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Yer kabuğunu saran ve gazlardan oluşan …………………………………………… (1) yapıya denir. 

Dünya’nın küre şeklinde olduğu ilk defa ………………………………… (2) tarafından ifade 

edilmiştir. 

Deniz seviyesine gore aynı yükseklikte bulunan noktaların birleştirilmesi ile oluşan 

eğrilerin kullanıldığı çizim yöntemine ……………………………………….. (3) denir. 

Orta enlemlerin çiziminde kullanılan harita çizme yöntemine 

………………………………………..(4) projeksiyon denir.  

Eğimin fazla olduğu yerlerin sık ve kısa az olduğu yerlerin uzun ve seyrek çizgilerle 

tarandığı harita çizim yöntemine ……………………………….. (5) yöntemi denir. 

Ekvatordan kutuplara doğru bozulmaların olduğu harita çizim yöntemine 

……………………………………(6) projeksiyon denir. 

Haritalarda küçültme oranına ……………………….(7) denir. 

Ölçeğin paydasındaki sayı küçüldükçe ayrıntı ve küçültme ……………………….. (8) sayı 

büyüdükçe ayrıntı …………………………………..(9). 

Herhangi bir noktanın dünya üzerindeki bulunduğu yere …………………………………..(10) 

denir. 

Herhangi bir yerin ekvator veya başlangıç meridyenine gore bulunduğu konuma 

……………………………………………(11) konum; denize, boğaza, kıtaya veya başka ülkelere gore 

konumuna ……………………………………(12) konum denir. 

Türkiye’nin matematik konumundan dolayı; 

✓ Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez.  

✓ Dağların ………………………………….(13) yamaçları daha sıcaktır. 

✓ En kısa gece …………………………………… (14) da en uzun gündüz 

…………………………………….. (15) yaşanır. , 

✓ Orta kuşakta yer alır. 

✓ Aynı anda bir ortak saat kullanılır. 



 

 

✓ Güneş ışınlarının geliş açısı güneyden kuzeye doğru küçülür. 

Türkiye’nin özel konumundan dolayı; 

✓ Üç tarafı denizlerle çevrilidir. 

✓ Eğim ve engebe fazladır. 

✓ Aynı anda farklı ……………………………………. (16) özellikleri görülür. 

✓ Zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. 

✓ ………………………………..(17) ve ……………………………..(18) boğazlarına sahiptir. 

PARALEL 

Ekvator’un güneyi ve kuzeyinde bulunan ve Ekvator’a birer derece aralıkla çizilen 

dairelere …………………………………….. (19) denir. 

90 kuzey ve 90 güney olmak üzere toplam 180 tane paralel vardır. 

Ekvatordan kutuplara doğru boyları kısalır. 

Ekvator 0 kutup noktaları 90 paralelleridir. 

Ardışık iki paralel arası 111 km’dir. 

ENLEM 

Paralel çemberin ekvatora olan uzaklığına …………………………………..(20) denir. 

Enlem iklimin ve güneş ışınlarının geliş açısı üzerinde etkilidir. 

Gece ve gündüz zaman farkının oluşmasında etkilidir. 

Yağış biçimi ve miktarı üzerinde etkildir. 

Denizlerdeki tuzluluk oranı üzerinde etkilidir. 

Bir kutuptan diğer kutba ulaşan ulaşan Ekvator dairelerini dik kesen yaya 

…………………………………………. (21) denir. 

Başlangıç meridyeni ……………………………………………………(22) dir. 

Bütün meridyenlerin boyları eşittir. 



 

 

Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. 

Meridyenlerin başlangıç meridyenine olan uzaklığına ………………………………………………(23) 

denir. 

Boylam yerel saat ve saat dilimlerinin  oluşmasında etkilidir. 

Türkiye yaz saatinde Iğdır, kış saati uygulamasıda İzmit kullanılmaktadır. 

 

CEVAP ANAHTARI 

(1) Atmosfer (11) matematik  (21)  Meridyen 

(2) Pisagor (12) özel (22) Greenwich 

(3) İzohips (13) güney (23) boylam  

(4) küre (14) 21 Haziran  

(5) tarama (15)21 Aralık  

(6) silindirik (16) mevsim   

(7) ölçek (17) İstanbul  

(8) artar (18) Çanakkale  

(9) azalır (19) paralel  

(10) coğrafi konum (20) enlem  

 

 


