
ÖRNEK 1 :

Orta kuflak okyanus iklimi her mevsimi ya¤›fll›
olan, yaz›n afl›r› s›caklar›n, k›fl›n afl›r› so¤uklar›n
görülmedi¤i bir iklim tipidir.

Buna göre, Türkiye’nin afla¤›daki co¤rafi bö-
lümlerinden hangisinin k›y› kesiminde görü-
len iklim tipi orta kuflak okyanus iklimine ben-
zer özellikler gösterir?

A) Antalya Bölümü

B) Ergene Bölümü

C) Ege Bölümü

D) Adana Bölümü

E) Do¤u Karadeniz Bölümü

(ÖSS 2001)

Çözüm:

Okyanus iklimi her mevsim ya¤›fll›d›r. Do¤u Kara-
deniz Bölümünün k›y› kesimleri de her mevsim ya-
¤›fll›d›r. Bu nedenle Do¤u Karadeniz Bölümünün
k›y› kesiminde görülen iklim Orta Kuflak Okyanus
iklimine benzer özellikler gösterir.

Yan›t: E

ÖRNEK 2 :

Temmuz ay› bafl›nda ‹zmir’den Kars’a giden bir
kifli, ‹zmir’de tamamlanm›fl olan bu¤day hasad›-
n›n Kars’ta yeni bafllamakta oldu¤unu görmüfltür.

Bu gözleme dayanarak, Türkiye’nin do¤usu
ve bat›s› ile ilgili afla¤›daki yorumlardan han-
gisi yap›labilir?

A) S›cakl›k do¤uda daha düflüktür.

B) Ekim alanlar› do¤uda daha genifltir.

C) Makineli tar›m do¤uda daha azd›r.

D) Kurak mevsim do¤uda daha k›sad›r.

E) Sulu tar›m do¤uda daha azd›r.

(ÖSS 2000)

Çözüm:

Türkiye’nin hemen her yerinde yetifltirilen bu¤day
s›cakl›klar› farklar› nedeniyle farkl› zamanlarda
hasat edilir. ‹zmir ile Kars aras›nda denizden
uzakl›k ve yükselti farkl›l›klar› nedeniyle belirgin
s›cakl›k farkl›l›¤› vard›r. Kars’a yaz ‹zmir’den çok
geç gelir ve daha k›sa sürer.

Yan›t: A
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ÖRNEK 3 :

Don olay› çok az görülen ve yaz kurakl›¤› ol-
mayan yerlerde yetiflebilen bir bitki, yukar›da-
ki haritada numaralarla gösterilen alanlar›n
hangilerinde yetifltirilebilir?

A) I ve II                 B) I ve V              C) II ve III

D) III ve IV            E) IV ve V

(ÖSS 2001)

Çözüm:

Do¤u ve Bat› Karadeniz’de, Karadeniz ikliminin
egemen oldu¤u yerlerde k›fllar ›l›k geçer ve her
mevsim ya¤›fll›d›r.

II ve III numaral› bölümlerde Karadeniz iklimi gö-
rülür.

Yan›t: C

ÖRNEK 4 :

Afla¤›daki haritada gösterilen M noktas›nda y›ll›k
s›cakl›k ortalamas› 17°C, N noktas›nda 9°C, P
noktas›nda 18°C, R noktas›nda 15°C’dir.

Bu noktalardan M ile N, P ile R aras›ndaki y›l-
l›k ortalama s›cakl›k fark›n› oluflturan bafll›ca
etkenler afla¤›dakilerin hangisinde birlikte ve-
rilmifltir?

   M - N       P - R

A)  Bak› Enlem

B)  Bitki örtüsü Yükselti

C)  Yükselti Enlem

D)  Yükselti Bak›

E)  Enlem Bitki örtüsü

(ÖSS 1999)

Çözüm:

P de, R de deniz k›y›s›ndad›r ve P, R’den daha s›-
cakt›r. Bunun nedeni Ekvator’a uzakl›k fark› yani
enlemdir.

M ile N ayn› enlemde olmas›na karfl›n aralar›nda
çok belirgin bir s›cakl›k fark› vard›r. M deniz k›y›-
s›ndad›r yüksekli¤i 0 m civar›ndad›r. N ise da¤l›k
bir bölgededir. Yani yükseltisi fazlad›r.

Yan›t: C
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ÖRNEK 5 :

Yükseltinin s›cakl›k üzerindeki etkisinin göz
önüne al›nmad›¤›, deniz düzeyine indirgenmifl
bir izoterm haritas›nda afla¤›dakilerin hangi-
sinde enleme ba¤l› bölge içi s›cakl›k fark›n›n
di¤erlerinden daha fazla olmas› beklenir?

A) Karadeniz Bölgesi

B) Marmara Bölgesi

C) Do¤u Anadolu Bölgesi

D) Akdeniz Bölgesi

E) Güneydo¤u Anadolu Bölgesi

(ÖSS 2000)

Çözüm:

Deniz seviyesine indirgenmifl s›cakl›klar› gösteren
izoterm haritas›nda her yerin 0 m yükseltide oldu-
¤u varsay›l›r. Böylelikle yükseltinin s›cakl›¤a olan
etkisi ortadan kald›r›lm›flt›r.

Enlemin s›cakl›¤a etkisine göre “Ekvator”dan ku-
tuplara gidildikçe s›cakl›k azal›r.

Türkiye’nin her yerinde yükseltinin 0 m oldu¤u
varsay›l›rsa kuzeyi ile güneyi aras›nda enlem de-
recesi fark› en fazla olan bölgemizde enleme ba¤-
l› olarak bölge içi s›cakl›k fark› en fazla olur.

Seçeneklerde verilen co¤rafi bölgelerimizden ku-
zeyi ile güneyi aras›nda enlem derecesi fark› en
fazla olan› Do¤u Anadolu Bölgesi’dir.

Yan›t: C

ÖRNEK 6 :

Göl sular›n›n kaplad›¤› alan y›l içinde de¤ifliklik
gösterir. Bunda göl çana¤›n›n derinli¤i, buharlafl-
ma oran›, gölü besleyen akarsular›n getirdi¤i su
miktar› etkilidir.

Buna göre, bulunduklar› yörelerin do¤al ko-
flullar› da göz önüne al›nd›¤›nda afla¤›daki göl-
lerden hangisinde, sular›n kaplad›¤› alan›n yaz
ve k›fl mevsimleri aras›nda en çok de¤iflme
göstermesi beklenir?

A) Beyflehir Gölü B) Van Gölü

C) Tuz Gölü D) ‹znik Gölü

E) Burdur Gölü

(ÖSS 2001)

Çözüm:

Türkiye’de y›ll›k ya¤›fl toplam›n›n en az oldu¤u
bölge ‹ç Anadolu’dur. Özellikle Konya Bölümü’nde
yaz mevsiminde s›cakl›k, kurakl›k ve buharlaflma
fazlad›r.

Bu yüzden Tuz Gölü’nün kaplad›¤› alan k›fl›n be-
lirgin flekilde artarken yaz›n da azal›r.

Yan›t: C
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ÖRNEK 7 :

Türikye’deki do¤al bitki örtüsü da¤›l›fl›n› gös-
teren bir haritadan, afla¤›dakilerden hangisiy-
le ilgili bilgi edinilebilir?

A) Nüfus yo¤unlu¤uyla

B) Hayvanc›l›kta uygulanan yöntemlerle

C) Akarsu havzalar›n›n geniflli¤iyle

D) ‹klim tipleriyle

E) Ulafl›m olanaklar›yla

(ÖSS 2001)

Çözüm:

Bir bölgenin iklim özelli¤ini, en iyi o bölgenin do¤al
bitki örtüsü yans›t›r. Türkiye’deki do¤al bitki örtüsü
da¤›l›fl›n› gösteren bir haritadan iklim tipleri ile bil-
gi edinilebilir.

Yan›t: D

ÖRNEK 8 :

Bir bölgedeki ya¤›fl düzeninde meydana gele-
cek uzun süreli de¤ifliklik, o bölgede afla¤›da-
kilerin hangisini etkilemez?

A) Tar›m ürünleri çeflitlili¤i

B) Jeolojik yap›

C) Do¤al bitki örtüsü

D) Mera hayvanc›l›¤›

E) Erozyon fliddeti

(ÖSS 1999)

Çözüm:

Bir yerin jeolojik yap›s› orada yerin özelliklerini
gösterir.
Ya¤›fl düzeninde oluflacak de¤ifliklik yer yap›s›n›
etkilemez.

Yan›t: B
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ÖRNEK 9 :

Ekvatordan kutuplara gidildikçe iklim farkl›l›klar›
ortaya ç›kar.

Bu farkl›l›¤›n ülkemizde bat›dan do¤uya gidil-
dikçe daha belirgin görülmesi afla¤›dakiler-
den hangisiyle aç›klanabilir?

A) Enlemle

B) Yükseltiyle

C) Bak› durumuyla

D) Toprak türüyle

E) Da¤lar›n uzan›fl do¤rultusuyla

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Bir bölge veya ülkede yükselti farkl›l›klar› ne kadar
fazlaysa iklim çeflitlili¤i de o denli fazlad›r.
Türkiye’de genel olarak bat›dan do¤uya do¤ru gi-
dildikçe yükseltinin artmas› iklim çeflitlili¤ini art›r-
m›flt›r.

Yan›t: B

ÖRNEK 10 :

Toprak oluflumunu geciktiren etkenlerden biri de
kimyasal çözülmenin yetersizli¤idir.

Buna göre, haritada iflaretli yörelerin hangisin-
de bu sebebe ba¤l› olarak toprak oluflumunun
gecikti¤i söylenemez?

A) I B) II C) III

D) IV E) V

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Kimyasal çözülme nem ve ya¤›fllar›n fazla oldu¤u
yerlerde kayalar›n suda eriyip toprak oluflmas›d›r.
IV numaral› bölümde nem ve ya¤›fllar fazla oldu-
¤undan kimyasal çözülme fazlad›r. Di¤erleri kara-
sal iklimin egemen oldu¤u, nem ve ya¤›fllar›n az
oldu¤u yörelerdir.

Yan›t: D

I
II

III
IV

V
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ÖRNEK 11 :

Akdeniz bölgesinde 1000 m’den itibaren baflla-
yan karaçam ormanlar› Ege bölgesinde 800 m,
Marmara bölgesinde ise 400 m’den sonra görül-
mektedir.

Bu durumun temel nedeni afla¤›dakilerden
hangisidir?

A) Toprak türlerinin de¤iflmesi

B) Karasall›¤›n artmas›

C) S›cakl›¤›n azalmas›

D) Yerflekillerinin farkl›l›k göstermesi

E) Nemlili¤in azalmas›

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Akdeniz ikliminin egemen oldu¤u yerlerde yaz s›-
cakl›¤›n›n yüksek olmas› orman yetiflmesine en-
gel olmaktad›r. Bu yüzden do¤al bitki örtüsü k›sa
boylu a¤açc›klar olan makilerdir.
Yükselti art›fl› s›cakl›¤› düflürdü¤ünden belli bir
yükseltiden sonra orman yetiflmektedir.
Akdeniz k›y›lar› Ege’den, Ege k›y›lar› Marmara k›-
y›lar›ndan s›cak oldu¤u için karaçam ormanlar›n›n
yetiflti¤i yükselti basamaklar› bu flekilde de¤ifl-
mektedir.

Yan›t: C

ÖRNEK 12 :

Haritada taral› olarak gösterilen yörelerden
hangisinin do¤al bitki örtüsü bozk›r olamaz?

A) V B) IV C) III

D) II E) I

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Bozk›r karasal iklimin bitki örtüsüdür.
I, II, III ve IV numaral› yörelerde karasal iklim ege-
mendir.
V numaral› yörede ise Karadeniz iklimi egemendir
ve do¤al bitki örtüsü ormand›r.

Yan›t: A

I

II
III

IV

V
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ÖRNEK 13 :

Marmara Bölgesi’nde maki, step ve kar›fl›k or-
man gibi farkl› bitki türlerinin bulunmas› böl-
genin hangi özelli¤iyle aç›klanabilir?

A) Yüzölçümünün küçük olmas›yla

B) ‹kliminin çeflitli olmas›yla

C) Yerflekillerinin sadeli¤iyle

D) Yükseltinin az olmas›yla

E) Jeolojik yap›s›yla

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

B‹r yerde ne denli fazla iklim çeflidi görülürse, do-
¤al bitki örtüsü de o denli çeflitli olur. Güney Mar-
mara’da Akdeniz, Ergene Bölümü’nde karasal ve
Karadeniz iklimi görülür. Yani Marmara Bölge-
si’nde iklim çeflitlili¤i fazlad›r.

Yan›t: B

ÖRNEK 14 :

Karadeniz iklim tipi ile ilgili afla¤›daki yarg›lar-
dan yanl›fl olan› hangisidir?

A) Ya¤›fl maksimumlar› sonbahardad›r.

B) Girinti - ç›k›nt› azl›¤› nedeniyle deniz etkisi içe-
rilere kadar sokulur.

C) Ya¤›fllar bütün y›la da¤›lm›flt›r.

D) K›y›ya paralel uzanan da¤lar ya¤›fl› art›rm›flt›r.

E) Ülkemizin en fazla ya¤›fl alan iklim tipidir.

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Karadeniz iklimi yazlar› s›cak, k›fllar› ›l›k geçen
her mevsim ya¤›fll› olan en fazla ya¤›fllar›n sonba-
harda düfltü¤ü bir iklim tipidir.
Oluflumunda k›y›ya paralel uzanan da¤lar›n da et-
kisi vard›r. Deniz üzerinden gelen nemli hava küt-
leleri bu da¤lar boyunca yükselerek denize bakan
yamaçlara bol ya¤›fl b›rak›r.
K›y›ya paralel uzanan da¤lar bu iklimin iç kesimle-
re fazla sokulmas›n› önler.

Yan›t: B
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ÖRNEK 15 :

Afla¤›dakilerden hangisi Türkiye’de “kara ve
denize göre konum” farkl›l›¤›ndan kaynaklanan
bir durum de¤ildir?

A) K›y› bölgelerin iç bölgelerden nemli olmas›

B) Tar›m ürünlerindeki çeflitlili¤in, iç bölgelerde
az olmas›

C) K›fllar›n ‹zmir’de ›l›k, Ankara’da so¤uk geçme-
si

D) Akdeniz Bölgesi’nin s›cakl›k ortalamalar›n›n
Karadeniz Bölgesi’nden yüksek olmas›

E) Zengin ormanlar›n k›y› bölgelerinde yo¤unlafl-
mas›

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Deniz etkisindeki yerlerde k›fllar ›l›k geçer, nem ve
ya¤›fllar daha fazlad›r.
Karalar çabuk ›s›n›p, çabuk so¤udu¤undan kara-
lar›n etkisindeki yerlerde yazlar daha s›cak, k›fllar
so¤uk geçer. Ya¤›fllar az, bitki örtüsü c›l›zd›r, tar›-
m› yap›labilen ürün say›s› da azd›r.
Akdeniz Bölgesi’nin Karadeniz Bölgesi’nden s›cak
olmas›n›n nedeni denizden uzakl›k fark› de¤il, en-
lem farkl›l›¤›d›r.

Yan›t: D
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