege kıyılarındaki dalyanlarda çipura ve

(Cevap B)

kefal üretimi yapılır. Kültür balıkçılığı için kıyıların çok derin olmaması, girinti-çıkıntının yani çok sayıda koyların bulunması gerekir. Bu şartların da en uygun yer Ege kıyılarıdır.

5.

Türkiye’de büyükbaş hayvancılık faaliyetinin yaygın olarak yapıldığı yerler gür otlakların bulunduğu yerlerdir. Yağış miktarının
az, tarım alanlarının geniş olduğu alanlarda küçükbaş hayvan-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

cılık yaygın olarak yapılır.

9.

Çiftçinin açıklamalarına göre, yaşadığı yerde balıkçılık yapılmaktadır. O zaman deniz veya büyük bir göl kenarında bulunması
gerekir. Ayrıca bu sorudaki en belirgin ipucu kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliğidir. Bu hayvancılık faaliyetleri Güney Marmara’da yoğunlaşmıştır. Bu durumda söz konusu yerin Karacabey Ovası olması en kuvvetli ihtimaldir.

(Cevap E)

(Cevap E)
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10.

Test • 1
14.

Mera hayvancılığındaki et ve süt verimi yağışlara bağlıdır. Buna

Türkiye’de yürütülen hayvancılık faaliyetlerinin türünü, iklim ve

göre verimin en az dalgalanma göstermesi için yağışların da dü-

bitki örtüsü şartlarının belirlemesi, geri kalmış yöntemlerin yay-

zenli olması gerekir. Türkiye’de yağışların en düzenli olduğu bö-

gın olduğunun kanıtıdır. Buna göre, iç kesimlerdeki platolarda

lüm ise Doğu Karadeniz’dir.

yaz kuraklığına bağlı olarak oluşan bozkır bitki örtüsüne bağlı
olarak küçükbaş hayvancılık yaygındır. Ancak Erzurum, Kars ve

(Cevap B)

Ardahan gibi Kuzeydoğu Anadolu’da yer alan platolarda, yükselti artışına bağlı olarak en fazla yağış yaza kayar. Yaz yağışlarına bağlı olarak yeşeren çayır örtüsü üzerinde ise daha çok büyükbaş hayvancılık yapılır. Buna göre her iki kesimdeki platolarda yürütülen hayvancılık faaliyetlerinin farklılaşması üzerinde iklim ve yükseltinin etkili olduğu söylenebilir.
(Cevap C)

11.

Türkiye’de kırsal kesimlerde geri kalmış hayvancılık yöntemleri
yaygındır. Yani daha çok yerli ırklar beslenir ve mera hayvancı15.

lığı yapılır. Bu da verim düşüklüğüne neden olur. Ancak sayıca
Türkiye’de en fazla büyükbaş değil, küçükbaş hayvan türleri

deniz Bölgesi tek başına karşılar. Bu durum üzerinde Karade-

beslenir.

niz sularında tuzluluk oranının az, oksijen miktarının fazla olması gibi nedenler rol oynamıştır. Buradan itibaren sırasıyla güne-

(Cevap A)
COĞRAFYA SORU BANKASI

ye doğru inildikçe üretim (Marmara–Ege–Akdeniz) azalır.
(Cevap A)

16.
12.

Türkiye’de deniz ürünlerinin üretiminin yaklaşık % 80’ini Kara-

Uskumru ve Palamutun; Karadeniz’de Sardalye ve Kefalin; Ege
ve Akdeniz’den yakalandığı doğrudur. Aynı zamanda İstanbul

İpek böcekçiliğinde ipekli dokuma gelişmiştir. Küçükbaş hay-

ve Çanakkale boğazları balıkların göç yolları üzerindedir. Ancak

vancılıktan elde edilen yünler ise yünlü dokuma ile halı ve kilim

Karadeniz’de 200 m derinliklerde kükürtlü hidrojen gazı zehirli

dokumacılığında kullanılır.

bir ortam oluşturmaktadır. Bu derinliklerde hiç bir canlı yaşama-

(Cevap C)

maktadır.
(Cevap D)

17.

Grafikte III numara ile sorulan hayvan türünde, sağılan hayvan
sayısının az ama elde edilen süt miktarının en fazla olduğuna
dikkat edilmelidir. Şıklarda verilen hayvan türlerinden bu özelli-

13.

İç bölgelerdeki iklim şartları daha yüksek gelir getiren endüstri

ğe en çok uyan sığırdır. Grafikte diğer numaralar ile ilgili olarak

bitkilerinin tarımına imkân vermez. Bu yüzden hayvancılık yay-

I numara için de koyun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ülkemiz-

gındır. Ama bu hayvancılık faaliyetlerinin daha karlı olduğu an-

de doğal bitki örtüsü nedeniyle en çok küçükbaş hayvan bulun-

lamına gelmez.

maktadır.
(Cevap C)

(Cevap D)
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Küçükbaş hayvancılık, bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu sa-

arıcılık faaliyeti gelişmiştir. Kocaeli, de ise nüfusun kalabalık ol-

halarda yapılır. Buna göre, söz konusu iki yörenin doğal bitki ör-

masına bağlı olarak kümes hayvancılığı gelişmiştir.

tüleri benzerdir.

(Cevap C)

2.

6.

Muğla engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Bu nedenle Muğla’da

Erzurum–Kars Bölümü’nde yaygın olan hayvancılık türü büyükbaş hayvancılıktır. Bölümde yaz yağışlarına bağlı olarak oluşan

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

7.

(Cevap D)

Karadeniz ile Ege Denizi arasında balıkların mevsime göre göç
ederken izlediği yollar boğazlardır. Buna göre, boğaz girişinde bu-

gür otlakların varlığı bu hayvancılık faaliyetinin gelişmesini sağ-

lunan Gelibolu’da mevsimlik balık göçü zamanında avlanan balık

lamıştır.

miktarı daha fazla olur.

(Cevap A)

(Cevap C)

8.

Ülkemizde balıkçılık en çok Karadeniz’de gelişmiştir. Bu durumun nedenleri şunlardır:

3.

• Arazinin engebeli ve tarım alanlarının sınırlı olması
• Deniz suyunun daha az tuzlu olması




• Buharlaşmanın az olması
• Büyük akarsularla beslenmesi

Kıl keçisi

Küçükbaş hayvancılık

Arıcılık

İpek böcekciliği

  Büyükbaş hayvancılık

COĞRAFYA SORU BANKASI




• Plankton miktarının fazla olması
• Sanayi, ulaşım, ticaret, turizm gibi ekonomik etkinliklerin fazla gelişmemiş olması
(Cevap C)

9.

Türkiye’de koyun daha çok kış ve ilkbahar yağışlarına bağlı olarak yeşeren yaz aylarında sıcaklık ve kuraklığa bağlı olarak sararıp kuruyan bozkırların yaygın olduğu alanlarda yetiştirilir. Tür-

Yukarıdaki haritada ülkemizde hayvancılık türlerinin dağılışı gös-

kiye koyun yetiştiriciliğinde İç Anadolu Bölgesi ilk sırada yer alır.

terilmiştir. Buna göre, ülkemizde yaz yağışlarının en fazla oldu-

l, ll, lll ve V numara ile gösterilen alanlarda karasal iklim özellik-

ğu Erzurum-Kars Bölümü’nde büyükbaş hayvancılığın yaygın

lerinin etkili olmasına bağlı olarak bozkırlar geniş yer kaplar. Bu

olduğu görülmektedir.

nedenle bu yörelerde koyun yetiştiriciliği yaygın olarak yapılır.
lV ile gösterilen taralı alanda ise doğal bitki örtüsü orman ve gür

(Cevap A)

çayırlardır. Bu nedenle yöre koyun yetiştirilmesine diğer yörelere göre daha az elverişlidir.
(Cevap D)

4.

Ülkemizde hayvan başına elde edilen et verimini artırmak için
hayvan sayısını artırmak önlem değildir. Önemli olan hayvan
soylarının iyi cins olmasıdır. Bu nedenle besi ve ahır hayvancılı-

10.

ğına yönelerek et verimi yüksek cinsler yetiştirilmelidir.

Ülkemizde büyükbaş hayvancılık ile ilgili olarak;
• Yağışın bol ve gür otlakların olduğu yerlerde yaygındır. (Doğu Karadeniz, Erzurum-Kars Bölümleri gibi.)

(Cevap E)

5.

Kümes hayvancılığı insan kontrollü yapay ortamlarda yapılır. Bu
hayvancılık faaliyetinin büyük kentlerin çevresinde yaygın olması, buraların yoğun tüketim merkezleri olması nedeniyledir.
Şeker fabrikalarının bulunduğu yerde ahır hayvancılığı gelişmiştir. Bu durumun nedeni küspenin hayvan yemi olarak kul-

KAPLAN AKADEMİ

• Küçükbaş hayvancılığın gerisindedir.

lanılmasıdır.

• Canlı hayvan ticaretimizde küçükbaş hayvanların oranı daha fazladır.
• Otlak alanları giderek azalmaktadır.
• Büyük kentlerin etrafında kontrollü ve bilimsel yöntemlerle
yapılan besi ya da ahır hayvancılığına dayalı büyükbaş hayvancılık yapılır. İstanbul, İzmir gibi kentlerimiz bu duruma örnektir.
Bu durumda büyükbaş hayvancılık ile ilgili doğru bilginin “kentlerin yakın çevrelerinde besi ve ahır hayvancılığının” geliştiğidir.
(Cevap D)

(Cevap E)
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11.

Test • 2
15.

Bitki türü ve topluluğu verilen yörelerde:
Maki → Kıl keçisi (Akdeniz Bölgesi)

Ülkemiz hayvancılığına bakıldığında;
• Hayvancılıkla uğraşanların toplam nüfus içindeki oranı azal-

Bozkır → Koyun (İç Anadolu)

maktadır.

Çayır → Sığır (Doğu Karadeniz, Erzurum Kars Bölümü)

• Mera hayvancılığı yapılan alanlar daralmaktadır.

Çiçekli bitkiler ve orman → Arıcılık (Muğla, Rize, Artvin) gibi

• Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıktan elde edilen gelirler

hayvancılık faaliyetlerinin yapılması beklenir.

daha fazladır.

(Cevap B)

• Hayvansal üretiminde özel sektörün payının giderek artmaktadır.
• Hayvansal ürünlerin ham madde olarak kullanıldığı endüst-

12.

ri kolları çeşitlenmektedir, gibi özellikler sayılabilir.

Türkiye’de hayvancılığın istenilen düzeye çıkarılmasından maksat et ve süt verimi yüksek hayvan yetiştiriciliği yapmaktır. Bu ne-

(Cevap E)

denle besi ve ahır hayvancılığına geçmek, proteince zengin yemler vermek, hayvanlarda soy ıslahına giderek damızlık hayvan yetiştirmek, çiftçinin destek kredileriyle desteklenmesi ve mera hayvancılığında da erken ve aşırı otlatma yapmayarak vb. yöntemlerle hayvancılık faaliyetini sürdüren kişilerin et ve süt verimini daha iyi alabilmesi birer önlem olarak düşünülür. Fakat sürekli otlatma yöntemine geçmek, mera hayvancılığını teşvik etmektir. Oy-

16.

sa bu yöntemde et ve süt üretimi istenilen düzeye ulaşamadığı

rak tüketimin fazla olması kümes hayvancılığının bu merkezler

için önlemler alınmaktadır. Mevcut mera alanlarında erken ve aşı-

etrafında gelişimini sağlamıştır.

rı otlatma yapılmalıdır.

(Cevap D)

(Cevap B)

COĞRAFYA SORU BANKASI

Türkiye’de et ve süt üretiminin arttırılabilmesi için;
hayvan soyları iyileştirilmeli,
besi ve ahır hayvancılığı yaygınlaştırılmalı,
kaliteli yem kullanımı arttırılmalı,
hayvancılığa teşvikleri arttırılmalı,
pazarlama olanakları geliştirilmeli,
hayvan hastalıkları ile mücadele edilmelidir.

Büyük kentler çevresinde nüfus miktarının fazla, buna bağlı ola-

17.

Sorudaki açıklamada modern hayvancılık yöntemlerinden bahsedilmektedir. Bu yöntemlerin en fazla uygulandığı bölgeler ise
Marmara ve Ege’dir.

13.

Cevap C

Türkiye’de bal üretiminin en fazla olduğu il Muğla’dır. Muğla’da
tarım, ticareti sanayi gibi ekonomik etkinlikler gelişmediğinden
alternatif olarak arıcılık gelişmiştir.
(Cevap A)

18.

Grafikte yalnızca ülkemizdeki 2012-2016 yılları arasında sığır sayıları gösterilmiştir. Başka veriye rastlanmadığı için grafikten;
• Verilen yıllardaki kesim hayvanı sayısına

14.

• Verilen yıllardaki et üretimi değişimine

Teke platosunda maki, Yıldız Dağları Bölümünde ve Rize’de orman, Kars’ta çayır yaygın olarak görülür. Sivas ve çevresinde

• Verilen yıllardaki süt üretimi miktarına

ise bozkır bitki örtüsü yaygındır. Bu duruma bağlı olarak bu yö-

• Sağımlık hayvan sayısı ile et üretilen hayvan sayısı arasındaki orana ulaşılamaz.

rede küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.

(Cevap B)

(Cevap E)
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Ülkemizde tatlı su balıkçılığı adından da anlaşılabileceği gibi baraj ve akarsu gibi tatlı su kaynaklarında yapılır. Bu balıkçılık faaliyetinde en çok üretilen balık türü ise alabalıktır. Tatlı su balıkçılığı potansiyel olarak deniz balıkçılığımızın gerisindedir.
(Cevap D)

5.

İstanbul ve Çanakkale Boğazları ülkemiz deniz balıkçılığı yönünden önemli bir potansiyele sahiptir. Bu durumun ortaya çıkma-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

sında;
		 Boğazların Akdeniz ve Karadeniz arasında yer alması nedeni ile göç yolları güzergâhında bulunması etkilidir. Bazı balık çeşitleri yumurtlamak için veya yumurtladıktan sonra Akdeniz’den Karadeniz’e, Karadeniz’den Akdeniz’e göç ederken boğazlardan geçer. Göç dönemlerinde boğazlarda balık potansiyeli artar.
		 Karadeniz suları fitoplankton ve zooplankton bakımından
zengindir. Bu durumda Boğazların balık potansiyelinin fazla olmasında etkisi vardır.
(Cevap C)

2.

Çanakkale ve İstanbul Boğazı balıkların göç yolları üzerinde yer
alır. Bu nedenle balıkların göç döneminde boğazlarda avlanan

6.

balık miktarı artar.

Ülkemizde arıcılık faaliyeti yaygın olarak yapılır. Bu faaliyet kolu
öncelikle tarım, sanayi, ticaret, madencilik gibi ekonomik faaliyetlerin gelişmediği alanlarda alternatif geçim kaynağı olarak

(Cevap B)

yapılır. Ülkemizde arıcılık faaliyeti, uygun ortamın fazla olması,

3.

COĞRAFYA SORU BANKASI

maliyetinin düşük olması, özel mülkiyet gerektirmemesi gibi ne-

Verilen illerde yaş koza üretimi;

denlerle herkes için bir gelir kaynağı olabilir.
(Cevap A)

7.

Elma, Türkiye koşullarına uyum sağlamış bir tarım ürünüdür. Yetişme alanı geniştir. Ancak üretim miktarının az olduğu ve yerli
tüketimi karşılamadığı söylenemez.

Diyarbakır † 52.583

(Cevap C)

Antalya † 25.689
Bilecik † 19.546
Gaziantep † 0
Hatay † 1.092
Bu durumda Diyarbakır birinci sırada yer alır.
8.

(Cevap D)

Ülkemizde küçük baş hayvancılık faaliyeti daha çok iç kesimlerde yapılır. İç kesimlerde karasal iklim görülür. Karasal iklimin etkili olduğu yerlerde yağış az olduğundan kuraklığa dayanıklı tarım ürünlerinin ekimi fazladır.

4.

Bozkır, kış ve ilkbahar yağışları ile birlikte yeşeren ve yaz kuraklığı ile beraber sararıp kuruyan bitki örtüsüdür. Küçükbaş hayvancılık faaliyeti bozkırların yaygın olduğu yörelerde yoğun olarak yapılır. Ülkemizde bozkırlar geniş yer kaplar. Bozkırların oluşmasında yaz kuraklığı etkilidir. Bozkırların geniş yer kaplaması-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

na bağlı olarak ülkemizde koyun yetiştiriciliği çok yaygındır.

9.

Ülkemiz başka ülkelerden hayvansal ürünler almaktadır. Ülkemizde nüfusun fazla olması, geleneksel yöntemlerin kullanılması, birçok köyde göçler nedeniyle hayvancılık faaliyetinin azalması gibi nedenlerle üretim ihtiyacı karşılayamamaktadır.

(Cevap A)

(Cevap D)
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10.

Test • 3
14.

Soruda verilen grafik Türkiye’deki denizlerden elde edilen ba-

Son yıllarda iyice yaygınlaşan modern tavuk çiftliklerine özellik-

lıkların oransal dağılışını göstermektedir. Bu yüzden yalnızca,

le Marmara ve Kıyı Ege’deki büyük kentlerin yakınlarında rast-

en fazla balığın hangi denizden elde edildiği bilgisine ulaşılır.

lanır.
Cevap B

Cevap B

11.

Kıl keçisi dağlık ve engebeli alanlarda yetiştirilir. Oysa ki Ergene Ovası’nda yer alan Tekirdağ oldukça düzdür.

COĞRAFYA SORU BANKASI

Cevap A

12.

15.

Büyük kentlerde nüfusun kalabalık olması tüketim ve dolayısıyla pazar imkanlarını artırır. Bu yüzden tavuk çiftlikleri bu alanlara yakın yerlere kurulmuştur.
Cevap D

Haritada işaretlenen,
I nolu yerde Bursa; ipekböcekçiliği,
II nolu yerde Yozgat; koyun,
III nolu yerde Antalya; kıl keçisi,
IV nolu yerde Erzurum; sığır yetiştiriciliği yapılır.
Cevap A

16.
13.

Büyükbaş hayvancılık yaz yağışlarına bağlı olarak yeşil kalan

İpekböcekçiliğinden elde edilen gelirler,son yıllarda suni ipeğin

çayır örtüsü üzerinde yapılır. Bu alanların görüldüğü yerlerden

yaygınlaşmasıyla iyice azalmıştır.

biri olan Karadeniz’de ise fındık tarımı yaygındır.
Cevap C

Cevap E
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Jeolojik özelliğinden dolayı çeşit ve rezerv olarak en zengin yer

relerini kapsamaktadır. Bu yerler Türkiye’nin en önemli bakır üre-

altı kaynaklarına sahip coğrafi bölümümüz Yukarı Fırat Bölü-

timi yapılan yerleridir.

mü’dür.

(Cevap D)
2.

6.

X; Kastamonu (Küre), Y; Artvin (Murgul), Z; Elazığ (Maden) yö-

Toprak aşırı sulama yapıldığında buharlaşma nedeniyle içerisindeki tuz miktarı artar, damlama gibi modern yöntemler kullanılmadığında erozyon artar ve toprak zamanla verimsizleşir. Su,

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

(Cevap A)

7.

Demir: Hasan Çelebi, Divriği, Hekimhan, Eymir, Çamdağı, Genç
ve Kahramanmaraş

denizel besin kaynakları ve bitki örtüsü bilinçsiz kullanılırsa verimsizleşir. Örneğin günümüzde Türkiye’de birçok göl ve akar-

Bor: Bigadiç, Susurluk Havzası, Seyitgazi, Emet

su bilinçsiz kullanım nedeniyle kuruma tehlikesi altında. Maden-

Krom: Fethiye, Köyceğiz, Denizli, Elazığ, Guleman, Eskişehir

lerde bilinçsiz kullanma nedeniyle verimsizleşme değil, tüken-

ile Bursa arası, Kop Dağı, Kayseri ile Mersin arası, İskenderun

me olur.

ile Kahramanmaraş arası
Boksit: Seydişehir, Akseki

(Cevap B)

Kurşun ve çinko: Keban, Akdağmadeni, Çamardı, Aladağ, Köp3.

rübaşı

Tercan → Tuz Madeni

(Cevap D)

Ergani → Bakır
Elbistan → Linyit
Guleman → Krom
Seçenekleri soru kökünde istenilen özelliğe uygundur. Elazığ

8.

lıca yataklar, Sivas (Divriği, Kangal), Malatya (Hekimhan, Hasançelebi), Balıkesir (Havran), Maraş ve Hatay’dır.
(Cevap C)

4.

Ülkemiz dış satımında en büyük paya sanayi ürünleri sahiptir.
Bor mineralleri ve feldispatta ülkemiz ilk sıradadır. Maden çeşitliliğimiz zengindir. Madene dayalı endüstri gelişimi söz konusu-

2010–2015 yılları arasında üretim miktarında değişimin en az olduğu maden bor mineralidir. Verilen yıllarda demir madeninde

COĞRAFYA SORU BANKASI

için verilen demir madeni doğru değildir. Demirin çıkarıldığı baş-

değişim az iken diğer bütün madenlerde yaklaşık iki katı bir artış olmuştur (krom altı kat). Bu nedenle üretim miktarında değişim demirde tüm yıllarda en azdır.
(Cevap E)

dur.
9.

Türkiye dış satımında (ihracat) sektörlere göre dağılım:

% 4,4
% 1,3

Türkiye’nin arazi yapısı çok çeşitlidir. Değişik jeolojik zamanlara ait, farklı yer kabuğu oluşumu hareketlerine sahne olmuştur.
Bu durum maden çeşitliliğini artırmıştır.

Tarım

(Cevap D)

Madencilik

% 94,3
Sanayi

Türkiye’de sanayi giderek gelişmektedir. Buna bağlı olarak

10.

Türkiye’nin ham madde ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu du-

Harita üzerinde işaretlenmiş I. bölgede Taşkömürü, II. bölgede
Bor, III. bölgede krom ve IV. bölgede petrol çıkarılmaktadır.

rum Türkiye’nin maden ihraç eden değil ithal eden bir ülke

(Cevap B)

olmasını sağlamıştır. Ülkemiz ihracatında madenlerin payı
sanayinin gelişmesine bağlı olarak giderek azalmaktadır.

5.

Ülkemiz krom rezervinde Dünya 5.sidir. Kromlarımız kalitesi ölçüsünde dış piyasada alıcı bulur. Muğla (Fethiye-Köyceğiz), Erzincan (Kopdağı), Adana (Pozantı, Karsantı), Bursa (Orhaneli)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

11.

Grafik incelendiğinde düzenli bir artışın yalnızca bor minerallerinde olduğu görülür. Bakır üretiminin dış pazarlara yönelik olduğu bu grafikten çıkartılamaz.

başlıca krom yataklarımızdır.
(Cevap C)

(Cevap E)
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12.
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Tarım işçiliği, maden işçiliği, çobanlık, balıkçılık, avcılık, ormancılık gibi meslekler birincil faaliyet olarak nitelendirilir. Terzi, marangoz, sanayi alanları ikincil ekonomik faaliyet olarak nitelendirilir. Bankacılık, sigortacılık, kamu görevlileri turizm gibi alanlar üçüncül ekonomik faaliyetler olarak nitelendirilirler.
(Cevap B)

13.

Türkiye’de bor mineralleri en çok Güney Marmara’da; Bigadiç,
Emet, Susurluk ve Seyitgazi’de (Eskişehir) çıkarılır. Soma’da linyit kömürü yatakları vardır. Bor çıkarılmaz.
Türkiye’de doğal gaz sadece Hamitabat’ta (Kırklareli) çıkarılır. Çıkarılan doğal gaz Hamitabat termik santralinde enerji
kaynağı olarak kullanılır.

14.

Türkiye’nin (Susurluk) rezerv bakımından Dünya’da birinci sırada olduğu ve jet–roket yakıtı olarak da kullanılmasıyla birlikte
kullanım alanı çok geniş olan maden “bor”dur.
(Cevap C)

15.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap E)

Türkiye’de Zonguldak ve çevresinde; taş kömürü, Elazığ–Malatya’da; demir–bakır–krom, Bursa–Balıkesir’de; bor, Diyarbakır–Batman’da; petrol çıkartılır. Bu tür yerler Türkiye’nin önemli
maden bölgeleridir. Ancak Gaziantep–Şanlıurfa’da önemli bir
maden çıkarımı yoktur.
(Cevap C)

16.

Grafikte yalnızca üretim miktarı gösterilmiş, ihracat hakkında bir
bilgiye yer verilmemiştir. Bu yüzden Türkiye’nin bor ihracatının
sürekli arttığı söylenemez.
Cumhuriyet’in kurulduğu ilk tarihlerde Türkiye ekonomisinde tarımın payı % 90 iken sanayinin payı % 10 dur. Günümüzde ise sanayinin payı % 95, tarımın payı ise % 4 tür. Tarımın ekonomideki payı giderek azalmasına rağmen tarımdan elde edilen gelir artmıştır.
(Cevap E)
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5.

Malatya; Doğu Anadolu Bölgesi, Zonguldak; Karadeniz Bölge-

duğu söylenebilir. Ancak elde edilen gelir hakkında bir yorum

Bölgesi’nde yer alır. Ancak sorudaki açıklamalar arasında Ak-

yapılamaz. Ayrıca madenlerin hangi ülkelere ihraç edildiği de

deniz Bölgesi’ne ait bir maden veya enerji kaynağına değinilmemiştir.
(Cevap E)

bu grafikten ulaşılabilecek bir yorum değildir. Buna göre, yalnızca; mermer ihracatından (% 50) sonra bakır (% 12) ihracatının
önde geldiği söylenebilir.
(Cevap E)

6.
2.

Grafik incelendiğinde % 50 oranda mermer ihracatının önde ol-

si, Kırklareli; Marmara Bölgesi, Batman; Güneydoğu Anadolu
KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

Tablo incelendiğinde, son iki yılda (2008-2009) en çok üretilen
madenin bakır olduğu anlaşılır. Ayrıca yıllara göre krom ve ba-

Ülkemizde lületaşı sadece Eskişehir’de çıkarılır.

kır madeni düzenli olarak artmıştır. Ancak bu düzenli artışın de(Cevap B)

mir madeninde de gerçekleştiği söylenemez.

3.

Bu yörede artan sanayi ve ticari faaliyetlere bağlı olarak; nüfus

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap D)

artmış, hastane-okul vb. ihtiyaçlar artmış, hava kirlenmiş, altya-

7.

Grafik incelendiğinde en çok üretilen maddenin demir olduğuna, bor madeni üretiminin krom ve boksitin toplamından fazla

pı yetersiz kalmış denilebilir. Bu Türkiye’de çok sık yaşanan bir

olduğuna, demir üretiminin de magnezyum üretiminin yaklaşık

durumdur. Ancak yörede tüm bu gelişmelere bağlı olarak kişi

iki katı olduğuna, en az üretilen madenin boksit olduğuna ula-

başına düşen gelir miktarının arttığı söylenebilir.

şılır. Ancak bakır üretimi, bor üretiminin iki katı değil yaklaşık bir
buçuk katı daha fazladır.

Karadeniz Bölgesi bakır ve taş kömürü çıkarımında Türkiye’de ilk sırada yer alır. Ege Bölgesi linyit çıkarımında Türki-

(Cevap E)

ye’de ilk sırada yer alır.
(Cevap E)

8.

Krom çeliğe sertlik vererek kırılma ve darbelere karşı direnç kazandırır, aşınma ve oksitlenmeye karşı koruma sağlar. Aynı zamanda kromun çeşitli alaşımları, mermi, gemi, uçak ve top sa-

4.

Tablodaki verilen incelendiğinde linyit üretiminin verilen yılların
tamamında tüketimin üzeirnde olduğu söylenemez. Örneğin

KAPLAN AKADEMİ

nayisi ile silahlarla ilgili destek sistemlerinde kullanılır. Özellikle

2001 ve 2009 yıllarında tüketim üretimden daha fazladır.

son yıllarda araçlarda, tren vagonlarında, otobüs duraklarında,
aydınlatma sistemlerinde platformlarının kurulumunda giderek
artan oranlarda kullanılmaktadır. Ülkemizdeki en önemli yatakları; Guleman (Elazığ), Fethiye ve Köyceğiz (Muğla), Acıpayam
ve Buldan (Denizli), Orhaneli (Bursa), Mihalıççık (Eskişehir), Karsantı ve Pozantı (Adana) ve Kayseri’dedir. İhracattan kalan kısmı Elazığ ve Antalya’daki Ferro krom fabrikalarında işlenir.

(Cevap E)

(Cevap C)

182

TÜRKİYE’DE MADENLER
9.

Test • 2
12.

Türkiye’de

Grafikte madenlerin üretim ve tüketim durumları verilmiştir. Buna göre, tüketimi üretiminden daha fazla olan madenler için dış

Demir–Çelik fabrikaları; Karabük–Ereğli ve İskenderun’da

alıma ihtiyaç olacaktır. Bu durumda söz konusu madenler I ve

Kâğıt fabrikaları; Zonguldak (Çaycuma), Kastamonu (Taşköp-

II numara ile gösterilmiştir.

rü), İstanbul, Mersin ve Giresun’da

(Cevap A)

Otomotiv Fabrikaları; Bursa ve İzmit’te,
Dokuma fabrikaları; Bursa, İzmir ve Adana illerinde yoğunlaşmıştır. Oysa ki çimento fabrikalarına ham maddenin bolluğu ve
tüketim alanlarının yaygınlığına bağlı olarak Türkiye’nin her yerinde rastlanır.

10.

Metalik madenler – demir, bakır, krom, manganez, cıva
Mineral madenler – oltu taşı, mermer, lüle taşı, feldspat
Yakıt madenler – uranyum, toryum
(Cevap A)

11.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap B)

Türkiye’de birçok maden çıkarılmaktadır. Fakat ekonomik olarak her maden yatağı işletmeye açılmamıştır. Aşağıdaki tabloda
bazı madenlerin önemli çıkarım yerleri verilmiştir.
Demir

Krom

Manganez
Bakır
Barit

13.

Divriği, Kangal (Sivas), Hekimhan-Hasan Çelebi (Malatya), Adana, Kayseri, Kahramanmaraş,
Balıkesir, Hatay, İzmir
Guleman (Elazığ), Köyceğiz, Fethiye (Muğla),
Alada (Adana), Acıpayam (Denizli), Orhaneli
(Bursa)
Ceyhan (Adana), Denizli
Murgul (Artvin), Maden (Elazığ), Küre (Kastamonu), Ergani (Diyarbakır)
Alanya (Antalya), Eskişehir, Muş, Kahramanmaraş

Türkiye maden çeşidi ve rezervi bakımından zengin bir ülkedir.
Bu zenginliğin oluşmasında;
• yer hareketleri,
• volkanik faaliyetler,
• jeolojik dönemlerde etkili olan iklim koşulları,
• farklı jeolojik dönemlere ait arazilerin bulunması,
• volkanik arazinin fazla olması
gibi nedenler etkili olmuştur.
Buzullaşmanın etkisinde kalması maden çeşidi ve rezervi üzerinde etkili olmamıştır.

Seydişehir’de boksit çıkarılır ve işlenir. Manganez çıkarılmaz.

(Cevap E)

(Cevap C)
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5.

Türkiye bor üretiminde Dünya’da ilk sırada yer alır. Türkiye’nin

Türkiye topraklarının büyük bir bölümünün Anadolu yarımada-

dış alımda en fazla gelir ayırdığı madenlerden biri fosfattır. Ülke-

sında olmasının Türkiye’nin gelişen bir ülke yapısına sahip ol-

mizden çıkarılan fosfat yetersiz olduğundan ve tarımsal faaliyet-

masındaki etkisi en azdır.

lerde fosfat ile yapılan gübre kullanımının fazla olmasından dolayı fosfata ayrılan gelir fazladır. Türkiye’nin kıyılarında yer alan
gübre fabrikalarının tamamına yakını ham maddeyi (fosfat) dışarıdan temin eder. Ülkemiz ihtiyacı olan taş kömürünü de dışarıdan alır. Özellikle İskenderun demir–çelik fabrikasında tüketilen taş kömürünün tamamı dışarıdan alınır.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

(Cevap E)

(Cevap A)

2.

Asfaltit: Petrol kökenli bir maden olup yüksek yumuşama noktasına sahip doğal asfalt benzeri bir madendir. Türkiye’nin asfaltit yatakları Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Şırnak ve Silo6.
(Cevap C)

3.

Sanayi ham maddelerin mamul maddeye dönüştürülmesidir.
Sanayinin kurulabilmesi ve gelişmesi için ham madde en önem-

COĞRAFYA SORU BANKASI

pi civarında yer alır.

li etkenlerden biridir. Bu nedenle ülkemizde madencilik sektörünün önem kazanmasında en önemli etken sanayinin gelişmesine katkıda bulunmasıdır.
(Cevap C)

Zonguldak → Taş kömürüne
Seydişehir → Alüminyuma
Soma (Manisa) → Linyite
Batman → Petrole
bağlı olarak gelişmiştir.
7.

İskenderun ise yer altı zenginliğine dayalı olarak değil, demir-çe-

2011 yılı itibari ile aktif olarak işletilen altın madeni sayısı 7 olarak belirtilmiştir. Bu cevherlerden en verimlisi Uşak ile Eşme il-

lik sanayisine bağlı olarak gelişmiştir.

çesinin Kaşladağ altın madeni ocağıdır. 2010 yılında elde edi-

(Cevap B)

len tüm maden rezervlerinin neredeyse yarısını bu maden tek
başına işlemiştir. Toplamda 8,6 ton altın çıkartılan maden oldukça zengin bir altın rezervini barındırmaktadır.
Bu madenimizin haricinde ikinci sırayı ise Gümüşhane Mastra
Altın madeni almaktadır. Yine aynı yıl madenimizden de 4,2 ton

4.

I numaralı termik santralde (Hamitabat) - Doğal gaz,
II (Soma) - Linyit,
III (Afşin–Elbistan) - Linyit,

KAPLAN AKADEMİ

bir rezerv elde edilmiştir. İzmir Bergama’da bulunan ve oldukça

IV (Çatalağzı) - Taş kömürü kullanılır.

tartışmaya neden olan madenimiz ise 3,7 ton üretimle üçüncü
sırada yer almaktadır.
Bu üç büyük madenimizin yanı sıra yeni açılan Erzincan İliç altın madeni, Kaz Dağları Balıkesir altın madenimiz, Niğde Ulukışla, Artvin Cerrattepe, Erzincan Çöpler, İzmir Bergama Kozak Yaylası altın madenlerini sayabiliriz. Ayrıca Balıkesir Havran’da da
bir altın ocağı bulunmaktadır.

(Cevap C)

(Cevap E)
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8.

Test • 3
11.

Türkiye’de yürütülen kalkınma projelerinin amacı, kalkınma po-

Türkiye’de son yıllarda sanayi gelişmektedir. Bu da ham mad-

tansiyeline sahip ancak yeterli düzeyde gelişim gösterememiş

de ihtiyacını artırmaktadır. Bu yüzden son yıllarda maden itha-

bölgelerin gelişmesini sağlamaktır. Üretimde yaşanan ciddi ve-

latının azaldığı söylenemez.

rim artışıyla birlikte, sanayi, ulaşım, kültür ve turizm gibi alanlar-

Cevap D

da önemli gelişmeler yaşanacaktır.
Sanayi tesislerinin sayısının artmasıyla birlikte istihdam geliştirilecek, işsizlik azalacak ve bu durum bölge dışına yaşanan göçleri azaltacaktır. Aslında bölgedeki madencilik ve madene dayalı endüstrinin gelişmesi de projelerin amaçlarındandır. Ancak
bu hedef tüm projeler için ortak değil; özellikle ZBK (Zonguldak
Bartın Karabük) projesi için geçerlidir.

12.

(Cevap E)

HES; hidroelektrik santral, RES; rüzgâr elektrik santrali anlamına gelir. Oysa ki soruda açıklanan jeotermal santrallerdir.
Cevap E

13.

Haritada işaretlenen;
I nolu alanda çıkarılan maden kromdur. Ülkemizdeki en önemli krom yatakları; Guleman (Elazığ), Kop Dağı (Bayburt), Fethiye ve Köyceğiz (Muğla), Acıpayam ve Buldan (Denizli), Orhaneli (Bursa), Mihalıççık (Eskişehir), Karsantı ve Pozantı (Adana)
ve Kayseri’dedir.
II nolu alanda çıkarılan maden demirdir. Ülkemizdeki en önemli demir yatakları; Divriği ve Kangal (Sivas), Hekimhan ve Hasançelebi (Malatya), Havran (Balıkesir), Kayseri, Niğde ve Adana illerinin Orta Toroslardaki Aladağlara yakın kesimleri, Kahra-

Cevap C

14.

manmaraş ve Hatay’dadır.

Zonguldak- Çatalağzı termik santralinde diğerlerinden farklı olarak taşkömürü tüketimi yaygındır.

COĞRAFYA SORU BANKASI

9.

Batman petrol rafinerisi, kuruluş yeri seçilirken ham maddeye
yakın olma faktörü dikkate alınan tek ve ilk rafinerimizdir.

III nolu alanda çıkarılan maden ise bakırdır. Ülkemizde Artvin

Cevap A

(Murgul), Kastamonu (Küre), Elazığ (Maden), Rize (Çayeli)’den
çıkarılır.
(Cevap A)

15.

Türkiye’de linyit kullanılarak elektrik enerjisi üretilen rafinerilerden biri de Afşin-Elbistan’dır. Dolayısıyla bu rafineride doğalgaz
kullanılmaz.
Cevap A

10.

Türkiye’de Karabük veya İskenderun gibi şehirlerde demir-çelik sanayisine bağlı olarak hızlı bir nüfus artışı yaşanmıştır. Bu
durumun benzerinin Elazığ’da, özellikle bakır ve krom madeni-

16.

nin hem çıkarımı hem de işlenmesi nedeniyle yaşandığı söyle-

Sorudaki açıklamaya göre, biyokütle enerjisi bitki ve hayvan atıklarından elde edilir. Buna göre taş kömürü ve linyit biyokütle

nebilir.

enerjisine dahil edilemez.
Cevap D

(Cevap B)
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5.

Termik enerji; taş kömürü ve linyit kömüründen Jeotermal ener-

Türkiye’de petrol ve doğal gaz üretimi fazla değildir, daha çok

ji ise yeraltındaki sıcak su kaynaklarından elde edilir. Türkiye’de

ithal edilir. Bu yüzden su gücü ve linyit gibi Türkiye’de yaygın

bazı yıllar yağışların az olmasına bağlı olarak ortaya çıkan ku-

olan enerji kaynaklarından elektrik üretiminin daha ekonomik

rak dönemlerde barajların suları iyice azalır. Bu da hidroelektrik
enerji üretimini azaltır. Aynı şekilde güneş enerjisi de iklim şartlarına bağlıdır. Bulutlanmanın fazla olduğu yıllarda güneşlenme
süresi azalır.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

olması beklenir.
Türkiye’de petrol sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
çıkarılır. Çıkarılan petrol ihtiyacın sadece % 7’sini karşılar. Bu
nedenle Türkiye’nin ithalatında petrol ve ürünlerinin payı fazladır.
(Cevap B)

6.
2.

Ege Bölgesi Türkiye’de linyit madeni çıkarımında birinci sıradadır.

Türkiye barit, bor gibi madenlerde Dünya’da ilk sırada yer alır.

Taş kömürü → Karadeniz

Türkiye sanayileşmekte olan bir ülke olduğundan ithal ettiği ma-

Doğal gaz → Marmara

den miktarı giderek artmaktadır. İhraç edilen mermerden elde

Fosfat → Güneydoğu Anadolu

edilen gelir (670 milyon dolar) ihraç edilen demir cevherinden

(Cevap B)

(16) fazladır. Türkiye kömür rezervi bakımından fakir bir ülkedir.
Bu açıdan ülkemiz kömür rezervi olarak ilk sıralarda yer almaz.
(Cevap E)

3.

COĞRAFYA SORU BANKASI

Dünya kömür rezervlerinin sadece % 0,2’si Türkiye’de yer alır.

7.

Türkiye’de taş kömürü en çok endüstri sektöründe kullanılır
(özellikle demir–çelik). Taş kömürünün kalorisi yüksek olduğu
için endüstride daha çok tercih edilir. Termik santrallerde ise daha çok linyit kömürü, konutların ısıtılmasında ise en yaygın doğal gaz kullanılır.

Ülkemizde yer alan termik santrallerde kullanılan fosil kaynak-

(Cevap A)

lardan çevre kirliliğine etkisi en az olan enerji kaynağı doğal gazdır. Bu nedenle ülkemizde doğal gaz kullanımı giderek artmaktadır. Doğal gaz Türkiye’nin dış alımında en büyük paya sahiptir. Türkiye’de kullanılan doğal gazın sadece küçük bir kısmı Türkiye’den çıkarılır.
Türkiye’nin ithalatında Rusya ilk sırada yer alır. Nedeni Rus-

8.

ya’dan doğal gaz almamızdır.

Türkiye’nin ham petrol üretimi yalnızca Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde dir. Bu yüzden kurulduğu yer seçilirken ham mad-

(Cevap A)

de kaynağına yakın olma faktörü göz önünde bulundurulan tek
rafineri Batman’dır.

4.

Ülkemizde güneşlenme süresinin en fazla olduğu bölge Güneydoğu Anadolu, en az Karadeniz Bölgesi’dir. Bu duruma bağlı
olarak güneş enerjisi potansiyelinin en fazla olduğu bölge Güneydoğu Anadolu, en az ise Karadeniz Bölgesi’dir. II. taralı alan

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.

9.

Petrol, doğal gaz, taş kömürü ve linyit taşınabilir. Ancak akarsu
başka bir yere taşınamaz. Bu yüzden akarsu enerjisi ile çalışan
bir santrali enerji kaynağından uzak bir yere kurmak mümkün
değildir.

(Cevap B)

(Cevap D)
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10.

Test • 1
14.

Türkiye’de taş kömürü yalnızca Batı Karadeniz’de (Zonguldak)

Yenilenebilir enerji kaynakları her bölgede üretilemez. Örneğin

çıkarılır. Yukarı Fırat Bölümü’nde (Malatya–Elazığ) bu maden bu-

ülkemizde güneş enerjisi Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerin-

lunmaz.

de üretilemez. Nedeni bu kesimlerde bulutlanmanın fazla olmasıdır.

(Cevap A)

(Cevap B)

15.

Taş kömürü, linyit kömürü, doğal gaz ve petrol; çok eski jeolojik zamanlarda yaşayan canlı kalıntılarının, toprak altında, hava-

11.

Yenilenebilir enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var

sız bir ortamda, basıncın etkisi ve zamanla fosilleşmesiyle oluş-

olan enerjiden elde edilir. Bunlar; güneş, rüzgâr, su ve jeoter-

muştur. Bu yüzden, fosil enerji kaynağı olarak bilinirler. Zongul-

maldir.

dak-Çatalağzı Termik Santralinde taş kömürünün tozları yakıt
olarak kullanılır. Dolayısıyla bu santral fosil enerji kaynağı ile ça-

(Cevap E)

lışmaktadır. Aynı şekilde Bursa’daki Termik Santrallerde de doCOĞRAFYA SORU BANKASI

ğal gaz yani fosil enerji tüketilmektedir.

12.

(Cevap E)

Linyit, Türkiye’de en geniş alanlara yayılan yer altı kaynağıdır.
Aslında seçeneklerde verilen yerlerin hepsinden linyit çıkartılır.
Ancak Türkiye’deki en geniş rezerve sahip olan linyit ocakları,

16.

Afşin–Elbistan (Kahramanmaraş)’da bulunur.

Soma ve Yatağan Termik Santralleri yakınlarında bulunan linyit
ocaklarından çıkarılan linyit ile elektrik üretmektedir. Hamitabat,

Afşin, Elbistan, Soma, Yatağan, Tunçbilek gibi merkezlerde

Ambarlı, Ovaakça santrallerinde doğal gaz kullanılmaktadır.

termik santrallerin kurulmasında linyit yataklarının bulunma-

(Cevap E)

sı etkilidir.
(Cevap A)

13.

Grafikten Türkiye’de toplam enerji üretiminin arttığına, termik ve
17.

hidroelektrik enerji üretimi arasında farkın 2013 yılında en az ol-

Ovaakça Termik Santrali Bursa’da kurulmuştur. Bu santralde do-

duğuna ulaşılabilir. Ancak bu grafikte tüketim miktarı gösteril-

ğal gaz enerjisi tüketilir. Doğal gaz yerli üretimimiz ise çok az ol-

memiştir. Dolayısıyla Türkiye’nin enerji üretimi ile tüketimi ara-

duğu için tüketimimizi karşılamaz. Bu yüzden Ovaakça Santra-

sındaki farkın sürekli arttığı bu grafikten çıkarılamaz.

linin enerji kaynağının ithalat yoluyla karşılandığı söylenebilir.
(Cevap D)

(Cevap A)
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5.

Güneş, su, rüzgâr ve dalga-akıntı enerji kaynakları yenilenebi-

Grafikteki veriler incelendiğinde, Türkiye’nin toplam elektrik ener-

len enerji kaynaklarıdır. Jeotermal enerji ise belirli şartlar altın-

jisi üretimi ve bu toplam enerji üretimi içerisinde termik ve hid-

da kendini yenileyebilir. Ancak açıklamada geçen rüzgâr ener-

roelektriğin katkıları gösterilmiştir. Oysa ki bu grafikte Türkiye’nin

jisidir.
Türkiye’de hidroelektrik enerji potansiyelinin en fazla olduğu bölgeler Doğu Anadolu ve Karadeniz’dir, en az olduğu
bölgeler ise Marmara ve Ege Bölgesi’dir. Bu durumun nedeni olarak yerşekilleri gösterilebilir.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

toplam elektrik enerjisi tüketimi gösterilmemiştir. Bu konuda bir
bilgiye ulaşılamaz.
(Cevap E)

(Cevap C)

2.

Günlük ortalama 50 bin ton çöp üreten Türkiye’de “çöpten enerji üretimi” hızla yaygınlaşmaya başladı. Uzmanlar enerji harca-

6.

Aslında hidroelektrik, rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji temiz

malarının çöpten enerji üretimi ile azaltabileceğini söylerken,

enerji kaynaklarıdır. Ancak nükleer enerjinin kullanıldığı santral-

Türkiye ekonomisinin geleceği için de kaçınılmaz olduğunu vur-

lerde meydana gelecek arızalar doğal çevrede radyoaktif kirlen-

guladılar. Soruda açıklanan şekilde elektrik enerjisi üretiminin

meye neden olabileceklerinden diğerlerine oranla tehlikelidirler.

hem çöp miktarına hem de sermaye imkânlarına bağlı olarak

(Cevap D)

dilik sadece İstanbul ve Bursa’da olduğunu söyleyebiliriz.
(Cevap B)

3.

COĞRAFYA SORU BANKASI

ülkemizde büyük şehirlerde kurulması ihtimaline dayanarak şim-

Sorudaki açıklamaya göre, Türkiye’de nükleer enerji santralinin

7.

yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla Mayıs 2010’da Türkiye

larıdır. Biyokütle enerjisi sayılmazlar. Bu enerji kaynakları; odun,

ile Rusya arasında Mersin (Akkuyu)’da hükümetler arası bir ant-

yağlı tohum bitkileri, atık vb. den oluşurlar.

laşma imzalanmıştır.

(Cevap C)

Tablodaki veriler incelendiğinde, en fazla elektrik enerjisinin verilen yılların tamamında doğal gazdan karşılandığı görülür. Ancak tabloda Türkiye’nin elektrik tüketimi ile ilgili bir bilgi yoktur.
Ayrıca doğal gazdan elde edilen elektrik Türkiye’nin toplam
elektrik üretiminin yarısından fazlasına denk gelmemektedir. Bu

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

4.

Petrol ve kömür çok eskiden beri kullanılan fosil enerji kaynak-

tabloda rüzgâr ve güneş enerjisi ile ilgili bir bilgi verilmemiştir.

8.

Türkiye’de akarsular üzerinde çok sayıda baraj yapılmıştır. Baraj yapımının temel amacı ise elektrik üretmek ve tarımda sulama yapmaktır. Ayrıca barajlardan içme suyu temin edilir. Barajlar akımı düzenlediği için sel baskınlarını da önler. Ancak barajların madenciliğin gelişmesi ile ilgisi olduğu söylenemez.

(Cevap A)

(Cevap B)
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9.

Test • 2
12.

Türkiye, Dünya’nın bugüne kadar tespit edilmiş enerji kaynak-

Türkiye’de üretilen elektriğin yaklaşık olarak yarısı doğal gaz-

larının %70’inin bulunduğu Orta Doğu ve Hazar Denizi havzası-

dan (%44,36) elde edilmektedir. Doğal gaz ile elektrik üretilen

na yakın bir coğrafyada yer almaktadır. Hazar Denizi petrol ve

santrallerimizin başlıcaları; Hamitabat, Ambarlı ve Ovaakça’dır.

doğal gazın taşınması açısından Türkiye’nin doğusundan ge-

Orhaneli Termik Santrali ise linyitle çalışan bir santral olduğu için

çerek Akdeniz’e ulaşan hat, en kısa, maliyeti düşük, teknolojik

diğerlerinden ayrılır.

ve çevresel açıdan uygun ve en güvenilir seçeneği oluşturmak-

(Cevap B)

tadır. Diğer taraftan bu kadar büyük miktarda petrolün dar ve
yoğun bir trafiğe sahip boğazlardan tankerle taşınması sürdürülebilir bir uygulama değildir. Bu yüzden ülkemizde, özellikle
son yıllarda doğal gaz ve ham petrol boru hattı yatırımlarına
önem verilmeye başlanmıştır. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin
Akdeniz ve Avrupa’ya çıkışı olan Bakü-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi gerçekleştirilmiştir. Nabucco hattıyla, Hazar Bölgesi’ndeki doğal gazın Türkiye üzerinden Güneydoğu Avrupa’ya
(Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avustralya) taşınması, Avrupa Birliğinin Rus gazına olan bağımlılığının azaltılması planlanmıştır. Ancak bu hat harita üzerinde gösterilmemiştir.
13.

(Cevap E)

Türkiye’de yer şekilleri engebeli ve yükselti fazladır. Bu duruma
bağlı olarak akarsuların yatağı dar ve derindir. Tabanlı vadilerin
fazla olduğu yerlerde baraj yapım maliyetleri fazla olur ve yapılan barajlardan yeterli enerji elde edilemez.

10.

Bitki parçaları kalın ve geçirimsiz tortullar arasında veya su içinde kalır. Bu parçacıklar daha sonra uzun bir zaman içerisinde
bakterilerin de etkisiyle karbon bakımından zenginleşir. Böylece kömür madeni oluşur. Eğer bu oluşum çok uzun zaman önce (I. zaman) gerçekleşmiş ise taşkömürü, günümüze yakın olan
bir zaman içinde (III. zaman) gerçekleşmiş ise linyit kömürü oluşur. Taş kömürünün karbon birikimi daha yüksek olduğu için kalorisi de yüksektir. Linyit kömürü ise daha kalitesizdir. Ülkemizde III. zaman araziler oldukça geniş alan kapladığından linyit

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap B)

kömürü yaygın, I. zaman arazilere ise çok az alan kapladığından taş kömürü sınırlı olarak çıkartılır.

14.

(Cevap B)

Hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla olduğu yerlerde yatak
eğimi fazladır. Yatak eğiminin fazla olduğu yerlerde derine aşındırma fazla olduğundan çentik vadiler fazladır. Trabzon’da akarsuların yatak eğimi fazladır. Bu nedenle Trabzon’da çentik vadi
fazladır.
(Cevap B)

11.

Doğal gaz; kükürt bileşikleri, kül gibi partiküller yaymadığı için
diğerlerine göre daha temiz bir yakıt olması nedeniyle kullanımı iyice yaygınlaşmıştır. Türkiye’nin yıllık doğal gaz ihtiyacı 37
milyar m3 iken ülkemizde üretilen yıllık doğal gaz miktarı 250750 milyon m3 civarındadır. Bu nedenle başta Rusya’dan olmak
üzere oldukça fazla ithal edilir. Enerji üretiminde yararlanılan bir
diğer kaynak da bitki ve hayvan atıklarına dayalı enerji üretimi
olan biyokütle (biyomas) enerjisidir. Klasik biyokütle enerjisi
odun, bitki ve hayvan atıkları (tezek) yakılmasıyla elde edilirken
modern biyokütle enerjisi ise bitkisel ve hayvansal atıklarla orman ve tarım endüstrisi atıklarının katı, sıvı ve gaz yakıtlara çev-

15.

rilmesidir. Biyomas, atıkların değerlendirilmesi ve kentsel kesim-

Ülkemizde en fazla hidroelektrik enerji üretim kapasitesine sahip olan Atatürk, Keban gibi barajlar Fırat Nehri üzerinde kuru-

lerde çöp termik santralleri ile enerji üretiminin yanı sıra çöp yok

ludur. Bu nedenle Fırat, hidroelektrik enerjinin en fazla sağlan-

etme işlevi gördüğü için önemlidir.

dığı nehrimizdir.
(Cevap A)

(Cevap C)
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1.

Test • 3
5.

Ülkemizin arazisi genç oluşumludur. Bu nedenle daha eski jeolojik zamana ait taş kömürü, antrasit gibi yeraltı kaynaklarına ül-

Zonguldak → Çatalağzı Termik Santrali
Muğla → Yatağan Termik Santrali

KAPLAN AKADEMİ

kemizde daha az rastlanır.

Zonguldak
taş kömürü havzası

Ülkemizdeki başlıca termik santraller şunlardır:

Kütahya → Tunçbilek Termik Santrali
Kütahya → Seyit Ömer Termik Santrali
Kütahya → Değirmisaz Termik Santrali
Kütahya → Tavşanlı Termik Santrali
Manisa → Soma Termik Santrali
Kahramanmaraş → Elbistan Termik Santrali

Haritada da görüldüğü gibi taş kömürü ülkemizde yalnızca Zon-

Kahramanmaraş → Afşin Termik Santrali

guldak ve çevresinde yer almaktadır.

(Cevap B)

(Cevap E)

2.

Ülkemizin en büyük ve en fazla hidroelektrik üretme kapasite-

6.

sine sahip barajı, Fırat Nehri üzerinde kurulu olan Atatürk Bara-

Grafik dikkatli incelenirse su gücünden elde edilen enerji miktarındaki artışın taş kömüründen fazla olmadığı görülür.

jı’dır. Bu baraj; 2400MW gücüyle yıllık 8, 9 GWh elektrik enerji-

Türkiye’de hidroelektrik enerjisinin toplam enerji içerisinde-

si üretim kapasitesine sahiptir. İnşasında günümüze kadar 144
milyon dolardır. Bu baraj Türkiye’deki hidroelektrik santrallerde
üretilen enerjinin % 20 sini tek başına karşılayacak seviyededir.
(Cevap C)

3.

ki payı giderek azalmaktadır. Bu durumun nedeni doğal gaz,
COĞRAFYA SORU BANKASI

milyar kilovat enerji üretmiştir. Bu değerin ekonomik karşılığı 15

rüzgâr, güneş gibi enerji kaynaklarından üretilen enerji miktarının çok hızlı artmasıdır.
(Cevap C)

7.

Ülkemizde doğal gazla çalışın başlıca santrallerimiz şunlardır:

lıştığına bakıldığında;

Kırklareli–Hamitabat, İstanbul–Ambarlı, Bursa–Ovaakça, İzmir–

•

Hamitabat (Kırklareli) - Doğal gaz

•

İzmir (İzmir) - Doğal gaz

•

Ovaakça (Bursa) - Doğal gaz

Yatağan (Muğla), Afşin, Elbistan (Kahramanmaraş), Soma (Ma-

•

Bandırma (Balıkesir) - Doğal gaz ile

nisa)

çalışan santraller olduğu görülür. İzmir ve Balıkesir illerinde özel

Taş kömürü: Çatalağzı (Zonguldak), Silahtarağa (İstanbul)

sektöre ait doğal gaz ile çalışan santral olduğu unutulmamalı-

İzmir
Ülkemizde diğer enerji kaynakları ile çalışan termik santraller:
Linyit: Tunçbilek, Tavşanlı, Değirmisaz, Seyit Ömer (Kütahya),

dır.

(Cevap A)

Grafikte petrolün tüketim oranının yalnızca sektörel dağılışı gösterilmiştir. Bu durumda tüketilen petrolün bir kısmının yerli kay-

(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

4.

Soruda belirtilen termik santrallerin hangi enerji kaynağı ile ça-

naklardan olduğu söylenemez.

8.

Grafik dikkatle takip edilirse, üretimde giderek azalma meydana gelmişken, tüketim genel eğilimde artmıştır. Bu durumda üretimin tüketimi karşılama oranında düşme yaşanmıştır.

(Cevap B)

(Cevap D)
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9.

Test • 3
13.

Enerji santrallerinden bazılarının yıllık üretim miktarları iklim ko-

Taş kömürü ve linyit her ikisi de kömür türleridir. Ancak oluşum

şullarından etkilenecektir. Bu santraller enerji kaynakları akar-

yaşları yönünden birbirlerinden ayrılırlar. Taş kömürü 1. jeolojik

su, rüzgâr, güneş gibi atmosfer kökenli kaynaklardır. Bu neden-

zamanda meydana gelmişken linyit 3. jeolojik zamanda oluş-

le seçeneklere bakıldığında Karakaya ve Demirköprü barajları-

muştur. Ülkemiz arazisi genel oluşum itibarıyla 3. zamanda mey-

nı içeren seçeneğin doğru olduğu görülür. Diğer seçeneklerde

dana gelmiş genç bir ülkedir. Bu nedenle linyit rezervimiz taş

ise verilen santrallerden sadece bir tanesi iklim koşullarından

kömürüne göre daha fazladır. Her ikisi de enerji kaynağı olarak

etkilenirken bazılarında her ikisi de etkilenmemektedir.

termik santrallerde kullanılır ancak linyitin bu amaçla kullanımı
taş kömürüne göre daha fazladır. Çıkarım olarak taş kömürü lin-

(Cevap C)

yite göre daha maliyetlidir.
(Cevap C)

14.
10.

ca akışındaki sahip olduğu potansiyele dayalı olarak üretilen bir

Linyit ve taş kömürü ile çalışan termik santrallerin hava kirliliği

enerji türüdür. Akarsuyun akış gösterdiği saha ne kadar eğimli

üzerindeki etkisi fazla iken doğal gaz ile çalışan termik santral-

ve yüksek ise hidroelektrik enerji potansiyeli de o kadar yüksek-

lerinki azdır. Soma, Yatağan, Seyitömer Termik Santralleri linyit

tir. Arazinin yer şekli sade ya da düzlük bir yapıda ise bu durum-

ile, Çatalağzı Termik Santrali taş kömürü ile, Ambarlı ise doğal

da enerji potansiyeli düşük olur. Seçeneklerde en sade yapıya

gaz ile çalışır. Bu duruma bağlı olarak Soma, Yatağan, Çatalağ-

sahip dolayısıyla hidroelektrik enerji üretimi yönüyle Türkiye’ye

zı ve Seyitömer termik santrallerinin hava kirliliğine etkisi fazla,
(Cevap D)

en az katkı sağlayan bölüm Konya Bölümü’dür.
COĞRAFYA SORU BANKASI

Ambarlı termik santralinin azdır.

Hidroelektrik enerji akarsuyun yüksek ve eğimli bir yatak boyun-

(Cevap A)

15.

I numaralı yerde yer alan Hamitabat ülkemiz doğal gaz üretiminde önemli bir yere sahiptir.
III numaralı yerde Çeşme rüzgâr santrali bulunur.
IV numaralı yerde jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren
Sarayköy jeotermal enerji santrali bulunur.

11.

V numaralı yerde güneşlenme süresi fazla olduğundan güneş

Ülkemizde petrolün en çok çıkarıldığı bölge Güneydoğu Ana-

enerjisinden ısıtma, sıcak su, elektrik elde etme gibi amaçlarla

dolu’dur. Bu bölgemiz içerisinde de en çok petrol Adıyaman-Kahta’da çıkarılır. Şıklarda verilen illerden yalnızca Adıyaman ilinin

yararlanılır.

sınırları içinde petrol çıkarımı yapılmaktadır. Petrol çıkarılan di-

II numaralı yerde linyit ile çalışan termik santral bulunur.

ğer iller Diyarbakır, Siirt ve Batman’dır.

(Cevap B)
(Cevap A)
16.

Nükleer enerji: Atom çekirdeğinin parçalanmasıyla elde edilen
enerjiye nükleer enerji denir. Nükleer enerji için radyoaktif mineraller taşıyan uranyum ve toryum madenleri gerekir. Ülkemizde uranyum Aydın, Giresun, Manisa, Uşak, Çanakkale, toryum
ise Eskişehir’de bulunur. Toryum ve uranyum nükleer santrallerde enerjiye çevrilir. Ülkemizde nükleer enerji konusunda çalışmalar başlatılmış olup bu doğrultuda Mersin ve Sinop’ta nükleer santral yapım çalışmaları yürütülmektedir. Nükleer enerjinin
üretimi aşamasında soğutma önemli bir yer tutar. Bu nedenle
diğer ülkelerde ve Türkiye’de yapılan santrallerde su kaynaklarına yakın yerler seçilir. Mersin Akkuyu’nun denize (su kaynağı)

12.

Ülkemiz yer altı zenginliğinde payı çok az olan petrole dayalı

yakın olması ve fay hatlarının uzağında olması nükleer santral

enerji üretimi, maliyetin fazla olmasına yol açar.

kurulumu için etkili olan faktörlerdir.
(Cevap D)

(Cevap D)
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Adıyaman-Batman-Siirt ülkemizde petrol çıkarılan illerimizdir.

ki payları karşılıklı verildiğinden verilen yıllar arasında termik ve

Mersin, İzmir, İzmit ve Kırıkkale ise petrol rafinerilerinin bulun-

hidroelektrik enerji üretimindeki farklılıklara, hidroelektrik ener-

duğu illerimizdir.

jisinin payına, elektrik üretiminin en düşük ve en yüksek olduğu yıla, termik santrallerin payına ulaşılabilir. Bu grafikten yola
çıkarak maliyetler ile ilgili bir çıkarım yapılamaz. Maliyetlerin bulunması için grafikte maliyet ile ilgili bilgilerin bulunması gerekir.
(Cevap E)

2.

5.

Grafikte hidroelektrik ve termik santrallerin elektrik üretiminde-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4

(Cevap A)

6.

Ülkemizde enerji en fazla doğal gaz ile üretilmektedir. Doğal gaz

Ovaakça-Bursa ilimizdedir. Doğalgaz ile çalışır.

konusunda ülkemiz kaynakları yetersiz kaldığından Rusya, İran,

Aydın-Germencik ve Denizli-Sarayköy jeotermal termik santra-

Irak, Azerbaycan, Cezayir gibi ülkelerden doğal gaz ithal etmek-

limiz

teyiz. Bu durum enerji üretimine ayrılan gelirin artmasına neden

Soma = Linyit

olmaktadır. Aynı durum petrol içinde geçerlidir. Ülkemizde çıka-

Kastamonu = Küre’de ise bakır çıkarılır.

rılan petrol ülkemiz tüketiminin ancak % 7- 8’sini karşılamakta-

(Cevap B)

dır. Geri kalanı ise ithal edilmektedir. Ülkemiz rüzgâr, su ve gülamda gerekli yatırımların yapılması hâlinde çok daha düşük maliyetlere enerji ihtiyacımız karşılanabilir.
(Cevap B)

3.

COĞRAFYA SORU BANKASI

neş enerjisi üretimi bakımından elverişli şartlara sahiptir. Bu an-

7.

Yerin derinliklerinde suyun kaynama derecesinden (100°C) çok
daha yüksek sıcaklıkta buhar halinde sular bulunabilmektedir.
150°C–200°C civarındaki sıcaklıklarda bulunan su buharı son-

Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan doğal gaz, petrol ve taş-

dajlarla yeryüzüne çıkarılarak elektrik enerjisi elde edilir. Ülke-

kömürü gibi enerji kaynaklarının büyük bir bölümü, yerli üreti-

mizde kurulmuş olan önemli jeotermal santraller, Sarayköy (De-

min tüketimi karşılayamamasından dolayı ithal edilir. Ancak Tür-

nizle)’de ve Germencik (Aydın)’te yer alır. Türkiye’de özellikle

kiye linyit kömürü bakımından zengindir. Bu yüzden linyit kömü-

Ege Bölgesi’nde yaygın olan bu enerji kaynağının Sinop’ta bu-

rü ihtiyacı yerel kaynaklardan sağlanır. Aynı zamanda Türkiye

lunduğu söylenemez.

hidroelektrik enerji bakımından da zengindir. Akarsularımızın ço-

(Cevap D)

ğu baraj yapımına elverişlidir. Bu yüzden hidroelektrik enerji üretimi de yine yerli kaynaklardan sağlanır.
(Cevap C)

8.

Yerin derinliklerine doğru her 33 m’de 1°C sıcaklık artar. Bu ne-

4.

Çatalağzı, Zonguldak ilinde bulunan ve taşkömürüyle çalışan
santralimizdir. Oymapınar ise hidroelektrik santralidir. (Antal-

KAPLAN AKADEMİ

denle yerin derinliklerinde suyun kaynama derecesinden (100°C)

ya-Manavgat’tadır.)

çok daha yüksek sıcaklıkta, buhar halinde sular bulunabilmektedir. Türkiye’de fay hatlarının dağılışına paralel olarak dağılış
gösteren, özellikle 150°C–200°C sıcaklıklardaki bu su buharı
sondajlarla yeryüzüne çıkarılarak elektrik enerjisi elde edilir. Ülkemizde bu amaçla kurulmuş olan önemli jeotermal santraller,
Sarayköy (Denizli)’de ve Germencik (Aydın)’te yer alır. Haritada
işaretlenen II nolu alan Aydın–Germencik çevresidir.

(Cevap D)

(Cevap B)
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9.

Test • 4
11.

21. yüzyılda enerji talebi ile bu talebin karşılanması en önemli

Türkiye’de bulunan 172 Rüzgâr Enerji Santrallerinin toplam ku-

gündem konusudur. Orta Doğu ve Orta Asya bölgeleri Dünya

rulu gücü 5.789.39 mW’dır. 2016 yılında Rüzgâr Enerji Santral-

petrol rezervinin % 67’sini, doğal gaz rezervinin ise % 40’ını kar-

leri ile 15.369.548.000 kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır.

şılamaktadır. Avrupa, Dünya petrol tüketiminde en büyük paya

Türkiye’de ilk rüzgâr santrali 1998 yılında İzmir’de kurulmuştur.

sahiptir. Bu önemli enerji kaynaklarının üretimi ve tüketimi ara-

Bugün tükettiği enerjinin yaklaşık %63’ünü karşılayan Türkiye’de

sında bulunması Türkiye’nin stratejik önemini artırmaktadır. An-

bu konudaki yatırımlar devam etmektedir.

cak Türkiye’nin komşu ülkelerinden olan Gürcistan’ın bu ener-

Kısmen devreye alınan ve inşaatında ilerleme kaydedilen pro-

ji kaynaklarının önemli bir üretim bölgesi olduğu söylenemez.

jelerin tümü tamamlandığında Türkiye rüzgâr santrali gücünün

(Cevap D)

8.099 mW düzeyine çıkacağı tahmin edilmektedir. Bugün itibariyle EPDK’dan lisans ve ön lisans alan tüm RES’ler devreye girdiğinde ülkemizin rüzgâr kurulu gücü 10.839 mW’a ulaşacak ve
tüm elektrik tüketiminin %12’si rüzgârdan karşılanabilecektir.
Ayrıca EPDK, 2018 yılı sonuna kadar 3000 mW daha rüzgâr
santrali başvurusu kabul etmiştir.

10.

Dünya’daki önemli boru hatlarının Türkiye ve çevresinde yoğunlaştığı görülmektedir. Çünkü Dünya petrol rezervlerinin yaklaşık
%62’sinin, petrol üretiminin de yaklaşık %30’u Orta Doğu’da bulunmaktadır. Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle gelecekte,

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap A)

Türkiye üzerinden geçecek uluslararası ham petrol ve doğal gaz
boru hatlarının artması beklenmektedir. Türkiye’de özellikle son
yıllarda doğalgaz ve ham petrol boru hattı yatırımlarına önem
verilmeye başlanmıştır. Bu yatırımlar Türkiye’nin bölge ülkeleri
içerisindeki stratejik önemini de artırmaktadır. Aşağıda bu yatırımlardan bazıları verilmiştir.

12.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı: BTC boru hattıyla Aze-

Türkiye’de ilk rüzgâr santrali 1998’de İzmir’de kurulmuştur. Özellikle 2005 yılından itibaren Yenilenebilir Elektrik Kanunun çıkma-

ri petrolü Ceyhan’dan dünya pazarlarına sevk edilmektedir.

sından sonra kurulu güç ve üretimde her yıl yüzde yüzün üze-

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi: TANAP, proje-

rinde bir artış görülmekte ve bugün Türkiye’de bulunan rüzgâr

sinin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz

enerji santralinin sayısı 200’e yaklaşmaktadır.

Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üreti-

En şiddetli yıllık ortalama rüzgâr hızları Türkiye’nin batı kıyıları

len doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşın-

boyunca, Marmara Denizi çevresinde ve Antakya yakınındaki

masıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Ad-

küçük bir bölgede meydana gelmektedir.

riyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Korido-

Türkiye Rüzgâr Atlası’nda yer seviyesinden 50 m. yükseklikteki

runu oluşturmaktadır.

rüzgâr potansiyelleri incelendiğinde Ege, Marmara ve Doğu Ak-

Kerkük-Yumurtalık Petrol Hattı: Türkiye’nin 1976’da gerçek-

deniz bölgelerinin yüksek potansiyele sahip olduğu görülmek-

leştirdiği Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Projesi 1/3 kapasi-

tedir.

te ile çalışıyor.

Marmara Bölgesi’nde; Balıkesir, İstanbul, Çanakkale

Rusya-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı: Mavi Akım, Rusya Federasyonu’ndan alınacak doğal gazın Türkiye topraklarında, Sam-

Ege Bölgesi’nde; İzmir, Aydın, Manisa, Muğla

sun’dan başlayarak Amasya, Çorum, Kırıkkale üzerinden Anka-

Doğu Akdeniz çevresinde ise; Osmaniye, Hatay rüzgâr santral-

ra’ya ulaştıran projedir.

lerinin yoğun olarak bulunduğu illerdir.
(Cevap B)

(Cevap E)
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16.

Bir maden ocağının işletmeye açılabilmesi için özetle; elde edi-

Bu temiz ve yenilenebilen enerji kaynağından yararlanılan sant-

len gelirlerin işletme giderlerinden fazla olması gereklidir. Bu

rallerin sayısı ülkemizde her geçen yıl artmaktadır. Ancak henüz

şartlar arasında ise nüfus yoğunluğu yer almaz.

Erzurum’da yaygın olduğu söylenemez.

Cevap E

KAPLAN AKADEMİ

13.

Test • 5

Cevap E

17.

Taş Kömürü: Ereğli-Zonguldak havzası

14.

Sorudaki açıklamada geçen yer altı zenginliği,Türkiye’nin ihracatında önemli bir yeri olan mermerdir.
Cevap E

COĞRAFYA SORU BANKASI

Linyit: Elbistan (Kahramanmaraş), Soma (Manisa), Seyitömer
ve Tunçbilek (Kütahya), Yatağan ve Milas (Muğla), Çan (Çanakkale), Beypazarı ve Nallıhan (Ankara), Oltu ve Horasan (Erzurum), Dodurga (Çorum), Gölbaşı (Adıyaman), Saray (Tekirdağ)
Petrol: Raman ve Garzan (Batman), Adıyaman, Siirt
Doğal gaz: Hayrabolu (Tekirdağ), Hamitabat (Kırklareli), Çamurlu (Mardin)
Uranyum: Koçarlı (Aydın), Ayvacık (Çanakkale), Eşme (Uşak),
Gördes (Manisa)
Toryum: Mihalıççık (Eskişehir)

15.

İstanbul- Ambarlı, Kırklareli- Hamitabat ve Bursa- Ovaakça ter-

KAPLAN AKADEMİ

Cevap A

18.

Yer altından çıkartılan bazı maden türleri aynı zamanda birer
enerji kaynağıdır. Petrol, kömür, linyit, doğal gaz gibi fosil madenler ile uranyum ve toryum gibi atom çekirdekleri yenilenemeyen enerji kaynaklarını oluşturur. Akarsu, dalga, gelgit, rüzgâr, jeotermal kaynaklar ve Güneş gibi tükenmeyen doğal kaynaklar ise yenilenebilir (tükenmeyen) enerji kaynaklarıdır

mik santrallerinde enerji kaynağı olarak doğalgaz kullanılır.

Cevap A

Cevap A
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Türkiye’de 1960’lı yıllardan itibaren ekonomide devletin etkisi

den’de (Elazığ) çıkarılır. Bu merkezlere en uzak ve taşıma mali-

azalmaya başlamıştır. 1929 yılında ise bütün dünyayı sarsan

yetlerinin en fazla olacağı il Aksaray’dır.

ekonomik bunalımdan dolayı büyük ölçüde devletçilik politika-

(Cevap C)

2.

6.

Ülkemizde bakır; Murgul (Artvin), Küre (Kastamonu) ve Ma-

İskenderun’da sanayi faaliyetleri Hatay’a oranla daha fazla gelişmiştir. Sanayiye bağlı olarak yapılan göçler, genelde sürekli
yerleşmeye yöneliktir. Bu yüzden İskenderun’un nüfus miktarı

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

sı uygulanmış ve yabancı rekabetine karşı korunmak için yüksek gümrük vergileri konulmuştur. Oysa ki Türkiye’nin son dönemlerdeki sanayileşme sürecinde planlı yaklaşımın en belirgin
özelliği özel kesimi yatırıma teşvik etmesidir.
(Cevap D)

fazla değişmez. Hatay’da sanayi faaliyetleri gelişememiştir. İki
kentimizdeki nüfus hareketlerinin farklı olmasının en temel nedeni bu durumdur.
(Cevap C)

3.

Türkiye’de yer şekillerinin en engebeli olduğu ve ortalama yük-

7.

seltinin de en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu’dur. Doğu Ana-

gelişmeye başlamış olup günümüzde de gelişmeye devam et-

dolu Türkiye’de hidroelektrik enerji üretiminde, büyükbaş mera

mektedir. Bu duruma bağlı olarak ekonomide sanayinin payı gi-

hayvancılığında önde gelir. Ancak Türkiye’de en az sanayi ku-

derek artmakta, sanayi ürünlerinin ihracattaki payı giderek art-

ruluşu da Doğu Anadolu’dadır. Çünkü yer şekillerinin engebeli

maktadır. Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Fabrika yapımın-

olduğu yerler sanayinin gelişmesine elverişli değildir.

da kullanılan makinelerin çoğunu dışarıdan almaktadır. Bu ne(Cevap B)

İklim şartlarıyla birlikte yer şekilleri bir yörede yürütülen ekonomik faaliyetleri belirleyen temel unsurlardır. Buna göre;
•

Erzurum–Kars’ta – hayvancılık

•

Doğu Karadeniz’de – yaylacılık

•

Fethiye Körfezi’nde – yat turizmi

İzmit Körfezi’nde → sanayi faaliyetleri ortaya çıkmıştır. Ancak Menteşe Yöresi’nde etkili olan ılıman iklim şartlarına rağmen yer şe-

denle sanayi ürünlerinin ithalattaki payı artmaktadır.
COĞRAFYA SORU BANKASI

4.

Türkiye’de sanayi İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar ile

(Cevap D)

8.

Kâğıt: Aksu, Çay (Afyon), Çaycuma, Taşucu, Dalaman, Balıkesir, Taşköprü
Demir–çelik: Karabük, İskenderun, Ereğli, İzmir, Sivas, Kırıkka-

killerinin engebeliliği sanayinin gelişememesine neden olmuştur.

le

(Cevap C)

Fosfat: Yalova, İstanbul, İzmit, İskenderun, Kütahya, Elazığ, İzmir, Mardin, Karabük, Samsun, Bursa, Adana, Hatay
Haritada verilen merkezler: İstanbul, İzmir, Adana, Bitlis, Sam-

Sanayileşmekte olan ülkelerde;

sun, Tokat ve Malatya’dır. Bu merkezlerde gelişen sanayi kolu

• Enerji tüketimi,

sigaradır.

• Çevre kirliliği,

(Cevap C)

• Sanayide çalışanların sayısı,
• Ortalama yaşam süresi,
• Millî gelir,
•

Ticaret artar.

Ancak;

9.

Ülkemizde birçok sanayi kolu yeni gelişmeye başladığından ka-

• Dışarıya göç,

lifiye eleman yetersizliği yaşanmaktadır. Türkiye’nin ithalatında

• Ham madde ihracatı,

en fazla pay enerji kaynaklarına ayrılmaktadır. Bu duruma bağ-

• Doğum oranı,
• Bebek ölüm oranı azalır.
Türkiye’de en fazla elektrik üretilen enerji kaynağı doğal gazdır. Türkiye’de en fazla elektrik üretilen yerli enerji kaynağı

KAPLAN AKADEMİ

5.

lı olarak üretim maliyetleri artmakta, dış pazarda rekabet güçlüğü yaratmaktadır. Araştırma ve geliştirme çalışmalarına yeterince kaynak ayrılmadığından teknolojik konularda yetersizlikler
yaşanmaktadır. Bu durum sanayi faaliyetlerini sınırlamaktadır.
Ülkemizde faaliyet gösteren sanayi kollarında kullanılan ham
maddeler daha çok ülke sınırları içerisinden karşılanmaktadır.

linyittir.
(Cevap B)

(Cevap E)
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10.
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14.

Ülkemizde zeytinyağı, çimento, un ve sigara sanayinde kullanılan ham madde bol miktarda bulunur. Otomotiv sanayisinin ül-

Haritada işaretlenen;
l numaralı yer; Doğu Karadeniz kıyıları (Rize)

kemizde gelişmesinde ulaşım ve pazar gibi faktörler etkilidir.

ll numaralı yer; Batı Karadeniz kıyıları (Zonguldak)

(Cevap B)

lll numaralı yer; Marmara kıyıları (İstanbul, İzmit)
lV numaralı yer; Ege kıyıları (İzmir)
V numaralı yer; Doğu Akdeniz kıyıları (Adana) dır.
Buna göre; Zonguldak, İstanbul, İzmit, İzmir ve Adana Türkiye’de sanayi kuruluşlarının yoğunlaştığı kalabalık nüfusları olan
ve sürekli göç alan büyükşehirlerdir. Ancak Doğu Karadeniz kıyılarında sanayi kuruluşları gelişememiştir. Bu nedenle l numaralı yer Türkiye’nin önemli sanayi bölgeleri arasında yer almaz.
Burası aynı zamanda Türkiye’nin en fazla göç veren yerleri arasındadır.
(Cevap A)

11.

Türkiye’de sanayileşmeyle birlikte nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç
artar. Sanayileşme aynı zamanda kişi başına düşen millî gelirin
ve enerji tüketiminin de artması demektir. Sanayinin geliştiği yer-

15.

gücü, pazar ve enerji gibi faktörlere bağlıdır. Batı Karadeniz’de

yükselmesi gibi nedenlerle nüfus artış hızı azalır.

yer alan Zonguldak ve çevresinde taş kömürü çıkartılır. Demir–
çelik fabrikalarında demiri eritip kalıplara dökebilmek için çok

(Cevap A)
COĞRAFYA SORU BANKASI

yüksek sıcaklık enerjisine ihtiyaç vardır. Bu enerji de taş kömüründen elde edilir. Dolayısıyla Batı Karadeniz’de (Karabük–Ereğli) demir–çelik fabrikasının kurulmasında enerjiye yakınlık önem
kazanmıştır. Ayrıca bu tesislerde işlenecek olan ham demir (ham
madde) Sivas’tan (Divriği) getirilir.
(Cevap E)

16.
12.

Bir yerde sanayinin kurulup gelişebilmesi; ulaşım, sermaye, iş

de kadının iş hayatına daha çok katılması, eğitim seviyesinin

Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı sanayi kollarının gelişmesinde tarım ürünlerinin, yer altı kaynaklarının, bitki örtüsünün çe-

Zeytin üretimi, Türkiye’de Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında

şitlilik göstermesi etkili olmuştur. Enerji üretim yerlerine yakınlık

yapılır. Buna bağlı olarak zeytinyağı tesisleri de özellikle Ege ve

sanayi kollarının kuruluş yerlerinin belirlenmesinde fazla etkili

Marmara kıyılarında toplanmıştır. İç kesimlerde etkili olan kara-

değildir.

sal iklim şartları zeytin tarımına izin vermediğinden, bu yerlerde

(Cevap C)

zeytinyağı tesislerine de rastlanamaz.
(Cevap D)

17.

• Dokuma fabrikalarının ham maddesi pamuk,
• Sigara fabrikalarının ham maddesi tütün,
• Seramik fabrikalarının ham maddesi toprak,
• Yağ fabrikalarının ham maddesi ayçiçeği,
• Şeker fabrikalarının ham maddesi şeker pancarıdır.

13.

Türkiye’deki endüstri kuruluşlarının dağılışına dikkat edilirse ge-

Bilindiği üzere pamuk, tütün, ayçiçeği ve şeker pancarı fabrika-

nelde bazı bölgelerde yoğunlaştığı söylenebilir. Ancak çimento

larda ham madde olma niteliği taşıdıkları için endüstri bitkisi ola-

endüstrisi ülkemizin her bölgesinde ve hemen hemen her bü-

rak kabul edilen tarım ürünleridir. Oysa ki seramik endüstrisinin

yük şehrimizde; ham madde kaynaklarının bol ve tüketiminin

ham maddesi olan toprak bir tarım ürünü olarak nitelendirile-

yaygınlığına bağlı olarak kurulmuştur.

mez.
(Cevap C)

(Cevap B)
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6.

Konserve (balık) yapımında, yünlü dokumada, deri endüstrisin-

Türkiye haritasında işaretlenen V numaralı yer Tuz Gölü çevre-

de ve ilaç yapımında hayvansal ham maddeden yararlanılır. An-

sidir. Buranın ikliminde yağış miktarı çok azdır. Doğal bitki örtü-

cak kâğıdın ham maddesi ağaçtır. Bu yüzden hayvansal ürün-

sü bozkırdır. Bu yüzden orman endüstrisinin gelişmesi beklene-

lerle ilgisi yoktur.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

mez.
(Cevap E)

7.

Sanayi ve nüfusun fazla olduğu yerlerde akarsu ve denizlerde
kirlenme fazla, az olduğu yerlerde ise kirlenme azdır. Asi, Su-

2.

Konserve sanayisinde ham madde olarak genelde tarım ürün-

surluk, Sakarya ve Gediz Nehri’nin geçtiği alanda nüfus ve sa-

leri kullanılır. Tarımsal üretim de iklim şartlarına bağlı olduğu için

nayi fazaldır. Bu nedenle bu akarsularda kirlenme fazladır. Ço-

konserve sanayisinin yıllık üretim miktarı değişiklik gösterebilir.

ruh Nehri Doğu Karadeniz’de yer alır. Bu bölümde sanayi kuru-

(Cevap B)

luşları yoğun değildir. Bu yüzden su kirliliğinin en az olduğu
akarsu Çoruh’tur.

3.

İstanbul, İzmir, İzmit ve Adana kara ve demir yolu ulaşım olanaklarına sahiptir. İstanbul, İzmit ve İzmir önemli ticaret limanlarına sahipken Adana, Mersin ve İskenderun limanlarına yakındır. Bu illerimiz ulaşım ve limanlar konusunda ortak özelliklere
sahiptir. Adana ve İzmir önemli endüstriyel ham madde kaynaklarına sahipken İstanbul ve İzmit ham madde ihtiyacını dışarıdan karşılar.
(Cevap D)

4.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap A)

8.

Türkiye’de Konya’nın Seydişehir ilçesinde alüminyum ham maddesi çıkarılır. Bu yüzden burada bu madeni işleyen tesisler kurulmuştur.
(Cevap D)

Şeker fabrikasının ham maddesi olan şeker pancarı çabuk bozulacağından uzun süre saklanamaz, depolanamaz. Bu yüzden

9.

tarladan söküldükten sonra hemen işlenmesi gerekir. Buna bağ-

Deri fabrikalarının besi ve ahır hayvancılığına paralel olduğu söylenebilir. Büyükbaş hayvancılık faaliyetinin geliştiği yerde: deri,

lı olarak da şeker fabrikaları, şeker pancarı üretim alanlarının ya-

et-süt ve yem sanayi gelişir.

kınına kurulmuştur.

(Cevap B)

5.

Süt ve süt ürünleri çabuk bozulacağından uzun süre bekletilemez. Bu nedenle kısa sürede tüketilmeleri gerekir. Bu duruma
bağlı olarak süt fabrikaları tüketim merkezlerine yakın kurulmuş-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

tur.

10.

Türkiye’nin ekonomik olarak gelişmesinde sanayi faaliyetinin
payı tarım, turizm, hayvancılık ve hidroelektrik enerji üretiminin
payından daha fazladır.

(Cevap E)

(Cevap A)
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16.

İklim çeşidinin fazla olduğu yerlerde tarım ürünü çeşidi fazla ola-

Buğdayın işlenmesi ile un, unun işlenmesiyle bisküvi elde edi-

cağından sanayi kolları çeşidi artar. Örneğin; Rize’de Karadeniz

lir. Demirin işlenmesi ile saç, sacın işlenmesi ile gemi elde edi-

ikliminin etkili olmasına bağlı olarak çay yetiştirilmektedir. Buna

lir. Boksitin işlenmesi ile alüminyum, alüminyumun şekillendiril-

bağlı olarak Rize çevresinde çay sanayi gelişmiştir. Ülkemizde

mesiyle konserve kutusu elde edilir. Bu şekilde her ürünün ya-

çıkarılan madenlerin önemli bir kısmı yine ülkemizde işlenmek-

pımında bir ham madde kullanılır. Fosfat, gübre, toprak ilişkisi-

tedir. Yani her maden bir sanayi kolunun oluşmasına neden ol-

ne baktığımızda gübrenin ham maddesi fosfat, toprağın ise ana

muştur. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması iklimin

kayadır. Toprağın ham maddesi gübre değildir.

üzerinde dolayısı ile tarım ürünü çeşidi üzerinde etkilidir. Oysa

(Cevap E)

ki ortalama yükseltinin fazla olması sanayinin gelişmesi açısından olumsuz bir etkendir.
(Cevap C)

12.

Türkiye’de ipekli dokumacılığın en az oranda yapıldığı söylenebilir. Hatta bu ekonomik faaliyet dalı günümüzde tamamen ortadan kalmak üzeredir. Keten üretimi de Türkiye’de dar bir alanda yapılmaktadır. Buna göre, daha geniş alanlarda hayvancılık

17.

faaliyetleri ve pamuk tarımı yapıldığından, dokuma sektörüne

Türkiye’de iklim seçiciliği fazla bir ürün olduğu için çay tarımı
çok dar bir alanda toplanmıştır. Buna bağlı olarak ham madde-

bu faaliyetlerin daha fazla oranda ham madde kazandırdığı söy-

ye yakın olma özelliği taşıyan çay sanayisinin de dar bir alanda

lenebilir.

toplanması gerekir. Makarna, un, yağ, şeker, dokuma vb. en-

(Cevap E)

düstri kuruluşlarının Türkiye içinde daha geniş bir alana yayıldı-

13.

Türkiye’nin kurulduğu ilk yıllarda milli gelirinin %90’ını tarımdan
elde etmiştir. Bu durum sanayi faaliyetlerinin öncelikle zeytin,
pamuk, buğday gibi tarım ürünlerine dayalı olarak gelişmesine
neden olmuştur. Aynı yıllarda sermaye yetersizliği nedeni ile sanayi faaliyetleri planlı bir şekilde devlet desteğiyle (Devletçilik)
geliştirilmeye çalışılmıştır. Günümüzde sanayiden elde edilen
gelirin milli gelirdeki payı % 95’i aşmıştır. Sanayileşmenin ülkemizde bu şekilde ileri bir seviyeye ulaşmasında her ile kalkın-

COĞRAFYA SORU BANKASI

ğı söylenebilir.

mada öncelik verilmesi etkili olmamıştır.

(Cevap A)

18.

(Cevap B)

Sorudaki açıklamaya göre; ham madde olarak tarım ürünü işleyen; kâğıt, yağ şeker ve çay sanayilerine ait fabrikaların yer
seçiminde iklim dolaylı yoldan etkili olmuştur. Gemi fabrikalarında ise doğrudan etkilidir. Çünkü çok sıcak veya çok soğuk iklim bölgelerinde hem çalışanlar zorlanacağından hem de gemi

14.

İstihdam olanaklarının fazla olduğu şehirler dışarıdan göç alır.

sacı genleşip daralacağından gemi fabrikaları kurulamaz. Bu

Ülkemizde kalıcı iç göçlerin yaşanmasında en önemli etken sa-

yüzden bu fabrikalar için iklim doğrudan etkili olmuştur.

nayidir. Sanayinin yoğun olduğu merkezler iş olanaklarının faz-

(Cevap D)

la olması nedeniyle dışarıdan göç alır. Dolayısıyla göç hareketleri daha çok, sanayileşmenin nedeni değil, sonucudur.
(Cevap C)

15.

Ülkemizde tekstil sanayi başta İstanbul olmak üzere, Adana, İz19.

mir, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş,

Hidroelektrik santral, akarsular üzerine inşa edilen baraj demek-

Şanlıurfa, Mersin, Bursa, Malatya gibi merkezlerde gelişmiştir.

tir. Barajlar da aslında doğal çevreye zarar verir, ekosistemlerin

Sinop’ta ham maddenin olmaması ve ulaşımın gelişmemesi gi-

işleyişini bozar. Ancak atmosfere karbondioksit salınımı yapma-

bi nedenlerle tekstil sanayi gelişmemiştir.

dığı için küresel ısınmaya neden olmaz.
(Cevap E)

(Cevap B)
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6.

Şeker pancarı tarladan söküldükten sonra kısa sürede işlenme-

Artvin’in Murgul ilçesinden bakır çıkartılır. Konya’nın Seydişehir

si gerekir. Bu yüzden şeker fabrikaları ile tarım alanları paralel

ilçesine yakın alüminyumun ham maddesi olan boksit çıkarılır.

bir dağılış gösterir. Bu durum konserve ve çay fabrikaları için de

Yine Balıkesir’in yakın çevresinde bor; Elazığ’da ise krom ma-

geçerlidir. Ayrıca Türkiye’deki kâğıt ve kereste fabrikalarının dağılışına bakıldığında, ormanlık yörelerde bulundukları gözlenir.
Oysaki Türkiye’deki petrol rafinerilerinin dağılışı şöyledir:
• İzmir - Aliağa petrol rafinerisi
• İzmit - İpraş petrol rafinerisi

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

deni çıkartılır. Ancak İzmir–Aliağa ilçesinde hâlde petrol çıkartılmadığı hâlde petrol rafinesi kurulmuştur. Dolayısıyla Aliağa
Petrol rafinesinin işlediği ham maddeyi yakın çevresinden temin
ettiği söylenemez.
(Cevap A)

• Kırıkkale - Orta Anadolu petrol rafinerisi
7.

• Mersin - Ataş petrol rafinerisi

yakın olma faktörü dikkate alınarak kurulan tesislerdir. Örneğin

• Batman - Batman petrol rafinerisi

Rize’de çay tarımına bağlı çay atölyeleri, Batı Karadeniz’de or-

Bu durumda yalnızca Batman’daki rafineri petrol çıkarım alan-

man ürünlerine bağlı kağıt ve kereste fabrikaları, Artvin’de çıka-

larına, yani ham maddeye yakındır. Batman dışındaki tüm rafi-

rılan bakır madenine bağlı bakır tesisleri, Samsun’da tütün tarı-

neriler ham madde olarak işledikleri petrolü bulundukları bölge

mına bağlı sigara fabrikaları kurulmuştur. Bu yerlerin özel bir pa-

dışından alırlar.

zar veya sermaye alanı olduğu söylenemez.

(Cevap A)

2.

(Cevap C)

İnsan kaynaklı olan unsurlar beşerî faktör, doğal kaynaklı unsurlar ise doğal faktör olarak kabul edilir. Buna göre; sermaye biri-

8.

ti ve yıllık sıcaklık ortalaması ise doğal faktör olarak kabul edilir.
(Cevap D)

Haritada işaretlenen;
I. nolu yer; Batı Karadeniz,
II. nolu yer; İstanbul,

Türkiye’deki birçok kent merkezinde; sanayinin uygun görülen
alanlarda yapılandırılması, düzenli kentleşmesinin sağlanması

COĞRAFYA SORU BANKASI

kimi ve nitelikli iş gücü beşerî faktördür. Ancak ortalama yüksel-

3.

Soruda verilen endüstri kuruluşlarının hepsi de ham maddeye

çevre sorunlarının önlenmesi, imalat sanayisi türlerinin belirli bir
plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla organize sanayi bölgeleri kurulmuştur. Sayıları her geçen yıl artsa da,
en fazla İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara, İstanbul gibi sermaye, sanayi ve ulaşımın yoğun olduğu yerlerde toplandıkları görülür.
Bu da ülkemiz içindeki dağılışının düzensiz olduğu anlamına gelir.
(Cevap A)

III. nolu yer; İzmir,
IV. nolu yer; Adana’dır.
Geniş ve verimli tarım alanları yalnızca İzmir ve Adana’da yer

9.

alır.

İlk çimento fabrikası 1910 yılında İzmit (Darıca)’da kurulmuştur.
Bu tarihten itibaren ülkemizin her tarafına hızla yayılmıştır. Bu

(Cevap E)

durum üzerinde ülkemizde yürütülen inşaat faaliyetlerinin yoğun ve yaygın olmasının dolayısıyla çimentonun tüketim ve Pazar imkânlarının bol olmasının önemi vardır. Ayrıca çimento için

4.

ülkemizde ham madde temini de kolaydır. Ancak çimento en-

Türkiye’de sanayide kullanılan tarım ürünlerinin en fazla üretil-

düstrisinin nitelikli iş gücü gereksinimi yüzünden yaygın oldu-

diği bölge Ege’dir. Bölgede yaygın dağılış gösteren sanayi ku-

ğu söylenemez. Çimento fabrikalarının bulunduğu yerlerde çev-

ruluşlarının tamamı ham maddenin fazla olması nedeni ile tarı-

re kirliliği fazladır.

ma dayalıdır. Örneğin; zeytinyağı, konserve, tekstil, içki sigara,

(Cevap E)

dokuma vb.
(Cevap C)

5.

Türkiye genç nüfuslu bir ülkedir. Bu yüzden ülkemizde iş gücü
açığının olması beklenemez. Ayrıca ülkemizin her türlü doğal
kaynak yani ham madde bakımından da oldukça zengindir. Ancak sermayenin ve petrol doğal gaz vb. enerji kaynaklarının di-

KAPLAN AKADEMİ

10.

ğerleri kadar bol olduğu söylenemez.

Bir yerde sanayinin kurulup gelişmesi için seçeneklerde verilen
şartların hepsi gereklidir. Ancak soruda verilenlere dikkat edilirse; sanayi tesislerinin, kendisi için gerekli olan ham maddenin
yakınında kurulduğu görülür. Örneğin Malatya’da pamuk, Bitlis’te tütün tarımı yapılır. Buna bağlı olarak söz konusu yerlerde
dokuma ve sigara fabrikaları kurulmuştur. Erzurum-Kars’ta büyük baş hayvancılık yaygındır. Bu duruma bağlı olarak da süt
tozu, et kombinaları ve deri fabrikaları kurulmuştur.

(Cevap E)

(Cevap B)

200

TÜRKİYE’DE SANAYİ
11.

Test • 31
15.

Sanayi üretimin ve sanayi ürünlerinde kalitenin artması için dev-

Enerji kaynaklarından biri olan kömürün uzak yerlere taşınma-

letin değil özel teşebbüsün girişimlerde bulunması gerekir. Bu-

sı maliyet açısından olumsuz olduğu için bazı sanayi kuruluşla-

nun için yabancı sermaye, ucuz enerji, arsa, gümrük vergi ve

rı enerji kaynağının yakınına kurulmuştur. Örneğin demir-çelik

mevzuatın bir takım gelişmeler ile sanayi sektörü teşvik edilme-

tesisleri ve termik santraller. Ayrıca batı bölgemizde rüzgâr şid-

lidir.

deti ve esme sıklığından dolayı rüzgâr türbinleri, güney bölgelerimizde güneşlenme potansiyelinden dolayı güneş enerji sis-

(Cevap E)

temleri yoğunlaşmıştır.
(Cevap C)

12.

16.

Metalürji sanayisi topraktan çıkan cevher konumundaki made-

Türkiye’de demir-çelik fabrikaları Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de (İskenderun) toplanmıştır. Yine kağıt fabrikaları ise orman

ni ham madde olarak işler ve işlenmiş veya yarı işlenmiş maden

örtüsüne bağlı olarak Akdeniz ve Karadeniz Bölgesindedir. (Zon-

haline getirir. Bakır tesisleri Elazığ, Samsun ve Artvin’de bulu-

guldak, Kastamonu, Antalya) Petrol rafineleri de ülkemizde sey-

nur. Konya (Seydişehir)’da ise boksit madeni işlenerek alümin-

rek ve dağınık haldedir. Boya, ilaç, deterjan vb. kimyevi ürünle-

yum haline getirilir. Türkiye’de demir-çelik fabrikaları ise, Kara-

ri üreten kimya sanayisi de özellikle batı bölgelerimizdedir. Tür-

bük-Ereğli ve İskenderun’da yer alır. Buna göre Antalya’da 1962

kiye’de en yaygın olan besin sanayisi kollarıdır. Bunlardan biri-

yılında kurulan metalürji tesisi ferrokrom fabrikalarıdır. Bu tesis-

si de şeker fabrikalarıdır. Şeker pancarı Türkiye’de ekim alanı

lerde Fethiye ve Dalaman yörelerinde çıkartılan krom madeni

en geniş olan tarım ürünlerindendir. Üretiminde İç Anadolu Böl-

işlenir.

gesi 1. sıradadır. Ayrıca şeker pancarı tarladan söküldükten son-

(Cevap A)

ra depolanamaz. Kısa sürede işlenmesi gerekir. Bu yüzden şe-

13.

Bu kentlerde ortak olan sanayi kolunun petrol rafineleri olduğu
söylenebilir. Türkiye’de petrol rafinelerinin dağılışı şu şekildedir;
İzmir (Aliağa), İzmit (İpraş-Tüpraş), Kırıkkale (Orta Anadolu),
Mersin (Ataş) ve Batman (Batman)’dır.
İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Mersin’de yer alan petrol rafinerilerinde arıtılan petrol ithal edilir. Batman rafinerisinde arıtılan

COĞRAFYA SORU BANKASI

ker fabrikaları kendine ham madde olma özelliği taşıyan bu tarım ürününün yetiştiği alanların yakınlarında kurulmuştur. Böylece Türkiye’de en yaygın olan endüstri kuruluşlarından biri olmuştur.
(Cevap A)

17.

Cumhuriyet öncesi alınan borçların son taksiti 1954 yılında ödenmiştir. Bu nedenle 1960 sonrasında yapılan kalkınma planlarının hedefleri arasında cumhuriyet öncesi borçları yapılandırmak
yer almaz.

petrol ise Güneydoğu Anadolu’dan çıkarılır.

Halen yürürlükte olan Kalkınma Planımız Onuncu Kalkınma

(Cevap B)

Planıdır. 2014–2018 yıllarını kapsamaktadır.
(Cevap D)

14.

Cumhuriyet kurulduktan sonra ekonomik kalkınmanın sağlanması için yapılan çalışmalardan en önemlisi 17 Şubat 1923’te

18.

İzmir İktisat Kongresi’nin toplanmasıdır. Siyasi bağımsızlığın eko-

Küçükbaş hayvancılık – Dokuma, tekstil
Büyükbaş hayvancılık – Et ve süt

nomik bağımsızlıkla güçlendirilmesi hedeflenen bu kongrede,
devletin ekonomiyi özendirici ve düzenleyici olarak etkili olma-

İpek böcekçiliği – İpekli, dokuma

sı kararlaştırılmıştır. Daha sonra tarım sektörünü destekleyen po-

Buğday tarımı – Un, makarna vb.

litikalar kapsamında 1925 yılında aşar vergisi kaldırılmış, 1926

Ulaşım faaliyetleri– Ticaret

yılında tarımda makineleşmenin sağlanması için teşvikler veril-

Bu şekilde bütün ekonomik faaliyetler birbirine bağlı olarak ge-

miş, Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi sağlanmıştır. Sa-

lişir.

nayi kuruluşlarının teşviki ve korunması için de 1927 yılında Teş-

(Cevap D)

viki Sanayi kanunu ve Gümrük kanunu çıkartılmıştır. Türkiye’de
1960’tan sonra da ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın hızlandırılması amacıyla kalkınma planlarının uygulanması fikri be-

19.

nimsenmiştir. Bunun için 30 Eylül 1960 tarihinde başbakanlığa

Ülkemizde turunçgil Akdeniz ikliminin görüldüğü, Ege, Akdeniz,
Marmara ve Güneydoğu’da yetiştirilir. Ayrıca Karadeniz’de mik-

bağlı Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurulmuştur. 1962 yılında

ro klima alanı olan Rize’de de turunçgil yetiştirilir.

yapılan ve bir yıl uygulanan kalkınma planının başarılı olması
üzerine beş yıllık kalkınma planları hazırlanmıştır. İlk plan ise

Türkiye’de ormancılık faaliyetlerinin en fazla Karadeniz Böl-

1963 ve 1967 yılları arasında uygulanmıştır.

gesi’nde gelişmesinde ham madde etkilidir.
(Cevap E)

(Cevap A)
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7.

Ülkemizde pamuk üretimi Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yapılır. (Iğdır mikro klima alanında da üretim yaseri’de tekstil sanayi gelişmiştir.
(Cevap D)

2.

Türkiye’de otomotiv sanayi, Bursa, İzmir, İzmit, Sakarya ve Adana’da gelişmiştir. Konya’da tarım araçları fabrikaları yer alır.

İskenderun için demir-çelik fabrikası,
Malatya için şeker sanayi doğru yanıttır.

KAPLAN AKADEMİ

pılır.) Kayseri İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Buna rağmen Kay-

Balıkesir için kâğıt sanayi,

Ovaakça, İzmir, Hamitabat ve Ambarlı’da yer alan termik santrallerde enerji kaynağı olarak doğal gaz kullanılır
(Cevap A)

Türkiye’de maden ihracatının milli gelirde payı giderek azalmaktadır. Bu durumun nedeni sanayinin gelişmesi nedeniy-

8.

le ihtiyacın giderek artmasıdır.

Uşak’ta → halıcılık
Kahramanmaraş’ta → Tahta oymacılığı

(Cevap E)

Kütahya’da → Çinicilik
3.

Erzincan’da → Bakır işletmeciliği yaygın el sanatlarıdır.

I. İzmir İktisat Kongresi’nde yerli sanayinin dış rekabete karşı

Edirne için verilen gümüş ve altın işletmeciliği doğru değildir.

korunması amacıyla gümrük vergileri konulmuştur. Öncesinde

(Cevap B)

gümrük vergilerinin çok düşük olması ya da hiç olmaması nedeniyle Osmanlı Devleti’nde yerli sanayi rekabet güçlüğü nedeniyle hemen hemen bitmiştir.

9.

(Cevap A)

bu tesislerin işleyeceği ham madde kaynaklarının burada yetişmesiyle ilgilidir.

Jeotermal enerji: Yerin derinliklerinden gelen sıcak ve buharlı
suya bağlı olarak elde edilen enerjidir. Santralin ham maddesinin olduğu yerde bulunması zorunludur.
Petrokimya: Petrol işleyen rafinelerdir. Ham maddesi boru hatları ya da tankerlerle taşınabilir. Bu nedenle ham madde kaynağının bulunduğu yerde kurulması zorunlu değildir.
Termik santral: Doğal gaz, taş kömürü ve linyitle çalışır. Ham
maddesi demir yolu ile taşınabilir. Ham madde yerinde kurulması zorunlu değildir.

(Cevap B)
COĞRAFYA SORU BANKASI

4.

Çay ve fındık fabrikalarının Doğu Karadeniz’de yaygın olması

10.

Ereğli
Karabük
Sivas

İzmir

İskenderun

ENERJİ KAYNAKLARI
Tükenebilir
(Yenilenemeyen)
Enerji Kaynakları

Seçeneklerde diğer sanayi kollarına göre daha az olan endüst-

Tükenmez
(Yenilenebilir)
Enerji Kaynakları

Kömür

Güneş enerjisi

Petrol

Su enerjisi

Doğal gaz

Rüzgâr enerjisi

Odun

Jeotermal enerji

ri kuruluşumuz demir-çeliktir. Başlıca demir-çelik fabrikalarımız
yukarıdaki haritada gösterilmiştir.

TÜRKİYE’DE ŞEKER, BİTKİSEL YAĞ VE PAMUKLU DOKUMA ENDÜSTRİSİNİN BULUNDUĞU MERKEZLER

(Cevap A)

Pamuklu
5.

Dokuma

Aydın’da zeytin, Kayseri’de şekerpancarı, Konya’da buğday, Rize’de çay üretimi fazladır. Bu nedenle bu yörelerde sanayi te-

Şeker

kara’da uçak sanayinin gelişmesinde ise coğrafi konum etkili

Bitkisel

olan kâğıt endüstrisi şıklarda verilen diğer sanayi kollarına göre daha az yaygındır. Bu durumun nedeni ülkemiz orman varlığının zengin olmaması, ayrıca kesilen ağaçların kendisini çok

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

ri de ham maddedir. Ülkemizde ham maddesi ormana dayalı

latya, Antalya, Diyarbakır, Karaman
Çorum, Kars, Erzurum, Amasya, Samsun, Tokat,
Kayseri, Kastamonu

olmuştur.

Endüstri kuruluşlarının yaygınlığında etkili olan faktörlerden bi-

İzmir, Mersin, Aydın, Erzincan, Kayseri, Konya, MaUşak, Konya, Malatya, Balıkesir, Ankara, Eskişehir,

sisleri kurulurken ham maddeye yakınlık dikkate alınmıştır. An-

6.

Adana, Bursa, İstanbul, Adıyaman, Denizli, Manisa,

Yağ

Zeytinyağı: Gaziantep, Ayvalık, Gemlik, Edremit,
Bursa, İzmir, Muğla, Aydın, Kilis, Adana, Balıkesir
Ayçiçeği yağı: Edirne, Tekirdağ, İzmir, Adana
(Cevap D)

11.

Kağıt, kozmetik, ilaç, mobilya endüstrisi için ham madde kaynaklarından biri ormandır. Suni gübre sanayisi için orman ürünlerinden yararlanılmaz.

uzun zamanda yenilemesi ya da yenileyememesidir.

(Cevap B)

(Cevap D)
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Hazır giyim sanayisinin, en çok geliştiği il İstanbul’dur. Yoğun

Endüstri kuruluşlarının elektrik enerjisi üretim merkezlerine yakın olmasına sağlamak” yönünde alınacak önlem Türkiye eko-

tüketim merkezi olması bunda etkili olmuştur.

nomisinde sanayinin katkısını artırmaya yönelik değildir. Her sa-

(Cevap A)

nayi tesisi için enerji üretim alanlarına yakınlık sağlanamaz. Ör13.

Haritada işaretli merkezler için gelişmiş endüstri kolu seramik

neğin ülkemizde en fazla hidroelektrik enerji Doğu Anadolu Böl-

sanayidir.

gesi’nde üretilir. Ancak burada endüstri gelişmemiştir.
(Cevap A)

(Cevap C)
14.

Otomotiv ve petrokimya sanayi Karadeniz’de, demir–çelik sanayi Marmara Bölgesi’nde, seramik sanayi ise Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi’nde bulunmaz. Ülkemizin tüm kıyı bölgelerinde

18.

bulunan endüstri kuruluşu çimento sanayisidir. Çimento sana-

Bir yerde sanayinin gelişmesinde; ham madde, pazarlama, ulaşım, işgücü, su ve sermaye etkilidir.

yisinin ham maddesi kil ve kireç taşıdır. Bu ham maddelerin taşınmasının zor ancak üretiminin yaygın olması nedeni ile ülke-

Adana’da dokuma sanayii (Pamuk)

mizin her Bölgesi’nde ve hemen hemen her ilinde çimento fab-

Edremit, Ayvalık ve çevresinde sıvı yağ sanayi (Zeytin)

rikaları bulunur.

Seydişehir’de alüminyum sanayii (boksit) gibi ham maddeye

Çimentonun ham maddesi kil ve kireç taşıdır. Bu ham mad-

yakınlık dikkate alınarak kurulmuştur.

delerin taşınmasının zor olması nedeni ile çimento fabrikala-

Bursa’da otomotiv sanayinin gelişmesinde ise ulaşım koşulları-

rı bütün bölgelerde ve hemen hemen her ilde kurulmuştur.

nın gelişmiş olması sermaye, işgücü, pazar gibi faktörler etkili
olmuştur.

(Cevap B)

(Cevap E)
Sanayisi gelişen yerlerde;
• Ulaşım imkanları gelişmiştir.
• Canlı bir ticari hayat söz konusudur.
• Ham madde tüketimi fazladır.
• Enerji tüketimi yoğundur.
• Nüfus fazladır.
• Kişi başına düşen gelir fazladır.
Soru kökünde iki kentten sanayisi diğerine göre daha gelişmiş

COĞRAFYA SORU BANKASI

15.

19.

Ham madde ve ilgili sanayi dalı eşleştirmesinin yapıldığı bu soruda;
Afyonkarahisar – et ve süt ürünleri,
Zonguldak–orman ürünleri istenilen özelliklere sahiptir.
İstanbul için pamuklu dokuma gerekli ham maddeye daha az
elverişlidir. Çünkü pamuklu dokuma için gerekli olan pamuk

olanın en büyük kanıtı sorulmaktadır. Bu durumda sanayisi da-

ham maddesi Güneydoğu Anadolu ve Ege’de daha çok üretil-

ha çok gelişenin tüketeceği enerji daha fazla olacaktır.

mektedir.

bir ülkenin gelişmişliği hakkında;

(Cevap B)

kişi başına düşen gelir,
ortalama yaşam süresi,
nüfusun sektörel dağılımı,
genç ve yaşlı nüfus oranı,
eğitim düzeyi,

20.

sanayide kullanılan ham madde türü gibi faktörler bilgi verir.

• Gıda endüstrisi için gereksinim duyulan ham maddenin bü-

(Cevap C)
16.

Ülkemizdeki ekonomik etkinlikler ile ilgili;
yük kısmı ülke kaynakları ile sağlanır.
• Elektrik enerjimizin büyük kısmı yenilenebilir kaynaklarla de-

Samsun–Bakır işletmesi – Samsun da bakır madeni çıkarılmaz.

ğil, doğal gaz, linyit gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarıy-

İskenderun–Demir–çelik – İskenderun’da demir çıkarımı yoktur.

la sağlanır.

Seydişehir–Alüminyum – Konya Seydişehir de hem boksit çıka-

• Kırsal kesimlerimizde en yaygın hayvancılık etkinliği arıcılık

rılmakta hem de bu madeni işleyen tesis bulunmaktadır.

ve balıkçılık değil, tarım ve hayvancılıktır.

Murgul–Bakır – Artvin Murgul’da hem bakır çıkarılmakta hem de

• Tarım sektörünün millî gelirdeki payı diğer sektörlerden az-

tesisi bulunmaktadır.

dır. Türkiye, gelişen bir ülke trendinde olduğu için sanayi ve

Aliağa – Petrol rafinerisi – Aliağa’da (İzmir) petrol çıkarımı yok-

teknolojiye dayalı sektörlerin millî gelirdeki payı daha fazla-

tur.

dır ve giderek artmaktadır.
• Dış ticaretimizde ilk sıralarda Rusya ve Almanya gibi ülke-

Buna göre, III ve IV istenilen soruda özelliğe sahiptir.

ler gelir.

(Cevap D)

(Cevap E)
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6.

Seçeneklerde diğerlerine göre daha yaygın olan endüstri kolu
dokuma sanayisidir.
MİR-ÇELİK, SİGARA, OTOMOTİV VE KAĞIT SANAYİSİNİN
BULUNDUĞU MERKEZLER

Demir–çelik
Sigara
Otomotiv
Kâğıt

Bulunduğu Merkezler
Karabük, Ereğli, Kırıkkale, İskenderun, İzmir, Sivas

KAPLAN AKADEMİ

su kaynağı fazla, tarımda sulamaya ihtiyaç azdır. Bölgede eğim

TÜRKİYE’DE ÜRETİM YAPAN KURULUŞLARDAN DE-

Sanayi Kuruluşu

Karadeniz Bölgesi dört mevsim yağış alır. Bu nedenle bölgede
fazla olduğundan akarsu vadileri dar ve derindir. Bu nedenle
taşkınlar azdır. Buna göre bölgede yapılan barajlar daha çok
elektrik üretmek amaçlı yapılır.
(Cevap E)

7.

Karabük demir–çelik fabrikası kömür; Afşin termik santrali linyit;

Bitlis, Samsun, İstanbul, İzmir, Malatya,

Çatalağzı termik santrali enerji kaynağı olarak kömür kullanılır.

Tokat, Adana, Manisa

Bu sanayi merkezleri enerji kaynağına yakın kurulmuştur. Ener-

İstanbul, İzmir, Ankara, İzmit, Kayseri, Ada-

ji kaynağı olarak kömür ve linyitin kullanıldığı merkezlerde hava

na, Aksaray, Bursa, Adapazarı, Eskişehir

kirliliği fazla olur. Karabük ve Çatalağzı’nda yer şekilleri enge-

İzmit, Zonguldak, Giresun, Afyon, Balıke-

belidir. Karabük demir-çelik fabrikası demir yataklarına uzakta

sir, Mersin, Muğla, Kastamonu

kurulmuştur. Afşin’de demir yolu ağı bulunmaz.
(Cevap B)

(Cevap E)
8.

Kayseri, Malatya, Bursa ve Gaziantep Türkiye’de sanayinin en
fazla geliştiği merkezler arasında yer alır. Bu nedenle bu merkezler dışarıdan çok yoğun göç alır. Sivas’ta ise sanayi fazla ge-

2.

lişmemiştir. Bu nedenle Türkiye’nin en fazla göç veren illeri ara-

Sermaye, nitelikli iş gücü, ham madde, ulaşım, enerji, su kay-

sındadır.

de etkili olan faktörlerdir. Karadeniz Bölgesi’nde çay, fındık, kereste ve kâğıt endüstrisinin gelişmesindeki neden bölgede bu
endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan ham maddenin fazla olmasıdır.
(Cevap C)

3.

COĞRAFYA SORU BANKASI

nakları, pazarlama olanakları sanayi kuruluşlarının yer seçimin-

(Cevap D)
9.

Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze sanayileşme
artmıştır. Sanayileşen ülkelerde:
• Kentleşme artar.
• Nitelikli iş gücü artar.
• Hizmet sektöründe çalışan sayısı artar.
Günümüzde tarımın ekonomideki payı az fakat tarımdan elde

Seçeneklerde belirtilen endüstri kuruluşlarına bakıldığında Bur-

edilen gelir fazladır.

sa dışındakilerin ham maddeye yakınlık ilkesi ile kurulduğunu

(Cevap D)

görürüz. Fakat Bursa (Ovaakça) Termik Santrali’nde ise ulaşım
koşullarının uygunluğu, pazarlama koşulları, nitelikli işçi gibi fak-

10.

törler santralin kuruluş aşamasında daha dikkat çeken faktör-

Erzurum-Kars Bölümü’nde büyükbaş hayvancılık faaliyetine bağlı olarak :

lerdir.

• deri sanayi

(Cevap B)

• et–süt sanayi
• yem sanayisinde artış görülmüştür.
4.

Ambarlı (İstanbul) termik santrali ve İskenderun demir–çelik fab-

Dokumacılık küçükbaş hayvancılık faaliyetinin yaygın olduğu

rikasında kullanılan enerji kaynağı ithal edilir. (Doğal gaz) Bu ne-

yerlerde görülür.

denle bu tesislerde kullanılan enerji kaynağının maliyeti fazla-

(Cevap D)

dır.
(Cevap A)

Türkiye’de üretilen enerjinin %60’tan fazlası sanayide kullanılır.
Türkiye’de enerji tüketimi en fazla olan bölge Marmara’dır. Nedeni sanayi faaliyetlerinin yoğun olmasıdır. Buna göre enerji tüketiminin fazla olduğu bir yöre için sanayinin geliştiği söylene-

KAPLAN AKADEMİ

5.

11.
İzmit İpraş
Kırıkkale Orta
Anadolu
İzmir Aliağa
Mersin Ataş

Batman

Haritada işaretli yerlerde yapılan ve Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan ekonomik etkinlik petrol arıtımıdır.

bilir.

(Cevap C)

(Cevap A)
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12.

Test • 5
18.

Yünlü Dokuma – küçükbaş hayvancılığa,

Ülkemizde kurulan sanayi kollarının çoğunun yerinin belirlenmesinde temel belirleyici faktör ham maddedir. Konserve sana-

şeker sanayi – şeker pancarına,

yinde sebze, balık, meyve gibi ham maddeler kullanılır. Bu ne-

sigara sanayi – tütüne,

denle konserve sanayi sebze, meyve üretim alanlarına yakın ku-

kâğıt sanayi – ormana,

rulmuştur. Bu sanayi kolunda kullanılan ham maddeler kısa sü-

cam sanayisi – Toprağa dayalıdır.

rede kullanılmaz hâle geldiğinden üretimin sürekli olduğu sera-

Buna göre,ham maddesi topraktan olan cam sanayisi tarıma

cılık faaliyetlerinin geliştiği alanlara yakın yerler kuruluş yeri ola-

dayalı değildir.

rak daha çok tercih edilmiştir. Ülkemizde en fazla Akdeniz ve
Ege bölgelerinde gelişme göstermiştir.

(Cevap B)

(Cevap C)
13.

Mersin, Ereğli, İstanbul ve Erzincan’daki sanayi kuruluşlarının
üretim için gereksinim duydukları ham maddeleri yakın çevrelerinde değildir. Bu nedenle soruda istenilen cevaba uymamaktadır. Murgul’da hem bakır çıkmakta hem de bakır işletmesi bulunmaktadır.
(Cevap E)

14.

19.

Akdeniz Bölgesi’nde gelişme gösteren pamuklu dokuma, gül

bölgelerin tamamına düzenli olmasa da yinede ülke içinde fark-

yağı, kâğıt, alüminyum endüstrilerinin ham maddeleri büyük ölsınırlı olması nedeniyle demir-çelik sanayisinin ham maddesi
büyük ölçüde bölge dışından sağlanmaktadır.
(Cevap E)

15.

lı bölgelere dağılmıştır. Ayrıca sanayileşen birçok kentimizde
enerji kaynağı bulunmaz.

COĞRAFYA SORU BANKASI

çüde bölge içinden sağlanır. Ancak bölgede demir yataklarının

Ülkemizde sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu yerler coğrafi

Sanayileşen kentlerimizin tamamı;
• Dışarıdan göç alır (nedeni istihdam olanaklarının fazla olması).
• Ulaşım olanakları gelişmiştir.
• Enerji tüketimi fazladır.
• Eğitim, sağlık olanakları elverişlidir.
• Kişi başına düşen gelir fazladır.

Elektrik enerjisi üretim merkezlerine olan yakınlık bu hususta
göz önüne alınan ölçütler arasında yer almaz.

(Cevap D)
(Cevap A)

16.

Dış alımı yapılan ham madde çeşidinin sınırlandırılması öncelikle dış ticaret açığını azaltır. Ancak söz konusu ham madde çeşidine dayalı olarak üretim yapan ve bu ham madde türünde ül-

20.

ke kaynaklarının az olması nedeniyle ilgili sanayi dalının gelişi-

Taralı alanlarda:
I. İstanbul,

mi yavaşlar ve hatta durma noktasına dahi gelebilir. Bu neden-

II. İzmir,

le dış alımı sınırlandırma endüstri gelirlerini artırmaya yönelik

III. Ankara,

önlemler arasında yer almaz.

V. Erzurum–Kars Yöresi verilmiştir.

(Cevap E)

Bu yörelerimizde büyükbaş hayvancılık faaliyeti ahır veya mera
17.

Seramik fabrikaları Kütahya ve Çanakkale’de kurulmuştur. De-

hayvancılığı şeklinde yaygın olarak yapılır. Bu nedenle bu yöre-

mir–çelik fabrikaları ise demirin çıkarıldığı yerde değil ulaşım ve

lerde kurulacak olan kösele fabrikası ham maddeyi ucuza te-

enerji kaynağına bağlı olarak farklı yerlerde kurulmuştur. Bitki-

min eder.

sel yağ fabrikaları ülkemizde ham madde kaynağına yakın yer-

IV. taralı alanda ise Şanlıurfa verilmiştir. Bu yöremizde büyükbaş

lerde kurulmuştur. Edremit Körfezi’ndeki zeytinyağı fabrikaları,

hayvancılık faaliyeti gelişmediğinden kurulacak olan kösele fab-

Trakya’daki ayçiçeği fabrikaları bu duruma örnektir. Deri kon-

rikası ham maddeyi (hayvan derisi) başka yerden alacağından

feksiyon(hazır giyim) ise İstanbul’da yoğunlaşmıştır.

pahalıya mal eder.
(Cevap D)

(Cevap A)
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Ülkemizde iş gücü oldukça fazladır. Ancak bu iş gücü içerisin-

özel sektör teşvik edilmelidir. Devletin sanayide tekel olmasının

de nitelikli iş gücü çok azdır. Bu nedenle ülkemizde sanayi ge-

bu durum üzerinde etkili olduğu söylenemez.

lişimi istenilen düzeyde değildir.

(Cevap B)

2.

6.

Sanayinin gelişme ve ürün kalitesinin artırılması için Türkiye’de

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6

Türkiye’de sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu yerler dışarıdan

(Cevap B)

7.

göç alır. Bu tür yerlerden dışarı olan göçlerin yaşanmasının ar-

Ülkemizde hava kirliliğinin fazla olmasında sanayinin payı fazladır. Asit yağmurları ise hava kirliliğine bağlı oluşmaktadır.

tacağı beklenemez.

(Cevap D)

3.

Türkiye geliştikçe, kalkındıkça ham madde ithalatı artar, enerji
tüketimi artar. Aynı zamanda iş olanakları yani istihdam imkanlarıda artacaktır. Ulaşım olanakları daha da iyileşecektir. Ancak
bütün gelişmeler kentleşmeyi artıracaktır. Sanayileşme ile beraber kentlerde iş imkanları artacağından kentleşme de artar.
Türkiye’de tarımda çalışanların payının azalmasında en önemli faktör tarımda makineleşmedir.
(Cevap E)

4.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap A)

Doğu Anadolu Türkiye’nin en dağlık bölgesidir. Bu nedenle böl-

8.

lır. Soğuk hava depolarının yaygınlaşması ve soğutuculu taşımacılık sisteminin gelişmesiyle et ve süt ürünlerinin bir yerden
başka bir yere taşınması kolaylaşmıştır. Bu duruma bağlı olarak
bu sanayi kolu gelişmiştir.
(Cevap A)

9.

gede sanayi faaliyetleri gelişmemiştir.

Et ve süt ürünleri kısa sürede bozulan ham maddelerden yapı-

Ülkemizde balık, yağ ve konserve sanayinde ham madde olarak kullanılır.

(Cevap C)

Ülkemizde balıkçılık faaliyetleri en fazla Doğu Karadeniz’de gelişmiştir. Bölümde ham maddenin fazla olmasına bağlı olarak
Rize ve Trabzon’da balık sanayi gelişmiştir. Ayrıca Çanakkale’de

KAPLAN AKADEMİ

5.

(Cevap C)

de balık sanayi gelişmiştir.

10.

Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayide en fazla tarım ürünleri kullanılmıştır. Nedeni ham madde konusunda tarım ürünlerinin yeterli olmasıdır.

(Cevap D)

(Cevap C)
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11.

Test • 6
16.

Sanayi ve inşaat faaliyeti ikincil ekonomik faaliyet grubunda yer
alır.

İzmir’de ulaşım gelişmiştir. Bu merkezde nüfusun fazla olmasına bağlı olarak pazarlama olanakları elverişlidir. Ayrıca sanayide kullanılacak ham madde çeşidi ve miktarı çok fazladır. Bu

(Cevap B)

duruma bağlı olarak İzmir’de sanayi kolu çeşidi fazladır.
(Cevap A)

12.

Ülkemizde sanayileşmeye bağlı olarak tarımda makine kullanımı giderek artmaktadır. Bu duruma bağlı olarak tarımda çalışan

17.

kişi sayısı azalmakta buna karşılık modern yöntemlerin kullanıl-

İzmir, İstanbul ve Ankara’da toplam nüfus çok fazladır. Bu duruma bağlı olarak tüketim fazladır. Tüketimin fazla olduğu yerler-

masına bağlı olarak elde edilen gelir giderek artmaktadır.

de pazarlama olanakları fazla olur.

(Cevap B)

İskenderun, Bursa ve Mersin’in sanayi bölgesi olmasında ulaşım çok fazla etkili olmuştur. Bu merkezlerde deniz yolu taşımacılığının gelişmiş olmasına bağlı olarak sanayi gelişmiştir.
(Cevap E)

14.

COĞRAFYA SORU BANKASI

13.

(Cevap B)

18.

nayileşme planları yapılmış, Sümerbank kurulmuştur. Bu dönemde sanayinin gelişmesi için beş yıllık sanayi planları yapılmıştır.
(Cevap B)

19.

Türkiye’de kağıt sanayisi, Giresun, Afyon, Muğla, Zonguldak,

Ülkemizde sanayinin gelişmesi için 1932–1950 döneminde sa-

Sanayileşmenin arttığı yerlerde atık durumundaki maddelerin
artmasına bağlı olarak çevre kirliliği artar. Sanayinin geliştiği yer-

Mersin, Balıkesir ve Kastamonu’da gelişmiştir.

lerde bebek ölüm oranları azalır, yaşlı nüfus artar, genç nüfus
(Cevap E)

azalır.
(Cevap B)

15.

20.

Sanayinin geliştiği yerlerde kişi başına düşen gelir fazladır. Üre-

Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin en yoğun olduğu yerler: İstan-

tilecek ham maddeler sanayinin gelişmesine bağlı olarak yerli

bul, İzmir, İzmit, Bursa, Kayseri, Gaziantep, Adana gibi yerler-

sanayide kullanılır. Bu nedenle ham madde ihracatı azalır.

dir. IV. merkez İzmit, V. merkez ise İzmir’dir.

(Cevap E)

(Cevap D)
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Türkiye’de yetişme alanı en dar olan tarım ürünlerinden biri de

lerin sanayi kolunun gelişmemesinde teknolojimizin yeterince

çaydır. Bu yüzden çay fabrikaları da Türkiye’de dar bir alanda

gelişmemesi etkili olmuştur.

toplanmıştır.

(Cevap C)

2.

7.

Ülkemizde rezervi bulunan uranyum, toryum, bor gibi maden-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7

Cevap B

8.

Ülkemizde alüminyum sanayi Konya’nın Seydişehir ilçesinde

Soruda geçen fabrikaların tamamı büyük bir limanın varlığına
bağlı olarak belirtilen şehirlerde toplanmışlardır. Bu yüzden en

gelişmiştir.

etkili olan unsurun ulaşım olduğu söylenebilir.
(Cevap E)

Cevap C

9.

bağlı olarak değişir. Buna göre Muğla’da daha az sayıda olma-

seri ve İzmit’te gelişen sanayi kolu otomotivdir.

ları beklenir.

(Cevap D)

4.

OSB’lerin sayısı şehirdeki sanayi faaliyetlerinin yoğunluğuna

Bursa, İstanbul, İzmir, Aksaray, Eskişehir, Ankara, Adana, KayCOĞRAFYA SORU BANKASI

3.

Cevap B

10.

Sorudaki açıklamaya göre verilen şehirlerdeki ekonomik etkin-

Sivas ve Ankara’da ipekböcekçiliği yaygın olmadığından ipekli
dokumanın da gelişeceği söylenemez.

liklere dikkat etmek gerekir. Buna göre, İzmit’te sanayi yoğun

Cevap D

olduğundan hava kirliliğinin de fazla olması gerekir.
Cevap B

5.

11.

İzmir İktisat Kongresi’nde sanayinin gelişmesi için birçok tedbir

Soruda verilen sanayi kollarının tamamının kurulduğu yer seçilirken enerji kaynağına yakın olma faktörü dikkate alınmıştır.

alınmıştır. Ancak bu tedbirler arasında kamunun sanayi üzerin-

Cevap C

deki payının azaltılması gibi bir durum olamaz.

6.

Hem tarım hem de hayvancılığın ham madde sağladığı sanayi

KAPLAN AKADEMİ

Cevap C

12.

Türkiye’de her geçen gün sanayi faaliyetlerinin gelişmesine bağlı olarak tarımda çalışanların oranı azalır. Ancak bu durum tarımsal üretimin de azaldığı anlamına gelmez. Çünkü modern tarım
yöntemleri yaygınlaşmaktadır.

dalı tekstildir. Örneğin; yünlü dokuma ve pamuklu dokuma.

Cevap C

Cevap B
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13.

Test • 7
17.

Sorudaki haritada petrol rafinerisi bulunmayan tek şehrimiz Si-

Türkiye’de sanayinin gelişmediği yerlerde hava kirliliği, konut
sıkıntısı vb. sorunlar olmaz. Bu tür yerlerin de dışarıdan göç al-

vas’tır.

maları beklenemez.

Cevap D

Cevap A

14.

İstanbul’da pamuk tarımı yapılmaz. Dolayısıyla bu kentte pamuklu dokumanın yaygın olmasında ham maddeye yakınlığın
etkili olduğu söylenemez.

COĞRAFYA SORU BANKASI

Cevap B

15.

18.

Türkiye genelinde en yaygın olan sanayi kuruluşları ham madde ve tüketim imkanlarına bağlı olarak dokuma ve çimentodur.
Cevap B

Türkiye’de son zamanlarda ihraç edilen tarım ürünlerinin azaldığı söylenemez. Ancak toplam ihraç edilen ürünler içinde payının azaldığı söylenebilir. Bu da ihracat içinde diğer ürünlerin
daha çok pay sahibi olmasıyla yani sanayinin gelişmesiyle ilgilidir.
Cevap E

19.
16.

Endüstrinin gelişmesi için alınması gereken tedbirler arasında,

Marmara Bölgesi yıllardır sanayiye bağlı olarak göç almaktadır.

ham maddesi ülke içerisinden karşılanan endüstri kuruluşları-

Sanayinin gelişmesi zaten bir yerin göç vermesine değil tam ter-

nın çoğaltılması yer alır. Çünkü ham maddenin ithal edilmesi

sine göç almasına neden olur.

ekonomiye zarar verir ve kar payını azaltır.
Cevap B

Cevap C
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Test • 1
5.

Ülkemiz ekonomik kalkınmasında;

Bu yüzden en çok ithal edilen ürün petroldür. Gübreden kaste-

• eğitim düzeyinin giderek artması ve kalifiye insan gücünün
• yer altı zenginliklerimiz,
• ulaşım imkânları,
• coğrafi konumun elverişliliği önemli düzeyde etkide bulunan faktörlerdir.
• ülke yüz ölçümünün büyüklüğü bu durumda ekonomik kal-

dilen suni gübredir. Bu da ithal ettiğimiz ürünlerdendir. Ancak

KAPLAN AKADEMİ

yetişmesi,

Türkiye’nin petrol üretimi tüketimini karşılamaktan çok uzaktır.

Türkiye’nin çimento üretimi yeterli düzeyde olduğu için ithal edilmez.
(Cevap C)

kınmamız için en az etkilidir.
(Cevap B)
6.
2.

Grafik incelendiğinde sanayi ürünlerinin ihracatından elde edilen gelirlerin artarken, tarım ürünlerinden elde edilen gelirlerin

Türkiye’de yürütülen üretim, tüketim ve dağıtım gibi ekonomik

azaldığı görülür. Ancak maden ürünlerinin ihracatından elde edi-

faaliyetler doğal faktörlerin kontrolü altında şekillenmiş ve geliş-

len gelir miktarı değil, gelir oranı 2015 yılında en azdır.

miştir. Bu doğal faktörlerin başında iklim, yer şekilleri ve su kay-

(Cevap E)

nakları gelir. Örneğin Akdeniz’de seracılık ve İç Anadolu’da tahıl tarımı iklim şartları ile ilgilidir. Doğu Anadolu’daki yer şekillerinin engebeli ve yüksek olması akarsuların hidroelektrik enerji
üretim potansiyelini artırmıştır. Batı Karadeniz’deki demir-çelik
mes hayvancılığı tüketimin fazla olmasına dolayısıyla Pazar imkânlarına bağlı olarak yoğun nüfuslu alanlarda yapılır. Bu da bir
beşeri etken olarak kabul edilir.
(Cevap E)

3.

Beşerî unsurlar; insan ve faaliyetlerinden kaynaklanır. Örneğin;

COĞRAFYA SORU BANKASI

endüstrisi de taş kömürü yataklarına bağlıdır. Ancak besi ve kü-

7.

Türkiye’nin ham petrol üretimi, tüketimini karşılamaktan çok
uzaktır. Bu yüzden en çok ithalatı yapılan ve en çok döviz harcanan maden petroldür.
(Cevap E)

nitelikli iş gücü, sermaye ve pazar sanayinin kurulması için gerekli olan beşerî unsurlardır. Ancak insan faaliyetlerinin bir sonucu olmayan su kaynakları, yer şekilleri ve iklim-doğal bitki örtüsü beşerî değil, doğal unsurlardır.
(Cevap B)
8.

Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük olur. Türkiye’nin de hızla gelişmesine, kalkınmasına paralel olarak her geçen yıl nüfus
artış hızı azalmaktadır.
(Cevap E)

Demir madeninde çalışan işçi – Birincil,
Kumaş satan tüccar – Üçüncül,
Fabrikada çalışan işçi – İkincil
ekonomik faaliyet kolunda yer alır.
Birincil ekonomik faaliyetler; tarım, madencilik, ormancılık, hayvancılık
İkincil ekonomik faaliyetler; sanayi ve inşaat
Üçüncül ekonomik faaliyetler: ticaret, turizm, ulaşım, eğitim,
sağlık, bankacılık
Dördüncül ekonomik faaliyetler: araştırma- geliştirme, veri toplama, veri işleme.

KAPLAN AKADEMİ

4.

9.

Orta Doğu ülkeleri, dünyanın önemli petrol üreticisi ülkeleridir.
Bu yüzden Türkiye’den ve başka ülkelerden çok fazla miktarda
petrol satın aldığı söylenemez. Ancak bu ülkelerde genelde çöl
iklimi egemen olduğu için tarımsal ürün ve orman kaynakları zayıftır. Bu tür ürünleri ithal ederler. Ayrıca fazla gelişemedikleri için
de otomotiv ve elektronik eşya vb. ürünleri ithal ederler.

Beşincil ekonomik faaliyetler: Yönetim.
(Cevap C)

(Cevap A)
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13.

Avrupa, Rusya’ya olan petrol ve doğal gaz bağımlılığından kur-

Grafiklerdeki veriler incelendiğinde, Avustralya’nın petrol üretim

tulabilmek için kendine yeni enerji koridorları aramaktadır. Bun-

ve tüketimindeki payının (% 0,90) aynı olduğu görülür. Orta Do-

lar içerisinde en önemli olan ise Türkiye’dir. Türkiye’den geçen

ğu’nun üretimdeki payı yüksek iken tüketimi düşüktür. Orta Do-

petrol ve doğal gaz boru hatları, ülkemizin stratejik önemini ar-

ğu (% 26,50), BDT (% 16,40) ve Kuzey Amerika (% 16,20) üre-

tırmış, uluslararası siyasi alanda önem kazanmasına neden ol-

timlerinin toplamı, dünya toplam üretiminin yarısından fazlasına

muştur. Ancak Türkiye gelişmeye devam ettikçe enerjiye olan

karşılık gelmektedir.

ihtiyacı ve bununla birlikte enerji ithalatı da sürekli artacaktır.

(Cevap E)

(Cevap C)

14.
Çernobil nükleer kazası, sera gazları, yağmur ormanlarının tah-

üretim–tüketim–dağıtım sektörlerini etkiler. Fakat soruda insan

rip edilmesi, fosil yakıtların aşırı kullanımı bütün dünya üzerin-

kaynaklı (beşerî) olmayan faktör sorulmuştur. Buna göre, su kay-

de çevresel sorunlara neden olmaktadır. Küresel ısınmada yu-

nakları beşerî değil, doğal faktördür. Üretim genelde temel ihti-

karıda verilen çevresel sorunlar doğrudan etkilidir. Etiyopya ve

yaçlara yöneliktir. Ayrıca bir ürünün moda haline gelmesi, tüke-

Sudan’da tarım topraklarının erozyona maruz kalması ise diğer

timini artıracağından üretimi de etkiler. Teknoloji ve sanayide ya-

çevresel sorunlara göre daha yerel etkiye sahiptir.

şanan gelişmelerde Türkiye’de ekonomik faaliyetleri çok yakın(Cevap D)

12.

dan ilgilendirir.

COĞRAFYA SORU BANKASI

11.

Aslında seçeneklerde verilen faktörlerin tamamı Türkiye’deki

(Cevap C)

Ülkemizin ihracatına konu olan sektörleri üç ana grupta toplamak mümkündür.
Madencilik ve Taş Ocakçılığı: Bakır cevheri, krom cevheri, çinko cevheri, mermer, feldspat, antimon, lüle taşı, cıva, demir, bor,
tuz
Tarım, Ormancılık ve Hayvansal Ürünler: Hububat, bakliyat,
yağlı tohumlar, ağaç ve orman ürünleri, fındık, sebze, meyve,
yaş ve kuru sebze ve meyve, kesme çiçek, zeytin ve tütün, canlı hayvan, hayvansal ürünler
İmalat: Taşıt araçları ve yan sanayi, dokuma ve tekstil ürünleri,
demir ve demir dışı metaller, elektrik ve elektronik ürünler, mobilya, çimento, cam ve seramik ürünleri, dayanıklı tüketim malları (televizyon, buzdolabı vb.), gıda sanayi ürünleri.
Ülkemizdeki ithalat ve ihracat hareketlerini 1980 öncesi ve sonrası diye ikiye ayırmak gerekir. 24 Ocak 1980’de alınan kararlar15.

la ihracata dayalı sanayileşme politikası benimsenmiştir. Bu dö-

Burada önemli olan kentlerin ekonomik fonksiyonlarının çeşitli-

nemde ihracatı artırmaya yönelik politikalar uygulamaya konul-

liğidir. Örneğin; İzmir kenti, nüfus-tarım alanı-turizm-ticaret-li-

muştur. Günümüzde gelişen Türkiye’nin ithalat ve ihracatı art-

man-sanayi gibi özelliklerin yoğun olduğu bölge sınıflandırma-

mış, mal ve hizmetler oldukça çeşitlenmiştir. Ancak pamuk ve

larının hepsine dâhil edilir. Bursa, Adana, İstanbul şehirleri de

pamuk ipliği özellikle 1980 yılından önce bir tarım ülkesi olan

böyledir. Ancak Konya’da yalnızca tarım faaliyetleri ön plana çık-

Türkiye’nin ihracatında ön planda iken günümüzde sanayi ürün-

tığından bu kent çeşitli faaliyetlerin yoğunlaştığını gösteren çok

lerinin ihracatı artmıştır.

sayıdaki bölge sınıflandırmasına dahil edilemez.
(Cevap D)

(Cevap D)

211

KPSS • GYGK

TÜRKİYE’DE TİCARET
1.

Test • 2
6.

Türkiye’de son yıllarda geliştirilen;

Grafikteki ülke ham madde ithal ederken sanayi ürünleri ihraç
etmektedir. Bu da söz konusu ülkenin gelişmiş olduğu anlamı-

• Güneydoğu Anadolu Projesi; Şanlıurfa

• Doğu Karadeniz Projesi; Gümüşhane
• Doğu Anadolu Projesi; Erzurum illerini kapsar.
Ancak Muğla’nın soruda geçen projelerden herhangi birinde
yer aldığı söylenemez.

na gelir.

KAPLAN AKADEMİ

• Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi; Amasya

(Cevap A)

(Cevap A)

2.

7.

Türkiye’de yürütülen GAP yalnızca sulama amaçlı bir proje de-

Ilısu Barajı’nın yapımı ve su tutmaya başlaması ile birlikte sular
altında kalması beklenen yerleşim yeri Hasankeyf’tir.

ğil aynı zamanda bölgenin sosyoekonomik yönden kalkınma-

(Cevap C)

sını hedefleyen geniş kapsamlı bir projedir. Bu projede yer alan
22 baraj ve 19 elektrik santrali elbette bu bölgeden Suriye ve
Irak’a geçen Fırat ve Dicle ırmaklarının akımını etkilemiştir. Ancak Türkiye yeterli miktarda su göndererek Irak ve Suriye ülkelerini mağdur durumda bırakmamıştır.
(Cevap B)

8.

Türkiye’de en geniş alanlarda etkili olan iklim şartları karasal iklime aittir. Bu durum üzerinde dağların kıyıya göre uzanışı ve ortalama yükseltinin fazla olması gibi şartlar etkili olmuştur. Buna
göre karasal iklim bölgesi Türkiye’de geniş alan kaplar. Çay ve
haşhaş tarımının yapıldığı alanlar ise ülkemizde çok dardır. Yine krom çıkarımı ve dağınık yerleşme özelliklerine ise belirli alanlarda rastlanır.

Bu yüzden Türkiye’nin petrol ihraç etmesi beklenemez.

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

(Cevap D)

Türkiye’nin petrol üretimi tüketimini karşılamaktan çok uzaktır.
(Cevap E)

9.

Türkiye’nin en fazla ithalat ve ihracat yaptığı, yani dış ticaretinde en fazla paya sahip olan ülke Almanya’dır. Ancak Türkiye’nin
en fazla ithalat yani dış alım yaptığı ülke Rusya’dır.
(Cevap D)

4.

Şanlıurfa son yıllarda sulama olanaklarının gelişmesi ile tarım
merkezi haline gelmiştir. Şehirde iklim koşullarının elverişli olması, tarım arazilerinin geniş olması gibi nedenlerle pamuk üretimi fazladır. Zonguldak Türkiye’de taş kömürünün çıkarıldığı tek
şehrimizdir. Bu durum şehrin madenciliğe bağlı olarak gelişmesini sağlamıştır. Alanya’nın turizm bakımından elverişli doğal ve
tarihi özelliklere sahip olması turizmin en önemli ekonomik etkinlik olmasını sağlamıştır. Gaziantep’te en önemli ekonomik et-

10.

kinlik sanayi, Kars’ta ise büyükbaş hayvancılıktır.

nedeniyle azalır. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğu için
maden cevheri ihracatı giderek azalmakta, sanayi ürünleri ihra-

Türkiye’nin ithalatlarında ilk sırada yer alan ülke Rusya, ihracatında ilk sırada yer alan ülke ise Almanya’dır. Türkiye’nin toplam

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

5.

Sanayinin geliştiği yerlerde maden ihracatı iç tüketimin artması

dış ticaretinde (ihracat ve ithalat) ilk sırayı alan ülke Almanya’dır.
(Cevap E)
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catı ise giderek artmaktadır.
Türkiye’de ithalat gideri ihracat gelirinden fazladır. Bu nedenle Türkiye’nin dış ticaret açığı vardır.
(Cevap B)

TÜRKİYE’DE TİCARET
11.

Test • 2
14.

Grafikte ithalat değerleri gösterilmiştir. İhracata yer verilmemiş-

Sorudaki açıklamaya göre dış ticaret açığının en fazla olduğu

tir. Bu yüzden 2012–2013 yılları arasında ihracat değerleri de-

yıl 2016’dır. Çünkü bu yılda yapılan ihracat miktarı en az iken it-

ğişmemiştir demek yanlış olur.

halat fazla olmuştur.
(Cevap D)

(Cevap E)

15.

Türkiye’nin milli gelirinin ne kadar olduğunun tespiti için turizmden ve ihracat dışı diğer ekonomik kaynaklardan ne kadar ge-

Grafikteki verilere göre bu ülke gelişmiş bir ülkedir. Çünkü ham
madde ithal ederken mamul (işlenmiş) madde ihraç etmektedir.
Buna göre, söz konusu ülke hakkında “kişi başına düşen millî
gelir fazladır” denilebilir.
“Batı Karadeniz Kıyı Koridoru” Batı Karadeniz Bölümü’nün
bütün sahil kesimini kapsar.
(Cevap D)

lir elde edildiğinin bilinmesi gerekir. 2004 yılında ihracat geliri-

COĞRAFYA SORU BANKASI

12.

nin ithalat giderini karşılama oranı yaklaşık % 50, diğer yıllarda
ise bu oran giderek yükselmiştir. İthalat ve ihracat toplamı ise
dış ticareti verir. Dolayısıyla bu grafikteki bilgilerden yararlanılarak, yalnızca “Türkiye’nin milli geliri ne kadardır?” sorusuna yanıt bulunamaz.
İstanbul, Kayseri, Ankara, Afyon, Kırıkkale, Gaziantep, Adana, Malatya gibi merkezlerin gelişmesinde bu merkezlerin
yolların kavşak noktalarında yer almaları etkilidir.
(Cevap B)

16.

Çin Halk Cumhuriyeti 1.200.000’i aşan bir nüfusa sahiptir. Bu
yüzden söz konusu ülkede işçi gücü çok ucuzdur. Bu da üre-

13.

Türkiye’de Ergene bölümü başta olmak üzere bütün bölgeler-

tim maliyetini düşürür. Avrupa pazarında Türkiye ile yalnızca bu

de pirinç üretimi yapılmaktadır. Ancak nüfusun 78 milyon’dan

konuda rekabet edebilir. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti’nin daha

fazla olması nedeniyle üretilen pirincin tamamı iç piyasada tü-

kaliteli ürünler ürettiği ve Avrupa’ya daha yakın olduğu söylene-

ketilmektedir.

mez.
(Cevap C)

(Cevap D)
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Dış alımın, dış satımın üzerinde olmasına “dış ticaret açığı” de-

konumunda olan şehirler; Adana, İzmir, Gaziantep ve Samsun

nir. Bu grafiğe göre Türkiye’de dış ticaret açığı verilen yılların hiç

gibi sanayinin geliştiği ve nüfusun yoğun olduğu büyük şehir-

birinde kapanmamıştır. Dış alımın ve dış satımın toplamına da

lerdir. Oysaki Muğla bu tür şehirler arasında yer almaz.
(Cevap B)

2.

6.

Türkiye’de, ait oldukları coğrafi bölümün veya bölgenin pazarı

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

“dış ticaret hacmi” denir. Türkiye’nin dış ticaret hacmi 2005 yılında en fazladır. Ancak Türkiye’nin dış satımının, dış alımını 2001
yılında değil 1996 yılında daha çok karşıladığı söylenebilir.
(Cevap E)

Grafikte Türkiye’nin 1970 ve 2015 yıllarındaki toplam ihracatında yer alan malların miktarları değil, elde edilen gelirin oransal
dağılışı gösterilmiştir. Buna göre, 2015 yılında daha az tarım
ürünleri ihracatı yapıldığı söylenemez. Yalnızca tarım ürünleri ihracatından elde edilen gelirin, ihracat gelirleri içindeki payının
az olduğu söylenebilir.

7.

Türkiye’nin ihracatında ilk sırada yer alan sanayi kolu otomo-

Türkiye’nin ihracatında yer alan malların niteliği son yıllarda değişmiştir. Eskiden yalnızca tarıma dayalı olan ihracatımızda gü-

tivdir. Maden ise mermerdir.

nümüzde beyaz eşya, mobilya ve tekstil ürünleri yer alır. Ancak

(Cevap C)

Türkiye’nin petrol üretimi, tüketimini karşılamaktan çok uzaktır.
Bu yüzden ihracatının yapıldığı söylenemez. Hatta petrol, Tür-

3.

Sorudaki açıklamalara dikkat edilirse dış satım ve dış alımın miktarları değil, sadece dış satımın dış alımı karşılama oranları tabloda gösterilmiştir. Buna göre tablodan yararlanarak yalnızca;
1930 yılı dışındaki tüm yıllarda Türkiye’de dış ticaret açığının bulunduğu söylenebilir.
(Cevap D)

COĞRAFYA SORU BANKASI

kiye’nin en fazla ithal ettiği üründür.
(Cevap A)

8.

Türkiye’deki ihracat ve ithalat hareketlerini 1980 öncesi ve sonrası şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. 1980 öncesinde bir tarım ülkesi olan Türkiye’nin ihracatında tütün, incir, fındık, pamuk
ilk sıralarda iken ithalatında ise makineler, elektrikli eşyalar, ulaşım araçları vb. yer alıyordu. Ancak 1980 sonrasında serbest piyasa ekonomisine geçilmiştir. 24 Ocak 1980 tarihinde alınan ka-

4.

Türkiye Bor mineralleri bakımından Dünya’da önemli bir yere

rarlar ile ihracata dayalı sanayileşme politikası benimsenmiştir.

sahiptir. Krom madenlerimiz ise yurt dışındaki piyasalarda en

Bu dönemden itibaren ihracatı artırmaya yönelik politikalar uy-

çok aranan maden türleri arasındadır. Çünkü Türk kromu çok

gulamaya konulmuş, ihracatın önündeki bürokratik engeller bü-

kalitelidir. Aynı şekilde mermer Türkiye’nin ihracatında birinci sı-

yük ölçüde ortadan kaldırılmıştır.

rada olan yeraltı kaynağıdır. Buna göre fosfat madeninin Türki-

(Cevap E)

ye’nin ihracatında önemli bir yeri olduğu söylenemez.

5.

1930 yılında dış satımın dış alımı karşılama oranının %102,6 olması bu yılda dış satım gelirinin, dış alım giderinden yüksek olduğunu gösterir. I. ve III. öncüle ulaşılmaz. Çünkü bu tabloda,
dış ticaretimizin gelir ve gider olarak miktarları verilmemiştir, sa-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

dece karşılama oranları verilmiştir.

9.

Son yıllarda ülkemizin ihracatında yer alan malların niteliği değişmiştir. Sanayi ürünlerinin ihracatındaki payı artmıştır. Seri üretimle birlikte üretim maliyetleri düşmüş, ancak kalite artmıştır.
Bütün bu gelişmeler ihracatımızı artıran olumlu durumlardır. Ancak nüfus artışımız fazla olması iç piyasanın talebini artıracağından ihracatımızı yani dış satımı azaltacaktır.

(Cevap B)

(Cevap E)
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14.

Türkiye’de özellikle 1980’den sonra serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birlikte; ihracata dayalı sanayileşme politikası
benimsenmiş, ihracatı artırmaya yönelik politikalar uygulanmış
ve ihracatın önündeki bürokratik engeller büyük ölçüde ortadan
kaldırılmıştır. Böylece sanayi ürünleri ihracatımız hızla artmış ve
özellikle son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. Son TÜİK verilerine göre sanayi ürünlerinin ihracat gelirleri içindeki payı
%86,7’dir. Sektörler bazında ise en büyük ihracat kalemini kara

Ülkemizde linyit çok yaygın ve bol rezerve sahip olan bir yer altı kaynağı olmasına rağmen fazla ihraç edilmez. Linyit taş kömürüne göre kalorisi daha düşük ve ucuz olan bir kömürdür. Ülkemizde üretilen linyitin yarıdan fazlası termik santrallerde, geri kalan kısmı ise konutların ısıtılmasında ve sanayide kullanılır.
Türk kromu dış piyasalarda kalitesi yüksek ve kullanım alanı geniş olduğu için çok kolay müşteri bulur. Oldukça fazla ihraç edilir.
Feldspat: Cam, seramik, kaynak elektrotları ve boya sanayisinde kullanılır. Önemli bir endüstriyel ham madde olduğu için üretimin %90’ı ihraç edilir. 1990 yılından itibaren düzenli olarak artan ihracatı günümüzde %100’ün üzerinde bir artış oranına ulaşmıştır.

taşıtları ve bunların aksamları oluşturulmuştur. Bu sektörü tekstil ürünleri, makineler, mekanik cihazlar, kazanlar, otomotiv yan
sanayi ürünleri izlemiştir.
(Cevap C)

Mermer, oniks ve traverten taşları ise en fazla miktarda ihraç edilen ve en yüksek ihracat gelirinin elde edildiği yer altı kaynağıdır.
(Cevap D)
11.

En son yıllardaki TÜİK verilerine göre Türkiye’nin ithalatında
21.599* ile Rusya önde gelir. Rusya’dan sonra 2. Sırada olan ülke 17.548* ile Almanya’dır. Çin ise 17.180* ile 3. sıradadır. Ancak ihracata bakıldığında durum değişir. Bu kez 11.184* ile Al-

15.

manya birinci sıradadır. Rusya’ya olan ihracatımız ise 4.362* ci-

menistan ile ilişkilerimiz seçeneklerde verilen diğer ülkelerden

varındadır. Buna göre, ithalat ve ihracatın toplamı dış ticareti(Cevap B)

12.

Bugün ülkemizde her çeşit sanayi kollarına rastlamak mümkün-

daha sonra başlamıştır.
COĞRAFYA SORU BANKASI

mizde Almanya birinci gelen ülkedir. (33 milyon dolar)

Bağımsızlığı ve devlet olma durumu yakın zamanda olan Türk-

(Cevap C)

16.

Ülkemizde ekim alanı ve üretimi sınırlı olan ürünler ülke ihtiyacını karşılamakta sınırlı kaldığı için ihraç miktarları daha az olmaktadır. Bu durumda çay bitkisi daha az ihraç edilmektedir.
(Cevap A)

dür. Besin, dokuma, deri, giyim, makine, tütün, çimento, cam,
orman ürünleri, metal ve kimya sanayisi başlıcalarıdır. Artan sanayi faaliyetleri enerji tüketiminin artmasına, gerek ham madde
gerekse işlenmiş ürünlerin taşınması amacıyla ulaşım imkânla17.

rının artmasına, istihdam (iş) olanaklarının, ve özellikle nitelikli

Doğalgaz ve petrol boru hatları ile enerji, jeopolitik önem, liman-

iş gücüne duyulan ihtiyacın artmasına neden olacaktır. Ancak

ların önem kazanması, sanayinin gelişmesi arasında ilişki var-

sanayi ile birlikte artan ham madde talebi, ham madde ihraca-

dır. Ancak turizm gelirlerinin artması her şeyden önce turist sa-

tının artması değil tam tersine azalmasına neden olacaktır.

yısının artması ile ilgilidir.

(Cevap C)

13.

(Cevap D)

18.

Türkiye’de kıta sahanlığı en geniş olan yer, Ege kıyılarıdır. Bu kı-

Bir ülkenin ithalatı (dış alımı) ihracatından (dış satım) fazla ise
dış ticaret açığı vardır. Bu açığı kapatmak için,

yılar oldukça sığdır. Akarsuların taşıdığı alüvyonlar ile doldurul-

• yeni pazarlar bulunması

ması daha kolay ve kısa sürede gerçekleşir. Bu yüzden Ege kı-

• rekabet gücü yüksek ürünler kullanılması

yılarında oldukça geniş delta ovalarına rastlanır. Buna göre İzmir Limanı’nın Gediz, Nehri’nin getirdiği alüvyonlarla dolma teh-

• yerli üretimin teşvik edilmesi

likesi altında olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu yüzden Gediz

• gümrük tarifelerinin düzenlenmesi gibi uygulamalar yapıla-

Nehri’nin ağız kısmının yeri değiştirilmiştir. Diğer limanların kıta

bilir.

sahanlığının İzmir Limanı kadar geniş olmadığından bu riskin

Ancak endüstri ürünleri dış alımının artırılması bu açığı kapat-

daha az olduğu söylenebilir.

mada bir önlem değildir.
(Cevap C)

(Cevap B)
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6.

Ülkemizde dış ticareti sürekli açık verir. Ülkemiz dış ticareti ile il-

Dış satımın dış alımı karşılama oranının istenilen düzeye ulaşamamasında:

gili olarak,

• Tarım ürünlerinin de payı önemlidir.
• Transit ticaret üzerinde yer alır.
• Avrupa, Orta Doğu ülkeleriyle ticaret yapılır.
Turizmden elde edilen gelir dış ticaret açığını tamamen kapatmaz. Ülkeye döviz girdisi sağlayarak döviz rezervine ve böyle-

• Nüfusun kalabalık olmasına bağlı olarak üretilen ürünlerin

KAPLAN AKADEMİ

• Sanayi ürünlerinin payı daha fazladır.

çoğunun iç pazarlarda tüketilmesi,
• İmalat sanayinde dışa bağımlılığın yüksek olması,
• Petrol ve doğal gaz gibi sanayide kullanılan enerji kaynaklarının tamamına yakınının dışarıdan alınması,
• Dış pazarlarda rekabet güçlüğü yaşanması,
• Teknolojinin yeterince gelişmemiş olması,

ce dış ticaret açığını kapatmaya katkıda bulunur.

• Dış satımda daha çok yükte ağır, pahada hafif (demir, çi-

(Cevap C)

mento) ürünlerin yer alması etkilidir.
2.

• Dış satımdaki turizm gelirleri payının artması dış ticaret açı-

Dış satımı yapılan ürünlerin alıcı bulması her şeyden önce satı-

ğının oluşmasında etkili değildir.

şa konu olan ürünün uluslararası standarda sahip olması ve ka-

(Cevap E)

liteli yapılmasına bağlıdır. Türkiye’de endüstri ürünlerinin dış satımındaki yıllara göre artışı, uluslararası standartta ürünlerin üretimi ile açıklanabilir.
7.

(Cevap E)

Ülkemizde dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik tedbirlerin,
dış satımın artmasına buna karşılık dış alımın azalmasına yönelik olduğu görülür. Soruda verilen seçeneklerden A, B, C, D seçenekleri dış satım değerlerinin daha iyi olması adına önlemler

Türkiye’de iç ticaret etkinlikleri üzerinde şu faktörler etkilidir:
• Sanayi dağılımının bölgelere göre düzensiz olması
• Bölgelere göre yetişen tarım ürünlerinin farklı olması
• Nüfus artış hızının yüksek olmasına bağlı olarak mal ve hizmetlere talebin artması
• Nüfusun bölgelere göre dağılımı
• İnsanların satın alma gücünde meydana gelen değişim
Buna göre bölgelerin yüz ölçümlerinin farklı olmasıyla iç ticaret
potansiyeli arasında ilişki bulunmaz.

olarak düşünülebilir. Fakat millî gelirin yükseltilmesinin dış tica-

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

ret açığının azaltılmasına önlem olarak görülmemesi salt dış satım ve dış alım sonucunda belirlenen bir gelir olmamasından
kaynaklanıyor. Millî gelir ülke sınırları içerisinde ya da dışında
vatandaşların elde ettiği geliri ifade eder. Örneğin elde edilen
millî gelir artışı ithal ürünlerin ülke içindeki satışından da kaynaklanabilir. Bu durumda dış ticaret açığı azalmayacaktır. Aynı
zamanda milli gelirin artması, halkın satınalma gücünün artmasına ve buna bağlı olarak ithalatın da artmasına neden olacaktır.

(Cevap E)

4.

(Cevap E)

Türkiye’de 1990 yılında tarımsal ürünlerin dış satımından sağlanan gelirin toplam dış satım içindeki payı %18,1 iken bu oranın

8.

2007 yılında %10,7 olarak gerçekleşmesi, tarım dışı sektörlerin

Kişi başına düşen gelir fazla, sanayide kullandığı ham madde
tarıma ya da başka ham maddelere dayalı olması ülkemiz ge-

gelişmesi ve payının artması sonucudur. Başka bir ifadeyle dış

lişmişliği hakkında bilgi veren kriterlerdir.

satımda madenlerin ve endüstri ürünlerinin payı giderek daha

(Cevap A)

fazla artmış, tarım ürünlerinden sağlanan gelir artmasına karşın
toplam dış satım içindeki payı azalmıştır.
(Cevap A)
9.

Haritada endüstrileşmeye bağlı olarak hava kirliliğinin en fazla

Türkiye’de çalışan nüfus sanayi, hizmet ve tarım sektörü olarak

yaşandığı liman kenti V numara ile gösterilen İskenderun’dur.

gruplara ayrılır. Soruda verilen meslek grupları içerisinde:

Burada ağır sanayi olan demir–çelik kuruluşları hava kirliliğinde
etkili olan başlıca nedendir.

• Buğday tarımı yapan çiftçi, tarım
• Otobüs firmasında çalışan şoför, hizmet
• İlköğretim okulunda görev yapan öğretmen, hizmet
• Hastahanede görev yapan doktor, hizmet
• Otelde çalışan sekreter, hizmet sektöründe çalışır.
Buna göre buğday tarımı yapan çiftçi diğerlerinden farklı bir eko-

KAPLAN AKADEMİ

5.

(Cevap E)

10.

Türkiye’nin ithalatında doğal gaz, ihracatında ise otomotiv ilk sırada yer alır.

nomik faaliyet grubu içerisinde yer alır.

(Cevap C)

(Cevap A)
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17.

Sanayinin geliştiği yerde ulaşım, ticaret, bankacılık gibi ekonomik faaliyetlerde gelişir. İzmir’de dağlar denize dik uzandığın-

Ülkemiz dış ticaretinde;
Petrol – Dış alımda

dan kıyı ile iç kesimler arası ulaşım gelişmiştir. Sinop ve Trab-

Doğal gaz – Dış alımda

zon’da ise dağlar denize paralel uzanır. Bu nedenle Sinop ve

Kahve – Dış alımda

Trabzon’da ulaşım gelişmemiştir.

Üzüm – Dış satımda önemli bir yer tutar.

(Cevap E)

Beyaz eşya ise hem dış alımda, hem de dış satımda önemli yer
12.

tutar.

Ülkemizde büyük kentlerde sanayinin hızla gelişmesi yeni iş im-

(Cevap E)

kânları oluşturmakta, bu durum kırsal kesimden kente olan göçü hızlandırmaktadır. Kente doğru olan göçler sonucu çevresindeki tarım arazileri yerleşim alanı tarafından işgal edilmektedir.
Bu durum endüstrinin ülkemiz ekonomisine sağladığı katkılar
arasında yer almaz.
Antalya’da yer alan Beydağları’nda kayak merkezi bulunur.
Antalya’da sıcak olmasına rağmen kayak merkezinin bulunmasında yükselti etkilidir.

18.

Türkiye’nin maden ihraç ettiği ülkelerden elde ettiği gelirler;

(Cevap D)

13.

Günümüzde BDT, dünya toplam doğalgaz rezervlerinin %25’ine
masında, temel amacın siyasi birlik olmasına rağmen zaman
geçtikçe üye ülkeler arasında ekonomik işbirliği de yapılmak suretiyle ekonomik bir özellik de kazanmıştır. BDT’ye kuruluş aşamasından sonra (1993) katılmış olan Gürcistan, Rusya ile aralarındaki Güney Osetya Savaşı nedeniyle 2008 yılında tekrar
topluluktan ayrılmıştır.
(Cevap B)

COĞRAFYA SORU BANKASI

sahip olan önemli bir güç merkezi durumundadır. Kuruluş aşa-

Ülke

(Bin dolar)

1

Çin

1.390.001

2

ABD

244.822

3

Irak

105.608

4

S. Arabistan

103.897

5

İngiltere

94.988
(Cevap B)

19.

Türkiye’de iç ticaretin giderek canlanmasında;
• kentleşmenin artması,

14.

• tarım ürünü çeşidinin artması,

Bir ürünün ihraç (dış satım) edilebilmesi için öncelikli olarak ülkenin ihtiyacını karşılaması gerekir. Ülkemizde üretilen mısır bü-

• toplam nüfusun artması,

yük ölçüde ülke içerisinde tüketildiği için ihracatı diğer ürünle-

• ulaşım, tanıtım ve dağıtım olanaklarının gelişmesi,

re göre daha azdır.

• iklimin bölgeler arası farklılık göstermesi
(Cevap C)

Kırsal nüfus, ihtiyacı olan tarım ürünlerini ve birçok şeyi üreterek karşıladığından iç ticaretin canlanmasında fazla etkili değil-

15.

dir. Şehir nüfuslarının farklı olması iç ticaretin canlı olmasında

Ülkemiz dış ticaretinde en fazla paya sahip ülke Almanya’dır.

etkilidir.

Son yıllarda doğal gaz alımı nedeniyle Rusya ithalatta ilk sıraya

(Cevap D)

geçmiştir. Çin tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz dış ticaretinde
de önemli bir yer tutar. Ancak Avusturalya Güney yarımkürede
yer alan bir ülkedir. Türkiye’ye çok uzaktır. Dolayısıyla dış ticaretimizde daha az önemi vardır.
(Cevap C)

16.

20.

Ülkemizde ihracat (dış satım), ithalattan (dış alım) daha azdır.

Sanayi, ticaret, tarım, madencilik, hayvancılık, ormancılık, turizm

Bu durum dış ticaret açığının oluşumuna yol açar. Buna göre

gibi ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde ulaşım etkilidir. Ticare-

dış satım gelirlerinin dış alım giderlerini karşıladığını söyleyeme-

tin, sanayinin geliştiği illerin ortak özelliği ulaşımın gelişmiş ol-

yiz.

masıdır.
(Cevap D)

(Cevap E)

217

KPSS • GYGK

TÜRKİYE’DE TURİZM
6.

Türkiye’de endüstrileşmeyle birlikte halkın gelir düzeyinin yük-

Verilen seçeneklerden Ankara–Sümela Manastırı arası mesafe

selmesinin iç piyasayı canlandırdığı ve özellikle yerli turizmi ha-

diğerlerin çok daha fazla olduğundan, Sümela Manastırı’na ge-

rekete geçirdiği söylenebilir. Çünkü turizm faaliyeti için belli bir

zi düzenleyen acentenin yol maliyetlerinin daha fazla olması

ekonomik gelire sahip olmak gerekir. Tarım, balıkçılık, maden
ve ormancılık zaten uygulanan geçim faaliyetleridir. Bu faaliyetlerin özellikle halkın gelir seviyesi ile ilgisi yoktur.
Türkiye’nin Turizm Gelişim Koridorları:
Zeytin koridoru

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

beklenir.
(Cevap C)

Kış koridoru
İnanç turizmi koridoru
İpek yolu koridoru
Batı Karadeniz kıyı koridoru
Yayla koridoru
Trakya kültür koridoru
(Cevap A)

7.

Yedigöller heyelan olayları sonucu oluşmuş set gölleridir. Bu
göller sahip oldukları doğal güzellikleri ile turizmin gelişmesinde etkili olmuşlardır.

2.

Muğla ilinin ekonomisinde en büyük paya sahip olan ekonomik

“Kış Koridoru” Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan il-

etkinlik turizmdir.

lerini kapsamaktadır.
(Cevap E)

Yaz (deniz) turizmi, Türkiye turizminin temelini oluşturur. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin turizme elverişli koy ve körfezleri, ince kumlu plajları, deniz suyu sıcaklığının uygun olması ve
uygun güneşlenmenin olması özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında deniz turizminin gelişmesini sağlamıştır.

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

(Cevap C)

Türkiye’de turizmin gelişmesi amacıyla oluşturulan “Zeytin
Koridoru” Güney Marmara Bölümünde yer alır. “Trakya Kültür Koridoru” ise Ergene Bölümünde yer alır.

8.

(Cevap D)

Türkiye’de turizm geliri en yüksek olan bölge Marmara’dır. Marmara’yı Ege ve Akdeniz bölgeleri takip eder.
“İnanç Koridoru” Mersin ili Tarsus ilçesinden başlayarak Hatay, Gaziantep, Şanlurfa ve Mardin ilini kapsar.
(Cevap B)

4.

Menteşe Yöresi’nde ulaşımın zor olması, sanayinin gelişmesini
engellemiştir. Ancak iklim şartları yörede tütün, üzüm, zeytin, incir, turunçgil gibi tarım ürünlerinin yoğun bir şekilde yetiştirilmesinde etkili olmuştur.

5.

Antalya’da Beydağları’nda Erzurum’da ise Palandöken Dağla-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

9.

Karstik arazi eriyebilen kayaçlardan oluşur. Türkiye’de en fazla Akdeniz Bölgesi’nde (Antalya) görülür.

rı’nda kayak merkezi bulunur.

(Cevap D)

(Cevap B)
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14.

İstanbul tarihi ve kültürel turizme, İzmir ve Antalya deniz turiz-

Bir yörede kış sporlarının yapılabilmesi için iklimin ve yer şekil-

mine, Bursa (Uludağ) kış turizmine, Pamukkale travertenlere

lerinin elverişli olması gerekir. Türkiye’de kış mevsiminde kar ya-

bağlı olarak turist çeker. Ürgüp–Göreme’deki peribacaları vol-

ğışının fazla olduğu, yüksek ve engebeli olduğu arazilere sık

kanik oluşumludur. Volkanizmanın yalnızca bu yerde turizme

rastlanır. Bu tür yerler kış sporlarına elverişlidir.

katkısı olmuştur.

Bursa’da ® Uludağ
Ankara’da ® Elmadağ

Türkiye’de kayak, deniz, yat, rafting gibi turizm türlerinden
belli dönemlerde, kaplıca ve ılıca turizmin de ise yıl boyun-

Bolu’da ® Kartalkaya ve

ca gelir elde edilir.

Erzurum’da Palandöken kayak tesisleri vardır. Ancak Şanlıurfa

(Cevap D)

hem düz hem de iklim olarak çok sıcak olduğu için kış sporlarına elverişli değildir. Bu yüzden Şanlıurfa’da kış sporlarının geliştiği söylenemez.
(Cevap D)

11.

15.

Grafikte yalnızca gelen ve giden turistlerin sayısı gösterilmiştir.

dünya mirası listesine alınmış milli bir parktır. Kommagene Kral-

Yani turizmden elde edilen gelire değinilmemiştir. Bu yüzden

lığına ait kalıntılar Nemrut Dağı üzerinde yer alır.

(Cevap C)

COĞRAFYA SORU BANKASI

2018 yılında turizmden elde edilen gelir miktarı hakkında bir yorum yapılamaz.

Adıyaman ili Kâhta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı, UNESCO

(Cevap B)

16.

Dünyada son yıllarda gelişmekte olan kruvaziyer turizmi, Türkiye’de de gelişmektedir. Kruvaziyer turizminde büyük yolcu gemilerinin yanaşabileceği uygun limanların varlığı önemli olduğu
gibi geminin yanaştığı liman ve çevresindeki turistik çekicilikler
de önem taşımaktadır. Buna göre haritada işaretlenen Kıyı
Ege’deki III nolu alanda (İzmir ve Kuşadası) ve II nolu alanda

12.

(İstanbul) kruvaziyer turizminin daha fazla geliştiği söylenebilir.

Kayak turizminin yapılabilmesi için dağın yüksek ve soğuk olması, üzerinde kalıcı karlara rastlanması gerekir. Oysa ki IV nu-

Kruvaziyer Gemi: Üzerinde birçok konaklama, yemek, eğ-

maralı Balıkesir iline ait Kazdağı’nın yükseltisi az olduğu için ka-

lence seçenekleri bulunan, yüksek hizmet standartlarına sa-

lıcı karlara rastlanmaz.

hip, programlanmış belirli bir rotarda turistik amaçlı olarak

(Cevap D)

çalışan yolcu gemilerine denir.
(Cevap C)

17.

Doğal turizm varlıkları, doğada kendiliğinden oluşur. Örneğin;
obruklar, peribacaları, travertenler, şelaleler Türkiye’nin doğal
turizm varlıklarıdır. Fiyort tipi kıyılara Norveç’te rastlanır. Fiyort
kıyıları, kıyıdaki buzul vadilerinin deniz altında kalmasıyla oluşur. Türkiye’de buzullar deniz seviyesine kadar inmemiştir. Bu

13.

yüzden ülkemizde fiyort tipi kıyılara rastlanmaz.

Çoruh Nehri Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alır. Bu yüzden
akış hızı fazladır. Dolayısıyla rafting sporuna en uygun olan Ço-

Türkiye’de turizmden en fazla gelirin elde edildiği bölge Mar-

ruh Nehri’dir.

mara’dır.
(Cevap D)

(Cevap C)
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5.

Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir gibi merkezlerde tarihi ve doğal

Anadolu’nun su kaynakları yönünden zengin olması, ılıman ik-

turistik değerler çok fazla olduğundan turizm gelişmiştir. Mersin

lim şartları, tarım alanlarının verimliliği ve doğal kaynaklar yö-

ülkemizin en önemli sanayi ve ulaşım merkezlerinden biridir. Sa-

nünden zengin olması şüphesiz yerleşim alanı olarak tarih bo-

nayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerde denizlerde kirlenme fazla olduğundan turizm gelişmemiştir.
Antalya, Muğla, Alanya, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Nevşehir gibi merkezlerde nüfus yıl içerisinde turizme bağlı olarak
çok fazla değişiklik gösterir.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

yunca tercih edilmesinin en önemli nedenleridir. Ancak yer şekillerindeki yükselti ve engebe yerleşme için zaten olumsuz sayılan bir özelliktir. Anadolu’ya “Medeniyetler Beşiği” denmesi
üzerinde bu özelliğin etkili olduğu söylenemez.
(Cevap D)

(Cevap A)

6.

Başkomutan Milli Parkı (Afyon) Kurtuluş Savaşımızı, simgeler.
Truva Milli Parkı (Çanakkale) Antik bir şehir olan Truva kalıntıla-

2.

rıından oluşur. Boğazköy–Alacahöyük Milli Parkı (Çorum) Hitit-

Tabii bitki ve hayvan toplulukları, eğitim, dinlenme, eğlenme ve

lerin başkenti olan şehrin kalıntılarından oluşur. Nemrut Dağı(A-

turizm özelliklerine bağlı olarak Yozgat Çamlığı Milli Parkı, 1958

dıyaman) tanrı heykelleri adı verilen dev heykellerin sergilendi-

yılında ilan edilen, Türkiye’nin en eski milli park alanıdır.

ği adeta bir açık hava müzesidir. Ancak soğuksu Milli Parkı (An-

(Cevap A)

kara); hem önemli bir kuş üreme alanı, hem de tabi bitki topluluklarının korunduğu dinlenme–eğlenme–turizm alanıdır.

3.

Cennet-Cehennem Obrukları, Ilgaz Dağı ve Fırtına Deresi’nde
turizmin gelişmesi doğal etkenlere, Truva Antik Kenti’nde ise tarihi etkenlere bağlıdır.
(Cevap D)

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap A)

7.

Bursa’da yer alan Uludağ önemli bir kış turizm merkezidir. Aynı
şekilde bu kentimizde var olan sıcak su kaynakları burayı önemli bir sağlık turizmi alanına çevirmiştir. Aynı zamanda Bursa’nın
Osmanlı döneminde başkentlik yapmasına bağlı olarak önemli bir tarih turizmi potansiyeli oluşmuştur. Aynı şekilde Bursa’nın
Gemlik, Mudanya ve Karacabey ilçelerinin denize kıyısı vardır
ve deniz turizmine uygundur. Bursa’nın dışında, Güney Marmara Bölümü’ndeki diğer kentlerin yine turizm potansiyellerinin bu-

Deniz turizmi için her mevsimin bol yağışlı ve bulutlu geçmesi

lunduğu söylenebilir.

olumsuz bir etkendir. Çünkü denize girebilmek ve güneşlene-

(Cevap B)

bilmek için özellikle yaz mevsiminin uzun sürmesi, sıcak ve kurak geçmesi gerekir. Bu yüzden, soruda geçen yerlerde, diğer
turizm faaliyetleri yapılsa bile, deniz turizmi gelişemez.
Türkiye’de Kruvaziyer turizmi giderek gelişmektedir. Türki-

8.

ye’de Kruvaziyer turizminin en çok geliştiği merkezler şunLiman

güzellikler bulunur. Yaz mevsimi uzun sürer. Ayrıca bu yerlerde

Aldığı Pay (%)

İstanbul

30

Kuşadası

25,71

İzmir

21,71

Antalya

7,30

Marmaris

6,81

Çeşme

2,80

Alanya

1,82

Haritada işaretlenen yerler; Türkiye’nin Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarıdır. Bu yerlerde çok sayıda plaj, tarihi eser ve doğal

lardır:

çeşitli el sanatları devam ettirilir. Ancak bu durum turizm üzerinde daha az etkilidir.
(Cevap E)

Ülkemizde Raftinge Uygun Akarsular: Çoruh Nehri, Köprüçay, Manavgat Çayı, Dim Çayı, Göksu Nehri, Zamatı Irma-

KAPLAN AKADEMİ

4.

9.

Aslında seçeneklerde verilen mimari eserlerin tamamı Türk kültürünü simgeler ancak; Mostar Köprüsü (Bosna-Hersek), Taç
Mahal (Hindistan), Şirdar Medresesi (Özbekistan), Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camisi (Mısır), ülkemiz sınırları dışında olan mimari eserlerdir. Buna göre Türkiye sınırları içinde olan, yalnızca
Edirne’deki Selimiye Camisidir.

ğı, Fırat Nehri ve Melen Çayı
(Cevap B)

(Cevap D)
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10.

Test • 2
14.

2015 yılı sonu itibariyle dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 1031 kültürel ve doğal varlık bulunmaktadır. Bunların 802’si kültürel, 197’si doğal, 32’si ise karma yani
kültürel/doğal varlıklardır. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Ko-

Türkiye, yaz-kış üzerinde kar eksik olmayan yüksek dağlarıyla
ve bu dağlarda kurulan kayak tesisleriyle önemli bir kış turizm
merkezidir. Kış sporları yapılan merkezler ve bunların bulunduğu kent merkezleri aşağıdaki gibi eşleştirilmelidir.

mitesi toplantıları ile bu sayı artmaktadır. Uluslararası önem ta-

• Erciyes Turizm Merkezi → Kayseri

şıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşum-

• Palandöken Turizm Merkezi → Erzurum

lara, anıtlara ve sitlere UNESCO tarafından Dünya Mirası statü-

• Sarıkamış Turizm Merkezi → Kars

sü verilir ve bunlar Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi’ne alı-

• Uludağ Turizm Merkezi → Bursa

nır. Bu listede Türkiye’yi sembolize eden doğal ve kültürel var-

• Ilgaz Turizm Merkezi → Kastamonu/Çankırı

lıkların sayısı 2015 yılında 15’e yükselmiştir. Bunların arasında

Buna göre II ve III nolu kent merkezleri yer değiştirirse eşleştir-

hem şehir kalıntıları, tarihi eserler hem de traverten oluşumları

me doğru olacaktır.

ile Pamukkale’nin karma tipteki varlığımız olduğu söylenebilir.

(Cevap B)

(Cevap C)
15.

11.

Son zamanlarda dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de gelişen sanayi ve teknolojilerin olumsuzlukları doğada onarılması
zor hasarlara neden olmaktadır. Doğayı ve doğal kaynakları koruma düşüncesi son zamanlarda ülkemizde hızla yayılmaktadır.
Ülkemizdeki ulusal ve uluslararası seviyede olağanüstü özellikdengesini sağlamak ve gelecek nesillere olduğu gibi miras bırakabilmek için değişik statülerde korunan alanlar tesis edilmektedir. 1983 yılında yürürlüğe giren ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile milli parklar, tabiatı koruma alanları, tabiat parkları ve
tabiat anıtları olmak üzere 4 koruma alanı oluşturulmuştur. Soruda verilen yerlerden İzmit Körfezi’nin, Türkiye’deki milli park
alanlarından biri olduğu söylenemez. Burası sanayi, nüfus ve
yerleşme faaliyetlerinin yoğunlaştığı ve dolayısıyla çevrenin de
büyük ölçüde tahrip edildiği bir yerdir.

COĞRAFYA SORU BANKASI

lere sahip tabiat ve kültür varlıklarımızın; koruma ve kullanma

şında kalır.
(Cevap E)
16.

(Cevap E)

12.

Son yıllarda hizmete giren uluslar arası nitelikli golf tesisleriyle
Türkiye’de yeni bir turizm alanı oluşmaktadır. Bu tesisler doğa
ile iç içe düzenlenen golf sahaları ile ziyaretçilerine doğaya dönük bir ortamda tatil geçirebilmek için fırsatlar sunmaktadır. Antalya, İstanbul, Ankara ve Muğla’da bulunan gerek işletme, gerekse yatırım aşamasında olan uluslar arası standartlardaki golf
tesisleri, gelecek adına önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır. Çankırı, İç Anadolu’da yer alan küçük bir kentimizdir. Kişi
başına düşen gelir seviyesi İstanbul, İzmir, Ankara vb. büyük şehirlerin altındadır. Bu turizm faaliyeti ise genelde sahile yakın ve
büyük kentlerimizde gelişeceğinden Çankırı bu tür kentlerin dı-

Yerebatan Sarnıcı İstanbul’da yer alır. Bizans İmparatoru Justin-

Rafting, kano vb. sporların yapıldığı akarsuların akış hızları yüksek olmalıdır. Bunun için vadinin bulunduğu yamaçlarda eğimin
fazla olması gerekir. Bu spor faaliyetleri ile birlikte büyük yatırımlar gerektirmeyen akarsu turizmi, çevrenin tarihi, arkeolojik,
kültürel, otantik değerleri ve diğer turizm çeşitleriyle bir bütün
oluşturmaktadır. Çoruh Nehri, Köprü Çayı, Manavgat Çayı, Dim
Çayı, Göksu Nehri, Fırat Nehri’nin bir kısmı ülkemizde rafting turizmine uygun akarsularımızdandır. Oysa ki Kıyı Ege’de yer alan
Küçük Menderes denge profiline yakın; eğimi ve akış hızı azdır.
Bu yüzden rafting sporuna uygun değildir.

yen tarafından büyük sarayın su ihtiyacını karşılamak için yapıl-

(Cevap B)

mıştır. Nemrut Heykelleri ise Adıyaman’da 2150 m yükseklikteki bir dağ üzerinde, yüksekliği 10 metreyi bulan büyüleyici hey-

17.

kellerdir. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’nde

la olan bir ülkedir. Ülkemize özellikle yaz sıcaklık ortalamaları-

dahil edilmiştir. Bunların dışında Ani Harabeleri Kars’ta, Akda-

nın yüksek olmadığı Rusya ve Almanya’dan gelen turistler de-

mar Kilisesi ise Van Gölü üzerindeki bir adada yer alır.

niz turizmi için ülkemizi tercih ederler.

(Cevap A)

(Cevap C)
18.

13.

Türkiye coğrafi konum özellikleri nedeniyle turizm etkinlikleri faz-

Verilen yerler içerisinde zeytin ve turunçgil yetiştiriciliği yapan
Antalya çevresine yapılacak turizm yatırımları, bu bölgedeki zey-

Turizm çeşitliliği açısından ülkemizdeki mağaralar, peribacaları,

tin ve turunçgil üretim alanlarının azalmasına yol açacaktır.

travertenler, obruklar önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. An-

(Cevap D)

cak Damlataş-İnsuyu-Dim vb. mağaralar, Pamukkale travertenleri, Cennet-Cehennem obrukları turistik çekiliği fazla olan karstik oluşumlardır. Akdeniz Bölgesi’nde en geniş alan kaplayan
19.

kalker türü kayaçlardan oluşan arazide meydana gelen aşındır-

Türkiye’nin en önemli dini turizm merkezleri: İstanbul, Konya,

ma-biriktirme şekilleridir. Oysa ki peribacaları volkanik (tüflü)

Şanlıurfa, Hatay, Mardin ve Nevşehir’dir. Şanlıurfa’da Balıklı Göl,

arazide sel sularının aşındırmasıyla oluşan bir yer şeklidir. Bu

Halil Rahman Cami gibi dini turistik değerlere sahiptir. Buna bağ-

yönü itibariyle de diğerlerinden ayrılır.

lı olarak Şanlıurfa Türkiye’nin en önemli dini turistik şehridir.
(Cevap A)

(Cevap A)
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6.

Dünyada hızla gelişen sektörlerden biri olan turizm, istihdam

Seçeneklerde verilen merkezlerden endüstrinin en çok gelişti-

oluşturma, döviz girdisi sağlama, vergi gelirlerinin artması gibi

ği yer İzmit’tir. Bu nedenle burada çevre kirliliği nedeniyle deniz

birçok ekonomik gelişmeye katkı sağlamaktadır. Yani turizm sek-

turizmi daha az gelişmiştir.

töründe istihdamın artırılması bir sonuç olarak karşımıza çıkar.
“Türkiye Turizm stratejisi (2023)” ile turizm sektöründe gerçekleştirilmek istenen hedefler belirlenmiştir. Bununla turizm sektöründe kamu ve özel sektör iş birliğinin sağlanması, üretim, yönetim ve uygulama süreçleri açısından bir yol haritasının oluş-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

(Cevap A)

7.

Marmara Bölgesi yüzey şekilleri en sade bölgemizdir. Yayla turizmi yüksek ve engebeli bölgelerimizde yaygındır. Bölge için

turulması amaçlanmıştır.

en az görülen turizm etkinliğinin yayla turizmi olduğu söylene-

Türkiye sahip olduğu turizm potansiyelini değerlendirerek ulus-

bilir.

lararası turizm gelirinden daha fazla pay almaya çalışmaktadır.

(Cevap D)

Bunun için turizm sektörünü etkileyen tanıtım-pazarlama, hava
yolu ulaşımı vb. faktörler dikkate alınarak yeni stratejiler gelişti-

8.

rilmektedir. Bununla beraber ülkemizde yaygın olan kıyı turizmi-

kiciliği, eğitim düzeyindeki yükselme, kişi başına düşen gelirin

nin yanı sıra alternatif turizm imkânları da geliştirilmektedir.

artması iç turizme katılan kişi sayısını doğrudan etkilemiştir. Sağ-

(Cevap A)
2.

Ulaşım imkânlarındaki artış, tanıtımı yapılan turistik yerlerin çe-

lık hizmetlerinin gelişmesi bu durumu dolaylı olarak ve daha sınırlı şekilde etkilemiştir.

Ülkemiz turizminin gelişimini etkileyen başlıca etkenler şun-

(Cevap E)

lardır:
• eğitim,
• ulaşım imkânlarının geliştirilmesi,

9.

• ülke tanıtımı,
• tarihi eserlerin korunması,
• üç tarafının denizlerle çevrili olması,
• güneşli gün sayısının fazla olması,
• konaklama tesislerinin yaygın olması,
• turizm açısından önemli birçok doğal güzelliğe sahip olmasıdır.

hiptir. Turizm demek insan sayısındaki belli bir zaman dilimi için
artış demektir. Yüz ölçüm sabit kalmak şartıyla nüfustaki artış ya
da azalış o sahadaki aritmetik nüfus yoğunluğunu değiştirir. Seçeneklerde tarımsal etkinlikler ve kültür balıkçılığı gibi etkenlerde bu durumdan etkilenir ancak soru kökünde daha büyük oranda ifadesine dikkat edilmelidir.
(Cevap C)
10.

Bacasız sanayi adı da verilen turizm için, bankacılık hizmetleri-

Menteşe Yöresi, ülkemizin Muğla ve çevresini kapsayan kesimidir. Bu yöremiz doğal ve tarihi olarak turizm çekiciliğine sa-

COĞRAFYA SORU BANKASI

• alt yapı yatırımları,

nin hızlandırılması bu faaliyetin gelişimini en az düzeyde etkile-

Ülkemizde turizm faaliyetlerinin gelişmesinde;
• Konaklama tesislerinin modern ve yaygın olması

yen faktördür.

• Uluslararası panayır ve fuarların düzenlenmesi
(Cevap E)

• Kış sporları, futbol, basketbol gibi büyük spor organizasyonların yapılması

3.

• Yamaç paraşütü, rafting, dağ sporları, kano gibi alternatif

Ürgüp-Göreme Yöresi’nde değil, civarında çok sayıda termal te-

turizm etkinliklerinin yaygınlaşması

sisi bulunur. Bu durum yörenin turizm açısından önemli olmasını sağlayan bir özellik değildir.

• İklim koşullarının elverişli olması
(Cevap E)

• Üç tarafının denizlerle çevrili olması gibi faktörler etkilidir.
• Turistik bölgelerdeki nüfusun iç göçlerle artması turizmin
gelişmesinde etkili olmamıştır.

4.

(Cevap C)

Tanıtım, eğitim, altyapı yatırımları, turistik yerleri koruma, turist
hizmetlerinde kullanma turist sayısı artırıcı bir etken değildir.
(Cevap D)

5.

Hava yolu ile yapılan ulaşımın diğer ulaşım biçimlerine göre daha hızlı ve zaman açısından süratli olması turistlerin bu ulaşım

KAPLAN AKADEMİ

sayısı artıran başlıca etkenlerdir. Yalnızca yerli firmaları turizm
11.

Ege Bölgesi’nde kıyı kuşağını kuzeyden güneye doğru turistik
amaçlı gezen bir grup; antik kent (Efes, Milet, Apollon Tapınağı
vs), yat limanı (Kuşadası, Bodrum gibi) ve kaplıca (Balçaova,
Davutlar kaplıcaları vs) gibi turistik yerlere rastlayabilir. Bölgenin kıyısında Akdeniz iklim koşulları hâkimdir. Kar yağışı ve karın yerde kalma süresi oldukça azdır. Bu nedenle kayak merkezlerine Ege Bölgesi’nin kıyısında rastlanmaz.

biçimini daha çok tercih etmelerini sağlamıştır.

(Cevap D)

(Cevap B)
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12.

Test • 3
16.

Turizm etkinliklerinde ülke ekonomisine yıl boyunca katkı sağ-

Haberleşme araçları kitlesel bir durumu ilgilendirdiği için ve her

layan turizm etkinlikleri tarihî turizm, dinî turizm ve kaplıca turiz-

alanda gereksinim duyulan bir ihtiyaç olduğundan turizm ile sı-

midir. Kaplıcalarda yerin derinliklerinde bulunan sıcak ve mine-

nırlamak daha az etkili olacaktır.

ral bakımından zengin sular yıl boyunca yeryüzüne çıktığından

(Cevap C)

turizm etkinlikleri yıl boyunca devam eder. Kış turizmi (kayak)
kış aylarında kayak merkezlerinde kar kalınlığının kayak için ye-

17.

terli seviyede olduğu sürece, deniz turizmi deniz suyu sıcaklığı-

Ülkeler arası yapılan dış turizm ülkemizde giderek artmaktadır.
Bunda etkili olan faktörler;

nın yüksek olduğu sürece, yayla turizmi sıcak aylarda, akarsu

• Turizm çekiciliğine sahip yerlere havaalanı yapılması. Bu du-

turizmi ise akarsu debisinin yüksek olduğu sürece ülke ekono-

rumun turizme daha çabuk katılma olanağı sağlar.

misine katkı sağlar.

• Kıyı yerleşmelerinde modern yat limanlarının yapılması ile

(Cevap E)

yat limancılığı turizm türünün gelişmesi
• Turizme katılanların sayısını karşılayabilecek altyapı ve donanımlı yeni tesislerin hizmete girmesi

13.

• Turistik çekiciliği olan yerlerin tanıtımının yapılmasıyla bura-

Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde kayıtlı olan 15

lara olan ilgi ve merakın artırılmasıdır.

adet eseri bulunmaktadır. Bunlardan Denizli–Pamukkale–Hierapolis ve Nevşehir il sınırlarında bulunan Göreme Millî Parkı ve
Kapadokya Kayalık sitleri hem doğal hem kültürel yani karma

• Turizm merkezleri çevresinde turfanda sebze ve meyvecilik
yapılması, turistik yerlerin gereksinim duyduğu ürünlerin her

tipte miras alanlarıdır. Fakat Muğla ile Antalya il sınırlarında yer

zaman karşılanmasına yöneliktir. Bu durumda turizm de et-

alan Xanthos-Letoon ve Adıyaman il sınırlarında yer alan Nem-

kisi olmakla beraber, dış turizmin gelişmesindeki katkısı yu-

rut Dağı ise sadece kültürel varlıklardır.

karıda sayılan faktörlere göre daha azdır.

Bugüne kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 18 adet varTarihi Alanları [1985], Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)
[1985], Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) [1986],
Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987], Xanthos-Letoon
(Antalya - Muğla) [1988], Safranbolu Şehri (Karabük) [1994],
Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998], Edirne Selimiye Camii
ve Külliyesi (Edirne) [2011], Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012], Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014], Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu-

(Cevap E)
COĞRAFYA SORU BANKASI

lığımızın alınması sağlanmıştır. Bu varlıklardan; İstanbul’un

18.

2008 yılında elde edilen turizm geliri 25 milyon dolardan azdır.
2005 ve 2007 yıllarında elde edilen gelir farklıdır. 2006 yılında
gelen turist sayısı azalmıştır. Turistik tesis sayısı ile ilgili bilgi verilmemiştir. 2004 yılında turizmden elde edilen gelir, 16 milyon
dolar, 2006’da ise 17 milyon dolardır.
Toplam 33 milyon dolar gelir elde edilmiştir. 2008 yılı geliri ise
21,5 milyon dolardır. Bu durumda 2004-2006 geliri toplamı 2008

nun Doğuşu (Bursa) [2014], Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bah-

yılı gelirinden fazladır.

çeleri (2015) ve Efes (2015) Ani Ören Yeri (Kars) [2016], Afro-

(Cevap C)

disyas (Aydın) [2017], Göbeklitepe (Şanlıurfa) [2018] kültürel olarak; Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985]
ve Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988] ise hem kültürel,
hem doğal miras olarak listeye alınmıştır.

19.

(Cevap D)

Obruk: Kalkerli arazinin yaygın olduğu yerlerde oluşmuş kuyu
şeklindeki çukurlardır.
Cennet–Cehennem obrukları Mersin’de kalkerli arazinin yaygın
olduğu Silifke’de erimeler ve çökmeler sonucu oluşmuştur.
Cennet–Cehennem obrukları doğal turistik değerlerimiz arasın-

14.

da yer alır.

Türkiye’de kaplıca turizmi en fazla Ege Bölgesi’nde gelişmiştir.
Ancak deniz turizmi Akdeniz kıyılarında yaygındır. Ayrıca, Div-

(Cevap C)

riği Ulu Cami UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alır.
20.

(Cevap E)

Türkiye yer şekilleri bakımından çeşitli bir yapıya sahiptir. Bu çeşitlilik içerisinde turizm açısından önemli değerler bulunur. Örneğin, peribacaları, mağaralar, travertenler bunların bazılarıdır.
Ülkemiz arazisi genç yapıda olduğundan ülkemizde yüzlerce
kaplıca ve ılıca (sıcak su kaynağı) bulunur. Bu sular mineral bakımından zengin olduğundan sağlık turizmi açısından önemli

15.

Kızılcahamam-Kaplıca; Marmaris-Yat; Palandöken’de ise Kayak

yere sahiptirler. Ülkemiz modern mimarisi ve atmosfer olayları

turizmi gelişmiştir.

turizm açısından fazla öneme sahip değildir.
(Cevap B)

(Cevap A)
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5.

Aydın–Denizli arasında dağlar kıyıya dik uzanır. Bu yüzden ka-

Türkiye’de son yıllarda, yolların ve araçların niteliğinin iyileşme-

ra yolunun dönemeçlerle fazla uzatılmasına gerek kalmamıştır.

siyle birlikte ulaşım hizmetlerinde önemli gelişmeler yaşanmış-

Bu durumda Aydın–Denizli arasındaki kara yolu diğer kentler

tır. Bu durum üretim ve tüketim faaliyetlerini de etkilenmiştir. Et,

arasındakinden daha kısa olmuştur.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

süt, balık, yaş meyve vb. ürünler bozulmadan ve daha kısa sürede Pazar alanlarına taşınabilmektedir. Ancak şeker pancarını
taşımak, daha maliyetli olacaktır. Bu yüzden şeker fabrikaları,
şeker pancarı tarımı yapılabilen alanların yakınlarına kurulmuştur.
(Cevap E)

2.

Bir liman kentinin gerisindeki kentlere olan kara ve demir yolları ile bağlantısı ne kadar kolay ve gelişmiş ise hinterlant o kadar
geniş olur. İstanbul, Samsun, Trabzon ve İzmir limanları Türkiye’nin hinterlandı en geniş olan limanlarıdır. Bu kent merkezleri de zaten gelişmiş, ticaretin ve sanayi faaliyetlerinin ve dolayı-

6.

sıyla nüfusun yoğun olduğu yerlerdir. Bu kentlerdeki limanlar-

fazla geliştiği bölge Marmara’dır. Ancak İç Anadolu’da yer şe-

da çok aktif ve işlek olup sürekli yük ve yolcu taşımacılığı yapı-

killerinin sade olmasına bağlı olarak yol yapım giderleri fazla de-

lır. Oysa ki Sinop Limanı’na daha az gemi uğrar. Çünkü bu ken-

ğildir.

tin gerisinde yükselen sıradağlar ulaşımı güçleştirmiştir. Buna
(Cevap C)

(Cevap D)
COĞRAFYA SORU BANKASI

göre Sinop Limanı’nın hinterlandı daha dar olur.

Türkiye’de sanayi, ticaret, inşaat gibi ekonomik faaliyetlerin en

7.

Demir-çelik endüstrisinin bulunduğu Zonguldak ve İskenderun
limanlarının iç kesimlere demir yolu ile bağlantısı vardır. Yine

3.

petrol rafinelerinin bulunduğu İzmit, İzmir ve Mersin limanlarının

İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük kent merkezlerinde ulaşım

da iç kesimlere demir yolu bağlantısı bulunur. Çay-fındık işleme

koşulları gelişmiştir. Zaten bu kentlerin kurulup gelişmesinde et-

denilince Doğu Karadeniz; kağıt endüstrisi denilince de Batı Ka-

kili olan en önemli faktör ulaşımdır.

radeniz ve Antalya Bölümleri akla gelir. Fakat bu bölümlerin or-

(Cevap B)

tak olarak iç kesimlere demir yolu bağlantılarının olduğu söylenemez.

4.

Türkiye’de sanayinin dağılışında etkili olan en önemli faktör ulaşımdır. Güney Marmara kesiminde sanayinin yoğunlaşmasında
karayolu ulaşımının yanısıra limanların varlığı da etkili olmuştur.
Mühendis, teknisyen vb. nitelikli iş gücü de yine ülkemizin batı
kesimlerinde yoğunlaşmıştır. Ancak Güney Marmara’da enerji
üretiminin fazla olduğu ve bu durumun sanayinin gelişmesinde

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

8.

Samsun, Zonguldak, İzmir ve Adana’nın iç kesimlere demir yolu bağlantısı varken Antalya’nın olmadığı görülür. Antalya’da kıyı ile iç kesimler arasında yüksek sıra dağlar bulunduğundan
kara ve demir yolu ağı gelişmemiştir.
Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde yol yapım maliyetleri fazla, sade görünümlü olduğu yerlerde ise azdır.

etkili olduğu söylenemez.

(Cevap C)

(Cevap C)
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13.

Dağların denize paralel uzandığı alanlarda kıyı ile iç kesimler

Yer şekillerinde engebe arttıkça kara–demir yolu yapım maliye-

arası ulaşım gelişmediğinden hinterlant dar olur. Dağların kıyı-

ti artar. Bu yüzden yer şekillerinde engebeliğin en fazla olduğu

ya dik uzandığı kesimlerde ise kıyı kesimleri ile iç kesimler ara-

Karadeniz Bölgesi’nde kara–demir yolu yapım maliyeti daha

sı ulaşım geliştiğinden hinterlant geniş olur. Ayrıca hinterlandın

yüksek olur.

gelişmesinde kıyı gerisindeki tarım, sanayi, ticaret gibi ekono-

Dünyada ve ülkemizdeki dış turizmde en fazla kullanılan ula-

mik faaliyetlerin gelişmişliği de etkili olur. Çanakkale ile iç ke-

şım yolu hava yoludur. Nedeni hızlı olmasıdır.

simler arası ulaşım, dağların uzanış doğrultusu nedeni ile fazla

(Cevap B)

gelişmemiştir. Bu nedenle Çanakkale Limanı diğer seçeneklerde verilen limanlara göre daha az gelişmiştir.
(Cevap D)

14.
10.

En ucuz taşımacılık deniz yolu ile yapılır. Çünkü bir defada da-

En ucuz taşımacılık deniz yoludur. Sonra demir yolu ve kara yo-

ha fazla yük taşınabilir. Ayrıca yol yapım ve bakım gibi giderleri

lu gelir.

de yoktur. Sonra demir yolu gelir. Hava yolu ise en pahalı; ancak en hızlı ulaşım türüdür.

Türkiye’de ve Dünya’da dış ticarette en fazla kullanılan ulaşım yolu deniz yoludur. Nedeni ucuz olmasıdır.

Türkiye’de kara yolu ve demir yolu ağının daha çok doğu-batı yönünde gelişmesinde yer şekilleri etkilidir.
COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap D)

(Cevap E)

15.

Demir yolları ile yük ve yolcu taşımacılığı daha güvenli ve ekonomiktir. Çünkü demir yollarında kaza riski çok az olup tek seferde daha çok yolcu ve yük taşınabilir. Kara yolları yapım ma-

11.

liyetinin de düşük olduğu söylenemez. Bütün bu avantajlı olma

Bir boğazın işlek bir deniz yolu olması çevresindeki ticarete bağ-

özelliklerine rağmen haritalardan da anlaşılacağı üzere Türki-

lıdır. Bu durum üzerinde deniz veya okyanusa açılmasının etki-

ye’de demir yolları ile ulaşım henüz istenilen düzeye gelmemiş-

si yoktur.

tir. Bu duruma neden olarak seçenekler arasında yalnızca Tür-

Ülkemizde ulaşımda en büyük paya sahip olan ulaşım yolu

kiye’nin ortalama yükseltisinin ve yer şekillerinde engebenin faz-

kara yoludur. Nedeni bütün yerleşim yerleri ile bağlantının

la olması gösterilebilir. Bu durum tünel, köprü vb. çalışmaları zo-

olmasıdır.

runlu kılmış ve demir yollarının gelişememesine neden olmuştur.

(Cevap A)

(Cevap C)

12.

16.

Seçeneklerde verilen kentlerin engebe şartları dikkate alınırsa

Türkiye’de dağların batı–doğu doğrultulu uzanması önemli kara ve demir yollarının da batı–doğu doğrultulu uzanmasına ne-

en dağlık–engebeli ve dolayısıyla kara yolu yapım maliyeti en

den olmuştur.

fazla olan Trabzon ile Erzurum’dur. İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu’da yer alan diğer kentlerin yol yapım maliyeti daha az ola-

“Yayla Koridoru” Samsun ilinden başlayıp Hopa’ya (Artvin)

caktır.

kadar devam eden alanı kapsar.
(Cevap B)

(Cevap C)
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6.

Gaziantep ve Şanlıurfa illeri arası yer şekilleri sade bir görünüşük olur. Ancak diğer iller arası dağlık ve engebeli olduğu için
yol yapım maliyeti yüksek olur.
Türkiye’de ulaşımın en fazla geliştiği bölge Marmara’dır. Nedeni bölgede sanayinin, ticaretin, turizmin, nüfusun, yer şekillerinin, coğrafi konumun elverişli olmasıdır.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

me sahiptir. Bu duruma bağlı olarak yol yapım maliyeti daha dü-

Yukarıdaki harita incelenirse Antalya ve Trabzon limanlarının gerisindeki yüksek dağların varlığından dolayı iç kesimlere demir
yolu bağlantılarının olmadığı görülür. Buna karşılık, Zonguldak,
Samsun ve Mersin limanları iç kesimlere demir yolu ile bağla-

2.

nır.

Eğer bu liman kentinin hinterlandı geniş olsaydı (kara–demir yo-

(Cevap B)

lu ulaşımı kolay) ihraç edilen mallar yakın çevreden değil, çok
uzak yerlerden de getirilebilirdi. Buna göre limanın hinterlandı
dardır.
7.

Türkiye’nin ihracatında en büyük paya sahip ekonomik faa-

Havaalanlarının sayısına her geçen gün ülkemizde yenileri ek-

liyet % 95 ile sanayidir. Tarım, % 4, madencilik ise % 1 paya

lenmektedir. Aynı şekilde uçak yolcu kapasitelerinin arttığı, hal-

sahiptir.

kın gelir seviyesinin arttığı ve bu yüzden hava yollarının rekabetle ucuzladığı ve daha çok tercih edildiği söylenebilir. Ancak Pet-

(Cevap D)

rol fiyatlarının düşmesi dönemsellik bir durumdur. Ayrıca bu du-

3.

Sorudaki açıklamada, hinterlandın dar veya geniş olmasının ne
anlama geldiği ve kentlerin gelişimlerini nasıl etkilediği konusunda bahsedilmiştir. Buna göre, hinterlandı dar olan kentler;
Sinop ve Çanakkale iken, geniş olan kentler; Samsun, İstanbul,
İzmir, Adana, İskenderun vb. dir.

COĞRAFYA SORU BANKASI

rum diğer ulaşım türlerini de ucuzlatır.
(Cevap A)

8.

İç Anadolu Bölgesi’nin en kalabalık ve en gelişmiş olan şehirleri Ankara ve Eskişehir bu özelliklerini önemli yolların üzerinde
olmalarına borçludur. Yine Konya ve Samsun şehirleri de önemli yolların kavşağında bulunurlar. Ancak Zonguldak şehri büyü-

(Cevap C)

mesini bu özelliğe değil, taş kömürüne borçludur.
(Cevap E)

4.

Tarihi İpek ve Baharat yolları Çin, Hindistan’dan başlayıp Türkiye’nin Akdeniz limanlarında sona eriyordu. Ayrıca Lidyalılar Dö-

9.

nemi’nde yapılan Kral Yolu yine Türkiye’nin Ege Bölgesi’ni kap-

Bir kentin, bölgenin veya ülkenin gelişmesindeki en önemli etken ulaşımdır. Örneğin önemli ulaşım yollarının kesişim nokta-

sıyordu. Oysa ki Ümit Burnu Yolu Güney Afrika Cumhuriyeti’n-

sında bulunan kentler daha hızlı gelişmiştir. Yollar; bölgeler ara-

den geçer. Aynı zamanda Kuzey Atlantik Yolu da Batı Avrupa ve

sı ticaretin, kültür ve bilgi alışverişinin yapılmasını sağlar. Ülke

Kuzey Amerika arasında ve Atlas Okyanusu üzerinde bulunur.

bütünlüğünü etkiler. Jeopolitik konumunun önemini artırır. An-

Bu iki yolun Türkiye ile ilgisi yoktur.

cak ulaşım ile sel ve taşkınların ilgisi yoktur.
(Cevap D)

Bu iş adamı fındığı Samsun’dan İzmir’e daha ucuza taşımak istemektedir. En ucuz taşımacılık ise deniz yolu ile yapılır. Buna

KAPLAN AKADEMİ

5.

(Cevap D)

10.

Türkiye üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur. Bu
durum ülkemizde en çok ulaşım faaliyetinin gelişmesinde etkilidir. Ülkemizde özellikle transit ticaretin gelişmesinde coğrafi
konumunun elverişli olması çok fazla etkili olmuştur.

göre, iş adamının deniz yolu taşımacılığını seçmesi gerekir.

(Cevap C)

(Cevap E)
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Karadeniz ve Akdeniz’de kıyı ile iç kesimler arası ulaşım geçit-

Şüphesiz artan turizm faaliyetleri, ulaşım türlerinin tamamının

lerden sağlanır. Bu durumun nedeni dağların denize paralel

gelişmesine katkıda bulunacaktır. Ancak bu durum hava yolu

uzanmasıdır.

ulaşımında daha belirgindir. Çünkü Türkiye’ye en çok turist Avrupa ülkeleri ve Rusya’dan gelmekte ve hava yolu ulaşımı ter-

Türkiye’de tarıma elverişli arazinin azalmasında en fazla et-

cih edilmektedir. Her geçen yıl Antalya havalimanı bir günde

kili olan ulaşım yolu kara yoludur.

inen turist sayısı bakımından yeni rekorlar kırmaktadır. Günü-

(Cevap C)

müzde Türkiye Havacılık sektörü, özel hava yolu şirketlerinin katılımıyla ve artan yolcu kapasitesiyle büyük bir gelişme göster-

12.

miştir. İstanbul (Atatürk), Ankara (Esenboğa), İzmir (Adnan Men-

Hinterland bir limanın çevresi ile olan ulaşımını ifade eder. Bu-

deres) ve Antalya şehirlerimizde havaalanlarımız uluslar arası

na göre İzmir Limanı’nın hinterlandı geniştir. İzmir Limanı, Sinop

standartlara sahiptir.

Limanı’na oranla daha işlektir. Yoğun bir deniz yolu trafiğine sa-

(Cevap C)

hiptir. İthalat ve ihracat aktif bir şekilde yapılır. Oysa ki Sinop Limanı’na yük ve yolcu taşıyan gemiler uğramaz. Bu durum üzerinde iki limanının iç kesimlere olan bağlantılarının farklı olması
rol oynar. Kıyı Ege’de dağlar kıyıya dik uzanırken, Karadeniz kı-

16.

yı kesimi boyunca paralel uzanır. Dolayısıyla bu durumu ortaya

Sanayileşme, teknoloji düzeyi, sermaye ve nüfus gibi etkenler,
beşeri ve ekonomik faktörler olarak ulaşım sistemlerinin gelişi-

çıkaran dağların uzanışıdır.

mi üzerinde doğrudan, etkin rol oynar. Kentlerin farklı beşeri ve

(Cevap A)

ekonomik faktörlere sahip olmaları ulaşım türleri ve hizmetlerinin de farklı olmasını sağlayan beşeri faktörlerdir. Ülkemizin yük-

Asya ve Avrupa arasındaki taşımacılıkta Türkiye’nin hava saha-

sek ve engebeli bir topografyaya sahip olması kara ve demir yo-

sı ve hava alanları stratejik-ekonomik öneme sahiptir. Bu özelli-

lu yapım maliyetinin yüksek olmasına; yolların akarsu vadileri-

ğinden dolayı Türkiye hava taşımacılığı açısından merkez ve ge-

ni, çöküntü alanları ve plato yüzeylerini takip etmesine neden

çiş hattı konumundadır.
Çorlu

Atatürk

Çanakkale

Trabzon

Sabiha Gökçen
Yenişehir
(Bursa)

Çarşamba
(Samsun)
Esenboğa

Körfez
Adnan
Menderes
Çardak
Milas Bodrum
Dalaman

Konya

Kapadokya

Erzurum

Elazığ

Ağrı

Muş

K.Maraş
Adana

G. Antep

Van

Malatya
Diyarbakır

S.Demirel
Antalya

Erzincan

Sivas
Kayseri

Kars

Adıyaman

Siirt
Mardin

Ş. Urfa

COĞRAFYA SORU BANKASI

13.

olmuştur. Türkiye’de yükseltinin az olduğu ovalar ve alçak platolar ulaşımın geliştiği alanlar olarak dikkati çeker. Buna karşılık, Kuzey Anadolu Dağları, Toroslar ve Doğu Anadolu’nun yüksek, engebeli, dağlık yer şekilleri kara ve demir yolu ulaşımın
güçleştiren doğal coğrafi faktörlerdendir.
(Cevap B)

İç ve dış hava trafiğine açık hava limanı
İç hat trafiğine açık hava limanı
İç ve tarifesiz dış hat trafiğine açık hava limanı

17.

Yukarıdaki verilen haritaya göre, Milas Bodrum, Antalya, Esen-

Her geçen gün kentleşme oranı artan, sanayileşen Türkiye, çağdaş toplum taşıma aracı hızlı trenle “Yeni Demir yolu Çağı’na”

boğa, Trabzon iç ve dış hat trafiğe açık iken Sivas yalnızca iç

önemli bir adım atmış, Avrupa Birliği üyelik sürecinde iken ula-

hat trafiğine açıktır.

şım alt yapısıyla önemli bir hazırlık aşamasını tamamlamıştır.

(Cevap E)

Toplu taşımada petrole bağımlı olmayan, yapım maliyeti düşük,
kullanım ömrü uzun, kara yollarına göre daha az arazi kullanan,
çevre kirliliğine yol açmayan demir yollarının, Türkiye’de çağı
yakalamasıyla birlikte rekabet gücü ve ulaşımdaki payı artmış-

14.

tır. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir arasında inşa edilen 250 km hıza uygun demir yolları, hızlı olmakla birlikte konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı oluşturmuştur. İlk olarak ise seferlere Ankara-Eskişehir arasında başlanmıştır. (13 Mart
2009)
(Cevap B)

Türkiye kıyılarında, İstanbul, İzmit, İzmir, Bandırma, Mersin, İskenderun ve Samsun gibi limanlar kara ve demir yolu ağlarının
etkisi ile ulaşım fonksiyonları en üst düzeyde aktif olan limanla18.

rımızdır. Türkiye demir yolu ağı haritasındaki ağlara dikkat edi-

Yeryüzü şekillerinin engebeliliği arttıkça kara yolu yapım mali-

lirse, Trabzon limanının iç kesimlere bağlantısının olmadığı gö-

yeti artar. Buna göre, seçeneklerde en engebeli bölüm Doğu

rülecektir.

Anadolu’nun bir bölümü olan Yukarı–Murat Van Bölümü’dür.
(Cevap D)

(Cevap D)
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Sorudaki açıklamaya göre, İstanbul’dan yolculuğa başlamak ve

5.

tüm ulaşım türleri yani kara-hava-demir ve deniz yolları kullanı-

rımız sırasıyla,
• İstanbul

KAPLAN AKADEMİ

lacaktır.

Ülkemizde yükleme boşaltma kapasitesi en fazla olan limanla-

• İzmir
• Mersin
• İskenderun limanlarıdır.
Buna göre, Bandırma Limanı seçeneklerdeki diğer limanlardan
kapasitesi daha azdır. Ancak bu limanımız en uzun rıhtıma sahip liman özelliğindedir.

Buna göre işaretlenen illerin hepsine de kara, hava ve deniz yol-

(Cevap C)

ları ile ulaşmak mümkündür. Ancak Doğu Karadeniz (I) ve An6.

talya Bölümü’nün (III) iç kesimlere demir yolu ile bağlantısı yok-

Ülkemiz demir yolu ağının haritadan takip edilebileceği gibi tüm

tur. Bu yüzden bu yerlere demir yolu kullanarak ulaşmak müm-

komşu ülkelere ulaştığı sonucu çıkarılamaz. Gürcistan, Yuna-

kün değildir.

nistan gibi komşularımızda bu durum belirgindir.
(Cevap A)

(Cevap E)
7.

Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde dağlar kıyıya paralel uzanır.
Engebenin de fazla olması nedeniyle bölgelerdeki kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zor ve yol yapım maliyeti yüksektir.

2.

(Cevap E)

Türkiye’nin kıyıları boyunca kara yolu yapmak oldukça zor ve
masraflıdır. Kıyılarda falezlerin fazla olması, dalga ve akıntıların
sek olması yol yapım maliyetini arttırır. Bu durum Doğu ve Batı
Karadeniz ile Teke ve Taşeli Platolarının kıyılarında daha belirgindir. Oysa ki Kıyı Ege’de eğimin az olmasının sahil şeridi boyunca yol yapım maliyetini düşürdüğü söylenebilir.
(Cevap A)

3.

8.

Türkiye Demir Yolu Ağının Özellikleri Şunlardır:
• Engebeli alanlarda akarsu vadilerini izler.

COĞRAFYA SORU BANKASI

aşındırıcı etkilerinin olması ve heyelan riskinin bazı yerlerde yük-

• Yer şekillerine bağlı olarak çoğunlukla doğu–batı doğrultusunda uzanır.
• Bazı liman kentlerini art bölgelere bağlar.
• Bazı kent merkezlerini birbirine bağlar.
• Komşu ülkelerin birçoğuyla bağlantı sağlar.
• Kıyılar ile iç bölgeler arasında bağlantı sağlar.
• Bütün bölgelerde demir yolu ağı bulunmaktadır.
• Dağların uzanış doğrultusu ve engebeli arazi nedeni ile ba-

Endüstrinin gelişmesi ile ulaşımın olanaklarının çeşitliliği liman

zı bölüm ve liman kentlerine demir yolu ağı bulunmaz.

gelişimini doğrudan etkilemiştir. Nüfus yoğunluğunun fazlalığı
talebi artıracağından önce üretimin artması gerekecektir. Bu ne-

Ülkemizde yer şekillerinden dolayı demir yolu ağımız her ile ula-

denle dolaylı etkiye sahiptir.

şamaz. Antalya, Muğla, Çanakkale, Kastamonu, Hakkâri ve Doğu Karadeniz illerimizde demir yolu ağı yoktur.

(Cevap D)

(Cevap D)
9.

Karadeniz Bölgesi Ege’ye göre daha engebelidir. Bu nedenle
“Karadeniz Bölgesi’nde havaalanı yapımına uygun alan, Ege’den
daha fazladır.” yargısı yanlıştır.

Bölgede Samsun ve Zonguldak limanlarının demir yolu ile iç

(Cevap B)

bölgelere bağlantısı vardır.

10.

Sinop Limanı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan tek doğal limandır. Buna rağmen Sinop Limanı kıyı gerisinde denize paralel uzanan dağların iç kesimlere ulaşımı kısıtlaması nedeni ile yeteri ka-

KAPLAN AKADEMİ

4.

dar gelişmemiştir. Samsun Limanı’nın iç kesimlerle ulaşımı kıyı
gerisinde uzanan dağların yükseltisinin az olmasına bağlı olarak gelişmiştir. Buna bağlı olarak Samsun Limanı Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinden ve İç Anadolu Bölgesi’nden gelen malların ihraç limanı özelliğini almıştır. Bu durumun bir sonucu olarak Samsun liman kenti iç kesimlere ulaşımın Sinop liman kentine göre daha kolay olmasına bağlı olarak daha gelişmiştir.

Türkiye Demir Yolları Haritası

(Cevap C)

(Cevap B)
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14.

Haritadaki yollar genel olarak Akdeniz’e ulaşmaktadır. Selçuk-

23 Nisan 2007 tarihinde hattın ilk etabı olan Eskişehir etabında

lu Döneminde ticareti geliştirmek için Antalya, Alanya gibi yer-

deneme seferlerine başlanmış, 13 Mart 2009 tarihinde de ilk yol-

ler alınmış ve bu faaliyet alanı için çaba gösterilmiştir. Ticari fa-

cu seferleri yapılmıştır. 245 km’lik Ankara-Eskişehir hattı yolcu-

aliyet için en önemli etken ise ulaşımdır. Ancak Akdeniz kıyısı-

luk süresini 1 saat 25 dakikaya düşürmüştür.

na ulaşımı kıyıya paralel olan Toros sistemi zorlaştırmaktadır. Bu

Ankara-Konya hızlı tren hattının temeli 8 Temmuz 2006’da atıl-

nedenle “Akdeniz kıyısına ulaşımı sağlamada Selçuklu Döne-

mış, ray döşenmesine Temmuz 2009’da başlanmıştır. Deneme

minde doğal geçitler kullanılmıştır.” sonucu haritadan çıkarıla-

seferlerine ise 17 Aralık 2010’da başlanmış ve 24 Ağustos 2011

bilir.

tarihinde ilk yolcu seferi yapılmıştır.
(Cevap A)

(Cevap A)

15.

İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun gibi gelişmiş kentlerde nüfus
yoğunluğu fazla, üçüncül ekonomik etkinlikleri gelişmiş, nitelik-

12.

İskenderun Limanı’nın Samsun Limanı’na göre daha fazla ge-

li iş gücü fazla ve kara, deniz ve hava ulaşımı gelişmiştir. Turis-

lişmesinde İskenderun’da ağır sanayinin fazla olması etkili ol-

tik yolcu taşımacılığı İstanbul, İzmir, Antalya gibi kentlerde Tu-

muştur. Samsun’da yükleme–boşaltma daha çok tarım ürünle-

rizm faaliyetlerinin yoğun olmasına bağlı olarak gelişmiştir. Ka-

ri üzerinden yapılmaktadır. Tokat, Niksar, Suluova, Samsun, Ço-

radeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yer alan illerde (Samsun,

rum vb. Samsun’a yakın yerlerde üretilen tarım ürünleri Sam-

Rize, Ordu, Giresun, Zonguldak) turistik yolcu taşımacılığı faz-

sun Limanı üzerinden ihraç edilir. Ayrıca bu kentlerin ve İç Ana-

la gelişmemiştir.

dolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinin bir kısmının ihtiyaç duydu-

(Cevap B)

ğu tarım ürünleri Samsun Limanı üzerinden getirilir. İskenderun
ihraç edilir. İskenderun’da yer alan demir–çelik fabrikasının enerji ihtiyacı ithal kömürle sağlanır. 1 ton demirin elde edilmesi için
10 ton kömür yakılması gerektiği dikkate alınırsa İskenderun Limanı’nda gemi trafiğinin ne kadar yoğun olduğu daha iyi anlaşılır.
(Cevap D)

13.

COĞRAFYA SORU BANKASI

Limanı’ndan ise her yıl binlerce ton demir–çelik deniz yoluyla

Marmaray’da günlük ortalama bir kent nüfusu kadar; 190–210

16.

İl sayısının artması idari birim sayısındaki artışa neden olur. Bu
durumun iç ticaret hacmi üzerindeki etkisi diğerine göre daha
sınırlıdır.
(Cevap C)

17.

İpsala Gümrüğü, Edirne’nin Kapıkule’den sonra ikinci büyük sı-

bin civarında yolcu taşınır. Marmaray’ın açıldığı 23 Ekim 2013’ten

nır kapısıdır. E-25 karayolu ile Yunanistan ve Türkiye’yi birbirine

bu yana geçen iki yılda 105 milyon yolcu taşınmıştır. Soruda ve-

bağlayan İpsala Köprüsü’nün bitişiğinde 11.000 m2 alan üzeri-

rilen ulaşım projeleri içerisinde yolcu trafiğindeki payının en faz-

ne 1956 yılında kurulmuştur. İpsala Gümrük Sahası Türkiye’nin

la olması beklenen proje İstanbul Boğazı geçişini de kapsayan

modern sınır kapılarından biridir. Güney Avrupa’da çalışan va-

Marmaray Projesi’dir. Proje şu anda dünyadaki en büyük ula-

tandaşlarımızın tercih ettiği İpsala Sınır Kapısı, tır taşımacılığın-

şım ve altyapı projelerinden biridir. Proje ile İstanbul Boğazı’nın

da da önemli bir paya sahiptir.

her iki yakasındaki demir yolu hatları, İstanbul Boğazı’nın altın-

(Cevap B)

dan geçecek olan demir yolu tünel bağlantısı ile birbirine bağlanmıştır. Proje, Avrupa yakasında bulunan Halkalı ile Asya yakasında bulunan Gebze ilçelerini kesintisiz, modern ve yüksek
kapasiteli bir banliyö demir yolu sistemiyle bağlamak amacıyla
İstanbul’daki banliyö demir yolu sisteminin iyileştirilmesi ve De18.

mir Yolu Boğaz Tüp Geçişi inşasına dayanmaktadır. Projenin

Suriye–Türkiye sınırı 911 km olup Türkiye’nin en uzun sınırıdır.

amacı İstanbul’un kentsel yaşantısını sağlıklı olarak sürdürme-

Bu sınır üzerinde 13 adet sınır kapısı bulunmaktadır. Bunlardan

si, kentlilere çağdaş bir kent yaşamı ve kentsel ulaşım imkânla-

bazıları açık, bazıları kapalı iken bazıları da yalnızca dini bay-

rı sunabilmesi, kentin doğal tarihî özelliklerinin korunabilmesi-

ramlarda açılmaktadır. Ancak Habur sınır kapısı Suriye ile değil

dir.

Irak ile Türkiye arasında yer alır.
(Cevap B)

(Cevap A)
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6.

Marmara Bölgesi Anadolu ve Avrupa’yı birbirine bağlar. Bu du-

Ülkemizde demir yolu yapım maliyetleri yer şekillerinin engebe-

rum bölgeye Asya ve Avrupa arasında bir köprü olma özelliği

li olduğu alanlarda fazla, yer şekillerinin sade görünümlü oldu-

kazandırmıştır. Bölgede yer şekilleri sade görünümlüdür. Mar-

ğu alanlarda ise azdır. II ve III. numaralı güzergâhlarda yer şe-

mara Bölgesi Türkiye’de sanayi, ticaret ve turizmin en fazla geliştiği bölgedir. Bu ekonomik faaliyetlere bağlı olarak ulaşım giderek gelişmektedir.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4

killeri sade görünümlü olduğundan demir yolu yapım maliyetleri azdır. IV. alanda yer şekilleri engebeli olduğundan yol yapım
maliyetleri fazladır.
I. alanda ise İstanbul Boğazı’nın üzerinden geçmesi nedeni ile
köprü veya tünel yapılacağından yol yapım maliyeti artacaktır.
(Cevap B)

2.

En ucuz ulaşım yolu deniz yolu ulaşımı sonrasında demir yolu,
kara yolu ve hava yolu yer alır.

7.

(Cevap B)

Tablo verileri incelendiğinde dış hat yolcu taşımacığında uçak
başına düşen yolcu sayısı 122, iç hat yolcu taşımacılığında ise
92’dir. Buna göre, uçak başına düşen dış hat yolcu sayısı iç hattakinden fazladır. Tabloda uçuşlardan elde edilen gelir ve sefer
bağlantıları ile ilgili bilgi verilmemiştir.

3.

(Cevap A)

Bir yerin yüzey şekillerindeki engebe ya da dağlık yapı arttıkça
ulaşımın kilometre maliyetinde artış olur. Maliyetin az olabilmesi için yüzey şekillerinin sade ya da alabildiğince düz olması geolanlar Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. Bu nedenle demir yolu yapımı için kilometre maliyeti diğerlerine göre
daha azdır.
(Cevap B)

4.

COĞRAFYA SORU BANKASI

rekir. Öncüllerde verilen bölgelerden yüzey şekilleri en sade
8.

Tekirdağ, Trabzon, Antalya ve Çanakkale limanlarında demir yolu ağı bulunmaz. Mersin Limanı ise;
• çevresinde önemli endüstri kuruluşlarının bulunması,
• serbest ticaret bölgesinin bulunması
• demir ve kara yolu ulaşımının gelişmiş olmasına bağlı olarak gelişmiştir.
(Cevap A)

Ülkemizde demir yolu ağının başlıca özellikleri şunlardır:
• Önemli kent merkezlerini birbirine bağlar.
• Kıyı ile iç bölgeler arasında bağlantı sağlar.
• Komşu ülkelerin birçoğu ile bağlantı sağlar.
• Dağlık ve engebeli sahalarda akarsu vadilerini takip eder.
9.

• Ülkemizin her tarafında ulaşımı yoktur.

Türkiye, İran ve ardı ülkelerle demir yolu ulaşımı Kapıköy sınır
kapısından yapılmaktadır.

• Birçok güzergâhta eski raylar ve lokomotifler işletme mali-

(Cevap B)

yetini artırmaktadır.
Türkiye’de yük ve yolcu taşımacılığında ilk sırada kara yolu ulaşımı gelmektedir. Bu nedenle yolcu taşımada demir yolunun en
büyük paya sahip olduğu söylenemez.
(Cevap C)

5.

Transit taşımacılıkta en önemli husus ülkenin coğrafi konumudur. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, Boğazlara
sahip olması, kıtalar arası geçiş bölgesinde bulunması, ulaşım
biçimlerinin birbirini tamamlaması gibi etkenler transit taşımacılığın gelişimini sağlamıştır. Ülke yüz ölçüm büyüklüğünün tran-

KAPLAN AKADEMİ

10.

sit taşımacılık üzerine etkisi yoktur.

Türkiye engebeli ve dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Bu durum
ülkemizde yol yapım maliyetlerinin fazla olmasına neden olmaktadır. Yol yapım maliyetlerini en aza indirmek amacıyla ülkemizde yapılan kara ve demir yolları akarsu vadilerini, deniz kıyılarını, plato yüzeylerini takip eder. Erzurum–Bayburt–Hopa Limanı
arasındaki kara yolu ulaşımında takip edilen akarsu vadisi Çoruh’tur. Bu güzergâhta yapılan yol maliyetlerin düşürülmesi ve
yüksek sıradağlardan dolayı Çoruh Nehri’ni takip eder.

(Cevap E)

(Cevap E)
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15.

Türkiye’de demir yollarının yeterince gelişmemesindeki en önem-

Türkiye arazisinin yarısından fazlası engebelidir. Bu nedenle ül-

li faktör yer şekillerinin engebeli olmasıdır. Ülkemizde engebeli

kemizde demir yolu ağı yeterince gelişmemiştir. Demir yolu ağı-

arazinin en fazla olduğu yerler arasında Doğu Karadeniz de yer

nın bulunduğu kent sayısı çok azdır. Bu nedenle demir yolları-

alır. Bu nedenle Doğu Karadeniz Bölümü’nde demir yolu ağı ge-

nın ülkemiz yük ve yolcu taşımacılığındaki payı çok azdır.

lişmemiştir. Trabzon şehri Doğu Karadeniz’de yer alır.

(Cevap B)
(Cevap D)

12.

Dağların denize paralel uzandığı yerlerde kıyı ile iç kesimler ara-

16.

sı ulaşım geçitlerden sağlanır. Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi’n-

Muğla Menteşe Yöresi’nde yer alır. Menteşe Yöresi Türkiye’nin
en dağlık alanları arasında yer alır. Yörede dağlık alan fazla ol-

de dağlar denize paralel uzanır. Bu nedenle Antalya ve Trab-

duğundan sanayi, ulaşım, ticaret gibi ekonomik etkinlikler ge-

zon’da ulaşım yeterince gelişmemiştir.

lişmemiştir.

(Cevap A)
COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap D)

13.

Grafikteki verilere dikkatle bakıldığında, iç hat yolcu oranlarında Adnan Menderes ve Esenboğa havaalanlarının birbirlerine

17.

daha yakın olduğu görülür.

bağlantılı olduğu ve bu yüzden çok tercih edildiği söylenebilir.

(Cevap D)

14.

Türkiye’deki tüm yerleşme birimlerinin kara yoluyla birbirlerine
(Cevap A)

Türkiye yer şekilleri bakımından dağlık ve engebeli bir yapıya
sahiptir. Bu nedenle ülkemizde yol yapım maliyetleri fazla ve yol
yapım çalışmaları zordur. Bu zorluklar gelişen teknolojiyle, yük18.

sek maliyetler ise ekonominin hızla büyümesi ise aşılmıştır. Ör-

İzmit Körfez Köprüsü ya da (Osman Gazi Köprüsü) Gebze-İz-

neğin yol yapım çalışmaları sırasında derin vadiler viyadükler-

mir otoyolu projesi dahilinde Marmara Denizi’nin doğusunda İz-

le, yüksek dağlar tünellerle, boğazlar köprülerle açılmaktadır.

mir Körfezi’nin Dilovası Dil Burnu ile Altınova’nın Hersek Burnu

Bu çalışmaların yapılması ve sürdürülmesi için teknolojinin ge-

arasında yapılan dünyanın 4. asma köprüsü olup, Temmuz

lişmiş olması ve ekonominin iyi durumda olması gerekir.

2016’da hizmete girmiştir.

(Cevap E)

(Cevap C)
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5.

Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Orta Karadeniz Bölümü’ndeki
dağlar kıyıdan daha içeride ve yüksekliği daha azdır. Kıyıda gerum deniz etkisinin diğer bölümlere oranla daha çok iç kısımlara sokulmasına, kara yolu ulaşımının daha kolay olmasına neden olmuştur.
Bölgeler günümüzde, tarım bölgeleri, sanayi, turizm, ticaret,
madencilik, iklim, bitki örtüsü, su kaynakları ve karma böl-

de;
KAPLAN AKADEMİ

niş ve verimli delta ovaları (Bafra–Çarşamba) bulunur. Bu du-

Haritada verilen taralı alan Doğu Karadeniz Bölümü’dür. Bölüm• yer şekilleri engebelidir.

		 bu duruma bağlı olarak, bölümde;
• tarım alanları dar,
• tarımda makineleşme yaygın değil,
• dağınık yerleşme fazla,
• yol yapım maliyetleri fazladır.

geler şeklinde sınıflandırılmıştır. Örneğin Bursa ve çevresi tarım, sanayi, ticaret, turizm bölgeleri nedeniyle karma bölge-

Ayrıca bu yerde su kaynakları fazladır. Bu durum bölümde ya-

dir.

ğış miktarının fazla ve bitki örtüsünün orman olduğuna kanıt olarak gösterilebilir.

(Cevap B)

(Cevap D)

2.

Marmara Bölgesi’nin yoğun nüfuslanmasında sanayi, ulaşım vb.
şartlar daha etkili olmuştur. İklim ise daha çok dolaylı yoldan etkilidir.

6.

hip alanlardır. Bu yüzden söz konusu yerlerin bitki örtüleri ben-

Ülkemizde doğal (fiziki), beşeri ve ekonomik özellikler gös-

zerdir demek yanlış olur.

(Cevap E)

COĞRAFYA SORU BANKASI

teren ancak çevresine göre farklılık gösteren alanlara bölge
denir.

(Cevap D)

7.
3.

Haritada gösterilen yerler Türkiye’de farklı iklim özelliklerine sa-

Doğu Karadeniz Bölümü’nde dağların kıyıya paralel uzanması

Soruda geçen; etki alanı geniş, üretim ve tüketimi fazla, sık nü-

iç kesimlere deniz etkisinin girmesini engeller. Kıyıda yağış mik-

fuslanmış gibi özelliklere, Antalya, Gaziantep, İzmir ve Bursa gi-

tarının artmasına yol açar ve yağış isteyen endüstri bitkilerinin

bi büyük şehirlerde rastlanır. Oysaki Sinop diğerlerine oranla

yetişmesini sağlar. Kıyıdan iç kesimlere ulaşımı güçleştirir. Dağ-

daha geri kalmıştır.

ların kıyıya bakan yamaçları ile dulda yamaçlarında bitki örtüsünün farklılaşmasına yol açar. Fakat kuzeyden esen rüzgârların

(Cevap A)

sıcaklığı düşürmesi dağlarla ilgili değil, enlem ile ilgilidir.

4.

Bu kişi Samsun’dan Akdeniz’e gitmelidir. Çünkü Samsun ile yaklaşık aynı meridyen üzerinde yer alan kıyı kenti Hatay’dır. Yolculuk deniz yolu ile yapıldığına göre, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçilmeli, Ege Denizi güney yönde kat edilmelidir.
Ancak bu yolculuğun rotası üzerinde Trabzon kenti yer alamaz.
Çünkü bu kişi önce batıya doğru yönelmiştir. Trabzon ise Sam-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

sun’un doğusunda yer alır.

8.

Doğu Karadeniz Bölümü’nde yükseklik seçeneklerde verilen diğer
bölümlere göre daha fazladır. Bu yüzden yükseltiye bağlı olarak sıcaklık farkı da fazladır.
Doğu Karadeniz tarım bölgesi, Çatalca Kocaeli Platosu Sanayi bölgesi, Antalya ve çevresi turizm bölgesi, Zonguldak
ve çevresi maden bölgesi olarak adlandırılır.
(Cevap C)

(Cevap C)
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13.

Karadeniz kıyı kesiminde yaz mevsimi yağışlı geçer. Bu yüzden

Karabük demir-çelik fabrikasının kurulmasında kömür yatakla-

yaz kuraklığı isteyen buğday, arpa vb. tahıllar yetiştirilemez. Bu

rına yakınlık, Edremit zeytinyağı fabrikasının kurulmasında zey-

yüzden halkın temel besin maddesi olan buğdayın yerini bu ke-

tin bahçelerine yakınlık (ham madde), İskenderun demir çelik

simde mısır almıştır. Buna göre, Trabzon’da ham madde imkân-

fabrikasının kurulmasında demir ve deniz yolunun gelişmiş ol-

larından dolayı unlu mamullerin geliştiği söylenemez.

ması (ulaşım), Afşin termik santralinin kurulmasında linyit yataklarına yakınlık (enerji) etkili olmuştur. İstanbul’da dokuma-teks-

(Cevap E)

til sanayinin gelişmesinde pamuk üretim alanlarına yakın olması değil, ulaşım, sermaye, iş gücü, pazar gibi faktörler etkili olmuştur.
(Cevap D)

10.

Ülkemizde yılda en az iki ürün alınabilmesi üzerinde;

Sulama

olanaklarının artması ve Yaz mevsimin uzun sürmesi gibi faktörler etkilidir. Bu bilgiler ışığında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde GAP yapılması, Akdeniz Bölgesi ise ülkemizde yaz mevsimi-

14.

nin uzun sürdüğü bölge olması sebebiyle bu iki bölgede yılda

Akdeniz Bölgesi’nde seracılığın gelişiminde bölgenin yaz sıcaklık değerleri değil, kışların ılık geçmesi etkili olmuştur. Bu saye-

en az iki ürün alınabilmektedir.

de seracılıkta ısıtma maliyeti daha az olmaktadır.
(Cevap E)
COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap C)

11.

Marmara Bölgesi’nde eğim ve ortalama yükselti azdır. Bu ne-

15.

denle bölgede yer alan akarsuların hidroelektrik enerji potansi-

Mısır, Karadeniz iklimine uyum sağlamış bir tarım ürünüdür. Ancak, bölge içi tüketimi fazla olduğu için Türkiye mısır üretimin-

yeli azdır. Bölgede nüfus fazla olduğundan akarsulardan daha

de Karadeniz Bölgesi değil, Akdeniz Bölgesi 1. sırada yer alır.

çok içme suyu elde etme, tarımda sulama yapma şeklinde ya-

Akdeniz’de mısır tarımı ancak sulamayla yapılabilmektedir. Çün-

rarlanılır.

kü Akdeniz ikliminde yazları kurak geçer. Ancak bölgede; yağ

(Cevap C)

sanayisinin gelişmiş olması, mısır tarımının, sulamayla bile olsa
artmasına neden olmuştur.
(Cevap C)

12.

Turizmin geliştiği yerde;
• Ulaşım,
• Ticaret,
• Altyapı yatırımları,
• Nüfus artışı,

16.

• Haberleşme ve iletişim,

Rize, Çanakkale, İzmir ve Muğla kıyı bölgeleri olarak nitelendirilebilirler. Ancak Denizli kıyı bölgesi olarak sayılamaz.

• İnşaat,

Fiziki (doğal) özelliklere göre oluşturulan bölgelerin sınırları-

• El sanatları

nın değişmesi çok uzun zaman alır. Beşeri özelliklere göre

gibi alanlarda artış olur.

oluşturulan bölgelerin sınırları kısa sürede değişebilir.
(Cevap E)

(Cevap C)
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1.

Test • 21
6.

Bölgede iklim çeşitliliği coğrafi konumu ya da geçiş bölgesinde
bulunmasından kaynaklanmaktadır. Buna bağlı olarak bitki örtüca etkilenmiştir. Marmara Bölgesi’nde endüstri kuruluşları iklim
çeşitliliğinden en az düzeyde etkilenmiştir.
(Cevap A)

2.

Endüstri gelirleri fazladır.
Nüfusları çoktur.

KAPLAN AKADEMİ

sü, tarım ürünleri, turizm, toprak gibi etkenler doğrudan ve fazla-

Her üç bölüm için ortak özellikleri olarak şunlar sayılabilir:

Mevsimlik ya da sürekli göç alırlar.
Ulaşımları gelişmiştir.
(Cevap D)

Ege’de dağlar denize dik olarak uzanır. Bu yüzden kıyı ile iç kesimler arası ulaşım kolaydır. Deniz etkisi iç kesimlere ilerler. Limanların hinterlandı, iç kesimlere olan kara ve demir yolu ulaşımı kolay olduğundan geniştir. Yer yapısı denildiğinde akla fay

7.

hatları ve deprem olasılığı gelir. Ancak soruda verilen özellikle-

Doğu Karadeniz’de yer şekillerinin engebeli ve ortalama yükseltinin fazla olması ulaşımı güçleştirmiş, bu da bölümde sanayi-

rin ortaya çıkaran yerşekillerinin uzanışıdır.

nin gelişmesine engel olmuştur. Oysaki daha batıda olan Batı
(Cevap D)

Karadeniz Bölümü Marmara ve İç Anadolu’ya yakın olduğu için
hem ulaşım hem de pazar koşulları bakımından daha elverişli
bir konuma sahiptir.

3.

Soruda geçen öğrencilerden;

(Cevap C)

Ayşen; maden kömürüne bağlı açıklamasına göre Zonguldak’ta,
Melih; Akdeniz Bölgesi ve demir–çelik sanayisi açıklamasına göEmre; Ege kıyısında bulunan rafineri açıklamasına göre Aliağa
(İzmir)’da
Burak; Türkiye’nin ham maddeye yakın olan rafineri açıklamasına göre Batman’da yaşamaktadırlar.
Ancak bu öğrencilerin hiçbiri Sinop kenti ile ilgili bilgi vermemiştir.
(Cevap E)

4.

COĞRAFYA SORU BANKASI

re İskenderun’da,

8.

Bölümlerin genel özellikleri ait oldukları bölgenin genel özelliklerine benzer. Ancak Ege Bölgesi’nde yer alan İç Batı Anadolu
Bölümü (Afyon–Uşak–Kütahya) hem yükselti – iklimin karasallığı – bitki örtüsü, hem de tarım – hayvancılık – nüfus yönüyle
Kıyı Ege’den çok farklılık gösterir. Âdeta bu bölüm sahip olduğu özelliklerle İç Anadolu Bölgesi’ne ait gibidir.
(Cevap C)

Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan bölümlerde
yazlar kurak geçer, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yer alan bölümler en fazla yağış kışın, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bölümlerde ise ilkbahar aylarında düşer. İç Anadolu Bölgesi’nde pamuk üretimi yapılmaz. Karın yerde kalma süresi sadece İç Anadolu Bölgesi’nde ve İç Batı Anadolu Bölümü’nde uzundur. Ak-

9.

Akdeniz Bölgesi, seçeneklerde verilen tarım ürünlerinden yal-

deniz, Ege ve İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bazı bölümlerde

nızca mısır, muz ve turunçgil üretiminde Türkiye’de 1. sırada yer

sanayide çalışanların oranı diğer sektörlere oranla daha azdır.

alır. Ancak bölge, Türkiye toplam muz üretiminin %100’ünü, tu-

(Cevap A)

runçgil üretiminin de yaklaşık %85’ini karşılar.

5.

Marmara Bölgesi’nde Karadeniz, Akdeniz ve karasal olmak üzere 3 değişik iklim tipi görülür. İklim çeşitliliği bölgenin tarım ürün
çeşidinin İç Anadolu’dan daha fazla olmasına yol açmıştır.
Türkiye’de doğu–batı yönünde en geniş bölge Karadeniz,
Kuzey–güney, yönünde en uzun bölge ise Doğu Anadolu’dur.
Yerel saat farkı en fazla olan bölge Karadeniz, üzerinde en

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

10.

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Antalya Bölümü (Kemer–Alanya–
Manavgat) ve Adana bölümlerinin her ikisi de mevsimlik göç alır.
Ancak Antalya Bölümü turizm amaçlı, Adana Bölümü ise tarımda çalışma amaçlı mevsimlik göç alır.

fazla paralel geçen bölge Doğu Anadolu’dur.
(Cevap C)

(Cevap C)
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11.

Test • 21

Marmara Bölgesi Türkiye’de iklim çeşitliliğinin en fazla olduğu
bölgedir. Buna bağlı olarak bölgede çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilir. Ancak bu durum bölgenin gelişmiş olduğu anlamına gelmez.
(Cevap D)

12.

Batı Karadeniz Bölümü’nde daha çok orman ürünleri (Bolu–Düzce) ve demir–çelik endüstrisi (Karabük–Ereğli) gelişmiştir.
Karadeniz kıyılarında yağışın Ege kıyılarından fazla olmasında etkili olan faktör dağların uzanış doğrultusudur.

13.

Marmara Bölgesi haritada işaretlenen I numaralı yer Yıldız Dağları; V numaralı yer ise Biga Yarımadası’dır. Bu yerler önemli yolların dışında kaldığından seyrek nüfuslanmışlardır.
Malatya kayısı üretiminde, Aydın incir üretiminde, Karadeniz
fındık üretiminde dünyada ilk sırada yer alır.
(Cevap D)

14.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap C)

Türkiye’de % 76’lık pay ile Marmara Bölgesi’nin 1. sırada olduğu tarım ürünü ayçiçeğidir.
(Cevap D)

15.

Marmara’nın bölümleri arasında;
en çok ayçiçeği yetiştiren; Ergene
en dağlık, en geri kalmış; Yıldız Dağları
en geniş yüz ölçüme sahip olan; Güney Marmara
en yoğun nüfuslu; Çatalca–Kocaeli’dir.
Marmara Bölgesi’nde kümes hayvancılığının gelişmesinde
nüfusun fazla olması etkilidir.
(Cevap A)
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6.

Ege Bölgesi’nin Kıyı Ege Bölümü’nde Akdeniz, İç Batı Anadolu

uzun sürelerde gerçekleşir. Beşerî özelliklere göre oluşturulan

la yağış kış aylarında görülür. Akarsuların akım miktarları da bu-

bölgelerde sınır değişimi kolaydır.

na bağlı olarak artar. Buna karşın yaz dönemi sıcak ve kurak geçer. Böylece akarsuların akımlarında düşme yaşanır. Bu nedenle Ege Bölgesi akarsularının özellikleri arasında yıl boyunca bol
su taşıdıkları söylenemez.
(Cevap E)

Türkiye’de yağışın fazla olması nedeniyle nadas tarımının en
az uygulandığı bölge Karadeniz’dir. Sulamaya ihtiyacın en
az olduğu bölge Karadeniz’dir.
(Cevap B)

7.
2.

Fiziki özelliklere göre oluşmuş bölgelerde sınır değişimi çok

Bölümü’nde ise karasal iklim etkilidir. Akdeniz İklimi’nde en fazKAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 31

Soruda bazı özellikleri verilen bölge Akdeniz Bölgesi’dir. Akde-

İç Batı Anadolu ve Kıyı Ege’de birbirinden farklı iklim–doğal bit-

niz Bölgesi’nde Çukurova, Silifke ve Antalya ovaları gibi verim-

ki örtüsü özellikleri vardır. Kıyı Ege’de endüstrileşme daha ileri

li delta ovaları, kıyıya paralel uzanan Toros Dağları, iklim özel-

düzeydedir. Ancak Ege’de kıyı ile iç kesimler arası ulaşımın ko-

liklerinin elverişli olmasına bağlı olarak, turizm ve zengin kültür

lay olması bu iki bölümü birbirine bağlamıştır.

bitkilerine sahiptir.
(Cevap B)

Şekillerde açıklanan horst-graben sistemlerinin en güzel örneklerine ülkemizde Ege Bölgesi’nde rastlanır.
Akdeniz’de kuzeyden gelen soğuk rüzgârın ve güneyden gelen sıcak rüzgârların etkisiyle cephe yağışları görülür. Akdenizde cephe yağışlarının görülmesinde mutlak (matematik)
konum etkilidir.

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

(Cevap E)

8.

Türkiye’de demir–çelik endüstrisi kuruluşları dar alanlarda yoğunlaşmıştır. Ülke genelinde yaygın oldukları söylenemez. Ancak Batı Karadeniz (Karabük-Ereğli) ve Adana (İskenderun) bölümlerinde demir-çelik endüstrisi bulunur.
(Cevap A)

(Cevap E)

9.

Karadeniz’de turizm faaliyetlerinin canlanmasında bulutlu gün
sayısının fazla olmasının ve nüfusun kıyıda toplanmasının bir et-

4.

Ülkemizde yer alan kayak turizmi tesislerinin tamamı yükselti-

kisi olduğu söylenemez. Ayrıca son zamanlarda bu durumlar-

nin fazla olduğu dağların üzerinde yer alır. Ege Bölgesi’nde yük-

da herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır. Oysa ki son zaman-

seltisi fazla olan dağlar bulunmaması ve dağların denize dik

larda bölgede yaygınlaşan alternatif turizm faaliyetleri ve bunla-

uzanmasına bağlı olarak denizelliğin geniş alanda etkili olması,

rın tanıtımına önem verilmesi, bölgede turizmin canlanmasına

bölgede kayak turizminin gelişmesini engellemiştir.

neden olmuştur.
(Cevap E)

Güney Marmara Bölümü’nde (Bursa–Yalova) ipek böcekçiliği
yapılır. İpek böcekleri ise dut yaprakları ile beslenir. Ancak gü-

KAPLAN AKADEMİ

5.

(Cevap E)

nümüzde bu faaliyet eski önemini kaybetmiştir.

10.

Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimleri ile iç kesimleri arasında iklim şartları (yağış–sıcaklık vb.) farklılaşmaktadır. Dağların uzanışı deniz etkisinin iç kesimlere girmesine engel olmuştur. Bu durum kıyı ile iç kesimler arasında yetiştirilen tarım ürünlerinin de
farklılaşmasına neden olmuştur.

(Cevap C)

(Cevap A)
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11.

Test • 31
16.

5 Nisan 1925 tarih ve 601 sayılı kanunla şeker fabrikaları, tanınan

Menteşe Yöresi’nde yer şekilleri dağlık ve engebelidir. Bu da

imtiaz ve muafiyetlerle devlet himayesine alınınca 6 Aralık 1925 yı-

ulaşımı zorlaştırmıştır. Ulaşımın zor olması da nüfusun seyrek

lında Uşaklı Molla Ömerzade Nuri öncülüğünde Uşak Şeker Fab-

olmasına neden olmuştur.

rikası’nın temelleri atıldı. Bu tarihten kısa bir süre sonra başka bir

Marmara Bölgesi’nde nüfus giderek arttığından aritmetik nü-

müteşebbis heyet tarafından kurulan “İstanbul ve Trakya Şeker

fus yoğunluğu da artmaktadır. Aritmetik nüfus yoğunluğu

Fabrikaları” aracılığıyla 22 Ocak 1925’te Alpullu (Kırklareli) Şeker

toplam nüfusun yüz ölçüme bölünmesiyle elde edilir.

Fabrikası’nın temelleri atıldı. 1926’da açılan bu iki fabrikadan 7 se-

(Cevap D)

ne sonra (1933’te) Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı. Daha sonra
(1935) Turhal (Tokat) Şeker Fabrikası açılmıştır. Bu dört şeker fabrikası 1935 yılında “Türkiye Şeker Fabrikaları” adıyla birleştirildi.
Artvin’de ise şekerpancarı tarımı yaygın olmadığı gibi şeker fabrikasının da bulunduğu söylenemez.
(Cevap E)

12.

Güneş enerjisinden yararlanabilmek için güneşli gün sayısının ve

17.

güneşlenme süresinin fazla olması gerekir. Oysaki Doğu Karade-

ralel uzanır. Dağların denize paralel uzandığı kıyılarda koy, kör-

niz’de bulutluluk oranı fazladır. Bu yüzden güneş enerjisinden faz-

fez, ada, yarımada sayısı fazla, paralel uzandığı yerlerde ise az-

la yararlanılamaz.

dır.

(Cevap E)

Akdeniz Bölgesi’nde kıyıya paralel uzanan dağ sıraları deniz etkisinin iç kesimlere ilerlemesine engel olmuş ve kıyı ile iç kesimler arasında, kısa mesafede iklim–bitki örtüsünün farklılaşmasına neden olmuştur. Bu yüzden Akdeniz Bölgesi’nde kıyının gerisinde yer alan Göller Yöresi’nde karasal iklim şartları yaşanır.

(Cevap B)
COĞRAFYA SORU BANKASI

13.

Ege Bölgesi’nde dağlar denize dik, Akdeniz Bölgesi’nde ise pa-

(Cevap B)
18.

Akdeniz Bölgesi’nde kışları ılık, yazları sıcak ve kurak geçer. Buna bağlı olarak bölgede; seracılık ve deniz turizmi faaliyetleri
yaygındır. Ayrıca bölgede yürütülen yaylacılık, tarım-hayvancılık faaliyetleri de iklimden etkilenir. Ancak madencilik faaliyetleri üzerinde iklim şartlarının bir etkisi yoktur.

14.

Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde Akdeniz iklim özellikleri görü-

(Cevap A)

lür. İç kesimlerinde ise karasal iklim özellikleri görülür. Bölgenin
kıyı kesimlerinden iç kesimlere doğru gidildikçe karasallık artar.
Bu duruma bağlı olarak kıyıdan iç kesimlere gidildikçe tahıl üretimi artar.
(Cevap E)

19.
15.

• Batı Karadeniz’de orman varlığına bağlı olarak kâğıt endüstrisi,

Türkiye’de iklim çeşitliliğin, dolayısıyla bitki örtüsü çeşitliliğinin

• Kıyı Ege’de zeytin tarımına bağlı olarak yağ endüstrisi,

en fazla olduğu bölge Marmara’dır.

• Orta Fırat’ta pamuk tarımına bağlı olarak dokuma endüstri-

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan platolarda küçükbaş hay-

si kurulmuştur.

vancılık ve tarım, Doğu Anadolu Platoları’nda büyükbaş hayvancılık, Marmara’da sanayi, Akdeniz’de kıl keçisi yetiştirici-

Buna göre, söz konusu endüstri kuruluşlarının dağılışı üzerinde

liği yapılır.

ham maddeye yakınlık faktörü etkili olmuştur.
(Cevap B)

(Cevap D)
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6.

Ege Bölgesi arazileri genç yapıdadır. Bu nedenle bölgede fay

Trakya; Balkan Yarımadası’nın doğusundaki bölgeye verilen

hatları, kaplıca ve ılıcalar, jeotermal santraller yaygındır. Türkiye

isimdir. Türkiye sınırları içerisindeki yüz ölçümü 138.080 km2’dir.

genel olarak yakın zamanda oluştuğundan akarsuları gençtir.

Bölgenin; Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi olmak üzere üç

Akarsularımız yeteri kadar aşındırma yapmadığından seviyeleri deniz seviyesinin çok üzerinde kalmıştır. Akarsuyun denge
profiline ulaşabilmesi için yatak yüksekliğinin deniz seviyesine
yakın olması gerekir. Ülkemizde genç yapıda olduğundan denge profiline ulaşmış akarsu bulunmaz.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 41

deniz ile sınırı vardır. Trakya’nın Türkiye topraklarında kalan kısmı Marmara Bölgesi’nin içindedir. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ
illerinin tamamıyla İstanbul ve Çanakkale’nin çok az bir bölümünü içine alır. Trakya aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa’da bulunan toprak parçasıdır. Üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için kıyı uzunluğu 751 km’dir. Bölgede, Bulgaristan–Türkiye ve Türki-

(Cevap C)

ye–Yunanistan sınırları yer alır.
(Cevap E)

2.

Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer şekilleri engebelidir. Bu nedenle bölümde sanayi, ticaret, ulaşım gibi ekonomik etkinlikler
fazla gelişmemiştir. Bu durum yöre halkının tarımsal faaliyetlere
yönelmesine neden olmuştur. Bölümde çalışan nüfusun yarısın-

7.

dan fazla tarım sektöründedir. Bölümde tarım alanlarının dar ol-

Özlem’in yaşadığı yer Akdeniz Bölgesi’ne ait bir köydür. Bunu,
“Torosların denize bakan yamaçlarından” ve “zeytin ağacı”, “li-

ması, tarımda çalışan nüfusun ise fazla olması nedeniyle tarım-

mon ve portakal” sözlerinden anlarız Buna göre, don olayları-

sal nüfus yoğunluğu fazladır.

na az rastlanır, maki bitki örtüsüdür, yorumları doğru olur. Anka-

(Cevap C)

ra’dan yaklaşık 40° kuzey enlemi geçer. Dolayısıyla bu köy 40°

3.

Marmara Bölgesi’nde çalışanların sektörel dağılışlarından yola
çıkarak bölgede ortalama yükselti düşüktür sonucu çıkarılamaz.
Çünkü bölgede yükseltinin fazla olması ya da az olması ekonomiyi fazla etkilemez. Yer şekillerinin engebeli olup olmayışı daha çok ekonomiyi etkiler. Örneğin İç Anadolu Bölgesi toplam
nüfus bakımından Türkiye’de ikinci sırada yer alır. Bölgenin ortalama yükseltisi çok fazladır. Fakat, yer şekilleri sade görünüm-

COĞRAFYA SORU BANKASI

kuzey paralelinin de güneyindedir. Ancak Akdeniz’de yazları kurak geçer. “Her mevsim bol yağış alır.” demek yanlış olur.
(Cevap D)

8.

Ege kıyı kesiminde geniş ve verimli delta ovaları bulunur. Bu durum nüfusun kıyı kesimde toplanmasına neden olmuştur. Dağların kıyıya dik uzanışı; akarsuların ve yolların doğu-batı doğrul-

lüdür. Bu durum bölgenin ekonomisinin gelişmesine katkıda bu-

tulu uzamasına neden olur. Ege’de termik santrallerin sayısı faz-

lunmuştur. Doğu Anadolu Bölgesi’nin ise hem yükseltisi hem

ladır. Ancak bu durum Ege’nin yer şekilleri değil, yer yapısıyla

engebeli arazisi fazladır. Bu nedenle bölge, tarım, sanayi, tica-

ilgilidir.

ret, turizm gibi ekonomik etkinlikler bakımından fazla gelişme-

(Cevap B)

miştir.
(Cevap A)

4.

Türkiye’de endüstrinin gelişemediği yerler daha çok göç verir.

9.

Yer şekillerindeki engebe kolay kolay değişmez. Ancak bazı yer-

Bu yüzden kentsel nüfus oranı daha azdır. Buna göre en fazla

ler önceleri seyrek nüfuslu bölgelere dâhil iken daha sonra ka-

göç gönderen Doğu Karadeniz Bölümü’nün kentsel nüfus ora-

labalık nüfuslu olabilir. Buna benzer endüstri tarımı, yoğun sa-

nı en az olur.

nayi ve kalkınma projesi uygulanan bölgeler gibi kavramlar da
zaman içinde değişir.

(Cevap D)

5.

Türkiye’de kırıklı yapının en yaygın olduğu bölüm Kıyı Ege Bölümü’dür. Kırıklı yapının fazla olmasına bağlı olarak bölümde jeotermal kaynaklar fazladır. Bu durumun bir sonucu olarak ülkemizde jeotermal kaynaklarıyla elektrik enerjisi üretimine en çok

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

10.

Yıldız Dağları Bölümü önemli ulaşım yollarının dışında kalmış bir
bölümdür. Bu yüzden iklim şartları elverişli olmasına rağmen
seyrek nüfuslanmıştır.

katkıda bulunan bölüm Kıyı Ege Bölümü’dür.

(Cevap C)

(Cevap A)
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15.

Ege Bölgesi’nin kıyılarında Akdeniz İklim özellikleri görülür. Ak-

Ülkemizde yetiştirilen ayçiçeğinin %71’i, Pirincin %58’i, beyaz

deniz iklim özelliklerinin etkili olduğu yerlerde yağış en fazla kış

etin %42’si, İpek kozasının %39’u Marmara Bölgesi’nden elde

mevsiminde düşer.

edilir.
(Cevap C)

(Cevap B)

16.

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan turistik değerler;
• Kız Kalesi

12.

Marmara Bölgesi’nde Petro-kimya, otomotiv, elektrik, hazır gi-

• Ölüdeniz-Saklıkent

yim, şişe-cam, ilaç, gıda, kağıt, boru, gemi, orman ürünleri, las-

• Kurşunlu, Düden ve Manavgat Şelalesi

tik, vagon, metal ve çimento sanayi gelişmiştir. Ülkemizde de-

• Damlataşı, İnsuyu Mağaraları

mir-çelik, sanayi İskenderun (Akdeniz), Sivas, Kırıkkale, (İç Ana-

• Kemer, Side, Belek

dolu), Ereğli, Karabük (Karadeniz) ve İzmir’de (Ege) gelişmiştir.

• Perge, Olympos, Patara Antik Kentleridir.

(Cevap B)

Ancak Efes, Ege’de yer alır.
COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap E)

13.

Akdeniz Bölgesi’nin toplam nüfusu 10 milyondan fazladır. Fakat

17.

bölgenin sınırları geniştir. Bu nedenle bölgenin nüfus yoğunlu-

Kıyı Ege Bölümü’nde yer almalarına rağmen Manisa ve
Denizli kentlerinin denize kıyısı bulunmaz.

ğu Türkiye ortalamasının altındadır.

(Cevap C)

(Cevap A)

14.

18.

Adana, Antalya ve Kıyı Ege Bölümü’ndeki tarım alanlarından yıl-

Ankara ve Konya illerinin genelinde step (bozkır) iklimi, Hakka-

da birden fazla ürün alınır. Bu bölümlerde sulama olanakları el-

ri’de sert karasal iklim yaşanır. İzmir’de yaşanan Akdeniz iklimi

verişli ve sıcaklık ortalamaları yüksektir. Bu duruma bağlı olarak

de yine il genelinde etkilidir. Ancak Karadeniz kıyı kesiminde yer

tarım ürünleri kısa sürede olgunlaşır ve hasat edilir. Daha son-

aldığı için Ordu ilinin kıyısı ile iç kesimleri arasında, çok kısa me-

ra bu tarım alanları aynı yıl içinde ikinci kez ekilir ve ürün alınır.

safede, belirgin iklim-bitki örtüsü farkı yaşanır.
(Cevap E)

(Cevap D)
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6.

Soruda verilen yerler;

Akdeniz Bölgesi’nde bitki türü çeşidinin fazla olmasında bölgede,

• sanayi faaliyetleri yoğun olsa,

• geniş ve verimli tarım alanları olsa, yoğun nüfuslu yerler olurdu.
Ancak bu yerlerin ortak özelliği seyrek nüfuslu olmalarıdır. Tuz
Gölü çevresi de düz olduğu için; engebeli yer şekillerine sahip
olmaları ortak bir özellik değildir.

• Akdeniz ve karasal iklim özelliklerinin görülmesi,

KAPLAN AKADEMİ

• önemli yer altı kaynakları çıkarılsa,

• yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi,
• dağların denize paralel uzanması,
• denize kıyısının olması,
• toprak çeşidinin fazla olması, gibi faktörler etkili olmuştur.
Bölgede bitki türü çeşidinin fazla olmasında deniz akıntıları et-

(Cevap A)

kili olmamıştır.
(Cevap E)

2.

Seçenekler arasında verilen illerden yalnızca Aydın ve Denizli il-

7.

leri aynı coğrafi bölgede ve aynı coğrafi bölümde yer almakta-

nedenle bölgenin kıyılarında koy, körfez, girinti, çıkıntı az, falez

dır. Dolayısıyla bu iki il arasında coğrafi koşullar büyük farklılık

oluşumu fazla ve kıta sahanlığı dardır. Kıta sahanlığı dağların

göstermez.

denize dik uzandığı kıyılarda geniştir.

(Cevap B)

Ülkemizde deniz balıkçılığı faaliyeti en fazla Doğu Karadeniz Bölümü’nde yapılır.
Karadeniz’de balık miktarı fazla, Akdeniz’de ise balık çeşidi
fazladır. Akdeniz’de balıkçılık faaliyeti gelişmememiştir.
(Cevap D)

(Cevap D)

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

Karadeniz Bölgesi’nde dağlar denize yakın ve paralel uzanır. Bu

8.

Kıyı Ege’de iklim ve toprak şartlarının olumlu olması, sulama imkânlarının da gelişmiş olmasına bağlı olarak önemli tarım ürünleri yetiştirilir. Ancak bu durum üzerinde tarımsal nüfus yoğunluğunun bir önemi yoktur. Nitekim modern tarımda makine kullanımı yaygın olduğundan daha az çiftçi çalışır, ancak yüksek
verim alınır.
(Cevap C)

4.

Çukurova, akarsuların yüksek yerlerden aşındırdıkları malzemeyi Akdeniz’e döküldükleri yerde biriktirmesiyle oluşturdukları bir
delta ovasıdır. Delta ovasının bulunduğu alanda eğimli yamaçlar bulunmadığından falez oluşumu görülmez.

9.

(Cevap E)

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Antalya Bölümü turizm amaçlı,
Adana Bölümü ise tarımda çalışma amaçlı mevsimlik göç alır.
(Cevap D)

Doğu Karadeniz Bölümü’nde kırsal yerleşmelerin dağınık yapıda olmasında;
• ulaşım zorluğu,
• tarım arazilerinin parçalı ve küçük olması,
• yağış miktarının fazla olması, gibi faktörler etkili olmuştur.
Bu faktörlerin oluşmasında ise yer şekilleri etkili olmuştur. Yer
şekilleri bölümde ulaşımın zor olmasında, yağışın fazla olmasın-

KAPLAN AKADEMİ

5.

da, tarım arazilerinin parçalı ve küçük olmasında etkili olmuştur.

10.

Soruda açıklanan doğal afet türü “heyelan”dır. Bu doğal afet türü yağışların artması ve kar erimelerine bağlı olarak en fazla ilkbahar mevsiminde görülür. Buna göre aşırı yağış ve engebe
şartlarına bağlı olan heyelan olaylarına ülkemizde en fazla Karadeniz Bölgesi’nde rastlanır.

(Cevap B)

(Cevap D)
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15.

Çatalca–Kocaeli Bölümü (İstanbul), Türkiye’nin en yoğun nü-

Marmara, ekili-dikili alanların bölge yüz ölçümüne olan oranının

fuslu yeridir. Bu durum üzerinde endüstrinin gelişmişliği, göç al-

en fazla (%30) olduğu bölgedir. Bölgede iklim çeşitliliğine bağlı

ması vb. durumlar rol oynar. Endüstriye bağlı olarak aynı za-

olarak çeşitli tarım ürünleri yetiştirilir. Ancak bu üretim bölgenin

manda bu yerin enerji tüketimi de fazladır. Ancak Çatalca–Ko-

nüfus miktarının fazla olmasından dolayı tüketimi karşılamaktan

caeli’nin yer altı kaynakları bakımından zengin olduğu söylene-

uzaktır.

mez. Zaten bu durum üzerinde endüstrinin gelişmişliği de bir

(Cevap D)

rol oynamaz.
(Cevap A)

16.
12.

oranla daha dardır. Ancak Akdeniz’de toprak, iklim vb. şartların

Karadeniz Bölgesi’nde her mevsimin yağışlı geçmesine bağlı

etkisine bağlı olarak endüstri bitkilerinin tarımı yapılır. Endüstri

olarak güneşlenme süresi çok azdır. Bu durum bölgede deniz

bitkilerinden de elde edilen gelirler daha fazladır. Bu yüzden Tür-

turizminin gelişmemesindeki en önemli etkendir.

kiye’nin tarım gelirlerine katkısı daha fazladır.

(Cevap A)

• Karadeniz Bölgesi; Batı Karadeniz Bölümü, Orta Karadeniz
Bölümü, Doğu Karadeniz Bölümü olmak üzere 3’e ayrılır.
• İç Anadolu Bölgesi; Yukarı Sakarya Bölümü, Konya Bölümü, Yukarı Kızılırmak Bölümü, Orta Kızılırmak Bölümü olmak üzere 4’e ayrılır.

(Cevap B)
COĞRAFYA SORU BANKASI

13.

Akdeniz Bölgesi’nde tarım yapılan alanlar Doğu Anadolu’ya

17.

Türkiye’de en fazla heyelan olaylarına Karadeniz Bölgesi’nde

• Doğu Anadolu Bölgesi; Yukarı Fırat Bölümü, Erzurum–Kars
Bölümü, Yukarı Murat–Van Bölümü, Hakkâri Bölümü olmak
üzere 4’e ayrılır.

ve özellikle Doğu Karadeniz Bölümü’nde rastlanır. Bu durum

• Marmara Bölgesi; Çatalca–Kocaeli Bölümü, Güney Marmara Bölümü, Ergene Bölümü, Yıldız Dağları Bölümü olmak
üzere 4’e ayrılır.

la doyması özellikleri etkilidir. Ancak bölgede doğal bitki örtü-

üzerinde, yer şekillerinde engebe ve yükseltinin fazla olması,
bol yağış alması ve killi yapıya sahip olan toprak örtüsünün suysünün gür olmasının heyelan ile ilgisi yoktur.
(Cevap B)

• Ege Bölgesi; Kıyı Ege Bölümü, İç Batı Anadolu olmak üzere 2’ye ayrılır.
Buna göre coğrafi bölüm sayısı en az olan bölge Ege’dir.
(Cevap E)

14.

Marmara Bölgesi, Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin en yoğun
olarak yaşandığı yerdir. Bu bölgemizde yer alan İzmit, Bursa,
18.

Tekirdağ gibi kentler endüstriyel bakımdan gelişmişlerdir. Buna

Akdeniz Bölgesi, deniz kıyısında bulunması ve paralel olarak

göre, seçeneklerden geriye kalan Edirne ve Bilecik illeri arasın-

uzanan dağ sıralarına sahip olmasına rağmen yaz mevsiminde

da bir tercih yapılması gerekirse Bilecik, Edirne’ye oranla daha

çok kuraktır. Bu duruma, yağış oluşumunu engelleyen güney-

geri kalmıştır.

den gelen hava kütleleri neden olmuştur.
(Cevap D)

(Cevap C)
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5.

I. Marmara Bölgesi: Yer şekilleri sade olduğu için

nüfuslanmış bölgedir. Birincil faaliyet, tarım ve hayvancılık faali-

II. Karadeniz Bölgesi: Orman alanları geniş olduğu için

soruda verilen özellikler ortaya çıkmıştır.
Türkiye’de arıcılık faaliyeti bütün bölgelerde gelişmiştir. Bu
durumun nedeni ülkemizde çiçekli bitki türünün çok fazla olmasıdır. Ülkemizde yer şekilleri, coğrafi konum, denizsellik–

yetlerini kapsar. Buna göre Ege’de en fazla çalışanlar, birincil

KAPLAN AKADEMİ

III. Ege Bölgesi: Linyitin en fazla çıkarıldığı yer olduğu için

Ege Bölgesi, Marmara ve Güney Anadolu’dan sonra en yoğun

ekonomik faaliyet dışındaki sektörlerde çalışır. Bölge göç almakta, ortalama yaşam süresi uzamakta ve yetişkin nüfus oranı artmaktadır.
(Cevap A)

karasallık gibi özelliklere bağlı olarak 12.000’den fazla bitki
türü bulunur.
(Cevap B)

2.

Resimde görüldüğü gibi, köyde seracılık yapılmaktadır. Ayrıca
6.

kuzeybatı ve güneydoğuda zeytinlikler, yüksek yerlerde ormanlık alanlar bulunmaktadır. Bütün bunlar aynı zamanda yörede

toprak örtüsünde tuz ve kireç miktarının az olacağı bilgisi veril-

kışların ılık geçtiği anlamına da gelir. Ancak resimden, yörede

miştir. Buna neden olan faktör, yağışların fazla olmasına bağlı

küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olduğunu doğru-

olarak topraktaki yıkanmanın artmasıdır. Seçenekler arasında

layacak bir bilgi yoktur.

ise en fazla yağış alan yer Doğu Karadeniz’dir.

yükselti arttıkça sıcaklık azaldığından geniş yapraklı, iğne
yapraklı ve alpin çayırlar görülür.
(Cevap D)

(Cevap E)
COĞRAFYA SORU BANKASI

Karadeniz Bölgesi’nde dağların denize bakan yamaçlarında

3.

Sorudaki açıklamada yağış miktarının fazla olduğu yerlerdeki

7.

Kıyı Ege ve Çatalca Kocaeli Bölümleri, Türkiye’nin en yoğun nü-

Göç olayının ortaya çıkaran en önemli etken işsizliktir. Bölgede
sanayi gelişmediğinden istihdam olanakları sınırlıdır. Yer şekil-

fuslanmış, ulaşım koşulları elverişli, ticaretin geliştiği, nüfusunun

lerindeki engebe tarım alanlarını daraltmıştır. Ancak bölgedeki

tarım dışı sektörler de daha çok çalıştığı, önemli turizm gelirleri

iklim koşullarından dolayı nadasa ayrılan tarım alanlarının geniş

olan yerlerdir. Ancak bu yerlerde, sanayi, ticaret, turizm vb. fa-

yer kapladığı söylenemez.

aliyetlerin yoğun olması tarımı geri planda bırakmıştır.

(Cevap E)

4.

Tablodaki verilere göre, Karadeniz Bölgesi’nin en fazla yağış
alan kenti Rize’dir. Rize ve Trabzon kentleri Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alır. Ancak Samsun kenti Orta Karadeniz’dedir. Aslında bu kentlerin tamamında dağların uzanışı benzerdir. Ancak
yükseltisi farklıdır. Doğu Karadeniz’deki dağların yükseltilerinin

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

fazla olması yağış miktarını arttırmıştır.

8.

Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde gür otların bulunduğu yaylalar yaygındır. Bu yaylalarda mera hayvancılığı şeklinde
büyükbaş hayvan türleri yetiştirilir. Soruda özellikle vurgulanan
gür çayırlar yalnızca bu durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çünkü küçükbaş hayvancılık bozkır doğal bitki örtüsüne bağlı olarak yapılır.

(Cevap C)

(Cevap C)
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13.

Karadeniz kıyı kesiminde yaz mevsiminin yağışlı geçmesi buğ-

Ülkemizde dağlar genelde doğu batı yönlü uzanır. Akdeniz ve

day tarımını engellemiştir. Çünkü buğday hasat zamanı yaz ku-

Karadeniz Bölgesi’nde dağlar denize paralel, Ege’de ise dik uza-

raklığı isteyen bir tarım ürünüdür. Bu durum, halkın buğday ye-

nır. Bu nedenle Karadeniz’de kıyı ile iç kesimler arası ulaşım

rine mısırı daha çok tüketmesine yani mısırın bölge halkının te-

Kop, Kalkanlı ve Ecevit geçitlerinden sağlanır.

mel besin kaynağı olmasına neden olmuştur. Mısırın bölge içi

Karadeniz Bölgesi’nde dağlık ve engebeli arazi fazla oldu-

tüketimi de fazla olunca, bölgenin ticaretinde önemli bir yeri ol-

ğundan tarım alanları dardır. Buna rağmen tarım bölge eko-

mamıştır.

nomisinde önemli yere sahiptir. Bölgede çalışanların % 60’tan

(Cevap B)

fazlası tarımda yer alır.
(Cevap B)
14.

Dağların denize paralel uzandığı yerlerde;
denizellik dar bir alanda görülür.
kıyı ile iç kesimler arasında iklim, bitki örtüsü ve yetiştirilen tarım ürünleri farklılık gösterir.
doğal liman sayısı azdır.
Karadeniz Bölgesi’nde kuzeyden esen rüzgârların soğuk olma-

10.

Yer şekillerinin nüfus dağılışı üzerinde olumsuz etkisi; yer şekil-

sında matematik konum etkilidir.

lerinin engebeli olduğu; Menteşe, Biga ve Gelibolu, Rize yöre-

(Cevap C)

lerinde görülür. Ancak Ergene Ovası’nın yer aldığı Ergene Bölümü’nde yer şekilleri daha sade, ulaşım kolaydır.
15.

Doğal özelliklere göre oluşturulan bölgelerin sınırları uzun sürede değişir. Ormanlık bölgeler doğal özelliklerine göre oluştu-

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap B)

rulan bölgeler arasında yer alır.
Aynı sıcaklığa sahip olan noktaları birleştiren çizgilere “izoterm” denir. İndirgenmiş izoterm eğrileri ile çizilen haritalarda yükseltinin etkisi ortadan kaldırılır. Bölge düz kabul edilir.
Bu yüzden bu yöntemle çizilen bir Türkiye izoterm haritasında, Türkiye’deki sıcaklık dağılışı üzerinde yükseltinin etkisi
gözlenmez. Ayrıca izotermlerin paralellerden sapma göstermesi, bir enlem üzerinde sıcaklığın her yerde aynı olmadığını gösterir. Ayrıca yükseltinin ortadan kaldırılması sıcaklık da-

11.

ğılışı üzerinde enlemin, karasallık–denizelliğin etkisini ortaya

Buğday; karasal iklim, zeytin; Akdeniz ikliminin fındık; Karade-

çıkartır.

niz ikliminin karakteristik tarım ürünleridir. Buna göre farklı iklimlere ait tarım ürünlerinin Marmara Bölgesi’nin sınırları içerisinde

Türkiye’de bitki örtüsünün dağılışında;

yetiştirilebiliyor olması, bölgenin iklim çeşitliliğini kanıtlar.

İklim (sıcaklık, yağış, nem)

(Cevap D)

Yer şekilleri (yükselti, eğim)
Toprak
Denizsellik - Karasallık
Bakı
Enlem etkilidir.
(Cevap E)

12.

16.

Nemrut Gölü (Bitlis),

Grafikteki veriler yalnızca elektrik tüketimi ile ilgilidir. Buna göre
en fazla elektrik enerjisi Marmara’da en az ise Doğu Anadolu

Kız Kalesi (Mersin),

Bölgesi’nde tüketilir. Şüphesiz bu durum üzerinde etkili olan en

Selimeye Cami (Edirne),

önemli faktör sanayinin gelişmişliğidir. Bu durumda Ege Bölge-

Abant Gölü, (Bolu) Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde,

si’nde nüfus miktarının İç Anadolu’dan fazla olduğu, bu grafik-

Side (Antalya) Akdeniz Bölgesi’ndedir.

te verilenlerden yararlanarak ulaşılacak bir bilgi değildir.
(Cevap D)

(Cevap C)
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Sorudaki açıklamada Trabzon ve Gümüşhane kentlerine ait ba-

bitki örtüsünün türüne göre değişmesi; geri kalmış hayvancılık

zı özellikler verilmiştir. Bu özellikler söz konusu kentlerin geliş-

yöntemlerinin uygulandığını kanıtlar. Ancak kümes hayvancılı-

mişlik seviyeleri hakkında bilgi vermektedir. Aynı zamanda ula-

ğında durum farklıdır. Bu hayvancılık türü tüketim–pazar imkanlarına bağlı olarak özellikle batı bölgelerimizde yoğunlaşmıştır.
(Cevap D)

2.

6.

Türkiye’de yetiştirilen hayvan türlerinin yağış rejimine ve doğal

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 71

şım, iklim şartları, yer şekillerindeki engebe vb. gibi gelişmişlik
seviyelerimiz farklı olmasında rol oynayan bazı etkenler de açıklanmıştır. Bu açıklamalar arasında yer altı kaynakları ile ilgili bir
bilgi bulunmamaktadır.
(Cevap C)

Pamukkale travertenleri, Ege Bölgesi’ndeki Denizli kentinde yer
alır. Cennet–Cehennem obrukları Mersin’de; Düden Şelalesi,
Karain Mağrası ve Köprülü Kanyon ise Antalya kentindedir.
(Cevap D)
7.

Akarsular, rüzgârlar, buzullar, dalga–akıntılar vb. kuvvetler dış kuvvet; orejenez (dağ oluşumu), epirojenez (kıta oluşumu), deprem
ve volkanizma ise iç kuvvetlerdir. Buna göre delta ovaları ve tra-

3.

Söz konusu bölgedeki delta ovaları verimli tarım alanlarıdır. Bu

vertenlerinin oluşumuna dış kuvvetler neden olmuştur. Ancak Ma-

alanlarda iklim şartlarının da elverişli olmasına bağlı olarak buğ-

nisa’daki volkan konileri ve Kıyı Ege’deki horst–graben sistemle-

day, arpa vb. tarım ürünlerinin yerine ekonomik getirisi daha

ri iç kuvvetler sonucunda meydana gelmiştir.

yüksek olan pamuk, tütün, mısır, turunçgil, zeytin vb. ürünler ye-

Türkiye’de maden rezervlerinin ve çeşidinin en fazla olduğu

tiştirilmektedir. Bu özelliklerin ortaya çıkmasında karstik arazi-

bölge Doğu Anadolu’dur. Doğu Anadolu’da maden rezerv

nin rol oynadığı söylenemez. Zaten karstik arazinin geniş alan
(Cevap D)

4.

Akdeniz ve Karadeniz’de sorudaki açıklamanın durumların ortaya çıkmasında etkili olan en önemli faktörler, Ekvator’a yakınlık (enlem) ve bulutluluk oranıdır. Akdeniz Ekvator’a daha yakın

ve çeşidinin en fazla olduğu bölüm Yukarı Fırat’tır.

COĞRAFYA SORU BANKASI

kaplaması tarımı güçleştiren bir durumdur.

(Cevap D)

olduğu için güneş ışınlarını daha dik alır. Aynı zamanda Karadeniz’de bulutluluk oranı daha fazladır. Ancak her iki kıyıda dağlar denize paralel uzanır. Dolayısıyla bu durum üzerinde dağların uzanışı ve doğal bitki örtüsü rol oynamıştır.

8.

Türkiye’nin kıyıları boyunca kara yolu yapmak oldukça zor ve
masraflıdır. Kıyılarda falezlerin fazla olması, dalga ve akıntıların

Karadeniz Bölgesi, bulutluluk süresi uzun olduğundan gü-

aşındırıcı etkilerinin olması ve heyelan riskinin bazı yerlerde yük-

neşlenme süresinin en kısa olduğu bölgedir.

sek olması yol yapım maliyetini arttırır. Bu durum Doğu ve Batı
(Cevap B)

Karadeniz ile Teke ve Taşeli Platolarının kıyılarında daha belirgindir. Oysaki Kıyı Ege’de ve Marmara’da eğimin az olmasının
sahil şeridi boyunca yol yapım maliyetini düşürdüğü söylenebilir.

Tabloda verilen kentlerin hepsi de Akdeniz Bölgesi’nde yer alır.

(Cevap E)

Ancak Isparta; Antalya Bölümü’nün Göller Yöresi’ndedir. Bu yörede yükseltinin artması iklimin karasallaşmasına neden olmuştur. Karasal iklim şartlarının da özellikle kış sıcaklığının düşük olması özelliği bu kentte zeytin, turunçgil vb. kış ılıklığı isteyen
ürünlerin tarımını engellemiştir.

Türkiye’de indirgenmiş sıcaklık ile gerçek sıcaklık arasındaki farkın en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu en az olduğu

KAPLAN AKADEMİ

5.

bölge Marmara’dır. Nedeni yükseltidir.

9.

Küçükçekmece, önceleri Marmara denizi kıyısında yer alan küçük bir koy idi. Ancak daha sonra dalgaların biriktirdiği malzemeler ile önü kapatıldı ve bir kıyı set gölüne dönüştü.

(Cevap C)

(Cevap D)
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13.

Sorudaki açıklamaya göre sanayi ve ticari faaliyetlerin yoğun ol-

Doğu Karadeniz Bölümü’nün kıyı ile iç kesimi arasında;

duğu yerlerde, elde edilen gelir seviyesine bağlı olarak devletin

• yıllık yağış miktarı,

vergi gelirleri de artacaktır. Gediz Ovası (İzmir), Çukurova (Ada-

• nüfus yoğunluğu,

na), Çatalca-Kocaeli (İstanbul) ve Ankara-Eskişehir’de sanayi

• yerleşme tipi,

ve ticaretin yoğun olduğu söylenebilir. Oysaki Menteşe Yöresi

• yerleşmede kullanılan yapı malzemesi,

(Muğla) diğerleri kadar gelişemediğinden ülke ekonomisine olan

• tarım ürünleri,

katkısı da daha az olacaktır.

• ekonomik faaliyetler,

(Cevap A)

• sıcaklık farkı,
orman varlığı gibi coğrafi faktörler farklılık gösterir.
• ancak bölümün kıyı ve iç kesiminde de dağların kıyıya uzanış doğrultusu aynıdır.

11.

Türkiye’de ortalama yükseltinin en az olduğu bölge Marmara’dır.
Marmara’da aynı zamanda yer şekilleri sadedir. Bu yüzden ekili-dikili alanların (yaklaşık %30) bölge yüz ölçümüne oransal olarak en fazla olduğu bölge Marmara’dır. Sürekli göç aldığı için
artan nüfusa bağlı olarak diğer bölgelerden de tarım ürünü satın alır. Buna göre soruda işlenen yer Marmara Bölgesi’dir.
(Cevap D)

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap B)

14.

Karadeniz Bölgesi’nde dağların denize paralel uzanmasının sonucu olarak kıyıda,
• Doğal limanlar azdır.
• Yıllık yağış miktarı fazladır.
• Tarım alanları sınırlıdır.
• Kıyıda nüfus yoğunluğu fazladır.
• Kıta sahanlığı dardır.
• Kıyının girintisi çıkıntısı azdır.
• Kıyıda koy, körfez, yarımada azdır.
• Falez oluşumu yaygındır.
Bölgede kıyı balıkçılığının yaygın olması deniz suyunun elverişliliğiyle ilgilidir. Ayrıca bu durum balıkçılığın geri kalmış yöntemler ile yapıldığını kanıtlar. Çünkü gelişmiş ülkelerde açık deniz
balıkçılığı yapılır.
(Cevap E)

12.

Menteşe Yöresi, Kıyı Ege Bölümü’nden nüfusun seyrek olması,
ulaşımın zor olması ve yer şekillerinin engebeli olması özellikleri
ile ayrılır. Bu bölümde Menteşe Dağları yer alır. Bu dağ sıraları, kıyıya bölüm genelinden farklı olarak paralel uzanır. Bu durum yağış miktarının fazla olmasına neden olmuştur. Bu yüzden Mente-

15.

şe Yöresi için kurak bölge sınıflandırması yanlış olur. Ayrıca bu

Grafikte üretimi
% 100 ile gösterilen ürün → çay,

yörede ulaşım zor olduğundan nüfus seyrek ve sanayi de gelişememiştir. Dolayısıyla söz konusu yöre için sanayi bölgesi de de-

% 80 ile gösterilen ürün → fındık,

nilemez.

% 20 ile gösterilen ürün → mısırdır.
(Cevap D)

(Cevap D)
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5.

Ülkemizde kıyı bölgelerinin ortak özellikleri arasında;
• kıyı kesiminde nüfusun iç kesimden fazla olması
lişmesi gibi özellikler gösterilebilir.

KARADENİZ BÖLGESİ’NDE ÜRETİLEN BAZI TARIM
ÜRÜNLERİNİN TÜRKİYE ÜRETİMİNDEKİ PAYLARI
Yüzde (%)

Çay

100

Fındık

85

Mısır

18

Tütün

15

Pirinç

33

KAPLAN AKADEMİ

rin üretimi fındığa göre daha fazladır.

• kıyı kesiminde ticaretin, ulaşımın, sanayinin daha fazla ge-

Ürünler

Marmara Bölgesi’nde, mısır, ayçiçeği, pirinç, zeytin gibi ürünle-

MARMARA BÖLGESİ’NDE YETİŞTİRİLEN BAZI TARIM
ÜRÜNLERİNİN TÜRKİYE ÜRETİMİNDEKİ PAYLARI
Tarım Ürünü
Yüzde (%)
Ayçiçeği
77
Pirinç
58
Zeytin
24
Şeftali
45
Mısır
15
Fındık
15

Marmara Bölgesi’nde yetiştirilen ürünlerden mısır ve fındığın
Türkiye toplam üretimindeki payları aynıdır. Fakat Marmara
Bölgesi’nde mısır üretimi daha fazladır. Çünkü Türkiye yıllık

(Cevap B)

mısır üretimi 2,5 - 3 milyon ton iken (%15 Marmara) yıllık fındık üretimi 650–700 bin tondur. (%15 Marmara)
(Cevap B)

2.

Kıyı bölgelerimizde, kuzey yamaçlarında tarım alanlarının oranı
özellikleri için söylenemez. Örneğin; Karadeniz’in kuzey yamaçlarındaki tarımsal aktivite daha fazladır.
(Cevap D)

COĞRAFYA SORU BANKASI

güney yamaçlara göre azdır.” İfadesi kıyı bölgelerinin tarımsal

6.

Karadeniz’in kıyı kesiminde yer alan Trabzon ve Samsun’un etki alanları geniştir. Yani sadece kendi ilçeleri için değil, bulundukları coğrafi bölgede önemli ticaret merkezleridir. Bu durumun oluşmasında fonksiyon olarak önemli ticaret, tarım, eğitim,
kültür kentleri olmasının yanı sıra 750.000 nüfusun üzerinde
kentler olmaları da önemli bir etkendir. Çünkü ülkemizde kalabalık kentlerin ticari ilişkileri sadece il sınırlarında sürmemektedir.
(Cevap C)

3.

Orta Karadeniz Bölümü yıllık yağış miktarı Adana Bölümü’nden
daha fazladır. Ayrıca buharlaşması da daha azdır. Bu nedenle
her iki bölüm için sulamaya duyulan gereksinimin az olması ortak özellik olamaz.
(Cevap A)

7.

Kocaeli, Bursa ve Sakarya illeri;
• Nüfus yoğunluklarının Türkiye ortalamasının üzerinde olması
• Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması

Doğu Karadeniz’de,
• tarıma elverişli alanların sınırlı olması (yer şekilleri nedeniyle),
• her mevsimin yağışlı geçmesi ya da yaz kuraklığının az görülmesi (yağış rejimi nedeniyle)
gibi nedenler bölümde büyükbaş mera hayvancılığının önemli

KAPLAN AKADEMİ

4.

• Dışarıdan göç almaları
• Aynı coğrafi bölgede topraklarının bulunması
gibi özellikler bakımından ortak yapıya sahiptirler Ancak petrokimya endüstrisinin gelişmiş olması bu üç il için ortak bir özellik değildir.
Aralarında petrokimya sanayinin geliştiği tek il Kocaeli’dir.

bir ekonomik etkinlik olarak öne çıkmasına yol açmıştır.

(Cevap C)

(Cevap C)
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13.

Haritada görüldüğü gibi her iki bölgede dağların denize uzanışları farklıdır.

Ege Bölgesi’nde enerji üretiminde linyit ve rüzgâr enerjisinin payı en yüksektir. Ege Bölgesinde Linyitle çalışan santraller fazladır. Çünkü linyit çıkarımında Ege Bölgesi (Kütahya, Manisa, Muğla) Türkiye’de birincidir. Ege Bölgesi rüzgâr enerjisi potansiye-
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den gelen hava akımı bir engelle karşılaşmadan Ege kıyılarına
ulaşırlar. (Batı rüzgârlarından dolayı)

O

Bölgede akarsuların yatak eğimleri az olduğundan enerji potansiyelleri düşüktür. Ege Bölgesinde jeotermal enerji potansiyeli
çok fazla olduğu halde yeterli santral kurulmadığı için jeotermal

Ege’de dik uzanması nedeniyle ovalar geniş yer tutmuş, bu du-

enerji üretimi azdır.

rum tarımsal etkinliklerin Akdeniz’den daha yoğun olmasını sağ-

(Cevap C)

lamıştır.
(Cevap A)

9.

Ege Bölgesi’nde dağların denize dik olarak uzanması iklimin iç
kesimlere kadar girmesini sağlamış, bu durum kıyı ile iç kesimler arasındaki ürünlerin benzerliğine neden olmuştur. Karadeniz
Bölgesi’nde ise kıyıya paralel uzanan dağlar bu durumu engellemiş ve kıyı iç kesim arasında ürün farklılığının belirgin olması-

14.

nı sağlamıştır.

olağan dışı durumlar tarımsal üretimde düşme yaşanmasına ne-

(Cevap A)
Akdeniz Bölgesi’nde yer alan endüstri kuruluşlarından petrol rafinesinin ham maddesi bakımından ülkemiz fakirdir. Bu nedenle Mersin’deki ATAŞ petrol rafinesi için gereksinim duyulan petrolün büyük kısmı dışardan gelir.
(Cevap E)

11.

İklim elverişliliği ve sulama olanaklarının gelişmiş olması Ege

den olmaktadır.
COĞRAFYA SORU BANKASI

10.

(Cevap A)

15.

Akdeniz Bölgesi’nin ekonomik yapısında;
• Seracılık ve tarımsal faaliyetler (sıcaklık ve verimli toprakların varlığı) önemlidir.
• Tarım geliştiği için tarımsal ürünleri işleyen sanayi kuruluş-

Bölgesi’nde endüstri ürünlerinin bol olmasını sağlamıştır.

ları yaygındır.

(Cevap B)
12.

Akdeniz Bölgesi’nde bazı yıllar yaşanan don olayları ve sel gibi

• Güneşli gün sayısı ve kıyı yapısının turizme uygunluğu nedeniyle turizm faaliyetleri gelişmiştir.

Orta Karadeniz Bölümü:

• Koy ve körfezlerin varlığı büyük limanların varlığına bu da

- Termal kaynakları yaygın

dış ticarette limanların öneminin artmasına neden olmuştur.

- Fındık, mısır, tütün üretimi fazla

Bölge ekonomisinde kıyı balıkçılığının rolü çok azdır. Bu duru-

- Linyit rezervleri zengin

mun nedeni;

- Büyükbaş hayvancılık yaygın

a) Deniz suyunun tuzlu olması

- Kara yolu ulaşımında önemli kavşak noktalarına sahip

b) Buharlaşmanın çok olması

İç Batı Anadolu Bölümü:

c) Balıkların besin maddesi olan planktonların azlığıdır.

- Termal kaynakları yaygın

(Cevap A)

- Haşhaş, buğday, arpa gibi tarım ürünlerinin üretimi fazla
- Linyit rezervleri fazla
- Şeker fabrikalarının yaygın olmasına bağlı olarak büyükbaş
hayvancılık yaygın
Kara yolu ulaşımında önemli kavşak noktalarına sahip olması

16.

gibi özelliklere sahiptir.

Akdeniz Bölgesi’nde yer şekilleri, bu bölgede yaylacılık (I) ve turizm (III) etkinliklerini olumlu etkilemiştir. Bölgedeki yükselti şart-

Ülkemizde fındık tarımı, Karadeniz iklim özelliklerinin etkili oldu-

ları yaylacılığın gelişmesinde belirleyici olmuştur. Dağlık ve pla-

ğu (Karadeniz ve Marmara bölgelerinin Karadeniz’e kıyısı bulu-

toluk kesimlerin arasındaki vadilerde rafting ve kano su sporla-

nan yerler.) kıyı kesimlerinde yapılır.

rı turizmi gelişmiştir.
(Cevap B)

(Cevap B)
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20.

Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan akarsuların yatak eğim-

Karadeniz Bölgesi Türkiye’de en çok göç veren bölgeler arasında yer alır. Bu duruma bağlı olarak bölgede nüfus artış hızı dü-

lerinin fazla olmasına bağlı olarak;
KAPLAN AKADEMİ

• Enerji potansiyelleri yüksektir.
• Akış hızları fazladır.
• Dar ve derin vadilerden akarlar.
• Aşındırma güçleri fazladır.
• Ulaşımda yararlanılamaz
Yağış rejiminin düzenli olmasına bağlı olarak da;

şüktür. Dışarıya göçlerin olmasında;
• yer şekilleri
• ulaşım olanakları
• sanayi, tarım, ticaretin gelişmemiş olması
• istihdam olanaklarının az olması,
• tarım alanlarının dar olması etkilidir.
Bölgede nüfusun yarıdan fazlası kırsal kesimde yaşar. Bu ne-

• Yıl boyunca su taşırlar.

denle bölgede doğurganlık oranı yüksektir.

• Rejimleri düzenliye yakındır.

Karadeniz ve Akdeniz’de kıyı ile iç kesimler arası ulaşım sa-

Buzullardan beslenmeleri bölümde yükseltinin fazla olmasına

dece geçitlerden sağlanır. Bu durumun nedeni dağların de-

bağlıdır.

nize paralel uzanmasıdır.

(Cevap B)

(Cevap C)

Zonguldak
Çaycuma

Kastamonu
Taşköprü

Giresun
Aksu

Karadeniz Bölgesi’ndeki kâğıt endüstrisinin bulunduğu başlıca
merkezler haritada işaretli yerlerdir. Buna göre Aksu ve Çaycuma sorunun doğru yanıtını oluşturur.
Türkiye’de Kâğıt Endüstrisinin Bölgelere Göre Bulunduğu Merkezler:

COĞRAFYA SORU BANKASI

18.

Karadeniz: Aksu (Giresun), Taşköprü (Kastamonu), Çaycuma
(Zonguldak)
Marmara: İzmit, Balıkesir
Ege: Çay (Afyon)
Akdeniz: Silifke–Taşucu (Mersin), Dalaman (Muğla)
(Cevap D)

Karadeniz Bölgesi’nde en çok yetişen başlıca tarım ürünleri; tütün, pirinç, çay, mısır, kenevir ve fındıktır.
Haşhaş en çok Ege Bölgesi’nde,
Buğday → İç Anadolu’da,
Mercimek → Güneydoğu Anadolu’da,
İncir → Ege Bölgesi’nde yetişir.
Buna göre haritada işaretli, Bafra, Çarşamba, Tokat, Düzce gi-

KAPLAN AKADEMİ

19.

bi merkezlerde en çok tütün yetiştirilir.
(Cevap B)
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Marmara Bölgesi’nde yer alan göller; Manyas, Durusu, İznik,

Ülkemizde zeytin üretilen yerler, Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları, Gü-

Sapanca, Küçük Çekmece, Büyük Çekmece’dir. Marmara Gö-

ney Marmara, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu’nun batı kesim-

lü Ege Bölgesi’nde yer alır.

leridir. Bayburt’ta kışlar aşırı soğuk geçtiğinden zeytin yetiştirilemez.

(Cevap D)

(Cevap E)

2.

Marmara Bölgesi’nde yer şekilleri sade görünümlüdür. Bu nedenle bölgede;

7.

- yol yapım maliyetleri az,

I. taralı alan Manisa Akdeniz iklim bölgesinde, diğer taralı alanlar ise karasal iklim bölgesinde yer alır.

- akarsu yatak eğimi az,

(Cevap A)

- akarsu akış hızı az,
- hidroelektrik enerji potansiyeli az,
- menderes oluşumu fazla,
- tabanlı vadi fazladır.

8.

Boğaz vadi; sıradağların bulunduğu yerde akarsuların aşındır-

Bayburt, Hakkari, Tunceli ve Yozgat seyrek nüfuslu bölgeler arasında yer alır. Adana ise toplam nüfusu 2 milyondan fazladır.

maları sonucu oluşan dar ve derin vadilerdir. Marmara Bölge-

(2.220.125 kişi - TÜİK 2019) Bu nedenle Adana sık nüfuslu böl-

si’nde yer şekilleri sade olduğundan boğaz vadi azdır.

geler arasında yer alır.

(Cevap E)

Marmara Bölgesi ülkemizde sanayi, ticaret, ulaşım ve turizmin
en fazla geliştiği bölgedir. Bu durumun en önemli nedeni coğrafi konumun elverişli olmasıdır. Bölgede ulaşım geliştiği için
enerji tüketimi fazladır. Dolayısıyla bu durum ulaşımın gelişmesinin nedeni değil daha çok sonucudur.
(Cevap D)

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

(Cevap C)

9.

I. Erzurum-Kars Platosu
II. Şanlıurfa Platosu
III. Taşeli Platosu
IV. Teke Platosu’nu göstermektedir.
Ergene Havzası ovalık bölgeler arasında yer alır.
(Cevap E)

10.

Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde ormanlık alan fazladır.
Bu duruma bağlı olarak Karadeniz kıyılarında ev yapımında ah-

4.

şap kullanılır. Nevşehir’de ise volkanik kayaç fazladır. Bu neden-

I. Tarım bölgesi

le Nevşehir’de ev yapımında daha çok taş kullanılır.

II. Sanayi bölgesi

(Cevap B)

III. Tarım bölgesi
IV. Turizm bölgesi
V. Tarım bölgesi
İstanbul Türkiye’de sanayinin en fazla geliştiği merkezdir.

11.

(Cevap B)

Sanayi bölgesinde iş olanakları fazladır. Bu nedenle sanayi bölgesi dışarıdan çok yoğun göç alır. Bu duruma bağlı olarak sanayi bölgesinde nüfus hızlı artar.
(Cevap E)

5.

12.

Ulaşım ekonomik faaliyettir. Bu nedenle ulaşım ekonomik böl-

GAP Bölgesi kapsamında yer alan şehirler; Kilis, Gaziantep, Adı-

ge sınıfında yer alır. Örneğin kara yolu bölgesi, deniz yolu böl-

yaman, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’dir.

gesi.

Malatya DOKAP bölgesinde yer alır.
(Cevap C)

(Cevap D)
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Zeytin Akdeniz ikliminin karakteristik bitki türüdür. Zeytin bitki-

bölgesinde yer alır. Muğla’da yer şekilleri engebelidir. Bu neden-

sinin olduğu yerde Akdeniz iklimi görülür. Bu bakımdan zeytin

le bölgede alternatif ekonomik faaliyet olarak arıcılık gelişmiştir.

ve Akdeniz iklim bölgesinin sınırları benzerdir.

(Cevap A)

14.

19.

I. taralı alanda verilen merkez Muğla’dır. Muğla Akdeniz iklim

KAPLAN AKADEMİ

13.

Test • 91

(Cevap A)

Ülkemizde çay Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de yetiştirilir. Sinop çay üretim bölgesinde yer almaz.

20.

(Cevap B)

Bir yerin bitki örtüsü iklim özelliklerine göre belirlenir. Her iklimin
kendine özgü bitki örtüsü vardır. Buna göre iklim ve bitki örtüsü bölgeleri benzerlik gösterir. Örneğin; karasal iklim bölgesi ile
bozkır iklim bölgesi benzerdir.
(Cevap C)

15.

Bursa: Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, ticaret
Adana: Tarım, sanayi, ulaşım, ticaret

Gaziantep: Tarım, sanayi, ticaret, ulaşım
Buna göre verilen merkezler karma bölgedir.
(Cevap E)

16.

Çernezyom topraklar sert karasal iklim özelliklerinin görüldüğü
yerde çayır bitki örtüsünün altında oluşur. Ülkemizde sert kara-

COĞRAFYA SORU BANKASI

İzmir: Tarım, sanayi, ulaşım, ticaret, turizm

sal iklim özellikleri Erzurum-Kars yöresinde görülür. Buna bağlı olarak Erzurum çernezyom bölgesinde yer alır.
(Cevap B)

17.

İstanbul ve çevresinde yerleşme yeri çok fazladır. Bu nedenle
tarım alanları yok denecek kadar azdır. Bu duruma bağlı olarak
İstanbul tarım bölgesi içerisinde yer almaz.

18.

Doğal özelliklere bağlı olarak oluşturulan bölgelerin sınırlarının
değişmesi çok uzun zamanda, beşeri ve ekonomik özelliklerine göre oluşturulan bölgelerin sınırları ise kısa sürede değişir.
Tarım bölgesi ekonomik özelliklere bağlı olarak oluşturulmuş-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

tur.
(Cevap D)
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1.
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5.

Ülkemizde yer alan her bölgenin gelişmesinde farklı ekonomik

Orta Kızılırmak Bölümünün özellikleri;

etkinlikler ön plana çıkmıştır. Örneğin Karadeniz’in gelişmesin-

• Volkanik arazi ve şekiller fazladır. (Peribacaları)

de tarım, Marmara’nın gelişmesinde sanayi, Akdeniz’in geliş-

• Bozkır bitki örtüsü yaygındır.

mesinde turizm, Doğa Anadolu’nun gelişmesinde ise hayvan-

• Nüfus yoğunluğu azdır.

cılık daha çok etkili olmuştur. Bu durumun ortaya çıkmasında

• Karasal iklim görülür.

bölgelerin yer şekilleri, iklimleri, bitki örtüleri, toprak çeşidi, su

• Buğday, arpa, patates, elma, nohut, üzüm, mercimek, şe-

kaynakları coğrafi konumları etkili olmuştur. Doğu Anadolu Böl-

ker pancarı yaygın olarak yetiştirilir.

gesi yer şekilleri, iklimi vb. özellikleri sanayinin gelişmesine elverişli değildir.

(Cevap B)

Yer şekillerinin engebeli olması nedeniyle bölgede ulaşım gelişmemiştir. Bu nedenle Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı illerini kapsayan Doğu Anadolu Projesi’nde bölgeyi sanayi bakımından
geliştirmek hedefi yer almaz.
(Cevap A)
6.

Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın az olması demek yer şekillerindeki engebenin az olması demektir. Orta Fırat
Bölümü (Antep–Şanlıurfa) diğer bölümlere oranla daha düzdür.
(Cevap D)

2.

Doğu Anadolu Türkiye’de ortalama yükseltinin en fazla olduğu
dolayısıyla kışların en sert geçtiği bölgedir. Düşük sıcaklık orta(Cevap B)

3.

COĞRAFYA SORU BANKASI

lamalarına bağlı olarak bölgede kar erimeleri gecikir.

7.

Türkiye’de her coğrafi bölgede görülecek ortak özelliklerden bir
tanesi toplu yerleşmelerdir. Ortalama yükseltinin fazla, akarsu
havzalarının geniş, yüz ölçümünün büyük olması ve yıllık sıcaklık ortalamasının düşük olması Doğu Anadolu Bölgesi’nin kendisine has anahtar kelimeleridir.
(Cevap B)

GAP’la birlikte Güneydoğu’da sulanabilen alanlar genişlemiştir.
Buna bağlı olarak da nadasa ayrılan alanlar daralmıştır. Ayrıca
GAP’la birlikte orman alanlarının yüz ölçümünde önemli bir değişiklik olmamıştır. Aslında, GAP’tan sonra bölgede daha fazla

8.

gelir getiren endüstri bitkilerinin ekim alanının arttığı doğru bir

İç Anadolu Bölgesi’nde yer şekilleri sade olduğu için;

bilgidir. Ancak bu durum tablodaki verilerden yararlanarak ula-

• İklim farklılığı azdır.

şılabilecek bir sonuç olamaz.

• Tarım alanları geniştir.
• Makine kullanımı yaygındır.

(Cevap A)

• Yol yapım maliyetleri düşüktür.
Ancak bölgede küçükbaş hayvancılığın yaygın olması yer şekillerinin sadeliğine değil, daha çok doğal bitki örtüsünün bozkır
olmasına bağlıdır.
4.

(Cevap A)

Erzurum-Kars Yöresi en fazla yağışını yazın alır. Buna bağlı olarak yörede çayır bitki örtüsü oluşmuş ve büyükbaş hayvancılık
gelişmiştir. İç Anadolu Bölgesi’nde ise ilkbahar yağışlarıyla yeşeren ancak yaz kuraklığıyla sararıp kurak bozkır örtüsü üzerinde ise küçükbaş hayvancılık yaygındır. Toros Dağları’ndaki en9.

gebeli arazilerde ise kıl keçisi yetiştiriciliği yapılır. Bütün bu açık-

Bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu yerlerde yağış miktarı az

lamalara dayanarak, Türkiye’de farklı tür hayvancılık faaliyetleri

olduğundan küçükbaş hayvancılık ve tahıl tarımı faaliyeti yay-

yapılmasında; yağış rejimi, doğal bitki örtüsü ve yer şekilleri özel-

gın olarak yapılır. Makilerin yaygın olduğu dağlık alanlarda ise

liklerinin etkili olduğu söylenebilir.

kıl keçisi yetiştiriciliği yaygın olarak yapılır.
(Cevap A)

(Cevap C)
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Türkiye’de turizmi geliştirmek amacıyla devlet birçok teşvikte

Güneydoğu Anadolu Türkiye’de pamuk üretiminde birincidir.
Ancak tütün üretiminde birinci değildir. IV numaralı sütunda Gü-

yapılacak işlemler arasında millî parklara turistik tesisler yap-

neydoğu Anadolu Bölgesi’nin tütün ve pamuk üretim oranı gös-

mak yoktur. Millî parklar devlet tarafından korunmakta burada
doğal dengeyi bozucu hiçbir faaliyete izin verilmemektedir.
(Cevap C)

11.

14.

bulunmaktadır. Ancak Türkiye’de turizmi geliştirmek amacıyla
KAPLAN AKADEMİ

10.

Test • 1

terilmiştir. Tütün üretiminde birinci olan bölge (II) ise Ege’dir.
(Cevap D)

15.

GAP bir tür barajlar serisidir. Bu yüzden ilk önce elektrik enerji-

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en kurak bölgesidir.

si üretiminde ve sulamayla birlikte tarımsal üretimde bir artış ya-

Bu yüzden söz konusu bölge Türkiye’nin orman bakımından en

şanacaktır. Ancak ihracattaki artış daha sonra beklenen bir du-

fakir yeridir.

rumdur.

(Cevap D)

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap A)

16.
12.

ğa dayanıklı tarım ürünleri yetiştirilir. Nadas uygulaması yaygın-

Yukarı Sakarya Bölümü’nde Ankara ve Eskişehir illeri yer alır. Bu

dır. Bozkır örtüsüne bağlı küçükbaş hayvancılık yaygındır. An-

yüzden seyrek nüfuslu demek yanlış olur. Yukarı Sakarya Bölü-

cak ulaşım daha çok yer şekilleri ile ilgilidir. Bu durum üzerinde

mü İç Anadolu Bölgesi’nin en kalabalık ve en yoğun nüfuslu bö-

yağış miktarı etkili değildir.

lümüdür.

(Cevap A)

Karadeniz ve Doğu Anadolu’dan yapılan göçlerin ortak nedeni
olarak iklimlerinin elverişsizliği gösterilemez. Çünkü Karadeniz’in

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

13.

İç Anadolu’da yağışın az olmasından dolayı daha çok kuraklı-

değil, Doğu Anadolu’nun iklimi elverişsizdir.

17.

Harita incelendiğinde en fazla yağışın kıyı kesimlerinde olduğu,
Doğu Karadeniz’in daha fazla yağış aldığı, Tuz Gölü çevresinin
de en az yağış aldığı yorumları yapılabilir. Ancak yer şekilleri etkisiyle Adana Bölümü’ndeki yağış miktarı, Antalya Bölümü’nden daha azdır. Bu durum haritadan da anlaşılabilmektedir.

(Cevap C)

(Cevap D)
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5.

Tablodaki değerlerin bölgelere göre farklılaşmasında en önem-

Ege’de linyit, Batı Karadeniz’de taş kömürü çıkarılır. Bu maden-

li etken yer şekilleridir. Yer şekillerinin engebeli olduğu bölgeler-

lere bağlı olarak Ege’de termik elektrik, Batı Karadeniz’de de-

de ekili–dikili alanların oranı en azdır.

mir–çelik üretimi yapılır. Bu iki faaliyet tarım sektörüne dâhil edilemez.

(Cevap A)

Fiziki haritada kahverenginin en fazla olduğu bölge Doğu
Anadolu’dur. Yeşil rengin en fazla olduğu bölge Marmara’dır.
Kahverenginin fazla olmasında yükseltinin fazla olması, yeşil rengin fazla olmasında yükseltinin az olması etkilidir.
(Cevap D)

2.

Türkiye’de en fazla sayıda volkan konisine ve en geniş volkanik
araziye Doğu Anadolu Bölgesi’nde rastlanır.
Bölgede, Nemrut, Süphan, Tendürek ve Ağrı volkanları bulunur.

3.

Bir bölgede nüfus, ekonomi vb. beşerî faaliyetler zamanla değişebilir. Örneğin, daha önceki sayım yıllarında nüfus miktarı da-

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap D)

6.

Akdeniz yıl içinde en fazla yağışını kış, İç Anadolu ilkbahar, Karadeniz ise sonbahar mevsiminde alır. Ayrıca yıllık toplam yağışın en fazla olduğu bölge Karadeniz, en az olduğu bölge ise İç
Anadolu’dur.
(Cevap A)

ha az olan bir bölgede bir ekonomik faaliyetin ön plana çıkmasıyla değişen ekonomik şartlar bölgenin göç almasına ve nüfus
miktarının artmasına neden olabilir. Ancak iklim özellikleri diğerlerine oranla daha kalıcı olup daha zor değişir.
(Cevap D)

7.

Türkiye’de ormanlarının bölgelere göre dağılışı;
• Karadeniz Bölgesi; % 24,18

4.

• Akdeniz Bölgesi; % 24,9

Türkiye’nin coğrafi bölgelere ayrılmasında etkili olan faktörler
şunlardır:

• Ege Bölgesi; % 16,75

Doğal faktörler; coğrafi konum, yeryüzü şekilleri, iklim ve bitki

• Marmara Bölgesi; % 12,76

örtüsüdür.

• Doğu Anadolu Bölgesi; % 10,83

Beşerî faktörler; nüfusun dağılışı, yoğunluğu, nüfus miktarı gibi.

• İç Anadolu Bölgesi; % 7,54

Ekonomik özellikler; tarım, hayvancılık, turizm, sanayi faaliyet-

• Güneydoğu Bölgesi; % 3,02’dir.

leri gibi.

Buna göre, orman alanları bakımından en fakir olan Güneydo-

Buna göre, jeolojik yapı coğrafi bölgelerin oluşturulmasında et-

ğu Anadolu Bölgesi’nde kağıt ve kereste fabrikalarının kurulma-

kili değildir.

sı beklenemez.
(Cevap D)

(Cevap B)
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GAP’ın büyük ölçüde tamamlanmasıyla birlikte bölgede sulu ta-

karşılamaktadır. Ormanların dağılışındaki en önemli faktör ise

rım yaygınlaşmış ve daha yüksek gelir getiren pamuk gibi en-

yağış ve nemdir. Karadeniz Bölgesi’nde yağışın fazla olmasın-

düstri bitkilerinin ekim alanı genişlemiş, tarımsal üretim artmış-

dan dolayı ormanlar çok fazla yer kaplarken, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu orman bakımından fakirdir. Bu sebeple bu
bölgelerde kâğıt ve kereste fabrikaları da yaygın değildir.
(Cevap E)

9.

12.

Kâğıt ve kereste fabrikaları ham madde ihtiyacını ormanlardan

KAPLAN AKADEMİ

8.

Test • 2

tır. Tarıma dayalı sanayinin de gelişmesiyle birlikte halkın gelir
seviyesi artmıştır. Ancak tüm bu gelişmeler bölge dışına olan
göçleri artırmak yerine tam tersi azaltmıştır.
(Cevap D)

13.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yürütülen sulama projeleri

Karadeniz’de her mevsim yağış, İç Anadolu’da tahıl tarımı, Akdeniz’de karstik şekiller, Doğu Anadolu’da enerji üretimi vardır.

(GAP) sonrasında tarımsal üretimde önemli verim artışı yaşan-

Fakat Türkiye’de büyükbaş hayvancılık daha çok Güneydoğu

mıştır. Bu durum soruda iddia edilen konuya iyi bir örnek oluş-

Anadolu değil, Doğu Anadolu’da yapılır.

turur.

(Cevap D)

10.

İç Anadolu’da tarım alanları daha geniştir. Küçükbaş hayvancı-

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap B)

14.

Akarsu vadilerinin dar ve derin olması, akarsu yatak eğiminin
fazla olması baraj yapımını kolaylaştıran en önemli faktörlerdir.

lık yaygındır. Ulaşım kolaydır ve nüfus miktarı Doğu Anadolu’dan

Bu gibi özelliklere sahip olan akarsuların hidroelektrik enerji po-

daha fazladır.

tansiyeli yüksektir. Doğu Anadolu Bölgesi ülkemizde hidroelekt-

Erzurum–Kars Bölümü’nde Çernezyom toprak, delta ovala-

rik enerji potansiyeli bakımından ilk sırada yer alır. Bu yüzden

rında (Çukurova, Bafra, Çarşamba, Silifke, Büyük Menderes

bölgede akarsuların sahip olduğu özelliklere bağlı olarak hidro-

Küçük Menderes, Gediz, bakırçay) alüvyal, İç Anadolu’da

elektrik enerji üretimi çok fazladır.

bozkır topraklar, Akdeniz’de terra-rossa topraklar yaygın ola-

(Cevap A)

rak görülür.
(Cevap D)

11.

Tabloda bölgelerin toplam nüfusları, yüz ölçümleri ve sanayileri hakkında bilgi verilmemiştir. Bu nedenle A, B, C ve D seçenekleri tablodaki bilgilerden çıkarılamaz. Tabloda sadece bölgelerin nüfus yoğunlukları verilmiştir. Tablodaki bilgilerden yararlanarak, nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölge Doğu Ana-

KAPLAN AKADEMİ

15.

• Erzurum’a giden I. grup; düşük sıcaklıklar yaşar.
• İzmir’e giden II. grup; tarım ürünlerinin değiştiğini gözlemler
• Antalya’ya giden III. grup; daha çok turistle karşılaşır.
• Konya’ya giden IV. grup; nüfus yoğunluğunun arttığını değil tam tersine azaldığını gözlemler.
• Trabzon’a giden V. grup; nem oranının daha fazla olduğunu gözlemler.

dolu Bölgesi’dir yargısı çıkarılabilir.

(Cevap D)

(Cevap E)
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4.

Doğu Anadolu Türkiye’nin en yüksek bölgesidir. Bu yüzden kış-

Grafikler incelendiğinde; hizmet sektöründen bahsedilmekte an-

ları çok sert geçer. Ulaşım zor olduğundan endüstri de gelişe-

cak bu sektör içinde kabul edilen ticaret ve turizm sektörlerin-

memiş ve bölge seyrek nüfuslanmıştır. Ancak bu durumun hid-

den bahsedilmemektedir. Ayrıca bu grafiklerden önceki yıllara

roelektrik potansiyel üzerinde olumlu etkide bulunduğu söyle-

ait veriler bulunmadığından “son yıllarda artış vardır” şeklinde

nir. Çünkü yükselti ve engebenin fazla olması akarsuların akış

bir yorum yapmak yanlış olur. Buna göre, grafikteki verilerden

hızını ve dolayısıyla hidroelektrik üretimini artırmıştır.

yararlanarak yapılabilecek olan en doğru yorum; “Milli gelire en
az katkısı olan tarım sektörüdür.” şeklinde olmalıdır.

(Cevap E)

(Cevap D)

5.

Sorudaki açıklamaya göre, bir tarım ürününün Türkiye şartlarına uyumlu olduğunu söylemek için yetişme alanının yaygın olması bunun içinde daha çok bölgeye dağılmış olması gerekir.
Buna göre beş farklı coğrafi bölgede rastlanan B seçeneğindeki tarım ürününün iklim seçiciliğinin daha az olduğu ve Türkiye’nin iklim şartlarına daha uyumlu olduğu söylenebilir.

Sorudaki açıklamaların temelinde yer şekillerinin engebeli olması rol oynar. Buna göre, seçenekler arasında verilen yerlerden yalnızca Hakkâri Bölümü’nün yer şekilleri engebeli olduğundan;
• Coğrafi şartlar tarıma elverişli değildir,
• Ulaşım zor, sanayi gelişememiş, nüfus seyrektir.
(Cevap B)

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap B)
2.

6.

Türkiye 1941 yılında toplam I. Türk Coğrafya Kongresi’nde fiziki ve beşeri özellikleri farklı olan 7 coğrafi bölgeye ayrılmıştır.
Eğer Türkiye’nin daha geniş alanlarda, yer şekilleri ve iklim şartları değişmemiş olsaydı. Türkiye belki de daha az sayıda coğrafi bölgeye ayrılacaktı.
(Cevap A)

7.

Birinci Türk Coğrafya Kongresi’nde;
Marmara Bölgesi; Yıldız Dağları, Ergene, Çatalca-Kocaeli ve

3.

Güney Marmara bölümlerine ayrılmıştır.

Kuzeydoğu Anadolu’da yağışların bol olması sonucunda otla-

İç Anadolu Bölgesi;Yukarı Sakarya, Konya, Yukarı Kızılırmak

rın yeşermesi hayvansal üretimi artırır. Ancak bu durum üretimin

ve Orta Kızılırmak bölümlerine ayrılmıştır.

doğal koşullara bağlı olduğu, yani mera hayvancılığının yapıldı-

Doğu Anadolu Bölgesi;Yukarı Fırat, Hakkari, Yukarı Murat-Van

ğını kanıtlar. Ayrıca hayvan soylarının iyileştirilmesi, pazar im-

ve Erzurum–Kars bölümlerine ayrılmıştır.

kânlarının artması, hayvan hastalıklarının önlenmesi modernleş-

Güneydoğu Anadolu Bölgesi; Orta Fırat ve Dicle bölümlerine

me ile ilgilidir. Sorudaki açıklamada ise böyle bir durumdan bah-

ayrılmıştır.

sedilmemektedir.

Karadeniz Bölgesi; Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, Batı Ka-

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan merkezlerde turizm az geliş-

radeniz bölümlerine ayrılmıştır.

miştir. Antalya, Alanya, Marmaris, Çanakkale, Nevşehir, gibi

Bu durumda en az bölüm sayısı Güneydoğu Anadolu Bölge-

merkezlerde turizm gelişmiş fakat sanayi gelişmemiştir.

si’ndedir.

(Cevap A)

(Cevap D)
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12.

Türkiye genel olarak dağlık ve engebeli bir ülkedir. Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz’de yer şekilleri engebeli, Marmara,
Orta Fırat Bölümü Güneydoğu Anadolu’da yer alır. Bölümde yer
şekilleri sade görünümlüdür. Orta Kızılırmak’da bulunan peribacaları turizm gelirlerini artırmıştır.
(Cevap E)

• Akarsular kuruyarak denize ulaşamamış ve kapalı havza
alanları oluşmuştur (B)

KAPLAN AKADEMİ

İç Anadolu ve Güneydoğu’da yer şekilleri sade görünümlüdür.

İç Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kurak iklim şartlarıyla birlikte;

• Cılız doğal bitki örtüsü oluşmuş ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sel suları peribacalarını meydana getirmiştir (C)
• Sel suları ve cılız doğal bitki şartları oluşmuş, bu durum dağ
yamaçlarında erozyonu hızlandırmış ve kırgıbayır adı verilen yer şekillerini oluşturmuştur (D)
• Rüzgâr erozyonunun etkisi artmış ve kumul adı verilen rüzgâr biriktirme şekilleri oluşmuştur. (E)
Ancak plato oluşumunda akarsu aşındırmasıyla birlikte iç kuvvetler de etkili olmuştur.
(Cevap A)

9.

Ege Bölgesi’nin nüfus yoğunluğu 105 kişi / km2 İç Anadolu ise
71 kişi / km2 dir. Buna göre Ege’nin nüfus yoğunluğu İç Anado-

13.

lu’dan fazladır. Ayrıca bu durum İç Anadolu’nun yüz ölçümünün

nomik faaliyetler birbiri ile ilişkili olarak gelişir. Küçükbaş hay-

Ege’den daha geniş olmasından da anlaşılır. Yüz ölçümü geniş

vancılık faaliyetinin gelişmiş olduğu alanlarda yün dokumacılı-

olması nüfus yoğunluğunun düşük olmasına yol açar.

ğı, süt ürünleri fabrikaları gelişir ya da turizmin geliştiği yerlerde

(Cevap C)

el sanatları, süs eşyaları, inşaat gibi ekonomik etkinlikler gelişir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bozkırların yaygın olmasına

COĞRAFYA SORU BANKASI
10.

Ekonomik etkinlikler birbirinden ayrı düşünülemez. Bütün eko-

bağlı olarak küçükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılığın gelişmesine bağlı olarak da yünlü dokumacılık gelişmiştir.
(Cevap C)

İç Anadolu Bölgesi’nde yer şekilleri sade, yazlar sıcak ve kurak,
volkanik araziler özellikle Orta Kızılırmak Bölümü’nde fazladır.
Ancak bölgenin Türkiye genelinde olduğu gibi doğum oranının
arttığı değil, azaldığı söylenebilir. Ayrıca yine Türkiye genelinde

14.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan akarsuların yatak eğimi faz-

olduğu gibi bu bölgede de makineleşmenin yaygınlaşmasına

ladır. Bu nedenle akarsuların akış hızı fazladır. Akarsuların akış

bağlı olarak tarımda çalışanların oranının azaldığı söylenebilir.

hızının fazla olması akarsu vadilerinin dar ve derin olmasını sağlamıştır. Dar ve derin vadilerin bölgede fazla olması hidroelekt-

(Cevap A)

rik enerji üretiminin fazla olmasını sağlamıştır.
(Cevap D)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin illerini
kapsayan GAP ile tarımdan turizm sektörüne, sudan elektrik
sektörüne kadar birçok sektörde yaşanan sorunların çözülmesi hedeflenmektedir. Türkiye’nin bu en büyük entegre projesinin uygulandığı topraklar ülke arazisinin %10’unu oluşturmaktadır. İnsan odaklı bir kalkınma projesi olan GAP ile bölgedeki

KAPLAN AKADEMİ

11.

sosyoekonomik yapının değiştirilmesi hedeflenmiştir.

15.

Beşer; “insan” demektir. Buna göre oluşumunda insan etkisi
söz konusu olan olaylara “beşeri unsur” denir. Sonuç olarak;
nüfus yoğunluğu ve ekonomik faaliyet unsurlarının, beşeri kökenli olduğu söylenebilir.

(Cevap B)

(Cevap D)
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6.

Verim, birim alandan alınan ürün miktarı demektir. Bu yüzden

Çığ, yüksek dağlarda oluşan ve eğimli yamaçlardan aşağılara

verim artışı ile tarım alanlarının genişlemesinin ilgisi yoktur. Ve-

doğru aniden kayarak, can ve mal kaybına da neden olabilen

rim artışı ancak zirai mücadele (ilaçlama), gübre kullanımı, su-

büyük kar kütleleridir. Ülkemizde Cilo ve Munzur gibi yüksek

lamalı tarım gibi entansif (modern) yöntemlerle olur.

dağlarda yani Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha sık görülür. Bu
durum üzerinde bölgede yükselti ve engebelilik ile birlikte kış

(Cevap D)

mevsiminin çok sert ve kar yağışlı geçmesi en önemli etkendir.
(Cevap E)

2.

Doğu Anadolu Türkiye’nin en fazla elektrik enerjisi üreten, en
7.

fazla demir-krom-bakır çıkarımı yapılan, en fazla büyükbaş hay-

Doğu Anadolu bilindiği üzere dağlık ve engebeli iken İç Anado-

vancılık yapılan bölgesidir. Ancak bölgede kış turizmi yapılabil-

lu daha düzdür. Bu durum iki bölge arasında; Tarım alanları, ula-

mesine rağmen akarsu turizmi (rafting) faaliyetlerinden elde edi-

şım, yağış miktarı vb. özelliklerin farklı olmasına yol açar. Ancak

len gelir miktarı oldukça düşüktür.

yer altı kaynakları, yer şekilleri ve yükselti ile ilgili değil, yer yapısı ile ilgilidir.

(Cevap C)

3.

GAP; Adıyaman, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsamaktadır.
(Cevap C)

4.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap D)

8.

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’de en geniş yüzölçüme sahip
olan bölgesidir. Kuzey–Güney yönde oldukça geniş alan kaplar. Bu yüzden bölge de enlem farkı fazladır. Bu durum üzerinde yer şekillerinin engebe ve yükseltisinin fazla olması rol oynamamıştır.
(Cevap E)

Grafiğin Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait olduğu sorudaki açıklamada verimiştir. Bu bölgede kış sıcaklıkları oldukça düşüktür.

9.

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki sert karasal iklim şartları tarım ürü-

Bu durum grafikten açıkça seçilmektedir. Grafik incelendiğinde

nü çaşitliliğini sınırlamıştır. Bölgede nüfusun dağılışı dengeli de-

sıcaklıkların kış mevsiminde 0°C’nin altına düştüğü görülür. Bu

ğildir. Ayrıca volkanik arazi geniş alan kaplar. Ancak Doğu Ana-

durum bölgede karlı ve donlu gün sayısının fazla olduğu anla-

dolu Bölgesi en çok yağışı sonbaharda değil, ilkbahar ve yaz

mına gelir.

mevsiminde alır.
(Cevap A)

5.

(Cevap D)

Depreme neden olan etken aktif fay hatlarının varlığıdır. Aktif fay

10.

hatları ise ancak genç yapılı arazilerde görülen, yer kabuğun-

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ortalama yükselti fazla olduğu
için;

daki çatlak, kırık yer yapılarıdır. Bu durum üzerinde ortalama

karla örtülü gün sayısı fazladır.

yükseltinin bir etkisi yoktur. Marmara ve Ege gibi yükseltinin az

donlu gün sayısı fazladır.

olduğu yerler de deprem görülebilir. Ayrıca bölgedeki yanardağların hiç biri aktif olmadığından bu durum üzerinde etkili değil-

yıllık sıcaklık farkı fazladır.

dir.

tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzundur.
(Cevap D)

(Cevap B)
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15.

Erzurum–Kars Bölümü’nde yükselti artışına bağlı olarak en faz-

Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüz ölçümü çok geniştir. Ancak bu

la yağış yaz mevsimine kaymıştır. Bu yüzden yaz mevsiminde

durum nüfus miktarının fazla olduğu anlamına gelmez. Bölge

yeşil kalan çayır örtüsü yaygındır. Bu durum büyükbaş mera

nüfus sayısı bakımından Türkiye’de son sırada yer alır. Bu du-

hayvancılığına olanak sağlamıştır. Ancak akarsu yatak eğimlerinin fazla olması, yağış rejiminin değil yer şekillerindeki yükselti ve engebenin bir sonucudur.
Nemin az olduğu yerlerde gece enerji kaybı fazladır. Yükselti arttıkça, denizden uzaklaştıkça nem azalır. Bu nedenle İç

KAPLAN AKADEMİ

11.

Test • 4

rum üzerinde yükseltinin fazla olmasına bağlı olarak; tarım, ulaşımın vb. faaliyetlerin geri kalması rol oynamıştır. Ancak çernezyom toprakları çok verimlidir. Bölgede bu toprak örtüsünün yaygın olmasının nüfus miktarının az olmasına neden olduğu söylenemez.
(Cevap C)

Anadolu Bölgesi’nde yer alan Sivas ve Doğu Anadolu’da yer
alan Erzurum’da gece enerji kaybı fazladır.
(Cevap E)

16.
12.

Türkiye’de maden rezervi ve çeşitliliği bakımından en zengin

Konya Bölümü’nün ülkemiz ekonomisine katkısı madencilik ala-

olan bölüm, Yukarı Fırat Bölümü’dür. Bu bölümde çok zengin

nında azdır. Tarım alanındaki katkısı ise en fazladır.

linyit yatakları vardır. Ayrıca demir, krom, bakır, çinko ve kurşun,
kaya tuzu bölümün önemli madenleridir.

(Cevap D)

13.

Her iki projede tarımda sulama problemini çözmeyi hedeflemektedir. Bu sorun çözüldükten sonra:
• Nüfusta artış olacaktır.

COĞRAFYA SORU BANKASI

(Cevap E)

• Ulaşım gelişecektir.

17.

Türkiye’de en çok;

• Tarımsal üretim verim ve gelir artacaktır.

Kayısı – Doğu Anadolu,

• Tarıma dayalı sanayi kuruluşları çoğalacaktır.

Mısır – Akdeniz

• Tarımsal nüfus artacaktır.

Fındık – Karadeniz

• Dışarıya göçler azalacaktır.

Buğday – İç Anadolu bölgelerinde yetiştirilir. Ancak Türkiye’de

• Nadas alanları azalacaktır.

pamuk üretiminde birinci olan bölge Ege değil, Güneydoğu Anadolu’dur.

• Mercimek, nohut, buğday gibi yaz kuraklığı isteyen tarım

(Cevap A)

ürünlerinin ekim alanı daralacaktır.
• Pamuk gibi sanayi ürünlerinin ekim alanı genişleyecektır.
• İstihdam alanları artacaktır.
Yer altı zenginliklerinin potansiyeli jeolojik yapı ile ilgilidir. Bu nedenle sulama projeleriyle bağlantı kurulamaz.

14.

Tablodaki veriler incelendiğinde; Erzurum ve Hakkari kentlerinde karla örtülü ve donlu geçen gün sayısının daha fazla olduğu
görülür. Buna göre söz konusu illerin yükseltisinin daha fazla ol-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

duğu söylenebilir.

18.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde seçenekler arasında en ön
plana çıkan ekonomik faaliyet tarımdır. GAP’ın büyük ölçüde tamamlanmasıyla ekonomik değeri yüksek olan tarım ürünleri ekilmeye başlanmış ve verim artışı sağlanmıştır. Bu durum, Türkiye ekonomisine bölgenin tarım alanındaki katkısını artırmıştır.

(Cevap B)

(Cevap A)
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8.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer şekilleri sade olduğu için,

Mogan ve Eymir gölleri İç Anadolu Bölgesi’nin Ankara kentin-

tarım alanları geniş ve makine kullanımı yaygındır. Yol yapım ma-

de yer alırlar. Alüvyal set gölleridir. Bu gölleri meydana getiren

liyetleri düşüktür. Ancak bölgede nüfusun dağılışının düzensiz

setler akarsu biriktirmesi ile oluşmuştur. Akarsu biriktirmesi ise

olması üzerinde yer şekillerinin sadeliği değil daha çok beşeri

ancak eğimin azaldığı geniş düzlüklerde gerçekleşir.

ekonomik faaliyetler rol oynamıştır.

(Cevap C)
(Cevap E)

2.

Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en yoğun nüfus9.

lanmış ve sanayisi en gelişmiş olan yeridir. Bu durum üzerinde
kentin ulaşım şartları, en önemli etkendir. Ancak doğal bitki ör-

ması, yağışların yetersiz ve düzensiz olması gibi şartlarla en faz-

tüsünün bölge genelinde pek farkı olmadığı için bu konuda bir

la İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, rüzgâr erozyonunun

rol oynadığı söylenemez.

etkili olduğu alanlarda görülür. Öncelikle Konya-Karapınar Yöresi’nde bu durum çok daha belirgindir. Bu nedenle burada

(Cevap C)
3.

Soruda bahsedilen kumul hareketleri, bitki örtüsünün seyrek ol-

ağaçlandırma çalışmalarına önem verilmiştir.

Türkiye’nin en az yağış alan bölgesi İç Anadolu’dur. (Konya Tuz

(Cevap C)

Gölü çevresi) Ancak Türkiye’nin en kurak bölgesi Güneydoğu
Anadolu’dur. Bu durum üzerinde bölgede Temmuz ayı sıcaklık
ortalamasının yüksek olmasına bağlı olarak buharlaşmanın şid-

10.

detli olması rol oynamıştır.

re, Güneydoğu Anadolu’nun bazı yerlerinde zeytin yetiştirilme(Cevap B)

4.

Zeytin; Akdeniz ikliminin karakteristik tarım ürünüdür. Buna gösi, Akdeniz ikliminin görüldüğünü kanıtlar.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaz kuraklığına uyum sağla-

(Cevap D)

mış olan tarım ürünleri yetiştirilir. Bunlardan başlıcaları; Antep
ge bu tarım ürünlerinin Türkiye üretiminde birinci sıradadır.
(Cevap E)
5.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bozkırların geniş yer kaplamasına bağlı olarak, küçükbaş hayvancılık, mera hayvancılığı
şeklinde yapılır.
Yükselti ve karasallık arttıkça sıcaklık farkı artar. Türkiye’de
sıcaklık farkının en fazla olduğu bölgeler İç Anadolu ve Do-

COĞRAFYA SORU BANKASI

fıstığı, mercimek (öellikle kırmızı mercimek) ve Pamuk’tur. Böl11.

Coğrafi bölge, doğal özellikleri ile beşeri ve ekonomik özellikleri bakımından benzerlik gösteren alanlardır. ülkemizde farklı coğrafi özelliklere sahip 7 bölge ve 21 bölüm bulunmaktadır. Bu
alanlar tespit edilirken; ülkemizin genel şekli, yeryüzünün hakim çizgileri, arazinin yapısı, iklimi, bitki örtüsü gibi doğal faktörlerle beraber nüfusun dağılışı, ekonomik faaliyetlerin çeşidi,
gibi beşeri şartlarda göz önünde tutulmuş, ancak coğrafi koordinatlara dikkat edilmemiştir. Örneğin; aynı enlem veya boylam

ğu Anadolu’dur. Sıcaklık farkının en az olduğu yer Karade-

çizgisi üzerinde farklı bölgeler bulunabilmektedir.

niz kıyılarıdır.

(Cevap A)

(Cevap C)
6.

Nüfus yoğunluğu hesaplanırken yüz ölçüm de dikkate alınır. Gü-

12.

neydoğu Anadolu Bölgesi, yüz ölçüm bakımından Türkiye’nin

lunduğu en önemli alanlar:

coğrafi bölgeleri arasında sonuncu sıradadır. Bu yüzden toplam
nüfus miktarı bakımından olmasa da nüfus yoğunluğu bakımın-

• petrol,

dan Marmara’dan sonra gelir.

• enerji,
(Cevap D)

7.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ülke ekonomisine katkıda bu-

• tarım ürünleri,
• endüstriyel faaliyetlerdir.

Fiziki faktörlerden kastedilen, iklim, yer şekilleri, akarsular, top-

Bölgenin el sanatlarına ait ürünlerdeki katkısı diğer alanlardan

rak örtüsü gibi doğal faktörlerdir. Beşeri faktörler ise, nüfus ve

daha azdır.

ekonomi (ulaşım-sanayi-turizm vb) gibi insandan kaynaklanan

(Cevap B)

faktörlerdir. 6 Haziran 1941 tarihinde toplanan ve 21 Haziran’a
kadar devam eden Birinci Türk Coğrafya Kongresi’nde oluşturulan komisyon tarafından ilk önce coğrafi bölgelerin ne gibi
13.

esaslara göre tespit edileceği hakkında genel bir fikir alışverişi

Güneydoğu Anadolu’da nüfusun dağılışını kontrol eden etken-

yapılmış, uzun süren görüşmeler sonucunda yedi coğrafi böl-

ler; su, sanayi, ulaşım gibi coğrafi faktörlerdir. Özellikle su kay-

ge tespit edilmiştir. Bu bölgeler tespit edilirken, Türkiye’nin ge-

naklarının olduğu yerler nüfusun da kümelendiği sahalardır. Ku-

nel şekli, yeryüzünün hakim çizgileri, arazinin yapısı, iklim-bitki

rak ve su bakımından fakir olan yerlerinde nüfus tenhadır. Bu

örtüsü gibi doğal faktörlerle beraber nüfusun dağılışı ekonomik

nedenle bölgede nüfusun düzenli dağıldığından bahsedeme-

faaliyetlerin çeşidi gibi beşeri şartlar da dikkate alınmıştır.

yiz.

(Cevap C)

(Cevap C)
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Test • 5

14.

17.

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Ancak dağların kıyıya göre uzanışları ve ortalama yükseltinin fazla olması so-

Yukarıdaki Haritada gösterilen İç Anadolu’nun doğusunda

nucunda denizelliğin etki alanı çok sınırlı kalmıştır. Bu yüzden

KAPLAN AKADEMİ

Yukarı
Kızılırmak
Bölümü

ülkemizde en geniş alanlarda karasal iklim şartları hüküm sürmektedir. Bu durum aynı zamanda Türkiye’nin Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara gibi kıyı bölgelerinin; kıyı ve iç kesimleri arasında iklim ve bitki örtüsü farkı yaşanmasına da yol açmıştır. Buna göre, İç Anadolu Bölgesi’nin kapladığı tüm alan içerisinde iklim-bitki örtüsü farkının daha az olduğunu söyleyebiliriz.

yer alan Yukarı Kızılırmak Bölümü’nün başlıca özellikleri;

(Cevap C)

İklimi karasaldır.
Bitki örtüsü bozkırdır.
Nüfus miktarı ve yoğunluğu azdır.
Arazi engebelidir.

18.

Sanayi, ticaret gelişmemiştir.

Ülkemizde dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte yaklaşık
120’den fazla doğal göl, 555 kadar da baraj gölü bulunmakta-

İklim serttir.

dır. Ancak Türkiye’de göllerin yoğun olarak bir arada toplandı-

Ulaşım imkânları gelişmemiştir.

ğı başlıca dört bölgenin bulunduğu söylenebilir. Bunlar;
(Cevap E)

• Güney Marmara; (Sapanca, İznik, Ulubat, Manyas Gölleri)
• Göller Yöresi; (Eğirdir, Burdur, Beyşehir ve Acıgöl)
• Tuz Gölü çevresi; (Akşehir-Eber Gölleri)

Türkiye’nin iç bölgelerinin az yağış alması;
Bozkır bitki örtüsünün görülmesine,
Küçükbaş hayvancılığın yaygınlığına,
Tahıl tarımının yapılmasına,
Toplu yerleşmelerin görülmesine,
Mekanik parçalanmanın çok olmasına neden olmuştur.

• Van Gölü çevresi; (Erçek, Nazik, Haçlı, Çıldır)

COĞRAFYA SORU BANKASI

15.

İç bölgelerimizdeki endüstri kuruluşlarının varlığında yağış azlı-

Menteşe Yöresi ise bu tür bölgelerden biri değildir.
(Cevap E)

19.

ğı etken bir faktör olmamıştır.

Verilen özellikler neden–sonuç ilişkisine göre değerlendirilirse
tahıl tarımının yaygın olması yağış miktarının az olmasına bağ-

(Cevap D)

lanabilir. Küçükbaş hayvancılığın yaygın olması doğal bitki örtüsünün bozkır oluşuna; bu da yağış miktarının az olmasına bağlanabilir. Ancak yağış miktarının da az olmasına neden olan ve
dolayısıyla diğerlerinin ortaya çıkmasındaki en temel etkenin

Bir mekan parçasının bölge özelliği taşıyabilmesi için o mekan-

bölgenin deniz etkisine kapalı olması gösterilebilir.

da belirli olaylar arasında benzerliğin ve karşılıklı ilişkilerin olma-

(Cevap A)

sı gerekir. Bu yüzden bölge tespiti yapılırken, ayıracağımız mekanın coğrafi birlik fikrini uyandıracak ortak özelliklerin neler olduğunu tespit etmek gerekir. Bu açıdan bakıldığında da coğrafi unsurların özelliklerinde de farklılık olduğu görülür. Bu yüzden
bir bölge sınırı oluşturmak istediğimizde sabit ve değişken unsurlar ortaya çıkar. Örneğin; bir yer daha önce Türkiye’deki seyrek nüfuslu yerlere dahil edilirken, orada bir ekonomik faaliye20.

tin canlanmasıyla yoğun nüfuslu bölgelere dahil edilebilir. Aynı
şekilde daha önce bir yer tarım bölgesi iken bir madenin keşfedilmesiyle maden bölgesine veya bir turizm faaliyetinin başlamasıyla turizm bölgesine dönüşebilir. Ancak bu durum yeryüzü
şekillerine, deprem veya iklim tipine göre yapılan bölge sınıflandırmasında görülmez. Örneğin; Doğu Anadolu Bölgesi geneli
sürekli dağlık bölge ve deprem olasılığı yüksek olan bölge sı-

KAPLAN AKADEMİ

16.

nırlarına dahil edilecektir.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yükselti ve engebe tarım alanlarını
daraltmıştır. Bu da tarımsal nüfus yoğunluğunun yüksek olmasına neden olur. Ancak I. dereceden deprem alanı olması yer
şekilleri değil, yer yapısı ile yani fay hatlarının varlığı ile ilgilidir.
Aynı zamanda maden rezervi ve çeşitliliğinin de yer şekilleri ve
yükselti ile ilgisi yoktur. Fakat akarsuların, engebe ve yükseltiden dolayı akış hızları ve dolayısıyla enerji potansiyelleri yüksek
olur.

(Cevap B)

(Cevap C)
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1.

Test • 6
6.

Ege Bölgesi’nin doğusunda yer alan bölümün ekonomisinde

Yıllık sıcaklık farklarının en fazla olduğu bölgemiz Doğu Anado-

turfanda sebzeciliğin yeri en azdır. Bunun sebebi bölümde kış-

lu’dur. Buna göre seçeneklerde bu bölgemize ait bir bölüm ara-

ların soğuk geçmesidir.

mak gerekir. Bu durumda Yukarı–Murat Van Bölümü doğru yanıtı teşkil eder.

(Cevap E)

(Cevap E)

2.

Ege Bölgesi, zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir üretimlerinde ülkemizde ilk sırada yer alır.
Ege Bölgesi Türkiye toplam pamuk üretiminde Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nden sonra 2. sırada yer alır. Bu duruma
neden olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde GAP ile birlikte sulanabilir tarım alanlarının artması ve buna bağlı olarak pamuk gibi tarım ürünlerinin bölgedeki ekim alanlarının
artmasıdır.
(Cevap D)
7.

Doğu Karadeniz ve Hakkâri bölümlerinin ortak özellikleri için;
Yükseltileri ve eğimleri fazla olduğu için akarsuların akış hızları
fazladır. Ekonomik faaliyetlerdeki yeterli ve gerekli olan gelişim

Doğu Anadolu Bölgesi, ülkemizde maden çeşitliliği ve rezervinin en fazla olduğu bölgedir. Bu durumun oluşumundaki etken
jeolojik yapıdır. Her jeolojik döneme ait maden türlerinin ayrı olması nedeniyle, birden fazla jeolojik zamana ait arazi parçasına
ya da oluşuma sahip yerlerdeki maden çeşitliliği daha fazla olmaktadır.
(Cevap A)

4.

sağlanamadığından (sanayi azlığı, ulaşım güçlüğü vs.. gibi etkenler) bölümlerde işsizlik fazladır. Bu durum göçe neden ol-

COĞRAFYA SORU BANKASI

3.

maktadır.
Öncüllerde “yayla ve dağ turizminin gelişmiş” olması yalnızca
Doğu Karadeniz Bölümü için, “tarımsal ürün çeşidinin az olması” ise Hakkâri Bölümü için doğrudur.
Bu durumda l ve lV nolu öncüller ortak özellikleri oluşturur.
(Cevap C)

Ülkemizde elektrik enerjisi elde etmek amacıyla kurulan hidroelektrik santrallerinin en büyükleri Atatürk, Keban, Karakaya gibi barajlardır. Bu santrallerimiz bölgenin enerji üretmeye elve-

8.

rişli potansiyelinin en fazla olması nedeniyle Doğu Anadolu Böl-

İç Anadolu’nun doğusunda yer alan ve Sivas ilini içine alan Yukarı Kızılırmak Bölümü’nün özellikleri arasında;

gesi’nde kaynakları olan akarsular üzerinde yer alır.

• Kışları soğuk ve yağışlıdır.

(Cevap B)

• Bitki örtüsü bozkırdır.
• Kentleşme azdır.
• Yükseltisi fazladır.

5.

Doğu Anadolu’da hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek

• Nüfusu azdır.

olmasında;

• Ulaşım gelişmemiştir.

• eğimin fazla olması,

• Dışarıya göç verir.

• akarsu ağının sık ve geniş olması,

• Sanayi, ticaret, turizm ve tarım gibi ekonomik etkinlikler fazla gelişmemiştir.

• akarsuların taşıdığı su miktarının fazla olması,

• Bozkırların geniş yer kaplamasına bağlı olarak küçükbaş

• vadiler boyunca boğazların bulunması gibi etkenler sayıla-

hayvancılık gelişmiştir.

bilir.
Akarsu rejimlerinin düzensiz olması iklimin sonucu olup enerji

Buna göre, bölüm için önemli kavşakların bulunması özelliği

potansiyelini etkilemez.

yoktur.
(Cevap A)

(Cevap A)
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Çatalhöyük (Konya), Gordion (Ankara), Göreme (Nevşehir), Kül-

güçlüğü, nüfus miktarının az olması gibi nedenlere bağlı olarak

tepe (Kayseri) İç Anadolu’da yer alır.

daha az gelişen bölüm Yukarı Kızılırmak Bölümü’dür.

Perge (Antalya) Akdeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır.

(Cevap A)

10.

12.

Seçenekte verilen bölümler arasında; engebe, sert iklim, ulaşım

KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 6

(Cevap D)

İç Anadolu Bölgesi’nde görülen iklim tipi karasal iklimdir.
13.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kurulan Atatürk Barajı ülkeları gelişmiş, su sporları yapılmaya başlanmış, iç balıkçılık yay-

Sonbahar

Yaz

İlkbahar

Kış

mizin en büyük barajıdır. Bu barajın kurulması ile sulama imkângınlaşmış, eğitim ve kültür alışverişi artmıştır.
Küçükbaş hayvancılık yağışın yeterli olmadığı bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu yerlerde daha fazladır. Su imkânlarının faz-

Grafikte de görüldüğü gibi bölge en fazla yağışını ilkbaharda

lalaştığı yerlerde hayvancılık faaliyetleri büyükbaş hayvancılık

alır. Bu mevsimde oluşan yağışlar çoğunlukla konveksiyoneldir.

yönünde gelişme gösterir.

Yıllık toplam yağış miktarı 350-400 mm’dir. Ülkemizin en az yarinden yani yer şekillerinden kaynaklanır. Yağış miktarı az olduğu için nemliliği düşüktür. Nemin az olması bölgede yaz ve kış
mevsimi arasında sıcaklık farkının fazla olmasına neden olmuştur.
(Cevap C)

(Cevap B)
COĞRAFYA SORU BANKASI

ğış alan bölgesidir. Bu durum etrafını çevreleyen dağ sistemle-

14.

Ülkemizde petrolün en çok çıkarıldığı bölge Güneydoğu Anadolu’dur. Ayrıca bölgeden geçen Fırat ve Dicle Nehirlerinin üzerinde oldukça önemli düzeyde elektrik üretme kapasitesine sahip barajlar kuruludur. Bu nedenle bölgenin ülkemiz ekonomisine petrol ve su gücü enerji türlerinde katkısı önemli bir yere
sahiptir.

Grafikte şeker pancarının en fazla üretildiği bölge sorulmakta-

(Cevap B)

dır. Şeker pancarı üretiminde ilk sırada gelen bölgemiz İç Anadolu Bölgesi’dir.
Türkiye’de bölgelere göre şeker pancarı üretim oranları:
(%)
60

15.

50

Haritada görüldüğü gibi Doğu Anadolu’nun batısında yer alan
Yukarı Fırat Bölümü’nde iklimin diğer bölümlere göre daha el-

40

verişli olması tarım ürünü çeşidini etkilemiştir.

30

KAPLAN AKADEMİ

20

Marmara

Güneydoğu
Anadolu

Akdeniz

Ege

Doğu Anadolu

0

Karadeniz

10
İç Anadolu

11.

Bölgeler

Yukarı Fırat
Bölümü

Bölümde iklimin elverişli olmasında ortalama yükseltisinin diğer
bölümlere göre daha az olması etkili olmuştur.

(Cevap D)

(Cevap A)

262

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ (İÇ BÖLGELER)
16.

Test • 61

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, Kars’ın Arpaçay ilçesi yakınında bulunan Ani Ören Yeri, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 15 Temmuz 2016’da UNESCO
Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. İlk yerleşimin milattan önce
3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri,
Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani, bölgeye çok sayıda turist çekmektedir.
Cevap D

17.

Haritada dağılışı gösterilen toprak türü kestane renkli step toprağıdır. Bu toprak örtüsünün organik madde bakımından zengin olduğu söylenemez. Ayrıca yıkanmanın az olmasına bağlı
olarak bu tür topraklarda tuz ve kireç oranı fazladır.

18.

Ülkemizde çığ olayında etkili olan başlıca etmenler yer şekilleri, iklim ve bitki örtüsüdür. Eğimin ve kar yağışının fazla olduğu,
bitki örtüsünden yoksun yamaçlarda çığ olayı daha fazladır. Türkiye’de çığ olaylarına daha çok Doğu Anadolu’da rastlanır. Bit-

COĞRAFYA SORU BANKASI

Cevap E

lis, Bingöl, Tunceli, Malatya ve Erzincan çığ olaylarının en çok
görüldüğü yerlerdir. Buna göre kıyı kesimlerde çığ riskinin fazla olduğu söylenemez.
Cevap C

19.

Doğu Anadolu Bölgesi Volkanları: Van Gölü’nün kuzeyindeki bir
fay hattı üzerinde yer almıştır. Türkiye’nin en yüksek dağı olan
Ağrı dağı bu dağ sırasının kuzeydoğu ucunda yer alır. Ağrı Dağı: 1203km2’lik alan içersinde kuruludur. İki kütle halindedir. Küçük Ağrı 3896cm yük. Büyük Ağrı ise 5137m yüksekliğe sahiptir. Tendürek Dağı: Yüksekliği 3533 m’dir Çaldıran ilk Doğu beyazıt arasında bulunur. Süphan dağı: Yüksekliği 4058 m’dir (Bitlis) Nemrut Dağı: Bitlis de yer alır. Van gölü varlığını bu dağa
borçludur. Nemrut Dağı şimdiki görünümünü son volkanik patlama ve çökmeden sonra kazanmıştır. Son patlama sonucunda
dağın tepe noktası yok olmuş ve krater olmuştur. Birkaç kraterin birleşmesiyle kalderalar oluşmuştur. Ayrıca Kargapazarı, Dumlu ve Bingöl dağları volkanik yapılı dağlardır. Ancak Kayseri şehrinde yer alan Erciyes volkanı İç Anadolu Bölgesi’ndedir.
Cevap B
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