TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
1- Türkiye’deki akarsuların genel olarak rejimleri..................................................
2-Rejimi en düzgün olan akarsuyumuz ....................................................................
3- Kar suları akarsuların ............................. üzerinde etkilidir, özellikle ....................
mevsiminde bu durum çok net yaşanır.
4-Batı Anadolu’da ....................... aylarına denk gelen en yüksek akım değerleri, Doğu
Anadolu’da ............................................ aylarına denk gelmektedir.
5- Batı Anadolu ile Doğu Anadolu arasındaki karların erime dönemleri neden farklıdır?
...........................................................................................................
6-Kaynağını Karadeniz’deki dağlardan alarak yine
Karadeniz’e dökülen akarsuların rejimleri daha .................................. ancak buradaki
akarsuların seviyesi de karların eridiği ........................ yükselmektedir,
7- Ülkemizin büyük bir kısmında yazlar kuraktır. Bu nedenle akarsularımızın büyük bir
kısmının seviyesi yazın çekilmekte bazı küçük dereler bu dönemde tamamen kurumaktadır,
bu durumun temel nedenleri nelerdir?
I- .................................................................................................................................
II- .................................................................................................................................
8- Genç oluşumlu yapıya sahip olduğu için akarsular ............................... ulaşmamışlardır,
9- Yatak eğimleri ve akış hızları fazladır. Bundan dolayı Türkiye, su sporları (rafting, kano ve
su kayağı) bakımından önemli bir potansiyele ve hidroelektrik elde etme
potansiyeline sahiptir. Bu durumun en temel nedeni nedir?
..................................................................................................................................
10- Akarsular, hızlı aktıkları için bol miktarda ...................................

taşıyarak denize

döküldüğü yerlerde genellikle ............................. ovası oluştururlar,
11- Ülkemizde akarsuların beslenmesinde ....................................... payı büyüktür,
12- Taşımacılığa elverişli ...................................,
13-Ağız kısmından itibaren iç kesimlere doğru yaklaşık 10 km’lik kısmı ulaşıma elverişli olan
................................................ dışında üzerinde ulaşım yapılabilen akarsuyumuz yoktur,
14- Genelde ............... ......................... yönlü akışları vardır,
15- Bazı akarsularımız ülkemiz sınırlarından doğup, sınırlarımız dışında denizlere
dökülürler. Bunlar; ................................................................................................
............................................................................................................................

16- Bazı akarsularımızda kaynaklarını dışarıdan alıp yurdumuz sınırlarında denize dökülürler.
Bunlar; .........................................................................................................................
17- Kaynağını Sivas yakınlarındaki Kızıldağ’dan alıp İç Anadolu’da büyük bir yay çizerek
Bafra Deltası’ndan Karadeniz’e dökülen ............................................ 1355 km’lik uzunluğu
ile ülkemizin en uzun akarsuyudur.
18- Ülkemizim açık akarsu havzaları(5)...........................................................................
...............................................................................................................................
19- Ülkemizim kapalı akarsu havzaları(3)...........................................................................
......................................................................................................................................
20-Marmara Denizi’ne Dökülen Akarsularımız .............................................................
21-Ege Denizin’e Dökülen Akarsularımız......................................................................
..................................................................................................................................
I-Bu akarsular genellikle geniş çöküntü alanlarında doğu-batı yönünde uzanırlar.
II- Yatak eğimleri az olduğundan menderesler yaparak akarlar.
III- Denizie ulaştıkları yerde verimli delta ovaları oluştururlar.
Yukarıda özellikleri verilen akarsularımız hangi bölgemizin akarsularıdır? .........................
22-Hazar Denizi’ne Dökülen Akarsularımız ....................................................................
.................................................................................................................................
23-Ülkemizin en büyük kapalı .................................................................... havzasıdır.
24- Van Gölüne dökülen en önemli akarsular; ............................................................
...............................................................................................................................
25-Basra Körfezi’ne Dökülen Akarsularımız ................................................................
26-Akdeniz’e Dökülen Akarsularımız ..........................................................................
................................................................................................................................
27- Akarsularımızdan yararlanma
- İçme suyu olarak,
- Tarla sulamalarında,
- Hidroelektrik enerji üretiminde,
- Tatlı su balıkçılığında,
- Turizmde,
- Su sporlarında gibi
birçok etkinliğimizde akarsulardan
yararlanılmaktadır.

28- Akarsularımızı bekleyen tehlikeler
nelerdir?

