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65.  
 

 I 
 II 

1 5
20

2 0 1 5 1 0 
1 0

 

Şekilde coğrafi koordinatlarõ gösterilen I ve II 
numaralõ bölgelerle ilgili aşağõdaki yargõlardan 
hangisi yanlõştõr? 

A) Gerçek yüzölçümleri birbirine eşittir. 

B) Oğlak Dönencesi ile ekvator arasõnda yer 
alõrlar. 

C) İkisinin de doğusu ile batõsõ arasõnda zaman 
farkõ 20 dakikadõr. 

D) Başlangõç meridyeninin batõsõnda yer alõrlar. 

E) İkisine de güneş õşõnlarõ yõlda iki kez dik gelir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Aşağõdakilerden hangisinde enlemin etkili olduğu 
savunulamaz? 

A) İç Anadolu Bölgesi�nde kuzey sektörlü rüzgârla-
rõn sõcaklõğõ düşürmesi 

B) Antalya�da deniz turizmi mevsiminin Samsun�da-
kinden önce başlamasõ 

C) Ege Bölgesi�nden İç Anadolu Bölgesi�ne doğru 
sõcaklõğõn düşmesi 

D) Akdeniz Bölgesi�nden Marmara Bölgesi�ne doğ-
ru maki üst sõnõrõnõn alçalmasõ 

E) Yaz mevsiminde, Karadeniz Bölgesi�nde gün-
düz sürelerinin Akdeniz Bölgesi�ndekinden uzun 
olmasõ 

 

 

 

67. Bir haritada yer alan 

I. bir yolun eğimi, 

II. bir ilin izdüşümsel alanõ, 

III. bir akarsuyun uzunluğu 

niceliklerinden hangileri haritanõn ölçeğinden 
yararlanõlarak hesaplanabilir? 

A) Yalnõz I  B) Yalnõz II C) Yalnõz III 

 D) I ve II  E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Yeryüzünden yükseldikçe, sõcaklõk her 100 metrede 
0,5 ºC azalõr. Deniz seviyesine indirgenmiş sõcaklõklar 
bu ilkeden yararlanõlarak hesaplanõr. 

Aşağõdaki tabloda, beş merkezin aynõ gün ve saatteki 
gerçek sõcaklõklarõ ile deniz seviyesine indirgenmiş 
sõcaklõklarõ verilmiştir. 

Merkez Gerçek 
sõcaklõk (ºC) 

İndirgenmiş 
sõcaklõk (ºC)

I  -10  -5 
II  -5  5 
III  0  8 
IV  5  12 
V  6  12 

Tablodaki bilgilere göre, bu merkezlerden hangi-
sinin yükseltisi en fazladõr? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 
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69. Afrika Kõtasõ�nõn hem kuzeyinde hem de güneyin-
de, Akdeniz iklimi görülen yerlerin olmasõ aşağõ-
dakilerden hangisine bağlanabilir? 

A) Ortalama yükseltisinin fazla olmasõna 

B) Her iki yarõmkürede, orta kuşakta topraklarõnõn 
bulunmasõna 

C) Akarsu havzalarõnõn geniş olmasõna 

D) Okyanus kõyõlarõnda hem sõcak hem de soğuk 
su akõntõlarõnõn etkili olmasõna 

E) Kõyõlarõnda girinti ve çõkõntõlarõn az olmasõna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Yeryüzünde, genel hava dolaşõmõnõn yanõ sõra, yerel 
basõnç koşullarõndaki değişmelere bağlõ olarak gün 
içinde kara ile deniz, dağ ile vadi arasõnda yerel rüz-
gârlar da eser. 

Buna göre, yerel rüzgârlarla ilgili olarak aşağõda-
kilerden hangisi söylenemez? 

A) Esiş sürelerinin genellikle kõsa olduğu 

B) Etki alanlarõnõn dar olduğu 

C) Gün içerisinde esiş yönlerinin değişebileceği 

D) Gün içerisinde sõcaklõk değişikliğine yol açtõklarõ 

E) İklim özelliklerinin oluşmasõnda ana etken ol-
duklarõ 

 

 

 

 

 

 

71. Günlük sõcaklõk farkõnõn fazlalõğõ ve donma - çözülme 
olaylarõnõn sõklõğõ mekanik çözülmeyi hõzlandõrõr. 

Buna göre, aşağõdaki yerlerin hangisinde meka-
nik çözülmenin en az olmasõ beklenir? 

A) Ekvatoral ormanlar 

B) Çöller 

C) Kutup altõ bölgeler 

D) Dağlarõn yüksek kesimleri 

E) Orta kuşak karalarõnõn iç kesimleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. Bir akarsuyun ağzõnda delta bulunmasõ, bu akar-
suyla ilgili olarak aşağõdakilerden hangisinin gös-
tergesi olamaz? 

A) Su toplama havzasõnda erozyonun şiddetli 
olduğunun 

B) Yatağõ boyunca, çözünebilen kayaçlarõn yaygõn 
olduğunun 

C) Denize döküldüğü yerde akõntõlarõn zayõf oldu-
ğunun 

D) Denize döküldüğü yerde deniz derinliğinin az 
olduğunun 

E) Taşõma gücünün fazla olduğunun  
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73. Bir ülkenin birbirini izleyen yõllardaki kõrsal ve 
kentsel nüfusunu gösteren bir grafiğe bakõlarak, 
bu ülkenin nüfusuyla ilgili aşağõdaki bilgilerden 
hangisine ulaşõlamaz? 

A) Kõrsal nüfusun kentsel nüfusa oranõ 

B) Verilen yõllarda, kentsel nüfusun artõp artmadõğõ 

C) Verilen yõllarda, kõrsal nüfustaki değişme hõzõ 

D) Verilen yõllarda, kõrsal nüfusta dalgalanma olup 
olmadõğõ  

E) Kentsel nüfusta, kõrsal kesimden gelen göçün 
payõ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.  
GÖZLEM: Dağlarda yükseklik arttõkça sõcaklõk ve 

nem miktarõ azalõr. 

SONUÇ: Dağlarõn yüksek kesimlerinde, yaşam ko-
şullarõ alçak kesimlerdekine göre daha el-
verişsizdir. 

 
I 

II 
III 

IV
V 

 

Haritada gösterilen dağlar üzerinde numaralan-
mõş yerlerin hangisinde yaşam koşullarõ, yukarõ-
daki sonuç yargõsõnõn aksine, 2000 metre dolayõn-
da, çevresindeki daha düşük yükseltilerdekine 
göre daha elverişlidir? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

 

75. Herhangi bir bölgede tarõm ve hayvancõlõkla geçinen 
nüfusun o bölgedeki tarõm alanlarõnõn yüzölçümüne 
bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna tarõmsal 
nüfus yoğunluğu denir. 

 I

II

III

IV 

V 

 

Buna göre, yukarõdaki haritada numaralanmõş 
yerlerin hangisinde tarõm alanlarõ dar; ancak ta-
rõmsal nüfus yoğunluğu fazladõr? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. Türkiye�de tarõmda görülen aşağõdaki gelişmeler-
den hangisi, sulanabilen alanlarõn genişletilme-
sine bağlõ değildir? 

A) Ürüne uygun gübre kullanõmõnõn yaygõnlaşmasõ  

B) Birim alandan elde edilen ürün miktarõnõn art-
masõ 

C) Yõlda birden fazla ürün alõnan tarõm alanlarõnõn 
genişlemesi 

D) Nadasa ayrõlan topraklarõn azalmasõ 

E) Sebze ve endüstri bitkileri üretiminin yaygõnlaş-
masõ 
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77. Aşağõdaki grafikte Türkiye�de 1990 � 1995 yõllarõ ara-
sõnda üretilen buğday, arpa ve mõsõr miktarlarõ göste-
rilmiştir. 
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Aşağõdakilerden hangisi bu grafikten ulaşõlabile-
cek bilgilerden biri değildir? 

A) Verilen yõllardaki toplam mõsõr üretimi, bir yõllõk 
buğday üretiminden azdõr. 

B) Üç ürünün de en fazla üretildiği yõl 1993�tür. 

C) Her yõl, buğday üretimi arpa üretiminin iki katõn-
dan fazladõr. 

D) Birim alanda en fazla üretim buğdaydan elde 
edilmektedir. 

E) Her yõl, arpa ve mõsõr üretimlerinin toplamõ buğ-
day üretiminden azdõr. 

 

78. Aşağõdaki tabloda Türkiye�de 1991 � 1995 yõllarõ ara-
sõnda dört hayvan türündeki hayvan sayõlarõ (bin adet) 
verilmiştir. 

 1991 1992 1993 1994 1995 

Sõğõr 12 000 11 950 11 910 11 900 11 850 

Manda 370 350 320 300 250 

Koyun 40 500 39 500 37 500 35 600 34 000 

Keçi 10 800 10 500 10 150 9 600 9 100 

Yalnõzca tablodaki bilgilere dayanarak aşağõdaki 
yargõlardan hangisine ulaşõlabilir? 

A) Sõğõr sayõsõnda bir önceki yõla göre azalmanõn 
en çok olduğu yõl 1993�tür. 

B) Manda sayõsõ 1991 yõlõna göre 1995 yõlõnda     
% 50 azalmõştõr. 

C) Verilen yõllarda, dört türün tümünde hayvan 
sayõlarõ sürekli azalmõştõr. 

D) Bazõ yõllar, keçi sayõsõ sõğõr sayõsõyla aynõdõr. 

E) 1992 ile 1993 yõllarõ arasõnda, keçi sayõsõndaki 
azalma koyun sayõsõndakinden fazladõr. 

79. Her tür ulaşõm olanağõ bulunan bir ülkede demir 
cevheri, kömür gibi madenlerin dõşalõm ve dõşsa-
tõmõnda yararlanõlan,  

I. demiryolu, 

II. karayolu, 

III. denizyolu 

taşõmacõlõklarõ, aşağõdakilerin hangisinde taşõma 
maliyeti en yüksek olandan en düşük olana doğru 
sõralanmõştõr? 

A) I, II, III  B) I, III, II C) II, I, III 

 D) II, III, I E) III, I, II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. Türkiye�nin dõşalõmõnõn giderek büyümesine karşõn, 
dõşsatõmõ istenilen düzeye henüz ulaşamamõştõr. 

Dõş ticaretin sürekli açõk vermesinde aşağõdaki-
lerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? 

A) Dõş pazarlarda rekabet güçlüklerinin yaşanmasõ 

B) Dõşsatõmda tarõm ürünlerinin payõnõn fazla ol-
masõ 

C) Üretimdeki artõşõn nüfus artõş hõzõndan düşük ol-
masõ 

D) Bazõ sanayi ürünleri için yapõlan dõş ödemelerin 
dõşsatõm gelirinden yüksek olmasõ 

E) Transit taşõmacõlõğõn gelişmiş olmasõ 

 

 

 

 

 


