
 

 

1) Çevremizi portakal ağaçları ve zakkum çiçekleri 
süslüyordu. Keçiler sarp kayalıklara tırmanmıştı. 
Yamaç boyunca ilerlediğimizde açık hava yerini 
bulutlu havaya, ardından yağmura bıraktı. Artık 
zakkumları, mersin ağaçlarını göremiyorduk. Ağaç 
örtüsü azalmış, çalılıklar ve otlaklar etrafımızı 
sarmıştı. Dağı aştıktan sonra yakıcı güneş 
tepemizde, göz alabildiğine uzanan düzlüklerde 
otlayan koyunların arasından yolumuza devam 
ettik. 
Bu parçaya göre, yolculuk boyunca aşağıdakiler- 
den hangisinde değişiklik olduğu söylenemez? 
A) Yer şekilleri   B) Tarım ürünü çeşidi 
C) İklim koşulları   D) Yaşanan mevsim 

E) Bitki örtüsü 
 
 
 
 
 
2) Türkiye’nin coğrafi özellikleriyle ilgili aşağıda 
verilen bilgilerden hangisinin neden-sonuç ilişkisi 
yanlıştır? 
A) 36°-42° kuzey paralelleri arasında 
bulunduğundan güneş ışınları yıl içinde dik açıyla 
düşmez. 
B) Dağ sıraları doğu batı yönünde uzandığı için 
yükselti batıdan doğuya doğru artar. 
C) Farklı iklim tipleri görüldüğünden tarım ürünleri 
çeşitliliği fazladır. 
D) Yakın bir jeolojik dönemde oluştuğundan 
ortalama yükseltisi oldukça fazladır. 
E) Asya ve Avrupa arasında yer alması transit 
ticaretin gelişmesini sağlamıştır. 
 
 
 
 
3) Ege Bölgesi’nde, 
I. jeotermal enerji üretiminin yapılması 
II. linyit yataklarının yaygın olması 
III. pamuk tarımının yapılması 
IV. petrol rafinerisinin bulunması 
özelliklerinden hangileri bölgenin jeolojik yapısıyla 
ilgilidir? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 

4) Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin oluşumu 
yanlış verilmiştir? 
      Kıyı tipi   Oluşumu 
A)  Boyuna   Dağların denize paralel uzandığı  

  kıyılarda oluşur. 
B)  Haliçli   Akarsu vadilerinin gelgit olayı  

  sonucu sular altında kalmasıyla  
  oluşur. 

C)  Dalmaçya   Dağların kıyıya dik uzandığı     
    alanlarda denizin kara içlerine doğru  

  ilerlemesiyle oluşur. 
D)  Fiyort   Buzulların aşındırdığı vadilerin sular  

  altında kalması sonucu oluşur. 
E)   Ria           Kıyıya dik uzanan akarsu vadilerinin  

  sular altında kalmasıyla oluşur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5)  

 
 
Isınma ve soğuma sonucu oluşan basınçlara termik 
basınç denir. 
Buna göre, yukarıdaki haritada taranarak 
gösterilen alanlarda hangi ayda termik yüksek 
basınç oluşmaktadır? 
A) Eylül  B) Temmuz  C) Haziran 

D) Ağustos  E) Ocak 
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1) Aşağıda beşeri ve ekonomik coğrafyanın alt 
bilim dallarına ait dört inceleme alanı verilmiştir. 
• İnsanların göç hareketleri 
• Tarlaların ekilip biçilmesi 
• İnsanların dinlenmek için yaptığı faaliyetler 
• Her türlü alım satım faaliyetleri 
 
Aşağıdakilerden hangisi bu alanları inceleyen ait 
bilim dallarından biri değildir? 
A) Sanayi coğrafyası   B) Nüfus coğrafyası 
C) Turizm coğrafyası   D) Tarım coğrafyası 

E) Ticaret coğrafyası 
 
 
 
 
 
 
2) Aşağıda K, L ve M merkezlerinin konumları ile 
ilgili bilgi verilmiştir. 
 
• K, L ve M merkezleri aynı boylam üzerindedir. 
• K merkezi ile daha güneydeki L merkezi arasındaki 
uzaklık, L ile M merkezleri arasındaki uzaklığın yarısı 
kadardır. 
• K merkezi ile M merkezi arasında 3330 km mesafe 
vardır. 
• M merkezi Ekvator üzerinde, K ve L merkezleri 
Kuzey Yarım Küre’dedir. 
 
Buna göre, L merkezi hangi paralel üzerinde yer 
alır? 
A) 5° kuzey     B) 10° kuzey   C) 20° kuzey  

D) 30° kuzey   E) 45° kuzey 
 
 
 
 
 
3) Ülkelerin kalkınmasında aşağıdakilerden 
hangisinin önemi daha azdır? 
A) Nüfus yoğunluğunun 
B) Nüfusun eğitim durumunun 
C) Kır ve kent nüfus oranının 
D) Genç ve yaşlı nüfus oranının 
E) Çalışan nüfus oranının 
 

 
4) Nedenleri: Fosil yakıtların kullanılması, çeşitli 
kimyasal gazların atmosfere salınması 
Sonuçları: İklim değişiklikleri, aşırı yağış, kuraklık, 
doğal dengenin bozulması 
 
Yukarıda nedenleri ve sonuçları verilen çevre 
sorunu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Küresel ısınma 
B) Nükleer kirlilik 
C) Besin kirliliği 
D) Bitki örtüsünün tahribi 
E) Sulak alanların yok olması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan üç arkadaş 
ilkokulu köylerinde bitirdikten sonra aileleriyle 
birlikte farklı şehirlere göç etmişlerdir. 15 yıl sonra 
tekrar köylerinde buluşan bu arkadaşlardan birincisi 
petrol rafinerisinde, İkincisi seramik fabrikasında, 
üçüncüsü ise otomobil fabrikasında çalıştığını 
söylemiştir. 
 
Bu kişilerin göç ettiği şehirler, aşağıdakilerden 
hangisinde verilmiştir? 
      I. Kişi       II. Kişi  III. Kişi 
A) Bursa    Çanakkale  Antalya 
B) İzmir     Kütahya  Bursa 
C) İstanbul        Rize  Gaziantep 
D) Ankara     Antalya  Bursa 
E) Adapazarı       Bilecik  İzmit 
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1) Aşağıdaki grafikte yükselti ve enleme bağlı olarak 
bitki örtüsünün oluşturduğu kuşaklar gösterilmiştir. 

 
 
Bitki örtüsünün bu şekilde kuşaklara ayrılmasında 
aşağıdakilerden hangisinde meydana gelen azalma 
temel etkendir? 
A) Yağış miktarı   B) Basınç değerleri 
C) Sıcaklık ortalaması   D) Toprak türü 

E) Güneş ışınlarının düşme açısı 
 
 
 
 
2) Aşağıdakilerden hangisinin, Doğu Karadeniz 
Dağları’nın kuzey yamaçları ile Toros Dağları’nın 
güney yamaçları için ortak olduğu söylenebilir? 
A) Fön rüzgârlarının etkili olması 
B) Yağış rejiminin düzenli olması 
C) Güneş ışınlarının büyük açıyla düşmesi 
D) Kalıcı karların aynı yükseltiden başlaması 
E) Aynı toprak türlerinin görülmesi 
 
 
 
 
 
3) Bir akarsu yatağında birikinti konisinin, ırmak 
adasının ve taban seviyesi ovasının bulunması, 
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 
A) Akarsu havzasında tarımsal faaliyetlerin 
geliştiğinin 
B) Akarsuyun denge profiline ulaştığının 
C) Akarsuda ulaşım yapıldığının 
D) Akarsuyun bazı kesimlerinde yatak eğiminin 
azaldığının 
E) Akarsuyun sık sık taşkın yaptığının 
        
         

 
4) Uzmanlar, ülkemizdeki nüfus değişiminin gelişmiş 
ülke profiline yaklaştığımızın göstergesi olduğunu 
düşünüyor. Nüfus oranımız değişiyor; piramitten 
dikdörtgene dönüşüyor. 2000'de yaklaşık 5,5 milyon 
olan 65 yaş üzeri nüfus, 2050’ye dek 17 milyona 
ulaşacak. Nüfus artış hızında devam edecek olan 
azalma, Türkiye'nin yaşlı nüfusa yönelik sosyal ve 
ekonomik politikalar üretmesini zorunlu 
kılmaktadır. 
 
Yukarıdaki paragraftan yararlanılarak aşağıdakiler- 
den hangisine ulaşılabilir? 
A) Türkiye’de genç nüfusun azaldığına 
B) Hükümetin yeni nüfus politikalarım uygulamaya 
koyduğuna 
C) Türkiye’nin az gelişmiş ülke statüsünden çıkıp, 
gelişmiş ülke statüsüne yaklaştığına 
D) Yaşlı nüfustaki artışın giderek yavaşladığına 
E) 2050 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranına 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Ölçek farkının harita üzerindeki etkisi göz önüne 
alındığında, sürekli yükselmekte olan bir balondan 
görülen alanla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
A) Cisimlerin ayrıntısı azalır. 
B) Bozulma oranı artar. 
C) Görülen alan genişler. 
D) Eğim derecesi artar. 
E) Görülen unsurlar küçülür. 
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COĞRAFYA 3’LÜ TYT DENEMELERİ CEVAP ANAHTARI 
DENEME 1 1.D 2.B 3.A 4.C 5.E            

                 

DENEME 2 1.A 2.C 3.A 4.A 5.B            
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