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BİLGİLENDİRME 
Değerli arkadaşlar! Genel Kültür Coğrafyada işinizi kolaylaştırmak için 7 adet 
dergi tasarladık. Bu dergilerde konuları en ince detayıyla sizlere sunuyoruz. Her 
dergiyi birkaç gün aralığında sizlerle buluşturacağız. Nedeni yeni geçen seneki 
(2022 ÖSYM soruları) soruların detaylı gelmesinden dolayı MEB kitaplarını 
tarıyoruz, bazı sıkıntılı konularda akademik kaynaklara başvuruyoruz. 
Maksadımız içimize sinen ve mükemmele yakın bir çalışmayla sizi 
buluşturmaktır.  
Bu çalışmada manevi destekleri olan Anadolu’nun her köşesinde emek veren 
birbirinden değerli coğrafyacı arkadaşlara teşekkür ederim.  
 
Çalışmalarımızda bizden desteklerini esirgemeyen hatırladığım zümrelerim; 
▪ CBA Ahmet Çelen  
▪ Salih Asef İpin,  
▪ Bayram Meral, 
▪ Gürkan Alkan,  
▪ Dr. Mehmet Bozkoyun, 
▪ Dr. Coşkun Kaya, 
▪ Serkan Keskin, 
▪ Veysel Boynueğri,  
▪ Mustafa Güden,  
▪ Koray Kor, 
▪ Koray Karameşe, 
▪ Rıza Akın Kayar, 
▪ Hakan Bileyen, 
▪ İsa Kösen, 
▪ Alican Demir, 
▪ Önder Cengiz, 
▪ Akın Güneş, 
▪ İlyas Kızılca, 
▪ Ali Arıca, 
▪ Özcan Zengin, 
▪ Hüseyin Ulutaş, 
▪ Utku Gülkıran, 
▪ Nihan Ataman Elçi’ye teşekkür ederim. İsmini hatırlamadıklarımdan peşinen özür 

dilerim. Ayrıca GOP Beyazkalem ve Avcılar Beyazkalem şubesi ile desteklerinden dolayı 
CBA yayınlarına teseşür ederim. 

Bu çalışmaların sizlere faydalı olması dileğiyle iyi çalışmalar😊 
 

Sosyal medya;   @cografyacikemalarslan 
 

                                                                                                   Coğrafyacı -Yazar 
                                                                                                      Kemal Arslan 
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                 TÜRKİYE’NİN MUTLAK (MATEMATİK) KONUMU 
Türkiye, 36°- 42°Kuzey paralelleri, 26°- 45°Doğu meridyenleri arasında yer alır. Türkiye'nin 
kuzeyinde yer alan kutup kuşağında ülkemize göre daha soğuk, güneyinde yer alan tropikal 
kuşak ise daha sıcak koşullar hâkimdir.  
 

 
 
 

 
 

 

                                                            TÜRKİYE’NİN UC NOKTALARI 

▪ Türkiye'nin en batısında Gökçeada'nın Avlaka Burnu yer alır. (25° 7' 30'' yani 26° ye yakın) 

▪ Türkiye'nin en doğusunda Iğdır ili Aralık ilçesi (Dil Yöresi) yer alır. (44° 48' 17" doğu, 45° 

doğu meridyenine yakın) 

▪ Türkiye'nin en kuzeyinde Sinop İnceburun 42° kuzey paraleli geçtiği yere yakındır. (42° 5' 
43" Kuzey) 

▪ Türkiye'nin en güneyinde Hatay Beysun 36° Kuzey paraleline yakındır. (35° 49' 10" Kuzey) 
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Türkiye, Orta Kuşakta yer alır;     Türkiye, Kuzey Yarım Kürede yer alır; 

• Yıllık sıcaklık farkı fazladır. 

•  Batı rüzgârlarının etkisindedir.  

• Cephe yağışları görülmektedir.  

• Ilıman iklimler (Akdeniz iklimi) 
görülür.  

• Dört mevsim belirgin yaşanır.  

• Tarım ürünleri ve doğal bitki örtüsü 
çeşitlilik gösterir.  

• Yıl içinde giysi değişimi fazladır.  

• Harita çizimlerinde konik 
projeksiyon kullanılır. 

 
 

• Dağların güney yamaçları yıl boyunca daha çok 
ısınır.  

• Gölge yönü öğlen vakti daima kuzeyi gösterir. 

• 21 Haziran'da yaz, 21 Aralık'ta kış mevsimi 
başlar.  

• Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür.  

• Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir.  

• Kuzeye gidildikçe sıcaklık ortalaması ve çizgisel 
hız azalır.  

• Kuzeye gidildikçe deniz seviyesinde yer çekimi 
artar, gölge boyu uzar. 

 

 
 
 
 
 
 

Dikkat: Yıl boyunca dağların güney yamaçlarının çok ısınması ve gölge yönünün öğlen vakti 

daima kuzeyi göstermesi Türkiye’nin Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde yer aldığını ispatlıyor. 

 
 
 
                                         ENLEM VE ETKİLERİ 
Enlem: Bir noktanın Ekvator’a olan açısal uzaklığıdır. Enlem derece (°), dakika (‘) ve saniye (“) 
değerleri ve sembolleri ile ifade edilir. 

 
Enlemin etkileri; 
● İklimi,  
● Güneş ışınlarının düşme açısını, 
● Sıcaklık dağılışını, 
● Denizlerin tuzluluk oranlarını, 
● Gurup, tan, şafak ve alacakaranlık süresini, 
● Gece ile gündüz arasındaki zaman farkını, 
● Kalıcı kar sınırını, yükselti, yerleşme ve tarım üst sınırını, 
● Bitki örtüsü çeşitliliğini etkiler. 
 

Not: Dünyanın geoit şeklinden dolayı yerçekimi deniz seviyesinde Türkiye’nin güneyinden 

kuzeyine doğru artar. Bu durum Türkiye’nin KYK’de yer aldığını ispatlar. Ayrıca yerden 
yükseldikçe hava yoğunluğu azaldığından dolayı yerçekimi azalır. Bu yüzden yüksek yerlerde 
yerçekimi azdır. 

 
 

Türkiye; dönenceler dışında yer alır. 
• Güneş ışınları hiçbir zaman yatay düzleme dik açıyla gelmez. 
• Gölge boyları hiçbir zaman yatay düzlemde sıfır olmaz. 
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Türkiye Bulunduğu Enlemden Dolayı; 
• Türkiye'de kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı küçülür. 

• Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol kuzeye doğru uzar. 

• Güneş ışınlarının aldığı yola bağlı tutulma oranı kuzeye doğru artar. 

• Kuzeye gidildikçe sıcaklık ve deniz suyundaki tuzluluk oranı azalır. 

• Makilere, Akdeniz kıyılarında 700-800 metre yüksekliğe kadar rastlanırken Marmara'da 
makilerin yetişebildiği sınır 300- 400 metredir. 

• Akdeniz’den Ege ve Marmara’ya doğru kıyılarda maki üst sınırı alçalırken maki tür sayısı 
genellikle azalır. 

 

 
Aynı Enlemde bulunan Çan, Horasan ve Boğazkale’de: Ekvator'a kuş uçumu uzaklık, 

çizgisel hız, gurup, tan, şafak, alacakaranlık süresi, gece gündüz süreleri, gece gündüz süre 
farkı, güneş ışınlarının geliş açısı, güneş ışınlarının tutulma oranı, Kutup Yıldızını görme açısı, 
gölge boyları, iklim kuşakları ve yer çekim kuvveti (Yükselti aynı olmak koşuluyla) aynıdır. 
 

                                   BOYLAM VE ETKİLERİ 
Boylam: Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı 
cinsinden değerine boylam denir. Derece, dakika ve saniye olarak ifade edilir. Türkiye 26°- 
45°Doğu boylamları arasında yer alır. 

 
Aynı Boylamda yer alan Tosya, Aksaray ve Silifke’de: 

● Yerel saat, 
● Öğle vakti, 
● Gün içinde gölge boylarının en kısa olduğu an, 
● Başlangıç meridyeni ile aralarında zaman farkı, 
● Ekinokslarda güneşin doğuş ve batış zamanı, 
● Saat dilimi aynıdır. 
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TÜRKİYE’NİN GÖRECELİ (ÖZEL) KONUMUNUN SONUÇLARI 
▪ Türkiye, eski dünya karaları olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine 

yaklaştığı yerde bulunmaktadır.  
▪ Tarih boyunca önemli ticaret yolları üzerinde yer almıştır. (Kral Yolu, İpek Yolu…) 
▪ Termal kaynaklar bakımından zengindir. (Afyon, Yalova, Bursa, Denizli… vs) 
▪ Karasal iklimin etki alanı geniş iken denizel iklimlerin etki alanı dardır. 
▪ İklim, tarım ve su kaynaklarından dolayı tarih boyunca önemli medeniyetlere beşiklik 

yapmıştır. 
▪ Üç tarafı denizlerle iki yarımadadan oluşmaktadır. Uzun bir kıyı şeridine sahip olan 

ülkemiz iç ve dış ticarette Önemli olan çok sayıda limana sahiptir.  
▪ Ortalama yükseltisi (1132m ile 1141 m arasında) fazladır. Kısa mesafede yükselti 

farklarının fazla olması, yer şekillerinin farklılık göstermesi aynı anda farklı mevsim 
özelliklerinin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durumun sonucu olarak ürün ve bitki 
örtüsü çeşitliliği de artmıştır. Gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki fark fazladır. 

▪ Petrol bakımından zengin Orta Doğu ülkelerine yakındır. Sanayi bakımdan gelişmiş 
Avrupa ülkelerine yakındır. 

▪ Önemli ticaret yolları üzerinde yer alan iki önemli boğaza sahiptir. Karadeniz çevresindeki 
ülkeler arasında çok yönlü iş birliğinden dolayı Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü 
kurulmuştur. 

▪ Ulaşımda çok sayıda önemli köprü ve hava limanı kullanılmaktadır. 

 
                                      TÜRKİYENİN JEOPOLİTİĞİ 
Jeopolitik Konum: Türkiye’nin coğrafyasından kaynaklı dünya siyasetindeki yeri ve ağırlığıdır. 

Türkiye’nin Jeopolitik önemini arttıran bazı unsurlar: 
• Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının (Eski karalar) birbirlerine en çok yaklaştığı 

yerde bulunmaktadır. 

• Türkiye, dünyanın en büyük petrol rezervlerinin bulunduğu Orta Doğu ve Hazar ülkelerine 
yakındır. 

• Türkiye, Çanakkale ve İstanbul boğazlarına hâkimdir. Karadeniz Akdeniz arasındaki suyolu 
Türkiye’nin kontrolündedir. 

• Türkiye, stratejik maddelere sahip Orta Asya’ya da yakındır. Bu durum Türkiye’yi dünya 
güç dengesinde çok önemli bir konuma getirmektedir. 

• Türkiye kıtalararası geçiş noktasında bulunduğundan dolayı transit ticarette kilit noktada 
yer alır. 

• Bor, Uranyum ve Toryum gibi stratejik madenlere sahiptir. 
 

 

Dikkat: Jeopolitikte etkili olan unsurlardan bazıları hızlı değişirken (beşerî ve ekonomik 
faktörler) bazıları ise yavaş (fiziki faktörler) değişir. 
 
 

Jeopolitikte değişmeyen unsurlar 

• Ülkenin coğrafi şekli (Ada, yarımada devleti) 

• Coğrafi konumu 

• Stratejik kaynakları 

• Jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri 

• Su ve iklim koşulları 

Jeopolitikte değişen unsurlar 

• Sosyokültürel değerler 

• Politik değerler 

• Bilimsel çalışmalar  

• Teknolojik değerler 

• Askerî ve ekonomik değerler 
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                                                  YEREL SAAT 
Yerel saat: Yerel saat gün içinde güneşin ufuk düzlemi üzerinde en yüksek konuma ulaştığı 
zamana öğle denir. Öğlen zamanında yerel saat 12.00'dir. Buna göre ayarlanan saat, yerel 
saat olarak ifade edilir. Yerel saat doğuda ileri, batıda ise geridir. Sadece aynı boylamda yer 
alan merkezlerde yerel saat aynıdır.  
Bununla ilgili genellikle şu şekilde sorular gelmektedir: Merkezler verilir ve merkezler 
arasındaki yerelsaat farkı sorulur. Şu noktaya dikkat etmeliyiz: Merkezler doğu- batı 
doğrultusunda birbirinden ne kadar uzaksa yerel saat farkı da buna bağlı artar. (Haritada 
illerin yerini bilmek lazım) 
 
                                                     TÜRKİYE SİYASİ HARİTASI 

 
 

Siyasi haritalar: İllerin sınırlarını gösterir. Alan ve uzunluk hesaplamaları bu haritalardan 
yararlanılarak yapılabilir. Ayrıca Yerel saat hesaplamaları ve Enlemle ilgili sorularda bu 
şehirlerin konumlarını mutlaka göz önüne alınız. 
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                                                GÜNEŞLİ SORULAR 
 

 
Ekinoks tarihlerinde gece- gündüz eşit olduğundan dolayı güneş yerel saate göre saat 
06.00’da doğar, saat12.00’de tepede olur ve saat 18.00’de ise batar. 
 
 

 
                      Bazı kentlerde güneşin aynı anda ufuk düzlemindeki konumu 
 
 
 

                                    ULUSAL(ORTAK) SAAT 
Ulusal (ortak) saat: Uluslararası saat dilimleri uluslararasında ortak bir zaman kavramı 

oluşturmak için dünyayı 24 saat dilimine ayrılmıştır. Uluslararası saat dilimlerine göre 
Türkiye'nin bir bölümü +2, bir bölümü ise +3 saat diliminde bulunmaktadır. +3 saat diliminin 
ayarı Türkiye'nin ulusal saat ayarı olarak kullanılmaktadır. Ulusal saat Türkiye’nin her yerinde 
aynıdır. Yazın 45° Doğu meridyeni (Iğdır), Kışın ise 30° Doğu meridyeni (İzmit) ortak saat 
olarak kullanılır. 3 Haziran 1973’te uygulamaya giren yaz- kış saati; 2016 yılından sonra 
sadece Yaz saati kullanılmaya başlandı. (Amaç enerji tasarrufunu sağlamak)  
Ulusal saat, sosyal hayatın ve iş hayatının düzenli olmasını sağlar. 
 
Dikkat: 45° Doğu boylamından (Iğdır) uzaklaştıkça yerel saat ile ulusal saat arasındaki fark 
artar. 
 
 

Türkiye, sahip olduğu boylamlara bağlı olarak;  
▪ Yerel saati Başlangıç Meridyenine göre ileridir. 
▪ +2 ve +3 saat dilimlerinde yer alır. 
▪ Doğu batı genişliğinden dolayı tek bir ortak saat (45° Doğu) kullanır. 
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TÜRKİYE’DE MEVSİMLER 
Türkiye 36°- 42° Kuzey paralelleri, 26°- 45° Doğu meridyenleri arasında yer alır. Bu durum gece- 
gündüz değişimi ve mevsimleri etkiler. Eksen eğikliğinden dolayı (23° 27’) Türkiye’de dört mevsim 
(Orta kuşak) belirgin yaşanır. 

 

 
 

✓ Yaza yakın aylarda (Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos) gündüzler gecelerden 
daha uzundur. 

✓ Kışa yakın aylarda (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat) geceler gündüzlerden daha 
uzundur. 

Yorum: Türkiye'de en kısa gündüz 21 Aralık tarihinde yaşanır. 21 Aralık'tan sonra gündüz süreleri 
uzar. 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanır. 21 Haziran'dan 21 Aralık tarihine kadar gündüz süreleri 
hep kısalır. Örneğin ocak ayında geceler gündüzlerden uzun olup bu ayda gündüz süreleri her geçen 
gün uzar. Temmuz ayında ise gündüzler gecelerden daha uzun olup gündüz süreleri her geçen gün 
kısalmaktadır. 

23 Eylül'de Türkiye'de: 

● Sonbahar mevsimi başlar. 
● Dünyanın ve Türkiye’nin her yerinde gece – 
gündüz eşittir = EKİNOKS 
● Aynı boylam üzerinde bulunan merkezlerde 
güneş aynı anda doğar, batar. 
● Bu tarihten sonra geceler gündüzlerden daha 
uzun olmaya başlar. 

21 Haziran'da Türkiye'de: 

● Yaz mevsimi başlar. 
● En uzun gündüz yaşanır. 
● Kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar. 
● Yıl içinde güneş ışınlarının en büyük açı ile geldiği 
gündür. 
● Yıl içinde gölge boyunun en kısa olduğu gündür. 
● Bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya başlar. 

21 Aralık'ta Türkiye'de: 

● Kış mevsimi başlar. 
● En kısa gündüz yaşanır. 
● Güneye gidildikçe gündüz süresi uzar. 
● Yıl içinde güneş ışınlarının en küçük açı ile geldiği 
gündür. 
● Yıl içinde gölge boyunun en uzun olduğu gündür. 
● Bu tarihten sonra gündüzler uzamaya başlar. 

21 Mart'ta Türkiye'de: 

● İlkbahar mevsimi başlar. 
● Dünyanın ve Türkiye'nin her yerinde gece – 
gündüz eşittir = EKİNOKS 
● Aynı boylam üzerinde bulunan merkezlerde 
güneş aynı anda doğar, batar. 
● Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden daha 
uzun olmaya başlar. 
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                         KARADENİZ’E KIYISI OLAN ÜLKELER 

 
Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler: Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Türkiye, Romanya ve 

Bulgaristan’ınKaradeniz’e kıyısı bulunur. Bu ülkelerin ticaret gemilerini dünya pazarlarına 
gönderebilmeleri için İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmek zorundadır. Bu durum 
Türkiye’nin jeopolitik önemini daha artırmaktadır. 
 

                         HAZAR DENİZİ’NE KIYISI OLAN ÜLKELER 

           
Dikkat: Hazar’da zengin petrol ve doğal gaz rezervleri bulunmaktadır. Azerbaycan, Rusya, 
Kazakistan, Türkmenistan ve İran’nın sınırları bulunduğundan dolayı bu madenlerden pay 
sahibidir. 
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                                           TÜRKİYE SINIRLARI 

 
                              Sınırlarımız ile ilgili bazı özellikler 

▪ Türkiye sınırlarının toplam uzunluğu, 2753 km’si (%24,8’i) kara sınırları, 8333 km’si 
(%75,2’si) de deniz kıyıları olmaküzere, toplam 11.086 km’dir. Ege Denizi kıyısı tüm 
Türkiye kıyılarının %33,7’sini meydanagetirmektedir. 

▪ 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu, doğudan üç yeni komşumuz oluştu: 
Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti) 

▪ Türkiye- Ermenistan sınırının bir kısmıArpaçay ve Aras vadilerini izler. Sınır kapıları 
Ermenistan’la aramızdaki sorunlarnedeniyle, kapalı durumdadır. 

▪ Azerbaycan’a ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile en kısasınırı olupdoğuda yer alır.  
▪ Türkiye- İran Sınırı: 1639’da Kasr-ı Şirin Antlaşması ile belirlenmiştir. En eski sınırımızdır. 

Sınırları su bölüm çizgisi belirler. 
▪ Türkiye– Suriye: Hatay’ın 1939’da Anavatana katılmasıylabugünkü Türkiye- Suriye sınırı 

belirlenmiş oldu. Komşularımız içinde en uzun kara sınırını oluşturur. 
▪ En son açılan sınır kapısı: Hatay’da, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne 

bağlı Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü kuruldu. Suriye’ye açılmaktadır. 
▪ Türkiye– Bulgaristan Sınırı: Bulgaristan’la olan sınırımız Lozan Antlaşması (24 Temmuz 

1923) ile belirlenmiştir.  
▪ Kapıkule Gümrük Kapısı: Türkiye’nin en işlek ve en önemli gümrük kapısıdır. Türkiye, 

demir yolu ve kara yoluyla, bu kapıdan Avrupa’ya açılır. Aynı yollardan, Avrupa da Türkiye 
ve Güneybatı Asya’ya bağlanır. 

▪ Türkiye- Yunanistan Sınırı: Ülkemizin bu günkü sınırları, 24 Temmuz 1923 tarihinde 
yapılan Lozan Antlaşması'nda çizilmiştir. Türkiye ile olan sınırın önemli bir bölümünü 
Meriç Nehri çizer. 

 
Not: Sadece İran ve Irak sınırları doğal sınırlar niteliği taşımaktadır. Diğerleri ise yer yer bazı 
doğal engellerden geçerlerse de büyük bir çoğunluğuyla yapay sınır niteliği taşırlar. (Doğanay, 
1997: 98-99) 
 



Kemal Arslan                                                                                                                     Kemal Arslan 

▪ Kara ve denize sınırı olan komşularımız: Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Suriye  
▪ Sadece kara sınırı bulunan komşularımız: İran, Irak, Ermenistan, Azerbaycan 
▪ Demiryollarının doğrudan gittiği ülkeler: Bulgaristan, Yunanistan, İran ve Suriye (şu an 

kapalı) gibi ülkelerle tarifeli seferler mevcuttur. 
▪ Türkiye’nin ilk metro köprüsü 2014 yılında açılan Haliç köprüsüdür.  
 
Demiryolunun bulunduğu sınır kapıları  
✓ Kapıkule- Bulgaristan  
✓ Uzunköprü- Yunanistan  
✓ Kapıköy- İran  
✓ Akkaya- Ermenistan  
✓ Nusaybin- Islahiye- Çobanbey- Suriye 
 

Çizgisel hız: Dünyanın kendi ekseni etrafındaki birim zamanda aldığı yola çizgisel hız denir. 

Ekvatordan kutuplara doğru çizgisel hız azalır yani Türkiye'ye uyarladığımızda güneyden 
kuzeye doğru yani Hatay’dan Sinop’a doğru çizgisel hız azalır. Buna bağlı kuzeye doğru 
gurup, tan ve alacakaranlık süresi uzar. 
 

Açısal hız: Küresel cisimlerin ekseni etrafında birim zamanda katettiği açıya ise açısal hız 

denir. Açısal hız Dünyanın her tarafında aynıdır. Türkiye'de de her yerde aynıdır, değişmez! 
 

Türkiye’de gölge boyu: Türkiye, mutlak konumundan dolayı güneş ışınlarını dik açıyla 

almaz.  Bu yüzden gölge boyları sıfır olmaz.  Gölge boylarının en kısa olduğu tarih 21 Haziran, 
en uzun olduğu tarih 21 Aralıktır.  Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidildikçe her zaman 
gölge boyları uzar. Ayrıca aynı merkezlerde yazın gölge boyları kısayken kışın daha uzundur. 
 

 
                            Türkiye’de gölge boyu 

Özetle Türkiye’de gölge boyu; 
• Güneyden kuzeye doğru gölge boyu uzar. 

• Gölge boyu düz yatay düzlemde hiçbir zaman sıfır olmaz. 

• Gölgeler öğlen vakti daima kuzeye düşer. 

• Yaz (21 Haziran) mevsiminde gölge boyu en kısa, kış (21 Aralık) mevsiminde ise en 
uzundur. 

• Gün içinde sabah ve akşam saatlerinde gölge boyu uzun iken öğlen vakti kısadır. 
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Kutup Yıldızı (Polaris, Demirkazık): Kutup Yıldızı Küçükayı takımyıldızının en parlak yıldızıdır. 
Kuzey kutbu üzerinde yer alır. Türkiye’de görünmesi bizim kuzey yarım kürede yer aldığımızı 
ispatlar. Türkiye’de hangi enlem üzerindeyseniz o açıyla görürsünüz. Örneğin Hatay’da 36°, 
Sinop’ta 42° ile görülür. 

İki meridyen arası mesafe: Türkiye’de iki meridyen arası mesafe güneye doğru artar, kuzeye 
doğru azalır. 

Dikkat: Ardışık iki paralel arası mesafe 111 km'dir. İki meridyen arası mesafe kutuplara doğru 
daralmasına rağmen zaman farkı sabittir. Bu durumun sebebi kutuplara doğru çizgisel hızın 
azalmasıdır. Ayrıca iki meridyen arası mesafenin kuzeye doğru daralması ve paralel 
derecelerinin büyümesi ülkemizin Kuzey Yarım Kürede yer aldığını ispatlar. 
 

 

COĞRAFİ KONUM İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL BİLGİLER 

▪ En uzun kıyı şeridine sahip il: Muğla 

▪ Marmara ve Ege Denizi'ne sınırı olan iller: Çanakkale, Balıkesir 

▪ Marmara ve Karadeniz'e sınırları olan iller: Tekirdağ, İstanbul, İzmit 

▪ Tuz Gölü'ne sınırları olan iller: Ankara, Aksaray, Konya 

▪ Van Gölü'ne sınırları olan iller: Bitlis, Van 

▪ Irak ve Suriye'ye sınırı olan il: Şırnak 

▪ Irak ve İran'a sınırı olan il: Hakkâri 

▪ Ermenistan, İran ve Nahçıvan'a sınırı olan il: Iğdır 

▪ Ermenistan ve Gürcistan ile sınırı olan il: Ardahan 

▪ Türkiyenin en büyük adası: Gökçeada (İmroz) 

▪ En çok sınır kapısı bulunan il: Edirne (Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule ve Uzunköprü) 

▪ İl sınırları içerisinde yerel saat farkının en fazla olduğu yer: Antalya 

▪ Türkiye’de dört mevsimin belirgin yaşanmasının sebebi: Mutlak (Matematik) konum 

▪ Türkiye’de aynı anda farklı mevsim özellikleriningörülmesi: Özel (Göreceli) konum 

▪ Rize-Artvin ve Ordu – Giresun Havalimanları Dağdan Denize Projesi ile hayata geçmiştir. 

▪ Yolcu taşıma bakımından 2021 yılı verilerine göre İstanbul Hava Limanı dünyada 11. 
sırada yer alır. 

▪ Marmara Denizi'ndeki köprüler: Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü 

▪ Türkiye sınırlarına en son dâhil edilen (Son şekillenen sınır) yer: Hatay  

▪ Son il olan yer: Düzce  

▪ Hem Asya’ya hem Avrupa'ya sınırı olan iller: İstanbul ve Çanakkale  

▪ Akdeniz’ine kıyısı olan komşu ülkeler: Yunanistan ve Suriye 
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1. Aşağıda verilen ülke ve sınır kapıları 
eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?  
A) Suriye – Hamzabeyli 
B) Gürcistan – Akyaka  
C) İran – Üzümlü  
D) Irak – Gürbulak  
E) Yunanistan–İpsala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aşağıda coğrafi koordinatları verilen 
merkezlerden hangisinin Türkiye sınırları 
içerisinde kaldığı söylenebilir? 
A) 41° kuzey 29° doğu 
B) 35° kuzey 42° doğu 
C) 39° kuzey 46° doğu 
D) 43° kuzey 40° doğu 
E) 45° kuzey 42° doğu 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ankara ve Erzurum illeri yaklaşık aynı 
enlem üzerinde yer alır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bu 
merkezlerde aynı olması beklenemez? 
A) Ulusal saatin 
B) Alacakaranlık süresinin  
C) Gece gündüz süre farkının 
D) Güneş ışınlarının geliş açısının  
E) Yerel saatin 
 
 
 
 
 

4. Aşağıda verilen kentlerden hangisinin 
yerel saati ile ulusal saat arasındaki fark 
daha fazladır? 
A) Ankara 
B) Eskişehir 
C) Artvin  
D) Diyarbakır 
E) Kayseri 
 
 
 
 
 
 
 
5. Türkiye'nin mutlak konumunun 
sonuçları arasında; 
I. tarih boyunca önemli ticaret yolları 
üzerinde yer alması  
II. gerçek alanı ile izdüşümü alanı 
arasındaki farkın fazla olması 
III. doğudaki merkezlerde güneşin erken 
doğması 
hangilerinin yer aldığı söylenebilir? 
A) Yalnız II        B) Yalnız III           C) I ve II 
D) I ve III           E) II ve III  
 
 
 
 
6. Aşağıdaki kentlerde 21 Mart’ta güneş 
aynı anda batmıştır. 

• Bursa 

• Denizli  
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu 
merkezlerde ortaktır?  
A) Alacakaranlık süresi 
B) Güneş ışınlarının geliş açısı 
C) Yerel saat 
D) Başlangıç meridyeni ile arasındaki 
mesafe 
E) Bulundukları enlem değerleri 
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7. Türkiye'nin jeopolitik önemini artıran 
unsurlar arasında; 
I. jeolojik yapısı 
II. yüz ölçümü 
III. kıtalar arasında geçiş noktasında 
bulunması 
hangilerinin yer aldığı söylenebilir? 
A) Yalnız II       B) Yalnız III            C) I ve II              
D) I ve III         E) II ve III 
 
 
 
 
 
8. Türkiye'de gece- gündüz süreleri 
tarihlere göre değişim gösterir. 
Buna göre, aşağıda verilen ayların 
hangisinde gündüz süresi gece süresinden 
uzun olup gündüz süresi her geçen gün 
uzamaktadır? 
A) Ağustos        B) Mayıs      C) Ağustos 
D) Ekim             E) Kasım 
 
 
 
 
 
 
9. Türkiye Kuzey Yarım Küre'de yer alır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu 
durumun sonuçlarından biri olduğu 
söylenemez? 
A) Kutup Yıldızı farklı açılarla görülür. 
B) Kuzeye doğru gidildikçe gölge boyu 
uzar. 
C) Kuzeyden esen rüzgârlar hava sıcaklığını 
düşürür. 
D) Gölge yönü öğlen vakti daima kuzeyi 
gösterir. 
E) Kış mevsiminde cephe yağışları görülür. 
 
 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye 
jeopolitiğinde etkili olan değişmeyen 
unsurlar arasında yer almaz? 
A) Coğrafi şekli 
B) Stratejik kaynakları  
C) Sosyo kültürel değerler  
D) Jeomorfolojik özellikleri  
E) İklim koşulları 
 
 
 
 
 
 
11. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin 
Karadeniz'e kıyı bağlantısının bulunduğu 
söylenemez? 
A) Belarus 
B) Gürcistan  
C) Romanya  
D) Bulgaristan  
E) Rusya 
 
 
 
 
 
 
12.Ticari ve ekonomik ilişkilerin 
kolaylaştırılması haberleşme ve ulaşım 
hizmetlerinin hızlı ve düzenli bir şekilde 
yapılabilmesi için ulusal saatte ihtiyaç 
duyulur. 
Buna göre aşağıdaki verilen kentlerden 
hangisinin yerel saati ile ulusal saat 
arasındaki fark daha azdır? 
A) İzmir 
B) Denizli  
C) Kastamonu 
D) Artvin 
E) Erzurum 
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13. Hem Asya’ya hem Avrupa'ya sınırı 
olan iller arasında, 
I. İstanbul 
II. Çanakkale  
III.İzmit 
hangilerinin yer aldığı söylenebilir? 
A) Yalnız II       B) Yalnız III            C) I ve II              
D) I ve III         E) II ve III 
 
 
 
 
 
 
14. Türkiye'de gece gündüz süreleri tarihe 
göre artıp azalmaktadır. 
Buna göre aşağıdaki tarihlerin hangisinde 
gündüz süresi geceden daha uzun 
olmasına karşın gündüz süresi her geçen 
gün kısalmaktadır? 
A) 1-5 Ocak     
B) 10-15 Mart   
C) 25-30 Eylül 
D) 1-5 Nisan     
E) 10-15 Ağustos 
 
 
 
 
 
 
15. Boylam farkı azaldıkça yerel saat farkı 
da azalır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde 
verilen iki kent arasındaki yerel saat farkı 
daha azdır? 
A) Kars -Edirne  
B) Karaman- Balıkesir 
C) Bartın -Yozgat 
D) Bayburt -Diyarbakır 
E) Antalya -Osmaniye 
 
 
 
 
 
 

16. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin 
Hazar’a kıyısı bulunur?  
A) Tacikistan       
B) Kırgızistan   
C) Ukrayna 
D) Kazakistan 
E) Özbekistan 
 
 
 
 
 
 
 
17. Amasya’da Kutup Yıldızı’nın görünüm 
açısının Samsun’dan daha küçük 
olmasının temel sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?  
A) Boylam farkının  
B) Mutlak konumunun  
C) Ortalama yükseltisinin  
D) Çizgisel hızının  
E) Sıcaklık ortalamasının 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.Türkiye’nin birçok ülke ile sınırı 
bulunmaktadır. 
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 
demiryolu bağlantısının olduğu sınır 
kapılarından biri değildir? 
A) Gürbulak 
B) Uzunköprü 
C) Akyaka 
D) Kapıköy 
E) Kapıkule 
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19. Türkiye Kuzey Yarım Yarım Kürenin 
Orta Kuşağında yer almaktadır.  
Bu durumun sonuçları arasında;  
I. Cephe yağışları yaygın olarak görülür. 
II. Ilıman iklimler etkilidir. 
III. Masif araziler azdır. 
verilenlerden hangilerinin yer aldığı 
söylenebilir? 
A) Yalnız II      B) Yalnız I            C) I ve II 
D) I ve III         E) II ve III 
 
 
 
 
 
 
 
20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'yi 
doğrudan ilgilendiren sorunlardan biridir? 
A) Doneks Havzası sorunu 
B) Kafkasya sorunu  
C) Doğu Türkistan sorunu  
D) Afganistan sorunu  
E) Kıbrıs sorunu 
 
 
 
 
 
 
 
21. Ankara’dan hareket eden bir gözlemci 
gittiği Sinop’ta gündüz süresinin daha kısa 
olduğunu görmüştür. 
Buna göre, bu gözlemin aşağıdaki ayların 
hangisinde yapıldığı söylenebilir? 
A) Ocak                
B) Mayıs          
C) Ağustos 
D) Nisan               
E) Haziran 
 
 
 
 
 
 

22. Türkiye'de,  
I. meridyenler arası mesafenin kuzeye 
doğru daralması 
II. dört mevsimin belirgin yaşanması  
III. cisim gölgelerinin güneye düşmemesi 
IV. güneş ışınlarının dik açıyla düşmemesi 
özelliklerden hangileri Türkiye'nin Kuzey 
Yarım Kürede yer aldığını gösterir? 
A) III ve IV          B) II ve IV    C) I ve II              
D) I ve III             E) II ve III 
 
 

 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 
jeopolitik konumunu daha az etkiler? 
A)  Karadeniz Akdeniz arasındaki su yolu 
Türkiye’nin kontrolündedir. 
B) Türkiye, stratejik maddelere sahip Orta 

Asya’ya da yakındır.  
C) Türkiye kıtalar arası geçiş noktasında 

bulunduğundan dolayı transit ticarette 
kilit noktada yer alır. 

D) Ortalama yükseltisi oldukça fazladır. 
E) Bor, Uranyum ve Toryum gibi stratejik 

madenlere sahiptir. 
 
 
 
24. 21 Aralık tarihinde Adıyaman'daki 
gündüz süresi Bayburt'taki gündüz 
süresinden daha uzundur.  
Bu durumun temel sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dünyanın şekli 
B) Dünyanın günlük hareketi  
C) Eksen eğikliği 
D) Yörüngenin şekli 
E) Boylam dereceleri 
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"Gelecek, bugünden hazırlananlara aittir." (Malcolm X) 


