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Diğer sayfaya geçiniz.7. LYS DENEME

1. Bu soru tipinde uygun kelimeler cümlenin bağlamın-
dan hareketle bulunabilir. Birinci boşluğa bağlama göre 
“işlendiği, değerlendirildiği, anlatıldığı vb.” anlamları 
karşılayabilecek “ele alındığı” sözü getirilmelidir. İkinci 
boşluğa da toplantılardan kelimesinin anlamını tamam-
layacak “yola çıkarak” anlamını sağlayan “hareketle” 
ifadesi getirilmelidir. 

Cevap: E

2. Öncülde “kişinin ana dilinin oturmuş olması” mecaz an-
lamıyla ele alınmıştır. Burada mecaz anlamı sağlayan 
“oturmuş” sözcüğüdür. “Oturmuş” bir şeyin artık sağlam 
bir şekilde yerleşmesi anlamında kullanılan bir ifadedir. 
Bu durum  daha geniş manasıyla düşünüldüğünde dilin 
bütün inceliklerinin bilinmesi anlamına gelir. Öncülde 
zor bir alan olan felsefe için ana dilinin bütün ayrıntıları 
ile bilinmesi gerektiği vurgulanmıştır. C seçeneğinde de 
çeviri gibi zor bir alan için dile hâkim olup dilin tüm ince-
liklerinin bilinmesi gerektiği anlamına ulaşılabilir. 

 Cevap: C

3. Mozart’ın duyduğu her müziği aklına kazıyabilmesi ta-
nıdığı bestecilerin gelişiminde rol oynamasına bağlan-
mıştır. Yani birinci cümleye sorulan neden sorusunun 
cevabı ikinci cümledir. 

 Cevap: A

4. I. cümlede kitabın diğer öyküleri ile Amok Koşucusu 
uzunluk ve etkileyicilik yönüyle karşılaştırılmıştır.

II. cümlede hikâyelerin benzer düşünceleri anlatıyor ol-
maları karşılaştırılma yoluyla elde edilmiş bir çıkarımdı. 

III. cümlede Amok Koşucusu ile diğer öyküler biçimsel 
olarak karşılaştırılmıştır.

IV ve V. cümlede karşılaştırma yoktur.  

 Cevap: E

5. Öncülde mutluluğun uzakta değil insanlara oldukça ya-
kın olduğu ancak insanların bunun farkında olmadığı 
anlamı vardır. Bu ifadeye en yakın yargı B seçeneğin-
dedir. 

 Cevap: B

6. Öncülde verilen “bütün romanların karşımızda oturan 
yaşlı bir hanımla başlaması” sözü parça içinde yine 
yazarın cümleleriyle açıklanmıştır. “Söylemek istediğim 
şu: Bence bütün romanlar karakter ile uğraşır...” cüm-
lesi bir romanın asıl meselesinin olay değil kahraman 
olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu düşünce A seçeneğinde 
verilmiştir.

Cevap: A

7. Pişmanlık, yapılan bir eylemden sonra olumsuz bir 
taraf görerek üzülmedir. Yazar IV. cümlede beklemek, 
hiçbir şey yapmamak yerine çırpındığı için pişmanlığı-
dır. 

 Cevap: D

8. Birinci ayraca açıklama olduğu için iki nokta (:) işareti 
getirilmelidir. Kalan dört ayraca özel olarak ödüller vur-
guladığı için tırnak işareti (“ ”) getirilmelidir.

 Cevap: D

9. Parçada “daha zor sıkılmak” ifadesinde daha kelimesi 
“zor” durum zarfını derecelendirmiştir. (A seçeneği)

“fazla vakit ayırmak” sözündeki ne kadar sorusuna ce-
vap veren “fazla” kelimesi nicelik zarfıdır ve “daha” ke-
limesi bu nicelik zarfını derecelendirmiştir. (B seçeneği)

“düşük IQ” sıfat tamlamasında daha kelimesi düşük 
kelimesinden hemen önce gelerek onu derecelendir-
miştir. (C seçeneği)

“çok etkinlik” sıfat tamlamasında “çok” bir belirtme sı-
fatıdır ve “daha” kelimesi “çok” sıfatından önce gelerek 
belirtme sıfatını derecelendirmiştir. (D seçeneği)

Parçada “daha” sözcüğünün zaman zarfını derecelen-
dirdiği bir durum yoktur.

 Cevap: E

10. Yut-um→ yudum şeklinde ünsüz yumuşaması (ünsüz 
değişimi) meydana gelmiştir. 

Cevap: YUMUŞAMA

11. A seçeneği: I. cümlede zincirleme isim tamlaması yok-
tur.

B seçeneği: II. cümlede özne yükleme sorulan “ne?” 
sorusunun cevabı olarak gizli özne “onlar”dır. Bu özne 
önceki cümledeki yer alan “yoksul köy çocukları”nı kar-
şılar. 

C seçeneği: III. cümledeki “sahiplerdi” yüklemi isim 
yüklemdir.

D seçeneği: IV. cümlede yüklemler “biliyor” ve “öğreti-
yorlardı” hem...hem bağlacıyla  bağlanmış bağlı cüm-
ledir.

E seçeneği: “köy enstitüleri”, “cumhuriyet aydınları” 
isim tamlamasıdır. 

Cevap: B

LYS 3 / 7. DENEME
TÜRKÇE TESTİ ÇÖZÜMLERİ
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Diğer sayfaya geçiniz.7. LYS DENEME

12. A seçeneği: “ama” bağlaçları ile bağlandığı için bağlı 
cümle yapısı örneklenmiştir.

C seçeneği: “Ne gösterir” ifadesindeki “ne” soru zami-
ridir.

D seçeneği: “Düşünebildikçe” birleşik, “elim” kelimesi 
yapım eki almadığı için basit, “tut-tukça” fiilden isim ya-
pım eki (zarf-fiil) aldığından türemiştir.

E seçeneği: “Küçük hikâye” ve “zevk aldığım uğraş” 
sözleri sıfat tamlamasıdır.

B seçeneği: Üç filimsi türüne örnek bulunmamaktadır. 

 Cevap: B

13. Şair, hayata dair ne varsa hepsini şiirde görmüştür. Ön-
cülde verilen şiir parçasında anlatılmak istenen budur. 
Bu mantıkla şıklara yöneldiğimizde B seçeneğindeki 
“yaşamın tüm karşılığını bulmak” şiirde anlatılanı tama-
men karşılaştırmaktadır.

Cevap: B

14. Öncüldeki “en” önemli sözü yanlış yerde kullanıldığın-
dan “yaşayan” sözünün bir açıklayıcısı olmuş ve an-
latım bozukluğuna yol açmıştır. Cümlede “en önemli” 
“yazarlardan” kelimesinin önüne gelmelidir.

 Cevap: C

15. Parçada yazarın vurguladığı düşünce, insanların za-
manı geçtikten sonra fark etmesi. Buna karşılık yazarın 
önerisi yaşarken zamanın geçişini hissetmek, varlığını 
duyumsamaktır. Yani zaman geçerken anı fark etmek-
tir. Bu mantıkla şıklara yöneldiğimizde E seçeneğindeki 
“hayatın ne geçmişte ne gelecekte olduğu, hayatta tek 
önemli şeyin anın farkında olmak gerektiği” düşüncesi-
nin parça ile uyuştuğunu görebiliriz.

 Cevap: E

16. Parçada yazar bilinçi okurun eser seçiminde sırasıyla 
şu iki özelliğin tercihlerini etkilediği dile getiriyor: Eserin 
hangi yayınevinden basıldığı ve kim tarafndan çerildiği. 
Parçadan kesin ulaşılabilecek yargı budur.

 Cevap: D

17. Parçadaki “Çünkü insanlar dünyada var olan her bir 
nesne için daha önceden imal edilmiş gözlükler kulla-
nır fakat sanatçı eşyaya, diğer insanların kullandıkları 
gözlüklerden bakmaz” ifadesinden A ve C seçeneğine; 
“Bunun sonunda da diğer insanlarla aynı şeyi görmez, 
onların gördüğünden farklı yönleri, ayrıntıları görür. Ya-
şamın, eşyanın mantığını yeniden kurgular” ifadesin-
den de D ve E seçeneğine ulaşılır. B seçeneğindeki 
ifadeye parçada yer verilmemiştir.

 Cevap: B

18. Parçadaki “Reklamlar, tüketim kültürümüzün vazgeçil-
mez bir parçası olarak zihnimizi kapladı” ifadesinden A 
seçeneğine;

“Beynimize o kadar reklam bilgisi girdi ki bir bütün hâ-
linde, sistemli düşünme yeteneğimiz felç oldu.” ifade-
sinden B seçeneğine;

“Televizyon izlerken üzücü bir trafik kazasını algılama 
ve o olaydakilere acıma fırsatı bulamadan değişik duy-
gularımızı harekete geçiren bir reklamla karşılaşır ol-
duk” C seçeneğine;

“Bir otomobil reklamının ardından gelen, bu reklamdan 
bağımsız, alakasız bir deterjan reklamıyla zihnimiz dü-
zenini, duruluğunu kaybetti” ifadesinden de E seçene-
ğine ulaşılır. 

Ancak D seçeneğinde yer verilen reklamların tüketim 
alışkanlıklarını belirlediği ifadesine ulaşılamaz. 

 Cevap: D

19. Parçada I, II, III, IV ve VI. cümlelerde suyun faydasın-
dan; V. cümlede fazla su tüketiminin olumsuzluğundan 
bahsedilmiş ve anlatım akışı V. cümle ile bozulmuştur. 

 Cevap: D

20. I, II ve III. cümlelerde tiyatro sahnesinin oyuncu için 
paha biçilemez bir değeri olduğu ve yaşamının tutkusu 
olduğu anlamı genel bir yargı olarak ifade edilmiştir. IV. 
cümleden itibaren ise özel bir yargı olarak yazarın tiyat-
roculuk hayatına girmesi anlatılmıştır.

 Cevap: C

21. Parçada tiyatronun sözcüklerle kurulu bir yapıyı sahne 
dili ile anlattığı ancak sinemada senaryodan pek bir şey 
bulunmadığı vurgulandığından A seçeneğine;

Tiyatro  oynamanın, bir metnin tiyatro sanatının araç-
larıyla sahnelenmesi olduğu söylendiğinden B seçene-
ğine;

Tiyatronun sözcüklerle kurulu bir yapı olduğu vurgulan-
dığından C seçeneğine;

Sinemada senaryonun aslında görünümü tamamlayan 
bir unsur olduğu belirtildiğinden D seçeneğine ulaşıla-
bilir.

Ancak sinemada yönetmenin senaryoya bağlı kalma  
zorunluluğu bulunmadığı vurgulandığı için nitelikli ürün 
için bu durumun şart olduğu gibi tezat bir yargı parça-
dan çıkarılamaz.

Cevap: E

22. Parçada  boşluğa kadar olan yerde değişen bir teknolo-
jiden ve bilgilerin çiplere sığdırıldığından bahsedilmiş. 
Boşluktan sonraki “ama” ifadesi ise bu cümlenin tam 
tersini, yani teknolojinin değişmesinden ve bilgilerin 
çiplere kaydedilmesinden etkilenmeyecek bir durumu 
işaret etmektedir. Bu mantıkla soruya bakıldığında boş-
luğa A seçeneğindeki “kitap dediğimiz nesnenin öykü-
sü kolay kolay sona ermez” ifadesinin getirilmesi uygun 
olur. 

 Cevap: A
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Diğer sayfaya geçiniz.7. LYS DENEME

23. Parçadaki “uçan daireler mitosu”nu ifadesinden A se-
çeneğine;

“Uçan daireleri gördüğünü söyleyen neden bu kadar 
çok insan var?” ifadesinden B seçeneğine;

“Bu ışıltılı diski hayat serüveninde kendisini yarım ve 
yalnız hisseden insanın bir ‘tamlık’ simgesi olarak gö-
rür.” ifadesinden C seçeneğine

“toplumdan kopup yalnızlaşan bireyin kendi bilinçaltın-
da bir çıkış yolu aramasıdır.” ifadesinden E seçeneğine 
ulaşılır. 

Ancak parçada uçan daire görme vakalarının soğuk 
savaşa yol açtığına değinilmemiştir. 

 Cevap: D

24. Parçada insan ilişkilerinde doğru bir başlangıç yapma-
nın nasıl mümkün olacağı ve bunun ilişkinin sonraki 
aşamalarına etkisi anlatılmıştır.

 Cevap: D

25. Parçadaki “eğlendirici” A ve B seçeneğinin, “ironi ve 
mizah” C seçeneğinin “enerji dolu” D seçeneğinin kar-
şılığıdır. Kalıcılıkla ilgili bir bilgiye parçada yer verilme-
miştir. 

 Cevap: E

26. Pir Sultan Abdal’ın en güzel örneklerini verdiği, öncülde 
tanıtılan ve örneklenen nazım türü “nefes”tir 

 Cevap: B

27. A seçeneği;

….bakın a

….ancak b

….uzak b

…..yakın  a sarmal uyak oluşturmuştur.

B seçeneği; 
Parçada ilk ve son dizeler arasında “akın” seslerine da-
yalı zengin kafiye vardır.

C seçeneği;
Şiirde redif yoktur.

D seçeneği;
Son iki mısrada kelime tekrarları ile ahenk sağlanmıştır.

E seçeneği;
“Uzak” ve “yakın” ile tezat sanatı yapılmıştır.

 Cevap: C

28. A seçeneği;
….dildedir
…..zildedir 
-de bulunma hâl eki, -dir bildirme eki rediftir.

B seçeneği; 
….dönüşleri
…örtünüşleri 
-üş isim fiil eki, -leri 3. çoğul iyelik eki rediftir.

C seçeneği;
 ….aldadır

….şaldadır 

-da bulunma hâl eki, -dir bildirme eki rediftir.

D seçeneği
….gönüldedir
….güldedir 
 -de bulunma hâl eki, -dir bildirme eki rediftir.

E seçeneği;
….sürmeli
….öpmeli 

birinci dizedeki sürmek fiili -me isim fiil eki ve -lı isimden 
isim yapan ek almıştır.

İkinci dizedeki öp fiili -meli gereklilik kip ekini almıştır, 
ekler farklı olduğu için redif yoktur.

 Cevap: E

29. Irmağa binen balık, güneş sırtında taşıyan dağ gibi ifa-
deler akla aykırı olduğundan mübalağa,

Binmek ve taşımak bilinçli yapılan bir şeydir ve balı-
ğın ırmağa binmesi, dağın güneşi taşıması insanın bir 
özelliğinin doğaya aktarılmasıdır; kişileştirme,

Balığın ırmağa binmesi ifadelerinde balık insana ben-
zetilmiştir, insana yani kendisine benzetilene yer veril-
memiş kapalı istiare,

Hayrete düşmek ve umursamamak tezat sanatı oluş-
turmuştur.

Cevap: E

30. Parçada tanıtılan Şairname adlı eserin sahibi Aşık 
Ömer’dir. 

 Cevap: B

31. Öncülde verilen şiirin sahibi ve XIII. yüzyıl hümanist şa-
iri Mevlana’dır.

Mesnevi, Mecalis-i Seba, Mektubat, Fih-i Ma-fih; Mev-
lana’nın Vesiletü’n Necat, Süleyman Çelebi’nin eseridir.

 Cevap: A

32. XIV. yüzyılda Türkçe yazmaya önem vermiş ve Türkçe 
şiir söylemiş şairler Gülşehri ve Aşık Paşa’dır. 

 Cevap: A

33. Karagöz Hayali adı verilen kişi tarafından oynatılır ve 
seslendirilir; orta oyununda ise birçok oyuncu oynar. 

 Cevap: E

34. Taç beyit, şairin adının geçtiği bölümdür. Şiirde şair adı 
olmadığı için taç beyit yoktur.

 Cevap: A

35. Nefi, Nabi gibi usta şairlerin yaşadığı yüzyıl 17.yüzyıl-
dır.

Cevap: C

36. Başka bir şairin şiirinin aynı ölçü ve uyakla benzerini 
yazmaya nazire denir.

 Cevap: C
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Diğer sayfaya geçiniz.7. LYS DENEME

37. Hayrabat’tan daha iyi bir mesnevi yazılacağını kanıtla-
mak için Şeyh Galip’in kaleme aldığı Hüsn ü Aşk alego-
rik bir mesnevidir. 

 Cevap: C

38. Tevfik Fikret, Haluk’un Defteri; Mehmet Akif Ersoy da 
Asım adlı eserde oğulları üzerinden Türk gençlerine 
nasihat vermiştir.

 Cevap: C

39. Şiirde metafizik konulara eğilmiş, üstat lakaplı şairimizi 
Abdülhak Hamit’tir. Eski ve yeni şiirin sentezcisi ve aru-
zu Türkçeye başarı ile uygulamış sanatçımız da Mual-
lim Naci’dir. 

 Cevap: E

40. Türk romanı Fransız edebiyatından etkilendiğinden 
Tanzimat ve Servetifünun romanlarının ortak özelliği 
Batılı romanlardan etkilenmesidir. 

Cevap: E

41. Öykücülüğü meslek edinmiş ve sadece öykü yazmış, 
konularını çocukluk anılarından, kahramanlık öyküle-
rinden, Anadolu efsanelerinden seçmiş ve Maupas-
sant’tan etkilenip olay hikayesi yazan sanatçımız Ömer 
Seyfettin’dir. 

Cevap: B

42. Şiirde kışın, baharın gelmesiyle ortaya çıkan doğa gü-
zelliklerin üstünü örtüşü üzerinde durarak Cenap Şaha-
bettin, hayal-hakikat temasını işlemiştir. Bu şiirde bahar 
umudu, güzel günleri, kar ve kış ise yaşanan olumsuz 
durumu, gerçeği karşılar. Seçeneklerdeki romanlar 
içinde bu temayı işleyen Mai ve Siyah’tır. Romanın 
başkahramanı Ahmet Cemil’in mai, umut dolu bir gece-
de başlayan hikâyesi siyah karamsar bir gecede ger-
çekle yüzleşmesi ile son bulur.

Cevap: C

43. Memleketimden İnsan Manzaraları eserinin yazarı Na-
zım Hikmet’tir.

Cevap: D

44. Gül Yordamı, Kavganın Yüreği, Bir Ölü Yaz adlı eserler 
Refik Durbaş’a değil Kemal Özer’e aittir. 

Cevap: C

45. Millî şair unvanlı, Türkçe Şiirler’in yazarı Mehmet Emin 
Yurdakul’dur.

Cevap: A

46. Öncülde verilen roman parçası Ayşe, İhsan, Peya-
mi’nin başkahramanı oldukları Ateşten Gömlek roma-
nına aittir. 

Cevap: D

47. Öncülde tanıtılan Türkçülük akımı çevresinde gelişen 
edebi dönemimiz Millî edebiyattır. 

Cevap: B

48. Bekir Sıtkı Erdoğan Hisar grubuna katılmış ve millî 
değerleri öne çıkaran şiirler kaleme almıştır. Toplumcu 
bakış açısıyla şiir yazmamıştır.

 Cevap: E

49. Üç Şehitler Destanı, Nazım Hikmet’e değil Fazıl Hüsnü 
Dağlarca’ya aittir.

Cevap: C

50. Suat ve Necip’in yasak aşkının anlatıldığı roman Ey-
lül’dür.

Cevap: EYLÜL

51. Oktay Rifat, halkın yaşamından kopmuş İkinci Yeni şi-
irine karşı çıkmış ve şiirde konuya önem veren Garip 
şiirini savunmuştur.

Cevap: A

52. Celladıma Gülümserken Çektirdiğim Son Resmin Arka-
sındaki Satırlar”, “Erbain / Kırk Yılın Şiirleri”, “Bir Yusuf 
Masalı” eserlerini kaleme alan şairimiz İsmet Özel’dir.

Cevap: A

53. Hayri İrdal’ın başkahramanı olduğu roman, Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü’dür. 

Cevap: A

54. Başkahramanı C. olan Aylak Adam romanının yazarı 
Yusuf Atılgan’dır. 

Cevap: B

55. Selim Işık’ın başkahramanı olduğu 1970 TRT Roman 
Ödülü’nü alan Oğuz Atay’a ait eser Tutunamayan-
lar’dır.

Cevap: D

56. Şiirin sözden, anlamdan ziyade müzik olduğunu söyle-
yen, tabiatı kendi hayal gücünün süzgecinden geçirip 
yorumlayan şair Ahmet Haşim’dir.

Cevap: B 
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LYS3 / 7.DENEME
COĞRAFYA TESTİ ÇÖZÜMLERİ

1. Deprem bölgeleri ve volkanik alanlar yerkabuğunun 
kırık, çatlak ve genç yapılı alanlarında görülür.

 Cevap: E

2. Epirojenik hareketler doğal bir süreçtir. Bu nedenle 
epirojenez ile Toros Dağları’nın güneye doğru meyil-
lenmesi doğal süreçlerin oluşturduğu bir durumdur. 
Bu olayda insan - doğa etkileşimi yoktur.

 Cevap: E

3. Tundra çalı topluluğu değil ot topluluğudur.

 Frigana (Garig) ot topluluğu değil çalı topluluğudur. 

 Bu nedenle Tundra (3) ile Frigana’nın (5) yerinin değiş-
mesi gerekir. 

 Cevap: E

4. Ekosistem canlılar ile canlıların cansız çevresini oluş-
turduğu bütünlüktür. Bu nedenle ekosistemler karalar-
da olabildiği gibi denizlerde de olabilir.

 Cevap: D

5. I numaralı alanın bulunduğu Ergene Bölümü’nde yük-
selti ortalaması kalıcı kar sınırının altında olduğu için 
buzullara rastlanmaz.

 Cevap: A

6. Silifke Ovası oluşum olarak delta ovasıdır.

 Konya Ovası ve Karacabey Ovası tektonik ovadır. 

 Amik Ovası Göl yeri ovasıdır.

 Tefenni Ovası Karstik Ovadır. (Polya)

 Bafra Ovası delta ovasıdır.

 Cevap: C

7. I numaralı bölge yağışın az olduğu yöredir. Bu neden-
le bu alanda kuraklık ve erozyon etkilidir.

 II numaralı bölge Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer 
alır. Bu nedenle bu alanda depremler yoğun olarak gö-
rülür.

 III numaralı bölge eğimin ve yağışın fazla olduğu Doğu 
Karadeniz Bölümü’nde yer aldığı için heyelan olayları 
fazlaca görülür.

 Cevap: B

8. Volkan tüflü arazilerde yüzeysel akışlı suların aşın-
dırması sonucunda kuleye benzeyen aşınım şekilleri 
oluşur. Bu yer şekillerine peribacası denir.

 Cevap: B

9. Yerşekillerinin engebeli olduğu ve dağlık alanların ge-
niş yer kapladığı bölgelerde kara ve demiryolu yapı-
mında; köprü, viyadük ve tünel gibi yapılara daha fazla 
ihtiyaç duyulur. Alp Dağları’nın yer aldığı İsviçre diğer 
ülkelere göre daha engebeli ve dağlık olduğu için bu 
tür yapılara daha fazla ihtiyaç duyulur.

 Cevap: C

10. Dünya rezervlerinde Türkiye’nin ilk sırayı aldığı maden 
bor’dur.

 Cevap: BOR

11. Ekvatorda sürekli 12 saat gündüz 12 saat gece yaşa-
nır. Bu nedenle Ekvatora yakınlıklarına göre M kenti 
daha yakın (13 saat gündüz), ikinci sırada K kenti (16 
saat gündüz), en uzak olan L kentidir (7 saat gündüz). 
21 Aralık’ta Güney Yarımküre’de gündüz süresi 12 
saatten uzundur. Bu nedenle K ve M kentleri Güney 
Yarımküre’de iken L kenti Kuzey Yarımkürede’dir.

 Cevap: D

12. Yağış miktarının fazla olduğu bölgelerde topraklarda 
yıkanma oranı daha fazla olduğu için topraklar asit 
yönünden zengin iken toprakta tuz birikimi çok azdır. 
Seçeneklerde verilen illerden yağış miktarı en fazla 
olan il Rize’dir.

 Cevap: A

13. Grafiğe bakıldığında gelişmiş ülkelerin nüfus artış 
oranları ile gelişmekte olan ülkelerin nüfus artış oran-
ları arasındaki farkın en fazla olduğu dönemin 1965 
yılı olduğu görülür.

 Cevap: E
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14. Yeni kıtaların keşfedilmesi eski Dünya karalarında 
yeni Dünya karalarında göçlere yol açmıştır. Yeni kıta-
ların keşfedilmesi nüfus artışına veya nüfus sıçrama-
sına yol açmamıştır.

 Cevap: E

15. Oba yerleşmesi hayvancılıkla uğraşan büyük ailelerin 
(aşiretlerin) kurduğu, çoğunlukla çadırların kullanıldığı 
geçici köy altı yerleşmesidir.

 Cevap: A

16.	 • Dünya’nın en önemli finans merkezi: New York’dur.

	 • Akdeniz’in en büyük liman kenti: Marsilya’dır.

	 • Shen Nehri üzerinde kurulmuş, Dünya’nın moda 
merkizi: Paris’tir.

	 • Avrupa’nın en büyük sanayi bölgelerinden olan 
Ruhr Bölgesi’nde ki şehir: Essen

 Soru kökünde Roma ile ilgili bilgi verilmemiştir.

 Cevap: D

17. Kuzey Amerika’nın Batısı, Batı Avrupa, Sibirya, Gü-
neydoğu Asya, Güney Afrika ve Güneydoğu Avustu-
ralya taşkömürü yatakları yönünden zengin alanlardır.

 Cevap: B

18. Orta kuşak ülkelerinde tarım ürünü çeşitliliğinin fazla 
olması doğal koşullarla ilgilidir (iklim çeşitliliği).

19. İlk uygarlıklar; Nil çevresi, Mezopotamya, İndus ve 
Ganj çevresi ile Sarıırmak ve Gökırmak çevresinde, 
ayrıca And dağlarında kurulmuştur. Haritada gösteri-
len II numaralı alan bu alanlar içinde (Mezopotamya) 
yer alır.

 Cevap: B

20. Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis; hem doğal 
oluşum hem de tarihi kalıntıların bulunduğu karma ya-
pılı turizm alanıdır.

 Cevap: A

21. III numaralı alan bir delta ovasında (Çukurova) yer 
almaktadır. Bu alanda tarımsal faaliyetlerin yaygın 
olmasına karşın sanayi tesislerinin kurulması yanlış 
arazi kullanımıdır.

 Cevap: C

22. Türkiye’de uygulanan teşvik politikalarının gerekçeleri 
arasında; bölgeler arasında mekansal farklılıkları ön-
lemek ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azalt-
mak vardır. Ancak özel sektörü her alanda ilk sıraya 
taşımak hiç bir dönemde teşvik politikalarının temelini 
oluşturmamıştır.

 Cevap: B

23. Türkiye’nin dışarıdan canlı hayvan alması hayvancılı-
ğın gelişmesine olumlu etkide bulunmaz.

 Cevap: E

24. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi, Amasya, Çorum, 
Tokat ve Samsun illerini kapsar.

 Cevap: E
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