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COĞRAFYA:  Yer’i inceleyen ve insanlarla ilişkisini ortaya koyan bilim alıdır.   GEO:yer GRAPHIE:betimleme demektir. 
Kısaca coğrafya doğal ortamlar ile insanlar arasındaki karsılıklı iliskileri inceleyen bilimdir. 

COĞRAFYANIN İLKELERİ (PRENSİPLERİ): 
 1-Nedensellik.tanımlama açıklama yapar             ( Türkiye’de deprem neden fazla?) 
2-Dağılış yer gösterir.              (Türkiyede depremin fazla olduğu yerler-harita üzerinde göstermek) 
3-Karşılıklı  ilgi ( bağlılık) aralarındaki ilişki      (Deprem sonucunda ne oldu?.ölüm göç açlık işsizlik v.b. 

Coğrafya fiziki (İnsanın yapmadığı) ve beşeri (insanın yaptığı) olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. 
Fiziki ortam……………..………..beşeri ortam…………….………………..coğrafi ortam……………………………denir 

DOĞAL SİSTEMLER (MUHTEŞEM DÖRTLÜ) 
Atmosfer (Hava Küre): Yeryüzünü çepeçevre saran çeşitli gazlardan oluşan doğal bir ortamdır. 
Litosfer (Taş Küre): Yerkürenin kabuğuna verilen isimdir. Kayaçlar litosferi oluşturan başlıca unsurdur. 
Biyosfer (Canlılar Küresi):  Litosfer, atmosfer ve hidrosferden oluşan doğal ortam içerisinde yaşayan canlılardan oluşur. Hidrosfer 
(Su Küre): Okyanus, deniz, göl, akarsu, kaynak suları, buzullar e yer altı sularının hepsine birden verilen isimdir. 

Hangi muhteşem dörtlü’nün  (Büyük doğal ortam) içerisindedir yanına yazınız. 
Zooloji Meteroloji Depremler 
Jeomorfoloji Astronomi Tarım 
Oseonoğrafya Litoloji Levha hareketleri 
Limnoloji Bulut Etnoloji 

Aşağıdaki tabloda doğayı oluşturan dört temel ortam ve bu ortamlara ait bazı unsurlar verilmiştir.

Doğal ortam unsurlarının hangi temel ortamla ilişkili olduğunu tablodaki ilgili alana işaretleyiniz.

Bu dört kürenin birbirleriyle muhteşem bir uyumu vardır. Birin de meydana gelen bir değişiklik diğerlerine de etki eder. Dünya gibi 
muhteşem bir sistemin işleyişi bu dört kürenin takım olarak çalışmasına bağlıdır ve uyumlu hareket ettikleri müddetçe doğal denge 
bozulmaz.  Coğrafya bu doğal kürelerdeki doğal unsurların insana etkilerini inceler. Bu incelemeleri yaparken başka bilimin 
verilerinden de yararlanır. Bu bilimler,  
Jeomofoloji: Yer şekilleri bilimi. Biyoloji: Canlıları inceleyen bilim dalı. 
Jeoloji: Yerin yapısını ve oluşumunu inceleyen bilim dalı. Hidroloji:  Su bilimi. 
Jeofizik: Yerin fiziksel yapısını ve özelliklerini inceleyen bilim dalı. Petrografi: Taş bilimi. 
Meteoroloji: Atmosfer olaylarını içeler. (Yağmur, kar, çiğ) Litoloji: Taş (kayaç) bilimi 
Astronomi: Uzayı ve uzaydaki gök cisimlerini inceler. Pedoloji: Toprak bilimi. 
Botanik: Bitkileri inceler. Demografi Nüfus bilimi. 
Zooloji: Hayvanları inceler. Sosyoloji: Toplum bilimi. 
Etnoloji: İnsanların ırklarını ve etnik kökenlerini inceleyen bilim dalı. Limnoloji: Göl bilimi. 
Tarih:  yer-zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde Matematik: Dunya'nın sekli, boyutları, yerel saatler, haritalarda 

uzunluk, alan, eğim bulma, sıcaklık hesaplama gibi  konularda 
Fizik: Yercekimi, merkezkac kuvveti, hareket, guc, enerji gibi Kimya: Su, cozunme, cokelme, karstik sekillerin olusumu gibi 

Neden Coğrafya Öğrenmeliyiz? 
İnsanlara yerel ulusal ve küresel coğrafi bilinç kazandırmaktır, 
*Doğayı ve insanı tanıyıp anlayarak mekanı (yerel, ulusal, kuresel) doğru ve etkin kullanmak,
*İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi fark etmek,
*Geleceği düşünerek çevreyi korumak,
*Milli değerlere bağlı, coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümsemek (Askeri-stratejik)
*Harita okumak, bilgi teknolojilerini kullanmak (CBS), coğrafi bilgileri sorgulamak, sosyal becerilere sahip bireyler
yetiştirme küresel ilişkiler acısından Türkiye’nin konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyellerle coğrafi bir 
birikim ve sentez ülkesi olduğunun bilincine varmak icin coğrafya öğrenmek zorundayız. 

NOT:   İnsanın doğaya etkisi nelerdir?         Yol- köprü-tünel-tarım alanı - yerleşme 
           Doğanın insana etkisi nelerdir?          Dağ – kar- buzul v.b İklim ve yer şekilleri yaşamımızı sınırlandırır. 
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NOT:  Toprak kayaçlardan oluşur. Mesken tipleri iklim ile ilişkilidir Karadenizde ahşap  Akdeniz de taş  İçanadolu’da kerpiç 
kullanılır Dünyamız güneşten kopan bir parçadır (nebula). CBS coğrafya bilgi sistemidir. 
Magmanın soğuması ile mağmatik kayaçlar olusur. 
Doğal unsurlar, insanların fiziki ve kültürel yapısını etkilediği gibi karakteri üzerinde de etkili olur. 
Örneğin  • Kutuplarda yaşayan insan soğukla mücadele ederken mizacı hep mücadeleci olur. 
• Dört mevsimin hüküm sürdüğü bölgelerde insanlar mevsime göre düzenlerini kurar.
• Sıcak bölgelerde yaşayan insanlar ise mücadeleyi fazla bilmezler.

İlk Çağ’da coğrafyaya katkı veren kişiler: Tales, Platon, Heredot, Aristoteles, Amasyalı Strabon ve   İskenderiyeli 
Batlamyus’tur. 

Tales Heredot Aristoteles Strabon Batlamyus

Dünya’nın şekli ve 
yapısı ile ilgili 

fikirler öne 
sürmüştür.

(M.Ö. 625-547)

Heredot insan 
çevre ilişkilerine 

değinmiştir. 
(M.Ö. 484-426)

Doğal kaynaklar 
ile devletlerin 

gelişiminin 
ilişkisine değinen

Aristoteles 
coğrafya ile ilgili 

ilk görüşleri 
ortaya koymuştur.

Strabon, 
Geographika

(Antik Anadolu 
Coğrafyası) adı 

verilen 17 ciltlik 
bir çalışma 

kaleme almıştır.

Geographica Syntaxis
adlı eserinde küremsi 

dünya yüzeyinin 
haritalama

yöntemlerini 
anlatmış, başta 

dünya haritası olmak 
üzere çeşitli haritalar 

çizmiştir.

Orta Çağ’da coğrafyaya katkı veren kişiler: El-Harizmi, El-Biruni, Muhammet İdrisi, İbn Batuta, İbn Haldun.  

Dünya’nın şekli 
hakkında kitap 
anlamına gelen 

Kitap Suret el Arz’ı
yazmıştır.

Dünya’nın 
boyutları, yarı 
çapı, çevresi ve 
eksen eğikliği 
hakkında bilgi 
veren Kanun el 

Maksudi’yi
yazmıştır.

Kitabu Roger adlı 
eseri vardır. 

Dairesel bir dünya 
haritası çizmiş ve 

eserinde iklim 
tiplerini 

anlatmıştır.

İslam dünyasının 
büyük kısmını ve 

Hindistan’ı gezmiş, 
29 yıl süren 
seyahatleri 

boyunca edindiği
bilgileri  

seyahatnamesinde 
toplamıştır.

Tunus’ta doğmuş
olan İbn Haldun’un 
Mukaddime isimli 

eserindeki 
fikirlerinin etkileri 

günümüz bilim 
dünyasında da 

hala sürmektedir.

El-Harizmi El-Biruni Muhammet İdrisi İbn Batuta İbn Haldun

Yeni Çağ’a geçiş dönemindeki Rönesans hareketleri Avrupa’da coğrafya biliminin gelişmeye başlamasında etkili olmuştur. 
Coğrafi keşiflerin başında: Bartelmi Diyaz’ın Ümit Burnu’nu keşfi (1488), Vasco da Gama’nın Hindistan’a deniz yoluyla 
ulaşması (1497), Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfi, Magellan’ın başlatıp Sebastian Del Cano’nun tamamladığı dünyanın 
etrafının dolaşılması (1522) gelir.  

Piri 
Reis

Bu dönemin ünlü denizcisi Piri Reis (1465-1554)
çizdiği dünya haritası ve yazdığı Kitab-ı Bahriye isimli
eserleriyle dünyaca tanınmıştır.

Katîp
Çelebi

Evliya 
Çelebi

Katîp Çelebi’nin yazdığı Cihannüma (Dünya’nın
Aynası) bu çağın en önemli coğrafya eserlerindendir.

Bu çağda yaşamış ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi (1611-
1682) Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Afrika’da birçok ülkeyi
gezmiş, seyahatnamesinde gezdiği yerlerle ilgili bilgileri
detaylı bir şekilde anlatmıştır.

Yeni Çağ’da Osmanlı Devleti’nde de coğrafya bilimi adına çok değerli eserler ortaya konulmuştur.

Yakın Çağ’da coğrafyaya katkı veren kişiler:  
Von Humbolt: fiziki coğrafyanın kurucusu olmuştur. Çalışmalarını Cosmos isimli eserinde toplamıştır. 
Karl Ritter: beşerî coğrafyanın kurucusudur. Mukayeseli Genel Coğrafya adlı eserin sahibidir 
Fredrich Ratzel: Beşeri Coğrafya isimli eserini yazmıştır. siyasi coğrafyanın kurucusu olmuştur.(………………. 
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Boşluk doldurma 
1. Litosfer üzerinde yer alan okyanus, deniz,göl, akarsu, kaynak suları ve yeraltı sularının hepsine birden verilen ad ……………….. 
2. Coğrafya insan ile .......................... ortam arasındaki etkileşimi inceler 
3. Botanik ve zoolojiden en çok coğrafyanın bölümlerinden biri olan ...........................yararlanır 
4. Dünyayı çepeçevre saran çeşitli gazlardan  oluşan doğal ortama…………………… denir 
5. Dünya üzerinde deprem ve volkanik olaylar sonucunda oluşan yer şekilleri hangi doğal ortam içerisindedir?......................... 
6. Su, çözünme, çökelme, karstik sekilerlin  oluşumu gibi konularda coğrafyanın  yararlandığı bilim dalı……………………… 
7. Yerin büyüklüğü, biçimiyle ilgilenen, ölçme yolları ile haritaların dayandığı temelleri veren coğrafyaya yardımcı bilim…………….. 
8. Doğal sistemi olusturan ortamlardan Hidrosferi inceleyen coğrafya bilim dalı……………………… 
9. Günes sistemi, ay, günes tutulması, ay tutulması gibi konularda coğrafyanın faydalandığı bilim………………… 
10. Meteorolojiden alınan veriler coğrafyanın hangi alt dalında kullanılır……………………….. 
11. Doğal ortam içinde yasayan canlıların olusturduğu sistem……………………….. 
7. Jeoloji ve jeofizik coğrafyanın hangi bölümüne yardımcı olur……………………………….. 
9. Toprak ve oluşumunu inceleyen coğrafyaya yardımcı bilim dalı……………………. 
10. Bitkileri inceleyen ve coğrafyanın faydalandığı bilim dalı…………………………… 
11. Coğrafyanın yararlandığı çevre bilimine  verilen diğer ad………………………………….. 
. 

 
 
Doğal Unsurlar:(İnsanın yapmadığı) …………………………………………Beşeri Unsurlar:(İnsanın yaptığı)…………………………….. 
 
 
 
Aşağıdaki etkinlikte verilen soruların cevabını yanındaki boşluğa yazınız                               .Örnek 1- Doğal Unsurlar (Fiziki) gibi 
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DOĞA İNSAN  FİNAL SORULARI 
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DÜNYA’NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 
A. DÜNYA’NIN ŞEKLİ 
Dünya, kutuplardan hafifçe basık, Ekvator’dan şişkin kendine has bir şekle sahiptir. Buna geoit denir.Dünya’nın geoit 
şekli, kendi ekseni etrafında dönüşü sonucu oluşmuştur. 

 
 
                Dünya’nın GEOİD Şeklinin Sonuçları  3Ç Kuralı   (çekim çevre.çap) 
1-Ekvator’un uzunluğu tam bir meridyenden uzundur. 
2-Ekvator yarı çapı ve çapı , kutuplar yarıçapı ve çapından uzundur 
3-Yerçekimi kutuplarda fazla ekvatorda azdır. 
DİKKAT SINAV SOR… Dünya tam yuvarlak olsa idi ne olurdu?  …………………………………………..     
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
          Dünya’nın KÜRESEL  Şeklinin Sonuçları 
 
1- Güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru azalır.Buna bağlı olarak  sıcaklık  Ekvator’dan kutuplara 
doğru azalır. 
2- Dünya’nın bir yarısı karanlıkken diğer yarısı aydınlıktır.  
3-Aydınlanma çizgisi daire biçiminde olur. Buna aydınlanma çemberi de denir. 
4-Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır.(Çizgisel hız) 
5-Ekvator’dan kutuplara gidildikçe, paralel boyları ve meridyenler arası mesafe azalır. 
6-Harita çizimlerinde hatalar meydana gelir. 
7-Kutup yıldızının görünümü kuzeye çıktıkça artar 
8-Yerden yükseldikçe görüş alanı (ufuk) genişler 
9-Ekvatorda TAB (termik alçak basınç) kutuplarda  TYB (termik yüksek  basınç) oluşur . (enlemin etkisi) inceleyiniz. 
. 
B. DÜNYA’NIN HAREKETLERİ  (2’ye ayrılır.  1-Günlük  Hareket   2-  Yıllık Hareket 
.  1- GÜNLÜK HAREKETİ-  ( EKSEN HAREKETİ ) 
1-Batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlar. Buna 1 gün denir.Güneş doğuda erken doğar çizgisel ve açısal hız oluşur. 
2-Gece ve gündüz birbirini takip eder. 
3-Güneş ışınlarının günlük geliş açıları değişir. (Sabah-Öğle-Akşam) 
Günlük sıcaklık farkları meydana gelir. Bunun sonucunda; 
–   Fiziksel çözülme oluşur.(çöllerde çok fazla) 
–   Günlük basınç farkları oluşur. 
–   Meltem rüzgârları oluşur. (günlük rüzgar) 
4-Merkez kaç kuvveti meydana gelir. (CORİYOLİS gücü) 
–   Sürekli rüzgârların (Alize, Batı, Kutup) yönlerinde sapmalar meydana gelir.(Kuzeyde sağa güneyde sola sapar) 
–   Okyanus akıntıları (Gulf – stream, Labrador, vs.) halkalar oluşturur ve yönlerinde sapmalar olur. 
5-Yerel saat farkları meydana gelir.Doğuda ileri batıda geri 
6-Cisimlerin gün içindeki gölge uzunlukları değişir. 
7-Doğu batı yönler oluşur. 
 8-Dinamik basınç kuşakları meydana gelir.( 30. Enlemlerde DYB 60. Enlemlerde DAB oluşur. Şekil üzerinde 
inceleyiniz 
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2. YILLIK HAREKETİ 2’ye ayrılır.        (1-EKSEN EĞİKLİĞİ-2-YÖRÜNGE HAREKETİ) 
1-EKSEN EĞİKLİĞİ    23 27 
Nedeni :Kara ve denizlerin dağılışıdır. Asya kıtasıdır.Asya Kıtasının ağırlığıdır. 
1.Açı   : Ekliptik düzlemin (Dünyanın yörungesi) Ekvatora yaptığı açı 23 27 
2. Açı  : Ekliptik Düzlemin Yer Eksenine yaptığı açı  66.33 
3. Açı   :Eksen Eğikliği  23°27′    3açınında sonucu aynıdır  sonuçları şunlardır: 
 

  
1-Mevsimler oluşur.(Güneş ışınlarının geliş açısı yıllık değişir.)  yaz-kış olayı 
2-Dönenceler ve Kutup daireleri oluşur. 
3-Güneş’in doğuş ve batış  saatleri ile yerleri yıl içinde değişir.  
4-Gece – gündüz uzunlukları değişir Ekvator  üzerinde gece ve gündüz eşittir.  
    Kutuplara giderken fark artar.(Yaz-Kış düşün?)  
5-Kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz oluşur. 
6-Dönenceler ve kutup daireleri oluşur   şekil üzerinde gösteriniz. 
7-Matematik iklim kuşakları oluşur   şeklini çiziniz.. 
8- Kara ve denizler arasında sıcaklık farkları oluşur.Sonucunda 
Muson rüzgârları meydana gelir.Güney Doğu Asya- Hindistan 
4-Aydınlanma çemberinin Kutup Dairesi ile Kutup Noktası arasında yer değişir. 
 

 
 
DİKKAT SINAV SOR… Matematiksek İklim Kuşağını çiziniz   
Cevap: 
DİKKAT SINAV SOR… Eksen Eğikliği olmasa idi ne olurdu   
Cevap: 
DİKKAT SINAV SOR…orta kuşağın olmaması için eksen eğikliği 
 kaç derece olmalıdır.   
Cevap: 
DİKKAT SINAV SOR… Eksen Eğikliği   30  olsa ne olurdu   

12



  
2-YÖRÜNGE HAREKETİ  (güneşin etrafında dönmesi) 
DİKKATTTTT  Dünya’nın  Güneş’e yaklaşıp  uzaklaşması ile  ısınıp soğuma olmaz. 
 
 Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü elips şeklindeki bir yörünge üzerinde 365 gün 6 saatte tamamlar. Dünya, 939 
milyon km lik yörüngesi üzerinde saatte 108 bin km. hızla hareket eder. 

 
 
1-Dünya Güneşe  yaklaşır uzaklaşır. Yörüngedeki hızı artar azalır.Bunun nedeni, Dünya yörüngesinin  
elips şeklinde olmasıdır.  
2-Mevsim süreleri değişir.  
3-Kuzey Yarımkürede yaz süresi 2 gün uzundur. 
3- KKD’de gündüz süresi GKD’den uzundur. 
4-Şubat Ayı 28 gün sürer. 
5Eylül Ekinoksu 2 gün gecikir. 
 
DİKKAT SINAV SOR… Yörünge (ekliptik Düzlem)  elips değil de çember şeklinde olsa idi  ne olurdu. Şeklini 
çizerek yazınız 
          
       Cevap:       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEVSİMLER  (ÖNEMLİ TARİHLER) 21 MART-  23 EYLÜL-  21 ARALIK-   21 HAZİRAN 
Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı 
zamanda mevsimlerin başlangıcıdır. 
21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri, 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine 
de solstis (gündönümü) tarihleri denir. 
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21 HAZİRAN  

 
 
KKD’e ve AÇ’ye dikkat  ediniz.  (KKD:  Kuzey Kutup 
Dairesi    AÇ : Aydınlanma Çizgisi) 
1-Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne dik düşer. 
Kuzey Yarımkürede Yaz mevsiminin başlangıcıdır. 
KY.En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.(Türkiyede de) 
GY. Tam tersi oluşur. 
2-Ekvatordan  Kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece 
süresi kısalır. 
                         Güneye  gidildikçe gece süresi uzar, gündüz 
süresi kısalır. 
3-Aydınlanma çemberi Kutup Dairelerinden teğet geçer. 
4-Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en kısa gölge yaşanır.  
DİKKAT …Türkiye de en uzun gündüz en kısa gece 
yaşanır.  Gölge boyu en kısadır.Güneş en büyük açı ile gelir. 
Soru:      Türkiye’de en uzun gündüz…………….. ilinde en 
kısa gündüz ………..………… ilinde görülür 
               Türkiye’de en uzun gece…………….….. ilinde en 
kısa gece …………….……… ilinde görülür 
21 ARALIK 

 
 
KKD’e ve AÇ’ye dikkat  ediniz. 
1-Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik düşer. 
Kuzey Yarımkürede Kış mevsiminin başlangıcıdır. 

En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.(Türkiyede de) 
2-Ekvatordan  kuzeye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz  
süresi kısalır.Güneye  gidildikçe gündüz süresi uzar, gece 
süresi kısalır. 
3-Aydınlanma çemberi K. Dairelerinden teğet geçer. 
4-K uzey Yarımkürede en uzun  gölge yaşanır.  
DİKKAT …Türkiye de en uzun gece en kısa gündüz 
yaşanır.  Gölge boyu en uzundur.Güneş en küçük  açı ile 
gelir. 
Soru:  Türkiye’de en uzun gündüz…………….. ilinde en 
kısa gündüz ………..………… ilinde görülür 
            Türkiye’de en uzun gece…………….….. ilinde en 
kısa gece …………….……… ilinde görülür 
21 MART – 23 EYLÜL 

 
KKD’e ve AÇ’ye dikkat  ediniz. 
1-Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90° lik açı ile düşer. 
2-Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. 
3-Aydınlanma çemberi Kutup Noktalarından teğet geçer. 
4-Dünyanın her tarafında gece gündüz eşittir. 
5-Güneş tam doğudan doğar tam batıdan batar. 
6-21 MART Kuzey Yarım Kürede İlk bahar Güney 
Yarımkürede sonbahar başlangıcıdır.Güneş ışınları bu 
tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. 
Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de gündüzler, 
gecelerden uzun olmaya başlar. Güney  Yarım Küre’de ise 
tam tersi olur. 
7-23 EYLÜL  Kuzey Yarım Kürede sonbahar Güney 
Yarımkürede ilkbahar başlangıcıdır.Güneş ışınları bu 
tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. 
Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de geceler, 
gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney  Yarım Küre’de 
ise tam tersi olur. 
Soru:  Türkiyenin en güneyine(36 kp.) ……………. Açı ile 
gelir. En kuzeyine (42kp)…………açı ile gelir 

DİKKAT SINAV SOR…  Türkiye’de hangi tarihler arasında gece süresi gündüz süresinden uzundur. 
DİKKAT SINAV SOR…  Türkiye’de hangi tarihler arasında günüdüz süresi gece süresinden uzundur. 
DİKKAT SINAV SOR…  Türkiye’de hangi tarihler arasında gündüz süresi uzar. 
DİKKAT SINAV SOR…  Türkiye’de hangi tarihler arasında gece süresi uzar. 
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GÖLGE BOYU HESAPLAMASI 

  
 
Ülkemizde gölge boyu en kısa…………..tarihinde en uzun ise ………………..tarihinde yaşanır. 
 
 
GÜNEŞİN UFUK DÜZLEMİNDEKİ HAREKETİ 
 

 
 
DİKKAT…Güneş doğuda erken doğar erken batar. Güneş Ankara’da  tepe noktasında iken Iğdır’da tepeyi 
geçmiştir. İstanbul’da ise tepe noktasına gelmemiştir. 
 

 
Soru: 21 Mart veya 23Eylül tarihinde aynı anda güneşin konumu verilmiştir. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz? 
1- En doğudaki merkez……………….. En batıdaki merkez………………… 
2- K – L arası  boylam farkı……………..zaman farkı……………………… 
3-K -M  arası  boylam farkı……………..zaman farkı……………………… 
4- L –M  arası  boylam farkı……………..zaman farkı……………………… 
 

 
 
Soru: 21 Mart veya 23Eylül tarihinde Güneş I. Merkezde II. Merkeze kaç saate ulaşır? 
Cevap: 
SORU:- Aşağıdaki soruları dikkatlice  cevaplayınız.  

1- Okulumuzun önünde duran bayrak direğinin  gölgesi 18 Nisan günü saat 09:00 hangi yöne düşer……..…. 
2- Okulumuzun önünde duran bayrak direğinin  gölgesi 18 Nisan günü saat 18:00 hangi yöne düşer……..…. 
3- Okulumuzun önünde duran bayrak direğinin  gölgesi 18 Nisan günü saat 12:00 hangi yöne düşer……..…. 
4- Bayrak direğinin gölgesi boyuna eşit ise   Güneş hangi enleme dik açı ile düşer neden?.......................... 

............................................................................................... 
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ETKİNLİK1: Aşağıda verilen soruları, küre üzerinde yer alan noktaları dikkate alarak cevaplayınız. Bu sorularla 
amacımız Dünya’nın şeklinin sonuçlarını kavramaktır. Başarılar 

 
  
1. Hangi noktalarda çizgisel hız en yavaştır?........................... 
2. Kutup yıldızı hangi noktalardan görünmez?.............................. 
3. Çizgisel hız hangi noktada en fazladır?................................. 
4. Yer çekiminin en fazla olduğu noktalar hangileridir?........................ 
5. En uzun paralel üzerinde bulunan nokta hangisidir?................................ 
6. Hangi noktalar boylamların birleştiği yerde bulunur?................................. 
7. Hangi noktanın bulunduğu paralelde iki meridyen arası en geniştir?............................. 
8. Atmosferin kalınlığı en fazla hangi nokta üzerindedir? 
10. Diğer koşullar sabit sayılırsa, en fazla buharlaşma hangi noktada gerçekleşir?............................. 
11.   9'dan 6'ya doğru çizgisel hızda nasıl bir değişim gerçekleşir?....................................... 
12.  10 numara ile 5 numara arasındaki yer çekimi değişimini grafik üzerinde nasıl gösterirsiniz?........................... 
13.   9 numaralı noktadan, 1 numaralı noktaya doğru sıcaklık değişimi nasıl olur? Grafik üzerinde gösteriniz. 

 
 
 
1. Hangi noktalarda 6 ay gece 6 ay 
gündüz 
yaşanmaktadır? [………………………
…….…..] 
2. Hangi noktada gece ve gündüz yıl 
boyunca 
eşittir? [………………………………
….……] 
3 . 21 Mart tarihinde gece – gündüz 
süresinin birbirine eşit olduğu 
noktalar? [……………………………..
…….] 
4. Nisan ve Ağustos aylarında güneş 
ışınları hangi noktaya dik 
gelebilir? [………………………..] 
5. Ekim ve Şubat aylarında güneş 
ışınları hangi noktaya dik 
gelebilir? […………………………..] 
 
6. 5’te, yıl boyunca gölge, öğle 
vakitlerinde hangi yöne 

düşer? […………………………..………] 
7. Hangi noktalara güneş ışınları yılda iki kez dik gelir ve gölge boyu iki kez sıfır olur? […………………………] 
8. Türkiye’ye ait olan yer, yaklaşık hangi nokta üzerindedir? [……………………………..] 
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A.Yukarıdaki numaralandırılmış kutucuklarda dünyaya ait birtakım özellikler verilmiştir. 
Aşağıda verilen olayların nedeninin yer aldığı kutucuk numarasını karşıdaki boşluğa yazınız. 
 
1.Mevsim sürelerinin değişmesi                                               ……………… 
2.Dünya’nın yörüngedeki hızının değişmesi                           ……………….. 
  3.Çizgisel hızın ekvatordan kutuplara doğru azalması          ………………. 
4.Meltem rüzgarlarının oluşması                                 ………………. 
5.Günberi ve Günöte durumlarının yaşanması                    ………………. 
6.Gurup ve Tan sürelerinin Sinopta Hatay’dan daha fazla olası      ………………. 
7.Sürekli rüzgarlarda sapma                                                            ………………. 
8.Şubat ayının 28 gün olması                                                 ………………. 
9.Mevsimlerin oluşması                                                                ………………. 
10.Gece ve gündüzün oluşması                                                  ………………. 
11.Sıcaklıkların ekvatordan kutuplara doğru azalması           ………………. 
12.Yerçekiminin ekvatordan kutuplara doğru artması        ………………. 
13.Kuzey yarımkürede yaz mevsiminin 2 gün uzun sürmesi        …………………. 
14.Kutuplar yarıçapının ekvator yarıçapından küçük olması       .….…………. 
15.Yıl içerisinde gölge boylarının uzayıp kısalması                      ………………… 
16.Çöllerde mekanik çözünmenin gerçekleşmesi                       ………….…….. 
17-Muson Rüzgarlarının oluşması                                              …………………… 
 

  
 
 

Dünyanın geoit şekli 
 
1 

Dünya’nın güneş çevresindeki 
hareketi 
2 

Dünyanın kendi ekseni 
çevresinde dönmesi 
     3 

Yer eksenin yörünge 
düzlemine eğik olması 
4 

Dünya’nın küresel şekli 
      5 

Dünya’nın yörüngesinin elips 
şeklinde olması 
                 6 

DÜNYANIN ŞEKLİNİN SONUÇLARI EKSEN HAREKETİ SONUÇ. YILLIK HAREKETİ  
1-GEOİTİN  2KÜRESEL GÜNLÜK HAREKETİ 1-EKSEN EĞİKLİGİ  2-YÖRÜNGE HAREKETİ 
     

17



 

 
 

 
 
 

18



 

 
 

19



 
 
 
 
 

20



 
 

1-  

2-

 

Cevap…………………………………………. 

 

1.        ………      ……….       ………     …………. 
2.        ………      ……….       ………     …………. 
3.        ………      ……….       ………     …………. 
4.        ………      ……….       ………     …………. 

 

4-  

Kuzey yarım küredeki merkez……………… 
Güney yarım küredeki merkez……………… 
5-

 

-21 Haziranda tutulmanın en az olduğu nokta…………. En 
fazla olan nokta…………………….. 

--21 Aralıkda tutulmanın en az olduğu nokta…………. En 
fazla olan nokta…………………….. 

-21 Mart ve 23 Eylül’de tutulmanın en az olduğu 
nokta…………..……. En fazla olan noktalar……………….. 

-III nolu merkezde tutulmanın en fazla olduğu tarihler 
…………………… an az olduğu tarihler……………………….. 

6- 

 

Oluşma nedeni………………                   ………………….. 

 

 

A 

B 
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A –Aşağıdaki tabloda verilen olayların oluş tarihlerini  karşılarına işaretleyiniz. 

 
B) Aşağıdaki boşluk bırakılan yerleri, cümleyi doğru tamamlayacak kelimelerle doldurunuz.  
   a) Matematik iklim kuşaklarından Ekvator ile Dönenceler arasındaki alana ………………………………….. kuşak denir. 
   b) Renklendirme yöntemi ile çizilen bir haritada 500-1000 m. arası ……………..……… renkle gösterilir. 
   c) Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkince olan şekline ……………………………..  denir. 
   d) Yeryüzüne çarpıp  Uzaya geri yansıyan ışınlara ………………………….denir 
   e) Haberleşmemizi sağlayan  radyo dalgalarını  Dünyaya geri gönderen Atmosfer katmanı………………………..dir 
    
 
C) Kutuplardan Ekvator’a doğru gidildikçe aşağıdaki tabloda verilen coğrafi olgularda nasıl bir değişim meydana 
    gelir?  Boş kutucuklara (X) işareti ile belirtiniz. (5x2= 10 puan) 

Kutuplardan Ekvator’a gidildikçe ARTAR AZALIR  DEĞİŞMEZ 
Kalıcı kar sınırı    
İki paralel arası uzaklık    
Buharlaşma miktarı    
Yer çekimi    
Güneş ışınlarının geliş açısı    

 
D) Aşağıdaki şekil üzerinde A,B,C,D ve E merkezleri işaretlenmiştir.Buna göre soruları cevaplandırınız. 

                                                                                  a) Bu tarihte G.Y.Küre’de hangi mevsimin başlangıcıdır?-----------  

                                                                                   b) Hangi merkezde öğle vakti gölge boyu sıfır olur?-------------------- 

                                                                                   c) Hangi merkezde yer çekimi en azdır?---------------------------- 

                                                                                   d) En uzun gece hangi merkezde yaşanır?--------------------------                                                                         

                                                                                   e) En uzun gündüz  hangi merkezde yaşanır?---------------------    

 

F-  21 Mart tarihinde aşağıda verilen enlem derecelerine kaç Güneş ışınları  kaç derecelik açı ile gelir. Yazınız. 4p  
 
Enlem derecesi Güneş Işınlarının geliş açısı 
0    (Ekv.)  
45  KP.  
66.33 KKN.  
23.27  O.D  
23.27  Y.D  
 
G- Eksen eğikliği dönence ve kutup dairelerinin oluşmasını sağlar.Dönence ve Kutup Dairelerinin derecelerini yazınız?. 
Eksen Eğikliği Dönence Kutup Dairesi 
23.27   
30   
10   
0   

             OLAYLAR                   21 MART 21 HAZİRAN 23 EYLÜL 21 ARALIK 
KYK’de yaz mevsimi başlangıcı            
Türkiye’de öğle vakti bir cismin gölgesi en 
kısadır  

    

Samsun’da en uzun gündüz     
Ekvatorda öğle vakti cisimlerin gölgesi 
oluşmaz 

    

GYK’de sonbahar başlangıcı     

22



 

 

 

23



 

 

24



 

 

25



 

 

26



 

 

 

27



 

 

 

 

 

28



 

 

 

 

 

 

29



                      YERKÜRE’ NİN KOORDİNATLARI  PARALEL VE MERİDYENLER 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

30



 
 

 

Soru: Yukarıda coğrafi koordinatları verlen yerlerle ilgili verilen aşağıdaki soruları cevaplandırınız? 
- Hangi noktalar kuzey yarımkürede (KYK) yer almaktadır.  …….…………………… 
- Hangi noktalar güney yarımkürede (GYK) yer almaktadır.  …………………………… 
- Hangi noktalar başlangıç meridyeninin doğusunda yani doğu meridyenlerinde (boylamlarında) (DM) yer almaktadır.  ……… 
Hangi noktalar başlangıç meridyeninin batısunda yani batı meridyenlerinde (boylamlarında) (BM) yer almaktadır.  …………… 
- İzdüşüm alanının en az olduğu merkez……………. İken en fazla olduğu merkez………………..  
- Silindirik projeksiyon ile çizildiğinde en az hata oranı ………... numarlı noktada en fazla hata oranı ise ……..….. numaralı noktada 
gerçekleşir.(Silindir projeksiyonda  en az hata ekvatordadır.) 
 

  
 
 
ANTİ MERİDYEN: Tamamlayan yay (meridyendir) 180 ‘e tamamla Doğu ise Batı yaz.Batı ise Doğu yaz 
30 DM:                                       60DM:                                     150DM: 
90 BM:                                      120BM:                                     0          : 
 
 
ENLEM:Dünya üzerinde herhangi bir noktanın başlangıç paralelerine olan uzaklığının açı cinsinden değerine ENLEM 
adı verilir.Derece dakika saniye olarak gösterilir   
Çizgisel Hız Ekvatordan kutuplara doğru azalır  Dünyamız batıdan doğuya doğru saatte 1640 km hızla döner 
 
ENLEM’E bağlı olarak  ekvatordan kutuplara doğru SICAKLIK GÜNEŞ IŞINLARININ GELİŞ AÇISI 
DENİZLERDEKİ TUZLULUK ORANI DEĞİSİR 
 
Enlemin Etkileri: Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bazı coğrafi özellikler değişir. Buna enlemin etkisi denir. 
1. Güneş ışınlarının geliş açısını                         2. Sıcaklığın dağılışını                                      3. Gölge boyunu                                                                     
4. Gece ile gündüz arasındaki zaman farkını             5. Deniz sularının sıcaklık ve tuzluluk oranını         6. İklimi ve bitki örtüsünü     
 7. Toprak çeşitlerini Bitki örtüsünü                   8. Dünyanın çizgisel hızını                               9. Kalıcı kar sınırını                                                               
10. Nüfusun dağılışını                                       11. Konut tipini ve malzemesini                       12. Tarım ve hayvancılığı 
 
Not-1: Boylam farkı bu durumlardan hiç birini etkilemez. Boylam sadece zaman farkını etkiler. 
 
 
YEREL SAAT hesaplamaları  (DOĞUDA İLERİ  BATIDA GERİ)   güneş doğuda erken doğar.Dünyanın dönüş yönü ile ilgilidir   
. Güneş ufuk çizgisinde en yüksek konuma geldiğinde o yerin yerel saati 12:00 dır. Cismin gölgesi en kısadır.   
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İKİ 
MERİDYE
N      
ARASI  
ZAMAN 
FARKI   4 
DK 

 
 

  C NİN YEREL SAATİ 8:00 İSE 
 

B:………………. 
A:………………. 
D:………………..   
E-……………    yerel saati  kaçtır 

 

YEREL SAAT DOĞUDA İLERİ BATIDA GERİDİR.(NEDENİ:…DÜNYANIN BATIDAN DOĞUYA DOĞRU DÖNMESİDİR.) 
GÜNLÜK SAAT HESAPLAMASI İSE GÜNEŞ DOĞUDA ERKEN DOĞAR ERKEN BATAR.  
                                                                 GÜNEŞ BATIDA İSE GEÇ DOĞAR GEÇ BATAR 
 

 
 
SAAT DİLİMLERİ VE ULUSAL SAAT 

 
 
. Saat dilimlerinde de başlangıç olarak Greenwich'in 7,5° doğu ile 7,5° batı meridyenleri alınmıştır. 
KAÇINCI SAAT DİLİMİNDEDİR?             0 BM.    :                            45DM    : 
                                                          45 BM   :                            100DM  : 
 
TARİH DEĞİŞTİRME ÇİZGİSİ 

 
 

Tarih değiştirme çizgisi olarak 180 meridyeni kabul edilir.  
Not: Tarih değiştirme çizgisi ve saat dilimleri ülke sınırlarına göre çizildiğinden 
meridyenlere tam uygun olarak uzanış göstermezler. Girinti-çıkıntı oluştururlar.  DOĞU 
BİR GÜN İLERİDEDİR. NEDENNNNN…………………………………. 
          Etkinlik- uzaklık hesaplama 
               
        
Sorular: 
1. Ekvatorun  3330 km kuzeyindeki merkez…………  merkezidir. 
2. Ekvatorun  4440  km güneyindeki merkez………..…  merkezidir. 
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3. D merkezi ile B merkezi arası kaç km.? (…………………………..) 
4  300  K paraleli ile 100  G paraleli arası kaç km’dir? (………………..) 
5. Ülkemizin en kuzeyi ile en güneyindeki paralellerin arası kaç km’dir. (……..) 
6.A merkezinin ekvatora uzaklığı………………….km’dir 
7-.C merkezinin A merkezine uzaklığı………………….km’dir 
 
 
 
 

 
 
 
.        10º    20º    30º   40º    50º 
                                                                         
 

 
 
  
 
  
 
  
  
 
 
 
S2. Yukarıda verilen Coğrafi Koordinat Sistemine bakarak, 
aşağıdaki soruları cevaplayınız? 
1-  K,L merkezlerinin koordinatlarını yazınız. 
 
K:   10 GP -  30 DM.            L: 
 
2- Açısal Hız en fazla hangi merkezdedir. Neden? 
: 
3- Yerel saati aynı olan merkezler……………………….. 
   
4.Yerçekiminin en fazla ve en az olduğu merkezler? 
(Yerçekimi dünyanın geoit şeklinden dolayı kutup noktasında 
fazla ekvatorda az) 
En Az:                      En Fazla: 
 
5-Çizgisel Hızın ( Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş 
hızı )  en fazla ve en az olduğu merkezler?  
 
En Az:                      En Fazla: 
 

6-  I,II ve III  ile gösterilen bölgelerin, yüzölçümlerini  
( izdüşümsel )  küçükten büyüğe doğru sıralayıp, nedenini 
açıklayınız? 
 
İzdüşüm alanı ekvatordan kutuplara doğru azalır. 
Nedeni………….. 

 
En Küçük:                                En Büyük:                Eşit: 
 

7-  Y  ve  L   merkezleri kaçıncı saat dilimlerinde yer 
almaktadır?              
 
Y:                                           L:  
 

8-   Tüm merkezlerden, bulundukları paralelleri takip ederek 
1110km doğuya gidildiğinde, hangi merkezden giden kişi 
daha fazla yerel saat farkı gözlemler?   
 

9---21 Aralıkta güneş ışınlarını en dik  ve en eğik  açıyla alan 
merkezler? 21 Aralıkta Güneş Oğlak Dönencesine dik gelir. 
 
En Dik :                                          En Eğik: 
 
11-  21 Haziran güneş ışınlarını en dik  ve en eğik  açıyla alan 
merkezler? 21 Haziranda Güneş Yengeç D. Dik gelir 
 
En Dik :                                          En Eğik: 
 
12-   21 mart- 23 Eylülde  güneş ışınlarını en dik  ve en eğik  
açıyla alan merkezler? Bu tarihlerde Güneş Ekvatora dik gelir 
 
En Dik :                                          En Eğik: 
 
 

 
Haritada gösterilen merkezlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız?  

  
 
 
 
 

10º 
 
0º 
 

 
10º 
 
20º 
 
30º 
 
 

X 

Y 

Z 

 K 
L I 

II 

III 

26O  
45O  30O  38O  

42O  A
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 1)Türkiye’nin coğrafi koordinatlarını yazınız…. ………………………………… 
 2-)“A” noktasının coğrafi koordinatlarını yazınız ………………………………… 
     “B” noktasının coğrafi koordinatlarını yazınız ………………………………… 
     “D” noktasının coğrafi koordinatlarını yazınız ………………………………… 
 
 3)  30o Doğu-38o Kuzey’de yer alan merkez   hangisidir?   ……………………     
4)  E-B arasındaki yerel saat farkı ne kadardır? ………………………………… 
 
5)  Ülkemizin yaz saati olarak kullanılan merkez……...…… kış saati olarak kullanılan merkez…….…. 
6)  Başlangıç meridyenine en yakın merkez hangisidir? ………………………….. 
7)  Yerel saati en ileri olan merkez …..…..………, en geri olan merkez ………………… dir.  
8)  A-E merkezleri arasındaki kuş uçuşu uzaklık yaklaşık kaç km.dir ……………………. 
 
9)  Güneş ışınlarının en dik geldiği merkez ………………….en eğik gelen merkez………… 
10) Türkiyenin en güneyi ile en kuzeyi arası kuş uçuşu ……………………….km’dir. 
11) Türkiyenin en  doğusu ile en batısı arası zaman farkı ……………………….dk’dir. 
12)  Çizgisel hızları aynı olan merkezler………………………….. 
13)  Açısal Hız en fazla hangi merkezdedir.? Neden………………………………………. 
 
14)   Yerel saati aynı olan merkezler………………….dir.Nedeni…………………………. 
15)  C merkezi  ………. Saat diliminde    D merkezi ise …………..saat diliminde yer alır 
 
16)  C merkezine yerel saat 10:00 ise  D merkezine yerel saat …………….. 
 
17)  E merkezine güneş saat 10:00 doğar ise  D merkezine güneş ……………doğar 
18) Gece süresinin gündüz süresinden 2 saat fazla olduğu yerde güneş 6:00 ‘da doğar ise kaçta 
batar.?................................ 
 
19)  21 Mart tarihinde B merkezinde güneş 18:00’da batar ise kaçta doğar?.................. 
20)  23 eylül tarihinde A mekezinde güneş  06:00’da doğar ise  D merkezinde kaçta batar……………..…… 
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Türkiye’nin Mutlak-Matemetiksel  Konumunun Sonuçları Nelerdir?  Batı Rüzgarları- Cephe Yağışları 
 Türkiye: 36 – 42 kuzey paralelleri ile 26 – 45 doğu meridyenleri arasında yer alır. 
 Türkiye’nin en kuzeyi ile en güneyi arasında ki kuş uçuşu uzaklık 666 km’dir. 
 Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasında ki yerel saat farkı 76 dakikadır. 
 Türkiye 2. ve 3. saat dilimlerinde yer alır.          
Türkiye’de öğle vakti gölge yönü kuzeyi gösterir. 
 Türkiye üzerinde ardışık iki meridyen arası uzaklık ortalama 85 km’dir. 
 Türkiye orta kuşakta yer alır.                              
Türkiye’de ılıman iklimler görülür. 
 Türkiye’de mevsimler belirgin olarak yaşanır.  Türkiye’de güney cepheli evler daha pahalıdır. vb. 
 Türkiye’ye güneş ışınları hiç bir zaman dik açıyla gelmez ve gölge boyu sıfır olmaz. 
 Türkiye’de gece ile gündüz arasında ki zaman farkı kuzeye doğru gidildikçe artar. 
 Türkiye’de dağların güney yamaçları güneş ışınlarını daha fazla alır. 
 
Türkiye’nin Göreceli Konumunun Sonuçları Nelerdir? 
 Türkiye özel konumu itibariyle, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştığı yerde bulunmaktadır. 
 Hem Asya hem de Avrupa kıt’asında toprakları bulunmaktadır. 
 Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Kısa mesafelerde çeşitli iklim tipleri görülür. 
 Ortalama yükseltisi fazladır ve yükseltisi batıdan doğuya doğru artar. 
 Yer şekilleri çeşitlidir. Buna bağlı olarak aynı anda çeşitli mevsim özellikleri yaşanır. 
 Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.  Orta doğu ülkelerine yakındır. 
 Önemli ticaret yolları üzerinde yer alır ve iki önemli boğaza sahiptir. 
 Ulaşım daha çok doğu – batı yönünde gelişmiştir.  Farklı kültür ve medeniyetlere beşiklik yapmıştır 
 Yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından zengindir. 
 Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan ve Bulgaristan ile kara sınırı bulunur. 
 Zengin ve çeşitli tarihi eserlere sahiptir. Akarsu ve göl bakımından zengindir. 
 Fay hatları nedeniyle deprem olaylarının yaygın olduğu bir ülkedir. 

 
Hangileri matematik konumu(mutlak) hangileri özel konumu (göreceli) sonucunda ortaya çıkmıştır yazınız? 
1. Türkiye’nin orta kuşakta yer alması …………………………………Konum 
2. Akdeniz kıyılarının diğer kıyılardan daha sıcak olması …………………….…………Konum 
3. Doğu Anadolu da kış mevsiminin erken başlayıp uzun sürmesi ……………………..……………Konum 
4. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması …………………………………Konum. 
5. Türkiye’nin mevsim farklılıklarının belirgin olması ………………………………………Konum 
6. Kısa mesafede görülen iklim farklılıkları …………………………………………………….…Konum 
7. Yaz mevsiminin güneyde erken başlaması ………………………………………………………Konum  
8. Kuzeyden esen rüzgarların soğuk etki yapması ……………………………………………Konum 
9. Türkiye’nin kuzey yarımkürede yer alması ………………………………………………………Konum 
10. Antalya İzmir ve İstanbul’un kış sıcaklıklarının farklı olması …………………………….………Konum 
11. Tarım ürünlerinin en geç Doğu Anadolu da yetişmesi ……………………………………………………Konum 
12. Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı olması ……………………………………Konum 
13. Güneşin bir saat arayla önce Iğdır da sonra İzmir de doğması ………….……………Konum 
14. Rize de Akdeniz ikliminde yetişen turunçgillerin yetişmesi …………………….………Konum 
15. Ege Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetişen pamuğun Doğu Anadolu’da Iğdır da yetiştirilmesi………..…………Konum 
16. iç Anadolu bölgesinde yol yapım maliyetlerinin düşük olması ………………………..……Konum 
17. Türkiye de ulaşımın doğu-batı doğrultusunda daha kolay yapılması …………………Konum 
18. Türkiye de dağların güney yamaçlarının daha sıcak olması ………………………..………Konum 
19. Kalıcı kar sınırının Ekvator da 5000m Türkiye de 3000m olması ………………………Konum 
20. Sinop ta gece ile gündüz arasındaki farkın Mersin dekinden daha fazla olması ……………………Konum 
soru-) Ekinoks tarihlerinde, aynı anda üç ayrı merkezde Güneş’in ufuk düzlemi üzerindeki konumu aşağıda verilmiştir. 

 
 
 

a merkezi 45° Doğu boylamı üzerinde olduğuna göre, b ve c 
noktalarının bulunduğu boylamlar aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir? 
——b———     —c——— 
A) 30° Batı —    90° Batı 
B) 30° Doğu —     0° 
C) 0°      —         30° Batı 
D) 60° Doğu —  30° Batı 
E) 90° Batı —     60° Batı 
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Güneş Ankara’da tam tepe noktasında  ise  yerel saat………………………………………… 
Güneş Ankara’da tam tepe noktasında  ise   Iğdır’da……………………………İstanbul da…………… 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Güneş Ankara’da tam tepe noktasında  ise    
a-b –c noktalarının  boylam derecesini bulunuz? 
 
a) 
 
b) 
 
c) 
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HARİTA – ÖLÇEK  Haritaları  inceleyen bilim dalı Kartoğrafya’dır 
Harita:Sınırları belli olan bir yerin kuşbakışı olarak belirli ortanda küçültülerek (Ölçek)  düzleme aktarılmasıdır.  
Kroki:Kuşbakışı görünümün Kabataslak (ölçeksiz) düzleme aktarılmasıdır. 
Not:Hatasız kul olmaz.Beşer elbet şaşar. Hatasız harita yoktur. Alan , açı, uzunluk bozulmaları meydana gelir.  
    Sebebi: Küre şeklindeki bir yüzeyin düzleme aktarılmış olmasıdır (dünyanın şekli).  Haritalardaki bozulma 
Ekvator'dan Kutuplara doğru artar.Haritalarda hataları azaltmak için projeksiyon kullanılır. 
 
Projeksiyon Yöntemleri  
Silindir Projeksiyonu: Ekvator çevresi gerçeğe yakın iken  
                                          kutuplara doğru hata artar. 
Konik  Projeksiyonu: Orta kuşak  gerçeğe yakın iken  
                                       kutuplar ve ekv. doğru hata artar.(Türkiye ) 
Düzlem  Projeksiyonu: Kutuplar çevresini göstermek için kullanılır. 
                                           Ekvator’a doğru hata oranı artar 
 
Tüm haritalarda bulunması gereken 5 temel unsur vardır. Bunlar; 
1- Başlık: Haritanın kullanım amacını belirtir.En önemlisidir.Türkiye Fiziki Haritası….Maden Haritası…..gibi   
2- Ölçek-Küçültme oranı demektir 
3-Yön oku(Coğrafi koordinatların bulunduğu haritalarda yön okuna gerek yoktur.) 
4- Harita Anahtarı (Lejant) : Haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür. 
5-Coğrafi koordinatlar(Paralel ve Meridyenler)  
 
Bütün haritalardan faydalanarak;   İzdüşüm alan ve uzaklık hesaplanabilir.Yerel saat farkları bulunabilir.Konum                      
belirlenir.Yön tayini yapılabilir. 
Lejant: Haritalarda kullanılan işaret ve renklerin ifade edildiği tablodur. 
 
HARİTA ÇEŞİTLERİ  
 A-Konularına Göre Haritalar 
1. İdari ve Siyasi Haritalar: Ülkelerin başka ülkelerle olan sınırlarının gösterildiği haritalara siyasi haritalar adı verilirken, 
ülkelerin kendi içerisindeki illeri, eyaletleri, bölgeleri gösteren haritalara idari haritalar denilmektedir. 
2. Beşeri ve Ekonomik Haritalar: Nüfus, göç, yerleşme, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, vb.  
3. Fiziki Haritalar: Yeryüzü şekillerinin fiziki yapısını, dağılış ve yükseltilerini gösteren haritalardır. 
4. Özel Haritalar: Belirli bir konu için özel olarak hazırlanan haritalardır. (meteoroloji, toprak sinoptik  haritaları gibi.) 
 
B- Ölçeklerine Göre Haritalar 
Büyük ölçekli haritalar  :  Planlar: Ölçeği 1/20.000 ‘ekadar olan  haritalardır. En ayrıntılı haritalardır. 
                                              Topoğrafya haritaları: Ölçeği 1/20.000-1/200.000 arasında.Yer şekillerini  gösteren haritalardır. 
Orta ölçekli haritalar: Ölçeği 1/200.000-1/500.000 arasındaki haritalardır. 
Küçük ölçekli haritalar: Ölçeği 1/500.000 ‘den daha küçük ölçekli haritalardır.Atlaslar Dünya haritasıdır KÖH’dır 
 
BÖH-KÖH 
 
 

 
Ölçeklerin paydası küçüktür Dar alanları gösterir  
Küçültme ve bozulma oran azdır Ayrıntıyı gösterirler 
 
 

 
Ölçeklerin paydası büyüktür Geniş alanları gösterirler 
Küçültme oranları fazladır Bozulma oranları fazladır 
Ayrıntıyı gösterme güçleri azdır
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HARİTA ÇİZİM YÖNTEMLERİ  
1-RENKLENDİRME YÖNTEMİ         2-TARAMA YÖN.    3-GÖLGELENDİRME YÖN.    4-KABARTMA YÖN.   5-İZOHİPS YÖNTEMİ 
En kullanışlı olanlar renklendirme ve izohips yöntemidir.  
 
 
HARİTALARDA YER ŞEKİLLERİNİ GÖSTERME YÖNTEMLERİ 
Renklendirme Yöntemi: Fiziki haritalarda kullanılır. 
Renkler  yüksekliği gösterir. En çok kullanılan 
yöntemdir.(Ova çöl dağ göstermez) 

 
 
Tarama Yöntemi: Bu yöntemde eğimin fazla olduğu 
yerlerde taramalar sık, kalın ve kısa geçirilirken eğimin 
azaldığı yerlerde uzun, ince ve seyrek geçirilmektedir. Düz 
yerler ise boş bırakılmaktadır.  
 

 
 
 Gölgeleme Yöntemi: Haritanın bir köşesinden    45  açıyla 
ışık geldiği varsayılmaktadır. Buna göre ışık alan yerlerde 
herhangi bir işlem yapılmazken, ışık almayan yerde  
gölgeleme yapılmaktadır. Tek başına kullanışlı 
değildir.  Profil çıkarılmaz.Eğim hesaplaması yapılmaz 

 
Kabartma Yöntemi: Maket türü haritalardır. Yer 
şekillerini en iyi gösteren haritalardır. Fakat yapılması ve 
taşınması zor olduğundan pek kullanışlı değildir.   

 
 
İzohips (eş yükselti) Yöntemi: Aynı  çizgi üzerindeki 
yerlerin yükseltisi aynıdır.Kullanışlıdır Profil çıkarılır 

 
 
İzobat: Eş derinlik (deniz ve göllerde kullanılır.    
 İzoterm: Eş sıcaklık       
İzobar: Eş basınç   

     
   ÖLÇEK: Küçültme oranı demektir ikiye ayrılır 
a. Kesir ölçek: Küçültme oranı kesirli sayılarla ifade edilen ve haritalarda en çok kullanılan ölçeklerdir. 1/500, 1/5.000, 
1/50.000, 1/500.000 gibi.Kesir ölçeklerde pay her zaman 1 dir ve cm’dir haritadaki uzunluğu gösterir. Paydada yer 
alan sayı ise, haritası çizilen alanın kaç defa küçültüldüğünü gösterir.Gerçek uzunluk demektir. 
b. Çizik (Grafik) Ölçek: Eşit dilimlere ayrılmış bir çizgi üzerinde harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara 
oranının gösterildiği ölçeklerdir. 

  
Çizik Ölçeğin Kesir Ö lçeğe Çevrilmesi: 
Harita problemlerinde çizik ölçek verilip kesir ölçeğe çevrilmesi istendiğinde; formülü kullanılır. 

 
 
HARİTA PROBLEMLERİ 
Harita problemlerinde en çok km’yi cm’ye veya cm’yi km’ye çevirme işlemi vardır. Bunun için, cm’yi km’ye çevirirken 5 sıfır silinir. 
Km’yi cm’ye çevirirken de 5 sıfır eklenir. 
1. Uzunluk Problemleri Kısaltmalar; G.U. = Gerçek Uzunluk    H.U. = Haritadaki Uzunluk     Ö.P. = Ölçeğin Paydası 

  
 1 km: 10 hm           1 km: 10.000 dm 
1 km: 100dam        1 km: 100.000 cm 
1 km:1000 m          1 km: 1.000.000 mm 
 
2. Alan ProblemleriKısaltmalar;  
G.A. = Gerçek Alan    
H.A. = Haritadaki Alan     
Ö. P2 = Ölçeğin Paydasının Karesi 
 G.A = H.A x Ölç.P2 

Oran orantı ile yapınız 
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Soru – 1: 
X limanından hareket eden bir gemi, Y limanına uğradıktan 
sonra Z limanına ulaşmıştır. Geminin gitti yol harita üzerinde X – 
Y arası 20 cm, Y – Z arası ise 10 cm’dir. Haritanın ölçeği 1 / 500 
000 ise, bu geminin gitti yol gerçekte kaç km’dir? 
A) 50     B) 100     C) 150     D) 200     E) 250 
 
Soru – 2: 
Gerçek uzaklığın 140 km olduğu iki merkez arasındaki uzaklık bir 
haritada 7 cm olarak gösterilmiştir. 
Aynı haritada Keban Baraj Gölü 1,7 cm2 olarak gösterildiğine 
göre, Keban Baraj Gölü’nün gerçek alanı kaç km2dir? 
A) 34     B) 340     C) 392     D) 680     E) 1234 
 
 

Soru – 3: 
Bir haritada A ile B kentleri arasındaki mesafe 100 cm olarak 
gösterilmiştir. Üzerinde ölçüm yapılan haritanın ölçeği 1/200 
000 olduğuna göre, bu kentler arasındaki gerçek uzaklık kaç 
km’dir? 
A) 50     B) 100     C) 200     D) 400      E) 500 
Soru – 4: 
Ali’nin okuluyla evi arasındaki uzaklık 4 km’dir. Buna göre bu 
mesafe 1 / 40 000 ölçekli bir şehir planında kaç cm olarak 
gösterilir? 
A) 5     B) 10     C) 15     D) 20     E) 25 
Soru – 5: 
Gerçek alanı 200 km2 olan bir arazi 1 / 500 000 ölçekli bir 
topografya haritasında kaç cm2 olarak gösterilir? 
A) 8     B) 10     C) 20     D) 25     E) 30 
 
Soru – 6: 
Gerçek alanı 144 km2 olan bir arazi harita üzerinde 16 cm2 yer 
tutmaktadır. Buna göre, üzerinde ölçüm yapılan haritanın 
ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 1/200 000       B) 1/300 000     C) 1/400 000     
 D) 1/800 000     E) 1/1 200 000 
 
Soru – 7: 
Bir boylam üzerinde, 15 – 20 derece kuzey enlemleri arasındaki 
gerçek uzunluk, 1 / 11100000 ölçekli bir haritada kaç cm ile 
gösterilir? 
A) 1          B) 2          C) 3          D) 4          E) 5 
Soru – 8: 
3330 m uzunluğundaki bir yol, harita üzerinde 15 cm ile 
gösterildiğine göre haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? 
A)1/20.000    B) 1/4.400.000   C)1/1 10.000   
D) 1/22.200   E) 1/66.000 
Soru – 9: 

 
 
Harita 1’de gösterilen A kenti, daha küçük ölçekli bir harita olan 
Harita 2’deki gibi tekrardan çizilmiştir.  
Buna göre; 
 
Harita Uzunluğu kaç kat küçülmüştür? 
 Harita Alanı kaç kaç küçülmüştür? 
 Ölçek paydası kaç kat küçülmüştür (Sayısal olarak büyür)? 
Gerçek uzunluk ve alan kaç kat küçülmüştür? 
 Haritanın kağıtta kapladığı alan kaç kat küçülmüştür? 
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BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ? 
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ARAZİ REHBERİM : İZOHİPSLER 
İzohipslerin özellikleri şunlardır: 

• İç içe kapalı eğrilerdir. 
• Yeryüzü şekillerinin yükseltilerini ve biçimlerini canlandırırlar. 
• Sıfır (0) m izohipsi deniz seviyesinden başlar. Kara ile denizin birleştiği deniz kıyısını düz bir çizgi halinde takip 

eder. Buna kıyı çizgisi adı verilir. 
• İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alır. Buralar zirve olarak tanımlanır. 
• İzohipsler yeryüzü şekillerinin kuşbakışı görünümünü belirler. 
• En geniş izohips halkası en alçak yeri, en dar izohips halkası ise en yüksek yeri gösterir. 
• Aynı izohips üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltileri birbirine eşittir. 
• İki izohips eğrisi birbirini kesmez. 
• Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltileri aynıdır. 
• İzohipslerin sıklaştığı yerler eğimin arttığını, seyrekleştiği yerler ise eğimin azaldığını gösterir. 
• Çukurluklar, derinlik istikametinde ok işareti konularak gösterilir. (Krater, polye, obruk gibi) Kapalı çukur  
• Her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek bir izohipsi çevreler. Ancak çukur yerlerde bunun tersi geçerlidir. 
• İki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkına eküdistans (izohips aralığı) denir. 
• İzohipslerin sık geçtiği deniz kıyılarında kıta sahanlığı (şelfi) dar, seyrek geçtiği kıyılarda kıta sahanlığı geniştir. 

Başka bir ifade ile, alçak kıyılarda deniz sığ, yüksek kıyılarda deniz derindir. 

 

Kıyıdan 200 m. derinliğe kadar olan sahaya kıta sahanlığı (şelf alanı) denir. Yüksek kıyılarda şelf alanı dar (Karadeniz ve 
Akdeniz kıyıları), alçak kıyılarda şelf alanı geniştir. (Ege ve Marmara kıyıları) 

• Deniz seviyesine göre aynı derinlikteki noktaların birleşmesi ile elde edilen çizgilere izobat (eş derinlik) eğrileri denir. 
Kıyı çizgisi, izohips ile izobat eğrilerinin başlangıç çizgisidir. 
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PROFİL ÇIKARMA 
 

 
 
 
 
 

57

http://kadirhoca.com/wp-content/uploads/2013/11/profil01.png
http://kadirhoca.com/wp-content/uploads/2013/11/profil01.png


 
  

Soru: 

 
Yukarıdaki haritada görülen arazinin E – F doğrultusundaki 

profili aşağıdakilerden hangisidir?

  
 
 

 
EĞİM HESAPLAMASI: 
 
       Haritalardan yararlanarak, herhangi bir arazinin eğimi 
ölçülebilir. Herhangi iki noktanın yükselti farkının, yine 
aynı iki nokta arasındaki yatay mesafeye oranına eğim 
denir. 
Yatay mesafe arttıkça, eğim azalır, 
Yatay mesafe azaldıkça, eğim artar. 
 

 
h = Yükselti farkı 
L = İki nokta arasındaki yatay uzaklık. 
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1.Bir yere ait haritanın ölçeği küçültüldüğünde; 
I. Haritadaki şekiller büyür  
II. Kesrin paydası büyür 
III. Ayrıntı azalır 
IV. Haritanın kapladığı alan büyür 
gibi faktörlerden hangileri ortaya çıkar? 

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

2.Haritalardaki küçültme oranı arttıkça ayrıntıyı gösterme gücü 
azalır, hata oranı artar. 

Buna göre, aşağıdaki çizgi ölçeklerden hangisiyle yapılan bir 
Türkiye haritasında hata oranının en fazla, ayrıntının ise en az 
olması gerekir? 
(Çizik ölçeklerin uzunlukları 5 cm'dir) 

 

3. 1/500.000  ölçeğiyle  hazırlanmış  bir  harita  için 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Haritadaki 2 cm uzunluk gerçekte 10 km'dir. 
B)  Bölge 500.000 defa küçültülerek çizilmiştir. 
C) Aynı yere ait 1/125.000 ölçekli haritaya göre daha  az yer kaplar. 
D) Haritadaki 1 cm uzunluk gerçekteki 500.000 km'yi gösterir. 
E)  İki şehir arasındaki uzaklık aynı bölgenin 1/1.000.000 ölçekli 
haritasındaki uzunluktan dahabüyük gösterilmiştir. 
 
4. Aşağıda bir bölgenin izohips yöntemiyle yapılmış iki  ayrı 

haritası verilmiştir. 

 
Haritalarda izohips aralık değerlerinin farklı olma nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kullanım alanlarının farklı olması 
B) Çizim yöntemlerinin farklı olması 
C) Ölçeklerinin farklı olması 
D) Gösterilen gerçek alanın daha geniş olması 
E) Eğimin yer yer farklı olması 
 
5.  

Yukarıdaki çizik ölçekle bir haritada iki şehir arası 8 cm ile 
gösterilmiştir. 
Bu iki şehir arası gerçekte kaç km'dir? 
A) 20       B)80      C)100     D) 200      E) 600 
 
6.   Aralarında 18 km uzaklık olan iki yerleşim merkezi arası       
1/150.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir? 
     A) 9 B)  12     C)  15      D) 18        E) 24 
 
7.  Ekvator üzerinde bulunan iki merkez arasında 24 dakika 
yerel saat farkı vardır. 
Bu iki merkez arası uzaklık 1/3.330.000 ölçekli haritada 
kaç cm ile gösterilir? 
A) 6 B)10      C)15       D) 20        E) 25 
 

 
8.Yukarıda bir gölün iki farklı boyuttaki kağıda çizilmiş 
haritaları verilmiştir. 
I. haritada X-Y arası 4 cm ile gösterildiğine göre, ikinci 
haritada kaç cm ile gösterilmiştir? 
A) 2 B)4       C)5 D) 8 E) 10 
 
9.Aşağıda bir dağın eteğinden tepesine doğru olan beş ayrı 
doğrultudaki eğim değerleri verilmiştir. 
Eğim değerleri verilen doğrultulardan hangisinde tepeye 
kuş uçuşu uzaklık en kısadır? 
A)%10     B)%15C)%20   D)%25     E) %30 
 
10.1/800.000 ölçeğiyle hazırlanmış bir haritada 4 cm2   ile 
gösterilen bir alan 1/400.000 ölçeğiyle hazırlanmış başka bir 
haritada kaç cm2 ile gösterilir? 
A) 2 B)16      C)32       D) 48 E) 64

 
11. Yukarıdaki haritada verilen Muğla-Antalya-Burdur 
arasındaki yolun uzunluğu yaklaşık kaç km'dir? 
A) 15        B)45      C)60       D) 75        E) 90 
 
12. 12 km2'lik bir göl hangi ölçekle çizilen haritada 
3 cm2 ile gösterilir? 
A) 1/100.000 B) 1/200.000 C) 1/400.000 
D) 1/800.000 E) 1/1.200.000 
 
13.Bir yamaçtaki A ve B noktaları arası uzaklık 12 km'dir. 
Aralarında 600 m yükselti farkı olan bu iki nokta 
arasındaki eğim yüzde kaçtır? 
A)  5 B)8        C) 12       D) 15        E) 50 
 
14.Yandaki küre üzerinde 
verilen K ve L kentleri 
arasındaki mesafe 1/1.500.000 
ölçekl 
haritada kaç cm ile gösterilir? 
 
A) 111       B)232    C)333            
D) 656      E) 999 
 
15.

 
Yukarıda verilen taralı alan kaç km2 dir? 
A) 200      B)500    C)800     D) 1000    E) 1200 
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İKLİM ELEMANLARI 

A- ATMOSFER VE KATMANLARI  
 

B- İKLİM ELEMANLARI 
1- SICAKLIK 

 
2- BASINÇ VE RÜZGARLAR 
 

 
3- NEMLİLİK VE YAĞIŞ 

 
 

A- ATMOSFER VE KATMANLARI 
 

 
 

 
 
 
DİKKATT…Isı ve sıcaklık.aynı değildir.Isı maddenin içinde bulunan potansiyel enerjidir. 
Sıcaklık ise ortaya çıkan kinetik enerjidir.Isı kalorimetre ile sıcaklık ise termometre ile ölçülür 
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Atmosfer  Katmanlarının şifresi……………………………………………………… 
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B-İKLİM ELEMANLARI :    1- SICAKLIK  2- BASINÇ VE RÜZGARLAR   3-  NEMLİLİK VE YAĞIŞ 
1-SICAKLIK:  
1-Isı ve sıcaklık aynı değildir. Isı maddenin içindeki potansiyel enerjidir. Kalori ile ölçülür sıcaklık ise 
maddenin ortaya çıkan kinetik enerjisidir termometre ile ölçülür   C   ile ölçülür. 
2-Dünya’da sıcaklığın kaynağı güneştir. Güneşten çıkan enerjinin 2 milyonda biri dünyaya ulaşır bu 
enerjinin  
%25 ‘i  atmosferin dışına çarpar uzaya geri yansır bu olaya………………………………denir 
%25’i   atmosfer içinde kırılır ve dağılır bu olaya………………………………………….denir. 
%15’i   atmosfer içinde emilir  bu olaya………………………………………….denir. 
%8’i   yer’e çarpıp uzaya geri yansır bu ışınlara………………………………………….denir. 
3-Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler 

• Güneş ışınlarının geliş açısı  (en önemlisidir)………………………………………………………… 
• Yükselti( 200 )………………………………………………………………………………………… 
• Nemlilik………………………………………………………………………………………………. 
• Kara ve denizlerin dağılışı(19-29-39)…………………………………………………………………. 
• Rüzgarlar……………………………………………………………………………………………….. 
• Okyanus akıntıları…………………………………………………………………………………….. 
• Bakı ve eğim (Yüzeyin özelliği-renk?)………………………………………………………………... 
• Atmosferde kat ettiği yol……………………………………………………………………………… 
• Güneşlenme süresi…………………………………………………………………………………… 
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Dikkatt… Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık aynı ise .....................................................................
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DİKKAT:  Gulf Stream  ve alaska   oluşturan rüzgarın ismi …………………….. 
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2-BASINÇ VE RÜZGARLAR 
BASINÇ:Atmosferdeki gazların yer çekiminin etkisiyle yere uyguladığı ağılığa basınç denir. Fakat biz bunu 
hissetmeyiz. 
Toriçelli  45° enleminde  0 metrede(deniz kenarı-kıyı çizgisi)  ve  15°C sıcaklık yaptığı ölçümlerde  760 mm 
yüksekliğinde civanın 1 cm2'lik yere uyguladığı ağırlık 1033 g olarak ölçmüş. Bu değer m.(milibar) olarak 1013 mb. 
Gelmiştir. Bu değer normal atmosfer basıncıdır. Bu basıncın üstündekiler yüksek basınç (YB) antisiklon alan, 
altındakiler alçak basınçtır(AB) siklon alan .  
 
                               760mm (uzunluk) 
                      altı   1033 gr  (agırlık)    üstü              
                              1013 mb (basınç) 
Yağış çok                                                          Yağış yok 
 
Basınç Üzerinde Etkili Olan Faktörler 
1-SICAKLIK : ısınan hava genleşir hafifler ve yükselir basınç (yani cisimler üzerine baskısı)azalır. 
Sıcaklık basınç arasındaki ilişki ters orantıdır. 
2-YÜKSELTİ: Yükseklere çıkıldığı zaman gazların yoğunluğu azaldığı için basınç azalır  
Yükselti basınç arasındaki ilişki ters orantıdır. 
3-YOĞUNLUK: Havadaki gazların yoğunluğu artarsa  ağırlığı artar basınçta artyar  
Yoğunluk basınç arasındaki ilişki doğru orantıdır. 
4-YER ÇEKİMİ: Yer çekimi artarsa basınç artar (Cisimler üzerine gazların baskısı) 
Yerçekimi  basınç arasındaki ilişki doğru orantıdır. 
5-DİNAMİK ETKENLER: 30 ve 60. Enlerlerde dünyanın günlük hareketine bağlı olarak (Coriyolis gücü) oluşur. 
   30. enlerlerde hava biriktiği için yoğunluk artar ağırlaşır ve çöker yani alçalır DYB oluşur 
   60. enlemlerde ise hava dağıldığı için hafifler ve yükselir  DAB  oluşur 
Not1: Coriyolis gücüne bağlı olarak rüzgârlar kuzey yarımkürede sağa güney yarımkürede sola sapar( Dünyanın 
dönüş yönü ile ilgilidir. Dünyamız ……………………..….döner sakın unutma… 
Not2: Rüzgarlar her zaman YB’tan AB’a eser                        YB                     AB   (yüksekten alçağa eser) 
 
ALÇAK BASINÇ  

     KISAYOL…………………… 
1-Yükselici hava hareketi görülür.(Hava hafiflediği için yükselir.)…………………………… 
2-Hava hareketi çevreden merkeze doğrudur 
3-Hava yağışlıdır  -Hava kapalı – Bulutluluk fazla -  Nem fazla -  Bağıl nem fazla – Bitki örtüsü gür…..v.b. 
 
YÜKSEK BASINÇ: 

     KISA YOL………………… 
 
1-Alçalıcı  hava hareketi görülür.(Hava ağırlaştığı için alçalır.)………………………………. 
2-Hava hareketi merkezden çevreye  doğrudur 
3-Hava  yağış getirmez.  -Hava açıktır – Bulutluluk azdır -  Nem azdır -  Bağıl nem azdır – Bitki örtüsü cılızdır  
…..v.b.   ayaz nedir? Bulutluluk az olursa  kışın geceleri hava daha fazla soğur mu?  
 
ÖDEV :  1-Sabit basınç merkezlerini çiziniz.Termik ve dinamik basınç merkezlerinin oluşma nedeni nedir? 
 

YB AB 
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1-Basınç Konusu Çözümlü Sorular 

 
             . …………basınç                         .……..…basınç                       . ….……basınç                  ..……….…basınç 
             ……….….y.küre                          ……….y.küre                       ………….y.küre                 ……..…….y.küre 
    
2- Aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisi Güney Yarım Küre’de bir alçak basınç alanıdır? 

 
 
 
3-Bir merkezde rüzgarın en çok estiği yöne hakim rüzgar yönü denir. Buna göre bir yerdeki hakim rüzgar yönünün oluşmasında 
temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yükselti   B) Basınç farkı     C) Basınç derecesi   D) Yer şekilleri    E) Dünya’nın hareketi 
 
4-Rüzgar: Yüksek basınç alanlarından, alçak basınç alanlarına doğru hareket eden yatay yönlü hava hareketleridir. 

 
Buna göre, şekilde enlem dereceleri gösterilen numaralı bölgelerden hangileri yüksek basınç alanıdır? 
A) 1 ve 2      B) 1 ve 3      C) 2 ve 4      D) 3 ve 4      E) 4 ve 5 
 
5-Herhangi bir bölgedeki basıncın alçak basınç olarak kabul edilmesi için, aşağıda verilen basınç değerlerinden hangisinin altında 
olması gerekir? 
A) 1033 milibar  B) 1013 milibar  C) 1133 milibar D) 760 milibar   E) 7060 milibar 
6- -“Karalarda, kış aylarında soğuyan hava ağırlaşarak yere doğru çöker.” 
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi ocak ayında Rusya üzerinde oluşması beklenen basınç merkezidir? 

 
 
7-Meteoroloji istasyonlarında, rüzgar hızı aşağıdakilerden hangisiyle ölçülür? 
A) Barometre       B) Nefometre      C) Termometre    D) Anemometre       E) Plüviyometre 
 
 
8-Aşağıda verilen basınç merkezlerinden hangisi Kuzey Yarım Küre’de 30° enlemleri üzerinde yıl boyunca etkilidir? 

 
9-    60 derece enlemlerinde, dinamik etkenlerle oluşan yükselici hava hareketleri sonucunda, aşağıdakilerden hangisinin 
görülmesi beklenmez? 
A) Yağmur     B) Bulutlanma     C) Dolu   D) Yüksek basınç    E) Alçak basınç 
 
10- Antalya’da yağışlı bir günde meydana gelen basınç şekli  hangisidir?............................ 
11-Erzurum’da mart ayı  gece sıcaklık   -5 C  bulut yok ayaz var böyle bir gecede oluşan basınç şekli  hangisidir?.................... 
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    RÜZGARLAR    (Yüksekten alçağa eser ve hızını anemometre ile ölçülür Esiş yönünü rüzgar gülü ile  

tesbit edersin  Ticaret rüzgarları………………………..……..  Ülkemizdeki gözü yaşlı rüzgarlar………………………………………..  
Ülkemizde bakır sattıran rüzgarlar Föhn rüzlarlarıdır( Föhn rüzgarı dağların denize paralel olduğu yerde 
oluşur.Yerşekillerine bağlıdır.) 

RÜZGÂRIN HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
1.Dünyanın günlük hareketi:  
 
 2.Basınç merkezleri arasındaki uzaklık: 
  
 3.Basınç farkı: Basınç farkı fazla ise hızı fazladır 
 
4.Sürtünme (yerşekilleri, bitki örtüsü): 
   
 
RÜZGÂRIN YÖNÜNÜ ETKİLYEN FAKTÖRLER 
1.Basınç merkezlerine konumu:   
 
2.Yeryüzü şekilleri:  
 
 3.Dünyanın günlük hareketi:   
 

 

30’dan 0’a enlemleri arası esen rüzgar………… 

30’dan 60’a esen rüzgar………………………………… 

90’dan 60’a esen rüzgar……………………………… 

TERMİK  BM ………………………………………………… 

DİNAMİK BM………………………………………………… 
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ÖZELLİKLERİ:………………………… 

ÖZELLİKLERİ:………………………… 
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NOT:………………………. 
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C.İKLİM ELEMANLARI ( NEM ve YAĞIŞ ) 
Nem:Atmosferdeki su buharına hava nemliliği denir. Nemlilik Higrometre denilen aletle ölçülür.  
Nemin miktarını etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır yani buharlaşmadır Hava nemliliği üç şekilde ifade edilir; 
Ölçüm aletleri: 1-Plüviyometre:Yağış     Nefometre : Bulutluluk Oranı     3-Higrometre: Havadaki nem buharlaşma 
Nem çeşitleri 
1-Mutlak (Mevcut )Nem : 
  1m³ hava içindeki su buharının gram cinsinden değeridir. Havadaki mevcut su buharı miktarıdır. 
►Denizden uzaklaştıkça, yerden yükseldikçe, kutuplara gidildikçe mutlak nem azalır.   
►Mutlak nem; gündüz çok gece azdır. Yazın çok kışın azdır. Ormanda çok stepte çölde  azdır. 
► Sıcaklık arttıkça havanın su buharı alma yeteneği artar yani buharlaşma artar mutlak nem artar. 
►Buharlaşma artarsa mutlak nem artar 
 
2-Maksimum (Taşıma kapastesi)Nem: 
  Belirli bir sıcaklıkta havanın alabileceği en fazla nem miktarıdır. Hava ısındıkça hacmi genişler. Hacmi genişlediği için nem alma 
kabiliyeti artar. Sıcak havanın maksimum nemi daha yüksektir. Sıcaklık artarsa Max. Nem artar.  
Maksimum Nem 
    1m³ Hava     -30C°      0,4 gr taşır. 
   1m³  Hava       0C°       4,8 gr taşır. 
   1m³  Hava      30C°     29,4 gr taşır. 
 
3-Bağıl (Nisbi,Oransal) Nem : Bağıl nem %100 olursa yağmur yağar.şş 
  Havada su buharının oranıdır. Yani bir hava içinde bulunan nemin, bu havada bulunabilecek en yüksek neme oranıdır. 
                            Mutlak Nem 
Bağıl nem = ־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־ X100  
                          Maksimum Nem   
►  Bağıl nem sıcaklıkla ters orantılıdır.Bir hava kütlesinin sıcaklığı artınca hacmi genişlediği için bağıl nemi azalır. 
►Bağıl Nem ile mutlak nem doğru orantılıdır. 
Not: Bağıl nem; ekvatorda, denizlerde fazladır. 
•  Gündüzden  →  geceye Yazdan →  kışa  artar Çöllerde, kıtaların iç kesimleri bağıl nem azalır.  
• Bağıl nem %100 olursa yağmur yağar ise yağış oluşma ihtimallerinde bağıl nem fazladır. 
• Mutlak nem miktarı maksimum nem miktarına eşit olursa, hava doyma noktasına ulaşır ve bağıl nemi %100 olur.  
 
YOĞUNLAŞMA(YOĞUŞMA) 
 Atmosferdeki su buharının su(sıvı) veya buz(katı) haline geçmesine denir.Yoğunlaşmanın temel şartı; Soğumadır. 
Not; Yoğunlaşmanın olması için Bağıl nemin %100’ü bulması gerekir. Hava doymuş olması gerekir.Mutlak nem ile max. Nemin 
eşitlenmesi gerekir 
 
Yoğunlaşma ürünleri 
 
GÖKYÜZÜNDE   YOĞUNLAŞMA                                         YERYÜZÜNDE YOĞUNLAŞMA 
 
0 C^ alitında                0  C^üstünde                                        0 C^ alitında                0  C^üstünde          
 
Kar -Dolu               Bulut- Yağmur                                        Kırağı   Kırç               Sis      Çiğ      
 
- BULUT:Havanın Yükselerek soğumasıyla meydana gelir.Kısaca bulut su buharının yükseklerde yoğuşması sonucu oluşur.Bulutu 
ölçen alete nefometre denir.Başlıca bulut çeşitleri; 
 
Alçak Bulutlar : Stratüs ( Çiseleme şeklinde yağışlarına neden olurlar) Nimbüs (Kara bulut)Yere yakın koyu renkli yağmur bulutları 
Orta Bulutlar :   Kümülüs(genellikle beyaz renkli 3.000 m. Yukarda oluşur genelde altı düzdür).. Sağnak yağışlara neden olur. 
Yüksek Bulutlar : Sirüs (6.000 m. Yüksekte yağış getirmez) En yüksekteki saydam, tüy gibi bulutlardır. 
 
      -SİS: Havanın yerden soğumasıyla meydana gelir. Kısaca sis, bulutun yeryüzüne inmiş halidir.  
Hiç sis olayı gördün mü? Sis olan  yerin gelen özellikleri nedir? Özellikle bahar  da görülmesinin nedeni nedir? 
 
• Çiğ :Havadaki su buharının soğuk zeminlere çarpıp su damlacıkları şeklinde yoğunlaşmasıdır. 
• Kırağı :Havadaki su buharının çok soğuk zeminlerüzerindebuz kristalleri şeklinde yoğunlaşmasıdır. 
• Kırç :Havadaki subuharının çok soğumuş ağaç dalları, tel, saçak, vb. cisimler üzerinde yoğunlaşarak buz tabakası haline 
gelmesidir.        Kırağıdan ayrılan yönü, kristallerin üst üste yığılarak buz tabakası haline gelmesidir. 
• Yağmur :Bulutlardaki su zerreciklerinin birleşip su damlaları halinde yeryüzüne düşmesidir. 
• Kar :Su buharının, yükseklerde 0°C nin altında yavaş yavaş yoğunlaşmasıyla oluşan buz kristalleri yere düşer.  
• Dolu :Hava sıcaklığının birden bire ve büyük ölçüde azalması sonucu  buz parçacıkları halinde yere düşmesi. 
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Yağış oluşum şekilleri : 
1) Yamaç(Orografik) Yağışları:Nemli hava kütlelerinin, dağ yamaçlarına çarparak yükselmesi ve soğuması sonucu oluşan 
yağışlardır. 
Dağların denize paralel olması önemli midir? 
►Dünya'da en çok, Güneydoğu Asya'da(Muson İklimi) , 
       Orta kuşaktaki karaların batı kıyılarında görülür. 
 
►Türkiye'de ise, Toroslar,Karadeniz Dağlarının yamaçlarında  
fazlaca görülür.(Kış hariç) (Denize paralel) 
 
 
2) Konveksiyon(Yükselim) Yağışları : Yerdeki nemli  hava kütlesinin ısınarak yükselmesiyle meydana gelen genellikle sağanak 
şeklindeki yağışlardır.  
 
 
►Ekvatoral bölgelerde görülür. 
►Türkiye’de İç Anadolu Bölgesinde Görülür. 
          ( İlkbaharda kırkikindi yağışları) 
 
 
 
3) Cephe(frontal) Yağışları :Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında meydana gelen yağışlardır. 
 
►Dünyada Orta kuşak (60°enlemlerde) fazladır. 
►Türkiye’nin genelinde kış mevsiminde görülür. 
 
 
Soru :soğuk hava niçin alttadır?.................... 
 
 
Yağışların yeryüzüne dağılışı  
Genel hava dolaşımı, kara ve deniz dağılışı, yer şekilleri, yükselti ve okyanus akıntıları gibi nedenlerden dolayı yeryüzünün her tarafı 
aynı oranda yağış almaz. 
Yağış haritaları eş yağış eğrileri(izohyetler) ile çizilir. Bu eğriler, yeryüzünde aynı miktarda yağış alan noktaların birleştirilmesiyle 
elde edilir. 
Not:Yağışın  yıl içindeki dağılımına yağış rejimi denir. Her mevsim yağışlı ise yağış rejimi düzenli demektir   Ekvatoral iklim ve 
okyanusal  iklim   (bizim Karadeniz iklimi) 
Bazı mevsimler yağışlı bazı mevsimler kurak ise yağış rejimi düzensiz demektir.Akdeniz iklimi Karasal iklim muson iklimi gibi 
En yağışlı Bölgeler : Ekvatoral Bölge,Muson bölgesi ve orta kuşak karalarının batı kıyıları.Ülkemizde Karadeniz yani  AB alanları 
En Kurak Bölgeler : Dönenceler civarı,yani çöl alanları ,Kutup çevreleri ve orta kuşak karalarının dağlarla çevrili iç kısımları.yani 
karasal iklimin görüldüğü yerler 

 

                                        SICAKLIK       MUTLAK NEM      MAX NEM        BAĞIL NEM           NEM AÇIĞI 

A  MERKEZİ                    10 C’                     10  gr                     40 gr                    ……………       ………….               

B  MERKEZİ                    10 C’                     20 gr                    ……….                 …………….       ………….. 

C  MERKEZİ                    20  C’                    20 gr                      80 gr                       ………….       ……………. 

D MERKEZİ                      5 C ‘                     20 gr                      20 gr                     ……………        …..……… 

• Sıcaklıkları aynı ise kesinlikle max. Nemleri de aynıdır.dikkat edin  
• Mutlak nemleri aynı bağıl nemleri farklı ise kesinlikle……………………………………… 
• Sıcaklıkları aynı mutlak nemleri farklı ise kesinlikle ………………………………………..    

 

……………               …………….             ………………. 

…………..              …………………       ………………….. 

 

Yandaki şeklin altına oluşan yağış şeklinin adını ve 
en çok görüldüğü yerleri yazınız?  

Föhn rüzgarı yağış getirir mi?................................ 
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BÜYÜK İKLİM TİPLERİ   
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A-) SICAK KUŞAK ( Ekvator  - Dönence arası   0-30 E. )  
 

 
 
 
 
 
 
 

B-) ORTA (ILIMAN) KUŞAK (  Mutedil Kuşak Dönence – Kutup Dairesi arası 30-60) 
 

 
C-) SOĞUK (KUTUP) KUŞAĞI 
 

 
 
 

 

ADI Görüldüğü 
ENLEM 

BİTKİ 
ÖRTÜSÜ 

Yağış REJİMİ ÇÖZÜLME En yağışlı Mevsim 

Ekvatoral (Tropik)      
Savan       
Muson       
Sıcak Çöl      

ADI Görüldüğü 
ENLEM 

BİTKİ 
ÖRTÜSÜ 

Yağış REJİMİ ÇÖZÜLME En yağışlı Mevsim 

Akdeniz      
Karasal -Step      
Okyanusal       
Karasal Çöl      

ADI Görüldüğü 
ENLEM 

BİTKİ 
ÖRTÜSÜ 

Yağış REJİMİ ÇÖZÜLME En yağışlı Mevsim 

Tundra      
Kutup      
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Yandaki iklim grafiğinin özelliklerini yazınız? 
En yağışlı mevsim: 
En kurak mevsim 
Yıllık yağış miktarı: 
Yıllık sıcaklık farkı: 
Bitki örtüsü: 
Çözülme: 
 
 

Yandaki iklim grafiğinin özelliklerini yazınız? 
En yağışlı mevsim: 
En kurak mevsim 
Yıllık yağış miktarı: 
Yıllık sıcaklık farkı: 
Bitki örtüsü: 
Çözülme: 
 
 

Yandaki iklim grafiğinin özelliklerini yazınız? 
En yağışlı mevsim: 
En kurak mevsim 
Yıllık yağış miktarı: 
Yıllık sıcaklık farkı: 
Bitki örtüsü: 
Çözülme: 
 
 

Yandaki iklim grafiğinin özelliklerini yazınız? 
En yağışlı mevsim: 
En kurak mevsim 
Yıllık yağış miktarı: 
Yıllık sıcaklık farkı: 
Bitki örtüsü: 
Çözülme: 
 
 

Yandaki iklim grafiğinin özelliklerini yazınız? 
En yağışlı mevsim: 
En kurak mevsim 
Yıllık yağış miktarı: 
Yıllık sıcaklık farkı: 
Bitki örtüsü: 
Çözülme: 
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TÜRKİYENİN İKLİMİ :   EEEEEEEEEEEEEEEEEE 
 

 
 

 
 
 

TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN İKLİM ÇEŞİTLERİ ETKİNLİK 

…………….. iKLİMİ 

İKLİM NELERİ ETKİLER? 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

Dar bir alanda, kısa süreli etkili olan değişken hava koşullarına denir.  
Hava Durumu ile ilgilenen bilim  
Geniş bir alanda, uzun yıllar boyunca etkili olan hava koşullarına denir  
İklim biliminin adı  
Havada meydana gelen yağmur, rüzgar, dolu gibi olaylara denir.  
İklim yeraltı kaynaklarını (madenleri) etkiler mi?  
3 İklim tipinin de görüldüğü bölgemiz(Geçiş iklimi yükseltinin az olması)  

KARADENİZ İKLİMİ 

Yazlar:  
Kışlar:  
Ev Tipi: 
Bitki Örtüsü:  
En yağışlı mevsim: 
Yıllık yağış miktarı 

AKDENİZ İKLİMİ 

Yazlar:  
Kışlar:  
Ev Tipi: 
Bitki Örtüsü:  
En yağışlı mevsim: 
Yıllık yağış miktarı: 

KARASAL İKLİM 

Yazlar:  
Kışlar:  
Ev Tipi: 
Bitki Örtüsü:  
En yağışlı mevsim: 
Yıllık yağış miktarı: 

KARADENİZ İKLİMİ 

Yazlar:  
Kışlar:  
Ev Tipi: 
Bitki Örtüsü:  
En yağışlı mevsim: 
Yıllık yağış miktarı 

…………………………..İKLİMİ 
Yazlar:  
Kışlar:  
Ev Tipi: 
Bitki Örtüsü:  
En yağışlı mevsim: 
Yıllık yağış miktarı: 
 

 
 

ADI Görüldüğü 
bölge - yer 

Yıllık yağış 
miktarı 

En yağışlı 
Mevsim 

Y.Rejimi ÇÖZÜLME Toprağı Bitki Örtüsü 

Akdeniz        
Karasal -Step        
Sert Karasal        
Karadeniz (Ilıman 
okyanual) 
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     Yazları sıcak ve kurak; kışları ılık ve yağışlıdır. (denizel). 
 Orta kuşağın en sıcak iklimidir. (enlem). 
Yaz kuraklığında, çöl ikliminin (23°-30°) etkisinde   girmesi 
etkilidir.Asor DYB  
Kış mevsiminde cephe yağışları etkilidir. 
Yağış yer şekillerine bağlı olarak değişir (600-1200 mm). Ege 
600 mm Menteşe Akdeniz b. 1000 mm 
 En fazla yağışı kışın alır. 
 Bitki örtüsü makidir. (zeytin, zakkum, defne,keçi boynuzu, 
mersin ). 
 
   ………………………………………İKLİMİ 
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Yazlar sıcak kurak kışlar soğuk ve kar yağışlıdır 
Orta Avrupa'da, Asya'nın iç kısımları ve Kuzey Amerika'nın 
orta kısımlarında Etkilidir. 
Yağışların büyük bölümü ilkbaharda düşer, yazlar kurak geçer. 
Kışın kar yağışları görülür. 
Doğal bitki örtüsü bozkırdır. 
Bozkır kısa boylu ot örtüsüdür. İlkbaharda yeşerir yazın sararır. 
Yıllık yağış miktarı 400- 600 mm civarındadır. 
Deniz etkisine uzak kaldığı için nem oranı azdır. Bundan dolayı 
sıcaklık farkı fazladır 
 
       ………………………………….İKLİMİ 

 

 

………………………………..İKLİMİ 

 

Sadece Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülür. 
Yazları serin, kışları ılık, her mevsim yağışlı geçer. 
En fazla yağış sonbaharda, en az ilkbaharda düşer. 
Yıllık yağış miktarı Doğu Karadeniz'de 2000 - 2500 mm, Batı 
Karadeniz'de 1000 - 1500 mm, Orta Karadeniz'de ise 700 - 1000 mm 
civarıdır. 
Bölümler arası bu farklılığın görülmesinin nedeni dağların kıyıya 
uzaklığı ve yükseltilerinin farklıolmasıdır. 
Kar yağışına çok az rastlanır. 
Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir ve yamaç yağışları görülür. 
Yaz sıcaklık ortalaması 20°C - 22°C, kış sıcaklık ortalaması 5°C - 
6°C civarıdır. 
………………………………………………..İKLİMİ 
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Ocak ayı en sıcak yerler…………………… en soğuk yerler………………………. 

Temmuz ayı en sıcak yerler ……………………. En soğuk yerler…………………………… 

 

 
 

 

Yükselti Gerçek sıcaklık C İndirgenmiş sıcaklık C 
2000  m   10 C   …………………. 
1000  m   ………..    25  C 
…………….   12 C    12 C 
1500 m.   ………..     0 C 
0  m   20  C     ……… 
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MESKEN TİPLERİ: 1- Ahşap:                   2-Kerpiç:     3-Taş      : 
 

 
 

 

105



 

 

KIRSAL YERLEŞME:……………………………………………….. 
KENTSEL YERLEŞME:……………………………………………. 
TOPLU YERLEŞME: 
DAĞINIK YERLEŞME: 
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GÖBEKLİTEPE KAZILARINI ARAŞTIRALIM? 
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YERYÜZÜNÜ BİÇİMLENDİREN KUVVETLER 

A)  YERKÜRE’NİN YAPISI 
Yeryuvarlağı, iç içe kürelerden meydana gelmiştir. Bunlara 
geosfer adı verilir. Geosferlerin yoğunlukları ve bileşimleri 
birbirinden farklıdır. 

 
1. YERKABUĞU 
Litosfer ya da taşküre olarak da adlandırılır. Yerküre’nin en hafif 
ve en ince tabakasıdır. Yeryüzünden itibaren ortalama 33 km 
derinliğe kadar uzanır. Yerkabuğu, bileşimleri ve yoğunlukları 
birbirinden farklı iki tabakadan oluşur.Sıcaklık  her 33 m. 1 C 
artar 

 
1. Granitik(Kıtasal) Kabuk (Sial)Bileşiminde silisyum ve 
alüminyum var.  Kalınlığı okyanus tabanlarında az iken, kıta 
tabanlarında fazladır. 
2. Bazaltik (Okyanusal)  Kabuk (Sima)Bileşiminde silisyum ve 
mağnezyum var. . Sial’in tersine okyanus tabanlarında kalınlaşır, 
kıta tabanlarında incelir. 
 

 
 
2. MANTO 
Yer çekirdeğinin örtüsü durumunda olduğundan bu ad verilmiştir. 
Astenosfer adı da verilir. 
 Sıvı haldeki manto malzemesine mağma denir. 
 
3. ÇEKİRDEK 
En kalın ve ağır olan katmandır. Barisfer adı da verilir.  
Mantonun altında başlar ve Dünya’nın merkezine kadar uzanır.  
Sıvı halde bulunan üst kısmına dış çekirdek denir.  
Alt kısmında Katı halde bulunan iç çekirdek vardır. Demir ve nikel 
karışımı ve yoğunluk çok fazla olduğu için 
Dünya’nın merkezinde sıcaklık 4500 – 5000 °C yi bulmaktadır. 
 
NOTTT:Magmanın soğuması ile  Püskürük (Mağmatik- 
Katılaşım) taşları oluşur. 
 
NOTTT: Yerin derinliklerine inildikçe sıcaklık basınç 
yoğunluk artar  
 
 
 

 
 
 
B) JEOLOJİK DEVİRLER 
A.Wegener’in teorisi geliştirilerek 1950’de Levha 
Teorisi(Dilimler Kuramı) adıyla yeni bir teori ortaya atıldı. 
Fosiller bitki hayvan türleri ve kalıntıları Dünyanın yab-
boz’a benzemesi kanıttır. 
 

 
İLKEL ZAMAN- PREKAMBRİYEN- alg   
I.ZAMAN- PALEOZOİK- pangea-taşkömürü-kaledonien-
hersinien orojeneji (Ural Appalaş İskandinav dağları) 
 
II.ZAMAN-MEZOZOİK-parçalanma başlar-Lavrasya-Godvana 
kıtaları oluştu. Tetis denizi oluştu (Türkiye bu denizin altında) 
 
III.ZAMAN.-NEOZOİK-alp himalaya-petrol-tuz doğalgaz-bor-
linyit madenleri Türkiye genel olarak oluştu 
 
IV.ZAMAN-KUATERNER-buzul buzul sonrası –egeid karası 
çöktü ege denizi ve ist-çanakkale boğazları oluştu 
 
C)   LEVHA HAREKETLERİ VE  İÇ KUVVETLER  
 
 

 
 Yaklaşan ve uzaklaşan levhalara dikkat edelim  
Konveksiyonel akım evde kaynayan çorba tenceresini hatırla 
Haritaya  H çizmeyi unutma 
Avrasya bir bütündür.(Asya-Avrupa) 
NOOTT: Levha sınırları deprem volkanizma sıcaksu 
bölgeleridir.Çok hareketlidir oynaktır.genç oluşumludur.UNUTMA 
 
İÇ KUVVETLER 
1. DAĞOLUŞUMU HAREKETLERİ (OROJENEZ)  
     a) Kıvrımlı yapı: Yumuşak tabaka antiklinal senklinal 
     b) Kırıklı  yapı :  Sert tabaka   Horst   Graben 
2. KITA OLUŞUMU HAREKETLERİ (EPİROJENEZ) 
     a) İzostatik denge : parttaki tahteravalli (Yükselme-Alçalma) 
     b) Regresyon (Deniz gerilemesi) 
     c) Transgrasyon (Deniz ilerlemesi) 
3. VOLKANİK HAREKETLER (VOLKANİZMA) 
      Lav- Krater- Kaldera- Maar- Tüf    Batolit-Lakolit-Dayk- Sill  
 
4. SEİZMA HAREKETLERİ (DEPREMLER) 
     Rasathane- Sismoğraf- Rihter Ölçeği 
     Hiposantr  (İç merkez) 
     Episantr   (Dış merkez) 
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1. DAĞOLUŞUMU HAREKETLERİ (OROJENEZ) 
 
a. Kıvrılma (Akdeniz- Karadeniz dağları ovaları) 
Okyanus ve deniz gibi çukurluklara jeosenklinal adı verilir. 
. Kıvrılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta 
kalan kesimlere de senklinal denir.

 
 
Avrupa’da Alp’ler, Asya’da Himalaya’lar, Türkiye’de Toros ve 
Kuzey Anadolu Dağları bu tür hareketlerle meydana gelmişlerdir. 
Tabakalar yumuşaktır 
 
b. Kırılma   (Ege Bölgesi  dağları ovaları) 
 
Okyanus ve deniz gibi çukurluklara jeosenklinal adı verilir. 
Tabakalar serttir. Kırılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere 
horst, alçakta kalan kesimlere de graben denir. 
Yer kabuğunun eskiden beri kara haline geçmiş, katılaşmış 
kısımları, yan basınçlara uğradığı zaman bükülüp katlanamazlar. 
Bu nedenle, bu gibi yerlerde kıvrılmalar yerine kırıklar meydana 
gelir. Kırıkların iki yanındaki kısım birbirine göre yer değiştirirse, 
bu özellikteki kırığa fay denir. Tabakalar serttir fay fazladır 
Türkiye’de, en yaygın horst ve graben sistemi Ege Bölgesi’nde 
bulunmaktadır. 

 
 
TÜRKİYE’DEKİ FAY HATLARI 
 

 

Fay hatları, yer kabuğunun zayıf ve hareket halindeki bölgeleridir. 
Volkanik sahalar, genç kıvrım dağları ve deprem alanlarının 
uzanışı fay hatlarıyla paralellik gösterir. 

 
KAF:………………………………………………... 
DAF:……………………………………………..…. 
BAF:……………………………………..………….. 
 
 
 
 

 
 
 
2. KITA OLUŞUMU HAREKETLERİ (EPİROJENEZ) 
 
Kara ve denizlerde düşey doğrultudaki alçalma yükselme 
(Kubbeleşme çanaklaşma) hareketlerine epirojenez denir.  
Bu düzene ise izostatik denge denir. Herhangi bir yerde 
epirojenez olayının olabilmesi için, izostatik dengenin bozulması 
gereklidir.  
İzostatik dengeyi bozan yukarıdaki olaylar sonucu karalar 
hafiflemekte ve yükselmektedir. Karalar yükselince deniz seviyesi 
gerilemekte, deniz altındaki alanlar kara haline gelmektedir. Bu 
şekilde, deniz seviyesinin alçalması olayına regresyon denir. 
Karalardaki, lâvlar, birikmeler, buzullaşma, vb. olaylar sonucunda 
da karaların yükü artmakta ve ağırlaşarak ya da iç kuvvetlerin 
etkisiyle çökmektedir. 
 
Bu alçalma sonucunda denizler karalara doğru ilerlemekte ve kara 
parçaları sular altında kalmaktadır. Bu şekilde, deniz seviyesinin 
yükselmesi olayına da transgresyon adı verilir. 
Epirojenik hareketlere örnek olarak, İskandinav Yarımadası ve 
Kanada verilebilir. Buzul çağında buralarda 1 – 2 km kalınlığında 
bir buz tabakası vardı. Sonradan buzullar eriyince, karaların 
üzerindeki yük azaldı ve mağmaya doğru gömülen bu kara 
parçaları tekrar yükselmeye başladı. Bu yükselme, günümüzde de 
yavaş yavaş devam etmektedir. 
Epirojenik hareketler, Türkiye’de de olmaktadır. Anadolu 
yükselmekte, buna karşılık Karadeniz ve Doğu Akdeniz havzaları 
Arap yarımadası çökmektedir. 
Soru:Ülkemizi hangi levhalar sıkıştırıyor?..................ve.................  
 
3. VOLKANİK HAREKETLER (VOLKANİZMA) 
Yer’in derinliklerinde bulunan mağmanın, yerkabuğunun zayıf 
kısımlarından yeryüzüne doğru yükselmesine volkanizma denir. 
 

 
 
HEEEEEEEEEE ve ATEŞ ÇEMBERİ göster 

 
Volkanlardan çıkan akışkan maddelere lav, katı maddelere de 
volkan tüfü (proklastik maddeler) denir. Lavların ve tüflerin 
yeryüzüne çıkmak için izledikleri yola volkan bacası adı verilir. 
Yüzeye çıkan lav ve tüfün oluşturduğu yer şekline volkan konisi, 
koninin tepe kısmındaki çukur kısmına da volkan ağzı (krater) 
denilmektedir. 
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Kraterlerin patlamalar ya da çökmelerle genişlemiş şekillerine 
kaldera denir. Volkanların şekli ve püskürme özellikleri 
çıkardıkları maddelere göre değişir. Volkanik etkinlikler bazen 
yalnızca gaz patlaması şeklindedir. Bu durumda patlama çukurları 
oluşur. İç Anadolu’da Karapınar ve Nevşehir dolaylarında bu tür 
patlama çukurları yaygındır. Bu patlama çukurları maar olarak 
adlandırılır.Ülkemizde Meke tuzlası (Konya) maardır 
 
Türkiye’deki Volkanik Sahalar 
 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde; Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, 
Süphan, Tendürek ve Nemrut dağları 
 
İç Anadolu Bölgesi’nde; Erciyes, Hasandağı, Melendiz, 
Karadağ, Karacadağ ve Karapınar çevresi 
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde; Karacadağ 
Kuzeybatı Anadolu’da; Köroğlu Dağları 
 
Akdeniz Bölgesi’nde; Hatay yakınında Hassa çevresi 
 
Ege Bölgesi’nde; Kula (Manisa) çevresi 
 
 
4. SEİZMA HAREKETLERİ (DEPREMLER) 
 
Yerkabuğundaki herhangi bir sarsıntının, çevreye doğru yayılan 
titreşim biçimindeki hareketine deprem denir.Deprem merkezden 
başlayarak üç şekilde yayılır 
P  boyuna dalgalar  S  enine dalgalar   L yüzey dalgalarıdır. 
 
Oluşumuna göre depremler üçe ayrılır. 
 
1. Volkanik depremler 
Volkanik püskürmeler esnasında görülen ve etki alanları dar olan 
depremlerdir. 
 
2. Çöküntü (Göçme) depremleri 
Kayatuzu, jips, kalker gibi kolay eriyebilen karstik sahalarda, 
zamanla yer altında büyük boşluklar oluşur. Bu boşlukların üstü bir 
müddet sonra çökerse sarsıntılar oluşur. Etki alanları en dar olan 
depremler bunlardır. 
 
3. Tektonik (Dislokasyon) depremler  (en önemli ve ölümcül) 
Yer kabuğunun derinliklerinde basınç ve gerilimler sonucu, 
katmanların yer değiştirme, oynama ve kırılma gibi hareketlerinin 
ortaya çıkardığı sarsıntılardır. Etki alanları en geniş olan ve en çok 
hasara neden olan depremler bunlardır. 
Depremin, yerin içinde oluştuğu kısmına iç merkez (hiposantr) 
denir.  
Depremin yeryüzüne en kısa yoldan ulaştığı yere de dış merkez 
(episantr) denir.  
Deprem bilimi sismoloji, deprem şiddetini ölçen alet de 
sismograf olarak adlandırılır.  
Depremlerin ne kadar kuvvetli olduğunu belirlemek için iki türlü 
ölçek kullanılır. 
Richter (Rihter) ölçeği 
Mercalli – Sieberg ölçeği (Şiddet Iskalası) 
Richter ölçeği ise, iç merkezde depremle boşalan enerjinin 
ölçülmesi esasına dayanır. Deprem sırasında boşalan bu enerjiye 
depremin büyüklüğü  denir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pasifik Okyanusu, Japonya çevresi, , Akdeniz çevresi ve Amerika 
kıtalarının batı kesimleri  depremlerin en çok olduğu alanlardır. H 
‘nin üzerinde olan yerlerdir. 
Buna karşılık, eski jeolojik devirlerde oluşan Doğu Avrupa, 
Kanada, Sibirya, Grönland Adası, Avustralya ve İskandinav 
Yarımadası’nda hemen hemen hiç deprem olmamaktadır. 
H ‘nin üzerinde olmayan yerlerdir. 
 
Türkiye’deki Deprem Alanları (5 yerde deprem riski az) 

 
Türkiye nüfusunun % 60′a yakını, faal olan ve zarar verebilen 
deprem alanları üzerinde yerleşmiştir. 
Konya Ovası, Karaman, Mersin (Taşeli Plâtosu çevresi), Ergene 
Havzası ve Mardin Eşiği deprem bakımından tehlikesi az olan 
yerlerdir.( 5 yeri aşağıdaki  haritada işaretleyiniz. 
 
 
Masif alan:………………………………………………..

 
 

1-                                       2-                              3-                         
4-                                           5-                              6-                    
7-                                           8- 

 
 
Ülkemizde Jeolojik devirler oluşumları yazınız? 
1.zaman…………………..: 
2.zaman…………………..: 
3.zaman…………………..: 
4.zaman…………………..: 
 

 
 
Aşağıdaki haritaya fay hatlarını işaretleyiniz? 
BAF   -    KAF   -   DAF 
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Not: Doğu Anadolu niçin diger bölgelerde daha yüksektir………………………… 
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YAKLAŞAN UZAKLAŞAN LEVHALARA DİKKAT EDELİM  KALİFORNİYA VE TOKYO ÖLÜ ŞE HİRLERDİR NEDEN? 
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Kayaç çeşitli mineral topluluklara verilen addır. Çeşitli 
mineralleri veya taş parçacıklarının veya tek bir mineralin çok 
sayıda birikmesinden meydana gelir. 
Granit ve bazalt çeşitli minerallerdeki kum taşı, değişik kum 
tanelerinden, mermer ve kuvarsit tek bir mineralden oluşmuş 
kayaçlardır. 
Kayaçların oluşumları sırasındaki doğal ortamı yansıtan bir çeşit 
belgelerdir. Yer kabuğunun jeolojik gelişmesinin izleri bu çeşit 
kayaç üzerinde izlenmiştir. Bu nedenle onlar yer kabuğunun doğal 
belgeleri sayılır. 
kayaçlar oluşumu sırasında mevcut olan doğal ortamı aynen 
yansıtırlar. 
A- PÜSKÜRÜK (MAĞMATİK-KATILAŞIM) TAŞLAR 
Yerin derinliklerindeki eriyik halde maddelerden oluşan mağmanın 
bulunduğu yerden hareket ederek yeryüzüne veya yeryüzüne yakın 
çeşitli yerlerine sokulup soğuyarak katılaşması sonucu oluşur. 
Katılaşım kayalar diğer bütün taşların kökenini oluşturur. 
• İç Püskürük ve Dış Püskürük olarak 2’ye ayrılır. 
ÖZELLİKLERİ 
• Yapıları kristallidir(taneli)      • Tabakalanma yoktur       
• Kütleler halindedirler              • İçlerinde fosil bulunmaz               
• Asitten etkilenmezler 
 
1- DIŞ PÜSKÜRÜK TAŞLAR 
• Mağmanın yeryüzüne çıkarak soğuması sonucu oluşur 
• Bu taşlar yarı kristallidir çıkan mağma hava ile teması sonucu 
çabuk soğumaya geçtiğinden tam kristalleşme olmaz 
• Şekilsizdir az sayıda büyük kristal bulunabilir camsı bir yapı 
gösterirler 
• Ülkemizde en çok andezit bazalt granit yaygındır 
• Başlıcaları ;liparit, volkancamı(Obsidyen), katrantaşı, süngertaşı, 
inci taşı(perlit) ,trakit, andazit, bazalt 
2- İÇ PÜSKÜRÜK TAŞLAR 
• Yerkabuğu içindeki mağmanın yeryüzüne çıkmadan katılaşması 
ile oluşur 
• Ağır ağır katılaştıklarından içindeki minareller iri billuridir 
• En güzel örneği Granittir. Ayrıca siyenit, diyorit, gabro 
• Yeraltında olmalarına karşın dış kuvvetlerin aşındırmasıyla 
yeryüzüne de çıkabilirler. 
B- TORTUL(SEDİMENT) TAŞLAR 
Bunların kaynağıda mağmadır ancak mağmatik taşlar yeryüzüne 
ulaşınca güneşlenme, buzullar, akarsu ve rüzgar aşındırması gibi 
çeşitli dış olaylarla karşılaşır 
Bunun sonucunda denizlerde göllerde akarsu boylarında çöllerde 
tortulanma yolu ile kat kat birikmiş yada çökeltilerle oluşmuştur 

 
Kimyasal Tortul, Fiziksel Tortul ve Organik Tortul Kayaçlar olarak 
3’e ayrılırlar. 
ÖZELLİKLERİ 
• Yapıları kristalli taneli değildir          • İçlerinde fosil bulunabilir 
• Tabakalı bir yapıdadırlar                   • Asitten etkilenirler 
 
1- KİMYASAL TORTUL TAŞLAR 
Suda eriyebilen kaya tuzu, kalker, jips gibi kayaların önce suda 
erimesi daha sonra çökelmesiyle meydana gelen taşlardır. 
• Traverten(kifikitaş), sarkıt dikit, tuz (kaya tuzu), kireç 
taşı(kalker), tebeşir, dolomit, değirmentaşı, çakmaktaşı, boynuztaşı 
gibi 
 
2- FİZİKSEL TORTUL TAŞLAR 
Akarsu rüzgar buzul ve dalgaların yeryüzündeki taşlardan 
kopardıkları parçaların çukur yerlerde birikmesi ve doğal bir 
çimento ile yapışması sonucu oluşur. 
• Yapışık taşlar: breş, konglomera(Çakılkaya), kumtaşı(Gre) 
• Kil soyu taşlar: kil, mil, lös, kayağantaşı, marn 
• Dağınık taşlar: kumlar, çakıllar, tozlar, toprak 
• İri çakıllardan oluşanlara çakıl taşı( konglomera) 
• Kum tanelerinden oluşanlara kum taşı(Gre) 
• Kil tanelerinden oluşanlara kil taşı(Şist) 
• Fiziksel tortul taşlar içindeki taneler eğer köşeli ise Breş adı 
verilir. 
 
3- ORGANİK TORTUL TAŞLAR 
Canlıların(insan hayvan bitki) öldükten sonra kalıntılarının 
çökelerek birikmesi ve zamanla taşlaşması sonucu oluşur. 
• Mercan kalkeri, turba(yertezeği) ,linyit, taşkömürü, antrasit, 
asfalt, tebeşir gibi 
• Karbon miktarı % 94 ise antrasit adını alır 
• Karbon miktarı % 80 – 90 ise taş kömürüdür 
• Karbon miktarı % 70 ise linyit oluşur 
• Karbon miktarı % 60 ise turba oluşur. 
 
C- BAŞKALAŞIM(MATEMORFİK) TAŞLAR 
Katılaşım ve tortul kayaların yüksek sıcaklık ve basınç altında 
kalarak başkalaşmasıyla oluşan kayaçlardır. 
Basınç ve sıcaklığın etkisiyle taşların fiziksel ve kimyasal yapıları 
değişir sertleşir ve renkleri koyulaşır 
Kalker  mermer’e                     Kömür  elmas’a 
Granit  Gnays’a                       Kum taşı   Kuvarsit’e                            
Kil taşı  
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Akarsu Aşınım ve Birikim Şekilleri 
Akarsular konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için bazı kavramların çok iyi bilinmesi gerekir. Bunlar; 

1. Akarsu kaynağı: Akarsuyun doğduğu yerdir. 
2. Akarsu ağzı: Akarsuyun herhangi bir denize veya göle döküldüğü yerdir. 
3. Akarsu yatağı: Kaynakla ağız arasında uzanan, akarsuyun içinden aktığı çukurluktur. 
4. Akarsu vadisi: Akarsuların, içinde aktıkları yatağı aşındırmalarıyla ortaya çıkan çukurluktur.V şeklinde izohips haritasında iç 
bükey olarak gözükür 
5. Akarsu havzası: Bir akarsuyun bütün kollarıyla birlikte sularını topladığı ve faaliyet gösterdiği alanlardır.Suyunu denize ve 
okyanusa ulaştırırsa AÇIK HAVZA ulaştırmazsa (göl ve tabana sızıntı)  KAPALI HAVZA 
 6. Su bölümü çizgisi: İki akarsu havzasını birbirinden ayıran sınırdır. Genellikle dağların doruk noktalarından geçerler. 
7. Akarsu ağı (Akarsu drenajı): Akarsu havzası, içindeki kollarıyla birlikte bir ağ oluşturur. Buna akarsu ağı (drenajı) denir.  
8. Akarsu debisi (akımı): Akarsu yatağının, herhangi bir kesitinden geçen su miktarının m3/sn cinsinden değeridir. 
Debiye etki eden faktörler: 
1) İklim (yağış miktarı)                             2) Bitki örtüsü                           3) Yer altı suları 
4) Yatağın geçirimliliği                              5) Kar buz erimeleri                6) Göller 
7) İnsan                                                       8) Havzanın genişliği                9) Arazinin şekli ve eğimi  
 

 
9. Akarsu rejimi: Akarsuyun yıl içerisindeki debi değişiklikleridir. Akım düzeni olarak da adlandırılır.her mevsim 
yağışlı ise düzenli bazı mevsimler yağışlı ise düzensiz 
10. Akarsu hızı: Akarsuyun birim zamanda aldığı yoldur (m/sn). Akarsu hızı muline denilen bir araçla ölçülür. 
11. Talveg: Akarsuyun en derin yerlerinden geçen çizgi. 
12. Sürekli akarsu: Yatağında her zaman su bulunduran akarsudur. 
13. Geçici akarsu:(Mevsimlik) Yatağında her zaman su bulundurmayan, bazen kuruyan akarsudur………………………… 
14. Taban seviyesi: Akarsular aşındırmalarını derine, yana ve geriye doğru yaparlar. Hiçbir akarsu yatağını deniz 
seviyesinin daha altına kadar ışındıramaz. Bu seviyeye taban seviyesi denir.Denge profiline ulaşmıştır 
 
AKARSULARDA AŞINDIRMA 
1. Kimyasal aşındırma: Sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda veya sürekli sıcak bölgelerde, akarsuların geçtikleri yeri 
eritmesiyle yaptığı aşındırmadır. 
2. Fiziksel (Mekanik) aşındırma: Akarsular, eğime bağlı olarak kazandıkları güçle, yatağındaki kayaları parçalayarak 
aşındırır. Akarsular genelde fiziksel yolla aşındırma yaparlar.Derine-yana geriye aşındırma 
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Denge profili  Akarsular vadilerini kazıp derinleştirdikçe, yataklarının eğimi gittikçe azalır. Bu yüzden zamanla akış 
yavaşlar, aşındırma eski hızını kaybeder ve en sonunda hemen hemen sona erer. Akarsu yatağında artık, başlangıçtaki pürüzler, 
şelaleler ortadan kaldırılmış olur. Bu duruma erişen bir akarsuyun, ağzından kaynağına doğru uzanan profili iç bükey bir eğri 
halindedir. Buna denge profili denir. 
Denge profiline ulaşan bir akarsuda : 
1-Yatak eğimi azalır                               4-Taşıma gücü azalır  
2-Aşındırma gücü azalır                         5-Taşımacılık ve ulaşıma elverişlidir  
3-Enerji üretimine elverişli değildir 
Denge profili almış akarsulara örnek : Amazon, Kongo, Batı Avrupa’daki akarsular 
NOT:  Ülkemizde akarsular denge profiline ulaşmamıştır.Nedeni:……………………………………………………………………..  
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AKARSU AŞINIM ŞEKİLLERİ 
1. Vadiler 
a. Boğaz Vadi (Yarma Vadi): Yüksek yerlerde derine aşındırma ile 
oluşmuş vadilerdir.,Küre dağlarında Kızılırmak vadisi Canik 
Dağlarında Yeşilırmak Vadisi,Akdeniz de Çubuk 

 
 
b. Kanyon Vadi: Kalker-kireç taşı Genellikle kolay aşınabilen kalın 
kalker tabakaları içerisinde oluşurlar. Kanyon vadiler, Akdeniz 
Bölgesi’ndeki Göksu vadisinde kanyonlar görülür. 

 
 
c. Çentik (Kertik) Vadi: Akarsu yatağında aşındırma derine doğru 
sürüyorsa “V” şekilli vadiler oluşur. Dağlık alanlarda bu tür vadilere 
sıkça rastlanır. 

 
 
d. Tabanlı vadi: Akarsu aşındırmasının ileri safhalarında oluşan 
vadi şeklidir. Vadi tabanı ova özelliği kazanır. Vadi yamaçları iyice 
yatıklaşır ve belirginliğini kaybeder. 

 
 

 
2. Menderesler 
Akarsular, eğimlerinin azaldığı yerlerde kıvrılarak akarlar. Hem 
aşındırma, hem de biriktirme sonucunda, bu kıvrımlar daha da 
genişleyerek menderesleri oluştururlar. 

 

3. Kırgıbayır (Badlands) bozuk satıh 
Şiddetli yağmurların oluşturduğu selinti suları, bitki örtüsünün 
bulunmadığı ve kolay aşınabilen arazileri aşındırır. Bunun 
sonucunda, arazi yüzeyi girintili çıkıntılı bir görüntü alır. Bu tür 
arazilere kırgıbayır adı verilir. , İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde yaygındır. 

 
 
4. Çağlayan ve Çavlanlar (Şelaleler) 
Akarsu yataklarında, bazen bazı tabakalar aşınmaya karşı farklı 
direnç gösterirler., Manavgat Çağlayanı ile Düden, 

 

. Dev Kazanı 
Çağlayan ve çavlanlarda suların yüksekten düştüğü kısım aşınırsa, 
derin oyuklar oluşur. Bu oyuklara dev kazanı adı verilir. 
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6. Peribacaları (önce akarsu sonra rüzgar etkilidir) 
Volkanik arazilerde, selinti sularının, aşınmaya karşı farklı 
dirençteki tabakaları aşındırması sonucunda oluşan 
şekillerdir. Türkiye’de Nevşehir, Ürgüp, Göreme, Avanos 
çevresinde yaygındır. 

 
 
 

 
Yukarıdaki şekilde görülen kayaçlar:……………………………. 
 
 
 
7. Peneplen (Yontukdüz) 
Akarsuların ve akarsularla birlikte diğer dış kuvvetlerin, 
yeryüzünü aşındırması sonucunda deniz seviyesinde hafif dalgalı 
düzlükler oluşur. Bunlara peneplen (yontukdüz) adı verilir. 

 
 
 
AKARSULARDA BİRİKTİRME 
Akarsuların biriktirme yapabilmesi için; 
– Eğimin azalması 
– Suyun azalması, 
– Akarsu hızının azalması, 
– Akarsu yükünün artması, gereklidir. 
Bu faktörler bir arada olunca, akarsuyun gücü azalır ve biriktirme 
başlar. 

AKARSU BİRİKİM ŞEKİLLERİ 
1. Birikinti Konileri ve Yelpazeleri 
Dağ yamaçlarından düzlüğe inen akarsular, taşıdıkları materyalleri 
eğimin azaldığı yerlerde yarım koni şeklinde biriktirirler. 
Bunlara birikinti konisi denir. Akarsuların taşıdıkları maddeler ince 
ise, geniş bir alana yelpaze gibi yayılırlar. Bunlara da birikinti 
yelpazesi denir. Ülkemizde dağ eteklerinde, bu tip şekillere sıkça 
rastlanır. 

 
2. Dağ Eteği Ovaları 
Dağ eteğinde, eğimin azaldığı yerlerde meydana gelen birikinti 
konileri ve yelpazelerinin zamanla yanlara doğru büyüyerek 
birleşmeleri sonucu oluşan ovalardır. Bursa ovası, Uludağ’ın 
eteğinde oluşmuş bir dağ eteği ovasıdır. 

 
 
3. Dağ İçi Ovaları 
Dağ içlerinde, eğimin azaldığı yerlerde, akarsuyun taşıdığı 
malzemeleri biriktirmesi sonucu oluşan düzlüklerdir. Engebeli 
ülkelerde daha fazla oluşur. 

 
 
4. Taban Seviyesi Ovaları 
Akarsuların denize yaklaştıkları yerlerde taşıma gücü azdır. Böyle 
yerlerde akarsular, taşıdıkları malzemeleri biriktirirler ve ova 
yüzeyini alüvyal dolgu alanı haline getirirler. Böyle oluşan 
düzlüklere taban seviyesi ovası veya alüvyal taşkın ovası denir. 
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5. Delta Ovaları 
Akarsuların taşıdıkları malzemeleri, deniz içerisinde biriktirmesi 
sonucu, üçgene benzeyen düzlükler meydana gelir. Bunlara delta 
ovası adı verilir. Türkiye’de birçok delta ovası vardır. Başlıcaları 
Çukurova, Bafra ve Çarşamba ovalarıdır. 

 
Bir kıyıda deltâ oluşabilmesi için; 
• Kıyıda gel-git ve akıntıların etkili olmaması, 
• Kıyının sığ (az derin) olması, (şelf alanının (kıta sahanlığının) 
geniş olması) 
• Akarsuyun bol alüvyon taşıması gerekir. 
Akarsu ağızlarında deltanın tam tersi olarak denize doğru çıkıntı 
değilde karaya doğru bir girinti oluşuyorsa 
buralarda haliç dediğimiz oluşumlar görülür. Halicin oluşumu 
akarsu + gelgit (dalga) gerektirir. Akarsuyun denize döküldüğü 
alanda akarsuyun getirdiği malzemeler dalgalar (gel-git sonucunda) 
tarafından denize doğru çekilerek deniz karaya doğru ilerler. Bir 
kıyıda delta ve gelgit aynı anda meydana gelemez. 
Delta varsa = Gel – git yoktur. (yada gel git genliği çok azdır. Bu 
durum deniz kıyılarında görülür) 
Haliç varsa = Gel – git vardır. (Diğer bir ifadeyle gelgit genliği 
fazladır. Genelde okyanus kıyılarında görülür) 
Bir ülke kıyılarında hem deltalara, hemde haliçlere rastlanıyorsa o 
ülkenin iç denizlere ve okyanusa kıyısı vardır anlamı çıkarılabilir. 
 
6. Taraçalar (Sekiler) (hem aşınıdırma hem biriktirmedir) 
Alüvyol tabanlı vadi üzerindeki akarsuların, yeniden canlanarak, 
yatağını kazması sonucunda oluşan yüksekte kalmış eski vadi 
tabanlarıdır. 
Türkiye’de, çeşitli zamanlarda epirojenik hareketler görüldüğü için, 
vadiler boyunca taraçalar görülür. 

 
7. Irmak (Kum) Adacıkları 
Akarsu eğiminin azaldığı ve yatağın genişlediği yerlerde, taşınan 
alüvyonlar ve kumlar küçük adacıklar şeklinde biriktirilir. Bunlara 
ırmak adacıkları ismi verilir. 

 
 

 

 
 

 

 
Akdenizdeki delta ovalarımız:………………………………… 
 
Karadenizdeki delta ovalarımız:……………………………… 
 
Egedeki delta ovalarımız:………………………………………… 
 

Akarsuların aynı anda yaptığı hem aşındırma hemde biriktirme 
şekilleri:………………………………………………………. 
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Rüzgarların oluşturduğu şekillerin fazla olduğu yerlerin genel özellikleri:………………………………………………… 
NOTTTTT: Akarsuyun taşıdığı ve biriktirdiği topraklara…………………… rüzgarın………..…………. Buzulların…..…………. 
                        denir. 
 
Rüzgar Aşındırma Şekilleri 
1. MANTARKAYA 
Rüzgarlar, güçleri ölçüsünde yeryüzünden kopardıkları 
parçacıkları veya mevcut materyalleri sürükleyerek, 
havalandırarak taşırlar ve önüne çıkan engellere çarptırırlar. 
Bunun sonucunda, kayaların yüzeyinde çizikler ve oyuklar 
oluşur. Aşınmaya karşı farklı dirençteki tabakalar üst üste 
oluşmuş ise bu oyuklar büyür ve bazı şekiller meydana gelir. 
Bu şekillerin en sık görülenleri şeytan masaları (mantar 
kayalar) ve şahit kayalardır. 

 
2. Tafoni 
Suda çözünebilen kayaçların bulunduğu yerlerde kayaçların 
çözünen kısımlarının rüzgar tarafından aşındırılması sonucu 
oluşan kovuklardır. 

 
 
Rüzgar Biriktirme Şekilleri 
3. Barkan:  
Rüzgarın biriktirmesi sonucu meydana gelen hilal biçimindeki 
şekillerdir. 
4. Kumullar:  
Kum tanelerinin oluşturdukları yığınlara kumul adı verilir. 
5. Lösler: 
Rüzgarın taşıdığı ince boyuttaki malzemeleri hızının azaldığı yerde 
biriktirmesiyle oluşan depolardır. 
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AKDENİZ İKLİMİNİN GÖRÜLDÜĞÜ YERLERDE KARKER( KİREÇ) VE JİPS (ALÇI)  TAŞLARININ OLDUĞU YERLERDE GÖRÜLÜR 

 
1. Karstik Aşınım (Çözünme) Şekilleri 
Lapyalar: Karstik arazilerde, yağışlar sonucunda yeryüzüne 
düşen sular, kireçtaşlarını aşındırarak oyuklar ve yarıklar 
oluşturur. Bunlara lapya denir. Lapyalar en küçük karstik 
çözünme şekilleridir. Toroslar’da, Bolkar Dağları ile 
Aladağlar’ın yamaçlarında bu tür şekiller yaygın olarak 
görülür. 

 
 
Dolinler: Lapyalar zamanla genişleyip birleşerek 
dolinleri oluştururlar. Derinlikleri birkaç metredir. 
Çapları ise birkaç yüz metreyi bulabilir. Göller 
Yöresi’nde, Geyik ve Bolkar Dağları ile Aladağlar 
üzerinde, İç Anadolu’nun güneyindeki Obruk 
Plâtosu’nda sayısız örnekleri vardır. 

 
Uvala : Genişleyip, derinleşen dolinlerin birleşmesiyle oluşan, 
dolinlerden daha büyük çukurluklardır. Uvalanın düzensiz şekle 
sahip olması ve tabanlarındaki erimeden geriye kalan kalker 
çıkıntıları dolinlerden kolayca ayırt edilmesini sağlar. 
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Akıntıları oluşturan (başlatan) etmenler 
– Sürekli rüzgarlar 
– Seviye farkı 
– Yoğunluk (tuzluluk) farkı 
– Gel-git 
Dalga Aşındırma Şekilleri 
Dalgaların aşındırma gücü, dik kıyıların önünde daha 
fazladır. Açıklarda görülen serbest (büyük) dalgalar, sığ 
kıyılarda kırılır (çatlar). Dalgalar dik kıyılarda genelde 
aşındırma, sığ kıyılarda ise genelde biriktirme 
faaliyetinde bulunurlar. 
1 – Falez (Yalıyar) 
Dalgalar, çarptıkları yüksek kıyıları alttan aşındırır. 
Alttan oyulan kıyıların üst kısımları zamanla çöker. 
Böylece falez adı verilen dik kıyı şekilleri meydana 
gelir.Bu olay kıyıların gittikçe daha dik olmasına ve 
kara içine doğru gerilemesine yol açar. 

 

 
Türkiye’den (Antalya) Falez Örneği 
Ülkemizde falezler en çok Karadeniz kıyılarında 
oluşmuştur. Çünkü, en dik kıyılarımız Karadeniz kıyılarıdır. 
Hopa – Sarp arası ile Cide – İnebolu arası ve Şile çevresi 
falezli kıyıların en fazla olduğu yerlerdir. Akdeniz’de Teke 
ve Taşeli kıyılarında da falezler oluşmuştur. 
2 – Aşınım Düzlüğü (Abrazyon Platformu) 
Derin kıyılardaki aşınmanın devam etmesi sonucu, kıyı 
boyunca uzanan falezlerin gerilemesiyle oluşmuş, sığ sularla 
kaplı olan düzlüklerdir. 

 
3 – Mağara ve Köprüler 
Derin kıyılardaki aşınma faaliyetleri sırasında, 
tabakaların zayıf kesimlerinin aşınması mağara ve 
köprülerin oluşmasına yol açar. 
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Buzul Çeşitleri 
Sirk Buzulu ve gölü: Yüksek dağlık alanlardaki küçük 
çukurlukları dolduran buzullardır. Yurdumuzda bazı yüksek 
dağlık bölgelerde vardır. Ör: Cilo (Buzul Dağı) , Ağrı, , 
Erciyes, Uludağ, , Bolkar , Binboğa dağları gibi. 

 

 
 

Vadi Buzulu: Bir yamaç içine birikmiş ve zamanla bu 
vadiyi genişletmiş buzullara denir. 

 
Vadi Buzuluna Dünya’dan Örnekler: 
Fransa’daki Mer de Glace (Buz denizi), 
İsviçre’deki Aletsch Buzulu, 
Alaska’daki Bering Buzulu. 
 
Takke Buzulu: Yüksek dağların üst kısmında oluşan 
buzullardır. Ör: Ağrı dağında olduğu gibi 

 
Örtü Buzulu: Kutup bölgelerinde görülür. Antarktika ve 
Grönland’da olduğu gibi. Örtü buzulu denize doğru 
ilerleyerek kırılabilir. Bu şekilde deniz içerisinde yüzen 
büyük buz kütlelerine Aysberg (Buz Dağı) denir. 

 
Bankiz: Kutuplara yakın bölgelerdeki deniz yüzeyinin buz 
tutmasıyla oluşan kalın buz tabakasına (1 – 2 metre 
civarında kalınlığa sahiptir.) 
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TÜRKİYE'NİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN ÖZELLİKLERİ (DAĞLARI –OVALARI- PLATOLARI) 
 
Türkiye’nin yeryüzü şekillerinin Özellikleri 

    Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir. (1132m) en yüksek bölge Doğu Anadolu En alçak bölgemiz 
Marmara Bölgesidir.(Fiziki haritada Doğu Anadolu………..renk  Marmara ……………renk olarak gösterilir 

  Dağlık ve engebelidir. Dağlar doğu batı doğrusunda uzanır. (Kıyıya paraleldir.) Bu nedenle iç bölgelerde ulaşım( 
Kuzey -Güney) zordur 

      Ortalama yükseltisi en düşük bölgesi Marmara Bölgesi’dir. 
      Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. 
      Ege bölgesinde kıyıların derinliği azdır. 
       Akdeniz ve Karadeniz de dağlar denize paralel uzanır. O yüzden boyuna kıyı görülür. Bu yüzden falez oluşumu 

fazladır. 
        Ege bölgesinde dağlar denize dik uzanır. Bu yüzden kıyı uzunluğu fazladır. Enine kıyı görülür.Self alanı geniştir. 

Delta oluşumu daha kolaydır. 
        Ülkemiz alp Himalaya Kıvrım dağı Kuşağı içerisinde yer alır. 
        İç bölgelerde tektonik oluşumlu çok sayıda plato vardır.(Epirojenez Hareketler) 
        Ülkemizde iç ve doğu Anadolu’da volkanik dağlar bulunur. 
        Ülkemizde akarsularının boyları da kısadır. Nedeni; yarım ada ülkesi olmamız. 
        Egede ki dağlar kırık(Hort Graben) 
        Akdeniz ve Karadeniz’deki dağlar ise kıvrım dağlardır.(Antiklinal Senklinal) 
        İstanbul ve Çanakkale Boğazları Ria tipi kıyıya örnektir.   Dördüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. 
        Ülkemiz son şeklini üçüncü jeolojik zamanın sonu, dördüncü jeolojik zamanın başında almıştır.Genç oluşumlu bir 

ülkedir. 

                  TÜRKİYENİN DAĞLARI 

DAĞLARIN OLUŞUMU   1- OROJENEZ    ( KIRIKLI DAĞLAR(horst-graben)  -  KIVRIMLI DAĞLAR (antiklinal – senklinal) 
   2- VOLKANİZMA 
 
KIRIKLI DAĞLAR: Ege bölgesi Tabakalar sert Kırılan yerlere fay denir. Hort(dağ)  Graben(Ova) 
KIVRIMLI DAĞLAR: Akdeniz ve Karadeniz dağları Tabakalar yumuşak .Kırık yok Antiklinal(dağ) Senklinal(Ova) 

Çok önemli:  Karadeniz Bölgesinde dağlar  batı karadenizde  3 sıra orta K. Tek Doğu Karadenizde 2 sıradır 
                     Akdeniz Bölgesinde ise tek sıradır 

VOLKANİK DAĞLAR:Alp himalaya kuşağındayız. Sönmüş en fazla Doğu Anadolu Bölgesindedir. 
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Kırıklı dağları şekil üzerinde gösteriniz?                                                                 Kırıklı yapının şeklini kabataslak çiziniz? 
 
 
 
 
 

 
Kıvrımlı dağları şekil üzerinde gösteriniz?                                                                 Kıvrımlı yapının şeklini kabataslak çiziniz? 
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Volkanik dağları  şekil üzerinde gösteriniz?                                                                 Volkanik bir dağı kabataslak çiziniz? 
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ÜLKEMİZİN OVALARI( DELTA- KARTİK-TEKTONİK) 
Delta:Sığ sularda, bol malzeme taşıyan akarsuların denizden yer kazanmasıyla oluşmuş 
ovalara denir. Gelgit’in olduğu yerlerde(Okyanus kenarı) ve derin kıyılarda daha zor oluşur.

 
 
Türkiye’de delta ovaları varsa kesinlikle…………………………………… 
 Ülkemizdeki Delta Ovaları 
•        Kızılırmak-Bafra                  •        Yeşilırmak-Çarşamba     •        Sakarya Deltası(Düzce ovası) 
•        Göksu-Silifke (Göksu Deltası)•        Seyhan-Ceyhan-Çukurova •        Asi Nehri-Amik Ovası 
•        Bakırçay-Bergama (Bakırçay Deltası)  •        Gediz-Menemen- Kemal Paşa ovası 
•        Küçük Menderes(Selçuk Ovası)             •        Büyük Menderes(Balat Ovası) 
 
ÜLKEMİZDEKİ KARSTİK OVALAR 
Karstik Ova (Akdeniz Bölgesi Karstik kireçli alanlar) 
Kalkerli arazilerin artmasıyla oluşmuş geniş düzlüklere denir. 
•        Elmalı ovası             •        Burdur ovası               •        Tefenni ovası 
•        Kestel ovası             •        Muğla ovaları              •        Acıpayam (Denizli) 
 
ÜLKEMİZDEKİ TEKTONİK OVALAR (Graben ve Senklinal Ovalar) 
Graben Ovalar(Ege Böl) 
Senklinal ovalar(Akdeniz- Karadeniz) 
Plato:Akarsu tarafından yarılmış çevresine göre yüksekte kalmış hafif engebeli geniş düzlüktür. (VOLKANİK 
(TÜFLÜ)- KARSTİK- AŞINIM PLATFORMU- TEKTONİK 
 

 
 

   DOĞU ANADOLU VOLKANİK PLATOLAR 
         Erzurum Platosu     Kars Platosu  Ardahan Platosu 

     KARSTİK PLATOLAR 
         Teke Platosu  Taşeli Platosu 

     MARMARA PLATOLARI 
         Çatalca Platosu          Kocaeli Platosu 

 
İÇ ANADOLU  PLATOLAR (EN FAZLA) 

     Yazılıkaya (Eskişehir)            Haymana Platosu 
     Bozok Platosu(Tuz gölü civarı)    Uzun Yayla      

Platosu(Sivas)     Cihanbeyli Platosu    Obruk Platosu 
GÜNEYDOĞU ANADOLU PLATOLARI 

         Urfa Platosu       Antep Platosu 
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KARSTİK PLATOLAR: 
TÜFLÜ PLATOLAR: 
AŞINIM PLATFORMU: 
 
SORU: OVA İLE PLATO ARASINDAKİ FARK NEDİR? 
 
SORU: ÜLKEMİZDE PLATOLARIN FAZLA OLMASININ SEBEBİ NEDİR? 
 

 
Karstik ovalarımızı şekil üzerinde gösteriniz                Aşınım ve tüflü Platolarınızı şekil üzerinde gösteriniz? 
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Doğadaki Üç Unsur; Su Kaynakları 
.Dünya’daki su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller, akarsular, kar ve buzullar ile yer altı 
suları oluşturur. Yeryüzündeki sular sürekli bir döngü içerisindedir. Tüm su kaynaklarından 
sıcaklığın etkisiyle buharlaşan sular, atmosfer içinde yoğunlaşarak tekrar yağış olarak yeryüzüne 
geri düşer. Irmakları, denizleri, gölleri ve yer altı sularını besler. İşte suyun yeryüzünden 
gökyüzüne, gökyüzünden tekrar yeryüzüne olan bu hareketine su döngüsü denir. 

 

 
* Dünya’da kişi başına düşen tatlı su (m3) dağılımı haritası 2007 
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Denizler ve Okyanuslar 
. Kıtaların kenarında bulunan ve okyanuslarla çok daha geniş alanlarda bağlanan denizlere kenar deniz, iç 
kısımlara sokulmuş, karalar içerisinde kalmış denizlere de iç deniz adı verilir. Okyanuslar denizlere göre 
çok daha geniş ve derindir. Dünya üzerinde üç büyük okyanus vardır.  
Büyük Okyanus Kuzey Amerika ve Güney Amerika ile Asya ve Okyanusya arasında bulunur 
 Atlas Okyanus Amerika kıtaları ile Avrupa ve Afrika arasında bulunur 
 Hint Okyanusu Asya’nın güneyi, Afrika ve Okyanusya arasında ise yer alır. Bu okyanuslar Güney Yarımküre’de 
Antarktika çevresinde birleşerek tek bir su kütlesi oluştururlar. 

 

 
 
Kara ve denizlerin (suların) yeryüsündeki dağılımı (Kaynak: www.usgs.gov) 
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Göller 
      Göller, karalar üzerinde çeşitli nedenlerle çanaklaşmış alanlarda biriken su kütleleridir. Göllerin 
genellikle deniz ve okyanuslarla bağlantısı yoktur. Göller, yeryüzündeki tatlı suların % 87’sini oluştururken 
göllerin karalar üzerinde kapladığı alan % 2’dir. Göller, yer altı ve yer üstü sularıyla beslenmektedir. 
Göllerin suları acı, tatlı, sodalı ve tuzlu olabilmektedir. 
Bu farklılığın nedenleri; 
iklim koşulları,                                        beslenme  kaynakları, 
gölün bulunduğu arazinin yapısı,            gölün büyüklüğü,gölün derinliği 
gideğeninin (göl ayağı) olup olmamasıdır. 
 Sularını dışarıya bir gideğen yardımıyla boşaltan göllerin suyu tatlı, sularını dışarıya 
boşaltamayan göllerin suyu ise acı veya tuzludur (Van ve Tuz gölü gibi).  
Dünya’nın en büyük gölü Asya kıt’asında Hazar Gölü, en derin gölü de yine bu kıt’adaki Baykal  
Gölü’dür. Dünya’da göllerin en fazla bulunduğu alanlar;  
Doğu Afrika graben sahası(Rift Vadisi), Finlandiya ve ABD ile Kanada arasındaki göller yöresidir.Eğer bir 
bölgede birden fazla göl yan yana bulunuyorsa bu alanlara göller yöresi veya göller bölgesi denilmektedir. 
Örnek olarak; 
Türkiye = Burdur, Eğirdir ve Kovada, 
Kuzey Amerika = Superior, Erie, Ontario, Michigan ve Huron Gölleri, 
Doğu Afrika = Victoria, Nyasa, Eduard, Tanganika ve Rudolf Gölleri, gibi 
 

 
 
Yukarıdaki haritada tektonik göllerin buzul(sirk ) göllerinin ve karstik göllerin  yoğun olduğu yerleri gösteriniz  
 
 

Kimyasal Özelliklerine Göre Göl Çeşitleri 

 
Oluşumlarına Göre Göl Çeşitleri 

 
 

139

http://kadirhoca.com/wp-content/uploads/2014/10/kimyasal-ozelliklerine-gore-goller.png
http://kadirhoca.com/wp-content/uploads/2014/10/olusumlarina-gore-gol-cesitleri.png
http://kadirhoca.com/wp-content/uploads/2014/10/kimyasal-ozelliklerine-gore-goller.png
http://kadirhoca.com/wp-content/uploads/2014/10/olusumlarina-gore-gol-cesitleri.png
http://kadirhoca.com/wp-content/uploads/2014/10/kimyasal-ozelliklerine-gore-goller.png
http://kadirhoca.com/wp-content/uploads/2014/10/olusumlarina-gore-gol-cesitleri.png


A. Doğal Göller 
1. Tektonik Göller:  Yer kabuğu hareketleri (deprem, levha hareketleri)  (dağ ve kıta oluşumu) 
. Dünya’da başlıca tektonik göller; Asya’da Aral, Hazar, Baykal, Lut, Afrika kıt’asının doğusunda Çad ve 
Tanganika, Rudolf, Victoria, Albert, Edverd, Nyasa gölleri. 
2. Karstik Göller: Dünya’da Arnavutluk – Makedonya sınırındaki Ohri Gölü ile Arnavutluk – Karadağ sınırındaki 
İşkodra Gölü örnek olarak gösterilebilir. Türkiye’de karstik arazilerin yaygın olduğu Akdeniz Bölgesi karstik göllerin 
en yaygın olduğu bölgemizdir. 
3. Buzul Gölleri: 
. Kanada, Finlandiya, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerde buzul aşındırması sonucu oluşmuş çok sayıda göl  
4. Volkanik Göller: krater gölü (ABD’deki Krater Gölü), geniş çukurlarda ise kaldera gölü (Sumatra’da Toba Gölü, 
volkanik gazların patlamasıyla açılan çukurlukta oluşmuşsa maar gölü (Almanya’da Grossbild ve Etiyopya’da Debre  

 
 
Akarsular 
9. sınıfta Dış kuvvetler konusu içinde detaylı olarak anlatılan akarsular konusu burada; Rejimine, Beslenme 
Kaynaklarına ve Döküldükleri yere göre kısaca anlatılıp geçilecektir. 
Akarsu: Karalar üzerinde bir yatak (vadi) içerisinde, eğim boyunca, sürekli veya dönemlik akan su 
kütlelerine akarsu denir. Akarsular çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılabilir; 
 
1. Rejimine Göre Akarsular: 
Akarsuyun yatağı içinde yıl boyunca göstermiş olduğu akım değişimine, akım düzeni veya rejimi denir. 
– Düzenli Rejim: Akarsu seviyesi yıl içinde önemli değişiklikler göstermiyorsa rejimi düzenlidir. 
– Düzensiz Rejim: Akarsu seviyesi yıl içinde önemli değişiklikler gösteriyorsa hatta belli dönemlerde akarsu kuruma 
noktasına geliyorsa rejim düzensizdir. 

 
  
Yağışın yıl içinde düzenli düştüğü alanlardaki Amazon ve Kongo gibi nehirlerin akımı düzenli, yağışın yılın bir 
döneminde düştüğü alanlardaki Ganj ve İndus gibi nehirlerin akımı düzensizdir. 
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2. Beslenme Kaynaklarına Göre Akarsular: 
Akarsuların beslenme kaynaklarını; 
Yağmur suları,Kar erimeleri,Buz Erimeleri,Yeraltı suları,Göl suları oluşturabilir. 
 
3. Döküldüğü Yere Göre Akarsular: 
Akarsuların bir kısmı suyunu denizlere ve okyanuslara, bir kısmı da göllere boşaltmaktadır. Akarsuyun sularını 
topladığı alana o akarsuyun havzası denir. Sularını denize ulaştırabilen alanlara açık havza, ulaştıramayanlara ise 
kapalı havza adı verilir. Örneğin; 
Kızılırmak: Karadeniz’e dökülür. (Sularını denize ulaştırabildiği için havzası açıktır) 
Bakırçay: Ege Denizi’ne dökülür. (Sularını denize ulaştırabildiği için havzası açıktır) 
Fırat Nehri: Basra Körfezine dökülür. (Sularını denize ulaştırabildiği için havzası açıktır) 
Deliçay: Van Gölüne dökülür. (Van gölünün ayağı veya gideğeni olmadığı için bu bölge kapalı havza oluşturur.) 
Peçenek Suyu: Tuz Gölü’ne dökülür. (Kapalı havzalıdır.) 
 

 

 

 
 
Yer Altı Suları (Akifer) 
Yüzey sularının (yağmur, kar, buz, göl, akarsu, bataklık) toprak yüzeyinden sızarak yer altındaki boşluklarda ve 
geçirimsiz tabakalar üzerinde birikmesiyle depolanan sulara yeraltı sularıdenir. Yer üstü sularının yer altında 
depolanabilme kapasiteleri aşağıdaki koşullara göre faklılık gösterir; 
a) Yağış Miktarı; Yağış miktarı ne kadar fazla ise yer altına sızma ve depolanma miktarı o kadar fazladır. Dünya’da 
ok yağış alan tropikal, muson ve okyanusal iklim bölgelerinde kaynaklar su bakımından zengindir. 
b) Yağış Şekli ve Biçimi; Arazilerin geçirimlilik özellikleri birbirinden farklı olsa da su bir anda toprak altına 
sızamaz. Az ve sürekli olan yağmur yağışı ile kar ve buzların yavaş yavaş erimesi esnasında yer altına daha fazla su 
sızar. Bir anda ve fazla miktarda yağış (dolu, sağanak yağış) durumunda yer altına sızma daha az gerçekleşir. 
c) Arazinin Geçirimliliği; Yeraltı sularının oluşabilmesi için her şeyden önce sızma gerekmektedir. Sızma 
üzerinde yerin yüzeyindeki taşların yapısı ve dokusu etkilidir. 
d) Arazi Eğimi; Eğimli arazilerde suyun yer altına sızması daha yavaş gerçekleşir. Düzlük alanlarda daha az hareketli 
veya durgun sular yer altına daha fazla sızar. 
e) Bitki Örtüsü; Bitki örtüsü bakımından zengin bölgelerde suyun hareketi yavaşlar ve su daha fazla yer altına sızar. 
Eğimli ve bitki örtüsü çok cılız yerlerde suyun hareketi yer altına sızmayı azaltır. 
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Bilinmesi Gereken Bazı Kavramlar; 
1) Geçirimli Tabaka: İçerisinde su bulunduran tabakaya denir. Bu tabakaya akifer adı da verilir. 
2) Geçirimsiz Tabaka: Bünyesinde bulunan taş ve toprağın suyun geçişine ve sızmasına imkan vermediği tabakadır. 
Yer altı suları genellikle bu tabaka üzerinde birikir. 
3) Taban Suyu Seviyesi: Yer altındaki suların yeryüzüne paralel uzanan su seviyesidir. Su tablası da denir. 
4) Kaynak: Yer altı sularının kendiliğinden yüzeye çıktığı yerlere kaynak (göze, eşme, memba, pınar, içme) denir. 
5) Taban Suyu: Geçirimsiz tabaka üzerindeki geçirimli tabaka içerisinde biriken sulara denir. 
 
Oluşum Yerlerine Göre Kaynaklar 
1 – Artezyen Kaynağı                     2 – Vadi (Yamaç) Kaynağı              3 – Karstik Kaynaklar (Voklüz) 
4 – Fay Kaynağı                               5 – Gayzer Kaynağı 
 

 
 
 

 
 
Yukarıdaki harita üzerinde Levha Sınırlarını gösteriniz.(Genç oluşum-deprem-volkanizma-sıcaksu) 
Yukarıdaki harita üzerinde Nil-Amazon -Kongo- Misisipi- Frat –Dicle-İndus –Ganj-Volga –tuna-Ren-Po -Obi 
Sarıırmak- akarsularını gösteriniz 
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Akımı………………nedeni………………..                                        Akımı……………nedeni………….…… 
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 TÜRKİYEDE SULAR 
1- Ülkemizdeki akarsuların akış yönleri dağların uzanışlarıyla paralel doğu-batı yönündedir. (Doğuda eğim fazla, batıya doğru azalmakta; 
akarsuların akış yönleride bu doğrultuda doğu-batı yönündedir)  
2-Doğu Anadolu Bölgesinin Ortalama Yükseltisi EN FAZLADIR –  Akarsuların enerji potansiyeli EN FAZLA dır  (Fırat - Çoruh)  
3-Marmara Bölgesinde Ortalama Yükselti EN AZDIR–> Akarsuların enerji potansiyeli EN AZ dır. 
 4- Akarsularımızın çoğu kaynağını ülkemizden alır  
5- Kaynağını başka ülkeden alıp, ülkemize suya dökülen akarsular -  Meriç(…….…….…….), Asi (……….………………..) 
6- Kaynağını ülkemizden alıp, başka ülkelerde suya dökülen akarsular -> Çoruh(……………….), Fırat, Dicle (……………), Aras, 
Kura(……….) 
 7- Kapalı Havza: Suyunu Denize dökmez. ………………………………………………………. 
8-   Açık Havza: Suyunu Denize döker…………………………………………………………….  
9- Ülkemizdeki akarsular denge profiline ulaşmamıştır.  
Karadenize dökülen Akarsularımız Kaynaklarını Karadeniz dağlarından alırlar, yıl boyunca su taşırlar, genellikle boyları kısadır.  
Çoruh, Doğakent ,Yeşilırmak,  Kızılırmak(en uzun akarsuyumuz)  ,Yenice, Sakarya,Bartın 
Marmaraya dökülen Akarsularımız Marmara bölgesinin ortalama yükseltisinin az olmasından, Akış hızları ve Enerji potansiyelleri AZ dır.  
Boyları kısa, yatak eğimleri azdır  Susurluk 
Egeye dökülen Akarsularımız       Meriç , Gediz ,Bakırçay,Küçük Menderes ,Büyük Menderes (Batı Anadolu’nun en uzun akarsuyudur) 
Akdenize dökülen Akarsularımız Akdeniz bölgemizdeki akarsular genellikle düdenlerle yer altına inerler  
Dalaman Çayı, Aksu Çayı ,  Manavgat, Çayı,  Göksu,  Seyhan-Ceyhan 
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TOPRAK(Toprak Nasıl Oluşur?) 
Kayaçların ayrışmasında ve aşınmasından meydana gelir. Kayaçlar nasıl ayrışır ve aşınır? 
KAYAÇ +CANLI KALINTISI(HUMUS) + SU = TOPRAK  
 
KAYAÇLARIN AYRIŞMASI İKİ ŞEKİLDE OLUR. 
FİZİKSEL AYRIŞMA      : (Yağış az)                                                       
Donma, çözünme,  genleşme, büzüşme   , Kök çatlatması  Tuz çatlatması        
Günlük ve yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde   görülür    
Soğuk ve kurak iklimlerde    
 Fiziksel yapıda değişiklik olmaz 
Sıcaklık Olduğu için çöllerde kum çok yavaş toprağa dönüşür 
KİMYASA AYRIŞMA     (Yağı çok)                                                  
Su(nem)çözünme miktarını , sıcaklık çözünme hızını arttırır. 
Günlük ve yıllık sıcaklık farkının az olduğu yerlerde 
Minerallerin iç yapısında değişiklik olur. 
Kimyasal yapı değişir 
Sıcak ve nemli iklimlerde görülür.. 
 
Toprak Oluşumunu Etkiyen Faktörler 
Toprak oluşumunda ve toprağın belli özelliklerinin ortaya çıkmasında bazı faktörler etkili olmaktadır. Bu 
faktörlerin başlıcaları şunlardır. 
1. İklimin Etkisi  (en önemlisi) 
2. Anakayanın Etkisi 
3. Zamanın Etkisi 
4. Yerşekillerinin Etkisi 
5. Canlıların ve Bitki Örtüsünün Etkisi   
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                                                                                                                                KAYAÇLARIN AYRIŞMASI

 
 
 

            Fiziksel (Mekanik)  Ayrışma 
1-  Kimyasal Ayrışma 
2- Organik (Biyolojik) Ayrışma 

 
 

               İnterzonal Toprak 
          Kalsi morfik     =Kireçli toprak      
          Rendzina          =Yumuşak kireçtaşı     
          Vertisol            =Dönen toprak-killi    
          Halo  morfik    =Tuzlu toprak 

                 Azonal Toprak 
             Akarsu=Alüyal –Kolivyal (sel)       
             Rüzgar=Lös  
             Buzullar=Moren toprağı 
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A-Zonal Topraklar …………….. 
1-Kahverengi Orman Toprakları…………………………2-Kırmızı Topraklar…………………………………… 
3-Kahverengi bozkır- Kestane toprakları……………..…4-Çernezyom (Kara) Topraklar……………… 
B-A zonal Topraklar…………….. 
Alüvyal Topraklar………………………….Kolivyal Topraklar……………………….Litosal Topraklar……………… 
C- İntrozonal Topraklar………………….. 
Redzina Topraklar……………………….Vertisol  Topraklar………………………. 
Halomorfik Topraklar……………………Hidromorfik Topraklar…………………. 
 
ÜLKEMİZDE TOPRAK KULLANIMI 
% 31.1 tarım alanı   % 18.6  mera(Hayvancılık)    %  %27.6  Orman  % 21 diger olarak kullanılır 
Kuru tarım………………………………….Nadas…….………………………Sulu Tarım………………………… 
Büyük baş hayvancılık…………………………………………Küçük baş hayvancılık………………………………… 
Besi Hayvancılığı ………..………………Mera Hayvancılığı…………………………………..Kümes 
Hayvancılığı…………………………. 
Ormancılık en fazla………………..……………..ve……………………………..bölgesidir.Nedeni……………… 
Ormancılıktan ana ürünler: tomruk direk odun lif yonga 
                          Yan ürünler: Reçine  sığla yağı  meşe palamudu  çam kozalağı 
Ormandan doğrudan yararlanma: Mobiya kağıt inşaat yakacak ağaç ot çiçek kimya boya kozmetik ürünü 
                                                            Çimento sanayisi-Seramik 
                     Dolaylı yararlanma:      Erezyonu önleme havayı temizleme  sıcaklık farkını azaltma dinlenme yerleri 
 
Not: Ülkemizde toprak erezyonu çok şiddetlidir.Dünya ort. İki katıdır.Ülkemizde su erezyonu (sellenme) rüzgar ve buzula göre 
daha etkilidir.Nedeni……………………………………………………………………………………………… 
 
 
TÜRKİYEDE BİTKİ VARLIĞI 
 
Relik (kalıntı) bitkiler:Geçmiş jeolojik zamandan kalma bitkiler. Ülkemizde dördüncü jeolojik zamanda görülen iklim 
değişiklikleri bitki topluluklarının dağılışı üzerinde etkili olmuştur.Karadeniz iklim bölgesine ait bitkilerin Akdeniz iklim 
bölgesinde, Akdeniz iklim bölgesinde yer alan bitkilerinde Karadeniz iklim bölgesinde yer alması bu şekildedir. Akdeniz 
bölgesinde yer alan kayın, porsuk, fındık ve gürgen gibi ağaçlar relik topluluklardır. 
 
Endemik bitkiler:Yeryüzünde sadece belirli bir bölgede yetişen bitki topluluklarına denir. 
             *Kasnak meşesi Dedegöl ve Davras dağlarında yar alan karstik çukurlarda, 
             *Sığla ağaçları Köyceğiz gölü çevresinde, 
             *Datça hurması Teke ve Datça yarımadalarında, 
             *Kazdağı köknarı Kaz dağında, 
             *İspir meşesi Kastamonu ve Yozgat çevresinde. 
 Ülkemizde 3000-4000 civarında endemik bitki görülür.Fazla olmasının nedeni…………………………… 
   
           
  Kozmopolit bitki:Ülkemizde geniş sahalara yayılmış bitkilerdir.Çam ve meşe türleri böyledir. 
  Anıt ağaçlar:Ülkemizde yer alan büyük ve yaşlı ağaçlardır. 
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Türkiye’de görülen bitki örtüsü şu şekildedir: 
Bozkır   : kısa boylu ot  ilkbaharda yeşerir yazın sararır…………………………………………………. 
                Geven yavşanotu  gelincik, deve dikeni………………… 
               Antropojen bozkır:…………………………………….. 
Maki       Yazın yaprağını dökmeyen kısa boylu ağaççık çalı toluluğudur. Kızıçam makinin tahribi ile ……  oluşur 
               Maki:zeytin, mersin, defne, zakkum ve keçiboynuzu menengiç 
                Garig.lavanta, kekik, funda, yasemin, süpürge çalısı, akçakesme, ada çayı, laden, katran ardıçı, geven, kermez meşesi, 
sütleğen, abdestbozan otu, nane 
               Pösodo Maki:Karadenizde görülen çalılıklar Kızılcık, geyik dikeni, dişbudak, sandal, kermez meşesi, delice, akçakesme, 
defne, laden,üvez 
 
Orman   %80’ni koru % 20 ‘si bataklık ormanıdır. Yarısı Karadeniz ve Akdeniz’dedir. 
 
Dağ çayırları: Yazı yağışlı sert karasal iklimde Erzurum-Kars’ta görülür toprağı Çernezyom’dur 
 

 
 
 
DÜNYAYI KAPLAYAN ÖRTÜ: BİTKİLER 
 Bitkiler, bir yerde görülen iklimin kanıtıdır. Örneğin maki bitki örtüsü Akdeniz ikliminin, bozkır ise karasal-step 
ikliminin kanıtıdır.  
 Flora : Ayrı ayrı tüm bitkileri ifade eder. Sarıçam, kızılçam, zakkum, vs. 
 Vejetasyon : Bitki gruplarını ifade eder. Ağaç, ot, çalı gibi.. 
 
 Bitkilerin yetişmesini kontrol eden şartlar şunlardır; 
İklim 
 (Sıcaklık, yağış, bağıl 
nem, rüzgar..) 

Yer şekilleri  
(Yükselti, bakı, eğim, 
drenaj..) 

Ana materyal ve toprak Beşeri faktörler 
 (İnsan) 

 
Relikt bitki,(Kalıntı) 4. zamandaki buzul devrinde yaşayabilen iklimlerin ısınmasıyla günümüzde dağların 
yüksek kesimlerindeki soğuk alanlarda yaşamını sürdüren eski devre ait bitkilerdir. 
Ülkemizdeki bazı önemli relikt bitkiler ; Kestane, Kızılağaç, Ardıç, Karaçam, Mamut 
Ağacı, Ihlamur, yonca, Göknar, İstanbul nazendesi, Riva sığır kuyruğu 
Endemik bitki (ender bulunan), “yerli” anlamında kullanılır. Endemik alan; bir ada, bir yarımada veya bir 
dağ olabileceği gibi birkaç metrekarelik alanlar da olabilir. Ülkemiz endemik bitkiler açısından dünyanın 
önemli ülkelerinden birisidir Ülkemizdeki endemik türelerin en önemlilerinden birkaçı; Kazdağında orman 
meydana getiren Kazdağı göknarı , Eğridir güneyindeki Kasnak meşesi , Köyceğiz-Dalaman arasında  olan Sığla vb 
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ÜLKEMİZDE NÜFUS SAYIMI NASIL YAPILIR?............................................ TÜİK ……………………………………………… 
ADNS………………………………………………………. 
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Not: Bir yerde tarımsal nüfus yoğunluğu fazla ise fizyolojik nüfus yoğunluğu da fazladır. 
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Not:  Nüfusu en fazla olan kıta…………………………………  Nüfusu en az olan kıta……………………………………………………….. 
        :  Nüfus artış oranı en fazla olan kıta…………………  Nüfusvartış oranı en az olan kıta…………………………………………. 
        :  Nüfus yoğunluğu en fazla olan kıta………………… Nüfus yoğunluğu en az olan kıta…………………………………………. 
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YUKARIDAKİ HARİTA ÜZERİNDE EKVATORU ÇİZİNİZ. 
NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU YERLERİ GÖSTERİNİZ?  
(SANAYİ BÖLGESİ- TARIM BÖLGESİ )  
 

 

YUKARIDAKİ HARİTA ÜZERİNDE EKVATORU ÇİZİNİZ. 
NÜFUSUN SEYREK OLDUĞU YERLERİ GÖSTERİNİZ?  
(DAĞLIK ALANLAR- ÇÖL  ALANLARI – SOĞUK ALANLAR – 
ÇOK SICAK VE NEMLİ ALANLAR) 
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