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Diğer sayfaya geçiniz.2. LYS DENEME

1. Parçada insanlık tarihinin bazı dönemlerinde konuşu-
lan ancak tarih içinde unutulan dillerden söz edilmiştir. 
Bu diller konuşan ve anlayan kalmadığı için “ölü dil” 
olarak ifade edilir.

Cevap: C

2. Parçada altı çizilen sözlerin, bulundukları cümlenin 
bağlamından doğan anlamları ayraç içinde verilmiştir. 
Ancak “görürsünüz” sözü, cümlede “anlamak” değil 
“fark etmek” anlamını karşılamaktadır.

Cevap: A

3. Parçada insanlığın kültürel hafızasıyla kaynaşmış re-
simlerden söz edilmiş ve bu resimlerin insanların zih-
ninde pek çok kuvvetli etkiyi aynı anda yaratabildiğine 
değinilmiştir.

Cevap: B

4. Soruda karışık söz grupları olarak numaralanan cüm-
lenin doğru sıralaması şöyledir: “Molla Cami ile Fars 
şiirinin zirve yaptığı, genç sanatçıların Farsça yazdığı 
bir dönemde Ali Şir Nevai, Türkçe şiir yazmış ve bu dille 
de üstün eserler verilebileceğini kanıtlamış şuurlu bir 
sanatçıdır.”

Cevap: E

5. I. cümlede soğuk ve sıcak kavramları mecaz anlamda 
kullanılarak karşıtlıklarından yararlanılmıştır.

Özgülük; birine bir şeye has, mahsus, özellikle onun 
için demektir. Bu anlam cümlede “için” edatı ile sağla-
nabilir. II. cümlede şehrin, yaz sıcaklarından uzaklaş-
mak isteyenlere has özellikte olduğu vurgulanmıştır.

III. cümlede Kopenhag diğer şehirlerle karşılaştırılmış 
ve masal şehri tabirini “en” çok hak eden şehir olarak 
değerlendirilmiş, böylece karşılaştırmadan üstünlük 
anlamına ulaşılmıştır. Üstünlük anlamı cümlede “daha, 
en” gibi sözcüklerle sağlanabilir. 

IV. cümle gereklilik anlamı taşımamaktadır. Cümlenin 
yargısı “karşılaşmak mümkün” sözü ile kurulmuş ve 
“karşılaşabilir” anlamı oluşturulmuştur. Bu nedenle 
cümle gereklilik değil olasılık anlamı içermektedir.

V. cümlede tatil için yılın her mevsimi Danimarka öne-
rilmektedir.

Cevap: D

6. Bu soru kökünde ulaşılabilir özellikteki yargılar dikkatle 
elenmelidir. Cevabın cümleden hareketle kesin olarak 
söylenebilmesi gerekir. Bu cümlede kolon kanserine 
yakalanma sebepleri arasında yüzde otuz beş orana 
sahip olan susuz kalma durumunun, dengesiz besle-
nen ve bazı olumsuz yaşam alışkanlıklarına sahip olan 
bireylerde yüzde otuz beşin de üstünde bir orana yük-
seldiği vurgulanmıştır.

Cevap: E

7. Cümlede “sevinci” sözcüğünde “sevinç-i” biçiminde 
daha net görebileceğimiz ünsüz yumuşaması vardır.

Cevap: C

8. Noktalama işaretlerini belirleyeceğimiz cümleleri ön-
celikle dikkatle okumalı ve anlamalıyız çünkü noktala-
ma işareti cümlenin anlamsal ve biçimsel kuruluşu ile 
ilgilidir. Cümlede “ancak” bağlacı ile birleştirilmiş, bağlı 
cümle yapısına sahip dört farklı cümle görüyoruz. Bu 
bağlı cümlelerin her birinin küçük başladığı dikkate 
alındığında cümle sıralamak için uygun noktalama işa-
reti olan virgülün kullanılması gerektiği anlaşılacaktır. 
Bu soruda en önemli ayrıntı, cümle sıralamada noktalı 
virgülü neden tercih etmediğimizdir. Bilineceği gibi nok-
talı virgülü tercih edebilmemiz için sıralanacak cümle-
lerin en az birinde ögeler arasında virgül kullanılmış 
olmalıdır. Ancak soru metni incelendiğinde cümlelerin 
hiçbirinde, herhangi bir görevle virgül kullanılmadığı 
görülecektir.

Cevap: A

9. Sorunun E seçeneğinde “hiç kimse” sözünün bitişik ya-
zılması yanlıştır.

Cevap: E

10. Bu cümlede altı çizili sözcüğün “git-me-y-e” biçimin-
de kurulduğu ve “-me” fiilden isim türeten yapım ekini 
taşıdığı görülmektedir. Bu nedenle yapısı “türemiş”tir. 
Sorunun cevabını her kutucuğa bir harf gelecek şekilde 
yazıp optik formda kodlayınız.

Cevap: TÜREMİŞ

11. Parçada “rastlanır” edilgen fiil, 

“günün herhangi bir saati” ve “Ortadoğu’nun birçok 
kenti” arasına sözcükler girmiş isim tamlamalarıdır,

“kenardaki” sözcüğünde görülen “-ki” eki sıfat türeten 
yapım eki,

“herhangi bir”, “bir”, “birçok” sözcükleri belgisiz sıfattır.

Parçada bildirme eki olan “-dır” kullanımı bulunmamak-
tadır.

Cevap: D

12. Yazar parçada, “genç şair” sıfatını yerli yersiz kullanıl-
masından ve bir zaman bu sıfatla anılmış şairlerin yıllar 
geçmiş olmasına ve başarılarıyla kendilerini ispat etmiş 
olmalarına rağmen hâlâ bu sıfatla anılmalarından yakı-
nıyor.

Cevap: A

13. Bir parçanın konusu tespit edilirken “Bu yazı ne hakkın-
da yazılmış?” sorusunu sormamız ve metni okurken bu 
sorunun cevabını düşünmemiz gerekir. Okuduğumuz 
metin bizi çevirinin işlevi hakkında bilgilendirmektedir.

Cevap: C

LYS 3 / 2. DENEME
TÜRKÇE TESTİ ÇÖZÜMLERİ
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Diğer sayfaya geçiniz.2. LYS DENEME

14. Parçada, çocukların dünyasında korkulacak şeylerin 
büyükler tarafından tanımlandığı bu durumun ileri yaş-
lardaki korkularını da şekillendirdiği üzerinde durulmuş, 
aslında korkularımızın çoğunun temelinin başkaları ta-
rafından atıldığı vurgulanmıştır.

Cevap: C

15. Parçada iyi eleştirmenin kendi görüşünü açıkça or-
taya sürmekten kaçınacağı, bunun yerine insanların 
eleştirel analiz üretmelerine hizmet edecek bir tutum 
sergileyeceği vurgulanmıştır. Buraya kadar anlatılan 
eleştirmen tipinin kendi görüşlerini muhatabına dayat-
mayacağı, öznel tavır takınmayacağı anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle cümlenin “nesnellik” kavramına vurgu ya-
pan A seçeneği ile tamamlanması uygundur.

Cevap: A

16. Numaralı cümlelerin doğru sıralaması şöyledir: “Tahsin 
Yücel de Bilge Karasu da benim kuşağımın temsilci-
lerinin Tanpınar’a yaklaşımını abartılı bulurlar. Daha 
önce bahsetmiş miydim, anımsayamıyorum.  Ferid Ed-
gü’den de benzeri bir görüş duydum. Bu üç yazarımızın 
temel itirazının dil düzleminden kaynaklandığını söyle-
meliyim. Ama asıl karşı çıkışları geleneğe gereğinden 
çok bağlı kalınmasıyla alakalı bir durumdu.”

Cevap: A

17. Parçanın IV. cümlesinde “söz konusu olgu” ifadesi dik-
kat çekicidir, bu ifadenin bir önceki cümlede ve cümle-
lerde bir karşılığı yoktur. Ancak anlatım gereği kavram-
ların, durumların, olayların birbirini takip etmesi esastır. 
V. cümle incelendiğinde “mimarinin dışında kalan alan-
larla kurulan ilişki”nin “Osmanlı kentlerinin değişmez 
olgusu” şeklinde tanımlandığı görülür. Bu bağlamda V. 
cümlenin IV. cümleden hemen önce gelmesi gerektiği 
anlaşılır.

Cevap: D

18. Bir parçanın iki paragrafa ayrılması istendiğinde konu-
nun değiştiği cümlelerin belirlenmesi gerekir. Bu parça 
dikkatle okunursa IV. cümleye kadar kimlik kavramı ve 
kültür arasındaki ilişki üzerinde durulduğu, IV. cümle-
den itibaren kültürün nasıl oluşturulduğu, ortaya çıktığı 
konusunun irdelendiği görülür.

Cevap: C

19. Parçada ölü dillerin eski medeniyetlerle ilgili çok önemli 
ipuçları verdiği söylenmiştir ancak eski medeniyetlerin 
son izleri sayıldığına ilişkin bir yargı yoktur. Ölü dillerin 
eski medeniyetlerin bir unsuru olduğu kabul edildiğine 
göre gerçekliği tartışılmamaktadır, mitolojik öge olduk-
larına dair bir yargıya da ulaşılamaz.

Cevap: E

20. Parçada Dostoyevski’nin, Savaş ve Barış’ı yazıp ro-
man türünü ulaşılması zor bir düzeye taşıyan Tolstoy 
ile gizli bir yarış içinde olduğundan söz edilmiştir. Biri 
ile yarış içinde olmak en az onun kadar hatta ondan iyi 
olabileceğiniz düşüncesini gerektirir. İnsanlar kendisin-
den daha iyi olamayacaklarını bildikleri kişilerle yarış 
halinde olmazlar. Bu cümleye dayanarak E seçeneğine 
ulaşılamayacağını net olarak söyleyebiliriz.

Cevap: E

21. Parçaya göre, insan, mutluluğun tüm arzularına ula-
şabildiği bir dünya düzeninde olmadığını anlamıştır. 
Mutsuzluğu, istediği her şeye sahip olmanın da onu 
yeteri kadar mutlu etmemesinden doğmaktadır ancak 
bu durumun endüstri çağının ortaya çıkardığı rekabet 
ile ilgisi kurulamaz.

Cevap: D

22. Parçanın ilk cümlesi, ana düşünceyi yani parçada asıl 
anlatılmak istenen düşünceyi açıkça yansıtmaktadır. 
Metnin devamı bu düşüncenin açıklanması ve örnek-
lenmesidir. Buna göre parçada asıl anlatılmak istenen, 
insanların meslek seçiminde kendilerini tanıyarak kişi-
liklerine uygun bir mesleği tercih etmelerinin doğru ola-
cağıdır.

Cevap: E

23. Parçada yanlış meslek seçiminde bulunmuş kişilerin 
yaşayacağı olumsuzluklardan örneğin bu meslekte ıs-
rar ederlerse ruh sağlıklarını kaybedebileceklerinden 
söz edilmiştir ancak yanlış mesleği seçmiş olsalar bile 
sorumluluklarını devam ettirmeleri gerektiğine dair bir 
yargıya yer verilmemiştir.

Cevap: D

24. Duygu ve düşüncelerin coşkulu bir dille anlatıldığı şiir-
ler, lirik şiirlerdir. Bu şiir parçasında da şair, sevgilisine 
olan duygularını, aşk ile kazandığı yaşama sevincini, 
hayata umutlu bakışı dizelere yansıtmıştır.

Cevap: C

25. Bu parçada sözü edilen anlatım tekniği “bilinç akışı”, 
örnek olarak tanıtılan roman ise Oğuz Atay’ın “Tutuna-
mayanlar” romanıdır.

Cevap: E

26. Bir şiirde imgelerden yararlanılması söz sanatlarına, 
mecazlı anlatıma başvurulması demektir. Seçenekler 
incelendiğinde “özlemin limanları, karanlığın karlı dağ-
lara yürümesi, gözlerin ormanlara asılı olması, çocuk-
ların bir türkünün kıyısından geçmesi” gibi mecazlı söy-
leyişlere rastlanacaktır. C seçeneğinde ise herhangi bir 
mecazlı anlatım, imge yoktur.

Cevap: C
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Diğer sayfaya geçiniz.2. LYS DENEME

27. Deneme, yazarın bir olay, olgu, durum, kavram ya da 
varlıkla ilgili izlenimlerini herhangi bir plana bağlı kal-
madan, kanıtlama gereği duymadan, kesin hükümler 
vermeden, tamamen kişisel görüşüyle serbestçe yazı-
ya döktüğü kısa metinlerdir. Bu parça da kitaplar hak-
kında yazarın kendi düşüncelerini paylaştığı bir dene-
medir.

Cevap: E

28. Metin karşılaştırma soruları hem düz yazı hem de şiir 
parçalarıyla ilgili olarak kurulabilir. Bu tip sorularda 
metinler içerik, tema veya biçimsel unsurlar açısından 
karşılaştırılabilir. Bu şiir parçaları incelendiğinde I. dört-
lükte “var” sözcüklerinin, II. dörtlükte “-me” olumsuzluk 
ekinin redif oluşturduğu görülür. Her iki dörtlük de açık, 
anlaşılır, neredeyse sanatsız bir söyleyişe sahip oldu-
ğu için yalındır. Heceleri sayıldığında I. dörtlüğün 11’li, 
II. dörtlüğün 8’li hece ölçüsü ile yazıldığı görülür. Her 
iki şiir parçası da nazım birimi olarak dörtlük ile oluştu-
rulmuştur. Ancak I. dörtlükte görülen abcb, II. dörtlükte 
görülen aaab uyak düzenleri çapraz uyağı örneklemez.

Cevap: B

29. Bir parçası alıntılanan destan, Firdevsi’nin İran efsa-
nelerinden yola çıkarak kaleme aldığı Şehname’dir. Bu 
destanın Afrasiyab adı ile bilinen kahramanının Türk 
toplulukları içindeki adı Alper Tunga’dır.

Cevap: C

30. Temaşa, orta oyununun bölümlerinden biri değildir, 
oyun, temsil, tiyatro demektir.

Cevap: D

31. Bir kimsenin adının gizlendiği ve âşıklar tarafından 
kahvehanelerde hüner göstermek amacıyla halka so-
rulan manzume biçiminde söylenmiş, bilmecelere mu-
amma adı verilir.

Cevap: A

32. Parçada anlatılan şair Baki, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
ölümü üzerine yazdığı yas şiiri de Mersiye’dir. Kanuni 
Mersiye’si olarak da bilinir.

Cevap: B

33. Surname, padişah çocuklarının doğum, sünnet ya da 
düğün törenleri için düzenlenen şenlik, ziyafet gibi et-
kinlikleri anlatan eserlerdir. Çeşitli kahramanların sa-
vaşlarını konu edinen eserlere ise gazavatname denir.

Cevap: D

34. Sehi Bey’in hazırlamış olduğu “Heşt Behişt” tezkiresi 
1538 yılında yazılmıştır bu nedenle hem tarihsel olarak 
hem de Anadolu sahasının şairlerini kapsadığı için Fu-
zuli’yi içermemektedir.

Cevap: E

35. Parçada sözü edilen şair Nedim’dir.

Cevap: A

36. Öncülde iki beyti verilen şiir parçası ve özellikleri dik-
kate alındığında sözü edilen nazım şeklinin mesnevi 
olduğu anlaşılır.

Cevap: E

37. Parçada tanıtılan tiyatro türü absürt tiyatrodur.

Cevap: C

38. Şiir parçası incelendiğinde vatan, millet konularını işle-
diği, sanatsal ve soyut söyleyişten çok topluma mesaj 
vermek kaygısıyla yazıldığı dikkat çeker. Böyle bir şiir 
anlayışı I. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nı düşündürür.

Cevap: C

39. Numaralı açıklamalardan birincisi Sergüzeşt, üçüncü-
sü ise Zehra romanını tanıtmaktadır.

Cevap: B

40. Şiir diliyle oluşturulan; seci gibi düz yazıya özgü uyaklı 
söyleyişler ve ses tekrarları, kelime tekrarları ile sağ-
lanmış iç ahenk bulunduran nesir biçimindeki metinlere 
mensur şiir adı verilir.

Cevap: A

41. Numaralı açıklamalardan birincisinde tanıtılan romancı 
Halit Ziya Uşaklıgil, ikincisinde tanıtılan şair ise Cenap 
Şahabettin’dir.

Cevap: C

42. Parçada tanıtılan şair Ahmet Haşim’dir.

Cevap: B

43. Şiir parçası incelendiğinde hece ölçüsü ile yazıldığı, 
“zeybek” örneğinden hareketle millî değerlerin öne çı-
karıldığı sonucuna ulaşmak mümkündür. Ancak şiirde 
soyut bir ifade tarzı yoktur aksine açıkça anlaşılır bir 
anlatım tercih edilmiştir. Okuyucuya mesaj iletme kay-
gısıyla oluşturulmuş bu dizelerde sanat için sanat anla-
yışı da görülmemektedir.

Cevap: D

44. Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının edebi anlayışlarını 
açıkladıkları ve millî edebiyatı şekillendirdikleri dergi 
Genç Kalemler’dir.

Cevap: B

45. A seçeneğinde tanıtılan şairler ve şiir anlayışları 1980 
sonrası şiirini temsil etmektedir.

Cevap: A

46. Parçada tanıtılan ve bir şiir parçası alıntılanan şair 
Bedri Rahmi Eyüboğlu’dur.

Cevap: B

47. Öncülde maddelenen şiir anlayışı İkinci Yeni edebiyatı-
na aittir, Turgut Uyar da bu şiir anlayışının önemli tem-
silcilerindendir.

Cevap: B

48. Parçada tanıtılan sanatçı Sezai Karakoç’tur.

Cevap: D
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Diğer sayfaya geçiniz.2. LYS DENEME

49. Bir bölümü alıntılanan roman Reşat Nuri Güntekin’in 
“Yeşil Gece” romanıdır.

Cevap: B

50. Bu parçada tanıtılan roman Peyami Safa’nın “Yalnızız” 
romanıdır. Cevabı her kutucuğa bir harf gelecek şekil-
de yazınız ve optik forma kodlayınız.

Cevap: YALNIZIZ

51. Parçada tanıtılan yazar Refik Halit Karay’dır.

Cevap: D

52. Sorunun B seçeneğinde yer alan Dönemeçte romanı 
Tarık Buğra’ya aittir. Yazar bu romanda aydınların ya-
şayışına ve dünyaya bakışına yönelik bir eleştiri oluş-
turmuştur. Bu nedenle Dönemeçte, öncülde bahsedilen 
roman anlayışının örneği olamaz.

Cevap: B

53. Kamil Bey karakteri, Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanla-
rı romanında; Samim karakteri, Peyami Safa’nın Yalnı-
zız romanında; Hayri İrdal karakteri, Ahmet Hamdi Tan-
pınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında, Irazca 
karakteri, Fakir Baykurt’un Yılanların Öcü romanında 
yer almaktadır. Eşleşmeyen roman karakteri Zebercet 
ise Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli’nde yer alır.

Cevap: B

54. Sorunun D seçeneğinde tanıtılan roman Anayurt Oteli, 
Yusuf Atılgan’a aittir.

Cevap: D

55. Öncülde tanıtılan yazarlar sırasıyla Samiha Ayverdi ve 
Ferit Edgü’dür.

Cevap: A

56. Parçada tanıtılan yazar Mustafa Miyasoğlu’dur.

Cevap: A
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Diğer sayfaya geçiniz.2.LYS DENEME

LYS3 / 2.DENEME
COĞRAFYA TESTİ ÇÖZÜMLERİ

1. K, L, M noktalarının enlem dereceleri aynı olduğu için 
çizgisel hızları, gece - gündüz süreleri arasındaki fark 
ve bulundukları matematik iklim kuşağı aynıdır. Yağış 
miktarı ve bitki örtüsü sadece enleme bağlı değişen 
durum değildir. Denizellik, yükselti, dağların uzanış 
doğrultusu gibi özel konum koşullarından da etkilenir.

 Cevap: D

2. A. Ekvatorda Termik Alçak Basınç bulunduğu için yıl 
boyunca yükselici hava hareketi etkilidir.

 B. Kutuplar çevresi yıl boyunca soğuk olduğu için al-
çalıcı hava hareketleri etkilidir. Bu nedenle termik 
Yüksek Basınç alanıdır.

 C. Dünya’nın eksen hareketine bağlı olarak sürekli rüz-
garların esiş yönlerinde sapmalar meydana gelir. 

 D. 60° enlemleri çevresinde karşılaşan soğuk ve sıcak 
hava kütleleri cephe oluşturur. Cephe boyunca yük-
selen sıcak hava kütlesi soğuyarak yağışa yol açar. 

 E. 30° enlemleri çevresinde alçalıcı hava hareketleri 
Dinamik Yüksek Basınç alanlarını ve çölleri oluştu-
rur. Alçalan hava kütlesinin maksimum nem miktarı 
arttığı için nem açığı artar.

 Cevap: E

3. Bitki türlerinin yamaç boyunca değişmesinin temel ne-
deni yükselti arttıkça sıcaklığın düşmesidir.

 Cevap: A

4. A. Antalya’nın Sinop’tan sıcak olması enlem ile açıkla-
nır.

 B. Denizlerin tuzluluk oranının Ekvator’dan kutuplara 
doğru azalması enlem ile açıklanır.

 C. Kuzey Yarımküre’de karaların oranı Güney Yarım-
küre’ye göre daha fazla olduğu için yıllık sıcaklık 
değişimleri daha fazladır.

 D. Türkiye’de batıdan doğuya doğru yükselti ortala-
ması arttığı için tarım ürünleri daha geç olgunlaşır.

 E. Türkiye Kuzey Yarımküre’de ve dönenceler dışında 
yer aldığı için bakı etkisi güney yamaçtadır.

 Cevap: C

5. Bir bölgenin sıcaklık ve yağış grafiğine bakıldığında; 
en sıcak ve soğuk aylar yarımküresinin belirlenmesi 
için kullanılır. Aylara göre yağış miktarlarının toplamı 
yıllık yağış miktarını verir. En sıcak ay ile en soğuk 
ay arasındaki sıcaklık farkı yıllık sıcaklık farkını verir. 
Sıcaklığın 0°C’nin altına düştüğü dönemlerde kar ya-
ğışları görülür. Sıcaklık ve yağış grafiğindeki bilgiler 
bir bölgenin yükseltisini belirlemede yeterli değildir.

 Cevap: B

6. 

II

III
IV

V

I

 Coğrafi Keşiflerin yapıldığı dönemde V numaralı ro-
tanın geçtiği Süveyş Kanalı henüz yapılmamıştır. Bu 
nedenle bu rota kullanılmamıştır. Ayrıca Coğrafi Ke-
şiflerde I numaralı rota da kullanılmamıştır.

 Cevap: C

7. Haritada Ekvatoral bölgede aşırı sıcak ve aşırı yağışlı 
alanlar, bazı çöller ve kutba yakın aşırı soğuk alanlar 
gösterilmiştir. Bu alanların seyrek nüfuslu olmasının 
en önemli nedeni iklim şartlarının insan yaşamına ve 
birçok ekonomik faaliyete uygun olmamasıdır.

 Cevap: C

8. Haritada gösterilen alanlar kurak ve yarı kurak iklim 
bölgeleridir. Bu bölgelerde kurak mevsimin belirgin 
olması, yağış miktarının az olması ve bitki örtüsünün 
cılız olması erozyonun şiddetini artırır. Sıcaklık ortala-
masının düşük olmasını erozyon üzerinde etkisi çok 
azdır.

 Cevap: B

9. Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının 
yapılması depremden önce yapılması gerekenlerden 
biri değil depremden sonra yapılması gerekenler için-
de yer alır.

 Cevap: B

10. Bol yağış, eğimli dik yamaçlar ve bulutluluk oranının 
fazla olduğu alan ülkemizde Doğu Karadeniz kıyıla-
rıdır. Bu alanda Türkiye’de yetişme alanı en dar olan 
tarım ürünlerinden çay yetiştirilir.

 Cevap: ÇAY

11. Grafik kırsal ve kentsel nüfusun yıllara göre oranlarını 
göstermektedir. Bu nedenle iki yıla ait oranların aynı 
olması nüfus miktarının da aynı olduğunu göstermez.

 Cevap: E
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12. Kongo Nehri Ekvatoral bölgede yer aldığı için, Ekva-
toral bölgede alçak alanlar aşırı sıcak ve aşırı yağışlı 
olduğu için nüfuslanmaya uygun değildir. Bu nedenle, 
Kongo Nehrinin taşkın ovaları seyrek nüfusludur.

 Cevap: B

13. 

Ümit Burnu

 Yukarıdaki haritada Ümit Burnu’nun yeri ve Avrupa ile 
Hindistan arasındaki ticaret yolu gösterilmiştir. Ümit 
Burnu’nun kullanılması ile birlikte Afrika kıyıları ve Gü-
ney Asya limanları önem kazanırken, İpek Yolu, Baha-
rat Yolu ve Akdeniz limanları önemini yitirmiştir.

 Cevap: C

14. Haritada Kuzeydoğu Anadolu ve Hakkari Çevresi gös-
terilmiştir. Bu alanlarda engebe ve yükselti fazladır. 
Engebenin ve yükseltinin fazla olduğu alanlarda; mera 
hayvancılığı, yaylacılık ve kış turizmi gibi faaliyetler 
yapılabilir.

 Cevap: E

15. Japonya’da doğum oranları düşük olduğu için nüfus 
artış oranını yükseltmeye yönelik politika uygular. 
Çin’de nüfus miktarı çok fazla olduğu için ve nüfus ar-
tış oranı fazla olduğu için nüfus artışını sınırlandırıcı 
politika izler. Bu nedenle ülkelerin nüfus politikalarına 
yön veren faktörlerin başında nüfus artış oranları yer 
alır.

 Cevap: C

16. Türkiye’de özel sektörün sermaye birikimi yeterli ol-
madığı için sanayi kuruluşlarının kurulmasını devlet 
üstlenmiştir.

 Cevap: D

17. X yöresinin bulunduğu İç Anadolu Bölgesi’nde en faz-
la yağış ilkbaharda düşer. Y yöresinin bulunduğu Er-
zurum - Kars Bölümü’nde en fazla yağış yaz dönemin-
de düşer. İki yörenin en yağışlı dönemi farklı olduğu 
için meralarda otların fazla olduğu dönemde farklıdır. 
Mera hayvancılığında süt verimi doğal koşullara bağ-
lı olduğu için süt veriminin yüksek olduğu dönemde 
farklıdır.

 Cevap: A

18. Bir bölgedeki doğal kaynağın işlenebilmesi için do-
ğal kaynağın potansiyelinin fazla olması ve kullanılan 
teknolojinin yeterli olması gerekir. Doğal kaynağın 
yerleşim birimlerine uzak olması veya bölgenin nüfus 
yoğunluğunun az olması doğal kaynakların işlenmesi 
üzerinde etkili değildir.

 Cevap: C

19. Dinamonun icadı ile birlikte akarsuların üzerine hidro-
elektrik santralleri kurulmaya başlanmıştır. Bu durum 
akarsuların enerji üretiminde kullanılmasını sağladığı 
için doğal kaynak olarak öneminin artmasına neden 
olmuştur.

 Cevap: D

20. Kıyıya yakın ovalarda yeraltı sularının aşırı kullanılma-
sı sonucunda tatlı suların bulunduğu alanı işgal eder.

 Cevap: B

21. Doğal gaz, linyit ve petrol taşınarak rezervinden daha 
uzak alanlarda işlenebilirken, rüzgar, güneş enerjisi, 
jeotermal enerji, hidroelektrik ve dalga enerjisi kay-
naklarının bulunduğu yerde işlenmesi gerekmektedir.

 Cevap: C

22. 

Ekvator

I
III

II

IV V

 Haritada gösterilen I, II, IV ve V numaralı bölgeler de 
nüfus yoğunluğu fazladır. Bu nedenle doğal kaynak 
kullanımı yoğundur. Büyük Sahra Çölünde gösterilen 
II numaralı bölgede ise nüfuslanma az olduğu için do-
ğal kaynakların aşırı kullanımına bağlı olarak yaşanan 
çevre sorunları daha azdır.

 Cevap: B

23. Ormanların korunması ve ağaçlandırma çalışmaları 
bir bölgedeki engebe ve yükselti üzerinde etkili de-
ğildir. Bu nedenle yamaçların eğim değeri üzerinde 
olumlu veya olumsuz etkiye sahip değildir.

 Cevap: E

24. Hidroelektrik santralleri termik santrale göre daha az 
çevre sorununa yol açmaktadır. Bu nedenle hidroe-
lektrik santrallerinin sayısının azaltılması çevre so-
runları ile ilgili yapılması gereken uygulumalardan biri 
değildir.

 Cevap: C
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