
  

 

1) Türkiye'de yaşayan ve uzun yıllardır tarımla uğraşan 
bir çiftçinin güney yamaçlara buğday, kuzey yamaçlara 
arpa ekmesi sıcaklıkla aşağıdakilerden hangisi 
arasındaki ilişki ile açıklanabilir? 
A) Bakı  
B) Karasallık  
C) Yükselti 
D) Toprak tipi  
E) Enlem 
 
 
 
2) I. Gezici basınç merkezlerinin etkisinde yer alması 
II. Cephe yağışlarının etkili olması 
III. Kıyı ve iç kesimler arasında iklim farklılığı oluşması 
IV. Batıdan doğuya gidildikçe sıcaklığın azalması 
Yukarıda verilen durumlardan hangileri Türkiye'nin 
matematik konumu ile ilişkilidir? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
 
3) Rüzgârlar enlem etkisi ile geldikleri bölgelerin 
sıcaklıklarını ulaştıkları bölgelere taşırlar. Türkiye'de 
kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı azaltırken, güneyden 
esen rüzgârlar sıcaklığı artırır. 
Aşağıdaki rüzgârlardan hangisinin iklim üzerindeki 
etkisi yukarıda anlatılan durumla benzerlik göstermez? 
A) Kara yel  B) Poyraz  C) Föhn 
D) Sam yeli  E) Kıble 
 
 
 
4) Osman Türkiye iklimi ile ilgili yaptığı araştırma 
ödevinde şu sonuçlara ulaşmıştır. 
I. Antalya'da seracılık yapılırken Zonguldak'ta yapılmaz. 
II. Mersin'de Temmuz ayında ölçülen sıcaklık değerleri 
Şanlıurfa'dan daha azdır. 
III. Ankara'ya yağmur yağarken Erzurum'da kar 
yağmaktadır. 
Bu duruma yol açan etkenler aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

I        II        III 
A) Yer şekilleri   Enlem   Yükselti 
B) Rüzgâr yönü   Yükselti  Karasallık 
C) Bakı    Karasallık  Enlem 
D) Enlem   Yükselti  Bakı 
E) Enlem   Karasallık  Yükselti 

5) Antalya ve İzmir illeri deniz kıyısında bulunan illerdir. 
Ancak Antalya'ya düşen yağış miktarı İzmir'e oranla çok 
daha fazladır. 
Bu duruma neden olan etken aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) İzmir'in daha kuzeyde yer alması 
B) Antalya'da sıcaklık ortalamasının daha yüksek olması 
C) İzmir'de kuzeyden gelen rüzgârların sıcaklığı 
düşürmesi 
D) Antalya'da dağların kıyıya paralel uzanması 
E) İzmir'de karasallığın daha fazla olması 
 
 
 
 
6) Defne, coğrafya dersinde aldığı ödevi araştırırken 
aşağıdaki sonuçlara ulaşıyor. 
I. Genel olarak kuzeye gidildikçe sıcaklık değerleri 
azalmaktadır. 
II. Aynı enlemde yer alan bazı bölgelerin sıcaklık 
değerleri eşit değildir. 
III. Kısa mesafelerde büyük iklim değişiklikleri 
görülmektedir. 
IV. En çok oluşan yağış türü cephe yağışıdır. 
Bu sonuçlardan hangilerinin Türkiye'nin matematik 
konumu ile ilgili olduğu söylenebilir? 
A) I ve II  B) I ve IV  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
 
 
7)  

 
Yukarıdaki haritada gösterilen oklar doğrultusunda 
sıcaklığın azalmasına neden olan faktörler 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
           I         II 
A) Karasallık  Yükselti 
B) Yükselti  Enlem 
C) Enlem  Bakı 
D) Yükselti  Bakı 
E) Karasallık  Yer şekilleri 
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8) Yükselti arttıkça sıcaklık azalır. Buna bağlı olarak bitki 
örtüsünde farklılıklar ortaya çıkar. Yüksekliğin fazla 
olduğu bölgelerde nem de azaldığı için günlük sıcaklık 
farkları artar. 
Buna göre aşağıdaki kentlerden hangi ikisi arasında 
benzer bir durum yaşandığı söylenebilir? 
A) Antalya - İzmir   B) Hatay - Sinop 
C) Samsun - Mersin   D) Muğla - Adapazarı 
E) Çanakkale - Erzurum 
 
 
 
 
9) Türkiye'nin büyük bir bölümünde tarım önemli bir 
geçim kaynağıdır. Tarım yapılabilen bölgelerde kış 
sıcaklıklarının çok düşük değerlere inmemesi gerekir. 
Bununla beraber düşük sıcaklığa dayanabilen ürünler de 
vardır. 
Türkiye'de gün içinde don olayının yaşanması 
durumunda hangi bölgede yapılan tarım faaliyeti bu 
durumdan daha çok etkilenecektir? 
A) İç Anadolu   B) Doğu Anadolu 
C) Akdeniz   D) Karadeniz 
E) Güneydoğu Anadolu 
 
 
 
10) Türkiye'deki sıradağlar kuzey - güney doğrultulu 
olsaydı, 
I. İç Anadolu'da kışlar daha ılık geçerdi. 
II. Antalya ile Ankara'nın sıcaklığı eşit olurdu. 
III. Akdeniz kıyılarına düşen yağış azalırdı. 
IV. İç Anadolu'da yaz ayları yağışlı geçerdi. 
yargılarından hangileri doğru olurdu? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
 
11) Ayfon ve Kütahya illeri Ege Bölgesi'nde yer 
almalarına rağmen İzmir ve Aydın illerine oranla iklimleri 
oldukça farklıdır. 
Bu durumun öncelikli nedenleri olarak; 
I. denize uzak olmaları, 
II. güneş ışınlarını eğik açıyla almaları, 
III. yükseltilerinin fazla olması, 
IV. bitki örtülerinin cılız olması 
özelliklerinden hangileri etkili olmuştur? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 

12) Türkiye'nin iç kesimlerinde yaz aylarında ölçülen 
sıcaklıklar kıyı kesimlere oranla yüksekken, kış aylarında 
daha düşük olur. 
Bu durumun, 
I. kıyı ile iç kesimler arasında rüzgârlar oluşması, 
II. iç kesimlerde fiziksel çözülmenin fazla olması, 
III. güney kıyılardan kuzey kıyılara gidildikçe sıcaklığın 
azalması 
durumlarından hangilerine neden olduğu söylenemez? 
A) Yalnız II  B) Yalnız III  C) I ve II 
D) I ve III  E) II ve III 
 
 
 
 
 
13) Sultan, yaşadığı bölgede yazların sıcak ve kurak, 
kışların ise soğuk geçtiğini, en fazla yağışın ilkbahar 
mevsiminde düştüğünü, ilkbaharda yeşeren yazın sararıp 
kuruyan ot topluluklarının yetiştiğini söylüyor. Ayrıca 
gece ve gündüz arasında sıcaklık farkının çok olduğunu 
kışın özellikle sabaha karşı sıcaklık ortalamalarının –10º 
lere inebildiğini belirtiyor. 
Buna göre Sultan'ın yaşadığı kent aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 
A) İzmit  B) Hakkâri  C) Gaziantep 
D) Sivas  E) Sinop 

 
 
 
 
14) 

 
Yukarıda bir bölgenin sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. 
Bu iklimin yaşandığı bir bölge ile ilgili olarak aşağıdaki 
yargılardan hangisi doğrudur? 
A) Toprak tuzlu ve kireçlidir. 
B) Donlu gün sayısı fazladır. 
C) Yağış miktarı 1000 mm'den azdır. 
D) Bitkiler genelde iğne yapraklıdır. 
E) Güneşli gün sayısı azdır 
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