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Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları
4. Bir yerin Ekvator’a ve başlangıç meridyenine göre
uzaklığının açı çinsinden değeri mutlak konumu verir.

1. Enleme ve boylama bağlı olarak ortaya çıkan durumlara matematik konum denir.

Ülkemizin mutlak konum değerleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Orta kuşakta yer alması
B) Kuzey yarım kürede yer alması
C) 2 ve 3. Saat dilimlerini kullanması
D) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
E) Kuzeyinden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi

A) 360 - 420
260 - 450
B) 260 - 450
360 - 420
C) 360 - 450
260 - 420
D) 260 - 420
360 - 450
E) 360 - 420
260 - 450

2. Aşağıda verilen durumlardan hangisi Türkiye’nin
kuzey yarım kürede yer almasıyla ilgili değildir?
A) Güneyinden kuzeyine doğru meridyenler arasındaki
mesafenin daralması
B) Batıdan doğuya doğru ortalama yükseltisinin
artması
C) Ocak ve Şubat aylarında kış mevsiminin yaşanması
D) 21 haziran’da en uzun gündüz süresi yaşanması
E) Güneyinden esen rüzgarların sıcaklığı artırması

3. I. Orta enlemlerde ve ılıman kuşakta yer almaktadır.
II. Petrol ve doğalgaz kaynakları açısından zengin ülkelere komşudur.
III. Güney kıyılarının sıcaklık ortalaması kuzey kıyılarına göre daha yüksektir.
Ülkemize ait yukarıda verilenlerden hangileri ülkemizin özel konumu ile açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I. ve II.
D) II. ve III.
E) I., II. ve III.
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Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin matematik
konumunun sonuçları arasında yer almaz?

kuzey paralelleri
doğu meridyenleri
kuzey paralelleri
batı meridyenleri
güney paralelleri
doğu meridyenleri
kuzey paralelleri
doğu meridyenleri
güney paralelleri
batı meridyenleri
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Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerler ile
ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisi mutlak
konum sonucunda ortaya çıkmıştır?
A) I numaralı yerde dağların kıyıya paralel uzanması
B) IV numaralı yerde delta ovasının bulunması
C) II numaralı yerde dağların kıyıya dik uzanması
D) V numaralı yerde yerel saatin daha ileride olması
E) III numaralı yerde sanayi tesislerinin daha yoğun
olması
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6. Türkiye’ye güneyden esen yerel rüzgarlar sıcaklığı
arttırırken, kuzeyden esen yerel rüzgarlar ise sıcaklığı
düşürmektedir.

9.

Bu durum, Türkiye’nin hangi özelliğinin sonucudur?
A) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer almasının
B) Kuzey yarım küre’nin orta kuşağında yer almasının
C) Karasal iklim özelliklerinin görülmesinin
D) Ortalama yükseltisinin fazla olmasının
E) Üç tarafının denizlerle çevrili olmasının

Ülkemizin ulusal saat olarak 300 doğu meridyeni ile
450 doğu meridyeninin yerel saatlerini kullanması
hangi özelliğinin bir sonucudur?
A) Ekvator’un kuzeyinde yer almasının
B) Dönencelerin dışında yer almasının
C) Üç tarafının denizlerle çevrili olmasının
D) Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunmasının
E) 260- 450 doğu meridyenleri arasında yer almasının

8. I. Yıl içerisinde dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
II. Ekinoks tarihlerinde gece gündüz sürelerinin eşit
olması
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7. Ülkemizde yaz döneminde Iğdır yakınlarından geçen
450 doğu meridyeninin, kış döneminde ise İzmit yakınlarından geçen 300 doğu meridyeninin yerel saati ulusal saat olarak kullanılmaktadır.

Türkiye’nin kuzeybatı köşesinin koordinatları, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 360 kuzey paraleli
B) 420 kuzey paraleli
C) 420 kuzey paraleli
D) 360 kuzey paraleli
E) 260 kuzey paraleli

10. Türkiye’de dağların kuzey yamaçlarının ortalama
sıcaklığının güney yamaçlarına göre daha düşük
olması, Türkiye’nin hangi özelliğinin bir sonucudur?
A) Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde yer alması
B) Batıdan doğuya doğru yükseltisinin artması
C) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması
D) Kısa mesafede ikliminin çeşitlilik göstermesi
E) Üç tarafının denizlerle çevrili olması

11. İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinin il merkezleri
23 Eylül tarihinde Güneş ışınlarını yaklaşık olarak aynı
açı ile almaktadır.
Yukarıda verilen bilgiye göre bu şehirlerin il merkezlerinin hangi özellikleri bakımından benzer olması beklenir?

III. Yıl içerisinde Güneş ışınlarını dik açı ile almaması
Yukarıda verilenlerden hangileri, Ülkemizin orta
kuşakta yer almasının sonuçları arasında gösterilemez?

A) Yıllık ortalama yağış miktarı
B) Ortalama yükselti değerleri
C) Enlem dereceleri
D) Boylam dereceleri
E) Toprak özellikleri
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A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I. ve II.
D) II. ve III.
E) I., II. ve III.
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260 doğu meridyeni
260 doğu meridyeni
450 doğu meridyeni
450 doğu meridyeni
420 doğu meridyeni
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