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KPSS Türkiye Coğrafyası

A. TÜRKİYE’NİN MUTLAK KONUMUNUN SONUÇLARI

Türkiye, 36° - 42° Kuzey paralelleri ile 26° - 45° Doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Mutlak konumu nedeniyle 
bir takım özelliklere sahip olan Türkiye, Kuzey Yarım Kürenin Orta Kuşağında, Başlangıç Meridyeninin doğusunda 
yer alır.

42° Kuzey Paraleli

36° Kuzey Paraleli

26° Doğu Meridyeni 45° Doğu Meridyeni

Türkiye’nin mutlak konumunun sonuçları şunlardır;

Türkiye Kuzey Yarımküre’de, orta (ılıman iklim) kuşakta yer alır. Bu özelliğinden dolayı Türkiye’de bazı ana özel-
likler ortaya çıkar.
	 Dört	mevsim	belirgin	olarak	yaşanır.
	 Akdeniz	iklim	kuşağında	yer	almaktadır.
	 Kalıcı	kar	sınırı	2600	metredir.
	 Cephe	yağışlarının	etki	alanındadır.
	 İklim,	bitki	örtüsü,	tarım	ürünleri	ve	toprak	türleri	çok	çeşitlidir.

Türkiye döneceler arasında yer almaz. Dolayısıyla;
	 Güneş	ışınlarını	hiçbir	zaman	dik	açıyla	almaz.
	 Gölge	boyu	hiçbir	zaman	sıfır	olmaz.

UYARI : Türkiye’ye güneş ışınları en yüksek açı ile 21 Haziran günü saat 12.00 da ulaşır. Dolayısıyla Türkiye’de 
cisimlerin gölge boyu 21 Haziran günü saat 12.00’da en kısa olur.

	 Güneyden	kuzeye	gidildikçe,	Güneş	ışınlarının	geliş	açısı	küçülür.
	 Güneyden	kuzeye	gidildikçe,	cisimlerin	gölge	boyu	uzar.
	 Türkiye	Kuzey	Yarım	Kürede	yer	almaktadır.	Bu	nedenle;

 – Kuzey sektörlü rüzgarlar sıcaklığı düşürürken, güney sektörlü rüzgarlar sıcaklık değerlerini yükseltmektedir.
 – Dağların güney yamaçları, bakı etkisiyle kuzey yamaçlardan daha sıcaktır.

+–
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Bakı etkisi, güneşten daha fazla yararlanan yön anlamında kullanılmaktadır. Örneğin, ülkemizde güney cepheye bakan 
konutların daha pahalı olması, bakı etkisinin sonucudur.

	 Yurdumuzda	bir	cismin	gölgesi	yıl	boyunca	kuzeye	düşer.	Gölge	boyu	hiçbir	zaman	0	m.	olamaz.
	 Doğu	-	batı	istikametinde	19°’lik	boylam,	76	dakika	yerel	saat	farkı	bulunur	(19x4=76	dk.).
	 Aynı	anda	tek	ortak	saat	kullanılır.	Çünkü	doğu	-	batı	yönünde	genişliği	azdır.
	 Bulunduğu	boylamlardan	dolayı	II.	ve	III.	Saat	dilimlerinde	yer	almaktadır.
	 Güneyden	kuzeye	gidildikçe,	gece	-	gündüz	süreleri	arasındaki	fark	artar.
	 Güneyden	kuzeye	gidildikçe,	çizgisel	hız	azalır.
	 Güneyden	kuzeye	gidildikçe,	gurub,	tan	ve	şafak	süreleri	uzar	(Güneşin	doğuş	ve	batış	süreleri).
	 Güneyden	kuzeye	gidildikçe,	yerçekimi	artar.
	 Kuzeyden	esen	rüzgârlar	sıcaklığı	düşürürken,	güneyden	esen	rüzgârlar	sıcaklığı	yükseltir.
	 Güney	kıyılarımızın	sıcaklığı,	kuzey	kıyılarımızdan	yıllık	ortalamada	7-	8°C	daha	yüksektir.
	 Dağların	güney	yamaçları	daha	sıcaktır.	Buna	bağlı	olarak	güney	yamaçlarda	yerleşmeler	daha	fazladır.
	 Bir	cismin	gölgesi	,daima	kuzeye	düşer.
	 Akdeniz’in	tuzluluk,	sıcaklık	ve	yoğunluk	oranı,	Karadeniz’den	daha	yüksektir.
	 	Deniz	turizmi	en	erken	Akdeniz	Bölgesi’nde	başlar,	en	uzun	süre	burada	devam	eder.
	 Tarımsal	etkinlikler	önce	Akdeniz	Bölgesi’nde	başlar.

UYARI :  Türkiye’de güneyden kuzeye gidildikçe değişen temel özellikler. (Türkiye kuzey Yarım Kürede yer 
aldığı için)

	 Güneş	ışınlarının	yeryüzüne	düşme	açısı	artar.
	 Cisimlerin	gölge	boyu	uzar.
	 Çizgisel	hız	azalır.
	 	Sıcaklık	ve	temel	iklimsel	özellikler	değişir.
	 Deniz	sularının	kimyasal	özellikleri	değişir.
	 Kalıcı	kar	sınırı	alçalır.
	 Orman	üst	sınırı	kuzeye	gidildiğinde	alçalır.
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B. ÖZEL KONUM
Dünya üzerinde yer alan bir alanın veya noktanın kendine özgü coğrafi özelliklerine özel konum adı verilir. Diğer bir ifade 
ile mutlak konumu ilgilendirmeyen her türlü özellik, özel konumun içine girer. Bir yerin yeryüzü şekillerine, kıtalara, deniz-
lere, okyanuslara, komşu ülkelere, ulaşım hatlarına, sanayi ve ticaret bölgelerine, maden kaynaklarına ve risk alanlarına 
göre konumunu, özel konum açıklar.

Türkiye’nin Özel Konumunun Sonuçları
    Üç tarafının denizlerle çevrili olmasının sonucunda (yarımada olmasının sonucunda)

–		 Kıyılarda	denizcilik	yapılır.
–		 Balıkçılık	yapılır.
–		 Kıyı	turizmi	gelişmiştir.
–	 Kıyı	Bölgeleri’nin	iklimi,	insan	yaşamına	uygundur.

UYARI : Türkiye’nin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark, yeryüzü şekillerinin engebeli olmasının 
bir sonucudur. Türkiye’nin gerçek alanı 814.500 km², izdüşüm alanı ise 780.576 km²’ dir.

Türkiye’nin komşu olduğu denizlerle kıyı uzunlukları yukarıdaki tabloda verilmiştir.

 Yüksek, dağlık ve engebeli bir ülke olması nedeniyle;
– Ekili-dikili alan azdır.
– Türkiye’nin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.
– Sıcaklık ortalamaları düşüktür.
– Derin vadiler yaygın olduğu için mikro klima alanları ortaya çıkmıştır.
– Ulaşım zordur.
– Tarım alanları küçük ve parçalıdır.
– Erozyon fazladır.
– Dağ ve platolar geniş yer tutar.

 Türkiye yüksek, engebeli ve üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğundan;
– İklim çeşitliliği,
– Tarımsal ürün çeşitliliği,
– Turizm faaliyetlerindeki çeşitlilik fazladır.

 Türkiye üç eski kıtanın birbirine en fazla yaklaştığı noktada, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağ-
layan önemli bir kavşak noktasında kurulmuştur. Bu nedenle;
– Tarih boyunca önemli yollar,  Türkiye üzerinden geçerek batıya ulaşmıştır (Kral yolu, İpek yolu, Baharat yolu).
– Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret ve ulaşım yolları, Türkiye’den geçer.
– Ülkemiz Asya – Avrupa arasında bir köprü durumundadır.
– Stratejik önemi olan iki boğaza sahiptir.
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Türkiye’nin kara komşuları, sınır uzunlukları ve bazı sınır kapıları

 Petrol bakımından	zengin	Ortadoğu	ülkelerine	komşudur.
		 Ülkemiz	Dünya’nın	en fazla bor rezervine	sahip	olan	ülkesidir.
	 Türkiye	ortalama	yükseltisi	fazla	olan	bir	ülkedir	(1132	metre).
	 Türkiye’de	dağlar	ve	buna	bağlı	olarak	diğer	yeryüzü şekilleri, doğu-batı doğrultusunda	uzanır.

JEOPOLİTİK : Jeopolitik kavramı küresel politika anlamına gelir. Jeopolitik kavramıyla asıl kastedilen bir ülkenin yeraltı 
ve yerüstü kaynaklarının, nüfusunun, askeri gücünün ve kısaca özel konumunun ona kattığı özelliklerdir. Genel olarak 
ülkeler jeopolitik özellikleri dikkate alarak, küresel, politikalar belirlemektedir. 
Jeopolitik;

–	Yer	altı	ve	yerüstü	kaynaklar	 	 	 	 –	Nüfus	miktarı
–	Önemli	kara	ve	deniz	yollarına	göre	konum	 	 –	Askeri	güç
–	Politik	nüfuz	 	 	 	 	
–	Teknolojik	ve	endüstriyel	gelişmişlik	düzeyi,	gibi	kavramları	içine	alır.

TÜRKİYE’NİN UÇ NOKTALARI
 Kuzey:	Kırklareli’nin	Kofçaz	ilçesi	Ahlatlı	köyünün,	2,3	km.	kuzeyindeki	Bulgaristan	sınırı	(42°06’19”K,	27°14’27”D)
 Güney:	Hatay’ın	Yayladağı	ilçesindeki	terk	edilmiş	Toprak	tutan	köyünün,	1	km	güney-güneydoğusundaki	Suriye	
sınırı	(35°48’25”K,	36°09’14”D)

 Doğu:	Iğdır	ili	Aralık	ilçesindeki	Dilucu	Sınır	Kapısı’nın	1,2	km.	doğusunda,	Azerbaycan	(Nahcivan)	sınırını	oluştu-
ran	Aras	Nehri	(39°39’12”K,	44°49’05”D)

 Batı:	Çanakkale	iline	bağlı	Gökçeada’nın	batısındaki	İnce	Burun	(40°07’29”K,	25°39’55”D)
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1. Medeniyetler Merkezi Türkiye
Tarihin başlarından bu yana Anadolu farklı milletlerin yerleştiği ve uygarlıklarını kurdukları bir yer olmuştur. Bu durumun 
ortaya çıkmasında;

	 Asya-Avrupa-Afrika	kıtalarının	birbirine	en	fazla	yaklaştığı	yerde	yer	almaksı

	 Eski	Dünya	kültür	merkezlerine	yakın	coğrafi	konumu

	 Ülkeler	arasında	bir	geçiş	yeri	olması

	 	Uygun	kilomatolojik	ve	jeomorfolojik	özelliklere	sahip	olması	etkili	olmuştur.

Bu özellikler ülkemizde;

– Hatti – Hurri – Troia – Urartu – Frigya – Lydia – Kria  

– Helen – Galat – Roma  – Bizans – Selçuklu – Osmanlı

medeniyetlerine ait izlerin kalmasını sağlamıştır.

2. Ülkemizi Sembolize Eden Mekanlar
Önceki bölümde bahsedilen uygarlıklardan eserleri barındıran Anadolu açık hava müzesi görünümündedir. Bu özelliği 
nedeniyle Türkiye’den pek çok eser Dünya Kültür mirası listesi içinde yer alır. Bu durum ülkemizini dünyada önemli tu-
rizm çekici yerleri arasında yer almasına yol açmıştır. Bahsedilen özellikler Türkiye’nin dünyada Turizmden en fazla gelir 
elde eden 20 ülke arasında yer almasını sağlamıştır.
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3. Türkiye’de Arazi Kullanımı

 Türkiye’nin	en	önemli	tarım	alanları	delta	ovalarıdır.	Çukurova,	Bafra,	Çarşamba,	Küçük	ve	Büyük	Menderes	ova-
ları	bu	durumun	en	güzel	örnekleridir.

	 Karadeniz	–	Akdaniz	ve	Ege	kıyılarında	yer	alan	ovalar,	yer	şekilleri	ve	iklimin	etkisiyle	tarımsal	üretimde	büyük	
önem	taşır.

	 Ulaşım	ağının	son	yıllarda	hızla	gelişmesi	kıyı	kesimlerde	turistik	faaliyetlerdeki	canlılığı	arttırmıştır.

	 Vadi	kenarlarında	ve	özelliklerde	alüvyol	ovalarda	tarımsal	faaliyetler	yoğunlaşmıştır.

	 Dilovası,	Çayırova(İzmit),	Adana	ile	Mersin	arasındaki	Çukurova	ülkemizde	sanayinin	yoğunlaştığı	yerlerdir.

	 Türkiye	platolarında	tarımsal	faaliyetler	yapılır.

	 Güneydoğu	Anadolu’da	yer	alan	platolarda	bitki	ve	toprak	örtüsü	oldukça	fakirdir.	Buralar	mera	olarak	kullanılır.	
Teke	ve	Taşeli	platoları	da	hayvancılık	faaliyetlerinin	yoğunlaştığı	yerlerdir.

	 Türkiye’nin	doğusu	yüksek	hidroelektrik	potansiyeline	sahiptir.

	 Doğu	Karadeniz’de	yer	alan	yaylalar	günümüzde	iç	turizmde	kullanılan	nesire	yeri	haline	gelmiştir.

	 Kimi	engebeli	ve	dağlık	arazilerde	madencilik	faaliyetleri	yapılır.

	 Bazı	yüksek	dağlık	yerlerde	kış	sporları	merkezleri	oluşmuştur.	Uludağ,	Palandöken,	Kartalkaya	buna	örnektir.
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5. GAP hayata geçtikten sonra bölgede aşağıda 
verilen değişimlerden hangisinin yaşandığı söy-
lenemez?

A)	 İstihdam	artmıştır.
B)	 Kişi	başına	düşen	gelir	artmıştır.
C)	 Bölge	dışına	olan	göçler	artmıştır.
D)	 Ekonomik	gelişmeler	hız	kazanmıştır.
E)	 Bölge	içinde	sermaye	birikimi	artmıştır.	

6. 16 ilde kalkınmayı hızlandırmayı amaçlayan 
Doğu Anadolu Projesi kapsamında aşağıda ve-
rilen illerden hangisi yer almaz?

A)	Ardahan	 	 B)	Sivas
C)	Malatya		 	 D)	Siirt
	 					 									E)		Hakkari

7. Türkiye’deki kalkınma projelerinden hangisi, 
tarım ve özellikle de hayvancılık sektörlerinin 
gelişimine odaklanmıştır?

A)	DAP	 	 	 B)	GAP
C)	ZBK	 	 	 D)	DOKAP	
	 	 				E)	Yeşilırmak	HPG

8. Türkiye’nin hangi bölgesel kalkınma projesi bü-
yük ölçüde metalürji ve taşkömürü üretimine 
odaklanır?

A)	DOKAP		 	 B)	DAP
C)	GAP	 	 	 D)	ZBK
	 	 E)	Yeşilırmak	HGP

1. Türkiye’de bölgesel kalkınma projelerinden 
hangisi “uygulanmakta olan projeler” arasında 
yer alır?

A)		DOKAP	 	 B)	GAP
C)	 Yeşilırmak	HPG	 	 D)	ZBK
	 	 																E)	DAP

2. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin uygulama 
alanları ele alındığında;
I.	 Malatya	
II.	 Elazığ
III.	 Kilis
IV.	 Siirt

 illerinden hangileri bu alanda yer alır?

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

3. GAP ile hayata geçen hidroelektrik santralleri 
ele alındığında aşağıda verilenlerden hangisi 
bunlar arasında gösterilemez?

A)	Kralkızı		 	 B)	Karkamış
C)	Birecik	 	 	 D)	Berke
	 	 	 E)	Dicle

4. Türkiye’nin en büyük uluslararası kargo hava-
limanı aşağıda verilen illerden hangisinde yer 
alır?

A)	Şanlıurfa	 	 B)	İzmir
C)	Antalya		 	 D)	Diyarbakır
	 	 								E)	Ankara

ÜTT
1 Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Projeleri
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12. GAP tamamlandığında;
I.	 Mısır	
II.	 Üzüm	
III.	Arpa
IV.	Soya

 gibi tarım ürünlerinden hangilerinin üretiminde 
bir artış görülmez?

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

13. Aşağıda verilen projelerden hangisi hayvancılık 
faaliyetlerinin gelişimine, diğerlerinden daha 
fazla odaklanmıştır?

A)	GAP	 	 	 B)	DOKAP
C)	Yeşilırmak	HGP	 	 D)	ZBK
	 	 										E)	DAP

14. Türkiye’de uygulanması düşünülen projelerin 
etki alanında yer alan illerle ilgili olarak aşağıda 
yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)	 ZBK	–	Bartın
B)	 GAP	–	Kahramanmaraş
C)	 DOKAP	–	Ordu
D)	 DAP	–	Kars
E)	 Yeşilırmak	Havzası	Geliştirme	Projesi	 -	 Sam-

sun

9. DAP projesinin uygulama alanında aşağıda ve-
rilen illerden hangisi yer almaz?

A)	Artvin	 	 	 B)	Bayburt
C)	Amasya	 	 D)	Giresun	
	 	 	 E)	Ordu

10. Doğu Karadeniz Projesi kapsamında yapılması 
arzulananlar arasında aşağıdakilerden hangisi 
yer almaz?

A)	 Bölgede	kuru	 tarım	ürünlerinin	üretimini	arttır-
mak

B)	 Ulaşım	ve	iletişim	hizmetlerini	geliştirmek
C)	 Turizm	faaliyetlerini	geliştirmek
D)	 Kıyı	kesiminde	ürün	çeşitliliğinin	arttırmak
E)	 Bölge	içi	farklılıkları	en	aza	indirmek

11. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi uygulama 
alanında aşağıda verilen illerden hangisi yer al-
maz?

A)	Amasya		 	 B)	Çorum
C)	Kastamonu	 	 D)	Tokat
	 	 												E)	Yozgat
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ÜTT
2 Türkiye’nin Mutlak Konumunun Sonuçları

5.  Aşağıda verilenlerden hangisi, Türkiye Orta Ku-
şakta yer aldığı için görülmeyen durumlardan 
biridir?

 A)	 Gölge	boyunun	hiçbir	zaman	sıfır	olmaması
B)	 Kalıcı	kar	sınırının	2600	m’den	geçmesi
C)	 Asya	ve	Avrupa	kıtalarını	birbirine	bağlayan	bir	

konumda	yer	alması
D)	 Anamur’da	muz	yetiştirilebilmesi
E)	 Erozyunun	fazla	olması	

  

6.   “Türkiye	 Kuzey	 Yarım	 Küre’nin	 Orta	 Kuşağında,	
başlangıç	meridyenin	doğusunda	yer	alır.”

 Aşağıda verilenlerden hangisi, yukarıdaki cüm-
lenin sonuçlarından biri değildir?

A)	 Dört	mevsimi	yaşaması
B)	 Gölge	boyunun	asla	sıfır	olmaması
C)	 Kuzey	sektörlü	rüzgârların	sıcaklığı	azaltılma-

sı
D)	 Güneye	bakan	konutların	daha	sıcak	olması
E)	 Gerçek	alanı	ile	izdüşüm	alanı	arasındaki	far-

kın	fazla	alması	

7.  Türkiye’de mutlak konumdan kaynaklı olarak, 
aşağıda verilen merkezlerden hangisi, güneş 
enerjisinden daha fazla yararlanır?

A)	 Antakya	 	 B)		Samsun
C)	 Sinop	 	 	 D)		Ordu
	 	 								E)	Artvin

8. Türkiye’de güneyden kuzeye gidildiğinde, 
	I.	 Yerçekimi
II.	 Gölge	boyu	
III.	 Güneş	ışınlarının	geliş	açısı	
IV.	 Ortalama	sıcaklık	değerleri	

 verilen kavramlardan hangileri artar, hangileri 
azdır?

      Artan         Azalan  
A)	 	 I	–	II	 	 III	–	IV
B)	 	 II	–	III	 	 I	–	IV
C)	 	 III	–	IV	 	 I	–	II
D)	 	 VI	–	I	 	 II	–	III
E)	 	 I	–	III	 	 II	–	IV

1. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin mut-
lak konumunun sonuçlarından biri olarak nite-
lendirilemez?

A)	 Dört	mevsimin	belirgin	biçimde	yaşanması
B)	 Cephe	yağışlarının	etkili	olması
C)	 Akdeniz	iklim	kuşağında	yer	alması
D)	 Dağ	ve	platoların	geniş	alan	kaplaması
E)	 Gölge	boyunun	hiçbir	zaman	sıfır	olmaması

2. Türkiye	enlemsel	bakımdan	orta	kuşakta	yer	alır.
I.	 Cephe	yağışları	etkilidir.
II.	 Ekvatoral	ve	kutbi	hava	kütlelerinden	etkilenir.
III.	 Mevsimsel	iklim	koşulları	belirgindir.

 Üsteki verilen bilgiye göre, numaralandırılmış 
bilgilerden hangileri bu durumun sonucudur?

A)		Yalnız	I		 	 B)	I	ve	II
C)		Yalnız	II	 	 D)	II	ve	III
	 	 								E)	I,	II	ve	III

3. Arjantin,	 Orta	 Şili	 ve	 Yeni	 Zelanda’nın	 bazı	 iklim	
özellikleri	Türkiye’ye	benzer.

 Yukarıda açıklanan durum aşağıdakilerden han-
gisi ile sağlıklı biçimde açıklanabilir?

A)	 Okyanus	akıntıları
B)	 Mutlak	konum
C)	 Toprak	türleri
D)	 Ekonomik	yapı
E)	 Bulundukları	yarım	küre

4.  •	 Türkiye’nin	 güneş	 ışınlarını	 hiçbir	 zaman	dik	
açıyla	almaması

•	 Türkiye’de	gölge	boyunun	asla	sıfır	olmaması
 Yukarıda verilen açıklamalar aşağıdakilerden 

hangisinin bir sonucudur?

A)	 Özel	konumun
B)	 Yerşekillerinin	
C)	 Hakim	rüzgar	yönlerinin	etkisi	
D)	 Orta	kuşakta	yer	almasının	
E)	 İklim	çeşitliliğinin	
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13. Çizgisel	 hız	 değeri,	 Ekvator’dan	 kutuplara	 doğru	
azalır.

       

V

III
IIIIV

    

 Üstte verilen bilgiye göre Türkiye haritası üze-
rinde numaralandırılmış yerlerden hangisinin 
çizgisel hızı en düşüktür?      

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

14. Türkiye’nin mutlak konumu ele alındığında; 
I.	 Adana	
II.	 İzmit
III.	 Samsun	
IV.	 Trabzon
V.	 Antalya	

 verilen merkezlerden hangilerinde deniz suyu 
sıcaklıklarının diğerlerinden daha fazla olması 
beklenir?

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

15. Türkiye’nin güneyinden kuzeyine doğru gidil-
dikçe, aşağıda verilen özelliklerden hangilerin-
de artış yaşanmaz?

 
A)	 Gece	–	gündüz	süreleri
B)	 Gölge	boyları
C)	 Yerçekimi	
D)	 Deniz	sularındaki	tuzluluk	oranı
E)	 Alacakaranlık	süreleri	

16. Türkiye’de herhangi bir uzunluktaki bir cismin 
gölge yönünün, daima kuzey olması;
I.	 Orta	Kuşakta	yer	almasıyla	
II.	 Kuzey	Yarımkürede	yer	almasıyla	
III.	 Ekvator’a	uzak	coğrafi	konumuyla	

 verilenlerden hangileri ile açıklanabilir?

A)	Yalnız	I	 	 	 B)	I	ve	II
C)	Yalnız	II		 	 D)	II	ve	III
	 	 					E)	I,	II	ve	II

9. Ilgaz	Dağı’nın	kuzey	yamacında	karın	yerde	kalma	
süresi,	güney	yamaca	göre	daha	uzundur. Bu du-
rum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A)		Türkiye’nin	Asya	ve	Avrupa	kıtaları	arasındaki	
konumunun

B)	 Ilgaz	Dağlarının	kayaç	yapısının	
C)	 Türkiye’nin	Kuzey	Yarım	Kürede	yer	almasının	
D)	 Türkiye’nin	 transit	 ticaret	 yolları	 üzerinde	 yer	

olmasının	
E)	 Türkiye’nin	Sibirya	ve	Balkanlar	üzerinden	ge-

len	hava	kütlelerinden	etkilenmesi

10.	 I.	 		Gölge	boyunun	hiçbir	zaman	sıfır	olmaması
II.	 Kuzeyden	esen	rüzgârların	sıcaklığı	düşürme-

si
III.	 Tarım	alanlarının	küçük	olması
IV.	 Kara	yolu	ulaşımının	yer	yer	zor	olması
V.	 Kuzeye	gidildikçe	tan	ve	şafak	sürelerinin	uza-

ması
 Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye’nin 

mutlak konumunun sonuçları arasında yer al-
maz?

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

11. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin özel 
konumunun sonuçları arasında yer almaz?

 
A)	 Kıyılarda	denizcilik	yapılması
B)	 Balıkçılık	etkinlikleri	yapılabilmesi
C)	 Kıyı	turizminin	gelişmiş	olması
D)	 Yer	yer	mikroklim	alanlarının	bulunması
E)	 En	doğusu	 ile	en	batısı	arasında	76	dakikalık	

zaman	farkı	bulunması	

12. Güney kıyılarımızda yer alan merkezlerin, ku-
zey kıyılarımızda yer alan merkezlerden 7–8 °C 
daha sıcak olması, aşağıdakilerden hangisinin 
bir sonucudur?

A)	 Jeolojik	yapının	
B)	 Mutlak	konumun	
C)	 Bitki	örtüsünün	
D)	 Sibirya	yüksek	basınç	sisteminin	
E)	 Turistlerin	güney	kıyılarını	tercih	etmesi	
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1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konu-
munun sonuçlarından biridir?

A)	 Kıyı	turizminin	gelişmiş	olması
B)	 Tek	bir	saat	diliminin	saat	ayarının	kullanılabil-

mesi
C)	 Gölge	boyunun	asla	sıfır	olmaması
D)	 Gece–gündüz	sürelerinin	yalnızca	Ekinoks	ta-

rihlerinde	eşit	olması
E)	 Kuzeyinde	çizgisel	hızın	azalması	

2.	 I.	 		Kıyı	kesimlerde	nem	oranının	fazla	olması
II.	 Kuzeyindeki	merkezlerde	yerçekiminin	düşük	

olması
III.	 Tarımsal	ürün	çeşitlilğinin	fazla	olması
IV.	 Gölgelerin	daima	kuzeye	düşmesi	

 Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye’nin 
mutlak konumunun hangileri özel konumunun 
sonuçları arasında yer alır?

     	Mutlak	konum             Özel Konum 
A)	 	 I	–	II	 	 		 	 III	–	IV
B)	 	 II	–	III	 	 		 	 I	–	IV
C)	 	 III	–	IV	 	 		 	 I	–	II
D)	 	 I	–	III	 	 		 	 II	–	IV
E)	 	 II	–	IV	 	 		 	 I	–	III

3. Türikye’nin kara sınırının en uzun ve en kısa ol-
duğu ülkeler, aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru olarak verilmiştir?

          En Uzun        					En	Kısa					
A)	 Bulgaristan	 İran
B)	 İran	 	 Yunanistan
C)	 Suriye	 	 Nahçıvan
D)	 Irak	 	 Azerbaycan
E)	 Yunanistan	 Gürcistan

4. Türkiye’de ekili–dikili olan oranının düşük ol-
ması ve bazı yerlere kara yolu ulaşımının olduk-
ça zor olması aşağıdakilerden hangisinin bir 
sonucudur?
A)	 Çiftçinin	ekonomik	gücünün	yetersiz	olması
B)	 Yol	inşasında	kullanılacak	araçların	yurtdışında	

üretilmesi
C)	 Türkiye’de	iklim	koşullarının	çeşitlilik	gösterme-

si
D)	 Türkiye’nin	özel	konumunun	
E)	 Ova	ve	plato	gibi	düzlüklerin	geniş	yer	kapla-

masının	

5. Türkiye’nin	özel	konumu,	iklim	çeşitliliğinin	oldukça	
fazla	olmasına	yol	açmıştır.

 Aşağıda verilenlerden hangisinin nedeni, yuka-
rıda açıklanan durumdan farklı bir nedene daya-
nır?

A)	 Tarımsal	ürün	çeşitliliğinin	fazla	olması
B)	 Tarih	 boyunca	 önemli	 yol	 güzergahlarının	

Türkiye’den	geçmesi
C)	 Denizleri	birbirine	bağlayan	stratejik	boğazlara	

sahip	olması
D)	 Mikroklima	alanlarının	ortaya	çıkması
E)	 II.	 ve	 III.	 saat	 dilimlerinin	 yerel	 saatini	 ulusal	

saat	olarak	kullanması	

6. I.	 Türkiye’de	dört	mevsim	koşullarının	görülmesi
II.	 Kuzeye	 gidildikçe	 cisimlerin	 gölge	 boyunun	

uzaması
III.	 Gölgelerin	daima	kuzeye	düşmesi
IV.	 Karadeniz’de	tuzluluk	oranının	daima	Akdeniz’	

den	düşük	olamsı
V.	 En	doğusu	 ile	en	batısı	arasında	76	dakikalık	

zaman	farkı	bulunması

 Yukarıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin Orta 
Kuşak’ta yer almasının bir sonucudur?

A)	I		 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V
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11. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin özel 
konumunun sonuçları arasında yer almaz?
A)	 Derin	vadilerin	fazla	olmasından	dolayı	mikrok-

lima	alanların	görülmesi
B)	 Engebenin	fazla	olması
C)	 Farklı	yerlerde	farklı	turizm	türleri	yapılabilmesi	
D)	 Asya	ve	Avrupa	arasında	köprü	konumunda	ol-

ması	
E)	 Kuzeyden	esen	rüzgârların	sıcaklığı	düşürmesi	

12. “Jeopolitik	kavramı	küresel	politika	anlamına	gelir.
Jeopolitik	kavramıyla	asıl	kastedilen	bir	ülkenin;	
I.	 Yeraltı	kaynakları
II.	 Yerüstü	kaynakları	
III.	 Dini	değerleri
IV.	 Askeri	gücü
V.	 Nüfusu
gibi	özellikleridir.”	

 Yukarıda verilen bilgi metnindeki numaralandı-
rılmış olgulardan hangileri, jeopolitik içinde yer 
almaz?

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

13. Aşağıda verilen yerlerden hangisi, Türkiye’nin 
uç noktaları arasında yer alır?

A)	 Ayasofya	Camisinin	kubbesinden	geçen	merid-
yen

B)	 Kızılay	iş	merkezinin	enlemsel	değeri	
C)	 İstanbul’da	yapılması	düşünülen	III.	Köprünün	

geçtiği	nokta.
D)	 Kırklareli’nin	 Korfaz	 ilçesi	 Ahlatlı	 Köyü’nün	 2	

km kuzeyi
E)	 Antalya	Limanı’nın	enlemsel	konumu	

7. Tarih	boyunca	Anadolu,	farklı	milletlerce	istila	edil-
meye çalışılmıştır.	

 Bu durum; 
I.	 Mutlak	konum
II.	 Stratejik	konum
III.	 Özel	konum	
gibi olgulardan hangileri ile açıklanamaz?

A)	I	ve	II	 	 	 B)	Yalnız	I
C)	II	ve	III	 	 	 D)	Yalnız	II
	 	 							E)	I	ve	III

8. Türkiye’nin kıyı uzunluğunun oldukça fazla ol-
ması, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

  
A)		Mutlak	konumuyla
B)	 Engebeli	bir	ülke	olmasıyla	
C)	 Kıyıların	oluşumunda	buzulların	etkili	olmasıyla
D)	 Kırıklı	yer	yapısıyla	
E)	 İklim	çeşitliliğinin	fazla	olmasıyla

9. I.	 Doğu	batı	yönünde	19	meridyen	farkı	bulunması
II.	 II.	ve	III.	saat	dilimlerinin	saat	ayarını	kullanma-

sı
III.	 İklim	çeşitliliğinin	fazla	olması
IV.	 Turizm	faaliyetlerinde	çeşitliliğin	fazla	olması

 Yukarıda verilenlerden hangileri, Türkiye’nin özel 
konumun sonuçları arasında yer alır?

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

10.	 •	 	İklim	çeşitliliği	fazladır.
•	 Tarımsal	ürün	çeşitliliği	fazladır.
•	 Turizm	tür	çeşitliliği	fazladır.

 Türkiye’de yukarıda verilen özelliklerin görül-
mesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu-
dur?

A)	 Mutlak	konum
B)	 Özel	konum	
C)	 Stratejik	konum
D)	 Ticari	konum
E)	 Jeopolitik	konum	
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4. Türkiye’de	 kuzey	 yamaçlarda	 orman	 yangını,	 gü-
ney	yamaçlardan	daha	azdır.

 Bu durum Türkiye’nin hangi özelliğinden kay-
naklanır?

A)	 Başlangıç	meridyeninin	doğusunda	yer	alması
B)	 Kuzey	yarımkürede	yer	alması
C)	 Üç	tarafının	denizlerle	çevrili	olması
D)	 Uluslararası	ticarette	önem	taşıması
E)	 Dünyanın	 en	 büyük	Bor	 yataklarına	 sahip	 ol-

ması	

5. Türkiye’nin Jeopolitik önemi ile ilgili olarak aşa-
ğıda verilenlerden hangisi, diğerlerinden daha 
önemsizdir?

A)	 Eski	dünya	karalarının	merkezinde	yer	alması
B)	 Dünyanın	siyasi	ve	ekonomik	güç	merkezi	olan	

Avrupa’ya	komşu	olması
C)	 Dünya’nın	önemli	hidrokarbon	yataklarına	sa-

hip	ülkelerine	komşu	olması
D)	 Ilıman	iklim	koşullarına	sahip	olması
E)	 İstanbul	ve	Çanakkale	boğazlarına	sahip	olma-

sı

6. Aşağıda verilenlerden hangisinin Türkiye’nin 
Jeopolitik önemini en fazla artırdığı söylenebi-
lir?

A)	 Akdeniz	 ile	Karadeniz’i	 birbirine	bağlayan	bo-
ğazlara	sahip	olması

B)	 Önemli	 petrol	 ve	 doğal	 gaz	 yataklarına	 sahip	
ülkelere	komşu	olması

C)	 Avurpa	Birliği	ülkelerine	komşu	olması
D)	 Dört	mevsimi	belirgin	olarak	yaşanması
E)	 Farklı	yüksekliklerde	arazilere	sahip	olması	

1. Kıyılarımızın	temiz	ve	deniz	sularının	sağlıklı	olma-
sı	amacıyla	çalışmalar	yapan	Deniz	temiz	Turmepa	
adlı	sivil	toplum	örgütü,	tüm	Türkiye	kıyılarında	ça-
lışmalar	yapmaktadır.	

 Bu sivil toplum örgütünde çalışmalar yapan 
coğrafya öğretmeninin bütün kıyalırımızda or-
tak olduğunu iddia ettiği özelliklerden, hangisi 
doğrudur?

A)	 Bütün	 kıyılarımızda	 dağların	 kıyıya	 paralel	
uzandığını

B)	 Bütün	akarsuların	delta	oluşturduğunu	
C)	 Güneşlenme	süresinin	aynı	olduğunu	
D)	 Nem	oranının	iç	kesimlerden	fazla	olduğunu	
E)	 Kumsalların	geniş	yer	kapladığını

2. Karadeniz kıyıları ile Güney Marmara kıyıları, 
I.	 Dağların	uzanış	yönü
II.	 Nem	oranları
III.	 Gelişmişlik	seviyeleri

 gibi özelliklerden hangileri bakımından benzer 
yapıya sahiptir?

A)	Yalnız	I	 	 	 B)	I	ve	II
C)		Yalnız	II	 	 D)		II	ve	III
	 	 										E)		I,	II	ve	III		

3. Türkiye’de çığ olaylarının daha çok dağların 
kuzey yamacında yaşanması, aşağıdakilerden 
hangisinin bir sonucudur?

A)	 Özel	konumun
B)	 Balkanlardan	gelen	hava	kütlelerinin	
C)	 Kuzey	yamaçlarda	insan	faaliyetlerinin	fazla	ol-

ması
D)	 Mutlak		konumun	
E)	 Deniz	etkisinin	kuzey	yamaçlarda	görülmesinin	
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10. Aşağıdakilerden hangisi nem azlığının sıcaklık 
üzerindeki olumsuz  etkisine örnektir?

A)		Ankara’da	 	 sıcaklık	 koşullarının	 çok	 değişken	
olması

B)	 Rize’de	sıcaklığının		0	°C’nin	altına	düşmemesi
C)	 Erzurum’da	donlu	gün	sayısına	fazla	olması
D)	 Gaziantep’te	zeytin	üretimi	yapılabilmesi	
E)	 Antakya’da	sıcaklık	ortalamasının	Samsun’dan	

yüksek	olması	

11. Aşağıda verilenlerden hangisinin coğrafi ko-
num ile alakası yoktur?

A)	 En	uzun	gündüzlerin	Sinop’ta	yaşanması	
B)	 Ankara’da	yerel	saatin	ulusal	saate	göre	ayar-

lanması
C)	 Türkiye’nin	tipik	bir	yarımada	ülkesi	olması
D)	 Fiziki	Türkiye	haritasında	farklı	renklerin	kulla-

nılması
E)	 Antalya’dan,	 İstanbul’a	 doğru	 deniz	 sularında	

tuzluluk	oranının	azalması	

12. Türkiye’nin mutlak konumunun aşağıda veri-
lenlerden hangisini etkilediği söylenemez?

A)	 Dış	ticaret	açığını
B)	 Yerel	saatleri
C)	 Ortalama	sıcaklık	değerlerini	
D)	 Donlu	gün	sayısını	
E)	 Akdeniz		iklim	kuşağında	yer	almasını

13. Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de yer alması, 
aşağıda verilenlerden hangisinin ortaya çıkma-
sına yol açmamıştır?

A)	 Trabzon’da,	 aralık	 ayında,	 gündüz	 süresinin	
Ankara’dan	az	olması

B)	 İstanbul’un	 güneş	 ışınlarını	 daima	Adana’dan	
daha	eğik	alması

C)	 Toros	Dağları’nın	güney	yamaçlarında	kar	örtü-
sünün	kuzey	yamaçlardan	erken	erimesi	

D)	 Türkiye’nin	her	yerinde	kuzey	sektörlü	rüzgar-
ların	sıcaklığı	düşürmesi

E)	 Ege	 Denizi’ne	 dökülen	 akarsuların	 doğu–batı	
yönünde	akması	

7. I.	 	Yengeç	Dönencesi’nin	kuzeyinde	yer	alır.

II.	 Kuzey	Yarım	Küre’de	Orta	Kuşakta	yer	alır.

III.	 En	doğu	uç	noktası	ile	en	batı	uç	noktası	ara-
sında	76	dakikalık	zaman	farkı	olması.

IV.	 Asya,	Avrupa	ve	Afrika	kıtalarının	birbirine	en	
fazla	yaklaştığı	yerde	yer	alması.

V.	 21	Aralıkta	kuzeye	gidildikçe	gündüz	süresinin	
uzaması.

 Yukarıda verilenlerden hangisinin, Türkiye’nin 
matematik konumuyla ilgili olduğu söylene-
mez?

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

8. Türkiye’nin özel konumunun;

I.	 İklim	koşulları	ile	

II.	 Yerel	saat	ile

III.	 Transit	ticaretinin	gelişmiş	olmasıyla	

IV.	 Avrupa	Birliği	saat	sistemine	uyumu	sağlama-
ması

 verilenlerden hangileri ile alakası yoktur?

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

9. Türkiye’de	 sıcaklığın	 dağılış,	 üzerinde	 bakı,	 etkili	
olan	bir	faktördür.

 Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek 
olarak gösterilebilir?

A)		Adana’da	 yıllık	 sıcaklık	 ortalamasının,	 Sam-
sun’ dan	yüksek	olması

B)	 Mersin’de	deniz	suyu	sıcaklığının,	Sinop	kıyıla-
rından	yüksek	olması

C)	 Toros	Dağları’nın	kuzey	yamaçlarında	kar	örtü-
sünün,	güney	yamaçlardan	daha	geç	erimesi

D)	 Ankara’dan	Kars’a	gidildikçe	karın	yerde	kalma	
süresinin	uzaması

E)	 Adana’dan	Sinop’a	doğru	sıcaklık	değerlerinin	
azalması	
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  TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI   

TÜRKİYE’NİN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Türkiye’nin Genel Jeolojik Özellikleri
Türkiye’de her jeolojik döneme ait kayaçlar bulunsa da, ülkemiz asıl jeolojik görünümünü 3. zamanın sonlarında almış-
tır. Jeolojik dönemlere göre Türkiye’nin genel özellikleri şöyledir.

1. Zaman:

Birinci zamanda Türkiye büyük ölçüde okyanus tabanında yer almaktadır. Türkiye’de birinci zamana ait sahalar olduk-
ça sınırlıdır. Bu dönemin en önemli özelliği, gür orman örtüsünün fosilleşmesiyle oluşan taşkömürü yataklarıdır. Bu tür 
yataklara yalnızca Zonguldak-Ereğli havzasında rastlanır.

UYARI :  Kömür ve diğer fosil yakıtlar bitki ve diğer canlıların toprak altında uzun süre kalması sonucunda 

oluşmuştur. Özellikle kömür çeşitleri oluştukları jeolojik özelliklerini yansıtırlar. En eski dönemde elmas, daha 

sonra taşkömürü, antrasit, linyit ve turba yatakları oluşmuştur. Kömürlerin oluşum zamanı günümüze yaklaş-

tıkça karbon oranları ve kaliteleri azalır. Bu nedenle kaliteli kömür olan taşkömürü ağır sanayi ve konutlarda, 

kalitesiz olan linyit ise termik santrallerde kullanılmaktadır.

I. Zamanda Türkiye’nin kimi yerleri, Tetis denizinde adalar halinde yer almaktaydı. Böyle yerlerden aşınan materyaller, 
yakınlardaki çukur arazilerde çökelmiş, dönem yaşlı kayaçların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Adı geçen yerler I. Za-
mandan bu güne geçen çok uzun süreçte, kıvrılmış, kırılmış yer yer de metamorfizmaya uğramıştır. İlk günkü halinden 
bütünüyle değişmiş, sert kayaçlardan meydana gelen böyle arazilere masif adı verilir.

Türkiye’deki masifler;

  1- Istranca   2- Kazdağ    3- Uludağ    4- Menderes    5- Sultandağı

  6- Anamur    7- Ilgaz    8- Tokat    9- Akdağmadeni  10- Kırşehir

11- Niğde   12- Akdağ  13- Malatya  14- Bitlis

Yukarıda  ülkemizdeki başlıca masifler verilmiştir.
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2. Zaman:

Bu dönemde Türkiye’nin büyük bölümü Tetis adı verilen denizin altındadır. Tetis denizinde kireçtaşları çökelmiştir.

3. Zaman:
	 Alp-Himalaya	kıvrım	sistemiyle	birlikte,	Türkiye’nin	kuzey	ve	güneyindeki	dağ	sıraları	yükselmiştir.	Bu	dağ	sıraları-
nın	arasında	oluşan	göllerde,	çok	geniş	linyit	yatakları	oluşmuştur.	Kütahya,	Ankara,	Maraş,	Erzurum	linyit	havzaları 
bu dönemde ortaya çıkmıştır.

	 Dönemde	oluşan	Sivas,	Çankırı	ve	Kuzey	Anadolu	göllerinde,	Tuz	kayaçları	çökelmiştir.

	 Güneydoğu	Anadoludaki		petrol	yatakları	bu	dönemde	oluşmuştur.

	 Türkiye	bugünkü	jeolojik	görünümünün	ana	hatlarını	3.	zamanda	kazanmıştır.	Bu	dönemde	Türkiye	topyekun	yük-
selmiş	ve	bugünkü	görünümü	ortaya	çıkmıştır.

UYARI :  I. ve II. Zamanda oluşmuş araziler yaşlı, III.ve IV. Zamanda oluşmuş araziler ise genç arazi olarak 
adlandırılmaktadır. Masif arazilerde deprem riski çok düşük, sıcak su kaynakları az, metamorfik kayaçlar 
yaygındır. Türkiye büyük ölçüde genç bir ülke olduğundan;

	 III.	ve	IV	zaman	kayaçları	oldukça	yaygındır.	Tuz,	linyit	ve	bor	kaynaklarının	fazla	olması	bunların	III.	

Zamanda	oluştuğunu	göstermektedir.

	 Fay	hatları	fazladır.

	 Deprem	tehlikesi	yüksektir.

	 Ortalama	yükselti	fazladır.

	 Dolayısıyla	Türkiye;	akarsuların	denge	profiline	ulaşmadığı	bir	ülkedir.

Türkiye Jeoloji Haritası
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4. Zaman:

 Ege	Denizi’nin	bulunduğu	saha	çökmüş	(Egeit	karası)	ve	Akdeniz’in	suları	bu	alanı	işgal	etmiştir.

 Buzul	çağları	yaşanmış,	ülkemizde	yüksek	dağların	zirvelerinde	buzullaşmalar	görülmüştür.	Ayrıca	yağış	miktarı	
arttığı	için,	İç	Anadolu	kapalı	havzaları	büyük	göllerle	kaplanmıştır.

 Buzul	dönemlerinde	Akdeniz’in	suları	110	m	çekilmiş,	günümüzden	8000	yıl	önce	buzul	döneminin	sona	ermesiyle	
birlikte	Akdeniz’in	suları	yükselerek,	Karadeniz’e	ulaşmıştır.	Bu	olay	sırasında	İstanbul	Boğazı	oluşmuştur.

 4.	Zamanda,	Türkiye’de	volkanizma	oldukça	aktif	olarak	yaşanmıştır.

 İnsan	yeryüzüne	yayılmış,	erozyon	olayı	hız	kazanmıştır.

UYARI :  Türkiye jeolojik bakımdan oldukça genç bir ülkedir. Türkiye’nin genç bir ülke olmasının kanıtları
şunlardır;	

–	Depremselliğin	aktif	olması

–	Sıcak	su	kaynaklarına	sıkça	rastlanması

–	Genç	volkanik	dağların	çok	sayıda	olması

–	Volkanik	yörelerde	halen	gaz	çıkışlarının	gözlenmesi

–	Yapılan	ölçümlerin	ülkemizin	günümüzde	de	yükselmekte	olduğunu	göstermesi

Türkiye’nin Yeryüzü Şekillerinin Genel Özellikleri:
	 Türkiye	ortalama	yükseltisi	oldukça	fazla	olan	bir	ülkedir	(Ortalama	1132 metre).
	 Türkiye’de	yükseltiler	genellikle	1000-2000	metre	aralığında	değişkenlik	göstermektedir.
	 Türkiye’de	yükselti	batıdan	doğuya	doğru	artar.
	 Türkiye	genel	olarak	engebeli	bir	ülkedir.	Dolayısıyla;	kısa	mesafelerde;

–	 İklim	çeşitliliği	yüksek
–	 Gerçek	alan	ile	izdüşüm	alan	arasındaki	fark	fazla
–	 Erozyon	şiddetli
–	 Yol	yapım	maliyetleri	yüksek
–	 Tarım	alanları	genellikle	dardır.

Türkiye’nin başlıca yeryüzü şekilleri.
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 Türkiye	yüksek	bir	ülke	olmasına	rağmen	düzlükler	oldukça	geniş	yer	tutar.	Özellikle	plato	ve	ovalar	geniş	alan	
kaplar.	Bu	durum	Türkiye’nin	geçmiş	jeolojik	dönemlerde	topyekun	yükselmesinin	sonucudur	(Epirojenez).

 Türkiye	kuzeyden	ve	güneyden	yüksek	dağlarca	kat	edilir.	Bu	dağlar	Doğu	Anadolu	Bölgesi’nde	birleşerek	kenet-
lenirler.

 Türkiye’de	dağlar	doğu-batı	doğrultusunda	uzandığından,	yeryüzü	şekilleri	de	genel	olarak	bu	doğrultuda	uzanır.	
Türkiye’de	dağların	doğu-batı	yönünde	uzanmasının	başlıca	sonuçları	şunlardır.

 Karadeniz	ve	Akdeniz’de	boyuna	kıyı	tipi	görülmesi;

 Kıta	sahanlığının	dar	olması

 Kıyıda	girinti	çıkıntının	az	olması

 Kıyı	ile	iç	kesimle	arasında	ulaşımın	zor	olması	(Ulaşımın	geçitlerle	sağlanması)

 Kara	 ve	demir	 yollarının	doğu-batı	 yönünde	uzanması,	 dağların	doğru	batı	 yönünde	uzanmasının	başlıca	
sonuçlarıdır.	

UYARI :  Ülkemizde dağların doğu-batı yönünde uzanması Ege bölgesinde pek çok özelliğin farklı yönde
gelişmesine	yol	açmıştır.	Ege	kıyılarında;

	 Deniz	etkisi	iç	kesimlere	kolayca	sokulur

	 Kıta	sahanlığı	geniş

	 Kıyıda	girinit	çıkıntı	yani		koy,	körfez	yarımada	fazla

	 Kıyı	ile	ulaşım	oldukça	rahattır.

 Kırıklı	yer	yapısı	oldukça	yaygındır.	Türkiye	arazilerin	çok	büyük	bir	bölümü	deprem	kuşağında	yer	almaktadır.	
Dolayısıyla	Türkiye’de	çok	sayıda	sıcak	su	kaynağı	yer	almaktadır.

 Karadeniz	ve	Akdeniz	bölgelerinde	dağların	kıyıya	paralel	uzanması	buralarda	boyuna	kıyı	tipinin	oluşmasına	yol	
açmıştır.	Dolayısıyla	bu	iki	denize	olan	kıyılarımızda	gerçek	ve	kuş	uçuşu	kıyı	uzunluğu	bir	birine	yakındır.	Ege	
Bölgesinde	ise	gerçek	kıyı	uzunluğu	ile	kuş	uçuşu	kıyı	uzunluğu	arasında	büyük	bir	fark	vardır.

Türkiye’nin Dağları

a)  Orojenez (Dağ Oluşumu) Sonucunda Oluşmuş Dağlar

Orojenez (oro=dağ, genesis=oluşum) derin denizlerde çökelmiş kalın tortul tabakaların, kıvrılarak ve kırılarak yükselme-
si sonucunda gerçekleşen dağ oluşum hareketleridir. 3. Zamanda Türkiye’yi örten Tetis denizinin, tabanında çökelmiş 
olan tortul tabakalar, Arabistan ve Avrasya levhalarının sıkıştırması ile kıvrılıp yükselerek bugünkü dağ sıralarını oluş-
turmuştur.
	 Kuzey	Anadolu	sıradağları	ve	Toroslar	bu	dağların	en	önemli	örnekleridir.	Kıvrılma	özelliğini	kaybetmiş	olan	bölge-
lerde,	yeryüzü	fay	hatları	boyunca	kırılarak	yükselir.	Bu	olayda	yükselen	kısma	horst,	alçalan	kısma	ise	graben 
denir.	Graben	ve	horst	yapılarına	en	çok	Ege	Bölgesi’nde	rastlanmaktadır.	Kaz	D.,	Madra	D.,	Yunt	D.,	Bozdağlar,	
Aydın	D.,	Menteşe	Dağları	ile	Akdeniz	Bölgesi’ndeki	Amanos	Dağları	horstlara	tipik	örneklerdir.	(Bakırçay,	Gediz,	
B.Menderes	ve	K.Menderes	ovaları	grabenlerdir.)
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Çöküntü	Ovası

Graben
HorstFay

Ege	Bölgesi	ovaları	Türkiye’de	kırıklı	yer	yapısının	en	yaygın	olduğu	yerlerdir.

b)  Volkanik Dağlar
Yeraltındaki	kızgın	magmanın,	kırık	hatları	boyunca	ilerleyerek,	yeryüzüne	ulaşması	ve	katılaşması	sonucunda	oluşan
dağlara	volkanik	dağlar	denir.	Ülkemiz	genç	bir	ülke	olduğundan	çok	sayıda	genç	volkan	dağı	bulunmaktadır.

UYARI : 	Volkanik	araziler,	risk	taşımasına	rağmen	binlerce	yıldır	insanlar	tarafından	iskan	edilen	sahalar-

dır.	Çünkü;	volkanik	arazilerde	topraklar	oldukça	verimlidir.	Bazı	maden	türleri	buralarda	bulunur	(demir,	

bakır,	krom,	kurşun	vb),	sıcak	su	kaynakları	bu	tip	arazilerde	fazladır.	
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Türkiye’de Dağların Coğrafi Dağılışı
Dağlar Türkiye’nin bütün bölgeleri’nde görülmekle beraber, özellikle Akdeniz-Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
dağlar geniş alan kaplar. Dağlar, insan yaşamını doğrudan etkilemektedir. Özellikle iklim, toprak oluşumu, bitki örtüsü-
nün dağılışı, yerleşme ve ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olmaktadırlar.

 Türkiye sayısal yükselti modeli.
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Türkiye’de Platolar
Akarsular	tarafından	derince	yarılmış	düzlüklere	plato	adı	verilir	(eski	kaynaklarda	yayla).	Ülkemizde	platolar	oldukça
yaygındır.	Bunun	temel	nedeni	üçüncü	zamanda	aşınarak	düzleşmiş	olan	yeryüzünün,	üçüncü	zamanın
sonlarına	doğru	tekrar	yükselmesidir.

Anadolu, Avrasya ve Arabistan plakalarının çarpışması ile, Tetis denizinin tabanından yükselerek bugünkü görünümünü kazanmıştır. Yukarıda 
bu durumu ifade eden bir sayısal yükselti modeli üzerinde Arap levhası-Avrasya levhası, Anadolu plakası ve Doğu Anadolu platosu gösteril-
miştir.
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Türkiye’nin Ovaları

Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere ova denir. Ülkemiz yüksek bir ülke olmasına rağmen, hemen hemen 
her bölgemizde geniş ovalara rastlanmaktadır. Ovalar oluşumlarına göre iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar kıyı ovaları ve 
tektonik çöküntü ovalarıdır.

1. Kıyı Ovaları (Deltalar)

Akarsuların erozyon sonucunda taşıdıkları kum, çakıl, kil gibi materyalleri (alüvyon) deniz kenarında biriktirmesiyle olu-
şan geniş düzlüklere delta (kıyı ovası) denir. Ülkemizde deltalar en fazla Ege kıyılarında gözlenir. Deltaların oluşumu 
için öncelikle bazı faktörlerin bir arada bulunması gerekir. Bunlar; 

 En önemli	faktör	denizin	sığ	olmasıdır	(Kıta	sahanlığının-denizin	0	ile	200	metre	arasında	kalan	bölümünün	geniş	
olması).

	 Akıntı,	gel-git	ve	dalga	etkinliği	zayıf	olmalıdır.
	 	Akarsu	denize	bol	materyal	taşımalıdır.
	 Türkiye’nin	en	büyük	delta	ovası	Çukurova’dır.

Türkiye’deki başlıca delta ovaları

Türkiye kıyılarında çeşitli büyüklüklerde çok sayıda delta ovasının bulunmasında, Türkiye’nin bir takım coğrafi özellik-
leri etkili olmuştur. Bu özellikleri şunlardır: 

Türkiye’de delta ovalarının oldukça fazla olmasında:
 Kıyılarımızın	bütünüyle	bir	iç	denize	komşu	olması

 Kıta	sahanlığının	yer	yer	oldukça	geniş	olması

 Ege	Denizi	adı	verilen	alanın,	günümüze	çok	yakın	bir	dönemde	çökerek	denize	dönüşmüş	olması

 Denizlerimizde	dalga	etkinliğinin,	okyanus	kıyılarına	göre	düşük	olması

 Türkiye	kıyılarında	etkili	olan	büyük	akıntıların	bulunmaması

 Türkiye’de	toprak	erozyonunun	süreklik	göstermesi,	
ülkemizde delta ovalarının oldukça fazla olmasına yol açmıştır.
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Türkiye’nin delta ovaları denince akla ilk gelenler Karadeniz kıyılarında yer alan Bafra ve Çarşamba ovalarıdır. Çünkü bu 
ovalar tipik üçgen şeklindeki çıkıntılarıyla, karakteristik delta ovalarıdır.  Marmara Denizi içinde delta tipik delta ovası gö-
rülmez. Çünkü, Marmara Denizinde akıntı oldukça yüksek bir hızla devam etmektedir. Kuzey Ege’de ise Meriç Nehrinin 
denize ulaştığı yerde büyük bir delta ovası bulunmaktadır. Ancak, Meriç Deltası’nda denize doğru delta şekli bulunmaz.
Delta ovalarının yaygın olarak bulunduğu asıl alan Ege kıyılarıdır. Ege Denizi’nin günümüze çok yakın bir dönemde Egeit 
karasının çökmesi ile oluşmuş olması nedeniyle, kıta sahanlığı oldukça geniştir. Dolayısıyla akarsuların denize ulaştığı 
yerlerde büyük delta ovalarının oluşabilmesi için gereken koşullar mevcuttur.  Akdeniz kıyılarımızda, özellikle Doğu 
Akdeniz kıyılarında büyük delta ovaları vardır. Öyle ki Türkiye’nin en büyük delta ovası olan Çukurova burada yer al-
maktadır. Çukurova’nın oluşumunda Seyhan-Ceyhan ırmaklarının müşterek çabası etkili olmuştur.  Benzer şekilde Doğu 
Akdeniz sığlığında oluşmuş bir diğer delta ovası, Silifke’dir. 
Antalya’nın kurulduğu yerde delta ovası bulunmaz. Aksu nehri son buzul çağında yüksek arazilerden aldığı, eriyik ha-
linde zengin kireç yüklü suları, Antalya’da denize ulaştırmıştır. Denize alüvyon olarak gelmeyen materyal, kıyıda serbest 
kalınca çökelmiş ve devasa bir traverten deposu ortaya çıkmıştır. Anadolu’nun yükselmesi ile traverten depoları yük-
selmiş, günümüzde Antalya şehrinin de üzerinde yer aldığı, içinden akarsuların geçtiği, büyük bir traverten basamağı 
ortaya çıkmıştır.

   Antalya şehrinin bulunduğu yer bir delta ovası değil, traverten basamağıdır. 

2. Tektonik Çöküntü Ovaları
Yeryüzündeki bütün büyük yer şekillerinin oluşumunda tektonizma etkili olmuştur. Türkiye tektonik bakımdan oldukça 
faal bir ülke olması nedeniyle başlıca büyük yer şekillerinin tümünde tektoniğin etkisinden bahsedilebilir.
Türkiye’nin tektonik ovalarının oluşumunda yine levha tektoniğinin etkileri dikkat çekmektedir. Özellikle 3. Zamanda 
Arap levhasının Avrasya Levhasına çarpması ile Doğu Anadolu yükselmiş, iki büyük yırtılma fayı ortaya çıkmıştır.

Anadolu Levhası ve Çevresindeki Levhaların Konumları ve Hareket Yönleri
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Anadolu iki büyük kıtasal levha arasında sıkışmış, sıkışmanın bir sonucu olarak Kuzey Anadolu Fay hattı ortaya çıkmış-
tır. Anadolu plakacığının aktif tektoniğinin son 13 milyon yıllık en karakteristik özelliği budur. Öte yandan Anadolu’ya 
güneyden baskı uygulayan Arap Platformu, Güney Doğu Torosların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Adı geçen olay 
Doğu Anadolu’nun günümüzde de çok yüksek olmasının temel nedenidir. Hala bu olayın etkisi devam etmekte, Doğu 
Anadolu’nun her yıl birkaç cm yükseldiği uydu gözlemleriyle ölçülmektedir.

Türkiye’nin tektonik kökenli ovaları bahsedilen iki büyük fay hattı boyunca gelişmiştir. Tümünde depremsellik yüksektir 
Özellikle KAF Boyunca uzanan akarsuların oluşturduğu ovalar, depremselliğin çok sık yaşandığı yerlerdir (1999-İzmit).

Dolayısıyla	 Ege	 ovalarında	
üçgen	 şeklinde	 bir	 çıkıntı	
görülmez.
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Kuzey Anadolu fay hattının etkisiyle oluşan başlıca ovalar, Balıkesir, Bursa, Susurluk, Karacabey, Yenişehir, M. Kemal-
paşa, Taşköprü, Ladik, Amasya, Merzifon, Turhal, Erbaa, Taşova, Niksar, Kargı, Erzincan, Tercan, Aşkale, Erzurum’dur. 
Güney Anadolu Fay hattı boyunca oluşan ovalar ise Antakya, Islahiye, Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya, Elazığ, Bin-
göl, Muş, Eleşkirt’dir.  Tektonik çöküntü ovalarının bazı özellikleri çok karakteristiktir.
	 Bir	kenarından	büyük	bir	fay	geçmesi

	 Üzerinden	büyük	bir	akarsu	geçmesi

	 Dışarıya	büyük	yarma	vadilerle	bağlanmaları

	 Yeraltı	suyu	kaynaklarına	sahip	olmaları,	bu	özelliklerden	başlıcalarıdır.

UYARI : 	Ovalar	önemli	tarım	arazileridir.	Bu	nedenle	de	nüfusun	büyük	bir	kısmı	ovalarda	toplanmıştır.

Türkiye’de	yaşanan	depremlerde	çok	sayıda	can	kaybının	yaşanmasının	sebebi,	nüfusun	gevşek	yapıdaki

ova	tabanlarına	yerleşmiş	olmasıdır.

Ege Bölgesinde akarsuların adı ile anılan bütün ovalar tektonik kökenlidir. Gediz, Bakırçay, Küçük ve Büyük Menderes 
Ovaları, Anadolu plakasının batıya kayması ve Yunanistan bloğu ile çarpışması sonucunda ortaya çıkan gerilimle oluş-
muş grabenlerdir. Grabenlerin içine yerleşmiş bulunan akarsular alüvyonları ile geçmiş dönemlerde sığ körfezler halinde 
olan bu alanları doldurmuşlardır. Dolayısıyla Ege ovalarında, hem kıyı ovası hem tektonik ova olma özelliğini görülmek-
tedir. Ege ovalarının pek çoğu iki tarafından faylarla sınırlandırılmış, çöküntü karakterindedir.

Bu ovalarda sıcak su kaynağı fazladır. Dolayısıyla da jeotermal enerji potansiyeli oldukça yüksektir. Denize ulaştıkları 
kesimlerde çıkıntı bulunmaz. Çünkü günümüz deniz seviyesi 8000 yıl evvel ortaya çıkmış olduğundan, akarsular körfez-
leri henüz doldurabilmiştir. Dış kuvvetlerin hızı değerlendirildiğinde, Ege denizinin sığ yapısı da göz önüne alındığında 
bölgenin birkaç bin yıl sonra alüvyonlarla dolarak karaya dönüşeceği söylenebilir.

Eski Göl Tabanı Ovaları
Son buzul çağında, Anadolu’da yer alan kapalı havzalarda oldukça büyük göller oluşmuştur. Bunlardan en büyük ve en 
önemlisi Konya – Tuz Gölü havzasını kaplayan, birnevi iç deniz sayılabilecek eski Orta Anadolu gölüdür. Buzul çağının 
sona ermesi ile bu göl ortadan kalkmıştır. Buharlaşma ile yok olan gölden geriye, günümüzde bu gölün tuzlarının kaldığı 
Tuz Gölü ve Konya Ovası’ndaki bataklıklar kalmıştır. Bahsedilen büyük gölün tabanı, günümüz Konya ve Aksaray ova-
larını oluşturmaktadır. 

Eski Konya gölü ve Tuz gölünün kapladığı alanlar.
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Taban Seviyesi Ovaları
Akarsuların denize ulaştığı yere, genel taban seviyesi adı verilir. Buradan itibaren akarsuların derine aşındırması ya-
şanmaz.Akarsuyun hızı ve taşıma gücü taban seviyesine yaklaştığı zaman azalır ve taşıdığı malzemeleri biriktirmesi 
ile meydana gelen ovalara da taban seviyesi ovası denir. Bunların deltalardan farkı; deltalar deniz içinde, bunlar ise 
kara üzerinde oluşmuş olmasıdır. Taban seviyesi ovaları, oluşum şekli bakımından delta ovalarına benzeseler de ge-
nelde körfezlerde oluştukları için denize doğru bir çıkıntı görülmez. Ege ovalarının büyük bölümü bu duruma örnektir. 
Büyük Menderes ve Gediz nehri delta ovaları olmanın yanında, çöküntü grabenlerini taban seviyesine göre dolmasıyla 
oluşmuş taban seviyesi ovalarıdır. Yine bahsedilen ovaların en güzel örneği Adapazarı ovasıdır. Adapazarı ovası, son 
buzul çağında Karadeniz’in bir körfezi iken, Sakarya nehri getirdiği alüvyonlarla burayı doldurmuştur. Alanın alüvyal 
boğulması günümüze çok yakın bir evrede gerçekleştiği için Sakarya nehrinin Karadeniz’e doğru bir çıkıntısı görülmez.

Dağ İçi - Dağ Eteği Ovaları
Yalnızca bir kenarında  büyük bir dağ sırası uzanan ovalar, dağ eteği ovası olarak anılır. Dağ içi ovası ise iki yandan 
dağlarla kuşatılmış, üzerinden akarsu geçen ovalardır. Türkiye’de her iki ova türüne de sıkça rastlanmaktadır. Dağ eteği 
ovalarının en ünlü örnekleri Hatay’ın Payas ve Erzin ovalarıdır. Bir yanını Amanos dağlarına vermiş olan bu ovalar, dağ 
eteği ovalarının tipik örneğidir. 

Dağ içi ovalarına da hemen her bölgemizde rastlamak mümkündür. Çünkü; Türkiye ovalarının büyük bölümü fay hatları 
boyunca uzanan akarsuların üzerine yerleşmiş, her yanı dağlarla çevrili yerlerdir. Çok basit bir örnek verirsek Doğu 
Anadolu’da Erzincan ovası Fırat Nehrinin Murat Çayı boyunda oluşmuş, KAF üzerinde gelimiş, güneyinde Mercan 
(Munzur) kuzeyinde Otlukbeli dağları bulunan tipik bir dağ içi ovasıdır. Görüldüğü gibi Erzincan ovasının oluşumunda 
pek çok faktör etkili olmuştur. Ancak Türkiye’deki büyük yer şekillerinin oluşumunda tektonizmanın etkisi hiçbir zaman 
gözden kaçırılmamalıdır.

Dağ içi ovalarına Türkiye’deki başlıca örnekler; İnegöl, Karacabey, Tokat, Suşehri, Erbaa, Taşova, Merzifon, Dinar, 
Sandıklı, Şuhut,Isparta, Burdur, Kahramanmaraş, Kayseri, Eskişehir, Muş, Bingöl, Varto, Ardahan, Pasinler, Çaldıran, 
Elbistan, Malatya, Yüksekova, Iğdır ovalarıdır.

Karstik Ovalar
Kireçtaşı kayaçlarının yaygın olduğu alanlarda, yağışların bu tip kayaları çözündürerek ortadan kaldırmasıyla karstik 
ovalar (polye) oluşur. Tefenni, Elmalı, Kestel, Korkuteli, Avlan, Acıpayam, Muğla, Burdur ovaları karstik ovalara örnektir. 
Polye ovalarının Akdeniz bölgesinde fazla olmasının nedeni bölgede karstik kireçtaşlarının yaygın olmasıdır.  Yalnızca 
Antalya yöresinde polye ovaları bulunmamaktadır. Çok anılmasalar da Alp orojenezi esnasında ülkemizin hemen her 
yerinde az-çok karstik kayaçların yüzeylendiği durumlar ortaya çıkmış, buna bağlı olarak polye ve özellikle uvalaların 
her yerde görüldüğünü söyleyebilir. 

Muğla polyesi dört tarafı dağlarla çevrili karstik bir ovadır.
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TÜRKİYE’DE KARSTİK YER ŞEKİLLERi

Karstlaşma olayı kireçtaşı (kalker), alçıtaşı (jips), kaya tuzu, dolomit, mermer gibi kayaçlarda gerçekleşebilmektedir. 
Fakat özellikle kireçtaşı, cins ve kalınlık bakımından uygun olması, ülkemiz ve bütün Alp-Himalaya kıvrım sistemi ülkele-
rinde yaygın olması, kireçtaşı üzerinde çok tipik karstik şekillerin oluşması ve uzun zaman asıl şekillerinin bozulmaması 
nedeniyle ön plandadır. Bu yüzden karstik yer yüzü şekilleri denildiğinde öncelikle kireçtaşı ile kaplı araziler anlaşılır.

Türkiye’nin jeolojik evriminin bir sonucu olarak kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları, Güneyinde Toros dağları çözünme-
ye gayet uygun, kalın, tektonik bakımdan parçalanmış, karstlaşmaya uygun araziler yaygındır. Dolayısıyla Anadolu’da 
40.000 mağara olduğu düşünülmekte ve bunların bütün ülke sathına yayıldığı anlaşılmaktadır. Her bölgemizde mağara-
lar görülürse de kireçtaşının saf, kalın olduğu Toroslar karstlaşma için daha uygundur. Bu alanda karstik yeryüzü şekille-
ri, çok sayıda ve bir arada görülürler. Bunun dışında Sivas doğusunda Zara ve Hafik ilçeleri çevresinde de karstlaşmaya 
uygun jips (alçıtaşı) formasyonları görülür. Dolayısıyla bu sahada jips karstının yer şekilleri görülür. Ayrıca Çankırı yakın-
larında, az da olsa kaya tuzuna bağlı olarak ortaya çıkmış kimi karstik yer şekillerine rastlanır.

Karstik Yerşekilleri

Türkiye’de karstik arazilerin dağılışı 
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I. Aşınım Şekilleri

Mağaralar

İçine bir insanın girerek rahatça hareket edebildiği yer altı boşluğuna mağara, daha küçük boyutlu yer altı boşluklarına 
in adı verilmektedir. Türkiye’de çözünebilir nitelikteki kayaçların çok geniş yer tutması, iki büyük levhanın karşılaşma 
noktasında yer alması nedeniyle tektonik bakımdan örselenmiş bir arazi yapısının bulunması, arazide pek çok iklim tipi 
görülmesine rağmen yağışsız iklim türlerinin bulunmaması, gibi nedenlerle mağaralar oldukça yaygındır.

Türkiye’de turizme açılmış mağaralar.

Türkiye’de mağaraların en fazla gözlendiği alan Antalya ve çevresidir. Türkiye’nin mağaraları hem yatayda hem de 
dikeyde oldukça gelişmiştir. Yatay gelişme saf kireçtaşının varlığı ile ilgiliyken, dikey gelişim tektonik yükselmenin biz 
sonucudur. Tilkiler düdeni-Antalya 6818 metre ölçülebilen uzunluğu ile en uzun mağaramız, son yıllarda yapılan ça-
lışmalarla ulaşılan derinliğe göre Mersin-Peynirlikönü düdeni -1429 m en derin mağaradır.

Lapyalar
Karstik kayaçların üzerinde görülen, çözünme sonucunda oluşan, farklı boyutlardaki yarıntılardır. Lapyalar kovuk, çat-
lak, duvar ve oluk lapyası gibi isimler alırlar. Türkiye’de karstik arazilerin tümünde görülmekle beraber en tipik ve büyük 
şekilde olanlarını Toros Dağlarının Antalya çevresinde görmek mümkündür.

Dolinler - Uvalalar
En küçük karstik kapalı çukurluklar olan dolinlere, ülkemizde  başta Toros Dağları olmak üzere karstik kayaçların görül-
düğü her yerde rastlamak mümkündür. Birkaç dolinin birleşmesiyle veya dolinin genişlemesiyle uvalalar oluşur.

Dolin denildiğinde akla öncelikle Taşeli Platosu gelmelidir. Çünkü Taşeli yöresinde dolinler o kadar fazladır ki, tarım 
yapmak olanaksız hale gelmiştir. Benzer şekilde Antalya, Göller Yöresi, Konya’nın güneyi, Bolkar ve Aladağlar ile Gü-
neydoğu Toroslarda yaygın olarak görülürler. Uvalaların dağılışı dolinler ile aynıdır. 

Polyeler
Kireçtaşı kalınlığının uygun olduğu yerlerde, tektonizma ve kayaçların tabaka yapısının  uygun olduğu yerlerde görülen, 
geniş karstik ovalara polye adı verilir. Polyelerin dolin ve uvalalardan farkı yüzölçümlerinin çok geniş olması ve genel-
likle karstik olmayan bir tabakayla temasın söz konusu olduğu yerlerde ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla uygun koşulların 
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görüldüğü yerlerde zamanın da etkisiyle en büyük karstik kapalı çukurluk, polyeler ortaya çıkar. Polye ovalarımızın ke-
narında ilçe ve köyler kurulmuştur. Çünkü polyeler geniş tarım alanlarıdır.

Türkiye’de yer alan bazı Polyelerin boyutları ve yükseltileri

Kireçtaşı kayaçlarının yaygın olduğu alanlarda, yağışların bu tip kayaları çözündürerek ortadan kaldırmasıyla karstik 
ovalar (Polye) oluşur. Tefenni, Elmalı, Kestel, Korkuteli, Avlan, Acıpayam, Muğla, Burdur ovaları karstik ovalara örnektir. 
Polye ovalarının Akdeniz bölgesinde fazla olmasının nedeni bölgede karstik kireçtaşlarının yaygın olmasının bir sonu-
cudur.

Kör Vadi – Çıkmaz vadi
Yüzey suları, karstik bölgelerde düdenler kanalıyla yer altına kaçarlar. Dolayısıyla karstik arazilerde su kıtlığı yaşanır. 
Suyun yer altına indiği kimi yerlerde günümüz drenajı ile geçmişteki drenaj iç içe geçmiştir.

Ülkemizde bu tip yer şekillerine çokça rastlanmaktadır. Özellikle Antalya bölümünde sayıları oldukça fazladır. O kadar 
ki Antalya kentinin kurulduğu yeri büyük bir traverten basamağı yapan şey, Aksu ırmağının son buzul çağında taşıdığı 
milyonlarca ton eriyik haldeki kireçtaşını, traverten basamağının içindeki kör vadiler ve mağaralar aracılığıyla Akdeniz’e 
taşımasıdır.

Tünel ve Doğal Köprü
Karstik arazilerde bahsedildiği gibi yer altı akarsuları yer üstündekilerden daha güçlü ve daha fazladır. Burada özellikle 
yer altı akarsuyu tabirine dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü karstik sahalarda yer altı suları, normal arazilerdeki yer altı 
suları veya akifer-taban suyu gibi davranış göstermezler. Kaya çatlakları, diyaklazlar başlangıçtaki şekilse de zamanla 
mağaraya dönüşen yeraltı ırmaklarının akış yolları, yüzeydeki vadilere benzer özellikler gösterirler. Mağaralar boyunca 
akış gösteren akarsular bazen yer altında öyle büyük sistemler meydana getiriler ki uzunluğu ABD’de Mammoth Mağa-
rası 560 km uzunluktadır. Ülkemizde bu uzunlukta değilse de yakın gelecekte bir kaç yüz kilometrelik yer altı akışlarının 
saptanacağı düşünülebilir.

UYARI : 	Yerköprü,	adından	da	anlaşılacağı	
gibi	yerin	aslında	köprü	gibi	olması	durumu-
dur.	Türkiye’de	4	farklı	Yerköprü	bulunmakta-
dır.	Bunlardan	ünlü	bir	 tanesi,	Mersin’in	Mut	
ilçesinde	yer	alır.
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II. Birikme Şekilleri

Karstlaşmanın yaşandığı arazilerde görülen birikim şekillerinden en önemlisi travertenlerdir. Travertenler, yağış sularının 
karstik kayaca ulaşması ile yaşanan tepkime sonucunda kayaçtan ayrılan kirecin, uygun koşullar taşıyan başka bir 
yerde çökelmesi ile oluşurlar. Karstik kayaçları ayrıştıran özellik, yağış sularında bulunan karbonik asittir.

Karbonik asit, oranı değişmekle beraber, yağış sularının tümünde görülür. Ancak serin suların karbondioksit tutabilme 
kabiliyeti önemli ölçüde arttığından, sun buzul çağında karstik arazilerden kaynağını alan akarsular pek çok yerde 
traverten birikimleri meydana getirmiştir. Antalya şehrinin kurulduğu alan bunun çok güzel bir örneğidir. Buzul çağında 
Batı Toroslardan kaynağını alan Aksu çayı ve Köprü çay, yüksek karstik arazilerden taşıdıkları çözünmüş kireçtaşını de-
nize ulaştıkları yerde biriktirmişlerdir. Serin dağ sularında taşınan kireç, sıcaklığın artması, basıncın artması, durgun ve 
yoğun tuzlu bir suyla karşılaşması sonucunda deniz kıyısında birikmiştir. Meseleyi biraz delta ovası gibi algılamak ama 
karıştırmamak gereklidir. Yani serin karstik doygun sular, içlerindeki çözeltiyi, deniz kenarında biriktirmişlerdir. Bu olayın 
sonucunda günümüzde Antalya kentinin kurulduğu traverten basamağı oluşmuştur. Dolayısıyla Antalya kıyı düzlüğü 
kesinlikle bir delta ovası değildir. 2013 KPSS’de bu sorulmuştur.

UYARI : 	 Antalya	 şehrinin	 yakınlarında	 yer	
alan	 Düden	 şelalesinin	 verildiği	 fotoğrafta,	
bahsedilen	 durum	 görülmektedir.	 Antalya	
şehrinin	 kıyıları,	 meşhur	 falezlerle	 kaplıdır.	
Falezler	 travertenden	 oluşmaktadır.	 Antalya	
bu	şekilde	üç	basamaktan	oluşmaktadır.	Ba-
samaklar	son	buzul	çağında,	deniz	seviyesin-
de	yaşanan	değişimlerin	somut	kanıtıdır.

III. Türkiye’de Kireçtaşı Dışındaki Kayaçlarda Görülen Karstik Şekiller

Türkiye’nin iç kesimlerinde jeolojik evrime bağlı olarak geniş yayılım alanına sahip, çözünebilen kayaçlar vardır. 
Bunlardan en önemlisi alçıtaşı yada jips adı verilen, yağmur sularıyla kireçtaşına göre kolayca çözünebilen kayaçtır. 
Anadolu’nun iç kesimlerinde çok geniş alanlar kaplayan jipsler yer yer karstlaşmıştır. Jips karstı kireçtaşı karstından 
belirgin farklılıklar gösterir. Bu tip karstta yüzeyde dolinler yaygındır. Mağaralar çabuk oluşursa da çabuk yıkılarak en-
kaz halini alır. Jips karstında büyük kapalı çukurlara (polye) fazla rastlanmaz. Ülkemizde jips karstının en yaygın olarak 
görülüğü alan, Sivas-Zara arasında yer alır. Burada yağın olarak görülen dolinlere “por koyağı” adı verilir. Benzer şekil-
de az da olsa Çankırı yakınlarında kaya tuzu formasyonuna bağlı yer şekilleri ve Erzurum-Oltu’da jips formasyonlarına 
bağlı olarak ortaya çıkan bazı küçük karstik yer şekillerine rastlanır.

UYARI : 	Sivas-Zara’da	jips	kayaçlarının	kars-
tlaşmasına	bağlı	olarak	oluşmuş	Sülük	Gölü.
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UYARI :  

 Manavgat	akarsuyu	ülkemizde	rejimi	en	düzenli	akarsudur.	Bunun	nedeni	tamamen	karstik	arazilerde,	

yer	altı	suları	tarafından	beslenmesidir.

 Karstik	araziler	yüzeyde	su	sorunu	yaşandığından	tarımsal	üretim		açısından	uygun	alanlar	değildir.	

Bu	nedenle	Antalya	Bölümü	ile	Göller	yöresi	seyrek	nüfuslanmıştır.

 Ülkemizdeki	polyeler	TAKKE	 ile	kısaltılmıştır.	Bunlar	sırasıyla	Tefenni,	Acıpayam,	Kestel,	Korkuteli,	

Elmalı	polyeleridir.

Türkiye’de Buzullaşma
Türkiye’de son buzul çağında yaşananlar sonucunda, az da olsa buzulların etkili olduğu yer şekilleri ortaya çıkmıştır. 
Türkiye’de son buzul çağı buzullaşmasının etkili olmamasının nedeni Anadolu’nun enlem değerleridir. Orta kuşağın 
sıcak kesiminde yer alan Anadolu’da, yalnızca belirli bir yükseltinin üzerine çıkabilen dağlarda buzul şekillerine  rast-
lanmaktadır. Türkiye’de buzullaşma yaşanmasının temel şartı yükseltidir. Çünkü yükseltiye bağlı olarak sıcaklık azalır. 
Anadolu’nun batısında yükseltiye bağlı olarak kalıcı kar sınırı son buzul çağında 2400 metreye, doğuda ise 3000 met-
reye kadar inmiştir. Günümüzde Aladağlar’da 3700 metrede buzullar görülebilmektedir. Güneydoğu Toroslarda Cilo 
Dağlarında ise buzul dilleri 3000 metreye kadar ulaşmaktadır. Bahsedilen durum karasallığın bir sonucudur. Rize dağ-
larında ise kalıcı kar sınırı 3100 metredir. Türkiye’nin en önemli buzulu Ağrı dağının zirvesindeki takke buzuludur. Dağın 
kraterinden beslenen 10 kadar buzul 3800 metreye kadar inerler. Türkiye’de son buzul çağı glasyasyonuna uğrayan 
alanlar oldukça sınırlıdır. Bu durumun ortaya çıkmasında, Türkiye’de glasyasyonun yükseltiye bağlı olarak ortaya çıkmış 
olması etkili olmuştur. Son glasyal dönemde Türkiye’nin batısında kalıcı kar sınırı 2200-2400 metreye, Doğu Anadolu’da 
ise 3200 metreye kadar inmiştir. Dolayısıyla ülkemizde pek çok dağın zirve kesimlerinde buzullaşma izlerinde rastlan-
maktadır. Türkiye’de yüksek dağlık yerlerde görülen buzulların en geniş yer kapladığı dağlar Güneydoğu Toroslar ve 
Doğu Karadeniz Dağları’dır.

Türkiye’de Buzullaşmaya Uğramış Başlıca Dağlar
Türkiye’de glasyasyon olayının en tipik ve şiddetli biçimde yaşandığı alan Doğu Karadeniz yöresidir. Çünkü Doğu 
Karadeniz’de hem dağların uzanış yönü hem de yükseltisi buzullaşma için oldukça uygundur. Alanın yoğun olarak bu-
zullaşmasında öncelikle, basınç merkezlerinin konumu ve Karadeniz üzerinden gelen nem yüklü, kuzeybatı yönlü hakim 
hava hareketleri etkili olmuştur. Bahsedilen hava kütleleri iç kesimlere geçme çabası gösterirken, günümüzde olduğu 
gibi geçmişte de Doğu Karadeniz dağlarına çarparak yükselmiş ve bol miktarda yağış bırakmıştır. Doğu Anadolu’da 
daha yüksek alanlar bulunmasına rağmen Doğu Karadeniz kadar buzullaşma görülmemesi nemliliğin (denizellik) bir 
sonucudur.

UYARI : 	Mescit	dağı	önemli	bir	buzul	sahası-
dır.	Günümüzde	sirk	gölleri,	geçmişteki	buzul-
laşmanın	varlığını	gösterir.
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TÜRKİYE’DE BUZULLAŞMA GÖRÜLEN DAĞLAR

Türkiye’de buzullaşma görülen başlıca dağlar.

Türkiye’de Volkanizma
Türkiye’de jeolojik açıdan pek çok döneme ait volkanik araziler gözlenebilmektedir. Ancak burada bahsedilecek olan 
günümüzde etkileri doğrudan görülebilen genç volkanik araziler ve bu arazilerde yaşanan olaylar sonucunda ortaya 
çıkan şekillerdir. Türkiye’de genç volkanik arazi 3. Zamanın Neojen evresinde oluşmaya başlamış, Tetis Denizinin taba-
nından yükselen Anadolu’nun üzerinde oluşan kimi göllerde yaşanan tortulanma ile zamandaş olarak gerçekleşmiştir. 
Dolayısıyla Anadolu’nun pek çok yerinde görülen gölsel formasyonlarla, karışık volkanik materyaller bu durumun en 
önemli kanıtıdır.

Türkiye’de genç volkanik arazilerin dağılışına bakıldığında özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da bu tip arazilerin 
oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Genç volkanik sahaları şekillerin tazeliği bakımından iki gruba ayırmak yerinde 
olacaktır. Bunlardan ilki Ankara kuzeyinde bulunan Köroğlu Dağlarında iki magma çıkış merkezi saptanmıştır. Ancak 
bölge volkanizması yaşça çok eski olduğu için çıkış merkezleri çok belirgin değildir. 

Türkiye’de III. Zamanın  başlarında belirli merkezlerden çıkışlar şeklinde yaşanan volkanizma, dönem sonlarına doğru 
şiddetlenerek devam etmiştir. İkinci dönemin volkanizmasında en temel özellik Doğu ve İç Anadolu’da volkanizmanın 
iki belirgin hat üzerinde gerçekleşmiş olmasıdır. Bu hatlardan ilki Anadolu’nun iç kesimlerinde Konya Ovasından başla-
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yarak, Kayseri’de sona eren hattır. Diğeri ise Van Gölünün oluşumuna neden olan Nemrut gölü ile başlayarak Ağrı Dağı 
ile (Türkiye sınırından sonra da devam eden) sona eren, ikinci hattır. 

Anadolu’nun güneyinde anılması gereken genç volkanik arazilerin başında Antakya ilinden başlayıp kuzeye doğru iler-
leyen Hassa-Kırıkhan bölgesindeki genç volkanik arazidir. Kuvarternerde yaşanan genç volkanik faaliyetler burada çok 
sayıda volkan konisinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Akışkan volkanik materyallerin katılaşması ile yöre halkının “leçe” 
adını verdiği bir donmuş lav akıntılarından meydana gelen arazi yapısı ortaya çıkmıştır.

Batı Anadolu’da ise Kula-Adala (Manisa) arasında oluşmuş bir volkanik yöre dikkat çekicidir. Yörede bulunan volkan 
konileri yerel halk tarafından “Divlit” adıyla anılır. Bölgede 68 tane genç volkan konisi sayılmıştır. Volkanizma oldukça 
gençtir. Öyle ki prehistorik dönem insanları volkanizma olayına şahit olmuş, mağara duvarlarına bunları resmetmiş ve 
hatta proklastik akıntı esnasında kaçarken, ayak izlerini kızgın toprağa bırakmışlardır.

Meke gölü ülkemizin en tanınmış volkanik oluşumlarından biridir. Konya’nın Karapınar ilçesinde, bir maarının sular altın-
da kalmasıyla oluşmuştur. Göl ve birincil krater çukurunun uzunluğu 800 metre, genişliği 500 metredir. Meke Maarı 2005 
tarihinde Ramsar Sözleşmesi’nin listesine dahil ettirmiştir. Meke maarının yanında Acıgöl maarı ve diğer bir patlama 
çukurluğu yer alır. 

UYARI : 	Ünlü	Meke	maarını	gösteren	fotoğ-

rafta,	 sahadaki	 üç	 genç	 volkanik	 oluşumda	

çok	net	biçimde	görülebilmektedir.

En	solda	en	genç	patlama	çukurluğu,	sonra	

Meke	Maarı	ve	içindeki	ikincil	krater,	en	üstte	

ise	Acıgöl	maarı	yer	almaktadır.	Meke	maa-

rını	 farklı	kılan	özellik,	 içinde	de	yeniden	bir	

krater	oluşturan	son	volkanik	faaliyettir.

Türkiye’de Tektonizma

Günümüzde Türkiye’nin dış görünüşünün ortaya çıkmasında en fazla etkili olan kuvvet hiç kuşkusuz ki tektonizmadır. 
Anadolu 3. Zamanda Avrasya ve Arap levhalarının sıkıştırmasıyla deniz tabanından yükselerek günümüzdeki görünümü-
nü almıştır. Sıkışan Anadolu’nun kuzeyinde ve güneyinde büyük dağ sıraları ortaya çıkmış daha sonra Anadolu topyekun 
yükselerek büyük bir platoya dönüşmüştür. 

Türkiye’de Depremler

Yerkabuğu parçalarının farklı yönlerdeki hareketleri esnasında ortaya çıkan titreşim ve salınım hareketlerine deprem 
denir.  

Depremler üçe ayrılır.
1.	Volkanik	depremler

2.	Çöküntü	depremleri	(karstik	sahalarda	gözlenir)

3.	Tektonik	depremler

Türkiye büyük kıta levhalarının kesişme noktasında yer aldığı için depremsel olarak oldukça faal bir ülkedir. Ülkemizde 
3 önemli fay kuşağı vardır.
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A) Kuzey Anadolu Fay hattı (KAF)

Ülkemizin en faal fay hattıdır. Bu fay üzerinde yaşanan depremlerde büyük can ve mal kayıpları yaşanmıştır. Batıda 
Saros Körfezi’nden başlayan fay Anadolu’yu kuzeyden kat ederek Karlıova’ya ulaşır.

UYARI :  Türkiye’de	deprem	bölgelerinin	 verildiği	 haritada	en	dikkat	 çekici	 nokta	Türkiye’de	 levhaların	
karşılaşma	sahasında,	depremlerin	daha	yaygın	olmasıdır.	Anadolu’nun	merkezi	kesimleri	depremsellik	
bakımından	en	fakir	alanı	oluşturur.

B) Güney Anadolu Fay Hattı (GAF)

Hatay- Maraş oluğunu kat ederek Doğu Anadolu’ya ulaşır.

C) Batı Anadolu Fayları

Ege Bölgesi’nde yer alan ovaların (grabenlerin) çevresindeki küçük faylardan oluşur. Bölge depremsel olarak aktif olsa 
da çok büyük depremlerin yaşandığı bir saha değildir.

UYARI :  Depremin	en	az	yaşandığı	bölgeler;

–	Karadeniz	kıyıları

–	Ergene	havzası

–	Konya-Karaman	çevresi

–	Mardin	çevresi

–	Teke	ve	Taşeli	yöresi
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5.  Doğu Karadeniz yöresi akarsularının debi ve re-
jim özellikleri; 
I.	 Hidroelektrik	potansiyellerini
II.	 Akış	hızlarını	
III.	 Havzalarının	bitki	örtüsünü	
IV.	 Geçtikleri	arazilerin	kayaç	yapısını	

 verilenlerden hangilerini etkilememiştir?

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

6.   Kaynağını Kuzey Anadolu Dağları ile Toros 
Dağlarından akan akarsuların; 
I.	 Akış	hızları
II.	 Debileri
III.	 Aşındırma	güçleri	
IV.	 Rejimleri

 yukarıdaki özelliklerden hangileri ortaktır? 

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

7.  Türkiye’de erozyon olgusunun fazla olduğu 
yerlerde aşağıda verilen problemlerden hangi-
sinin varlığından bahsedilemez?

A)	 Barajların	kısa	sürede	dolarak,	işlevini	yitirmesi
B)	 Toprak	örtüsünün	incelmesi
C)	 Tarım	alanlarının	verimliliğini	kaybetmesi	
D)	 Delta	ovalarının	hızla	büyümesi
E)	 Mera	ve	otlakların	azalması

8. Türkiye’de erozyonun çok hızlı gerçekleştiğine 
aşağıda verilenlerden hangisi kanıt olarak göste-
rilemez?

A)	 Deltaların	hızla	genişlemesi
B)	 Toprak	kalınlığının	artması
C)	 Barajların	kullanım	ömrünün	kısa	olması
D)	 Tarımsal	verimliliğinin	azalması
E)	 Akarsuların	fazla	alüvyon	taşıması

1. Türkiye’nin yerşekillerinin oluştuğu ve Tetis 
Denizi’nin tabanından çıktığı dönem aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)	 İlkel	Zaman	 	 B)		I.	Zaman
C)	 II.	Zaman	 	 D)		III.	Zaman
	 	 									E)	IV.	Zaman	

2.	 Deniz	kenarında	yer	alan	merkezlerde	kıyı	çizgisi	
ile	dağların	uzanış	yönünün	aynı	olması,	iç	kesim-
ler	ile	kıyı	kesimler	arasında	aynı		mevsimde	bile	
farklı	iklim	koşulları	görülmesini	sağlar.

 Yukarıda verilen bilgiye göre, aşağıda verilen 
merkezlerden hangisinde bahsedilen farklılık 
en azdır?

A)	 Manisa	 	 B)	Erzincan
C)		Artvin	 	 	 D)	Kilis
	 	 									E)		Hakkari	

3. Dağların	 zirvesinden	 geçen	 su	 bölümü	 çizgisi	 ile	
kıyı	çizgisi	birbirine	paralel	 ise,	bu	durum	pek	çok	
coğrafi	olayın	ortaya	çıkmasını	sağlar.
I.	 Kırklareli
II.	 İstanbul
III.	 İzmir
IV.	 Balıkesir
V.	 Giresun

 Üstte açıklanan durum numaralandırılmış ola-
rak verilen illerden hangilerinde görülür?

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

4.  Dağların uzanış doğrultusu, aşağıda verilenler-
den hangisinin gelişimini en az etkilemiştir?

	 A)	 İzmit	 B)		Sinop
	 C)		Rize	 D)		Ordu
	 	 	 																		E)	Mersin
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9. 

 Yukarıdaki Türkiye haritasında taralı olarak gös-
terilen alanlarda çığ riskinin yüksek olması, aşa-
ğıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A)	 Yol	yapım	çalışmalarıyla
B)	 Eğim	değerlerinin	yüksek	olmasıyla	
C)	 Yükseltinin	az	olmasıyla	
D)	 Dağların	zirve	kesimlerinde	buzul	çağına	ait	iz-

lerin	bulunması	
E)	 Yağış	miktarının	çok	fazla	olmasıyla	

10. 

A

B

 Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde gösterilen 
A ve B merkezlerinde karın yerde kalma süre-
sinin farklı olmasında, aşağıdakilerden hangisi 
etkili olmuştur?

A)	 Enlem	değerleri	
B)	 Beşeri	faaliyetler
C)	 İklimi	etkileyen	hava	kütleleri
D)	 Yükselti
E)	 Denizellik

11. Kıyı Ege Yöresi ile Antalya Yöresi’nin; 
I.	 Yamaç	eğimleri
II.	 Kalıcı	kar	sınırları
III.	 Toplam	yağış	miktarları
IV.	 Körfez	ve	yarımada	sayıları

 verilenlerden hangileri dağların kıyıya göre 
farklı yönde uzanmasının bir sonucudur?

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

12. Türkiye’nin kıyı bölgelerinde aşağıda verilen-
lerden hangisinin farklı olması, dağların uzanış 
yönü ile açıklanamaz?

A)	 Yetiştirilen	tarım	ürünleri
B)	 Ulaşım	koşulları
C)	 Koy,	körfezlerin	varlığı
D)	 Dış	ticaretteki	payları
E)	 Toplam	yağış	tutarları	

13. Türkiye’nin	delta	ovalarının	her	yıl	denize	doğru	ge-
nişlediği	bilinmektedir. 

 Bu durum aşağıda verilenlerden hangisini gös-
terir?

A)	 Yıllık	yağış	miktarının	arttığını
B)	 Kıyı	çizgisinin	kısaldığını
C)	 Erozyonun	şiddetli	biçimde	yaşandığını	
D)	 Volkanik	aktivitelerin	sürdüğünü
E)	 Orman	üst	sınırının	yükseldiğini	

14. •	 Çukurova
	 •	 Bafra	Ovası
	 •	 Gediz	Ovası
 Yukarıda verilen ovalarda aşağıdaki toprak tür-

lerinden hangisi yaygın olarak görülür?

A)	 Kırmızı	Topraklar
B)	 Alüvyal	Topraklar
C)	 Lösler	Topraklar
D)	 Kahverengi	Topraklar
E)	 Tuzlu	Topraklar

15. Tümüyle Türkiye sınırları içinde yer alan en 
uzun akarsu, aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Aras	 	 	 B)			Kızılırmak
C)	 Dicle	 	 	 D)		Fırat
	 	 									E)		Asi
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4. Türkiye’deki sıradağların hangi özelliği genelde 
ortaktır?

A)	 Yükseltileri
B)	 Doğu–batı	yönünde	uzanmaları
C)	 Bitki	örtüleri
D)	 Kaya	tırmanışına	uygun	yapıları
E)	 Genelde	3000m.’den	yüksek	olmaları

5. Kuzey Anadolu Dağları ile Toros Dağları için;
I.	 Yükseltileri
II.	 Kayaç	yapıları
III.	 Kıvrılma	sonucunda	oluşmaları
IV.	 Belirli	bir	yükseltiden		sonra,	son	buzul	çağı	iz-

leri	görülmesi	
   yukarıdaki özelliklerden hangilerinin ortak ol-

duğu söylenebilir?

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

6. Denizel	 iklim	özellikleri,	Ege	Bölgesi’nde,	Akdeniz	
ve	Karadeniz	Bölgelerine	göre	daha	fazla	iç	kesim-
lere	sokulabilmektedir.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile alakalı-
dır?

A)	 Denizlerin	oluştuğu	jeolojik	devir	ile	
B)	 Yükselti	değerleri	ile	
C)	 Dağların	uzanış	yönü	ile	
D)	 Doğal	bitki	örtüleri	ile	
E)	 Kıyı	çizgilerinin	uzunluğu	ile	

1. Aşağıdaki ovalar ile bölgeler eşleştirmelerinden 
hangisi yanlış verilmiştir?

 

       Ovalar                   Bölgeler         

A) Çukurova Akdeniz Bölgesi

B) Bafra Ovası Karadeniz Bölgesi

C) Iğdır Ovası İç Anadolu Bölgesi

D) Silifke Ovası Akdeniz Bölgesi

E) Adapazarı Ovası Marmara Bölgesi 

2. Aşağıda verilen ovalardan hangisi sınırları için-
de kaldığı il ile aynı adla anılmaz?

A)		 Iğdır	 	 	
B)		Konya
C)		Şanlıurfa	
D)		Adapazarı
E)			Ankara	

3. Doğu Karadeniz Yöresi’nde aşağıda verilen göl 
türlerinden hangisine sıklıkla rastlanır?

A)	Krater	 	 	
B)	Heyelan	Set
C)	Alüvyal	Set	 	
D)	Kıyı	Set
E)	Tektonik	Göl
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11. Ormanın tahrip edilerek ortadan kalkması ile ortaya 
çıkan bitki örtüsü antropojen olarak adlandırılır. 

 Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki merkez-
lerden hangisinde bozkır bitki örtüsünün, antro-
polojen olduğu söylenebilir?

A)	 Şanlıurfa
B)	 Ankara
C)	 Diyarbakır
D)	 Mardin
E)	 Iğdır

12. Türkiye’nin dağları ile ilgili olarak aşağıda veri-
len bilgilerden hangisi doğrudur?

A)	 Kuzey	Anadolu	Dağları	ile	Toros	Dağları	kıvrıl-
ma	ile	oluşmuştur.

B)	 Ege	kıyı	çizgisi	 ile	dağların	uzanış	yönü	para-
leldir.

C)	 Ülkenin	batısında	aktif	volkanlar	yer	alır.
D)	 Türkiye’nin	en	yüksek	dağı	tipik	bir	kırık	dağı-

dır.
E)	 Türkiye’de	dağların	yükseltisi	batıda	artar.

13. Türkiye’nin dağları ile ilgili olarak verilen bilgi-
lerden, 
I.	 Tümünde	volkanizma	etkilidir.
II.	 Epirojenik	 yükselmelerin	 etkisiyle	 oluşmuşlar-

dır.
III.	 Her	 birinin	 oluşumunda	 farklı	 bir	 kuvvet	 etkili	

olmuştur.
hangileri doğrudur?

A)	Yalnız	I	 	 				B)	I	ve	II	 	 								C)	Yalnız	III
	 		D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

7. Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesimleri ile iç kesim-
leri arasında görülen aşağıdaki özelliklerden 
hangisinde, yerşekillerinin herhangi bir etkisi 
yoktur?

A)	 İç	kesimlerde	halkın	bir	bölümünün	 temel	ge-
çim	kaynağının	hayvancılık	olması

B)	 Kıyıdaki	 merkezlerden	 iç	 kesimde	 yer	 alan	
merkezlere	kara	yolu	yapımının	zor	olması

C)	 Nüfusun	kıyıda	yoğunlaşmış	olmasında	
D)	 Yer	altı	kaynaklarının	dağılışında
E)	 İç	kesimlerde	tahıl	tarımının	yapılması	

8. Aşağıda verilen merkezlerden hangisinde za-
man zaman denizel iklim özellikleri görülebilir?

A)	 Iğdır	 	 	 B)		Ankara
C)	 Konya	 	 	 D)		Karaman
	 	 								E)		Uşak

9. İç Anadolu ile Karadeniz arasında aşağıdakiler-
den hangisinin farklı olmasında yerşekilleri et-
kili değildir?

A)	 Maden	yataklarının	dağılışında
B)	 Tarım	alanlarının	oranında
C)	 Yetiştirilen	hayvan	türlerinde	
D)	 Yol	yapım	maliyetlerinde
E)	 Nüfusun	yoğunlaştığı	yerlerde

10. Çeşitli	nedenlerle	 tahrip	edilen	bir	orman	alanının	
yeniden	eski	haline	dönüşebilmesi,	ormanın	kendi-
ni	yenileme	süresi	olarak	adlandırılır.

 Aşağıda verilen yerlerden hangisinde ormanın 
kendini yenileme süresi diğerlerinden daha kı-
sadır?

A)	 Tuz	Gölü	Çevresi
B)	 Ergene	Yöresi
C)	 Diyarbakır	Yöresi
D)	 Menteşe	Yöresi	
E)	 Yazılıkaya	Platosu	
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5. Ege Denizi kıyılarını,  Akdeniz ve Karadeniz kıyı-
larından önemli farklılıklar göstermesi, aşağıda 
verilenlerden hangisinin bir sonucudur?

A)	 Kırıklı	yer	yapısının	
B)	 Depremselliğin	faal	olmasının	
C)	 Sıcak	su	kaynakları	görülebilmesinin	
D)	 Ovalarda	alüvyon	türü	topraklar	bulunmasının	
E)	 Dağların	uzanış	yönünün

6. Kuzey	Anadolu	Dağları	Toros	Dağlarının	oluştuğu	
dönemde,	 Anadolu’da	 büyük	 göller	 oluşmuş,	 bu	
göllerde	tuz	ve	linyit	madenleri	çökelmiştir.

	 I.	 Sivas
	 II.	 Soma
	 III.	 Anamur
	 IV.	 Kars
 Üstte verilen durum, numaralandırılmış yerler-

den hangilerinde tipik biçimde görülür?

A)	Yalnız	I	 	 				B)	I	ve	II	 	 								C)	Yalnız	III
	 		D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

7. I.	 Tuz
	 II.	 Bor
	 III.	 Linyit
	 IV.	 Mermer
 …………  ölçüde II. ve III. zamanda oluşmuştur. 

Yukarıda verilen yeraltı kaynaklarından hangile-
rinin Türkiye’de çıkarımının yapılması bu duru-
mu kanıtlamaz?

	 A)	 Yalnız	I	 B)	I	ve	II	
	 C)	 II	ve	III	 D)	III	ve	IV
	 	 	 															E)	Yalnız	IV

1. Türkiye’nin genç volkanik arazilerinin tümü için 
aynı olan özellik, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A)	 Aktif	volkanların	bulunması
B)	 Turizm	bakımından	önem	taşımaları
C)	 Toprakların	mineral	bakımından	zengin	olması
D)	 Son	buzul	çağına	dair	izlerin	bulunması
E)	 Yer	yer	gan		çıkışları	görülmesi	

2. •	 Ürgüp	–	Göreme	çevresi	
	 •	 Ağrı	Dağının	kuzey	etekleri	
	 •	 Manisa	Kula	Adala	çevresi	
	 Yukarıda	 Türkiye’nin	 genç	 volkanik	 arazilerinden	

bazıları	verilmiştir.	Bunların ortak özellikleri aşağı-
dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
A)	 Topraklarının	 mineral	 bakımından	 genellikle	

zengin	olması
B)	 Sıcak	su	çıkışları	görülebilmesi	
C)	 Aktif	volkanların	bulunması
D)	 Transit	ticaret	yollarının	buralardan	geçmesi
E)	 Geniş	kalderalarının	bulunması	

3. Türkiye’nin Jeolojik yapısında 1. zaman arazi-
lerinin az yer tutması, aşağıdaki madenlerden 
hangisinin yalnızca bir yerden çıkarılmasına yol 
açmıştır?

 
A)	 Krom	 	 	 B)		Taş	kömürü	
C)	 Altın	 	 	 D)		Linyit
	 	 					E)		Mermer	

4. Türkiyenin masif arazileri düşünüldüğünde, 
aşağıda verilen yerlerden hangisinin masif ol-
madığı söylenebilir?

 
A)	 İstanbul	 	 B)		Istranca
C)	 Anamur	 	 D)		Bitlis
	 	 								E)		Kırşehir	
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11. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin genç 
bir ülke olduğunu kanıtlamaz?

 
A)	 Depremselliğin	faal	olması
B)	 Zonguldak’ta	taşkömürü	yataklarının	bulunması
C)	 Genç	volkanik	dağların	çok	olması
D)	 Sıcak	su	kaynaklarının	yaygın	olması
E)	 Türkiye’nin	halen	yükseldiğinin	ölçülmesi	

12. Türkiye	engebeli	bir	ülkedir.	Dolayısıyla	kısa	mesa-
felerde;	

 I.	 İklim	çeşitliliği	fazla	
	 II.	 Erozyon	şiddetli
	 III.	 Yol	yapım	maliyetleri	düşük
	 IV.	 Tarım	alanları	dar
	 V.	 Gerçek	alan	ile	izdüşüm	alan	farkı	fazladır.
 Yukarıdaki bilgi metininde numaralandırılmış 

maddelerden hangisinin doğru olduğu söylene-
mez?

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

13. Türkiye	 yüksek	 bir	 ülke	 olmasına	 rağmen,	 düz	
araziler	 oldukça	 geniş	 yer	 kaplar.	 Dolayısıyla	
Türkiye’de	platolar	oldukça	fazladır.

 Bu durum aşağıdaki olaylardan hangisinin son 
jeolojik dönemde de yaşandığının göstergesi-
dir?

 
A)	Orojenez	 	 	 	 	 B)	Epirojenez
C)	Volkanizma		 	 	 	 D)		İç	Püskürme
	 	 	 			E)	Dış	Püskürme

14. Türkiye’de dağların doğu batı yönünde uzan-
ması aşağıdakilerden hangisine yol açmamış-
tır?

A)	 Zengin	yeraltı	kaynaklarına	sahip	olmasına	
B)	 Kıyılarda	kıta	sahanlığının	dar	olmasına	
C)	 Kıyıda	girinti	çıkıntının	az	olmasına
D)	 Kara	ve	demir	yollarının	Doğu	–	Batı	yönünde	

uzanmasına
E)	 Kıyı	kesim	ile	ulaşımın	zor	olmasına	

8. Türkiye’nin oluşum zamanı ile aşağıda yeraltı 
kaynaklarından hangisinin oluşum zamanı aynı 
olmasına ve bu yeraltı kaynağı komşu ülkeler-
den yaygın olmasına rağmen, ülkemizde çok az 
yerde görülür?

	 A)	 Linyit	 B)		Bor
	 C)	 Demir			 D)		Petrol
	 	 	 																		E)	Fosfat

9. Türkiye’nin çevresindeki denizlerden; 
 I.	 Ege
	 II.	 Akdeniz
	 III.	 Karadeniz
	 IV.	 Marmara	
 hangileri günümüze oldukça yakın bir dönem-

de, yaşanan bir  çökme ile oluşmuştur?
 

A)		I	ve	III	 	 				B)	Yalnız	I	 	 								C)	II	ve	III
	 		D)	III	ve	IV	 	 		E)		Yalnız	IV

10.	 Son	Jeolojik	çağın	en	önemli	özelliği,	buzul	dönem-
lerinin	 yaşanmasıdır.	 Bu	 dönemlerde	 dünya	 de-
nizleri	110	metre	çekilmiş,	daha	sonra	buzul	arası	
dönemlerde deniz seviyise tekrar eski haline dön-
müştür.	

 Yukarıda bahsedilen durum Türkiye’de aşağıda 
verilenlerden hangisinin oluşmasını sağlamış-
tır?

	 A)	 Düden	Şelalesi’nin
B)	 Aydın	Dağları’nın
C)	 Bolkar	Dağları’nın
D)	 Sinop	Yarımadası’nın	
E)	 İstanbul	Boğazı’nın	
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4. Türkiye’nin genç volkanik dağlarının aşağıda 
verilen yerlerden hangisinde yoğunlaştığı söy-
lenebilir?

A)	 Antalya	Körfezi	çevresi
B)	 Tuz	Gölü	çevresi
C)	 Güney	Marmara	ovaları
D)	 Van	Gölü	kuzeyi
E)	 Edirne	-	Keşan	yöresi

5. Volkanik	 faaliyetler	 sonucu	 ortaya	 çıkan	 volkanik	
materyeller	arazideki	engebeler,	ortadan	kaldırıla-
rak	geniş	bir	düzlük	oluşmasına	yol	açar.	Bu	düzlük	
daha	sonra	akarsularca	yarılanarak	platoya		dönü-
şür.	

 Aşağıda verilen platolardan hangisinin ortaya 
çıkmasında yukarıda anlatılan durum etkili ol-
muştur?

A)	 Erzurum	–	Kars	Platosu
B)	 Obruk	Platosu
C)	 Haymana	Platosu
D)	 Büozok	Platosu	
E)	 Çatalca	–	Kocaeli	Platosu	

 

6. 

V

II

III

I

IV

 Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerden 
hangilerinde geniş plato alanları görülür?

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

	 					D)		I	ve	III	 								E)	II	ve		IV

1. Volkanik	 araziler	 yüksek	 risk	 taşımasına	 rağmen	
binlerce	yıldır	 insanlar	 tarafından	 iskân	edilen	sa-
halardır.

I.	 Toprakların	verimli	olması

II.	 Maden	çeşitliliğinin	fazla	olması

III.	 Çevresinde	sıcak	su	kaynakları	bulunması	

 Yukarıda açıklanan durum numaralandırılarak 
verilmiş olan maddelerden hangilerine bağlı 
olarak ortaya çıkmıştır?

A)	Yalnız	I	 	 	 B)	I	ve	II

C)	Yalnız	II		 	 D)		II	ve	III	 	

	 	 							E)	I,	II	ve	III

2. Türkiye’de dağların corafi dağılışı düşünüldü-
ğünde, aşağıda verilen dağlardan hangisinin 
sönmüş bir yanardağ olduğu söylenemez?

A)	 Karadağ
B)	 Karacadağ
C)	 Hasan	Dağı
D)	 Uludağ
E)	 Nemrut	Dağı

3. Aşağıda verilen genç volkanik dağlardan hangi-
si, diğerlerinden farklı bir bölgede yer alır?

A)	 Ağrı	Dağı
B)	 Süphan	Dağı
C)	 Melendiz	Dağı
D)	 Tendürek	Dağı
E)	 Nemrut	Dağı
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11. Türkiye’de yeryüzü şekilleri oluşurken, levha 
hareketleri özellikle aşağıda verilen yerşekille-
rinden hangisinin oluşumuna yol açmıştır?

A)	 Doğu	Karadeniz	Dağları’nın	zirvelerindeki	bu-
zullaşma	izlerine

B)	 Orta	Anadolu	kapalı	havzasında	karstik	çökün-
tü	şekillerine	rastlanmasına

C)	 Ürgüp	–	Göreme	yöreside	görülen	peribacala-
rının	ortaya	çıkmasına

D)	 Eğirdir	Gölü’nün	yeraltından	Akdeniz’e	bağlan-
masına

E)	 Kuzey	Anadolu	Fay	hattının	ortaya	çıkmaması-
na

12. Aşağıda verilen ovalardan hangisi her iki ta-
rafından faylarla sınırlandırılmış tektonik çö-
küntüler olup, daha sonra üzerlerinde geçen 
akarsuların alüvyonlarını biriktirmesiyle,  delta 
ovası özelliği kazanmıştır?

A)	 Yukarı	Sakarya	Ovaları

B)	 Büyük	Menderes	Ovası

C)	 Adapazarı	Ovası

D)	 Erzurum	Ovası

E)	 Çukurova	Ovası	

13. Türkiye’de yer alan tektonik çöküntü ovaları ile 
ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A)	 Bir	kenarlarından	büyük	bir	fay	geçer.

B)	 Üzerlerinden	bir	akarsu	geçer.

C)	 Dışarıya	büyük	yarma	vadileriyle	bağlanırlar.

D)	 Karstik	yapıları	dikkat	çeker.

E)	 Yeraltı	suyu	kaynaklarına	sahiptirler

7. Ege kıyılarından, Anadolu’nun iç kesimlerine 
doğru uzanan büyük plato sahası, aşağıdakiler-
den hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)	 Erzurum	– Kars Platosu
B)	 Yazılıkaya	Platosu	
C)	 Bozok	Platosu
D)	 Antep	Platosu	
E)	 Taşeli	Platosu	

8. Türkiye’de yer alan plotalardan hangisi, karstik 
özellikleri ile bilinir?

A)	 Ardahan
B)	 Yazılıkaya
C)	 Uzunyayla
D)	 Taşeli
E)	 Haymana	

9. Sakarya Irmağı ile ilgili olarak; 
I.	 Belirgin	bir	delta	ovası	vardır.
II.	 Akış	hızı	yüksektir.
III.	 Üzerinde	barajlar	yer	alır.
IV.	 Yukarı	 Sakarya	Yöresi’nde	 yer	 alan	 ovaların	

sulanmasında	önemlidir.
verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

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

10. Türkiye’de yer alan sıradağlardan; 
	 I.	 Kuzey	Anadolu	Dağları
	 II.	 Toros		Dağları
	 III.	 Istranca	Dağları
	 IV.	 Amanos	Dağları	
 hangileri Anadolu’nun ortaya çıkmasını sağla-

yan III. Zaman tektonizması sonucunda oluş-
muştur?

A)	I	ve	II	 	 							B)	II	ve	III		 								C)	III	ve	IV
	 		D)	I	ve	III	 	 					E)	II	ve	IV
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4. Dalga etkinliğinin yüksek olması nedeniyle, 
aşağıda verilen akarsularınızdan hangisinin, 
belirgin bir delta ovası oluşmamıştır?

A)	 Kızılırmak

B)	 Göksu

C)	 Sakarya

D)	 Yeşilırmak

E)	 Gediz	

5. Türkiye	 çevresindeki	 denizlerde	 büyük	 akıntı	 sis-
temleri	görülmez. 

 Bu durum; 
I.	 İklimi
II.	 Delta	oluşumunu
III.	 Denizcilik	faaliyetlerini	
IV.	 Tektonizmayı	

 verilenlerden hangilerini olumlu yönde etkile-
miştir?

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

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

6. Türkiye’de aşağıda verilen yerlerden hangisi, 
delta ovası olmayıp karstik bir traverten basa-
mağıdır?

A)	 Adana

B)	 Antakya

C)	 Sinop

D)	 Antalya	

E)	 Mersin	

1. I.	 Tektonik	çöküntü	ovası
	 II.	 Kıyı	(Delta)	ovası
	 III.	 Karstik	ova
	 IV.	 Eski	göl	tabanı	ovası	
 Türkiye’de yukarıdaki ova türlerinden hangileri 

yaygındır?

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

	 					D)		I	ve	III	 									E)	II	ve	III

2. Türkiye’de denize ulaşan akarsuların delta ova-
sı oluşturabilmesi; 
I.	 Bol	alvüyon	taşıdıklarını
II.	 Kıyıda	kıta	sahanlığının	geniş	olduğu
III.	 Denizde	dalga	etkinliğinde	zayıf	olduğu

 yukarıda verilen faktörlerden hangilerinin bu-
lunduğunu gösterir?

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

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

3. Denizin	0	metre	ile	200	metre	derinliği	arasında	ka-
lan	bölüm	kıta	sahanlığı	olarak	adlandırılır.

        

V

II III
I

IV

 

 Üstte açıklanan kıta sahanlığı, Türkiye haritası 
üzerinde gösterilen kıyı kuşaklarından hangi-
sinde en geniştir?

 

A)	I		 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V
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10. Aşağıda verilen akarsulardan hangisi, farklı bir 
denize döküldüğü yerde delta ovası oluştur-
muştur?

A)	 Göksu	
B)	 Küçük	Menderes
C)	 Yeşilırmak
D)	 Gediz
E)	 Büyük	Menderes

11. Türkiye’nin	en	büyük	delta	ovası	Çukurova’dır.
I.	 Seyhan
II.	 Ceyhan
III.	 Berdan	Çayı
IV.	 Asi
V.	 Aksu

 Yukarıda verilen akarsulardan hangileri, Çuku-
rova’ nın  oluşumunda pay sahibi değildir?

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

12. Türkiye’de yer şekillerinin dış görünüşünü ka-
zanmasında; 
I.	 Tektonizma
II.	 Volkanizma
III.	 Buzullaşma
IV.	 Kastlaşma

 verilen olaylardan hangileri en fazla etkili ol-
muştur?

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

13. Kuzey	Anadolu	Fayı’nın	geçtiği	 tektonik	ovalar	da	
deprem	riski	çok	yüksektir.

 Aşağıda verilen ovalardan hangisi, yukarıdaki 
genellemenin dışında kalır?

A)	 Adapazarı	Ovası
B)	 Düzce	Ovası
C)	 Amasya	Ovası
D)	 Ankara	Ovası
E)	 Erzincan	Ovası

7. Kuzey	Ege	Çukurluğu	adı	verilen	yer,	deniz	derin-
liğinin	Akdeniz	Havzası’nda	en	fazla	olduğu	yerler-
den	biridir.	

 Kuzey Ege Çukurluğu’nun varlığı, aşağıda veri-
len akarsularımızdan hangisinin denize dökül-
düğü yerde belirgin bir delta ovası oluşturması-
nı engellemiştir?

A)	 Ergene	 	 B)	Meriç

C)	 Bakırçay	 	 D)			Gediz

	 	 						E)	Büyük	Menderes

8. Türkiye kıyılarında delta ovası oluşabilmesi için 
gerekli koşullar, 

      

III

I II

IV

V

 harita üzerinde gösterilen kıyı kuşaklarından 
hangisinde en fazladır?

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

9. Türkiye’nin delta ovaları ele alındığında; 
I.	 Bafra
II.	 Çarşamba
III.	 Gediz
IV.	 Silifke

 verilenlerden hangilerinin, Karadeniz’e dökülen 
akarsularca oluşturulduğu söylenebilir?

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

	 						D)	I	ve	III	 									E)		II	ve	IV
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4. Aşağıda verilen ovalardan hangisi hem tektonik 
çökme hem de alüvyal birikme ile oluşmuş ova-
lara örnek olarak  gösterilebilir?

A)	 Antalya	Ovası
B)	 Ankara	Ovası
C)	 Erzincan	Ovası
D)	 Gediz	Ovası
E)	 Muş	Ovası	

5. Son buzul çağında Anadolu’da oluşan büyük 
göl, günümüz ovalarından hangisinin olması 
tümüyle kapsar?

A)	 Ankara		 	 B)		Konya
C)			Eskişehir	 	 D)		Kırşehir
	 	 									E)	Tokat

6. Deniz	seviyesine	bağlı	olarak	kara	içlerinde	oluşan	
ovalara,	taban	seviyesi	ovası	adı	verilir.

 Aşağıda verilen ovalardan hangisi deniz seviye-
sinde oluşmuş taban seviyesi ovalarına örnek 
olarak gösterilebilir?

A)	 Ankara	Ovası
B)	 Konya	Ovası
C)	 Aksaray	Ovası
D)	 Adapazarı	Ovası
E)	 Amasya	Ovası	

6. Türkiye’de	yer	kabugu	hareketlerinin	yerşekillerinin	
oluşumunda	etkisi	oldukça	büyüktür.

 Aşağıda verilen yerlerden hangisi bu duruma 
belirgin bir örnektir?

A)	 Çukurova
B)	 Erzurum	Ovası
C)	 Gediz	Ovası
D)	 Bafra	Ovası

E)	 Silifke	Ovası	

1. Kuzey	Anadolu	Fay	Hattı	boyunca	uzanan	akarsu-
lar,	geçtikleri	yerlerde	büyük	ovaların	ortaya	çıkma-
sına	yol	açmıştır.

 Aşağıda verilen yerlerden hangisi bu duruma 
örnek olarak gösterilemez?

A)	 Adapazarı	 	 B)		Mardin

C)	 İzmit	 	 	 D)			Amasya

	 	 								E)		Erzurum	

2. I.	 Antakya
	 II.	 Adapazarı	
	 III.	 Niksar
	 IV.	 Bingöl
	 V.	 Kahramanmaraş
 Yukarıda verilen ovalardan hangileri Güney 

Anadolu Fay hattı üzerinde oluşmuştur?

A)	I	ve	II	 	 	 B)		II	ve	III

C)	III	ve	IV		 	 D)	IV	ve	V

	 	 									E)	I	ve	V

3. Türkiye’de yer alan tektonik ovaların karekteris-
tik özellikleri ele alındığında, aşağıda verilenler-
den hangisi bunlar arasında gösterilemez?

A)	 Kenarlarından	büyük	fayların	geçmesi

B)	 Üzerlerinden	büyük	akarsuların	geçmesi

C)	 Tarımsal	üretimlerinin	az	olması

D)	 Dışarıya	büyük	yarma	vadilerde	bağlanmaları

E)	 Yeraltı	suyu	kaynaklarının	bol	olması
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11. Antalya’nın bulunduğu karstik kıyı düzlüğünün 
oluşmasında; 

	 I.	 Aksu	Çayı
	 II.	 Köprü	Çayı
	 III.	 Gediz	Irmağı
	 IV.	 Asi	Irmağı
 gibi akarsulardan hangileri etkili olmamıştır?

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

12.	 Türkiye’de	 kireçtaşı	 üzerinde	oluşan	karstik	 şekil-
lere	oldukça	sık	rastlanır.	Nadiren	de	olsa	alçıtaşı	
(Jips)	karstik	şekilleri	de	görülür.

 Aşağıda verilen yerlerden hangisi bir duruma 
örnek olarak verilebilir?

	 A)	Ankara	 B)		Sivas
	 C)	Afyon	 D)		Van
	 	 	 														E)	Şanlıurfa
 

13. Türkiye’de son buzul çağında buzullaşma olayı-
nın fazla etkili olmaması; 

	 I.	 Enlem
	 II.	 Yükselti
	 III.	 Yağış
 gibi etkenlerden hangilerine bağlanabilir? 

	 A)	Yalnız	I	 B)	I	ve	II
	 C)	Yalnız	II	 D)	II	ve	III
	 	 	 																					E)	I	ve	III

14. Son buzul çağına dair izler en çok aşağıda veri-
len yerlerden hangisinde görülür?

	 A)	 Haymana	Platosu’nda
	 B)	 Amik	Ovası’nda
	 C)	 İstanbul	Çevresi’nde
	 D)	 Doğu	Karadeniz	Dağları’nda
	 E)	 Obruk	Platosu’nda  

7. Aşağıda verilen ovalardan; 
	 I.	 Tefenni
	 II.	 Elmalı
	 III.	 Korkuteli
	 IV.	 Varto
	 V.	 Çaldıran
 hangileri karstik özellikte değildir?

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

	 	 D)	IV	ve	V	 E)	II	ve	IV

8. Türkiye’de karstik yerşekilleri en yaygın olarak 
aşağıda verilen yerlerden hangisinde görülür?

	 A)	 Ankara	Ovası	
	 B)	 Güney	Marmara	Ovaları
	 C)	 Erzurum	–	Kars	Platosu
	 D)	 Haymana	Platosu
	 E)	 Taşeli	Platosu	

9. Türkiye’de mağaralar en fazla aşağıda verilen 
yerlerden hangisinde görülür?

	 A)	 Konya	Ovası’nda
	 B)	 Antalya	çevresinde	
	 C)	 Mardin	Eşiği’nde
	 D)	 Dağu	Karadeniz	Dağları’nda
	 E)	 Çanakkale	çevresinde	

10. Aşağıda verilenlerden hangisi, ülkemizde yer 
alan polyelere örnek olarak gösterilemez?

	 A)	 Tefenni
	 B)	 Elmalı
	 C)	 Kestel
	 D)	 Korkuteli
	 E)	 Elazığ
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ÜTT
7 Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri 

4. Van Gölü’nün oluşmasında aşağıda verilen 
dağlardan hangisinde gerçekleşen volkanizma 
etkili olmuştur?

	 A)	 Süphan	Dağı
	 B)	 Tendürek	Dağı
	 C)	 Ağrı	Dağı
	 D)	 Hasan	Dağı
	 E)	 Nemrut	Dağı

5. Türkiye’nin yeryüzü şekillerinin oluşmasında; 
	 I.	 Buzullaşma
	 II.	 Tektonizma
	 III.	 Çölleşme
	 IV.	 Ayrışma
	 V.	 Volkanizma
 gibi kuvvetlerden hangisi en fazla etkili olmuş-

tur?

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

6.	 Başlıca	deprem	türleri 
	 I.	 Volkanik
	 II.	 Karstik
	 III.	 Tektonik	depremlerdir.
 yukarıda verilen depremlerden hangileri Türki-

ye’ de sıklıkla  etkili olabilmektedir?

	 A)	Yalnız	I	 B)	I	ve	II
	 C)	Yalnız	III	 D)	II	ve	III
	 	 	 																E)	I	ve	III

1. Karadeniz kıyı kuşağında buzul izlerine fazla 
rastlanması, 

	 I.	 Yağış	miktarı
	 II.	 Enlem
	 III.	 Jeolojik	yapı
	 IV.	 Bitki	örtüsü	
 verilen faktörlerden hangilerinin sonuçların-

dandır?

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

2. Anadolu’da yer alan volkanik materyal; 
	 I.	 I.	Zaman
	 II.	 II.	Zaman
	 III.	 III.	Zaman
	 IV.	 IV.	Zaman
 genelde yukarıda verilen jeolojik dönemlerden 

hangilerine aittir?

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

3. Çukurova’nın güneyinde Hessa–Kırıkhan çev-
resinde görülen genç volkanik kayaçlara ne ad 
verilir?

	 A)	 Divlit
	 B)		Leçe
	 C)	 Yanartaş
	 D)	 Sönmezateş
	 E)	 Mıcır
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11.	 Türkiye’de	tektonik	çöküntü	ovalarının	bazı	özellik-
leri	karakteristiktir.

 Aşağıda verilenlerden hangisi bunlar arasında 
yer almaz?

 
	 A)	 Genelde	tarımsal	üretim	yapılamsı
	 B)	 Ekonomilerinin	hayvancılığa	dayanması
	 C)	 Tektonik	açıdan	aktif	yerlerde	olmaları
	 D)	 Üzerlerinde	büyük	akarsuların		yer	alması
	 E)	 Sıcak	su	kaynaklarına	rastlaması

12. Eski gol tabanı ovaları üzerinde yer alan mer-
kezlere;  

	 I.	 Ankara
	 II.	 Manisa
	 III.	 Aksaray
	 IV.	 Konya
 Yukarıdakilerden hangileri örnek olarak verile-

bilir?

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

13.	 Türkiye’de	son	buzul	çağının	en	fazla	etkili	olduğu	
yerin,	Doğu	Karadeniz	Dağları’nın	yüksek	kesimleri	
olmasında;	

 I.	 Enlem
	 II.	 Nemlilik
	 III.	 Bitki	örtüsü
	 IV.	 Anakaya	yapyısı
 gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

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

7. Aşağıda verilen yerlerden hangisi depremin en 
az yaşandığı yerlere örnek verilemez?

 
	 A)	 Tokat	–	Niksar	çevresi	
	 B)	 Ergene	Havzası
	 C)	 Konya	çevresi	
	 D)	 Mardin	çevresi	
	 E)	 Taşeli	yöresi	

8. Güney Anadolu Fay hattı aşağıda verilen yerler-
den hangisinden geçer?

 
	 A)		 İzmit	 B)	İzmir
	 C)	 Konya	 D)	Hatay
	 	 	 													E)		Manisa

9. Aşağıda verilen alanlardan hangisi Türkiye’de 
depremsellik bakımından oldukça faal olmasına 
rağmen büyük deprem yıkımlarının görülmediği 
bir yerdir?

 
	 A)	 Büyük	Menderes	Ovası
	 B)	 Adapazarı	Ovası
	 C)	 Erzincan	Ovası	
	 D)	 Konya	Ovası
	 E)	 Hatay	Ovası	

10. Aşağıda verilen ovalardan hangisi ülkemizde 
yer alan polye ovaları arasında yer almaz?

	 A)	 Tefenni	 B)		Elmalı
	 C)	 Acıpayan	 D)		Kırşehir
	 	 	 														E)		Korkuteli
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TÜRKİYE’DE HEYELANLAR VE EROZYON

Heyelanlar ülkenin genelinde pek çok yerde, can ve mal kaybına neden olmaktadır. Heyelanların yaygın ve sık karşılaşı-
lan bir doğal olay olmasında; Türkiye’nin iklimi, jeomorfolojik ve jeolojik özellikleri, her türlü kütle hareketlerinin oluşması 
için uygun koşullara sahip olması etkili olmaktadır. Beşeri faaliyetler de ülkemizde heyelanın yoğun ve sık yaşanmasında 
oldukça etkilidir. Beşeri faaliyetlerin heyelan sürecine hız kazandırması; yamaçlar üzerindeki bitki örtüsünün yok edilme-
si veya tahribi ile hızlanmaktadır.

Heyelanları azaltmaktan ziyade etkilerini en aza indirgemek amacıyla öncelikle yerleşim alanlarının seçiminde her türlü 
alt yapı çalışmalarından önce,  kapsamlı bir zemin etüdünün yapılması gereklidir. Yol, köprü, tünel ve baraj gibi çalış-
malar esnasında yapılan hatalı uygulamalar da heyelanları arttırır ve hızlandırır. Türkiye yüzölçümünün %80’nini kütle 
hareketlerini kolaylaştıran eğimli ve sarp araziden oluşan alanlar kaplamaktadır.

UYARI : 	Türkiye’de	pek	çok	yerde	heyelan	

olaylarına	rastlanabilmektedir.

Ayrıca	yer	yapısının	çeşitliliği	nedeniyle	farklı	

heyelan	 türlerine	 rastlanabilmektedir.	Yanda	

yumuşak	 dolgu	 kütle	 heyelanında	 yaşanan,	

akma		durumu	görülmektedir.

Heyelanların yalnızca bir neden ile açıklanmasında yaşanan zorluk, heyelan türünde de görülür. Yamacı oluşturan mal-
zemenin farklılığı nedeniyle heyelan olgusu birden fazla türde de görülebilir. Düşme, kayma ve akma şeklinde olan he-
yelan bir süre sonra aynı anda, iki veya üç hareket şeklinde yaşanabilmektedir. Türkiye’de heyelanların çoğu genellikle 
karmaşık türde oluşurlar. Bir heyelanın tek ve kesin bir nedene bağlanması hemen hemen olanaksızdır.

Çünkü yukarıda belirtilen bir çok neden, heyelanın oluşmasına aynı anda etki etmektedir. Heyelan eğimli yamaçlarda 
toprak ve kaya kütlelerinin aniden koparak yer değiştirmesidir. Heyelanın oluşumu için;
– Eğim
– Yağış
– Jeolojik yapı (killi kayaçların bulunması) gereken en önemli etkenlerdir.

UYARI :  Bitki	örtüsünün	bulunması	heyelan	olayını	engellemez.	Ancak	bitki	örtüsünün	tahrip	edilmesi
heyelan	olayını	hızlandırır.

Ülkemizde heyelan olaylarına en fazla Doğu Karadeniz Bölgesi’nde rastlanmaktadır. Heyelan olayları en fazla ilkbahar 
mevsiminde gerçekleşir. Bunun nedeni, yağışların bu dönemde artması ile karların erimesidir. Doğu Karadeniz’den son-
ra Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde yoğun olarak yaşanır. 

Erozyon ise, bir bölgedeki toprak örtüsünün zaman içerisinde ortadan kalkmasıdır. Erozyon oluşumu için;
–		 Eğim
–		 Bitki	örtüsünün	bulunmaması
–		 Tabakaların	durumu	önemlidir.	
Erozyon	olaylarına	ülkemizde	en	fazla	İç	Anadolu	Bölgesi’nde	rastlanmaktadır.
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Türkiye’nin iklimi, jeomorfolojik ve jeolojik özellikleri her türlü kütle hareketlerinin oluşması için uygun koşullara sahiptir. 
Ayrıca yamaçlar üzerindeki bitki örtüsünün yok edilmesi veya tahribi; çeşitli amaçlar için arazinin yanlış kullanılması 
erezyon süreçlerine hız kazandırmaktadır. Türkiye yüzölçümünün %80’ni kütle hareketlerini kolaylaştıran eğimli ve sarp 
araziden oluşan alanlar kaplamaktadır. Öte yandan eğimli arazilerin tarım alanı olarak kullanılması, jeolojik özellikler ve 
ormanların aşırı derecede tahribi, buna paralel olarak meraların aşırı otlatılması kütle hareketlerini önemli ölçüde te-
tiklemektedir. Türkiye, Dünyanın kurak ve yarı kurak bölgesinde bulunmaktadır. Bu nedenle büyük bir bölümünde yarı 
kurak iklim koşulları yaşanır. Türkiye’de yaşanan  iklim tipinin özelliği çok yağışsız geçen bir dönemi; bol yağışlı geçen 
bir dönemin izlemesidir. Bu durum kütle hareketlerinin meydana gelmesinde önemli bir nedendir. 
Erozyon, yerkabuğunun dış etkenlerle aşındırılarak, yerinden koparılıp bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. Türkiye’de 
toprağın verimli dış yüzeyinin çeşitli etkenlerle koparılarak taşınması özellikle tarımsal üzerim üzerindeki önemli prob-
lemlerden biridir. Türkiye topraklarının ise, %90’ı su erozyonu, %1’i de rüzgâr erozyonuna maruz kalmaktadır.
Tarım topraklarında bu oran su erozyonu için %75 civarındadır. Doğal şartlarda gerçekleştiğinde kaybedilen verimli 
toprakların bir kısmı, doğal döngü çerçevesinde telafi edilebilmektedir. Ancak ülkemizde erozyon, bilinçsizlik ve insan 
etkisiyle telafi edilemez boyutlara ulaşabilmektedir. Erozyonun etkisi sebebiyle kaybedilen verimli topraklar tarımsal 
üretim kapasitesinin düşmesine sebep olmaktadır. 
Erozyonla mücadele metotları;

– Ağaç dikimi

– Toprağın eğim yönüne dik sürülmesi

– Taraçalandırma (basamaklandırma)

– Nöbetleşe ekim

– Nadas yönteminin terk edilmesi

– Çayır ve meraların korunmasıdır.

Türkiye’de Kıyı Şekilleri

Kıyılarda ortaya çıkan yeryüzü şekilleri, denizin varlığına bağlı olarak ortaya çıkmış, özel yer şekilleridir. Bu bakımdan 
araştırmalarında şu noktalara dikkat etmek gerekmektedir Bunlar;

I.		 Kıyıyı	oluşturan	kayaçların	jeolojik	özellikleri
II.		 İç	Kuvvetler	(Tektonik)
III.		Kıyıyı	etkileyen	dış	kuvvetler
IV.		Zaman
V.		 Kıyı	bölgesinin	jeomorfolojik	özellikleridir.

I. Dalgalar: Kıyıların şekillenmesinde en temel güç dalgaların etkinliğidir. Geniş anlamda dalga ekinliğine abrazyon adı 
verilir. Dalganın aşındırıcı gücünü sergilemesinde önemli etkenlerden biri de dalga frekansıdır. Yani dalga hızı, sürekliliği 
ve dalga aralığı ne kadar kısa olduğu, kıyının şekillenmesi bakımından büyük önem taşır. 

II. Akıntılar: Denizlerde akıntılar dört farklı şekilde gerçekleşir. Bunlar; 1. Kıyı akıntısı, 2. Alt akıntı, 3. Rip Akıntısı, 4. 
Gel-git akıntılarıdır. Kıyı akıntıları kıyıların şekillenmesinde büyük önem taşırlar. Çünkü kıyıdaki enkazın taşınmasında 
akıntıların önemi oldukça fazladır.

III. Canlılar: Kıyıların şekillenmesinde rol alan canlılar 1. Mercanlar, 2. Algler, 3. Mangrov ve su yosunlarıdır. Türkiye 
ılıman (orta) kuşakta yer aldığı için, kıyıların şekillenmesinde canlıların etkisi yoktur.

IV. Buz Basıncı: Suların donması ve çözülmesi ile ortaya çıkan bu durum  deniz ve göl kıyılarında gözlenir.
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Kıyı Aşınım Şekilleri

I. Kıyı Profilinin Gelişimi
Kıyı profili kıyıda yer alan kayaçların yapısal ve tabaka … özelliklerine, dalgaların etki oranına, frekansında, hakim rüzgar 
yönüne bağlı olarak değişim gösterir. Kendi içinde tiplere ayrılsa da temelde iki kıyı profili ayırt edilir.

a. Yüksek Kıyı Profili
Denize tam dik kıyıların oluşumu aslında doğada olanaksızdır. Ancak zamanla kıyıya ulaşan dalgalar kıyıyı aşındırmaya 
başlarlar. Aşındırma süresi ilerledikçe kıyı çizgisi geriler. Bu gerileme kıyıda bir çentik ortaya çıkmasını sağlar. Kıyı çentiği 
zamanla genişler, büyür ve üzerindeki ağırlığı taşıyamaz hale gelir. Bu şekilde kıyıda dikey bir kaya duvarı ortaya çıkar. 
Bahsedilen dikey kaya duvarı falez (yalıyar) olarak adlandırılır.

UYARI : 	Yandaki	şekillerde	falezli	bir	kıyı	
kuşağındaki	 gelişimin	 aşamaları	 göste-
rilmiştir.	 Burada	 dikkat	 çeken	 nokta	 ab-
razyon	platformunun	oluşmasından	çok,	
abrozyon	platformunun	oluşması	ve	kıyı	
çizgisinin	karanın	aleyhine	gerilemesiyle	
ortaya	 çıkan	 enkazın,	 kıyıdan	 açıkta	 bi-
riktirilerek	birikinti	platformunun	oluşturul-
masıdır.	 Birikim	 platformunun	 oluşması	
ve	ortaya	çıkması	kıyı	kuşağında	derinlik	
dalga	 ve	 akıntılara	 bağlı	 olarak	 değişim	
gösterir.	Şekillerden	de	anlaşılacağı	üze-
re	belirli	bir	zaman	sonra	kıyı	bölgelerin	
de	 sarp	 şekiller	 ortadan	 kalkar	 ve	 yassı	
bir	topografya	ortaya	çıkar.

UYARI : 	Kocaeli-Kerpe’de	yer	alan	falez-
ler,	 ülkemizde	 yatay	 tabakalarda	 açılmış	
falezlerin	en	güzel	örnekleridir.
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b. Alçak Kıyı Profili
Kıyı çizgisinin eğimi, kıyı kuşağının jeolojik yapısı ve sahada görülen iklim tipi, kıyı şekillenmesinin içeriğini ve yönünü 
belirler. Asıl profili (başlangıç profili) denge profiline yakın olan kıyılarda, dalga etkinliği fazla değildir. Bu tip kıyılarda 
aşınım güçlü olmadığından oluşan malzemenin taşınması problemi de ortadan kalmıştır. Sonuç olarak zamanla kıyı 
engebeleri ortadan kaldırılır ve oldukça düz bir yüzey oluşur. Profili az eğimli olan kıyılarda dalga aşınım şekillerinden 
çok dalga birikim şekilleri ve enkazın biriktirilmesi ile oluşmuş yer şekilleri görülür. Alçak kıyıların en önemli yer şekilleri 
lagünlerdir. Lagünler çeşitli etkilerle kıyıda oluşmuş sığ acı-tuzlu göllerdir. Zamanla dolarak topraklarla kaplanırlar.

Kıyı Birikim Şekilleri

Artkıyı Setleri
Koyların gerisinde, veya falezlerin eteklerinde dalgalar tarafından biriktirilmiş kum ve çakıllardan oluşan depolardır. 

Kıyı Okları
Kıyı akıntıları, kıyı çizgisi boyunca bütün girinti ve çıkıntıları takip ederler. Fakat kıyıda bulunan burunlar arasında kalan 
bölümlerde deniz derinliği fazladır. Buralardan geçen deniz akıntıları taşıdıkları materyalleri bırakır. Dolayısıyla burnun 
denize ulaştığı noktadan denize doğru uzanan birikim oluşur. Oluşan birikim zamanla deniz seviyesinin üzerine çıkar. 
Burundan denize doğru uzanan kumlardan oluşmuş çıkıntıya kıyı oku adı verilir. Okların şekli akıntılarz ve kıyıların şek-
line bağlı olduklarından değişkendir. Ancak genel olarak dış bükey bir görünüme sahiptirler. 

UYARI : 	Fethiye	kıyılarında	yer	alan	Ölüde-

niz	körfezi	kıyı	okunun	ülkemizdeki	en	güzel	

örneklerinden	biridir.

Kıyı Kordonları
Bir burundan başlayarak, bir koyun ağzını kapatan kıyı okuna kıyı kordonu (seti) adı verilir. Esasında uzamış kıyı okları 
olan kıyı kordonlarının gerisinde lagünler yer alır. Örneğin Büyük Çekmece Gölü bu duruma bir örnektir.

Tombolo
Ada ile adayı birbirine bağlayan kıyı oklarına tombolo adı verilir. Oluşum mekanizmaları kıyı okları ile aynıdır. Tombololar 
basit olabileceği gibi çift tombololar da bulunmaktadır.

UYARI : 	 Kapıdağ	 yarımadasını	 karaya	
bağlayan	Belkıs	kıyı	oku,	Türkiye’nin	en	
önemli	ve	en	tipik	tombolosunun	oluşma-
sının	sağlamıştır.
Tomboloların	oluşmasında	dalga	ve	kıyı	
akıntılarının	etkisi	unutulmamalıdır.
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TÜRKİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
Sanayinin uygun alanlarda yapılandırılması ve düzenli kentleşmenin sağlanması, çevresel problemlerin önlenmesi, imla-
ta sanayinin belirli bir plan dahilinde kurulabilmesi için ülkemizde “Organize Sanayi Bölgeleri” kurulmuştur.

2007 Yılı verilerine göre bazı illerimizde OSB Sayıları 

Tablodan anlaşılacağı üzere OSB’lerin varlığı endüstriyel gelişimi göstermez.

DOĞAL AFETLER VE TÜRKİYE

Türkiye’de yaşanan doğal afetlerin oransal dağılışı

I. Deprem Ülkesi Türkiye
Türkiye, Avrasya – Afrika – Arap Levhaları arasında yer alır. Güneyden Arap levhası yılda 23 mm hızla Anadolu’ya doğru 
bindirir. Bu hareket sonucunda her yıl Anadolu batıya doğru kayar. 

Bahsedilen hareket sonucunda; 

I.  Kuzey Anadolu Fay Hattı

II. Doğu Anadolu Fay Hattı

oluşmuştur. Üstte bahsedilen bindirme, Ege kesiminde bir gerilim ortaya çıkartmıştır. Bunun sonucunda da Efe fayları 
oluşmuştur.
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Türkiye’de Fay Kuşaklarının Dağılış Haritası 

Nüfusumuzun deprem bölgelerine göre dağılımı

Topraklarýmýzýn deprem derecelerine göre dağılımı

Yanda verilen grafiklerde de görüldüğü gibi 
Türkiye arazisinin %42’ü deprem riski altın-
dadır. Nüfusun ise %44’ü I. derece deprem 
kuşağında yaşamını sürdürür.

Ülkemiz nüfusun önemli bir kısmını deprem bölgesinde oturması 

I. Verimli tarım alanları

II. Ovaların fay hatları üzerinde yer alması

III. Büyük şehirleri faylara yakın olması

IV. Konutların gevşek zeminler üzerinde yer alan fay hatlarına yakın yerlerde oturması ile ilgilidir.
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2. Sel – Taşkın
I. Su fazlalığı (ani yağışlar)

II. Hatalı arazi kullanımı 

III. Akarsuların  akış hatlarının yanlış kullanımı 

IV. Akarsu vadilerinin yerleşime açılması gibi faktörler yol açmaktadır.

Ülkemizde sel–taşkın riski taşıyan akarsular Bartın, Filyos, Değirmendere, Fırtına, İyidere ve Solaklı Deresidir.

En çok taşkın yaşanan iller; 

– Trabzon

– Bartın

– İzmir

– Hatay

– Gaziantep’tir.

3. Kütle Hareketleri
Ülkemizde yaşanan başlıca hareketleri heyelan, kay adüşmesi, kayma, akma ve sürünme şeklinde gerçekleşir. 

Türkiye’de heyelan’ın en çok yaşandığı yerler; 

• Trabzon

• Kastamonu

• Zonguldak

• Adana

• Kahramanmaraş’tır.

Kaya düşmesi olayı ise;

• Erzincan

• Kayseri

• Niğde’de çok yaşanır.

3. Kütle Hareketleri
Ülkemizde yaşanan başlıca hareketleri heyelan, kay adüşmesi, kayma, akma ve sürünme şeklinde gerçekleşir. 

Türkiye’de heyelan’ın en çok yaşandığı yerler; 

• Trabzon

• Kastamonu

• Zonguldak

• Adana

• Kahramanmaraş’tır.

Kaya düşmesi olayı ise;

• Erzincan

• Kayseri

• Niğde’de çok yaşanır.
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4. Orman Yangınları
Türkiye’de orman yangınlarına yol açan faktörler ele alındığında şu manzara karşımıza çıkar.

Türkiye’de orman yangınlarının nedenine göre dağılış grafiği

Türkiye’de Kahramanmaraş’tan başlayıp Ege ve Akdeniz kıyılarını takip eden, kıyıdan 160 km içe kadar uzanan bölge 
yüksek orman yangını riskine sahiptir. Ancak Akdeniz ve  Ege kıyı kesimlerinde daha çok orman yangını yaşanması,

I. Yaz sıcaklıkları

II. Nem azlığı

III. İhmal

IV. Kasıt ile açıklanabilir.

5. Türkiye’de Çığ Sorunu 
Türkiye yüksek, engebeli ve yer yer kar yağışlı bir ülke olduğu için yüksek çığ riskine sahiptir. En fazla çığ olayına Doğu 
Anadolu’da rastlanır. Çığ yaşanan iller; 

I. Tunceli

II. Bingöl

III. Bitlis’tir.
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Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri 
4. Türkiye’de erozyonla mücadele yöntemlerinden 

hangisi kullanılmaz?

A)	 Nöbetleşe	ekim	uygulaması

B)	 Toprağın	eğim	yönüne	dik	sürülmesi

C)	 Taraçalandırma

D)	 Ağaç	dikimi	çalışmaları	

E)	 Çayır	ve	meraların	ortadan	kaldırılması

5. Türkiye’de tarım topraklarında yaşayan erozyon 
ile ilgili olarak verilen; 

I.	 Tarım	 topraklarının	 %90’ı	 erozyon	 tehlikesi	 ile	
karşı	karşıyadır.

II.	 Erozyon’da	bilinçsizlik	en	önemli	etkenlerden	bi-
ridir.

III.	 Erozyon	özellikle	 tarımsal	üretim	potansiyelinin	
düşmesine	yol	açar.

bilgilerden hangileri doğrudur?

A)	Yalnız	I	 	 	 B)	I	ve	II

C)	Yalnız	II	 	 	 D)		II	ve	III

	 	 E)	I,	II	ve	III

6. Türkiye kıyılarında en fazla görülen yerşekli aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)	 Kumsal

B)	 Falez

C)	 Tombolo

D)	 Haliç

E)	 Kıyı	oku

1. Türkiye’de heyelan ve toprak kayması olaylarına, 
en fazla aşağıda verilen alanlardan hangisinde 
rastlanır?

A)	 Doğu	Karadeniz

B)	 Ankara	çevresi

C)	 Konya	Ovası

D)	 Aydın	Dağları

E)	 Toros	Dağları	

2. Türkiye’de	 yaşanan	 toprak	 erozyonu	 önemli	 tarım	
problemlerinden	biridir.	

 Bu durumun ortaya çıkmasında; 

I.	 Toprağın	eğim	yönüne	dik	sürülmesi

II.	 Orman	alanlarının	tahrip	edilmesi

III.	 Bazı	yerlerde	bitki	örtüsünün	bulunmaması

verilenlerden hangileri etkili olmaktadır?

A)	Yalnız	I	 	 	 B)	I	ve	II

C)	Yalnız	II	 	 	 D)		II	ve	III

	 	 E)	I,	II	ve	III

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de heyelanı 
arttıran faktörler arasında yer almaz?

A)	 Toprağın	eğime	paralel	sürülmesi

B)	 Tabaka	yapısının	pek	çok	yerde	bozuk	olması

C)	 Eğim

D)	 Yağış

E)	 Beşeri	faaliyetler	için	hatalı	arazi	kullanımı	
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10. Türkiye kıyılarının jeomorfolojik özellikleri ele 
alındığında, kıyı oku, tombolo gibi yer şekillerinin 
aşağıda verilen yerlerden hangisinde görüldüğü 
söylenemez?

A)	 İzmir

B)	 Afyon

C)	 Balıkesir

D)	 Sinop

E)	 Ordu

11.   I.				Sinop

II.	 Yalova

III.	 Kapıdağ

IV.	 Mersin
 Yukarıda verilen yerlerden hangileri orada bulu-

nan tombolo ile bilinirler?

A)	I		ve	II	 	 	 B)	II	ve	III

C)	III	ve	IV	 	 	 D)		I	ve	III

	 	 							E)	II	ve	IV

12. Tombolo, kıyı oku ve kumsal gibi kıyılarda görü-
len yeryüzü şekillerinin, Türkiye kıyılarında fazla 
görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A)	 Akarsuların	rejimlerinin	oldukça	fazla	olması	yü-
zünden	kıyıya	fazla	alüvyon	taşımaları

B)	 Türkiye’nin	 günümüze	 çok	 yakın	 bir	 dönemde	
tektonik	olarak	yükselmiş	olması

C)	 Kıyılarda	gelgit	etkinliğinin	oldukça	fazla	olması

D)	 Deniz	 kenarının	 turistik	 tesislerce	 işgal	 edilmiş	
olması

E)	 Okyanus	akıntılarının	Türkiye’yi	 fazla	etkileme-
mesi

7. Türkiye kıyılarında genelde yüksek kıyı profili gö-
rülmesi, aşağıda verilenlerden; 

I.	 Tektonizma

II.	 Buzullaşma

III.	 Volkanizma

IV.	 Erozyon

V.	 Kütle	hareketleri	

hangisinin etkisi ile ortaya çıkmıştır?

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

8. Türkiye’de alçak kıyı profili aşağıda verilen kıyı 
bölgelerinden hangisinde yaygın olarak görülür?

A)	 Sinop	–	Ordu

B)	 Giresun	–	Trabzon

C)	 Antalya	–	Muğla

D)	 Silifke	–	Mersin

E)	 İzmir		–	Aydın

9. 

III

V

II

IV

I

 Türkiye’de kıyıların jeomorfolojik özellikleri ele 
alındığında, harita üzerinde gösterilen kıyı kuşak-
larından hangisinde falezlerin görüldüğü söylene-
mez?

A)	 I											B)	II											C)	III											D)	IV	 					E)	V
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TÜRKİYE SULAR COĞRAFYASI
1. Akarsular

Ülkemizdeki akarsuların genel özellikleri şunlardır.

–		 Akış	hızları	yüksektir.

–		 Genel	olarak	rejimleri	düzensizdir.

–		 Debileri	düşüktür.

–		 Hidroelektrik	enerji	potansiyelleri	fazladır.

–		 Denge	profili	oluşumu	söz	konusu	değildir.	Dolayısıyla	ulaşımda	kullanılamazlar(Bartın	Çayı	da	dahil	ülkemizde	

akarsulardan	taşımacılıkta	yararlanılamaz.	Bartın	çayı	deniz	seviyesinin	yükselmesi	ile	oluşmuş	bir	ria’dır.	

–		 Genellikle	boyları	kısadır	(Dicle	ve	Fırat	dışında).

–		 Sulama,	içme,	kullanma	suyu	temini,	elektrik	enerjisi	üretimi,	tatlı	su	balıkçılığı	gibi	alanlarda	yararlanılabilmektedir.

Akarsularımızdan bazıları;
	 Kaynağını	yurdumuzdan	alıp	başka	ülkelerde	denize	dökülür;	Fırat, Dicle, Aras, Kura, Çoruh

	 Kaynağını	başka	ülkelerden	alıp	yurdumuzda	denize	dökülür,	Asi, Meriç

Kapalı Havzalar
Bir akarsu sularını denizlere ulaştırabiliyor ise bu tip akarsu havzalarına açık havza, sularını denizlere ulaştıramıyorsa 
bunlara da kapalı havza denir. Ülkemiz akarsularının döküldüğü başlıca dört kapalı havza vardır. Bunlar;

1. İç Anadolu kapalı havzaları: Konya-Tuz Gölü-Afyon

2. Göller Yöresi kapalı havzaları: Eğirdir, Beyşehir, Acıgöl, Burdur, Yarışlı, Salda Gölleri.

3. Van gölü kapalı havzası

4. Hazar Gölü kapalı havzasıdır. (Aras-Kura ırmakları)

Ayrıca ülkemizde karstik sahalarda yer alan küçük göllerde kapalı havzalardır (Kestel, Suğla Gölü).
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Büyük Akarsu Havzaları 

UYARI :  Kapalı	havza	göllerinde	su	dolaşımı	olmadığından	suları	tuzlu	ve	sodalıdır	(Tuz	ve	Van	Gölü).		
Ancak;	Beyşehir	 ve	Eğirdir	 gölleri	 kapalı	 havzalar	olmalarına	 rağmen,	 yer	altından	karstik	mağaralarla	
Akdeniz’e	bağlandıkları	için	suları	tatlıdır.

–		 Ülkemizdeki	en	uzun	akarsu	Kızılırmak’tır.	Ülke	dışına	çıkan	akarsular	içinde	en	uzunu	ise	Fırat	nehridir.

– Debi(akım)-rejim kavramları: Akarsu	yatağından	bir	saniyede	geçen	toplam	su	miktarına	akarsuyun debisi de-
nir.	Ülkemizde	akarsuların	taşıdığı	su	miktarı	az	olmasına	rağmen	yatak	eğimleri	fazla	olduğundan	debileri yük-
sektir.	Rejim	ise	akarsuyun	yıl	içinde	geçirmiş	olduğu	seviye	değişimleridir.	Türkiye	akarsularının	genelinde	yaz 
mevsiminde sular çekilmektedir.	İlkbaharda	ise	gerek	yağışlar	ve	gerekse	de	kar erimeleri nedeniyle akarsular 
kabarır.	Akarsuların	akış	hızı	arttığında	kaba	ve	büyük	malzemeler	(alüvyonlar)	taşırlar.	Alçaldıkları	dönemlerde	
ise	ancak	kil	boyutunda	malzemeleri	taşıyabilmektedirler.

–		 Ülkemizde	beş	tip	akarsu	rejimi	vardır.

Bunlar;

1.  Yağmur sularıyla beslenenler; Seyhan,	Ceyhan,	Aksu,	Göksu	(Akdeniz	Bölgesi)

2.  Kar erimeleriyle beslenenler; Karadeniz	ve	Doğu	Anadolu	akarsuları

3.  Yer altı sularıyla beslenenler;	Manavgat	ve	Köprüçay

4.  Gölden çıkan akarsular;	 Beyşehir	 gölü-Çarşamba	Çayı,	 Eğirdir	 Gölü-Kovada,	Manyas	Gölü-Kocaçay,	 Ulubat	
Gölü-Orhaneli,

5.  Karma rejimli akarsular; Fırat,	Dicle,	Kızılırmak,	Yeşilırmak

UYARI :  Ülkemizde	yalnızca	Doğu	Karadeniz’deki	bazı	küçük	akarsuların	rejimi	düzenlidir.
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Türkiye’de akarsuların oluşturduğu bazı önemli yer şekilleri
Türkiye	akarsularının	genelinde	vadiler	çentik	vadiler	görülür.	Bu	durumun	ortaya	çıkmasında	Anadolu’nun	Tetis	deni-
zinin	tabanından	yükselmiş	olması	etkili	olmuştur.	Yükselen	bir	arazide	epirojenik	açıdan	yükselmenin	en	önemli	kanıtı	
derine	kazılmış	vadilerdir.	Türkiye’de	yalnızca	çentik	vadiler	görülmez.	Yapının	etkisi	ve	yağış	miktarının	çeşitliliği	 ile	
akarsular	yatağını	farklı	şekillerde	derine	kazdığı	için,	ülkemizde	hemen	her	tür	vadi	şekli	görülür.	Örneğin,	Manavgat,	
Göksu,	Köprüçay	tipik	kanyon	vadiler	içinden	geçerek	denize	ulaşmaktadır.	Doğu	ve	İç	Anadolu’da	volkanik	materyalin,	
tortul	kayaçlarla	karşılaştığı	yerlerde	dar	ve	derin	vadiler,	asimetrik	vadi	şekilleri	karşımıza	çıkar.	Yapıda	görülen	çeşitlik	
vadi	türlerinin	de	çeşitli	olmasını	sağlamıştır.	Ayrıca	yine	ani	yükselmenin	ve	yapısının	etkisi	ile	çok	dar	ve	derin	(ka-
pız-kısık	denilen)	vadiler	de	vardır.	Bunun	en	güzel	örneği	Fethiye-Ölüdeniz’deki	Saklıkent	vadisidir.	Bu	tip	vadiler	halk	
arasında	kanyon	vadiler	olarak	adlandırılsa	da	bunlar	gerçek	tabaka	basamaklı	vadiler	değildir.
Karadeniz	ve	Akdeniz’e	ulaşan	akarsular,	denizlerin	kıyısı	boyunca	uzanan	dağları	aşabilmek	için	büyük	yarma	vadiler	
kazmıştır.	Bu	yarma	vadilerin	örneklerini	her	bölgemizde	görmek	mümkündür.	Yalnızca	Türkiye’den	denize	dökülenler-
de	değil,	yurt	dışından	denize	dökülen	akarsularımızın	vadilerinde	de	aynı	durum	söz	konusudur.	Örneğin	Fırat	ırmağı,	
Toros	Dağlarını	aşmak	için	devasa	yarma	vadiler	kazmıştır	(Kömürhan	Boğazı).	
Geniş	tabanlı,	alüvyon	dolgusuna	sahip	vadiler	ülkemizde	Ege	denizine	dökülen	akarsuların,	grabenlerden	geçtiği	tek-
tonik	sahalarda	görülür.	Grabenlerdeki	alüvyon	dolgusunun	üzerinden	geçen	akarsular,	taban	seviyesine	(deniz	sevi-
yesi)	ulaştıklarından,	yatakları	boyunca	büyük	kıvrımlar(menderesler)	oluştururlar.	Akarsuyun	bu	akış	kıvrımları,	bilim	
diline	Türkçe’den	geçmiş	menderes	kavramı	ile	açıklanır.	Ege	ovalarında	mendereslerin	yaygın	olması,	ayrıca	akarsu	
akış	hızının	da	düşük olmasının	bir	sonucudur.
Türkiye’de	akarsu	aşınımıyla	 ilgili	her	 türlü	yer	şeklini	görmek	mümkündür.	Örneğin	akarsuların	bir	basamaktan	dö-
küldüğü	yerlerde	(çağlayan-şelale),	dev	kazanı	adı	verilen	çukurluklar	oluşur.	Ayrıca	yağışlarla	gerçekleşen	yüzeysel		
erozyonun	Türkiye’de	oldukça	yaygın	olduğunu	bilmek	gerekir.	Ürgüp-Göreme	yöresinde	yalnız	peribacalarının	oluşu-
munda	değil	kırgıbayırların	oluşumunda	sellenmelerin	etkisi	büyüktür.	Kırgıbayırlar	Erzurum	(Narman)	ve	Afyon’da	tipik	
şekilde	görülürler.

2. Göller
Göller	çevresindeki	coğrafi	koşullardan	yakından	etkilenir.	Göl	sularının	tatlı	veya	acı	olması	o	gölün	dışarıya	akıntısının	
bulunup	bulunmamasıyla	 ilgilidir.	Dışa	akıntısı	olan	göllerde	sürekli	su	değişimi	olduğundan	suları	 tatlı,	dışa	akıntısı	
olmayan	göllerde	çevreden	gelen	mineraller	gölde	biriktiği	için	suları	acı	(tuzlu-sodalı)	olur.

Göl Türleri
A) Yerli Kaya Gölleri
1. Tektonik Göller: Tuz-İznik-Manyas-Ulubat-Burdur-Acıgöl-Akşehir
2. Karstik Göller:	Suğla-Elmalı-Kestel
3. Tektonik-Karstik Göller: Beyşehir-Eğirdir-Burdur
4. Buzul Gölleri: Cilo,	Sat,	Kaçkar	ve	Munzur	dağlarındaki	küçük	göller
5. Krater Gölleri: Nemrut
6. Maar Gölleri: Acıgöl-Meke	Tuzlası	(Konya-Karapınar)

B) Set Gölleri
1. Heyelan Set Gölleri: Sera-Abant-Yedigöller-Uzungöl-Tortum	G.
2. Alüvyal Set Gölleri: Mogan-Eymir(Ankara)-Bafa-Marmara(Ege	Bölgesi)
3. Kıyı Set Gölleri: K.Çekmece,	B.Çekmece,	Terkos	(Durusu)
4. Lav Set Gölleri: Van-Çıldır-Nazik-Erçek-Balık	Gölleri

UYARI :  Göller	çevrelerinin	iklimini	olumlu	yönde	etkilerler.	Sıcaklık	farklarını	azaltırlar.

   Ülkemizde	üzerinde	feribot	seferleri	yapılan	tek	göl	Van Gölü’dür.
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Türkiye’de	göllerin	yoğunlaştığı	bazı	bölgeler	dikkat	çeker.	Örneğin	Güney	Marmara	bunun	en	güzel	örneğidir.	Güney	
Marmara	yöresinde	KAF	hattının	buradan	geçmesi	ve	 iki	büyük	bloğa	ayrılması	 ile	oluşan	Uluabat,	Sapanca,	 İznik,	
Manyas	gibi	göller	bulunur.	Bahsedilen	göller	fay	hattının	üzerinde	ortaya	çıkmış,	tipik	tektonik	göllerdir.

Göllerin	yoğunlaştığı	ve	yüzölçümünün	genişlediği	bir	diğer	yöremiz,	Isparta,	Burdur	ve	Afyonun	bir	bölümünü	içine	alan	
göller	yöresidir.	Burada	göllerin	yüzölçümleri	oldukça	büyüktür.	Beyşehir	ve	Eğirdir	göllerinin	suları	tatlıdır.

Göllerin	sularının	tatlı	olması,	yer	altından	karstik	düdenlerle	bu	göllerden	Akdeniz’e	gideğenlerin	bulunması	etkili	ol-
muştur.	Yani	Beyşehir	 ve	Eğirdir	gölleri	 karstik	alanlarda	yer	aldıklarından,	sularını	Aldeniz’e	ulaştırırlar.	Dolayısıyla	
yüzeyden	kapalı	havzada	yer	alan	göller	yer	altından	açık	havza	gölleridir.

Göllerin	sıklaştığı	ve	bir	arada	bulunduğu	bir	diğer	yer	ise	Van	Gölü’nün	çevresidir.	Van	Gölü	oluşum	olarak,	tipik	bir	
volkan	set	gölüdür.	Ülkemizin	en	son	aktif	 faaliyet	gösteren	volkanı	olan	Nemrut,	eski	Murat	 ırmağı	vadisinde	oluş-
muş	(Bitlis),	dolayısıyla	da	vadiyi	tıkamıştır.	Nemrut	volkanizması	esnasında	Nemrut	volkan	konisi	ortaya	çıktığı	gibi,	
200.000	yıl	önce	buzul	çağının	ortalarında,	60	km	uzunluğunda	bir	lav	akışı	gerçekleşmiş	ve	saha	bütünüyle	kapan-
mıştır.	Yani	Fırat’ın	önemli	bir	kolu	olan	Murat	ırmağı	ikiye	bölünmüş,	Muş	ovası	ile	Van	Göl	alanı	lav	setti	ile	ayrılmıştır.	
Bu	olay	sonucunda	1719	metre	yükseklikte	Van	Gölü	ortaya	çıkmıştır.	Van	Gölü’nün	yüzölçümü	3.713	km²’dir.	Yüksek	
oranda	soda	içermesi	nedeniyle	kış	aylarında	donmaz.	En	derin	yeri	451	m	olan	Van	Gölü	ortalama	170	m	derinliktedir.	
Van	Gölü	dünyanın	en	büyük	sodalı	gölüdür.

UYARI :  Türkiye’de	bilinen	son	volkanik	olay	Nemrut	dağında	1441,	1597	ve	1692’de	yaşanmıştır.	

1441	yılında	halka	arasında	“Kantaşı mevkii”	denilen	yerde	lav	akıntıları,	10	km²	bir	alanda	etkili	

olmuştur.
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5. Yapay Set Gölleri (Barajlar)

Bir	ülkede,	ülke	sınırlarına	veya	denizlere	kadar	bütün	tabii	akışların	%100	verimle	değerlendirilebilmesi	varsayımına	
dayanılarak	hesaplanan	hidroelektrik	potansiyel,	o	ülkenin	brüt	teorik	hidroelektrik	potansiyelidir.	Ancak	mevcut	tekno-
lojilerle	bu	potansiyelin	tamamının	kullanılması	mümkün	olmadığından,	mevcut	teknoloji	ile	değerlendirilebilecek	azami	
potansiyele	 teknik	yapılabilir	hidroelektrik potansiyel denir.	Türkiye’nin	 teknik	hidroelektrik	potansiyeli	dünya	 teknik	
potansiyelinin	%1,5’ine,	Avrupa	teknik	potansiyelinin	ise	%17,6’sına	tekabül	etmektedir.	Türkiye’de	teorik	hidroelektrik	
potansiyel	433	milyar	kWh,	teknik	olarak	değerlendirilebilir	potansiyel	ise	216	milyar	kWh	olarak	hesaplanmıştır.

Türkiye	hidroelektrik	potansiyeli	bakımından	zengindir.	Ülkemizde	hidroelektrik	potansiyeli	en fazla olan alan Doğu 
Anadolu, en az yer bölge Marmara’dır	 (Yükselti	 nedeniyle).	Türkiye’nin	hidroelektrik	 kaynakları	 incelendiğinde,	 te-
orik hidroelektrik potansiyel 433	milyar	 kWh,	 teknik	olarak	değerlendirilebilir	 potansiyel	216	milyar	 kWh	olarak	ve	
ekonomik	hidroelektrik	enerji	potansiyel	140	milyar	kWh/yıl’dır.	Türkiye	hidrolik	enerji	potansiyelinin	yüzde	37’lik	kısmı	
işletilmektedir.

UYARI :  Türkiye	toplam	elektrik	kurulu	gücü	55.380	MW’a	ulaşmıştır.	Bu	toplam	içinde,	termik	yakıtlı	

santraların	payı	%	63	(34.656	MW)	ve	yenilenebilir	yakıtlı	santraların	payı	%	37	(20.724	MW)	dir.	2012	

yılının	başından	31	Ağustos	2012	tarihine	kadar	geçen	süre	içerisinde	üretilen	elektrik	miktarı	163	TWh	

olup	kaynaklar	bazında	dağılımında	%	70	termik	ve	%	30	yenilenebilir	enerji	kaynaklıdır.

Enerji	 üretimimizin	%25,16’sı	 yenilenebilir	 kaynak	olarak	nitelendirilen	hidrolik	 (%22,8),	 rüzgar	 (%2,07)	 ve	 jeotermal	
(%0,29)	 kaynaklardan,	 kalan	%74,84’ü	 ise	 fosil	 yakıt	 kaynakları	 olarak	adlandırılan	 termik	 (doğal	 gaz,	 linyit,	 kömür,	
fueloil,	motorin,	asfaltit,	nafta	gibi)	kaynaklardan	üretilmektedir.	Son	yıllarda	rüzgar	ve	jeotermal	kaynakların	enerji	üreti-
minde	kullanımına	ilişkin	yoğun	çalışmalar	yapılmakta	olup,	ayrıca	ülkemiz	için	zaruri	hale	gelen	nükleer	enerji	kullanımı	
için	de	çalışmalar	yapılmaktadır.

Türkiye’de	işletmede	olan	303	adet	hidroelektrik	santralin	toplam	kurulu	gücü	17.372	MW	ve	ortalama	yıllık	üretimi	ise	
62.000	GWh	olup,	bu	değer	toplam	teknik	potansiyelin	%28,7’sine	karşılık	gelmektedir.	ABD	teknik	hidroelektrik	potan-
siyelinin	%86’sını,	Japonya	%78’ini,	Norveç	%72’sini,	Kanada	%56’sını,	Türkiye	ise	%28,7’sini	geliştirmiştir.

Türkiye’nin	en	büyük	barajı	Atatürk	Barajı’dır.	Atatürk	Barajı	aynı	zamanda	hidroelektrik	santrali	ile	2400	MW	gücü	ve	
yıllık	8	900	GWh	elektrik	enerjisi	üretim	kapasitesine	sahiptir.	Atatürk	Barajı,	Türkiye’deki	hidroelektrik	santrallerinde	
üretilen	enerjinin	yüzde	20’sini	tek	başına	karşılayacak	seviyededir.

Doğu	ve	Güneydoğu	Anadolu	bölgemizin	gelişiminde	GAP	projesinin	büyük	önemi	vardır.	Ayrıca	Konya	Ovasının	sula-
nabilmesi	için	bir	diğer	proje	ise	KOP	(Konya	Ovası	Projesidir).	

Barajlardan;

		 Elektrik	enerjisi	üretimi

		 Sulama

		 Balıkçılık

 İçme	suyu	sağlama

 Taşkınlardan	korunma

		 Erozyonu	yavaşlatma	amacıyla	yararlanılır.
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TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ BARAJLAR

Türkiye’de Yer altı Suları ve Kaynaklar
Yeryüzüne	yağışlarla	gelen	sular,	geçirimli	tabakaları	geçerek	yer	altında	geçirimsiz	tabakaların	üzerinde	tutulurlar.	Bu	
tip	sulara	yer	altı	suları	denir.	Ülkemiz	yer	altı	suları,	bakımından	oldukça	zengindir.	Özellikle	ovalarda	yer	altı	suları	bü-
yük	önem	taşır.	Kurak-yarı	kurak	sahalarda	yer	altı	suları	gerek	sulama	gerekse	de	kullanma	suyu	olarak	değerlendirilir.	
Öyle	ki	bazı	illerimizin	içme	suyu	ihtiyacının	bir	bölümü	yer	altı	sularından	elde	edilir	(Bursa,	İzmir,	Eskişehir,	Konya,	
Kütahya).	Yer	altı	sularının	çatlaklar	veya	tabakalar	arasından	yeryüzüne	ulaşmasına	kaynak denir.

Türkiye’de	Başlıca	Kaynaklar

A) Artezyen Kaynakları: Su	seviyesi,	yeraltındaki	su	katmanının	en	üst	seviyesinden	yüksek	olan	ve	sınırlandırılmış	
su	katmanı	olarak	adlandırılan,	su	katmanını	delerek	elde	edilen	kuyu	suyudur.	Bir	artezyenden	başlangıçta	basınçlı	
su	çıkışı	yaşanır.	İki	geçirimsiz	tabaka	arasındaki	geçirimli	tabakada	biriken	suların,	sondaj	yapılarak	yeryüzüne	çıka-
rılmasıyla	oluşur.	Bu	tip	kaynaklara	ülkemizin	genelinde	ova	alanlarında	rastlanır.	Ayrıca	Eskişehir,	Malatya,	Erzurum,	
İnegöl,	Bursa,	B.	Menderes,	Gediz	ovalarının	kenarlarında	Ceylanpınar	ve	Muş	Ovalarının	çevresinde	bu	tip	kaynaklara	
yoğun	olarak	rastlanır.

B) Fay Kaynakları:	Yer	kabuğundaki	kırıklar	boyunca	yer	altına	sızan	sular	jeometrik	gradyana	bağlı	olarak	bir	süre	
sonra	aşırı	derecede	ısınırlar.	Aşırı	ısınan	su,	buharlaşma	eğilimine	girse	de	üzerindeki	ağırlığın	büyüklüğü	nedeniyle	
gaz	haline	dönüşemez.	Dolayısıyla	ortaya	muazzam	bir	basınç	ortaya	çıkar.	Basınç	kuvvetinin	etkisiyle	yerin	binlerce	
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metre	derinlerinden	sıcak	buhar	yeryüzüne	doğru	yükselir.	Buhar	kimi	yerlerde	yüzeye	doğru	suya	dönüşür,	bazen	de	
buhar	olarak	yüzeye	çıkar.	Bu	tip	kaynaklara	fay kaynağı adı	verilir.	Fay	kaynaklarının	başlıca	özellikleri	söylenirse;

		 Fay	hatlarının	olduğu	yerlerde	bulunan,	rejimi	düzenli	kaynaklardır.
		 Kaynağını	hem	magmadan,	hem	de	yer	üstündeki	diğer	kaynaklardan	alır.
		 Suyun	sıcaklığı	dışarıdaki	ısıdan	etkilenmez.
		 İçerisinde	bol	mineral	bulunur.	Bu	yüzden	özellikle	sağlık	turizminde	değerlendirilir.
		 Genellikle	büyük	faylar	boyunca	tek	sıra	halinde	sıralanırlar.
		 Ülkemizde	özellikle	Kuzey	Anadolu	ve	Doğu	Anadolu	fayları	boyunca	ve	Ege	Bölgesi’nde	yoğun	olarak	gözlenirler.

C) Karstik Kaynaklar: Kalın	karstik	özellikteki	kayaçların	içindeki	boşlukları	doldurmuş	bulunan	yer	altı	sularının,	eğim	
veya	basınç	koşullarının	etkisiyle	yeryüzüne	ulaştığı	kaynak	türüdür.	Karstik	kaynak	suları	yer	altı	boşluklarındaki	din-
lenmeler	 ile	 oluştuğu	 için	 sıcak	değildir.	Yağış	 sularından	 kaynağını	 aldığından	 serindir.	Karstik	 arazilerde	düdenler	
vasıtasıyla	yer	altına	sızan	sular,	aşağı	seviyelerde	çatlaklardan	sızarak	yer	yüzüne	ulaşırlar.	Bu	tip	kaynaklara	karstik	
kaynak	denir.	Karstik	kaynakların	gerisinde	büyük	mağaralar	bulunur.	Karst	 kaynaklarına	ülkemizde	en	çok	Antalya	
Bölümü’nde	rastlanmaktadır.	Örneğin	Manavgat	ve	Köprüçay	akarsuları,	büyük	ölçüde	karstik	kaynaklarından	beslen-
mektedir.

UYARI : 	Kayseri-Yahyalı’da	yer	alan	Kapuz-

başı	kaynakları	ülkemizin	önemli	karstik	kay-

naklarından	biridir.

D) Yamaç Kaynakları: Geçirimli	bir	jeolojik	formasyon	boyunca	yer	altına	sızan	sular,	eğim	boyunca	yer	altından	akışa	
geçer.	Eğimin	kesintiye	uğradığı	ya	da	yamacın	sona	erdiği	yerde	bir	kaynak	oluşur.	Yamaç	kaynaklarının	kimi	basınçlı	
kimi	 ise	basınçsız	olabilmektedir.	Suları	 genelde	 serin	olan	 ve	geçirimli	 bir	 tabakanın	 yamaçlarda	açığa	 çıkmasıyla	
oluşan	bu	tip	kaynaklar,	ülkemizin	genelinde	yaygın	olmakla	beraber,	özellikle	çevresi	dağlarla	kaplı	ovalarımızda	göz-
lenmektedir.

UYARI :  Tüm	kaynaklar	bulundukları	sahadaki	kayaçların	niteliklerini	taşırlar.	Örneğin;	karst	kaynakla-	
rında	kireç	miktarı	yüksektir.	Fay	kaynaklarında	 ise	silisyum	oranları	 fazladır.	Jipsli	arazilerde	yer	alan	
kaynaklar	(Sivas	çevresi)	acı	ve	tuzlu	olduğundan	hiçbir	şekilde	kullanılamazlar.
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Türkiye’de Kaplıcalar-Maden Suları
Kırık	hatları	boyunca	yer	altına	inen	sular	ısınarak	yükselir	ve	yer	yüzüne	ulaşırlar.	Bu	tip	sıcak	su	kaynaklarına	kaplı-
ca	ve	ılıca	(sular	daha	ılık	ise)	denir.	Kaplıcalar	faylarla	yakından	ilişkilidir.	Bu	nedenle	ülkemizin	genelinde	yaygındır.	
Kaplıca	suları	romatizma,	deri	ve	iç	hastalıkların	tedavisinde	kullanılmaktadır.	Ayrıca	yeraltından	çıkan	bazı	kaynaklar	
içinde	erimiş	halde	bulunan	mineraller	nedeniyle	içmek	için	değerlendirilir.	İçmede	değerlendirilen	sular,	maden suları 
olarak	adlandırılır.

Başlıca sıcak su kaynakları, içmeler ve kaplıcalar.

Türkiye’de Toprak Tipleri
Toprak	oluşumunu	belirleyen	başlıca	faktörler;	kayacın	yapısı,	iklim,	bitki	örtüsü,	canlılardır.	Ülkemizde	farklı	kaya	tür-
lerinin	yanı	sıra	iklim	çeşitliliğinin	de	bulunması	nedeniyle	toprak	türleri	çeşitlilik	gösterir.

Toprak Tipleri ve Türkiye’deki Dağılışları

1.  Taşınmış Topraklar
a)  Alüvyon: Delta	ovaları	ile	çöküntü	ovalarının	tamamında	gözlenir.
b)  Moren: Buzul	sahalarının	toprakları	olan	morenler	dağların	zirve	kısımlarında	gözlenir.

2.  Yerli Kaya Toprakları
a)  Kahverengi orman toprağı: Yağışlı	iklimlerde	görülür.	Orta	ve	Doğu	Karadeniz’de	yaygındır.

b)  Laterit: Nemli	sıcak	bölge	topraklarıdır.	Türkiye’de	tipik	laterit	görülmese	de, Doğu Karadeniz yöresinde 
laterit	benzer	topraklar	görülür.
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c)  Terra-Rossa: Akdeniz	ikliminin	görüldüğü	karstik	sahaların	toprağıdır.	Ülkemizde	en	çok	Akdeniz	Bölgesi’n-	
de	gözlenir.

d)  Podzol: Kışları	nemli	ve	soğuk	bölgelerde	gözlenir.	Batı	Karadeniz’de	yaygındır.
e)  Kahverengi step toprakları: Yarı	kurak	bölgelerde	gözlenir.	İç	kesimlerin	tümünde	yaygındır.
f) Çernozyom :  Nemli	karasal	iklim	bölgeleri’nde	gözlenen	verimli	toprak	türüdür.		Türkiye’de	yalnızca	Erzurum-

Kars	platosunda	gözlenir.

UYARI :  Türkiye’de yıkanmış topraklar Karadeniz Bölgesi’nde, yıkanma oranı az-mineral ve tuz oranı 
yüksek topraklar ise İç Anadolu Bölgesi’nin Konya-Tuz gölü çevresinde görülür.

-	 Türkiye’de	en	verimli	Topraklar	Erzurum-Kars	Platosunda	yer	almasına	rağmen	sıcaklık	değerleri	çok	

düşük	olduğu	için	tarım	yapılamaz.

Kayaçlar	dış	kuvvetlerin	etkisiyle	parçalanarak	ufalanırlar.	Kayaçlarda	ayrışma	üç	şekilde	gerçekleşir.

Fiziksel Ayrışma: Gece-gündüz	sıcaklık	farklarının	çok	yüksek	olmasından	dolayı	kayaçlar	geceleri	büzüşür,	gündüz	
genleşir.	Bu	nedenle	zamanla	parçalanırlar.	Ülkemizde	fiziksel	ayrışma	en	çok	Doğu Anadolu’da		gözlenmektedir.

Kimyasal Ayrışma: Yağışlarla	yeryüzüne	ulaşan	sular	kayaçların	içindeki	eriyebilir	nitelikteki	mineral	ve	tuzları	eriterek	
kayacı	ayrıştırırlar.	Bu	tip	ayrışma	bol	yağışa	alan	bölgelerde	özellikle	de	Karadeniz Bölgesi’nde	gözlenir.

Organik Ayrışma: Bitki	kökleri	ve	mikro	organizmalar	kayaçların	içine	sızmaya	çalışarak	parçalanmalarına	neden	olur-
lar.	Bu	tip	ayrışma	özellikle	bitki	örtüsünün	gür	olduğu	bölgelerde	gözlenmektedir.	Karadeniz Bölgesi’nde	orman	örtü-
sünün	gür	olması	nedeniyle	organik	ayrışma	en	çok	bu	bölgede	görülmektedir.
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1. Türkiye akarsuları ile ilgili olarak aşağıda veri-
len bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)	 Genel	olarak	rejimleri	düzensizdir.
B)	 Akış	hızları	düşüktür.
C)	 Debileri	düşüktür.
D)	 Boyları	kısadır.
E)	 Sulama,	içme	ve	kullanma	suyu	temininde	ya-

rarlanılmaktadır.

2. Aşağıda verilen akarsulardan hangisi, Karade-
niz’ e dökülen akarsular arasında yer almaz?

A)	 Bartın	 	 	 B)		Filyos
C)	 Çoruh	 	 	 D)		Aksu
	 	 									E)	Sakarya	

3. Akarsularımızdan	bazıları,	kaynağını	yurdumuzdan	
alıp	yurtdışında	denize	dökülürler.
I.	 Fırat
II.	 Aras
III.	 Asi
IV.	 Meriç

 yukarıda verilen akarsulardan hangileri üstte 
açıklanan duruma örnek verilebilir?

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

4.  Türkiye akarsularının döküldüğü denizler dik-
kate alındığında, en büyük havza aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)	 Karadeniz	Havzası
B)	 Marmara	Denizi	Havzası
C)	 Akdeniz	Havzası
D)	 Ege	Denizi	Havzası
E)	 Orta	Anadolu	Kapalı	Havzası	

5.  Ülkemiz	 sınırları	 içinde	 doğarak,	 ülkemiz	 sınırları	
içinde	 denize	 dökülen	 en	 uzun	 akarsu	…A…,	 ül-
kemizden	doğarak	başka	ülke	sınırlarından	denize	
dökülen	en	uzun	akarsu	ise	…B…	dir.

 Yukarıda metinde A nın B yerine hangi akarsu-
lar yazılmalıdır?

          A                  									B								
A)	 Yeşilırmak	 Sakarya
B)	 Dicle	 	 Kelkit
C)	 Sakarya	 Filyos
D)	 Kızılırmak	 Fırat
E)	 Dicle	 	 Kızılırmak

6.   Ülkemizde	beslenme	kaynaklarına	göre	beş	akarsu	
rejimi	vardır.

 Bunlar; 
I.	 Yağmur	sularıyla	beslenenler
II.	 Kar	erimeleriyle	beslenenler
III.	 Yer	altı	sularıyla	beslenenler
IV.	 Gölden	çıkan	akarsular
V.	 Karma	rejimli	akarsular	

 aşağıda verilen akarsulardan hangisi, yukarıda 
III. olarak açıklanan akarsu rejimine örnektir?

	 A)	Seyhan	 B)		Ceyhan
	 C)	Manavgat	 D)		Göksu	

	 	 																E)	Dicle

7.  

IV
I

V
II III

 Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerden 
hangisinde akarsu rejiminin düzenli olduğu 
söylenebilir?

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

Türkiye’de Sular Coğrafyası 
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11. Dışa	akıntıları	olan	göllerde,	su	değişimi	olduğun-
dan	suları	tatlı,	dışa	akışı	olmayan	göllerde	ise	su-
lar	tuzlu	ve	sodalı	olurlar.

 Yukarıda verilen bilgiye göre, aşağıdaki gölleri-
mizden hangisinin dışa akışı yoktur?

A)	 Van	Gölü
B)	 Susurluk	Gölü
C)	 Küçük	Çekmece	Gölü
D)	 Beyşehir	Gölü
E)	 Manyas	Gölü

12. Van	Gölü	ve	çevresi	ülkemizde	göllerin	yoğunlaştı-
ğı	yerlerden	biridir.	

 Aşağıda verilen göllerden hangisi Van Gölü 
çevresinde yer alan göllerden biri değildir?

A)	 Erçek	Gölü
B)	 Eğirdir	Gölü
C)	 Haçlı	Gölü
D)	 Nemrut	Gölü
E)	 Turna	Gölü	

13. Aşağıda verilen göllerden hangisi, kimyasal ya-
pısı nedeniyle, kış aylarında donmaz?

A)	 Van	Gölü
B)	 Erçek	Gölü
C)	 Ulubat	Gölü
D)	 Mogan	Gölü
E)	 Çıldır	Gölü

14. Türkiye’deki barajlardan; 
 I.	 Elektrik	enerjisi	üretimi	
	 II.	 Sulama	
	 III.	 Balıkçılık
	 IV.	 Taşımacılık
 gibi faaliyetlerden hangileri için en az  yararlanı-

lır?

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

8. Akdeniz	iklim	bölgesinde	yer	alan	akarsular,	Kasım	
ve	Aralık	aylarında	en	yüksek	akış	seviyelerine	çıkar-
lar.	Bu durumun ortaya çıkmasında;

I.	 Baraj	kapaklarının	açılması
II.	 En	fazla	yağışın	kışın	gerçekleşmesi
III.	 Don	olayının	etkili	olması
IV.	 Kar	erimelerinin	etkili	olması
verilenlerden hangileri etkili olmaktadır?

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III	
C)	Yalnız	II		 	 D)	III	ve	IV
	 	 												E)	II	ve	IV
 

9. Türkiye’de	kanyon	 tipindeki	vadilere	pek	çok	yerde	
rastlanır.

I.	 Gediz
II.	 Büyük	Menderes
III.	 Manavgat
IV.	 Göksu

 Yukarıda verilen akarsulardan hangileri, kanyon 
vadilerden geçerek denize ulaşırlar?

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III	
C)	Yalnız	II		 	 D)	III	ve	IV
	 	 					E)	II	ve	IV

10. Akarsuların	akış	hızı	düştükçe,	menderesler	yapar-
lar. 

 Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisin-
de akarsu akış hızı en düşüktür?

A)	 Doğu	Karadeniz

B)	 Ege	kıyıları

C)	 Akdeniz

D)	 Doğu	Anadolu

E)	 İç	Anadolu	
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Türkiye’de Yeraltı Suları 
Toprak Türleri

1. Kurak	ve	yarı	kurak	iklimlerin	yaygın	olduğu	yerler-
de	yeraltı	suları	gerek	içme,	gerekse	de	kullanma	
suyu	olarak	değerlendirilirler.	Öyle	ki	bazı	illerimizin	
içme	suyu	ihtiyacının	bir	bölümü	yer	altı	sularından	
elde	edilir.

 Yukarıda verilen bilgiye örnek olarak, aşağıdaki 
illerden hangisi örnek olarak verilemez?

 
A)	 Rize	 	 	 B)		Bursa
C)	 İzmir	 	 	 D)		Eskişehir
	 	 							E)	Konya	

2. Türkiye’de yaygın kaynak türlerinden olan  ar-
tezyen kaynakları, aşağıda verilen illerimizden 
hangisinde fazla kullanılmaz?

 
A)	 Afyon	 	 	 B)		Zonguldak
C)	 Adana		 	 D)		Konya
	 	 						E)	Kütahya	

3. Türkiye’de fay kaynakları ile ilgili olarak verilen; 
	 I.	 Rejimleri	genelde	düzenlidir.
	 II.	 İçlerinde	bol	mineral	bulunur.
	 III.	 Fay	hatları	boyunca	görülürler.
 hangileri doğrudur?

A)	Yalnız	I	 	 				B)	I	ve	II	 	 								C)	Yalnız	III
	 		D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

5. Akarsular	beslendikleri	kaynağın	türüne	göre	sınıf-
landırılırlar.

	 I.	 Gediz
	 II.	 Manavgat
	 III.	 Köprüçay
	 IV.	 Çoruh
 Yukarıda verilen akarsulardan hangileri, bes-

lenme kaynağına göre, yeraltı suyu rejimli akar-
sulardır?

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III	
C)	Yalnız	II		 	 D)	III	ve	IV
	 	 					E)	II	ve	IV

4. Kalın	 karstik	 kayaçların	 çatlak	 ve	 gözeneklerinde	
biriken	suların,	açığa	çıkmasıyla	karstik	kaynaklar	
oluşur.

 

IV

I

V

II III

 Üstte verilen bilgiye göre Türkiye haritası üze-
rinde gösterilen yörelerden hangisinde karstik 
kaynaklara en fazla rastlanır?

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

6. Van	Gölü’nün	kuzeyinde	yeralan	bir	su	kaynağın-
dan	 çıkan	 suyun	 içinde,	 demir,	 silisyum	 ve	 azot	
oranlarının	 yüksek	 olduğu	 görülmüştür.	 Bu kay-
nakla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

A)	 Volkanik	araziden	kaynağını	almaktadır.
B)	 Karstik	özellikler	görülür.
C)	 Sıcak	su	kaynağıdır.
D)	 Dışarıdaki	iklim	koşullarından	etkilenmektedir.
E)	 Fay	hattı	üzerinde	oluşmuştur.

7. 

IV

I

V

II
III

 Türkiye haritası üzerinde, numaralandırılmış 
yerlerden hangilerinde karstik, hangisinde ar-
tezyen kaynağına rastlanır?

             Karstik                 Artezyen  
 A)	 	 I	 II
	 B)	 	 II	 III
	 C)	 	 III	 IV
	 D)	 	 IV	 V
	 E)	 	 II	 V
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13. Yağışlarla	yeryüzüne	ulaşan	sular	kayaçların	içinde	
eriyebilir	özellikteki	mineral	ve	tuzları	çözündürerek	
aşındırırlar.

            

IV I

V

II

III

 Üstte verilen bilgiye göre Türkiye haritası üze-
rinde gösterilen yerlerden hangisinde kimyasal 
aşındırma en fazladır?

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

14. Çernozyom	türünde	verimli	topraklar	bulunmasına	
rağmen,	Erzurum	–	Kars	yöresinde	tarımdan	yük-
sek	verimlilik	sağlanamaz. 

 Bu durum ortaya çıkmasında; 

I.	 Arazinin	aşırı	karstik	olması
II.	 Sıcaklık	değerlerinin	düşük	olması
III.	 Devletin	çiftçiyi	fazla	desteklememesi
gibi faktörlerden hangileri etkili olmaktadır?

A)	Yalnız	I	 	 	 B)	I	ve	II	
C)	Yalnız	II		 	 D)	II	ve	III	
	 	 								E)	I	ve	III

15. Türkiye’de	kurak	iklim	koşullarının	göstergesi	olan	
topraklar	yaygın	olduğu	gibi,	aşırı	yıkamış	topraklar	
da	görülür.

           

I V

II III IV

  

 Yıkanmış topraklar, Türkiye haritası üzerinde 
gösterilenlerden hangisinde görülür?

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

8. Aşağıda verilen yerlerden hangisi, ülkemizde 
sıcak su kaynaklarına sıkça rastlanan yerlerden 
biri değildir?

	 A)	 Yalova	 B)		Aydın
	 C)	 Hatay	 D)		Denizli
	 	 	 														E)	Mardin	
 

9. Türkiye’de en fazla görülen taşınmış toprak 
türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
A)	 Lös	 	 	 B)		Moren
C)	 Alüvyon	 	 D)		Podzol
	 	 							E)	Laterit

10. Kahverengi orman toprakları Türkiye’de en yay-
gın biçimde aşağıda verilen alanlardan hangi-
sinde görülür?

	 A)	 Ege	ovaları
	 B)	 Antalya	çevresi
	 C)	 Ergene	Bölümü
	 D)	 Karadeniz	Dağları
	 E)	 Orta	Anadolu	Ovaları	

11. “Benim	yaşadığım	yerde,	kahverengi	step	toprakla-
rı	oldukça	yaygındır.”

 Yukarıdaki bilgiyi veren bir jeoloji mühendisi 
aşağıda verilen merkezlerden hangisinde yaşa-
maktadır?

 
A)	 Artvin	 	 	 B)		Rize
C)	 Aksaray	 	 D)		Antalya	
	 	 											E)	Adana	

12. Ülkemizde fiziksel ayrışma, aşağıda verilen yer-
lerden hangisinde en fazla görülür?

 A)	 Ordu	–	Rze	kıyı	kuşağı
	 B)	 Antalya	yöresi
	 C)	 Asıl	Ege	Ovaları
	 D)	 Erzurum	–	Kars	yöresi
	 E)	 Ergene	Havzası	
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TÜRKİYE İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Türkiye’de İklimi Etkileyen Faktörler
–	 	Mutlak	konum;	Türkiye	orta	kuşakta	yer	alması	nedeniyle,	dört	mevsimi	belirgin	olarak	yaşar.
–		 Özel	konum;

	 Çevresindeki	denizler	iklimin	ılımanlaşmasını	ve	kıyı	bölgelerin	yağış	miktarlarının	artmasını	sağlar.
	 Kıyılardan	iç	kesimlere	gidildikçe	karasallık	artar.
	 Güneyde	yer	alan	çöller	ısıtıcı,	kuzeydeki	Avrupa	ve	Sibirya	soğutucu	etkide	bulunur.
	 Türkiye	yaz	mevsiminde	Asor	ve	Basra	basınç	sistemlerinin	etkisi	altındadır.	Kış	mevsiminde	ise	İzlanda	ve	
Sibirya	basınç	sistemleri	Türkiye’yi	etkisi	altına	alır.

Kış	mevsiminde	Asor	YB.	ile	İzlanda	AB.’nin	etkileşimi	sonucunda	oluşan	Kuzey	Atlantik	kökenli	gezici	alçak	basınçlar,	
Orta	Avrupa	veya	Akdeniz	üzerinden	geçerek	Türkiye’ye	yağış	getirirler.	Yaz	mevsiminde	bu	gezici	alçak	basınçların	
etkili	olduğu	kuşak	60°	enlemi	civarına	kaymaktadır.	Kış	mevsiminde	Sibirya’dan	kaynaklanan	soğuk	ve	kuru	hava	
kütleleri	Aral	ve	Hazar	havzalarından	geçerek	Türkiye’nin	doğusunda	kuru	ve	soğuk	havaya	neden	olur.

UYARI :  ÖSYM	2015	KPSS	GKGY	sınavında	Türkiye’yi	etkileyen	basınç	sistemlerinden	hangisi	“muson	
sisteminin”	parçasıdır?	şeklinde	hiçbir	kaynak	bulunmayan,	öznel	bir	soru	sormuştur.	Bu	soruda	adayla-
rın	yerlerin	dünyadaki	adları	bilmesi	gerekmektedir.	Bahsedilen	soru	tipinde	konulara	girmek	bu	kitabın	
hacminin	çok	üstündedir.	Ancak	adayların	bilmesi	kadarıyla	söylersek,	şunu	bilmeniz	yerinde	olacaktır.

–		 Yeryüzü	şekilleri	de	Türkiye	iklimini	önemli	şekilde	etkiler.
	 Dağların	uzanış	doğrultusu,	denizin	olumlu	etkilerinin	Karadeniz	ve	Akdeniz	Bölgeleri’nde	iç	kesimlere	ulaş-
masını	engeller.

	 Ülkemizde	güneyden	kuzeye	enleme	bağlı	olarak,	batıdan	doğuya	doğru	 ise	yükselti	nedeniyle	sıcaklıklar	
düşer.

	 Türkiye’de	güney	yamaçlar	güneşe	göre	konum	(bakı)	nedeniyle	daha	sıcaktır.	Bu	nedenle	yerleşmeler	özel-
likle	dağların	güney	yamaçlarında	yoğunlaşmıştır.

Türkiye’de	rüzgârlar	KAYIPSAKAL kelimesiyle	nitelenir.	Bu	kelimelerdeki	sessiz	harfler	kuzeybatıdan	başlayarak	rüzgârların	
baş	 harfilerini	 gösterir.	 Kuzeybatı-Karayel, Kuzey-Yıldız, Kuzeydoğu-Poyraz, Güneydoğu-Samyeli(Keşişleme), 
Güney-Kıble, Güneybatı-Lodos,	Doğudan	esen	rüzgârlar	gün	doğusu,	batıdan	esenler	gün	batısı	olarak	adlandırılır.
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Türkiye’de Sıcaklık Dağılışı
Sıcaklık	dağılışını	etkileyen	önemli	özelliklerden		birisi	karasallıktır.	Karasallık	iç	bölgelere	gidildikçe	deniz	etkisinden

uzaklaşılması	ile	ortaya	çıkar.	Karasal	iklimlerin	yaşandığı	bu	bölgelerde	sıcaklık	farkları	fazla,	kış	sıcaklıkları	düşük,	kar	
ve	don	olayları	fazladır.	Ülkemizde	karasallığın	en	fazla	yaşandığı	bölge	Doğu	Anadolu’dur.	Bu	bölgede	devreye

yükselti	de	girmiştir.	Ülkemizde	özel	konum	nedeniyle	üç farklı iklim tipi,	matematik	konum	(enlem)	etkisiyle	dört mev-
sim	bir	arada	yaşanmaktadır.

		1.		Türkiye’de	güneyden	kuzeye	gidildikçe	sıcaklık	azalır.	En	yüksek	sıcaklık	ortalamalarına	güney	illerimizde,	en	düşük	
sıcaklık	ortalamalarına	kuzey	illerimizde	rastlanılır. (Enlem etkisi).

		2.		Kıyı	illerin	tümünde	yıllık	sıcaklık	ortalaması	10°C’den	yüksektir	(Deniz etkisi).
		3.		Batıdan	doğuya	gidildikçe	genel	olarak	sıcaklık	azalır	(Yükselti–Karasallık).
		4.		Yaz	mevsiminde	en	sıcak	yerler	Güneydoğu	Anadolu’da	yer	alır	(Karasallık ve Enlem).
		5.		Kış	mevsiminde	en	ılık	yerler	Akdeniz	kıyı	illeridir	(Enlem-Deniz etkisi).
		6.	 Kış	mevsiminde	en	soğuk	yerler	Doğu	Anadolu	illeridir (Yükselti, Karasallık).
		7.		Yıllık	ve	günlük	sıcaklık	farklarının	en	az	olduğu	yer	Karadeniz’dir	(Nem fazlalığı).
		8.		Yıllık	sıcaklık	farkının	en	fazla	olduğu	yer	Doğu	Anadolu	illeridir	(Yükselti, Karasallık).
		9.	Kıyılardan	uzaklaşıldıkça	sıcaklık	ortalaması	düşer,	sıcaklık	farkı	artar	(Karasallık-	Yükselti).
10.	Yaz	mevsiminde	en	serin	yer	Karadeniz’dir	(Enlem,	Nemlilik).
11.	Kıyı	ile	iç	iller	arasındaki	sıcaklık	farkı	yazın	azalır,	kışın	artar.

Yer	yüzünden	yükseldikçe	her	200	metrede	1º	C	sıcaklık	düşer.	Örneğin,	2000	metre	yükseklikteki	0º	C	olan	sıcaklık	
değeri,	deniz	düzeyine	 indirgenirse,	10º	C	bulunmuş	olur.	Bu	şekilde	hazırlanan	haritalarda	yüksek	alanlarda	gerçek	
sıcaklık	ile	indirgenmiş	sıcaklık	arasında	önemli	farklılıklar	gözlenir.	Ülkemizde	gerçek	sıcaklık	ile	indirgenmiş	sıcaklık	
arasındaki	farkın	en	az	olduğu	bölge	Marmara	Denizi’nin	çevresi,	en	fazla	olduğu	yer	ise	Doğu Anadolu illeridir.

Türkiye’de Yağış Dağılışı
1.	 Yer	şekilleri	ile	yağış	arasında	paralellik	gözlenir.	Yüksek	dağların	kıyıya	paralel	uzandığı	yöreler	bol	yağış	alırken,	

iç	bölgelerdeki	çanak	ve	çukurlar	az	yağış	alır.
2.	 En	fazla	yağış	alan	yerler	kuzey	ve	güney	kıyılarımızdır	(Deniz etkisi ve dağların kıyıya paralel uzanması).
3.	 Batı	illerimizin		kıyı	kesimleri	fazla	yağış	almaz (Yükselti azlığı, dağların kıyıya dik uzanması).
4.	 En	fazla	yağış	alan	iller	Karadeniz,	en	az	yağış	alan	iller	ise	İç	Anadolu’da	yer	alır	(Dağlarla çevrili olma, denizden 

uzaklık).
5.	 Kuzey	ve	güney	 illerimizdeki	 sıradağların	kıyıya	dönük	yamaçları	 içe	dönük	yamaçlardan	 fazla	yağış	alır(Deniz 

etkisi).
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		6.		En	 fazla	 yağış	 alan	 yöreler;	Doğu Karadeniz, (Rize, Giresun, Ordu) Batı Karadeniz, (Zonguldak, Bartın) 
Menteşe Yöresi (Muğla) Batı, Orta ve Güneydoğu Toroslardır (Antalya, Hatay, Bitlis). En	az	yağış	alan	yöre-
ler	ise;	İç Anadolu, Trakya ve Güneydoğu Anadolu’nun düzlükleri ile Doğu Anadolu’daki	çöküntü	ovalarıdır	
(Iğdır,	Erzincan,	Malatya).

		7.	 Genelde	kıyılardan	uzaklaşıldıkça	yağış	azalır	(Deniz etkisi).
		8.		Aynı	enlemlerdeki	Doğu	Anadolu,	İç	Anadolu’dan	daha	fazla	yağış	alır (Yükselti).
		9.	 Akdeniz,	 Ege,	Marmara	 ve	Güneydoğu	Anadolu	 en	 fazla	 yağışı	 kış,	 İç	Anadolu	 ilkbahar,	Karadeniz	 sonbahar,	

Erzurum-Kars	Bölümü	ise	yazın	alır.

10.	 Kar	yağışı	ve	donma	olaylarının	en	fazla	olduğu	yer	Doğu	Anadolu’dur	(Yükselti-karasallık).

11.		Fiziksel	ufalanma	özellikle	iç	illerde	fazladır	(Sıcaklık	farkının	fazla	olması).	Kimyasal	ayrışma	ise	en	fazla	Karadeniz	
kıyısındaki	illerde	gözlenmektedir.

	 Ülkemizde	çok	kısa	mesafelerde	sıcaklık, yağış ve iklim	koşullarında	büyük	farklılıkların	görülmesi	yer	şekil-
lerinin	çeşitliliği	ile	ilgilidir.

 Van, Beyşehir, İznik, Eğirdir	gibi	merkezlerde	günlük	sıcaklık	farkının	az	olması,	nemlilik	ile	ilgilidir	(Göllerin	
bulunması).

	 Üç	yanı	denizlerle	çevrili	olmasına	karşın	ülkemizin	büyük	bölümü	deniz	etkisine	kapalı	ve	karasaldır.	Bu	duru-
mun	nedeni	kuzey	ve	güney	kıyılarımızda	dağların	kıyıya	paralel	uzanmasıdır.

	 Ülkemizde	ortalama	karla	örtülü	gün	sayısı,	kıyı	bölgelerinden	iç	kesimlere	ve	batıdan	doğuya	gidildikçe	artar	
(Yükselti-Karasallık).

Türkiye’de Nemlilik

Türkiye’de nemliliğin coğrafi dağılışı. Koyu renkle gösterilen alanlar nemliliğin en fazla olduğu sahalardır.

Türkiye’de Yağış Tipleri
Yamaç Yağışları: Nemli	 hava	 kütlelerinin	 dağlara	 çarparak	 yükselmesi	 ve	 yoğunlaşması	 sonucunda	 gözlenen	 ya-
ğış	 tipidir.	En	 çok	Doğu ve Batı Karadeniz Bölümleri, Yıldız Dağları, Menteşe Yöresi, Toros Dağları, Amanos 
Dağları’nda	(Hatay)	görülür.

Konveksiyonel Yağışlar:	 Ani	 ısınmalar	 sonucunda	 yükselen	 hava	 kütlelerinin	 yoğunlaşması	 sonucunda	 oluşur.	
Özellikle	İç	Anadolu	Bölgesi’nde	bahar aylarında gözlenir	(Ahmak	ıslatan	ve	Kırkikindi	yağışları)
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Cephe Yağışları: Sıcak	hava	kütlesinin	soğuk	hava	kütlesinin	üzerine	doğru	hareket	ederek	yükselmesi	ve	yoğunlaş-
ması	sonucunda	oluşan	yağış	tipidir.	En	çok	kış mevsiminde Akdeniz kıyı illeri ve Güneydoğu Anadolu illerinde 
görülür.

 
Türkiye’de İklim Tipleri

Karadeniz İklimi

Karadeniz İklimi
  Türkiye’de	yağışın	mevsimlere	en	düzenli	dağıldığı	iklim	tü-

rüdür.
  Sıcaklık	0	°C’nin	altına	düşmez.	Bu	durumun	otaya	çıkma-

sında	denizellik	etkilidir.
  Her	 mevsim	 yağışlı	 olmasına	 rağmen,	 sonbahar	 nispeten	

daha	yağışlıdır.
  Sıcaklık	çok	yükselmediği	gibi	çok	düşmez	(Denizellik).

Akdeniz İklimi

Akdeniz İklimi
  Yağışlar	mevsimlere	düzensiz	dağılmıştır.
   Sıcaklık	ortalamaları	0°’nin	altına	düşmez.
   En	fazla	yağışı	kış	mevsiminde	alır.
   Kış	mevsiminde	iklim	ılımandır.
   Türkiye	kıyılarında	genellikle	Akdeniz	İklimi	gözlenir.
   Yaz	kuraklıkları	belirgindir.

İç Anadolu Bölgesi İklimi (Karasal)

Karasal İklim
 Yağışlar	mevsimlere	düzensiz	dağılmıştır.
 Sıcaklık	ortalamaları	kış	mevsiminde	0°’nin	altına	düşer.
 En	fazla	yağışı	ilkbahar	mevsiminde	alır.
 İç	bölgelerin	genelinde	karasal	iklim	gözlenir.
 Yaz	kuraklıkları	belirgindir.
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Erzurum–Kars (Sert Karasal)  Çevresel İklimi

Sert Karasal İklim

   Yaz	yağışlarının	görüldüğü	tek	yer	bölge	Erzurum-Kars	yöresidir.

   Sıcaklık	ortalamaları	kış	mevsiminde	çok	düşüktür.

   En	fazla	yağışı	yaz	mevsiminde	alır.

   Yaz	kuraklıkları	yaşanmaz.

Türkiye’de Bitki Örtüsü
Bitki	örtüsü	insan	ve	diğer	canlıların	yaşamında	büyük	öneme	sahiptir.	Ülkemizde	12.000’in	üzerinde	bitki	türü	bulunur.	
Ülkemizde	bitki	örtüsünün	çeşitlilik	göstermesinin	nedenleri	şunlardır.

–	İklim	çeşitliliğinin	görülmesi	

–	Yeryüzü	şekillerinin	çeşitlilik	göstermesinin	

–	Toprak	ve	ana	kaya	çeşitlerinin	fazla	olması

–	Üç	kıtanın	kesişim	noktasında	yer	alması

–	İnsan	ve	diğer	canlıların	etkileri

–	Buzul	dönemlerinin	etkileri

Dünyada	yalnızca	 tek	bir	bölgede	gözlenen	bitki	 türlerine	“endemik”	adı	verilir.	Ülkemizde	çok	sayıda	endemik	bitki	
bulunmaktadır.

MAKİ

Türkiye’nin Bitki Örtüsü

Bitkiler	diğer	canlılar	gibi	bulundukları	coğrafi	ortamın	doğal	koşullarına	uyum	sağlamaya	çalışırlar.	Sıcaklık	değerleri	
düştükçe	bitkilerde	yaprak	boyutu	küçülür,	kabuk	kalınlığı	ve	sertlik	artar.	Ülkemizde	bitki	örtüsünde	tipik	bir	katlaşma	
mevcuttur.	Özellikle	kıyı	kesimlerde	bu	katlaşma	kolayca	seçilmektedir.	Ülkemizde	Akdeniz’de	ormanlar	2400	metreye,	
Ege’de	2100	metreye,	Karadeniz’de	1900	metreye	kadar	çıkarlar	(Enlem).



78

ÜSSÜ Yayınevi

UYARI : 	Türkiye’nin	en	az	yağış	alan	sahası	Konya-Tuz	Gölü	çevresidir.	Ancak	en	kurak	bölge	Güney-
doğu	Anadolu	Bölgesi’dir.	Bu	durumun	ortaya	çıkmasında,	Güneydoğu	Anadolu	Bölgesi’nde	yağışların	
sıcaklık	 nedeniyle	 hemen	 buharlaşarak	 ortadan	 kalkması	 etkili	 olmaktadır.	 Kuraklığın	 en	 az	 yaşandığı	
bölge	ise	Karadeniz	Bölgesi’dir.

A – ORMANLAR

1.   Karadeniz Ormanları:
Türkiye	ormanlarının	%27’sini	oluşturur.	Nem	ve	yağış	fazla	olduğundan	çeşitlilik	fazla	ve	bitki	örtüsü	gürdür.	Bu	ormanlar;

	 Doğudan	batıya
	 Alçaktan	yükseğe
	 Kuzeyden	güneye	doğru	yükselti	ve	yağış	miktarının	değişmesine	paralel	olarak	farklılaşır.

2. Batı Anadolu Ormanları:
Çanakkale	Boğazı	 ile	Ege	Kıyılarını	kapsar.	Kuzeyde	Karadeniz	ormanlarındaki	benzerlik	güneye	doğru	Akdeniz	or-
manlarına	dönüşür.

3. Akdeniz Ormanları:
Karadeniz	ormanlarından	farkı,	kuraklığa	dayanıklı	olmalarıdır.	Kıyıda	1000’metrelere	kadar	çıkan	maki	kuşağının	sona	
erdiği	yerde	başlayan	orman	kuşağı	Toros	Dağları	boyunca	uzanır.	Sadece	kuraklığa	dayanabilen	iğne	yapraklı	orman-
lar	yer	alır.	Bu	ormanlar	Karadeniz	ormanları	kadar	gür	değildir.

4. Doğu ve İç Anadolu Ormanları:
İç	kesimlerde	sık	olmamakla	birlikte	dağların	yağış	alan	yüksek	yerlerinde	bulunurlar.	Daha	alçak	yerlerde	ise	insanların	
tahribi	sonucu	yok	edilmiş	orman	artıkları	olan	tek	tük	ağaçlar	vardır	(Antropojen	Bozkır).

UYARI : 	Ülkemizde	özellikle	güney	bölgelerde	orman	yangınları	ciddi	sorunlardan	birini	oluşturmaktadır.
Orman	yangınlarına	büyük	ölçüde	insan	faaliyetleri	sebep	olmaktadır.	Ayrıca	yıldırım	düşmesi	gibi	etken-
lerde	zaman	zaman	orman	yangınlarına	neden	olabilmektedir.
Orman yangınlarından korunma yolları
–	İnsanların	orman	yangınları	konusunda	eğitilmesi
–	Orman	gözetleme	kulelerinin	yaygınlaştırılması
–	Orman	içlerine	yollar	açılması
–	Piknik	alanlarında	ateş	yakılmasına	engel	olunması
–	Anız	(harman	edilmiş	tarlanın	yakılarak	temizlenmesi)	yakma	olayına	engel	olunması
–	Orman	yangınlarına	havadan	ve	karadan	müdahale	edebilecek	şekilde	donatılmış	araçların	kullanılması

B – MAKİ
Akdeniz	iklimi	etkisindeki	kıyı	bölgelerimizde	insanların	tahrip	ettiği	orman	kuşağının	yerine	oluşan	bitki	topluluğudur.	
Makiler	çalı	yada	ağaççık	olarak	tanımlanır.	Yüzlerce	çeşidi	vardır.	 (Mersin, Sandal, Zakkum, Zeytin, Kocayemiş, 
Keçiboynuzu	v.s.	bazılarıdır.)	Makiler	 tüm	kıyılarımızda	görülür.	Ancak	Güney	kıyılarımızdan	kuzeye	doğru	yükselti	
basamakları	 ve	 çeşitleri	 değişir	 (enlemin	 etkisi).	Akdeniz’de	 800-1000m’lere	Ege’de	500-600m’lere	Marmara’da	 ise	
300m’ye	kadar	yetişebilirler.
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C – BOZKIR
İklim	şartlarının	ağaç	yetişmesine	uygun	olmadığı	yarı	kurak	yerlerdeki	otsu,	dikensi	küçük	çalı	topluluklarıdır.	İlkbahar	
aylarında	yemyeşil	olan	bu	ot	toplulukları,	yaz	kuraklığı	ile	sapsarı	kurak	ve	çorak	çalı	topluluğuna	dönüşür.	İç	bölge-
lerimizdeki	alçak	(çukur)	alanlarda	yayılan	bozkırlar	yağışın	arttığı	dağ	yamaçlarında	yerlerini	iğne	yapraklı	ormanlara	
bırakır.	İç	Anadolu’da	bir	çok	yerde	bu	ormana	geçiş	kuşağı	birden	olmaz.	Çünkü;	insan	tahribi	sonucu	eskiden	orman	
olan	alanlar,	tek	tük	ağaçlardan	ibaret	olan	Antropojen (Bozulmuş) bozkırlara	dönüşmüştür.	Doğu	Anadolu’da	yüksek	
platolardaki	bozkırlar,	kurak	bir	yaz	yaşamadıkları	için	yazın	yeşil	kalırlar.	Bu	yüzden	buralarda	büyükbaş	mera	hayvan-
cılığı	yaygındır.

D – DAĞ ÇAYIRLARI (Alpin Çayırlar)
Ormanların	yetişemeyeceği	kadar	soğuk	ve	az	nemli	yükseltilerde	görülen	yazın	yeşeren	kışın	kar	altında	kalan	soğuğa	
dayanıklı	ot	topluluklarıdır.	Ülkemizde	yüksek	dağlık	alanlarda	gözlenmektedir.

UYARI : 	Bitki	örtüsü	ile	ilgili	bazı	kavramlar;

Geniş Yapraklı Ağaçlar: Kayın,	Kestane,	Meşe,	Dişbudak,	Ihlamur,	Kavak,	Gürgen,	Akçağaç	
İğne Yapraklı Ağaçlar: Ladin,	Köknar,	Sarıçam,	Karaçam,	Kızılçam
Psödömaki: Karadeniz	kıyı	kesimindeki	orman	örtüsünün	ortadan	kalkmasıyla	ortaya	çıkan	kısa	boylu	
çalılardır.

Garig: Akdeniz	bölgesinde	maki	ve	kızılçam	örtüsünün	ortadan	kalkmasıyla	ortaya	çıkan	daha	kısa	boylu	
makilerdir.	Bazı	türleri	abdest	bozan,	diken	çalısı,	nane,	funda	ve	Yasemin’dir.
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TEST
1 ÜTTÜTT
1 Türkiye’nin İklim ve Bitki Örtüsü 

1. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiyede özel 
konumun iklim üzerinde etkili olduğu etkenler-
den biri değildir?

A)	 Türkiye’nin	çevresinde	yer	alan	denizler.
B)	 Güney	yamaçların	bakı	etkisine	maruz	kalması
C)	 Güneyde	yer	alan		alanlara	gelen	hava	kütlele-

rinin	sıcaklığı	artırması
D)	 Kıyılarda	nem	oranının	yüksek	olması
E)	 İç	kesimlerde	karasallığın	fazla	olması

2.	 I.	 Karayel
II.	 Poyraz
III.	 Samyeli
IV.	 Lodos

 Ülkemizde etkili olan rüzgârlar ele alındığında 
yukarıda verilen rüzgârlardan hangilerinin, gü-
ney sektörlü olduğu söylenebilir?

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

3. I.	 Karayel
	 II.	 Yıldız
	 III.	 Poyraz
	 IV.	 Lodos
 Yukarıda Türkiye’de etkili olan bazı rüzgârlar 

verilmiştir. Bu rüzgârlardan hangilerinin kar-
şılaşma alanlarında, en çok cephesel yağışlar 
oluşur? 

	 A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III
	 C)	II	ve	III	 D)	III	ve	IV	

	 	 										E)	I	ve	IV

4.  Türkiye’de sıcaklığın dağılışı, 

	 I. Enlem
	 II.	 Karasallık

	 III.	 Yükselti

 gibi faktörlerden hangilerinin etkisine bağlı ola-
rak şekillenmektedir?

A)	Yalnız	I														B)	Yalnız	II																				C)	I	ve	II							
	 					D)	II	ve	III																			E)	I,	II	ve	III

  

5.  Türkiye’de	yıllık	sıcaklık	farkının	en az	olduğu	yer	
Karadeniz	kıyı	kuşağıdır. 

 Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıda veri-
lenlerden hangisi etkili olmuştur?

 A)	Enlem	 B)	Karasallık
	 C)	Yükselti	 D)	Nemlilik
	 	 	 											E)	Yükselti

  

6.   Türkiye’de kıyıdan iç kesimlere doğru gidildi-
ğinde,
I.	 Nem	oranı	artar.
II.	 Sıcaklık	farkı	artar.
III.	 Bitki	örtüsü	bozkırlara	dönüşür.
IV.	 Kış	sıcaklıkları	artar.

 yaşanacak değişimler ile ilgili olarak verilen bil-
gilerden hangileri yanlıştır?

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

7.  Türkiye’de gerçek sıcaklık ile deniz seviyesine 
indirgenmiş sıcaklıklar arasındaki farkın en az 
ve en fazla olduğu yerler, aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?

          En Az               																En	Fazla									
A)	 Ege	kıyıları	 Hakkari	Yöresi
B)	 Marmara	KIyıları	 Erzurum	–	Kars	Platosu
C)	 Antalya	Kıyıları	 Konya	Çevresi
D)	 Ege	Kıyıları	 Doğu	Karadeniz	Dağları
E)	 Trakya	Kıyıları	 Toros	Dağları
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11. Anadolu’nun iç kesimlerinin az yağış almasında 
en fazla aşağıdakilerden hangisi etkili olmakta-
dır?

A)		Dağlarla	çevrili	olma
B)	 Enlem
C)	 Yükselti
D)	 Bitki	Örtüsü	
E)	 Jeooljik	yapı

12. Ülkemizin iç kesimlerinde yer alan Ankara, Es-
kişehir gibi merkezlerde, konveksiyonel yağış-
lar, aşağıda verilen aylardan hangisinde ger-
çekleşir?

A)	Kasım	 	 	 B)	Aralık
C)	Ocak	 	 	 D)		Şubat
	 	 											E)	Mart

13. Yağışın	fazla	olduğu	yerlerde	kimyasal	ayrışma	ol-
dukça	fazladır.

I

II

III

V

IV

    

 Üstte verilen bilgiye göre Türkiye haritası üze-
rinde gösterilen yerlerden hangisinde kimyasal 
ayrışma en fazladır?

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

14. Türkiye’de	en	fazla	görülen	yağış	türü	cephe	yağış-
larıdır.	

 Bu durumun ortaya çıkmasında; 
I.	 Yükselti
II.	 Dağların	uzanış	yönü
III.	 Mutlak	konum
IV.	 Ekvatoral	ve	kutbi	hava	kütlelerine	açık	olma

 yukarıda verilen faktörlerden hangileri etkili ol-
maktadır?

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

8. Türkiye’nin	batı	kesimleri	fazla	yağış	almadan,	kuzey	
ve	güney	kesimleri	bol	yağış	olmaktadır.

 Bu durumun ortaya çıkmasında; 
	I.	 Dağların	uzanış	yönü
II.	 Bitki	örtüsü	
III.	 Dağların	yükseltisi	
IV.	 Dağların	jeolojik	yapısı	

 verilenlerden hangileri etkili olmuştur?

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

9.	 Kışın	kar	yağışı	ve	ayaz	olayının	en	fazla	görüldü-
ğü	yerler,	Türkiye’nin	doğrusunda	yer	alır.	

 Bu durumun ortaya çıkmasında; 

I.	 Enlem

II.	 Yükselti

III.	 Karasallık

IV.	 Yağış	

 verilen faktörlerden hangileri etkili olmaktadır?

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

10. •	 Van
	 •	 İznik
	 •	 Beyşehir
	 •	 Eğirdir
 yukarıda verilen merkezlerde sıcaklık farkları-

nın düşük olması, aşağıda verilenlerden hangi-
sinin bir sonucudur?

A)	 Karasallığın
B)	 Bitki	örtüsünün	
C)	 Göllerin	bulunmasının	
D)	 Jeolojik	yapının
E)	 Sıcaklık	değerlerinin	
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TEST
1 ÜTTÜTT

2 Türkiye’nin İklim ve Bitki Örtüsü 

1. 

	 Hocam	Bunları	gönderirseniz	sevinirim.	Bende	yok

 
	 Yukarıda	bir	merkezin	sıcaklık	ve	yağış	değerlerin	

ortalamalarından	elde	edilen	bir	grafik	verilmiştir.	
 Grafik aşağıda verilen yerlerden hangisine ait 

olmalıdır?
A)		Trakya		
B)		Menteşe	Yöresi	
C)	 Gaziantep	çevresi	
D)		Gediz	Grabeni
E)	 Erzurum	–	Kars	Platosu

2. Türkiye’de çok çeşitli bitkilerin grörülmesinde, 
aşağıdakilerden hangisinin herhangi bir etkisi 
olmamıştır?
 
A)	 Farklı	uygarlıkların	kurulması	
B)	 Buzul	dönemleri
C)	 Üç	kıtanın	kesiştiği	bir	konumda	bulunması
D)	 Yerşekillerinin	çeşitlilik	göstermesi
E)	 İklim	çeşitliliğinin	görülmesi	

3. Türkiye’de	an	az	yağış	alan	yer	ile	en	fazla	kuraklık	
yaşanan	yer,	aynı	yer	değildir.	

 Buralar aşağıdakilerden hangisinde doğru ola-
rak verilmiştir?

    En az yağış        En fazla kuraklık    

A) Iğdır Ovası Mardin Eşiği

B) Trakya Adana

C) Tuz Gölü çevresi Güneydoğu Anadolu 
Ovaları

D) Göller Yöresi Malatya Ovası 

E) Afyon Şanlıurfa

4. 
I

II

III
VIV

 Türkiye’de kuraklık olgusu harita üzerinde gös-
terilen yerlerden hangisinde en az yaşanır?

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

5. Türkiye ormanlarında çeşitlilik ve yoğunluk,
I.	 Doğudan	batıya	doğru
II.	 Güneyden	kuzeye	doğru
III.	 Alçaktan	yükseğe	doğru

 verilen doğrultulardan hangileri boyunca deği-
şir?

A)	Yalnız	I	 	 	 B)	I	ve	II
C)	Yalnız	III	 	 D)	II	ve	III
	 	 						E)	I,	II	ve	III

6. İç	ve	Doğu	Anadolu’da	yükseltinin	az	olduğu	koru-
naklı	yerlerde	ve	özellikle	vadiler	boyunca	eski	or-
man	ağacı	topluluklarına	rastlanır.

 Yukarıda açıklanan durum Türkiye’nin iç ve 
doğu kesimlerinin bitki örtüsünün, aşağıdaki-
lerden hangisi olduğunu gösterir? 

A)	 Garig	 	
B)	 Antropojen	Bozkır
C)	 Psödomaki	
D)	 Maki
E)	 Çayır
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11. Tohumların	 kışın	 kar	 örtüsünün	 altında	 ölmeden	
kalıp,	baharda	topraktan	çıkan	ot	topluluklarıdır.

         

II
V

IV

I
III

 Üstteki metinde açıklanan ot toplulukları harita 
üzerinde gösterilen yerlerden hangilerinde yay-
gın olarak gözlenir?

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

12.	 I.	 Orman
	 II.	 Maki
	 III.	 Bozkır
	 IV.	 Çayır
 Türkiye’de yukarıda verilen bitki toplulukların-

dan hangilerinin yayılım alanı ile büyük baş 
hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olarak yapıldı-
ğı alanlar arasında yakın ilişki vardır?

A)	Yalnız	I	 	 	 B)	I	ve	II
C)	II	ve	III	 	 	 D)	III	ve	IV
	 	 						E)	Yalnız	IV

13. –	 		Uzun	boylu	ot	topluluklarıdır.
–	 Maki	 bitki	 örtüsünün	 tahribi	 ile	 oluşan,	 kısa	

boylu	çalı	topluluklarıdır.
–	 Karadeniz	kuşağında	orman	örtüsünün	tahribi	

ile	oluşan,	kısa	boylu	ağaçcıklardır.
–	 Aslen	 orman	 olan	 bitki	 örtüsünün	 tahribi	 ile	

oluşan	bozkırlara	verilen	addır.
 Yukarıda verilen tanımlamalar, aşağıdaki bitki 

toplulukları ile eşleştirildiğinde hangisi açıkta 
kalır?

A)	 Orman		 	 B)			Garig
C)	 Psödomaki	 	 D)		Çayır							
	 	 		E)		Antropojen	Bozkır

7. Aşağıda verilenlerden hangisi orman yangınla-
rından korunma yollarından biri değildir?

A)	 Ormanların	 korunması	 hakkında	 toplumun	bi-
linçlendirilmesi

B)	 Orman	içlerine	yollar	açılması
C)	 Anız	yakma	olayına	engel	olunması
D)	 Orman	alanlarına	hiç	kimsenin	alınmaması
E)	 Orman	gözetleme	kulelerinin	yapılması

  

8. Çeşitli	 nedenlerle	 maki	 bitki	 örtüsünün	 ortadan	
kalkmasıyla	yerine	daha	kısa	boylu	çalı	toplulukları	
ortaya	çıkar.	Bu	bitkiler	garig	olarak	adlandırılır.

 Aşağıda verilenlerden hangisi garig bitkilerine 
örnek olarak gösterilebilir?

A)	 Kavak	 	 	 B)	Gürgen
C)	 Ihlamur	 	 D)		Abdest	Bozan
E)	 Köknar

9. Türkiye’de ormanların Akdeniz’de 2400 metre-
ye, Ege’de 2100 metreye, Karadeniz kıyı kuşa-
ğında ise 1900 metreye kadar çıkabilmesi aşa-
ğıdakilerden hangisinin sonucudur?

A)	 Yükselti
B)	 Enlem
C)	 Nemlilik
D)	 Jeolojik	Yapı
E)	 Buharlaşma	

10. Maki bitki topluluğunun üyelerine;
I.	 Kayın
II.	 Kestane
III.	 Zakkum
IV.	 Zeytin	

 yukarıdaki bitki türlerinden hangileri örnek gös-
terilebilir?

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III
C)	III	ve	IV		 	 D)	I	ve	III
	 	 						E)	II	ve	IV
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TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI

Türkiye Nüfusu
Belirli bir alan üzerinde yaşayan toplam insan sayısına nüfus denir. Osmanlı Devleti’nde başarılı ilk nüfus sayımı, savaşa 
katılacak Müslüman askerlerin sayısını ve yeni vergi yükümlülerin belirlenmesi için 1831 yılında II. Mahmut tarafından 
yapılmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra ise ilk kez 1927 yılında nüfus sayımı olmuştur, ikincisi 1935 yılında yapılmıştır. 
Bu yıldan itibaren nüfus sayımları 5 yıllık aralıklarla yapılmıştır. Bu uygulama esnasında ülke çapında sokağa çıkma 
yasağı uygulanmıştır. İlk kez sokağa çıkma yasağı olmaksızın adrese dayalı nüfus sayımının 2007 yılında yapılması 
planlanmış ve çalışmalar başlatılmıştır. “Adrese dayalı nüfus sayımı” Haziran 2007 tarihinde tamamlanmış, kalite kont-
rol çalışmalarının ardından Ocak 2008’de açıklanmıştır.

Sayım yıllara göre Türkiye nüfusu 

Türkiye’nin	günümüzdeki	nüfusu	31	Aralık	2014	değerlerine	göre	77	milyon	695	bin	904’tür.

Türkiye’de Nüfus Artışı
Türkiye’de	nüfus	artış	hızı	yüksektir.	Bunda,	öncelikli	olarak	doğum	oranlarının	yüksek	olması	etkilidir.	Fakat	günümüz-
de		ülkede	nüfus	artış	hızı	giderek	azalmaktadır.
Türkiye’de Nüfus Sayımlarının Sonuçları
–		 1940-1945	yıllarında	nüfus	artış	hızının	düşmesinin	nedeni	II.	Dünya	Savaşı	nedeniyle	asker	alımlarının	artması,	

salgın	hastalıkların	baş	göstermesi	ve	doğumların	azalmasıdır.
–		 1955-1960	yılları	arasında	nüfus	artış	hızı	en	yüksek	düzeye	ulaşmıştır	(‰	28,5).	Özellikle	bu	dönemde	devletin	

nüfus	artışını	özendirici	çalışmalarda		bulunması	ve	sağlık	hizmetlerinin	artması,	nüfus	artışını	tetiklemiştir.
–		 1960-1965	yılları	arasında	nüfus	artış	hızının	düşmesinin	sebebi	dış	göçlerin	yaşanmasıdır.
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–		 1985	sonrasında	nüfus	artış	hızının	giderek	düşmesinde;	
	 	Doğum	kontrolünün	yaygınlaştırılması
	 	Kürtaj	yasağının	kaldırılması
	 	Kültür	düzeyinin	artması	etkili	olmuştur.

–		 2000	yılından	sonra	yaşanan	azalma	nüfusun	giderek	gelişmiş	ülkelere	benzer	özellikler	göstermesinin	bir	sonucu-
dur.

1.1.	Nüfus,	yıllık	nüfus	artış	hızı,	il,	il,	ilçe,	belde	belediyesi,	köy	sayısı	ve	nüfus	yoğunluğu

Nüfus Artışı
Doğum miktarının, ölüm miktarından fazla olmasına doğal nüfus artışı denir. Eğer nüfus göçlerle artıyorsa bu durum suni 
nüfus artışı olarak adlandırılır. Dünya nüfus artış hızı ‰ 12.0’dur. Türkiye’de ise ‰ 13.3’tür (2014 yılı sayımına göre).

Nüfus Artışının Sonuçları
Olumlu Sonuçları
–		 Üretim	artar.
–		 Talep	artar.
–	 İşgüü	maliyeti	azalır.
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Olumsuz Sonuçları
–		 İşsizlik	artar.
–		 Kalkınma	hızı	düşer.
–		 Kişi	başına	düşen	milli	gelir	azalır.
–		 Tüketim	artar.
–		 Beslenme,	eğitim,	sağlık,	güvenlik	sorunları	ortaya	çıkar.	
–		 İç	ve	dış	göçler	artar.
–		 Genç	nüfus	(bağımlı)	artar.
–		 Gelir	dağılımındaki	dengesizlik	artar.

Nüfusun büyüklüğü ve artış hızındaki değişimler, 1923-2014

Türkiye’de sayım yıllarına göre nüfus ve nüfus artış hızı grafiği (binde)

Türkiye’de Nüfusun Dağılışı
Türkiye’de nüfus bölgeler arasında oldukça düzensiz dağılmıştır. Nüfusun düzensiz dağılımında etkili olan faktörler 
şunlardır.

İklim: Kurak ve aşırı soğuk olan bölgeler az nüfuslanmışken, iklim koşulları insan yaşamına uygun olan kıyı bölgeler 
daha çok nüfuslanmıştır.

Yerşekilleri: Yüksek ve dağlık alanlar az nüfuslanmıştır.

Toprak Özellikleri: Verimli toprakların bulunduğu ovalar yoğun nüfuslanmıştır. 

Sanayileşme: Sanayinin geliştiği bölgelerde nüfus miktarı fazladır.

Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur.

Yer altı Kaynakları: Yer altı kaynaklarının bulunduğu sahalar yoğun nüfuslanmıştır. 

Turizm: Turizm merkezlerinde nüfus miktarı fazladır (Dönemsel olarak artar). 

Ulaşım: Ulaşım koşullarının elverişli olduğu alanlar yoğun nüfuslanmıştır.

En kalabalık alanlar
Doğu Karadeniz sahil şeridi, Zonguldak çevresi, Çatalca-Kocaeli Bölümü (İstanbul-İzmit-Adapazarı), Güney 
Marmara, Asıl Ege, Adana çevresi, Ankara-Eşkişehir, Gaziantep.

En tenha alanlar
Küre dağları çevresi (Kastamonu-Sinop), Karadeniz dağlarının art kesimleri (Gümüşhane-Bayburt), Yıldız Dağ-
ları Bölümü (Kırklareli), Biga Yarımadası (Çanakkale), Menteşe Yöresi (Muğla), Konya-Tuz Gölü çevresi, Yukarı 
Kızılırmak (Sivas) ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin geneli (Malatya-Elazığ hariç).
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Türkiye’de Nüfus Yoğunluğu

Nüfus Yoğunluğu
Nüfus	yoğunluğu	aritmetik,	tarımsal	ve	fizyolojik	olmak	üzere	üçe	ayrılır.

A)  Aritmetik nüfus yoğunluğu
Belirli bir alanda yaşayan insan sayısının, o alanın yüzölçümüne bölünmesi ile elde edilir. Buna göre km2’ye düşen 
insan sayısı elde edilir.

Aritmetik Yoğunluk
Toplam Nüfus
Toplam Alan

=

Türkiye’nin aritmetik nüfus yoğunluğu 2014 verilerine göre  km2’ye 101 kişidir.

B) Tarımsal Nüfus Yoğunluğu

Belirli bir alanda tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdüren insan sayısının, o alandaki tarım yapılan alanların toplamına 
bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğu türüdür.

Tarımsal Nüfus Yoğunluğu
Tarımda Çalışan Nüfus

Toplam Tarım Alanı
=

Türkiye’de tarımsal nüfus yoğunluğu km2’ye 87 kişidir.

Türkiye’de tarımsal nüfus yoğunluğu Karadeniz Bölgesi’nin Doğu ve Batı Karadeniz Bölümlerinde, Doğu Anadolu’nun 
genelinde, Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümü’nde, İç Anadolu’nun Yukarı Kızılırmak Bölümü’nde (Sivas) fazladır. 
Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde ise düşüktür.

C) Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu

Toplam	nüfusun	ekili	dikili	alanlara	oranına	fizyolojik	nüfus	yoğunluğu	denir.	Toplam	Nüfus

Fizyolojik	Yoğunluk	 Toplam Nüfus
Toplam Ekili-Dikili Alan

=

Türkiye’de fizyolojik nüfus yoğunluğu km2’ye 294 kişidir.
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Türkiye’de Nüfusun Yapısı 

1. Nüfusun Yaş Durumu
Nüfusun yaş durumu ile ülkelerin gelişmişlik düzeyi yakından ilişkilidir. Geri kalmış ülkelerde genç ve çocuk nüfus çok 
fazla, gelişmiş ülkelerde ise orta yaşlı ve yaşlı nüfus oranı fazladır.
–		 Türkiye’de	geçmişte	doğum	oranı	yüksek	olduğu	için,	genç	nüfus	oranı	fazladır.
–		 Yaşlı	nüfus	oranı	düşüktür	(Ortalama	yaşam	süresi	kısa	olduğu	için).
–		 Çalışan	nüfus	oranı	düşük,	bağımlı	nüfus	oranı	yüksektir.	İşsizlik	oranı	fazladır.	Türkiye’nin	2015	yılı	nüfus	pira-

midinde	dikkat	çekici	nokta	tabanının	giderek	daralmakta	olmasıdır.	Bu	durumun	temel	nedeni	son	15	yıldır	nüfus	
artışında	yaşanan	hızlı	düşüştür.	Bu	nedenle	nüfus	piramidi	gelişmiş	ülkelerinkine	benzemeye	başlamıştır.	Ancak	
burada	şunu	kesinlikle	unutmamak	gerekir.	Türkiye	nüfus	yapısı	2000	yılından	bu	yana	giderek	gelişmiş	ülkelerin-
kine	benzemektedir.

2014 yılı Türkiye Nüfus Piramidi

2. Nüfusun Cinsiyet Durumu
Ülkemizde 1945 yılına kadar kadın nüfus erkek nüfustan fazla olmuşsa da bu tarihten sonra erkek nüfusu sürekli kadın 
nüfustan fazla çıkmıştır. Ülkemizde genellikle kadın ve erkek nüfus birbirine yakındır. 2014 TUİK verilerine göre erkek 
nüfus % 50.2, Kadın nüfus %49.8’dir. Yani günümüzde Türkiye erkek sayısı kadın sayısından  daha fazladır. 

UYARI : 	Göç	alan	yerleşmelerde	erkek	nüfus	kadın	nüfustan	fazladır.	İstanbul,	Ankara,	İzmir,	İzmit,	Mersin	
bu	duruma	örnektir.

Aktif Nüfus:
Çalışma çağında yer alan nüfusa aktif nüfus denir. Bu çağ 15-64 yaşlar arasıdır. Ülkemizde aktif nüfus azalmakta, 
aktif olmayan nüfus ise artmaktadır. Bunun temel nedeni geçmişte nüfusun büyük bölümü tarımda çalışmaktaydı. Bu 
nedenle nüfusun büyük bölümü aktif nüfus içinde yer almaktaydı. Tarımda makineleşmenin artmasıyla kente göç olayı 
hız kazandı. Gerek çocuk nüfusun artması, gerekse de işsizliğin artmasıyla aktif nüfus oranı hızla azaldı.

3. Nüfusun Eğitim Durumu
Okur-yazar insanların toplam nüfusa oranı o ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterir. Türkiye’de 1935’de okur-yazar oranı 
%10 iken, 2010 yılında bu oran % 93’e ulaşmıştır. Ülkemizde hiçbir dönemde erkek okur-yazar oranı, kadın okur-yazar 
oranının altında kalmamıştır. Gelişmiş ülkelerde eğitim seviyesi yüksek, gelişmemiş ülkelerde ise düşüktür. Ülkemiz Av-
rupa ülkelerine göre düşük bir eğitim düzeyine sahipken, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden yüksek bir eğitim seviyesine 
sahiptir.

Şekil: Yıllara göre Türkiye’de okur-yazar oranı
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Nüfusun yaş yapısının değişimi, 1935-2014
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Tarım sektörü tarım ve hayvancılığı, sanayi maden ve imalat sanayini, hizmet sektörü ise eğitim, sağlık, ticaret, ulaşım, 
haberleşme, bankacılık ve turizm sektörlerini kapsamaktadır.

Nüfusun eğitim düzeyine göre yüzde dağılımındaki değişimler, 1990 -2008

4. Çalışan Nüfusun Sektörlere Dağılımı

Bir ülkede çalışmakta olan insanların bağlı bulundukla-
rı sektörler o ülkenin gelişmişlik düzeyini en iyi şekilde 
yansıtmaktadır. Nüfusun büyük bölümü tarım sektörün-
de hayatını sürdürüyorsa bu durum ülkenin gelişmemiş 
olduğunu, sanayi ve hizmet sektörlerinde ise ülkenin 
gelişmiş olduğunu göstermektedir. Geçmişte Türkiye 
ekonomisinde tarımın payı aşırı derecede büyük iken, 
bugün tarımın payı çok küçülmüştür. Dolayısıyla Tür-
kiye nüfus giderek gelişmiş ülkelerinkine benzemek-
tedir. 2014 yılı verilerine göre ülkemizde işsizlik oranı 
%9.9’dur.

5. Nüfusun Kır ve Kentlere Dağılışı
Ülkemizde cumhuriyetin kuruluş dönemlerinde nüfusun %80’i kırsal alanlarda yaşarken, giderek bu oran azalmış, 
1985 yılında kent nüfusu, kır nüfusunun önüne geçmiştir. Kent nüfusunun kır nüfusunu aşmasında, ülkemizde yaşanan 
kırdan kente göç faktörü büyük ölçüde etkili olmuştur. Bu durum ayrıca çarpık kentleşme olgusunun ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Kırsal alanlarda doğal nüfus artış hızı çok yüksek olmasına rağmen, nüfus giderek azalmaktadır. Bu-
nun nedeni de kentlere doğru yaşanan göçlerdir.

İl ve ilçe merkezi ile belde ve köy nüfuslarının toplam içindeki oranı 
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GÖÇLER

Nüfusun bir yerden başka bir yere uzun süreliğine yapmış olduğu yer değiştirme durumuna göç adı verilir. Göçler ikiye 
ayrılır.

A) İç Göçler:
Ülke içinde yaşanan sosyal, ekonomik, siyasi olaylar nedeniyle bölgeler arasında yaşanan göç olayıdır. Kalıcı ve geçici 
(Mevsimlik) olmak üzere ikiye ayrılır. Kalıcı göçler ülke nüfusunda değişime neden olmaz. Ancak bu durumda il ve bölge 
nüfusları değişir. Ülkemizde özellikle kırsal alanlardan kentlere hızlı bir göç olayı yaşanmaktadır.
Kırdan Kente Göçün Nedenleri
–	Kırsal	kesimde	yaşanan	hızlı	nüfus	artışı
–	Toprak	azlığı	ve	toprakların	miras	yoluyla	parçalanması
–	Tarımda	makineleşme
–	Kırsal	alanlardaki	eğitim,	sağlık	ve	altyapı	yetersizlikleri
–	Tarımda	birim	alandan	alınan	verimin	düşük	olması
–	Kırsal	alanlarda	yaşanan	sosyal	ve	siyasal	problemler	(Kan	davası,	ayrılıkçı	hareketler,	vs	)

UYARI :   Ülkemizde kırdan kente göçlerin en temel nedeni ekonomik faktörlerdir.

Geçici göçler ise özellikle tarıma, turizme ve hayvancılığa bağlı olarak gerçekleşir. Örneğin, Çukurova-Pamuk, Gediz 
ovası-Tütün, Rize-Çay, Ordu-Giresun-Fındık, Isparta-Gül tarımı nedeniyle mevsimlik tarım işçisi alır. Toros Dağları ve 
Doğu Anadolu’da hayvan sürüleri mevsimlere göre yer değiştirirler. Turistik bölgeler yaz mevsiminde büyük nüfus artış-
larına sahne olur.
Kırdan Kente Göçün Sonuçları
-	Nüfus	dağılışında	dengesizlik	 	 -	İşsiz	nüfusun	artması
-	Çarpık	kentleşme	ve	gecekondulaşma	 -	Sanayi	tesislerinin	şehrin	içinde	kalması
-	Doğal	çevrenin	bozulması	 	 -	Eğitim,	sağlık,	altyapı	hizmetlerinin	aksaması
-	Kültür	faklılaşması	ve	kültür	şoku	 -	Tarımsal	üretimin	giderek	azalması
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B) Dış Göçler:

Nüfusun ülkeler arasında yer değiştirmesine dış göç denir. Bu tür göçlerde ülke nüfusu azalır. Ülkemiz ekonomik 
yönden zayıf olduğu için, ülkemizden pek çok Avrupa ülkesine büyük çaplı göçler yaşanmıştır. Özellikle 1965 yılın-
da Almanya’nın Türkiye’den işçi alımına başlamasıyla yüz binlerce insanımız Almanya’ya giderek buraya yerleşmiştir. 
Yurtdışında en çok Almanya olmak üzere, Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç, Danimarka gibi Batı Avrupa 
ülkelerinde, Avustralya, Arap ülkeleri ve son yıllarda Rusya’da pek çok Türk işçisi bulunmaktadır.

En fazla göç alan bölgeler

–	Marmara	Denizi	çevresindeki	iller	(İstanbul-İzmit-Bursa-Adapazarı)	

–	Ege	Denizi	kıyısındaki	iller	(İzmir-Manisa-Aydın)

–	Akdeniz	Denizi	kıyısındaki	iller	(Adana-Antalya-Mersin)

–	Güneydoğu	Anadolu	(Gaziantep-Şanlıurfa)	

–	İç	Anadolu	(Ankara-Eskişehir-Konya)

En fazla göç veren bölgeler 

–	Doğu	Anadolu

–	Karadeniz		kıyısındaki	iller

UYARI :   Bölgeler	kendi	içlerinde	de	göç	vermekte	olduklarından	bu	noktaya	dikkat	etmek	gerekir.	Örne-
ğin;	Sivas,	Çorum,	Aksaray,	Kırşehir,	Nevşehir,	Niğde	göç	verirken	Ankara	ve	Eskişehir	yoğun	olarak	göç	
alır.

İç Göçleri Önlemek İçin Alınması Gereken Önlemler

-	Kırsal	kesimde	iş	olanakları	yaratmak

-	Altyapı	hizmetlerinin	kırsal	kesimlerde	de	yaygınlaşması

-	Tarımdaki	problemlerin	giderilmesi	(tarım	arazilerinin	parçalanması,	sulama,	üretimdeki	dalgalanmalar,	vs)

-	Hayvancılığın	modern	metotlarla	yapılır	hale	getirilmesi

-	Kırsal	alanlardaki	doğum	kontrol	çalışmaları	yapılması

-	Terör	ve	asayiş	sorunlarının	çözümlenmesi.

UYARI :   

–	Türkiye’de	erkek	sayısı	kadın	sayısından	fazladır.

–	Türkiye’de	ortalama	yaşam	süreleri	kadın	79.4,	Erkek	73.7	ortalama	76.3’dür.

–	Kentleşme	oranı	2014	verilerine	göre	76.8’dir.

–	Nüfus	artış	hızı	%o13.4	(2014	verilerine	göre)

–	Yaşlı	(65+)	nüfus	oranı	%7.9	olarak	gerçekleşmiştir.

–	İstanbul	14.160.467	kişi	ile	Türkiye’nin	en	kalabalık	şehri	olmuştur	(2014).
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YERLEŞME

İnsanların belirli bir alanı mesken edinerek o alanda ikamet etmeleri yerleşme olarak anılır. Yerleşmeyi etkileyen faktörler 
şunlardır.
–	İklim
–	Yeryüzü	şekilleri	
– Toprak
–	Bitki	örtüsü
–	Su	kaynakları
–	Ekonomik	faaliyetler
Yerleşmeler	nüfuslarına	ve	bulundukları	konuma	göre	kırsal	ve	kentsel	yerleşmeler	olmak	üzere	ikiye	ayrılırlar.

A) Kır Yerleşmeleri

Ülkemizde 10000’in altında nüfusu olan yerleşmeler kırsal yerleşme olarak nitelendirilmektedir. Bu tip yerleşmelerde 
tarım ve hayvancılık baskın ekonomik faaliyetlerdir. Kimi kırsal yerleşmelerde, dönemsel yerleşmeler gözlenmektedir. 
Ülkemizde yaklaşık 40000 köy vardır. Bunlar evlerin birbirine olan uzaklığına göre toplu ve dağınık yerleşmeler olarak 
ikiye ayrılmaktadırlar.
1.  Toplu yerleşmeler: Evlerin	birbirine	yakın	olduğu	yerleşme	tipidir.	Suyun	az	olduğu	alanlarda	yaygındır.	Ülkemizin	

genelinde	yaygın	olmakla	beraber	en	çok	İç	Anadolu,	Doğu	Anadolu	ve	Güneydoğu	Anadolu’da	yoğun	olarak	göz-
lenmektedir.

2.  Dağınık yerleşmeler:	Suyun	bol	 olduğu	yerlerde	gözlenen	yerleşme	biçimidir.	En	 çok	Karadeniz	 	 kıyı	 illeri	 	 ve	
Menteşe	Yöresinde	gözlenmektedir.

Köy altı Yerleşmeleri: Köyden küçük yerleşmelerdir. Çiftlik-Kom-Mezra-Divan-Oba-Yayla gibi tipleri bulunmaktadır. 
Hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde gözlenir. En çok Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz 
Bölgeleri’nde yaygındır.
Mesken	Tipleri
Konut	tipleri	üzerinde	iklim,	jeolojik	yapı,	bitki	örtüsü	ve	sosyo-ekonomik	özellikler	etkilidir.
1.  Taş Meskenler:	En	çok	rastlanan	mesken	tipidir.	Akdeniz-Ege-Doğu	Anadolu	kesimlerinde	yaygındır.	
2.  Ahşap Meskenler: Karadeniz,	Akdeniz,	Ege	ve	Güney	Marmara’da	gözlenmektedir.
3.  Kerpiç Meskenler:	İç-Doğu-Güneydoğu	Anadolu’da	rastlanmaktadır.

UYARI :   Bir	bölgede	bulunan	doğal	malzeme,	o	bölgede	yer	alan	konutların	yapımında	kullanılır.	Örneğin:	
Kapadokya	yöresinde	volkanik	faaliyetler	sonucunda	oluşmuş	tüfler	en	önemli	yapı	malzemesidir.	Ayrıca	
kentsel	yerleşmelerde	beton	kullanıldığından	bu	tip	materyaller	kullanılmaz.	Gelişmiş	ülkelerde	kırsal	ko-
nut	yapı	malzemesiyle	doğal	hammadde	arasındaki	ilişki	ortadan	kalkmışken,	gelişmemiş	ülkelerde	yapı	
malzemesi	doğal	hammadde	ilişkisi	sıkıdır.

B) Kentsel Yerleşmeler

Nüfusu 10000’den fazla olan yerleşmeler kent yerleşmesi olarak nitelenir. Ülkemizde kentleşme oranı en yüksek olan yer 
Marmara Denizi kıyısında; kentleşme oranının en düşük olduğu bölge ise Karadeniz  kıyısında yer alan illerdir. 
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Kentsel	yerleşmeler	fonksiyonlarına	göre	birtakım	gruplara	ayrılmaktadır.

Tarım kentleri: Giresun, Rize, Kırklareli, Akhisar, Turgutlu, Ceyhan, Karaman, Aksaray

Ticaret kentleri: İstanbul, İzmir, Denizli, Kayseri, Gaziantep

Liman kentleri: İstanbul, İzmir, Trabzon, Mersin, Samsun, Zonguldak

Sanayi kentleri: İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, İzmir, Batman, Karabük, Kırıkkale

İdari-Askeri kentler: Ankara, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir

Turizm kentleri: Antalya, İzmir, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Nevşehir

Maden-Enerji merkezleri: Zonguldak, Soma, Tavşanlı, Tunçbilek, Elbistan, Karabük, Ereğli, İskenderun, Batman 

Kültür ve Eğitim Kentleri: Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Erzurum

Şehirlerin Temel Sorunları 
1. Gecekondulaşma
2. Düzensiz	kentleşme
3. Yeşil	alan	azlığı
4. Hava	kirliliği
5. Çöp	toplanma	ve	depolamasında	yaşanan	sorunlar	
6. Sosyal	ve	kültürel	alt	yapının	yetersizliği
7.	Kent	kültürünün	oluşmamış	olması
8.	Trafik	sorunu



95

KPSS Türkiye Coğrafyası

Ü
S
S
Ü

ÜTT
1 Türkiye Beşeri Coğrafyası

1. Türkiye’de nüfus artış hızı 1940-1945 yılları ara-
sında %1.08 seviyesine inmiştir. Nüfus artış hı-
zının bu kadar azalmasında; 

I.	 Seferberlik	ilanı	ile	erkeklerin	askere	alınması
II.	 Ülkede	doğumların	azalması
III.	 Yaygın	salgın	hastalıkların	görülmesi	

 gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur?

A)Yalnız	I	 	 		B)	I	ve	II	 												C)	Yalnız	II
	 	 D)	II	ve	III		 E)	I,	II	ve	III

2. Türkiye’de aşağıda verilen sayım dönemlerin-
den hangisinde nüfus artış hızı en yüksek sevi-
yeye çıkmıştır?

A)	 1940	-	1945	 	 B)	1955	-	1960
C)	 1970	-	1975	 	 D)		1980	-	1985
	 	 									E)	2005	-	2010
 

3. Türkiye’nin	 nüfus	 gelişiminde	 1960	 -	 1965	 yılları	
arasında	nüfus	artış	hızında	büyük	bir	düşme	gö-
rülmektedir. 

 Bu dönemde doğurganlık oranında herhangi bir  
değişim yaşanmadığına göre, artış hızındaki 
azalmanın nedeni aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?

A)	 Doğum	kontrollerinin	serbest	bırakılması
B)	 İran’dan	ülkemize	yaşanan	göçler
C)	 Türkiye’den	Batı	Avrupa’ya	yaşanan	göçler
D)	 Zorunlu	tek	çocuk	uygulaması	yapılması
E)	 Çok	 çocuk	 olayının	 devlet	 tarafından	 destek-

lenmesi 

4. Türkiye’de kırsal nüfusun önemli ölçüde azal-
masında aşağıda verilenlerden hangisinin bir 
etkisi yoktur?

A)	 Tarımda	makine	kullanımının	artmasının
B)	 Terör	olayları
C)	 Tarımsal	üretimin	yüksek	gelir	getirmesinin	
D)	 Bazı	yerlerde	tarım	alanlarının	dar	olmasının	
E)	 Hayvancılık	 ile	uğraşan	kişi	sayısının	azalma-

sının	

5.  Türkiye’de	 nüfusun	 gelişimine	 bakıldığında,	 1985	
ten	sonra	nüfus	artış	hızının	sürekli	azaldığı	görül-
mektedir.	

 Bu durumun ortaya çıkmasında; 
I.	 Doğum	kontrolünün	yaygınlaşması
II.	 Kürtaj	yasağının	kaldırılması
III.	 Sosyal	bilinç	seviyesinin	artması	

 yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmuş-
tur?

A)Yalnız	I	 	 		B)	I	ve	II	 												C)	Yalnız	III
	 	 D)	II	ve	III		 E)	I,	II	ve	III

6.  2015 yılında Türkiye nüfusu ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	 Kişi	sayısı	80	milyonu	aşmıştır.
B)	 Okur-yazar	oranı	%90’ı	aşmıştır.
C)	 Kişi	başına	düşen	gelir	3000	doları	aşmıştır.
D)	 Nüfus	yoğunluğu	kilometre	kareye	90	kişiyi	aş-

mıştır.
E)	 Ortalama	yaşam	süresi	70’yılı	aşmıştır.
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11. Son yıllarda devlet yöneticilerinin çok çocuk ya-
pılmasını önermesinde; 
I.	 Kişi	başına	düşen	gelirin	artacak	olması
II.	 Ülkenin	çok	hızla	kalkınması
III.	 Ucuz	işgücü	teminin	daha	da	kolaylaşması
IV.	 Belirli	sektörlere		ucuz	iş	gücü	temin	etmek	is-

temeleri 
 yukarıdaki faktörlerden hangileri etkili olmakta-

dır?

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

12.	 I.	 Yeraltı	kaynkaları
	 II.	 Turizm
	 III.	 Tarım
	 IV.	 Yerşekilleri	
 Bir yerde yeni bir merkezin oluşup hızla büyü-

mesinde, yukarıda verilen etkenlerden hangileri 
etkili olmaktadır?

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

13. “Müthiş	 kalabalık	 bir	 ülkeniz	 var.	Bazen	bu	 kadar	
insanın	yollara	nasıl	sığdığını	bile	anlamıyorum.”

 Yukarıdaki sözleri söyleyen bir turist aşağıda 
verilen yerlerden hangisini ziyaret etmiştir?

A)	 Orta	Kızılırmak	kuşağını	
B)	 Çatalca	Yarımadasını	
C)	 Biga	Yarımadasını
D)	 Menteşe	Yöresini
E)	 Tuz	Gölü	Çevresini	

14. Aşağıda verilen yerlerden hangisi Türkiye’nin 
kalabalık yöreleri arasında değerlendirilemez?

A)	 Çukurova
B)	 Ege	Ovaları
C)	 Aksaray	Ovası
D)	 Güney	Marmara	
E)	 Zonguldak	Çevresi

7.  I.	 İşsizliğin	artması
	 II.	 Tüketimin	artması
	 III.	 Kişi	başına	düşen	gelirin	azalması
	 IV.	 İşçi	ücretlerinin	azalması
 Türkiye’de nüfusun geçmişte hızlı artmasının 

yukarıda verilen sonuçlarından hangileri, olum-
lu kalkınma etkeni olarak değerlendirilir?

A)	Yalnız	I	 	 B)	I	ve	II													C)	II	ve	III
	 	 D)	Yalnız	IV	 	 E)	III	ve	IV

9. 

 Türkiye’de nüfus sayım yıllarına göre nüfusun ve 
nüfus artış hızının gösterildiği yukarıdaki grafiğe 
göre aşağıda verilenlerden hangisinin doğru ol-
duğu söylenebilir?

A)	 Nüfus	sayısında	azalmalar	da	görülebilir.
B)	 Nüfus	artış	hızı	sosyal	olaylara	bağlı	olarak	ger-

çekleştiği	için	dalgalanmalar	vardır.
C)	 Nüfus	artış	hızı	azalmış,	dolayısıyla	nüfus	azal-

mıştır.
D)	 Nüfus	 artış	 hızının	 en	 yüksek	 olduğu	 dönem	

1945	-	1950	yıllarıdır.
E)	 1970’ten	bu	yana	nüfus	artış	hızı	azalmaktadır.

10. Aşağıda verilen yerlerden hangisi, Türkiye’nin 
tenha yerleri arasında yer almaz?

A)	 Küre	Dağları	çevresi
B)	 Gümüşhane	–	Bayburt	yöresi
C)	 Yıldız	Dağları	çevresi	
D)	 Çatalca	–	Kocaeli	Yöresi
E)	 Biga	Yarımadası
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1.	 Türkiye’de kırdan kente doğru yaşanan göçle-
rin nedenleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A)	 Tarımsal	üretimin	ekonomik	getirisinin	artması
B)	 Toprakların	miras	yoluyla	kişiselleşmesi
C)	 Tarımsal	üretimde	birim	alandan	alınan	verimin	

düşük	olması
D)	 Kırsal	kesimde	yaşanan	hızlı	nüfus	artışı	
E)	 Kırsal	 alanlarda	 yaşanan	 sosyal	 ve	 siyasal	

problemler

2. Türkiye’nin doğusu zamanla boşalmış, nüfusun 
büyük bölümü  batıya yerleşmiştir. Doğu da yer 
alan merkezlerin giderek boşalmasında; 
I.	 Kan	davası
II.	 Ayrılıkçı	terör	olayları
III.	 Birim	alandan	alınan	verimin	düşük	olması
gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

A)	Yalnız	I	 	 				B)	I	ve	II	 	 								C)	Yalnız	II
	 		D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

3. Aşağıda verilenlerden hangisi kırdan kente 
doğru yaşanan göçün sonuçları arasında gös-
terilemez?

A)	 Nüfus	dağılışında	yaşanan	dengesizlik
B)	 İşsiz	insan	sayısının	artması
C)	 Doğurganlık	oranının	artması
D)	 Çarpık	kentleşme
E)	 Kültür	farklılaşması	ve	kültür	şoku	olgusu	

4. Türkiye’de genç nüfus oranının fazla olması, 
aşağıda verilenlerden hangisinin fazla olması-
nın bir sonucudur?

A)	 Doğum	oranı
B)	 Okuryazar	oranı	
C)	 İşgücü	oranı
D)	 Kalifiye	eleman	oranı
E)	 İstihdam	oranı	

5. 

IV

II

V

I

III

 Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerden 
hangisinde, doğurganlık oranı çok fazla olma-
sına rağmen, nüfus artış hızı fazla değildir?

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

6. Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri ile ilgili 
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)	 Genç	nüfus	oranı	fazladır.
B)	 Yaşlı	nüfus	oranı	azdır.
C)	 Kadın	sayısı	erkek	sayısından	fazladır.
D)	 Bağımlı	nüfus	oranı	fazladır.
E)	 Çalışan	nüfus	oranı	azdır.

7. Türkiye’de aktif nüfus oranının hızla azalmasın-
da, 
I.	 Çocuk	nüfusun	artması
II.	 İşsizliğin	artması
III.	 Kırdan	kente	göçün	artması	

   yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmuş-
tur?

A)	Yalnız	I	 	 B)	I	ve	II	 									C)	Yalnız	III
	 	 D)	II	ve	III										E)	I,	II	ve	III

8. Türkiye’de	ortalama	yaşam	süresi	70	yılı	aşmışsa	
da,	hala	gelişmiş	batı	toplumunun	gerisindedir.	

 Bu durumun ortaya çıkmasında; 
I.	 Sosyal	 refah	 seviyesinin	 arzulanan	 seviyeye	

çıkmaması.
II.	 Sağlık	hizmetlerinin	yetersiz	olması.
III.	 Anne	ve	çocuk	sağlığının	hala	istenen	seviye-

ye	ulaşmaması.
IV.	 Kişi	başına	düşen	gelirin	artması.

 yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmuş-
tur?

	 A)	I	ve	II																B)	II	ve	III	 													C)	III	ve	IV
	 	 									D)	I	ve	III	 E)	I	ve	IV
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11. 1927 yılında Türkiye’de tarımdan geimini sağlayan 
insanların oranı %89 iken, bu oran 2010’da %23’e 
gerilemiştir. 

 Tarım sektöründe yaşanan bu azalma, 
I.	 Kırdan	kente	göç
II.	 Tarımda	makine	kullanılmasının	artması	
III.	 Köylerde	 eğitim,	 sağlık	 hizmetlerinin	 yetersiz	

olması	
 verilenlerden hangileri ile ilgilidir?

A)	 Yalnız	I	 B)	I	ve	II	 												C)	Yalnız	II
	 	 D)	II	ve	III											E)	I,	II	ve	III

12. 

 Türkiye’nin 1935 ve 2014 yılına ait nüfus pira-
mitlerine bakılarak, 
I.	 Cinsiyet	durumu
II.	 Yaş	durumu
III.	 Kişi	başına	düşen	gelir.
IV.	 Aktif	nüfus	

 gibi özelliklerden hangileri hakkında bilgi edini-
lemez?

A)	Yalnız	I	 	 B)	I	ve	II	 													C)	II	ve	III
	 										D)	III	ve	IV										E)		Yalnız	III

13. Günümüzde Türkiye nüfusunun büyük ölçüde, 
aşağıda verilen sektörlerden hangisi vasıtasıyla 
geçimini sağladığını söylenebilir?

A)	 Hizmet		 	 B)		İnşaat
C)		Turizm		 	 D)		Sanayi
	 	 								E)		Tarım

9. Türkiye’de nüfusun eğitim durumu ile ilgili ola-
rak aşağıda vreilenlerden hangisi doğrudur?

A)	 Ülkenin	 doğu	 yarısında	 eğitim	 seviyesi	 daha	
yüksektir.

B)	 Okur	–	yazar	oranı	%90’ı	aşmıştır.
C)	 Kadın	nüfusun	eğitim	seviyesi	daha	yüksektir.
D)	 Büyük	şehirlerde	okullaşma	oranı	%50’nin	al-

tındadır.
E)	 Ülkemiz	Batı	Avrupa	ülkelerinden	daha	eğitimli	

bir	nüfusa	sahiptir.

10.     

 Türkiye’de nüfusun yıllara göre yaş ve cinsiyet 
durumunun gösterildiği piramitlere göre, Türki-
ye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin 
olarak söylenebilir?

 A)	 Kişi	başına	düşen	gelir	artmıştır.
B)	 Nüfus	yoğunluğu	artmıştır.
C)	 Aktif	nüfus	oranı	artmıştır.
D)	 Yaşlı	nüfus	oranı	artmıştır.
E)	 Bebek	ölüm	oranı	artmıştır.
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1. “Türkiye’de	çok	şiddetli	biçimde	gerçekleşen	iç	göç	
olayları,	

	 I.	 Kültür	farklılaşması
	 II.	 Kültür	şoku
	 III.	 Tarımsal	üretimin	azalması
	 IV.	 Doğal	çevrenin	bozulması
	 numaralandırılarak	verilmiş	sonuçlara	yol	açar.”
 Yukarıdaki bilgi metninde numaralandırılmış 

maddelerden hangileri göç olgusunun sosyal 
sonuçlarına örnektir?

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

2. Türkiye’de en fazla göç alan yerlere, aşağıda 
verilen alanlardan hangisi örnek olarak verile-
mez?

A)	 Manisa	–	Aydın	yöresi
B)	 Batı	Karadeniz	yöresi
C)	 Gaziantep	çevresi
D)	 Erzurum	–	Kars	Platosu
E)	 Eskişehir	civarı

3. I.	 İzmit	–	Adapazarı
	 II.	 Sivas	çevresi
	 III.	 Antalya
	 IV.	 Trabzon	–	Rize
 Yukarıda verilen yerlerden hangileri, Türkiye’nin 

göç veren yerlerine örnek gösterilebilir?
 

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

4. Türkiye’de kırdan kente doğru yaşanan göç 
hızını azaltmak isteyen bir siyasi iktidarın, aşa-
ğıdakilerden hangisini yapması olumlu sonuç 
vermez?

 
A)	 Kırsal	kesimde	iş	olanakları	yaratmak
B)	 Modern	tarım	araçlarını	köylüye	ücretsiz	ulaş-

tırmak
C)	 Altyapı	hizmetlerini	kırsalda	yaygınlaştırmak
D)	 Terör	ve	asayiş	problemlerini	çözümlemek
E)	 Tarımda	yaşanan	üretim	problemlerinin	azaltıl-

ması	

5. Uluslararası bir futbol müsabakasında Türk Mil-
li Takımı aşağıda verilen ülkelerden hangisinde 
daha kalabalık bir Türkiye taraftar grubu önün-
de maç yapar?

 
A)	 Dubai
B)	 Suudi	Arabistan
C)	 Rusya
D) Almanya
E)	 İsveç

6. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de yer-
leşmelerin dağılışını etkileyen faktörlerden biri 
değildir?

A)	 Anakaya	yapısı	
B)	 İklim
C)	 Su	kaynakları
D)	 Ekonomik	faaliyetler
E)	 Toprak	

7. Türkiye’de 40.000 olan köy sayısı 36.000’e düş-
müştür. Bu durumun ortaya çıkmasında

 I.	 Kırdan	kente	göç
	 II.	 Terör	olgusu
	 III.	 Kırda	gelir	yetersizliği
 gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

	 A)	Yalnız	I																B)	I	ve	II	 							C)	Yalnız	III
	 													D)	II	ve	III															E)	I,	II	ve	III

8. Türkiye’de ahşap meskenler, aşağıda verilen 
yerlerden hangisinde görülmez?

	 A)	 Ordu	 B)	Şanlıurfa
	 C)		Bolu	 D)	Muğla
	 	 																		E)		Trabzon
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13. Yaz	mevsiminde	turizm	etkinlikleri,	nüfusun	önemli	
oranda	artmasına	yol	açar.

        

IV

II

I

III

V

 Türkiye haritası üzerinde gösterilen merkezler-
den hangisi üstte anlatılan duruma bir örnektir?

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

14.	 “Tarımsal	nüfus	yoğunluğunun	çok	fazla	olduğu	bir	
yerden,	az	olduğu	bir	yere	geldim.”
I.	 Zonguldak
II.	 Rize
III.	 Trabzon
IV.	 Ankara	

 üstte verilen sözü söyleyen bir kişi numaralan-
dırılarak verilen illerden hangisinden hangisine 
gitmiştir?
A)			 I’den	II’ye		 	 	 B)	 II’den	III’e
C)	 III”den	IV’e	 	 	 D)	 I’den	III’e
	 	 	 E)	 II’den	IV’e

15. Türkiye’de, geçici iç göç olgusunun ortaya çık-
masında aşağıda verilen faktörlerden hangisi 
etkili olmaz?

A)	 Turizm		 	 B)		Tarım
C)	 Sanayi		 	 D)		Ticaret
	 	 						E)	Hayvancılık	

16. Aşağıda verilen merkezlerden hangisi, mevsim-
lik tarımsal işgücü ihtiyacı olan yerlere örnek 
olarak gösterilemez?

A)	 Edirne		 	 B)		Adana
C)	 Rize	 	 	 D)		Giresun
	 	 									E)		Ordu	

9. Ayrılıkçı	 terör	 ve	sosyal	problemler	 iç	göçleri	 hız-
landırır.

          

IV

V

I II

III

 Üstte verilen bilgiye göre Türkiye haritası üze-
rinde gösterilen yerlerden hangisinde, dışa 
doğru göçün yaşanmasının üstte açıklanan du-
rumlarla alakası yoktur?

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

10. Volkanik tüflerin oyulması ile oluşturulan mes-
kenler aşağıda verilen yerlerden hangisinde ko-
nut olarak kullanılmaktadır?

	 A)	 Batı	Karadeniz	Dağlarında
	 B)	 Ürgüp	–	Göreme	Yöresinde
	 C)	 Erzurum,	Narman’da
	 D)	 Ankara,	Beypazarı’nda
	 E)	 Manisa,	Spil	Dağı’nda	

11.	 I.	 Kahramanmaraş
	 II.	 Elazığ
	 III.	 Malatya
	 IV.	 Adıyaman
	 V.	 Tunceli	
 Yukarıda verilen illerimizden hangisinin nüfus 

yoğunluğu, kilometrekareye 50 kişiden azdır?

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

12. Türkiye’de şehirlerin temel sorunları ile ilgili 
olarak aşağıda verilenlerden hangisi, Türki-
ye’deki durumu yansıtmaz?

 
A)	 Düzensiz	kentleşme
B)	 Gecekondulaşma
C)	 Hava	kirliliği
D)	 Kişi	başına	düşen	gelirin	artması
E)	 Kent	kültürünün	oluşmaması	ve	gelişmemesi	
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TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI

TARIM
İnsanların toprağı işleyerek, çeşitli bitkiler yetiştirmesi ve bunlardan farklı ürünler almasına tarım denir. Türkiye’de nü-
fusun %21’i geçimini tarımdan sağlar. Milli gelirin % 8.1’ini tarım sektörü karşılamaktadır. Tarımın,  ulusal gelir içindeki 
payının sürekli azalmasında, tarımın ekonomik getirisindeki düşme etkili olmuştur. Bugün ülke nüfusunun dörtte biri 
tarım sektöründen geçimini sağlamakta, ancak bu iş kolunun gayrı safi milli hasıla içindeki payı %10’un altına inmiştir.

Tarımı Etkileyen Faktörler
1. Toprak ve bakımı
2. Sulama
Ülkemiz genel olarak kurak-yarı kurak iklimlerin etkisi altında olduğundan tarımda en büyük sorun sulamadır. Yağışın 
sürekli değişkenlik göstermesi, özellikle tahıl üretiminde yıllar arasında büyük dalgalanmalara neden olmaktadır. 
Türkiye’de sulamanın yaygınlaşması ile;
	 Kuru	tarım	(nadas)	metodu	uygulanan	alanlar	azalır.
	 Bir	yılda,	birden	fazla	ürün	alınan	sahalar	genişler.
	 Tarım	iklime	bağımlılıktan	kurtulur	ve	bilhassa	tahılların	üretiminde,	yıllara	göre	dalgalanmalar	azalır.
	 Üretimde	süreklilik	sağlanır.
	 Verim	artışı	sağlanır.
	 Tahıl	tarımı	yapılan	alanlar	azalırken,	endüstri	bitkilerinin	ekim	alanı	genişler.
	 Tarım	ürünlerindeki	verim-gelir	oranları	artar.	Buna	bağlı	olarak,	göç	olayında	azalma	görülür.
	 Tarımın	milli	gelir	içindeki	ve	ihracatındaki	payı	artar.

Sulama sorununun giderilmesi amacıyla 1975 yılında GAP projesine başlanmış bu sayede Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde büyük tarımsal gelişim sağlanmıştır. Ayrıca İç Anadolu’da tarımın gelişmesi için Konya Ovası Projesine 
(KOP) başlanmıştır. Fakat KOP çalışmalarında, hatalı baraj yeri seçimleri nedeniyle proje büyük oranda aksamıştır.

3. Gübreleme

4. Tohum ıslahı

5. Zirai mücadele

6. Toprak analizi

7. Tarımda makineleşme
Makineli tarım, üretimde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak Türkiye’de bazı yerlerde makineli tarıma tam olarak 
geçilememiştir. Bu durumun sebepleri şunlardır:

 Yer	şekilleri	ve	eğim	koşullarının	uygun	olmaması	(Karadeniz	ve	Doğu	Anadolu)
 Makine	fiyatlarının	çiftçinin	alım	gücünün	üstünde	olması
 Makine	kullanımının	ekonomik	olmayacağı	küçük	işletmelerin	bulunması

Ancak	Türkiye’de	makineli	tarım	hızla	gelişmekte	ve	traktör	sayısı	büyük	oranda	artmaktadır.

Bilmemiz Gereken Bir Haber :   Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 
traktör sayısı 2000 yılında 1 milyon 159 bin 70’den 2012 Ağustos ayı itibarıyla 1 milyon 498 bin 324’e 
yükseldi”
-		 “En	fazla	traktör	73	bin	38	adetle	Manisa’da.	Bu	ili	69	bin	841	traktörle	Konya,	53	bin	466	traktörle	

Balıkesir	izledi”
-		 “Rize’de	sadece	38	traktör	var.	Bu	ili	170	traktörle	Trabzon,	698	traktörle	Hakkari,	873	traktörle	Bingöl,	

916	traktörle	Artvin	takip	ediyor”
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8. Çiftçinin eğitimi
9. Tarımı destekleyen kuruluşlar
			-	Toprak	Mahsulleri	Ofisi	-	Çukobirlik	(Çukurova)	-	Çaykur	(Rize-Çay)
			-	Tariş	(Ege)
			-	Fiskobirlik	(Fındık)
			-	Tarım	Kredi	Kooperatifleri

Tarım İşletme Metotları
a. İntansif (Yoğun) Tarım: Modern	tarım	metodudur.	Bu	metotla,	birim	alandan	en	yüksek	verimi	elde	etmek,	amaç-

lanır.	 Bunun	 için	 sulama, gübreleme, tohum ıslahı ve makine kullanımı	 gibi	 verimi	 arttıran	 tüm	 yöntemler	
uygulanır.	Üretimde	yıllar	arasında	çok	farklılıklar	olmaz.	Elde	edilen	verim	ve	gelir	fazla	olur.

b.  Ekstansif (Yaygın) Tarım: İlkel	 tarım	metotlarının	kullanıldığı	yaygın	üretim	biçimidir.	Bu	metod	uygulanırken	
toprak	yoğun	bir	şekilde	 işlenmez.	 İklim	şartlarına	göre,	verimde	değişiklik	olabilir.	Daha	çok	 tahıl	ürünleri	ye-
tiştirilir.	Genellikle	nadas	uygulanır.	Nadas	yağışların	yetersiz	olduğu	ve	sulama	yapılamayan	sahalarda	yapılır.	
Topraklardan	iki	yılda	bir	ürün	alınır.	Ürün	ekilemeyen	yıllarda	toprak	sürülür,	havalandırılır.	Böylece	toprağın	su	
depolaması	ve	mineral	zenginleşmesi	sağlanır.	Nadas	Türkiye’de	en	fazla,	İç	Anadolu	ve	Güneydoğu	Anadolu	
Bölgeleri’nde	uygulanır.	Karadeniz	kıyılarında	ise,	yağışlı	iklimden	dolayı	nadas	tarımına	ihtiyaç	yoktur.

Plantasyon tarımı: Geniş	alanlarda	tek	tip	tarım	ürününün	büyük	miktarlarda	üretilmesidir.

Sera Tarımı:	Kışların	ılık	geçtiği	bölgelerde	kış	ve	ilkbahar	mevsimlerinde	de	ürün	almayı	sağlayan	bir	tarım	metodudur.	
En	çok	Akdeniz	Bölgesi’nde	yapılmaktadır.	Bu	tip	üretim	güneş	enerjisinden	daha	fazla	faydalanmak	amacıyla	yapılır.
Münavebeli Tarım: Tarım	alanlarında	her	yıl	farklı	bir	ürünün	yetiştirilmesi	ile	yapılan	tarım	metodudur.	Böylece	tarım	
alanlarının	kısa	zamanda	verimden	düşmesi	engellenir.

Türkiye Topraklarından Yararlanma

Türkiye’de	topraklardan	özellikle	yerşekilleri	ve	iklimin	izin	verdiği	ölçüde	faydalanılmaktadır.	Dağlık,	eğimli,	sarp	arazile-
rin	fazlalığından	dolayı	topraklarımız	genel	olarak	verimli	şekilde	işletilememektedir.	İklim	koşullarının	genel	anlamda	ku-
rak-yarı	kurak	olması	da	tarım	alanlarının	istenilen	ölçüde	kullanılmasının	önündeki	en	önemli	engellerden	bir	tanesidir.

Türkiye Topraklarından Yararlanma

Türkiye’de	topraklardan	özellikle	yerşekilleri	ve	iklimin	izin	verdiği	ölçüde	faydalanılmaktadır.	Dağlık,	eğimli,	sarp	arazile-
rin	fazlalığından	dolayı	topraklarımız	genel	olarak	verimli	şekilde	işletilememektedir.	İklim	koşullarının	genel	anlamda	ku-
rak-yarı	kurak	olması	da	tarım	alanlarının	istenilen	ölçüde	kullanılmasının	önündeki	en	önemli	engellerden	bir	tanesidir.

Ülkemizde arazilerin kullanılış biçimleri
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Ülkemizde 1950’li yıllarda tarım alanı % 20 civarında iken bu rakam %35’lere ulaşmıştır. Bunda makineli tarıma ge-
çilmesi, hızlı nüfus artışı, orman ve mera alanlarının tarlaya dönüştürülmesi etkili olmuştur. Ülkemizde en fazla tarımı 
yapılan ürünler tahıllardır. Bunun nedeni nüfusun fazla olması, temel besin maddesinin tahıllardan üretilmesi, ülkenin 
genel iklim koşulları ve kuru tarım yöntemlerinin yaygın olmasıdır.

EKİLİ – DİKİLİ ALANLAR

UYARI :   Tablodan	da	anlaşıldığı	 gibi	 ülkemiz-
de	tarım	alanlarının	en	az	alan	kapladığı	bölgeler	
Karadeniz	ve	Doğu	Anadolu	Bölgeleri’dir.	Bu	du-
rumun	ortaya	çıkmasında	yer	yüzü	şekilleri	etkili	
olmuştur.

Bölgelere Göre Önemil Tarım Alanları
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TARIM ÜRÜNLERİ VE YETİŞME KOŞULLARI
A. TAHILLAR 
1. Buğday:
Kurak-yarı	kurak	iklim	Bölgeleri’nin	tipik	tarım	ürünü	olan	buğday	ülkemizde	de	en	fazla	üretimi	yapılan	tarım	ürünüdür.

Buğday	Üretimi,	2011(Ton)

 İlkbahar	döneminde	filizlenmek	ve	büyümek	için	yağış,	yaz	döneminde	ise	olgunlaşmak	için	kurak	ve	sıcak	bir	ortam	
ister.

 Türkiye’de	en	fazla	üretim	İç	Anadolu	Bölgesi’nde	yapılır.	Konya,	Ankara	ve	Adana	ise	il	olarak	ilk	üç	sırayı	paylaşır.
 Karadeniz	kıyılarında	yazların	yağışlı	geçmesinden,	Doğu	Anadolu’nun	yüksek	yerlerinde	ise	yazların	serin	geçme-
sinden	dolayı	üretilemez.

 Buğday	üretimi	iklime	bağlı	olduğundan,	üretimde	büyük	dalgalanmalar	gözlenir.
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2. Arpa:

Türkiye’de buğdaydan sonra en çok üretilen tahıl ürünüdür. Buğdaya göre, biraz daha soğuk-kurak şartlarda ve nispe-
ten mineral oranı az olan topraklarda yetişir.

Arpa	Üretimi,	2011(Ton)

 

Buğdaya göre, daha kısa sürede olgunlaşır (80 - 90 gün). Bu nedenle buğdayın yetişmediği Erzurum - Kars plâtolarında 
2000 - 2200 m yükseltiye kadar yetişebilir. Türkiye üretiminin yarıya yakın kısmını Konya, Ankara, Eskişehir, Afyon, 
Aksaray gibi karasal iklimin etkili olduğu illerde üretilmektedir.

UYARI :   Buğday	Karadeniz	Bölgesi’nde	yerini	mısıra,	Doğu	Anadolu’da	ise	arpaya	bırakmıştır.

3. Çavdar:

Tahıllar içerisinde soğuğa en dayanıklı olanıdır. Bu nedenle, buğday ve arpanın yetiştirilemediği serin ve yüksek yerler-
de yetiştirilebilir. Ülkemizde en çok Konya ve Ankara gibi merkezlerde yetiştirilmektedir.

4. Yulaf:

Yulaf, sıcak ve kurak şartlarda üretildiği gibi, serin bölgelerde de yetişebilir. Daha çok bisküvi ve yem sanayisinde kul-
lanılır. Ülkemizde en çok yetiştirildiği alanlar, Konya ve Ankara gibi merkezdir.

5. Mısır:

Yaz döneminde yağış alan veya sulama yapılan sahalarda yetiştirilir. En uygun iklim, yaz yağışlarının olduğu Karadeniz 
iklimidir. Bu nedenle Karadeniz Bölgesi’nde buğday ve arpanın yerini almıştır. Mısır, ülkemizde Karadeniz kıyı şeridinde, 
Marmara’nın kuzey kesimlerinde doğal olarak yaz yağışlarıyla yetişebilirken, bunun dışındaki Akdeniz, Ege ve diğer iç 
bölgelerde yazın sulamayla yetiştirilir.
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Mısır	Üretimi,	2011(Ton)

Son yıllarda, mısırın yem ve yağ sanayisinde kullanımının artmasıyla, özellikle Çukurova’da üretimi yaygınlaşmıştır. Bu-
nun sonucunda da Çukurova (Adana-Osmaniye-Mersin) mısır üretiminde, Karadeniz Bölgesi’ni geçmiştir.

Pirinç (Çeltik): Yetişme süresi boyunca yüksek nem ve sıcaklık ister. Üretimi genellikle akarsu boylarında ve alüv-
yal ovalarda yaygındır. Yetişme döneminde çoğu zaman suyun içinde kalması gerektiğinden üretim zordur. En fazla, 
Edirne’de Meriç ve Ergene akarsularının yataklarında daha sonra Samsun, Çorum, Kastamonu, Adana, Diyarbakır 
gibi illerimizden geçen akarsu kenarlarında yetiştirilir.

Pirinç		Üretimi,	2011(Ton)

Ülkemizde	2010	yılında	1.000	hektarın	üzerinde	çeltik	ekimi	yapılan	iller,	ekim	alanları	ve	üretim	miktarları.
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B. BAKLAGİLLER 
1. Mercimek :
Yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak iklim ister. Ülkemizde kırmızı mercimek Şanlıurfa, 
Diyarbakır ve Mardin illerinde üretilir.

2. Nohut :
Yarı kurak iklim şartlarında yetişebilen nohut, Konya, Diyarbakır, Uşak, Kütahya ve Yozgat. Baklagiller içerisinde en 
fazla üretim miktarına sahiptir.

3. Fasulye :
Yaz döneminde sulanabilen tüm sahalarda yetiştirilir. En önemli yetişme alanları, kıyı bölgelerimizdeki ovalardır. Konya, 
Maraş, Karaman, Erzincan ve Samsun illeri fasulye üretiminde ön sıralarda yer almaktadır.

C. SANAYİ BİTKİLERİ 

1. Tütün :
Kıraç toprakları seven, yetişme döneminde nem ve yüksek sıcaklığa ihtiyacı olan bir bitkidir. Türkiye’nin genelinde iklim 
ve toprak yapısı tütün üretimine elverişlidir. Fakat, kalitesinin azalmaması için devlet ekim alanlarını belirlemekte ve 
kaliteye göre fiyatlandırma yapmaktadır. Bu yüzden üretimde yıllara göre dalgalanmalar azdır.

Tütün		Üretimi,	2011(Ton)

Tütün üretiminin % 50’den fazlası Manisa, İzmir, Denizli, 
Muğla ve Uşak illerinde yapılır. Karadeniz Bölgesi’nde 
Samsun, Amasya, Tokat ve Sinop çevresinde, Güneydoğu 
Anadolu’da Diyarbakır, Siirt, Batman çevresinde, Marmara’da 
Balıkesir, Bursa çevresinde, Doğu Anadolu’da Malatya, Muş, 
Bitlis çevresinde de tütün üretimi yapılmaktadır. 

Türkiye’de tütün üretimi, 1962 yılından bu yana ilk defa 
2006 ürününde 100.000 tonun altına (98.137 ton) düşmüş-
tür. Üretim, 2010 ürününde 53.018 tona, 2011 ürününde 
ise 45.435 tona (1930 yılı üretimi 47.336 ton) gerilemiştir. 
Kırım ve kuruma döneminde olan 2012 yılı üretiminin 2011 
ürününe göre % 15-20 oranında fazla olacağı tahmin edil-
mektedir. 2011 yılı verileriyle Türkiye’de tütün üretimi halen 
26 il, 117 ilçe, 2.301 köy ve mahallede gerçekleştirilmek-
tedir.
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UYARI :  Karasal	iklimlerde	yetiştirilen	tütünlerde	yaprak	kalın	ve	sert	olduğu	için	tütün	kalitesi	yüksektir.	
Bu	nedenle	Doğu	Anadolu	tütünleri	az	üretilmesine	rağmen	en	kaliteli	tütünlerdir.

2. Pamuk:
Yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak iklim ister. Ürün verdiği dönemlerde tabandan su-
lanması gerekir. Yaz yağışları yaşanan bölgelerde yetiştirilemediğinden Karadeniz kıyılarında yetiştirilemez. Pamuk, 
ülkemizde en fazla Güneydoğu Anadolu’daki ovalarda üretilmektedir.Daha sonra Kıyı Ege ovalarında, Çukurova, 
Hatay, K.Maraş ovalarında üretilir.

Kütlü	pamuk	Üretimi,	2011(Ton)

3. Şekerpancarı:
Ülkemizde şekerpancarı üretimi, 1926 yılında Uşak ve Alpullu şeker fabrikalarının açılmasıyla başlamıştır. Yetişme ve 
ürün verme döneminde tabandan sulanması gerekir. Bu sebeple, üretim alanlarında mutlaka sulama imkânı gelişmiş 
olmalıdır. Üretimi en fazla, İç Anadolu illerinde yapılır. Daha sonra Orta Karadeniz, Marmara, Doğu Anadolu ve İç Ege 
çevresinde yoğunlaşmıştır. Fazla yağıştan hoşlanmadığı için Karadeniz kıyılarında, aşırı sıcak ve kurak olan G. Doğu 
Anadolu’da ve yüksek gelir getiren ürünler bulunduğundan Ege ve Akdeniz kıyı ovalarında yetiştirilmemektedir.

Şeker	pancarı	Üretimi,	2011(Ton)
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4. Çay:
Muson iklim Bölgeleri’nin tarım ürünüdür. Nemli sıcak veya nemli ılıman iklim koşullarında tarımı yapılabilir. Türkiye’deki 
çay üretiminin tamamını Karadeniz kıyısındaki illerde gerçekleştirilir. Doğu Karadeniz’de Rize çevresi en önemli çay 
üretim merkezidir. Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu illerinin kıyı şeridinde, 300 - 400m. yüksekliklere kadar çay tarım 
alanları oluşturulmuştur.

5. Haşhaş:
Uyuşturucu yapımında kullanılmasından dolayı, devletin denetimi altında, sınırlı alanlarda ve az miktarda yetiştirilen bir 
bitkidir. Kapsüllerinin toplandığı dönemler olan yaz mevsiminde, yağış istemez. Ülkemizde üretim, İç Ege’deki Afyon, 
Kütahya, Uşak, Denizli illerinden elde edilir.

6. Keten - Kenevir:
Tropikal bölgelerin bitkisi olan keten - kenevirin liflerinden iplik elde edilir. Kenevir tohumundan, yağ üretiminde fayda-
lanılır. Keten - kenevir uyuşturucu üretiminde kullanıldığından devletin kontrolü altındadır. Keten - kenevir üretimi, Batı 
Karadaniz’deki Kastamonu, Sinop ve Zonguldak çevresinde ve Marmara’da Kocaeli çevresinde yapılır.

D. YAĞ BİTKİLERİ

 1. Zeytin:
Akdeniz ikliminin doğal bitkilerinden biridir. Yabani zeytinin (Delice) aşılanmasıyla kültür zeytini elde edilir. Soğuğa karşı 
duyarlı olduğundan, kışların ılık geçtiği ve don olaylarının görülmediği Akdeniz, Ege, Güney Marmara ile Karadeniz’in 
bazı kıyı kesimlerinde yetiştirilir. Ülkemizde zeytin en fazla Ege Denizi’ne kıyısı olan illerde üretilmektedir. Güney Mar-
mara kıyıları (Gemlik- Mudanya) ile Akdeniz kıyıları ve Kilis çevresinde de yoğun olarak yetiştirilir.

Zeytin	Üretimi,	2011(Ton)

Doğal koşullar bakımından Akdeniz kıyısındaki iller zeytin üretimine en uygun yerlerdir. Ancak bölgede daha fazla gelir 
getiren ürünler yetiştirildiğinden zeytin üretimi azdır. Zeytin ağacı iki yılda bir ürün verdiğinden üretiminde dalgalanmalar 
vardır. Bu dalgalanma zeytin ağacının doğal özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
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2. Ayçiçeği:
Yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde Güneşli bir iklim ister. Olgunlaşma döneminde yağış istememesin-
den dolayı, Karadeniz kıyı kesimlerinde yetiştirilemez. Diğer bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Ayçiçeği üretiminin 
büyük bölümü Marmara Bölgesi’nde başta Tekirdağ ve Edirne olmak üzere Kırklareli, Balıkesir, Bursa illeri karşılar. 
Daha sonra, İç Anadolu Bölgesi ve Orta Karadeniz Bölümü gelir.

Türkiye”de	Ayçiçeği	Ekim	Alanları

3. Soya Fasulyesi:
 Yağı insan beslenmesinde, unu ise yem olarak kullanılan soya, en çok Akdeniz kıyısındaki illerde (%90) üretilir. Ancak 
GAP ile birlikte G.Doğu Anadolu Bölgesinin üretimi hızla artmaktadır.

4. Susam: 
Ilıman iklim Bölgeleri’nde tarımı yapılmaktadır. Türkiye’de Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu gibi sıcak 
bölgelerde üretilir.

5. Yerfıstığı: 
Meyveleri toprak içinde olgunlaşır. Sıcak ve nemli iklim şartlarında ve gevşek topraklarda tarımı yapılır. Türkiye’de yer-
fıstığı üretiminin % 90’ını Akdeniz Bölgesi’ndeki Adana, Hatay, ve Mersin illeri karşılar. Ege ve Marmara ovalarında 
da üretimi yapılır.

E. SEBZE VE MEYVECİLİK
Türkiye’de hemen her tür sebze yetiştirilmektedir. Sebzeler tahıllardan farklı olarak sulama isteyen ve yoğun emek har-
canarak üretilen ürünlerdir. Sebze üretiminde ilk sırayı Akdeniz Bölgesi alır. Bu bölgemizde kışlar ılık geçtiğinden sera-
larda kışın sebze üretilebilir. Turfanda sebzecilik ise, bir mevsim başı üretim faaliyetidir. Bazı sebze ve meyvelerin, açık 
hava koşullarında erkenden yetiştirilip pazarlanması esasına dayanır. İlkbaharın erken başladığı yörelerimizde, sebze 
ve meyveler erken olgunlaşırlar ve 30 - 40 gün önceden pazarlara sunulur. Bu üretim faaliyetine turfanda sebzecilik, 
bu sebzelere de turfanda sebze denir.

UYARI :   Ülkemizde	her	mevsim	sebze	yetiştirildiğinden	konservecilik	fazla	gelişmemiştir.	Konserveci-
lik	gıdaların	yüksek	ısıda	sterilize	edilerek,	uzun	süre	kullanılabilmesidir.
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1. Fındık:
Ilıman iklim Bölgeleri’nin bitkisidir. Ilık kış şartları ve yüksek miktarda yağış isteyen bir meyvedir. Türkiye Dünya fındık 
üretiminin %73’ ünü sağlar. Don olayı ve yaz kuraklığı tarımını olumsuz yönde etkiler. Ülkemizde fındık tarımı, Karadeniz 
kıyılarında yaygındır. Özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon illeri üretimin yarısından fazlasını sağlamaktadır. Daha sonra, 
Bolu ve Zonguldak illeri gelir. Karadeniz Bölgesi toplam üretimin % 80’den fazlasını karşılar. Marmara Bölgesi’nde de 
Sakarya ve İzmit çevresinde fındık üretimi yapılır. En fazla ihracatı yapılan tarım ürünlerinden biridir.

Türkiye”de	Fındık	Ekim	Alanları

UYARI :   Bir bölgede geniş alanlarda yaygın olarak yetiştirilen tarım ürününe Monokültür bitkisi denir. 
Karadeniz bölgesinin monokültür bitkisi Fındık, Edremit yöresinde Zeytin, Ergene Ovasında Ayçiçeği, 
Rize’de Çay, Çukurova’da Pamuktur.

2. Turunçgiller:
Turunçgiller portakal, mandalina, limon, greyfurt ve turunçtan oluşur (Narenciye adı da verilir). Soğuğa karşı çok hassas-
tır. Bu nedenle don olayının yaşanmadığı yerlerde yetişebilir. Bu özelliğinden dolayı turunçgil tarımı deniz kenarlarında 
yaygınlaşmıştır. Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesimi üretimin büyük bölümünü verir. Geri kalanını ise Ege kıyılarındaki Muğ-
la, İzmir, Aydın illeri sağlar. Kışları ılık geçtiğinden bir miktar da Rize kıyılarında yetiştirilir.

Türkiye”de	Turunçgil	Ekim	Alanları
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3. İncir:
Kışların ılık, yazların sıcak geçtiği, yıllık yağışın 600 - 700 mm olduğu denizel iklimlerde rahatça yetişebilir. Soğuğa karşı 
hassas olduğundan iç bölgelerimizde fazla yetiştirilemez. İncir, en fazla Ege Bölgesi’ndeki Aydın ve İzmir çevresinde 
üretilir (%90). Bundan başka, az miktarda Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile, Güney Marmara ve G. Doğu Anadolu’da 
üretilir.

4. Üzüm:
Yazın sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklı bir bitki olduğundan ülkemizde hemen her bölgede yetiştirilir. Yazların yağışlı 
geçmesinden dolayı Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun sıcaklığı yetersiz yüksek yerlerinde yetiştirilemez. 
Üretim en fazla Ege kıyısındaki illerde yapılmaktadır. G. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri’nde 
de üretilir. Özellikle Ege Bölgesi’nde Manisa, İzmir, Denizli yörelerinde üretilen çekirdeksiz üzüm kurutularak önemli bir 
kısmı ihraç edilir. Üzüm, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı olduğundan, ülkemizde elma ile birlikte en yaygın olan meyvedir.

5. Elma:
Türkiye’de üzümle birlikte en çok yetiştirilen bir meyvedir. -35°C ye kadar dayanabilmektedir. Elma üretimi, İç Ana-
dolu’daki Niğde, Nevşehir, Konya çevresinde, Orta Karadeniz’de Amasya çevresinde, Akdeniz’de Isparta, Antalya ve 
Burdur çevresinde yaygındır.

6. Muz:
Tropikal bölge bitkisidir. Yetişmesi için yüksek sıcaklık ve bol nem gereklidir. Düşük sıcaklıklarda yetişemez ve don 
olayına karşı en hassas bitkidir. Türkiye’de, sadece Akdeniz Bölgesi’nde Antalya Mersin arasındaki çok dar bir kıyı 
şeridinde tarımı yapılabilir.

7. Antep fıstığı:
Dünya’nın oldukça sınırlı Bölgeleri’nde yetişen ve meyvesi kuru yemiş olarak kullanılan bir bitkidir. Yaz kuraklığına ve 
sıcaklığına dayanıklı bir bitkidir. Ülkemizde en fazla Gazi Antep, Şanlı Urfa ve Siirt çevresinde üretilmektedir.

8. Kayısı:
Ülkemizde karasal iklim Bölgeleri’nin alçak yörelerinde yetiştirilmektedir. Kayısı üretimi en fazla Malatya, Elazığ, Konya, 
Ankara ve İzmir illerinde yapılır.

UYARI : İthal Ettiğimiz Tarım Ürünleri: Pirinç, Kahve, Kakao, Muz, Kivi, Hurmadır.

İhraç ettiğimiz tarım ürünleri: Fındık, Antep fıstığı, Pamuk, Tütün, K.Üzüm, K.İncir, K.Kayısı, Haşhaş. 

Devlet Kontrolündeki tarım ürünleri: Haşhaş, Tütün, Keten-Kenevir, Pirinç, Ş.Pancarı, Çay

HAYVANCILIK
Hayvanların	üretilmesi,	beslenmesi	ve	pazarlanması	faaliyetlerine	hayvancılık denir.
Hayvancılığın	geliştirilmesi	için	bazı	çalışmalar	yapılmalıdır.	Bunlar;
	 	Hayvan	soyları	iyileştirilmelidir.
	 	Besi	ve	ahır	hayvancılığı	yaygınlaştırılmalıdır.
	 	Suni	ve	doğal	yem	üretimi	arttırılmalıdır.
	 	Modern	usullerle	hayvancılık	yapılmalı	ve	hayvancılıkla	ilgili	eğitime	önem	verilmelidir.
	 	Mera	ve	otlaklar	korunmalı,	otlaklar	ıslah	edilmelidir.
	 	Hayvancılık	yapanlara	gerekli	krediler	verilmelidir.
	 	Süt	kuzu	ve	dana	kesimi	önlenmelidir.
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Mera Hayvancılığı
Doğal otlaklarda yapılan hayvancılık türüdür. Et ve süt verimi düşüktür. Yağışın fazla olduğu yıllarda otlakların gürleşme-
sine bağlı olarak et ve süt üretimi artar. Ülkemizde Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri’nde yaygındır.

Besi ve Ahır Hayvancılığı
İyi cins hayvanlarla, büyük işletmelerde yapılan hayvancılık şeklidir. Et ve süt verimi mera hayvancılığına göre oldukça 
fazladır. Mera ve otlak tahribatı nedeniyle ahır hayvancılığının önemi artmıştır. Ege, Marmara, İç Anadolu Bölgeleri’nde 
ve özellikle de büyük şehirlerin çevresinde yaygındır. Ayrıca şeker fabrikalarının etrafında da ahır hayvancılığı gelişmiştir.

UYARI : Bozkırların	yaygın	olduğu	 İç	Anadolu’da	Küçükbaş	hayvancılık,	dağ	çayırlarının	yaygın	olduğu	

Doğu	Anadolu’da	ise	Büyükbaş	hayvancılık	gelişmiştir.

Türkiye’de Hayvan Varlığı Ve Coğrafi Dağılışı
1. Küçükbaş Hayvancılık
Koyun: Bozkırlara uyum sağlamış küçük ağızlı bir hayvandır. Ülkemizde en fazla beslenen hayvan türüdür. İç Anadolu 
ile Doğu Anadolu Bölgeleri’nde koyun sayısı oldukça fazladır. Güneydoğu Anadolu, İç Ege ve Güney Marmara çevre-
sinde de beslenmektedir. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında çok azdır. Türkiye’de, kıvırcık, dağlıç, karaman, merinos ve 
sakız gibi çeşitli ırklara ait koyunlar bulunur.

Keçi: Koyuna göre daha dayanıklı olan, engebeli arazilerde yayılabilen ve süt üretimi iyi olan küçükbaş hayvan türüdür. 
Kıl keçisi ve tiftik keçisi gibi türleri vardır. En çok Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri’nde bulunmaktadır. Son yıllarda ke-
çilerin ormanlara zarar vermesini önlemek amacıyla, keçi yetiştirilmesine sınırlamalar getirilmiştir.

2. Büyükbaş Hayvancılık
Sığır: Ülkemizin genelinde yeryüzü şekilleri ve iklim koşulları büyükbaş hayvancılığa elverişli değildir. Bu nedenle, 
büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık kadar yaygın değildir. Marmara ve Ege bölgelerimizde modern ahır 
hayvancılığı (Mandıracılık) yaygın olarak yapılmaktadır.
Türkiye’de sığır yetiştiriciliği (mera ve otlak) en fazla, Erzurum - Kars Bölümü ile Doğu Karadeniz Bölümü’nde yaygındır. 
Buralarda yazlar serin ve yağışlı geçtiğinden gür otlaklar bulunmaktadır.
Manda: Akarsu ya da bataklık kenarlarında beslenir. Suyu çok seven bir hayvandır. Sütü yağlı olduğundan kaymak 
yapımında kullanılır. Türkiye’de daha çok Karadeniz Bölgesi’nde beslenir. Sayıları gittikçe azalmaktadır. 1994’de 305 
bine düşmüştür.

Şekil: Türkiye’de hayvan sayıları (milyon baş)
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3. Kümes Hayvancılığı
Kent nüfusunun artması ve sağlığa yararlı olmasından dolayı beyaz et tüketimi artmış ve kümes hayvancılığında 
son yıllarda büyük gelişmeler olmuştur. Kümes hayvancılığı en çok Marmara Bölgesi’nde yapılır. Ege ve İç Anadolu 
Bölgeleri’nde de oldukça yaygındır (Büyük şehirlerin çevresinde).

4. Arıcılık
Ülkemiz, iklim ve bitki çeşitliliğinin fazla olmasından dolayı arıcılığa son derece elverişlidir. Ege Bölgesi’ndeki Muğla, 
İzmir, Manisa ve Aydın illeri, Akdeniz Bölgesi’ndeki Antalya ve Mersin illeri ile Erzurum, Kars, Hakkâri, Ordu, Rize ve 
Elazığ çevresinde arıcılık gelişmiştir.

5. İpek Böcekçiliği
İpek böceği dut yaprağı ile beslenir. İpekböcekçiliği en çok Güney Marmara’da Bursa, Gemlik, Balıkesir, Bilecik 
çevresinde yapılır.

6. Balıkçılık
	Balıkçılığın	Türkiye’de	gelişebilmesi	için;
	 	Açık	deniz	balıkçılığı	yapılmalıdır.
	 	Tatlı	su	balıkçılığı	teşvik	edilmelidir.
	 Zararlı	balık	avlama	yöntemleri	önlenmelidir.
	 	Kıyı	kirlenmesi	önlenmelidir.
	 	Modern	balıkçılık	yöntemleri	uygulanmalıdır.
	 	Depolama	ve	soğutuculu	araçlarla	taşıma	olanakları	artırılmalıdır.
	 	Kültür	balıkçılığı	geliştirilmelidir.

Deniz balıkçılığı: Ülkemizdeki su ürünlerinin büyük bir kısmı (% 90) denizlerden elde edilmektedir. Denizlerden sağla-
nan balık üretiminin % 81’ini Karadeniz, % 11’ini Marmara, % 5’ini Ege, % 3’ünü Akdeniz karşılar. Ayrıca balıkların 
göç yolları üzerinde yer alan boğazlarda da balıkçılık gelişmiştir.
Tatlı su balıkçılığı: Bu balıkçılık akarsularda tatlı su göllerinde ve barajlarda yapılır. Eğirdir, Beyşehir, Ulubat, İznik, Sa-
panca, Çıldır Göllerinde tatlı su balıkçılığı yapılırken, Tuz Gölü, Burdur, Acıgöl ve Van Gölü’nün akarsu ağızları dışında 
balık üretimi yapılamaz. Son yıllarda Keban, Karakaya, Seyhan, Hirfanlı, Atatürk gibi baraj göllerinde balık üretim çalış-
maları başlamıştır.
Kültür Balıkçılığı: Son yıllarda ülkemizde temiz akarsu boylarında, özel yapılmış havuzlarda kültür balıkçılığı yapılmakta 
ve çoğunlukla alabalık yetiştirilmektedir.

ORMANCILIK
Türkiye, iklimsel bakımdan orman yetişmesine genel olarak uygundur. Ancak arazinin yalnızca %26’sı ormanlarla kap-
lıdır. Bu durum ormanlarımızın büyük bir kısmının yok edildiğini göstermektedir. Orman dağılışındaki en önemli faktör 
yağış ve nemdir. Doğu Karadeniz kıyılarında yağış fazlalığından ormanlar çok iken, Güneydoğu Anadolu’da aşırı kurak-
lıktan dolayı ormanlar azdır.
Türkiye’de	ormanların	coğrafi	dağılışı	(%)	
1.	Karadeniz	%27
2.	Akdeniz	%22
3.	Ege	%17
4.	Marmara	%13
5.	Doğu	Anadolu	%10
6.	İç	Anadolu	%8
7.	Güneydoğu	Anadolu	%3
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Ülkemizdeki ormanların % 79’u kıyı illerimizde  toplanmıştır. İç bölgelerdeki orman azlığının nedeni, sıcaklık ve yağış-
ların yetersiz olmasıdır.
Ormanların Korunması İçin

	 	Orman	yangınları	önlenmeli	.

	 	Orman	içinde	ulaşımın	çabuk	sağlanabilmesi	için	yollar	yapılmalı.

	 	Eğitilmiş	yangın	söndürme	ve	haberleşme	ekipleri	bulundurulmalı.

	 	Yangınların	yayılmasını	önlemek	için	yer	yer	boşluklar	bırakılmalı.

	 	Kaçak	kesimler	önlenmeli.

	 	Orman	içinde	hayvan	otlatmaların	önüne	geçilmeli	(kıl	keçisi).

	 	Yakacak	olarak	odun	kullanımı	azaltılmalı.

	 	Orman	köylerine	yeni	iş	ve	geçim	kaynakları	oluşturulmalıdır.

MADENCİLİK VE ENERJİ KAYNAKLARI
Madencilik: Yeraltından çıkarılan ve ekonomik değeri bulunan bütün kayaç ve minerallere maden denir. Türkiye ma-
denler bakımından zengin bir ülkedir. Çeşitli jeolojik dönemlere ait kayaçların bulunması ve ülkemizin genç bir ülke ol-
ması nedeniyle her bölgemizde farklı madenler çıkarılmaktadır. Doğu Anadolu bölgemiz madenler bakımından oldukça 
zengindir. Özellikle Elazığ – Malatya çevresi  ülkemizin en önemli maden kaynaklarına sahiptir. Madenciliğin geliştiril-
mesi için MTA ve ETİBANK kurulmuştur.

Bir maden kaynağının işletilebilir olması için;

-	Çıkarım	maliyetinin	ucuz	olması,

-	Tönörün	yüksek	olması	(Kaya	içindeki	mineral	oranının	yüksek	olması),	

-	Rezerv	(miktar)	bakımından	zengin	olması,

-	İşletme	koşullarının	uygun	olması,

-	Madenin	kullanım	alanının	geniş	olması	gereklidir.

1. DEMİR:
Divriği (Sivas), Hekimhan ve Hasançelebi (Malatya), Edremit (Balıkesir), Dikili ve Torbalı (İzmir) ve Simav (Kütah-
ya) çevresinde çıkarılır. Ereğli, Karabük ve İskenderun ve Kırıkkale’de işlenmektedir.

2. BAKIR:
Murgul (Artvin), Küre (Kastamonu), Maden (Elazığ) ve Ergani (Diyarbakır)’de  bakır yatakları mevcuttur. Murgul’da 
çıkarılan bakır burada, Küre’de çıkarılan bakır ise Samsun’da işlenmektedir. Ayrıca Maden’de de bakır işlenmektedir.

3. KROM:
Madeni	eşya	yapımında	ve	paslanmaz	çelik	üretiminde	kullanılır.	Çıkarıldığı	alanlar;

   Fethiye, Köyceğiz, Denizli (Menteşe	Yöresi)	

   Guleman	(Elazığ)

   Bursa, Eskişehir

   Adana, Kayseri, Mersin arası bölge İskenderun, Kahraman Maraş, Islahiye

Krom	madeni	Antalya	ve	Elazığ’daki	ferro-krom	tesislerinde	işlenmektedir.
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4. BOKSİT:
Alüminyumun hammaddesidir. Antalya Akseki’de çıkarılır. Konya Seydişehir’de (Seydişehir Alüminyum Tesisleri) işlenir.

5. BOR:
Jet yakıtı, cam eşya, kağıt sanayisinde kullanılır. Türkiye Dünya bor rezervlerinin büyük bir bölümüne sahiptir (%63). 
Balıkesir, Susurluk, Bigadiç çevresi ile Kütahya, Emet ve Eskişehir çevresinde çıkarılır. Bor yalnızca Bandırma’daki 
tesislerde işlenir. Büyük bölümü ihraç edilir.

6. KÜKÜRT:
Kimya sanayinde gübre ve boya üretiminde kullanılır. Isparta-Keçiborlu’da çıkarılır. 

7. ZIMPARA TAŞI:
Metallerin işlenmesinde kullanılır. Tire (İzmir), Manisa, Söke (Aydın), Milas (Muğla) ve Tavas (Denizli)’da çıkarılır. 

8. TUZ:
Gıda ve sanayide kullanılır. Ülkemiz tuz kaynakları bakımından zengindir.Tuz üretiminin büyük bölümü Tuz Gölü ve İzmir 
Çamaltı Tuzlasından sağlanmaktadır. Ayrıca Çankırı, Erzurum ve Kars’ta kaya tuzu yatakları bulunmaktadır.

9. CİVA:
Kimya sanayinde kullanılır. Sarayönü-Konya ve İzmir-Ödemiş çevresinde çıkarılır. 

10. FOSFAT:
Gübre üretiminin hammaddesidir. Mardin-Mazıdağı’ndan çıkarılır. 

11. MERMER:
Afyon, Kütahya, Marmara Adası, Kırşehir ve İzmir çevresinde çıkarılır.

12. VOLFRAM (Tungsten):
Ampullerde ve özel sanayi kollarında kullanılır. Bursa-Uludağ’da çıkarılmaktayken son yıllarda üretimi durmuştur. 

13. MANGANEZ:
Demir-çelik sanayinde kullanılır. Ereğli (Zonguldak) ve Artvin (Borçka) çevresinde çıkarılır. 

14. KURŞUN-ÇİNKO:
Elazığ-Keban çevresinde çıkarılır.

15. LÜLETAŞI:
Eskişehir çevresinde çıkarılan bu taştan süs eşyaları yapımında yararlanılır.

16. OLTUTAŞI:
Erzurum-Oltu’da çıkarılır. Süs eşyası yapımında kullanılır.

17. BARİT:
Kimya sanayinde kullanılır. Antalya, Muş, Gaziantep çevresinde çıkarılır.
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TÜRKİYE’DE BAŞLICA MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI İLE İŞLETİM TESİSLERİ
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Enerji Kaynakları

 1. Taşkömürü:
Kömürler içinde en kaliteli olanı taşkömürüdür. Taşkömürü genellikle 1. Jeolojik zamana ait sahalarda çıkarılır. Ülkemiz 3. 
Jeolojik zamana ait kayaların geniş alanlar kapladığı bir ülke olduğundan, taşkömürüne fazla rastlanmaz. Yalnızca Zon-
guldak-Ereğli havzasında çıkarılır. Yüksek karbon oranına sahip olduğundan özellikle ağır sanayide kullanılır. Bu 
nedenle Karabük ve Ereğli demir - çelik fabrikaları buraya kurulmuştur. Taşkömürü taşınırken niteliğini yitirdiğinden 
çıkarıldığı yerde tüketilir.

2. Linyit:
Linyit 3. jeolojik zamanda oluştuğundan Türkiye’nin genelinde linyit kaynaklarına rastlanmaktadır. Karbon oranları düşük 
olduğundan termik elektrik santrallerinde kullanılmaktadır. Linyit yatakları Afşin, Elbistan (K. Maraş), Tavşanlı, Seyi-
tömer, Tunçbilek, Değirmisaz (Kütahya), Soma (Manisa), Yatağan (Muğla), Saray (Tekirdağ), Aşkale (Erzurum), 
Aydın, Amasya ve Yozgat çevresinde bulunmaktadır.

UYARI : Kömürler karbon oranlarının yüksekliğine göre sınıflandırılır. Kalitesine göre elmas-taş kömürü-

antrasit-linyit-turba olarak adlandırılır.

 	Ülkemizde	 linyitle	çalışan	 termik	santrallerden	başlıcaları	şunlardır.	Soma, Tunçbilek, Seyitömer, 
Afşin - Elbistan, Yatağan, Orhaneli, Çayırhan

3. Petrol:
Günümüzde en yaygın enerji kaynağı petroldür. Petrol başta yakıt ve enerji üretimi olmak üzere, kimya sanayinin ham-
maddesini oluşturur. Türkiye petrol kaynakları iç ihtiyacın yalnızca %5’ini karşılar. Petrol yataklarımızın % 98’i G. Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde bulunur. Petrol Raman, Garzan, Kurtalan, Adıyaman ve Mardin çevresinde çıkarılmaktadır.

UYARI : Ülkemizdeki petrol rafinerileri (petro-kimya sanayi) şunlardır. Orta Anadolu (Kırıkkale), Aliağa 

(İzmir), Ataş (Mersin), İpraş (İzmit) ve Batman Rafinerisi

4. Doğal gaz:
Ülkemiz, doğal gaz yatakları bakımından zengin değildir.Sadece Trakya’da Hamitabat ve Güneydoğu Anadolu’da Mar-
din - Çamurlu sahasında üretim yapılmaktadır. Hamitabat’tan çıkarılan doğal gazdan aynı yerde elektrik enerjisi üretilir. 
Doğalgaz ihtiyacımızın önemli bir kısmı, Rusya Federasyonu ve İran’dan ithal edilmektedir.

UYARI : Termik santraller herhangi bir yakıtın yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi prensibiyle ça-

lışmaktadır. Yani petrol, doğalgaz, taşkömürü, linyit, fuel-oil ile çalışan santrallerin tamamı termik santraller 

grubuna girer. Ülkemizin pek çok yerinde doğalgaz çevrim santralleri bulunmaktadır.
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5. Su Gücü (Hidroelektrik enerjisi):

Suyun potansiyel enerjisinin kinetik (Hareket) enerjiye dönüştürülmesi ile hidroelektrik enerjisi elde edilir. Türkiye’de 

elektrik ihtiyacının %40’lık kısmı hidroelektrik santrallerden elde edilmektedir. Ülkemizin en büyük baraj alanı Atatürk 

Barajı’nın alanıdır. Ancak en fazla elektrik Keban Barajı’ndan ede edilir. Baraj setti yüksekliği bakımından en yüksek 

set Berke Barajı’nın setidir.

UYARI : Göller doğal barajlar olduklarından büyük enerji potansiyeline sahiptir. Bazı göllerimizin gideğen-
lerine hidroelektrik santralleri kurulmuştur. Bunlar; Hazar, Çıldır, Tortum ve Kovada gölleridir.

 	Türkiye’de	hidroelektrik	potansiyeli	en	düşük	olan	bölgeler	Marmara ve Ege Bölgeleri’dir.	Bunun	

nedeni	yükselti	ve	akarsuların	yatak	eğimidir.

6. Rüzgâr Gücü:

Türkiye’de rüzgar enerjisi Gökçedağ Rüzgâr Enerjisi Santrali (Osmaniye), Aksa Enerji Çanakkale Ayres, Aksa Enerji 

Balıkesir Şamlı, Hatay Sebenoba, Manisa Karakurt, Çanakkale, Bozcaada, Bandırma, Çeşme’deki santrallerden üre-

tilmektedir.

7. Jeotermal Enerji:

Jeotermal enerji, faylar boyunca yer altına sızan suların mağma ile temas ettikten sonra ısınarak yükselmesi ile elde edi-

lir. Türkiye jeolojik bakımdan genç bir ülke olduğu için büyük jeotermal enerji potansiyeline sahiptir. Özellikle Ege Böl-

gesi’ndeki Germencik (Aydın), Balçova (İzmir), Sandıklı (Afyon) ve Sarayköy (Denizli) civarında sıcak su kaynakları 

bulunmaktadır. Ülkemizde yalnızca Denizli Sarayköy’de Jeotermal enerji santrali bulunmaktadır. Jeotermal sıcak su 

kaynakları hamam ve seralarda kullanılmaktadır. Termal enerji kaynaklarının en fazla olduğu yer Ege illeridir.

8. Nükleer Enerji:

Uranyum, Toryum gibi radyoaktif mineraller, nükleer enerji üretiminde kullanılır. Ülkemizde Aydın, Uşak, Manisa, Ça-

nakkale ve Yozgat yörelerinde uranyum, Eskişehir çevresinde toryum yatakları tespit edilmiştir. Türkiye’de nükleer 

enerji üretimi yapılmamaktadır. Mersin-Akkuyu’da yapılması düşünülen nükleer santral kamuoyunun baskısı nedeniyle 

durdurulmuştur. Ancak Sinop’ta bir santral kurulması amacıyla çalışmalar sürmektedir.

9. Güneş Enerjisi:

Ülkemiz Güneş enerjisi potansiyeli yüksek bir ülke olmasına rağmen bu tür enerjiden yararlanmamaktadır. Yalnızca 

güney illerimizde su ısıtma sistemleri ile seracılıkta bu tip enerjiden yararlanılmaktadır.
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Türkiye’de Enerji Kaynakları ve İşlenme Tesisleri

SANAYİ
Hammaddenin	enerji	kullanılarak	mamul	ve	yarı	mamul	duruma	getirilmesi	faaliyetlerine	sanayi ya da endüstri	denir.

Sanayinin Kurulması İçin Gerekli Koşullar
1. Hammadde
Bir sanayi tesisinin kurulması için en gerekli faktör hammaddedir. Ülkemiz hammadde bakımından sıkıntısı olmayan 
bir ülkedir.

2. Sermaye
Sanayi tesisleri büyük parasal yatırımlarla oluşturulmaktadır. Bu nedenle sanayi tesislerinin kurulmasında en çok ser-
maye sıkıntısı çekilmektedir. Son yıllarda yabancı sermayenin önündeki tüm engeller kaldırılarak ülkemizde yabancı 
sermayenin tesisler kurmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

3. Enerji
Sanayi kurulumunda enerji büyük önem taşır. Ancak tek başına önem taşımaz. Ülkemizde en fazla elektrik enerjisi 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde üretilmektedir. Fakat sanayi bu bölgede gelişmemiştir.
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4. İş Gücü ve Teknik Eleman
Ülkemizde sanayi tesislerinin kuruluş aşamasında en az sorun yaşanan faktör personel ve teknik elemandır.

5. Ulaşım
Sanayinin gelişmesi için en gerekli faktörlerden biri de ulaşımdır. Ulaşımın gelişmediği bölgelerde sanayi de büyük öl-
çüde gelişmemiştir. Örneğin Marmara’da ulaşım koşulları çok uygun olduğundan sanayi oldukça gelişmiş, ancak Doğu 
Anadolu illeri olumsuz koşullar nedeniyle gelişmemiştir.

6. Pazar
Sanayi tesislerinin kurulmasında diğer etkenlerin yanında nüfusun kalabalık olduğu, tüketimin fazla olduğu sahalar ter-
cih edilmektedir.

7. Yüzey Şekilleri

Dağlık ve engebeli yerlerde sanayinin kurulması zordur.

Türkiye’deki Sanayi Kolları 
1. Gıda Sanayi
Hammaddesi tarımsal ve hayvansal ürünlerden oluşan sanayi dalıdır. Özellikle büyük şehirlerin çevresinde yoğunlaş-
mıştır (Tüketim).

Şeker fabrikaları: İlk defa 1926 yılında Alpullu ve Uşak şeker fabrikaları kurulmuştur. Şekerpancarı kıyı kesimler hariç 
her yerde yetişir. Hemen işlenmesi gerektiğinden fabrikaları üretim alanları yakınında kurulmuştur. Ülkemizde 40’a yakın 
şeker fabrikası bulunmaktadır.

Çay fabrikaları: Trabzon - Rize arasındaki bölge

Un fabrikaları: Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz kıyıları dışında her yerde bulunmaktadır.

Makarna ve bisküvi fabrikaları daha çok Konya-Karaman-Ankara’da yoğunlaşmıştır.

Zeytin yağı fabrikaları: Özellikle Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Aydın, İzmir çevresinde yoğunlaşmıştır.

Ayçiçek yağı fabrikaları: Trakya’da yoğun olmakla birlikte, İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da görülür. Soya 
ve mısırdan ise Akdeniz illerinde yağ elde edilir.

UYARI : Yağ	sanayinin	geliştiği	bölgelerde	sabun	sanayisi	de	gelişmiştir.

Tütün fabrikaları: İstanbul, İzmir, Samsun, Tokat, Malatya, Adana ve Bitlis

İçki ve şarap fabrikaları: İstanbul, Yozgat, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Ankara, Kırşehir, Gaziantep, Elazığ 

Konserve ve salça fabrikaları: Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nin kıyı kesimlerinde

2. Dokuma, Tekstil ve Deri Sanayi
Dokuma	ve	hazır	giyim(tekstil),	Türkiye’de	en	gelişmiş	ve	üretimin	önemli	bir	kısmının	ihraç	edildiği	bir	sanayi	koludur.

Pamuk ipliği ve pamuklu dokuma: Adana,	Antalya,	K.	Maraş,	Tarsus,	Nazilli,	Denizli,	Manisa	ve	İzmir

Yün ipliği ve yünlü kumaş: Hereke

Suni ipek ve kumaş: İstanbul ve Bursa
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Doğal ipek ve kumaş: Gemlik ve Bursa

Hazır giyim sanayi: İstanbul, Bursa ve İzmir

Halıcılık: Isparta, Uşak, Gördes, Hereke ve Kayseri

Deri ve kösele işleme: İstanbul, İzmir, Bolu, Gerede ve Uşak

3. Maden Sanayi (Metalurji Sanayi)
Demir - çelik fabrikaları: Karabük, Ereğli, İskenderun, Kırıkkale 

Alüminyum: Seydişehir’de bulunmaktadır.

Bakır işleme fabrikaları: Samsun ve Artvin (Murgul)

Kurşun ve çinko fabrikaları: Elazığ ve Kayseri

Krom işleme fabrikaları: Menteşe Yöresi’ndeki krom madeni Antalya’da, Elazığ ve çevresindeki kromlar da Gule-
man’daki fabrikalarda işlenmektedir.

4. Makine Sanayi
Otomotiv sanayi: Bursa,	İstanbul,	İzmir,	İzmit,	Adapazarı,	Konya,	Adana	

Lokomotif-Vagon: Eskişehir,	Adapazarı,	Sivas

Uçak: Ankara	–	Mürted,	Eskişehir

Tersane: İstanbul,	Tuzla,	Pendik,	Gölcük	ve	İzmir

5. Kimya Sanayi
Petrokimya: Batman (Batman), İzmit (Tüpraş), Mersin (Ataş), İzmir (Aliağa), Kırıkkale (Orta Anadolu) 
Petrol rafineri İlaç fabrikaları: İstanbul, İzmir, Ankara, Adapazarı
Lâstik fabrikaları: İzmit, Adapazarı ve Kırşehir
Gübre fabrikaları: Mersin, Bandırma, Elazığ, Kütahya, Tekirdağ ve İskenderun

6. Orman Ürünleri Sanayi
Kereste fabrikaları: Düzce, Bartın, Ayancık, Rize, Ordu, Ardeşen, Burdur, Antalya ve Isparta’da bulunur. 
Mobilya Sanayi: Ankara, Adapazarı, Bolu, İnegöl, İstanbul, İzmir ve Kayseri
Kâğıt fabrikaları: İzmit (Seka) kapatıldı, Balıkesir, Giresun (Aksu), Zonguldak (Çaycuma), Kastamonu (Taşköprü), Mer-
sin (Taşucu), Muğla (Dalaman), Afyon (Çay)

UYARI : Doğu	Karadeniz’de	ormanlar	daha	gür	ve	geniş	alan	kaplamasına	rağmen,	ormana	dayalı	sanayi	

Batı	Karadeniz’de	gelişmiştir.	Bunun	nedeni	ulaşım	ve	pazarlama	olanaklarının	Doğu	Karadeniz’de	geliş-

memiş	olmasıdır.

7. Çimento, Cam, Seramik Sanayi
Çimento fabrikaları: Türkiye’nin her bölgesine dağılmıştır. İstanbul, İzmit, Adana, İzmir, Elazığ, Mersin, Yozgat, Denizli, 
Adıyaman, Ordu

Cam fabrikaları: İstanbul, Denizli, Mersin, Kırklareli ve Sinop

Seramik fabrikaları: Çanakkale, Bilecik, Kütahya, İstanbul ve İzmir
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Türkiye’de Sanayi Tesisleri ve Kurulduğu Bölgeler 
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ULAŞIM
İnsanların, sanayi ürünlerinin, hammaddelerin ve haberlerin bir yerden başka bir yere nakledilmesine ulaşım denir. Ula-
şım koşulları büyük ölçüde doğal faktörlere bağlıdır. Ulaşım çeşitleri şunlardır. Kara yolu, demir yolu, deniz Yolu, hava 
yolu ve boru hattı ulaşımıdır.

1. Kara Yolları
Ülkemizde en yaygın ulaşım sistemidir. Yolcu ve yük taşımacılığının büyük bölümü karayollarında gerçekleştirilir. Kara 
yollarımız yeryüzü şekillerine bağlı olarak Doğu-Batı doğrultusunda uzanmaktadır. Kuzey-güney yönlü ulaşım ge-
çitler aracılığıyla yapılır.En işlek kara yollarımız Edirne-İstanbul-Ankara-İzmir-Adana arasındadır. Dağlık ve yüksek 
bölgelerde yol yapım maliyetleri fazla (Doğu Anadolu-Karadeniz-Akdeniz), alçak ve düzlük alanlarda maliyet düşüktür 
(Marmara-İç Anadolu-Ege-G.Doğu Anadolu).

UYARI : Türkiye’de ulaşımın büyük ölçüde karayollarına bağlı olması önemli sorunlardan biridir. Yol mali-
yetlerinin çok yüksek olması, trafik kazaları, sürekli ortaya çıkan doğal afetler ile petroldeki dışa bağımlılık 
bu ulaşım türünün olumsuz yönleridir.

Türkiye’de ulaşımın büyük ölçüde karayollarına bağlı olması önemli sorunlardan biridir. Yol maliyetlerinin çok yüksek ol-
ması, trafik kazaları, sürekli ortaya çıkan doğal afetler ile petroldeki dışa bağımlılık bu ulaşım türünün olumsuz yönleridir.

2. Demir Yolları
Karayollarına göre az gelişmiş ancak daha ucuz ve 
güvenilir bir ulaşım çeşididir. Türkiye’de İlk demir-
yolu hattı 1866 yılında İzmir - Aydın arasında ku-
rulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryoluna 
önem verilmiştir. Ancak, 1950’li yıllardan sonra, de-
miryolu yapımı durmuştur. Ülkemizde yalnızca 8200 
km uzunluğunda demiryolu ağı vardır. Gelişmiş ül-
kelerde bu ağ yüz binlerce kilometredir. Ülkemizde 
Karadeniz (Samsun-Karabük hariç)-Akdeniz (Ada-
na-Mersin hariç)-Menteşe Yöresi-Hatay’a demiryolu 
ulaşmamıştır.
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UYARI : 	Türkiye’de	son	yıllarda	başlayan	“hızlı	 tren”	kısa	sürede	yaygınlaşma	eğilimindedir.	 İlk	olarak	
Ankara	–	Eskişehir	seferlerine	başlayan	hızlı	tren	daha	sonra	Konya	–	İstanbul	seferine	başlamıştır.	İzmir	
ve	Sivas	inşa	çalışmaları	sürmektedir.

3. Deniz Yolları

Türkiye’de Başlıca Liman ve Marinalar

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına rağmen, denizcilik en az gelişmiş ulaşım türüdür. Deniz yolları hem 
ucuz hem de güvenilirdir. Ülkemizde bölgeler arası yolcu ve yük taşımacılığı gelişmemiştir. Yalnızca Marmara Denizi 
çevresindeki küçük limanlar yolcu taşımacılığında aktiftir. Son yıllarda özel sektörün girişimi ile yük taşımacılığında bir 
nebze gelişme yaşanmıştır.

UYARI : 	Hinterland:	Bir	limanın	iç	kesimlerle	olan	bağlantısına	hinterland	veya	ard	bölge	denir.	Karadeniz	
limanlarının	hinterlandı	dar,	Ege	limanlarının	ise	geniştir.

4. Hava Yolları
Ülkemizde az gelişmiş ulaşım türlerinden biridir. Bunun nedeni ileri teknoloji ve yüksek maliyettir. Önemli hava alan-
larımız İstanbul (Atatürk), Ankara (Esenboğa), İzmir (A. Menderes), Antalya’dır. Ayrıca iç hat seferleri yapılan Adana, 
Dalaman, Bodrum, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Elazığ, Van, Samsun, Trabzon gibi, 25 ayrı il merkezinde hava alanı 
bulunmaktadır.

5. Boru Hattı Ulaşımı

Doğal Gaz ve Petrol Boru Hatları

Sıvı yakıtların boru hatları aracılığıyla bölgeler arasında taşınması olayına boru hattı ulaşımı denir. Ülkemizde Ortadoğu 
ülkelerinden gelen boru hatlarının yanı sıra Rusya ve Azerbaycan üzerinden gelen petrol nakil hatları da bulunmakta-
dır. Bakü-Ceyhan boru hattının tamamlanmasına çalışılmaktadır. Mavi Akım doğalgaz hattı ise Rusya-Türkiye ve 
İtalya’dan oluşturulan bir konsorsiyum tarafından yapılmaya başlanmış, Karadeniz’in altından geçerek Samsun’a 
ulaşan bölüm 2006’da hizmete açılmıştır.
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TİCARET

Üretilen mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına ticaret denir. İç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. 

1. İç Ticaret

 Ülke	sınırları	içinde	gerçekleştirilen	ticarete iç ticaret denir.	Türkiye’de	ticaret	oldukça	canlıdır.

 Ticaretin gelişmesini etkileyen faktörler şunlardır.
 	Sanayi	kuruluşlarının	dengesiz	dağılımı
 	Bölgeler	arasında	yetişen	tarım	ürünlerinin	farklı	olması
 	Nüfusun	dengesiz	dağılımı
 	Ülkemizin	önemli	ticaret	merkezleri	şunlardır;	İstanbul,	Bursa,	İzmit,	İzmir,	Denizli,	Adana,	Gaziantep,	Diyarbakır,		

	 	Ankara,	Konya,	Kayseri,	Samsun,	Trabzon,	Erzurum	ve	Malatya.

2. Dış Ticaret

Bir ülkenin başka ülkelerle yaptığı alışverişe dış ticaret denir. Dış ticaret miktarına dış ticaret hacmi denir. Türkiye’de, 
dış ticaret hacmi giderek artmaktadır. Dışarıdan mal alımına ithalat, mal satımına ihracat denir. Türkiye sürekli dış 
ticaret açığı veren bir ülkedir. Yani dış alımı, dış satımından fazladır. Geçmişte yanlıca tarım ürünleri ihraç eden bir ülke 
olan Türkiye, son yıllarda giderek sanayi ürünleri ihraç etmeye başlamıştır.

Başlıca İhraç Ürünlerimiz
 	Tarım	ürünleri	(Pamuk,	fındık,	tütün,	baklagiller,	kuru	ve	yaş	meyveler)
 	Dokuma	ve	tekstil	ürünleri
 	Hayvan	ve	hayvansal	ürünler	(Deri,	yumurta,	yün,	tiftik)
 	Bitkisel	yağlar
 	Bazı	dayanıklı	tüketim	malları	(Televizyon,	buzdolabı,	vs.)
 	İpekli	dokuma	ve	giyim	eşyaları
 	Mobilya,	çimento,	cam	ve	seramik	ürünleri
 	Madenler	(krom,	bakır,	cıva,	demir,	bor,	tuz)

Başlıca İthal Ürünlerimiz
 	Fabrika	kurmaya	yarayan	aletler
 	İlaç	ve	kimyasal	maddeler
 	Motorlu	araçlar
 	Optik	araçlar
  Ham petrol
 	Elektronik	araçlar
 	Silah
 	Tropikal	tarım	ürünleri	(muz,	kahve,	hurma,	pirinç)

Dış ticaretimizde önemli ülkeler

Almanya (1. sıradadır), ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Japonya, İran, Suudi Arabistan ve son yıllarda 
Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Orta Asya ülkeleri (Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan)
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TURİZM

Bir kişinin iş yapmak amacının dışında, bir yerden bir yere 24 saatten fazla süre ile giderek, gittiği yerde mal ve hizmet-
lerden kullanmasına turizm, bu işi yapan kişiye de turist denir. Eğer kişi kendi ülkesi içinde bir yerden başka bir yere 
gidiyorsa iç turizm, ülke dışına gidiyorsa dış turizm faaliyeti yapmış olur.

Turizm faaliyetleri genellikle, sağlık (kaplıca), doğal güzellikler, spor, deniz, tarih, ticaret merkezleri, dinsel mekanları 
görmek amacıyla yapılır.

Türkiye’de turizmi etkileyen faktörler
 Turistik	 tesislerin	 kurulması	 ve	 işletilmesinin	 tamamen	
sermaye	koşullarına	dayanması

 Sezonluk	getirisinin	bulunması
 Çok	sayıda	ucuz	insan	gücüne	ihtiyaç	duyulması
 Yoğun	tanıtım	faaliyetine	ihtiyaç	duyulması
 Deniz	turizmine	ve	kış	turizmine	elverişli	iklim	koşulları	
 Doğal	ve	tarihi	zenginliklerin	bulunması
 Turizm	alt	yapısının	(ulaşım,	tanıtım,	konaklama)	yeter-
sizliği

Türkiye’nin turistik değerini arttıran faktörler
 	Yazların	sıcak	ve	uzun	geçmesi
 	Deniz	suyu	sıcaklığının	yeterli	olması	(Karadeniz	kıyıları	
hariç)

 	Zengin	bitki	toplulukları
 Yeryüzü	şekillerinin	çeşitliliği	(mağara,	peribacası,	traver-
ten)

 Tarihi	değerlerin	zenginliği(İlkçağ,Bizans,Selçuklu,	Osmanlı	
dönemi	eserleri)

 	Çok	sayıda	kaplıca	ve	içmecenin	bulunması
 	Henüz	bozulmamış	doğal	alanlara	sahip	olmasıdır.
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Ülkemize en fazla turist İngiltere’den gelmektedir. Bu ülkeyi Almanya, Fransa ve diğer batı Avrupa ülkeleri takip eder. 
Ülkemize 2003 yılında 13,5 milyon turist gelmiş, 8,5 milyar dolar gelir elde edilmiştir. 2005 yılında Türkiye turizm 
patlaması yapmış 20 milyonun üzerinde insan ülkemizi ziyaret etmiştir. Ancak ülkemiz henüz kitle turizmi yapmakta 
olduğundan turizm gelirleri istenilen düzeyde değildir. En fazla turizm gelirini Marmara Bölgesi elde etmektedir. 
Ege ikinci sırada Akdeniz ise üçüncü sıradadır. Ülkemizin ekonomisi büyük ölçüde turizme dayanan tek yöresi 
Antalya  ilidir.
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1. Türkiye tarım alanlarında en fazla yaşanan 
problem aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Toprak	bakımı
B)	 Sulama
C)	 Gübreleme
D)	 Zirai	Mücadele
E)	 Tohum	Islahı

2. 

I

II
III

VIV

 Türkiye haritası üzerinde gösterilen merkezler-
den hangisinde, tarımda sulama problemi ya-
şanmaz?

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

3. Türkiye’de tarımda sulamanın yayınlaşması 
ile aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşeceği 
söylenemez?

A)	 Yılda	birden	çok	kez	ürün	alan	araziler	artar.
B)	 Buğday,	 arpa	 ve	 çavdar	 gibi	 ürünlerin	 üretim	

alanı	artar.
C)	 Üretimdeki	dalgalanmalar	ortadan	kalkar.
D)	 Sanayi	bitkilerinin	üretim	alanı	artar.
E)	 Verim	artacağından	çiftçinin	geliri	artar.

4.  Manisa’da	 70.000	 traktör	 bulunmasına	 karşın,	
Rize’de	40	traktör	vardır.	

 Bu durumun ortaya çıkmasında; 
I.	 Engebe
II.	 Çiftçinin	gelir	durumu
III.	 Üretilen	ürünlerin	farklı	olması

IV.	 Traktör	fiyatlarının	etkili	olması	
 verilen durumlardan hangileri etkili olmaktadır?

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

	 						D)	I	ve	III	 	 							E)	II	ve	IV

5.  Türkiye’de	tarımda	makine	kullanımı	önemli	ölçüde	
artmış	olmasına	rağmen,	hala	makineli	tarıma	ge-
çilmemiş	yerler	vardır.	

 Bu durumun sebepleri arasında; 
I.	 Bazı	yerlerde	engebenin	fazla	olması
II.	 Makine	fiyatlarının	çiftçinin	alım	gücünün	üze-

rinde	olması
III.	 Tarım	işletmelerinin	çok	büyük	olması	

 yukarıda verilenlerden hangileri vardır?

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

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

6.   İnsantif (modern) tarım metodunu uygulayan 
bir çiftçi, aşağıdaki tarım metotlarından hangi-
sin yapıyor olamaz?

A)	 Gübreleme
B)	 Tohum	Islahı
C)	 Sulama
D)	 Nadas
E)	 Makine	Kullanımı	
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10. Aşağıda verilen yerlerden hangisi, Marmara 
Denizi çevresinin tarım arazileri arasında yer 
almaz?

A)	 Karacabey	Ovası
B)	 Silifke	Ovası
C)	 Yenişehir	Ovası
D)	 Adapazarı	Ovası
E)	 Bursa	Ovası	

11. Türkiye buğday üretiminde 
	I.	 Kırklareli
II.	 Muğla
III.	 Ankara
IV.	 Adana	

 verilen illerden hangileri ilk üç içinde yer al-
maz?

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

12. Türkiye’de buğday üretiminin yıllar arasında 
büyük dalgalanmalar görülmesinin temel nede-
ni aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Modern	tarım	metodları	uygulanması
B)	 Buğdayın	fizyolojik	özellikleri	
C)	 Konya’nın	üritimde	büyük	pay	sahibi	olması
D)	 Üretimin	iklime	bağımlı	olması
E)	 Sanayide	hammadde	olarak	kullanılması	

13. Türkiye’de arpa üretiminde aşağıda verilen iller-
den hangisinin büyük pay sahibi olduğu söyle-
nemez?

A)	 Muş
B)	 Eskişehir
C)	 Afyon
D)	 Aksaray
E)	 Ankara	

7.  

I

II
III

V

 Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerden 
hangisinde tarımda nadas yöntemi hiç bir za-
man kullanılmaz?

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

8. Türkiye topraklarından istenilen ölçüde yararla-
nılamamasında; 
	I.	 Engebe
II.	 Kurak	–	Yarı	kurak	iklimlerin	etkili	olması
III.	 Devletin	tarımı	yeterince	desteklemesi
IV.	 Nadas	alanlarının	az	olması	
gibi etkenlerden hangileri etkili olmaktadır?

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

8. Türkiye’nin doğusunda ve Karadeniz sahil kuşa-
ğında tarım alanlarının az olmasında, 
	I.	 Engebe
II.	 Makineli	tarımın	az	tercih	edilmesi	
III.	 Sulama	koşullarının	yetersiz	olması	
IV.	 Eğim	koşulları
gibi etkenlerden hangileri etkili olmaktadır?

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III
C)	III	ve	IV		 	 D)	II	ve	IV	 	 									

	 									E)		I	ve	IV
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1. Tütün	üretiminin	%50	den	fazlası	beş	ilimizde	ger-
çekleştirilir.

 Aşağıda verilenlerden hangisi bu illerimiz ara-
sında yer almaz?

A)	 Manisa	 	 B)		İzmir
C)	 Denizli		 	 D)			Muğla
	 	 	 E)	Konya	

  

2. Hangi tarım ürününün %80’ı Aydın ve İzmir çev-
resinde yetiştirilir? 

A)	 Haşhaş	 	 B)		Tütün
C)	 İncir	 	 	 D)		Zeytin
	 	 										E)	Susam

3. Dünya’da	 ilk	 üretilen	 yerin,	 Hititlerden	 kalma	 bir	
kaya	kabartması	nedeniyle	Anadolu	olduğu	düşü-
nülmektedir.	Bu	tarım	ürünü	Karadeniz	kıyı	kuşağı	
da	dahil	her	yerde	yetişebilmektedir.

 Yukarıda anlatılan tarım ürünü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)	 Üzüm	 	 	 B)		İncir
C)		Elma	 	 	 D)		Muz
	 	 										E)	Kayısı	

4. Türkiye’de	 tütün	 üretimi	 2006	 yılında	 100.000	 to-
nun	altına		düşmüştür.	

 Bu durumu ortaya çıkmasında; 
I.	 Zirai	ilaçlamanın	yetersiz	kalması
II.	 Toplumda	sigara	karşıtı	bilinçlenmenin	artması
III.	 Sigara	tüketiminin	azalması
IV.	 Sulama	koşullarının	geliştirilememesi	
gibi faktörlerden hangileri etkili olmaktadır?

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

5. Türkiye’de	pamuk	üretimi	uzun	yıllar	boyunca	Ay-
dın	ve	İzmir	illerinde	gerçekleştirilmiştir.	

 Günümüzde ise; 
	 I.	 Antalya
	 II.	 Mersin
	 III.	 Şanlıurfa
	 IV.	 Diyarbakır
 yukarıda verilen illerden hangilerinde gerçek-

leştirilemktedir?

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

6. Türkiye’de şeker üretimi, 
	 I.	 Konya
	 II.	 Afyon
	 III.	 Uşak
	 IV.	 Tekirdağ	(Alpullu)

 yukarıda verilenlerden hangilerinde açılan fab-
rikaların üretime girmesiyle başlamıştır? 

A)	Yalnız	I	 	 	 B)	I	ve	II
C)	II	ve	III	 	 	 D)	Yalnız	III
	 	 							E)	III	ve	IV

7. I.	 Tütün
	 II.	 Pamuk
	 III.	 Şeker	pancarı
	 IV.	 Çay
 Türkiye’de üretimi sağlanan yukarıdaki tarım 

ürünlerinden hangileri, benzer iklim ve toprak 
koşullarını arzuladığından aynı yerlerde yetişti-
rilirler?

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III
C)	III	ve	IV		 	 D)	I	ve	III
	 	 							E)	II	ve	IV
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12. Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden hangisi-
nin üretiminde, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Ba-
lıkesir ve Bursa en başta yer alır?

A)	 Ayçiçeği	 	 B)		Zeytin
C)	 Mısır	 	 	 D)		Pamuk
	 	 								E)	Tütün

13.	 I.	 Zeytin
	 II.	 Kenevir
	 III.	 Pamuk
	 IV.	 Ayçiçeği
 Türkiye’de üretimi yapılan yukarıdaki tarım 

ürünlerinden hangileri hem yağ sanayinde hem 
yem sanayinde büyük önem taşır?

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

14. Türkiye yerfıstığı üretiminde; 
	 I.	 Adana
	 II.	 Osmaniye
	 III.	 Hatay
	 IV.	 Samsun
	 V.	 Adapazarı
 yukarıda verilen illerden hangileri büyük paya 

sahip değildir?

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

15. Türkiye’deki fındık üretiminde aşağıda verilen 
ilerden hangisi pay sahibi  değildir?

A)	 Zonguldak	 	 B)		Tekirdağ
C)	 Ordu	 	 	 D)			Rize
	 			 							E)		Giresun

8. Türkiye’de çay üretiminin %50’den fazlası, aşa-
ğıdaki verilen illerden hangisinde gerçekleştiri-
lir?

A)	 Samsun	 	 B)		Rize
C)	 Ordu	 	 	 D)		Giresun
	 	 								E)		Trabzon	
 

9. Olgunlaşma döneminde yağış istemeyen, ilaç 
ve uyuşturucu imalatında kullanıldığı için dev-
let kontrolü altında üretilen tarım ürünü aşağı-
dakilerden hangisidir?

 
A)	 Ayçiçeği	 	 B)		Keten
C)	 Pamuk		 	 D)		Haşhaş
	 	 									E)	Zeytin	

10. Aşağıda verilen bitkilerinden hangisi, soğuğa 
karşı dayanıksız olduğundan yalnıza kıyı illerin-
de yetişir?

A)	 Ayçiçeği	 	 B)		Zeytin
C)	 Kenevir	 	 D)		Mısır
	 	 								E)	Susam

11. Zeytin	üretimi	iki	yılda	bir	önemli	ölçüde	azalır.	

 Bu durumun ortaya çıkmasnıda;  
I.	 Devlet	kontrolünde	olması

II.	 Alım	 piyasaları	 denetleme	 komisyonunun	 bu-
lunması

III.	 Zeytinin	bir	yıl	ürün	verip	bir	yıl	vermemesi
IV.	 Zeytinin	fizyolojik	dinlenme	ihtiyacı

 gibi etkenlerden hangileri etkili olmaktadır?

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III
C)	III	ve	IV		 	 D)	I	ve	III
	 	 							E)	II	ve	IV
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1. Türkiye’de hayvancılığın gelişmesi için aşağı-
dakilerden hangisinin yapılması gerekmez?

A)	 Hayvan	soylarının	iyileştirilmesi
B)	 Mera	ve	otlakların	koruması
C)	 Hayvancılık	üreticilerine	kredi	verilmesi
D)	 Suni	yem	üretimi	artırılmalı
E)	 Mera	hayvancılığı	yaygınlaştırılmalı	

2. Aşağıda verilen illerimizden hangisinde yaz 
yağışlarının fazla olması nedeniyle, büyükbaş 
mera hayvancılığı gelişmiştir?

A)	 Konya	 	 	 B)		Kars
C)	 Elazığ	 	 	 D)		Ankara
	 	 								E)		Karaman	

3. Türkiye’de modern hayvancılığın ve kümes ye-
tiştiriciliğinin Bolu, Adapazarı, Bursa, Tekirdağ 
gibi merkezlerde gelişmesi aşağıdakilerden 
hangisi ile alakalıdır?

A)	 Devletin	buralara	yatırım	yapmayı	özendirmesi
B)	 Tüketim	merkezlerine	yakın	olması
C)	 Hayvancılığın	gelenek	olarak	yerleşmiş	olması
D)	 Hayvansal	ürünlerin	nakliyesinin	rahat	olması-

nın	
E)	 Avrupa’ya	 ihraç	edilen	ürünlerin	burada	üretil-

mesinin 

4. Türkiye’nin iç kesimlerinde küçükbaş hayvancı-
lığın gelişmiş olmasında;
I.	 Karasal	iklimkoşullarının	görülmesi
II.	 Bitki	örtüsünü	bozkır	olan	meraların	geniş	yer	

tutması
III.	 Hayvan	soylarının	ıslah	edilmesi
IV.	 Yaz	yağışları	yaşanması	

 gibi etkenlerden hangileri etkili olmaktadır?

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

5. Türkiye’de büyük şehirler çevresinde büyükbaş 
ahır hayvancılığı ve kümes hayvancılığının ge-
lişmiş olması; 

 I.	 yatırım
	 II.	 nüfus
	 III.	 tüketim
	 IV.	 teşvik
 gibi olgulardan hangilerinin fazla olmasının so-

nucudur?

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

6. Bir metropolün çevresinde ,
	 I.	 Ahır	hayvancılığı
	 II.	 Kümes	hayvancılığı
	 III.	 Mera	Hayvancılığı
	 IV.	 Balıkçılık
 gibi faaliyetlerden hangilerinin öncelikle geliş-

mesi beklenir?

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



134

ÜSSÜ Yayınevi

Ü
S
S
Ü

11. Türkiye’de ipek böcekciliği yapılan merkezlere 
aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?

 
A)	 Bursa
B)	 Diyarbakır
C)	 İzmir
D)	 Balıkesir
E)	 Bilecik

12. Türkiye’de ormanların korunması amacıyla ya-
pılacak faaliyetlerden hangisinin olumlu sonuç 
vermesi beklenemez?

A)	 Orman	yangınlarının	önlenmesi
B)	 Orman	köylüsünün	orman	ile	ilgili	faaliyetlerinin	

önü	açılmalı
C)	 Orman	 yangınlarına	 acil	 müdahale	 için	 yollar	

açılmalı
D)	 Kaçak	kesimler	önlenmesi
E)	 Yakacak	olarak	odun	kullanımı	azaltılmalı	

13. Türkiye’de	 orman	 arazilerinin	 %80’i	 kıyıya	 yakın	
yerlerde	toplanmıştır.

 Bu durumun ortaya çıkmasında; 

I.	 Nemlilik
II.	 İklim
III.	 Enlem
IV.	 Beşeri	faaliyetler
gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

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

14. Orman arazilerinde yer yer boşluklar bırakılma-
sının amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Yangın	çıkmasını	önlemek
B)	 Orman	hayvanları	için	yaşam	alanları	açmak
C)	 Orman	köylüsüne	tarım	alanı	açmak
D)	 Yangınların	yayılmasını	engellemek
E)	 Hayvan	otlatacak	arazi	temin	etmek

7. Türkiye’de arıcılık faaliyetlerinin, aşağıda veri-
len merkezlerden hangisinde en fazla geliştiği 
söylenebilir?

A)	 Rize	 	 	 B)			Kars
C)	 Afyon	 	 	 D)		Muğla
	 	 											E)	Aydın

8. Orman alanlarımızın korunması amacıyla yapı-
lacak faaliyetlerden; 
I.	 Ormanda	hayvan	otlatmanın	önlenmesi
II.	 Yakacak	 olarak	 ormandan	 odun	 alımı	 önlen-

meli
III.	 Köylüye	orman	dışında	geçim	kaynakları	gös-

terilmeli 
 hangileri köylünün iktisadi durumu ile ilgilidir?

A)	Yalnız	I	 	 B)	I	ve	II													C)	Yalnız	II
	 										D)	II	ve	III	 											E)	I,	II	ve	III

9. Türkiye’de kentlerde nüfusun hızlı bir şekilde 
artması, aşağıda verilen hayvancılık türlerinden 
hangisine olan ihtiyacı en fazla arttırmaktadır?

A)	 Kümes	Hayvancılığı
B)	 Arıcılık
C)	 Balıkçılık
D)	 Mera	hayvancılığı
E)	 İpek	Böcekçiliği

10. Balıkçılığın Türkiye’de geliştirilebilmesi için 
aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması 
olumlu sonuç vermez?

A)	 Açık	deniz	avcılığı	yapılmalıdır.
B)	 Kıyı	kirlenmesinin	önüne	geçilmelidir.
C)	 Depolama	ve	nakliye	koşulları	geliştirilmelidir.
D)	 Kültür	balıkçılığı	geliştirilmelidir.
E)	 Trolle	avlanma	serbest	bırakılmalıdır.
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1. Türkiye’de madenciliğin gelişmesi amacıyla; 
 I.	 Fiskobirlik
	 II.	 MTA
	 III.	 ETİBANK
	 IV.	 Pankobirlik
 gibi kuruluşlardan hangileri kurulmuştur?

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

2. “Yozgat’da	bir	maden	 ile	 	 ilgili	 araştırmalar	yapan	
bir	gurup		bilim	insanı,	
I.	 Rezervin	yeterli	olduğunu	
II.	 Kaya	içindeki	töner	oranının	düşük	olduğunu	
III.	 Ulaşım	koşullarının	iyi	olduğunu	
IV.	 Madenin	oradaki	kullanım	alanının	sınırlı	oldu-

ğunu	
	 tespit	 ederek	 işletme	 açılması	 hakkında	 olumsuz	

fikir	bildiriyorlar.”
 Yukarıda verilen bilgi metninde bilim insanları 

madenin işletiminin olumsuz olabilmesi fikrine, 
hangi maddelerden dolayı varmışlardır? 

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

3. Türkiye’de Divriği, Hekimhan, Edremit’ten çıkarı-
lan yeraltı kaynağı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Bakır	 	 	 B)		Demir	
C)	 Krom	 	 	 D)		Mermer
	 	 								E)	Fosfat

4. –	 Madeni	eşya	üretiminde	kullanılır.
	 –	 Özellikle	çelik	üretiminde	kullanılır.

–	 Fethiye	Köyceğiz,	Fuleman	(Elazığ)	gibi	yerler-
den	çıkarılır.

–	 Antalya	ve	Elazığ’da	işletilir.
 Yukarıda hangi maden ile ilgili bilgiler verilmiş-

tir?

A)	 Boksit	 	 	 B)		Bor
C)	 Kükürt		 	 D)		Civa
	 	 										E)	Krom

5. Türkiye aşağıda verilen madenlerden hangisi-
nin rezervinde dünyada ilk sırada yer alır?

 A)	 Zımpara	Taşı
B)	 Mermer
C)	 Bor
D)	 Mermer
E)	 Fosfat

6. 

Samsun Murgul

Ergani

 Türkiye haritası üzerinde gösterilen merkezler-
den hangi yeraltı kaynağı çıkartılır? 

 A)	 Demir	 B)		Bakır
	 C)	 Krom	 D)	Fosfat
	 	 	 								E)		Mermer
 

7. 

Kütahya

Ağrı

Elazığ
Mardin

Afyon

 

 Türkiye haritası üzerinde gösterilen merkezler-
den hangi yeraltı kaynağı çıkartılır? 

 A)	 Çinko	 B)		Demir
	 C)	 Kurşun	 D)		Mermer
	 	 	 																		E)		Bor

8. Türkiye’de üretimi sağlanan;
 I.	 Lületaşı
	 II.	 Oltutaşı
	 III.	 Volfram
	 IV.	 Bor
 gibi madenlerden hangileri süs taşı olarak de-

ğerlendirilir?

 A)	 I	ve	II	 B)		II	ve	III
	 C)		III	ve	IV	 E)		I	ve	III
	 	 	 																E)	II	ve	IV

ÜTT
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13. Türkiye’de	bazı	göllerimizden	elektrik	enerjisi	üre-
tebilmektedir.

 I.	 Van	Gölü
	 II.	 Tortum	Gölü
	 III.	 Kovada	Gölü
	 IV.	 Eğirdir	Gölü
 Yukarıda verilen göllerde hangileri üstte açıkla-

nan duruma örnek gösterilebilir?

 A)	 I	ve	II	 B)		II	ve	III
	 C)		III	ve	IV	 E)		I	ve	III
	 	 	 																E)	II	ve	IV

14. Türkiye’de	hidroelektrik	üretiminin	en	az	gerçekleş-
tiği	iller,	Marmara	Denizi’nin	çevresinde	yer	alır.	

 Bu durumun ortaya çıkmasında; 
I.	 Akarsuların	düzensiz	rejime	sahip	olması
II.	 Eğim	değerlerinin	düşük	olması
III.	 Engebenin	az	olması
IV.	 Baraj	kurulacak	uygun	yerlerin	bulunmaması

 gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

 A)	 I	ve	II	 B)		II	ve	III
	 C)		III	ve	IV	 E)		I	ve	III
	 	 	 																E)	II	ve	IV

15. Türkiye’de ekonomik çıkarımının Trakya–Hami-
tabad ve Mardin – Çamurlu’da gerçekleştirilen 
yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 A)	 Lületaşı	 B)		Doğalgaz
	 C)	 Petrol	 D)		Linyit
	 	 																		E)	Petrol

16. Germencik, Balçova, Sandıklı ve Saraköy yer-
leşmelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden han-
gisidir?
A)	 Petrol	rafinerileri	bulunması
B)	 Linyit	çıkarım	merkezleri	olması
C)	 Önemli	jeotermal	enerji	potansiyeline	sahip	ol-

maları
D)	 Kaya	tuzu	potansiyelleri	bulunması
E)	 Gelecekte	 nükleer	 santral	 yapılmasının	 düşü-

nülmesi	

9. Türkiye’nin hızla artan nüfusu büyüyen kentleş-
me oranı ve endüstriyel gelişme hızı, 

 I.	 Taşkömürü
	 II.	 Linyit
	 III.	 Petrol
	 IV.	 Doğalgaz
 gibi yeraltı kaynaklarından hangilerine olan ihti-

yacı en fazla arttırmıştır?

 A)	 I	ve	II	 B)		II	ve	III
	 C)		III	ve	IV	 E)		I	ve	III
	 	 	 																E)	II	ve	IV

10. Türkiye’de aşağıda verilen yeraltı kaynakların-
dan hangisi Zonguldak ve çevresinden çıkarı-
lır?

 A)	 Linyit	 B)			Turba
	 C)	 Doğalgaz	 D)		Petrol
	 	 	 												E)	Taşkömürü
 

11. Aşağıda verilen illerimizden hangisinde petrol 
rafinerisi yer almaz?

 A)	 İstanbul	 B)			İzmit
	 C)	 İzmir	 D)		Batman
	 	 	 								E)		Kırıkkale	

12. Türkiye’de yer alan hidroelektrik santrellerin-
den, 
I.	 Baraj	alanı	en	büyük	olan	
II.	 En	fazla	elektrik	üretilen	
III.	 Baraj	setti	yüksekliği	en	fazla	olan	

 aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril-
miştir?

	 	 	 I																								II	 													III                  
A)	 Hirfanlı		 Kesikköprü	 Oymapınar
B)	 Karakaya	 Atatürk	 Hirfanlı
C)	 Kesikköprü	 Sarıyer	 Kepez
D)	 Suat	Uğurlu	 Hirfanlı	 Sarıyar
E)	 Atatürk		 Keban	 Berke
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1. Türkiye’nin en işlek kara yolları üzerinde, aşağı-
da verilen merkezlerden hangisi yer almaz?

A)	 Edirne		 	 B)	İstanbul
C)	 Ankara		 	 D)	Niğde
	 	 								E)		Adana	

2. Türkiye’de	 ulaşım	 sisteminin	 büyük	 oranda	 kara-
yollarına	bağlı	olması	önemli	bir	problemdir.	

 Bu durumun ortaya çıkmasında; 
I.	 Yol	yapım	maliyetlerinin	fazla	
II.	 Trafik	kaza	oranının	yüksek
III.	 Yolların	korunaklı	olması	nedeniyle	uzun	süre	

aynı	kalabilmesi
IV.	 Kullanılan	enerjinin	 iç	kaynaklardan	elde	edil-

mesi
 hangileri etkili olmamaktadır?

 A)	 I	ve	II	 B)		II	ve	III
	 C)		III	ve	IV	 E)		I	ve	III
	 	 	 																E)	II	ve	IV

3. 

2 1

4
53

 
 Türkiye haritası üzerinde gösterilen merkezler-

den hangilerine demiryolu ulaşımı vardır?

 A)	1	–	2	 B)	2	–	3
	 C)	3	–	4	 D)	4	–	5
	 	 	 																			E)	1	–	5

4. Son	yıllarda	Rusya	ve	Orta	doğu	ülkelerinden	boru	
hatları	 ile	 gelen	 hidrokarbon	 yakıtların	 Avrupa’ya	
nakli	büyük	önem	kazanmıştır.	

 Yukarıda anlatılan olay  aşağıda verilen illerden 
hangisi ön plana çıkmıştır?

A)	 Ankara		 	 B)		Adana
C)		Trabzon	 	 D)		İzmir
	 	 						E)	Antalya	

5. Türkiye’de iç ticaretin gelişmiş olmasında; 
I.	 Sanayi	kuruluşlarının	dengesiz	dağılması
II.	 Bölgeler	arasında	tarım	ürünlerinin	farklı	olma-

sı
III.	 Nüfusun	dengesiz	dağılımı	
yukarıda verilen faktörlerden hangileri etkilidir?

 A)	 Yalnız	I														B)		I	ve	II	 			C)	Yalnız	II
	 	 								D)		II	ve	III										E)	I,	II	ve	III

6. Türkiye’nin ihraç ürünleri değerlendirildiğinde, 
aşağıdakilerden hangisinin bunlar arasında yer 
aldığı söylenemez?

A)	 Dokuma	ürünleri
B)	 Bitkisel	yağlar
C)	 Kimyasal	maddeler
D)	 Dayanıklı	tüketim	malları
E)	 Madenler

7. Son	yıllarda	Türkiye	önemli	bir	gelişim	süreci	içine	
girmişse	de	bazı	 ürünleri	 hala	 yurtdışından	 temin	
etmektedir.

 Aşağıda verilenlerden hangisi, bu ürünler ara-
sında yer almaz?

A)	 Fabrika	kurmaya	yarayan	araçlar
B)	 Tropikal	tarım	ürünleri
C)	 Motorlu	araçlar
D)	 İpekli	dokuma	ve	giyim	araçları
E)	 Silah	

8. Türkiye’de turizmi etkileyen faktörlerden hangi-
si yanlış verilmiştir?

A)	 Türizm	 sürecinin	 tümüyle	 sermayeye	 dayan-
ması

B)	 Yıl	boyu	getirisi	olması
C)	 Çok	 sayıda	 ucuz	 insan	 gücüne	 ihtiyaç	 duyul-

ması
D)	 Tanıtım	faaliyetlerine	ihtiyaç	duyulması
E)	 Deniz	 turizmine	 ve	 kış	 turizmine	 uygun	 iklim	

koşulları	bulunması	

ÜTT
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13. Türkiye’de	turizm	altyapısı	yetersizdir.
 Turizm altyapısı kavram içinde; 
 I.	 Ulaşım
	 II.	 Tanıtım
	 III.	 Üretim
	 IV.	 Konaklama
 gibi kavramlardan hangileri yer almaz?

A)	Yalnız	I	 	 			B)	I	ve	II														C)	II	ve	III
	 	 D)		III	ve	IV	 E)		Yalnız	III

14. Kaplıca	ve	içmeceler	turistlerin	ziyaret	ettiği	yerler-
dir.

I
IV

VIIIII

 Üstte verilen bilgiye göre harita üzerinde gös-
terilen yerlerden hangisi, kaplıcalar nedeniyle 
turistlerin ilgisini çeken bir yer değildir?

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

15. Türkiye	son	yıllarda		turizm	bektorununu	en	büyük	
ülkelerinden	biri	haline	gelmiştir.	Ancak	Türkiye	tu-
rizmi	hala	bazı	konularda	sıkıntılar	yaşamaktadır.

 Türkiye’de turizm sektörü en çok aşağıdakiler-
den hangisinde eksiklik yaşamaktadır?

A)	 Pazarlama
B)	 Ulaşım
C)	 İletişim
D)	 Tanıtım
E)	 Üretim	

9. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin turis-
tik değerini arttıran faktörlerden biri değildir?

A)	 Zengin	bitki	toplulukları
B)	 Yerşekilleri	çeşitliliği
C)	 Tarihi	değerlerin	fazlalığı
D)	 Henüz	bozulmamış	doğal	ortamların	varlığı
E)	 Yazları	serin	ve	soğuk	geçmesi	

10. Aşağıda verilenlerden hangisi “Türkiye	 Turizm	
Stratejisi	 Kavramsal	 Eylem	Planı”	  çalışmasında 
yer alan bölgelerden biri değildir?

A)	 Roma	Hamamı
B)	 Frigya
C)	 Kapadokya
D)	 Urartu
E)	 Aprodisia

11. Türkiye’ye ziyarete gelen insanlar, en çok aşa-
ğıdaki merkezlerden hangisine gelmektedir?

A)	 Ankara		 	 B)	İstanbul
C)	 İzmir	 	 	 D)		Bursa
	 	 											E)	Antalya

12. Türkiye’de aşağıda verilen merkezlerden hangi-
sinin ekonomisi turizme dayanır?

A)	İstanbul		 	 B)		İzmir
C)	Antalya		 	 D)		Adana
	 	 									E)	İzmir
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1. Bir yerde  sanayi tesisi kurulacağı zaman, ön-
celikle aşağıda verilenlerden hangisi en fazla 
önemsenir?

A)	 Sermaye
B)	 Ulaşım
C)	 Enerji
D)	 Pazar
E)	 Hammadde

2. Üretilen	 maddenin,	 satılacak	 kişilerle	 ulaşımının	
kolay	olması	sanayinin	gelişmesinde	büyük	önem	
taşır.

 Aşağıda verilen yerlerden hangisinde yukarıda 
açıklanan faktör yetersiz olduğu için, sanayi hiç 
gelişmemiştir?

A)		Eskişehir	 	 B)		Erzurum
C)	 İzmit	 	 	 D)	Kırıkkale
	 	 									E)		Manisa

3.     

I

II

V

IVIII

 Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerden 
hangisinde büyük çaplı elektrik üretimi olması-
na rağmen, sanayi gelişememiştir?

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

4. I.	 Tekirdağ
	 II.	 Ankara
	 III.	 Elazığ
	 IV.	 Manisa
	 V.	 Antalya	
 Yukarıdaki merkezlerden hangisinde hem siga-

ra hem de alkollü içecek sanayisi gelişmemiş-
tir?

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

5. Yün ipliği, kumaş ve alıları ile bilinen marka şe-
hir aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Gemlik	 	 	 B)		Gölcük
C)	Erzurum	 	 D)		Hereke
	 	 									E)		Midyat

6. 

A

 Yukarıda verilen Türkiye haritası üzerinde gös-
terilen	 “A”	 bölgesinde, aşağıda verilen sanayi 
türlerinden hangisi en fazla gelişmiştir?

A)	Bakır	 	 	 B)		Lastik
C)	İlaç	 	 	 D)		Tersane
	 	 							E)		Otomotiv

7. Adana, Konya, Adapazarı, İzmir ve İstanbul’un 
en önemli ortak özelliği aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)	 Kağıt	fabrikaları	bulunması
B)	 Kişi	başına	düşen	gelirin	Türkiye	ortalamasın-

dan	az	olması
C)	 Doğurganlık	oranının	yüksek	olması
D)	 Otomotiv	üretimi	yapılması
E)	 Petro–Kimya	sanayisinin	bulunması

ÜTT
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12. Aşağıda verilen merkezlerden hangisi, mobilya 
sanayinin gelişmemiş olduğu yerlerden biri de-
ğildir?

A)	 Eskişehir
B)	 Ankara
C)	 Bolu
D)	 İnegöl
E)	 Kayseri	

13. Türkiye’de gelişmiş sanayi türlerinden bazıları 
ve bunların geliştiği merkezler ile ilgili olarak 
yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)	 Sigara	–	Samsun
B)	 Çanakkale	–	Alkollü	içecek
C)	 Vagon	–	Sivas
D)	 Bakır	–	Sinop
E)	 Otomobil	–	Adapazarı

14. Türkiye’de uçak sanayisi; 

 I.	 Adana

	 II.	 Adana

	 III.	 Eskişehir

	 IV.	 Ankara

 yukarıda verilen merkezlerden hangilerinde ge-
lişmiştir?

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

15. Çimento sanayisinin Türkiye’nin pek çok yerin-
de gelişebilmiş olması;

 I.	 Hammade

	 II.	 Sermaye

	 III.	 Pazarlama

	 IV.	 İş	gücü

 gibi faktörlerden hangilerinin etkisi ile gerçek-
leşmiştir?

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

8. Türkiye’de krom işletmeleri, 
I.	 Elazığ
II.	 Antalya
III.	 Hatay
IV.	 Artvin

 yukarıda verilen illerimizden hangilerinin sınır-
ları içinde yer alır?

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

9. Aşağıdaki	 haritada	Türkiye’de	 yer	 alan	 bazı	mer-
kezler	verilmiştir.

           

İzmir
Ankara

Adapazarı
İstanbul

 Yukarıdaki hiratada gösterilen merkezlerde ge-
lişmiş olan  sanayi türü aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)	Demir	–	Çelik	 	 B)		Vagon
C)	Lastik	 	 	 D)		Gübre

	 	 	 																			E)		İlaç

10. Türkiye’de konserve üretiminin kuzeybatı illeri-
mizde yoğunlaşması, aşağıdakilerden hangisi-
nin sonucudur?

A)	 Yatırım	maliyetinin	düşük	olmasının
B)	 Nüfusun	fazla	olmasının	
C)	 Fazla	geç	olmasının	
D)	 Enerji	temininin	kolay	olmasının	
E)	 Hammadde	temininin	fazla	olmasının

11. Hereke, Bünyan ve Siirt’in en önemli ortak özel-
liği aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Konserveliğin	gelişmiş	olması
B)	 Metelurji	sanayi	tesisleri	bulunması
C)	 Suni	gübre	sanayilerinin	gelişmiş	olması
D)	 Yünlü	dokuma	sanayilerinin	gelişmiş	olması
E)	 Büyük	enerji	santralleri	yer	alması	


