
 

 

  

1) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin  
36o – 42o Kuzey paralelleri arasında yer almasının 
sonuçlarından biri değildir? 
A) Yazın Samsun’un Antalya’dan soğuk olması 
B) Kışın Muğla’nın Kırklareli’nden sıcak olması 
C) Kışın Giresun’un Ağrı’dan sıcak olması 
D) Kıble ve Lodos’un estikleri yerlerde sıcaklığı 
yükseltmesi 
E) Karayel ve Poyraz’ın estikleri yerlerde sıcaklığı 
düşürmesi 
 
 
2) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kuzey Yarım 
Küre’de yer aldığının bir göstergesi olamaz? 
A) Akdeniz Bölgesi’ndeki akarsuların kuzeyden 
güneye doğru akması 
B) Karadeniz Bölgesi’nde, aralık ayında, gündüz 
süresinin İç Anadolu Bölgesi’nden daha kısa olması 
C) Marmara Bölgesi’nin yıl boyunca güneş ışınlarını 
Ege Bölgesi’nden daha eğik alması 
D) Toros Dağları’nın güneye bakan yamaçlarının 
kuzey yamaçlardan daha sıcak olması 
E) Coğrafi bölgelerin tümünde kuzey sektörlü 
rüzgârların sıcaklığı düşürmesi 
 
 
3) Aşağıdaki merkezlerimizden hangisinde yıl 
içinde gece-gündüz süreleri daha fazla değişir? 
A) Ankara 
B) Iğdır 
C) Sinop 
D) İskenderun 
E) İzmir 
 
 
4) Kış mevsiminde Konya’nın ortalama sıcaklığının, 
Rize’nin ortalama sıcaklığından düşük olması 
aşağıdakilerden hangisiyle çelişir? 
A) Karasallık 
B) Yükselti 
C) Özel konum 
D) Denizellik 
E) Enlem 
 
 

Matematik konum, herhangi bir yerin Ekvator’a ve 
başlangıç meridyenine olan uzaklığıdır. 
5) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik 
konumunun sonuçlarından biridir? 
A) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması 
B) Buğdayın İzmir’de Konya’dan önce hasat edilmesi 
C) Marmara’da nüfus yoğunluğunun yüksek olması 
D) Batıdan doğuya doğru gittikçe yükseltinin 
artması 
E) Kuzey-güney istikametinde ulaşımın bazı 
geçitlerle sağlanması 
 
 
6) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel 
konumu ile ilgili sonuçlardan değildir? 
A) Kıyılarında nemli iklimin görülmesi 
B) Kışın cephesel yağışların etkisinde kalması 
C) Aynı anda değişik mevsimlerin yaşanması 
D) Arazinin engebeli olması 
E) Boğazlara sahip olması 
 
 
 
I. Rize’de turunçgil yetiştirilmesi 
II. Üç tarafının denizlerle çevrili olması 
III. Malatya’da güneşin, Denizli’den daha önce 
doğması 
7) Yukarıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin özel 
konumu ile ilgili değildir? 
A) Yalnız I             B) Yalnız II             C) Yalnız III  
D) I ve II      E) I ve III 
 
 
 
8) Türkiye’nin orta kuşakta bulunması, aşağıdaki 
ekonomik özelliklerden hangisini etkilemiştir? 
A) Tarihi eserlerin ve doğal güzelliklerin olması 
B) Kişi başına düşen ulusal gelirin büyük kentlerde 
daha yüksek olması 
C) İşletilen ve işletmeye açılacak çeşitli madenlerin 
olması 
D) Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi 
E) Kara yolu ve deniz yolu transit taşımacılığının 
gelişmesi  
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Sivas’ın ortalama sıcaklıkları, Samsun’un ortalama 
sıcaklıklarından düşüktür. 
9) Yukarıdaki durum aşağıdakilerden hangisiyle 
açıklanabilir? 
A) Enlem 
B) Özel Konum 
C) Matematik konum 
D) Dünya’nın yuvarlaklığı 
E) Güneş ışınlarının geliş açısı 
 
 
 
10) Türkiye’nin mutlak konumu aşağıdakilerden 
hangisinde etkili olmamıştır? 
A) Ortalama yükseltisinde 
B) Mevsimlerin belirginliğinde 
C) Ana iklim kuşağında 
D) Kıyılarında buzul etkilerinin görülmemesinde 
E) Akarsu rejimlerinde 
 
 
 
Türkiye 36° - 42° kuzey paralelleri arasında bulunan 
bir ülkedir. Bu durum Türkiye’nin mutlak konumuna 
etki eder. 
11) Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 
mutlak konumunun sonucu değildir? 
A) Cisimlerin gölge boylarının hiç bir zaman sıfır 
olmaması 
B) Dört mevsim koşullarının belirgin olarak 
yaşanması 
C) Aynı anda farklı mevsim koşullarının yaşanması 
D) Dönenceler dışında yer alması 
E) Haziran ve temmuzda gündüz süresinin gece 
süresinden uzun yaşanması 
 
 
 
12) Aşağıdaki coğrafi özelliklerden hangisi, 
Türkiye’nin mutlak konumu ile ilgilidir? 
A) Yer şekillerinin çeşitliliğinin fazla olması 
B) Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alması 
C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması 
D) İç kesimlerde yükseltisi fazla ova ve platoların 
bulunması 
E) Mevsimlerin belirgin olarak yaşanması 
 

 
‘’Orta kuşakta bir yerdeyim,’’ ‘’Dünya’nın tam 
merkezindeyim,’’ ‘’Hem Asya’yım ben hem 
Avrupa’yım,’’ ‘’ Bir yanım Asya’dır benim, bir yanım 
Avrupa,’’ ‘’Asya’da bir yetim, Anadolu’da bir evlat, 
Afrika’da bir şefkat, Avrupa’da bir cihat,’’ 
‘’Dünya’nın kapısı Anadolu…’’ 
13) Paragrafta Türkiye’nin hangi özelliğine 
değinilmiştir? 
A) Türkiye’nin hidrografik özelliklerine 
B) Türkiye’nin yer şekillerinin özelliklerine 
C) Türkiye’nin doğal bitki örtüsüne 
D) Türkiye’nin Dünya üzerindeki yerine 
E) Türkiye’nin mutlak konumuna 
 
 
 
14) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli 
konumunun ortaya çıkardığı sonuçlar arasında yer 
almaz? 
A) Akarsuların denge profiline ulaşmamış olması 
B) Heyelanların en fazla olduğu yerlerin başında 
eğimli arazi yapısı ve bol yağışlı iklime sahip olan 
Doğu Karadeniz’in gelmesi 
C) Dağların kıyı çizgisine paralel uzanması sonucu 
güneyinde denizel etki alanının dar olması 
D) Gelgit genliğinin az olması nedeniyle kıyılarında 
haliçlerin oluşmaması 
E) Kıyılarında buzul etkilerinin görülmemesi 
 
 
 
Zonguldak, Samsun gibi kentlerin gece gündüz 
süreleri arasındaki fark, Antalya, Mersin gibi 
kentlerin gece gündüz süreleri arasındaki farktan 
fazladır.  
15) Bu durum söz konusu kentlerin aşağıdaki 
özelliklerden hangisinin farklı olmasının 
sonucudur? 
A) Yükseltilerinin 
B) Boylamlarının 
C) Enlemlerinin  
D) Denize göre konumlarının 
E) Başlangıç meridyenine uzaklıklarının   

Cevap Anahtarını Web Sitemizden İndirebilirsiniz. 
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