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9 Kavram Dersaneleri

ÖRNEK 1 :

Afla¤›daki enerji kaynaklar›n›n hangisiyle çal›-
flan santraller, kulland›¤› enerji kayna¤›ndan
uzak bir yere kurulamaz?

A) Petrol B) Akarsu C) Kömür

D) Do¤algaz E) Uranyum

(ÖSS 2001)

Çözüm:

A, C, D, E seçene¤indeki enerji kaynaklar› baflka
yere tafl›nabilir. Bu yüzden bu enerjiyle çal›flan
santraller enerji kayna¤›n›n uza¤›na kurulabilir.

Ancak akarsular›n yeri de¤ifltirilemez ve bu sant-
raller akarsu üzerine kurulmak zorundad›r.

Yan›t: B

ÖRNEK 2 :

Ekonomik etkinlikleri göz önüne al›nd›¤›nda,
afla¤›daki kentlerin hangisinde görülen hava
kirlili¤inde endüstri kurulufllar›n›n pay›n›n en
az oldu¤u söylenebilir?

A) Erzurum B) K›r›kkale C) Denizli

D) ‹zmit E) Gaziantep

(ÖSS 1999)

Çözüm:

Erzurum’da endüstri kuruluflunun say›s› yok de-
necek kadar azd›r.

Di¤er illerde sanayi kuruluflu say›s› fazlad›r.

Yan›t: A

ÖRNEK 3 :

Afla¤›daki illerin hangisinde y›l içinde turizme
ba¤l› olarak nüfus miktar›ndaki de¤iflimin di-
¤erlerinden daha az olmas› beklenir?

A) ‹stanbul B) Mu¤la C) Erzurum

D) Antalya E) Bursa

(ÖSS 2001)

Çözüm:

Erzurum’un turizm potansiyeli di¤er illere göre çok
çok azd›r. Turizm gelirleri di¤er illerle k›yaslanma-
yacak kadar azd›r. Ayr›ca di¤er illerin denize k›y›-
s› oldu¤undan yaz mevsiminde nüfuslar›nda belir-
gin art›fl olur.

Yan›t: C

ÖRNEK 4 :

Afla¤›dakilerden hangisi çevre kirlili¤inin gös-
tergelerinden biri de¤ildir?

A)  Toprakta tar›m ilaçlar›n›n birikmesi

B)  Havadaki CO
2

oran›n›n artmas›

C)  Havadaki nem oran›n›n artmas›

D)  Sularda petrol at›klar›n›n görülmesi

E)  Ya¤›fllardaki asit oran›n›n artmas›

(ÖSS 2001)

Çözüm:

Havadaki nem oran›n›n artmas› veya azalmas›
sürekli yaflanan bir co¤rafi olayd›r ve çevre kirlili-
¤inin göstergesi olamaz.

Yan›t: C



Kavram Dersaneleri 10

ÖRNEK 5 :

Türkiye’de, kurak geçen bir y›l içinde afla¤›da-
kilerden hangisinde azalma olmas› beklen-
mez?

A) Ekili-dikili alanlar›n yüzölçümünde

B) Tar›msal üretim miktar›nda

C) Otlaklar›n veriminde

D) Akarsu debilerinde

E) Taban suyu seviyelerinde

(ÖSS 2001)

Çözüm:

Kurak geçen bir y›lda, buharlaflma fliddeti ya¤›fl
miktar›ndan fazlad›r.

Kurak geçen bir y›lda; tar›msal üretim miktar›nda,
otlaklar›n veriminde, akarsu debilerinde (ak›m
miktar›) ve taban suyu seviyesinde (yeralt› su se-
viyesinde) azalma beklenir.

Ekili-dikili alanlar›n yüzölçümünde, herhangi bir y›l
içinde kurakl›¤a ba¤l› olarak azalma olmas› bek-
lenmez.

Çünkü kurakl›k ekim yap›ld›ktan sonra ürünlerin
yetiflme döneminde oluflan bir durumdur.

Yan›t: A

ÖRNEK 6 :

Bir bölgede yayg›n ve yo¤un olarak makineli tar›m
yap›lmas›, tar›m alanlar›n›n genifl ve engebelili¤in
az olmas›na ba¤l›d›r.

Buna göre, afla¤›daki bölümlerin hangisinde
makineli tar›m›n en yayg›n olmas› beklenir?

A) Antalya Bölümü

B) Güney Marmara Bölümü

C) Do¤u Karadeniz Bölümü

D) Yukar› Murat - Van Bölümü

E) Yukar› K›z›l›rmak Bölümü

(ÖSS 2001)

Çözüm:

Güney Marmara Bölümünde Bursa ve Bal›kesir
ovalar› oldukça genifl yer tutar, tar›ma elveriflli
alanlar›n oran›, seçeneklerde verilen di¤er bölüm-
lere k›yasla çok fazlad›r.

Yan›t: B

ÖRNEK 7 :

Afla¤›dakilerden hangisi Türkiye tar›m›nda
makinalaflman›n sa¤lad›¤› yararlardan de¤il-
dir?

A) Tar›m ürünlerindeki çeflitlili¤in artmas›

B) Daha genifl alanlar›n ifllenebilmesi

C) Topraklar›n zaman›nda sürülebilmesi

D) Al›nan verimin yükselmesi

E) Hasat ifllerinin zaman›nda bitirilmesi

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Tar›m ürünlerindeki çeflitlilik iklimle ilgilidir.

Yan›t: A
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ÖRNEK 8 :

Eskiden sadece bu¤day ve arpa üretilen bir yöre-
de son y›llarda pamuk, flekerpancar›, ayçiçe¤i gi-
bi ürünler de üretilmeye bafllanm›flt›r.

Buna göre, bu yörede ürün çeflitlili¤inin art-
mas› afla¤›dakilerin hangisinde oluflan de¤ifl-
meyle aç›klanabilir?

A) Nüfus yo¤unlu¤unda

B) Ulafl›m faaliyetlerinde

C) Sulama imkanlar›nda

D) Sanayi faaliyetlerinde

E) Gübreleme yönteminde

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Bu¤day ve arpa sulama yap›lmadan kuru tar›m
yöntemiyle yetifltirilebilir.
Ancak pamuk ve flekerpancar›n›n yetifltirilebilme-
si için sulama yap›lmas› zorunludur. Bunlar›n ye-
tifltirilebilmesi de sulama olanaklar›ndaki art›fl›
gösterir.

Yan›t: C

ÖRNEK 9 :

Afla¤›daki bölümlerin hangisi, di¤erlerine
oranla baflka bölgelerden daha fazla tar›m
ürünü sat›n al›r?

A) Çatalca - Kocaeli

B) K›y› Ege

C) Adana

D) Do¤u Karadeniz

E) Ergene

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Çatalca - Kocaeli bölümü Türkiye’nin en fazla nü-
fusa sahip bölümüdür. ‹stanbul buradad›r.
Bu yüzden tar›msal üretimi ihtiyac›n› karfl›lamak-
tan çok uzakt›r.

Yan›t: A
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ÖRNEK 10 :

Afla¤›da Türkiye’de yetifltirilen baz› ürünler ve
bunlar›n en fazla yetifltirildi¤i bölgeler efllefltiril-
mifltir.

Bunlardan hangisi yanl›flt›r?

A) Marmara - Ayçiçe¤i

B) Karadeniz - Çay

C) ‹ç Anadolu - Bu¤day

D) Akdeniz - Muz

E) Do¤u Anadolu - Tütün

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Tütünün en fazla yetifltirildi¤i bölge Do¤u Anadolu
de¤il Ege Bölgesi’dir.

Yan›t: E

ÖRNEK 11 :

Afla¤›dakilerden hangisinin bir turizm merke-
zi olmas›, merkezin jeolojik yap›s› ile ilgilidir?

A) Bodrum B) Kapadokya C) ‹zmir

D) Ayval›k E) Efes

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Jeolojik yap› bir yerdeki kayaç türlerinin, yerflekil-
lerinin yap›s› demektir.
Bodrum, ‹zmir, Ayval›k’ta k›y› turizmi geliflmifltir.
Efes tarihi özellikleriyle tan›nm›flt›r.
Kapadokya’daki peribacalar› bu yörede turizmin
geliflmesini sa¤lam›flt›r.

Yan›t: B

ÖRNEK 12 :

Yukar›daki haritada gösterilen befl merkezde,
afla¤›dakilerden hangisi vard›r?

A) Pamuklu dokuma fabrikalar›
B) Fosfat yataklar›
C) fieker fabrikalar›
D) Petrol ar›tma tesisleri
E) Termik santraller

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Türkiye’nin 5 tane rafinerisi (petrol ar›tma tesisi)
haritada gösterilen kentlerde kurulmufltur.

Yan›t: D

‹zmit

‹zmir

Mersin

K›r›kkale

Batman
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ÖRNEK 13 :

Türkiye’de 

– Aç›k deniz avc›l›¤›n›n yap›lamay›fl› 

– Sulardaki kirlenmenin önlenemeyifli

– Bal›klar›n zamans›z avlanmas›

gibi faktörlerin afla¤›dakilerden hangisine ne-
den olaca¤› söylenebilir?

A) Su ürünlerine duyulan gereksinimin azalmas›

B) Su ürünleri üretiminin y›ldan y›la büyük art›fl
göstermesine 

C) Su ürünleri ihracat›n›n artmas›na 

D) Deniz ürünleri üretiminin azalmas›na

E) Bal›klar›n göç yollar› üzerinde bulunan bo¤az-
larda bal›kç›l›¤›n önem kazanmas›na 

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Çevremizdeki denizler birer iç denizdir ve bunlar-
daki kirlenme her geçen y›l artmaktad›r.
Bu da deniz ürünleri üretiminin azalmas›na yol aç-
maktad›r.

Yan›t: D

ÖRNEK 14 :

Türkiye’de kümes hayvanc›l›¤› genellikle büyük
flehirler çevresinde geliflmifltir.

Bu duruma afla¤›dakilerden hangisinin neden
oldu¤u söylenebilir?

A) Teknolojiden yararlanman›n kolay olmas›

B) Üretim yap›lan yerlerin denetiminin kolay ol-
mas›

C) Kolay yem temin edilmesi

D) fiehirlerde yiyecek art›klar›n› kullanma olana¤›
olmas›

E) Nüfusun, yumurta ve et tüketiminin fazla olma-
s›

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Yumurta ve et k›sa sürede bozulabilecek besinler-
dir.
Büyük kentler kümes hayvanc›l›¤› için önemli ve
büyük pazarlard›r.

Yan›t: E
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ÖRNEK 15 :

Afla¤›daki yörelerden hangisinin turizminde
karstik oluflumlar önemli yer tutar?

A) Marmaris B) Ürgüp - Göreme

C) Pamukkale D) Çeflme

E) Gordiyon

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Karstik flekiller sular›n kalkeri (kireci) eritmesiyle
ya da erittiklerini biriktirmesiyle oluflan yerflekille-
ridir.
Pamukkale’deki travertenler burada turizmin ge-
liflmesini sa¤lam›flt›r.

Yan›t: C

ÖRNEK 16 :

Türkiye’nin ihraç etti¤i baz› tar›m ürünleri ba-
k›m›ndan ‹spanya, Yunanistan ve ‹talya gibi
ülkelerle rekabet halinde olmas›, bu ülkelerle
hangi bak›mdan benzer özelliklere sahip ol-
du¤una kan›tt›r?

A) Yerflekilleri B) Madenleri

C) ‹klimleri D) Komflu olduklar› deniz

E) Avrupa ile iliflkileri

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Bir yerde yetifltirilen ürünlerle iklim aras›nda çok
s›k› ba¤ vard›r.
Türkiye’de yetiflen ürünlerin bu ülkelerde de yetifl-
mesi iklimlerinin benzer oldu¤unu kan›tlar.

Yan›t: C

ÖRNEK 17 :

Yukar›daki haritada belirtilen illerin hepsinde
afla¤›daki endüstri kurulufllar›ndan hangisi
vard›r?

A) Dokuma B) fieker C) Çimento
D) Sigara E) Maden

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Haritada gösterilen illerin tümünde de sigara fab-
rikas› vard›r.

Yan›t: D

ÖRNEK 18 :

I. Cam

II. Çimento

III. Seramik

IV. Gübre

V. Dokuma

Yukar›daki endüstri dallar›ndan hangisinin
hammaddesi tar›ma dayal›d›r?

A) I B) II C) III

D) IV E) V

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Pamuk, keten gibi tar›msal ürünler dokuma sana-
yinin hammaddelerindendir.
Di¤er sanayi kollar› hammadde olarak herhangi
bir tar›msal ürün kullanmaz.

Yan›t: E

Samsun

‹zmir

Adana

Tokat

‹stanbul

•

•

••
•

Malatya
• •

Bitlis
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