
 

 

TÜRKİYE'NİN GÖLLERİ 
1-Türkiye, göller bakımından zengin bir ülke.................................................  
2-Var olan göllerin de dağılışı çok ................................................................. 

3-Göllerin yoğunluk kazandığı alanlar;  ................................................................... 
................................................................, ................................................................. 
.................................................................  

4-Göllerimizin yüksekliği doğuya gidildikçe .......................................................  

5-Derinlik ve genişlikleri bakımından da farklılık gösteren göllerimizin tuzluluk oranları da 
farklıdır. ................................................ olmayan göllerimizin suyu tuzlu iken 
.............................................................. olan göllerimizin suları ise tatlıdır. 

6-Göllerimiz içinde tuzluluk oranı en az olanlar................................................. 
......................................................................................................................... 
7-Türkiye’deki göller, ....................... ve ...................... göller olmak üzere iki gruba 
ayrılmaktadır. 
 
8-Ülkemizdeki doğal göller oluşumlarına göre; 
a-...................................................................... 
b-......................................................................... 
c-........................................................................... 
d-............................................................................ 
e-.............................................................................. 
f-.......................................................................... olmak üzere sınıflandırılmaktadır. 
 
9-Bu tür göller, yer kabuğu hareketleriyle meydana gelen ............................. suların 
dolmasıyla oluşmuşlardır.  

10-Ankara, Konya ve Aksaray illeri arasında bulunan gölümüz ...............................,  

I-Tektonik bir çanakta yer alan bu göl, kapalı bir havzada yer almaktadır. 
II-Tuzlu kaynaklarla beslendiği için tuz oranı çok yüksektir. 
III-Ortalama derinliği 40 cm olan gölün büyük bir kısmı yaz döneminde kurumaktadır, 
IV- Ülkemizin tuz ihtiyacının yarısına yakını bu gölden elde edilmektedir, 

11-Yukarıda özellikleri verilen gölümüzün adı.......................................................... 

12--Ülkemizin ikinci büyük doğal gölü .................................................... 
 
 I-Ülkemizin en büyük tatlı su gölüdür.  
II-Tektonik bir çanakta yer almaktadır. 
III-Yer altı ve yer üstü gideğenleri bulunduğundan tuzluluk oranı düşüktür. 
13-Yukarıda özellikleri verilen gölümüzün adı.......................................................... 

I-Göller töresinde yer alan tektonik bir göldür. 
II- Gidegeni olmadığı için suyu tuzludur. 
III- Nesli azalmakta olan dikkuyruk ördeklerinin dünyadaki varlığının, yaklaşık yüzde 75’i bu 
gölde kışlamaktadır. 

14-Yukarıda özellikleri verilen gölümüzün adı.......................................................... 



 

 

I-Denizli ili sınırlarında bulunur. 
II- Türkiye’nin tek doğal sodyum potansiyeline sahip olan gölümüzdür. 
III-- Dışarıya akıntısı olmayan ve derinliği ortalama bir buçuk metre olan gölün önemli bir 
kısmı yaz döneminde kurumaktadır. 
IV- Gölün tabanında çökelen tuz, potasyum, sodyum ve sülfat; kâğıt, cam, deterjan, tekstil ve 
benzeri alanlarda kullanılmaktadır. 
 
15-Yukarıda özellikleri verilen gölümüzün adı.......................................................... 
 
I-Güney Marmara’da birer tektonik çanakta yer alırlar. 
II- Marmara Denizi’ne akıntıları bulunduğundan tuz oranları azdır. 
III- Bu göller, dünyaca tanınan kuş barınma alanlarındandır. 
 
16-Yukarıda özellikleri verilen iki gölümüzün adları ................................................. 
 
 I-Güney Marmara’daki tektonik çanaklardan birinde bulunur. 
II-Marmara’nın en büyük gölüdür. 
III- Fazla sularını bir gideğenle Marmara Denizi’ne boşaltmaktadır. 
IV-Suları tatlı olan bu göl de ülkemizin önemli kuş barınma alanlarındandır. 

17-Yukarıda özellikleri verilen gölümüzün adı.......................................................... 

18- Adapazarı ile İzmit arasında bulunan bu gölün adı .......................................... 
 
19-İç Anadolu’da yer alan kamış sazlığı ile ünlü gölümüzün adı .............................. 

20-Nasreddin Hoca’nın “ya tutarsa” diyerek maya çaldığı gölümüz......................... 

I-Ülkemizdeki tektonik göllerden biridir. 
II- Elâzığ ili sınırlarında bulunanur. 

III-Bu gölün gideğeni, Dicle Nehri’nin kaynağını oluşturur. 
IV-Suları tatlı olan bu gölden elektrik enerjisi elde edilmektedir 

21-Yukarıda özellikleri verilen gölümüzün adı.......................................................... 

22-Ülkemizdeki volkanik göller ........................, ............................. ve .............. çanaklarında 
oluşmuşlardır.  
23-Volkanik göllerin en büyüğü olan gölümüz ........................................................  

24-Ülkemizin “nazar boncuğu” olarak adlandırılan ..................................................., Karapınar 
yakınlarında yer alır. 
25-Ülkemizdeki karstik göller ......................., ..................., .............................. ve 
.................................... oluşmuştur. Bu göllerin önemli bir kısmı Antalya, Burdur ve Konya 
illerinde yer alır.  

26-Konya ili sınırlarında bulunan Kızören Gölü ile Timraş Gölü'de bir 
........................................ oluşmuştur. 
I-Burdur yakınlarındır. 
II- Türkiye’nin “Maldivleri” diye ün salmıştır. 
III- Turizm firmalarının en önemli destinasyonudur. 
IV- Karstik oluşumlu olan göl turkuaz mavisi suları ve beyaz kumlarıyla ünlüdür. 
27-Yukarıda özellikleri verilen gölümüzün adı.......................................................... 



 

 

 I-Antalya(Elmalı ilçesinde) yakınlarındadır. 
II- Karstik göllerdendir. 
III-1970 yıllarında kurutuldu ama çevresindeki elma bahçeleri zarar görünce yeniden 
kazanılmaya çalışılmaktadır. 

28-Yukarıda özellikleri verilen gölümüzün adı.......................................................... 

29-Türkiye’de buzulların etkili olduğu alanlar, .................................................. 

30-Ülkemizde buzulların etkisiyle oluşan göllerin en büyük özelliği ........................ 
................................................................................................................................ 

31-Hakkâri yakınlarında yer alan ve Güneydoğu Toroslar’ın devamı olan dağlık alanda 
bulunan.............................................   gölü, ülkemizdeki buzul göllerinin en büyük olanıdır. 

32-Ülkemizde bir çanağın önünün doğal setlerle kapanması sonucunda meydana gelen 
göllere ................................................................. denir. 
33- Set gölleri ................................................, ..................................................., 
............................................................................... ve ....................................................... 
şeklinde sınıflandırılırlar. 
 
34-Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu gölleri................................................... 
göllerinin başlıca örnekleridir. 

35-Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu gölleri gibi göllerin oluşmasında en önemli 

etken ....................................................  biriktirme gücüdür. 

36-Ülkemizde heyelan set göllerine daha çok ....................................................de rastlanır. 

37-Bir çanağın önünün heyelan sonucu kapanmasıyla meydana gelen heyelan set göllerinin 

başlıcaları ..........................(Trabzon), ...................................(Erzurum),..............................  ve

 ...................................................... (Bolu) 

38-Türkiye’de alüvyal set göllerinin iki örneğine rastlanır. Bunlardan birincisi, alüvyonların bir 
......................................................... önünü kapatmasıyla oluşan göllerdir.  

.................................(Ankara),  ........................................ (Ankara) ve .......................(Muğla) 
bu tür göllerdendir.  

39- Çamiçi (Bafa) Gölü (Muğla-Aydın) ise Büyük Menderes nehrinin taşıdığı alüvyonları, bir 
..................................................... girişinde biriktirmesi ve körfezin zamanla denizden koparak 
göl hâline gelmesiyle oluşmuş göldür. 

40-Volkanik faaliyetler sonucu çıkan materyallerin bir çanağın önünü kapatması sonucu 
oluşan göllere ........................................................................ gölleri denir 

41- Nazik, Erçek, Haçlı, Balıkve Çıldır gölleri birer ............................................... gölüdür. 

42-Ülkemizdeki göllerden bir kısmı da birden fazla etmenin etkisiyle oluşmuştur. Bu tür 
göllere ........................................................... göller denir. 



 

 

43- Karma yapılı göllerin başlıcaları .........................., .........................., ......................... 
gölleridir. 
44-Ülkemizin en büyük gölü  ............................................................................................ 

 45-Van Gölünün oluşmasında tektonik bir çanağın önünün .............................. dağından 
çıkan lavlarla kapanması sonucunda meydana gelmiştir. 

46- Van Gölü .................................................... ve ...........................................  oluşumludur. 

I- Tektonik ve volkanik set kaynaklıdır. 
II-- Kapalı bir havza olan göl dünyanın en büyük sodalı gölüdür. 
III- Sularının yapısından dolayı içinde yaşayan canlı sayısı çok azdır. 
IV- İnci kefali, bu gölde yaşayan balık türüdür. 

47-Yukarıda özellikleri verilen gölümüzün adı................................................. 
 
I-Türkiye’nin dördüncü büyük gölüdür 
II-Isparta’da yer alır. 
III-Oluşumunda tektonik ve karstik oluşum etkilidir. 
IV-Fazla suları Kovada Gölü’ne akmaktadır. 
 
48-Yukarıda özellikleri verilen gölümüzün adı................................................. 
 
 I- Isparta’da yer alır. 
II-Tektonik çanaklarda çözünmeler sonucu meydana gelmiştir.(tektonik ve karstik) 
III-Fazla sularını Akdeniz’e ulaştırmaktadır. 
IV- Bu nedenle tuz oranı azdır. 
 
49-Yukarıda özellikleri verilen gölümüzün adı................................................. 

50- İnsan eliyle oluşturulmuş  göllere ..............................................  denir. ..................... adı 
verilen bu yapay göller, ....................... ve .................................................suyu sağlanması 
ve .......................................................... elde etmek amacıyla kurulmuştur.  

Türkiye’nin en büyük barajları genelde büyük nehirlerimiz üzerinde bulunmaktadır. 
51- Fırat Nehri üzerindeki barajlarımız .................................. ...................................................  
52- Dicle Nehri üzerindeki barajlarımız...................................................................................... 
53- Kızılırmak üzerindeki barajlarımız ............................................ ......................................... 
54- Büyük Menderes Nehri üzerindeki barajlarımız.................................................................. 
55- Ceyhan Nehri üzerindeki barajlarımız ............................................................................... 
56- Seyhan Nehri üzerindeki barajlarımız............................................................................... 
57- Sakarya Nehri üzerindeki barajlarımız............................................................................... 
58- Gediz Nehri üzerindeki barajlarımız.................................................................................. 
59- Yeşilırmak üzerindeki barajlarımız.................................................................................... 

60- Göllerimizden yararlanma .............................................../ ................................................./ 
.........................................................../ .................................................................................../ 


