
ADI SOYADI 
SINIF VE NO: 
1.       I.  Fosil yakıtların kullanımının artması 
          II.  Şehirleşmenin artması 
          III. Milli park alanlarının artırılması 
          IV. Zirai ilaç kullanımının artması. 
Yukarıda verilen durumlardan hangisi biyolojik çeşitliliği 
azaltıcı bir sonuç doğurmaz? 
 A)II ve III                             B) Yalnız III                      C) I ve III 
                      D) II ve IV                          E) Yalnız IV 
 
2. Aşağıda su ekosistemleri hakkında verilen ifadelerden 
hangisi doğru bir bilgi değildir? 
A) Okyanuslardaki bitki ve hayvan türlerinin hemen hemen 
tümü su yüzeyi ile -100m derinlikteki alanda yaşar. 
B)  Akarsuların denize döküldüğü alanlar biyoçeşitlilik 
bakımından zengindir. 
C) Akarsu ekosistemlerinin yukarı çığırları biyoçeşitlilik 
açısından fakirdir. 
D) Okyanuslar içerisinde en büyüğü, Büyük Okyanus’tur. 
E) Mercan kayalıkları canlı kalıntılarından oluşmuş biyoçeşitlilik 
açısından fakir alanlardır. 
 
3. Bitki ve hayvan türlerinin bulundukları ortamın iklim 
koşullarına uyum sağlamasına ne denir? 
A) Habitat                B) Adaptasyon                C) Biyom 
                D) Plankton                  E) Ekosistem 
 
4. “Okyanuslara yakın denizlerde açık deniz balıkçılığı 
yapıldığından balıkçılık faaliyeti iç denizlere göre daha çok 
gelişmiştir.” Buna göre aşağıdaki denizlerden hangisinde 
balıkçılık etkinliklerinin daha çok geliştiği söylenebilir? 
a) Kızıldeniz      b) Baltık Denizi        c) Karadeniz 
              d) Hazar Denizi      e) Adriyatik Denizi 
 
5. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin nüfus piramidine 
bakılarak çıkarılacak sonuçlardan birisi değildir? 
A) Bağımlı nüfus oranı          B) Gelişmişlik düzeyi 
C) Nüfus yoğunluğu              D) Genç nüfus oranı 
               E) Ortalama yaşam süresi 
 
6. Türkiye’nin arazi kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 
A- Verimli ova tabanları üzerinde şehirler kurulmuştur 
B-Tarım alanları genelde kıyı ovalarında toplanmıştır 
C-Hayvancılık dağlık alanlarda yoğunlaşmıştır 
D- Sanayi tesisleri daha çok iç kesimlerde kurulmuştur  
E-Ormanlık alanlar daha çok deniz kıyısı çevresindedir 
 
7. Bir ürünün üretim miktarının artmasında aşağıdakilerden 
hangisi etkili değildir? 
  A) Ürünün üretim maliyetinin azalması 
  B) Ürünün satışında elde edilen karın azalması  
  C) Ürünün kullanım alanının genişlemesi 
  D) Ürünün başka bölgelere ulaştırılabilmesi 
  E) Ürüne olan talebin artması 
 
8. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi hammaddesini 
daha kısa sürede işlemek zorundadır? 
A) Kimya sanayi                 B) Dokuma, deri ve giyim sanayi 
C) Maden sanayi               D) Makine sanayi 
                       E) Besin sanayi 

9. Türkiye’de en yaygın hayvancılık faaliyeti küçükbaş 
hayvancılıktır. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?  
A) Tarım alanlarının sınırlı olması 
B) Yer şekillerinin çok engebeli olması 
C) Diğer hayvancılık faaliyetlerinin zahmetli oluşu 
D) Yer şekillerinin ve iklimin küçükbaş hayvan için uygun oluşu 
E) Et ve süt veriminin fazla oluşu 
 
10. Türkiye'de seracılığın gelişmesi ve yaygınlaşmasının  
aşağıdaki sanayi kollarından hangisine olumsuz etki yaptığı 
savunulabilir?  
A) Konservecilik             B)Tütün ve içki            C) Şekerli gıda  
         D) Süt ve süt ürünleri             E)Bitkisel yağ ve sabun  
 
11. Bir tarım ürününün yoğun olarak üretildiği yörelere o  
ürünün tarım bölgesi denir. Her bölgede tarımı yapılabilen 
bitkiler için tarım bölgesi belirtmek güçtür. Buna göre, 
Türkiye'de aşağıdaki bitkilerden hangisi için belirli bir tarım 
bölgesinden söz edilemez?  
 A) Zeytin      B) Şeker pancarı     C) Fındık     D) İncir     E) Çay  
 
12. Arazinin çok dağlık olduğu yerlerde tarımda makine  
kullanımı zorlaştığından tarım etkinlikleri büyük ölçüde insan 
emeğine dayanır. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin ikisi 
de bu durum için birer örnektir?  
A) İç Batı Anadolu Bölümü – Ergene Bölümü  
B) Güney Marmara Bölümü – Ege Bölümü  
C) Orta Karadeniz Bölümü – Konya Bölümü  
D) Doğu Karadeniz Bölümü – Hakkâri Bölümü  
E) Orta Fırat Bölümü – Adana Bölümü  
 
13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de birden fazla ürün  
alınan yerlerin en önemli özellikleri arasındadır?  
A) Tarım alanlarının geniş olması  
B) Yükseltinin fazla olması  
C) Sıcaklığın fazla ve sulama şartlarının iyi olması  
D) Tarım makinelerinin yaygın olması  
E) Ulaşımın kolay olması.  
 
14. Hammaddenin bozulabilir olduğu yerlerde, tesisler 
hammaddeye yakın alanda kurulmaktadır. Aşağıda verilen 
tesislerin hangisi kurulurken yukarıdaki faktör göz önüne 
alınmıştır? 
A) Petrol rafinerisi B) Demir-Çelik fabrikası     
C) Dokuma  fabrikası         D) Çay  fabrikası             E) İlaç sanayi 
 
15.  I. Deniz kıyılarımızdaki ovalar tarımsal faaliyetlerin 
yoğunlaştığı alanlardır 
II. Volkanik ova ve platolarda tarım ve yerleşme gelişmiştir 
III. Ülkemizin doğu ve güneydoğusu hidroelektrik üretimine 
uygun değildir 
IV. Delta ovalarında büyükbaş hayvancılık yaygındır 
Türkiye’de arazi kullanımı ile ilgili verilen bilgilerden hangileri 
yanlıştır? 
A) Yalnız I    B) I ve II     C) II ve III    D) Yalnız IV    E) III ve IV 
 
16.   Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangi ikisi iklim sebebiyle 
aynı bölgede yetişmesi zordur? 
A) Ayçiçeği – Zeytin        B) Çay – Mısır       C) Pamuk – Buğday                       
                D) Buğday – Çay            E)Tütün – Ayçiçeği 
 

11. SINIF COĞRAFYA 1. DÖNEM 2. YAZILI  



17.   I.  Hayvan sayılarının arttırılması 
        II. Ahır hayvancılığının geliştirilmesi 
       III. Süt kuzu ve dana kesiminin önlenmesi 
      IV. Hayvan soylarının ıslah edilmesi 
      V. Yem üretiminin artması 
Yukarıdakilerden hangisi hayvancılıkta verimi arttırmaz? 
A)  V            B)  IV            C)  III             D)  II               E)  I 
 
18. Ekonomik değeri olan mineral, element ve ham petrolü 
arama, işletme ve her türlü cevher zenginleştirme işlemine 
madencilik denir. Aşağıdakilerden hangisi bir maden 
yatağının işletilebilmesi için gerekli şartlardan değildir? 
A) Tenor (cevher) oranının yüksek olması 
B) Maden rezervinin işletme için yeterli olması 
C) Sermaye ve teknik elemanların yeterli olması 
D) Maden çıkarılan yerin ulaşım ve taşımacılığa elverişli olması 
E) Madencilikle uğraşan nüfusun fazla olması 
 
19. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de tarla tarımında birim 
alandan alınan ürün miktarını artıracak önlemlerden biri 
değildir? 
A) Tarım alanlarının genişletilmesi. 
B) Bilinçli gübre kullanımının yaygınlaştırılması 
C) Sulama olanaklarının artırılması 
D) Nöbetleşe ekimin yaygınlaştırılması 
E) Tohum ıslahı çalışmaları yapılması 
 
20. Coğrafya öğretmeni, 9. sınıf öğrencileri ile tanışma 
esnasında babalarının mesleklerini sorar. Bunun üzerine Emre, 
"benim babam yılın belli döneminde deniz kıyısındaki 
barınağında balık avlar. Bu barınakta sürekli yaşamıyoruz. 
Barınağımız metalden yapılmış tek odalı bir yerdir." şeklinde 
cevap vermiştir. Buna göre, Emre'nin babasının yaşadığı yer 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?  
A) Ağıl              B) Oba          C) Kom      D) Mezra         E) Dalyan  

 
21. Güneş enerjisinden elektrik üretimi güneşlenme süresiyle 
doğru orantılıdır. Buna göre; ülkemizde güneş enerjisine en 
elverişli ve en elverişsiz yerler sırasıyla hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?  
A) Ege – Karadeniz                  B) Akdeniz – Marmara 
C) Akdeniz – Karadeniz         D) Akdeniz – Doğu Anadolu 
E) Ege – Doğu Anadolu 
 
22. Bir ülkede deniz ticareti filosunun geliştirilmesinin, o 
ülkenin ekonomik kalkınmasına aşağıdakilerin hangisi 
yönünde önemli bir katkı sağlaması beklenemez? 
A ) İç ve dış ticaretin canlanması 
B ) Yerli üretime yeni pazarlar sağlanması 
C ) Limanların kapasitesinin artırılması 
D ) Döviz girdilerinde artış olması 
E ) Turizmin gelişmesi 
 
23.  I.      Dünya’daki rezervlerin % 10′u Türkiye’dedir. 
       II.     En çok Susurluk, Bigadiç ve Emet’te çıkartılır. 
      III.     Büyük bir kısmı ihraç edilmektedir. 
      IV.    Gübre endüstrisinin ham maddesidir. 
Yukarıda “bor”la ilgili verilen özelliklerden hangileri 
doğrudur? 
A) II ve III               C) III ve IV             E) I ve III 
               B) I ve II                D) II ve IV 

24. İç Anadolu Bölgesi ikliminin hangi özelliği, sebze türü 
bitkiler üzerinde olumsuz etki yapar? 
A) Yaz kuraklığının olması        B) Kışın yeterli kar yağmaması 
C) Sonbaharın uzun sürmesi   D) İlkbaharın uzun sürmesi 
                       E)  Kışın çok soğuk geçmesi 
 
25. Türkiye; 
I. Demir            II. Krom         III. Bakır     IV. Petrol          V. Bor 
madenlerinin hangilerinde rezerv bakımından Dünya'da 
önemli yere sahiptir? 
A) I ve II            B) II ve V         C) III ve IV      D) I ve II     E) II ve IV 
 

26- Aşağıdaki şehirlerden hangisinin kurulup gelişmesinde 
madencilik faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla etkili 
olmuştur? 
A) Seydişehir 
B) Nevşehir 
C) Akşehir 
D) Kırşehir 
E) Viranşehir 
 
27- Kırsal yerleşmelerin dağınık olduğu bir yer için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Su kaynakları fazladır. 
B) Yer şekilleri engebelidir. 
C) Ulaşım imkânları zordur. 
D) Tarım arazileri geniştir. 
E) Yağış miktarı fazladır. 
 
 
28- Aşağıdakilerden hangisi tüketim faaliyetlerinin üretim 
faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir? 
A) Hazar Denizi’nden elde edilen doğal gazın Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya ulaştırılması 
B) Kuş gribinin yaşandığı dönemlerde beyaz et üretiminin 
azalması 
C) Sebze üretiminin fazla olduğu yıllarda sebze fiyatlarının 
düşürülmesi 
D) Kış aylarının uzun ve soğuk geçtiği yıllarda doğal gaz 
ithalatının artması 
E) Kırmızı et üretiminin yetersiz olduğu yıllarda canlı hayvan 
ithalatının artması 
E) Ürün miktarı ve çeşidinin az olması 
 
 
 
29- Ekonomik faaliyetler üretim, tüketim ve dağıtım olarak üç 
gruba ayrılabilir. 
Aşağıda belirtilenlerden hangisi üretim, tüketim ve dağıtım 
faaliyetlerinin doğal koşullardan etkilenmesine örnek 
gösterilemez? 
A) Kışların ılıman geçtiği bölgelerde seracılığın gelişmesi 
B) Barajların akarsu yatak eğimlerinin fazla olduğu yerlerde 
kurulması  
C) Kümes hayvancılığının şehirlerin çevresinde gelişmesi 
D) Engebeli arazilerde yol yapım maliyetinin fazla olması 
E) Soğuk iklimlerde buzdolabı satışlarının az olması 
 
 
 



30- Aşağıdakilerin hangisi beşerî faaliyetlerin üretim 
faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir? 
A) Tropikal İklim Bölgesi içerisinde muz tarımının yaygın olması 
B) Sanayi Devrimi’nin zengin kömür ve demir yatakları 
çevresinde gerçekleşmesi 
C) Kâğıt sanayisinin orman alanları çevresinde gelişme 
göstermesi 
D) İş gücünün ucuz olduğu ülkelerde sanayi üretiminin artış 
göstermesi 
E) Güneşli gün sayısının fazla olduğu deniz kıyılarında turizm 
faaliyetlerinin gelişmesi 
 
 
31- Bir ürünün tanıtılması ve tüketiciye ulaştırılması ticari 
faaliyetler için oldukça önemlidir. 
Bu cümlede, ticaret üzerinde aşağıdakilerden hangisinin 
önemli olduğuna değinilmiştir? 
A) Doğal çevre özellikleri  B) Pazarlama faaliyetleri 
C) Hammadde temini  D) Üretim miktarı 
E) İş gücü 
 
 
32- Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde 
kullanamamaktadır. Bu ülkelerin ihracatında doğal 
kaynaklarından elde ettiği yarı işlenmiş veya işlenmemiş 
ürünler geniş yer tutar. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere 
örnek olarak gösterilir? 
A) Nijerya  B) Güney Kore  C) Çin 
D) Kanada  E) Japonya 
 
 
33- Aşağıdakilerin hangisi ekonomiye katkı sağlayan doğal 
kaynaklar arasında yer almaz? 
A) Hawaii’de volkanik faaliyetlere bağlı olarak oluşan topraklar 
üzerinde, endemik bitki türlerinin yaygın olması ve buna bağlı 
olarak turizm potansiyeli oluşturması 
B) İsviçre’nin dünyanın en gelişmiş bankacılık sistemlerine 
sahip olması 
C) Almanya’da akarsuların yatak eğiminin az olmasına bağlı 
olarak akarsu taşımacılığının gelişmesi 
D) Norveç’te ilginç buzul şekilleri ve fiyortların turizm 
faaliyetlerine neden olması 
E) Nil Nehri Havzası’nın tarımsal yönden verimli olması 
sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde önemli bir yerleşim 
merkezi durumunda olması 
 
 
34- Türkiye'nin sahip olduğu kaynaklar bakımından zengin bir 
ülke olması kalkınmasında etkili olmuştur. 
Buna göre, Türkiye’deki kalkınmaya en az etki eden kaynak 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Toprak                B) Doğal gaz             C) Akarsular 
D) Ormanlar           E) Jeotermal kaynaklar 
 
 
35- Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ekonomisini olumlu 
yönde etkilediği söylenemez? 
A)  Kıtaların birleşme noktasında yer alması 
B) Dört mevsimin belirgin yaşanması 
C) Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması 
D) Zengin yer altı kaynaklarına sahip olması 
E) Madenlerin hammadde olarak ihraç edilmesi 

36- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1923 –1932 
döneminde uygulanan ekonomi politikalarından biri değildir? 
A) 1. Beş Yıllık Sanayi Planı 
B) Aşar vergisinin kaldırılması 
C) Ziraat Bankasının çiftçiye kredi sağlaması 
D) İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması 
E) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması 
 
 
37- Türkiye’de 1950 –1960 dönemindeki ekonomik 
gelişmeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Ulaşım faaliyetlerine önem verilmiştir. 
B) Sanayi sektörüne olan yatırımlar azalmıştır. 
C) Alt yapı hizmetlerine önemli yatırımlar yapılmıştır. 
D) Tarımda makineleşme artmıştır. 
E) Ekonomik kalkınma hızlanmıştır. 
 
38- Ekonomiyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 
A) İklimin, ülke ekonomisine katkısı doğrudan ya da dolaylı 
yollarla gerçekleşir. 
B) Son yıllarda Türkiye'de hizmet sektörünün ekonomi içindeki 
payı azalmaktadır. 
C) Türkiye'de sanayi sektörünün hizmet sektörüne paralel 
olarak büyümemesi üretmeden tükettiğimizin göstergesidir. 
D) Türkiye'de çeşitli iklimlerin görülmesi tarım ürünlerindeki 
çeşitliliği de artırmıştır. 
E) Türkiye'de sanayileşmenin yeterince büyümemesinin temel 
nedeni ham madde yetersizliğidir. 
 
 
39- Türkiye’de tarım alanlarında verimi artırmak için 
aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur? 
A) Yaz aylarının kurak geçtiği yerlerde sulama olanaklarının 
artırılması 
B) Otlak ve mera alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi 
C) Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması 
D) Tarım ürünlerine zarar veren böceklerle mücadele edilmesi 
E) Toprakta eksik olan minerallerin gübre kullanımı ile 
artırılması 
 
 
40- Türkiye’de farklı iklim tiplerinin görülmesi yetiştirilen tarım 
ürünleri çeşitliliğini artırmıştır. 
Aşağıdakilerden hangisinde verilen ürünlerin ülkemizde 
yetiştirilmesi, farklı iklim tiplerinin görüldüğüne kanıt 
gösterilebilir? 
A) Çay - Fındık 
B) Buğday - Arpa 
C) Zeytin - Fındık 
D) Turunçgil - İncir 
E) Mercimek - Arpa 
 
 
41- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hayvancılıkta verimi 
arttırmak için alınması gereken önlemlerden değildir? 
A) Hayvan sayısının arttırılması 
B) Otlakların ıslahı 
C) Erken kesimin önlenmesi 
D) Hayvancılığa dayalı sanayinin geliştirilmesi 
E) Besi hayvancılığının yaygınlaştırılması 
 



42- Yüksek enlemlerde yer alan Kanada’da yetişen iğne 
yapraklı orman ağaçlarına Ekvator’a yakın bölgelerde de 
rastlanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İklim koşullarında görülen değişme 
B) Yükselti 
C) Nemlilik ve denizellik 
D) Sıcak okyanus akıntıları 
E) Toprak özelliklerinin benzerlik göstermesi 
 
43. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı nüfus oranının yüksek 
olduğu ülkelere ait özelliklerden biri değildir? 
A) Ortalama yaşam süresi uzundur. 
B) Ülkenin nüfusunu ikiye katlama süresi uzundur. 
C) Tarımda çalışan nüfus oranı fazladır. 
D) Kadınların ekonomik hayata katılım oranı yüksektir. 
E) Genç nüfus oranı azdır. 
 
44. Yerleşmeyi etkileyen en önemli faktörler iklim ve yer 
şekilleridir. 

 
Buna göre, yukarıdaki haritada verilen yörelerden hangisinin 
az nüfuslanmasında, yer şekillerinin engebeli ve yüksek 
olması ile iklimin elverişsiz olması birlikte etkili olmuştur? 
A) I       B) II           C) III             D) IV                E) V 
 
 
45. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişliğini 
göstermez? 
A) Kişi başına düşen milli gelir 
B) Tüketilen ve üretilen enerji miktarı 
C) Okur - yazar oranı 
D) Dış ticaret hacmi 
E) Matematiksel nüfus yoğunluğu  
 

46. Yukarıdaki 
haritada bazı 
alanlar koyu 
renkle 
gösterilmiştir. 
Bu alanların 
hangilerinde 
tarımda 
sulamaya 

duyulan ihtiyaç daha fazladır? (2016 LYS) 
A) I ve II    B) I ve III    C) II ve V   D) III ve IV    E) IV ve V 
 
47. Çin ve Hindistan, bazı tarım ürünlerinin üretiminde 
dünyada ilk sıralarda yer almalarına rağmen dünya tarım 
ticaretinde önemli bir yere sahip değildir. Bu durumun temel 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (2016 LYS)  
A) İş gücü maliyetlerinin yüksek olması 
B) Küresel pazarlarda rekabet edememeleri 
C) Üretim maliyetlerinin yüksek olması 
D) Tüketim bölgelerine uzak olmaları 
E) Nüfuslarının fazla olması 

48. Aşağıda bir ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir. 
Kişi (milyon) 

 
Buna göre, yukarıda yaş grafiği verilen ülke için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Nüfusun dağılışında doğal faktörlerin etkisi fazladır. 
B) Tarımsal faaliyetlerde modern yöntemler kullanılır. 
C) Kişi başına düşen milli gelir yüksektir. 
D) Genç bağımlı nüfus oranı azdır. 
E) Emeklilik yaşı yüksektir. 
 
49. Büyükbaş hayvancılık genelde yazları kurak olan 
bölgelerde yaygındır. Buna göre aşağıdaki ürünlerden 
hangisinin tarımının yoğun olduğu yörede, büyük baş 
hayvancılık daha az yapılır? 
A) Mısır                  B) Çay                       C) Fındık 
D) Buğday              E) Şeker pancarı 
 
50. "Bu yıl yağışların bol olması çiftçilerin yüzünü güldürdü." 
Sözü daha çok buğday üreticisi için söylenmişse bu söz, 
buğday tarımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir 
kanıttır? (ÖSS) 
A) Ekim alanlarının genişliğine 
B) Kuru tarım yönteminin yaygınlığına 
C) Buğday tarımının masraflı olduğuna 
D) Çiftçilerin sadece buğday ürettiğine 
E) Ekimin daha çok sonbaharda yapıldığına 
 
51. Semih, gittiği illerde sırasıyla taş kömürü, linyit ve 
jeotermal enerji ile çalışan elektrik santrallerini görmüştür. 
Buna göre, Semih sırasıyla hangi illere gitmiştir? 
A) Kütahya, Denizli, Zonguldak           
B) Denizli, Zonguldak, Kütahya 
C) Zonguldak, Denizli, Kütahya           
D) Zonguldak, Kütahya, Denizli 
E) Denizli, Kütahya, Zonguldak 
 
52- Türkiye’de madenler ve enerji kaynakları ile ilgili verilen 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Divriği, Hekimhan ve Hasançelebi’de demir yatakları 
vardır. 
B) Türkiye, petrol ve doğal gaz yatakları bakımından fakirdir. 
C) Soma, Yatağan ve Tunçbilek yörelerindeki termik 
santrallerde linyit kullanılır. 
D) Türkiye’de jeotermal enerji ile elektrik üreten santraller 
Denizli ve Aydın çevresinde yoğunlaşmıştır. 
E) Son 10 yılda üretilen elektriğin % 50’den fazlası doğalgaz 
santrallerinden karşılanmaktadır. 
 
CEVAPLAR: 
1B 2E 3B 4B 5C 6D 7B 8E 9D 10A 11B 12D 13C 14D 15E 16D 
17E 18E 19A 20E 21C 22E 23A 24A 25B 26A 27D 28B 29C 
30D 31B 32A 33B 34B 35E 36A 37B 38E 39B 40C 41A 42B 
43C 44C 45E 46C 47E 48A 49D 50B 51D 52E 


