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FÖY

COĞRAFYA

DOĞAL SİSTEMLER: DOĞA, İNSAN VE COĞRAFYA, YERKÜRENİN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ
DOĞA VE İNSAN ETKİLEŞİMİ

Doğanın İnsana, İnsanın Doğaya Etkileri

Doğal ortamı meydana getiren unsurlar; litosfer (taş
küre), atmosfer (hava küre), hidrosfer (su küre), biyosferdir (canlılar küresi).

Doğa ile insan arasında sürekli etkileşim bulunmaktadır.
Bu etkileşim ilk olarak coğrafya biliminin konusudur.
Bitki ve hayvanlar gibi insanlar da içinde bulunduğu doğal
çevreye bağlıdır. Örneğin kutuplara yakın ülkelerde yaşayan insanlar kalın giysiler giyinmek zorundayken Ekvator’a
yakın yerlerde kalın giysilere duyulan ihtiyaç azalmaktadır.
Dağlık bölgelerde yol yapım maliyeti fazlayken yer şekillerinin düz olduğu yörelerde ulaşım ağı gelişmiştir.

Litosfer olarak da bilinen taş küre, yerkürenin katılaşmış
üst kısmı olan yer kabuğudur.
Hidrosfer olarak da bilinen su küre; yer kabuğunun
çukur alanlarını dolduran büyük su havzaları, buzullar,
akarsular ve yer altı sularıdır.

Yarı kurak bir iklimin hüküm sürdüğü Orta Asya’da köy
yerleşmeleri toplu hâldedir. Bu durumun en önemli nedeni, su kaynaklarının yetersiz olmasıdır. Ayrıca yaylacılık faaliyetleri de temelde yükselti farkının doğurduğu
iklim ve bitki örtüsü farklılığından ortaya çıkmaktadır.

Atmosfer olarak da bilinen hava küre, yer küreyi çevreleyen gaz tabakasıdır.
Biyosfer olarak da bilinen canlılar küresi; litosfer, atmosfer ve hidrosferdeki canlıların yaşam alanlarıdır.
Bu dört sistem muhteşem bir uyum içerisindedir. Herhangi birinde meydana gelebilecek sorun, hem doğal
sistemlerin bozulmasına hem de burada yaşayan insan
hayatının tehlikeye girmesine neden olacaktır.

Örnek-1

Yeryüzündeki ilk yerleşmelerin kurulmasında doğal koşullar etkili olmuştur. İnsanlar genel olarak verimli topraklar ve akarsu vadileri çevresine yerleşmiştir.
Doğal çevrenin insan üzerinde etkisi olduğu gibi insanın
da doğal çevre üzerinde etkisi vardır. Örneğin insanlar
akarsular üzerine barajlar kurabilir, mağaralardan turizm
faaliyetlerinde yararlanabilir, ormanlık alanları tarım alanlarına dönüştürebilir ya da ulaşımı kolaylaştırmak için engebeli arazilerde tüneller açabilir. Ancak insan doğal çevreye müdahalede bulunurken belirli bir sorumluluk içinde
olmalıdır. Doğal sistemlerin işleyişine zarar vermeden,
sürdürülebilir çevre anlayışını esas alarak, doğayı koruyup gelecek nesillere de temiz bir şekilde bırakmalıdır.

?

Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki doğal dengenin korunması için alınabilecek önlemlerden biri
değildir?
A) Yenilenebilir enerji kaynakları kulanımının yaygınlaştırılması
B) Orman örtüsü miktarının artırılması
C) Termik santrallerde yeni teknolojilerin kullanılması

BİR BİLİM OLARAK COĞRAFYA

D) Fazla karbon salan kuruluşlardan yüksek vergi alınması

Coğrafya doğa ve insana ait konum, dağılış, sistemler,
süreçler ve dokuları açıklayan bilimdir. Yani doğal olayları tek başına inceleyebildiği gibi doğal olaylarla insanlar arasındaki ilişki de coğrafyanın konusu olabilir.

E) Hava ulaşımının teşvik edilmesi
(2017-LYS)

Coğrafyanın temel ilkeleri şunlardır:
Karşılıklı İlgi İlkesi: Sıcak iklim bölgelerinde yaşayan
insanların yerleşim alanı olarak yüksek alanları tercih
etmeleri ya da insanların doğal güzelliklerin bulunduğu
alanları turizm etkinlikleri için kullanmaları gibi durumlar
insan ile doğa arasındaki karşılıklı ilişkiye yani karşılıklı
ilgi ilkesine örnektir.

Çözüm-1
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Dağılış İlkesi: Dağılış ilkesi, coğrafya bilimini diğer bilimlerden ayıran en temel ilkedir. Coğrafi bir konu ya da
olayların yatay (enlem), dikey (yükselti) ve zamanda
dağılışını yapmak mümkündür. Yeryüzündeki iklim, bitki
örtüsü, akarsular, madenler, dinler ve diller gibi coğrafi
faktörlerin dağılışı buna örnek gösterilebilir. Dağılış ilkesinin en belirgin gösterildiği yer haritalardır.

Doğal sistemlerdeki unsurlar, coğrafya biliminin konularını oluşturmaktadır. Taş kürede yer alan doğal unsurlar
jeomorfoloji ve kayaçlar coğrafyasının, su küredekiler
sular coğrafyasının, hava küredekiler klimatolojinin,
canlılar küresinde yer alan doğal unsurlar ise biyocoğrafyanın konuları içerisinde yer alır.
Coğrafya; fen bilimleri yani doğal bilimler ile sosyal
bilimler arasında bir köprü gibidir. Örneğin bir biyolog
bitkileri ve hayvanları incelerken vejetasyon (bitki) coğrafyasından, zoocoğrafyadan (hayvan coğrafyası) ve
biyocoğrafyadan (canlılar coğrafyası) yararlanmak zorundadır.

ATLANTİK
PASİFİK

OKYANUSU

OKYANUSU

Ekvator
HİNT
OKYANUSU
PASİFİK

ATLANTİK

OKYANUSU

OKYANUSU

Coğrafyanın Konuları
Jeomorfoloji:
Yer şekillerini inceleyen coğrafya alt dalıdır. Litosferi yani
taş küreyi oluşturan unsurları
(yer kabuğu, kayaçlar, topraklar), litosferdeki olayları (tektonizma, volkanizma, orojenez,
epirojenez vb.) ve yer şekillerinin oluşum süreçlerini (ova,
dağ, plato, vadi vb.) inceler.

Yatay Dağılış

Kalıcı kar
Dağ çayırları
İğne yapraklı
Karışık ormanlar
Geniş yapraklı ormanlar
Dikey Dağılış

Hidrografya
Biyocoğrafya
Kartoğrafya

Kimya

✓

Jeoloji
(Yer bilimi)

✓

Jeofizik
(Yer fiziği bilimi)

✓

Pedoloji

Petrografi
(Taş bilimi)

Beşerî Coğrafya
Yerleşme
Coğrafyası
Nüfus
Coğrafyası
Ekonomik
Coğrafya

Kartoğrafya:
Harita bilimi adı da verilir. Yeryüzünün tamamının ya da bir
bölümünün düzleme aktarılma
tekniklerini ve haritalardan yararlanma esaslarını inceler.

Siyasi
Coğrafya
Tarihî
Coğrafya
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✓

Klimatoloji:
İklim olaylarını inceleyen coğrafya alt dalıdır. Atmosferde
yani hava küredeki hava olaylarını (rüzgârın hızının değişimi, basınç değişimi, sıcaklık
✓ Meteoroloji
değişimi vb.), iklim elemanla(Hava olayları bilimi)
rını (sıcaklık, basınç, rüzgârlar vb.) ve yeryüzünde görülen ✓ Kimya
iklim tiplerini (karasal iklim, okyanusal iklim vb.) inceler.

Coğrafya Bilimi

Klimatoloji

Fizik

✓

Coğrafyanın Bölümleri

Jeomorfoloji

✓

(Toprak bilimi)

Nedensellik İlkesi: Tüm bilim dalları neden-sonuç ilişkisini sorgulayabilir. Örneğin “Türkiye’de depremlere
neden rastlanılır?” sorusu neden-sonuç yani nedensellik ilişkisi çerçevesinde değerlendirilir.

Fiziki Coğrafya

Yararlandığı Bilimler

2

✓

Matematik

✓

Geometri

✓

İstatistik

✓

Fotogrametri
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Hidrografya:
✓ Hidroloji
Suları inceleyen coğrafya alt
(Su bilimi)
dalıdır. Hidrosferi yani su kü✓ Hidrojeoloji
reyi oluşturan çeşitli su ortam(Yer altı suları bilimi)
larını (deniz, göl, akarsu vb.)
ve hidrosferde meydana gelen ✓ Limnoloji
doğa olaylarını (su döngüsü,
(Göl bilimi)
akıntılar, dalgalar vb.) inceler.
✓ Potamoloji

Ekonomik Coğrafya:
İnsanların gerçekleştirdiği
tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik, turizm, ticaret,
✓ İktisat
sanayi, ulaşım, hizmetler gibi
(Ekonomi)
ekonomik faaliyetleri ile bu faaliyetlerin coğrafi olaylarla etkileşimini inceleyen coğrafya
alt dalıdır.

(Akarsu bilimi)
✓

Siyasi Coğrafya:
✓ Tarih
Devletlerin jeopolitik konum✓ Jeopolitik
larını ve konumlarının dış siyasetteki etkilerini inceleyen ✓ İktisat
coğrafya alt dalıdır.
(Ekonomi)

Oseonografya
(Okyanus ve deniz
bilimi)

Biyocoğrafya:
Canlıları inceleyen coğrafya
alt dalıdır. Canlılar coğrafyası adı da verilir. Biyosferdeki yani canlılar küresindeki
bitki ve hayvan topluluklarının
genel özelliklerini, etkileşimlerini ve yeryüzündeki dağılışlarını inceler.
Bitkileri inceleyen coğrafya alt
dalı vejetasyon yani bitki coğrafyası, hayvanları inceleyen
coğrafya alt dalı ise zoocoğrafya yani hayvan coğrafyasıdır.

✓

✓

Tıp

✓

Biyoloji

Tarihî Coğrafya:
✓
Geçmişin coğrafi özelliklerini
✓
coğrafya biliminin yöntem ve
ilkeleri ile inceleyen coğrafya
alt dalıdır.

(Canlılar bilimi)
✓

Tarih
Arkeoloji
(Kazı bilimi)

Zooloji
(Hayvan bilimi)

✓

Uluslararası İlişkiler

?

Örnek-2

Botanik

Aşağıda, bir yörenin bazı doğal ve beşerî özellikleri verilmiştir.

(Bitki bilimi)

Yerleşme Coğrafyası:
Yerleşmelerin ortaya çıkışını,
gelişimini, tiplerini, dağılışını; ✓ Tarih
yerleşmeyi etkileyen faktörleri
✓ Arkeoloji
ve mesken (konut) tiplerini in(Kazı bilimi)
celeyen coğrafya alt dalıdır.

•

Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır.

•

Kış mevsiminde karın yerde kalma süresi uzundur.

•

Sıcaklık farklarının fazla olması yörenin enerji ihtiyacını artırmaktadır.

•

Yaz sıcaklıklarına bağlı olarak tarımda sulamaya
duyulan ihtiyaç fazladır.

Bu özellikler coğrafyanın aşağıdaki hangi alt dalı ile
daha fazla ilgilidir?

Nüfus Coğrafyası:
Dünyanın tamamının ya da bir
✓ İstatistik
ülkedeki, bir bölgedeki nüfu(Sayısal sınıflama
sun özelliklerini, dağılışını, debilimi)
ğişimini, hareketlerini ve nüfus
politikalarını; ayrıca bunların ✓ Demografi
coğrafi ortamlar ve olaylarla
(Nüfus bilimi)
etkileşimini inceleyen coğrafya
alt dalıdır.

A) Hidrografya		

B) Jeomorfoloji

C) Klimatoloji		

D) Biyocoğrafya

E) Kartografya
(2018-TYT)

Çözüm-2
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Coğrafya Bilmenin Önemi

El-Biruni: Kanun el Maksudi adlı eseri yazmıştır. Bu

Coğrafyayı bilmek yaşanılan yeri, ülkeyi ve hatta dün-

eser; Dünya’nın boyutları, yarıçapı, çevresi ve eksen

yayı bilmek demektir. Bir ülkenin coğrafi özellikler bi-

eğikliği hakkında bilgi veren bir kitaptır.

linmeden gelişme gerçekleşmez. Coğrafi özellikler ile

Muhammet İdrisi: Kitabu Roger adlı eseri yazmıştır.

kastedilen şunlardır: Yer altı ve yer üstü kaynakları,

İdrisi bu kitabında dairesel bir dünya haritası çizmiş ve

dağlar, ovalar, platolar, akarsular, göller, denizler, iklim,

iklim tiplerini anlatmıştır.

köyler, şehirler, tarihî ve kültürel özellikler vb. özellikleri

İbn Batuta: 29 yıl boyunca İslam dünyasının büyük kıs-

bilmeyen insanların ülke sevgisini kazanması çok zor-

mını ve Hindistan’ı gezmiş, bu sırada edindiği bilgileri

dur. Bu nedenle coğrafyasını iyi bilen insanların ülkele-

yazdığı seyahatnamesinde toplamıştır.

rine bağlılığı ve sevgisi daha yüksektir.

İbn Haldun: Mukaddime adlı eseri yazmıştır.
Yeni Çağ’da Coğrafya

GEÇMIŞTEN GÜNÜMÜZE COĞRAFYA
BİLİMİNİN GELİŞİMİ

Bartelmi Diyaz’ın Ümit Burnu’nu keşfi (1488), Vasco da
Gama’nın Hindistan’a deniz yoluyla ulaşması (1497),
Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfi, Magellan’ın başlatıp
Sebastian Del Cano’nun tamamladığı dünyanın etrafının dolaşılması (1522) ile gerçekleşen Coğrafi Keşifler;
coğrafya biliminin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

İlk Çağ’da Coğrafya
Erotesthenes (MÖ 275-195): Coğrafya kelimesini ilk
kullanan bilim insanıdır. Coğrafya ismi, Latincede “geo”
(yer) ve “graphein” (tasvir etmek) kelimelerinin birleşmesiyle geographica şeklini almıştır. Erotesthenes,

Belçikalı Ortelius: Deri üzerine çizilmiş 70 haritadan
oluşan ilk dünya atlasını yapmıştır.

21 Haziran’da İskenderiye ve Asvan arasında güneş
ışınlarının düşme açısındaki farktan yararlanarak bir

Piri Reis (1465-1554): Çizdiği dünya haritası ve yazdığı Kitab-ı Bahriye isimli eserleriyle dünyaca tanınan
Osmanlı denizcisidir.

derecelik meridyen yayı ve Dünya’nın çevre uzunluğunu gerçeğine yakın bir şekilde hesaplamış, bir dünya
haritası çizmiştir. Ancak eserleri günümüze ulaşama-

Kâtip Çelebi: Cihannüma (Dünya’nın Aynası) adlı eseri
yazan Türk bilim insanıdır. Çağın en önemli coğrafya
eserlerinden biridir.

mıştır.
Tales (MÖ 625-547): Dünya’nın şekli ve yapısı ile ilgili
fikirler öne sürmüştür.
miştir.

Evliya Çelebi (1611-1682): Ünlü bir Türk gezgindir. Orta
Doğu, Avrupa ve Kuzey Afrika’da birçok ülkeyi gezmiş,
gezdiği yerleri Seyahatname adlı eserinde anlatmıştır.

Aristoteles (MÖ 384-322): Coğrafya ile ilgili ilk görüş-

Yakın Çağ’da Coğrafya

Heredot (MÖ 484-426): İnsan-çevre ilişkilerine değin-

leri ortaya koymuştur.

Von Humbolt: Fiziki coğrafyanın kurucusudur. Coğrafya biliminin metodolojisini oluşturmuş, coğrafya biliminin ilkelerini ortaya koymuştur. Cosmos adlı eseri
bulunmaktadır.

Amasyalı Strabon (MÖ 63-MS 23): Erotesthenes’in
coğrafya ile ilgili yaptığı çalışmalara on yedi ciltlik Gegraphe adlı eserinde yer vermiştir.
İskenderiyeli Batlamyus (Ptoleme): Geographica Syn-

Karl Ritter: Coğrafya İlminde Tarihî Esaslar ve Mukayeseli Genel Coğrafya adlı eseri yazmıştır. Beşerî coğrafyanın kurucusudur.

taxis (Ceografika Sentaksis) adlı eserinde küremsi dünya
yüzeyinin haritalama yöntemlerini anlatmış, başta dünya
haritası olmak üzere çeşitli haritalar çizmiştir. Eserinde

Fredrich Ratzel: Antropocoğrafya (Beşerî Coğrafya)
adlı eseri yazmıştır. Siyasi coğrafyanın kurucusudur.

8 000 kadar yerin adını listelemiş, bunlardan 400 kadarının koordinatlarını gerçeğe yakın bir şekilde göstermiştir.

P. Vidal de la Blache: Bölgesel coğrafya akımının öncüsüdür.

Orta Çağ’da Coğrafya

Faik Sabri Duran, Ali Macit Arda, Hamit Sadi Selen, Cemal Arif Alagöz, Besim Darkot, İbrahim Hakkı Akyol, Reşat İzbırak ve Sırrı Erinç gibi coğrafyacılar Türkiye’de modern coğrafyanın gelişmesine büyük katkılar yapmıştır.

Orta Çağ Türk ve Müslüman bilim insanlarının coğrafya
biliminin gelişmesine büyük katkı sağladığı bir dönemdir.
El-Harizmi: Kitap Suret el Arz adlı eseri yazmıştır.
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•

Kanun el Maksudi

•

Kitap Suret el Arz

•

Geographica Syntaxis

•

Beşerî Coğrafya

Bu sekiz gezegenin altısının çevresinde dolanan doğal
uydular vardır. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenler; Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün dış gezegenlerdir. Ayrıca dış gezegenlerin her birinin toz ve diğer
parçacıklardan oluşan halkaları vardır. Dünya yaklaşık
6 371 kilometre olan yarıçapı ile Güneş sisteminin beşinci büyük gezegenidir.

?

Örnek-3

Bu coğrafi eserlerle aşağıdaki bilim insanları eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) El-Biruni		

B) İbn Batuta

C) Fredrich Ratzel

D) İskenderiyeli Batlamyus

E) El-Harizmi
Çözüm-3

Güneş Sistemi ve Gezegenler

Dünya hem kendi etrafında hem de Güneş’in etrafında
hareket etmektedir. Ayrıca kendine özgü bir şekle sahiptir.

TEST - 1’İ ÇÖZEBILIRSINIZ.

Dünya’nın oluşumu ile ilgili çeşitli teoriler bulunmaktadır. Bazıları şunlardır:

YERKÜRENİN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

✓ Laplace Teorisi

Evren uçsuz bucaksız bir yapıya sahiptir. Orada yıldızlar, gezegenler ve daha pek çok gök cismi bulunur. Güneş, çok sayıdaki galaksiden biri olan Samanyolu Galaksisi içindeki 100 milyar yıldızdan biridir. Yaklaşık 4.5
milyar yaşındaki Dünya, Güneş Sistemi içerisinde yer
alır ve Güneş’e yakınlık olarak 3. sırada bulunur.

✓ Kant-Laplace Teorisi
✓ Big-Bang (Büyük Patlama) Teorisi
Genellikle bütün teoriler, Güneş’in bir kütle olduğunu,
gezegenlerin de ince gaz ve toz bulutu kökenli olduğunu iddia eder. Günümüzde en çok geçerliliği olan teori
Big-Bang Teorisi’dir. Bu teoriye göre evren geçmişte
sıcak ve yoğun bir başlangıca sahiptir. Zamanla genişlemiş ve hâlen de genişlemeye devam etmektedir.

Yıldız, gezegen, asteroit ve meteor gibi gök cisimlerini
içinde barındıran sonsuz boşluğa uzay adı verilir. Astronomi ise uzay bilimi anlamına gelmektedir.

Yerkürenin Şekli ve Sonuçları

Dünya’nın içinde yer aldığı Güneş sisteminin merkezindeki Güneş’in özellikleri aşağıda verilmiştir.

Dünya tam daire şeklinde değil; kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin bir şekle sahiptir. Bu şekle geoit adı verilir.

✓ Dünya’ya uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometre,
✓ Çapı 1.4 milyon kilometre,
✓ Yarıçapı 700 bin kilometre,
✓ Dış yüzeyindeki sıcaklığı 6000°C,
✓ Merkezindeki sıcaklığı 16 milyon°C,
✓ Yaşı 5 ila 6 milyar yıl civarındadır.

Geoit Şekil

Güneş’e olan uzaklıklarına göre gezegenler sırasıyla
Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs
ve Neptün’dür.

Bu şekli oluşturan etkenler şunlardır:
✓ Kendi etrafında dönüşüne bağlı olarak ortaya çıkan
merkezkaç kuvveti
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✓ Dünya oluşurken maruz kaldığı meteor bombardımanı

✓ Atmosferin kalınlığı Ekvator’dan kutuplara doğru
azalır. Bu durumun ortaya çıkmasında sıcaklık, yer
çekimi ve çizgisel hız faktörleri etkilidir.

Kuzey Kutup
Noktası

✓ Haritaların çiziminde bozulmalar meydana gelir.

Kutuplar 40 009 km

✓ Dünya üzerinde karanlık ve aydınlık yani gece ve
gündüz iki eşit yarım küre oluşturur. Yani Dünya kendi

Ekvator 40 076 km

ekseni etrafında dönmeseydi Dünya’nın bir yarısı sürekli aydınlık, diğer yarısı ise sürekli karanlık olacaktı.
Güney Kutup
Noktası

✓ Kutup Yıldızı sadece Kuzey Yarım Küre’den görülür.
Kutup Yıldızı’nın görünüm açısı Kuzey Kutbu’ndan

Dünya’nın geoit şekle sahip olmasının sonuçları şun-

Ekvator’a gidildikçe küçülür.

lardır:

Yerkürenin Hareketleri

✓ Ekvator’un uzunluğu tam bir meridyen dairesinin
uzunluğundan fazladır. Bu nedenle Ekvator yarıça-

Dünya iki türlü hareket gerçekleştirir. Bunlardan biri
kendi çevresindeki hareketi (günlük hareket), diğeri ise
Güneş çevresindeki hareketidir (yıllık hareket). Kendi
çevresindeki hareketini 1 günde yani 24 saatte, Güneş
çevresindeki hareketini (yıllık hareket) ise 1 yılda yani
365 gün 6 saatte tamamlar.

pı, kutuplar yarıçapından 21 kilometre daha fazladır.
✓ Kutuplar, yerkürenin merkezine daha yakın olduğu
için yer çekimi Ekvator’dan kutuplara doğru artar.
✓ Dünya üzerinde çizilebilen en büyük çember Ekvator’dur.

Yerkürenin Kendi Ekseni Etrafındaki Hareketi

Dünya gerçekte geoit bir şekle sahip olsa da küresel bir
şekli olduğu kabul edilir.

Yerkürenin kendi ekseni etrafındaki hareketine günlük
hareket ya da eksen hareketi adı da verilir. Dünya,
kendi çevresi etrafındaki 360° lik hareketini batıdan doğuya doğru dönerek 24 saatte tamamlar.

Küresel şekle sahip olmasının sonuçları şunlardır:
✓ Güneş ışınlarının geliş açısı Ekvator’dan kutuplara
gidildikçe küçülür.
Buna bağlı olarak,
✓ Ekvator’dan kutuplara gidildikçe sıcaklık, buharlaş-

Batı

ma miktarı ve denizlerdeki tuz oranı azalır. Güneş

Doğu

ışınlarının atmosferde aldığı yol ve tutulma oranı artar. Cisimlerin gölge boyu uzar.
✓ Termik basınç kuşakları oluşur. Ekvator’da sıcak-

Dünya Ekseni

lıkların yüksek olması nedeniyle sürekli termik alçak
basınç, kutuplarda ise sıcaklıkların çok düşük olması
nedeniyle sürekli termik yüksek basınç alanları oluşur.

Dünya, doğudan batıya doğru dönseydi batıya gidildikçe yerel saat daha ileri olurdu.

✓ Ekvator’dan kutuplara gidildikçe paralellerin boyu
küçülür.

Çizgisel hız yani Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş

✓ Ekvator’dan kutuplara gidildikçe meridyenlerin ara-

hızı, Dünya’nın her yerinde aynı değildir. Ekvator ve

sındaki mesafe kısalır. Ekvator’da 111 kilometre olan

çevresinde saatte 1674 kilometreyi bulan hız, kutuplara

meridyen aralığı, kutup noktalarında 0 olur.

gidildikçe azalır ve kutup noktalarında sıfır olur.

✓ Dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızı anlamına da

Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketinin sonuç-

gelen çizgisel hız, Ekvator’dan kutuplara gidildikçe

ları şunlardır:

azalır. Buna bağlı olarak ise gurup ve tan vakitleri

✓ Gece ve gündüz birbirini takip eder.

Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe uzar.
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✓ Dünya kendi ekseninde batıdan doğuya doğru hareket ettiğinden doğudaki noktalar Güneş’i daha er-

✓ Dünya’nın çizgisel hızı bugünkünün 2 katı olsaydı; yani 24 saat yerine 12 saatte dönseydi bir gün
12 saate, iki meridyen arasındaki zaman farkı ise
2 dakikaya düşerdi. Çizgisel hız bugünkü hızın
yarısı olsaydı bir gün 48 saate, iki meridyen arasındaki zaman farkı ise 8 dakikaya çıkardı. Dünya
dönmeseydi yerel saat kavramı olmazdı.

ken görür. Buna bağlı olarak yerel saat farklılıkları
oluşur. Doğudaki noktalarda, batıdakilere göre yerel
saat daha ileri olur.
✓ Doğu ve batı yönleri oluşur. Başlangıç meridyeni ile
180 derece meridyeni arasında kalan Dünya; Doğu
ve Batı yarım küreler olarak ikiye ayrılır. Başlangıç
meridyeninin doğusundan 180° meridyenine kadar

✓ Dünya’nın kendi çevresindeki dönüş hızına çizgisel hız denir. Dünya’nın kendi çevresindeki dönüşü
sırasında birim zamanda aldığı yolun açı cinsinden
değerine ise açısal hız adı verilir. Çizgisel hız, Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalırken açısal hız,
Dünya’nın her yerinde aynıdır. Bir boylam üzerindeki
tüm merkezlerde yerel saatin aynı olması açısal hızın
aynı olmasından kaynaklanır.

olan kısım Doğu Yarım Küre, başlangıç meridyeninin batısından 180° meridyenine kadar olan kısım
ise Batı Yarım Küre olarak adlandırılır.
✓ Güneş ışınlarının gün içindeki geliş açısı değişir. Bir
merkeze Güneş ışınları sabah ve akşam saatlerinde eğik açıyla, öğlen saat 12.00’de ise en dik açıyla
gelir. Buna bağlı olarak gölge boyu gün içerisinde
değişir. Öğlen 12.00’de en kısa (dik açıyla geliyorsa

✓ Dünya’nın Güneş’e dönük olan tarafı aydınlık, diğer tarafı ise karanlıktır. Aydınlık ve karanlık yerleri birbirinden ayıran sınır, aydınlanma çemberi
olarak adlandırılır. Bu çember Dünya’nın günlük ve
yıllık hareketine bağlı olarak yer değiştirir.

gölge boyu sıfır olur), sabah ve akşam saatlerinde
ise daha uzun gölgeler oluşur.
Güneş ışınlarının gün içinde değişimine bağlı olarak
günlük sıcaklık farkları oluşur.
Buna bağlı olarak ise;

Yerküre’nin Güneş Etrafındaki Hareketi

•

günlük basınç farkları,

•

günlük devirli rüzgârlar olan meltem rüzgârları,

•

kayaçların fiziksel (mekanik) ufalanması

Dünya, Güneş’in çevresindeki bir tur hareketini 1 yılda
yani 365 gün 6 saatte tamamlar. Dünya’nın Güneş etrafında dönerken takip ettiği yola yörünge adı verilir.
Bu yörüngenin oluşturduğu düzleme ise yörünge (ekliptik) düzlemi denir. Dünya, Güneş çevresindeki hareketini tam daire şeklindeki bir yörüngede değil elips
şeklindeki bir yörünge üzerinde yapmaktadır.

meydana gelir.
90°

0°

Batı

sfe

o
Atm

r

45°
15°

21 Mart

0°
YERYÜZÜ

Güneş

Doğu

21
Haziran

Güneş Işınlarının Gün İçindeki Değişim Grafiği

✓ Kuzey ve Güney yarım kürelerdeki 30° ve 60° enlemlerinde dinamik basınç kuşakları meydana ge-

öte
Gün yon km
mil
51,2

i
ber
m
Gün lyon k
i
m
4
,
146

1

3 Ocak
21
Aralık

4 Temmuz

lir. 30° enlemlerinde dinamik yüksek basınç (DYB),

23 Eylül

60° enlemlerinde ise dinamik alçak basınç (DAB)

Dünya’nın Güneş çevresindeki yörüngesinin elips şeklinde olmasının sonuçları şunlardır:

oluşur.
✓ Okyanus akıntılarında halkalanmalar oluşur.

✓ Dünya, yörüngesi üzerinde hareket ederken Güneş’e olan uzaklığı değişir. Güneş’e en yakın olduğu, 3 Ocak tarihindeki konumuna günberi (perihel);
en uzak olduğu, 4 Temmuz tarihindeki konumuna
ise aphel (günöte) denir.

✓ Okyanus akıntıları ve sürekli rüzgârların yönlerinde
Kuzey Yarım Küre’de sağa doğru yani saat ibresi
yönünde, Güney Yarım Küre’de ise sola doğru yani
saat ibresinin tersi yönde sapmalar oluşur.
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Eksen Eğikliği

✓ Dünya Güneş’ten uzaklaştığında yörüngedeki dönüş hızı azalır, Güneş’e yaklaştığında ise dönüş hızı
artar.

Dünya, Güneş çevresindeki hareketini tamamlarken
yörünge (ekliptik düzlem) üzerinde eğik olarak hareket eder. Bu durum eksen eğikliği olarak adlandırılır.
Ekvator ile yörünge düzlemi (ekliptik) arasındaki eğiklik
açısı yaklaşık 23° 27ı olarak ölçülmüştür.

Bu durumun sonuçları şunlardır:
•

Şubat ayının süresi kısalarak 28 gün olur.

•

Eylül ekinoksu 2 gün gecikir ve 23 Eylül’de gerçekleşir.

•

90°

Mevsim süreleri değişir. Kuzey Yarım Küre’deki yaz mevsimi Güney Yarım Küre’dekinden daha uzun; Kuzey Yarım Küre’deki (KYK)
kış mevsimi Güney Yarım Küre’dekinden (GYK)
daha kısa olur.

Örnek-4

Ekliptik
(yörünge)
düzlem

?

23°27ı
66°33ı

23°27ı
Ekvator 0°

90°
Eksen

Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin elips şeklinde olmasının bir
sonucudur?

Dünya’nın; yıllık hareketi ve ekseninin yörünge düzlemine eğik olmasının ortak sonuçları şunlardır:

A) Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsiminin daha uzun
sürmesi

✓ Dönenceler ve kutup daireleri oluşur. 23°27ı enlemlerinde Yengeç ve Oğlak dönenceleri, 66°33ı enlemlerinde ise Kuzey ve Güney Kutup daireleri (KKD
ve GKD) oluşur.

B) Ankara’nın ekinoks tarihlerinde güneş ışınlarını aynı
açı ile alması
C) Güney Yarım Küre’de kış mevsiminin daha ılıman
yaşanması

90° Kuzey Kutup Noktası
66°33ı Kuzey Kutup Dairesi

D) İstanbul’da gece ve gündüz sürelerinin yıl içinde
uzayıp kısalması

23°27ı Yengeç Dönencesi
0° Ekvator

E) Kutup noktalarında 6 ay gündüz ve 6 ay gece yaşanması

23°27ı Oğlak Dönencesi
66°33ı Güney Kutup Dairesi

(2017-LYS)

90° Güney Kutup Noktası

Çözüm-4

✓ Güneş ışınları yalnızca dönencelere ve dönenceler
arasındaki noktalara dik açı ile gelir. Güneş ışınları dönencelere yılda bir kez, dönenceler arasındaki
noktalara ise yılda iki kez dik açı ile gelir. Yengeç
Dönencesi’ne 21 Haziran’da, Oğlak Dönencesi’ne
21 Aralık’ta, Ekvator’a ise dönenceler arasında yer
aldığı için 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dik açı ile
gelir.

✓ Dünya’nın yörüngesi elips değil de tam daire şeklinde olsaydı Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı değişmezdi, günberi ve günöte durumları oluşmazdı,
Dünya’nın yörüngesi üzerindeki hızı değişmezdi,
Eylül ekinoksu 21 Eylül’de gerçekleşirdi, şubat ayı
30 gün sürerdi, mevsim süreleri birbirine eşit olurdu.

✓ Mevsimler oluşur.
✓ Bir noktaya düşen Güneş ışınlarının geliş açısı yıl
içerisinde değişir. Buna bağlı olarak sıcaklıklar ve
gölge boyları yıl boyunca değişir.
✓ Kuzey ve Güney yarım kürelerde aynı anda farklı
mevsimler yaşanır.

✓ Dünya’nın Güneş’e yaklaşıp uzaklaşmasının sıcaklık üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Sıcaklığı etkileyen temel faktör Güneş ışınlarının geliş açısıdır.
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✓ Aydınlanma dairesinin yeri değişir.
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✓ Gece ve gündüz süreleri yani Güneş’in doğuş ve
batış saati değişir. İlkbahar ve yaz mevsimi yaşanan merkezlerde gündüz süresi 12 saatten uzun,
sonbahar ve kış yaşanan merkezlerde 12 saatten
kısa olur. 21 Haziran’da Kuzey Yarım Küre’de en
uzun gündüz, Güney Yarım Küre’de en uzun gece;
21 Aralık’ta Kuzey Yarım Küre’de en uzun gece,
Güney Yarım Küre’de en uzun gündüz; 21 Mart ve
23 Eylül’de ise Dünya’nın her yerinde gece gündüz
süreleri eşittir. Ekvator’da yıl boyunca gece ve gündüz süreleri eşittir.

✓ Dünya’nın günlük hareketi ile ilgili soruları yanıtlarken 1 gün içerisinde meydana gelebilecek olaylar,
Dünya’nın yıllık hareketi ile ilgili soruları yanıtlarken
1 yıl içerisinde meydana gelebilecek olaylar göz
önünde bulundurulur. Örneğin gece ve gündüzün
birbirini takip etmesi günlük harekete bağlıdır. Çünkü 1 gün içerisinde gece ve gündüz yaşanabilir. Ancak gece ve gündüz arasındaki süre farklılıklarının
oluşumu 1 gün içerisinde gözlenebilecek bir durum
değildir. Çünkü ilkbahar ve yaz mevsimlerinde gündüzler, sonbahar ve kış mevsimlerinde ise geceler
daha uzundur. Bu nedenle gece ve gündüz arasındaki süre farklılıklarının oluşması Dünya’nın yıllık
hareketi ve eksen eğikliği ile ilgili bir durumdur.

✓ Mevsimlik sıcaklık ve basınç farkları oluşur. Buna
bağlı olarak mevsimlik rüzgârlar olan muson rüzgârları oluşur.
✓ Matematik iklim kuşakları oluşur.

✓ Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği özel enlemler
vardır. Güneş ışınları 21 Mart ve 23 Eylül’de Ekvator’a dik açı ile gelir. Bu tarihler ekinoks tarihleridir.
Güneş ışınları 21 Haziran’da Yengeç Dönencesi’ne, 21 Aralık’ta ise Oğlak Dönencesi’ne dik açı
ile gelir. Bu tarihler ise solstis tarihleridir.

Yıllık Gölge Boyu Değişimi
Gölge boyları güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak değişir. Güneş ışınları 90° lik açı ile geldiğinde gölge
boyu sıfır olur. Eğik açıyla geldiğinde gölge boyu uzar.

Matematik İklim Kuşakları

?

Örnek-5

Eksen eğikliğinin sonuçlarından bir tanesi de matematik iklim kuşaklarının meydana gelmesidir. Dönenceler arası tropikal kuşak, dönenceler ve kutup
daireleri arası orta kuşak, kutup daireleriyle kutup
noktaları arası ise kutup kuşağı olarak adlandırılır.
Tropikal kuşakta daima yaz mevsimi, kutup kuşaklarında daima kış mevsimi yaşanır. Orta kuşaklarda ise
dört mevsim belirgin olarak görülür.

Ekvator ile ekliptik düzlem arasındaki açı 28° olsaydı,
I.

Dönenceler 28° enlemlerinden geçerdi.

II. Kutup daireleri 62° enlemlerinden geçerdi.
III. Orta kuşak; Kuzey ve Güney yarım kürelerdeki
28° enlemlerinden başlar, Kuzey ve Güney yarım
kürelerde yer alan 62° enlemlerinde sona ererdi.

Yeryüzündeki gerçek sıcaklık dağılışı, matematik iklim
kuşaklarıyla tam örtüşmemektedir. Sıcaklık kuşaklarının
oluşumunda; Dünya’nın şeklinin yanında kara ve denizlerin dağılışı, sıcak ve soğuk su akıntıları gibi göreceli
konum faktörleri de etkili olmuştur. Sıcaklık kuşaklarının
sınırları her iki yarım kürede farklılık göstermektedir. Sıcak ve ılıman kuşak Kuzey Yarım Küre’de Güney Yarım
Küre’ye göre daha geniş; soğuk kuşak ise Güney Yarım
Küre’de daha geniştir. Bu farklılığın temel nedeni Kuzey
Yarım Küre’de karaların oranının Güney Yarım Küre’ye
göre daha geniş yer tutmasıdır.

IV. Aydınlanma çemberi 28° enlemlerinden geçerdi.
V. Tropikal kuşak ve kutup kuşağı genişler, orta kuşak
daralırdı.
yargılarından hangisinin yanlış olması beklenir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Çözüm-5

90°
Kutup
Orta kuşak
Tropikal kuşak
Orta kuşak
Kutup

90°
66°33

ı

23°27ı
0°
23°27ı
66°33ı

90°

Matematik İklim Kuşakları

9

Soğuk

Ilıman kuşak

68°30ı
30°30ı

Sıcak kuşak
Ilıman kuşak

0°
27°
48°

Soğuk
90°

Sıcaklık Kuşakları
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Astronomik Mevsimlerin Oluşumu

✓ Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz, Kuzey
Kutup Dairesi’nde ise 24 saat gece yaşanır.

21 Mart ve 23 Eylül ekinoks, 21 Haziran ve 21 Aralık ise
solstis tarihleri olarak adlandırılır.

21 Mart ve 23 Eylül
90°

21 Haziran
90°

Güneş ışınları

23°27
0°

Güneş ışınları

66°33ı
ı

23°27ı
66°33ı

23°27ı
0°
23°27ı

90°

90°

66°33ı

23°27ı
0°

✓ Kuzey Yarım Küre’de (KYK) yaz, Güney Yarım Küre’de (GYK) ise kış mevsimi başlangıcıdır.

23°27ı

✓ Aydınlanma dairesi (aydınlanma çemberi) kutup dairelerine teğet geçer.

66°33ı

90°

✓ Güneş ışınları saat 12.00’de Ekvator’a dik açı ile gelir. Bu nedenle Ekvator’da saat 12.00’de gölge boyu
sıfır olur.

✓ Kuzeye gidildikçe gündüz süreleri, güneye gidildikçe
gece süreleri uzar.
✓ Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz, Güney Yarım
Küre’de ise en uzun gece yaşanır. Bu tarihten sonra
KYK’de gündüzler, GYK’de ise geceler kısalmaya başlar.

✓ 21 Mart’ta Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar, Güney
Yarım Küre’de sonbahar; 23 Eylül’de ise Kuzey Yarım Küre’de sonbahar, Güney Yarım Küre’de ilkbahar mevsimleri başlar.

✓ Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz, Güney
Kutup Dairesi’nde ise 24 saat gece yaşanır.

✓ Aydınlanma dairesi kutup noktalarına teğet geçer.

21 Aralık

✓ Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşittir.

90°

✓ Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş
aynı anda doğar, aynı anda batar.

66°33ı
Güneş Işınları

90°

Güneş ışınları

66°33ı

✓ Güneş ışınları saat 12.00’de Yengeç Dönencesi’ne
dik açı ile gelir. Bu nedenle Yengeç Dönencesi’nde
saat 12.00’de gölge boyu sıfır olur.

✓ Güneş tam doğudan doğar, tam batıdan batar.

23°27ı

✓ 21 Mart’tan sonra KYK’de gündüzler gecelerden,
GYK’de ise geceler gündüzlerden uzun olmaya
başlar. 23 Eylül’de bu durumun tam tersi gözlenir.

0°
23°27ı
90°

66°33ı

66°33

ı

✓ Güneş ışınları saat 12.00’de Oğlak Dönencesi’ne
dik açı ile gelir. Bu nedenle Oğlak Dönencesi’nde
saat 12.00’de gölge boyu sıfır olur.

✓ Aydınlanma dairesi (aydınlanma çemberi) kutup dairelerine teğet geçer.

KYK ve GYK genellikle birbirinin tam tersi özellikler
gösterir. Bu tip soruları çözerken Türkiye göz önünde
bulundurulursa iş kolaylaşır. Çünkü Türkiye KYK’de yer
aldığı için örneğin 21 Haziran’da yaz mevsimini yaşar.
O hâlde GYK’de tam tersi kış mevsimi yaşanmaktadır.

✓ Kuzeye gidildikçe gündüz süreleri, güneye gidildikçe
gece süreleri kısalır.

TEST - 2’YI ÇÖZEBİLİRSİNİZ.

✓ Kuzey Yarım Küre’de kış, Güney Yarım Küre’de ise
yaz mevsimi başlangıcıdır.

✓ KYK’de en uzun gece, GYK’de ise en uzun gündüz yaşanır. Bu tarihten sonra KYK’de gündüzler,
GYK’de ise geceler uzamaya başlar.
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Test - 1
1.

5.

Her mevsimi bol yağışlı bir iklim bölgesinde, kırsal kesimlerdeki konut yapımında ahşap malzeme
kullanımı yaygınken kurak ya da yarı kurak iklim
bölgelerinde kerpiç veya toprak evlere rastlanır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek
oluşturmaktadır?

Tsunaminin oluşumunu inceleyen coğrafyanın
alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fitocoğrafya

B) Jeomorfoloji

C) Oseonografya

D) Jeopolitik

E) Hidrografya

A) Doğal ortamın fiziki çevreye etkisine
B) Yanlış arazi kullanımına
C) Doğal çevrenin beşerî ortama etkisine

6.

D) Doğal ortamın iklim üzerindeki etkisine
E) Ekonomik etkinliklerin çeşitliliğine

2.

Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlara örnek
gösterilemez?
A) Mağara

B) Kayaç

C) Yer altı suyu

D) Bataklık

7.

Gelişmiş ülke ve bölgelerde doğal çevrenin insan
etkinlikleri üzerindeki etkisi azalır.
IV
I

B) Strabon

C) Evliya Çelebi

D) Piri Reis

•

Yaşadığınız yerin iklim özellikleri nelerdir?

•

Yaşadığınız yerin konut yapımında ne tür malzemeler kullanılmıştır?

•

Yaşadığınız yerde karstik şekiller var mıdır?

•

Yaşadığınız yerin enlem ve boylam değerleri
nedir?

Bu sorularda coğrafyanın aşağıdaki alt alanlarından hangisine ait inceleme konusu yoktur?

V
II

A) Batlamyus

E) İbn Batuta

E) Mesken

3.

Coğrafya biliminin gelişimine katkıda bulunan
önemli eserlerden biri olan Kitab-ı Bahriye
aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?

III

A) Jeomorfoloji
B) Matematik coğrafya
C) Nüfus coğrafyası

Bu haritada numaralanmış bölgelerden hangisinde doğal çevre koşullarının insan etkinlikleri
üzerindeki etkisi daha sınırlıdır?
A) I

4.

B) II

C) III

D) IV

D) Yerleşme coğrafyası
E) Klimatoloji

E) V

8.

Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin ilgilendiği konular arasında yer almaz?

I.

Yer altı suları

II. Bataklıklar
III. Buzullar

A) Nüfusun dağılışına etki eden faktörler

IV. Akarsular

B) Dünya’daki akarsuların dağılışı
C) Hayvanların anatomik yapısı

V. Vadiler

D) Termik santrallerin yer seçimine etki eden faktörler

Yukarıdakilerden hangisi hidrosferde yer alan
unsurlardan biri değildir?

E) Depremlerin oluşumu

A) I

11

B) II

C) III

D) IV

E) V
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Muz, ülkemizde daha çok Antalya ve Mersin
illerinde yetiştirilmektedir.

12. Aşağıda coğrafyanın alt dalları ile yakın ilişkili ol-

II. Taş kömürünün %100’ü Batı Karadeniz Bölümü’nde yer almaktadır.

Bu eşleştirmelerden hangisinin doğru olduğu
söylenemez?

III. Zeytin, Akdeniz ikliminin tanıtıcı tarım ürünüdür.

A) Nüfus coğrafyası - Demografi

IV. Peribacalarının oluşumunda rüzgârların dolaylı
etkisi vardır.

B) Klimatoloji - Meteoroloji

Yukarıdakilerden hangilerinde coğrafyanın dağılış ilkesinden yararlanılmamıştır?

D) Biyocoğrafya - Zooloji

I.

A) Yalnız II

B) I ve II

D) III ve IV

duğu bilim alanları eşleştirilmiştir.

C) Yerleşme coğrafyası - Antropoloji
E) Jeomorfoloji - Jeopolitik

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

13. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde insan faali-

10. • “Coğrafya” sözcüğünü ilk kullanan bilim insanı-

yetleri etkili olamaz?

dır.
•

Seyahatname adlı eseri bulunmaktadır.

•

Beşerî coğrafyanın kurucusudur.

•

Cumhuriyet Dönemi Türk coğrafyacılarındandır.

B) Karl Ritter

C) Evliya Çelebi

D) Sırrı Erinç

B) Hava küre

C) Denizler

D) Adalar
E) Toprak

Bu bilgilerle aşağıdaki bilim insanları eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) Katip Çelebi

A) Eksen eğikliği

14. Aşağıdakilerin hangisinde insanın doğa üzerindeki etkisi daha olumludur?
A) Denizlerin doldurulmasıyla toprak elde edilmesi

E) Eratosthenes

B) Avcılık faaliyetlerinin yaygınlaşması
C) Bataklıkların kurutulması yoluyla tarım toprağı
kazanılması
D) Akarsuların turizmde kullanılması

11. İnsan ve doğa arasında sürekli bir etkileşim vardır.

E) Ormanların millî park olması

Türkiye’deki insan ve doğa arasındaki etkileşime ait aşağıda verilen örneklerden hangisinde
etkileşimin yönü diğerlerinden farklıdır?
A) İstanbul Boğazı’nda köprü yapılmasıyla iki kıta
arasında ulaşım gerçekleştirilmesi
B) Doğu Karadeniz Bölümü’nde ahşap evlerin
yaygın olması
C) Ordu-Giresun Havaalanı’nın denizin doldurulmasıyla inşa edilmesi
D) Seracılık faaliyetleriyle her mevsim taze sebze
ve meyve elde edilebilmesi
E) Sulama olanaklarının yaygınlaşmasıyla Karadeniz iklim bölgesi dışında da mısırın yetiştirilebilmesi
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Test - 2
1.

4.

Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin inceleme alanları arasında yer almaz?


Güneş ışınları

A) Norveç’te kıyı şekillerinin oluşumunda buzulların etkili olmasının nedenleri
B) Türkiye’de toplu kır yerleşme bölgelerinin dağılışına etki eden faktörler
C) ABD’ye gerçekleşen beyin göçlerinin fazla olmasının nedenleri

Dünya, bu şekildeki konumda iken aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

D) Amazon Havzası’ndaki bitkilerin kök, gövde ve
yapraklarının fizyolojik özellikleri

A) Kuzey Yarım Küre’de en uzun gece yaşanır.

E) Okyanusal iklim bölgelerinin yeryüzündeki dağılışı

2.

B) Güney Yarım Küre’de yaz başlangıcıdır.
C) Ekvator’da Güneş, doğduktan 12 saat sonra
batar.
D) Norveç’te 24 saat gece yaşanır.

Aşağıda bir gazete haberi verilmiştir.

E) Oğlak Dönencesi’nde gölge boyu sıfır olur.

GAZETE

5.

Üç ülke, 2019 yılına diğerlerinden önce girdi.
Heyecanla beklenen 2019 yılına dünyada
üç ülke, diğerlerinden önce girdi. Pasifik’te
bulunan ada devletleri Kiribati ve Samao
yeni yıla Türkiye saati ile dün saat 12.00’de girdi
ve yeni yılı ilk karşılayan ülkeler oldu.
Yeni Zelanda’daki Chatham Adası ise
yeni yıla Türkiye saati ile 12.15’te
2019’a “Merhaba.” dedi.

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş
çevresindeki yörüngesinin elips şeklinde olmasının sonuçlarından biri değildir?
A) Mevsimlerin oluşması
B) Eylül ekinoksunun iki gün gecikmesi
C) Dünya’nın Güneş’e uzaklığının değişmesi
D) Günberi ve günöte durumlarının yaşanması
E) Şubat ayının 28 gün sürmesi

Bu gazete haberi göz önünde bulundurulduğunda; üç ülkenin yeni yıla diğerlerinden daha
önce girmesinin temel nedeni aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

6.

A) Dünya’nın eksen eğikliği

Dünya, Güneş çevresinde 23°27ı eğik bir açı ile
hareket eder. Buna eksen eğikliği adı verilir.

C) Dünya’nın eksen hareketi

Aşağıdakilerden hangisi eksen eğikliğinin sonuçlarından biridir?

D) Dünya’nın yıllık hareketi

A) Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi

E) Dünya’nın şekli

B) Dinamik basınç kuşaklarının oluşması

B) Yörüngenin geoit şekli

C) Meltem rüzgârlarının meydana gelmesi

3.

D) Dünya’nın dönüş hızının değişmesi

Matematik iklim kuşakları ile sıcaklık kuşaklarının sınırlarının çakışmamasında;
I.

E) Sürekli termik basınç kuşaklarının oluşması

okyanus akıntıları,

II. Dünya’nın geoit şekli,

7.

III. kara ve denizlerin dağılışı

Sinop aşağıdaki tarihlerden hangisinde Güneş
ışınlarını daha eğik açıyla alır?

faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?

A) 25 Şubat

B) 25 Kasım

A) Yalnız I

C) 25 Ağustos

D) 25 Nisan

B) Yalnız II

D) I ve III

C) Yalnız III

E) 25 Eylül

E) I, II ve III
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13. Aşağıdaki grafikte bir merkeze ait gölge boyunun

21 Haziran tarihinde aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaz mevsimi başlamaz?

yıl içindeki uzunluğu verilmiştir.
Gölge boyu (metre)

A) Güney Afrika Cumhuriyeti
B) Norveç
C) Libya
D) Hindistan
E) Rusya

9.

0
21
Mart

B) 1 Ocak

D) 27 Kasım

23
Eylül

21
Aralık

Bu gölge boyu grafiği aşağıdaki enlemlerden
hangisine ait olabilir?

Hatay’da aşağıdaki tarihlerden hangisinde gölge boyu daha kısa olur?
A) 21 Mart

21
Haziran

C) 1 Temmuz

A) Ekvator

B) Yengeç Dönencesi

C) Oğlak Dönencesi

D) Kuzey Kutup Dairesi

E) 25 Aralık

E) Kuzey Kutup Noktası

10. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın eksen ha-

14. Aşağıdaki grafikte bir merkeze ait gündüz süresi-

reketiyle ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

nin yıl içindeki dağılışı verilmiştir.
Gündüz (saat)

A) Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi

24

B) Muson rüzgârlarının oluşması
C) Günlük basınç farklılıklarının oluşması

12

D) Yerel saat farklarının ortaya çıkması
E) Sürekli rüzgârların Kuzey Yarım Küre’de saat
yönünde sapması

21
Mart

21
Haziran

23
Eylül

21
Aralık

Bu gündüz grafiği aşağıdaki enlemlerden hangisine aittir?

11. • Gelgit olayı gerçekleşir.
•

A) 0°

Bataklıklar bulunur.

B) 23° 27ı Güney

Özellikleri verilen bu doğal sistem aşağıdakilerden hangisidir?

C) 23° 27ı Kuzey

A) Biyosfer

E) 66° 33ı Kuzey

B) Litosfer

D) Stratosfer

D) 66° 33ı Güney

C) Troposfer

E) Hidrosfer

12. Sürekli termik ve dinamik basınç merkezlerinin
oluşmasında;
I.

Dünya’nın günlük hareketi,

II. Dünya’nın şekli,
III. yörüngenin şekli
faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
D) I ve II
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B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) II ve III
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Tarama Testi
1.

5.

İnsanların yaşam alanlarını oluşturan doğal ortamlar ana hatlarıyla dört grupta toplanır.
Aşağıdakilerden hangisi insanın yaşam alanlarını oluşturan bu doğal ortamlardan biri değildir?
A) Litosfer

B) Biyosfer

D) Hidrosfer

2.

I.

A) Klimatoloji

B) Jeoloji

D) Demografi

C) Meteoroloji
E) Ekoloji

C) Astenosfer

E) Troposfer

Trabzon’da fındık yetiştirebilen çiftçinin Adana’da yetiştirememesi

II. Ulaşımın geliştiği yerlerde ticaretin de gelişmesi
III. Makineleşmenin
artması

yaygınlaşmasıyla

6.

göçlerin

A) Depremlerin oluşumunun incelenmesi - Jeomorfoloji

V. Sanayi kuruluşlarının kentler içinde kalması

B) Dünya’nın şekli ve hareketlerinin incelenmesi Matematik coğrafya

Yukarıdakilerden hangisi insanın doğal çevre
üzerindeki etkilerine örnek oluşturmaz?
A) I

B) II

C) III

D) IV

Aşağıda bazı faaliyetler ve bu faaliyetler ile ilgili
coğrafyanın alt dalı eşleştirilmiştir.
Buna göre bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

IV. İstanbul’un Erzurum’dan daha çok göç alması

3.

Beşerî coğrafya aşağıdaki bilimlerden hangisinin verilerinden yararlanır?

C) Petrol ve doğal gaz boru hatlarının güzergâhlarının incelenmesi - Ulaşım coğrafyası

E) V

D) Tarım faaliyetlerinin incelenmesi - Biyocoğrafya
E) Mağaralardaki rekreasyon faaliyetlerinin incelenmesi - Turizm coğrafyası

Dünya’nın kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin
olan kendine özgü şekline geoit adı verilir.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın geoit şeklinin sonuçlarından biri değildir?
A) Dünya üzerinde çizilebilecek en büyük dairenin
Ekvator olması
B) Kanada’daki yer çekiminin Brezilya’dakinden
fazla olması

7.

C) Kutup yarıçapının Ekvator yarıçapından daha
küçük olması



90°

Ekliptik
(yörünge)
düzlem

D) Kutup noktalarının Ekvator’a göre yerin merkezine daha yakın olması
E) Kutup Yıldızı’nın Kuzey Yarım Küre’den görülüp Güney Yarım Küre’den görülememesi

23°27ı

66°33ı

66°33ı

23°27ı
Ekvator 0°

90°
Eksen

Bu şekilde Dünya’nın eksen eğikliği gösterilmiştir.

4.

Dünya’nın ekseni çevresinde dönmesi;
I.

Aşağıdakilerden hangisi bu eğikliğin sonucunda meydana gelen durumlardan biri değildir?

mevsim sürelerinin değişmesi,

II. dinamik basınç kuşaklarının oluşması,

A) Dönencelerin oluşması

III. gece ve gündüz sürelerinin değişmesi

B) Muson rüzgârlarının oluşması

durumlarından hangileri üzerinde etkilidir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

C) Gece ve gündüzün oluşması

C) I ve III

D) Kutup dairelerinin oluşması

E) I, II ve III

E) Yıl içinde gölge boylarının değişmesi
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Test - 3
Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya
doğru hareket eder.

11. 		

90°
I

Dünya kendi ekseni çevresinde doğudan batıya doğru hareket etseydi aşağıdaki şehirlerden
hangisi Güneş’i daha önce görürdü?
A) Pekin

B) Bombay

D) Ankara

II
III

0°

IV

C) Paris

V

E) New York

90°

Yukarıdaki kürede numaralanmış merkezlerden hangisinde 14 Haziran tarihinde gündüz
süresi diğerlerinden daha kısadır?

9.

		

A) I

Kutup kuşağı
80°

90°

Orta Kuşak
Tropikal Kuşak
Orta Kuşak

20°
0°
20°

C) III

D) IV

E) V

12. Dünya’nın dönüş hızı da denilen çizgisel hız, Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalır.
Buna göre Dünya üzerindeki konumları göz
önünde bulundurulduğunda aşağıda verilen
ülkelerden hangisinde çizgisel hız en fazladır?

80°
Kutup kuşağı

90°

B) II

Matematik iklim kuşak sınırlarının şekilde gösterildiği enlemlerden geçmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?

A) Japonya

B) Türkiye

D) Norveç

C) İtalya

E) Malezya

A) Tropikal kuşağın daralması
B) Kutup kuşağının daralması

13. Mukaddime adlı eserinde tarih, ekonomi ve

C) Orta kuşağın genişlemesi

sosyoloji gibi bilim dallarıyla ilgili görüşlerin
yanı sıra coğrafya açısından önem taşıyan,
dünyanın çeşitli kesimlerine ait tasvirlere ve
haritalara yer veren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

D) Dönencelerin 80° enlemlerinden geçmesi
E) Güneş ışınlarını dik alabilen sahanın daralması

A) İbn Haldun
C) Biruni

B) İbn Batuta
D) Batlamyus
E) Seyd Ali Reis

10. 		
Gündüz
12 saat
Gece

Yaklaşık 40° kuzey enleminde yer alan Ankara’ya ait yukarıdaki gün kadranı, aşağıdaki tarihlerden hangisinde yaşanır?
A) 21 Aralık

B) 21 Haziran

D) 4 Temmuz
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C) 23 Eylül

E) 3 Ocak
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