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1. Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. Aşağı-

dakilerden hangisine bir haritanın ölçeğinden ya-

rarlanılarak ulaşılamaz? 

 A)  Dünya siyasi haritasında yer alan bir ülkenin iz 

düşüm alanı 

 B)  Bir topoğrafya haritasında bulunan gölün gerçek 

alanı 

 C)  Türkiye idari haritasında gösterilen Antalya’nın 

komşu illeri 

 D)  Dünya fiziki haritasında Amerika kıtasının gerçek 

alanı 

 E)  Fiziki haritada bulunan bir akarsuyun gerçek uzun-

luğu 

 

2. Aşağıdaki tabloda bazı kavramlar ve bu kavramlara 

ait bazı tanımlar verilmiştir. 

 Buna göre tabloda verilen kavram ve tanımlardan 

hangileri yanlıştır? 

 A) I - II   B)  II - III  C)  III - IV 

  D) II - IV  E) I ve IV 

 

 

3.  Bir yerin gerçek alanı hesaplanırken tüm yer şekilleri 

göz önünde bulundurulurken, iz düşüm alanda ise yer 

şekilleri dikkate alınmadan, alanın tamamı düzlük 

kabul edilerek hesaplama yapılır. 

 Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin gerçek 

alanı ile izdüşüm alanı arasındaki farkın en az ol-

ması beklenir? 

 A) Şili  B)  İsviçre   C)  Japonya 

  D)  Libya  E)  İran 
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4. Fiziki haritalarda yer şekilleri gösterilirken çeşitli yön-

temler kullanılır. Bu yöntemlerden biriside renklendir-

me yöntemidir. 

 Buna göre aşağıdaki ülkelerin renklendirme yönte-

mi ile çizilen fiziki haritalarında kısa mesafelerde 

renk değişimi daha fazla olur? 

 A)  Hollanda 

 B)  Suriye 

 C)  Libya 

 D)  Peru 

 E)  Suudi Arabistan 

 

5. Renklendirme yöntemi ile çizilmiş bir Türkiye Fiziki 

haritasında Karadeniz’e kıyısında bulunan Bafra ve 

Çarşamba deltalarının yeşil renk ile gösterilmesi bu 

ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından benzer 

olduğunu gösterir? 

 A)  Bitki örtüsü        

 B)  İklimi 

 C)  Jeolojik özellikleri 

 D)  Yükseltileri 

 E)  Toprak türü 

 

 

 

 

6. Avrupa kıtasının farklı ölçekler ile hazırlanmış haritala-

rından; 

 I. Coğrafi Koordinatlar 

 II. Harita çiziminde kullanılan projeksiyon yöntemi 

 III. Küçültme oranı  

 IV.  Lejantları 

 gibi unsurlardan hangilerinin kesinlikle benzer 

olduğu söylenebilir? 

 A) Yalnız I  

 B) Yalnız II 

 C)  I ve II 

 D)  I ve III 

 E)  III ve IV  

I Lejant 
Haritada bulunan simge ve işaretlerin 

anlamını gösteren harita anahtarı. 

II Ölçek Haritadaki küçültme oranı 

III Kroki 

Kuş bakışı küçültülerek, düzleme akta-

rılan ve belli bir ölçek dahilinde küçült-

me yapılan çizim. 

IV 
Yön 

Oku 

Haritalarda bulunan bir yerin enlem ve 

boylam derecesini belirtilmesi 
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7. Yer ile temas kurmadan yerin çeşitli özelliklerini tespit 

etme işine uzaktan algılama denilmektedir. Özellikle 

uzaya veya atmosfere yerleştirilen yapay uydular yer-

yüzünde bulunan doğal yada yapay nesneler hakkın-

da bilgi almamıza ve değerlendirme yapmamıza yar-

dımcı olur.  

 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin coğrafi veri 

ve güvenliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan 

görüntüleri sağlar? 

 A)  Türksat 1C 

 B)  Göktürk-2 

 C)  Türksat 3A 

 D)  Türksat 4B 

 E)  Türksat 2A 

 

 

 

 

 

8. Aşağıdaki grafikte bir ülkenin beş farklı haritada kap-

ladığı alanlar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu haritalar ile 

ilgili doğru bir bilgidir? 

 A)  I. harita ölçeği en büyük olandır. 

 B)  II. haritanın ölçek paydasındaki rakam III. haritanın 

ölçek paydasındaki rakamdan daha büyüktür. 

 C)  Hata oranı en çok olan V. Haritadır. 

 D)  Ayrıntıyı gösterme gücü en fazla olan harita I nu-

maralı olandır. 

 E)  III. haritanın küçültme oranı IV. Haritadan daha 

fazladır. 
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9. Aynı büyüklükte kağıt kullanılarak çizimi yapılan 

Türkiye ve Asya kıtaları için; 

 I. Türkiye haritasının ölçeği daha büyük olur. 

 II. Asya haritasında hata oranı daha fazla olur. 

 III. Türkiye haritasında ölçek paydasındaki rakam 

daha büyük olur. 

 IV. İki haritada ortak olarak çizilen bir alan Asya kıtası 

haritasında daha büyük gösterilir. 

 İfadelerinden hangileri yanlış olur? 

 A)  I ve III   

 B)  II ve III 

 C)  II ve IV 

 D)  I ve II  

 E)  III ve IV 

 

 

10. Gerçek uzaklık ile kuş uçuşu uzaklık arasındaki fark 

yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde fazladır. 

 Buna göre haritada numaralandırılarak verilen 

alanların hangisinde gerçek uzaklık ile kuş uçuşu 

uzaklık arasındaki fark daha fazladır? 

 A)  I       B)  II                 C)  III 

  D)  IV       E)  V 

 

 

11.  Ölçekleri aynı olan Dünya siyasi ve Dünya fiziki 

haritalarının benzer özellikleri aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 A)  Harita başlıkları 

 B)  Haritaların duvarda kapladıkları alan 

 C)  Lejantta bulunan işaretler 

 D)  Kulanım amaçları 

 E)  Yer şekillerini gösterme güçleri  
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