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Coğrafyanın Kodları     Coğrafi Konum  

   Mutlak Konum 

   (Matematik Konum) 

Konum 
Mutlak Konum: Dünya üzerindeki bir yerin başlangıç 

paraleli (ekvator) ve başlangıç meridyenine  (Greenwich) 

göre konumudur. Yani paralel, meridyen, enlem , boylamın 

etkilerini ifade eder.  

 

Göreceli Konum: Dünya üzerindeki bir yerin sadece 

kendine ait olan özelliklerini ifade eder. Ülkenin yükseltisi, 

iklimi, ekonomisi, yer şekilleri, ulaşımı gibi ülkeye özgü 

özelliklerdir bunlar. 

 

   Göreceli Konum 

        (Özel Konum) 

Türkiye’nin Coğrafi Konumu 

  Türkiye’nin Mutlak konumu ve sonuçları 

 
✓ Türkiye, 36° kuzey ile 42° kuzey en-

lemleri arasında ve 26° doğu ile 45° doğu 

boylamları arasındadır. 

✓ Ekvator’un kuzeyinde Greenwich ‘in 

doğusunda yer alır. 

✓ Türkiye’ye güneş ışınları hiçbir zaman  

90°açı ile gelemez. 

✓ Gölge boyu hiçbir zaman 0 olamaz. 

✓ Kuzeyden gelen rüzgarlar soğuk güneyden 

gelen rüzgarlar sıcak karakterlidir. 

✓ Türkiye orta kuşakta yer alır bu yüzden  

4 mevsim belirgin olarak yaşanır. 

✓ Sıcaklık kuzeye gidildikçe azalır. 

✓ Deniz tuzluluğu kuzeye gidildikçe azalır. 

✓ Meridyenler arasındaki mesafe kuzeye  

       gidildikçe daralır. 

✓ Paralel boyları kuzeye gidildikçe kısalır. 

✓ Türkiye’nin bakı yönü güneydir.  

✓ Türkiye, 2 ve 3. saat dilimlerinde yer alır.  

✓ Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasında 6 

paralel vardır. (6x111:666 km ) 

✓ Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 19 

meridyen bulunur. (19x4:76 dk) 
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    Türkiye’nin Göreceli konumu ve sonuçları 

 

✓ Türkiye dağlık, engebeli bir ülkedir. 

✓ Akarsuların akış hızı ve aşındırma gücü 

fazladır. 

✓ Sıcaklık kısa mesafelerde değişir. 

✓ Bitki çeşitliliği fazladır. 

✓ Yükselti batıdan doğuya doğru artar. 

✓ Aynı anda 4 mevsim yaşanır. 

✓ Kuzey ve güneydeki dağlar denize paralel 

uzanırken batıdaki dağlar dik uzanır. 

✓ Ülkemiz Alp- Himalaya dağ kuşağındadır. 

✓ Ülkemiz genç oluşumludur. 

✓ Tarım ürünü çeşitliliği fazladır. 

✓ Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. 
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Jeopolitik: Bir devletin coğrafyası ile uyguladığı 

politika arasındaki ilişkiyi ifade eder. Etkileri: 

➢ Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında köprü 

görevi görmemiz. 

➢ İstanbul ve Çanakkale boğazına sahip olmamız. 

➢ Petrol, doğalgaz yataklarına yakın olmamız. 

➢ Sıcak çatışma bölgelerine yakın olmamız. 

   

 


