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C O ĞRA FY A ’ N IN  T A N IMI  VE  K O N U LA RI  

Yer bilimleri arasında yer alan Coğrafya; yeryüzünün 

oluşumunu, geçmişten günümüze kadar olan şekillen-

mesini, yeryüzünde yaşayan canlıları, yeryüzü ile canlı-

lar arasındaki ilişkileri, coğrafi olayların, nüfusun ve 

ekonomik faaliyetlerin yeryüzüne dağılışını inceleyen bir 

bilim dalıdır.  

Coğrafya, konularını incelerken nedensellik, ilişki ve 

dağılış prensiplerine göre hareket eder. Coğrafyayı 

diğer bilimlerden ayıran en önemli farklılık “dağılış” 

prensibidir.  

Coğrafya, her bilim dalında olduğu gibi bazı alanlarda 

diğer bilim dallarından yardım alır. Coğrafya’ya yardımcı 

olan belli başlı bilim dalları şunlardır:  

Jeoloji: Yer bilimi 

Jeodezi: Yer ölçme bilimi 

Jeofizik: Yer’in iç fiziksel yapısını inceleyen bilim 

Meteoroloji: Hava olaylarını inceleyen bilim 

Klimatoloji: İklim bilimi 

Hidroloji: Sular bilimi 

Botanik: Bitki bilimi 

Zooloji: Hayvan bilimi 

Demografi: Nüfus bilimi 

Kartografya: Harita bilimi 

Astronomi: Gök bilimi 

Litoloji: Taş bilimi 

Coğrafya, yukarıdaki bilimlerin dışında tarih, antropoloji, 

etnoloji, sosyoloji, ekonomi, istatistik, jeopolitik, matema-

tik vb. bilim dallarından da yer yer faydalanır.  

 

COĞRAFYA’NIN BÖLÜMLERİ 

Coğrafya, incelediği konulara göre genel ve yerel Coğ-

rafya olarak ikiye ayrılır.  
 

1. GENEL COĞRAFYA 

Coğrafya’ya konu olan olayları Dünya genelinde incele-

yen bölümdür. Dünya’da nüfus dağılışı, Dünya’daki iklim 

tipleri vb. 

Genel Coğrafya üçe ayrılır: 

a) Fiziki Coğrafya: İklim özelliklerini, yerşekillerini, 

bitki örtüsünü, hayvanları, haritaları, suları, Dünya’nın 

şekli ve hareketlerini inceler.  

 

Bunlar: 

Klimatoloji: İklim bilimi 

Jeomorfoloji: Yerşekilleri bilimi 

Biocoğrafya: Canlılar bilimi 

Hidrografya: Sular bilimi 

Matematiki Coğrafya: Yer’in şeklini, hareketlerini, 

koordinat sistemlerini ve haritaları inceler.  

b) Beşeri Coğrafya: Nüfusun özelliklerini, yerleşme 

ve nüfus hareketleri gibi konuları inceler.  

c) Ekonomik Coğrafya: İnsanların yeryüzündeki 

ekonomik faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin dağılışını 

inceler.  

 

2. YEREL COĞRAFYA 

Coğrafi olayları yeryüzünün bir bölümünde (kıta, ülke, 

bölge gibi) bütün olarak inceler. Asya’daki iklim tipleri, 

Türkiye’deki nüfusun dağılışı,  Akdeniz Bölgesi’nde 

tarım vb. 

Yerel Coğrafya; ülkeler, bölgeler ve özel coğrafya olarak 

üçe ayrılır. 

 

 

C O ĞRA Fİ  K O N U M  

Bir noktanın Dünya’nın neresinde bulunduğunu ifade 

eder. Esasen coğrafi konum, matematikî koordinatlar-

dan (enlem, boylam, paralel ve meridyen) ve özel ko-

numdan doğan sonuçların toplamıdır.  

Coğrafi konum, özel ve matematikî konum olarak ikiye 

ayrılır.  

 

ÖZEL KONUM 

Bir yerin kıtalara, okyanuslara, işlek ticaret yollarına, 

yoğun nüfuslu yerlere, endüstri bölgelerine, önemli dağ 

sıralarına, boğaz ve geçitlere göre yeridir.  

Kısaca özel konum, bir yeri çevresindeki diğer yerlerden 

ayıran özelliklerin tümüdür (paralel ve meridyenlerle ilgili 

özellikler hariç). 

 

COĞRAFİ KONUM VE ETKİLERİ  COĞRAFYA
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Türkiye’de coğrafi bölgelerin iklim özellikleri göz 

önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi Iğdır 

Ovası’nda pamuk yetiştirilmesine benzer bir durum-

dur? 
 

A) Gemlik’te zeytin yetiştirilmesi 

B) Aydın’da incir yetiştirilmesi 

C) Giresun’da fındık yetiştirilmesi 

D) Rize’de turunçgil yetiştirilmesi 

E) Konya’da buğday yetiştirilmesi 

 

ÇÖZÜM 

İlkbahar ve yazın sıcak geçmesini, yaz aylarının ise 

kurak geçmesini isteyen pamuk, düşük sıcaklık dolayı-

sıyla Doğu Anadolu’nun genelinde yetişmez. Ancak, 

yükseltisi Doğu Anadolu’ya göre daha az olan Iğdır’da 

sıcaklık yeterli olduğundan pamuk yetişebilmektedir. Bu 

durum Iğdır’ın özel konum şartlarıyla ilgilidir. Buna ben-

zer bir olay da Rize’de turunçgil yetiştirilmesidir. Kara-

deniz Bölgesi’nin genelinde yetişmeyen turunçgiller, 

özel konum etkisiyle Rize’de yetişebilmektedir. 

Cevap D’dir. 

TÜRKİYE’NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI 

1. Türkiye; eski Dünya karaları olan Asya, Avrupa ve 

Afrika’nın birbirine en çok yaklaştığı yerdedir. İstan-

bul ve Çanakkale boğazlarıyla hem Asya ve Avru-

pa’yı hem de çevresindeki denizleri doğrudan birbi-

rine bağlar.  

 Bunların sonucunda: 

 Kıtalar arasındaki ulaşım yolları üzerinde doğal bir 

köprü görevi görür.  

 Tarihteki önemli ticaret yollarına (İpek ve Baharat 

Yolu) köprü olmuştur. 

 Anadolu toprakları tarihte pek çok savaşa ve göçlere 

sahne olmuş ve bir çok medeniyete beşiklik etmiştir. 

Bu nedenle ülkemiz tarihi ve kültürel miras bakımın-

dan oldukça zengindir.  

 Avrupa’da iki (Bulgaristan ve Yunanistan), Asya’da 

ise altı ülkeyle (Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan, 

İran, Irak ve Suriye) sınır komşusudur. 

 Endüstrisi gelişmiş olan Avrupa ülkeleriyle, petrolce 

zengin Ortadoğu ülkelerine yakındır. 

2. Üç tarafı denizlerle çevrilidir ve uzun bir kıyı şeridi 

(8333 km) vardır. 

Bu durum; 

 Kıyı turizminin gelişmesine  

 Balıkçılık ve diğer su ürünleri avcılığının gelişmesine 

 Kıyı bölgelerin iç bölgelere göre daha nemli ve ya-

ğışlı bir iklime sahip olmasına yardımcı olur.  

3. Dağları Alp-Himalaya kıvrım sistemine bağlıdır. 

Yerşekilleri yakın bir jeolojik zamanda oluşumunu 

tamamladığından ortalama yükseltisi fazladır 

(1132 m). 

Bu özelliklerin başlıca etkileri: 
 

Dağlar genelde batı-doğu uzanımlı olduğundan; 

 Kuzey-güney yönlü ulaşım zordur. Yollar genelde 

batı-doğu yönünde gelişmiştir.  

 Dağlar Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde genelde 

kıyıya paralel uzanır. Bu nedenle girinti ve çıkıntısı 

az olan boyuna tipi kıyılar oluşmuştur. Dağlar 

Ege’de kıyıya dik uzandığından burada ise girintili ve 

çıkıntılı enine tipi kıyılar oluşmuştur.  

 

 

 

Kuşuçumu uzunluğu en fazla olan kıyılar Kara-

deniz’de iken gerçek uzunluğu en fazla olan 

kıyılar Ege’dedir. 

 

 Deniz etkisi içi kesimlere fazlaca giremez (Kıyı Ege 

ve Orta Karadeniz hariç). Bu nedenle denizel iklim 

alanı daralmış, karasal iklim alanı genişlemiştir.  

 Dağların Karadeniz ve Akdeniz’de kıyıya paralel 

uzanması, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarının Ege kı-

yılarına göre daha fazla yağış almasını sağlamıştır. 
 

Türkiye jeolojik açıdan genç bir ülkedir. Bu nedenle; 

 Sık sık depremler meydana gelir.  

 Akarsuları denge profilini almamıştır. 

 Çok sayıda sönmüş volkan dağı vardır.  

Türkiye yüksek bir ülkedir. Batıdan doğuya gidildik-

çe yükselti artar. Bu nedenle; 

 Batıdan doğuya doğru sıcaklık ortalamaları azalır-

ken, sıcaklık farkları, don olayı, kar yağışları ve karın 

yerde kalma süresi artar.  

 Gerçek yüzölçümüyle (814 578 km2) izdüşüm yüzöl-

çümü (779 452 km2) arasında büyük bir fark oluş-

muştur. 

 Aynı anda ekilen aynı tür ürünlerin hasat zamanı 

doğuya gidildikçe gecikir.  

ÖRNEK ÖSS - 1992 
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Temmuz ayı başında İzmir’den Kars’a giden bir kişi, 

İzmir’de tamamlanmış olan buğday hasadının Kars’ta 

yeni başlamakta olduğunu görmüştür. 

Bu gözleme dayanarak, Türkiye’nin doğusu ve batısı 

ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? 
 

A) Sıcaklık doğuda daha düşüktür.  

B) Ekim alanları doğuda daha geniştir.  

C) Makineli tarım doğuda daha azdır. 

D) Kurak mevsim doğuda daha kısadır.  

E) Sulu tarım doğuda daha azdır.  

ÇÖZÜM 

Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti 

arttığından sıcaklık ortalaması da aynı yönde düşer. Bu 

nedenle tarım ürünlerinin olgunlaşma ve hasat zamanı 

doğudaki illerde daha geçtir.  

Cevap A’dır. 

4. Yerşekilleri çeşitlilik gösterir. 

 Bunun sonucunda; 

 Değişik mevsim özellikleri aynı zamanda yaşanabilir. 

 İklim, bitki örtüsü ve tarım ürünü çeşidi fazladır.  

5. Yer altı ve yerüstü kaynakları bakımından genelde 

zengin sayılır (su gücü, bakır, krom, bor minerali, 

tuz, linyit vs.). 

6. Turizm potansiyeli fazladır. 

7. Okyanus akıntılarına kapalıdır, gel-git genliği zayıftır.  

 

II. MATEMATİKÎ KONUM 

Bir yerin, Ekvator’a ve başlangıç meridyenine göre 

yeridir. Bir başka ifadeyle, bir yerin enlem ve boylam 

dereceleriyle belirlenmiş konumudur. 

 

PARALEL DAİRELERİ VE ÖZELLİKLERİ 

Yerküre üzerinde 

Ekvator’a paralel 

olarak çizildiği var-

sayılan çemberlere 

“paralel” denir.  

 

 

Ekvator (0) 

Kuzey Kutbu 

90 

75 

60 

45 

30 

15 

30 

45 

15 

 

   Şekil 1: Paralel Daireleri 

1. Başlangıç paraleli Ekvator’dur (0o paraleli). Ekva-

tor’un kuzeyinde 90, güneyinde 90 olmak üzere top-

lam 180 tane paralel vardır. 

2. Ekvator’dan itibaren birer derece aralıklarla çizilirler.  

3. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe çevre uzun-

lukları (boyları) kısalır ve kutuplarda nokta halini alır-

lar. Bunun nedeni,  Dünya’nın şeklinin geoid olması-

dır.  

4. Ardışık paraleller arasında 111 er km mesafe vardır.  

5. Paralellerin derece değerleri Ekvator’dan kuzeye ya 

da güneye doğru uzaklaşıldıkça büyür. 

6. Aynı paralel üzerindeki tüm noktaların Ekvator’a ya 

da kutuplara olan uzaklıkları aynıdır. 

7. Meridyenlere dik olarak çizilirler.  

8. Kutuplara gidildikçe boyları kısaldığı için, aralarında-

ki alanlar da (yüzölçüm) kutuplara doğru küçülür. 

 

 90 

90 

Kuzey Kutup Noktası 

Kuzey Kutup Dairesi 

Yengeç Dönencesi 

Ekvator 

Oğlak Dönencesi 

Güney Kutup Dairesi 

Güney Kutup Noktası 

6633
ı
 

2327
ı
 

0 

2327
ı
 

6633
ı
 

 

Şekil 2: Özel Paraleller 

Bazı paralellerin özel isimleri vardır. Bunlar özel paralel-

ler olup Ekvator, dönence, kutup dairesi ve kutup nokta-

sıdır (Şekil-2). 

EKVATOR 

Kutuplara eşit uzaklıktaki noktaları birleştiren ve Dün-

ya’yı kuzey-güney olarak iki eşit parçaya bölen hayali 

çemberdir. 

 

EKVATOR’UN ÖZELLİKLERİ 

1. Başlangıç (0) paraleli olup çevre uzunluğu (40 076 

km) en fazla olan paraleldir. 

2. Dünya’yı Kuzey ve Güney yarımküreler olarak iki 

eşit parçaya böler. 

3. Güneş ışınlarını yılda 2 kez dik açıyla alır (21 Mart 

ve 23 Eylül’de). 

4. Üzerindeki bütün merkezlerde yıl boyunca gece ve 

gündüz süreleri eşittir (12 şer saat). 

5. Dünya’nın kendi ekseni çevresindeki dönüş hızının 

(çizgisel hız) en fazla olduğu yerdir. 

ÖRNEK ÖSS - 2000 
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6. Yeri doğal olarak, kendiliğinden ortaya çıkmıştır. 

DÖNENCE 

Her iki yarımküredeki 2327ı enlemlerindeki noktaları 

birleştiren çizgiye denir. Kuzey Yarımküre’deki Yengeç, 

Güney Yarımküre’deki ise Oğlak Dönencesi olarak 

adlandırılmıştır. 

 

 

Dönenceler, Yerküre’de güneş ışınlarının en 

son dik açıyla gelebildiği yerlerdir. Bu nedenle 

güneş ışınları dönenceler dışındaki düz yüzey-

lere kesinlikle dik gelemez (örnek Türkiye). 

KUTUP DAİRESİ  

Her iki yarımkürede 66o33’ enlemlerindeki noktaları 

birleştiren çizgiye denir. Kuzeydekine Kuzey Kutup 

Dairesi, güneydekine Güney Kutup Dairesi denir.  

KUTUP NOKTASI 

Her iki yarımküredeki 90o paralellerine denir.  

Kutup daireleri, 24 saatten oluşan normal günün yaşan-

dığı son noktalardır. Kutup daireleri ile kutup noktaları 

arasındaki yerlerde gece ve gündüz uzunluğu yıl içinde 

0 (sıfır) ila 6 ay arasında değişir (ekinokslar hariç). 

 

 

 

Dönence ve kutup dairelerini ortaya çıkaran 

temel sebep yer ekseninin yörünge düzlemine 

eğik oluşudur. 

 
 

 

Şekildeki coğrafi koor-

dinatları gösterilen I ve II 

numaralı bölgelerle ilgili 

aşağıdaki yargılardan 

hangisi yanlıştır? 

 

 

 
 

A) Gerçek yüzölçümleri birbirine eşittir. 

B) Oğlak Dönencesi ile ekvator arasında yer alırlar. 

C) İkisinin de doğusu ile batısı arasında zaman farkı 20 
dakikadır. 

D) Başlangıç meridyeninin batısında yer alırlar. 

E) İkisine de güneş ışınları yılda iki kez dik gelir. 

ÇÖZÜM 

Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe meridyenler 

birbirine yaklaşır. Bu nedenle meridyenler arasındaki 

mesafe ve alanlar küçülür. Sorudaki bölgelerin içerdikle-

ri paralel ve meridyen sayısı aynı olmasına rağmen, 

Ekvator’a daha yakın olan I. bölgenin yüzölçümü daha 

büyüktür. 

Cevap A’dır. 

MERİDYEN YAYLARI ve ÖZELLİKLERİ 

Kutup noktalarını 

birleştiren ve Ekva-

tor’u dik kesen 

hayali yaylardır. 

Başlıca özellikleri 

şunlardır: 

 

 

30 0 15 45 60 15 30 45 60 

Şekil 3: Meridyen Yayları  

1. Başlangıç meridyeni İngiltere’nin başkenti Londra 

yakınlarındaki Greenwich gözlemevinden geçer. Ye-

ri doğal olarak ortaya çıkmamış, seçilmiştir.  

2. Greenwich’in doğusunda 180, batısında 180 adet 

olmak üzere toplam 360 meridyen yayı vardır.  

3. Greenwich’in doğusundaki meridyenlere “Doğu 

Meridyenleri”, batısındaki meridyenlere ise “Batı Me-

ridyenleri” denir.  

4. Paralellerde olduğu gibi birer derece aralıkla çizil-

miştir. Greenwich’ten doğuya ya da batıya doğru gi-

dildikçe meridyenlerin derece değerleri büyür.  

5. Bütün meridyenler kutuplardan geçer. Bunun sonu-

cunda; 

a) Tüm meridyenler eşit uzunluktadır.  

b) Ekvator’u dik keserler. 

c) Birbirlerine paralel değildirler.  

d) Bir paralel boyunca birbirlerinden eşit uzaklıkta 

bulunurlar.  

6. Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe sadece 
Ekvator’da 111 km dir. Meridyenler kutuplara gidil-
dikçe birbirine yaklaştığı için bu mesafe kutuplara 
doğru azalarak kutuplarda sıfır olur.  

 

 

Aralarında 1 lik fark bulunan iki paralel arasındaki 

uzaklık değişmezken, aralarında 1 lik fark bulunan iki 

meridyen arasındaki uzaklık Ekvator’dan kutuplara 

gidildikçe azalmaktadır. 

Meridyenler arasındaki uzaklığın değişmesi, aşağı-

dakilerden hangisiyle açıklanabilir? 
 

A) Yer’in kutuplardan basık olmasıyla  

B) Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesiyle 

C) Meridyen daireleri uzunluğunun Ekvator’un uzunlu-
ğuna yakın olmasıyla  

D) Ekvator düzlemiyle yörünge düzlemi arasında 2327ı 
lık açı bulunmasıyla  

E) Birbirini izleyen iki meridyen arasında 4 dakikalık 
yerel saat farkı olmasıyla 

ÖRNEK ÖSS - 2002 

ÖRNEK ÖSS - 1999 
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ÇÖZÜM 

Bütün meridyenler kutup noktasından geçer. Bu nedenle 

birbirlerine yaklaştıkları için, aralarındaki mesafe de 

kutuplara gidildikçe azalır. 

Cevap B’dir. 

 

 

7. Ardışık meridyenler arasında 4 er dk. yerel saat farkı 

vardır. Bu yerel saat farkı Ekvator’dan kutuplara 

doğru değişmez. Bunun nedeni, Dünya’nın kendi 

çevresindeki dönüş hızının kutuplara gidildikçe 

azalmasıdır.  

 

8. Bir meridyenin derecesini 180 e tamamlayan ters 

yöndeki meridyene antimeridyen denir. Örneğin; 

başlangıç meridyeninin antimeridyeni 180o tarih de-

ğiştirme çizgisi iken 30o Doğu meridyeninin antime-

ridyeni 150o Batı meridyenidir. 

  

9. Aynı meridyen üzerindeki tüm noktaların yerel saat-

leri aynıdır. Çünkü bu noktalar Güneş’in önünden 

aynı anda geçerler.  

 

 

Aşağıdaki haritada Rize ile Bingöl il merkezlerinin yakı-

nından geçen boylam gösterilmiştir.  

 

 

Rize 

Bingöl 

40 

 
Haritadaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi 
Rize ve Bingöl’de aynıdır? 
 

A) Yerel saat 

B) Bitki örtüsü 

C) Yıllık sıcaklık ortalaması 

D) Ekvator’a olan uzaklık 

E) Başlangıç meridyenine olan uzaklık 

 

ÇÖZÜM 

Haritada da görüldüğü gibi Rize ve Bingöl aynı meridyen 

üzerindedir. Bu nedenle yerel saatleri de aynı olur.  

Cevap A’dır. 

 

10. Aynı meridyendeki merkezlerde, 21 Mart ve 23 Eylül 

tarihlerinde Güneş aynı anda doğar ve aynı anda 

batar. Diğer tarihlerde Güneş’in doğuş ve batış saat-

lerinin aynı olmayışı eksen eğikliği etkisiyle gündüz 

süresinin değişmesiyle ilgilidir.  

 

 

TÜRKİYE’NİN MATEMATİKSEL KONUMU ve SONUÇLARI 

 

 

42K 
36K 

0 

45DM 26DM 

42KP 

36KP 

26 45 0 

 

Şekil 4: Türkiye’nin Dünya Üzerindeki Yeri ve Matema-

tikî Konumu 

Türkiye; Ekvator’un kuzeyinde, başlangıç meridyeninin 

doğusunda olan bir Orta Kuşak ülkesidir.  

 

Bu Durumun Başlıca Sonuçları; 

1. 36o - 42o Kuzey paralelleri arasında yer aldığından 6 
paralel içerir ve bu paraleller arasında 666 km 
(6x111 km) mesafe vardır. 

2. 26o - 45o Doğu meridyenleri arasında yer aldığından 

19 meridyen içerir ve doğusuyla batısı arasında 76 

dk yerel saat farkı vardır (19x4’). 

3. Orta (Ilıman) Kuşakta yer alır. Bunun sonucunda; 

 Yıl içinde dört mevsim belirgin olarak yaşanır. 

 Batı rüzgârları kuşağındadır. 

 Buzulların şekillendirmesi etkili değildir.  

 Yağışlar en çok cephe yağışı türündedir (genelde 

kışları). 

4. Kuzey Yarımküre’de yer alır. Bu nedenle:  

 Yaz ayları Haziran, Temmuz ve Ağustos iken kış 

ayları Aralık, Ocak ve Şubat’tır. 

 Güneyden Kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık ortala-

maları düşer. Buna bağlı olarak da, aynı yönde de-

niz suyu sıcaklığı, buharlaşma ve tuzluluk oranları 

azalır.  

ÖRNEK ÖSS - 2000 
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 Kuzeye doğru gidildikçe güneşlenme süresi azalır.  

 Gece ve gündüz süreleri arasındaki fark (uzama-

kısalma miktarı) kuzeye gidildikçe artar.  

 Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken, 

güneyden esenler artırır.  

 Dağların güneye (Ekvator’a) dönük olan yamaçları 

kuzeyine göre daha sıcaktır. Bu nedenle güney ya-

maçlar daha sık nüfusludur.  

5. Dönencelerin dışında olduğundan güneş ışınlarını 

hiçbir zaman dik açıyla alamaz.  

6. Kutup kuşağında olmadığından, gece ya da gündüz 

süresi hiçbir zaman 24 saate ulaşmaz ve aşmaz.  

7. 2. ve 3. saat dilimleri (30o ve 45o DM) ortak saat 

olarak kullanılır.  

 

ENLEM 

Bir merkezin Ekvator’a olan uzaklığının açı cinsinden 

(derece, dakika ve saniye) değeridir. (Şekil - 6) 

 

 

 

Paralel çizgi adı, enlem ise bu çizginin Ekva-
tor’a uzaklığının açısal değeridir. Paralel ve 
enlem kavramları birbirinin yerine kullanılabil-
mektedir. 

 

 

ENLEMİN ETKİLERİ  

Bir coğrafi olay Ekvator’dan kutuplara gidildikçe değiş-

me gösteriyorsa, buna enlem etkisi denir. Ekvator’a 

yakın yerlere (0o-30o) alçak enlemler, kutuplara yakın 

yerlere (60o-90o) yüksek enlemler, bu bölgeler arasında-

ki yerlere ise (30o-60o) orta enlemler denir. Enlemin 

etkisiyle; 

1. Güneş ışınlarının geliş açısı Ekvator’dan kutuplara 

doğru küçülür. Bu nedenle; 

 Kutuplara doğru sıcaklık azalacağından Sıcak, 

Ilıman (Orta) ve Soğuk Kuşaklar ortaya çıkar.  

 Ağaçlar, kutuplara doğru geniş, karışık ve iğne 

yapraklılar şeklinde kuşaklar oluşturur.  

 Deniz suyu sıcaklık ve tuzluluğu kutuplara gidildikçe 

azalır.  

 Kalıcı kar alt (başlama) sınırıyla tarım, orman ve 

yerleşme üst sınırları Ekvator’da çok yükseklerde 

iken kutuplara doğru gidildikçe bu sınır deniz sevi-

yesine yaklaşır.  

 İnsanlar Sıcak Kuşakta daha çok yüksek alanlarda, 

Orta ve Soğuk Kuşaklarda ise daha çok alçak alan-

larda yerleşim kurar.  

 

2. Enlem iklime etki yapar. İklim ise bitki, ürün ve top-

rak çeşidini, akarsu rejimini, yerleşmeyi, hayvan tür-

leri gibi özellikleri etkiler. 

 

3. Aynı enlemdeki merkezlerde gece ve gündüz sürele-

ri aynı olur.  

 

4. Gece ve gündüz süresinin değişme miktarı (uzayıp-

kısalma miktarı) Ekvator’dan kutuplara gidildikçe ar-

tar. Aşağıdaki şekilde verilen merkezleri gece ve 

gündüz süreleri birbirine en yakın olandan gece-

gündüz süreleri arasında en çok fark olana doğru sı-

ralarsak: I-II-III ve IV şeklinde olur (Şekil-5). 

 

5. Bir cismin gölge boyu gün ve yıl içinde bulunduğu 

enleme göre değişir.  

 

6. Dünya’nın kendi çevresindeki dönüş hızı (çizgisel 

hız) Ekvator’dan kutuplara doğru azalır. Aşağıdaki 

şekilde verilen merkezleri çizgisel hızı en çok olan-

dan en az olana doğru sıralarsak I > II > III > IV şek-

linde olur (Şekil-5). 

7. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe yerçekimi 

artar. Dünya kutuplardan basık olduğundan kutup 

noktaları Yer’in iç merkezine daha yakındır. Bu ne-

denle, yerçekimi kutuplarda en çok, Ekvator’da en 

azdır. Aşağıdaki şekilde verilen merkezlerdeki yer-

çekimi kuvvetini büyükten küçüğe doğru sıralarsak 

IV > III > II > I şeklinde olur (Şekil-5). 

 

II 

90 

IV 

III 

I 

60 

30 

0 

 

Şekil – 5 

 
 

 

 

Enlemin etkisi Dünya’nın şeklinin yuvarlak 

olmasından kaynaklanır. Bu nedenle, cevabı 

enlem olan bazı sorularda doğru cevap olarak 

enlem yerine Dünya’nın şekli veya Yer’in şekli 

cevabı verilebilir. 
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I II 

 
İzdüşümsel alanları eşit olan I ve II numaralı bölgelerin 
doğusuyla batısı arasında 10 meridyen, kuzeyiyle güne-
yi arasında 10 paralel vardır. 

Bu iki bölge için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 

doğrudur? 
 

A) İkisi de aynı yarımkürededir. 

B) Kuzey kutup noktasına uzaklıkları eşittir. 

C) Başlangıç meridyenine uzaklıkları eşittir. 

D) İkisi de okyanus üzerindedir. 

E) Ekvatora uzaklıkları eşittir. 

ÇÖZÜM 

Aynı sayıda paralel ve meridyen içeren, izdüşümsel 

alanları birbirine eşit olan merkezlerin Ekvator’a olan 

uzaklıkları kesinlikle eşittir. Oysa bu merkezler 

– farklı yarımkürelerde olabilir, 

– Kuzey kutup noktasına farklı uzaklıkta olabilir (ya-

rımkürelerinin farklı olması durumunda), 

– başlangıç meridyenine uzaklıkları farklı olabilir (ör-

neğin I. merkez 10 Doğu - 20 Doğu meridyenleri, 

II. merkez ise 30 Doğu - 40 Doğu meridyenleri 

arasında olabilir.) 

– merkezlerin her ikisi de ya da bir tanesi kara parçası 

üzerinde olabilir. 

Cevap E’dir. 

 

Aşağıdakilerden hangisinde enlemin etkili olduğu 

savunulamaz? 
 

A) İç Anadolu Bölgesi’nde kuzey sektörlü rüzgârların 

sıcaklığı düşürmesi 

B) Antalya’da deniz turizmi mevsiminin Sam-

sun’dakinden önce başlaması 

C) Ege Bölgesi’nden İç Anadolu Bölgesi’ne doğru sı-

caklığın düşmesi 

D) Akdeniz Bölgesi’nden Marmara Bölgesi’ne doğru 

maki üst sınırının alçalması 

E) Yaz mevsiminde, Karadeniz Bölgesi’nde gündüz 

sürelerinin Akdeniz Bölgesi’ndekinden uzun olması 

ÇÖZÜM 

Ege ve İç Anadolu bölgeleri yaklaşık aynı enlemlerde 

olduğu için güneş ışınlarını da aynı açıyla alırlar. Bu 

nedenle sıcaklık ortalamalarının farklı olması, enlemle 

ilgili olamaz. Bu bölgelerin sıcaklıklarının farklı olması 

Ege Bölgesi’nden İç Anadolu Bölgesi’ne doğru yükselti-

nin artmasıyla ilgilidir. 

Cevap C’dir. 

BOYLAM 

Bir merkezin başlangıç meridyenine uzaklığının açı 

cinsinden (derece, dakika ve saniye) değeridir (Şekil-6). 
 

 

 

Meridyen çizgi adı, boylam ise bu çizginin 

başlangıç meridyenine olan uzaklığının açısal 

değeridir. Meridyen ve boylam kavramları 

birbirinin yerine kullanılabilmektedir. 

 

 

Boylam 

Enlem 

K 50KP 

0 

0 

İç merkez 

100 
50 

100 DM  
 

 

Şekil 6: K noktasının enlem ve boylam derecesi 

(50 Kuzey enlemi, 100 Doğu boylamı) 
 

 

BOYLAMIN ETKİSİ 

Bir yerin boylam derecesi (meridyen) o yerin sadece 

zamanla (saat) ilgili özelliklerine etki yapar. (Yerel saat, 

saat dilimi, Güneş’in doğuş ve batış saati gibi). Bunların 

dışındaki özelliklerin hiçbirinde boylamın etkisi yoktur.  
 

 

 
 

Yukarıda haritada verilen M, N, P, R ve S noktaları, 

aşağıdakilerden hangisi bakımından, yıl boyunca 

birbirlerinin aynıdır? 
 

A) Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı 

B) Güneş karşısından geçiş hızı 

C) Gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an 

D) Aydınlanma süresi 

E) Güneş ışınlarının düşme açısı 

ÇÖZÜM 

Haritada verilen başlangıç meridyenine bakılarak, aynı 

hat üzerinde gösterilen M, N, P ve S noktalarının aynı 

meridyen yayı üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. dolayı-

sıyla aynı meridyen üzerindeki noktaların öğle vakitleri 

yani gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an aynı-

dır.  

Cevap C’dir. 

ÖRNEK ÖSS - 2004  

ÖRNEK ÖSS - 2002 

ÖRNEK   
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1. Türkiye’nin özel konum şartları, aşağıdakiler-
den hangisi üzerinde etkili değildir? 

 

 A) Sıcaklık farklarının Doğu ve Kuzeydoğu Ana-
dolu’da daha fazla olmasında 

 B) Kuzey - Güney yönlü ulaşımda zorluklarla 
karşılaşılmasında 

 C) İç kesimlerindeki yağış miktarının kıyılara göre 
daha az olmasında 

 D) Kuzeyden güneye doğru gidildikçe sıcaklık 
ortalamalarının artmasında 

 E) Bölgelerin hidroelektrik potansiyellerinde 

 

 

 

 

2. Yandaki şekilde 

gösterilen X ve Y 
noktaları için 
aşağıdakilerden 
hangisi söylene-
mez? 

 K 

23 27
ı 

0 

23 27
ı 

G 

Y 

X 

 

 
 

A) Yıl boyunca gündüz süreleri aynıdır. 

B) Yerel saatleri aynıdır. 

C) X noktası Ekvator’a daha yakındır. 

D) Y noktasındaki yerçekimi daha fazladır. 

E) X noktası güneş ışınlarını yıl içinde bir kez dik 
alırken, Y noktası almaz. 

 

 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin matemati-
kî konumunu tanımlarken kullanılan koordinat 
elemanlarından biri değildir? 

 

A) 26 Doğu meridyeni 

B) 30 Doğu meridyeni 

C) 36 Kuzey paraleli 

D) 42 Kuzey paraleli 

E) 45 Doğu meridyeni 

 

 

 

 

4. Aynı meridyen üzerinde 7770 km yol alan bir 

kişi 30 Güney paraleline ulaştığına göre, baş-
langıçta üzerinde bulunduğu paralel aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

 

 A) 70 Kuzey B) 40 Kuzey C) 0 Ekvator 

 D) 40 Güney E) 70 Güney 

5. Türkiye’de coğrafi bölgelerin iklim özellikleri 
göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi 
Rize’de turunçgil yetiştirilmesine benzer bir 
durumdur? 

 

A) Ordu’da fındık yetiştirilmesi 

B) Konya’da buğday yetiştirilmesi 

C) Edirne’de ayçiçeği yetiştirilmesi 

D) Şanlıurfa’da mercimek yetiştirilmesi 

E) Elazığ’da pamuk yetiştirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matema-
tikî konum özelliklerinin bir sonucudur? 

 

A) Aynı zamanda değişik mevsim özelliklerinin 
görülebilmesi 

B) Batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklığın 
azalması 

C) Çoğu yerinin I. dereceden deprem bölgesi ol-
ması 

D) Kuzeyden gelen rüzgârların soğuk, güneyden 
gelen rüzgârların sıcak etki yapması 

E) Gerçek yüzölçümüyle izdüşüm yüzölçümü 
arasındaki farkın fazla olması 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bir yerin özel konum şartlarından faydalanıla-
rak o yerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi 
tespit edilemez? 

 

A) Ekvator’a uzaklığı 

B) Akarsularının özellikleri 

C) Deniz düzeyinden yükseltisi 

D) Kıtalara göre yeri 

E) Ekonomik etkinlikleri 

 

 

 

 

 

 

 

8. 40 Kuzey paralelindeki Ankara’nın Ekvator’a 
olan uzaklığının Güney kutup noktasına olan 
uzaklığına oranı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 A) 
5

4
 B) 

9

4
 C) 

13

4
 D) 

12

5
 E) 

13

5
 

Ç Ö Z Ü M L Ü  T E S T  
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9. Yandaki şekilde gösteri-
len K ve L noktaları ara-
sında 64 dakika yerel 
saat farkı vardır. 

 Buna göre, K ve L nok-
taları arasında kaç ki-
lometre mesafe vardır? 

0K L

 
 

 A) 1554 B) 1665 C) 1776 D) 1887 E) 1998 

 

 

 

 

10. Gündüz süresi kutba doğru gidildiğinde yaz ayla-
rında uzarken, kış aylarında ise kısalmaktadır. 

 

Doğu Batı I Doğu Batı II 

17.30 6.30 19.00 5.00 

Doğu Batı III 

18.00 6.00 

 
 Yukarıdaki şekillerde, temmuz ayında Güneş’in üç 

farklı merkezdeki doğuş ve batış saatleri gösteriliş-
tir. 

 Buna göre, bu merkezler Ekvator’a en uzak 
olandan en yakın olana doğru nasıl sıralanır? 

 

 A) I, II ve III B) I, III ve II C) II, I ve III 

 D) II, III ve I E) III, I ve II 

 

 

 

 

 

11. 

 

70 30 40 50 60 

10 

0 

30 

20 

10 
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n
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Boylam 

 
 Yukarıda coğrafi koordinatları gösterilen ülke 

için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
maz? 

 

A) Hem Kuzey hem de Güney Yarımküre’de top-
rakları vardır. 

B) Türkiye’ye göre, daha çeşitli tarım ürünleri ye-
tiştirilir. 

C) Topraklarının büyük bir kısmı güneş ışınlarını 
dik açıyla alır. 

D) Yüzölçümü Türkiye’den büyüktür. 

E) Ortalama yükseltisi fazladır. 

12. Türkiye; Kuzey Yarımküre’de ve orta enlemlerde 
yer alan bir ülkedir. 

 Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Kuzey 
Yarımküre’de ve Orta Kuşak’ta yer almasının 
birlikte etkili olduğu özelliklerden biridir? 

 

A) Güneş ışınlarını yıl içinde dik açıyla almaması 

B) 21 Mart ve 23 Eylül’de gece ve gündüz sürele-
rinin eşit olması 

C) Batı rüzgârları kuşağında bulunması 

D) Yıl içinde dört mevsimin belirgin olarak ya-
şanması ve sıcaklığın 7. ve 8. aylarda en yük-
sek değere ulaşması 

E) Kış aylarındaki yağışların genellikle cephesel 
kökenli olması 

 

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde, enlemin 
yanı sıra özel konum şartlarının da etkisi var-
dır? 

 

 A) Gündüz süresi B) Paralellerin boyu 

 C) Yerel saat D) Çizgisel hız 

 E) Sıcaklık 

 

 

 

14. 

Bölgeler 

Meridyen 
sayısı 

Paralel 
sayısı 

İzdüşüm 

yüzölçümü (km2) 

I 19 6 780 000 

II 19 6 720 000 

 Yukarıdaki tabloda iki bölgenin meridyen sayıları 
ile izdüşüm olarak yüzölçümleri verilmiştir. 

 Buna göre, meridyen ve paralel sayıları aynı 
olmasına rağmen, bölgelerin izdüşüm yüzöl-
çümlerinin farklı olması aşağıdakilerden han-
gisini kanıtlar? 

 

A) II. bölgenin kutup noktasına daha yakın oldu-
ğunu 

B) II. bölgenin tümüyle denizlerle kaplı olduğunu 

C) I. bölgenin ormanlarla kaplı olduğunu 

D) Bölgelerin farklı yarımkürelerde yer aldığını 

E) I. bölgenin yarımadalar üzerinde bulunduğunu 

 

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi, Ekvator’un özellikle-
rinden biri değildir? 

 

A) Güneş ışınlarını yılda iki kez dik alması 

B) Yerçekiminin en çok olduğu yer olması 

C) Paralellerin ve yarımkürelerin başlangıç yeri 
olması 

D) Çizgisel hızın en çok olduğu yer olması 

E) Çevre uzunluğu en fazla olan paralel dairesi 
olması 
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1. Türkiye’de kuzeyden güneye doğru gidildikçe 
sıcaklığın artması enlemin etkisiyle ilgilidir. Bu da 
özel konumun değil, matematikî konumun kapsa-
mına girer. 

Cevap D’dir. 

 

 

2. Şekilde gösterilen X ve Y noktaları farklı enlemler-
de bulundukları için gündüz süreleri aynı olamaz. 

Cevap A’dır. 

 

 

3. Türkiye 36-42 Kuzey paralelleri ile 26-45 Doğu 

meridyenleri arasında yer alır. Matematiksel ko-
num tanımlanırken ülkenin en uç noktalarından 
geçen paralel ve meridyenler esas alınır. Buna gö-
re, Türkiye’nin matematikî konumunun tanımında 

30 Doğu meridyeni kullanılmaz. 

Cevap B’dir. 

 

 

4. İlk önce hareket noktasından kaç paralellik bir 
uzaklaşma olduğu bulunur. 

 Paralel farkı= 
111

7770
70 dir. Buradan da hareket 

noktası tespit edilebilir. 

 x = 30 G – 70 

 x = 40 Kuzey paralelidir. 

Cevap B’dir. 

 

 

5. Rize’de turunçgil yetiştirilebilmesi Rize’nin özel 
konumuyla ilgilidir. Rize ili bu özelliğiyle çevresin-
deki yerlerden farklılık gösterir. Elazığ’da pamuk 
yetiştirilebilmesi de buna benzer bir durumdur. Sı-
cak iklim ürünü olan pamuk Doğu Anadolu gene-
linde yetişmediği halde soğuktan korunmuş, yazla-
rı sıcak ve kurak geçen bazı yerlerde (Iğdır, Elazığ 
ve Malatya) yetişme imkânı bulmuştur. 

Cevap E’dir. 
 

 

 

 

6. Türkiye Kuzey Yarımküre’de olduğundan, enlemin 
etkisiyle kuzeyden gelen rüzgârlar sıcaklığı düşü-
rürken, güneyden gelen rüzgârlar sıcaklığı artırır. 
Enlem etkisi de matematiki konumun kapsamında 
olduğuna göre, 

Cevap D’dir. 

 

 

7. Bir yerin özel konum şartları o yerin enlem ve 
boylam derecesiyle ilgili özellikleri hakkında bilgi 
vermez. Bir yerin Ekvator’a olan uzaklığı da o ye-
rin bulunduğu enlem derecesiyle ilgili olduğundan, 

Cevap A’dır. 

8. Ankara’nın enlem olarak 

  Ekvator’a uzaklığı = 40 

  Güney kutbuna uzaklığı = 130 dir. 

 Buna göre oran  
13

4

130

40
  olur. 

Cevap C’dir. 

 

9. Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe Ekvator 
üzerinde 111 km dir. K ve L arasındaki zaman far-

kı meridyene çevrilirse: 64ı ÷ 4ı = 16 olur. 

 O halde; 

 1 lik mesafe  111 km ise 

 16 lik mesafe x olur.  

 Buradan x = 16 x 111  x = 1776 km bulunur. 

Cevap C’dir. 
 

10. Merkezlerdeki gündüz süreleri hesaplanırsa, 

 I’de (17.30 – 6.30) = 11 saat 

 II’de (19.00 – 5.00) = 14 saat 

 III’de (18.00 – 6.00) = 12 saat bulunur. 

 Bilindiği gibi gündüz süresi Ekvator’da yıl boyunca 
12 saattir. Ekvator’dan uzaklaşılınca gündüz süre-
si yazın artar, kışın azalır. Buna göre, III. merkez 
Ekvator’dadır. I. merkez ise II. ye göre Ekvator’a 
daha yakındır. Bunun nedeni, gündüz süresinin 
Ekvator’dakine daha yakın olmasıdır. Sonuç ola-
rak; merkezlerin Ekvator’a en uzak olandan en ya-
kına doğru sıralanışı II, I ve III şeklindedir. 

Cevap C’dir. 
 

 

11. Bir yerin enlem ve boylam dereceleriyle belirlenen 
matematiki konumuna bakılarak yükseltisiyle ilgili 
bir yargıya ulaşılamaz. 

Cevap E’dir. 
 

12. Türkiye’de, yıl içinde dört mevsimin belirgin olarak 
yaşanması orta kuşakta olmasıyla; sıcaklığın  7. 
ve 8. aylarda en yüksek değere ulaşması ise Ku-
zey Yarımküre’de bulunmasıyla ilgilidir. 

Cevap D’dir. 
 

13. Bir yerdeki sıcaklık şartlarında hem enlemin (ma-
tematikî konum) hem de o yerin özel konumunun 
(yükselti, denize göre konum, okyanus akıntıları, 
karasallık gibi) etkisi vardır. Gündüz süresi, çizgi-
sel hız ve gölge boyu enleme; yerel saat ise boy-
lama göre değişir. 

Cevap E’dir. 

 

14. Meridyenler arasındaki mesafe Ekvator’dan kutup-
lara doğru gidildikçe azalır. Bu nedenle paralel ve 
meridyen sayıları aynı olsa bile, kutba daha yakın 
olan yerin izdüşüm yüzölçümü daha az olur. 

Cevap A’dır. 

 

 

15. Dünya’da yerçekiminin en çok olduğu yerler kutup 
noktalarıdır. Bunun nedeni Dünya’nın kutuplardan 
basık oluşudur. 

Cevap B’dir. 

Ç Ö Z Ü M L E R  
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1. 

Merkezler Enlem Boylam 

I 30 Güney  40 Batı 

II 30 Güney  40 Doğu 

III 40 Güney  40 Batı 

IV 40 Kuzey  50 Doğu 

V 50 Kuzey  50 Batı 

 Yukarıdaki tabloda, beş merkezin enlem ve boy-
lam dereceleri verilmiştir. 

 Bu merkezlerin hangisinden Kuzeybatı yönüne 
doğru belirli bir mesafe gidilirse, hem Ekva-
tor’a hem de başlangıç meridyenine yaklaşıl-
mış olur? 

 

 A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin Güney 
Yarımküre’de olduğunu kanıtlayıcı bir özellik 
değildir? 

 

A) Kuzeye doğru gidildikçe Ekvator’a yaklaşılması  

B) Güneye doğru gidildikçe çizgisel hızın artması 

C) Yıl içindeki en sıcak ayların Ocak ve Şubat ol-
ması 

D) Cisimlerin gölge yönünün yıl boyunca güneyi 
göstermesi 

E) Kuzeye doğru gidildikçe iki meridyen arasın-
daki mesafenin genişlemesi 

 

 

 

 

 

 

3.   

50 

25 

0 

A 

B 

 

 Yukarıdaki şekilde gösterilen A merkezinden B 
merkezine doğru gidildiğinde, aşağıdakilerden 
hangisinde bir değişme olması beklenmez? 

 

A) Yağış rejimi 

B) Sürekli rüzgârların sapma yönü 

C) Mevsim 

D) Cisimlerin gölge yönü 

E) Paraleller arasındaki mesafe 

4. 

Merkezler 
 Güneş’in doğma (tan)  

ve batma (gurup) süresi 

I 15 dakika 

II 30 dakika 

III 40 dakika 

IV 70 dakika 

 Yukarıdaki tabloda, dört farklı merkezde Güneş’in 
doğma ve batma süreleri verilmiştir.  

 Bu sürelerin birbirinden farklılık göstermesi, 
merkezlerin hangi özellikleriyle ilgilidir? 

 

 A) Yükselti B) Denize göre konum 

 C) Enlem D) Boylam 

 E) İklim 

 

 

 

5. Başlangıç meridyeniyle Oğlak Dönencesi’nin 
kesiştiği noktadan kuzeybatı yönüne doğru gi-
den bir kişi, aşağıda enlem ve boylam derece-
leri verilen yerlerden hangisine ulaşmış ola-
maz? 

 

     Enlem       Boylam    

 A) 0 Ekvator  10 Batı   

 B) 10 Kuzey 20 Batı   

 C) 10 Güney 30 Batı   

 D) 20 Kuzey 50 Batı   

 E) 30 Güney 60 Batı   

 

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin üç tarafı-
nın denizlerle çevrili olmasının ortaya çıkardığı 
sonuçlardan biri değildir? 

 

A) Dağların genelde doğu-batı yönünde uzanma-
sı 

B) Kıyı şeridi uzunluğunun kara sınırı uzunluğun-
dan daha fazla olması 

C) Kıyı kesimlerinin iç kesimlere göre daha fazla 
yağış alması 

D) Kıyı turizminin, önemli gelir kaynaklarından biri 
olması 

E) Bazı yerlerde deniz ürünleri avcılığının önemli 
geçim kaynaklarından biri olması 

 

 

 

7. Aynı enlem üzerindeki yerlerin hangi özellikleri 
kesinlikle aynıdır? 

 

A) Sıcaklık ortalamaları 

B) Doğal bitki örtüleri 

C) Yer altı zenginlikleri 

D) Nüfus yoğunlukları 

E) Aydınlanma süreleri 
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8. Bir yerin enlem ve boylam dereceleriyle belirlenen 
yerine o yerin matematiksel konumu denir.  

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, bir yerin 
matematiksel konum özelliklerinden faydalanı-
larak tespit edilebilecek özelliklerden biri ola-
maz? 

 

A) Gelişmişlik düzeyi  

B) Bulunduğu yarımküre 

C) En sıcak ve en soğuk aylar  

D) Yaz gündönümü  tarihi  

E) Ekvator’a ve kutuplara olan uzaklığı 

 

 

 

9.  
 15 0 15 30 45 

II 
III 

IV 

I 
10 

0 

10 

30 

Boylam 

V 

20 

40 

E
n
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m
 

 

 Yukarıdaki şekilde gösterilen merkezlerle ilgili 
olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
maz? 

 

A) I ve II numaralı merkezlerde gece ve gündüz 
süreleri yıl boyunca eşittir. 

B) III numaralı merkezde, sürekli rüzgarlar, esiş 
yönlerinin sağına doğru sapma yapar. 

C) Yerel saatin en ileri olduğu yer V numaralı 
merkezdir. 

D) 21 Aralık’ta en uzun gündüz süresi IV numaralı 
merkezdedir. 

E) II ve IV numaralı merkezler arasında 2220 km 
mesafe vardır.  

 

 

 

10. Yandaki şekilde gösteri-

len noktalarla ilgili ola-
rak, aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? 

 

65 
45 

10 
0 

70 

50 40 
0 

V 

I 

II III 

IV 

10 

 
 

A) 21 Mart’ta I ve IV numaralı noktalar, güneş 
ışınlarını aynı açıyla alır. 

B) I ve II numaralı noktaların yerel saati yıl bo-
yunca aynıdır.  

C) II ve III numaralı noktaların başlangıç meridye-
nine uzaklığı eşittir.  

D) 21 Haziran’da en uzun gündüz süresi V numa-
ralı noktada yaşanır.  

E) Ekinoks tarihlerinde III, IV ve V numaralı nok-
talarda, Güneş aynı anda doğar ve aynı anda 
batar. 

11. Bir ülkede, 

 I. Kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı artırması 

 II. Kuzeyden Güneye doğru gidildikçe sıcaklık 
ortalamalarının düzenli olarak azalması  

 III. Gerçek ve indirgenmiş sıcaklık ortalamaları 
arasındaki farkın az olması  

 gibi özelliklerden hangileri, bu ülkenin Güney 
Yarımküre’de olduğunun kesin kanıtıdır? 

 

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

 D) II ve III E) I, II ve III 

 

 

 

 

12.  

 
40 20 0 20 40 

II 

III 

IV 

I 
40 

20 

0 

20 

Boylam 

 
 Yukarıdaki şekilde gösterilen yerlerden hangi-

lerinin doğusu ile batısı arasında 2220 km me-
safe vardır?  

  

 A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 

 D) II ve IV E) I, III ve IV 

 

 

 

 

13. Başlangıç meridyenindeki yerel saatin 12.00 oldu-
ğu bir günde; 

 K merkezindeki  yerel saat 12.40 

 L merkezindeki yerel saat 13.20 

 M merkezindeki yerel saat 13.40 

 N merkezindeki yerel saat 14.20 dir. 

 Bu merkezlerin her biri 40 Kuzey enleminde 
olduğuna göre, merkezlerin hangileri Türkiye 
sınırları içinde yer alır?  

 

 A) Yalnız M B) Yalnız N C) K ve L 

 D) L ve M E) M ve N 

 

 

 

 

14. Bir merkezde yıl boyunca kuzeyden esen 
rüzgârların sıcaklığı artırması, bu merkezle ilgi-
li aşağıdaki bilgilerden hangisini doğrular? 

 

A) Bitki örtüsünün gür olduğunu 

B) Yükseltisinin fazla olduğunu 

C) Orta kuşakta bulunduğunu 

D) Güney Yarımküre’de yer aldığını  

E) Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasında bulun-
duğunu 
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1.  
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 Meridyenler arasındaki mesafe Ekvator’dan kutup-

lara doğru gidildikçe daralır. 

 Buna göre, yukarıda enlem ve boylam derece-
leri verilen beş farklı bölgeden yüzölçümü en 
az ve en çok olanları aşağıdakilerden hangi-
sinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 

 

      En az         En çok      

 A) III V  

 B) IV II  

 C) V I  

 D) II IV  

 E) V III  

 

 

 

 

2. Yandaki şekildeki A ve B 

merkezleri arasında 1 dere-
celik boylam farkı ve 40 km 
lik mesafe bulunmaktadır. 

 

0
0

A B
X

 

 

 Buna göre, A ve B merkezlerinin üzerinde yer 
aldığı x paralelinin çevre uzunluğu kaç km dir? 

 

 A) 16 600 B) 14 400 C) 10 200 

 D) 9 600 E) 7 200 

 

 

 

 

3. Bir merkezin üzerinde yer aldığı enlem derece-
si, o yerin aşağıdaki özelliklerinden hangisini 
etkilemez? 

 

A) Deniz suyunun tuzluluk derecesini 

B) Akarsu ve göllerdeki donma süresini 

C) Yerleşmelerin dağınık ya da toplu olmasını 

D) Doğal bitki örtüsünü 

E) Gece ve gündüz sürelerini 

4. Türkiye’nin en kuzeyinden geçen paralel daire-
si ile Kuzey kutup noktası arasındaki mesafe 
kaç km dir? 

 

 A) 3996 B) 4662 C) 4995 

 D) 5328 E) 5994 

 

 

 

 

 

5.  

Ölçüm Yerleri 

İki meridyen 

arasındaki mesafe 

Ekvator'da 111 km 

Yengeç Dönencesi'nde 100 km 

Türkiye'de (40KP) 85 km 

Kuzey Kutup Dairesi'nde 47 km 

 Yukarıdaki tabloda, Dünya'nın farklı bölgelerindeki 
aynı iki meridyen arasındaki uzaklıklar verilmiştir. 

 Tabloda verilen bilgilerden, aşağıdaki yargıla-
rın hangisine ulaşılabilir? 

 

A) Meridyen yayları birbirine paralel olarak uzan-
maz. 

B) Her paralel üzerinden farklı sayıda meridyen 
geçer. 

C) Meridyenlerin boyu kutuplara doğru gidildikçe 
kısalır. 

D) Meridyenlerin boyu eşit değildir. 

E) İki meridyen arasındaki zaman farkı kutba doğ-
ru azalır. 

 

 

 

 

 

6. I. Matematiki konum 

 II. Özel konum 

 III. Yüzölçüm 

 IV. Yerel saat farkı 

 V. Gündüz süresi 

 Bir ülkenin yukarıda verilen özelliklerinden 
hangisi, yalnızca meridyen sayısından tespit 
edilebilir? 

 

 A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve IV 

 D) I, III ve IV E) II, III ve V 

 

 

 

 

7. Aşağıdaki paralellerden hangisi üzerinde iki 
meridyen arasındaki mesafe daha fazladır? 

 

 A) 90 Kuzey B) 60 Güney 

 C) 30 Kuzey D) 23 27ı Güney 

 E) 0 Ekvator 
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8. Yandaki şekilde gösteri-
len K, L ve M noktalarıy-
la ilgili aşağıdaki yargı-
lardan hangisi yanlıştır? 

 

30D 

30 

30 

0 

K L 

M 

20D 5D 

0 

 
 

A) L noktasının yerel saati K noktasından bir saat 
ileridir. 

B) L noktası Güneş’i K noktasından daha önce 
görür. 

C) Yerel saati en geri olan K noktasıdır. 

D) Gündüz süresi yıl içinde en çok M noktasında 
değişir. 

E) K ve L yazı yaşarken M noktası kışı yaşar.  
 

 

 

 

 

9.    Deniz     Tuzluluk oranı (Binde) 

 Kızıldeniz 42 

 Akdeniz 39 

 Karadeniz 18 

 Baltık 1 

 Yukarıdaki tabloya göre tuzluluk oranını etkile-
yen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 A) Yüzölçüm B) Okyanus akıntıları 

 C) Enlem D) Boylam 

 E) Yağış rejimi 

 

 

 

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin özel ko-
numunun bir sonucudur? 

 

A) Antalya’nın Samsun’dan daha sıcak olması 

B) Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık yerel 
saat farkı olması 

C) Akarsuların genelde hızlı akışlı olması 

D) Gece ile gündüz uzunluğunun ülkenin kuze-
yinde daha fazla değişmesi 

E) Cephe yağışlarının daha çok görülmesi 

 

 

 

 

 

11. Aynı meridyen üzerindeki iki merkezden A noktası 

30 Kuzey paraleli üzerindedir. 

 Daha güneyde olan B noktasının A’ya uzaklığı 
4440 km olduğuna göre, B noktasının paralel 
derecesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 A) 10 Güney B) 10 Kuzey C) 40 Kuzey 

 D) 40 Güney E) 70 Kuzey 

12.  

Merkez Paralel Meridyen 

I 30 Kuzey 20 Doğu 

II 35 Kuzey 25 Doğu 

III 40 Kuzey 30 Batı 

IV 40 Güney 30 Batı 

V 45 Güney 50 Batı 

 Yukarıdaki tabloda verilenlere göre, aralarında 
en fazla yerel saat farkı olan merkezlerin para-
lelleri arasında kaç km mesafe vardır? 

 

 A) 5550 B) 7770 C) 8325 

 D) 8880 E) 9435 

 

 

 

 

 

13. Yandaki şekilde gösteri-

len noktaların Dün-
ya’nın ekseni çevresin-
de dönüşü sırasındaki 
hızları büyükten küçüğe 
doğru nasıl sıralanır? 

 I 

II 

III 

IV 

V 

6633ı 

6633ı 

2327ı 

2327ı 

0 

 
 

 A) I > II > III > IV > V B) III > II > IV > I > V 

 C) III > I > II > IV > V D) V > IV > III > II > I 

 E) V > IV > I > II > III 

 

 

 

 

 

 

14. Bir yerin enlem derecesi aşağıdakilerden han-
gisine etki yapmaz? 

 

A) Gölge uzunluğuna 

B) Rüzgârların sıcaklığa olan etkisine 

C) İklim ve bitki örtüsüne 

D) Akarsu uzunluğuna 

E) Gece ve gündüz sürelerinin değişme miktarına 

 

 

 

 

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin matematik 
konum özellikleriyle ilgili olaylardan biridir? 

 

A) Ortalama yükseltisinin çok olması 

B) Nüfus artış hızının yüksek olması 

C) Yıl içinde öğle vakitlerinde cisimlerin gölge yö-
nünün sürekli güney olması 

D) Büyükbaş hayvancılığın yaygın olması 

E) Gelişmiş ülkelere yakın olması 


