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ÖRNEK 1 :

Türkiye’de ekim alanlar›n›n yar›s›ndan fazlas›nda
erozyon nedeniyle çok miktarda toprak kayb› ol-
maktad›r.

Bu durum, erozyonun etkili oldu¤u ekim alan-
lar›n›n afla¤›daki özelliklerden hangisine sa-
hip oldu¤unu gösterir?

A) Toprak örtüsünün kal›n oldu¤unu

B) Nöbetlefle ekimin yayg›n oldu¤unu

C) E¤imin fazla oldu¤unu

D) Topraklar›n humusça zengin oldu¤unu

E) Topraklar›n geçirimli oldu¤unu

(ÖSS 2000)

Çözüm:

Erozyon akarsular›n yapt›¤› toprak afl›nmas› ve
yamaç süpürülmesidir.

Erozyonun en önemli nedeni yamaç e¤iminin faz-
la olmas› bu nedenle erozyona neden olan sular›n
ak›fl h›z›n›n fazla olmas›d›r. (Ayr›ca bitki örtüsün-
den yoksunluk, ya¤›fl rejiminin düzensiz olmas›,
topra¤›n afl›r› ifllenmesi veya otlat›lmas› da eroz-
yonu art›r›r.)

Yan›t: C

ÖRNEK 2 :

Ülkemizde erozyonun çok fazla görülmesinde,
afla¤›dakilerden hangisi etkili olmam›flt›r?

A) Yanl›fl arazi kullan›m›

B) Mera ve otlaklar›n tahrip edilmesi

C) Yükseltinin fazla, yerflekillerinin engebeli ol-
mas›

D) Dört mevsimin belirgin olarak yaflanmas›

E) Ormanlar›n tahrip edilmesi

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Erozyon e¤imin fazla oldu¤u yerlerde ve bitki ör-
tüsünden yoksun yerlerde fazlad›r.

Bir yerde y›l içinde 4 mevsimin yaflanmas› erozyo-
nun fazla olaca¤› anlam›na gelmez.

Düzlükler egemense bitki örtüsü gürse erozyon
etkili olamaz.

Yan›t: D
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ÖRNEK 3 :

Afla¤›dakilerden hangisi, erozyonu art›ran fak-
törlerden de¤ildir?

A) Yamaçlar›n taraçalanmas›

B) E¤imin fazla olmas›

C) Tarlalar›n nadasa b›rak›lmas›

D) Meralarda afl›r› otlat›lmas› yap›lmas›

E) Tarlalar›n e¤im yönünde sürülmesi

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Erozyon yamaç e¤iminin fazla olduu¤u ve bitki ör-
tüsünden yoksun olan yerlerde oluflan toprak
afl›nmas›d›r. Hangi etken bitki örtüsünü azalt›yor-
sa erozyonu art›r›r. Ayr›ca tar›m alanlar›nda eroz-
yonu azaltmak için tarlalar›n e¤im yönünde de¤il
e¤im yönüne dik sürülmesi gerekir.

Taraçalama e¤imi azaltmak için yamaçlar›n basa-
makl› flekile getirilmesidir. Erozyonu azaltmak
amac›yla yap›l›r.

Yan›t: A

ÖRNEK 4 :

Afla¤›daki merkezlerin hangisinde rüzgâr
erozyonu en az etkilidir?

A) Konya B) Rize

C) Nevflehir D) fianl›urfa

E) Afyon

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Rüzgâr erozyonu bitki örtüsünün c›l›z oldu¤u yer-
lerde ve bitki örtüsünden yoksun yerlerde etkilidir.

A, C, D ve E seçeneklerinde verilen illerde bitki ör-
tüsü bozk›rd›r, yani c›l›zd›r.

Rize’de ise her mevsim ya¤›fll› oldu¤undan do¤al
bitki örtüsü ormand›r. Bu yüzden rüzgâr erozyonu
etkili de¤ildir.

Yan›t: B
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ÖRNEK 5 :

Afla¤›daki toprak türlerinden hangisi Akdeniz
iklim bölgesinde, kalkerli araziler üzerinde
yayg›n olarak bulunur?

A) Terra rossa

B) Çernozyom

C) Alüvyal topraklar

D) Podsol

E) Kahverengi orman topraklar›

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Akdeniz iklimine özgü olan toprak Terra rossa’d›r.

Yan›t: A

ÖRNEK 6 :

Yukar›daki haritada numaralarla gösterilen
merkezlerin hangisinde heyelan olas›l›¤› en
fazlad›r?

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Heyelan nem ve ya¤›fllar›n fazla oldu¤u yerlerde
dik yamaçlarda oluflan toprak kaymas›d›r.

Türkiye’de en çok Do¤u ve Bat› Karadeniz k›y›la-
r›nda görülür.

Yan›t: E
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ÖRNEK 7 :

Yukar›da temmuz ve ocak ay› ortalama s›cak-
l›klar›yla y›ll›k ya¤›fl ortalamas› verilen kentle-
rin hangisinde kimyasal çözülmenin daha faz-
la olmas› beklenir?

A) I B) II C) III

D) IV E) V

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Kimyasal çözülme kayalar›n suda eriyip toprak
oluflturmas›d›r. Nem ve ya¤›fllar›n fazla oldu¤u
yerlerde fazlad›r. Nemin fazla oldu¤u yerlerde ise
y›ll›k s›cakl›k fark› (en s›cak ay›n ortalamas› ile en
so¤uk ay›n ortalamas› aras›ndaki fark) azd›r.

Yan›t: E

ÖRNEK 8 :

Afla¤›daki bölgelerimizin hangisinde mekanik
çözülme daha fazlad›r?

A) Karadeniz B) Ege

C) Marmara D) ‹ç Anadolu

E) Akdeniz

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Mekanik çözülme günlük s›cakl›k fark› nedeniyle
kayalar›n fiziksel olarak ufalanmas›d›r.
Nemin az oldu¤u çöllerde ve karasal iklim bölge-
lerinde günlük s›cakl›k fark› da mekanik çözülme
de çoktur.
Karasal iklimin egemen oldu¤u ‹ç Anadolu Bölge-
si’nde nem azd›r.

Yan›t: D

Kentler Temmuz
ay› ort.

s›cakl›¤›

Ocak
ay› ort.

s›cakl›¤›

Y›ll›k ya¤›fl
Ort. (mm)

I

II

III

IV

V

32

25

20

29

20

–3

5

0

–1

10

320

435

640

760

1050
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