
ÖRNEK 1 :

Afla¤›daki haritada bir yöredeki akarsular göste-
rilmifltir.

Bu haritada, yöre ile ilgili afla¤›daki yorumlar-
dan hangisini do¤rulayacak bilgi yoktur?

A) Akarsularda menderes oluflmam›flt›r.

B) Akarsular›n tafl›d›¤› su miktarlar› birbirinden
çok farkl›d›r.

C) K›y›lar› fazla girintili ç›k›nt›l› de¤ildir.

D) Akarsular›n boylar› 15 km’den uzundur.

E) Bat›dan do¤uya do¤ru gidildikçe yükselti ge-
nellikle artmaktad›r.

(ÖSS 1999)

Çözüm:

Menderes akarsular›n oluflturdu¤u k›vr›ml› yerfle-
killeridir. Haritada menderes yoktur. 

Deniz k›y›s› fazla girintili ç›k›nt›l› de¤ildir.

Alttaki çizik ölçek 10 km’lik uzunlu¤u gösterir.
Akarsular›n uzunlu¤u bu ölçe¤in bir buçuk kat
uzunlu¤undan daha fazlad›r.

Akarsular daha yüksek yerlerden alçak yerlere
do¤ru akar. Bu yüzden do¤ruya gidildikçe yüksel-
ti artar.

Haritadan akarsular›n tafl›d›¤› su miktar› tahmin
edilemez.

Yan›t: B

ÖRNEK 2 :

Bir nehrin deltas›ndan, on y›ll›k bir biriktirme kesi-
ti al›narak incelenmifltir.

Bu inceleme sonucunda nehirle ilgili olarak
afla¤›dakilerden hangisi hakk›nda bilgi edinile-
mez?

A) Geçti¤i yerlerin toprak yap›s›

B) Saniyede kaç m3 su ak›tt›¤›

C) Y›ll›k biriktirmenin kal›nl›¤›

D) On y›ll›k süredeki taflk›n say›s›

E) Sular›n›n kirlili¤indeki de¤iflme

(ÖSS 2000)

Çözüm:

Delta, akarsular›n tafl›d›klar› maddeleri biriktirme-
siyle oluflan yerfleklidir.

Deltada akarsuyun biriktirdi¤i maddelere bak›la-
rak o dönemde az m› fazla m› su tafl›d›¤› (büyük
maddeler tafl›m›flsa ak›m› fazla, küçük maddeler
tafl›m›flsa ak›m› azd›r.), biriktirdi¤i toprak türlerine
bakarak geçti¤i yerlerin toprak yap›s›, içinde kirli-
li¤e yol açan maddeler varsa kirlilik özelli¤i, tafl-
k›nlar olup olmad›¤› (çok büyük tafllar birikmifl ve
yata¤›nda bulunmayacak ancak yatak çevresinde
olabilecek maddeler biriktirmiflse taflk›n olmufltur)
vb. saptanabilir.

Bir akarsuyun bir yerinden saniye kaç m3 su ak›t-
t›¤› ancak o andaki ölçümle saptanabilir. Biriktirdi-
¤i maddelerle saptanamaz.

Yan›t: B
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ÖRNEK 3 :

Jeolojik süreç içerisinde, deniz seviyesindeki al-
çalma o denize dökülen akarsular›n afl›nd›rma gü-
cünü art›r›r, yükselme ise azalt›r.

Bu bilgileye göre, afla¤›da vadi kesitleri verilen
befl akarsudan hangisinin döküldü¤ü denizde
görülen son de¤iflme deniz seviyesi yüksel-
mesidir?

(ÖSS 2001)

Çözüm:

Soru kökündeki bilgiye göre deniz seviyesinde al-
çalma olunca akarsular›n afl›nd›rma gücü artar,
çünkü yatak e¤imi artar. Bu durumda afl›nd›rma
flekilleri oluflturur. A, C, D, E seçeneklerindeki yer-
flekilleri afl›nd›rmayla oluflan yerflekilleridir. Özel-
likle E seçene¤i çeldirici olarak verilmifltir. Bu se-
çenekte verilen yerflekli taraçad›r. Önce biriktirme
sonra afl›nd›rmayla oluflur. Bu flekli alabilmesi için
en son etkinli¤in afl›nd›rma olmas› gerekti¤inden
do¤ru cevap olamaz.

Deniz seviyesinde yükselme olunca yatak e¤imin-
de azalma olur, afl›nd›rma gücü azal›r, biriktirme
flekilleri olufltururlar.

B seçene¤indeki flekil biriktirmeyle oluflmufltur.

Yan›t: B

ÖRNEK 4 :

Bir akarsuyun kollar› ile birlikte sular›n› toplad›¤›
bölgeye o akarsuyun havzas› denir.

Buna göre afla¤›daki akarsulardan hangisinin
havzas› en dard›r?

A) F›rat B) K›z›l›rmak

C) Sakarya D) Yeflil›rmak

E) Bak›rçay

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

A, B, C, D seçeneklerinde verilen akarsular uzun-
lu¤u fazla olan bu yüzden havzalar› genifl olan
akarsulard›r.

Ege Bölgesi’ndeki Bak›rçay’›n boyu k›sad›r. Bu
yüzden havzas› da di¤erlerinden küçüktür.

Yan›t: E
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ÖRNEK 5 :

Afla¤›dakilerden hangisi ülkemiz akarsular›n›n
özelliklerinden biri de¤ildir?

A) Enerji üretim potansiyelleri yüksektir.

B) Afl›nd›rma ve tafl›ma güçleri azd›r.

C) Ak›mlar›n›n en yüksek oldu¤u dönem genelde
ilkbahard›r.

D) Tafl›mac›l›kta yararlan›lamaz.

E) Kar ve buz erimeleriyle beslenmenin en belir-
gin oldu¤u bölge Do¤u Anadolu’dur.

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Türkiye engebeli bir ülke oldu¤undan akarsular›-
m›z›n yatak e¤imi genelde fazlad›r. Bu yüzden
ak›fl h›zlar› da, afl›nd›rma ve tafl›ma güçleri genel-
de fazlad›r.

Yan›t: B

ÖRNEK 6 :

Yanda bir akarsuyun  y›llara
göre tafl›y›p biriktirdi¤i alüv-
yonlar›n dikey kesiti verilmifl-
tir.

Buna göre bu akarsu ile  ilgili afla¤›daki yarg›-
lardan hangisi do¤rudur?

A) Ak›m› y›llar içinde sürekli azalm›flt›r.

B) Ak›fl h›z› sürekli artm›flt›r.

C) Derin bir vadide akmaktad›r.

D) Bulundu¤u bölge kapal› havzad›r.

E) S›cak kuflakta bulunmaktad›r.

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

fiekilde gösterilen alüvyonlar›n büyüklü¤ü önce
fazlayken giderek küçülmüfltür.

Bir akarsuyun tafl›y›p, biriktirdi¤i alüvyonlar›n bü-
yüklü¤ü tafl›d›¤› su miktar›yla ilgilidir. Tafl›d›¤› su
miktar› fazlaysa h›z› da afl›nd›rmas› da fazlad›r,
tafl›d›¤› alüvyonlar da büyük olur. Su azald›kça
h›z, afl›nd›rma azal›r, alüvyonlar küçülür.

Bu akarsu bafllang›çta çok su tafl›rken giderek ta-
fl›d›¤› su miktar› sürekli azalm›flt›r.

Yan›t: A
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ÖRNEK 7 :

Yukar›da y›ll›k ak›m grafi¤i verilen ve Kuzey
Yar›mküre’de yer alan akarsu için, afla¤›daki-
lerden  hangisi söylenemez?

A) Yaz aylar›nda sular› çekilir.

B) Debisinin en yüksek oldu¤u dönem ilkbahar-
d›r. 

C) Tafl›mac›l›¤a elveriflli de¤ildir.

D) Kapal› bir havza içindedir.

E) Ak›m›n en fazla oldu¤u ayla en az oldu¤u ay
aras›ndaki ak›m fark› 300 m3/ sn civar›ndad›r.

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Akarsu ilkbaharda en çok suyu tafl›rken yaz mev-
siminde kurumaktad›r.
Ak›m grafi¤inden sular›n› denize mi yoksa göle mi
döktü¤ü yani havzas›n›n aç›k m› yoksa kapal› m›
oldu¤u saptanamaz.

Yan›t: D

ÖRNEK 8 :

Bir akarsuyun do¤du¤u yere kaynak, denize dö-
küldü¤ü yere a¤›z k›sm› denir.

Buna göre afla¤›da verilen akarsulardan han-
gisinin a¤›z k›sm› ülkemiz s›n›rlar› içerisinde-
dir?

A) F›rat B) Aras C) Çoruh

D) Dicle E) Sakarya

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

F›rat ve Dicle Basra Körfezi’ne, Aras Hazar Gö-
lü’ne, ülkemizde do¤an Çoruh ise Gürcistan’da
Karadeniz’e dökülür.
Sakarya ülkemizde Karadeniz’e dökülür.

Yan›t: E

ÖRNEK 9 :

Ak›m› sadece ya¤›fla ba¤l› olan bir akarsuyun
debisi yaz›n azal›p, k›fl›n art›yorsa, afla¤›daki
iklim bölgelerinin hangisinde olabilir?

A) Muson B) Akdeniz C) Savan

D) Sert karasal E) Ekvatoral

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Sözü edilen akarsuyun havzas›nda yazlar›n kurak
k›fllar›n ›l›k ve ya¤›fll› geçmesi gerekir.
Akdeniz ikliminin yazlar› kurak, k›fllar› ›l›k ve ya-
¤›fll› geçer.

Yan›t: B
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ÖRNEK 10 :

Afla¤›da ak›m grafikleri verilen Kuzey Yar›m-
küre’de bulunan ve yaln›zca ya¤mur sular›yla
beslenen befl akarsudan hangisinin bulundu-
¤u bölgede, ilkbahar ya¤›fllar›n›n daha fazla
oldu¤u söylenebilir?

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Kuzey Yar›mküre’de ilkbahar mevsimi mart, nisan
ve may›s aylar›nda yaflan›r.
Bu aylarda en fazla su tafl›yan akarsu E seçene-
¤inde verimifltir.

Yan›t: E
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ÖRNEK 11 :

Yukar›daki grafikte kuzey yar›mükrede yeralan iki
farkl› akarsuyun ak›m de¤erleri verilmifltir.

Bu grafikten yararlan›larak afla¤›daki yarg›lar-
dan hangisine var›lamaz?

A) I nolu akarsuyun ak›m minimumlar› ilkbahar
mevsimindedir.

B) Her iki akarsuyun en fazla su tafl›d›¤› mevsim-
ler farkl›d›r.

C) I nolu akarsuyun boyu II nolu akarsuya oranla
uzundur.

D) II nolu akarsuyun ak›m› en fazla ilkbaharda
artm›flt›r.

E) I nolu akarsuyun rejimi daha  düzenlidir.

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Akarsular›n ak›m grafi¤inden yani y›l içinde tafl›d›-
¤› su miktar›n› gösteren grafikten boyunun k›sa m›
uzun mu oldu¤u saptanamaz.

Yan›t: C

ÖRNEK 12 :

Tafl›mac›l›¤a elveriflli akarsular›n, rejimleri dü-
zenli ve ak›m  miktarlar› fazlad›r.

Buna göre afla¤›da ayl›k ortalama ak›m grafi-
¤i verilen akarsulardan hangisinin tafl›mac›l›-
¤a daha elveriflli oldu¤u söylenebilir?

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Rejimi düzenli olan yani y›l boyunca bol ve birbiri-
ne yak›n miktarda su tafl›yan akarsu D seçene¤in-
de verilmifltir.

Yan›t: D
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