
 TÜRKİYE’NİN KONUMU VE YERŞEKİLLERİ TEST 
 
1. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde Türkiye'nin yer 
şekillerinin etkisi yoktur? 
A) Kısa mesafelerde iklim değişikliği 
B) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım güçlüğü 
C) Kıyı ile iç kesimler arasında yağış miktarının farklı 
olması 
D) Akdeniz kıyılarında yazların sıcak ve kurak geçmesi 
E) Ege denizinin Akdeniz’e göre sığ olması 
 
2. Aşağıdaki ovalarımızdan hangisi oluşum bakımından 
delta ovası özelliği taşımaz? 
A) Adapazarı ovası        B) Bafra ovası       C) Çukurova 
                D) Silifke ovası        E) Menemen 
 
3. Çözünebilen kayaçların bulunduğu alanlarda meydana 
gelen oluşumlardan biri de karstik göllerdir. 
Buna göre, Türkiye'de aşağıda verilenlerden hangisinde 
karstik göl oluşumu daha fazladır? 
A) Antalya Bölümü                      B) Adana Bölümü 
C) Yukarı Sakarya Bölümü          D) Orta Fırat Bölümü 
                          E) Ergene Bölümü 
 
 

 
4. Türkiye'nin yeryüzü şekilleri düşünüldüğüne 
yukarıdaki haritada oklar doğrultusunda ilerleyen nemli 
hava kütlelerinden hangisinin iç kısımlara sokulma 
ihtimali daha fazladır? 
A) 1            B) 2          C) 3           D) 4              E) 5 
 
5. Bir ülkenin; kıtalara, okyanuslara, denizlere, boğazlara, 
ticaret yollarına göre konumu ile yer şekilleri, yükseltisi, 
yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynakları özel konumunu 
belirler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 
özel konumuyla açıklanamaz? 
A) Avrupa ile Asya arasında köprü konumunda olması 
B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması 
C) Yükseltisinin batıdan doğuya doğru artması 
D) Farklı iklim özelliklerinin görülmesi 
E) Güneyden gelen rüzgarların ılıtıcı etki yapması 
 
6.  Aşağıdakilerden hangisi, matematik konumla çelişen 
bir durumdur? 
A) Kışın Sivas'tan Samsun'a gidildikçe sıcaklığın artması   
B) Adana'da yaz sıcaklığının İstanbul'dan fazla olması 
C) Mersin'de kış sıcaklığının Zonguldak'tan fazla olması 
D) Ağrı'da Güneş'in İzmir'den önce doğması 
E) Denizdeki tuz oranının Akdeniz'den Marmara'ya doğru 
azalması 
 

7. Türkiye özel konumu aynı kalmak şartıyla Güney 
Yarımküre'de yer alsaydı aşağıdaki yorumlardan 
hangisini yapmak mümkün olmazdı? 
A) En uzun gündüzü 21 Aralık'ta yaşardı. 
B) Akdeniz'in su sıcaklığı Karadeniz'den az olurdu. 
C) Kuzeyi ile güneyi arasındaki uzaklık 666 km olurdu. 
D) Batısı doğusuna göre daha yüksek olurdu. 
E) Karadeniz'de turizm sezonu Akdeniz'den uzun olurdu. 
 
8. Özel konumu etkileyen faktörlerden biri de yükseltidir. 
Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti 
artmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bağlı 
olarak ortaya çıkan sonuçlardan değildir? 
A) Sıcaklığın azalması 
B) Aynı zamanda ekilen buğdayın doğuda daha geç 
olgunlaşması  
C) Gerçek sıcaklık değerleri ile indirgenmiş sıcaklık 
değerleri arasındaki farkın artması 
D) Yerel saatin daha ileri olması 
E) Karın yerde kalma süresinin artması 
 
9. Bir ülkenin; denizlere, dağlara, komşu ülkelere, önemli 
geçitlere, ticaret yollarına göre bulunduğu yere özel 
konum denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 
Türkiye'nin özel konum sonuçlarından değildir? 
A) Doğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomisinde hayvancılığın 
önemli olması 
B) Marmara Bölgesi'nde hidroelektrik potansiyelin düşük 
olması 
C) İç Anadolu Bölgesi'nde yıllık yağış miktarının az olması 
D) Doğu Anadolu'da yağışın İç Anadolu'dan fazla olması 
E) Torosların güney yamaçlarında karların erken erimesi 
 
10. Herhangi bir yerin Ekvator'a ve Başlangıç 
Meridyeni'ne göre konumuna matematik konum denir. 
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik 
konumuyla açıklanır? 
A) II. ve III. saat dilimlerinde bulunması 
B) İklim çeşitliliğinin fazla olması 
C) Stratejik öneminin fazla olması 
D) Gelişmekte olan ülkeler gurubuna girmesi 
E) Deprem riskinin yüksek olması 
 
11. Türkiye 36°-42° Kuzey paralelleri arasında yer alır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında 
yer almaz? 
A) Güneyinden esen rüzgârların sıcaklığı artırması 
B) Öğle vakitleri gölge yönünün kuzeyi göstermesi 
C) Ortalama yükseltisinin fazla olması  
D) En uzun gündüzlerin Haziran ayında yaşanması 
E) Güneyinden kuzeyine doğru sıcaklık ortalamalarının 
azalması 
 
 

www.tekinerhoca.com 



 TÜRKİYE’NİN KONUMU VE YERŞEKİLLERİ TEST 
 
12. Türkiye’nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında, 
aşağıdaki alanların hangisinde şiddetli yer 
sarsıntılarının görülmesi olasılığı en fazladır? 
A)Gediz Havzası  B)Taşeli Platosu   C)Ergene Havzası  
            D)Mardin Eşiği          E)Konya Ovası 
 
13. Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzündeki bir bölgede 
yer kabuğunun hareket halinde olduğunu gösteren bir 
kanıt olamaz? 
A) Genç kıvrım dağlar                  B) Yanardağlar 
C) Alüvyonlu akarsu yatakları    D) Depremler  
              E) Kaplıcalar  
 
14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki, dağların genel 
özelliklerinden biri değildir? 
A) Doğu-batı yönlü uzanırlar 
B) Volkanik dağlar, sıradağ özelliği gösterir 
C) Doğuya gidildikçe yükseltileri artar 
D) Kuzey ve güneyde ki dağlar kıyıya paralel uzanırlar 
E) Ege Bölgesindeki dağlar kırılma ile oluşmuşlardır 
 
15. Bazı yanardağların oluştuktan sonra yeni bir 
patlamayla tepe kısmı uçmakta ve burada bir çukurluk 
(kaldera) oluşabilmektedir. Aşağıdaki dağlarımızdan 
hangisi yukarıda verilen açıklamayı örneklendirir? 
A)Yıldız                  B)Nemrut             C)Menteşe   
         D) Kaçkar                E)Amanos 
 
16.   -Van, Çıldır, Erçek, Nazik, Balık gölleri 
        -Çaldıran, Malazgirt, Muradiye ovaları 
        -Erzurum, Kars, Ardahan platoları 
Yukarıdaki yer şekillerinin ortak özellikleri içinde 
aşağıdakilerden hangisi yer alır? 
A) Oluşum bölgelerinde karstik yapının yaygın olması 
B) Epirojenez sonucunda oluşması 
C) Oluşumlarında volkanizmanın etkili olması 
D) Aynı yükseltide bulunmaları 
E) Aynı coğrafi bölümde bulunmaları 
 
17. Türkiye’nin yeryüzü şekilleri hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) İç bölümlerde yüksek düzlükler geniş yer kaplar 
B) Kuzey ve güneyinde uzanan sıra dağlar kıyı ile iç 
bölümler arasında ulaşımı zorlaştırır 
C) Kuzeydoğusunda ortalama yükselti fazladır 
D) Batı kıyılarında girinti çıkıntı oldukça fazladır 
E) Batı kıyılarında hidroelektrik potansiyeli yüksektir.  
 
18. Aşağıdakilerden hangisi, oluşum bakımından 
diğerlerinden farklıdır?  
A)Deniz kıyılarında oluşan Falezler  
B) Akarsuların düz yerlerde oluşturduğu menderesler 
C) Karstik arazide oluşan obruklar 
D) Şelalelerde oluşan dev kazanları 
E) Akdeniz’e paralel uzanan Toros Dağları 

19. Türkiye’nin ortalama yükseltisinin fazla ve yer 
şekillerinin engebeli olması ile aşağıdakilerden hangisi 
arasında doğrudan bir ilişki yoktur?  
A) Mevsimlerin belirgin olarak yaşanmasıyla 
B) Akarsuların enerji potansiyelinin yüksek olmasıyla 
C) Çeşitli iklim tiplerinin görülmesiyle 
D) Toprak erozyonunun kuvvetli olmasıyla 
E) Kara ve demir yolu yapım maliyetinin yüksek olmasıyla 
 
20. Türkiye’de Kuzey Anadolu Dağları kıyıya paralel 
uzanır. Buna göre, bu kıyılarda aşağıdakilerden 
hangisinin meydana gelmesinde dağların uzanışının 
etkisi yoktur? 
A) Doğal liman sayısı azdır 
B) Dalga aşındırma şekilleri yaygındır 
C) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım faaliyeti güçtür 
D) Yer altı madenlerinin çeşitliliği fazladır 
E) Kıyı ile iç kesimler arasında iklim farkı belirgindir 
 
21. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yer şekillerinin 
çeşitli olmasının sonuçlarından biri değildir? 
A) Doğal bitki örtüsünün çeşitli  olması 
B) Güneş ışınlarının yıl boyunca eğik gelmesi 
C) Nüfus yoğunluğunun farklılık göstermesi 
D) Farklı yerleşme tiplerinin görülmesi 
E) Erozyon şiddetinin farklı olması 
 
22. Türkiye’de dağlara oranla daha geniş yer kaplayan 
ova ve platoların yükseklerde bulunmasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 3.zamanın sonunda peneplen halinde iken 4.zaman 
başında toptan yükselmesi 
B) Genç ve yüksek olan Alp - Himalaya sisteminin 
uzandığı alan üzerinde bulunması 
C) Durgunluk devresi olan 2. zamanda yüksekliklerin 
aşınarak geniş düzlüklerin meydana gelmesi 
D) 4.zamanın başında faaliyet halindeki volkan lavlarının 
yayılarak geniş düzlükler meydana getirmesi 
E) İç Anadolu Bölgesi’ndeki büyük göllerin, iklim 
değişikliği ile kuruyarak düz alan haline getirmesi 
 
23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye arazisinin genç ve 
henüz oturmamış olduğunun en belirgin kanıtıdır? 
A) Akarsularının genelde batıya doğru akması 
B) İç Anadolu platolarının yükseltisinin fazla olması 
C) Değişik bölgelerde sık sık depremler meydana gelmesi 
D) Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda olması 
E) Topraklarının maden bakımından zengin olması 
 
24. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesinde yer almaz?  
A) Menteşe Dağları       B)Bey Dağları       C)Amanoslar 
            D)Bolkar Dağları       E) Geyik Dağları 
  
Cevaplar: 1d2a3a4a5e6a7d8d9e10a11c12a13c14b15b16c17e          
                  18e19a20d21b22a23c24a 
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