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1. Merkator'un 1568'de yaptığı ve kendi adıyla anılan basit bir izdü-
şüm yöntemidir. Genellikle dünya ve deniz haritalarında kullanı-
lır. Bu yöntemle yapılan haritalarda enlem ve boylamlar birbirini 
dik keser. Bu şekilde iki yerin birbirine göre yönleri gerçeğine uy-
gun gösterilmiş olur. Ancak büyüklükler Ekvator'dan uzaklaştıkça 
deformasyona uğrar. Kutup bölgeleri ise haritada hiç görünmez. 
Silindirik projeksiyonla çizilen haritalarda Kutuplara yakın bölge-
ler olduğundan daha büyük görünür. Örneğin Güney Amerika'nın 
sekizde biri kadar olan Grönland, Güney Amerika'dan daha bü-
yük görünür. Onun için kutup noktaları gösterilemez. Dolayısıyla 
kutba en yakın olan İngiltere'de bozulma daha fazladır.

Cevap A

2. Eş yükselti eğrisi, Münhani veya İzohips olarak da bilinir, bir ha-
ritada aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğridir.

Eş yükselti eğrilerinin amacı, üç boyutlu yeryüzü şekillerini iki 
boyutlu harita üzerinde temsil edebilmektir. Haritayı okuyan, bu 
eğrilere bakarak yeryüzündeki tepeleri, vadileri, ovaları, sırtları 
vs. gözünde canlandırabilir. Eş yükselti eğrilerinin okunması ha-
ritadaki diğer işaretlere kıyasla zordur ve eğitim gerektirir.

Eş yükselti eğrilerinin bulunduğu harita türüne “topografik harita” 
denir.

Eş yükselti eğrilerinin bazı özellikleri:

• Asla çatallanmaz. İç içe kapalı eğrilerdir.

• Kesişmezler (istisna: 90 derece eğimli bir uçurum).

• İki eş yükselti eğrisi arasındaki yükseklik sabittir.

• İzohipsler eşit yükselti aralıklarıyla çizilirler. Birbirini takip 
eden iki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkı (equidistans) 
haritanın tamamında aynıdır.

ÇÖZÜMLER
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• Eş yükselti eğrilerinin sık olması eğimin fazla olduğunu, 
seyrek olması eğimin az olduğunu gösterir.

• Eş yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkına "eş yükselti 
aralığı" denir.

 Buna göre soruda bir bölümü verilen topoğrafya haritasındaki 
alanın niteliğini anlayabilmek için en az iki farklı eş yükselti eğri-
sinin değeri verilmelidir.

Cevap D

3. Fön (Föhn) Rüzgârı: Bu rüzgâr yamaç boyunca yükselen hava 
kütlesinin bir dağı aşarak diğer yamaçta alçalmasıyla oluşur. Yük-
selen hava her 100 m’de 0,5°C soğur. Oysa dağın diğer yamacın-
da alçalmaya başlayınca her 100 m’de 1°C ısınır. Bunun nedeni 
kuru havanın alçalırken sürtünmenin de etkisiyle daha çok ısın-
masıdır. İşte bu hava akımına fön rüzgârı denir. En tipik biçimiy-
le İsviçre Alpleri’nin kuzey yamaçlarında etkili olan föhn rüzgârı 
Türkiye’de Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları’nda etkilidir.

Etkili olduğu yerlerde,

• Sıcaklığı ve buharlaşmayı artırır.

• Bitkilerin olgunlaşma ve hasat süresini kısaltır.

• Havanın nem açığını artırır.

• Yağış oluşumunu engeller.

• Kar erimelerine neden olur.

• Bağıl nemi azaltır.

• Havanın nem taşıma kapasitesini artırır.

Cevap C
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4. Küresel iklim değişimi üzerinde, yörünge eksantrisi durumu, ek-
liptik açısı değişimi, presesyon gerçekleşmesi ve güneş lekesi 
sayısının değişimi etkili olan doğal etmenlerdendir. Ancak ana-
lemma, dereceli bir ölçek şeklinde sekiz rakamı gösteren güneş 
saati anlamına gelir ve bir yıl süresince aynı noktadan çekilen 
fotoğrafların üst üste konulmasıyla elde edilen görüntüye denir. 
Bu açının değişimi küresel iklim değişimi üzerinde etkili olan do-
ğal etmenlerden biri değildir.

Cevap E

5. İlkbahar ve sonbahar aylarında Marmara kıyılarında deniz çekil-
melerinin temel sebebi Balkanlarda bir yüksek basınç alanının 
Güneydoğu Akdeniz'de ise alçak basınç alanının  oluşmasına 
bağlı olarak Marmara Denizi üzerinde oluşan kuvvetli basınç ve 
rüzgâr yükünün su yüzeyinde yükselti dengesizliğine yol açması-
dır. Bunun sonucunda deniz çekilmeleri yaşanır.

Cevap B

6. Kara ve denizlerin farklı termik özellikler göstermelerinin temel 
nedenleri arasında özgül ısı farklılıkları, termik iletkenlik farklı-
lıkları, konvektif ısı akım farklılıkları ve doğrudan radyasyondan 
etkilenen tabaka farklılıkları etkilidir. Ancak termal genleşme fark-
lılıkları kara ve denizlerin farklı termik özellikler göstermelerinin 
nedeni değildir çünkü termal genleşme farklılıkları ısınmanın so-
nucunda ortaya çıkan bir durumdur.

Cevap C
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7. Jeolojide yaşlandırma iki metot kullanılarak yapılmakta olup bun-
lar: (1) göreceli yaşlandırma (relative dating) ve (2) mutlak yaş-
landırmadır (absolute dating). Jeolojinin bir bilim olarak gelişme-
sinde 17. yüzyıl, Danimarkalı anatomi bilgini Nicolas Steno’nun 
(1638-1686) geniş ölçüde yayılan yazılarından ötürü önemli bir 
dönemdir. Steno taşkın sırasında ırmakların taşkın düzlükleri 
boyunca yayıldığını ve taşkın düzlüğünde yerleşik organizmaları 
gömen çökel tabakalarının biriktiğini gözlemiştir. Ardışık taşkınlar 
önceki çökellerin üzerine gelen ya da depolanan yeni çökel ta-
bakalarını oluşturur. Bu çökel tabakaları taşlaşarak çökel kayaç 
hâline gelir. Bu yüzden bozulmamış bir çökel kayaç tabakası di-
ziliminde en yaşlı tabaka altta ve en genç tabaka üsttedir. Bu üst 
üste bulunma ilkesi katmanların ve içerdikleri fosillerin göreceli 
yaşlarının belirlenmesi için temeldir.

Cevap A

8. Denüdasyon: Eğimli yüzeylerde, selinti sularının taş ve toprak-
tan oluşma yığıntıları eğim aşağı sürüklemesidir.

Eksfoliasyon: Sıcaklık değişmeleri ve kimyasal ayrışma olayla-
rı sonucunda kaya kütlelerinin ince katlar hâlinde soğan zarları 
şeklinde soyulmasıdır.

Deflasyon: Rüzgârların kurak ve yarı kurak bölgelerde ince 
kumlardan ibaret sahaları aşındırmasıdır.

Çelasyon: Organik iyonlarla metal iyonların yapısal birliğidir.

Tor: Çok miktarda magmanın yer kabuğunun içinde katılaşması 
sonucu batolit denilen çok büyük derinlik kayaçları oluşur. Üstteki 
kayaçların aşınması sonucu genellikle granitten oluşan batolitler 
yüzeye çıkar. Batolitin yüzeye çıkan kısmına tor denir.

Cevap B
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9. Tortul ve püskürük kayaçların yüksek ısı ve basınç altında değiş-
meleri sonucuna metamorfik kayaçlar oluşur.

Granit → Gnaysa dönüşür

Kireçtaşı → Mermere dönüşür.

Kumtaşı → Kuvarsite dönüşür.

Kiltaşı → Fillata dönüşür.

Serpantin: Temelde volkanik bir kaya olmasına rağmen genellik-
le ısı ve basınç ile değişim göstermiş minerallerin birleşmesinden 
oluşur.

Arduvaz (kayağan taş): Kil yataklarının diajenez sonucu şistleş-
mesinden oluşan ince tabakalı kayaçlardır.

Cevap D

10. Akarsu yatağında meydana gelen tektonik yükselmelere bağlı 
olarak akarsuyun aşındırma hızının tektonik yükselme hızın-
dan daha fazla olduğu durumlarda meydana gelen boğaz vadi-
lere antesedant vadi denir.  Ülkemizde bu tür oluşumlara İznik 
Gölü'nün sularını boşaltan Garsak Vadisi örnek verilebilir.

Cevap E
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11. Oksisol: Oksit yönünden zengin olan tropikal bölge toprakları-
dır. Toprak organik madde bakımından fakirdir. En güzel örneği 
laterit topraklardır.

Mollisol: Orta enlemlerde görülen organik madde yönünden 
oldukça zengin yumuşak topraklardır. En güzel örneği kestane 
renkli topraklardır.

Aridisol: Kurak bölgelerin topraklarıdır. Nem bakımından oldukça 
fakirdir, toprakta çatlaklar oluşur ve bitki örtüsü çok zayıftır. En gü-
zel örneği kırmızımsı kahverengi topraklarıdır.

Entisol: Yakın geçmişte oluşan genç topraklardır. Genellikle 
aşınma ya da sürekli birikmenin olduğu toprakları kapsar. En gü-
zel örnekleri alüvyal ve kolüvyal topraklardır. 

Yukarıda verilen topraklar doğru eşleştirilmiştir ancak spodosol 
ile çöl toprakları yanlış eşleştirilmiş olup spodosol topraklar or-
ganik maddenin biriktiği toprağın yıkanarak asitleştiği, organik 
asitlerin ve kilin B horizonunda çimentolaşarak sert bir katın 
oluştuğu toprakları kapsar. Bu topraklar, eski toprak sisteminde 
bahsedilen podzolleşme süreci altında oluşan podzolları karak-
terize eder.

Cevap C

12. A horizonu toprağın işlendiği kısım yani tarım yapıldığı yerdir. Bu 
bölümü karaların üstünü örten ince bir deri  tabakasına benze-
tebiliriz. A katmanı aynı zamanda toprağın en verimli kısmıdır. 
Bütün canlılar ve değişimle ortaya çıkan maddeleri kapsar. Or-
ganik maddeler ile ayrışmaya dirençli özelliğe sahip kum ve mil 
boyutundaki malzemenin biriktirdiği; kil, demir ve alüminyumun 
taşındığı, yıkanma horizonu olarak da adlandırılan toprak katı A 
katmanındaki tuz, kireç, kil gibi sularda çözünen maddeler, yağ-
mur sularıyla toprağın alt kısımlarına taşınır.

Cevap A
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13. Bitkilerde çevreye uyum: Bitkilerdeki dokular bitkilere göre bir-
takım farklılıklar gösterir. Bitkilerin yaşam ortamındaki çevresel 
koşullar bitkilerin dokularında farklılaşmaların oluşmasına neden 
olur. Bir bitki türünde "küçük tüylü veya dikenli yapraklar ile geliş-
miş bir kök sistemi"nin kurak bölge ortam şartlarına uyum sağla-
dığını söyleyebiliriz. Kurak bölge bitkisinde;

• Gövde kısa ve kalındır.

• Kök çok gelişmiştir.

• Yaprak kalın ve küçük yüzeylidir.

• Gözenek (stoma) az ve derindedir.

• Yaprak yüzeyi terlemeyi önleyen fazla ışığı engelleyen 
tüylerle çevrilidir.

• Epidermisin dış çeperi daha kalındır.

Cevap D

14. Denge Profili: Akarsular yataklarını eğimin fazla olduğu yerlerde 
derine doğru, eğimin az olduğu yerlerde ise yana doğru aşındırır. 
Bir akarsu yatağını derine doğru aşındırdıkça yatak eğimi azalır, 
deniz seviyesine yaklaşır. Hiçbir akarsu yatağını deniz seviyesin-
den daha derine aşındıramaz, buna taban seviyesi denir. Taban 
seviyesine ulaşmış akarsularda derine aşındırma sona erer. Akar-
suyun ağız bölümü su miktarının çokluğuna bağlı olarak taban 
seviyesine daha kısa sürede ulaşır, buralarda derine aşındırma 
olmaz fakat kaynağına (geriye) doğru derine aşındırma artarak de-
vam eder. Buna geriye aşındırma ya da boyuna aşındırma denir. 
Geriye aşındırma sonucunda akarsu boyunu geriye doğru uzatır. 
Su bölümü alanını yararak komşu akarsuyun ya da kollarından 
birini kendine bağlayabilir. Bu olaya kapma denir. Bu olay nede-
niyle akarsu havzaları genişleyebilir. Aşındırma sürdükçe akarsu-
yun yatak eğimi azalır, akış hızı yavaşlar. Derine aşındırma azalır 
ve hemen hemen sona erer. Bu duruma erişmiş bir akarsuyun 
yatağında başlangıçtaki pürüzler, şelaleler ortadan kaldırılmıştır. 
Akarsu yatağının ağzından kaynağa doğru uzanan profili iç bükey 
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düzenli bir eğri hâlindedir. Buna denge profili denir. Denge profiline 
ulaşmış akarsular yavaş akışlı olur ve bu akarsuların enerji potan-
siyelleri az olur. Aynı zamanda bu akarsular taşımacılık için elve-
rişlidir. Ancak denge profiline ulaşmış akarsularda boyuna profilde 
eğim kırıklığı oluşmaz.

Cevap E

15. Yamaç kaynakları: Dağ ve vadi yamaçlarında, geçirimsiz bir 
tabakanın yüzeyi kestiği yerlerde oluşur. Verilen yeryüzü kesiti 
incelendiğinde üstteki geçirimli tabaka arasına sıkışır ve eğim ko-
şulları da yerine geldiğinde bir vadi kesitinde yamaçtan yüzeye 
çıkar. Şekilde verilen sahalarda IV numaralı alan yamaç kaynağı 
için uygundur.

Cevap B

16. Coğrafyayı bir bilim dalı olarak canlandıran, "Coğrafya çifttir." 
diyerek coğrafyayı ilk olarak genel ve özel coğrafya şeklinde bö-
lümleyen bilim insanı, Bernhardus Varenius'tir. Geographia Ce-
neralis (Genel Coğrafya, 1650) adlı eserinde bölgesel coğrafya 
kavramını ortaya attı. Yeryüzünü etkileyen rüzgâr, deniz vb. et-
menleri ele alıp nedenlerini ve etkilerini açıklamaya çalıştı. Yapıtı 
150 yıl süreyle temel coğrafya kitabı olarak kullanılmıştır. 

Cevap A

17. Jeoarkeoloji, insanın yeryüzünde yaşamaya başlamasından 
önce Dünya'da meydana gelen değişimleri inceleyen bilim dal-
larından biri değildir. Çünkü jeoarkeoloji terimi 1970'lerden bu 
yana artan bir yoğunlukla arkeolojik bulgu ve kayıtların değer-
lendirilmesinde yer bilimleri tekniklerini uygulayan araştırmala-
rı tanımlama amacıyla kullanılmaktadır. İnsanı fiziki çevresi ile 
birlikte değerlendiren bilim dalıdır. Paleoklimatoloji, Paleontoloji, 
Stratigrafi ve Petrografi insanın yeryüzünde yaşamaya başla-
masından önce Dünya'da meydana gelen değişimleri inceleyen 
bilim dallarındandır.

Cevap E
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18. Avrupa kıtası oldukça gelişmiş bir alandır ve doğum oranları çok 
düşüktür. Doğum oranının az olduğu ülkelerde çocuk nüfus oranı 
düşük, orta yaş ve yaşlı nüfus oranı oldukça yüksektir. Avrupa 
kıtasında, ölüm oranlarının yüksek olmasının temel nedeni ise 
yaşlı nüfusun fazla olmasıdır.

Cevap B

19. Grafikte, Türkiye’nin nüfus artış hızında bazı dönemlerde belirgin 
yükselme ve düşmeler dikkat çekmektedir. 1940–1945 dönemin-
deki nüfus artış hızındaki belirgin düşüşün nedeni, İkinci Dün-
ya Savaşı'nın ve etkilerinin sürmesidir. Türkiye’de bu dönemde 
seferberlik ilan edilerek genç ve orta yaştaki tüm erkekler silah 
altına alınmıştır. Dolayısıyla da evlilik çağındaki nüfus azalmış ve 
doğurganlık oranı düşmüştür.

Cevap D

20. Kibbutz: İsrail'de görülen bu kır yerleşme tipinde ortak mülkiyete 
dayalı ücret yerine çalışanların tüm ihtiyaçlarının çiftlik idaresince 
karşılandığı, genellikle nüfusları 400 - 1500 arasında olan yer-
leşmelerdir. 

Farmstad: ABD'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan küçük yerle-
şim birimlerine (çiftliklere) denir.

Hamlet: Küçük köy demektir.

Kraal:  Çitle çevrili bir hayvan barınağı ile (ağıl) çevresindeki ev-
lerden oluşan yerleşme biçimidir.

Kolhoz: Rusya'da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işlet-
mesidir.

Cevap C
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21. Türkiye’de enerji üretimi sanayileşmenin artmasıyla yetersiz kal-
maktadır. Bu gerekçeyle enerji kaynaklarının ithalatı konusu ülke 
ekonomisinde büyük bir dolar çıktısına neden olmaktadır. Ancak 
gerek ekonomik gerekse politik açıdan petrol ve doğal gaza olan 
bağımlılığın azalması için enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi 
istenmektedir. Türkiye’de şu an itibarıyla nükleer enerjiden elekt-
rik elde edilmemektedir. Ancak yapılması planlanan ve inşaatı 
süren Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santralleri bulunmaktadır. 
Türkiye’nin nükleer enerjiden elektrik elde etmek istemesinin 
enerji politikaları açısından en önemli nedeni ise enerji kaynakla-
rını çeşitlendirme isteğidir.

Cevap A

22. İnsanların boş zamanlarında dinlenmek, eğlenmek, ruhsal ve be-
densel olarak yenilenmek amacıyla yaptıkları etkinliklere "rekre-
asyon" denir. Rekreasyonel etkinlikler, yapıldıkları alana göre kır-
sal ve kentsel, açık veya kapalı; katılımcıların özelliklerine göre 
de aktif veya pasif şekilde gruplandırılabilir. Rekreasyon alanının 
özelliği ve katılımcı kişinin rekreasyonel etkinliklerini şöyle eşleş-
tirebiliriz:

Rekreasyon alanı Rekreasyon etkinliği

Sinema Film izleme (Kapalı alanda gerçek-
leşen bir etkinliktir.)

Tenis kortu Tenis oynama (Açık alanda ger-
çekleşen bir etkinliktir.)

Sergi salonu Resim sergisi gezme (Kapalı alan-
da gerçekleşen bir etkinliktir.)

Spor salonu Basketbol maçı izleme (Kapalı 
alanda gerçekleşen bir etkinliktir.)

Konser salonu Konser izleme (Kapalı alanda 
gerçekleşen bir etkinliktir.)

Cevap B
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23. Madenler, metalik ve metalik olmayan maden grupları olarak de-
ğerlendirilmektedir.

Metalik madenler: Kurşun - çinko, demir, antimuan, altın, gü-
müş, manganez, krom, bakır, boksit, kalay, kadmiyum, pirit, mo-
libden, nikel, wolfram... gibi madenlerdir.

Metalik olmayan madenler: Mermer, fosfat, jips, kükürt, tuz... 
gibi madenlerdir.

Buna göre verilen madenlerden Kurşun, boksit ve nikel aynı 
grupta yer alır.

Cevap C

24. Günümüzde hava yolu taşımacılığı; hızla gelişen teknolojik geliş-
melerin de neticesinde en güvenli, en etkin ve en konforlu ulaşım 
araçlarından biri hâline gelmiştir. Bunun sonucunda uzak yerlere 
yolculuk daha kısa sürede gerçekleşmekte ve bu insanlığa hem 
kültürel alanda kültürlerin birbirleri ile daha kolay etkileşimi açı-
sından ve hem de ticari açıdan çok önemli avantajlar sağlamak-
tadır. Hava yolu ulaşımında ilk seferler, I. Dünya Savaşı'ndan 
sonra 1919'da Fransa'da başladı. Atlantik seferleri 1930'da 
başladı. Hava ulaşımının yolcu ve yük taşımacılığı bakımından 
dünya çapında yaygınlaşıp gelişmesinin başlangıç dönemi ise 
yirminci yüzyılın ortalarıdır.

Cevap D
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25. Türkiye'de organik tarım etkinliklerinde yeterince gelişme sağ-
lanamamasının nedenleri arasında organik tarım ürünlerinde 
yüksek maliyetlerin tüketiciye yansıması ve bu ürünlerin pahalı 
olması, tüketicilerin tümünün organik tarım ve ürünleri hakkında 
yeterince bilgi sahibi olmaması, çiftçilerin tümünün bu konuda 
yeterli bilgi düzeyine sahip olmaması ve mevcut tarım yöntem-
lerinden organik tarıma geçişin uzun zaman alması gibi etkenler 
organik tarımın gelişmesini engellemektedir. Ancak Türkiye'de 
organik tarımla ilgili yasal bir düzenlemenin olmaması, belirtilen 
tarım etkinliğinde gelişmenin sağlanamamasının temel nedenle-
rinden biri değildir.

Cevap E

26. Büyük bir baraj ve hidroelektrik santrali inşa edilmesi sonrasında 
meydana gelecek olan değişikliklerden akarsuyun neden olduğu 
taşkınları azaltması, tarım ürünlerinde verimin ve çeşitliliğin artma-
sı, baraj gölünün, ulaşım türü ve ağını değiştirmesi ve yerleşme do-
kusunun değişmesi kısa sürede gerçekleşecek durumlardır. Ancak 
büyük bir baraj ve hidroelektrik santrali inşa edildiği alanda sosyo-
kültürel yapının değişmesi çok uzun zaman sonra gerçekleşir.

Cevap D

27. Alfred Thayer Mahan deniz gücü teorisini ortaya atan kişidir. Za-
manının entelektüelleri gibi birçok sıfata sahip olan Mahan, Baş-
kan Danışmanı, anglofil, tarihçi, donanma reformcusu, sosyal 
Darwinist, teolog ve öğretmendi. Dünya hâkimiyeti için denizlere 
hâkim olmanın, diğer bir deyişle deniz gücü konumuna yüksel-
menin önemini belirttiği tezi ile ilk jeopolitik teoriyi ortaya attığı 
söylenmektedir.

Cevap C
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28. Birleşmiş Milletler'in ilk Yeryüzü Zirvesi 1992 yılında Rio De 
Janeiro'da toplandı. Sürdürülebilirliğin ilk kıstasları da bu zirve-
de belirlendi. İlk toplantının 20. yılı dolduğundan Yeryüzü Zirvesi 
yine Rio'da, Rio+20 ismiyle toplanıyor.

Cevap A

29. Hacıosman Ormanı, Orta Karadeniz Bölgesi'nde Samsun ili 
Çarşamba ilçesi Çınarlı köyü sınırları içerisinde yer almakta-
dır. Özellikleri: Avrupa çapında çok sınırlı bir yayılışa sahip ve 
hızla ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan eşsiz 
bir alüvyal orman ekosistemidir. Dişbudak (Fraxinus excelsior), 
meşe (Quercus hartwissiana), dişbudak yapraklı kant ceviz (Pte-
rocarya fraxinifolia), kayacık (Ostrya calpigoliya), kayacılar (Ul-
mus glabra), doğu gürgeni (Carpinus orientalis), akçaağaç (Acer 
canpestre) önemli bitki türlerini oluşturmaktadır. Bu özelliklerinin 
korunması amacıyla sahanın 86 hektarlık bölümü 1987 yılında 
Türkiye’nin ilk Tabiatı Koruma Alanı olarak ayrılmıştır. Saha ile 
ilgili olarak yapılan çalışmalarda öncelik korumaya verilmiştir.

Cevap B
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30. İnsan ile doğal kaynak kullanımı arasında sürdürülebilir ve den-
geli ilişkilerin kurulması, biyolojik çeşitliliğin korunması, sınır ötesi 
iş birliğinin teşvik edilmesi, kurumsal ve kişisel kapasitenin artırıl-
ması gibi konularda UNESCO tarafından “Biyosfer Rezervleri” ve 
“Biyosfer Rezervleri Ağı” geliştirilmiştir. Türkiye’nin ilk “Biyosfer 
Rezervi” alanı Artvin Camili Havzası olarak 29 Haziran 2005’te 
ilân edildi.

Cevap D

31. Kayın: Öksin alanının karakteristik bir türü olan kayın, sıcaklık 
isteği orta, nem isteği yüksekçe, gölgeye dayanıklı, kuraklığa ve 
dona karşı dayanıksız bir ağaçtır. İstediği bu özellikleri ülkemiz-
de Karadeniz ikliminin hüküm sürdüğü Kuzey Anadolu Dağları'nın 
kuzey yamaçlarında bulunur, bu nedenle bu alanlarda yayılış gösterir. 

Kızılağaç: Sıcaklık isteği orta, ışık, nem ve toprak isteği yüksek 
olan bir ağaçtır. Genellikle vadi tabanlarını, dere kenarlarını, ba-
taklık ve durgun sulu alanları yetişme ortamı olarak seçmiştir. 
Trabzon, Rize ve Ardeşen çevrelerinde yayılış gösterir.

Ladin: Sıcaklık isteği az, nem isteği yüksek bir tür olan doğu 
ladini ülkemizde bu ortamı Doğu Karadeniz Dağları'nın yüksek 
seviyelerinde bulmuştur.

Verilen ağaç toplulukları ve yetişme koşulları dikkate alındığında 
bu sahanın Doğu Karadeniz Bölümü’nde kuzey bakıdadır, diye-
biliriz.

Cevap E
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32. Verilen il - sınır kapısı - ülke eşleştirmeleri şöyledir:
İl Sınır Kapısı Ülke

Ağrı Gürbulak İran (Doğru)

Kırklareli Dereköy Bulgaristan (Doğru)

Hatay Cilvegözü Suriye (Doğru)

Şırnak Habur Irak (Doğru)

Edirne Kapıkule Yunanistan (Yanlış) 
Kapıkule 
değil, İpsala 
veya Kapıkule 
Bulgaristan 
olmalıydı.

Cevap C

33. Doğal kaynaklardan en iyi ve rasyonel bir şekilde yararlanılarak 
yapılan kalkınmaya “sürdürülebilir kalkınma” denir. Bunun teme-
linde, kaynakların tükenmeden devamlı olarak kullanılması esas-
tır. Bu duruma en güzel örnek olarak GAP Bölgesi’nde sulamaya 
bağlı tarım alanlarının artması gösterilebilir. 

Cevap A

34. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından; oluşturulan istatistiki bölge-
lerin tanımlanmasında kullanılan temel faktörler:

 9 Nüfus
 9 Coğrafya
 9 Bölgesel Kalkınma Planları
 9 Temel İstatistiki Göstergeler
 9 İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması

Buna göre Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinden en az üç 
İstatistiki Bölge Birimini tek başına oluşturan yer İstanbul'dur.
Cevap B
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35. Plantasyon tipi monokültür tarım çok yıllık bitkilerden oluşan  tek 
bir ürünün geniş bir alanda yoğun olarak ve ticari amaçla yetişti-
rilmesine dayalı bir yöntemdir. Sıcak kuşak iklimlerinde yaygındır. 
Kahve, muz, kakao, çay önemli plantasyon ürünleridir. Haritada 
numaralandırılan alanlardan III numaralı saha Sudan çevresi 
olup bu alanda plantasyon tipi bir tarım söz konusu değildir.

Cevap C

36. Yeryüzünde bazı devletlerin kıtaların kenarlarında ve sadece 
adalardan oluştuğu görülür. Özellikle Asya Kıtası'nın çevresinde 
bulunan Sri Lanka, Filipinler, Endonezya ve Japonya bu devletler 
arasındadır. Ancak Tayland bir ada ülkesi değildir.

Cevap B

37. Amerika kıtasının keşfi ile birlikte birçok Avrupalı göçmen bu kıta-
ya gitmiş ve zaman içerisinde Avrupa kültürü bütün kıtaya yayıl-
mıştır. Kıta, kültürel anlamda "Latin Amerika" ve "Anglo Amerika" 
olarak iki bölüme ayrılmıştır. Bu kültüre Fransa, İngiltere, İspanya 
ve Portekiz gibi ülkelerin katkısı vardır. Ancak İsviçre'nin Amerika 
kıtasına göç veren ülkelerden olduğunu söyleyemeyiz.

Cevap D
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38. Teknoloji dünyası olarak tanımlanan ülkelerin özellikleri dikkate 
alındığında "Dünya nüfusunun dörtte birinden azı bu ülkelerde 
yaşar. Çoğunluğu orta enlemlerde yer alır. Büyük çoğunluğu 
Batı Avrupa ülkeleriyle sıkı bağlara sahiptir. Kişi başına düşen 
millî gelirleri yüksektir." bilgilerini söyleyebiliriz. Ancak ilk tarım 
kültürünün bu ülkelerde geliştiğini söyleyemeyiz. Çünkü tarım 
günümüzden 10.000 yıl öncesine dayanmaktadır. Hindistan'da 
MÖ 7000'lerde rastlanılan tarım, yaklaşık 2000 yıl sonra da diğer 
Asya ülkelerinde görüldü. İlk örneklerinin ardından tarım, zaman-
la birçok toplumun arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak tüm 
dünyada yaygınlaşmıştır.  Tarım sayesinde insanlık toplu yaşa-
ma geçti ve günümüzdeki devletler oluştu. Gübreleme, ekip-biç-
me gibi tarımsal yöntemler her ne kadar eski olsa da son yüzyıl-
da büyük bir ivme gösterdi.

Cevap E

39. Bazı ekonomistler, dünyayı "merkez" ve "kenar" ülkeler olarak 
sınıflandırmaktadır. Buna göre merkez ülkelerin özelliği ve bulun-
duğu bölge eşleştirmeleri şöyledir:

●    Özellik Bölge

●    İlk sanayileşen ülkeler Kuzeybatı Avrupa (Doğru)

●    İlk bağımsızlaşan ülkeler Doğu Avrupa (Yanlış)

●    Petrol krizine yol açan ülkeler Güneybatı Asya (Yanlış)

●    İlk şehirlerin ortaya çıktığı ülkeler Orta Doğu (Yanlış)

●    Modern sanayinin yeni yayıldığı ülkeler Güneydoğu Asya 
(Yanlış)

Cevap A
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40. Ülkeler; kültürel, ekonomik ve siyasi özelliklerine göre farklı şe-
killerde tanımlanarak bölgelere ayrılmaktadır. Bunlardan biri de 
ülkeleri gelişmişlik açısından "kuzey" ve "güney" olarak iki farklı 
gruba ayıran tanımlamalardır. Willy Brandt, 1974'te özel kalem 
müdürünün Doğu Alman casusu olduğu savının ortaya atılma-
sı ve bunun kanıtlanmasıyla başbakanlıktan ayrılmak zorun-
da kaldı. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında 
kurulan Kuzey - Güney Diyaloğu Komisyonunun ve Sosyalist 
Enternasyonal'in başkanlığını (1976) yürütmüştür. Ülkeleri ilk 
olarak kuzey ve güney şeklinde ikiye ayırarak tanımlamıştır. 

Cevap E

41. Sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisindeki temel hedef, öğren-
cilerin çocukluktan yetişkinliğe doğru giden gelişim sürecinde ol-
duğu gibi bilgiyi sorgulayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Sorgu-
lamaya dayalı öğrenmede dersi organize eden öğretmenin giriş 
kısmında kısa bir etkinlik ya da tartışma durumu ile öğrencilerin 
dikkatini çekerek, düşüncelerini harekete geçirmek için öncelikle 
anahtar bir soruyla uygulamaya başlaması gerekmektedir.

Cevap A

42. Coğrafya Dersi Öğretim Programında 11. Sınıf Beşeri Sistem-
ler öğrenme alanı içerisinde yer alan kazanımlardan “Şehirleri, 
fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel 
ve bölgesel etkilerini yorumlar.” kazanımı; Şehirleri etki alanla-
rına (hinterland) göre sınıflandırmayı, şehirlerin fonksiyonlarının 
neler olduğunu, küresel, bölgesel ve yerel etkiye sahip şehirler 
konularını kapsamaktadır. Şehirlerin tarihi gelişimi bu kazanımın 
içeriğine uygun değildir.

Cevap C
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43. 2005 CDÖP'de kazanımlar işlenirken örneklerin yerelden küre-
sele doğru (yerel, ulusal, bölgesel, küresel) verilmesi tavsiye edil-
mektedir. Program yakından uzağa ilkesini referans aldığı için 
tematik mekânsal unsurlar içinde yer almamaktadır. 

Cevap E

44. Coğrafi bölgeler oluşturulurken belirli faktörler göz önüne alınır 
ve sınırlar bu doğrultuda belirlenir. Coğrafi bölgeler önce doğal 
ve fonksiyon (İşlev) bölgeleri olmak üzere iki ayrılmaktadır. Do-
ğal bölgeler; yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü, iklim bölgeleri olarak, 
fonksiyon (işlev) bölgeleri; Ekonomik, idari ve politik bölgeler ola-
rak ayrılmaktadır.

Cevap D
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45. Görüş geliştirme yöntemi, eğitim ortamında bir konuda yapılan 
düşünce alışverişinde, tartışmasında kişinin kendi görüşünü di-
ğer görüşlerden de yararlanarak geliştirmesini ve savunmasını 
ya da değiştirmesini, karşı çıktığı görüşü benimsemesini sağla-
yan bir öğretme - öğrenme tekniğidir. Bu yönteme tartışmaya açık 
konular seçilir. Yine bu yönteme öğrenciler oturarak değil, ayakta 
katılım sağlar. Konular tahtaya yazılır ve öğrencilere bir süre dü-
şünme fırsatı verilir. 5 adet ana dağılım; kesinlikle katılıyorum, 
kesinlikle katılmıyorum, katılıyorum, katılmıyorum ve fikrim yok 
şeklinde belirlenmekte, 5 adet ana dağılımı kartonlara yazılarak 
tablo şeklinde sınıfın çeşitli yerlere yapıştırılmakta, bütün sınıfın 
kendi görüşlerini yansıtan tablo altında yer almaları istenmek-
tedir. Öğrenciler yerini aldıktan sonra tartışmaya başlanır. Öğ-
rencilerin bulundukları noktada neden durduklarını, açıklamaları, 
birbirini dinlemeleri ve ikna etmeye çalışmaları sağlanır. Öğren-
cilerin arkadaşlarının açıklamalarından etkilenip etkilenmedikleri 
sorulurken, ikna olanların yerlerini değiştirmeleri sağlanmalıdır. 
Bütün öğrencilerin tartışmaya katılması için çaba harcanır. Ko-
nunun yeterince tartışıldığına emin olunduğunda tartışma sona 
erdirilebilir. Bu yöntemde öğretmen, Görüş belirten öğrencilerden 
görüşlerinin nedenlerini istemesi, yanlı davranmaması ve öğren-
cilerin düşüncelerini eleştirmemesi gerekir. Öğretmenin yanlı 
davranmaması için görüş belirtmemesi gereklidir. Bu nedenle 
tartışma sonunda öğrencilerin öğretmen görüşü doğrultusundaki 
karton altında toplanmasını istemek bu yönteme uygun değildir.

Cevap A

46. Sentez, belli bir amaç doğrultusunda uygun ögeleri veya parçaları 
seçip, onların birbirleri ile ilişkilerini kurup birleştirerek yeni bir ürün 
ortaya çıkarma işidir. Sentez düzeyi sorular yaratıcılık üzerine 
odaklıdır. Bundan dolayı sorudaki seçenekler incelendiğinde A, C, 
D ve E seçenekleri herhangi bir sentez gerektirmeyen bilgi düzeyi 
sorulardır. Sentez düzeyindeki soru B seçeneğindeki sorudur.

Cevap B
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47. Konum analizi bir sahanın nerede olduğunu matematik ve özel 
konumunun ortaya çıkarılması ve sonuçlarını kapsamaktadır. Bu 
nedenle konum analizinde nerede, nereye yakın, çevresinde ne-
ler var, hangi enlem boylamlar arasında gibi soruların cevapları 
aranır. Bu bağlamda I ve II nolu yargılar konum analizi yapabilme 
becerisi sağlamaktadır. III numaralı yargıda ise konum analizin-
den ziyade, hisleri işin içerisine girmiştir. 

Cevap D

48. Kazanım 10. SINIF ÇEVRE VE TOPLUM bölümünde yer almak-
tadır. Verilen bilgi kapsamında öğretmen öğrencilerin mevcut bil-
gilerini ortaya çıkarmak ve bu bilgiler ile vermek istediği kazanımı 
ilişkilendirmek istemektedir. Öğrenilmiş bilgilerin yeni öğrenilecek 
olan bilgileri desteklemesi ve kolaylaştırması yani olumlu aktar-
ma yapılması amaçlanmıştır. Öğrenmede geçmiş yaşantıların 
yeni öğrenme üzerinde önemli bir yeri vardır. Yeni öğrenmeler, 
öğrencilerin geçmişte öğrendikleri ile bütünleştirilmeli ve onlar 
üzerine oluşturulmalıdır. Bu amaca en uygun seçenek C seçene-
ğidir. Diğer seçenekler verilen amacı karşılayamamaktadır.

Cevap C

49. Coğrafya Dersi Öğretim Programı kapsamında zamanı algıla-
ma becerisini geliştirmeye yönelik birçok etkinlik bulunmaktadır. 
11. SINIF KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER bölü-
münde Sanayileşmiş bir ülke seçilerek sanayi gelişimi açısından 
önemli dönüm noktaları belirlenir. Her dönüm noktasının belirle-
diği zaman dilimi belli temalarla ifade edilerek zaman şeridi hazır-
lanır. 9. SINIF DOĞAL SİSTEMLER bölümünde İklim elemanla-
rının oluşumuna yönelik kavram haritaları oluşturulur. Farklı iklim 
bölgelerindeki şehirlerin iklim verileri haritalara aktarılır, tablo 
ve grafikler hâline getirilerek karşılaştırılabilir. 9. SINIF DOĞAL 
SİSTEMLER bölümünde Levha tektoniğinin aşamaları çizimlerle 
verilerek (Animasyon olabilir.) her aşama ve sonuçları jeolojik za-
man çizelgesi ile ilişkilendirilerek tartışılır. Dünya üzerindeki bü-
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yük levhalar ve hareket yönlerini gösteren bir harita incelenerek 
gelecekle ilgili zihin haritaları oluşturulabilir. 9. SINIF B. BEŞERÎ 
SİSTEMLER bölümünde İlk yerleşim alanlarını gösterir, harita-
lar üzerinde dünyanın hangi alanlarına ilk olarak yerleşildiği, bu 
alanların konum özelliklerinin neler olduğu ve nedenleri tartışılır. 
Geçmişten günümüze değişimlerle ilgili senaryolar oluşturulabilir. 
A, C, D, E seçeneklerinde bulunan etkinlikler zamanı algılama 
becerisini geliştirmeye yönelik iken B seçeneği bu beceriyi sağ-
layamamaktadır.

Cevap B

50. Coğrafya öğretiminde önemli bir yeri olan arazi çalışmalarının 
sonuç aşaması, idareye bilgi verilmesi, arazi çalışmasının rapor-
laştırılması, değerlendirme ve ileriye dönük planlama kısımlarını 
içerir. İdareye sunulan raporda arazi çalışması esnasında kar-
şılaşılan zorluklar ve aksaklıkların mutlaka belirtilmesi gerektiği 
gibi bu durumların tekrar yaşanmaması için nelerin yapılması 
gerektiği ile ilgili öneriler de olmalıdır. Bu nedenle arazi çalışması 
sonrasındaki öz değerlendirmede; neler yapıldığı, neler öğrenil-
diği, öngörülmeyen hangi aksaklıklarla karşılaşıldığı, bir sonraki 
arazi çalışması esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili 
sorular sorulabilir. Arazi çalışması ile ilgili öz değerlendirme oldu-
ğu için, diğer arkadaşlarının neler yaptığı sorusu öz değerlendir-
mede bulunmamalıdır.

Cevap E
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1. Şekil koruyan veya konformal projeksiyonlar; açıları, bu yolla da 
şekilleri koruyan projeksiyonlardır. Alanları doğru şekilde aktara-
mayan bu projeksiyonlara örnek olarak Merkator, Gauss-Krüger 
(Yatık Merkator), Stereografik projeksiyonları örnek verilebilir. 

Cevap B

2. İzohipslerin özelliklerinden biri de  akarsu vadisinin iki tarafındaki 
eğrilerin yükselti değerlerinin aynı olmasıdır. Bu nedenle şekil in-
celendiğinde eküidistans 50 metredir. Akarsulardan yola çıkıldı-
ğında merkezlerin yükselti değerlerinin sırasıyla 400 - 450 - 450  
metre olduğu görülecektir. 

Cevap D

3. Bulutluluğun fazla olduğu bir günde gündüz güneş radyasyonunu 
engellediği için en yüksek sıcaklık düşerken gece yerden olan ışı-
mayı engelleyip tutacağı için gecelerin sıcaklık değerlerinin daha 
yüksek olmasına sebep olacaktır. Bulutsuz kış gecelerinde kuru 
ayaz yaşanmasının temel sebebi de yukarıda bahsedilen durumdur.

Cevap A

4. Basınç gradyanının ya da basınç merkezleri arasındaki basınç 
farkının artması rüzgâr hızını artıran temel etkendir. 

Cevap B

5. Sıcak cephelerin etkili olduğu durumlarda sıcaklık değerlerinde 
artış görülür. 

Cevap E

ÇÖZÜMLER
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6. Üç oksijen atomunun birleşmesiyle meydana gelen ve yerküreyi 
zararlı güneş ışınlarından koruyan ozon gazındaki seyrelmenin 
en fazla kutuplar çevresinde gerçekleşmesinin temel sebebi gü-
neş ışınlarının dar açı ile gelmesine bağlı olarak O3 atomunun 
parçalanmasıdır. 

Cevap E

7. Talveg, akarsuyun en hızlı aktığı noktaların birleştirilmesiyle elde 
edilen eğriye verilen isimdir. Akarsuyun en hızlı aktığı yer her 
zaman yatağın tam ortasından geçmeyebilir. 

Cevap A

8. Akarsuyun arazideki örtü tabakayı aşındırıp zemindeki eski ta-
bakalara gömülmesiyle oluşan boğaz vadilere epijenik ya da sü-
rempoze boğaz / yarma vadi denir. Gerçekleşen olaya ise epijeni 
ya da sürempozisyon denir. 

Cevap D

9. Yatay yapılı sahalarda akarsu vadisinde geçici taban seviyesi 
oluşturan sert tabakaların bulunduğu seki görünümündeki alan-
lara yapı platformu denir. Bu platformların birkaçının bulunduğu 
vadilere ise kanyon vadi denir. 

Cevap D

10. Blokların zamanla soğan zarı (eksfoliasyon) biçiminde soyulma-
ları neticesinde sferoid (küresel) şeklinde blokların oluşması ola-
yına sferoidal çözülme denir. Soruda verilen görsel tipik olarak 
bir sferoidal çözülme örneğidir. Bu nedenle Oğuz Öğretmenin 
tespiti doğrudur.

Cevap B
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11. Laterit topraklar, yıl boyunca nemli-sıcak koşulların hüküm sür-
düğü ekvatoral iklim bölgesinin karakteristik topraklarıdır. Ülke-
mizde güncel oluşuma sahip laterit topraklar bulunmaz. Yalnızca 
eski jeolojik devirlerden kalma fosil ya da paleosol diyebileceği-
miz laterit topraklar Artvin-Şavşat civarında görülür. 

Cevap B

12. Anakayanın kalınlığı pedojenik süreçler üzerinde etkili değildir. 
Anakaya özellikleri ve kalınlığı yalnızca kayaçların çözünmesi 
aşamasında etkili olur. Pedojenik süreçler kayaçların çözüldük-
ten sonra toprak hâline gelene kadar geçen sürede meydana 
gelen olayları kapsar. 

Cevap B

13. Karstik bölgelerde yüzey sularının az,  yeraltı sularının fazla ol-
ması doğrudan bitki zenginliğini olumlu etkileyemez. Çünkü bit-
kilerin çimlenme ve ilk büyüme dönemlerinde yüzeydeki sulara 
daha fazla ihtiyacı vardır. Bu durum çevresine göre nemlilik du-
rumları daha iyi olan dolin gibi çukur alanlarda bitkilerin toplan-
masına sebep olmuştur. 

Cevap D

14. Guyot, deniz yüzeyine kadar yükselmiş denizaltı volkanlarının 
sonraki deniz aşınımı ile sıfır metrede kalmış veya sonradan bir 
miktar çökmüş münferit, üstü düz denizaltı tepeleri olarak tanım-
lanabilir. Oluşumunda etkili olan temel kuvvetler dalga aşındır-
ması ve deniz tabanı çökmesidir. 

Cevap A
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15. Göllerde güneş ışınlarının etki alanının dışında kalan ve sıcaklı-
ğın düşük olduğu tabakaya termoklin tabakası / zonu denir. 

Cevap C

16. Öncülde genel özellikleri verilen ve öncülüğünü beşeri coğraf-
yanın kurucuları arasında sayılan F. Ratzel’in yaptığı görüş 
determinizm’dir. 

Cevap A

17. Soru kökünde çalışmaları hakkında bilgiler verilen Orta Çağ 
İslam coğrafyacıları arasında sayılan kişi Ebu Reyhan El Biru-
ni olarak da bilinen Biruni’dir. Biruni’nin en bilinen eseri El Ka-
nun El Maksudi’dir. Bu eserinde Dünya'nın büyüklüğü, yarıçap 
uzunluğu ve 1°C’lik meridyen yayının uzunluğunu hesaplamıştır. 
Dünya'nın çevresini 42.516 km olarak hesaplamıştır.

Cevap D

18. Kırsal yerleşme coğrafyasının temel inceleme konuları arasında 
ulaşım örüntüsü yer almaz. Nüfusun kalabalık olmadığı ve geçimin 
tarımsal etkinliklere dayandığı kırsal yerleşmelerde ulaşım faali-
yetleri fazla gelişmediği için bu konular inceleme alanına girmez. 

Cevap D

19. Dünya üzerinde nüfus artış hızlarının en fazla olduğu iki kıta 
Asya ve Afrika’dır. Kalabalık nüfusa sahip bu kıtalardaki endüst-
rileşmesini tamamlayamamış ülke sayılarının fazlalığı ve hâlen 
tarımsal etkinliklerin temel geçim kaynağı durumunda olması kır-
sal nüfus oranı daha fazladır. 

Cevap D
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20. Öncülde verilen açıklamalar gelecekte yeryüzünde yerleşmeye 
elverişli olan (ökümen) tüm alanların şehir yerleşmelerine dön-
mesiyle oluşacak yerleşim birimi ökümenepolis olarak ifade edilir. 

Cevap C

21. Öncülde verilen öğrenci açıklamalarından sadece Şebnem’in 
yaptığı açıklama doğrudur. Diğer öğrencilerin açıklamalarında 
hatalar bulunmaktadır. 

Cevap B

22. V numara ile gösterilen alan Avustralya’nın iç kesimlerini göster-
mektedir. Bu bölgenin hem dünyadaki çöl alanları arasında ol-
ması hem de sonradan yerleşmeye açılan bir bölge olmasından 
dolayı tarımın ilk geliştiği bölgelerden biri olamaz. Diğer alanlar 
Mezopotamya, Hint, Aztek, Maya ve İnka medeniyetlerine ait böl-
geleri göstermektedir. 

Cevap E

23. Rafting sporunun yapılabilmesi için akarsu akış hızının yüksek 
olması gerekir. Ülkemizde rafting yapılan akarsular arasında Kı-
zılırmak yer almaz. 

Cevap C
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24. Yeşil Devrim 1940'lar ile 70'ler arasında dünya genelinde göz-
lenen tarımsal üretim artışını ifade eden bir terimdir. Gelişmek-
te olan ülkelerde daha yoğun biçimde gözlenen bu değişim 
1960'ların sonlarında hızlanmıştır. Ülkenin büyük bölümünün 
çöl alanlarıyla kaplı olmasından dolayı tarımsal üretimin düşük, 
hayvancılığın ön planda olduğu Avustralya’nın en az etkilendiği 
söylenebilir. 

Cevap E

25. Maden çıkarmak için gerekli koşullar arasında engebenin az ol-
ması gibi bir koşul bulunmaz. Tenör  ve rezerv oranlarının uygun 
olduğu bir madenin dağlık ve engebeli bir alanda olsa dahi işlet-
meye açılır. 

Cevap B

26. Devletleri bir organizmaya benzeten ve devletlerarası sınırların 
dinamik olduğunu savunan Alman coğrafyacı F. Ratzel’in görüş-
lerini topladığı teori; Organik Devlet Teorisi’dir. 

Cevap B

27. Sıradağların bulunduğu bölgelerde sınırlar belirlenirken genellik-
le su bölümü çizgileri dikkate alınmıştır. Ülkemizin İran ve Irak 
sınırı bu şekilde belirlenmiş sınırlara örnek verilebilir.

Cevap E

28. Kömür türlerinin içerisinde en fazla karbon oranına sahip olan 
ve partikül madde ile nem oranı en düşük olanı antrasittir. Bu 
nedenle en az kül ve dumana sahip olanı antrasit olacaktır. 

Cevap E
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29. Sürdürülebilir Kalkınma Eylem Planı 1992’de Rio de Janeiro’da 
yapılan BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda kabul edilmiştir. 

Cevap B

30. Endüstri devriminden günümüze artarak devam eden sera gazı 
salınımında en büyük pay enerji üretimine aittir. Enerji üretiminde 
büyük oranda kömür, petrol, doğal gaz ve radyoaktif maddelerin 
kullanılması sera gazı miktarını artırmaktadır. 

Cevap A

31. Ege Bölgesi’nde yerşekillerinin kıyıya dik uzanmasından dolayı 
kıyıda görülen iklim özellikleri yaklaşık 200 km içeriye kadar so-
kulabilir. Bu durum yerşekillerinin ekonomik faaliyetlere olumlu 
katkısı olarak değerlendirilebilir. 

Cevap A

32. Fransa ve İsviçre arasında uzanan Jura Dağları'nda tipik örnek-
leri görülen kıvrımlı yapı üzerinde akarsu vadilerinin geliştiği Jura 
tipi kıvrımların en güzel örneklerine Siirt çevresinde rastlanır. 

Cevap C

33. 1941 yılındaki I. Coğrafya Kongresi’nin sonucunda oluşturulan 
ekip tarafından ayrılmış olan coğrafi bölge sınırlarının belirlen-
mesinde yerşekilleri, iklim ve bitki örtüsü ile hidrografik özellikler 
daha fazla rol oynamıştır. 

Cevap E
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34. Öncüldeki yağış ve sıcaklık grafiğine bakılarak öğrencilerin yap-
tığı yorumlar arasından Meltem ve Cemil’in tespitleri doğrudur. 
Verilen grafik karakteristik Akdeniz iklimi grafiğidir. 

Cevap C

35. Yerküre üzerinde deniz yolu ulaşımına yolu kısalttığı için zaman 
ve para tasarrufu sağlayan en önemli su yolları Süveyş ve Pa-
nama kanallarıdır. Seçeneklerde Mısır’da bulunan ve 1869’da 
açılan Süveyş verildiği için doğru cevaptır. 

Cevap D

36. Avustralya’nın kendi toprakları haricinde egemenliğinde bulun-
durduğu toprağı yoktur. 

Cevap A

37. Dünyada göllerin ülke yüzölçümüne oranla en fazla alan kapla-
dığı ülke Finlandiya’dır. Bu özelliğinden dolayı "Bingöller Ülkesi" 
olarak nitelendirilir.

Cevap A

38. Dünya haritasında gösterilen II nolu merkez Amazon havzasın-
da, V numaralı merkez ise Avustralya’daki çöl bölgelerinde bu-
lunduğu için dünyadaki seyrek nüfuslanmış alanlardır. ABD’nin 
doğu kıyıları (I), Gine Körfezi çevresi (III) ve Çin kıyıları (IV) dün-
yanın yoğun nüfuslanmış alanları arasındadır. 

Cevap C
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39. Seçenekte verilen gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerdeki 
yatırımlarının artması ifadesi doğru olsa da öncülde verilen böl-
gelerde doğrudan yatırımların yoğunlaşmasını sağlayan faktör-
lerden biri değildir. 

Cevap D

40. Verilen adalardan Borneo ekvator üzerinde bulunduğu için hem 
kuzey hem de Güney Yarım Küre'de topraklara sahiptir. 

Cevap A

41. CDÖP’teki öğrenme alanlarının içeriğinin birbirini takip eden 
yıllar içinde basitten karmaşığa doğru kazanımlardan oluşması 
ilerleme ilkesinin gerçekleşmesini sağlayacaktır. 

Cevap A

42. Öğrencilerinin metinlerdeki öznelliğe ve değer yargılarını görme-
lerini sağlamaya çalışan bir öğretmenin postmodern coğrafya 
ekolünden etkilendiği söylenebilir. 

Cevap B

43. Öncülde verilen konu ile ilgili amaca ulaşmak için öğretmenin 
kullanması en uygun olan yöntem örnek olay inceleme olacaktır. 

Cevap B

44. Öğretmenin nüfus piramitlerini bizzat bölgede yaşayan insanlardan 
toplanan verilerden çizdirmesi birincil kaynak kullanımına girer. 

Cevap A
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45. Öğrencilerinin ön bilgilerini belirlemek amacıyla kullanılabilecek 
en uygun şematik araç zihin haritası olacaktır. 

Cevap E

46. Öncülde anlatılan yöntemde öğretmen öğrencilerini olayın içeri-
sinde bulunan farklı kişileri canlandırmaları ve görüşlerini ifade 
etmelerini istemesi öğretmenin rol oynama yöntem/tekniğini kul-
landığını gösterir. 

Cevap C

47. Beyin fırtınası yönteminin kullanılış amaçları ve özellikleri arasın-
da öğrencilerin kitaptaki bilgileri ne kadar ezberlediklerini ölçmek 
yer almaz. Aksine bu yöntemde öğrencinin kendi görüşlerini ifa-
de etmesi ya da yaratıcı fikirler ortaya koyması beklenir. 

Cevap B

48. Öncülde anlatılan durum karşısında öğrencilerin sorusuna öğ-
retmenin B seçeneğindeki gibi yanıt vermesi tamamen yanlış 
olacaktır. Diğer seçeneklerde verilenler durumun nedenleri nok-
tasında dayanaklara sahip açıklamalardır. 

Cevap B
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49. Bir öğretim programının geliştirilmesinde kullanılacak modelin 
tespitinde  okul idarelerinin görüşü alınmaz. Program hazırlanıp 
uygulamaya geçtikten sonra okul idarelerinin dönütleri önem taşır. 

Cevap E

50. Öncülde verilen meteoroloji açıklamasında gün içerisinde yaşa-
nacak yüksek sıcaklık değerlerinin günlük yaşama etkisinden 
bahsedilmiştir. Bu sebeple en uygun soru "Hava durumu raporla-
rının günlük yaşantıdaki yeri nedir?" olacaktır.

Cevap A
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ÇÖZÜMLER

1. İki hat arasındaki yükselti farklılığını ve gidişatını görmek için çizi-
len profillerde yatay eksende uzunluk (yatay ölçek), dikey (düşey 
ölçek) eksende ise yükseklik değerleri metre cinsinden kullanılır. 

Cevap A

2. Verilen izohips haritasında eküidistans 50 metredir. Çukur alan-
ları gösteren okların uzandığı alanlarda yükselti artış oranınca 
azalma görülür. Çukur alanları gösteren ok iki eğrinin arasında 
başlarsa kural gereği başlangıç ve bitiş noktalarının iki kıyısın-
da eğrinin yükselti değeri aynıdır. Bu bilgiler dikkate alındığında 
sırasıyla verilen noktaların yükselti değerleri 950 – 1000 – 900 
– 1050 metre olarak bulunur. 

Cevap B

3. Verilen çizimde sıcak cephenin etkili olduğu durumlarda sıcak 
havanın soğuk hava üzerinde yükselmesine bağlı olarak oluşan 
sıcaklık terselmesi (inversiyonu) gösterilmiştir. 

Cevap D

4. Hava kütlesinin yalnızca yükselme ya da alçalmaya bağlı olarak 
ısınmasına ya da soğumasına adyabatik ısınma/soğuma denir. 

Cevap D

5. Rüzgâr hızının ölçülmesinde meteoroloji genellikle knot kullanılır. 
Knot birimi tek başına kullanıldığı için saniyede knot gibi bir birim 
yoktur. 1 Knot 1,85 km/saat’e eşittir. 

Cevap A
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6. Sıcaklığın -50 ile -80°C arasında olduğu atmosfer katmanı Stra-
tosfer, güçlü yatay ve dikey hava hareketlerinin görüldüğü kat-
man ise troposferdir. Diğer iki özellik iyonosfer katına aittir. 

Cevap A

7. (Soru ÖSYM tarafından iptal edilmiştir.)

Kurak ve yarı kurak bölge topografyasındaki etrafı dağlarla çevrili 
alçak alanlara "bolson" denir. Bolsonların az eğimli taban kısım-
larına "playa" denir (II. numaralı yer). Playalar ile bolson etra-
fındaki yükseklikleri bağlayan az eğimli yamaçlara "pediment" 
denir. Pedimentler üzerindeki aşınımdan korunmuş yükseltilere 
ise "nubbin" (inselberg) denir. (I numaralı yer).

Cevap B

8. Soru öncülünde verilen çizimlerde sırasıyla normal, yırtılma ve 
ters fay gösterilmiştir. 

Cevap C

9. Verilen çizimde I numara ile gösterilen yapı platolarının küçülme-
siyle oluşan düz tepeli masa biçimindeki yüksek sahalara mesa, 
II numara ile gösterilen ve vadi basamakları olarak gördüğümüz 
yapı platformu ve III. şekilde ise yatay yapılı arazilerde dayanıklı 
tabakaların daha az aşınmasına bağlı olarak oluşan dikliklere de 
korniş denir. 

Cevap A

10. Tüf, volkanik patlamalar sonucu yüzeye çıkan katı maddelerin 
birikip taşlaşmaları sonucu oluşan ikincil üründür. 

Cevap C 
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11. Soru kökünde verilen ve Akdeniz iklim bölgelerinde genel yayı-
lış alanına sahip olan bu bitkiler yıllık sıcaklık ortalaması isteği 
20°C’den fazla olan megaterm bitkiler grubuna dâhildir. 

Cevap A

12. Bitkilerin yayılışı ile klimatik, edafik (toprak özellikleri) ve biyotik 
(doğal canlı çevre) faktörler arasındaki ilişkiyi konu alan alt dal 
ekolojik bitki coğrafyasıdır. 

Cevap C

13. Toprağın emme kapasitesini organik madde miktarının fazla-
lığı artırır. Çünkü humus, suların sızması ve toprağın absorbe 
(emme) kapasitesini artırır. 

Cevap E

14. Su tablası suya doygun zonda (satürasyon zonu) bulunan su-
yun üst sınırıdır. Satürasyon zonunun üzerinde normal zamanda 
aerasyon zonu bulunur. Yağışların arttığı dönemde satürasyon 
zonundaki su seviyesi yükselerek su tablası topografya yüzeyi 
ile çakışır. 

Cevap B

15. Gayzerlerin aralıklarla fışkırmasının nedeni; yeraltı suyunun top-
landığı doğal kuyunun düşey doğrultuda sıralanmış ve birbirleri-
ne dar kanallarla bağlanmış birtakım nispeten geniş bölümlerden 
oluşmasıdır. Kuyunun ağız kısmı dardır. Bu kuyunun çeşitli derin-
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liklerindeki bölümlerinde bulunan suların kaynama noktaları bir-
birinden farklıdır. Yüzeye yakın olanlar daha hızlı, derinde olanlar 
ise daha geç kaynar.  Üst kısmın kaynayıp ağıza yaklaşmasıyla 
basıncı azalan derinlerdeki sular da kaynayıp fışkırır. 

Cevap B

16. Ekonomik kaynaklar bakımından zengin bölgelerde kuru-
lan devletlerin daha güçlü olacağını eserlerin vurgulamıştır.  
Mukkaddime’si (Önsöz) ile birlikte 8 ciltten oluşan Kitab’ül-İber 
(İbret Verici Kitap) adlı eserinde tarihi ve sosyolojik bilgileri derle-
yen Orta Çağ coğrafyacısı İbn-i Haldun’dur. 

Cevap C

17. Yerlerin ve olayların arasındaki benzerlikleri bulmaya ağırlık ve-
ren yaklaşım nomotetik yaklaşımdır. 

Cevap D

18. (Soru ÖSYM tarafından iptal edilmiştir.)

Demografik döngüde modernleşme başlangıcı 2. aşama yani ilk 
yayılma aşamasında , şehirlere göç ise 3. aşama yani geç ya-
yılma aşamasında gerçekleşir. Verilen çizimde II ve III numaralı 
olayların dönemleri yanlış verilmiştir.

Cevap C

19. Demografik döngünün ilk aşaması olan Yüksek Doğurganlık dö-
neminin karakteristik özellikleri arasında yüksek doğum ve ölüm 
oranları, hızlı nüfus artışı, geleneksel ve tarıma dayalı geçim sa-
yılabilir. 

Cevap A
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20. Şehirlerin art bölgesi ya da art ülkesi olarak da tanımlanan hinter-
land kavramı şehre ihtiyaç duyan ve şehre bağımlı bölge olarak 
da değerlendirilebilir. 
Cevap C

21. Siyasal olaylar, baskılar ve iç karışıklıklar /savaş nedeniyle ülke 
dışına çıkıp başka ülkelere sığınan kişilere mülteci ya da sığın-
macı denir. Başka ülkeye sığınma işine ise iltica denir. Ülkemize 
göç eden Suriyeliler mülteci olarak değerlendirilebilir.

Cevap C

22. Öncülde verilen paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla sürdü-
rülebilir turizm ve ekolojik taşıma kapasitesi terimleri getirilmelidir. 
Cevap B

23. Belirli bir hat üzerinde belirli bir tarifeye göre çalışan gemilere 
liner denir. 
Cevap A

24. Maden yataklarının işletmeye açılmasında birçok faktör etkilidir. 
Seçeneklerde verilen etkenler arasında en az etkiye sahip olanı 
iklimdir. Zira Rusya’daki kömür, elmas ve doğalgaz yataklarının 
büyük bölümü Sibirya bölgesinden çıkarılır. 

Cevap E

25. (Soru ÖSYM tarafından iptal edilmiştir.)

Monokültür tarım çok geniş arazilerde tek ürün yetiştirilmesine 
dayanan tarım tekniğidir. Tropikal ve muson iklim bölgelerinde 
yaygın bir tarım tekniğidir. Seçeneklerde verilen bitkiler arasında 
nohut monokültür özelliğe sahip değildir.

Cevap E
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26. Mackinder’in ünlü Kara Hakimiyeti Teori’sindeki heartland alanı 
bugün Rusya sınırlarında bulunan Sibirya Bölgesi’nin merkezi 
kısmına denk gelir. 

Cevap B

27. Norveç, 1960’ta AB’ye alternatif olarak kurulan Avrupa Serbest 
Ticaret Birliği’nin (EFTA) kurucularından biridir. Bu birliğin üyele-
rinden büyük bölümü ayrılıp AB’ye katılsa da Norveç ve İsviçre 
AB’ye girmek istememektedir. 

Cevap C

28. Ormanlardan odun hammaddesi ve yan ürünlerin sağlanması 
ekolojik değil ekonomik işlevlerden biridir. 

Cevap C

29. Richter tarafından geliştirilen ölçek fay fattında yani iç merkezde 
açığa çıkan enerjinin miktarını (büyüklüğünü) ölçer.

Cevap B

30. Sürdürülebilir kalkınma kavramının ilk olarak tanımlandığı rapor 
Bruntland raporu olarak da bilinen 1987 BM Ortak Geleceğimiz 
Raporu'dur. 

Cevap B
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31. Öncülde bahsedilen ve yaylacılık faaliyeti öncesi ve sonrası ol-
mak üzere ilkbahar ve sonbaharda kullanılan geçici yerleşmelere 
Kuzeybatı Anadolu ve Göller Yöresi’nde güzle denir. 

Cevap A

32. Öncülde bahsedilen  ve genellikle deniz seviyesi ile sulak alan-
ların sınırlarında meydana gelen değişimlerden oluşan olayların 
temel sebebi iklim değişimleridir. 

Cevap D

33. (Soru ÖSYM tarafından iptal edilmiştir.)

Yaz döneminde kara ve denizler arasında gece ve gündüz ara-
sında oluşan sıcaklık farklılıkları nedeniyle yaşanan bölgesel 
basınç farklılığı daha yüksek olduğu için meltem oluşumu daha 
kolay gerçekleşir. 

Cevap E

34. GAP ile birlikte bölgede ilk etapta sulu tarım artmış ve tarım 
ürünleri çeşitlenmiştir. Sulama ile birlikte tarımsal verim arttığı 
için halkın gelir düzeyi de artmış ve bölge dışına göç azalmıştır. 
GAP’ın ekonomik sonuçlarını etkileyen faktörler arasında arazi 
toplulaştırılması yer almaz. 

Cevap E

35. Bölgelerin sınırları eninde sonunda değişikliğe uğrayacaktır. Do-
ğal bölgelerin (dağlık, ovalık, Akdeniz iklimi bölgeleri gibi) sınır-
ları daha uzun sürede değişirken beşeri ve ekonomik özelliklere 
göre ayrılan bölgelerin (kömür bölgesi, pamuk bölgesi, kalabalık 
nüfuslu bölge) sınırları daha hızlı değişime uğrar. 

Cevap D
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36. Somali, Sudan ve Eritre ile komşu olan Etiyopya topraklarının 
tümü Kuzey Yarım Küre'de bulunur. 

Cevap C

37. Arap Yarımadası ya da Sina Yarımadası olarak bilinen ve Kızıl-
deniz ile Basra Körfezi arasında kalan bölgenin büyük bölümünü 
Suudi Arabistan kaplar. İran'ın Arap Yarımadası'nda toprağı bu-
lunmaz. Arap Yarımadası’nda bulunan diğer ülkelerden bazıları 
Yemen, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'dir.

Cevap D

38. Dünyada ekonomik değeri en fazla olan elmas, altın, platin ve 
petrol gibi yer altı kaynaklarının rezervi bakımından Afrika kıtası 
oldukça zengindir. Gelişmişliğin düşük olmasında yeraltı kaynak-
larının değersiz olması sayılamaz. 

Cevap A

39. Öncülde verilen özellikler Türkmenistan’a aittir. 

Cevap D

40. Çin Hindi denilen bölgede Myanmar (Burma), Tayland, Kamboç-
ya, Vietnam ve Laos bulunur. Güney Kore, Doğu Asya’da Sarı 
Deniz ile Japon Denizi arasında uzanan Kore Yarımadası'nın 
güneyinde yer alır. 

Cevap D

41. Coğrafya biliminin inceleme alanlarına göre sınıflandırılması ya 
fiziki - beşeri  coğrafya ya da genel – yerel coğrafya olarak yapılır. 

Cevap E
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42. 2005 yılında uygulanmaya başlanan CÖDP’de ünite biçiminde 
bir ayrım ve kurgulama yoktur. Program öğrenme alanları üzeri-
ne kurgulanmıştır. 

Cevap A

43. Hazırbulunuşluk düzeyleri farklı olan öğrencilerden oluşan bir sı-
nıfta öğretmenin farklılaşmayı sağlayacak uygulamalar yapması 
daha uygun olacaktır. 

Cevap B

44. Yerleşim biriminde yaşayan insanlar arası ilişkilerin coğrafi sor-
gulama ile ilgisi yoktur. Çünkü coğrafi sorgulama mantığında 
olabilmesi için mutlaka coğrafi koşulların beşeri olay ve olgulara 
etkileri irdelenmelidir. 

Cevap D

45. Coğrafyada konum, mutlak (matematiksel) ve göreceli (özel) ol-
mak üzere iki başlık altında incelenir. Bu nedenle "?" ile gösteri-
len kutuya mutlak ifadesi yazılmalıdır.

Cevap A

46. Öğretmenin yerleşmelerle ilgili anlattıklarına bakıldığında ülke 
genelindeki dağılıştan bahsetmesi yatay dağılışa, yerleşme üst 
sınırının batıdan doğuya doğru değiştiğinden bahsetmesi dikey-
de dağılışa, geçmişten günümüze doğru yaşanan değişimler ise 
zamanda dağılışa örnek teşkil eder. 

Cevap E
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47. Arazi çalışması öncesinde amaçların belirlenmesi, arazi çalış-
ması sırasında veri toplama ve kaydetme, arazi çalışmasının 
sonucunda ise rapor yazma ve öneriler geliştirme yapılması ge-
rekenler arasında sayılabilir. Jeolojik süreçleri kaydetme ancak 
jeoloji bölümlerinde yapılan akademik arazi çalışmaları için uy-
gun olabilir. 

Cevap E

48. Öğrencilerin aktif olduğu keşfetmeye dayalı arazi çalışmalarının 
gerçekleşebilmesi ve amaca uygun olabilmesi için öğrencilerin 
arazide serbest bırakılması ve kendi rotalarını oluşturmalarının 
istenmesi daha uygun olacaktır. 

Cevap A

49. Çevre ve insan etkileşimine yönelik bir performans ödevinin de-
ğerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler arasında küresel ilişkile-
rin değerlendirilmeye tabi tutulması yer almamalıdır. 

Cevap E

50. Ürün dosyasının değerlendirilmesinde kullanılacak ölçeğin coğ-
rafi kavramların kullanılması boyutunda yer alabilecek ölçütler 
arasında coğrafi kavramları yazılı yoklamalarda kullanır yer ala-
maz. Çünkü hazırlanan ölçek yazılı yoklamaları değil ürün dos-
yasını değerlendirmeye yöneliktir. 

Cevap C
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ÇÖZÜMLER

1. Portolan: İtalyanca ''gemi klavuzu'' anlamına gelir. Limanlar ara-
sındaki yönler pusula gülleriyle gösterilir. 

Gnomon: Güneş saatinde gölgeyi tabana aktaran kısımdır. 

Loksodrom: Meridyen yaylarını eşit açı ile kesen çizgidir.

Konformal (Contarini): Üzerindeki bütün yüzey şekillerinin aslına 
en yakın olarak gösterildiği harita türüdür.

Bu nedenle öncülde verilen açıklama portolan haritalara aittir.

Cevap B

2. İzohips haritalarında çanak ya 
da çukur alanları gösteren → 
işaretinden sonra yükselti de-
ğerlerinin artış oranı kadar azal-
ması gerekir. Eğer ok işareti iki 
izohipsin arasından başlıyorsa 
ya da iki izohips arasında biti-
yorsa bu durum başlangıç ve 
bitiş noktalarının iki yakasındaki 
izohipslerin yükselti değerinin 
aynı olduğu anlamına gelir. Bu 

nedenle okun sol tarafındaki izohipsin yükselti değeri 950 oldu-
ğundan sağ tarafındakinin yükselti değeri de 950'dir. Yani A'nın 
yükseltisi 950'dir. Ok işaretinin gösterdiği yönde yükselti artış 
oranınca (50 m) azalacağı için A'nın sağında izohipsin değeri 
900 metredir. 900 metre izohipsten sonra ok işareti son bulmuş-
tur. Kural gereği bittiği yerin her iki yakasındaki izohipslerin yük-
selti değeri aynı olacağından B'nin değeri 900 metredir.

Cevap A
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3. Burgul: Az sulu ve fazlaca nemli hava kütlelerindeki kuvvetli 
dikey hava hareketlerine bağlı olarak oluşan yuvarlak kar tane-
leridir. 

Virga: Yağmurun bulutun alt kısmındaki doymamış hava içe-
risinde girdikten sonra buharlaşmasına bağlı olarak oluşan ve 
çoğunlukla yere ulaşamadan tümüyle buharlaşan ince çizgisel 
demetler hâlindeki yağış huzmeleridir. 

Grezil: Kümülenimbüs bulutlarından küçük buz yuvarlakları ha-
linde yere inen taneciklerdir. 

Dolu: Buz topu şeklindeki yağışlardır. Yukarıda verilenlerin ta-
mamı gökyüzünde gerçekleşir; Oysa ''Çiy'' yeryüzünde sabaha 
karşı soğuk yüzeylerde görülen su damlaları şeklindeki yoğun-
laşma ürünüdür.

Cevap A

4. Hava içerisindeki yükselme, alçalma ve türbülans mekanik olay-
lara örnektir. Ancak havanın nem kazanması veya kaybetmesi 
mekanik bir olay değildir.

Cevap C

5. Atmosferde oranlarına göre gazlar:

%78 Azot

%21 Oksijen

%1 Diğer  → %3 karbondioksit 
→ %3 su buharıdır

Troposferde sürekli bulunan ve oranları değişebilen gazlar su 
buharı ve karbondioksittir.

Cevap C



2016 ÖABT Coğrafya

46

6. Meteoroloji:

●   Hava tahmin bilimidir.

●   Tüm atmosfer olaylarının yatay ve dikey yönde

değişimlerini inceler.

●   Dar alanları ilgilendirir.

●   Kısa sürelidir.

●   Sık sık değişir.

Klimatoloji:

●   İklim bilimidir.

●   Uzun sürelidir.

●   Geniş alanları ilgilendirir.

●   Öngörüde bulunmaz.

●   Kalıcı şekillendirir.

Cevap E

7. Yerkabuğunun içinde tabanı oldukça düz, mantar ya da kubbe 
biçiminde sokulmuş mağmaya ''Lakolit'' denir.

Yerkabuğunun içinde dikey yönde uzanış gösteren mağmaya 
''dayk'' denir.

Yerkabuğunun içinde yatay yönde ince bir damar şeklinde yayı-
lan mağmaya ''sill'' denir

I- Lakolit, II- Dayk, III- Sill

Cevap C
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8. Barkan: Orta Asyada hilal biçimli kum tepeleridir.

Seyf: Kuzey Afrikada, eksenleri hakim rüzgar yönüne paralel 
olan kumullardır.

Parabolik kumul: ''U'' profilli kumullardır.

Firkete: Parabolik kumulların daha uzun kollu olanlarına firkete 
kumulu denir.

Yıldız kumulu: Piramidal kum tepelerine Yıldız kumulu denir.

Verilen görsel ile açıklamalara bakıldığında görselde verilen çizi-
min barkan olduğu söylenebilir.

Cevap B

9. Öncülde verilen görseller incelediğinde fay hattı boyunca hare-
ket, doğrultu ve yönleri incelendiğinde fay türlerinin aşağıdaki 
gibi olduğu söylenebilir.

I-    Normal Fay

II-   Doğru atımlı fay

III-  Ters fay (Bindirme fayı)

Cevap E

10. Solfatar: Püskürmek üzere olan sıcak kükürtlü hidrojen yığıntısı-
dır. Bir volkanik püskürme tipi değildir.

Hawai: Hafif şiddetli bir püskürme türüdür.

Stromboli: Küçük patlamalarla gerçekleşen püskürme türüdür.

Vulkano: Gürültülü patlamalarla gerçekleşen, volkanik kül püs-
kürten, püskürme türüdür.

Pelee: Çok güçlü bir püskürme türüdür.

Cevap C
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11. Kserofitler: Kurakçıl bitkiler

Higrofitler: Nemcil bitkiler

Mezofitler: Orta derecede nem isetiği olan bitkiler

Halofitler: Tuzlu topraklarda yetişen bitkilerdir.

Hidrofitler: Sucul bitkiler

Soru kökünde istenilen su isteği düşük olan kurakçıl bitkiler kse-
rofitler grubuna dâhildir.

Cevap A

12. 

I-     Humus (organik materyal) oranı arttıkça toprak rengi koyu-
laşır.

II-    Toprak içerisindeki kalsiyum karbonat birikimi oranı arttıkça 
toprak beyazlaşır.

III-   Yağışlı ılıman kuşakta açık renkli topraklar değil organik mad-
de bakımından zengin olduğu için koyu renkli olan kahveren-
gi orman toprağı gelişir.

Cevap C

13. İntrazonal topraklardan olan vertisoller killi topraklardır. Anado-
luda dönen, taş doğuran, kepir  ya da kara kepir olarak isimlen-
dirilir. Konya Havzasında, Tuz Gölü çevresinde ve Trakya'nın  iç 
kesimlerinde görülür.

Cevap A

14. Delta ovalarında yatak eğimi yok denecek kadar az olduğundan 
suyun akış hızı düşüktür. Dağlık ve engebeli alanlarda eğim fazla 
olduğundan suyun akış hızı fazladır.

Cevap A
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15. Akım hızı diyagramı incelendiğinde en kolay taşınan tane boyu 
50 cm/s hızın altında ''Kum''da gerçekleştiği görülür.

Kil, silt, çakıl ve blokta ise  aşınma hızı 50 cm/s'den daha yük-
sektir.

Cevap E

16. Davranışsal coğrafyada çevresel algılama mevcuttur.

İnsanların çevresel bilgiyi düzenlemesi, tecrübe edinmesi ve ona 
anlam vermesi bir bütünlük içinde yer alır.

Cevap D

17. Öncülde verilen açıklama ve eserlere bakıldığında doğru ceva-
bın E olduğu açıktır. Antropocoğrafya (Beşeri Coğrafya) isimli ilk 
eseri veren kişi Friedrich Ratzel'dir. 

Cevap E

18. Grafik incelendiğinde yaşlı bağımlılık oranının 1990'dan sonra 
düşme değil, yükselme eğiliminde olduğu görülecektir. Diğer se-
çeneklere rahatlıkla ulaşılabilir.

Cevap C

19. Thomas Robert Malthus’un nüfus teoremine göre; Nüfus geo-
metrik dizi biçiminde (2, 4, 8, 16, 32, 64.....) şeklinde artarken, 
besin maddeleri aritmetik dizi biçiminde (1, 2, 3, 4, 5, 6...) artar. 
Bu durumda gelecekte dünyadaki kaynaklar nüfusu beslemeye 
yetmeyecektir. 

Cevap B
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20. I numaralı yer Aztek uygarlığının olduğu bölge olup, doğal koşul-
ların insan faaliyetlerine uygun olmadığı bir alan durumundadır. 
Bu nedenle insanların tarımsal gelişmelere bağlı olarak şehirleş-
me sürecine daha geç başlamıştır.

Cevap A

21. I'de yaylacılık kavramı geçici göçü örneklendirirken IV'te ise mev-
simlik işçi göçü yani yine geçici göçe örnektir. II ve III numaralı 
ifadelerde kalıcı göçler örneklendirilmiştir.

Cevap B

22. Birinci tarım devriminin ilk yaşandığı yer, tarihsel süreçte ilk yer-
leşmelerinde yaşandığı verimli hilal (Mezopotamya ve Nil çevre-
leri) bölgesidir.

Cevap D

23. IV- Dünyanın en önemli petrol rezervlerinin bulunduğu bölgedir.

V- Enerjide kısmen dışa bağımlı ama dünyanın en önemli sanayi 
bölgesidir.

II- Gelişmekte olan ülkelerin bulunduğu bir bölgedir.

I- Dünyada en büyük maden kömürü rezervlerinin bulunduğu 
bölgedir.

III- Bölge ile ilgili bilgilendirme yoktur.

Cevap C

24. Doğal oluşuma sahip alanlarda millî parklar, sulak alanlar, Biyos-
fer rezervleri alanları ve dünyanın mirası yer alır. Tema parklar 
ise insanların eliyle oluşturulan rekreasyon alanlardır.

Cevap A
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25. Cebelitarık: Akdeniz ile Atlas Okyanusu arasında

Hürmüz: Basra körfezi ile Hint Okyanusu arasında

Babülmendep: Kızıldeniz ile Hint Okyanusu arasında

Bering: Asya ile Amerika arasında yer alır.

Magellan: Güney Amerika kıtasının en güney ucunun doğu kıs-
mında bulunur. 

Bu nedenle cevap Hürmüz Boğazı olmalıdır.

Cevap B

26. Küresel şehirlerin etki alanları iç bölgeleri aştığı için sınırları dün-
yanın tamamıdır.

Hava limanları, serbest bölgeler ve özel gümrükler iç bölgelerde 
yer alan sınırlara örnektir.

Cevap D

27. Almanya dünyada büyük güç hâline gelmek istediği için Kara 
Hakimiyet Teorisinde Heartland olarak gördüğü Rusya’ya saldır-
ması sonucunda I. ve II. Dünya savaşlarının çıkmasına neden 
olmuştur.

Cevap D

28. ''Sığ'' ekoloji reformist hareketlerle kurumların içinde küçük deği-
şiklik yapılmasını yeterli görür.

''Derin'' ekoloji ise insanın çevresel ilişkilerini ve diğer canlılarla 
eşit bir varlık olarak değerlendirir.

Cevap C
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29. Rip akıntıları: Kıyıya ulaşan dalgaların etkisine tepki nedeniyle 
oluşan ters yönlü (kıyıdan denize doğru) ve çok tehlikeli dalga-
lardır. Kıyının sığ ya da derin olması rip dalgalarının hızını etkiler.

Rip akıntılarının kuvvetlenmesi, deniz suyunun sıcaklığındaki bir 
artışa bağlı değildir.

Cevap E

30. A, B, C ve D'deki protokol ve sözleşmeler çevrenin korunmasına 
yöneliktir ve Türkiye taraftır.

Bin Yıl Hedefleri ise başta yoksulluk ve hastalıkla mücadele ile 
küresel iş birliğinin artırılması gibi sekiz önemli hedefin, BM'ye 
üye olan 192 ülke tarafından 2015'e kadar yerine getirilmesi 
planlanan hedefler olup Newyork bin yıl zirvesinde resmileştiril-
miştir. (Eylül 2000'de BM'de)

Cevap E

31. Türkiye'de Gayri Safi Yurtiçi hasılada sıralama: Hizmetler > Sa-
nayi > Tarım şeklindedir.

Sorudaki I. ve II. maddelerdeki bilgiler doğrudur.

Ancak III. maddedeki bilgi doğru değildir.

Cevap D

32. Homojen Bölge: Aynı gelişmişlik düzeyinde olan komşu iller ge-
lişmişlik düzeyi yönünden homojen bölge oluştururlar.

Bölgesel planlamada homojen bölge altlık oluşturur. 

Polarize Bölge: Bir merkez veya farklı yaşama biçimlerini bir ara-
da tutan merkezlere bağlı bir çok çevreyi içine alan, çevreyi mer-
keze bağlayan bağların sosyal ve ekonomik ilişkilerin kaybolması 
ya da başka bir merkez lehine zayıflaması özelliği ile sınırlanmış 
iç yapısı olan bir birimdir ve bölgesel planlamada altlık oluşturur.

Coğrafi Bölge ve Plan Bölge bölgesel planlamada altlık oluştur-
maz.

Cevap B
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33. Karadeniz Bölgesinde;

Dağlık alanlarda yaylacılık yapılması yerşekilleri ve yaz yağışla-
rına bağlıdır.

Bölgenin güneyinde çöküntü ovaları tarımsal üretime uygundur. 
(Arazi düz ve alçak)

Yeşilırmak ve kızılırmak deltaları yoğun tarımsal üretim alanları-
dır. (Arazi düz ve alçak)

Engebeden dolayı kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım çoğunlukla 
vadiler boyunca yapılır (yol yapımı kolay olduğundan).

Kıyılarda ticari faaliyetlerin yalnızca limanların bulunduğu yerde 
gelişmesi ulaşım faaliyetleriyle ilgilidir.

Cevap D

34. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesindeki İller:  

Çorum

Samsun

Amasya ve Tokattır.

Sinop dâhil değildir.

Cevap D

35. Büyük Set Resifi Kuzeydoğu Avustralya’nın Queensland sahili 
açıklarında bulunan Mercan Denizi'nde yer alır. 2900 resif ve 900 
adadan oluşur. 2600 km genişliğinde yayılmıştır. 344.400 km2lik 
bir alana sahiptir.

Cevap A

36. Everest tepesi, Dünya’nın en yüksek dağı Himalayalarda, yaklaşık 
28 derece kuzey enlemi ile 87 derece doğu boylamında Çin Halk 
Cumhuriyeti ile Nepal sınırında yer alır. 8848 m yüksekliğe sahiptir.

Cevap C
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37. Hazapin (Aktaş) Ardahan ilinin Çıldır ilçesi Kuzeybatı kesiminde 
yer alır. Gölün bir kısmı Gürcistan tarafında kalır. Yani Hazapin 
Gölü Türkiye ile Ermenistan değil, Türkiye ile Gürcistan arasında 
yer alır.

Diğer seçeneklerde verilen bilgiler doğrudur.

Cevap E

38. Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkeler: Rusya, Kazakistan, Azerbay-
can, Türkmenistan, İran

Özbekistan'ın Hazar Denizi'ne kıyısı yoktur.

Cevap E

39. And Dağları Güney Amerika’da Kuzey-Güney doğrultusu boyun-
ca uzanır. And dağlarının geçtiği ülkeler: Venezuela, Kolombiya, 
Ekvador, Peru, Bolivya, Arjantin, Şili (And Ülkeleri)

Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Uruguay, And ülkeleri arasın-
da yer almaz.

Cevap E

40. Baltık Denizi’nin kuzeyinde kalan Körfez'e Botni denir.

Botni Körfezi, İsveç ve Finlandiya arasında yer alır.

Cevap A
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41. A- Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve etkinlikle-
rin buna göre planlanması öğretmenin görevidir.

B- Diğer alan öğretmenleri ile işbirliğinde olma coğrafya öğretme-
ninin sorumluğudur.

C- Öğretmenler arasında koordinasyonu sağlama müdür, müdür 
yardımcısı ve rehber öğretmenlerin görevidir. Öğretmenin gö-
revleri arasında sayılamaz.

D- Paydaşlarda iş birliği içinde olma öğretmenin görevidir.

E- Türkçeyi etkili kullanma öğretmenin görevidir.

Cevap C

42. Soru kökünde verilen üç ipucu; disiplinler arası yaklaşımla prob-
lem çözme, bilimsel yöntemleri kullanma, gerçek yaşam içinde 
araştırma yapma problem çözme ve proje yaklaşımının özellik-
leridir. Seçeneklerde sadece proje tabanlı öğretim yöntemi ve-
rilmiştir.

Cevap C

43. 

I- Öğretmenin sınıfı soru soran grup ve uzman grup olarak ayır-
ması, daha sonra birinci grubun ikinciye soru sorması zıt paneldir.

II- Birisi nükleer enerji taraftarı, diğeri ise karşıtı iki grubun kendi 
görüşlerini savunması münazaraya dayalı tartışmadır.

Cevap B

44. Soru kökünde verilen etkinliğin adı ''Okul binasına yer seçimi''dir. 
Boş araziler arasından nüfus dağılımı, ulaşım imkânları değer-
lendirilerek okul için doğru yerin tespit edilmesi karar verme be-
cerisi ile ilgilidir.

Cevap D
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45. Soru kökünde yıl boyunca öğrencilerin edindikleri bilgileri bütün-
cül bir yaklaşım ile ve coğrafi bilgi sistemlerine dayalı olarak et-
kinlik yapılmak istenmektedir.

(A) Yatırım için uygun yer tespitinde C.B.S olarak nüfus haritası 
kullanılabilir.

(B) Nüfus dağılışının tespitinde C.B.S olarak nüfus haritası kul-
lanılabilir.

(D) Hastane için yer tespitinde nüfus ve ulaşım haritası kullanı-
labilir.

(E) Göç hareketlerinin sonuçları farklı zamanlardaki nüfus dağı-
lım haritaları ile incelenebilir.

Oysa (C) seçeneğindeki iklimle ilgili kavram haritası oluşturma 
etkinliğinde C.B.S. kullanılmamaktadır. Ayrıca iklim herhangi 
başka bir konu ile ilişkilendirilmemektedir.

Cevap C

46. ''Kazanımımız eş yükselti eğrilerinin görsel okunmasını sağla-
maktır. Eğer (B) seçeneğinde söylendiği gibi morfografya haritası 
ile yer şekilleri açıklanırsa bu okumaya gerek kalmadan şeklin 
morfolojisini biz anlatmış oluruz. Yani (B) seçeneğinde verilen et-
kinlik yapılırsa öğrenciye ayırt etme fırsatı sunmadan hazır bilgi 
verilmiş olur.

Cevap B

47. Kavram yanılgısı öğrenci zihninde yerleşmiş, değiştirilmesi zor 
yanlış bağlantı ve yapılandırmalardır. Böyle bir durumla karşıla-
şan öğretmenin öncelikle öğrencide dengesizlik yaratarak kendi-
sinde var olan hatayı hissettirmesi gerekir.

Cevap E
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48. Coğrafya öğretim programında matematik konum, iklim, nüfus 
gibi konuların yerel, ulusal ve küresel ölçekte ele alınması gerek-
tiği vurgulanmıştır (I)

Coğrafya öğretim programında ülkelerin tek tek değil, küresel 
bağlantılar şeklinde ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. (II)

Küresel konular belli bir amaç ve tema etrafında işlenir. Örneğin 
ticaret yolları, ekonomik gruplaşmalar vb. bu ifade doğrudur. (III)

I. ve III. öncül coğrafya öğretim programı ile uyumludur.

Cevap B

49. I. Diagnostik değerlendirme; tanıma ve hazırbulunuşluluğu tespit 
etme ile ilgilidir. Dönemin başında eski bilgilerin sorgulanması 
için yapılır.

II. Süreç değerlendirme; izleme ve yetiştirme ile ilgilidir. Ünite 
sonları yapılır.

III. Sonuç değerlendirme; geçip kalma durumuna karar vermek 
için yapılan değer biçme türü sınavlardır. Öğrenci önbilgileri sa-
dece diagnostik değerlendirma ile incelenir.

Cevap A

50. Derslerin sonunda değerlendirme yapmanın amacı kazanımların 
öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemek ve ek-
sikleri gidermektir. Ders sonu değerlendirmenin amacı kazanımı 
tekrar ifadelendirmek olamaz.

Cevap D
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1. İzohipslerin artış oranına bakıldığında verilen haritadaki X ve Y 
noktalarının 0 metre eğrisinde yani deniz seviyesinde olduğu 
söylenebilir. Yön oku dikkate alındığında izohipslerin daha sık 
geçtiği batı yamacın doğuya göre daha eğimlidir. Haritadaki X 
ve Y merkezleri 0 metre Z merkezi ise 400 metre eğrisi üzerinde 
yer aldığı için X-Z ile Z-Y arası yükselti farkları eşittir. Haritadan 
görüleceği gibi X-Z ile Z-Y arası harita uzunluğu farklıdır. Zirve 
400 metre eğrisinin içerisinde yer aldığı için yükseltisi 400 met-
reden fazladır. 

Cevap C

2. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe meridyenler arası me-
safe daralır. Bu alan daralmasının dikkate alındığı ve ekvatoral 
bölgedeki bozulmanın az olmasıyla kullanılan projeksiyonlarda 
ekvator bölgesi daha geniş gösterilirken kutuplara doğru daral-
ma olur. Seçeneklerde verilen çizimlere bakıldığında C seçene-
ğindeki çizimde tüm bölgeler eşit gösterildiği için bozulma daha 
fazla olacaktır. 

Cevap C
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3. Sıcaklık ve nem yönünden benzer özellikler gösteren büyük at-
mosfer parçaları olarak tanımlanan hava kütleleri kaynak bölge-
lerine göre Ekvatoral, Tropikal, Polar ile Arktik ve Antarktik olmak 
üzere dört türde incelenir. Maritim ifadesi havanın denizel ya da 
nemli karakterde olduğunu gösterir. Maritim ifadesi havanın nem 
özelliğine göre yapılan bir sınıflamadır. 

Cevap C

4. Bir hava kütlesinin yükselmeye uğraması ya da ısınması karar-
sızlığı tetikleyen temel etkenlerdir. Bu durumun tam tersi olarak 
hava kütlesinin alçalması ya da herhangi bir sebeple soğuması 
kararlılığını artırır. 

Cevap E

5. Bir cismin sahip olduğu ve açığa çıkmamış olan potansiyel ener-
jiye ısı, potansiyel enerjinin açığa çıkıp kinetik enerjiye dönüş-
müş hâline ise sıcaklık denir. Isının birimi kalori, sıcaklığın birimi 
ise derece (°)’dir. 

Cevap B
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6. Uzun mesafe uçuşlarında uçaklar iklim olaylarının yaşandığı 
troposfer katının üzerine yani stratosfere çıkarak uçar. Saatteki 
hızları 500 km’ye ulaşabilen Jet rüzgârları kuşağı olarak da isim-
lendirilen stratosfer katmanında yerkürenin dönüş yönüne bağlı 
olarak jet rüzgârları uçuş sürelerini etkiler. Batıdan doğuya doğru 
gerçekleşen yerküre dönüşü nedeniyle New York’tan İstanbul’a 
geliş daha kısa sürer. 

Cevap E

7. Soru kökünde tanımlaması verilen volkan tipi tabakalı bir yapı 
gösteren stratovolkanlara aittir. Kalkan biçimli koni Güneydo-
ğu’daki Karacadağ gibi bazik lavların çıkıp etrafa yayılarak oluş-
turduğu yükseltisi az olan geniş volkan konilerine verilen isimdir. 
Volkanik patlama ile yüzeye çıkan piroklastik malzemelerin oluş-
turduğu koniye piroklastik koni denir. Sadece gaz patlamalarının 
görüldüğü volkanik olaylarla oluşan çukurluklar maar ve diatre-
ma olarak isimlendirilir. Maar’ın diatrema’dan farkı çukur etrafın-
da bir setin bulunmasıdır. Diatrema ise obruklar gibi dik duvarlı 
kuyu biçimindeki volkanik gaz patlamasıyla oluşan çukurlardır. 
Diatrema’lar pipo olarak da adlandırılır. 

Cevap B

8. Atlas Okyanusu’nda olduğu gibi birbirinden uzaklaşan (diverjant) 
levha sınırlarında meydana gelen açıklıktan dolayı magma so-
kulmasına bağlı olarak okyanus ortası sırtları ve riftler oluşur. 

Cevap A
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9. Akarsuların oluşturduğu menderesler yatak eğiminin azaldığı 
aşındırma gücünün ise azaldığı bölgelerde görülür. Ancak enge-
beli bir arazinin olduğu alanlarda da gömük mendereslere rastla-
nır. Bu durumun temel nedenleri şöyle sıralanabilir: Nedenlerden 
biri  menderes oluşumdan sonra gerçekleşen epirojenik hareket-
lenme sonucu yaşanan taban seviyesi alçalması olabilir. Bir baş-
ka durum ise; anakayanın özelliğine bağlı olarak (Colarado ya da 
Ihlara’da volkanik tüflerin bulunduğu arazilerde olduğu gibi) gö-
mük menderesler oluşabilir. Geniş alüvyal taban üzerinde men-
deres oluşumu görülür ancak araziye gömük durumda değildir. 

Cevap A

10. Drumlin, buzulların taşıdığı morenleri eğimin azaldığı alanlarda 
ters kaşık biçiminde biriktirmeleri sonucu oluşan glasiyal topog-
rafyaya özgü bir yerşeklidir.

Cevap B

11. Taban suyunun yüksek olduğu drenajı bozuk sahalarda oksijen 
yokluğu veya azlığından dolayı demir bileşikleri indirgenerek 
renk lekelerinden bir zon oluşur. Bu zona gley zonu, olaya da 
gleyleşme denir. Genellikle C katmanında gerçekleştiği için C 
katmanı gley zonu olarak da bilinir. 

Cevap E
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12. 1949 yılında yapılmış olan toprak sınıflandırmasında topraklar 
zonal, intrazonal ve azonal olarak üç ana gruba ayrılmıştır. Alüv-
yal toprakların da dâhil olduğu azonal grubu toprakların genel 
özelliği dış kuvvetlerin etkisiyle meydana gelen aşınma ve birik-
me sonucu oluştukları için toprak horizonları belirgin olarak gö-
rülmez. Genelde kalın bir A horizonu ile karakterize edilir. 

Cevap A

13. İklim koşullarında ve mevsimler arasındaki sıcaklık ve yağış de-
ğerlerinde dalgalanmanın az olduğu bölgelerde ağaç yaş halka-
larından alınacak örnekler daha az bilgi verecektir. Bu nedenle 
ekvatoral iklim koşullarının hüküm sürdüğü Amazon bölgesinde-
ki ormanlardan alınan ağaç yaş halkası örnekleri daha az bilgi 
verecektir.

Cevap C

14. Yerkürenin ekseni etrafındaki hareketinden dolayı ortaya çıkan 
koriyolis kuvveti, okyanus akıntıları ve rüzgârların KYK’de saat 
yönünde ya da sağa doğru, GYK’de ise saat yönünün tersinde 
ya da sola doğru sapmaya uğramalarına sebep olur. 

Cevap D

15. Genç volkan konileri üzerinde yağışlarla harekete geçen sular 
dağın tüm yamaçlarından eğim yönünde hareket ederek ışınsal 
(radyal) drenaj şebekesi oluşturur. 

Cevap D
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16. Portekizli gemicilerden F. Magellan 1519’da İspanya krallığının 
desteğiyle dünyayı dolaşma amacıyla seyahate çıkmıştır. Filipin 
Adaları çevresinde çıkan çatışmada Magellan’ın öldürülmesiyle 
kaptanlığı Sebastian del Cano devralmış ve Filipinlerden ele ge-
çirilen gemi dolusu baharat ve değerli süs eşyaları ile 1522’de 
İspanya’ya dönmüştür.

Cevap C

17. İbn Haldun, Orta Çağ’ın siyasi coğrafyacısıdır. Tarihçi ve sos-
yologdur. Tunus’ta doğmuş Kahire’de ölmüştür. Devletler ile il-
gili eserler vermiş, devletler ve kuruldukları coğrafya ile ilgisini 
araştırmıştır. Aristo’ya benzer görüşler ileri sürmüştür. Ekonomik 
kaynaklar bakımından zengin bölgelerde kurulan devletlerin 
daha güçlü olacağını vurgulamıştır.  Mukkaddime ve Kitap El-
İbar (İbret Verici Kitap) adlı eserlerinde tarihi ve sosyolojik bilgiler 
ağırlıktadır. 

Cevap A

18. De jure yani nüfusun resmî olarak kayıtlı olduğu adrese göre ya-
pılan nüfus sayımları ile ülke içinde ikamet eden ve yer değiştiren 
nüfusa ulaşılabilir. Sadece ikamet adresleri dikkate alındığı için 
bu yöntemle yapılan sayımlarda yurt dışında yaşayanlar ve geçi-
ci yerleşmelerdeki nüfusla ilgili bilgi elde edilemez. 

Cevap B
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19. Soru kökünde tanımlanan bebek ölüm oranlarının fazla, ortala-
ma yaşam süresinin kısa olduğu ülkeler geri kalmış ülkelerdir. 
Geri kalmış ülkeler genellikle ham madde ihracatı sanayi ürünleri 
ithalatı yapar. 

Cevap B

20. Kırsal kesimde yaşayan nüfusun yaptığı göçebe hayvancılık faa-
liyetleri genellikle mera hayvancılığı biçiminde yetiştirilmesini içe-
rir. Bu nedenle göçebe hayvancılık etkinliklerinin yapıldığı ülkeler 
yerşekillerinin engebeli, otlakların gür olduğu alanlardır. Ortala-
ma yükseltisi çok düşük olan ve yüzölçümü olarak küçük bir ülke 
olan Hollanda’da mera hayvancılığı yerine modern yöntemlerle 
yapılan ahır (besi) hayvancılığı yaygındır. 

Cevap A

21. Pakistan ve Hindistan ayrılması sonucunda inanç bazında bir 
ayrımın yaşanmasında kültürel ve siyasi faktörler temel etken 
olmuştur. İnanç bazındaki bir ayrımda ekonomik ve çevresel fak-
törlerden söz edilemez. 

Cevap E
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22. Denizlerde tutulan balık miktarına göre önde gelen ülkelere ba-
kıldığında ilk beş ülke Çin, Hindistan, Peru, Endonezya ve ABD 
olarak karşımıza çıkar. Bu beş ülke dünya toplamının yaklaşık 
yarısını gerçekleştirir. Dünya balık üretiminin yaklaşık üçte biri 
Çin tarafından gerçekleştirilir.

Cevap A

23. Haritada verilen işaretli alanlarda ortak olarak tekstil endüstri-
sinin geliştiği söylenebilir. Diğer seçeneklerdeki endüstri kolları 
ülkemizde belirli alanlarda yoğunlaşmıştır. Tekstil endüstrisinin 
ham maddesini oluşturan pamuğun dayanıklılığı tekstil sektörü-
nün ham maddenin olmadığı yerlerde de kurulabilmesine olanak 
sağlar. 

Cevap C

24. Toprak Mahsulleri Ofisi raporuna göre 2016 yılındaki yaklaşık 
750 milyon ton, dünya buğday üretiminde 130 milyon tona yakın 
üretim ile Çin ilk sırada yer almaktadır. 

Cevap B

25. ABD’de hayvan yetiştirilen çiftlikleri tanımlamak için kullanılan 
Ranch yerleşmeleri ileri hayvancılık faaliyet merkezleri olarak Ka-
nada, Arjantin, Avustralya ve Batı Avrupa ülkelerinde yaygındır. 
Orta Avrupa ülkesi olan Almanya’da yaygın olduğu söylenemez. 

Cevap E
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26. Net petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte 
ikisini ellerinde bulunduran ülkelerin 1960’ta oluşturduğu konfe-
derasyondur. 2017 Temmuz itibarıyla Cezayir, Angola, Ekvator, 
Ekvator Ginesi, Gabon, İran, Irak, Kuveyt, Libya, Nijerya, Katar, 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela’dan olu-
şan 14 üyeye sahiptir. 1962’de örgüte üye olan Endonezya’nın 
2009’da askıya alınan üyeliği 2016 Ocak ayında yeniden aktive 
edilmiştir. Petrol rezerv ve ihraç durumu itibarıyla Mısır OPEC’e 
üye olmamıştır. 

Cevap E

27. 1957’deki Roma Antlaşmasıyla temelleri atılan Avrupa Birliği’nin 
2017 itibarıyla 27 üyesi vardır. 2004 yılındaki beşinci genişleme 
döneminde Slovakya AB’ye üye olmuştur. 

Cevap D

28. Yerküreyi güneşin zararlı ışınlarından koruyan ozon tabakasın-
daki incelme ilk olarak ve en fazla Antarktika üzerinde saptan-
mıştır. Çünkü kimyasal yapı olarak 3 oksijen atomundan oluşan 
ozonun (O3) parçalanmasında en büyük etki soğuktur.

Cevap A

29. Asit yağmurları evsel ve endüstriyel kaynaklı karbon, kükürt ve 
sülfür içeren kirleticilerin atmosfere fazlaca verilmesi sonucu ya-
ğışların asit karakterde yeryüzüne düşmesi olayı olarak tanım-
lanabilir. Bu nedenle asit yağmurlarındaki artışın temel sebebi 
küresel ısınma değil beşeri faaliyetlerdir. 

Cevap B
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30. Su kaynaklarının azalması hatta Aral Gölü’nde olduğu gibi or-
tadan kalkması toprakta buharlaşmanın artmasına bağlı olarak 
tuzlaşmanın da artmasına sebep olur. Bu nedenle Aral Gölü ha-
vasındaki toprakta tuzluluk oranında artış yaşanması beklenir. 

Cevap E

31. Ülkemizde kar erimelerine bağlı toprak doygunluğunun gerçek-
leştiği ilkbahar mevsiminde artan heyelan olayları en fazla eğim 
ve killi toprak yapısının varlığı gibi sebeplerden dolayı Karadeniz 
Bölgesi’nde özellikle de Doğu Karadeniz’de görülür.

Cevap C

32. Aydın Dağları Ege Bölgesi’ndeki kıyı çizgisine dik uzanan ve 
kırılma sonucu oluşmuş dağlardan biri iken Küre dağları Alp-
Himalaya kıvrım sistemi ile oluşmuş ve kıyı çizgisine paralel uza-
nan bir dağdır. Her iki dağın uzanış yönü ülkemizi şekillendiren 
levha hareketlerinin kuzey - güney yönlü olmasından dolayı do-
ğu-batı doğrultuludur. Bu nedenle öncülde verilen özelliklerden 
sadece I. öncül her iki dağ için ortaktır. 

Cevap A

33. Doğu Anadolu Fay Zonu [DAF bazı kaynaklarda Güney Anadolu 
Fay (GAF) olarak da adlandırılır.] ülkemize Hatay’dan sokularak 
Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ üzerinden Bingöl’e doğru 
uzanır. Ülkemizde bugüne kadar yaşanan en şiddetli depremin 
yaşandığı Erzincan, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAF) üzerinde 
yer alır. 

Cevap D
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34. Ülkemizdeki 21 serbest ticaret bölgeleri arasında, deniz yolu 
ulaşımı olmamasına karşın ihracat potansiyeli yüksek olan iç 
bölgelerde bulunan illerde kurulanları da mevcuttur. Denizli, Ga-
ziantep, Kayseri, Erzurum ve Mardin bu illere örnek verilebilir. 

Cevap A

35. Büyük bölümünü çöllerin kapladığı Avustralya’daki çöller; Gib-
son, Büyük Kum, Büyük Viktorya, Simpson, Küçük Kum, Strze-
lecki, Tanami ve Tirari çölleridir. Tar Çölü, Asya Kıtası’nda Hindis-
tan ve Pakistan sınırlarında yer alır. 

Cevap D

36. Kafkas Dağları’nın güney eteklerinde bulunan Güney Osetya bu-
gün Gürcistan sınırları içerisinde yer alan bir bölgedir. 

Cevap D

37. Doğu Avrupa ülkeleri olarak Rusya, Romanya, Polonya, Beyaz 
Rusya, Moldova ve Ukrayna sayılabilir. Avusturya ise Orta Avru-
pa ülkeleri arasında yer alır.

Cevap C



ÖABT Coğrafya 2017

69

38. İskandinavya’nın Asya sınırını oluşturan Finlandiya’nın Kuzey 
Buz Denizi’ne kıyısı yoktur. Finlandiya’nın Baltık Denizi ve Botni 
Körfezi’ne kıyısı vardır. 

Cevap E

39. Guatemala, El Salvador, Nikaragua, Costa Rica, Panama ve Be-
lize Kuzey Amerika’nın Güney Amerika’ya bağlandığı kısımda 
bulunan anakaradaki ülkelerdir. Jamaika ise Karayip Denizi’nde 
bulunan ada devletlerinden biridir.

Cevap B

40. Günümüzde sanayileşmenin en gelişmiş olduğu kıta olan 
Avrupa’da nüfus artış hızları bir hayli düşüktür. Bu nedenle sa-
nayileşme günümüzde de gelişmiş durumdadır ve nüfus artış 
hızlarının düşüklüğü nedeniyle 2030 yılında daha düşük bir şehir 
nüfusu artışı yaşanacaktır. 

Cevap C
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41. Öğretmenin sınıfa iki ayrı zaman diliminde aynı yerin fotoğrafla-
rını gösterdiği belirtilmiştir. Bu durum kanıt kullanma becerisi ile 
ilgilidir. Kanıt kullanma becerisi 2005 CDÖP’de;
• Jeolojik süreçlere ait fosil, taş veya tektonik vb. bir doğa un-

surunu kanıt olarak kullanma,
• Tarihi, sosyal, ekonomik ve politik olay ve olgulara ait kanıt 

kullanma,
• İklim süreçlerine ait kanıt kullanma olarak belirtilmiştir.

Cevap B

42. Soru kökünde hazırbulunuşluluğu incelemek olarak tanımlanan 
sınav türü diagnostik değerlendirme tipidir (Tanım ve hazırbulu-
nuşluluğu tespit sınavları). Eksiklerin belirlenmesi izleme ve ye-
tiştirme tipi sınavlarla ilgilidir (Formatif değerlendirme). Kazanım-
ların ne ölçüde elde edildiği ise değer biçme sınavları ile ilgilidir 
(Summatif değerlendirme). Diagnostik, formatif ve summatif tipte 
yapılan sınavların farklılığını belirleyen unsur ise öğretmenin ne 
tür değerlendirme yapmak istediği, yani değerlendirmenin amaç-
larıdır.

Cevap C

43. Öğretim ilkelerinden biri güncelliktir. Güncellik ilkesi öğretmenin 
kazanımlar ile güncel olayları ilişkilendirmesine dayanır. Bu so-
ruda öğretmenin akşam haberlerinde duyduğu bir olayı dersin 
konusu ile ilişkilendirilmesi güncellik ilkesinin işe koşulması ile 
ilgilidir. 

Cevap A
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44. Coğrafya öğretim programında yatay tablolar hâlinde kazanım 
sütunu bulunmaktadır. Bu sütundaki A, B, C gibi semboller öğ-
renme alanını ifade etmektedir.

Örnek

B.10.6 ⇒ Tarihî metinler, belgeler ve haritalardan yararlanarak 
dünyadaki göçlerin nedenleri hakkında çıkarımda bulunur.

Yukarıda B = Beşeri sistemler öğrenme alanını sembolize etmek-
tedir.

10 ⇒ 10. sınıf düzeyini göstermektedir.

6 ⇒ Bu sınıf ve bu öğrenme alanındaki kazanım sıra nosudur.

NOT: Örnek 2005 programından alınmıştır.

Cevap C

45. Köşelenme, yapısı itibarı ile fikir değişikliğine uygun bir teknik 
değildir. Ancak ihtiyaç hâlinde bu soruda olduğu gibi demokratik 
düşünmenin gereği olarak öğrencilerin fikir değiştirmesi ve açık-
lamasına olanak sağlanır. Dolayısıyla öğretmenin ilk etapta farklı 
fikirleri kartonlara yazması ve öğrencilerin kendilerine yakın gör-
düğü fikirler altında kümelenmesi köşelenme tekniğinin kullanıl-
dığını göstermektedir. Son bölümde ise görüş geliştirme tekniği 
kullanılmıştır.

Cevap D
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46. A seçeneğindeki arazi çalışmalarında yasal sorumluluğun olma-
sı bir sınırlamadır. B seçeneğindeki disiplin sorunları öğretmeni 
sınırlayan bir unsurdur. C seçeneğindeki mali gereksinimler oku-
lu ve öğretmeni sınırlayan bir unsurdur. D seçeneğindeki zaman 
alıcı olması yöntemin bir dezavantajıdır. Ancak E seçeneğindeki 
arazi çalışmalarının organize eğitsel bir iş olması bir sınırlılık de-
ğil, zenginleştirici bir faktördür.

Cevap E

47. Öğrencilerin bitki ve hayvanların yok olduğu bir dünya üzerine 
hikâye yazmaları sözel-dilsel zekâ boyutu ile ilgilidir.

Öğretmenin nesli tükenen canlılarla ilgili video izletmesi görsel 
uzamsal zekâ boyutu ile ilgilidir. Öğrencilerin nesli tükenen bir 
canlıyı tasvir etmeleri kinestetik zekâ boyutu ile ilgilidir.

Cevap B

48. İstasyon tekniğinde 3 veya 4 çalışma durağında farklı etkinlikler 
yapılır. Öğrenciler verilen süre bittiğinde işi yarım bırakarak diğer 
masaya geçerler ve arkadaşlarının yarım bıraktıkları işe devam 
ederler.

Cevap A
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49. Sorunun B seçeneğinde öğretmenin derse yönelik kazanımları 
kendisinin oluşturması ifade edilmiştir. Bu seçenek tamamen 
yanlıştır. Sadece Coğrafya dersinde değil, tüm derslerde kaza-
nımları program geliştiriciler hazırlar. Öğretmen bu programın uy-
gulayıcısıdır. Etkinlik türünü seçmek, değerlere nerede yer vere-
ceğine karar vermek, kazanımların hangi konular üzerinde nasıl 
harmanlanacağı ise öğretmenin inisiyatif ve yetkisinde şekillenir.

Cevap B

50. I. Coğrafya Öğretim Programı’nda hem ders içi ve kazanımlar 
arası ilişkilendirmelere hem de disiplinler arası ilişkilendir-
melere, vurgu yapılmıştır.

 II. Coğrafya Öğretim Programı’nda öğrenci hazırbulunuşlulu-
ğunun dikkate alınması ve eksikler varsa giderilmesi vurgu-
lanmış ve önemsenmiştir.

 III. Coğrafya Öğretim Programı’nda ders kitabına bağlı (daya-
lı) planlama yapılmaması gerektiği vurgulanmıştır. Aksine 
öğretmenin coğrafya öğretim programındaki bir veya birkaç 
kazanım, kavram, değer, beceriyi merkeze alarak kendine 
has ders planı yapması önerilmiş ve vurgulanmıştır.

Cevap C
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1. Belirli sınırlar içerisinde ayrı ayrı tespit edilmiş herhangi bir veri-
nin miktar, oran veya dağılım gibi özelliklerinin bu sınırlara bağlı 
olarak farklı renk veya tonlamalarla gösterildiği harita yöntemine 
koroplet (hücre renklendirme) yöntemi denir. Öncülde bahsedi-
len ve örneği verilen haritalar koroplet haritalar olarak isimlen-
dirilebilir.

Cevap B

2. İzohips haritalarında çanak ya da çukur alanları gösteren → işa-
retinden sonra yükselti değerlerinin artış oranı kadar azalması 
gerekir. Eğer ok işareti iki izohipsin arasından başlıyorsa ya da 
iki izohips arasında bitiyorsa bu durum başlangıç ve bitiş nokta-
larının iki yakasındaki izohipslerin yükselti değerinin aynı olduğu 
anlamına gelir.

Cevap C

3. Hava kütlelerinin kaynak bölgeleri, hava kütlelerinin uzun süre 
üzerinde kalabildikleri ve sıcaklık ve nem özelliklerini kazandığı 
alanlardır. Sıcak ve çok nemli hava kütlelerinin kaynak bölgeleri 
ekvatoral kuşakta bulunan yerlerdir. Haritada gösterilen Amazon 
havzası sıcak ve çok nemli hava kütlesinin kaynak bölgesi olarak 
gösterilebilir. 

Cevap A
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4. Dikey gelişimli bulutlar arasında yer alan Kümülenimbus bulutları 
tropopoz seviyesi ve üzerine kadar yükselebilir. Dolu oluşumu-
nun büyük oranda oluştuğu bulut tipi kümülenimbus’tur. 

Cevap C

5. Yer radyasyonunun fazla olduğu açık kış günlerinde atmosferin 
alt katmanlarının üst kısımlarına göre daha soğuk olmasına in-
versiyon ya da sıcaklık terselmesi denir.

Cevap D

6. Merkezden çevreye doğru gerçekleşen hava hareketlerine di-
verjans, tam tersi durumda gerçekleşen çevreden merkeze hava 
akımlarına konverjans, yükselici hava hareketlerine ise konvek-
siyon denir. 

Cevap D

7. Yatay yapılı arazilerdeki aşınımdan korunmuş ve akarsularla 
parçalanmış çevresine göre yüksekte bulunan masa biçimindeki 
düzlüklere mesa denir. Mesaların daha da parçalanması ile orta-
ya çıkan kalıntılara ise büt denir.

Cevap E
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8. Akarsuların eğimli alanlardan aşındırarak getirdiği materyalleri 
eğimin azaldığı eğim kırıklığında biriktirmesiyle oluşan birikim 
alanına alüvyal yelpaze denir. Alüvyal yelpazelerin en önemli 
özelliklerinden biri tepeden uç noktasına kadar tane boyutunun 
küçülmesidir. Çünkü ince boyuttaki malzemelerin taşınma süre-
si daha fazla olacaktır. Yelpaze genişledikçe eğim derecesi de 
düşer. Çamur katmanları alüvyal yelpazelerin genel özellikleri 
arasında yer almaz. Çünkü çamur katmanlarının oluşumu için su 
miktarının çok fazla olması ya da heyelan olayının gerçekleşme-
si gerekir. Akarsular tarafından oluşturulan çamur katmanlarına 
alüvyal taşkın ovalarında rastlanabilir. 

Cevap E 

9. Deniz seviyesinin alçaldığı dönemde karaların yükselmesine 
bağlı olarak akarsuların aşağı çığırlarındaki akarsu vadilerinde 
derine doğru gerçekleşen aşınmada artış olması beklenir. 

Cevap C

10. Karstik bölgelerdeki yüzey sularının düdenler vasıtasıyla yer al-
tına inmesi sonucu geride kalan vadilere kör vadi ya da çıkmaz 
vadi denir. 

Cevap D
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11. İki dalga tepesi ya da çukuru arasındaki yatay uzaklık dalga boyu 
olarak adlandırılır. 

Cevap A 

12. İki geçirimsiz tabaka arasında yer alan ve yeraltı suyu barındıran 
akiferlere tutuklu ya da mahpus akifer denir. Tutuklu akiferler-
deki yeraltı suyu kendiliğinden yüzeye çıkamadığı için insanlar 
tarafından açılan sondaj kuyuları aracılığıyla yüzeye çıkarılırlar. 
Açılan sondaj kuyuları ile suyun yüzeye çıkarıldığı kaynaklara 
artezyen denir. Artezyen kaynaklarının suları genellikle iki geçi-
rimsiz tabaka arasında sıkışmış oldukları için basınçla fışkırarak 
yüzeye çıkar. 

Cevap B

13. Seçeneklerde verilen kayaçlar arasında silis oranı bakımından 
en fakir olanı bazalttır. Bu nedenle bazaltlar üzerinde ayrışma 
daha kolay olur ve besin maddesi bakımından daha zengindir. 

Cevap E
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14. Dağlık alanların sığ ve taşlık toprakları olarak tanımlanan Litosol 
toprakları eğimli bölgelerden dış kuvvetler ve yer çekimi etkisiy-
le ufalanmış parçaların birikmesiyle oluşmuş çakıllı taşlı depolar 
üzerinde gelişir. Litosoller genellikle 10 cm’den daha ince olup 
ana kaya üzerinde keskin ve net bir horizon ile ayırılır. 

Cevap B

15. Akdeniz iklim bölgelerinde yaygın olarak rastlanan maki toplu-
luklarının başlıca elemanları; defne, sandal, zakkum, kocayemiş, 
kermez meşesi, sakız ve mersin’dir. Funda, Laden, Süpürge ça-
lısı ve Diken çalısı ise makilerin tahrip edilmesiyle yaygınlaşan 
garig topluluğuna ait bitkilerdir. 

Cevap D

16. Amasya’da yaşadığı için Amasyalı Strabon olarak bilinen İlk Çağ 
düşünürü Geographica isimli eserinde kıyı ve ılıman bölgelerde 
yaşayan toplumların daha uygar ve uysal, dağlık bölgelerde ya-
şayanların ise uygarlıkta daha geri ve sert mizaçlı olduklarını da 
ifade etmiştir. Ayrıca Strabon, bu adını taşıyan eserinde coğrafya 
biliminin ilk isim babasının Eratosthenes olduğunu ifade etmiştir.

Cevap B 

17. ABD asıllı bir diplomat olan George Perkins Marsh 1864 yılında 
yazdığı İnsan ve Doğa adlı eserinde ekoloji - coğrafya ilişkisine 
dikkat çekerek kaynak yönetimine vurgu yapmıştır. Öncüllerde 
verilen özellikler çevreci akımın savunucularından olan George 
Perkins Marsh’a aittir. 

Cevap E 
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18. 16. yüzyılın ortalarıyla 17. yüzyılın sonraları arasında Batı 
Avrupa’da etkinlik kazanan bir ekonomik görüş olan Merkanta-
lizm savunucularına göre nüfusun niceliksel fazlalığı devlet için 
güç ifade eder. Merkantalistlere göre nüfusun artması üretici 
kuvvetleri artıracağı için milli servet de artacaktır. Nüfus artışına 
bağlı olarak toplanacak vergiler de artacaktır. 

Cevap A 

19. Tarım ekonomisti olan Ester BOSERUP nüfus artışı olmazsa ta-
rımsal kalkınmanın gerçekleşemeyeceğini savunmuştur. Nüfus 
artışının kalkınmayı zorunlu hâle getireceğini düşünmektedir.

Cevap D

20. Prehistorik (Tarih Öncesi) Dönem’de barınma alanı olarak kul-
lanılmış mağaraların başlıcaları; Yarımburgaz, Karain, Tekkeköy 
ve Beldibi mağaralarıdır. Antalya’da bulunan Karain mağarası 
Türkiye’nin içerisinde insan yaşamış en büyük mağarası olarak 
nitelendirilir.

Cevap A

21. Dünya üzerinde endüstrileşmenin ve iş olanaklarının fazlalığı ne-
deniyle Avrupa kıtası son 20 yıldır dünyada mültecilerin en fazla 
ulaşmak istediği kıta olmuştur. Bu yolculuk sırasında güzergâhta 
bulunan Türkiye bu geçişler için köprü vazifesi görmektedir. 

Cevap E

22. Radyoaktif bir element olan ve elektrik üretiminde nükleer sant-
raller aracılığıyla kullanılan uranyum demir alaşımlı metaller ara-
sında yer almaz.

Cevap C
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23. İnsani Gelişme Raporu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanır. 

Cevap A 

24. Öncülde verilen kriterlerin hep birlikte bulunabileceği şehir 
Avusturya’nın başkenti Viyana’dır. 

Cevap A

25. Bir tarlaya değişik zamanlarda ekilse de iki veya daha fazla ürü-
nün bir arada yetiştirilmesine enterkültür ya da ara tarım denir. 

Cevap C

26. Siyasi coğrafya literatüründe insanların kullanımına ve yaşamı-
na elverişli olmayan bölgeleri tanımlamak için pasif alan kavramı 
kullanılır. Yağmur ormanları, çöller, buzul alanları, soğuk iklim 
bölgeleri gibi alanlar pasif alanlar olarak değerlendirildiği için se-
çeneklerde verilen ülkelerden Hollanda’nın diğerlerine göre daha 
az pasif alanlara sahip olduğu söylenebilir. 

Cevap E 
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27. 25 Mart 1957’de imzalanan Roma Antlaşması’nın tarafları Fran-
sa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’tur.  Roma 
Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu oluşmuştur. 

Cevap E

28. Tarım alanlarının genişliği ve üretim fazlalığı dikkate alındığın-
da dünyadaki en önemli tarım ülkeleri arasında Çin, Hindistan, 
Rusya ve ABD’de başı çeker. Almanya’nın hem arazi olarak bu 
ülkelerden küçük olması hem de modern teknikler sayesinde 
erozyonla kaybedilen toprak kaybının daha az olması doğru ce-
vap olmasını etkilemiştir. 

Cevap E 

29. Şehirlerde artan nüfus ve taşıt kullanımına bağlı olarak hava kir-
liliği ve beraberinde ortaya çıkardığı sorunlarda artış göstermek-
tedir. Seçeneklerde verilen kentler arasında 20 milyonu aşan nü-
fusu ile dünyanın en kalabalık 10 kenti arasında bulunan Çin’in 
başkenti Pekin doğru cevap olacaktır. 

Cevap A

30. Sel ve su baskınlarındaki artış küresel ısınmanın nedenleri ara-
sında değil tam aksine sonuçları arasında yer alır. 

Cevap B
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31. Dalaman, Asi, Göksu ve Eşen ırmakları ise Akdeniz havzasına 
dökülür. Kızılırmak’ın en büyük kolu olan Gökırmak ile Filyos ve 
Yenice Karadeniz havzasında yer alır.

Cevap D

32. Kuzeybatı-güneydoğu yönlü dağların uzanış gösterdiği Kafkas-
ya’da aktif volkanlara rastlanmaz. Kafkasya Bölgesi’nde zirveleri 
5000 metreyi aşan dağların varlığı nedeniyle buzullara rastlanır. 
Hazar Denizi kıyılarında ılıman okyanus iklimine benzer koşullar 
yaşanır. 

Cevap E 

33. Türkiye’nin 3. büyük gölü olan Beyşehir’in fazla suları Çarşamba 
Çayı ile Konya Ovası’na boşalır. Bu nedenle Beyşehir Gölü ülke-
mizin en büyük tatlı su gölü konumundadır.

Cevap B

34. Konya - Afyon arasında yer alan ve idari olarak Konya iline bağlı 
olan Akşehir ilçesi karasal iklim bölgesi içerisinde yer alır. Diğer 
ilçelerin tümü Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer alır. 

Cevap D



ÖABT Coğrafya 2018

83

35. Alp Dağları’nın yüksek ve engebeli bölümlerine ev sahipliği ya-
pan İsviçre bir Orta Avrupa ülkesidir. Denize kıyısı olmayan ülke-
de sert karasal iklim özellikleri hüküm sürer. 

Cevap C

36. Arap Yarımadası üzerinde bulunan ülkeler arasında Suudi Ara-
bistan, Yemen, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar sayıla-
bilir. Bahreyn Basra Körfezi’nde bulunan ve irili ufaklı 30 civarın-
da adadan oluşan bir ada ülkesidir. 

Cevap C

37. Süperior, Michigan, Huron, Erie ve Ontario gölleri ABD ve Ka-
nada arasında bulunur. Victoria Gölü; Ekvator’un güneyinde ve 
doğu Afrika platosunda bulunan Kenya, Uganda ve Tanzanya sı-
nırları içerisinde yer alan, Superior Gölü’nden sonra dünyanın 2. 
en büyük tatlı su gölüdür.

Cevap D

38. Atlas Dağları, Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve 
Tunus ülkelerinden geçen büyük bir dağ sırasıdır. Uzunluğu 
2400 kilometre civarındadır. En yüksek noktası, Fas’ın güneyba-
tısında 4167 m yüksekliğindeki Toubkal’dır. 

Cevap C
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39. Seçeneklerde verilen ülkeler arasında Akdeniz’e kıyısı olan tek 
ülke Libya’dır.  Moritanya ve Senegal Atlas Okyanusu kıyısında, 
Somali Hint Okyanusu kıyısında, Çad ise Libya’nın güneyinde 
denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 

Cevap B

40. Dünya üzerinde biyoçeşitlilik ve tür zenginliğinin en fazla oldu-
ğu yer kuşkusuz sıcak ve nemli Ekvatoral bölgedir. Bu nedenle 
Amazon havzasının bulunduğu Brezilya doğru cevap olacaktır. 

Cevap A 

41. Coğrafya öğretmenlerinin konuları anlatırken coğrafyanın ne-
densellik ve ilgi-bağlılık prensiplerini kullanarak hareket etmesi 
programın bütüncül bakış açısını ortaya koyar.

Cevap A

42. Coğrafya öğretiminde harita çalışmaları oldukça önemlidir. Ge-
rek arazi çalışmalarında gerekse sınıfta coğrafi olay ve olguların 
dağılışlarında haritalardan faydalanılır. Harita becerileri şunları 
içerir: Harita üzerinde konum belirleme, harita üzerine bilgi ak-
tarma, amacına uygun harita seçme, haritalardan yararlanarak 
hesaplamalar yapma, mekânsal dağılışı algılama, haritayı doğru 
şekilde yorumlama, taslak haritalar oluşturma. Bununla birlikte 
küre ve atlas kullanma becerisi de coğrafi beceriler içerisinde yer 
alır. Küre ve atlas kullanma becerisi, temelde ilköğretim program-
larında kazandırılan coğrafi beceridir. Amaca uygun harita çizme 
becerisi 2018 CDÖP’te yer almaz. 

Cevap E
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43. Gözlem becerisi; olay ve olgulara dikkat etme, olay ve olgula-
rı algılama, tanımlama, olay ve olguların neden ve sonuçlarını 
açıklama, olay ve gözlemlediklerinin nedenlerini sorgulayıp so-
nuçlarını tahmin edebilme, olay ve olgular arasında ilişkiler kura-
bilme, olay ve olguların benzer ve farklı yönlerini ortaya koyma, 
gözlediklerini kaydetme ve aktarma, gözlemlediklerini daha önce 
öğrendikleri ile karşılaştırabilme ve bağdaştırabilme, gözledikle-
rini araştırmalarında veya gelecekle ilgili planlamalar yapmak için 
kullanabilme, benzer olaylarla ilişkilendirme ve tekrar aynı olayla 
karşılaştığında ne yapması gerektiğine yönelik davranış geliş-
tirme ile ilgilidir. Arazide veri toplama, 2018 CDÖP’teki arazide 
çalışma becerisine dâhil edilebilir. 

Cevap B 

44. Sorun ya da aksaklıkları tersinden giderek çözümü buldurmaya 
çalışan öğretim tekniği ters beyin fırtınası olarak isimlendirilir. 

Cevap B 

45. Öğrenilen bir konu ile ilgili bir kroki, grafik, tablo ya da harita ha-
zırlanması uygulama basamağı çalışmalarına örnek oluşturur. 

Cevap C

46. Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmen bilgi dağıtıcı değil, yol gös-
terici, rehber ve bilgiye ulaşmaya yardımcı pozisyon üstlenme-
lidir. 

Cevap D
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47. Ali Bey’in coğrafya dersinde kullandığı tekniğin adı istasyon tek-
niğidir. 

Cevap D

48. Coğrafya dersinde anlatılan konularla ilgili, öncelikle yaşanılan 
bölgeden örnekler verilmesi yakından uzağa ilkesinin dikkate 
alındığını gösterir. 

Cevap B

49. Tuba Öğretmen’in dersinde kullandığı teknik akvaryum tekniğidir. 

Cevap B

50. Merve Öğretmen’in dersin girişinde kullandığı ifadelerle öğren-
cilerin dikkatini çekip derse güdülenmeyi sağlamayı hedeflediği 
söylenebilir. 

Cevap C
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1. Öncüllerde verilen projeksiyon türlerinden stereografik ve ortog-
rafik projeksiyon türleri ışık kaynağının yerine göre belirlenmiş 
projeksiyon teknikleridir. 

Cevap E

2. Öncülde verilen açıklamalar ilk harita yapımcısı olarak da kabul 
edilen Eski Çağ coğrafyacısı Anaximander’e aittir. 

Cevap B

3. Topografya haritasındaki merkezler arasında yükselti değeri en 
az olandan en yükseğe doğru sıralanışı A-C-B biçiminde olma-
lıdır. 

Cevap C

4. Tropikal iklim bölgesinde yıllık sıcaklık değişiminin çok az olma-
sına bağlı olarak tropikal yağmur ormanlarının varlığındaki en 
önemli neden yıl içerisinde güneş ışınlarının geliş açısının ve 
gece-gündüz sürelerinin birbirine yakın olmasıdır. 

Cevap E

5. Yüksek seviyelerde çoğunlukla buz formda oluşan ince tüy biçi-
minde olan genellikle yeni bir hava kütlesinin gelişinin habercisi 
olan bulutlara sirrüs denir. 

Cevap C 
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6. İnversiyon olayının yaşandığı günler yer radyasyonunun yüksek 
olduğu atmosferde kararlı hava koşullarının yaşandığı dönem-
lere denk gelir. Kararlı hava koşullarının olduğu günlerde hava 
kütleleri yükselmeye elverişli olmadığından kümülonimbüs bulut-
larının oluşumu beklenemez. 

Cevap E 

7. Atmosferde miktarı değişmeyen ve her zaman bulunan iki gaz 
vardır. Bunlardan azot %78, oksijen ise %20,95 orana sahiptir. 
Hava olaylarının gerçekleşmesi için temel gaz su buharıdır. UV 
ışınlarını filtre eden gaz ise ozondur. 

Cevap C

8. Çöl iklim koşullarının etkili olduğu subtropikal alanlarda yıllık ba-
ğıl nem oranı düşük olduğu ve bulutluluk oranı çok düşük olduğu 
için kapalı günler sayısı neredeyse yoktur. 

Cevap C

9. Çöl yüzeylerinde deflasyon etkisi ve ince unsurların taşınmasıyla 
iri unsurların çöl yüzeyini kaplamasına hamada ya da çöl kaldı-
rımı denir. 

Cevap B

10. Seçeneklerde verilen şekillerden drumlin; buzul birikim, yardang 
ve mantarkaya; rüzgâr aşınım, hum ise karstik bölgelerdeki pol-
ye alanlarında aşınımdan korunmuş kalıntı tepeleri ifade eder. 
Lünet; kurak bölgelerde kum taşıyan rüzgârın bir göl, akarsu ya 
da bataklık sahasından geçtikten sonra yaptığı birikim sahasını 
ifade eder. 

Cevap E
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11. Volkanik püskürmeler sırasında lav ve kül katmanlarının karışı-
mından oluşan volkan konilerine strato volkan denir. 

Cevap B

12. Yerden yükseldikçe sıcaklık değerleri düşer. Bu nedenle yükselti 
ortalamasının fazla olduğu dağlık alanlarda kalıcı kar ve buzul-
lara rastlanır. Bu durum epirojenik hareketlerle ilişkilendirilemez. 

Cevap E

13. Derin akarsu vadilerinin deniz seviyesindeki yükselmelere bağ-
lı olarak sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tipine rialı kıyı tipi 
denir. 

Cevap D 

14. Akarsular üzerinde baraj yapımı için en uygun alanlar akarsuyun 
çentik vadi ya da boğaz vadi oluşturduğu alanlardır. Bu sahalar 
da akarsuyun yukarı çığırına denk gelir. Akarsu akış hızının düş-
tüğü, yatağın yana doğru genişlediği ve akarsuyun menderesler 
çizerek aktığı aşağıda çığırı, baraj yapımı için uygun değildir.

Cevap B

15. Minerallerin element yapıları fiziksel değil kimyasal özellikler ara-
sında yer alır. 

Cevap E 

16. Öncülde verilen görsel blokların yanal yer değiştirdiği doğrultu 
atımlı fayların gevşeyen bölümlerinde ortaya çıkan çek-ayır hav-
zalarına aittir. 

Cevap E 
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17. Gerçek (solum) toprak katını oluşturan horizonlar yıkanmanın 
aktif olduğu A ile birikmenin görüldüğü B horizonlarıdır.

Cevap D

18. İntrazonal topraklar; halomorfik (tuzlu) topraklar, hidromorfik 
(sulu/bataklıkvari)  topraklar ve kalsimorfik (vertisol ve rendzina) 
topraklar olmak üzere üç başlık altında incelenir. 

Cevap E 

19. Hekistoterm bitkiler sıcaklık istekleri 0°C civarında ve daha dü-
şük sıcaklıklara dayanıklı olan cüce huş, cüce ardıç ve tundra 
formasyonuna ait türleri içine alır. Bu nedenle yaygın görülebile-
ceği yer Sibirya’nın kuzeyi olabilir. 

Cevap E

20. Holarktik flora âlemi dünyadaki altı büyük flora âleminin en bü-
yüğüdür. Kanada ve ABD’nin tümü, Avrupa Kıtası’nın tümü, 
Afrika’nın Akdeniz kıyıları ve Himalaya Dağlarının kuzeyinde ka-
lan bölge bu âleme dâhildir. Bu nedenle Hint Yarımadası holark-
tik flora âlemine dâhil değildir. Paleotropis flora âlemine dâhildir. 

Cevap A

21. Çöl bölgelerinden hiç beslenmeden ve kurumadan geçen 
akarsulara allojen akarsu denir. Bu duruma en iyi örnek Sahra 
Çölü’nü geçebilen Nil Nehri’dir. 

Cevap C
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22. Akarsu kollarının dike yakın açılarla bağlandığı drenaj tipine ka-
fesli drenaj denir. Bu drenaj türü jeolojik olarak tabakalar arasın-
da farklılıkların olduğu bölgelerde yaygın olarak görülür. 

Cevap A 

23. Seçeneklerde verilen kayaçlar arasından geçirimlilik katsayısı 
kumtaşıdır. Çünkü kum tanelerinin bir araya gelmesiyle oluşan 
kumtaşının detritik yapısı geçirimlilik katsayısını yükseltir. 

Cevap E 

24. Öncüllerde verilen bölgeler arasında kömür ve petrol gibi fosil 
yakıtların fazlaca kullanıldığı endüstri tesislerinin yoğun olduğu 
alanlar Batı Avrupa ve Çin’in doğusu olacaktır.

Cevap C

25. Dünya üzerinde soğuk su akıntılarının etkisiyle oluşan çöl alan-
ları Şili’deki Atakama Çölü ile Afrika’nın güneyindeki Namib 
Çölü’dür. Atakama Çölü’nün oluşumunda Peru (Humboldt), Na-
mib Çölü’nün oluşumunda ise Benguela (Bengal) soğuk su akın-
tıları etkili olmuştur. 

Cevap C

26. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkemize davet edilen ve coğrafya 
biliminin gelişimine katkıda bulunan bilim adamlarından biri de 
Fransız coğrafyacı Ernest Chaput’tur.

Cevap D
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27. ABD’de kültürel coğrafyanın gelişmesine öncülük eden ve çevre-
sel determinizme karşı çıkarak Landscape ekolünün savunucu-
luğunu yapan kişi Carl Ortwin Sauer’dir. 

Cevap A

28. Dünya tarihi boyunca nüfus yoğunluğunun ve nüfus miktarının 
en fazla olduğu bölge Çin ve Hindistan’ın bulunduğu Güneydoğu 
Asya’dır. 

Cevap D

29. Ekonomik bakımdan gelişmiş olan ülkelerde doğum oranlarının 
düşük olması nedeniyle anne başına düşen bebek oranı düşük 
olacaktır.

Cevap D 

30. Dünya’da endüstri faaliyetlerin ilk başladığı ülke olan İngiltere’de 
endüstrileşmeye bağlı olarak ilk gelişen kent Manchester’dır. 

Cevap C

31. Yerleşim birimlerinin bulundukları lokasyon kır ve kent ayrımı için 
temel alınan ölçütlerden biri değildir. Örneğin akarsu kenarında 
ya da dağlık bir bölgede kurulmuş olması kır ve kent sınıflandır-
masını etkileyemez. 

Cevap D
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32. Amerika’nın keşfiyle birlikte Yeni Dünya’ya Göçler olarak baş-
layan Kavimler Göçü’nden sonraki en büyük göç hareketinin 
devamı olarak son iki yüz yıldır Dünya’daki en büyük göçler 
Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya yaşanmıştır. 

Cevap A

33. A, B, C ve D seçenekleri öncüllerle eşleştirilir. E seçeneğindeki 
durum diaspora örneği olarak verilebilir. 

Cevap E

34. Jeomorfolojide tabakaların yüzeye çıkması, yüzeyde görünmesi 
durumunu ifade etmek için de kullanılan aflöre olmak ve mostra 
vermek terimleri madenlerin yüzeyde çok olması durumu içinde 
kullanılmaktadır.

Cevap E

35. Kırsal bölgelerde otlak koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen 
göçebe hayvancılığın sınıflandırılmasında kullanılan kriterler 
arasında göçe katılan hayvan sayısı bir ölçüt olarak kullanılmaz. 

Cevap C

36. Dünya üzerinde kullanım alanlarının genişliği nedeniyle buğday, 
çeltik ve mısır üretimi yaklaşık 700-800 milyon ton civarındadır. 
Arpa ise bu üç önemli ürüne göre az üretiliyor olsa da yem en-
düstrisi için önemli olduğundan çavdara göre daha fazla üretilir. 
Tahıllar arasından en az paya sahip olanı çavdar ve yulaftır. 

Cevap B
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37. Öncülde verilen açıklamalar kâr görülen tüm yüklerin taşındığı 
düzenli bir güzergâh ve seyir planına göre işletilmeyen tramp tipi 
deniz yolu ulaşımına aittir. 

Cevap A

38. Plantasyon alanlarının tropikal bölgede gelişmiş olmasında veri-
len koşullar arasında en fazla etkiye sahip olanı ulaşımdır. Çünkü 
ürünlerin pazarlanması bu bölgelerde plantasyon kurulmasında 
daha fazla etkili olmuştur.

Cevap E

39. İkinci Tarım Devrimi’nin en önemli unsurları; demir saban kullanı-
mı, at kullanılması ve üçlü tarla rotasyon sistemidir. 

Cevap B

40. Ekonomik gelir elde etmek amacıyla yapılan seyahatler turizm 
etkinliği kapsamında değerlendirilemez. 

Cevap B

41. Bacasız sanayi olarak da nitelendirilen turizme katılanların sayı-
sında ve turizm gelirlerinde 1950’den günümüze yaşanan deği-
şiklikte ülkeler arasındaki siyasi gerginliklerin rol oynadığı söyle-
nemez. Zira bu sorunlar turizmi olumsuz etkilemektedir. 

Cevap B

42. Öncülde verilen ve Kara Hâkimiyet Teorisi’nin tam aksi görüşü 
ortaya atan Jeopolitik Teori’nin sahibi Nicholas Spykman’dır. 

Cevap D
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43. Dünyayı Batı, Konfüçyüs, Japon, İslam, Hint, Slav-Ortodoks, La-
tin Amerika ve muhtemelen Afrika medeniyetleri olmak üzere yedi 
ya da sekiz medeniyete ayıran teorisyen Samuel Huntington’dur.

Cevap A  

44. Öncüldeki açıklamada belirtildiği gibi bulunduğu kıtayı bir uçtan 
diğer uca kaplayan ülkelere örnek olarak Türkiye verilemez. 

Cevap C 

45. Pasifik Okyanusu’ndaki ada devletleri Pasifik Kültür Âlemi olarak 
ayrı başlık altında incelenmiştir. 

Cevap E 

46. Halk kültürü uzun yıllar boyunca etkisini yitirmeyen ve oldukça 
yavaş yayılma özelliğine sahiptir. 

Cevap B 

47. Sulak alanların korunmasını hedefleyen sözleşme 1975’te yü-
rürlüğe giren ve İran’ın Ramsar kentinde imzalanan Ramsar 
Sözleşmesi’dir. 

Cevap A 

48. Seçeneklerde verilen bölgeler arasında ekonomik açıdan en iyi 
durumda olan ülkelerin bulunduğu yer Kuzey Amerika’dır. Bu ne-
denle kişi başına enerji tüketimi fazla olacaktır.

Cevap A 
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49. Sera gazı salınımlarının azaltılması ve ozon incelmesinin önüne 
geçilebilmesi için yapılan sözleşme Montreal Protokolü’dür. 

Cevap B 

50. Ay yörüngesinde yaşanan değişiklikler Dünya üzerindeki iklimsel 
değişiklikleri etkileyebilecek etkiye sahip olamayacaktır. 

Cevap E 

51. Honduras, Kuzey Amerika’yı Latin Amerika’ya bağlayan Orta 
Amerika kısmında yer alır. Honduras bir ada devleti değildir. 

Cevap D

52. Kar ve buzların eridiği ilkbahardan itibaren yazları yağışlı geçen 
Muson ikliminin varlığı nedeniyle yaz döneminde taşıdıkları su 
miktarı artan Güney ve Güneydoğu Asya akarsuları arasında 
Parana sayılamaz. Parana Irmağı Güney Amerika’da bulunan 
akarsulardan biridir. 

Cevap A

53. Seçeneklerde verilen göller arasında dışa akışı olmayan ya 
da fazla sularını dışarı boşaltan ve gideğeni olmayan göl Aral 
Gölü’dür. 

Cevap B

54. Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri içerisinde nüfus mikta-
rı en fazla olanı 35 milyona yakın nüfusu ile Özbekistan’dır. 
Özbekistan’dan sonra en kalabalık ülke 20 milyona yakın nüfusu 
ile Kazakistan’dır. En az nüfuslu olanı ise Türkmenistan’dır. 

Cevap B
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55. Benelüks ülkeleri Belçika, Hollanda ve Lüksemburg ülkelerinden 
oluşur. Bu ifade ülke isimlerinin orijinallerinin kısaltılmasıyla oluş-
turulmuştur. (Belgium-Netherlands-Luxemburg) 

Cevap A

56. Danimarka 34 m, İrlanda 118 m, Macaristan 143 m, Bangladeş 
85 m ve Norveç 460 m ortalama yükselti değerine sahiptir. Bu 
nedenle gerçek ve indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın en fazla 
olacağı ülke Norveç olacaktır. 

Cevap D

57. Fransa’nın kuzey kesimlerinde okyanusal iklim koşulları güne-
yinde ise Akdeniz kıyısında uzanan kesiminde Akdeniz iklimi 
koşulları etkili olur.

Cevap A

58. Yenisey, Obi, Peçora ve Lena nehirleri Rusya’nın kuzeyinden 
kaynağını alan ve Kuzey Buz Denizi’ne dökülen akarsulardır. 
Tuna Nehri ise Avrupa’dan kaynağını alıp Karadeniz’e dökülür. 

Cevap B

59. “Alt istatistik bölgeler” şeklinde isimlendirilen “Düzey 2” ler, mer-
kez seçilen ilin adı altında birbirine komşu değişik sayıdaki il ala-
nının (Düzey 3’ün) gruplanmasıyla oluşturulmuştur. Bu sisteme 
göre Türkiye 26 alt bölgeye ayrılmıştır: 1-İstanbul, 2-Tekirdağ, 
3-Balıkesir, 4-İzmir, 5-Aydın, 6-Manisa, 7-Bursa, 8-Kocaeli, 9-An-
kara, 10-Konya, 11-Antalya, 12-Adana, 13-Hatay, 14-Kırıkkale, 
15-Kayseri, 16-Zonguldak, 17-Kastamonu, 18-Samsun, 19-Trab-
zon, 20-Erzurum, 21-Ağrı, 22-Malatya, 23-Van, 24-Gaziantep, 
25-Şanlıurfa, 26-Mardin. Bu nedenle doğru cevap Kayseri ola-
caktır.

Cevap A 
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60. 1941 yılında yapılan Coğrafi bölgeler sınıflandırmasında 
da AB uyum sürecinde belirlenmiş Türkiye İstatistiki Bölge 
Sınıflandırması’nda da mekânı sınıflandırma ve sınırlandırma 
amacıyla sınırlar belirlenmiş olması bakımından ortak özelliktir. 

Cevap D

61. Amacına göre değerlendirme türleri; tanılayıcı, biçimlendirici ve 
belgeleyici olarak üç başlık altında incelenir. Ayşe Öğretmen’in 
dersin giriş kısmında yaptığı ve tanılayıcı değerlendirme başlığı 
altında incelenebilecek olan etkinliğin esas amacı teşhis edicidir. 

Cevap B

62. Zamanı algılama becerisinin alt bileşenleri arasında biyolojik sü-
reçlere ait zaman algısı yer almaz. Bu içerik coğrafya dersine ait 
beceriler arasında sayılamaz.

Cevap B

63. Öğretmenin değer öğretiminde hikâyeler, biyografiler ve videolar 
kullanması değeri telkin etme yoluyla değer eğitimi yaklaşımına 
dâhildir. 

Cevap D

64. 5E modelinin aşamaları giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme 
ve değerlendirmedir. Bu nedenle sentez 5E modelinin aşaması 
değildir.

Cevap D
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65. 2005 Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nda yer alan, Mekânsal 
Bir Sentez: Türkiye, öğrenme alanı 2018 Coğrafya Dersi Öğretim 
Programı’nda ayrı bir ünite olarak ele alınmamış diğer ünitelere 
yedirilmiştir. 

Cevap E 

66. Coğrafya öğretmeninin dersinde konu anlatımı sırasında öğren-
cilerine konu ile ilgili belgeler kullanması kanıt kullanma becerisi-
ni kazandırmayı amaçladığı söylenebilir.

Cevap C

67. Uzmanların bir konuyu derinlemesine tartıştığı programlar panel 
olarak değerlendirilir. 

Cevap A

68. Bir konunun öğrenilebilmesi için temel düzeydeki kavram ve bil-
gilerin edinilmiş olması gerekliliği bilinenden bilinmeyene ilkesi 
ile ilintilidir.

Cevap C

69. Tuba Öğretmen tarafından uygulanan öğrenme modeli Bloom 
tarafından geliştirilen tam öğrenme modeline örnek teşkil etmek-
tedir.

Cevap E
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70. Coğrafya biliminin gelişimi konusunda Alman felsefesinin kuru-
cusu kabul edilen İmmanuel Kant ve çalışmalarından bahsedil-
mesi doğru değildir.

Cevap C

71. Deney planının hazırlanması deney öncesinde yapılması gere-
ken çalışmalardan biridir.

Cevap E 

72. 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programı’na göre öğretmen değer-
lendirmesinin yanı sıra akran değerlendirmelerinin de kullanılma-
sı tavsiye edilmektedir.

Cevap D

73. Mutlak konum özelliklerinden yola çıkılarak iklim ve bitki örtüsü 
gibi konularda çıkarımlarda bulunulması Bloom Taksonomisi’nin 
yeni versiyonuna göre anlama basamağına yönelik bir işlemdir. 

Cevap B

74. Öncülde verilen uygulamada öğretmenin kullandığı yaklaşım 
otantik değerlendirme yaklaşımıdır. 

Cevap C

75. Abdullah Öğretmen’in yaşadığı sorunları kaydetmesi anekdot 
yöntemini kullandığının göstergesidir.

Cevap C 
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1. Seçeneklerde verilen ülkeler arasında ekvator üzerinde yer al-
mayan tek ülke Çinhindi Yarımadası’nda yer alan Vietnam’dır.  

Cevap B

2. Herhangi bir unsura ait eşit değerdeki noktaların birleştirilmesiyle 
elde edilen eşit değerdeki çizgiler ve bunlara göre ayrılan eşit 
değerdeki sahaların yer aldığı dağılış haritalarına izoplet harita-
lar denir.

Cevap C

3. Öncülde verilen bilgiler enlem ve boylamları konum belirlemede 
kullanmış olan Eski Çağ astronom ve coğrafyacısı Batlamyus 
(Pitoleme)’a aittir.  

Cevap E

4. Havanın açık olduğu kış gecelerinde yer radyasyonunun artma-
sına bağlı olarak sabah saatlerinde oluşan sise radyasyon sisi 
denir. 

Cevap D

5. Kutba yakın bölgelerde yaşanan kutup ışıklarının oluşumun te-
mel sebebi güneş patlamaları sonrası atmosfere giren manyetik 
dalgalarının yerçekimi etkisi ile kutuplara doğru çekilmesiyle olu-
şan elektrik hareketleridir. 

Cevap C 
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6. Görselde verilen bulut lenticular ya da merceksi buluttur. Yüksek 
dağları aşan hava kütlesi içerisindeki engele çarpmadan kaynak-
lı oluşan dalgalanma hareketinin sonucunda oluşan bulutlardır.  

Cevap B

7. Bağıl nem ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olanı E seçeneğidir. 
Çünkü havadaki su buharında yaşanacak değişiklik bağıl nemi 
doğrudan etkiler. 

Cevap E

8. Yerçekimi etkisinden dolayı troposfer atmosferi oluşturan gazla-
rın büyük bölümünü barındırır. Ancak troposferin üzerinde azot, 
su buharı ve oksijen gibi gazlar bulunmaz bilgisi yanlıştır. 

Cevap A

9. Seçeneklerde verilen lav türleri içerisinde silika oranı en az olan 
bazaltik, en fazla olanı ise riyolitik lavlardır. Bu nedenle akışkan-
lık seviyesi en yüksek olan bazaltik, sonrasında andezitik ve en 
yavaşı ise riyolitik lav olacaktır.

Cevap B

10. Öncülde verilen açıklamadaki boşluğa getirilmesi gereken kav-
ram korrozyondur. Çünkü suyun eritme gücüne bağlı olarak ger-
çekleşen kimyasal aşındırmaya korrozyon denir.  

Cevap D
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11. Yeryüzündeki yaygın morfojenetik bölgelerden olan kurak ve yarı 
kurak bölgelerin ayırt edici özellikleri arasında ana kaya özellik-
leri sayılamaz. Çünkü kurak ve yarı kurak koşullar ana kaya özel-
likleri üzerinde doğrudan etkili olamaz.  

Cevap D

12. Koni karstı dolinlerin birbirleriyle birleşecek kadar gelişme olana-
ğı bulduğu tropikal iklim kuşağında görülür.  

Cevap C

13. İzostatik dengenin bozulmasında karalar üzerindeki aşınım, de-
niz ve okyanuslardaki birikim, buzulların erimesi ve yeni buzulla-
rın oluşumu temel süreçlerdir.

Cevap B

14. Seçeneklerde verilen drenaj yapılarından dom yapıları üzerinde 
gelişen halkalı/eliptik drenaj ağına ait örnek A seçeneğinde ve-
rilmiştir. 

Cevap A

15. Öncülde verilen özellikler akşam yıldızı ve çoban yıldızı olarak 
bilinen Venüs gezegenine aittir. 

Cevap D

16. Öncüllerde verilen özellikler kömür çağı olarak da bilinen karbo-
nifer dönemine aittir.

Cevap C
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17. Kumlu tekstüre sahip olan topraklarda infiltrasyon (sızma) hızı 
oldukça yüksektir. 

Cevap D

18. Sıcak ve nemli bölgelerdeki topraklarda ayrışmanın hızlı ger-
çekleşmesi ve organizmaların çokluğu nedeniyle humus oranı 
düşüktür.  

Cevap E 

19. Bir bölgedeki orman alt sınırı yağış miktarına, üst sınır ise sıcak-
lık koşullarına bağlı olarak değişir. Ağaç yetişmesine imkân ver-
meyen sıcaklık değerlerinin görüldüğü yükselti üst sınırı belirler.  

Cevap B

20. Akdeniz iklim bölgesindeki optimum koşullara en uygun bitki yani 
en iyi yaşam ortamı bulan bitki kızılçamdır.  

Cevap A

21. Göl yüzeyini oluşturan, sıcaklığın en fazla ve rüzgar etkisinden 
dolayı karışma ve hareketin fazla olduğu zon epilimniyondur.  

Cevap D

22. Ülkemizde havzasında alüvyal tabanlı vadilerin ve taşkın ovaları-
nın varlığından dolayı çeltik tarımının yapıldığı başlıca akarsular 
Ergene, Meriç ve Kızılırmak’tır. Kızılırmak havzasında yer alan 
Osmancık, İskilip, Terme, Boyabat ve Tosya yerleşmeleri çevre-
sinde çeltik tarımı yapılır. 

Cevap C
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23. Kaynak sularından verimli ve uzun süreli faydalanabilmek için 
yapılan birleştirme işlemlerine kaptaj denir.  

Cevap A

24. Tsunami deniz ve okyanus tabanlarındaki fay hareketleri sonu-
cunda yaşanan depremler sonrasında gerçekleşen yer kökenli 
bir doğal afettir. Bu nedenle küresel iklim değişikliğine bağlı ola-
rak artış beklenemez. 

Cevap D

25. Kütle hareketleri toprak katmanlarının tümünün hareketi yani ana 
kaya üzerinde bulunan kısmın toplu hareketine bağlı olarak ger-
çekleştiği için bitki örtüsü kütle hareketleri üzerinde etkisi diğer 
etmenlere oranla daha düşüktür.  

Cevap B

26. William D. Pattison tarafından 1964’te yayınlanan ve çok tartışı-
lan makalede ifade edilen dört gelenek arasında jeopolitik gele-
nek yer almaz. 

Cevap E

27. Tanıtma ve tanıma amaçlı gezilerin yerini bilimsel gezilere bırak-
tığı dönemin ilk ve ünlü gezgini James Cook’tur. 

Cevap C

28. Dünyadaki ölüm oranlarıyla ilgili verilen bilgiler arasında tek doğ-
ru olan III. öncüldür. 

Cevap B
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29. Nüfusun günümüz ve gelecekteki durumu hakkındaki çalışmalar 
ile öngörü için seçeneklerdeki veriler arasında en önemli olanı 
nüfus artış hızıdır. 

Cevap D

30. Türkiye’deki 30 büyükşehir statüsüne sahip il arasında Rize yer 
almaz. Bu nedenle yerel yönetim birimi olarak belde yerleşmele-
rine rastlanabilir. 

Cevap A

31. Mal ve hizmetlerin yüksek veya düşük sıralı olmasını ve eşik nü-
fusu dikkate alarak şehir merkezlerinin, en uygun yayılma alanı-
nı sağlayan altıgen biçiminde bir yerleşim alanının merkezinde 
kurulması gerektiğini ileri süren ve Walter Christaller tarafından 
1933 yılında Güney Almanya’da yer alan yerleşmelere yönelik 
gözlemler sonucu kademelenme ile ilgili ilk teoriyi oluşturan ku-
ram Merkezi Yer Teorisi’dir.

Cevap B

32. 21. yy’da artış gösteren kentlerden kırsal bölgelere olan göç ha-
reketinin en fazla görüldüğü ülke ABD’dir.  

Cevap D

33. Bir ülkedeki eğitimli kişilerin dış ülkelere gitmesi olarak tanım-
lanan beyin göçü, kişilerin istekleri doğrultusunda gerçekleşen 
gönüllü göçler kapsamındadır. 

Cevap B
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34. İşlenen arazinin doğal çevre koşullarına bağlı olarak birkaç yılda 
bir değiştirilmesine dayalı ekstansif tarım tipi olan göçebe tarım 
Orta Afrika ülkelerinde yaygındır. 

Cevap C

35. Yetişme döneminin kısa olması, verim derecesinin yüksekliği ve 
ikinci ürün olarak yetiştirilebilir olması ile yağlı yapısı nedeniyle 
biyoenerji kullanımında kullanılması için tarımı yaygınlaşan ürün-
ler arasında mısır sayılabilir. 

Cevap E

36. İkinci tarım devriminin temel unsurları demir sabanın kullanılma-
sı, at kullanımı ve üçlü rotasyon uygulamalarıdır. Demir saban 
kullanılması tarım alanlarını genişletmiştir. Daha verimli pirinç 
türlerinin üretimi üçüncü tarım devriminde gerçekleşmiştir. 

Cevap A

37. Dünya üzerinde çeltik tarımının yoğun olarak yapıldığı alanlar 
muson iklim bölgeleri ile yarı kurak bölgelerdeki akarsu havzala-
rıdır. ABD’nin doğu kıyıları endüstrileşmiş bölge olduğu için çeltik 
tarımı yapılmaz.

Cevap A

38. Dünya üzerinde doğal gaz rezervleri bakımından zengin alanlar 
Rusya, Hazar havzası ve Basra Körfezi havzasıdır. 

Cevap D
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39. Öncülde verilen açıklama şekilsel olarak var olan demokrasinin 
uygulamada görülemediği durumlardaki sessiz büyümeye aittir.  
Cevap B

40. 2020 sonu itibarıyla Türkiye’de 18 cittaslow yerleşmesi bulu-
nur. Bu şehirlerarasında Ankara’nın Beypazarı ilçesi yer almaz. 
Ankara’nın Güdül ilçesi 2020’de cittaslow ağına dahil olan son 
yerleşim birimidir.  

Cevap C

41. Geçmişte yaşanan üzüntü verici olayların geçtiği yerlerin ziyaret 
edilmesi olarak tanımlanan hüzün turizmi kapsamında seçenek-
lerdeki turistik alanlardan Çanakkale şehitliklerine yapılan ziya-
retler örnek verilebilir. 

Cevap E

42. Organik devlet görüşünü ortaya atan ve Hitler’in görüşlerine da-
yanak olarak aldığı fikirlerin sahibi Friedrich Ratzel’dir. 

Cevap D

43. Öncüldeki paragrafta verilen bilgiler Makinder tarafından ileri sü-
rülen Kara Hakimiyet Teorisi’ne aittir.  

Cevap D

44. Havaya hükmeden ve uçuş teknolojilerine sahip olan bir dev-
letin tüm dünyaya hükmedeceğini ifade eden teorisyen Hausy 
Scitaklian’dır.  

Cevap C 
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45. Öncülde verilen açıklamalar environmentalizm ya da çevreci de-
termist görüşe aittir.  

Cevap B

46. Seçeneklerde verilen ülke gruplarına bakıldığında aynı kültür 
âleminde yer alanlar Avrupa (Batı) Kültür Âlemi içerisinde yer 
alan İspanya-ABD-Avustralya grubudur.  

Cevap A

47. Deniz seviyesindeki yükselmelerin devam etmesi hâlinde de-
nizden ortalama yükseltisinin az olduğu Hollanda, Danimarka, 
Belçika, Bangladeş ve Okyanusya kıtası içerisinde bulunan bazı 
ada devletlerinin (Vanuatu, Tuvalu, Kiribati gibi) daha fazla etki-
lenmesi beklenmektedir.

Cevap D

48. Toprak kirliliğinin başlıca sebepleri kimyasal gübre kullanımı, zi-
rai mücadele ilaçlarının (pestisit ve herbisit) kullanımı ve su kir-
liliği gelir. 

Cevap C

49. Sürdürülebilir kalkınma kavramının ilk kez kullanıldığı çalışma 
komisyonu başkanına atfen Brundtland raporu olarak bilinen 
1987’de açıklanan Ortak geleceğimiz raporudur. 

Cevap B
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50. Kültürel özelliklerin yakın çevrelerinden etkilendiği ve bir kültürde 
değerli olan çevresel bir kaynağın başka bir kültürde değersiz 
olabileceği görüşünü kapsayan öncüldeki ifade kültürel ekolojidir. 

Cevap E 

51. Adriyatik Denizi’ne kıyısı olan ülkeler; İtalya, Slovenya, Hırvatis-
tan, Bosna-Hersek, Karadağ ve Arnavutluk’tur. 

Cevap A

52. Afrika Kıtası’ndaki başlıca akarsulardan Nijer, Kongo ve Oran-
ge nehirleri Atlas Okyanusu’na, Nil Nehri Akdeniz’e ve Zambezi 
Nehri Hint Okyanusu’na dökülür. 

Cevap D

53. Dünyanın en büyük çöl alanı olan Sahra Çölü’nde arazi bulunan 
ülkeler arasında ekvator üzerinde bulunan Kenya sayılamaz.  

Cevap E

54. Öncülde verilen açıklama polarize bölge kavramını tanımlar. 
Çevresindeki yerleşimlere göre daha gelişmiş olduğu için bir çe-
kim ve cazibe merkezi durumunda olan yerleşmelerin etki alanı 
polarize bölge olarak ifade edilir. 

Cevap B

55. Avustralya’nın iç ve batı bölgeleri çöllerle kaplıdır. A seçeneğin-
de Kayalık, B seçeneğinde Himalaya, D seçeneğinde Atlas ve E 
seçeneğinde And Dağ kuşakları bulunur. 

Cevap C
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56. Dünyada nükleer reaktör sayısının en fazla olduğu ülke ABD’dir. 
Ancak elektrik üretiminde nükleer enerjinin en fazla paya (toplam 
enerjinin yaklaşık % 75’i) sahip olduğu ülke Fransa’dır.  

Cevap D

57. Seçeneklerde verilen Güney Amerika ülkelerinden Paraguay’ın 
okyanusa kıyısı yoktur. Ülke Arjantin, Brezilya ve Bolivya ile çev-
rilidir.

Cevap A

58. Bengal Körfezi Hindistan, Bangladeş, Myanmar ve Sri Lanka 
arasında bulunur.  

Cevap E

59. Türkiye’nin ihraç ürünleri arasında yer alan turunçgillerin en fazla 
üretildiği başlıca iller Antalya, Hatay, Mersin, Adana ve Muğla’dır. 

Cevap B

60. Seçeneklerde verilen iller arasında iki denize kıyısı olan şehir 
Kocaeli’dir. Hem Karadeniz hem de Marmara Denizi’ne kıyısı 
bulunur.  

Cevap C

61. Öğrencilerin yazılı aşamasında konuyla ilgili sorulara cevap ve-
rebilmelerine karşın arazi çalışmasında yapamıyor olmaları uy-
gulama becerilerinin gelişmediğini gösterir. 

Cevap C
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62. 2018 CDÖP’e göre eğitim öğretim faaliyetleri bir süreç içerisinde 
gerçekleştiği için ölçme ve değerlendirmenin de sürecin tümünü 
kapsaması gerekir. Yalnızca sınav odaklı değerlendirme uygun 
değildir. 

Cevap B

63. Coğrafya öğretmeninin hazırlanacak ödevi değerlendirmek ama-
cıyla kriter ve puanları verdiği tablo puanlama anahtarı örneğidir.  

Cevap C

64. Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin anlama basamağı; yorumla-
ma, örnek gösterme, sınıflama, özetleme, sonuç çıkarma, kar-
şılaştırma ve açıklama süreçlerini içerir. Önemli tarihleri içeren 
sorular taksonominin ilk basamağı olan hatırlama içerisinde de-
ğerlendirilebilir. 

Cevap D

65. Derste tartışma tekniklerinin kullanılması ve sınıf içerisinde ser-
best konuşma kürsülerinin kurulması gibi uygulamalar sosyal /
kişilerarası zekâ alanına hitap eden çalışmalardır. 

Cevap A

66. Gösteri yöntemi kullanılarak nüfus piramidi çiziminde izlenecek 
aşamaların doğru sıralaması I - III - IV - II - V biçiminde olmalıdır.

Cevap E

67. Seçeneklerde verilen grupla çalışma yerine bireysel çalışmalara 
ağırlık verilmesi coğrafya başarısı için katkı sunabilecek çalışma-
lar arasında olması beklenmez.

Cevap E
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68. Öğretmenin dersinde uyguladığı teknik bireyselden başlayıp iki-
şer, dörder ve sekizer kişilik gruplar hâlinde tartışmaya dönüşme-
si nedeniyle kartopu tekniğidir. 

Cevap B

69. Seçeneklerde verilen durumlar arasında yalnızca tiyatro göste-
riminin yapılması bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımına örnek 
bir durum değildir.

Cevap C

70. Öğrenilen bilgilerin kontrol edilmesine yönelik çalışmalar 5E mo-
delinin son aşaması olan değerlendirme basamağı kapsamına 
dahildir. 

Cevap B

71. 2018 CDÖP’te yer alan kök değerler; adalet, dostluk, dürüstlük, 
özdenetim, sabır, sevgi, saygı, sorumluluk, vatanseverlik ve yar-
dımseverliktir. 

Cevap E 

72. Mekândaki zaman içerisinde yaşanan değişimler değişim ve sü-
rekliliği algılama becerisi kapsamında değerlendirilebilir. Kanıt 
kullanma becerisi; jeolojik süreçlere ait fosil, taş veya tektonik vb 
bir doğa unsurunu kanıt olarak kullanma, tarihi, sosyal ve eko-
nomik olay ve olgulara ait kanıt kullanma ile iklim süreçlerine ait 
kanıt kullanma alt bileşenlerini içerir. 

Cevap E
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73. Öncülde verilen ders içeriği öğrencilerde empatinin gelişimine 
katkı sağlamayacaktır. Empati, insanın kendini başka birinin yeri-
ne koyması olarak ifade edilebilir. Bu ders kapsamında böyle bir 
durum söz konusu olmamıştır.  

Cevap D

74. Coğrafya dersinde edinilen beceriler binaların depreme dayanık-
lılığını test edebilmek için yeterli olamaz. 

Cevap B

75. Coğrafya öğretmeninin coğrafya bilimini insanı doğaya bağımlı 
gören bir yaklaşım yerine doğal ortam - insan etkileşimine vurgu 
yapması probabilist paradigmayı ön plana çıkarmak istediğinin 
göstergesidir.  

Cevap B


