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ÜNİTE 1: DOĞA VE İNSAN

DOĞAL UNSURLAR

cografya

İnsan emeği olmayan doğada yer alan su, kaya, bulut, bitki, göl gibi unsurlara doğal unsurlar adı verilir. İnsanlar ile doğal unsurlar arasında 
olumlu ve olumsuz olmak üzere çift yönlü bir etkileşim bulunmaktadır. 

İNSAN - DOĞA ETKİLEŞİMİ
İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi

 Tarımsal faaliyetlerin türünü ve yetiştirilen ürün 
çeşidini etkiler.

 Yaz ve kış turizmini ve süresini etkiler.
 Kar yağışı, sis, buzlanma, rüzgâr gibi olaylar ulaşım 

faaliyetlerini etkiler.

 İnsanların beslenme kültürünü etkiler.
 Kıyafet ihtiyacını etkiler. Soğuk bölgede kalın, sı-

cak bölgelerde ise ince giysi tercih edilir.
 Konut yapı malzemesini etkiler.
 Kurak bölgelerde kerpiç, nemli bölgelerde ahşap 

konutlar yaygındır.

Su Kaynaklarının İnsan Faaliyetlerine Etkisi
 Akarsuların üzerine kurulan barajlarla enerji üreti-

lir. 
 Sıcak su kaynaklarından jeotermal enerji üretilir.
 Denizlerden avlanan balıklar ve diğer denizel 

ürünler beslenme faaliyetlerini etkiler.

 Deniz turizmini etkiler.
 Eğimli akarsularda rafting ve su sporları gelişir.
 Sıcak sular kaplıca turizminin gelişmesini sağlar.
 Tarımda sulamayla tarımsal üretimi etkiler.
 Tuz ve soda üretimini etkiler.

Toprak ve Taşların İnsan Faaliyetlerine Etkisi
 İnsanların tarımsal üretim yapmasını sağlar.
 Kurak bölgelerde konut yapımı için kullanılır.
 Killi topraklardan çanak-çömlek yapılır.

 Porselen gibi mutfak eşyası üretiminde kullanılır.
 Değerli taşlar süs eşyası yapımında kullanılır.
 İnşaat sektörü için tuğla, kiremit, fayans, mermer, 

seramik ve çimento üretiminden yararlanılır.

Yer Şekillerinin İnsan Faaliyetlerine Etkisi
 Nüfusun dağılışını etkiler.
 Yerleşme dokusunu etkiler.
 Engebeli araziler yol yapım maliyetini artırır.
 Ulaşımı olumsuz etkiler.

 Dağlık ve engebeliaraziler tarım alanlarını ve ta-
rımda makine kullanımını olumsuz etkiler.

 Engebeli araziler kayak, akarsu, yamaç paraşütü 
ve dağcılık turizmini olumlu etkiler.

Bitki Örtüsünün İnsan Faaliyetlerine Etkisi
 Orman ve ot örtüsü insanların ekonomik faaliyet-

lerini etkiler.
 Ormanlar geçmişte yakacak odun ve enerji kayna-

ğı olarak kullanılırken günümüzde daha çok, mo-
bilya, parke ve kağıt sanayisinde kullanılmaktadır.

 Ot örtüsünün gür olduğu alanlarda büyükbaş, cılız 
olduğu alanlarda ise küçükbaş hayvancılık yapılır.

 Bitki çeşitliliği arıcılık ve bal üretimini etkilemekte-
dir.

 Bitkilerden sağlık ve kozmetik sanayisinde yararla-
nılmaktadır.

örnek 1

İnsan ve bitki örtüsü arasındaki etkileşimlere neler örnek verilebilir?

Çözüm:
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Gelişmiş ülkelerde insanların doğaya müdahalesi daha fazla-
dır. Ayrıca bu tip ülkelerde doğa daha planlı ve verimli kulla-
nılmaktadır. Bu nedenle çevre sorunları geri kalmış ülkelerde 
daha fazla yaşanmaktadır.

dikkat 

örnek 2

Doğanın insana olumsuz etkisine birkaç örnek veriniz.

Çözüm:

analiz 1

Bilim ve teknolojideki gelişmeler insanların doğal koşullara olan ba-
ğımlılığını azaltmaktadır. 

Aşağıda verilenlerden hangisi doğal koşullara olan bağımlılı-
ğın azaldığını gösterir?

A)  Çöllerde ulaşım aracı olarak develerden yararlanılması
B)  Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul’da vapur seferlerinin iptal edil-

mesi
C)  Konya’da tarımda nadas yönteminin uygulanması
D)  Endonezya’da deprem ve tsunami riskinin yüksek olması
E) Baraj ve kanallar yapılarak sulanabilir tarım alanlarının genişletil-

mesi

Çözüm:

DOĞANIN İNSANA ETKİLERİ

Olumlu Etkileri Olumsuz Etkileri

	Sıcaklığın yüksek ve yıllık yağış miktarının fazla oldu ğu Güneydo-
ğu Asya’da pirinç üretiminin yapılabil mesi

	Ülkemizde Akdeniz ikliminin görülmesi neticesinde yaz turizmi-
nin gelişmiş olması

	İklimin ılıman olduğu Orta kuşakta yaşayan insanların sayısının 
fazla olması

	Sıcak ve soğuk su akıntılarının karşılaştığı alanlarda balıkçılığın 
gelişmiş olması

	Orman ve koru alanlarının fazla olduğu yerlerde mesire alanları-
nın buluması

	Yer şekillerinin dağlık olduğu bölgelerde tarımda makine kullanı-
mının kısıtlı olması

	Alaska’da yaşayan eskimoların toprağın donmuş olma sı nedeniy-
le balıkçılık ve avcılık yaparak beslenmeleri

	Ülkemizde kuraklığın belirgin olduğu Orta Anadolu’da sanayi 
ürünleri yerine buğday tarımının yapılması

	Dağlık ve engebeli arazilerin bulunduğu bölgelerde sanayi ve ulaşı-
mın gelişememesi

	Çöl ikliminin yaşandığı Kuzey Afrika’da yerleşmenin az olması

	Su kaynaklarının az olduğu yerlerde tarımsal üretimin de az ol-
ması

İNSANIN DOĞAYA ETKİLERİ

Olumlu Etkileri Olumsuz Etkileri

	Ağaçlandırma yaparak ormanlık alanların genişlemesi

	Nesli tükenmekte olan canlıları koruma altına alması

	Taşkın setleri yaparak sellerden korunmaya çalışılması

	Milli park alanları oluşturarak yaban hayatını koruması

	Enerji üretmede fosil kaynaklı yakıtları kullanarak hava kirliliğine 
neden olması

	Ormanların çeşitli nedenlerle (turizm, kereste, tarım) tahrip et-
mesi

	Aşırı avlanma neticesinde bazı hayvanların soyunun azalması

	Sanayi atıkları nedeniyle su ve toprağın kirlenmesi
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DOĞAL ORTAMLAR (MUHTEŞEM DÖRTLÜ)

Doğal çevreyi oluşturan ve muhteşem dörtlü olarak da ifade edilen unsurlar dört gruba ayrılır. 

Bunlar; Atmosfer (hava küre), Litosfer (taş küre), Hidrosfer (su küre) ve Biyosfer (canlı küre) dir. Bu doğal ortamlar birbirlerinden bağımsız olma-
larına rağmen sürekli etkileşim halindedir.

Atmosfer

	Dünya’yı çepeçevre saran gaz tabakasıdır.

	İklim olayları bu katmanda meydana gelir.

	Sıcaklık , rüzgâr , nem , basınç , yağış gibi iklim elemanlarının görüldüğü ve değiştiği ortamdır.

	İklimi Klimatoloji inceler.

Hidrosfer

	Yer üstü suları olan okyanus , deniz , göl ,  buzullar ile yer altı suları olan  kaynak suları ve yer 
altındaki suları kapsamaktadır.

	Su küreyi Hidrografya inceler.

Litosfer

	Ayağımızı bastığımız katı tabakadır.

	Kayaçlar, dağlar, platolar, topraklar, vadiler, ovaları kapsamaktadır.

	Deprem, volkanizma, heyelan ve erozyon gibi olayların görüldüğü küredir.

	Yer şekillerini Jeomorfoloji inceler.

Biyosfer

	Diğer ortamlar içinde yaşayan canlılardan oluşur.

	İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmaları kapsamaktadır.

	Diğer bütün ortamlar ile sürekli etkileşim halinde olduğu için en önemli küre olarak bilinir.

	Canlılar küresini Biyocoğrafya inceler.

örnek 3

Yağmurun yağması, rüzgârın esmesi hangi doğal ortam içerisinde meydana gelir?

Çözüm:
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COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ - COĞRAFYANIN İLKELERİ

Coğrafyanın Bölümleri ve Yararlandığı Başlıca Bilim Dalları

COĞRAFYA

FİZİKİ COĞRAFYA BEŞERİ COĞRAFYA

Nüfus

Ulaşım

Yerleşme

Turizm

Sanayi

Siyasi

Tarım

Enerji

Jeomorfoloji

Jeoloji

Pedoloji

Jeofizik

Kartografya

Litoloji

Klimatoloji

Meteoroloji

Fizik

Biyocoğrafya

Biyoloji

Botonik

Zooloji

Tıp

Hidrografya

Hidroloji

Hidrojeoloji

Potamoloji

Limnoloji

Osenografya

Matematik 
coğrafya

Astronomi

Matematik

Fiziki Coğrafya
 Jeomorfoloji: Yer şekillerini inceler (Dağ, ova, vadi ve plato).

	Jeoloji : Yer bilimi

	Kartografya: Harita bilimi

	Litoloji : Taş bilimi

	Pedoloji: Toprak bilimi

	Jeofizik: Yer fiziği bilimi

 Klimatoloji: İklim tiplerini inceler.

	Meteoroloji: Hava olaylarını inceler.

	Fizik : Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceler.

 Hidrografya: Suları inceleyen bilim dalıdır.

	Hidroloji: Su bilimi

	Potamoloji: Akarsu bilimi

	Oseonografya : Okyanus bilimi

	Limnoloji: Göl bilimi

	Hidrojeoloji: Yer altı suları bilimi

 Biyocoğrafya: Bitki ve hayvan topluluklarının dağılışını inceler.

	Biyoloji: Canlı bilimi

	Zooloji: Hayvan bilimi

	Botonik: Bitki bilimi

	Tıp : Sağlık bilimi

örnek 4

Jeomorfoloji, litoloji, klimatoloji ve kartografya kavramları ne 
anlama gelmektedir?

Çözüm:

Coğrafyanın İlkeleri

a. Nedensellik İlkesi
 Doğal çevrede gerçekleşen olayların oluşum nedenlerini inceler. 

Çünkü bir olay kendisinden önceki olayın sonucu kendisinden 
sonraki olayın nedenidir.

	Doğu Anadolu’da neden büyükbaş hayvancılık yapılır?

	Kuzeybatı Avrupa’da niçin sanayi daha çok gelişmiştir?

	Güneydoğu Asya’da (Hindistan - Bangladeş) muson yağışları 
nelere neden olur?

	Amazon Havzası’nda ormanların gür olmasının nedeni neler-
dir?

gibi sorular nedensellik ilkesiyle açıklanır.

b. Karşılıklı İlgi İlkesi

 Coğrafi olayların birbirleriyle bağlantılarını ve etkileşimlerini or-
taya çıkarır.

	Göç ile gecekondulaşma arasındaki ilişki

	Sıcaklık ortalamaları ile güneş ışınları arasındaki ilgi

	Yağış miktarı ile bitki örtüsü arasındaki bağlantı

	Nüfusun dağılışı ile sanayileşme arasındaki ilişki

gibi örnekler karşılıklı ilgi ilkesiyle açıklanır.

c. Dağılış İlkesi

 Coğrafi unsurları yer göstererek (kıta, ülke, bölge şeklinde) kav-
ratan ilkesidir.

	Zeytin Batı Anadolu’da yetiştirilir.

	Eskimolar Alaska’da yaşar.

	Depremler Şili’de görülür.

 gibi örnekler dağılış ilkesiyle açıklanır.
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Dağılış ilkesi, coğrafyayı diğer bilim dallarından ayıran bir 
ilkedir. Bunun için coğrafyanın temel ilkesi olup özellikle hari-
talardan yararlanılır.

dikkat 

örnek 5

“Zeytin ülkemizde en fazla Güney Marmara ve Batı Anadolu’da ye-
tiştirilir.” cümlesinde coğrafyanın hangi ilkesi kullanılmıştır?

Çözüm:

analiz 2

(I) Divan, Türkiye’deki kırsal yerleşme türlerinden biridir. (II) Dağınık 
olan kırsal yerleşmelerin birleştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.  
(III) Batı Karadeniz Bölümü’nde yaygındır. (IV) Sakarya ve Kocaeli 
illerinde de bu tür yerleşmelere rastlanır. (V) Bu yerleşme şeklinde 
tarım ve hayvancılık birlikte yapılır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde coğrafya-
nın dağılış ilkesi kullanılmıştır?

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

Çözüm:

uygulama 1

I IIIII IV

Yukarıda verilen fotoğraflardan hangileri doğal unsurlar ara-
sında yer almaz?

A) Yalnız II  B) Yalnız III  C) I ve II
  D) II ve IV                       E) II, III ve IV

Çözüm:

uygulama 2

Aşağıdakilerin hangisinde doğal unsurlardan bahsedilemez?

A) Doğu Anadolu’nun dağlık olması
B) Kanada’da buzul göllerin bulunması
C) Batı Avrupa’da sanayi tesislerinin bulunması
D) Antarktika’da penguenlerin yaşaması
E) Akarsuların taşkın yaparak akması

Çözüm:

örnek 6

Aşağıda verilen ifadeleri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak yazınız.

1. 
..............

Coğrafya, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkiyi ince-
leyen bir bilim dalıdır.

2. 
..............

Köprü, tünel, kanallar ve yollar doğal unsurlar arasında 
yer alır.

3. 
..............

Ormanların tahrip edilerek tarım veya yerleşim alanla-
rına dönüştürülmesi insanın doğa üzerindeki olumlu 
etkisine örnektir.

4. 
..............

Sıcaklık değişimleri, rüzgâr, nem, yağış gibi iklim olay-
ları atmosferde gerçekleşir.

5. 
..............

Yer şekillerini inceleyen bilim dalı jeomorfolojidir.

6. 
..............

Kartografya harita bilimi olup coğrafyaya yardımcı alt 
bilim dalıdır.

7. 
..............

Yer altı ve yer üstü suları dört doğal ortamlardan biyos-
ferin kapsamındadır.

8. 
..............

Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması ve nesli tüken-
mekte olan canlıların koruma altına alınması insanın 
doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerinden sayılır.

9. 
..............

Jeoloji, Pedoloji, Hidroloji ve Limnoloji gibi bilim dalla-
rı coğrafyanın fiziki coğrafya konuları içerisinde yer alır.

10. 
..............

Kereste ve kâğıt üretimi bitki örtüsü ve insan arasında-
ki ilişkiyi belirtir.
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örnek 7

Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1. Coğrafyayı diğer bilimlerden ayıran en önemli ilke .............................. 

ilkesidir.

2. Yer kabuğunun sert kısımları olan taş, topraktan oluşan kü-
reye ......................... denir.

3. Biyocoğrafya .................... ve .............................. topluluklarının yeryü-
zündeki dağılışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.

4. Haritaların hazırlanışı ve haritalardan yararlanma esas-
ları gibi konuları ele alan coğrafyaya yardımcı bilim dalı  
.................................... dır.

5. Yer şekillerinin dağlık, engebeli ve kar yağışının fazla oldu-
ğu yerlerde kış turizminin gelişmesi doğanın insan üzerin-
deki .............................. etkisine örnektir.

6. Sibirya’da insanların kalın kıyafetleri tercih etmeleri doğa-
nın ......................  üzerindeki etkisine örnektir.

7. Dağ, ova, plato, akarsular, hayvanlar .............................. unsurlara 
örnektir.

8. Bir bölgede ormanların geniş yer kaplaması, yağış mik-
tarının fazla olmasından kaynaklıdır.” ifadesi coğrafyanın  
.................................... ilkesiyle ilişkilidir.

9. Dünya’nın şekli, boyutları, hareketleri ve enlem - boylam 
gibi konuları içinde barındıran coğrafyanın alt bilim dalı  
.................................... coğrafyadır.

10. ...................................., su canlılarının yaşadığı muhteşem dörtlüler-
den biridir.

11. Ulaşım, tarım, sanayi, turizm .......................... sistemlerin içinde yer 
alır.

12. Sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi iklim elemanları ile 
güneşlenme, sis, bulutlanma gibi iklim olayları .................................... 
biliminin konuları arasında yer alır.

13. Yer şekillerinin oluşumunu ve dağılışını inceleyen bilim dalı  
..............................................  dir.

 

COĞRAFYANIN TARİHSEL SEYRİ
Bir bilim dalını tanımak için onun kökenini, anlamını, tarihsel seyri-
ni, toplumsal hayattaki yerini ve bu bilime katkı sağlamış önemli bi-
lim insanlarını bilmek gerekir. Aşağıda dönem dönem yaşamış bazı 
coğrafyacılar ve bu bileme yapmış oldukları katkılar sıralanmıştır.

İlk Çağ’da Coğrafya
Mısır, Yunan ve Babil medeniyetlerinin dönemlerinde yazılmış me-
tinler coğrafyanın ilk eserleri olarak kabul edilir. Bu dönemde ya-
şamış olan Thales, Anaksimander, Hekataios, Platon, Eratosthenes, 
Strabon ve Coğrafya Klavuzu adlı eseriyle büyük katkılar sağlamış 
olan Ptolemaios (Batlamyus)’tur.

Batlamyus tarafından çizilmiş dünya haritası

Orta Çağ’da Coğrafya
Bu dönem coğrafyacıları İlk çağda verilen eserlerden yararlanmış 
ve çağlarını aşan eserler vermiş olan İbn-i Sina, Biruni, Mesudi, Mak-
disi, Kaşgarlı Mahmud, Muhammed İdrisi ve İslam coğrafyasının 
babası kabul edilen İbn Hurdazbih bu dönemde öne çıkan bilim 
adamlarıdır.

Yeni Çağ ve Yakın Çağ’da Coğrafya
Coğrafya bu dönemde bilimsel kimlik kazanmıştır. Fiziki coğrafya-
nın kurucusu kabul edilen Alexander von Humbolt ve beşeri coğ-
rafyanın kurucusu kabul edilen Carl Ritter modern coğrafyanın or-
taya çıkmasında etkili olmuşlardır.

Osmanlı’da Coğrafya
Osmanlı kökenli coğrafi eserler; geçmiş dönemde yazılan eserle-
rin tercümeleri (Fatih Sultan Mehmet’in Batlamyus’un eserlerini 
tercüme ettirmesi ve daha sonraki dönemde bu tarz çalışmaların 
sayısının artması gibi), haritacılık çalışmaları (Piri Reis yazmış oldu-
ğu Kitab-ı Bahriye gibi) ve dünyayı gezen seyyahların yazdığı seya-
hatnameler (Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi gibi) türünde eserler 
olmak üzere üç türdür. 

Ülkemizde Coğrafya
Modern coğrafyanın ülkemize girişi 20. yüzyıl başlarına denk gel-
mektedir. Ülkemizde modern coğrafyanın gelişmesine Faik Sabri 
Duran, Ali Macit Arda, Hamit Sadi Selen, Cemal Arif Alagöz, Besim 
Darkot, İbrahim Hakkı Akyol, Reşat İzbırak ve Sırrı Erinç gibi isim-
lerdir.

Önemli coğrafyacılar ve eserleri
	Piri Reis: Kitab-ı Bahriye

	Evliya Çelebi: Seyehatname

	Batlamyus: Almagest

	Humbolt: Kosmos

	Ratzel: Antropocoğrafya

	Muhammed İdrisi: Kitab-ür-Rüşandi

	İbn Haldun: Kitap El-İbar
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1.  

I

   

II 

 Yukarıda iki farklı doğal koşullara sahip bölgeler verilmiştir.

 Verilen fotoğraflara bakılarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) I. bölgede yaşayan insanlar doğanın zorlayıcı yapısından 
daha fazla etkilenir.

B) II. bölgede sıcaklık, yağış miktarı fazladır.
C) I. bölgedeki insanların beslenme faaliyeti kısıtlıdır.
D) II. bölgede toprak kullanımı daha fazladır.
E) I. bölgede iklim, II. bölgede yer şekilleri insan üzerinde be-

lirleyici etkiye sahiptir.

2.  Dağlık ve engebeli bir bölgede aşağıdakilerden hangisi-
nin görülmesi beklenmez?

A) Nüfus yoğunlunun fazla olması
B) Ulaşım faaliyetlerinin kısıtlı olması
C) Yol yapım giderlerinin fazla olması
D) Tarım alanlarının dar ve parçalı olması
E) Akarsuların hızlı akması

3.  Hidrosfer, Dünya’nın önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hidrosferi oluşturan 
unsurlardan biri değildir?

A) Deniz
B) Okyanus
C) Toprak
D) Yer altı suyu
E) Akarsu

4.  Aşağıda dört doğal ortamı gösteren şekil gösterilmiştir.

 

Hidrosfer Atmosfer

Y

X

 Verilen şekilde X ve Y yerlerine aşağıdakilerden hangileri 
getirilmelidir?

           X                      Y          
A) Litosfer Biyosfer
B)  Termosfer Ozonosfer
C)  Termosfer Litosfer
D)  Biyosfer Astenosfer
E)  Astenosfer Troposfer

5.  Aşağıda verilen bilim dalları ile eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Klimatoloji  →  İklim bilimi
B) Jeomorfoloji  →  Yer şekilleri bilimi
C) Zooloji  →  Bitki bilimi
D) Pedoloji  →  Toprak bilimi
E) Kartografya  →  Harita bilimi

6.  Aşağıdakilerin hangisinde iklim - toprak - tarım - in san 
arasındaki etkileşime örnek verilebilir?

A) Yaz sıcaklıkların yüksek olduğu yerlerde orman yangınları-
nın çıkması

B) Yanlış avlanma sonucu balık sayısının azalması
C) Yakacak temini için ağaçların kesilmesi
D) Yağışlı bölgelerde pirinç tarımının yapılması
E) Kurak olan yerlerde evlerin kerpiç olması

ANALİZ  TESTİ 
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ADF 01 ÜNİTE 1: Doğa ve İnsanANALİZ  TESTİ

7-C 8-B 9-C 10-E 11-A 12-C1-E 2-A 3-C 4-A 5-C 6-D

7.  Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın inceleme ala-
nına girmez?

A) Asya Kıtası’ndan Avrupa Kıtası’na olan göçler
B) Karadeniz’de yapılan balıkçılık
C) Japonya’da meydana gelen tsunami
D) Zonguldak’ta kömür çıkarılması
E) İç Anadolu’da koyun yetiştirilmesi

8.  I. Sanayi Coğrafyası
II. Jeomorfoloji
III. Hidroloji
IV. Nüfus Coğrafyası

 Yukarıda verilenlerden hangileri fiziki coğrafyanın alt dal-
larından biri değildir?

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

9. 

HİDROSFER

Yer Altı  
Sularının Oluşumu

Yağmurun  
Yağması

Toprak
III

II

I

IV
Okyanus 
Akıntıları

 Yukarıda hidrosferde meydana gelen bazı olaylar verilmiştir.

 Buna göre yukarıda verilenlerden hangisi hidrosferde 
meydana gelen olaylardan biri değildir?

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

10.  Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın nedensellik ilkesine 
örnek verilebilir?

A) Türkiye’de nüfusun en fazla olduğu şehir İstanbul’dur.
B) Çay’ın ana vatanı Güneydoğu Asya’dır.
C) Akdeniz Bölgesi’nin bitki örtüsü makidir.
D) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
E) Kırsal kesimlerde işsizlikten dolayı kentlere olan göçler faz-

ladır.

11.  • Haritacılık anlamında olup Dünya üzerindeki yerlerin düz-
leme aktarılmasıdır.

• Yerin yapısını ve oluşumunu inceler.
• Bitkilerin oluşum, gelişim ve dağılışlarını ortaya koyar.
• Nüfusun yapısını inceler.

 Yukarıda bazı özellikleri verilen bilgilerden hangisinin 
ilişkili olduğu coğrafya alanı aşağıda yoktur?

A) Klimatoloji
B) Biyocoğrafya
C) Nüfus coğrafyası
D) Kartografya
E) Jeoloji

12.  Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevre üzerindeki 
olumlu etkilerinden biridir?

A) Eğimin fazla olduğu yerlerde akarsular üzerine barajların 
yapılması

B) Verimli tarım arazileri üzerine sanayi tesisleri kurulması
C) Ormanların yakacak temini için tahrip edilmemesi
D) Fabrika atıklarının su kaynaklarına bırakılması
E) Kimyasal silahların kullanılması

ADF-01 ile konuyu kavradınız. Şimdi  
ASF-01’i çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz.
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cografya ADF 02
ÜNİTE 2: DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI - DÜNYA’NIN GÜNLÜK (EKSEN) HAREKETİ

DÜNYA’NIN  ŞEKLİ VE SONUÇLARI 

Dünya, kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin bir şekle sahiptir. Bu 
kendine has olan şekline geoit denir. 

Dünya’nın bu şekle gelmesinde etkili olan faktör, Dünya’nın kendi 
ekseni etrafında dönmesidir. 

1. Dünya’nın Geoit Şeklinin Sonuçları 

	Ekvator’un çevre uzunluğunun, kutupların çevre uzunluğundan 
daha fazla olması 

	Ekvator’un yarıçapının, kutupların yarıçapından daha uzun ol-
ması 

	Kutuplarda yer çekiminin, Ekvator’dan daha fazla olması

	Dünya üzerinde çizilebilecek en büyük çemberin Ekvator olması

KKN

GKN

6.
35

7 
km

6.378 km
40.076 km

40
.0

09
 k

m

Dünya’nın Geoit Şekli ve Boyutları

İlk Çağ’da Dünya’mızın şekli, değişik biçimlerde tahmin edili-
yordu. Orta Çağ’da özellikle Türk-İslam dünyasında matematik 
coğrafyada görülen gelişmelerle meridyenlerin uzunlukları 
ölçülmüş ve Dünya’nın yuvarlak olduğu anlaşılmıştır. 16. yüz-
yıldan sonra Dünya’nın şekli ile ilgili önemli gelişmeler sağlan-
mıştır. 

8. yüzyılda ise yapılan hassas ölçümler sonucunda Dünya’nın 
tam yuvarlak olmadığı geoit şeklinde olduğu anlaşılmıştır. 

not

2. Dünya’nın Küresel Şekle Sahip Olmasının  
Sonuçları

	Dünya’nın bir yarısı aydınlık, diğer yarısı ise karanlıktır. 

 

Ka
ra

nl
ık Ay

dı
nl

ık

0°

Aydınlanma 
çemberi

Güneş

	Haritalarda bozulmalar meydana gelir. 

	Ekvator’dan Kuzey Kutup Noktası’na doğru giderken Kutup Yıl-
dızı’nın görünüm açısı artar. (Kutup Yıldızı, Güney Yarım Küre’de 
görünmez.) 

 

70° K

20° K

20° G

10° K
0°

90°

90°

M

Z

Y

X

Kutup Yıldızı

 X : Kutup yıldızı görülmez.

 Y : Kutup yıldızı 10°’lik açıyla görülür.

 Z :  Kutup yıldızı 20°’lik açıyla görülür. 

 M : Kutup yıldızı 70°’lik açıyla görülür. 

Kuzey Yarım Küre’de bulunan bir kişi hangi paralel derecesi 
üzerinde ise kutup yıldızını o açı ile görür. Örneğin; 40° kuzey 
paraleli üzerinde ise 40°’lik açı ile görür.

taktik
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	Yerden yükseldikçe görülebilen alan artar.

 

0°

	Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kısa-
lır, fakat iki paralel arası mesafe değişmez.

	Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe meridyen aralıkları dara-
lır, fakat boyları eşittir.

                          

0°

Paralel

Meridyen

	Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe çizgisel hız (Dünya’nın 
dönüş hızı) azalır. Açısal hız (zaman) değişmez.

 

0°4’

4’

4’

50°

60°

Çizgisel 
hız fazladır.

Çizgisel 
hız azdır.

DB

	Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe çizgisel hız azaldığı için 
grup ve tan süresi (Güneş’in batış ve doğuş süresi) artar.

Tan Vakti

	Ekvator’dan kutuplara doğru çizgisel hızı azaldığı için meridyen-
ler arası 4 dk’lık sabit zaman farkı oluşur.

	Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş 
açısı küçülür.

	

Güneş0°

90°

90°

	Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının atmos-
ferde aldığı yol ve tutulma oranı artar.

Güneş ışınları Güneş ışınları

Tutulma az Tutulma fazla

	Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe cisimlerin gölge boyu 
uzar.

Güneş

0°
Ekvator

40°K 70°K

    

 Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklıklar azalır.
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		Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe bitkiler sıcaklığın azal-
masına bağlı olarak kuşaklar oluşturur. 

	

90°

90°

İğne yapraklı 
ormanlar

Karma yapraklı ormanlar

Karma yapraklı ormanlar

İğne yapraklı orm.

Geniş yapraklı ormanlar

Geniş yapraklı ormanlar

0°

30°

30°

60°

60°

	Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe deniz suyu sıcaklığı, de-
niz suyu tuzluluk oranı azalır. 

	Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe atmosferin katmanların-
dan olan troposferin kalınlığı azalır. 

 

0°

İnce

kalın

Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe troposfer katmanının 
kalınlığının azalmasının sebebi;

	Ekvator’un sıcak, kutupların soğuk olması,

	Ekvator’da yer çekiminin az, kutuplarda fazla olması,

	Ekvator’da çizgisel hızın fazla, kutuplarda az olmasıdır. 

dikkat 

	Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar alt sınırı azalır. 
(Deniz seviyesine yaklaşır.)

	

2000 m

4000 m

100 m

0° 40° 70°

	Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar altı sınırının 
azalmasına bağlı olarak yerleşme, tarım ve ormanın üst sınırı al-
çalır. 

Yüksek yerlerin yerleşime uygun olduğu tek yer Ekvator ve 
çevresidir. Çünkü Ekvator çevresinde yıl boyunca sıcaklık ve 
nemin fazla olmasından dolayı insanlar daha az nemli olan 
yüksek yerlere yerleşmişlerdir.

taktik

	Daimi termik kökenli basınç kuşakları oluşur. (Ekvator’da yıl bo-
yunca termik alçak basınç, kutuplarda yıl boyunca termik yüksek 
basınç.)

Sıcak hava yükselir.

Ekvator
(Termik Alçak Basınç)

Soğuk hava alçalır.

Kutuplar
(Termik Yüksek Basınç)

Termik 
Alçak Basınç

Termik Yüksek Basınç

Termik Yüksek Basınç

0°

90°

90°
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Ekvator’dan kutuplara doğru olan değişimlerin temel sebebi 
Dünya’nın şeklidir. Sorularda Ekvator’dan kutuplara doğru olan 
değişimin sebebini soruyorsa cevap Dünya’nın şekli olacaktır.

taktik

örnek 1

Aşağıda verilen maddelerin Ekvator’dan kutuplara doğru nasıl 
değişim gösterdiğini tabloya işaretle yiniz.

Ekvator’dan kutuplara  
doğru gidildikçe;

Artar Azalır Değişmez

	Güneş ışınları geliş açısı

	Sıcaklık

	Buharlaşma miktarı

	Denizlerin tuzluluk oranı

	Yer çekimi

	Paraleller arası mesafe

	Meridyenler arası mesafe

	Bitki türleri

	Çizgisel hız

	Açısal hız

	Kalıcı kar alt sınırı

örnek 2

Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe gurup ve tan süreleri-
nin uzamasının sebebi ne ile açıklanır?

Çözüm:

DÜNYA’NIN GÜNLÜK (EKSEN) 
HAREKETİ VE SONUÇLARI

Dünya, kutup noktalarından geçtiği varsayılan yer ekseni etrafında 
batıdan doğuya doğru tam bir tur atarak bir günlük hareketini 24 
saatte tamamlar. 

Dünya kendi ekseni etrafında

	4 dakikada 1°’lik,
	1 saatte 15°’lik
	24 saatte ise 360°’lik 

dönüş yapar.

dikkat 

Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki çizgisel hız, Ekvator’da yak-
laşık olarak saatte 1670 km’dir. Kutuplara doğru gidildikçe bu 
hız azalır. Kutup noktalarına varıldığında ise 0 km olur. Dün-
ya’nın dönüş hızının hissedilmemesinin nedeni atmosferle be-
raber dönmesidir. 

not

Dünya ekseni etrafında dönüşü sırasında iki farklı hız ortaya çıkar. 
Bunlar;

Açısal hız: Dairesel hareket yapan Dünya üzerindeki bir yerin birim 
zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır. Açısal hız Dünya’nın her ye-
rinde aynıdır. Bu yüzden aynı meridyen üzerinde yer alan bütün 
noktalarda yerel saat yıl boyunca aynı olmaktır. 

Çizgisel hız: Dairesel hareket yapan dünya üzerindeki bir yerin 
birim zamanda oluştuğu yer değiştirme hızıdır. Dünya’nın küresel 
şeklinden dolayı Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe çizgisel hız 
azalmaktadır. 

Batı
Doğu

Yer ekseni

0°

Dünya’nın günlük hareketi

Çizgisel hızın Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalması-
nın sebebi Dünya’nın küresel şekli iken, çizgisel hızın meydana 
gelmesi Dünya’nın günlük (eksen) hareketinden kaynaklan-
maktadır. 

taktik
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Günlük hareketin sonuçları;

	Dünya, günlük hareketini batıdan doğuya doğru yapar. Bunun 
sonucunda;

	Doğuda yerel saat ileri iken batıda daha geridir. 

	Doğuda Güneş erken doğar, erken batar; batıda ise geç do-
ğar, geç batar. 

 Sürekli rüzgârlar ve okyanus akıntıları Kuzey Yarım Kü re’de 
sağa, Güney Yarım Küre’de sola doğru saparlar. 

	 90° TYB

90° TYB

0° TAB

30° DYB

30° DYB

60° DAB

60° DAB

 Sürekli rüzgârlar

	Gece-gündüz oluşur, birbirini takip eder, ardalanır.

	

	

0° Güneş
Gece Gündüz

	

	Ana ve ara yönler oluşur.

DoğuBatı

Güney

Kuzey

KuzeydoğuKuzeybatı

GüneydoğuGüneybatı

 Dinamik kökenli basınç kuşakları oluşur. 

 30° kuzey ve güney enlemleri çevresinde dinamik yüksek ba-
sınç, 60° kuzey ve güney enlemleri çevresinde ise dinamik alçak 
basınç alanları meydana gelmiştir. Aynı zamanda 30° enlemleri 
çevresinde alçalıcı hava hareketine bağlı olarak dinamik kökenli 
çöller (Tropikal kökenli) meydana gelmiştir. 

90°

90°

0° 

30°

30°

60° 

60° 

Dinamik 
alçak basınç

Dinamik 
alçak basınç

Dinamik 
yüksek basınç

Dinamik 
yüksek basınç

Dinamik basınç kuşakları

30° 
DYB

30° 
DYB

0°

Tropikal kökenli çöllerin dağılışı

 Yerel saat farkları oluşur. 

 Gün içinde güneş ışınlarının geliş açısı değişir. (Öğle vakti büyük, 
sabah ve akşam vakitleri eğik)

	 Batı Doğu

Sabah 
vakti

Öğle vakti

Akşam 
vakti
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 Günlük sıcaklık farkları oluşur. 

 Günün en sıcak vakti güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği 
öğle vakti değil, ısı birikiminden dolayı öğleden sonra (13.00 - 
14. 00 arası) dır. Günün en soğuk vakti ise gece boyunca Güneş’i 
görmeyen yeryüzünün ısı kaybetmesinden dolayı sabah Güneş 
doğmadan önceki andır. 

        

Öğle vakti

13.00 - 14.00

Günün 
en sıcak vakti

Güneş 
doğmadan 
önceki an, 
günün en 
soğuk vakti

 Gün içinde gölge boyları değişir. 

 Güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği öğle vakti (12.00) cisim-
lerin gölge boyu en kısa, en küçük açıyla geldiği sabah ve akşam 
vakitlerinde ise cisimlerin boyları en uzundur. 

 

Öğle vaktiSabah vakti Akşam vakti

 Günlük sıcaklık farklarına bağlı olarak kayalarda fiziksel parça-
lanma (mekanik çözülme) meydana gelir. 

Çöllerde nem miktarı çok az olduğundan günlük sıcaklık fark-
ları çok fazladır. Bu yüzden Dünya’da kayalarda fiziksel parça-
lanmanın en fazla olduğu yer çöllerdir. 

not

 Günlük sıcaklık farkına bağlı olarak günlük basınç farkları oluşur. 
Bu durum meltem rüzgârlarının oluşmasını sağlar.

Kara

Deniz

GÜNDÜZ

AB

YB

Deniz meltemi

Kara

Deniz

GECE

YB

AB

Kara meltemi

Dünya, batıdan doğuya doğru dönmüş olsaydı;

 Yerel saat batıda ileri, doğuda daha geri olurdu. 

 Batıda Güneş erken doğar, erken batar; doğuda daha geç doğar, 
geç batardı.

 Sürekli rüzgârlar ve okyanus akıntıları Güney Yarım Küre’de sağa, 
Kuzey Yarım Küre’de ise sola sapardı. 

Dünya, şimdikinden iki katı daha hızlı dönmüş olsaydı;

 Bir gün 12 saat olurdu.

 Çizgisel hız daha fazla olurdu. 

 Gurup ve tan süreleri daha kısa olurdu.

 İki meridyen arasındaki zaman farkı 2 dakika olurdu.

 Günlük sıcaklık farkları azalırdı.

 Meltem rüzgârlarının hızı azalırdı.

örnek 3

Dünya’nın batıdan doğuya doğru döndüğüne neleri kanıt ola-
rak gösterebiliriz?

Çözüm:
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uygulama 1

Aşağıda Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak meydana gelen 
ve birbirini doğuran olaylar sırasıyla verilmiştir.

I. Gün içinde güneş ışınlarının geliş açısı değişir.
II. Gün içinde sıcaklık değişir.
III. Günlük basınç farkları oluşur.
IV. Okyanus akıntılarında sapmalar olur.
V. Meltem rüzgârları oluşur.

Buna göre, kaç numaralı olayın bu sıralamada yeri yoktur?

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

Çözüm:

uygulama 2

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın geoit şeklinde olmasının 
bir sonucudur?

A) Ekvator’da çizgisel hızın, kutuplardan daha fazla olması
B)  Ekvator’da yer çekiminin, kutuplardan daha az olması
C) Ekvator’da gurup ve tan süresinin, kutuplardan daha az olması 
D) Ekvator’da kalıcı kar alt sınırının kutuplardan daha yüksek olması
E) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe orman üst sınırının alçal-

ması

Çözüm:

analiz 1

I.  Gölge boylarının değişmesi

II.  Denizlerin tuzluluk oranının değişmesi

III.  Bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması

IV.  Grup ve tan sürelerinin değişmesi

V.  Yerleşme üst sınırının değişmesi

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ile Güneş ışınlarının geliş 
açısı arasında bir ilişki kurulamaz?

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

Çözüm:

analiz 2

Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın kendi ekseni etrafında 
dönmesinin sonuçlarından biri değildir?

A) Dinamik basınç kuşaklarının oluşması
B) Rüzgârların yönlerinde sapmalar olması
C) Meridyenler arası mesafenin değişmesi
D) Güneş ışınlarının düşme açılarının değişmesi
E) Coğrafi yönlerin oluşması

Çözüm:
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5-A 6-E 7-E 8-B1-C 2-C 3-B 4-D

ÜNİTE 2: Dünya’nın Şekli ve HareketleriADF 02

1.  Okyanus akıntılarının Kuzey Yarım Küre’de sola, Güney 
Yarım Küre’de sağa sapabilmesi için aşağıda verilen deği-
şimlerden hangisinin yaşanması gerekir?

 A)  Dünya’nın dönüş hızının artması
 B)  Dünya’nın dönüş hızının azalması
 C)  Dünya’nın doğudan batıya doğru dönmesi
 D) Dünya’nın tam yuvarlak olması
 E) Rüzgârların etkisinin artması

2.  Yandaki Yerküre üzerinde numa- 90°

90°

0°

30°

30°

60°

60°

V

IV

III
II

I

 
maralandırılarak verilmiş olan 
hangi noktaların çizgisel hızları 
birbirine eşittir?

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

3.  Yerküre’nin kendi ekseni çevresindeki hızı, Ekvator’da yaklaşık 
olarak 1670 km/saattir.

 Yerküre çevresinde dairesel bir yörüngede hareket eden 
uzay aracından, Ekvator üzerindeki sabit bir nokta sürekli 
olarak görülmekte ise bu uzay aracının hızı için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

A)  Hep aynı nokta görüldüğünden, Yer’in dönme hızına eşittir.
B)  Yerküre’nin dışında döndüğü için Yer’in hızından büyüktür.
C)  Yerden uzaklığı bilinmediğinden bir şey söylenemez.
D) Yer çekiminden etkilendiğinden Yer’in hızından küçüktür.
E) Yörüngesinin uzunluğu bilinmediğinden hızı hakkında bir 

şey söylenemez.

4.  Aşağıdakilerden hangisi, hem Dünya’nın şekline hem de 
Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketine bağlı ola-
rak değişim göstermez?

 A) Güneş ışınları      B) Sıcaklık C) Gölge boyu
 D) Yer çekimi                E) Basınç

5.  Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe çizgisel hız azaldığı 
için alacakaranlık süresi artar.

 Buna göre, aşağıda verilen ülkelerin hangisinde alacaka-
ranlık süresi daha kısadır?

 A) Brezilya      B) Cezayir C) Kanada
 D) Hindistan                    E) Almanya

6.  Yandaki Yerküre üzerinde veril- 90°

90°

0°

45°

45°

Y

X

 
miş olan X ve Y noktaları ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A)  X ve Y noktalarının Ekvator’a olan uzaklıkları eşittir.
B)  Y noktasında olan biri kutup yıldızını göremez.
C)  X ve Y noktaları farklı yarım kürelerde yer almaktadır.
D) X noktasının Kuzey Kutup Noktası’na olan uzaklığı 4995 

km’dir.
E) X noktası karasal, Y noktası denizel alanda bulunmaktadır.

7.  Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın küresel şeklinin so-
nuçlarından biri değildir?

A)  Termik basınç kuşaklarının oluşması
B)  Kutuplara doğru sıcaklığın azalması
C) Dünya’nın yarısının aydınlık, yarısının karanlık olması
D) Haritalarda bozulmalar görülmesi
E) Meltem rüzgârlarının oluşması

8.  Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe, aşağıda verilen-
lerden hangisinde azalma görülmez?

A)  Güneş ışınlarının geliş açısı
B) Alacakaranlık süresi
C) Denizlerin tuzluluk oranı
D)  Sıcaklık ortalaması
E) Daimi kar alt sınırı

ADF-03 ile konuyu kavradınız. Şimdi  
ASF-03’ü çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz.
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cografya ADF 03
ÜNİTE 2: DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

DÜNYA’NIN YILLIK (YÖRÜNGE) HAREKETİ - EKSEN EĞİKLİĞİ (İKLİM KUŞAKLARI)

DÜNYANIN YILLIK (YÖRÜNGE) 
HAREKETİ 

Dünya, Güneş etrafındaki hareketini elips şeklindeki yörüngesinde 
365 gün 6 saatte tamamlar. Bu harekete takvim yılı ve güneş yılı 
denir. 

Güneş etrafında hareket ettiği düzleme ise yörünge düzlemi veya 
ekliptik denir. 

1 yıl 365 gün 6 saat sürer. Ancak 6 saat her yıl kullanılmaz. 4 
yılda bir, bu 6 saat toplanarak (6 x 4 = 24 saat) 1 gün yapar. Bu 
1 gün şubat ayına eklenir. Dolayısıyla şubat ayı 4 yılda bir 29 
gün sürer. 

1 günün şubat ayına eklendiği yıla artık yıl denir. Artık yıl diğer 
günlerden farklı olarak 366 gündür. 

Örneğin 2008, 2012, 2016 yılları artık yıllardır.

dikkat 

1. Dünya’nın Yörüngesinin Elips 
 Olmasının Sonuçları 

 Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı değişir. 3 Ocak’ta (günberi veya 
perihel) Dünya, Güneş’e en yakın konumda yer alır. 4 Temmuz’da 
ise (günöte veya aphel) Dünya, Güneş’e en uzak konumda yer 
alır.

3 Ocak’ta Dünya Güneş’e en yakın konumda olduğu halde Ku-
zey Yarım Küre’de kış, 4 Temmuz’da ise Dünya Güneş’e en uzak 
konumda olduğu halde yaz mevsimi yaşanmaktadır. Bu duru-
mun nedeni mevsimleri veya sıcaklığı etkileyen temel faktör 
Dünya’nın Güneş’e yakın veya uzaklığıyla ilgili olmamasıdır. 
Yani yeryüzünde sıcaklığı etkileyen temel faktör güneş ışınla-
rının geliş açısıdır. 

Örneğin, 4 Temmuz’da Kuzey Yarım Küre’de sıcaklığın yüksek 
olmasının sebebi eksen eğikliğinden dolayı Kuzey Yarım Kü-
re’nin güneş ışınlarını büyük açıyla almasıdır. 

taktik

23 EYLÜL

21 ARALIK

21 MART

21 HAZİRAN

GÜN ÖTE

 (4 TEMMUZ)

GÜN BERİ

(3 OCAK)

GÜNEŞ

İLKBAHAR

SONBAHAR
YAZ

KIŞ

Dünya’nın Yörüngesi
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 Dünya’nın yörüngesindeki hızı değişir. 3 Ocak’ta Dünya Güneş’e 
yakın konumda olduğundan Güneş’in Dünya üzerindeki çekim 
gücü artar. Bu durum Dünya’nın yörüngesinde daha hızlı dön-
mesine neden olur. Aynı şekilde 4 Temmuz’da Dünya Güneş’e en 
uzak konumda olduğundan Güneş’in Dünya üzerindeki çekim 
gücü azalır. Bu durumda da Dünya’nın yörüngesindeki hızı azalır.

 Şubat ayı 28 gün sürer.

 Eyül ekinoksu 2 gün gecikerek 23 Eylül’de gerçekleşir. (Şubat ayı-
nın 2 gün erken bitmesi, Eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesine 
neden olmuştur.)

 Yarım kürelerde mevsim sürelerinin farklı olmasına neden ol-
muştur. (Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi daha uzun iken, Gü-
ney Yarım Küre’de kış mevsimi daha uzundur.)

Dünya’nın yörüngesi elips şeklinde değil de daire şeklinde olsaydı;

 Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı değişmezdi. Bu durum sonu-
cunda günberi ve günöte ifadeleri olmazdı.

 Dünya’nın yörüngesindeki hızı değişmezdi.

 Şubat ayı diğer aylar gibi 30 veya 31 gün sürerdi.

 Eylül ekinoksu 21 Eylül olurdu.

 Yarım kürelerde mevsim süreleri eşit olurdu.

Eksen Eğikliği

Dünya, Güneş etrafındaki hareketini eğimli bir duruşla tamamlar. 
Bu eğimli durumdaki açı 23°27’ dır. Bu eğikliğe  eksen eğikliği de-
nir.

Dünya ekseni

Ekvator

düzlemi

Epliktik düzlemi

66°33’

23°27’

23°27’

Eksen eğikliği

2. Dünya’nın Yıllık (Yörünge) Hareketi
 ve Eksen Eğikliğinin Sonuçları

 Güneş ışınlarının  yıl içinde bir noktaya geliş açısı  değişir. ( Güneş 
ışınları dönencelere yılda bir kez, dönenceler arasına yılda iki kez 
dik düşer.) 

Kuzey

Doğu

Batı

21 Haziran

21 Mart

21 Aralık

Güney

Bir noktaya güneş ışınlarının düşüş açısı

 Yıllık sıcaklık farkları oluşur.

 Yıllık sıcaklık farklarına bağlı olarak kayalarda mekanik çözülme 
(fiziksel parçalanma) meydana gelir.

 Yıl içerisinde bir cismin gölge boyu değişir.                             

Gölge 
yok

(sıfır)

Gölge
cisimden 

kısa

Gölge
cisme

eşit

Gölge
cisimden

uzun

70° 45° 25°

 Aydınlanma çemberi yıl içerisinde kutup noktaları ile kutup dai-
releri arasında yer değiştirir. 

21 Mart 21 Haziran

Aydınlanma dairesinin yer değişimi
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 Mevsimler oluşur. Aynı anda  farklı yarım kürelerde farklı mev-
simler yaşanır.

Tarihler
Kuzey  

Yarım Küre  
(Türkiye)

Güney 
Yarım Küre  
(Arjantin)

21 Mart - 21 Haziran İlkbahar Sonbahar

21 Haziran - 23 Eylül Yaz     Kış      

23 Eylül - 21 Aralık Sonbahar İlkbahar

21 Aralık - 21 Mart Kış Yaz

Mevsimlerin oluşması eksen eğikliğinin sonucu iken, mevsim 
sürelerinin farklı olması yörüngenin elips olmasının sonucu-
dur.

dikkat 

 Yıl içinde öğle vakti Güneş’in ufuktaki yükseltisi değişir. 

 Güneş’in doğuş ve batış saatleri değişir. 

 Gece-gündüz süreleri yıl içerisinde değişir.

Gündüzle
r U

za
r

Gündüzle
r U

za
r

Gündüzler Kısalır

Gündüzler Kısalır
0° Ekvator

21 MART23 EYLÜL21 MART

21 HAZİRAN21 HAZİRAN

21 ARALIK 23°27’ Oğlak Dönencesi

23°27’  Yengeç Dönencesi

Kuzey Yarım Küre’de gece - gündüz değişimi

Gece - gündüz sürelerinin değişmesi eksen eğikliği sonucunda 
oluşurken, gece - gündüzlerin ardalanması Dünya’nın günlük 
(eksen) hareketinin sonucudur. 

dikkat 

 Yıllık basınç farkları oluşur. 

 Yıllık basınç farklarına bağlı olarak muson rüzgârları oluşur. 

 Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı yıl içinde değişir. 

 Matematik iklim kuşakları oluşur. 

90°

90°

0° 

23°27’

23°27’

66°33’

66°33’

Orta kuşak

Orta kuşak

Tropikal kuşak

Tropikal kuşak

Kutup kuşağı

Kutup kuşağı

Matematik iklim kuşakları

 Mevsimlerin başlangıcı olan dört önemli tarih meydana gelir. 
Bunlar; 

	21 Mart - 23 Eylül (ekinoks) ve

	21 Haziran - 21 Aralık (solstis)’tır. 

örnek 1

New York  (41 °K)
Sidney  (33 °G)
Addis Ababa  (9 °K)
Grönland  (60-65 °K)

Yukarıda verilen kentlerin hangi matematik iklim kuşağında 
yer aldığını belirtiniz.

Çözüm:

uygulama 1

Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın yıllık hareketi ve eksen 
eğikliğine bağlı olarak meydana meydana gelen sonuçlardan 
biri değildir?

A) Güneş ışınlarının  yeryüzüne düşme açısının yıl boyunca değiş-
mesi

B) Gece- gündüzün birbirini takip etmesi
C) Mevsimlik sıcaklık farklarının oluşması 
D) Cisimlerin gölge boylarının yıl içerisinde değişmesi
E) Muson rüzgârlarının  oluşması

Çözüm:
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LYS-4 2017
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörün-
gesinin elips şeklinde olmasının bir sonucudur? 

A) Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsiminin daha uzun sürmesi
B) Ankara’nın ekinoks tarihlerinde güneş ışınlarını aynı açı ile al-

ması
C) Güney Yarım Küre’de kış mevsiminin daha ılıman yaşanması
D) İstanbul’da gece ve gündüz sürelerinin yıl içinde uzayıp kısal-

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

Çözüm:

Mevsimlerin Başlangıç ve Btiş Tarihleri

21 Mart (Ekinoks) 

0° Güneş

KKN
90°

90°
GKN

 Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik gelir. 

 Ekvator’da düz bir zeminde bulunan bir cismin öğle vakti gölge-
si oluşmaz. 

 Aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer. 

 Dünya’nın her yerinden ekinoks (gece - gündüz eşitliği) yaşanır.

 Aynı meridyen üzerinde bulunan bütün noktalarda Güneş aynı 
anda doğar, aynı anda batar. 

 Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar, Güney Yarım Küre’de sonbahar 
mevsimi yaşanmaya başlar. 

 Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre’de gündüzler gecelerden, 
Güney Yarım Küre’de ise geceler gündüzlerden daha uzun olma-
ya başlar. 

 Kuzey Kutup Noktası’nda 6 ay sürecek olan gündüzlerin, Güney 
Kutup Noktası’nda ise 6 ay sürecek olan gecelerin başlangıcıdır. 

21 Haziran (Solstis) 

0°

Güneş

KKN
90°

KKD
66°33’

GKD
66°33’

YD
23°27’

OD
23°27’

90°
GKN

 Güneş ışınları öğle vakti 23°27’ kuzey enlemine yani yengeç dö-
nencesine dik gelir. 

 Yengeç Dönencesi’nde düz bir zeminde bulunan bir cismin öğle 
vakti gölgesi oluşmaz. 

 Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet geçer. 

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

 Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz, Güney Yarım Küre’de ise 
en uzun gece yaşanır. 

 Kuzey Kutup Dairesi’de 24 saat gündüz, Güney Kutup Dairesi’n-
de ise 24 saat gece yaşanır. 

 Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre’de gündüzler kısalmaya, ge-
celer uzamaya; Güney Yarım Küre’de ise geceler kısalmaya gün-
düzler uzamaya başlar. 

 Dünya’nın herhangi bir yerinden kuzeye gidildikçe gündüzler 
uzar, geceler kısalır. 

 Bu tarihte Sinop’taki gündüz süresi Hatay’dan faz ladır. 
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23 Eylül (Ekinoks) 

KKN
90°

90°
GKN

0°
Güneş

 Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik gelir. 

 Ekvator’da düz bir zeminde bulunan bir cismin öğle vakti  gölge-
si oluşmaz. 

 Aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer. 

 Dünya’nın her yerinde ekinoks (gece - gündüz eşitliği) yaşanır. 

 Aynı meridyen üzerinde bulunan bütün noktalarda Gü neş aynı 
anda doğar, aynı anda batar.

 Kuzey Yarım Küre’de sonbahar, Güney Yarım Küre’de ilkbahar 
mevsimi yaşanmaya başlar. 

 Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre’de geceler gündüzlerden, 
Güney Yarım Küre’de ise gündüzler gecelerden daha uzun olma-
ya başlar. 

 Kuzey Kutup Noktası’nda 6 ay sürecek olan gecelerin, Güney Ku-
tup Noktası’nda ise 6 ay sürecek olan gündüzlerin başlangıcıdır. 

21 Aralık (Solstis)

KKN
90°

90°
GKN

Güneş

0°

66°33’
KKD

23°27’
YD

23°27’
OD66°33’

KKD

 Güneş ışınları öğle vakti 23° 27’ güney eylemine yani Oğlak Dö-
nencesi’ne dik gelir.

 Oğlak Dönencesi’ne düz bir zeminde bulunan bir cismin öğle 
vakti gölgesi oluşmaz. 

 Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet geçer. 

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

 Kuzey yarım kürede en uzun gece, Güney Yarım Küre’de ise en 
uzun gündüz yaşanır. 

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

 Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre’de geceler kısalmaya, gün-
düzler uzamaya; Güney Yarım Küre’de ise gündüzler kısalmaya  
geceler uzamaya başlar. 

 Dünya’nın herhangi bir yerinden güneye gidildikçe gündüzler 
uzar, geceler kısalır. 

örnek 2

Aşağıdaki tabloda verilen özelliklerin hangi tarihte meydana 
geldiğini örnekteki gibi  yazınız.

Özellikler Tarih

Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet 
geçer. 

21 Haziran
21 Aralık

Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz süresi 
eşittir.

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 90° lik açı ile 
düşer. 

Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsiminin başlangıcı-
dır.

Kuzey Yarım Küre ‘de sonbahar, Güney Yarım Kü-
re’de ilkbahar mevsiminin başlangıcıdır.

Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz, en kısa 
gece yaşanır.

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°’lik açı ile 
düşer. 

Ekvator’da gece gündüz süresi eşittir ancak Ek-
vator’dan kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar, 
gece süresi kısalır.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet 
geçer.

Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de gün-
düzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Fakat 
23 Eylül tarihine kadar gündüzler gecelerden 
uzundur.

Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gece-
nin, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündü-
zün başlangıcıdır.

Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, 
gündüzlerden uzun olmaya başlar.

KYK ’de kış mevsiminin başlangıcıdır.
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örnek 3
Güneş ışınları

90°

0
21H 23E 21A 21M 21H 23E 21A 21M

X

Güneş ışınları

90°

45° 45°

0

Y

Yukarıdaki grafiklerde X ve Y merkezlerine belli tarihlerde güneş 
ışınlarının geliş açışı verilmiştir. 

Buna göre, X ve Y merkezlerinin nerede olduğunu  bulunuz. 

Çözüm:

uygulama 2

Aşağıda 21 Haziran tarihinde 45° doğu boylamı üzerinde yer alan 
üç merkezin gündüz süreleri verilmiştir.

I.  17 saat               
II.  11 saat 
III.  15 saat 

Bu merkezlerin Ekvator’a en yakın olandan en uzak olana doğ-
ru sıralanışı nasıl olmalıdır?

A) I - II - III      B) I - III - II     C) II - III - I
D) II - I - III                              E) III - II - I

Çözüm:

analiz
Dünya’nın yıllık hareketi ve eksen eğikliği konusu işlendikten sonra 
öğretmen tahtada aşağıdaki şekli göstermiş ve öğrencilerden her 
konum ile ilgili bir özellik söylemelerini istemiştir.

21 Mart

21 Aralık21 Haziran

23 Eylül

Güneş

• Duygu: 21 Haziran tarihinde Yengeç dönencesi güneş ışınlarını 
dik alır.

• İpek: 21 Mart tarihinde aydınlanma çemberi kutup dairelerin-
den teğet geçer.

• Zeynep: 21 Aralık tarihinde güneye doğru gidildikçe gündüzler 
uzar.

• Merve: 23 Eylül ekinoks tarihidir ve Güney Yarım Küre’de kış 
mevsimi başlar.

Şekle bakarak yukarıdaki yorumları yapan öğrencilerden han-
gileri doğru yorum yapmıştır?

A)  Duygu ve İpek 
B)  Duygu ve Zeynep 
C)  İpek ve Zeynep
D) İpek ve Merve
E) Zeynep ve Merve

Çözüm:
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ADF 03ÜNİTE 2: Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

Eksen Eğikliği Olmasaydı;

0° Güneş

KKN
90°

90°
GKN

 Dönenceler ve kutup daireleri oluşmazdı. 

 Matematik iklim kuşakları oluşmazdı. 

 Mevsimler oluşmazdı.

 Dünya’nın her yerinde yıl boyunca güneş ışınlarının geliş açısı 
öğle vakti aynı kalırdı.

 Muson rüzgârları oluşmazdı.

 Yıl içerisinde bir cismin gölge boyu değişmezdi. 

 Güneş ışınları yıl boyunca öğle vakti Ekvator’a dik açıyla gelirdi.

 Yıllık sıcaklık farkları çok değişmezdi. 

Eksen Eğikliği Azalsaydı, Örneğin 15° olsaydı;

0°

Güneş

90°

90°

Orta kuşak

Orta kuşak

Kutup kuşağı

Kutup kuşağı

Tropikal kuşak
Tropikal kuşak

15°

15°

75°

75°

 Dönenceler 15°, kutup daireleri  ise 75° paralelinden geçerdi. 

 Gece - gündüz arasındaki süre farkı azalırdı. 

 Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği alanlar azalırdı. 

 Ekvator eskiye göre daha sıcak olurdu. 

 Tropikal kuşak daralırdı. 

 Orta kuşak genişlerdi. 

 Kutup kuşağı daralırdı. 

 Yıllık sıcaklık farkları azalırdı. 

 Orta kuşakta yazlar daha serin, kışlar ise daha ılık geçerdi. 

Eksen Eğikliği Artsaydı, Örneğin 30° olsaydı;

Güneş

90°

90°

60°

60°

30°

30°

0°
Kutup kuşağı

Kutup kuşağı

Orta kuşak

Orta kuşak

Tropikal kuşak
Tropikal kuşak

 Dönenceler 30°, kutup daireleri ise 60°	paralellerinden geçerdi.

 Gece - gündüz arasındaki süre farkı artardı. 

 Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği alanlar artardı. 

 Ekvator eskiye göre daha soğuk olurdu.

 Tropikal kuşak genişlerdi.

 Orta kuşak daralırdı.

 Kutup kuşağı genişlerdi. 

 Yıllık sıcaklık farkları artardı. 

 Orta kuşakta yazlar daha sıcak, kışlar ise daha soğuk geçerdi. 

örnek 4

40° Kuzey paraleli üzerinde yer alan Ankara’nın yıl içerisinde 
güneş ışınlarını dik açı ile alabilmesi için eksen eğikliğinin en 
az kaç derece olması gerektiğini belirtiniz?

Çözüm:

uygulama 3

Türkiye’de sürekli bahar mevsimi koşullarının yaşanabilmesi 
için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A) Eksen eğikliğinin 35° olması
B) Eksen eğikliğinin 15° olması
C) Dünya’nın yörüngesinin tam daire şeklinde olması
D) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki açının ortadan 

kalkması
E) Yörünge düzlemi ile eksen arasındaki açının azalması

Çözüm:
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ANALİZ  TESTİ

5-E 6-E 7-B 8-D1-E 2-C 3-A 4-C

ÜNİTE 2: Dünya’nın Şekli ve HareketleriADF 03

1.   Güneş ışınlarının atmosfer içindeki yolunun uzaması, ışınları-
nın tutulmasını artırır.

 

 

1

2

3

4

5

45°

30°

45°

10°
0°

 Buna göre, yukarıdaki Yerküre üzerinde belirtilen nok-
taların hangisinde 21 Haziran tarihinde tutulma en fazla 
olur?

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

2.   21 Aralık tarihinde X kentinde yaşanan gündüz süresi, Y ken-
tinde yaşanan gece süresine eşittir.

 Buna göre, X ve Y kentleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A)  X kenti Kuzey Yarım Küre’dedir.
B)  Y kentine güneş ışınları yıl boyunca daha büyük açı ile gel-

mektedir.
C)  X ve Y kentlerinin paralel dereceleri aynıdır.
D)  Y kenti Ekvator’a daha yakındır.
E)  X ve Y kentleri aynı yarım kürede yer almaktadır.

3.   Aşağıdaki tarihlerin hangisinde, Güneş aynı meridyen 
üzerinde bulunan yerlerde aynı anda doğar ve aynı anda 
batar?

A) 23 Eylül B) 21 Aralık C) 21 Haziran
D) 3 Ocak                     E) 4 Temmuz

4.  I.  Gece-gündüz oluşumu
 II.  Gece-gündüzün ardalanması
 III. Gece-gündüz süresinin değişmesi

  Yukarıda verilenlerden hangileri yıllık hareket ve eksen 
eğikliğine bağlı olarak meydana gelmektedir?

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

5.   21 Haziran tarihinde kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi 
uzar.

 Buna göre, bu tarihte aşağıda verilen kentlerin hangisin-
de gündüz süresi diğerlerinden daha kısadır?

A) Moskova B) Berlin C) Washington
D) Paris                   E) Kahire

6.   Yanda 21 Mart tarihinde aynı boylam Gölge boyu
2 m

1 m

0
I II III

 
üzerindeki üç merkezde bulunan ci-
simlerin öğle vakti ölçülen gölge boy-
ları verilmiştir. (Cisimlerin boyu 1 met-
redir.)

 Buna göre, bu merkezler ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) I numaralı merkez Ekvator’a en uzak noktadadır.
B)  Ekvator’a kuşuçumu uzaklığı en az olan II numaralı merkez-

dir.
C)  III numaralı merkezde cismin boyu ile gölge boyu birbirine 

eşittir.
D)  Çizgisel hızın en az olduğu I numaralı merkezdir.
E)  Güneş ışınlarını en büyük açı ile geldiği III numaralı mer-

kezdir.

7.   Türkiye’de yaz mevsimi yaşanırken aşağıda verilen ülkele-
rin hangsinde kış mevsimi yaşanmaktadır?

A) Fransa B) Avustralya C) Meksika
D) Hindistan                       E) Norveç

8.   Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu diğerlerinden farklı 
bir nedene bağlıdır?

A) Şubat ayının 28 gün sürmesi
B) Eylül ekinoksunun iki gün geç gerçekleşmesi
C) Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi süresinin Güney Yarım 

Küre’den daha fazla olması
D) Orta Kuşak’ta dört mevsiminin belirgin olarak yaşanması
E) Dünya’nın yörüngedeki hızının değişmesi

ADF-04 ile konuyu kavradınız. Şimdi  
ASF-04’ü çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz.




