
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

İSTİKLAL MARŞI
Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Mehmet Akif Ersoy
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DOĞA VE İNSAN TEST 1TYT
1)	 Doğal	unsurlardan	olan	iklim,	bir	çok	etkinlik	üze-

rinde	etkilidir.

 Buna göre, Türkiye'de iklim çeşitliliğinin fazla 

olmasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde 

etkili olduğu söylenemez?

	 A)	 Tarımsal	ürünlerin	çeşitli	olması

	 B)	 Ormanların	 bölgelere	 farklı	 oranlarda	 dağıl-

ması

	 C)	 Turizm	olanaklarının	çeşitli	olması

	 D)	 Mera	 hayvancılığı	 yöntemiyle	 farklı	 hayvan	

türlerinin	yetiştirilmesi

	 E)	 Yeraltı	kaynakları	bakımından	çeşitliliğin	fazla	

olması

2)	 Doğaya	yapılan	müdahaleler	günümüzde	insan	ve	

diğer	canlı	hayatını	 tehdit	eder	duruma	gelmiştir.	

Doğadaki	bu	tehlikeler	büyük	boyutlara	ulaştığın-

da	doğanın	kendi	kendini	yenileyerek	eski	haline	

dönmesi	de	gittikçe	de	güçleşmektedir.

 Aşağıdakilerden hangisi doğayı tehdit eden 

olaylardan biri değildir?

	 A)	 Orman	yangınları

	 B)	 Tarım	topraklarında	aşırı	ilaçlama

	 C)	 Çarpık	kentleşme

	 D)	 Doğal	kaynakların	bilinçsiz	kullanılması

	 E)	 Atık	suların	arıtılması

3) Aşağıdakilerden hangisi doğul unsurların in-

san etkinliklerine etkisine örnek değildir?

 

	 A)	 Deniz	kıyılarında	balıkçılığın	gelişmesi

	 B)	 Yazları	 kurak	geçen	yerlerde	üzüm	yetiştiril-

mesi

	 C)	 Bitki	örtüsü	çayır	olan	yerlerde	büyükbaş	hay-

vancılık	yapılması

	 D)	 Sanayinin	geliştiği	yerlerde	nüfus	yoğunluğu-

nun	fazla	olması

	 E)	 Engebeli	ve	kış	mevsimi	soğuk	geçen	yerler-

de	kayak	turizminin	gelişmesi

4)	 İklimin	insan	etkinlikleri	üzerinde	çok	önemli	etki-

leri	vardır.

 Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklim etkili 

olmuştur?

	 A)	 Karadeniz	 kıyılarında	 bitki	 örtüsünün	 orman	

olması

	 B)	 Çukurova'daki	toprakların	verimli	olması

	 C)	 Elazığ	 çevresinde	 maden	 yataklarının	 fazla	

olması	

	 D)	 Hakkari	 ve	 çevresinde	 tarım	 alanlarının	 az	

olması

	 E)	 Akdeniz	kıyılarıyla	iç	kesimler	arasındaki	ula-

şımın	geçitlerden	sağlanması

5)	 Oluşumunda	 hiçbir	 insan	 müdahalesi	 olmayan	

varlıklara	doğal	unsur	denir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal un-

surdur?

	 A)	 Mısır'daki	piramitler

	 B)	 İstanbul'daki	köprüler

	 C)	 Doğu	Anadolu'daki	çayırlar

	 D)	 Karadeniz'deki	barajlar

	 E)	 Almanya'daki	fabrikalar

6) Göller
Madenler

?

Ormanlar

?
Bitkiler

?

Akarsular

?

Doğal
Unsurlar

 Yukarıdaki şemada "?" olan yerlere aşağıda-

kilerden hangisi getirilemez?

	 A)	Ovalar	 B)	Dağlar	 C)	Bahçeler	

	 	 	 D)	Platolar	 E)	Denizler
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DOĞA VE İNSAN

7)	 Konya'nın	 kırsal	 kesimlerinde	 yaşayan	 insanlar	

yapı	 malzemesi	 olarak	 kerpiç	 kullanırken,	

Rize'dekiler	ahşap	malzeme	kullanır.

 Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle daha 

fazla ilgilidir?

	 A)	 İklim	koşullarının	farklılığıyla

	 B)	 Ekonomik	koşulların	farklılığıyla

	 C)	 Yer	altı	kaynaklarının	farklı	olmasıyla

	 D)	 Yer	şekillerinin	farklılık	göstermesiyle

	 E)	 Kalkınma	seviyelerinin	farklı	olmasıyla

8)	 Türkiye,	ortalama	yükseltisi	 fazla	ve	yer	şekilleri	

genel	olarak	engebeli	olan	bir	ülkedir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu duru-

mun sonuçlarından değildir?

	 A)	 Tarım	alanlarının	dar	olması

	 B)	 Makineli	tarımın	bazı	bölgelerde	gelişmemesi

	 C)	 Akarsuların	 enerji	 potansiyellerinin	 fazla	 ol-

ması

	 D)	 Karasal	iklimin	etki	alanının	geniş	olması

	 E)	 Linyit,	tuz,	bor	gibi	madenler	bakımından	zen-

gin	olması

9) Aşağıdakilerden hangisi insan yaşantısında 

iklimin etkisine örnek olarak gösterilemez?

	 A)	 Çöl	bölgelerinde	nüfusun	seyrek	olması

	 B)	 Kutuplara	 yakın	 yerlerde	 yaşayan	 insanların	

kalın	giysi	giymeleri

 C)	 Batı	Avrupa	ülkelerinde	nüfusun	yoğun	olması

	 D)	 Yağışlı	iklim	bölgelerine	evlerin	ahşaptan	ya-

pılması

	 E)	 Kurak	bölgelerde	deve	yetiştirilmesi

10) –	 İzmir	 -	 Denizli	 arasında	 yapılacak	 karayolu-

nun	 km	 maliyeti,	 Rize	 -	 Erzurum	 arasında	

yapılacak	 karayolunun	 km	 maliyetinden	 dü-

şüktür.

 –	 Türkiye'de	 hidroelektirik	 enerji	 potansiyelinin	

en	fazla	olduğu	yer	Doğu	Anadolu	en	az	oldu-

ğu	yer	Marmara	Denizi	çevresidir.

 Yukarıda verilen özelliklerin ortaya çıkmasın-

da rol oynayan doğal unsur aşağıdakilerden 

hangisidir?

	 A)	İklim	 B)	Bitki	örtüsü	 C)	Yüzey	şekilleri	

	 	 	 D)	Yağış	rejimi	 E)	Sıcaklık

11) Bir bölgede tarımda makine kullanımının zor, 

yol yapım giderlerinin fazla olması aşağıdaki-

lerden hangisinin sonucudur?

	 A)	 Karasal	iklim	özelliklerinin	görülmesinin

	 B)	 Nüfus	yoğunluğunun	fazla	olmasının

	 C)	 Yer	şekillerinin	engebeli	olmasının

	 D)	 Doğal	bitki	örtüsünün	cılız	olmasının

	 E)	 Akarsuların	rejimlerinin	düzenli	olmasının

12) İnsan	eli	değmeden	oluşan	 tüm	canlı	ve	cansız	

varlıklara	doğal	unsur	denir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğal 
unsurdur?

	 A)	Kağıt	 	 B)	Kayaç		 C)	Cam

	 	 	 D)	Tünel		 E)	Kumaş

13) Aşağıdakilerden hangisi biyosferi oluşturan 

doğal unsurlardandır?

 A) Tortul	taşlar B) Bitkiler C) Rüzgar 

   D) Sıcaklık E) Akarsu
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DOĞA VE İNSAN TEST 2TYT
1) ●	 Süveyş	 Kanalı'nın	 yapılarak	 Kızıldeniz'le	

Akdeniz'in	birleştirilmesi

 ●	 Atatürk	Barajı	yapılarak	büyük	bir	baraj	gölü-
nün	oluşturulması

 ●	 İstanbul	 Boğazı'nın	 Asya	 ve	Avrupa	 yakası-
nın	köprülerle	birleştirilmesi

 ●	 Kongo	Havzası'ndaki	 ormanların	 önemli	 	 bir	
bölümünün	yok	edilmesi

 Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisine 
örnektir?

 A)	 Doğal	 unsurların	 birbirleriyle	 ilişki	 içinde	 ol-
duklarına

	 B)	 Su	kaynaklarının	giderek	artırıldığına

	 C)	 Beşeri	unsurların	doğal	çevreyi	etkilediğine

	 D)	 Doğal	 çevrenin	 insan	 etkinlikleri	 üzerindeki	
etkisine

	 E)	 Biyolojik	çeşitliliğin	koruma	altına	alındığına

2) Yeryüzünü	oluşturan	dört	 temel	ortam	atmosfer,	
hidrosfer,	litosfer	ve	biyosferdir.

 Bu doğal ortamlarla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır?

	 A)	 Atmosfer	 güneşten	 gelen	 zararlı	 ışınları	 sü-
zer.

	 B)	 Deniz,	okyanus,	akarsu	ve	yeraltı	suları	hid-
rosferi	oluşturur.

	 C)	 Atmosfer	yeryüzünün	aşırı	 ısınıp	veya	soğu-
masını	engeller.

	 D)	 Yeryüzünü	oluşturan	canlı	 tüm	öğeler	biyos-
ferin	içinde	yer	alır.

	 E)	 Yeryüzünde,	litosfer	hidrosferden	daha	geniş	
alan	kaplar.

3) Çevrede	bulunan	ve	oluşumunda	insan	etkisinin	
bulunmadığı	her	şey	doğal	unsur	denir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal un-
surlardan biridir?

	 A)	 Antalya	Mağaraları

	 B)	 Diyarbakır	Surları

	 C)	 Aspendos	Tiyatrosu

	 D)	 Truva	antik	kenti

	 E)	 Avrasya	Tüneli

4) İnsanoğlu	doğal	çevreden	etkilendiği	kadar	doğal	

çevreyi	de	etkiler.	İnsanoğlu	doğaya	egemen	ol-

maya	 çalıştıkça	 doğanın	 dengesini	 bozmaya	

başlamış	ve	çevre	sorunları	ortaya	çıkmıştır.

 Sanayinin geliştiği yerlerde ve yeterli önlem-

lerin alınmadığı alanlarda çevre kirliliği arttığı-

na göre aşağıdaki illerin hangisinde çevre 

kirliliği daha fazladır?

	 A)	Kocaeli	 B)	Van	 C)	Afyon	

	 	 	 D)	Trabzon	 E)	Kırşehir

5) Doğal	unsurlar	ekonomik	ve	kültürel	açıdan	insan	

faaliyetlerini	etkiler.

 Buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangi-

sinde balıkçılık faaliyeti daha çok gelişmiştir?

	 A)	Norveç	 B)	İsviçre	 C)	Türkiye	

	 	 	 D)	İspanya	 E)	Kazakistan

6) Aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden han-

gisinde doğal koşulların etkisi en azdır?

	 A)	 Mera	hayvancılığının	yapılması

	 B)	 Kıyı	turizminin	yapılması

	 C)	 Tarımsal	üretimin	yıllara	göre	değişmesi

	 D)	 Sanayi	ve	teknolojinin	gelişmesi

	 E)	 Kayak	turizminin	gelişmesi
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7)	 I.	 Grönland

	 II.	 Fransa

	 III.	 Alaska

	 IV.	İngiltere

 Yukarıda verilen yerlerin hangisinde sıcaklı-

ğın yılın büyük bir bölümünde 0°C'nin altında 

olmasından dolayı balıkçılık temel geçim kay-

nağını oluşturur?

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

	 	 	 D)	II	ve	III	 E)	II	ve	IV

8) Sanayi	Devrimi'nden	sonra	artan	insan	etkinlikle-

ri	 ve	 hızlı	 nüfus	 artışıyla	 atmosferin	 kirlenmesi	

hızlanmıştır.

 Buna göre ülkemizde yaşanan endüstrileşme 

faaliyetleri aşağıdakilerden hangisine neden 

olmamıştır?

 A)	 Sanayi	 atıklarının	 toprak	 kirliliğini	 hızlandır-

masına

	 B)	 Endüstri	bölgesinde	oluşan	hava	kirliliğine

	 C)	 Akarsuların	sıvı	atıklarla	kirlenmesine

	 D)	 Nüfus	miktarının	artması	sonucu	çarpık	kent-

leşmenin	yaşanmasına

	 E)	 Meraların	 aşarı	 otlatılması	 sonucu	 otlakların	

verimsizleşmesine

9) I.	 göllerin	kurutulması

	 II.	 sanayi	atıklarının	denize	boşaltılması

		 III.	 fosil	yakıtların	kullanımının	artması

		 IV.	taş	ocakları	 işletilerek	yüzey	görünüşününün	

değiştirilmesi

 Yukarıdakilerden hangisi insanların su küreye 

etkilerine örnek gösterilemez?

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

	 	 	 D)	II	ve	III	 E)	III	ve	IV

10) Aşağıdakilerden hangisi, çevre kirliliğini azal-

tacak uygulamalardan biridir?

	 A)	 Kanalizasyonların	bitiş	noktalarına	arıtma	te-

sisleri	kurmak

	 B)	 Orman	ve	meraları	yerleşim	alanı	haline	getir-

mek

	 C)	 Siyanürle	 altın	 arama	 ve	 çıkarımını	 yaygın-

laştırmak

	 D)	 Enerji	 üretiminde	 kömür	 kullanımını	 yaygın-

laştırmak

	 E)	 Yerleşim	 alanlarını	 akarsu	 kenarlarına	 kur-

mak

11) Doğal	unsurların	birinde	oluşacak	değişme	diğer	

doğal	unsurları	ve	insan	etkinliklerini	etkileyebilir.

 Buna göre, kurak geçen bir yıl içinde aşağıda-

kilerden hangisinde bir azalma olması bekle-

nemez?

	 A)	 Yüzey	suları	potansiyelinde

	 B)	 Tarımsal	üretim	miktarında

	 C)	 Meralardaki	ot	miktarında

	 D)	 Tarım	alanlarının	oranında

	 E)	 Yeraltı	su	seviyesinde

12) İnsanlar	doğal	unsurlardan	birçok	yönde	yararla-

nır.

 Aşağıdakilerden hangisi, ormanların faydala-

rından biri değildir?

	 A)	 Kereste	 yapımında	 hammadde	 olarak	 kulla-

nılması

	 B)	 Yüzey	sularını	yavaşlatarak	sel	ve	erozyonu	

azaltması

	 C)	 Atmosferdeki	 karbondioksiti	 emerek	 oksijen	

üretmesi

	 D)	 Erozyon	ve	çığ	gibi	doğal	afetleri	azaltması

	 E)	 Rüzgar	oluşumunu	sağlayarak	havayı	temiz-

lemesi
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COĞRAFYA VE BÖLÜMLERİ TEST 3TYT
1) Fiziki coğrafya Dünya'nın doğal özelliklerini ince-

ler. Buna göre, bir ülkenin;

 I. Yerşekilleri

 II. Gelişmişlik düzeyi

 III. Doğal bitki örtüsü

 IV. Nüfus yoğunluğu

 V. Tarımı yapılan ürünler
 gibi özelliklerinden hangileri fiziki coğrafya-

nın inceleme alanına girer?

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

   D) III ve IV E) IV ve V

2) Aşağıdakilerin hangisinde coğrafyanın dağı-

lış ilkesi kullanılmıştır?

 A) Yağışın fazla olması bitki örtüsüna gürleştirir.

 B) Atmosfer yerden yansıyan ışınlarla ısındığın-

dan yükseldikçe sıcaklık ortalamaları düşer.

 C) Fay hatlarının olduğu yerlerde yerleşme az 

olmalıdır.

 D) Eğimin fazla olması heyelan riskini artırır.

 E) Tropikal ormanlar 0°-10° enlemleri arasında 

görülür.

3) Biyosfer; atmosfer, litosfer, ve hidrosferde yer 

alır. Biyosferi inceleyen coğrafya alt dalına biyo-

coğrafya denir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyocoğ-

rafyanın canlıları araştırdığı alanlarından bir 

olamaz?

 A) Dağların yamaçları

 B) Akarsu kaynakları

 C) Okyanus dipleri

 D) Bataklık alanları

 E) Yer kabuğunun altındaki magma

4) Lifsofer yerkabuğunu oluşturan taşküredir.

 Coğrafya bilimi, litosferi incelerken aşağıdaki-

lerden hangisinin verilerinden yararlanır?

 A) Astronomi  B) Jeoloji 

 C) Meteorolji   D) Botanik 

           E) Nüfus Bilimi

5) Coğrafya bilimi, konularını araştırırken belirli ilke-

lere göre hareket eder. Bu ilkelerden en önemlisi 

"dağılış ilkesi"dir.

 Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi da-

ğılış ilkesine örnek olarak verilebilir?

 A) Akdeniz Bölgesi'nde yazlar sıcak ve kurak 

geçer

 B) Ekvatoral bölgede yerleşmeler yüksek kesim-

lerde yoğunlaşmıştır.

 C) Muson iklimi Güneydoğu Asya'da etkilidir.

 D) Kuzey Afrika'da günlük sıcaklık farkı yüksek-

tir.

 E) Batı Avrupa yıl boyunca yağış alır.

6) Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın 

alt dallarından bir değildir?

 A) Yerleşme coğrafyası

 B) Tarım coğrafyası

 C) Biyocoğrafya

 D) Ulaşım coğrafyası

 E) Turizm coğrafyası

7) Coğrafya, atmosferde meydana gelen iklim ve 

hava durumunu incelerken ....................'den ya-

rarlanmaktadır.

 Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşa-

ğıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 A) Jeoloji B) Botanik C) Meteoroloji 

   D) Hidroloji E) Pedoloji
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8) (I) Haliç dış kuvvetlerin oluşturduğu bir yüzey 

şeklidir. (II) Oluşumuna yol açan etken deniz su-

larının kabarıp çekilmesi, yani gel gittir. (III) 

Halice en fazla İskandinavya kıyıları ve Kuzeybatı 

Avrupa kıyalarında rastlanır. (IV) Türkiye'de haliç 

yoktur. (V) Bu yüzey şeklinin görüldüğü yerlerde 

deniz karaların içine doğru sokulmuştur.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-

lerinde coğrafyanın neden – sonuç ilkesi 

kullanılmıştır?

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

9)  Coğrafya Öğretmeni Selçuk Bey, sınıfı üç gruba 
ayırmış ve onlardan yaşadıkları bölgenin bazı 
özelliklerini araştırarak birer rapor hazırlamalarını 
istemiştir.

 Selçuk Bey, ödev konusu olarak,

 I. gruba, bölgenin kırsal kesimindeki yerleşme 
tiplerini,

 II. gruba, bölgenin dağ ve ovalarını,

 III. gruba, bölgenin iklim özelliklerini vermiştir.

 Grupların çalışma konusu, coğrafyanın alt 
dallarından hangisinin inceleme alanına gi-
rer?

  I. Grup    II. Grup    III. Grup        

A) Klimatoloji Beşeri

Coğrafya

Jeomorfoloji

B) Jeomorfoloji Klimatoloji Beşeri

Coğrafya

C) Beşeri

Coğrafya

Jeomorfoloji Klimatoloji

D) Klimatoloji Jeomorfoloji Beşeri

Coğrafya

E) Beşeri

Coğrafya

Klimatoloji Jeomorfoloji

10) Üretim faaliyetlerinin çevre koşullarına uygun 

olup olmadığını coğrafyanın hangi alt bilim 

dalı inceler?

 A) Nüfus Coğrafyası  B) Kartografya

 C) Ekonomik Coğrafya  D) Klimatoloji

          E) Hidrografya

11) Beşeri coğrafya insanı, insanların dağılışını ve 

etkinliklerini inceler.
 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi beşeri 

coğrafyanın alt dallarından biri olamaz?

 A) Turizm coğrafyası

 B) Matematik coğrafya

 C) Nüfus coğrafyası

 D) Sanayi coğrafyası

 E) Ulaşım coğrafyası

12) Aşağıdakilerden hangisi, fiziki coğrafyanın 

inceleme alanlarından biri değildir?

 

 A) Farklı iklim türleri

 B) Yer şekillerinin oluşumu

 C) Depremin yoğun olduğu alanlar

 D) Sanayinin yoğunlaştığı yerler

 E) Toprak türleri

13) Türkiye'nin beşerî ve ekonomik coğrafya hari-

tasında yapılacak incelemlerde;

 I. tarım coğrafyası,

 II. jeomorfoloji,

 III. ulaşım coğrafyası,

 IV. bitki coğrafyası

 gibi coğrafyanın alt dallarının hangilerinden 

yararlanılmaz?

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

   D) II ve IV E) III ve IV

14) Aşağıdakilerden hangisi doğal sistemlere yar-

dımcı olan bilimler arasında yer almaz?

 A) Botanik B) Sosyoloji C) Jeoloji 

   D) Meteoroloji E) Astronomi
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1) Göller, karalar üzerinde çeşitli nedenlerle çanak-

laşmış alanlarda biriken su kütleleridir (I). Göller, 

yeraltı ve yer üstü sularıyla beslenmektedir (II). 

Beslenme kaynağı güçlü olan göller, fazla suları-

nı bir gideğen yardımıyla denizlere boşaltır (III). 

Doğal göller oluşumuna göre; tektonik, karstik, 

buzul, volkanik ve set gölleri olarak sınıflandırılır 

(IV). Dünya’daki en büyük tektonik göller Aral, 

Hazar, Baykal, Issık, Lut ve Afrika kıtasının doğu-

sundaki bazı göllerdir (V).

 Yukarıdaki paragrafın hangi cümlesi coğraf-

yanın dağılış ilkesine örnek olarak gösterile-

bilir?

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

2) 

 Yukarıdaki haritada Dünya üzerine çöl ikiliminin 

görüldüğü yerler taranmıştır.

 Bu harita çizilirken coğrafyanın kullandığı 

aşağıdaki unsurların hangisinden yararlanıl-

mıştır?

 A) Dağılış ilkesi  

 B) Nedensellik ilkesi

 C) Sebep - sonuç ilkesi

 D) Etkileşim ilişkisi

 E) İstatistiki veriler

3) Yerleşme, nüfus, tarım, hayvancılık, turizm, 

sanayi... gibi etkinlikler coğrafyanın hangi 

bölümünün inceleme alanında yer alır?

 A) Beşeri coğrafya B) Hidrografya

 C) Biyocoğrafya D) Matematik Coğrafya

           E) Kartografya

4) – Atmosfer olaylarını anlık olarak inceleyerek 

hava tahminlerinde bulunur.

 – Su kaynaklarının kimyasal, fiziksel ve ekono-

mik özelliklerin inceler.

 – Hayvan toplulukları, yetişme ortamları ve 

Dünyadaki dağılışlarını inceler.

 – Yerin yapısı, bileşimi ve kimyasal özelliklerini 

inceler.

 Yukarıda coğrafyaya yardımcı olan bazı bilim 

dalları ile ilgili bilgiler verilmiştir.

 Aşağıdaki seçeneklerle verilen bilgiler eşleş-

tirildiğinde seçeneklerden hangisi dışarıda 

kalır?

 A) Meteoroloji B) Hidroloji C) Astronomi 

   D) Zooloji E) Jeoloji

5) Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın konuları 

içinde yer almaz?

 A) Su kaynaklarının dağılışı

 B) İnsanların refleks hareketleri

 C) Kayaç türleri

 D) Atmosfer ve katmanları

 E) Doğanın insan etkinliklerine etkisi

6) 

 Zeytin keçiboynuzu, zakkum gibi bitkilerin 

dünya üzerinde dağılışlarını gösteren harita 

çizilirken coğrafyanın hangi alt dalından ya-

rarlandığı söylenebilir?

 A) Biyocoğrafya B) Matematik coğrafya

 C) Jeomorfoloji  D) Hidrografya

           E) Kartografya
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7) Coğrafya; doğayı, doğa olaylarını ve doğa olayla-

rı ile insan arasındaki etkileşimi, neden - sonuç 

ilişkisi içinde dağılışını inceleyen bilim dalıdır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi coğrafya-

nın araştırdığı konulardan biri değildir? 

 A) Bataklık alanlar

 B) Arazi yapısı ve şekli

 C) Nufus ve yerleşmeler

 D) Sanayi bölgeleri

 E) Savaşlar

8) Canlıların doğal yaşam alanı olan habitatlar, do-

ğal ortamın en önemli unsurlarıdır.

 Buna göre,

 I. Klimatoloji

 II. Jeomorfoloji

 III. Hidrografya

 IV. Biyocoğrafya

 gibi bölümlerden hangisinin inceleme alanın-

da habitatlar yer alır?

 A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II 

   D) II ve IV E) III ve IV

9) Coğrafya Öğretmeni Semra Hanım'ın perfor-

mans ödevi olarak verdiği ödevler ve gruplandır-

maları aşağıdaki gibidir.

 Okyanus Grubu: Yerin iç yapısı ve katmanları

 Deniz Grubu: Depremin en çok meydana geldiği 

yerler

 Akarsu Grubu: Kıvrım dağlarının oluşumu

 Gruplar, ödevlerini yapabilmek için Coğrafyanın 

yararlandığı aşağıdaki bilimlerin hangisinden 

faydalanmalıdır?

 A) Zooloji  B) Botanik

 C) Meteoroloji  D) Jeoloji

           E) Hidroloji

10) Meteorolojiden yararlanan fizikî coğrafya dalı 

aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Litoloji B) Hidrografya 

 C) Jeomorfoloji D) Klimatoloji

    E) Jeofizik

11) Doğal sistemlerden olan jeomorfoloji aşağı-

daki bilim dallarından hangisinden daha fazla 

faydalanır?

 A) Botanik B) Astronomi C) Jeoloji 

   D) Biyoloji E) Meteoroloji

12) Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın incele-

diği olaylardan birisi değildir?

 A) Yeryüzünde bitki örtüsünün dağılışı

 B) Volkanizmanın etkili olduğu yerler

 C) Bir ülkede canlıların dağılışı

 D) Odunsu bitkilerin anatomisi

 E) Mevsimlik göçlerin nedenleri

13) Hava ve iklim olayları, coğrafyanın hangi alt 

dalının konusudur?

 

 A) Klimatoloji

 B) Jeomorfoloji

 C) Biyocoğrafya

 D) Hidrografa

 E) Matematik Coğrafya

14) Coğrafyanın dalları birbiriyle sürekli etkileşim 

içindedir. 

 İklim aşağıdaki beşeri coğrafya unsurlarından 

hangisi en fazla etkilemektedir?

 

 A) Tarım  B) Sanayi

 C) Madencilik  D) Yerleşme tipleri

           E) Ticaret
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COĞRAFİ KONUM TEST 5TYT
1) K

LK

M

45°
0°40°

G

10°

• 0°

••

 21 Mart'ta fle kil de be lir ti len M nok ta s›n da ci

sim le rin göl ge si öğle vak ti en k› sa ol duğu 

an da K ve L kent le rin de Gü nefl’in ufuk düz le

min de ki ko nu mu aflağ›da ki ler den han gi si gi bi 

ol ma l› d›r?

 

•

•
K

L

A)

• •K
LB) •

•
K

L

C)

•
•K L

D)

•K
L

E)

•

Batı Doğu Batı Doğu

Batı Doğu Batı Doğu

Batı Doğu

2) 60° Doğu me rid ye ni ile 45° Ku zey en le min den 

yo la ç› kan bir ki fli nin ku zey do ğu yö nü ne gi de

bil me si için afla ğ› da ko or di nat la r› ve ri len yer

ler den han gi si ne doğ ru ha re ket et me si ge re

kir?

	 A)	 100°	Doğu	-	65°	Ku	zey

	 B)	 85°	Doğu	-	10°	Gü	ney

	 C)	 15°	Ba	t›	-	45°	Ku	zey

	 D)	 40°	Ba	t›	-	70°	Ku	zey

	 E)	 125°	Ba	t›	-	40°	Gü	ney

3) Afla ğ› da coğ ra fi ko or di nat la r› ve ri len böl ge

ler den han gi si nin izdüflüm yü zöl çü mü da ha 

kü çük tür?

 

A) 5° 15°

40°

30°

B) 5° 0°

50°

40°

C) 40° 30°

5°

5°

D) 40° 50°

70°

60°

E) 20° 30°

10°

0°

5°

0°

4) “‹ki	 yer	 ara	s›n	da	ki	 her	han	gi	 bir	 fark	l›	l›k,	 en	lem	

ve	ya	 boy	lam	 far	k›n	dan	 kay	nak	la	n›	yor	sa	 bu	 du-

rum	 ma	te	ma	tik	 ko	nu	mun	 so	nu	cu	dur.	 Yük	sel	ti,	

yer	flek	li,	de	niz	den	uzak	l›k	vb.	far	k›n	dan	kay	nak-

la	n›	yor	sa	özel	ko	nu	mun	so	nu	cu	dur.”
 Bu na gö re, afla ğ› da ki ler den han gi si ma te ma

tik ko nu mun so nu cu dur?

	 A)	 Doğu	 Ana	do	lu’nun	 k›fl	la	r›	 en	 so	ğuk	 ge	çen	

böl	ge	ol	ma	s›

	 B)	 Kay	se	ri’de	 k›fl	la	r›n	 soğuk;	 ‹z	mir’de	 ›l›k	 geç-

me	si

	 C)	 Ada	na’n›n	 Di	yar	ba	k›r’dan	 da	ha	 faz	la	 ya	ğ›fl	

al	ma	s›

	 D)	 Kah	ra	man	ma	rafl’ta	 Gü	nefl’in	 An	ka	ra’dan	 er-

ken	doğ	ma	s›

	 E)	 Mar	ma	ra	kıyılarında	ula	fl›	m›n	Ka	ra	de	niz	kıyı-

larından	da	ha	ko	lay	ya	p›l	ma	s›
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5) 25°

10°

0°

36°
22°

23°10°

Ekvator

32°

•

35°

12°
21°

A

B

C

D

E
••

•
•

 Yu ka r› da ki fle kil de coğ ra fi ko or di nat la r› ve ri
len nok ta lar la il gi li aflağ› da ki bil gi ler den han
gi si doğru dur?

	 A)	 A	nok	ta	s›n	da	Gü	nefl	C	nok	ta	s›n	dan	ön	ce	do-
ğar.

	 B)	 C	ile	D	nok	ta	la	r›	n›n	ye	rel	sa	at	le	ri	ay	n›	d›r.
	 C)	 A	 nok	ta	s›	n›n	 ye	rel	 sa	ati	 E	 nok	ta	s›	n›n	 ye	rel	

sa	atin	den	3	sa	at	ile	ri	dir.
	 D)	 B	 nok	ta	s›	n›n	 ye	rel	 sa	ati	 D	 nok	ta	s›	n›n	 ye	rel	

sa	atin	den	3	sa	at	ge	ri	dir.
	 E)	 C	nok	ta	s›	n›n	ye	rel	sa	ati	bafl	lan	g›ç	me	rid	ye	ni	

üze	rin	de	ki	bir	ye	rin	ye	rel	sa	atin	den	1	sa	at	32	
da	ki	ka	ge	ri	dir.

6) Aflağ› da ki ler den han gi si özel (göreceli) ko nu

mun so nuç la r›n dan değil dir?

	 A)	 Ri	ze’nin	Art	vin’den	da	ha	faz	la	yağ›fl	al	ma	s›
	 B)	 Mer	sin’in	 y›l	l›k	 s›	cak	l›k	 or	ta	la	ma	s›	n›n	 Si-

nop’tan	yük	sek	ol	ma	s›
	 C)	 ‹z	mir’de	nem	li	li	ğin	Uflak’tan	faz	la	ol	ma	s›
	 D)	 Kay	se	ri’nin	 ocak	 ay›	 s›	cak	l›k	 or	ta	la	ma	s›	n›n	

Trab	zon’dan	dü	flük	ol	ma	s›
	 E)	 Er	zu	rum’da	k›fl	mev	si	mi	nin	Ma	lat	ya’dan	uzun	

sür	me	si

7) Ek va tor'un gü ne yin de ki bir ye rin;
	I.	 Ek	va	tor'a	uzak	l›	ğ›	4107	ki	lo	met	re	dir.	

	II.	 Ye	rel	 sa	ati	 bafl	lan	g›ç	 me	rid	ye	ni	 üze	rin	de	ki	
bir	ye	rin	ye	rel	sa	atin	den	416	da	ki	ka	ge	ri	dir.

 Bu na gö re, bu ye rin en lem ve boy la m› aflağ›
da ki ler den han gi si dir?

 

Enlemi Boylam›

A) 37°	Kuzey 14°	Batı

B) 37°	Güney 14°	Batı

C) 37°	Güney 104°	Batı

D) 17°	Güney 124°	Batı

E) 37°	Kuzey 104°	Doğu

8) 20°

0°

20° 40° 60°
20°

10°

0°

10°

20°

1

3

2

4 5

Ekvator

 

 Yu ka r› da ki fle kil de ma te ma tik ko num la r› ve ri
len böl ge ler den han gi le ri nin izdüflüm ala n› 
bir bi ri ne eflit ve di ğer le rin den bü yük tür?

	 A)	1	ve	2	 	 B)	2	ve	3	 C)	2	ve	4

	 	 	 D)	3	ve	5	 E)	4	ve	5

9) 

Batı DoğuA

Gü nefl Tür kiye’de 
ki bir A mer ke zin de 
fle kil de ki ko num da 
iken afla ğ› da ki ler
den han gi si A mer

ke zi için ke sin bir yar g› ola maz?

	 A)	 Ye	rel	sa	ati	12.00'dir.

	 B)	 Cis	im	le	rin	 göl	ge	 bo	yu	 gün	 için	de	ki	 en	 k›	sa	
ko	num	da	d›r.

	 C)	 Ci	sim	le	rin	göl	ge	yö	nü	ku	ze	yi	gös	te	rir.

	 D)	 Gü	nefl	›fl›n	la	r›	gün	için	de	ki	en	az	tu	tul	ma	ora-
n›	ile	ula	fl›r.

	 E)	 Merkez	Türkiye’nin	iç	kesimlerinde	bu	lu	nur.

10) 

A B
Ekvator • •

 Ha	ri	ta	da	ki	 A	 ve	 B	 nok	ta	la	r›	 ara	s›n	da	 6.660	 km	
uzak	l›k	var	d›r.

 A mer ke zi 30° Ba t› boy la m›n da bu lun duğu na 
gö re B’nin boy la m› afla ğ› da ki ler den han gi si
dir?

 A)	36°	Do	ğu	 B)	15°	Do	ğu	 C)	60°	Ba	t›

	 	 	 D)	60°	Do	ğu	 E)	30°	Do	ğu
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1) 10° Doğu
K

L
30° Güney

15° Güney

0

15° Kuzey

30° Kuzey•

•
 Yu ka r› da ki fle kil de ifla ret len mifl K ve L nok ta

la r› n›n or tak özel li ği afla ğ› da ki ler den han gi si 

ola maz?

	 A)	 Dün	ya’n›n	ek	se	ni	et	ra	f›n	da	ki	dö	nüfl	h›	z›	

	 B)	 Ek	va	to	r’a	uzak	l›k	la	r›

	 C)	 Üze	rin	de	 bu	lun	duk	la	r›	 pa	ra	lel	le	rin	 çev	re	

uzun	luk	la	r›	

	 D)	 Ye	rel	sa	at	le	ri	

	 E)	 Ara	l›k	ay›n	da	Gü	nefl'in	doğufl	ve	ba	t›fl	sa	at	le	ri

2)	 Bir	 ül	ke	de	75°	Ba	t›	 boy	la	m›	n›n	 ye	rel	 sa	ati	 or	tak	

sa	at	ola	rak	kul	la	n›l	mak	ta	d›r.

 Bu ül ke nin bir mer ke zin de göl ge bo yu nun en 

k› sa ol duğu bir an da ül ke nin or tak sa ati 11.00 

ise bu mer kez aflağ› da ki boy lam lar dan han gi

si üze rin de dir?

	 A)	120°	Ba	t›	 B)	120°	Doğu	 C)	60°	Ba	t›

	 	 	 D)	30°	Do	ğu	 E)	60°	Doğu

3) Bir ül ke nin ku zeygü ney yö nün de ge nifl ol ma

s› n›n, o ül ke de aflağ› da ki ler den han gi si ne yol 

aç ma s› bek le ne mez?

 A)	 Ye	rel	sa	at	fark	la	r›	n›n	faz	la	ol	ma	s›	na

	 B)	 Bit	ki	ör	tü	sü	nün	çe	flit	li	lik	gös	ter	me	si	ne

	 C)	 Çe	flit	li	top	rak	tür	le	ri	nin	gö	rül	me	si	ne

	 D)	 Ta	r›	m›	ya	p›	lan	ürün	le	rin	çe	flit	li	ol	ma	s›	na

	 E)	 Gün	düz	 uzun	luk	la	r›	 ara	s›n	da	ki	 far	k›n	 faz	la	

ol	ma	s›	na

4) 10°

I

II

III

IV

0° 10° 20°
40°

20°

0°

20°

40° 

 Yu ka r› da coğra fi ko or di nat la r› be lir ti len böl

ge le rin iz dü flüm yü zöl çüm le ri için afla ğ› da ki 

s› ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur?

 A) I > II > III > IV        B) I < II = III > IV

 C) III < II > I = IV        D) I = IV < II = III

    E) IV < III < II > I

5) 

A

B C

D E

0° 30°15°

•

20°

0°

10°

•
••

•

 Yu ka r› da ki fle kil de ko num la r› ve ri len mer kez

ler le il gi li aflağ› da ki yar g› lar dan han gi si yan

l›fl t›r?

A)	 21	 Mart'ta	 	 Gü	nefl,	 E	 mer	ke	zin	de	 A'dan	 3	

sa	at	ön	ce	doğar.

B)	 A	ve	B	mer	kez	le	ri	nin	ye	rel	sa	at	le	ri	ay	n›	d›r.

C)	 B'nin	ye	rel	sa	ati	bafl	lan	g›ç	me	rid	ye	ni	ne	gö	re	

60	da	ki	ka	ge	ri	dir.

D)	 AB	uzak	l›	ğ›	DE	uzak	l›	ğ›	na	eflit	tir.

E)	 B	 ve	 C	 nok	ta	la	r›n	da	 Gü	nefl	 23	 Ey	lül	 gü	nü	

ay	n›	an	da	do	ğar,	ay	n›	an	da	ba	tar.

6)	 Do	ğu	 -	 ba	t›	 yö	nün	de	 ge	nifl	 yer	 tu	tan	 ül	ke	ler	de	

bir	den	faz	la	or	tak	sa	at	kul	la	n›	m›	söz		ko	nu	su	dur.

 Yu ka r› da ya p› lan aç›k la ma ya gö re; afla ğ› da ki 

ül ke le rin han gi sin de bir den faz la or tak sa at 

kul la n› m› söz  ko nu su değil dir?

	 A)	ABD	 	 B)	Rus	ya	 	 C)	Çin

	 	 	 D)	fii	li		 E)	Kanada

COĞRAFİ KONUM TEST 6TYT



18

COĞRAFİ KONUM

7) 

P R 0° Ekvator••

	 Yu	ka	r›	da	ki	fle	kil	de	gös	te	ri	len	P	nok	ta	s›n	da	ye	rel	

sa	at	13.20	iken	R’de	14.28	ol	mak	ta	d›r.

 Bu na gö re PR ara s›n da ki uzak l›k kaç ki lo met

re dir?

	 A)	2.220	 	 B)	2.867	 	 C)	1.332

	 	 	 D)	1.887	 	 E)	2.442

8) 

75°

60°

45°

30°

15°

Derece farkı

I II III IV V

Enlem farkı

Boylam farkı

Yöreler

 

 Yu ka r› da en lem ve boy lam fark la r› ve ri len 

yö re le rin han gi sin de yö re içi ye rel sa at far k› 

en faz la, Gü nefl ›fl›n la r› n›n y›l için de ki ge lifl 

aç› s› far k› en az d›r?

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

9) 

0°
20°

30°
50°

66°
0°

1
2
3

4
5

 Yu ka r› da be lir ti len mer kez ler den do ğu ya doğ

ru ha re ket eden araç lar dan han gi si 10° me rid

ye ni ne ulafl mak için da ha faz la yol al›r?

	 A)	1	 B)	2	 C)	3	 D)	4	 E)	5

10) 30° Batı 0° 30°Doğu

A B C

12.00 14.00 16.00

40° Kuzey• • •

	 Yu	ka	r›	da	 A,	 B	 ve	 C	 merkezlerinin	 ma	te	ma	tik	

ko	num	la	r›	ve	ay	n›	an	da	ki	ye	rel	sa	at	le	ri	ve	ril	mifl	tir.

 Söz ko nu su mer kez ler de, bu sa at ler de 

Gü nefl’in ufuk düz le min de ki ko nu mu afla ğ› da

ki ler den han gi si gi bi olur?

 
A) A

B

C

Batı Doğu

B)
A

B

C

Batı Doğu

C) A
B

C

Batı Doğu Batı

D)

A

B

C

Doğu

E) A

B C

Batı Doğu

 

11)	 “10°	Ba	t›,	5°	Doğu	boy	lam	la	r›	ara	s›n	da	bu	lu	nan	

bir	ül	ke	de	tek	or	tak	sa	at	kul	la	n›l	mak	ta	d›r.”

 21 Mart’ta Gü nefl bu ül ke nin or tak sa ati ile 5° 

Ba t› boy la m›n da 07.00’de doğmufl sa 5° Doğu 

boy la m›n da bu ül ke nin or tak sa atiy le kaç ta 

ba tar?

	 A)	18.20	 	 B)	17.00	 	 C)	19.40

	 	 	 D)	21.00	 	 E)	18.00
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1) 10° 20° 30° 40°

40°

30°

20°

 Yu ka r› da coğra fi ko or di nat la r› ve ri len ta ra l› 

alan la il gi li aflağ› da ki ler den han gi si söy le ne

mez?

A)	 Ku	zey	Ya	r›m	kü	re’de	dir.

B)	 Doğu	su	 ile	 ba	t›	s›	 ara	s›n	da	 120	 da	ki	ka	l›k	

za	man	far	k›	var	d›r.

C)	 Ku	zey	ba	t›	 ucu	nun	 coğ	ra	fi	 ko	or	di	nat	la	r›	 10°	

Ba	t›,	20°	Ku	zey	dir.

D)	 Bafl	lan	g›ç	Me	rid	ye	ni	'nin	doğu	sun	da	d›r.

E)	 Ku	ze	yi	ile	gü	ne	yi	ara	s›n	da	ki	kufl	uçu	mu	uzak-

l›k	2220	km’dir.

2) 

S

Ekvator•

•

•T

RP

0°

•

 Yu ka r› da ki fle kil de gös te ri len P, R, S ve T mer

kez le riy le il gi li, afla ğ› da ki ifa de ler den han gi si 

yan l›fl t›r?

	 A)	 R	mer	ke	zi	nin	ye	rel	sa	ati,	P	mer	ke	zi	nin	ye	rel	

sa	atin	den	ile	ri	dir.

	 B)	 S	 ve	T	mer	kez	le	rin	de	ay	n›	 an	da	 fark	l›	mev-

sim	ler	ya	fla	n›r.

	 C)	 P	 ve	R	mer	kez	le	rin	de	Dün	ya’n›n	dö	nüfl	h›	z›	

ay	n›	d›r.

	 D)	 S	ve	T	mer	kez	le	ri	nin	ye	rel	sa	at	le	ri	ay	n›	d›r.	

 E)	 P	ve	R	mer	kez	le	rin	de	Gü	nefl	ay	n›	an	da	doğar,	

ay	n›	an	da	ba	tar.

3)	 –	 Ay	n›	 me	rid	yen	 üze	rin	de	 yer	 alan	 nok	ta	la	r›n	

bafl	lan	g›ç	 me	rid	ye	ni	ne	 olan	 uzak	l›k	la	r›	n›n	

ay	n›	ol	ma	ma	s›

	 –	 1200	 km	 do	ğu	ya	 gi	dil	di	ğin	de	 olu	flan	 ye	rel	

sa	at	 far	k›	n›n	 20°	 en	le	min	de	 60°	 en	le	mi	ne	

gö	re	da	ha	az	ol	ma	s›

 Yu ka r› da ki du rum lar, aflağ› da ki ler den han gi

siy le aç›k la na bi lir?

	 A)	 Dün	ya’n›n	gü	nefl	çev	re	sin	de	dön	me	siy	le	

	 B)	 Me	rid	yen	ler	 ara	s›n	da	 4	 da	ki	ka	l›k	 ye	rel	 sa	at	

far	k›	ol	ma	s›y	la

	 C)	 Yer	ek	se	ni	nin	yö	rün	ge	düz	le	mi	ne	eğik	ol	ma-

s›y	la

	 D)	 Me	rid	yen	le	rin	ku	tup	nok	ta	la	r›n	da	bir	lefl	me	siy	le

	 E)	 Ye	rin	ek	se	ni	et	ra	f›n	da	ba	t›	dan	do	ğu	ya	doğ	ru	

dön	me	siy	le

4) Ye rel sa ati 11.30 olan bir kent ile ay n› an da 

ye rel sa ati 13.46 olan bafl ka bir kent ara s›n da 

kaç de re ce lik boy lam far k› var d›r?

	 A)	26	 	 B)	30	 	 C)	34

	 	 	 D)	44	 	 E)	46

5) 

A B

 Yu ka r› da ki ha ri ta üze rin de ok doğrul tu sun da 

A’dan B’ye gi dil di ğin de afla ğ› da ki ler den han

gi si ke sin lik le deği flir?

A)	 Ye	rel	sa	at

B)	 Ge	ce	sü	re	si	uzun	lu	ğu

C)	 Ya	fla	n›	lan	mev	sim

D)	 Dün	ya’n›n	dö	nüfl	h›	z›

E)	 Öğ	le	vak	ti	gü	nefl	›fl›n	la	r›	n›n	düfl	me	aç›	s›

COĞRAFİ KONUM TEST 7TYT
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6) 26° Doğu 45° Doğu
42° Kuzey

40° Kuzey

36° Kuzey

 

 

 Tür ki ye’nin coğ ra fi ko or di nat la r› ta n›m la n›r
ken aflağ› da ki ler den han gi si kul la n›l maz?

	 A)	36°	Ku	zey	 B)	40°	Ku	zey	 C)	45°	Do	ğu

	 	 							D)	26°	Doğu	 E)	42°	Ku	zey

7)	 Aflağ›	da,	üç	ay	r›	mer	kez	de	21	Mart’ta	ay	n›	an	da	
Gü	nefl’in	ufuk	düz	le	min	de	ki	ko	num	la	r›	ve	ril	mifl	tir.

 

Batı • DoğuI Batı • DoğuII Batı • DoğuIII

 Bu na gö re bu mer kez le rin en doğu dan en 

ba t› ya doğ ru s› ra la n› fl› aflağ› da ki ler den han gi
si dir?

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

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

8) 

X

0° Ekvator

Y

30°

0°

40° Kuzey

30° Güney

•

•

 Yu ka r› da gös te ri len X ve Y mer kez le ri nin 
ye rel sa at le ri nin ay n› ol du ğu, afla ğ› da ki ler den 
han gi siy le sa vu nu la bi lir?

	 A)	 Ya	r›m	kü	re	le	ri	nin	fark	l›	ol	ma	s›y	la
	 B)	 Ek	va	tor’a	uzak	l›k	la	r›	n›n	ay	n›	ol	ma	s›y	la
	 C)	 Boy	lam	la	r›	n›n	ay	n›	ol	ma	s›y	la
	 D)	 Bafl	lan	g›ç	 me	rid	ye	ni	ne	 uzak	l›k	la	r›	n›n	 ay	n›	

ol	ma	s›y	la
	 E)	 Ya	fla	d›k	la	r›	mev	sim	le	rin	fark	l›	ol	ma	s›y	la

9) Tür ki ye’de tek or tak sa at kul la n›l ma s› Tür ki

ye’nin afla ğ› da ki özel lik le rin den han gi si nin 

so nu cu dur?

	 A)	 En	ge	be	li	bir	ül	ke	ol	ma	s›	n›n

	 B)	 Çe	flit	li	ik	lim	ler	gö	rül	me	si	nin

	 C)	 Bir	ya	r›	ma	da	ol	ma	s›	n›n

	 D)	 Ku	zey	Ya	r›m	kü	re’de	yer	al	ma	s›	n›n

	 E)	 Doğu-ba	t›	yö	nün	de	az	yer	kap	la	ma	s›	n›n	

10) 

Orduİstanbul

29°

41° Kuzey

38°

••

	 Yu	ka	r›	da	ki	 Tür	ki	ye	 ha	ri	ta	s›n	da	 ‹s	tan	bul	 ve	

Or	du’nun	coğra	fi	ko	or	di	nat	la	r›	gös	te	ril	mifl	tir.

 Bu na gö re, bu iki kent aflağ› da ki ler in han gi si 

ba k› m›n dan ben zer lik gös ter mez?

	 A)	 Dün	ya’n›n	ek	se	ni	et	ra	f›n	da	dö	nüfl	h›	z›

	 B)	 Tür	ki	ye’nin	or	tak	sa	ati	ne	gö	re	Gü	nefl’in	doğufl	

sa	at	le	ri

	 C)	 Ek	va	tor’a	olan	ku	fl	u	çu	mu	uzak	l›k	la	r›	

	 D)	 Gü	nefl	›fl›n	la	r›	n›n	öğle	vak	ti	gel	me	aç›	s›

	 E)	 Ay	n›	an	da	ya	fla	nan	mev	sim	ler	

11)	 Aflağ›	da	ki	ha	ri	ta	da	An	ka	ra	ile	Iğ	d›r	il	mer	kez	le	ri-

nin	ya	k›	n›n	dan	ge	çen	pa	ra	lel	gös	te	ril	mifl	tir.

 

Ankara
40°Iğdır

 Ha ri ta da ki bil gi le re gö re aflağ› da ki ler den han

gi si An ka ra ve Iğd›r için ay n› de ğil dir?

	 A)	 Ek	va	tor’a	olan	ku	fl	u	çu	mu	uzak	l›k	la	r›	

	 B)	 Öğ	le	vak	ti	Gü	nefl	›fl›n	la	r›	n›n	ge	lifl	aç›	s›

	 C)	 Ge	ce	ve	gün	düz	sü	re	si	

	 D)	 Ay	n›	an	da	ya	fla	nan	mev	sim

	 E)	 180°	Do	ğu	me	rid	ye	ni	ne	olan	uzak	l›k	la	r›
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1) 20° 0° 20° 40° 60°

60°

40°

20°

0° Ekvator

1 2 3

4 5 6

7 8 9

 Yu ka r› da coğra fi ko or di nat la r› ve ri len nu ma
ra lan m›fl böl ge le rin han gi le rin de Tür ki ye’nin 
top ra ğ› var d›r?

	 A)	2,	3,	4	 B)	4,	5,	6	 C)	1,	2,	3,	4

	 	 	 D)	2,	3,	5,	6	 E)	5,	6,	8,	9

2) 20° 10° 0° 10° 20°

20°

10°

10°

20°

0°

3

5 4

2 1

 Ek va tor’un 1665 km gü ne yin de bu lu nan ve 
ye rel sa ati Bafl lan g›ç Me rid ye ni' nin ye rel 
sa atin den 72 da ki ka ile ri olan bir kent, yu ka r›
da ki fle kil de nu ma ra lan m›fl böl ge le rin han gi
sin de ye r a l›r?

	 A)	1	 B)	2	 C)	3	 D)	4	 E)	5

3) Bir ye rin sa de ce en le mi bi li ni yor sa;

 I.	 ku	tup	nok	ta	la	r›	na	kufl	uçu	mu	uzak	l›	ğ›

	 II.	 ma	te	ma	tik	ik	lim	ku	fla	ğ›

	 III.	 y›l	l›k	s›	cak	l›k	or	ta	la	ma	s›

 özel lik le rin den han gi le ri ke sin ola rak bu lu na
bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	I	ve	III	 E)	II	ve	III

4) 15° 0°

0°
BA ••

 A	nok	ta	s›	ile	B	nok	ta	s›	ara	s›	uzak	l›k	5550	km’dir.

 Bu na gö re, A nok ta s›n da ye rel sa at 11.05’i 

gös ter di ğin de B nok ta s›n da ye rel sa at kaç t›r?

	 A)	07.45	 	 B)	09.15		 C)	12.25

	 	 	 D)	13.20	 E)	14.25

5) 20° 10° 0° 10°

40°

20°

0°

20°

40°

IV

V

II

I
III

 Mart	 ay›n	da	 yu	ka	r›	da	ki	 ko	or	di	nat	 sis	te	min	de	

ok	lar	la	gös	te	ri	len	doğ	rul	tu	lar	da	ha	re	ket	edil	di	ğin-

de	s›	cak	l›ğ›n	art	t›ğ›	göz	len	mifl	tir.

 Bu na gö re, han gi doğrul tu da ki s› cak l›k ar t› fl› 

gü nefl ›fl›n la r› n›n düfl me aç› s› n›n fark l› lafl ma

s›y la aç›k la na maz?

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

6) Ek va tor’un ku ze yin de ve 45° Doğu boy la m› 

üze rin de yer alan iki fark l› nok ta n›n;

 I.	 30°	Doğu	boy	la	m›y	la	olan	ye	rel	sa	at	fark	la	r›,

	 II.	 bafl	lan	g›ç	me	rid	ye	ni	ne	uzak	l›k	la	r›,

	 III.	 Gü	nefl’in	önün	den	ge	çifl	an	la	r›,	

	 IV.	Gü	ne	fl’in	y›l	için	de	ki	doğufl	sa	at	le	ri

 gi bi özel lik le rin den han gi le ri her zaman ben

zer lik gös ter mez?

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

	 	 	 D)	II	ve	IV	 E)	III	ve	IV
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7) Aflağ› da  coğra fi ko or di nat la r› ve ril en böl ge le

rin özel ko num la r› n›n ben zer ol du ğu dü flü nü

ldü ğün de han gi sin de bit ki ör tü sü nün da ha 

faz la çe flit li lik gös ter di ği söy le ne bi lir?

 
25°

10°

20°

10°A) 26° 
30° 

20°

48°B) 32°
25° 

30° 

52°C)

58°
15°

30°

38°D) 160°
55°

15°

170°E)

0° 0°

0°

 

 

8) 5° 10° 15° 20°

30°

20°

0°

IV

V

II

I

III

10°

10°

20°

 Yu ka r› da ki fle kil de gös te ri len özel ko num la r› 

ben zer olan nu ma ra lan m›fl böl ge le rin yü zöl

çüm le ri için aflağ› da ve ri len ler den han gi si 

do› ru dur?

 A) I = V  B) II = III C) II < IV 

 D) IV > III E) V > III

9) 10° 0° 10° 20°

30°

15°

0°

15°

30°

20°

K

L

30°

 

 Yu ka r› da ki fle kil de ta ra l› ola rak gös te ri len K 

ve L böl ge le ri için aflağ› da ki ler den han gi si 

doğ ru bir yar g› d›r?

 A)	 K’nin	iz	dü	flüm	ala	n›	L’den	bü	yük	tür.

	 B)	 K’nin	gün	düz	uzun	luğu	y›l	bo	yun	ca	L	ile	ay	n›-

d›r.

	 C)	 K	ile	L’nin	çiz	gi	sel	dö	nüfl	h›z	la	r›	ay	n›	d›r.	

	 D)	 K	ile	L’nin	y›l	l›k	s›	cak	l›k	or	ta	la	ma	la	r›	ay	n›	d›r.

	 E)	 K’nin	 do	ğu	 ucuy	la	 L’nin	 ba	t›	 ucu	nun	 ye	rel	

sa	at	le	ri	ay	n›	d›r.	

10) 0° 15° 30° 45°

60°

40°

20°

0°

20°

15°

A

60°

•

• •

•

B C

D

 

 Yu ka r› da ki fle kil de ifla ret li mer kez ler le il gi li;

 I.	 B	ve	C’de	ya	fla	nan	mev	sim	ler	ay	n›	d›r.

	 II.	 C	ve	D’nin	çiz	gi	sel	dö	nüfl	h›z	la	r›	ay	n›	d›r.

	 III.	 A	ile	C	ara	s›n	da	3	sa	at	lik	za	man	far	k›	var	d›r.

	 IV.	C	ve	D’nin	ye	rel	sa	at	le	ri	ay	n›	d›r.	

	 V.	 B	ve	C’nin	bafl	lan	g›ç	me	rid	ye	ni	ne	uzak	l›k	la	r›	

ay	n›	d›r.

 yar g› la r›n dan han gi le ri doğru dur?

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

	 	 	 D)	III	ve	V	 E)	I,	II	ve	III
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1) 

0°

12°

6°

10° 5° 0° 5° 10°

12°

6°•
•

•
•

R

L

M

K

 

	 Yu	ka	rı	da	ki	şe	kil	de	dört	mer	ke	zin	coğ	ra	fi	ko	or	di-

nat	la	rı	gös	te	ril	miş	tir.

 Bu na gö re, ve ri len mer kez ler le il gi li afla ğ› da ki 

yar g› lar dan han gi si yan l›fl t›r?

 A)	 Ye	rel	sa	ati	en	ile	ri	olan	R’dir.

	 B)	 M	ve	L	mer	kez	le	ri	nin	Baş	lan	gıç	Me	rid	ye	ni	'ne	

olan	uzak	lık	la	rı	eşit	tir.

	 C)	 L’nin	Gü	ney	Ku	tup	Nok	ta	sı’na	uzak	lı	ğı	8658	

km’dir.

	 D)	 Gü	neş	en	geç	K’de	do	ğar.

	 E)	 R	ve	M	mer	kez	le	ri	nin	Ek	va	tor’a	olan	uzak	lık-

la	rı	bir	bi	ri	ne	eşit	tir.	

2) 

Afyon••
I

• IV

•
II

•

III

V

•

 Af yon’dan yo la ç› kan bir ki fli ha ri ta da nu ma

ra lan m›fl han gi nok ta ya doğ ru gi der se hem 

Ek va tor’a da ha ya k›n hem de ye rel sa ati da ha 

ile ri olan bir ye re ula fl›r?

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

3) İs	tan	bul’un	 en	le	mi	 41°	Ku	zey,	 boy	la	mı	 ise	 29°	

Do	ğu’	dur.

 Bu na gö re en le mi 30° Gü ney, boy la m› 10° Ba

t› olan X fleh ri İs tan bul’a gö re han gi yön de

dir?

	 A)	Gü	ney	ba	tıda	 B)	Ku	zey	do	ğu	da

	 C)	Ku	zey	ba	tı	da	 D)	Ku	zey	de

	 	 	 E)	Gü	ney	do	ğu	da

4) Tür	ki	ye	36°-42°	Ku	zey	pa	ra	lel	le	ri	ile	26°-45°	Do-
ğu	me	rid	yen	le	ri	ara	sın	da	yer	alır.

 Bu na gö re afla ğ› da en lem ve boy lam de re ce
le ri ve ri len böl ge le rin han gi si Tür ki ye’de yer 
al maz?

 A)	 38°-40°	Ku	zey,		27°-30°	Do	ğu

	 B)	 36°-42°	Ku	zey,		30°-45°	Do	ğu

	 C)	 40°-42°	Ku	zey,		35°-40°	Do	ğu

	 D)	 36°-42°	Ku	zey,		46°-50°	Do	ğu

	 E)	 38°-42°	Ku	zey,		26°-45°	Do	ğu

5) Afla ğ› da ki ler den han gi si nin olu flum ne de ni 
ma te ma tik (mutlak) ko num de ğil dir?

 A) Ka	sım	 ayın	da	 Si	nop’ta	 gü	ne	şin	 Kır	şe	hir’den	
er	ken	bat	ma	sı	nın

	 B)	 Yaz	 mev	si	min	de	 Mardin'in	 Ankara'dan	 sı	cak	
ol	ma	sı	nın

	 C)	 An	tal	ya’nın	 Sam	sun’dan	 her	 mev	sim	 da	ha	
sı	cak	ol	ma	sı	nın

	 D)	 Yıl	 için	de	iki	de	fa	ürün	el	de	et	me	ye	en	el	ve-
riş	li	kıyıların	Akdeniz	kıyıları	olmasının

	 E)	 İç	Ana	do	lu’nun	en	az	ya	ğış	alan	böl	ge	ol	ma-
sı	nın

6) 30° 45°

20°

15°

 Yu ka r› da ma te ma tik ko nu mu ta ra l› ola rak gös
te ri len böl ge ile il gi li afla ğ› da ki yar g› lar dan 
han gi si yan l›fl t›r?

 A)	 Do	ğu	su	 ile	 ba	tı	sı	 ara	sın	da	 60	 da	ki	ka	lık	 za-
man	far	kı	var	dır.

	 B)	 Ku	zey	Ya	rım	kü	re’de	yer	al	mak	ta	dır.

	 C)	 Ci	sim	le	rin	öğ	le	sa	atin	de	ki	göl	ge	si	ki	mi	za	man	
ku	ze	ye	ki	mi	za	man	gü	ne	ye	dü	şer.

	 D)	 Ye	rel	 sa	at	le	ri,	 baş	lan	gıç	 me	rid	ye	ni	nin	 ye	rel	
sa	atin	den	ge	ri	dir.

	 E)	 En	sı	cak	ay	la	rı	tem	muz	ve	ağus	tos	tur.

COĞRAFİ KONUM TEST 9TYT
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7) Aşa	ğı	da	ki	tab	lo	da,	Ek	va	tor	üze	rin	de	bu	lu	nan	dört	

mer	ke	zin	ye	rel	sa	at	le	ri	nin	Baş	lan	gıç	Me	rid	ye	ni'	nin	

ye	rel	sa	at	i	ne	gö	re	za	man	fark	la	rı	gös	te	ril	miş	tir.

 
Merkezler Başlangıç meridyenine

göre zaman farkları

P 40 dakika ileri

R 30 dakika geri

S 60 dakika geri

T 50 dakika ileri

 

 Bu na gö re, han gi iki mer kez ara s›n da ki kufl 

uçu mu uzak l›k en faz la d›r?

	 A)	P	ile	S	 	 	 B)	P	ile	T

	 C)	R	ile	S	 	 	 D)	R	ile	T

	 	 	 							E)	S	ile	T

8) Ek va tor’a uzak l›k la r› fark l› olan ve ay n› me rid

yen üze rin de bu lu nan mer kez ler afla ğ› da ki ler

den han gi si ba k› m›n dan fark l› d›r?

	 A)	 Baş	lan	gıç	Me	rid	ye	ni'	ne	uzak	lık		

	 B)	 Ye	rel	sa	at	

 C)	 Yer	al	dık	la	rı	sa	at	di	li	mi		

	 D)	 21	Mart’ta	Gü	neş’in	do	ğuş	ve	ba	tış	sa	ati

	 E)	 Öğ	le	vak	ti	nin	yaşandığı	an

9) 
10.00 12.00

0°• •
A B

 

 Yu ka r› da ye rel sa at le ri ve ri len Ek va tor üze rin

de ki A ve B mer kez le ri için afla ğ› da ki ler den 

han gi si ke sin de ğil dir?

	 A)	 B	mer	ke	zi	A’ya	gö	re	da	ha	do	ğu	da	yer	alır.

	 B)	 Yıl	bo	yun	ca	gü	neş	A’da	B’den	son	ra	ba	tar.

	 C)	 A	 ve	 B	 mer	kez	le	ri	 ara	sı	 kuş	 u	çu	şu	 uzak	lık	

yak	la	şık	3330	km’dir.

	 D)	 İki	mer	kez	ara	sın	da	30°’lik	boy	lam	far	kı	var	dır.

	 E)	 İki	mer	kez	de	Baş	lan	gıç	Me	rid	ye	ni	'nin	do	ğu-

sun	da	dır.

10) Aşa	ğı	da	ki	Tür	ki	ye	ha	ri	ta	sın	da	Kır	şe	hir,	Ri	ze,	Iğ-

dır	il	mer	kez	le	ri	nin	ya	kı	nın	dan	ge	çen	me	rid	yen	ler	

gös	te	ril	miş	tir.

 
35° 40° 45°

Kırşehir•

•
•

Rize
Iğdır

 Yal n›z ca ha ri ta da ki bil gi ler den ya rar la n› la rak 

afla ğ› da ki yar g› lar dan han gi si ne ula fl› la bi lir?

 A)	 Kır	şe	hir	 ile	 Iğ	dır	 ara	sın	da	ki	 uzak	lık	 1110	

km’dir.

	 B)	 Ri	ze’nin	ye	rel	sa	ati	Kır	şe	hir’in	ye	rel	sa	atin	den	

20	da	ki	ka	ge	ri	dir.

	 C)	 Ger	çek	yü	zöl	çüm	ile	 iz	dü	şüm	yü	zöl	çüm	ara-

sın	da	ki	fark	Ri	ze’de	en	faz	la	dır.

	 D)	 Yıl	lık	 ya	ğış	mik	ta	rı	nın	 en	 faz	la	 ol	du	ğu	 il	 Ri-

ze’dir.

	 E)	 Kır	şe	hir	 ve	 Iğ	dır’ın,	 Ri	ze’yle	 olan	 ye	rel	 sa	at	

fark	la	rı	ay	nı	dır.

11) Afla ğ› da ki ler den han gi si Tür ki ye’nin özel ko

nu mu nun so nuç la r›n dan bi ri de ğil dir?

 A)	 Sı	cak	lı	ğın	do	ğu	ya	doğ	ru	gidildikçe	azal	ma	sı

	 B)	 İç	ke	sim	le	rin	az	yağış	alması

	 C)	 Göl	ge	bo	yu	nun	hiç	bir	za	man	sı	fır	ol	ma	ma	sı

	 D)	 Ri	ze’de	tu	runç	gil	ye	tiş	ti	ril	me	si

	 E)	 Kı	sa	me	sa	fe	ler	de	fark	lı	ik	lim	le	rin	gö	rül	me	si
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1)  

TürkiyeI

II III

IV

V

  

 

	 21	 Ha	zi	ran	 ta	ri	hin	de	 baş	ka	 bir	 ül	ke	den	 Tür	ki

ye’ye	ge	len	bir	ki	şi,	gel	di	ği	ül	ke	de	ki	ge	ce	sü	re	si

nin	 Tür	ki	ye’de	kin	den	 da	ha	 uzun	 ol	duğunu	 söy

lüyor.

 Bu na gö re bu ki şi yu ka rı da ki şe kil de nu ma ra

lan mış yön le rin han gi sin den Tür ki ye’ye gel

miş olabilir?

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

2) 

I
II

III

IV

V

 

Türkiye'de	45°	Doğu	meridyeninin	yerel	saati	or

tak	saat	olarak	kullanılır.

 Buna göre, haritadaki merkezden kaç numa

ralı ok yönüne gidilirse, yerel saat ile ulusal 

saat arasında fark artar?

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

3) Türkiye’de yıl içinde en uzun gecenin yaşan

dığı günde;

	 I.	 Cisimlerin	öğle	vaktindeki	gölge	boyu	en	kısa	

konumundadır.

	 II.	 Kuzeye	gidildikçe	gündüz	süresi	kısalır.

	 III.	 Kış	başlangıcıdır.

 ifa de le rin den han gi le ri nin ger çek leş ti ği söy le

ne bi lir?

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

	 	 D)	I	ve	III	 E)	II	ve	III

4) An ka ra’da ya şa yan bir ki şi han gi yö ne gi der

se çiz gi sel hı zın azal dı ğı nı ve baş lan gıç me

rid ye ni ne yak laş tı ğı nı göz lem ler?

	 A)	Kuzeybatı	 B)	Güneydoğu	 C)	 Batı	

	 	 D)	Kuzey	 E)	Güneybatı

5)	 Türkiye	36°	–	42°	kuzey	paralelleri	arasındadır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu duru

mun sonuçlarından değildir?

	 A)	 Trabzon’da	gece–gündüz	arası	zaman	 farkı

nın	Antalya’dan	fazla	olması

	 B)	 Karadeniz’de	 tuzluluk	 oranının	 Akdeniz’den	

az	olması

	 C)	 Güney’den	 kuzeye	 doğru	 güneş	 ışınlarının	

geliş	açısının	daralması

	 D)	 Aynı	 anda	 birden	 fazla	 mevsim	 özelliğinin	

görülmesi

	 E)	 Dağların	güney	yamaçların	daha	sıcak	olması

6) 
I

V

II

III
IV

 

Yukarıda harita üzerindeki noktalarla ilgili 

olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

	 A)	 I’de	 gece–gündüz	 arası	 zaman	 farkı	 daha	

fazladır.

	 B)	 II’de	yıllık	sıcaklık	ortalaması	daha	fazladır.

	 C)	 III’te	yerel	saat	daha	ileridir.

	 D)	 IV’de	yükselti	daha	fazladır.

	 E)	 V’te	dağlar	kıyıya	dik	uzanmaktadır.
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7) 21 Ha zi ran gü nü için aşa ğı da ve ri len bil gi ler
den han gi si yan lış olur?

	 A)	 Sam	sun’da	 gün	düz	 sü	re	si	 Kon	ya’dan	 uzun
dur.

	 B)	 Mer	sin’de	ki	ge	ce	sü	res	12	sa	at	ten	az	dır.

	 C)	 Si	nop’ta	ki	ge	ce	sü	re	si	Ha	tay’dan	uzun	dur.

	 D)	 Ül	ke	miz	de	yer	alan	tüm	nok	ta	lar	gü	neş	ışın
la	rı	nı	ala	bi	le	cek	le	ri	en	bü	yük	açıy	la	alır	lar.

	 E)	 An	kara’da	 gün	düz	 süresi	 Adana’dan	 daha	
uzun	dur.

8)	 En	lem;	 Dün	ya	 üze	rin	de	ki	 her	han	gi	 bir	 nok	ta	nın	
Ek	va	tor’a	olan	uzak	lı	ğı	nın	açı	 cin	sin	den	de	ğe	ri
dir.

 Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi 

enlem ile çelişir?

	 A)	 Karadeniz’in	 buharlaşmanın	 Akdeniz’den	 az	
olması

	 B)	 Kış	mevsiminde	Çorum’dan	Samsun’a	doğru	
sıcaklığın	artması

	 C)	 Hatay’da	gece	gündüz	değişiminin	Ankara’dan	
az	olması

	 D)	 Ege	 Denizi’ndeki	 deniz	 suyu	 sıcaklıklarının	
güney	 kıyılarında	 kuzey	 kıyılarından	 daha	
yüksek	olması

	 E)	 Akdeniz	 ve	 Marmara’da	 yaz	 ve	 kış	 sıcaklık	
ortalamalarının	farklı	olması

9)	 Bir	 ül	ke	nin	 je	opo	li	tik,	 ko	nu	mu;	o	ül	ke	nin	dün	ya
da	ki	 coğ	ra	fi,	 si	ya	si,	 as	ke	ri,	 eko	no	mik,	 kül	tü	rel	
ko	numu	demek	tir.	

 Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi 
Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran özellik

lerden biri değildir?

 

	 A)	 Dünya	 petrolünün	 %60’nı	 çıkaran	 Ortadoğu	
ülkelerine	komşu	olması

	 B)	 Arit	me	tik	 nü	fus	 yo	ğun	lu	ğu	nun	 Do	ğu	 Ana	do
lu’da	en	az	ol	ması

	 C)	 Karadeniz	 ülkelerini	 açık	 denizlere	 ulaştıran	
iki	boğaza	sahip	olması

	 D)	 Doğu	ve	batı	kültürlerinin	kaynaşma	alanı	ol
ması

	 E)	 Avrupa,	 Asya	 ve	 Afrika’nın	 birbirine	 en	 çok	

yaklaştığı	yerde	olması

10) I.	 İklim	özellikleri	çeşitlilik	gösterir.

	 II.	 Mevsimler	arası	sıcaklık	farkı	belirgindir.

	 III.	 Kış	 mevsimi	 bölgelerin	 tümünde	 yağışlı	 ge

çer.

	 IV.	Güneyden	gelen	hava	kütleleri	sıcaklığı	artı

rır.

	 V.	 En	soğuk	ayları	ocak	ve	şubattır.

	 Yukarıda	Türkiye'deki	iklim	koşulları	ile	ilgili	bazı	

özellikler	verilmiştir.

 Bu özelliklerden hangilerinin ortaya çıkması

na Türkiye'nin Kuzey Yarımküre'de bulunma

sı yol açmıştır?

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

	 	 	 D)	III	ve	V	 E)	IV	ve	V

11)	 Tür	ki	ye’nin	en	ku	zey	sı	nı	rın	dan	42°	Ku	zey	pa	ra

le	li	geç	mek	te	dir.

 Bu pa ra lel üze rin den bir me rid yen bo yun ca 

5994 km gü ne ye doğ ru ha re ket eden yol cu 

uça ğı han gi pa ra le le ulaş ır?

	 A)	12°	Gü	ney	 B)	52	Ku	zey									

	 C)	15°	Ku	zey								 D)	36°	Gü	ney	

								 E)	44°	Gü	ney

12) 40° 45° 50°

45°

40°

35°

III

IVIII

Yandaki en lem ve 

boy lam de re ce le ri 

ve ril miş böl ge ler le 

il gi li aşa ğı da ki yar

gı lar dan han gi si 

yan lış tır?

	 A)	 Ve	ri	len	böl	ge	le	rin	tü	mü	Yen	geç	Dö	nen	ce	si	ile	

Ku	zey	Ku	tup	Da	ire	si	ara	sın	da	yer	alır.

	 B)	 21	 Ara	lık’ta	 II.	 böl	ge	nin	 ku	ze	yin	de	 ya	şa	nan	

gün	düz	sü	re	si,	IV.	böl	ge	nin	gü	ne	yin	de	ya	şa

nan	gün	düz	sü	re	sin	den	uzun	dur.

	 C)	 I.	böl	ge	nin	 iz	dü	şüm		yü	zöl	çü	mü	IV.	böl	ge	nin

kin	den	kü	çük	tür.

	 D)	 Tür	ki	ye’nin	bir	bö	lü	mü	I.	ve	III.	böl	ge	ler	için	de	

ka	lır.

	 E)	 Böl	ge	ler	de,	ya	tay	düz	le	mde	dik	du	ran	ci	sim

le	rin	öğ	le	vak	ti	 göl	ge	uzun	lu	ğu	nun	yıl	 için	de	

sı	fır	ol	ma	sı	ola	nak	lı	de	ğil	dir.
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DÜNYA'NIN ŞEKLİNİN VE 
HAREKETLERİNİN SONUÇLARI TEST 11TYT

1) 

Yerel saat06.00 09.00 12.00 15.00 18.00

Gölge boyu
(metre)

 
Yukar›daMuğla’dayataydüzlemdedikduranbir
çubuğun21Martgünündekigölgedeğiflimgrafiği
verilmifltir.

 Muğ la’da gün içe ri sin de bir cis min  göl ge 
bo yu nun bu fle kil de değifl me si nin te mel ne de
ni afla ğ› da ki ler den han gi si dir?

 A) Dünya’n›nflekli
 B) Dünya’n›nekseneğikliği
 C) Dünya’n›nkutuplardanbas›kolmas›
 D) Dünya’n›ngünlükhareketi
 E) Dünya’n›ny›ll›khareketi

2) – Yerel saati bafllang›çmeridyeninin yerel sa
atinden100dakikaileridir.

 – Gölgeuzunluklar›y›liçindeikikezs›f›rolur.
 Yu ka r› da özel lik le ri ve ri len mer ke zin ma te ma

tik (mutlak) ko nu mu afla ğ› da ki ler den han gi si 
ola bi lir?

 A) 60°Bat›30°Güney
 B) 30°Bat›10°Kuzey
 C) 20°Doğu25°Kuzey
 D) 100°DoğuEkvator
 E) 25°Doğu10°Kuzey

3) 20° Ku zey  15° Ba t› ko or di nat la r› na sa hip bir 
mer kez için afla ğ› da ki ler den han gi si söy le ne
mez?

 A) Günefl›fl›nlar›n›y›ldabirkezdikaç›ylaal›r.
 B) Ekvator’aolankuflçufluuzakl›ğ›2220km’dir.
 C) K›flmevsimindeTürkiye’ninortaksaatiile180

dakikal›kyerelsaatfark›vard›r.
 D) S›cakkuflaktayeral›r.
 E) Çizgiselh›z›Ekvator’unkindenazd›r.

4) Aflağ› da ki ler den han gi si Dün ya'n›n flek li ne 
bağl› ola rak or ta ya ç› kan so nuç lar dan bi ri 
değil dir?

 A) Dünya’n›nçizgiselh›z›n›nherenlemdefarkl›
olmas›

 B) Denizlerintuzlulukoran›n›nkutuplaragidildik
çeazalmas›

 C) Paralellerinboylar›n›nkutuplaradoğruküçül
mesi

 D) Günefl›fl›nlar›n›ngeliflaç›s›n›nherenlemde
farkl›olmas›

 E) BirmerkezegelenGünefl›fl›nlar›n›ngeliflaç›
s›n›ny›liçindedeğiflmesi

5) 

1

2

34

5

Ekvator

 21 Ha zi ran’da Dün ya ha ri ta s›n da nu ma ra lan
m›fl doğrul tu la r›n han gi sin e doğru ha re ket 
edil di ğin de ge ce  gün düz sü re sin de bir 
değifl me ol ma s› bek len mez?

 A)1  B)2  C)3

   D)4  E)5

6) Ay d›n lan ma da ire si nin ku tup nok ta la r›n dan 
geç ti ği gün afla ğ› da ki ler den han gi si göz len
mez?

 A) ÖğlevaktiEkvatorüzerindekiyerlerdecisim
leringölgeboyununs›f›rolduğu

 B) Dünya’n›nheryerindegecegündüzeflitliği
ninyafland›ğ›

 C) Kuzey Yar›mküre’de yaz mevsiminin baflla
d› ğ›

 D) Ayn›boydakicisimleringölgeboyununEkva
tor'dan kutuplara doğru düzenli olarak uza
d› ğ›

 E) Günefl ›fl›nlar›n›n gelifl aç›s›n›n Ekvator'dan
kutuplaradoğrudüzenliolarakküçüldüğü
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7) 21 Ara l›k gü nü fle kil de ki A nok ta s›n dan be lir
ti len yö ne doğru gi den bir ki fli afla ğ› da ki ler
den han gi si ni göz lem le ye mez?

 

•
20°

30°

40°

A

 A) Gündüzsüresininuzad›ğ›n›
 B) Günefl›fl›nlar›n›ntutulmaoran›n›nazald›ğ›n›
 C) Günefl›fl›nlar›n›ngeliflaç›s›n›nküçüldüğünü
 D) Ayn›boydakicisimlerinöğlevaktioluflangöl

geboyununuzad›ğ›n›
 E) Gecegündüzsüreleriaras›ndakifark›nartt›

ğ›n›

8) Aralar›nda1°likfarkbulunanikimeridyenaras›n
dakiuzakl›kEkvator'dankutuplaragidildikçeazal
mas›nakarfl›n,4dakikal›kzamanfark›değiflmez.

 Bu du rum; aflağ› da ki ler den han gi siy le aç›k la
na bi lir?

 A) Dünyayörüngesininelipsfleklindeolmas›yla
 B) Meridyenlerinuzunluklar›n›neflitolmas›yla
 C) Dünya'n›nGünefletraf›ndadönmesiyle
 D) Meridyenlerin Ekvator’u dik aç›yla kesmele

riyle
 E) Dünya'n›n dönüfl h›z›n›n kutuplara doğru

azalmas›yla

9) Ay d›n lan ma da ire si nin ku tup nok ta la r›n dan 
geç ti ği gün ler için afla ğ› da ki ler den han gi si 
söy le ne mez?

 A) Herikiyar›mküreninbaharbafllang›c›d›r.
 B) DünyaGünefl’eenyak›nkonumdad›r.
 C) Günefl her yerde, doğduktan 12 saat sonra

batar.
 D) GüneflEkvatorüzerindekiyerlerdetamdoğu

dandoğuptambat›danbatar.
 E) Günefl›fl›nlar›Ekvator'adikaç›yladüfler.

10) Yaz mevsimi yaflayan yar›mkürenin kutbuna
doğrugidildikçegündüzsüresiuzar.

 

IV
III

II

V

I

Y.D.

O.D.

•

••

•

Ekvator •

 

Bu na gö re yu ka r› da ki Dün ya ha ri ta s›n da 
nu ma ra lan m›fl mer kez le rin han gi sin de, Gü ney 
Ya r›m kü re’de yaz mev si mi ya fla n›r ken gün
düz sü re si da ha uzun dur?

 A) I  B) II  C) III

   D) IV  E) V

11) Afla ğ› da ki ler den han gi si nin olu flu mu nun 
te mel ne de ni Dün ya’n›n gün lük ya da y›l l›k 
ha re ke ti değil dir?

 A) K›y›lardameltemrüzgârlar›n›noluflmas›
 B) Gecevegündüzsürelerininuzay›pk›salmas›
 C) Dünya üzerinde s›cak, ›l›man ve soğuk ku

flaklar›noluflmas›
 D) KuzeyYar›mküre’dek›flkoflullar›yaflan›rken

GüneyYar›mküre’deyazkoflullar›n›nyaflan
mas›

 E) Gecevegündüzünbirbiriniizlemesi
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1) Xmerkezi23Eylül’deöğlevaktindegünefl›fl›nla
r›n›dikaç›ylaal›rveyerelsaatiTürkiye’ninocak
ay›ndakulland›ğ›ortaksaatten2saat40dakika
geridir.

 Yu ka r› da ki bil gi le re gö re, X mer ke zi ile il gi li 
afla ğ› da ki yar g› lar dan han gi si ne va r› la maz?

 A) KuzeyYar›mküre’dedir.

 B) Bafllang›çmeridyenininbat›s›ndad›r.

 C) Günefl›fl›nlar›n›ngeliflaç›s›y›liçindeazde
ğiflir.

 D) Dünya’n›nbunoktadakiçizgiselh›z›enfazla
d›r.

 E) Gecegündüzsüresiy›lboyuncaeflittir.

2) X ve Y kentlerinin ikisi de Kuzey Yar›mküre’de
olup,Ekvator’aolankufluçufluuzakl›klar›ayn›d›r.

 Bu na gö re, X ve Y kent le ri ile il gi li afla ğ› da ki 
yar g› lar dan han gi si yan l›fl t›r?

 A) Dünya’n›ndönüflh›z›ikikenttedeayn›d›r.

 B) XveYkentleriningündüzsüreleriy›lboyunca
ayn›d›r.

 C) XveYkentlerininyerelsaatleriayn›d›r.

 D) XveYkentlerininkutupnoktalar›naolanku
fluçufluuzakl›klar›ayn›d›r.

 E) ‹kikenttedeayn›anda,ayn›mevsimyaflan›r.

3) Afla ğ› da ki yar g› lar dan han gi si yanl›flt›r?

 A) Yereksenininyörüngedüzlemineeğikolmas›
yar›mkürelerde ayn› anda farkl›mevsimlerin
yaflanmas›nayolaçar.

 B) Ekseneğikliği33°olsayd›kutupdaireleri57.
paralellerdengeçerdi.

 C) 21 Haziran günü kuzeye doğru ilerleyen bir
kifligecesüresiningiderekuzad›ğ›n›gözlem
ler.

 D) Günefl›fl›nlar›dönenceleraras›ndakiyerlere
y›liçindeikikezdikaç›yladüfler.

 E) Ekinokslardaki gündüz uzunluğu yar›mküre
lerdebirbirinebenzerlikgösterir.

4) Dönenceler d›fl›nda yer alan bölgelerde yatay
düzlemdedikdurançubuklar›ngölgeboylar›n›n
s›f›rolmas›olanakl›değildir.

 Bu na gö re, afla ğ› da göl ge boy la r› n›n y›l için
de ki de ği flim gra fik le ri ve ri len ya tay düz le me 
dik çu buk lar dan han gi si nin bu lun du ğu yö re
de y›l için de dört mev si min be lir gin ola rak 
ya flan d› ğ› söy le ne bi lir?
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5) Gü nefl ›fl›n la r› n›n Ek va tor’a dik aç›y la düfl tüğü 
bir gün de, Gü nefl’in ay n› an da doğdu ğu nu göz
le yen fark l› ko num da ki iki ki fli nin, ko num la r› 
hak k›n da afla ğ› da ki yar g› lar dan han gi si ke sin
lik le doğru olur?

 A) Ayn›yar›mkürededir.
 B) Ayn›enlemüzerindedir.
 C) Ayn›boylamüzerindedir.
 D) Bafllang›çmeridyenineuzakl›klar›ayn›d›r.
 E) Farkl›yar›mkürededirler.

DÜNYA'NIN ŞEKLİNİN VE 
HAREKETLERİNİN SONUÇLARI TEST 12TYT
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DÜNYA'NIN ŞEKLİNİN VE 
HAREKETLERİNİN SONUÇLARI
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 Yukar›da,yataydüzlemdedikduranbirçubuğun
y›l içinde öğle vakti oluflan gölge boyu değiflim
grafiğiverilmifltir.

 Bu na gö re çu buğun bu lun du ğu ye rin ko nu mu 
ile il gi li afla ğ› da ki yar g› lar dan han gi si doğ ru
dur?

 A) YengeçDönencesiüzerindedir.
 B) OğlakDönencesi’ningüneyindedir.
 C) Dönenceleraras›ndad›r.
 D) OğakDönencesiüzerindedir.
 E) YengeçDönencesi’ninkuzeyindedir.

7) 
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 Yu ka r› da ki fle kil de gös te ri len nok ta lar la il gi li 
afla ğ› da ki yar g› lar dan han gi si yan l›fl t›r?

 A) X ve Z noktalar› günefl ›fl›nlar›n› y›lda birer
kezdikaç›ylaal›r.

 B) 21Mart’taöğlevaktiZnoktas›ndakicisimlerin
gölgeboyus›f›rd›r.

 C) Ynoktas›ndagecevegündüzsüresi y›l bo
yuncabirbirineeflittir.

 D) XveZnoktalar›ndaDünya'n›neksenietraf›n
dakidönüflh›z›y›lboyuncaeflittir.

 E) 23Eylül'deX,Y ve Znoktalar›n›ngece ve
gündüzsüresibirbirineeflittir.

8) 
0° 15°

12° Güney

36° Güney•

•

D

C

 23 Ey lül'de fle kil de ki C nok ta s›n dan D nok ta s›
na gi den bi ri, afla ğ› da ve ri len le rin han gi sin de 
bir deği flik lik göz lem le ye mez?

 A) S›cakl›kta

 B) Yerelsaatte

 C) Dünya'n›ndönüflh›z›nda

 D) Günefl›fl›nlar›n›ndüflmeaç›s›nda

 E) Gecesüresinde

9) 
En lem

Gü nefl ›fl›n la r› n›n
düfl me aç› s›

30°Kuzey 86°33'

30°Güney 36°33'

 Yukar›da farkl› ikimerkezinenlemdeğerleri ve
ayn›gün,öğlevaktigünefl›fl›nlar›n›ndüflmeaç›
s›verilmifltir.

 En lem de re ce le ri ay n› ol ma s› na rağmen bu 
mer kez le rin gü nefl ›fl›n la r› n› fark l› aç›y la 
al ma la r› n›n ne de ni aflağ› da ki ler den han gi si
dir?

 A) Boylamlar›n›nfarkl›olmas›
 B) Yerald›klar›yar›mkürelerinfarkl›olmas›
 C) Ekvator’auzakl›klar›n›nfarkl›olmas›
 D) Yerelsaatlerininfarkl›olmas›
 E) Çizgiseldönüflh›zlar›n›nfarkl›olmas›

10) Ay n› en lem üze rin de bu lu nan iki kent için, y›l 
bo yun ca afla ğ› da ki özel lik ler den han gi si ay n› 
de ğil dir?

 A) Gecevegündüzuzunluğu
 B) Öğlevaktigünefl›fl›nlar›n›ndüflmeaç›s›
 C) Öğlevaktiayn›boydakicisimleringölgeuzun

luğu
 D) Yerelsaatleri
 E) Yerinekseniçevresindekidönüflh›z›


