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COĞRAFYA,	İNSAN	VE	DOĞA

Doğal 
	Ortamlar

Litosfer: Yerkürenin dışını oluşturan katı kabuk, taş toprak ve kayaçlardan oluşan ortam

Atmosfer: Yerküreyi çepeçevre saran gazlardan oluşan ortam

Hidrosfer: Okyanus, deniz, göl,  akarsu ve yeraltı sularından oluşan ortam

Biyosfer: Hayvanların, insanların ve bitkilerin oluşturduğu ortam

Coğrafya
Coğrafyanın 
Bölümleri

Fiziki	Coğrafya: Klimatoloji (iklim bilimi), jeomorfoloji (yer şekli bilimi), hidrograf-
ya (sular bilimi), biyocoğrafya (canlılar coğrafyası), toprak coğrafyası

Beşerî	 ve	Ekonomik	Coğrafya: Yerleşme coğrafyası, nüfus coğrafyası, siyasi 
coğrafya, kültürel coğrafya, tarım coğrafyası, sanayi coğrafyası, enerji coğrafya-
sı, ulaşım coğrafyası, ticaret coğrafyası, turizm coğrafyası

Yerel	Coğrafya: Bölgesel coğrafya, ülkeler coğrafyası, kıtalar coğrafyası

Coğrafyanın	İlkeleri:	Dağılışı ilkesi, nedensellik ilkesi, karşılıklı ilgi ilkesi

DÜNYA'NIN	ŞEKLİ	VE	HAREKETLERİ

Dünya'nın 
Şeklinin	Sonuçları

Küresel	Olmasının	
Sonuçları

 � Güneş ışınlarının yere düşme açısının Ekvator'dan kutuplara doğru küçül-
mesi ve sıcaklığın azalması

 � Paralellerin çevre uzunluklarının Ekvator'dan kutuplara doğru azalması
 � Ardışık iki meridyen arası uzaklığın kutuplara doğru azalması
 � Çizgisel hızın Ekvator'dan kutuplara doğru azalması
 � Ekvator'da termik alçak basınç, kutuplarda ise termik yüksek basınç ku-
şaklarının oluşması

 � Harita çizimi sırasında, açı – şekil ve boyutlarda bozulmalar olması

Geoit	Olmasının	
Sonuçları

 � Ekvator çevresinin kutuplar çevresinden uzun olması

 � Ekvator yarıçapının kutup yarıçapından uzun olması

 � Yer çekiminin kutuplarda Ekvator'dan fazla olması

Dünya'nın 
	Yörüngesinin	Elips	
Olmasının	Sonuçları

 � Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı yıl içinde değişir. (Günberi – en yakın; 3 ocak, Günöte – en uzak 
4 Temmuz)

 � Dünya'nın yörüngedeki hızı değişir.
 � Mevsim süreleri yarım kürelere göre farklılık gösterir.
 � Eylül ekinoksu 2 gün gecikmeyle (23 Eylül) yaşanır.

Dünya'nın 
	Günlük	Hareketinin	 

Sonuçları

 � Gece ve gündüz peş peşe ardalanır.
 � Günlük sıcaklık farkları ve buna bağlı olarak kayaçlarda mekanik çözülme ile meltem rüzgâr-
ları oluşur.

 � 30° ve 60° enlemlerinde dinamik basınç kuşakları oluşur.

 � Sürekli rüzgârlar ve okyanus akıntıları sapmaya uğrar. Okyanus akıntılarında halkalar oluşur.

 � Ana ve ara yönler oluşur.

 � Yerel saat farkları oluşur.

Dünya'nın	Yıllık	
Hareketinin	–	
Eksen	Eğikliği-
nin	Sonuçları

 � Orta kuşak ülkelerinde yıl içinde dört mevsim belirgin olarak yaşanır.

 � Güneş'in doğuş ve batış saatleri yıl içinde değişir.

 � Gece ve gündüzler yıl içinde uzayıp kısalır.

 � Dönenceler ve kutup daireleri oluşur. (Matematik iklim kuşakları oluşur.)

 � Muson rüzgârları oluşur.

 � Aydınlanma çemberi yıl içinde yer değiştirir.

Dört	 
Önemli	Gün

Solstis	Günleri
21	Haziran: Kuzey Yarım Küre'de yaz, Güney Yarım Küre'de kış mevsimin 
başlangıcıdır. 21	Aralık: Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin, Güney Yarım 
Küre'de yaz mevsimin başlangıcıdır.

Ekinoks	Günleri
21	Mart	-	23	Eylül:	Dünya'nın her yerinde gece ve gündüz süresi birbirine 
eşittir. Bahar mevsimlerinin başlangıcıdırlar.

1.
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HARİTA	BİLGİSİ

Harita
	Elemanları

Harita 

Başlığı
Haritalarda çizimi ifade eden amaca uygun başlık konur.

Ölçek

Haritalardaki küçültme oranıdır. Kesir ölçek ve çizgi ölçek olmak üzere iki şekilde gösterilir. 

Büyük ölçekli haritaların gösterdiği alan dar, ayrıntısı fazladır. Küçük ölçekli haritaların gös-

terdiği alan geniş, ayrıntısı azdır.

Lejant Haritadaki işaret ve sembollerin anlamı gösterir.

Coğrafi 

Koordinatlar
Haritalardaki paralel ve meridyenlerdir.

Yön	Oku Haritaların genellikle sağ üst köşesinde bulunur ve kuzey yönü gösterir.

Projeksiyon	
Yöntemleri

Silindirik	Projeksiyon Ekvator'a yakın bölgelerin haritalarının çiziminde tercih edilir.

Konik	Projeksiyon Orta enlemlerdeki bölgelerin haritalarının çiziminde tercih edilir.

Düzlem	Projeksiyon Kutuplara yakın bölgelerin haritalarının çiziminde tercih edilir.

Haritalarda	 
Yer	Şekillerini	 
Gösterme	
Yöntemleri

İzohips	(eş	yükselti)	Yöntemi

Deniz seviyesinden itibaren, aynı yüksekliğe sahip noktaların birleştiril-
mesiyle elde edilen kapalı eğrilerle yükselti ve yer şekillerinin gösterilme-
si yöntemidir. Yükselti ve yer şekillerini göstermede en yaygın kullanılan 
yöntemdir. Bu yöntemle çizilen haritalara topoğrafya haritası denir.

Renklendirme	Yöntemi

0 - 500 metre arasındaki yükseltiler yeşil rengin tonlarıyla, 500 - 1000 met-
re arasındaki yükseltiler sarı renkle, 1000 - 1500 metre arasındaki yüksel-
tiler turuncu renkle ve 1500 metreden yüksek yerler kahverenginin tonla-
rıyla gösterilir. Mavi tonları derinlikleri, beyaz renkler buzul alanlarını ifade 
eder.

Kabartma	Yöntemi
Yer şekillerini gerçeğe en yakın gösteren yöntemdir. Kabartma yöntemin-
de yüksek yerler kabartılarak, çukur yerler derinleştirilerek gösterilir.

Haritalardan	
Yararlanma

Tüm haritalardan yararlanarak yer ve yön bulunabilir, alan ve uzunluk hesaplanabilir. Sadece fiziki harita-
lardan yararlanarak yükselti bulunabilir, eğim hesaplanabilir ve profil çıkarılabilir.

COĞRAFİ	KONUM

Mutlak	
(Matematik)	
Konum

Paraleller

Ekvator’a paralel birer derecelik açılarla geçtiği varsayılan hayali yatay çizgilerdir. Ekvator 
başlangıç paralelidir. Ekvator’un 90 kuzeyinde, 90 güneyinde toplam 180 paralel vardır. Kutuplara 
doğru gidildikçe paralellerin uzunlukları küçülür. 90° paralelleri kutup noktalarını oluşturur. Ardışık 
iki paralel arası uzaklık her yerde 111 km’dir. Türkiye, 36° - 42° kuzey paralellerinde yer alır.

Meridyen

Başlangıç meridyenine (Greenwich) birer derecelik açılarla çizilen hayali dikey çizgilerdir. Başlangıç 
meridyeni, İngiltere’nin başkenti Londra yakınlarında bulunan Greenwich Gözlemevi’nden geçen 
meridyen kabul edilmiştir.  Meridyenler, kutup noktalarında birleştiklerinden uzunlukları eşittir. Ayrı-
ca aralarındaki uzaklık Ekvator’da 111 km olup, kutuplara doğru azalır. Türkiye, 26° - 45° doğu me-
ridyenleride yer alır.

Göreceli	
(Özel)	
Konum

Bir yerin karalara, denizlere, ulaşım yollarına, doğal zenginliklere, komşu ülkelere göre durumu o ülkenin göre-

celi (özel) konumudur. Ayrıca yükseltisi ve yer şekli özellikleri de özel konumun belirtilmesinde kullanılmaktadır.
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A.	FİZİKİ	COĞRAFYA

Alt	Dalları Doğal	Ortamı Yardımcı	Dalları Gerçekleşen	Olaylar

COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ

1.	Beşeri	Coğrafya Ekonomik	Coğrafya Bölgesel	Coğrafya

B.	BEŞERİ	VE	EKONOMİK	COĞRAFYA
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DOĞAL ORTAMLAR

DOĞA - İNSAN ETKİLEŞİMİ

COĞRAFYANIN İLKELERİ

Dağılış	İlkesi Nedensellik	İlkesi Karşılıklı	İlgi	İlkesi

Doğanın	İnsan	Üzerindeki	Etkisine	Örnekler İnsanın	Doğa	Üzerindeki	Etkisine	Örnekler

 i

 i

 i

 i

 i

 i

 i
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DÜNYA'NIN	YÖRÜNGESİNİN	ELİPS	 
OLMASININ	SONUÇLARI

Küresel	olmasının	sonuçları Geoid	olmasının	sonuçları

 ➤

 ➤

 i
 i
 i
 i
 i
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 ➤

 ➤

 ➤

 ➤
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 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

DÜNYA'NIN	ŞEKLİNİN	SONUÇLARI

DÜNYA'NIN	YILLIK	HAREKETİNİN	–	 
EKSEN	EĞİKLİĞİNİN	–	SONUÇLARI

DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

DÜNYA'NIN EKSENİ EĞİK OLMASAYDI

 ➞ Dönenceler kutup daireleri ve matematik 
iklim kuşakları oluşmazdı.

 ➞ Güneş ışınlarının bir noktaya yıl içinde düş-
me açısı değişmezdi ve mevsimler oluşmaz-
dı.

 ➞ Ekvator, yıl boyunca Güneş ışınlarını öğle 
vakti dik açıyla alırdı.

 ➞ Türkiye'de yıl boyunca bahar koşulları ya-
şanırdı.

 ➞ Kutup noktalarında yıl boyunca alacaka-
ranlık durumu yaşanırdı.

 ➞ Bir meridyen üzerindeki tüm noktalarda 
yıl boyunca Güneş aynı anda doğar ve ba-
tardı.
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DÜNYA'NIN	GÜNLÜK	HAREKETİNİN	SONUÇLARI

MEVSİM	BAŞLANGIÇLARI

21	Mart

21	Haziran

23	Eylül
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 i

 i

 i

 i
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 ➤
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Kuzey Kutup Noktası

Yengeç Dönencesi

Ekvator

Oğlak DönencesiG
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Güney Kutup Noktası
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Kuzey Kutup Dairesi

Yengeç Dönencesi

Ekvator

Oğlak Dönencesi

G
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Güney Kutup Dairesi

Kuzey Kutup Noktası

Yengeç Dönencesi

Ekvator
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Güney Kutup Noktası

21	Aralık

 ➤
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Kuzey Kutup Dairesi

Yengeç Dönencesi

Ekvator

Oğlak DönencesiG
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Güney Kutup Dairesi
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TÜRKİYE'NİN	ÖZEL	KONUMUNUN	SONUÇLARI	

ÖZEL	KONUM	-	GÖRECELİ	KONUM

ErzurumAnkaraÇanakkale

Adana

Samsun

                   COĞRAFİ                   KONUM

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

Üç	yanı	denizlerle	çevrilidir.

Aynı	enlem	üzerinde Aynı	boylam	üzerinde

Yüksek	ve	engebeli	bir	ülkedir.Kıtalar	arasında	köprü	konumundadır.
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Meridyen	-	Boylam Paralel	-	Enlem

Enlemine	bağlı Boylamına	bağlı

Yengeç	Dönencesi'nin	kuzeyinde	yer	alır.

Orta	kuşakta	yer	alır.

En batısı ile en doğusu arasında 76 dakika-
lık zaman farkı vardır.

2. ve 3. saat dilimlerinde yer alır.

Tek ortak saat kullanır.

Güneş ışınları dik düşmez.

Yıl içinde dört mevsim yaşanır.

Gölge boyları sıfır olmaz.

Cephe yağışları görülür.

Güneye dönük yamaçlar daha uzun güneşlenir.

Ilıman iklimler (Akdeniz, ılıman okyanus, karasal) görülür. 

Öğle vakti (Saat 12.00'de) gölge kuzeye düşer.

Batı rüzgârları kuşağındadır.

En sıcak ayları haziran, temmuz, ağustostur.

En soğuk ayları aralık, ocak, şubattır.

En uzun gündüz 21 Haziran'da, en uzun gece 21 Aralık'ta yaşanır.

MATEMATİK	KONUM	-	MUTLAK	KONUM

TÜRKİYE'NİN	MATEMATİK	KONUMUNA	BAĞLI	SONUÇLAR

36°	-	42°	Kuzey	Enlemleri 26°	-	45°	Doğu	Boylamları

                   COĞRAFİ                   KONUM

Kuzeyine doğru

Kuzey	Yarım	Küre'de	yer	alır.
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PROJEKSİYON	YÖNTEMLERİ

HARİTALARIN	SINIFLANDIRILMASI

Büyük	Ölçekli	Haritalar Orta	Ölçekli	Haritalar Küçük	Ölçekli	Haritalar

Planlar:

Topografya haritaları: 

ÖLÇEKLERİNE	GÖRE	HARİTALAR

Siyasi	ve	İdari	Haritalar Fiziki	Haritalar Beşeri	ve	Ekonomik	Haritalar Özel	Haritalar

KULLANIM	AMAÇLARINA	GÖRE	HARİTALAR

Silindirik (Merkator) projeksiyon: Düzlem (Azimutal) projeksiyon: 

	 																HARİTA	 	 	 	 BİLGİSİ

Bölge ve il sınırları gösterilir. Yer şekilleri gösterilir. Nüfus ve ekonomik özellikler 
gösterilir.

Belli bir amaca göre 
hazırlanan haritalardır.
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HARİTALARIN	ÖZELLİKLERİ HARİTALARIN	ELEMANLARI

HARİTALARDAN	YARARLANMA

UZUNLUK,	ALAN	VE	EĞİM	HESAPLAMA YÜKSELTİ	VE	YER	ŞEKİLLERİNİ	GÖSTERME

	 																HARİTA	 	 	 	 BİLGİSİ

Konu A
n

la
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İZOHİPS	(EŞ	YÜKSELTİ	EĞRİLERİ)	YÖNTEMİ	VE	ÖZELLİKLERİ
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BAZI	YER	ŞEKİLLERİNİN	İZOHİPSLERLE	GÖSTERİLMESİ

Den�z

75

Vadi

İzohipsler, vadilerin olduğu 
yerlerde "∧" şeklini alır. ∧’nin 
açık ucu yükseltinin azaldığı 
yöne doğrudur.

Ova
Çevresine göre alçak olan düzlüklerdir. 
Düz olduklarından dolayı ovalarda izo-
hipsler seyrekleşir.

Delta
Akarsuların taşıdığı malzemeleri 
denizin içinde biriktirmesi so-
nucu oluşmuş üçgene benzer 
ovalardır.

Doruk (Zirve)

Çevresine göre yüksek-
te olan ve farklı eğimler-
deki yamaçlardan olu-
şan yükseltilerdir.

Yamaç

Sırtın her iki tarafın-
da kalan kısımdır.

Plato
Derin akarsu vadileri tarafından yarılmış çevre-
sine göre yüksek düzlüklerdir. Düzlük olduğun-
dan platolarda izohipsler seyrekleşir.

Kıyı Çizgisi
Kara ile denizi birbirinden ayıran 
0 metre eğrisidir.

Sırt

Yamaçların birleştiği keskin 
çıkıntılardır. İzohipsler sırtlar-
da "V" şeklini alır. V’nin açık 
ucu yükseltinin arttığı yöne 
doğrudur.

Kapalı Çukur

İzohips haritalarında içi boş çukurlarda, ok işaretleriyle 
içe doğru yükseltinin azaldığı belirtilir. Göl gibi içi su dolu 
çukurlarda, suyun bulunduğu alan renklendirilerek belirtilir.

Profil	Çıkarma

•	

•	

•	

Boyun

Dağlık alanlarda, te-
pelerin arasında kalan 
ve yükseltisi tepelere 
göre daha az olan, 
ulaşım açısından geçi-
şe elverişli alanlardır.
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2. Aşağıdaki grafikte Beşerî Coğrafya’nın ba-
zı alt dalları gösterilmiştir.

Beşeri Coğrafya

Enerji Coğrafyası

Yerleşme Coğrafyası

..............I..............

Ulaşım Coğrafyası

..............II..............

Bu	grafikte	numaralandırılarak	boş	bı-
rakılan	yerlere	aşağıdakilerden	hangi-
si	getirilmelidir?

 I   II 

A) Nüfus Coğrafyası Siyasi Coğrafya

B) Bitki Coğrafyası Nüfus Coğrafyası

C) Turizm Coğrafyası Bitki Coğrafyası

D) Siyasi Coğrafya Toprak Coğrafyası

E) Toprak Coğrafyası Turizm Coğrafyası

2019 – TYT

3. Ekvator’un 4500 km kuzeyinde bulunan X 
noktasının yerel saati başlangıç meridye-
ninin yerel saatinden 120 dakika ileridir.

Yalnızca	yukarıdaki	bilgiler	kullanılarak	
X	noktasının;

I. matematik konumu,

II. ortalama yükseltisi,

III. bulunduğu saat dilimi,

IV. yıllık yağış tutarı

özelliklerinden	hangilerine	ulaşılabilir?

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

 D) II ve IV E) III ve IV 

2010 – YGS

7. Aşağıdaki topoğrafya haritasında, X nok-
tasıyla gösterilen yerde bulunan bir kişi, 
kurumuş akarsu yatağını izleyerek Y kö-
yüne ulaşmak istemektedir.
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Bu	kişinin	izlemesi	gereken	yön	ve	ka-
tetmesi	gereken	yaklaşık	mesafe	aşa-
ğıdakilerin	hangisinde	doğru	sırada	ve-
rilmiştir?

A) Güneybatıya 3 km, kuzeydoğuya 5 km

B) Kuzeydoğuya 5 km, güneye 8 km, ku-
zeybatı ya 5 km

C) Kuzeybatıya 5 km, güneydoğuya 5 km

D) Güneybatıya 3 km, kuzeye 8 km, gü-
neybatıya 5 km

E) Güneybatıya 3 km, kuzeybatıya 5 km

2010 – YGS

6. Coğrafya öğretmeni Şebnem Hanım, sını-
fındaki öğrencileri gruplara ayırmış ve on-
lardan yaşadıkları yerin ekonomik, kültürel 
ve teknolojik imkânlarını araştırarak rapor 
hâline getirmelerini istemiştir.  Buna göre;

Erinç	grubu: Bölgelerinde ne tür hay-
vanların yetiştirildiğini ve kültür balıkçı-
lığı ile uğraşan işletmeleri,

İzbırak	grubu: Yaşadıkları alandaki İn-
ternet, yazılı ve görsel medya hizmetle-
riyle bunların kullanılabilirlik durumlarını,

Tümertekin	grubu: Bölgelerinde faali-
yette bulunan iki termal tesisi ve bu te-
sislere kaynak olan sıcak suların çıktı-
ğı alanları

rapor hâline getirerek sınıfta sunmuş-
lardır.

Grupların	çalışma	konularına	bakıldı-
ğında	aşağıdakilerin	hangisinde,	be-
şerî	coğrafyanın	alt	dalıyla	ilişkilendiri-
lecek	bir	rapor	çalışması	yapılmamıştır?

A) Nüfus coğrafyası

B) Turizm coğrafyası

C) Tarım coğrafyası

D) Enerji coğrafyası

E) Ulaşım coğrafyası

2013 – YGS

4. Herhangi bir alanın 1950’li ve 2000’li yıl-
lara ait topoğrafya haritaları incelendiğin-
de doğal ortamda insan etkisi ile meyda-
na gelen değişmeler daha net görülebilir.

Bu	değişime	bağlı	olarak	topoğrafya	
haritalarında	aşağıdakilerden	hangisi	
gözlenemez?

A) Göl sayısının farklılığı

B) Ulaşım ağının değişmesi

C) Taşkına uğrayan alanların değişmesi

D) Kentsel alanlardaki farklılaşma

E) Bitki örtüsündeki farklılaşma

2013 – YGS

1. Aşağıdaki haritada, bazı şehir merkezleri 
numaralandırılarak bulundukları paralel-
lerle birlikte gösterilmiştir.
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Bu	şehirlerle	ilgili	aşağıdaki	ifadelerden	
hangisi	doğrudur?

A) 1 Ekimde öğle vakti gölge uzunluğu en 
az III. şehirdedir.

B) I. ve IV. şehirlerdeki çizgisel hız, II. ve 
V. şehirlerden daha fazladır.

C) Gece ve gündüz süresi farkı en fazla III. 
şehirdedir.

D) II. şehirde yılın bazı dönemlerinde göl-
ge yönü kuzeye düşer.

E) V. şehirde yerel saat her zaman diğer-
lerine göre geridir.

2015 – YGS

5. Aşağıda bir alana ait topoğrafya haritası 
verilmiştir.

Bu	haritada	aşağıdaki	yer	şekillerinden	
hangisi	gösterilmemiştir?

A) Boyun B) Vadi C) Delta

 D) Sırt E) Yamaç 

2016 – YGS
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12. I. Ankara ile İstanbul arasındaki kuş uçu-
şu uzaklık

II. Tuz Gölü’nün alanı

III. Bolu il merkezinin coğrafi koordinatları

IV. Erciyes Dağı’nın yüksekliği

Türkiye’nin	fiziki	haritasında,	yukarıda-
kilerden	hangilerinin	belirlenmesi	için	
ölçek	gereklidir?

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

 D) II ve IV E) III ve IV 

2011 – YGS

14. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle kar-
şılıklı etkileşim içindedir.

Aşağıdaki	durumlardan	hangisinin	be-
şerî	faaliyetler	üzerindeki	olumsuz	etki-
si	diğerlerinden	daha	fazladır?

A) İtalya’da Etna Yanardağı çevresinde 
toprakların geçirimli olması sonucu ta-
rımsal ürün çeşitliliğinin azalmasının

B) Şiddetli lodos nedeniyle Çanakkale Bo-
ğazı’nda deniz ulaşımının aksamasının

C) İzlanda’da meydana gelen volkanik pat-
lamalar sonucu kül ve toz bulutlarının 
hava trafiğini etkilemesinin

D) Konya Havzası’nda obrukların oluşu-
mu sonucu tarım alanlarının zarar gör-
mesinin

E) Antalya kıyılarında dalga aşındırması 
sonucu falezlerin gerilemesinin

2012 – YGS

13. UNESCO’nun 2013 yılını “Pîrî Reis’in 
Dünya Haritası’nı Anma Yılı” ilan et-
mesiyle bir grup öğrenci, bu haritanın 
sergilendiği Topkapı Sarayı Müzesi’ni 
ziyaret etmiştir. Haritayı inceleyen öğ-
rencilerle müze yetkilisi arasında aşa-
ğıdaki konuşmalar geçmiştir.

Müze yetkilisi: “Çocuklar, harita 1513 
yılında ceylan derisi üzerine çizilmiştir. 
Derinin bu 500 yıllık zamanda kuru-
masıyla haritanın boyutunda bir küçül-
me meydana gelmiştir. Eğer bu harita 
üzerinde uzunluk ölçmek isteseydik 
sizce hangi ölçek türü daha güveni-
lir olurdu?”

Burak: “Kesir ölçek en doğru sonucu 
verir.”

Ayşe: “Böyle bir durumda çizgi ölçek 
en doğru sonucu verir.”

Murat: “Çizgi ölçek de harita ile birlik-
te küçüleceğinden güvenilmez. Bu ne-
denle kesir ölçek kullanmak en doğru-
su olur.”

Burhan: “Çizgi ölçek de harita ile birlik-
te orantılı küçüleceğinden bence çizgi 
ölçek daha güvenilir olur.”

Verilen	bilgiler	dikkate	alındığında	öğ-
rencilerden	hangileri	doğru	yorum	yap-
mıştır?

A) Burak ve Murat

B) Burak ve Ayşe

C) Ayşe ve Murat

D) Murat ve Burhan

E) Ayşe ve Burhan

2013 – YGS

11. Aşağıda, bir yörenin bazı doğal ve beşerî 
özellikleri verilmiştir.

• Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır.

• Kış mevsiminde karın yerde kalma sü-
resi uzundur.

• Sıcaklık farklarının fazla olması yörenin 
enerji ihtiyacını artırmaktadır.

• Yaz sıcaklıklarına bağlı olarak tarımda 
sulamaya duyulan ihtiyaç fazladır.

Bu	özellikler	Coğrafya’nın	aşağıdaki	
hangi	alt	dalı	ile	daha	fazla	ilgilidir?

A) Hidrografya  B) Jeomorfoloji 

C) Klimatoloji  D) Biyocoğrafya

 E)  Kartografya 

2018 – TYT

8. Aşağıdaki tabloda K ve L kentlerinde, be-
lirtilen tarihlerdeki yaklaşık gündüz süre-
leri verilmiştir.

Gündüz süreleri (Saat)

Kent
23 

 Eylül
21 

 Aralık
21  

Mart
21  

Haziran

K 12 9 12 15

L 12 19 12 5

Buna	göre,	K	ve	L	kentleri	ile	ilgili	ola-
rak	aşağıdakilerden	hangisi	kesinlik-
le	doğrudur?

A) K kenti Ekvator’a daha yakındır.

B) Dönenceler arasında yer almaktadırlar.

C) Enlem dereceleri aynıdır.

D) Bulundukları yarım küre aynıdır.

E) L kenti başlangıç meridyenine daha ya-
kındır.

2010 – YGS

10. Ankara’da yaşayan İpek ile Londra’da ya-
şayan Selin, “Bugün hem Ankara’da hem 
de Londra’da Güneş’in doğuşuyla batışı 
arasındaki süre, Dünya’nın kendi ekseni 
etrafındaki dönüş süresinin yarısına eşit 
olarak yaşanacaktır.” yorumunda bulun-
muşlardır. 

Bu	durum,	aşağıdaki	günlerin	hangisin-
de	gerçekleşmiş	olabilir?

A) Türkiye’de en uzun gündüz yaşandı-
ğında

B) Güneş ışınları, Oğlak Dönencesi’ne dik 
geldiğinde

C) İlkbahar ekinoksunun yaşandığı gün-
de

D) Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi baş-
ladığında

E) Dünya’nın Güneş’e en uzak olduğu 
günde

2011 – LYS

9. Dünya üzerindeki K, L ve M noktalarıyla 
ilgili olarak şu bilgiler verilmiştir.

• K’de yıl içerisindeki gece - gündüz sü-
releri arasındaki fark diğer noktalardan 
daha azdır.

• L, Başlangıç Meridyeni’ne K’den daha 
yakındır.

• Şubat ayında yılın en sıcak günlerini 
yaşayan M noktasındaki gündüz süre-
si diğer noktalardan daha uzundur.

Buna	göre,	K,	L	ve	M	noktalarıyla	ilgi-
li	aşağıdaki	yargılardan	hangisi	kesin-
likle	doğrudur?

A) M; kesinlikle K’nin kuzeyinde, L’nin gü-
neyinde yer almaktadır.

B) M; K’nin güneyinde, L’nin kuzeyinde 
yer almaktadır.

C) K, L ve M noktalarının enlem derecele-
ri, Ekvator’dan Güney Kutup Dairesi’ne 
doğru aynı meridyen üzerinde K < L < 
M olacak şekilde sıralanmıştır.

D) K, L ve M noktalarının boylam derece-
leri, Başlangıç Meridyeni’nden 90 de-
rece doğu boylamına doğru aynı para-
lel üzerinde K > L > M olacak şekilde 
sıralanmıştır.

E) K, L ve M noktalarının boylam derece-
leri, 90 derece batı boylamından Baş-
langıç Meridyeni’ne doğru aynı paralel 
üzerinde K < L < M olacak şekilde sı-
ralanmıştır.

2013 – LYS
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1. +8. saat dilimini kullanan Çin’in Şanghay 
kentinde bulunan bir grup turist 2017 yı-
lına burada girmiştir. Ziyaret sonrasında 
grubun uçağı 01.01.2017 tarihinde saat 
02.30’da kalkarak -8. saat dilimini kulla-
nan ABD’nin San Francisco kentine 11 
saatlik uçuşun ardından inmiştir.

Buna	göre,	uçağın	indiği	anda	San	Fran-
cisco’da	geçerli	olan	tarih	ve	saat	aşa-
ğıdakilerin	hangisinde	doğru	olarak	ve-
rilmiştir?

A) 01.01.2017, Saat 13.30

B) 31.12.2016, Saat 10.30

C) 01.01.2017, Saat 21.30

D) 31.12.2016, Saat 13.30

E) 31.12.2016, Saat 21.30

2017 – YGS

6. Aşağıdaki şekillerde, farklı boylamlar ara-
sında kalan yerlerin hepsinde K ve L nok-
taları arasındaki uzaklık 444 km’dir.

15°

K L

19°

444 km

I

22°

K L

30°

444 km

II

0°

K L

14°

444 km

III

0°

K L

10°

444 km

IV

Bu	yerlerin	Ekvator’a	en	uzak	olandan	
en	yakın	olana	doğru	sıralanışı,	aşağı-
dakilerdin	hangisinde	verilmiştir?

A) I - II - IV - III

B) I - III - II - IV

C) II - III - IV - I

D) III - IV - II - I

E) IV - III - II - I

2014 – LYS

5. İnsanlar, binlerce yıldır doğa ile uyum içe-
risinde yaşamaya devam etmiş ve bu sü-
reçte doğanın özelliklerini keşfederek ya-
şamı kolaylaştırmaya çalışmıştır. Ancak 
zamanla insan - doğa etkileşiminde insan 
daha baskın bir duruma geçmiştir.

Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi,	par-
çada	belirtilen	duruma	örnek	gösteri-
lemez?

A) Sulak alanların kurutularak tarım yapıl-
ması ve üretim artışı

B) Su kaynaklarına yakın alanların yerleş-
me yeri olarak seçilmesi

C) Barajlar yapılarak sel ve taşkınlardan 
korunma, enerji üretimi

D) Kutuplara yakın alanlardaki yer altı kay-
naklarının çıkarılması ve işlenmesi

E) Fay hatlarının bulunduğu alanlarda dep-
reme dayanıklı yapıların inşa edilmesi

2014 – YGS

3. 
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Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya 
haritası verilmiştir.

Bu	haritaya	bakılarak	aşağıdakilerden	
hangisine	ulaşılamaz?

A) En yüksek eş yükselti eğrisi değerinin 
2150 metre olduğuna

B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesap-
lanabileceğine

C) Göl yüzeyinin 2100 metrenin altında ol-
duğuna

D) Kraterin en yüksek noktası ile göl yüze-
yi arasında 50 metreden fazla yükselti 
farkı olduğuna

E) Göl tabanının 2050 metrenin altında ol-
duğuna

2012 – LYS

2. 171° Batı Meridyeni üzerinde bulunan Sa-
moa Bağımsız Devleti’nin başkenti Apia, 
ülke meclisinin aldığı kararla;

• 149° Doğu Meridyeni üzerinde bulunan 
Avustralya’nın başkenti Kanberra’nın 21 
saat 20 dakika gerisindeyken 2 saat 40 
dakika ilerisine geçmiştir.

• Yeni yıla en son giren başkent iken 
2012’ye ilk giren başkent olmuştur.

Bu	bilgilere	göre,	Samoa	Bağımsız	Dev-
leti	aşağıdaki	kararlardan	hangisiyle	yu-
karıdaki	her	iki	durumu	aynı	anda	ger-
çekleştirmiştir?

A) Tarih değiştirme çizgisi olarak Greenwi-
ch’i kabul etme

B) 31 Aralık tarihini Samoa için 21 saat 20 
dakika olarak kabul etme

C) Tarih değiştirme çizgisini ülkenin doğu-
suna kaydırma

D) Ülkenin batısındaki başka bir kenti baş-
kent olarak kabul etme

E) 28 gün olan şubat aylarını 29 güne çı-
karma 

2012 – YGS

4. Türkiye’de, enerji tasarrufu sağlamak ama-
cıyla yaz ve kış saati uygulanmaktadır. Bu 
uygulama kapsamında yılın yaklaşık beş 
aylık döneminde 30° Doğu meridyeninin, 
diğer dönemde ise 45° Doğu meridyeni-
nin yerel saati ulusal saat olarak kullanıl-
maktadır.

Buna	göre,	45°	Doğu	meridyeninin	ye-
rel	saatinin	ulusal	saat	olarak	kullanıl-
dığı	dönemde,	Türkiye’	de,	aşağıdaki-
lerden	hangisi	yaşanmaz?

A) Gündüz - gece süresinin eşit olduğu 
gün

B) Güneş ışınlarının dike en yakın açıyla 
geldiği gün

C) En sıcak ay

D) Öğle vakti en uzun gölge boyu

E) En uzun gündüz

2011 – YGS


