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ÖRNEK 1 :

K›rk›nc› paralel üzerindeki bir noktan›n hangi
yar›mkürede yer ald›¤› afla¤›dakilerin hangisi-
ne bak›larak saptanamaz?

A) Gece-gündüz süresinin eflit oldu¤u güne

B) Gündüz süresinin uzamaya bafllad›¤› güne

C) Gölge boyunun en k›sa oldu¤u aya

D) S›cakl›k ortalamas›n›n en düflük oldu¤u aya

E) Cisimlerin ö¤le saatindeki gölgesinin yönüne

(2001 ÖSS)

Çözüm: 

21 Mart - 23 Eylül günlerinde yeryüzündek bütün
merkezlerde gece-gündüz eflitil¤i yaflan›r. Bu ne-
denle k›rk›nc› paralel üzerindeki bir noktan›n han-
gi yar›mkürede yer ald›¤› gece-gündüz süresinin
eflit oldu¤u güne bak›larak saptanamaz.

Yan›t: A

ÖRNEK 2 :

21 Haziran’da Y noktas›nda Günefl bir gün sürey-
le hiç batmazken, Z noktas›nda gündüz uzunlu¤u
16 saattir.

Buna göre, bu iki nokta ile ilgili olarak afla¤›-
dakilerden hangisi kesin de¤ildir?

A) ‹ki noktan›n da Kuzey Yar›mküre’de oldu¤u

B) Z noktas›n›n Günefl ›fl›nlar›n›, Y noktas›na gö-
re, daha büyük aç›yla ald›¤›

C) Y noktas›n›n Kuzey Kutup Dairesi üzerinde ol-
du¤u

D) ‹ki noktan›n farkl› meridyen yaylar› üzerinde
oldu¤u

E) Z noktas›n›n, Y noktas›na göre, Ekvator’a da-
ha yak›n oldu¤u

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

21 Haziran’da Günefl ›fl›nlar› Yengeç Dönencesi
üzerindeki yerlere ö¤len dik aç›yla düfler. Bu yüz-
den Kuzey Yar›mküre yaz; Güney Yar›mküre k›fl
mevsimine girer.

Kuzey Yar›mküre’de en uzun gündüz yaflan›r. Bu
nedenle kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar.

Kuzey Kutup Dairesi’nde bir gün süreyle (24 saat
süreli) gündüz yaflan›r.

Soru kökünde verilen bilgilere göre Y Kuzey Ku-
tup Dairesi üzerindedir. Z’de 16 saat gündüz ya-
fland›¤›ndan yani gündüz süresi daha k›sa
oldu¤undan Y noktas›n›n güneyindedir.

Öyleyse Y ve Z noktalar›n›n konumu flu flekilde
gösterilebilir:

Bu aç›klamalara göre A, B, C, E seçene¤indeki
bilgiler kesindir. Z merkezi Y ile ayn› meridyen ya-
y› üzerinde olabilir de olmayabilir de. 

Yan›t: D
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ÖRNEK 3 :

Dünya üzerinde oldu¤u varsay›lan 360 meridyen
yay›, bafllang›ç meridyeninden bafllayarak 180’i
do¤uda, 180’i bat›da olmak üzere ayr›lm›fl, 180°
meridyeni ayn› zamanda tarih de¤ifltirme çizgisi
olarak kabul edilmifltir.

Yaln›zca bu bilgilere dayanarak yerel saati
bafllang›ç meridyeninden 50 dakika ileri olan
bir nokta için;

I. Dünya’n›n bu noktadaki dönüfl h›z›

II. Ekvator’a olan uzakl›¤›

III. Tarih de¤ifltirme çizgisine göre zaman fark›

IV. Bafllang›ç meridyenine olan uzakl›¤›

bilgilerinden hangilerine ulafl›labilir?

A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III
D) I ve III E) II ve IV

(2001 ÖSS)

Çözüm: 

Dünya’n›n herhangi bir noktas›ndaki dönüfl h›z› o
noktan›n Ekvator’a olan uzakl›¤› yani enlemi ile il-
gilidir.
Meridyenler kutup noktalar›nda birlefltikleri için
aralar›ndaki uzakl›k Ekvator’dan kutuplara do¤ru
azal›r. Dolay›s›yla ayn› boylam üzerindeki mer-
kezlerin bafllang›ç meridyenine olan uzakl›¤› fark-
l›d›r.
Yerel saati bafllang›ç meridyeninin yerel saatin-
den 50 dakika ileri olan bir nokta 12°30´ do¤u boy-
lam›ndad›r. Bu nedenle bu bilgiye dayanarak, bu
noktan›n Tarih de¤ifltirme çizgisi olan 180° merid-
yenine göre zaman fark› bulunabilir.

Yan›t: C

ÖRNEK 4 :

Fransa ve Arjantin’de ayn› tar›m ürününün y›-
l›n farkl› dönemlerinde olgunlaflmas›n›n birin-
cil nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Toprak türlerinin farkl› olmas›
B) Tar›m yöntemlerinin farkl› olmas›
C) Yüzey flekillerinin farkl› olmas›
D) Bulunduklar› yar›mkürenin farkl› olmas›
E) Ortalama yükseltilerinin farkl› olmas›

(2001 ÖSS)

Çözüm: 

Kuzey ve Güney Yar›mküreler ayn› anda farkl›
mevsimleri yaflarlar. Kuzey Yar›mküre’de yaz ya-
flan›rken Güney Yar›mküre’de k›fl yaflan›r.
Fransa Kuzey, Arjantin Güney Yar›mkürede oldu-
¤undan bu iki ülkede tar›m ürünleri y›l›n farkl› dö-
nemlerinde olgunlafl›r.

Yan›t: D
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ÖRNEK 5 :

Dünya, y›ll›k hareketi s›ras›nda flekildeki konu-
mu ald›¤›nda afla¤›dakilerden hangisi yanl›fl o-
lur?

A) Kuzey Yar›mkürede k›fl mevsimi bafllar.

B) Kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaflan›r.

C) Ayd›nlanma çemberi kutup dairelerinden geçer.

D) Günefl ›fl›nlar› O¤lak Dönencesi üzerindeki yer-
lere ö¤len dik düfler.

E) Güney Yar›mkürede en uzun gündüz yaflan›r.

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

Kuzey Yar›mkürede gecenin uzun, gündüzün k›sa
oldu¤u görülür. Öyleyse Kuzey Yar›mkürede k›fl,
Güney Yar›mkürede yaz bafllang›c› yani 21 Aral›k
tarihidir. Bu nedenle günefl ›fl›nlar› O¤lak Dönen-
cesi üzerine dik düflen Güney Yar›mkürede yaz
bafllang›c› oldu¤undan en uzun gündüz yaflan›r.
Ayd›nlanma çemberi kutup dairelerine te¤et ge-
çer. fiekilde de görüldü¤ü gibi Kuzey Kutup Daire-
sinde 24 saat gündüz de¤il, 24 saat gece yaflan›r.

Yan›t: B

ÖRNEK 6 :

Haziran ay›nda yukar›da gösterilen bölgelerin
hangisindeki gündüz süresi en k›sad›r?

A) I. B) II. C) III.

D) IV. E) V.

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

Haziran ay›nda Kuzey Yar›mkürede yaz, Güney
Yar›mkürede k›fl mevsimi yaflan›r. Bu nedenle gü-
neye do¤ru gidildikçe gündüz süresi k›sal›r. Yani
en k›sa gündüz en güneydeki I nolu bölgede ya-
flan›r.

Yan›t: A
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ÖRNEK 7 :

Yukar›daki flekilde konumlar› verilen merkez-
lerle ilgili afla¤›daki yarg›lardan hangisi kesin-
likle yanl›flt›r?

A) P’de y›l boyunca gece gündüz eflitli¤i yaflan›r.

B) K’da en uzun gündüz 21 Haziran’da yaflan›r.

C) R’de 21 Aral›k’ta ö¤le vakti dik duran cisimle-
rin gölge boyu s›f›rd›r.

D) L’deki gündüz süresi her zaman N’dekine eflittir.

E) Aral›k’ta gece-gündüz süre fark›n›n en fazla
oldu¤u merkez R’dir.

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

A, B, C ve D seçeneklerindeki bilgiler do¤rudur.
Ekvator’da y›l boyunca gece - gündüz eflitli¤i ya-
fland›¤›ndan gece - gündüz süresi fark› s›f›rd›r.

Ekvator’dan kutuplara gidildikçe gece - gündüz
süresi fark› artar. fiekilde Ekvatora en uzak mer-
kez R de¤il K’d›r. Bu nedenle gece - gündüz süre-
si fark› R’de de¤il K’da en fazlad›r.

Yan›t: E

ÖRNEK 8 :

Haziran ay›nda haritada gösterilen merkezle-
rin hangisinde s›ras›yla en uzun gündüz ve en
uzun gece yaflan›r?

En uzun gündüz En uzun gece

A) I II

B) V I

C) III II

D) IV II

E) V III

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

Haziran ay›nda Kuzey Yar›mkürede yaz, Güney
Yar›mkürede ise k›fl mevsimi yaflan›r. Bu nedenle
en uzun gündüz en kuzeyde yani V’te, en uzun
gece ise en güneyde yani I’de yaflan›r.

Yan›t: B
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ÖRNEK 9 :

21 Haziran tarihinde Dünya üzerinde iflaretlen-
mifl do¤rultulara gidildi¤inde gündüz süresi
nas›l de¤iflir?

      I            II            III      
A) K›sal›r De¤iflmez Uzar
B) Uzar K›sal›r De¤iflmez
C) De¤iflmez Uzar K›sal›r
D) Uzar De¤iflmez De¤iflmez
E) K›sal›r Uzar K›sal›r

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

21 Haziran Kuzey Yar›mkürede yaz, Güney Ya-
r›mkürede ise k›fl bafllang›c›d›r. Bu nedenle kuze-
ye (I’e) do¤ru gidildi¤inde gündüz süresi uzar, gü-
neye (II’e) do¤ru gidildi¤inde ise gündüz süresi k›-
sal›r. III’te ise ayn› paralel üzerinde gidildi¤inden
gündüz süresi de¤iflmez.

Yan›t: B

ÖRNEK 10 :

Haziran ay›nda A
noktas›ndan ok-
lar yönünde iler-
leyen gözlemci-
ler gece-gündüz
süreleri aras›n-
daki fark› nas›l
gözlemler?

   I      II      III   

A) Artar Azal›r Artar

B) Artar De¤iflmez Artar

C) Azal›r Artar De¤iflmez

D) De¤iflmez Azal›r Artar

E) Azal›r De¤iflmez Azal›r

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

21 Mart ve 23 Eylül d›fl›ndaki tarihlerde Ekvator-
dan kutuplara gidildikçe gece-gündüz süreleri ara-
s›ndaki fark artar.

Bu nedenle haziranda;

I ve III’e do¤ru gidilirse gece-gündüz süresi fark›
artar, II’ye do¤ru gidilirse gece-gündüz süresi de-
giflmedi¤inden, gece-gündüz süresi fark› da de-
¤iflmez. 

Yan›t: B
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ÖRNEK 11 :

Aral›k ay›nda yukar›daki flekilde gösterilen böl-
gelerin hangisinde gündüz süresi daha uzun-
dur?

A) V B)  IV C)  III

D) II E)  I

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

Aral›k ay›nda Kuzey Yar›mkürede k›fl, Güney Ya-
r›mkürede ise yaz mevsimi yaflan›r. Bu nedenle
kuzeye do¤ru gece süresi, güneye do¤ru ise gün-
düz süresi giderek uzar. Yani en uzun gündüz en
güneydeki V nolu bölgede yaflan›r.

Yan›t: A

ÖRNEK 12 :

Haziran ay›nda yukar›daki harita üzerinde ifla-
retli merkezlerin hangisinde Günefl en erken
batar?

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

Merkezlerin tümü ayn› boylamda yer ald›klar›ndan
yerel saatleri ayn›d›r. Haziran ay›nda Kuzey Ya-
r›mkürede yaz, Güney Yar›mkürede k›fl mevsimi
yaflan›r.

Yani güneye do¤ru gündüz süresi k›sal›r. Bu ne-
denle güneflin en erken batt›¤› merkez gündüzün
en k›sa oldu¤u 5 nolu merkezdir.

Yan›t: E
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ÖRNEK 13 :

Günefl ›fl›nlar›n›n atmosfer içindeki yolunun uza-
mas›, ›fl›nlar›n tutulmas›n› art›r›r.

Buna göre, yukar›daki haritada belirtilen nok-
talar›n hangisinde 21 Haziranda tutulman›n  en
az olmas› beklenir?

(ÖSS Sorusu)

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

Çözüm: 

Günefl ›fl›nlar›n›n dik düfltü¤ü yerde tutulma en
azd›r.

21 Haziran’da Günefl ›fl›nlar› Yengeç Dönencesi
üzerine dik düfler. Bu nedenle Yengeç Dönence-
si’ndeki 3 numaral› nokta tutulman›n en az oldu¤u
yerdir.

Yan›t: C

ÖRNEK 14 :

Yukar›da iflaretli merkezlerin durumlar› ile ilgi-
li afla¤›daki yarg›lardan hangisi yanl›flt›r?

A) X ve Z merkezleri Günefl ›fl›nlar›n› y›lda birer
kez dik al›r.

B) 21 Mart ö¤le vakti Z merkezindeki cisimlerin
gölge boyu yatay düzlemde s›f›rd›r.

C) Y merkezlerindeki gece – gündüz süresi bütün
y›l boyunca birbirine eflittir.

D) X ve Z merkezlerinde Dünya'n›n dönüfl h›z›
bütün y›l boyunca birbirinin ayn›d›r.

E) 23 Eylül'de X,Y ve Z merkezlerinin gece-gün-
düz süresi birbirine eflittir.

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

X merkezi Yengeç Dönencesi, Y merkezi Ekvator,
Z merkezi ise O¤lak Dönencesi üzerindedir.

Bu nedenle X merkez günefl ›fl›nlar›n› 21 Hazi-
ran’da, Z merkezi ise 21 Aral›k’ta yani y›lda bir kez
dik al›r. Y merkezi Ekvatorda yer ald›¤›ndan gece-
gündüz süresi y›l boyunca eflittir. X ve Z merkez-
lerinin Ekvatora uzakl›klar› ayn› oldu¤undan, Dün-
ya’n›n dönüfl h›z› y›l boyunca ayn›d›r.

23 Eylül’de Dünya’n›n her yerinde (X, Y ve Z mer-
kezlerinde de) gece-gündüz süresi eflittir.

Z merkezi O¤lak Dönencesi’nde oldu¤undan
günefl ›fl›nlar›n› 21 Aral›k’ta dik al›r yani 21 Mart’ta
gölge s›f›r olmaz.

Yan›t: B
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ÖRNEK 15 :

Günefl’in görünen günlük ve y›ll›k hareketleri
göz önüne al›nd›¤›nda, Ankara’da yatay bir
düzlem üzerine dik olarak yerlefltirilen 1 met-
relik bir çubu¤un gölge uzunlu¤unun s›f›r ol-
mas› olanakl› m›d›r, neden?

A) Olanakl›d›r. Çünkü, Haziran’da gündüzler çok
uzundur.

B) Olanakl›d›r. Çünkü, Günefl ö¤leyin tepe nokta-
s›ndan geçer.

C) Olanakl› de¤ildir. Çünkü, hareket eden Günefl
de¤il Dünya’d›r.

D) Olanakl› de¤ildir. Çünkü, Ankara dönenceler
d›fl›nda yer al›r.

E) Olanakl› de¤ildir. Çünkü, çubuk uzundur.

(ÖSS)

Çözüm: 

Bir cismin gölge boyunun s›f›r olabilmesi için gü-
neflin dik (90° ile) düflmesi gerekir. Günefl ›fl›nlar›
ise sadece dönenceler üzeri ve aras›na (yani en-
lemi 23°27´ ve daha küçük olan yerlere) dik düfler.

Türkiye’nin enlemleri dönenceler d›fl›nda kald›¤›n-
dan günefl ›fl›nlar›n› dik alamaz ve gölge uzunlu-
¤unun s›f›r olmas› olanakl› de¤ildir.

Yan›t: D

ÖRNEK 16 :

Merkez Gündüz süresi Gece süresi

I 13 11

II 18 6

III 15 9

IV 19 5

V 21 3

Yukar›da 21 Haziran tarihinde befl farkl› merkezin
gece-gündüz uzunluklar› verilmifltir.

Bu merkezlerden Ekvatora en uzak ve en yak›n
olanlar› s›ras›yla hangileridir?

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

D) II ve IV E) III ve V

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

Ekvatorda gece-gündüz süresi y›l boyunca 12 sa-
at, gece-gündüz süresi fark› ise s›f›rd›r.

Kutuplara gidildikçe gece-gündüz süresi fark› ar-
tar.

Bu nedenle Ekvatora en uzak olan merkezde ge-
ce-gündüz fark› en fazla, (V) en yak›n olan mer-
kezde ise gece-gündüz fark› en azd›r.(I)

Yan›t: C
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