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SICAKLIKCO⁄RAFYA

ÖRNEK 1 :

Afla¤›daki haritada, Türkiye’de y›ll›k günefllen-
me sürelerinin da¤›l›fl› gösterilmifltir.

Bu haritadaki bilgilerle ilgili afla¤›daki yorum-
lardan hangisi yanl›flt›r?

A) Akdeniz Bölgesi’nin k›y› kesiminde günefllen-
me süresi 3000 saatten fazlad›r.

B) Ege Bölgesi’nin kuzey ve güney kesimindeki
günefllenme süreleri aras›ndaki fark, Do¤u
Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve güneyi aras›n-
daki farktan azd›r.

C) Marmara Bölgesi’nde günefllenme süreleri or-
talamas›, Güneydo¤u Anadolu Bölgesindeki
ortalamadan azd›r.

D) K›y› kesimleri boyunca günefllenme süreleri
birbirine yak›nd›r.

E) Günefllenme süresi Türkiye’nin güneyinden
kuzeyine do¤ru gidildikçe genellikle azal›r.

(ÖSS 2001)

Çözüm:

Haritadaki bilgilere göre; günefllenme süresi Ak-
deniz k›y›lar›nda 3000 saatten fazla, Ege k›y›lar›n-
da 3000 saat ile 2750 saat aras›nda, Marmara k›-
y›lar›nda 2750 saat ile 2250 saat aras›nda, Kara-
deniz k›y›lar›nda ise en az 1750 saatin alt›ndad›r.
O halde, “k›y› kesimleri boyunca günefllenme
süreleri birbirine yak›nd›r” yorumu yanl›flt›r.

Yan›t: D

ÖRNEK 2 :

Karalar, Kuzey Yar›mküre’nin % 39’unu, Güney
Yar›mküre’nin ise sadece % 19’unu kaplar.

Kuzey Yar›mküre’de,

I. Karalar üzerinde y›ll›k s›cakl›k farklar›n›n, Gü-
ney Yar›mküre’ye göre daha fazla olmas›

II. Dünya’n›n en yüksek doru¤u ile en derin çuku-
runun bulunmas›

III. Sürekli rüzgârlar›n Güney Yar›mküre’dekinin
tersi yönde sapmas›

olgular›ndan hangileri, karalar›n yar›mkürele-
re da¤›l›fl›ndaki bu farkl›l›¤›n bir sonucudur?

A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

(ÖSS 1999)

Çözüm:

Kuzey Yar›mküre’de karalar›n oran› fazla oldu¤u
için; Güney Yar›mküre’ye göre yaz s›cakl›k ortala-
mas› daha fazla, k›fl s›cakl›k ortalamas› ise daha
azd›r. Dolay›s›yle Kuzey Yar›mküre’de y›ll›k s›cak-
l›k fark› Güney Yar›mküre’ye göre daha fazlad›r.

Yan›t: A
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ÖRNEK 3 :

Afla¤›da Dünya Ocak ay› ortalama izoterm hari-
tas› verilmifltir.

Yaln›zca bu haritadaki bilgilere dayanarak,
ocak ay›ndaki durum ile ilgili afla¤›daki yarg›-
lardan hangisine ulafl›lamaz?

A) Yeryüzünün en so¤uk yeri Asya K›tas›'n›n ku-
zeyindedir.

B) En s›cak yerler O¤lak Dönencesi çevresinde-
dir.

C) Kuzey Yar›mküre'de, 10° izotermi orta kuflak-
tan geçmektedir.

D) En yüksek ve en düflük s›cakl›klar aras›ndaki
fark, Kuzey Yar›mküre'de daha fazlad›r.

E) 60° Güney paralelinin çevresi buzullarla kapl›-
d›r.

(ÖSS 2000)

Çözüm:

‹zotermler s›cakl›k de¤erlerini gösterir. A, B, C, D
seçene¤inde belirtilen yarg›lar bu izoterm harita-
s›ndan ç›kart›l›r. 

Kutup iklimi 70° - 90° enlemleri aras›nda egemen-
dir ve bu iklim bölgesi buzullarla kapl›d›r. 

Bu yüzden 60° Güney paralelleri civar›n›n buzul-
larla kapl› oldu¤u yarg›s› ç›kart›lamaz.

Yan›t: E

ÖRNEK 4 :

Akdeniz k›y›lar›ndaki ortalama s›cakl›klar›n
Karadeniz k›y›lar›ndaki ortalama s›cakl›klar-
dan fazla olmas›, s›cakl›¤›n yeryüzüne da¤›l›-
fl›nda afla¤›daki faktörlerden hangisinin etkili
oldu¤una bir örnektir?

A) Yükselti

B) Enlem

C) Bitki örtüsü

D) Bak› ve e¤im

E) Denize göre konum

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Dünya’n›n fleklinin bir sonucu olarak; günefl ›fl›n-
lar›n›n enlemlere gelifl aç›s› yani Günefl’ten en-
lemlere ulaflan enerjinin miktar› farkl›d›r. Ekvator-
dan kutuplara gidildikçe genelde y›ll›k ortalama s›-
cakl›klar›n azald›¤›n›n gözlenmesi, günefl ›fl›nlar›-
n›n gelifl aç›s›n›n kutuplara do¤ru daralmas› ile il-
gilidir.

Ekvator’a daha yak›n olan Akdeniz k›y›lar› Kara-
deniz k›y›lar›na göre y›l içinde günefl ›fl›nlar›n› da-
ha büyük aç›larla al›r, dolay›s›yla s›cakl›k ortala-
malar› daha fazlad›r.

Yan›t: B

SICAKLIK
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ÖRNEK 5 :

Deniz seviyesinden yükseklere ç›k›ld›kça hava s›-
cakl›¤› düfler.

Afla¤›dakilerden hangisi bu yarg›y› destekle-
yen bir örnektir?

A) Bir da¤ yamac› boyunca bitki örtüsünün türce
de¤iflikli¤e u¤ramas›

B) Karalar›n denizlere göre daha çabuk ›s›n›p so-
¤umas›

C) Gün içinde Günefl ›fl›nlar›n›n gelifl aç›s›n›n sü-
rekli de¤iflmesi

D) Da¤lar›n kuzey yamaçlar› ile güney yamaçlar›
aras›nda s›cakl›k fark›n›n olmas›

E) Havan›n bulutsuz oldu¤u günlerde günlük s›-
cakl›k fark›n›n fazla olmas›

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

S›cakl›k ortalamalar›n›n yeryüzüne da¤›l›fl› temel-
de enlem faktörüne yani günefl ›fl›nlar›n›n her en-
leme farkl› aç›larla ulaflmas› ile ilgilidir. Fakat en-
lem s›cakl›¤›n yeryüzüne da¤›l›fl›nda tek faktör
de¤ildir. Özel konum faktörlerinin de s›cakl›¤›n
yeryüzüne da¤›l›fl›nda etkisi vard›r. Afla¤›daki tab-
loyu inceleyiniz;

S›cakl›k

1- Matematik konum 2- Özel konum

– Enlem – Yükselti

(Günefl ›fl›nlar›n›n  ⇒ – Bak›

gelifl aç›s›) enlemin – Karasall›k

etkisini bozan (Denize göre

faktörler. konum)

– Kara ve deniz

da¤›l›fl›

– Kara ve denizin

farkl› ›s›nma 

özelli¤i

– Okyanus 

ak›nt›lar›

Sorularda geçen baz› anahtar kelimelerden yarar-
lanarak s›cakl›¤›n da¤›l›fl›nda hangi faktörün etkili
oldu¤u bulunabilir;

– Kutuplara veya Ekvator’a do¤ru → Enlem
(Enlem fark› varsa)

– Yükseldikçe, Yükseklerde  → Yükselti

– Kuzey yamaç, güney yamaç  → Bak›

– S›cakl›k fark›  → Karasall›k (Nem etkisi)

– Kuzey Yar›mküre ile Güney Yar›mküre  → Ka-
ra ve deniz da¤›l›fl›

– Karalar üzerinde, denizler üzerinde   → Kara
ve denizin farkl› ›s›nma özelli¤i

– Okyanuslar›n - k›talar›n do¤u veya bat› k›y›la-

r›  → okyanus ak›nt›lar›

O halde soruda;

B  → Kara ve denizin farkl› ›s›nma özelli¤i

C → Dünya’n›n günlük hareketi

D → Bak›

E → Nem etkisi’dir.

Yan›t: A

SICAKLIK
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ÖRNEK 6 :

Deniz seviyesinden yükseklere ç›k›ld›kça s›cakl›k
azal›r.
Bu durumun temel nedeni afla¤›dakilerden
hangisidir?

A) Dünya’n›n flekli
B) Günefl ›fl›nlar›n›n gelifl aç›s›
C) Atmosferdeki gazlar›n ço¤unlu¤unun Tropos-

fer’de yo¤unlaflmas›
D) Troposferin daha çok yerden yans›yan ›fl›nlar-

la ›s›nmas›
E) Günefl ›fl›nlar›n›n tutulmas›n›n yükseldikçe

azalmas›
(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Troposfer daha çok yerden yans›yan ›fl›nlarla
›s›nd›¤› için, Troposfer’de her 200 metre yüksel-
dikçe s›cakl›k ortalama 1°C azal›r.

Yan›t: D

ÖRNEK 7 :

Bir yamaç boyunca bitki örtüsünün yukar›da-
ki gibi türce de¤ifliklik göstermesi afla¤›da ve-
rilenlerden hangisinin s›cakl›k üzerindeki et-
kisine örnek verilebilir?

A) Ya¤›fl B) Enlem

C) Okyanus ak›nt›lar› D) Bak›

E) Yükselti

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Da¤lar›n yamaçlar› boyunca yükseldikçe s›cakl›k
azal›r ve bitki örtüsünde türce de¤ifliklikler gözle-
nir.

Yan›t: E

ÖRNEK 8 :

Afla¤›dakilerden hangisi bir merkezde karasal
iklim koflullar›n›n etkili oldu¤unu gösterir?

A) Günlük s›cakl›k farklar›n›n az olmas›
B) Y›ll›k s›cakl›k fark›n›n fazla olmas›
C) K›fl mevsiminin k›sa sürmesi
D) Her mevsimin s›cak olmas›
E) Havan›n gün içinde geç ›s›n›p so¤umas›

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Karasal iklim bölgelerinde atmosferdeki nem mik-
tar› az oldu¤u için, yaz mevsimi ayn› enlemdeki
di¤er merkezlere göre daha s›cak, k›fl mevsimi ise
daha so¤uktur. Y›ll›k s›cakl›k fark›n›n fazla olmas›
karasal iklimin temel özelli¤idir.

Yan›t: B

ÖRNEK 9 :

‹ngiltere ve ‹skandinavya k›y›lar›n›n Kana-
da’n›n do¤u k›y›lar›ndan daha ›l›k olmas› afla-
¤›dakilerden hangisi ile aç›klanabilir?

A) Enlem B) Bak›
C) Karasall›k D) Bas›nç

E) Okyanus ak›nt›lar›
(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Soruda k›talar›n bat› k›y›lar› ile do¤u k›y›lar› s›cak-
l›k bak›m›ndan karfl›laflt›r›lm›flt›r. Ayn› enlemlerde
Kuzey Yar›mküre’de k›talar›n bat› k›y›lar›, Güney
Yar›mküre’de ise k›talar›n do¤u k›y›lar› daha s›-
cakt›r. Bu durum okyanus ak›nt›lar› ile ilgilidir.

Yan›t: E

Alpin
Çay›rlar›

‹¤ne Yaprakl›
Orman

Kar›fl›k Orman

Yayvan Yaprakl› Orman

SICAKLIK
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ÖRNEK 10 :

Yukar›daki haritada verilen merkezlerden han-
gi ikisinin s›cakl›k ortalamalar›n›n farkl› olma-
s› okyanus ak›nt›lar›n›n etkisiyle aç›klanabi-
lir?

A) I ve II B) I ve III C) I ve V

D) II ve IV E) III ve V

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Ayn› enlemde k›talar›n do¤u k›y›lar› ile bat› k›y›la-
r› aras›ndaki s›cakl›klar›n farkl› olmas› okyanus
ak›nt›lar› ile ilgilidir. I. ve II. nokta ayn› enlem de bi-
ri k›tan›n do¤u, di¤eri ise bat› k›y›s›nda oldu¤una
göre;

Yan›t: A

ÖRNEK 11 :

1600 m yükseklikteki bir yerde ölçülen 11°C’lik
gerçek s›cakl›k, deniz seviyesine indirgendi-
¤inde kaç °C olur?

A) 3 B) 13 C) 17
D) 19 E) 21

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Merkezin deniz seviyesinde oldu¤u varsay›larak
hesaplanan s›cakl›¤› indirgenmifl s›cakl›¤›d›r. ‹n-
dirgenmifl s›cakl›¤›n hesaplanmas› için merkezin
yüksekli¤i 200 m’ye bölünür ve ç›kan de¤er ger-
çek s›cakl›¤a eklenir.

Yan›t: D

1600 m

0 metre

•
11°C

19°       ‹ndirgenmifl s›cakl›¤›

1

2

1600
200

= 8°

11 + 8 = 19°C

0°

III

III
IV

V•

•
• •

•
23°27´

23°27´

SICAKLIK
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ÖRNEK 12 :

‹zoterm e¤rilerinin Güney Yar›mküre’de para-
lellere daha uygun uzanmas› afla¤›dakilerden
hangisi ile ilgilidir?

A) Denizlerin genifl yer tutmas›yla
B) Günefl ›fl›nlar›n›n daha büyük aç›larla gelme-

siyle
C) K›fl süresinin daha uzun olmas›yla
D) S›cak su ak›nt›lar›n›n daha etkin olmas›yla
E) Karalar›n daha genifl alan kaplamas›yla

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Ayn› s›cakl›¤a sahip noktalar›n birlefltirilmesi ile
elde edilen e¤rilere izoterm (efls›cakl›k) e¤rileri
denir. Güney Yar›mküre’de denizlerin oran› daha
fazla oldu¤u için ayn› enlem üzerinde s›cakl›¤›n
ayn› oldu¤u merkezler daha fazlad›r. Dolay›s›yla
izoterm uzan›fllar› paralellerin uzan›fllar›na Kuzey
Yar›mküre’ye göre daha fazla uygunluk gösterir.

Yan›t: A

ÖRNEK 13 :

Bir da¤›n güney yamac›n›n y›l boyunca kuzey
yamac›ndan daha fazla ›s›nmas› bu da¤la ilgili
afla¤›dakilerden hangisini do¤rular?

A) Kuzey Yar›mküre’dedir.
B) Bitki örtüsü gürdür.
C) Yükseltisi azd›r.
D) E¤imi fazlad›r.
E) Güney Yar›mküre’dedir.

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Bir da¤›n yamaçlar› aras›ndaki s›cakl›k fark›, bak›
faktörü ile aç›klan›r. Bak›, bir da¤›n Günefl’e dö-
nük olan yamac›d›r. Dolay›s›yla bak› yamac›nda
di¤er yamaçlara göre s›cakl›k ve günefllenme sü-
resi daha fazlad›r.
Kuzey Yar›mküre’de bir da¤›n güney yamac›, Gü-
ney Yar›mküre’de ise kuzey yamac› Günefl’e dö-
nük yamac›d›r, yani bak› yamac›d›r.
Bir da¤›n güney yamac› kuzey yamac›ndan s›cak-
sa, bu da¤ Kuzey Yar›mküre’dedir.

Yan›t: A

SICAKLIK
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ÖRNEK 14 :

Deniz k›y›lar›nda ›s›nma ve so¤uma yavafl olur-
ken, yüksek da¤larda ve karalar›n iç kesimlerinde
h›zl›d›r.

Bu farkl›l›k, afla¤›daki etkenlerden hangisinin
sonucudur?

A) Enlem B) Nemlilik
C) Bas›nç D) Bak›

E) Yerflekilleri
(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

K›y›dan uzaklaflt›kça ve yükseldikçe atmosferdeki
nem miktar› azald›¤› için hem ›s›nma ve so¤uma-
lar h›zlan›r hem de günlük s›cakl›k farklar› artar.

Yan›t: B

ÖRNEK 15 :

Denizden esen rüzgarlar›n k›fl›n ›l›t›c› yaz›n se-
rinletici etki yapmas› afla¤›dakilerden hangisi-
nin bir sonucudur?

A) Bitki örtüsünün gür olmas›n›n
B) Deniz k›y›lar›nda nemlili¤in fazla olmas›n›n
C) Denizlerin geç ›s›n›p geç so¤umas›n›n
D) K›y›lar›n farkl› uzanmas›n›n
E) Sürekli rüzgarlar›n

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Ayn› enlemlerde yaz›n karalarda k›fl›n denizlerde
ortalama s›cakl›klar daha fazlad›r. Bu durum kara
ve denizlerin ayn› anda farkl› ›s›nma ve so¤uma
özelliklerinin bir sonucudur. Karalar denizlere gö-
re yaz›n daha çok ›s›n›p, k›fl›n daha çok so¤ur.
Dolay›s›yla denizden esen rüzgarlar k›fl›n ›l›t›c›,
yaz›n serinletici etki yapar.

Yan›t: C

ÖRNEK 16 :

Günefl ›fl›nlar›n›n gelme aç›s›na göre ayn› enlem
üzerindeki yerlerde s›cakl›k ortalamalar›n›n ayn›
olmas› beklenir.

Ayn› enlemlerde bulunan Urfa’n›n Antalya’ya
göre temmuz ay› s›cakl›k ortalamalar›n›n daha
yüksek olmas›n›n temel nedeni afla¤›dakiler-
den hangisidir?

A) Gündüz süresi
B) Bitki örtüsü
C) Yükselti 
D) Karasall›k
E) Bak›

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Urfa, Güneydo¤u Anadolu’da, yaklafl›k ayn› en-
lemdeki Antalya ise Akdeniz k›y›s›ndad›r. Urfa ve
Antalya’n›n denize göre konumlar› farkl›d›r, dola-
y›s›yla atmosferdeki nem miktarlar› da farkl›d›r.
Urfa, karasal oldu¤u için Antalya’ya göre yaz›n
daha s›cak, k›fl›n daha so¤uktur.

Yan›t: D

SICAKLIK
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ÖRNEK 17 :

840 m yükseklikte bir yerin 8,1°C olan gerçek
y›ll›k s›cakl›k ortalamas› deniz seviyesine in-
dirgendi¤inde kaç °C olur?

A) 12,3 B) 14,2 C) 15,3
D) 17,6 E) 19,8

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Yan›t: A

ÖRNEK 18 :

Kentler Y›ll›k ortalama s›cakl›k (°C)

Erzurum 6

Ankara 11,6

Yukar›daki tabloda iki kentin y›ll›k ortalama s›cak-
l›klar› verilmifltir.

Ekvator’a uzakl›klar› ayn› olan bu kentlerin
y›ll›k ortalama s›cakl›klar›n›n farkl› olmas›
afla¤›dakilerden hangisi ile aç›klanabilir?

A) Yükselti B) Günefl ›fl›nlar›n›n gelifl aç›s›

C) Bak› D) Denizden uzakl›k

E) Nemlilik

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

Ekvator’a olan uzakl›klar› (enlemleri) ayn› olan
merkezlerin ortalama s›cakl›klar› farkl› ise, bu du-
rum özel konum faktörleri ile aç›klan›r. Erzurum
yükseltinin en fazla oldu¤u Do¤u Anadolu
Bölgesi’nde Ankara ise ‹ç Anadolu Bölgesi’ndedir.
Erzurum ve Ankara’n›n y›ll›k ortalama s›cakl›klar›-
n›n farkl› olmas› yükselti faktörü ile aç›klan›r.

Yan›t: A

NOT : Do¤u Anadolu ile ilgili iklim sorular›nda
cevab›n ço¤unlukla yükselti olaca¤›na
dikkat edilmelidir.

840 m

0 metre

•
8.1°C

12,3°C

1 2840
200

= 4,2°C 8,1°C + 4,2°C = 12,3°C

SICAKLIK



ÖRNEK 19 :

Okyanus ak›nt›lar› s›cakl›¤›n yeryüzüne da¤›l›fl›n-
da önemli bir etkiye sahiptir.
Afla¤›dakilerden hangisi s›cakl›¤›n okyanus
ak›nt›lar›na göre de¤iflmesiyle aç›klanabilir?

A) Bat› Avrupa k›y›lar›n›n Kanada’n›n do¤u k›y›-
lar›ndan daha s›cak olmas›

B) Dünya’n›n en so¤uk yerlerinin Kuzey Yar›mkü-
re’de görülmesi

C) Kuzey Yar›mküre’de da¤lar›n güney yamaçla-
r›n›n fazla ›s›nmas›

D) Ekvatoral bölgede y›ll›k s›cakl›k farklar›n›n az
olmas›

E) Güney Yar›mküre’de s›cakl›k farklar›n›n Kuzey
Yar›mküre’ye oranla daha az olmas›

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm:

B → Kara ve deniz da¤›l›fl›

C → Bak›

D → Enlem

E → Kara ve deniz da¤›l›fl›
Bat› Avrupa k›y›lar›n›n (k›talar›n bat› k›y›lar›) Ka-
nada’n›n do¤u k›y›lar›ndan (k›talar›n do¤u k›y›lar›)
daha s›cak olmas›, okyanus ak›nt›lar›n›n etkisiyle
aç›klan›r. Kuzey Yar›mküre’de k›talar›n bat› k›y›la-
r›nda s›cak okyanus ak›nt›lar›, do¤u k›y›lar›nda
ise so¤uk okyanus ak›nt›lar› etkilidir.

Yan›t: A

SICAKLIK
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