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SUNUM İÇERİĞİ

Coğrafi Koordinat Sistemi
Meridyenler ve Paraleller 

Özellikleri
Coğrafi Konum: 

Matematik ve Özel Konum



Coğrafi koordinat sistemi, Dünya üzerindeki bir yerin konumunu (zaman ve yere ait özelliklerini)

belirleyebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Coğrafi koordinat sistemi; cep telefonlarındaki yer

bildiriminde, araçlarda, navigasyon sistemlerinde, hava ve deniz ulaşımında hareket rotalarının

belirlenmesinde, savunma sanayisinde, İnsansız Hava Araçları gibi alanlarda kullanılmaktadır.



KOORDİNAT SİSTEMİ

PARALELLER

MERİDYENLER

Paralel ve Meridyenler; Koordinat
sistemini oluştururlar.

Dünya’da coğrafi koordinat sistemi
kullanarak konum belirleyen ilk kişinin,
Yunan gök bilimci ve matematikçi
Hipparkhos (Hiperkos) olduğu kabul
edilir.



Dünya üzerinde herhangi bir noktanın veya bölgenin bulunduğu yer coğrafi konum’dur. 

COĞRAFİ KONUM

Paralel Meridyen

COĞRAFİ KONUM

Mutlak (Matematik) 

Konum

Göreceli (Özel) 

Konum



Dünya üzerindeki bir noktanın, başlangıç paraleli (Ekvator) ve başlangıç

meridyenine (Greenwich) göre yerine mutlak konum denir.

Başlangıç 
Paraleli

Başlangıç 
Meridyeni

EKVATOR GREENWICH



Güney Paralelleri

Dünya’yı iki eşit parçaya böldüğü varsayılan hayali çembere Ekvator denir. Ekvator’a paralel olarak doğu-batı
doğrultusunda birer derece aralıklarla çizildiği varsayılan çemberlere paralel denir.

Kuzey Paralelleri Kuzey Yarım Küre (KYK)

Güney Yarım Küre (GYK) 

Ekvator



Ardışık iki paralel arasında yaklaşık 111 km
mesafe vardır.

Paraleller birbirleri ile kesişmez.

Ekvator’dan kutuplara gidildikçe paralellerin
boyları kısalır ancak dereceleri büyür.

Ekvator’un kuzeyinde 90, güneyinde 90 olmak
üzere toplam 180 paralel dairesi vardır.

En büyük paralel dairesi Ekvator’dur.

Paralellerin başlangıç noktası (0°) Ekvator’dur.



Paralellerin boyları kutuplara doğru

gidildikçe kısalır, ancak dereceleri büyür.

Ardışık iki paralel arası mesafe her yerde 111 km’dir
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Paralel farkı bulunurken verilen noktalar aynı yarım kürede
yer alıyorsa paralel derecesi büyük olandan küçük olan
çıkarılır. Verilen noktalar farklı yarım kürelerde yer alıyorsa
paralel farkı, paralel dereceleri toplanarak bulunur.

y

Örnek: x ve y merkezleri arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç
km’dir?

Örnek: z ve t merkezleri arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç
km’dir?

Örnek: x ve z merkezleri arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç
km’dir?

Cevap: (x-y) x 111 (36-23) x 111 13x111= 1443km

Cevap: (t-z) x 111 (35-23) x 111 12x111= 1332km

Cevap: (x+z) x 111 (36+23) x 111 59x111= 6549km

66°

z

t

x



Ekvator çizgisinin temsili olarak geçtiği bir yer (Ekvador)

Ekvator: Dünya'yı iki eşit parçaya ayırdığı varsayılan hayali çizgidir.
Ekvatorun Özellikleri
➢ Çizgisel hızın en fazla,
➢ Yerçekiminin en az,
➢ Alacakaranlık süresinin en kısa,
➢ Gece - gündüz süre farkının en az olduğu enlemdir. (yıl boyu 12 saat

gece-12 saat gündüz)

GÜNEY KUZEY



ENLEM
Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın Ekvator düzlemine olan uzaklığının açı cinsinden değerine enlem adı
verilir. Derece (O), dakika (‘) ve saniye (‘’) cinsinden ifade edilir.

ÖZEL ENLEMLERÖrneğin x noktası, 28 derece 42 dakika 01
saniye kuzey enleminde yer alır.



Ekvator 

Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe :

✓ Tarım, orman ve yerleşme üst sınırlarının yüksekliği 
azalır.

✓ Çizgisel hızı azalır.
✓ Yer çekimi artar.
✓ İklim ve  bitki örtüsü değişir. 
✓ Tarım ürünleri ve toprak türleri farklılaşır.
✓ Denizlerin tuzluluk oranları azalır.
✓ Kalıcı kar başlangıç yüksekliği azalır.
✓ Gece ve gündüz süre farkı artar.
✓ Nüfus ve yerleşme özelliklerini etkiler.
✓ Güneş ışınlarının geliş açısı daralır.
✓ Cisimlerin gölge boyları uzar.
✓ Sıcaklık azalır.



❖ Ekvator'a olan uzaklıkları
❖ Çizgisel hız,
❖ Yerçekimi,
❖ Alacakaranlık süresi,
❖ Gece gündüz süre farkı,
❖ Ekinokslarda Güneş ışınlarının düşme açısı.
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Şili

Üzerinden fazla paralel geçen ülkelerde (kuzey-güney yönlü), iklim, bitki örtüsü,

tarım ürünü çeşitliliği fazladır.

AFRİKA KITASI



Bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasında son bulduğu varsayılan yarım çemberlere meridyen yayı denir. İngiltere’deki
Greenwich Gözlemevi’nden geçen meridyen, başlangıç meridyeni (0o) olarak kabul edilmiştir. Başlangıç meridyeninin, Dünya’yı Doğu ve
Batı Yarım Küre diye iki eşit parçaya ayırdığı kabul edilmektedir.

Greenwich’in doğusunda 180, batısında
180 olmak üzere toplam 360 meridyen
vardır.

Meridyenlerin
başlangıç noktası Greenwich’tir (0°).

Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat
farkı 4 dakikadır.

Aynı meridyen üzerindeki bütün
noktalarda yerel saat aynıdır.

Meridyenler birer derece açı ile çizilir.

Bütün meridyenlerin uzunlukları
birbirine eşittir.

Meridyenler arası mesafe sadece
Ekvatorda eşittir.



Başlangıç meridyeninin doğusunda kalan meridyenlere doğu meridyenleri, batısında kalanlara ise batı
meridyenleri denir. Dünya’nın başlangıç meridyeninin doğusunda kalan bölümüne Doğu Yarım Küre, batısında
kalan bölümüne ise Batı Yarım Küre denir.

Doğu 

Meridyenleri

Batı

Meridyenleri

Greenwich



Başlangıç Meridyeni
Greenwich’ten geçen meridyen yayı 1884 yılında Başlangıç Meridyeni
olarak kabul edilmiştir. Daha önceleri ülkeler, kendi koordinat
sistemlerini oluşturmuşlardı. İngiltere’nin dünyanın birçok yerinde
sömürgeleri vardı. Ülke 1675 yılında Greenwich Gözlemevi’ni kurmuştu
ve burayı Başlangıç Meridyeni olarak kullanmaktaydı. Uluslararası
yolculuklar için dünya genelinde ortak bir başlangıç meridyenine ihtiyaç
duyuldu. Bunun üzerine ABD’de toplanan ülkeler 22 oyla Greenwich’i
Başlangıç Meridyeni olarak kabul etti.

BATI DOĞU

OSMANLIDA, AYASOFYA’NIN TEPE NOKTASI BAŞLANGIÇ MERİDYENİ OLARAK
KULLANMIŞTIR.

BATI DOĞU



▪ Başlangıç meridyenine olan zaman farkı aynı ama uzaklıkları
farklıdır.

▪ Yerel saatleri aynıdır. (öğle vakitleri, Saatin 12.00 olduğu an,
Güneşin tam karşısında oldukları an)

▪ Yaşadıkları mevsim aynıdır.
▪ Güneş ışınlarını farklı açıyla alırlar.
▪ Yerçekimleri farklıdır.

▪ Başlangıç meridyenine olan zaman farkı aynı ama uzaklıkları
farklıdır.

▪ Yerel saatleri aynıdır. (öğle vakitleri, Saatin 12.00 olduğu an,
Güneşin tam karşısında oldukları an)

▪ Yaşadıkları mevsim farklıdır.
▪ Güneş ışınlarını farklı açıyla alırlar.
▪ Yerçekimleri farklıdır.
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❑ Yerel saat,

❑ Öğle vakti,

❑ Güneşin en tepede olduğu an,

❑ Gölge boyunun en kısa olduğu an,

❑ Ekinokslarda Güneşin doğuş ve 

batış saati aynıdır.
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❑ AYNI BOYLAM (MERİDYEN) ÜZERİNDE SAAT AYNI DEĞİLDİR.



Dünya üzerinde herhangi bir yerin başlangıç meridyenine uzaklığının açı cinsinden değerine boylam denir.
Derece (O), dakika (‘) ve saniye (‘’) cinsinden ifade edilir.

BOYLAM

TARİH DEĞİŞTİRME ÇİZGİSİ



Antimeridyen; bir meridyen yayının tam karşısında bulunan ve

birleştiğinde çember oluşturan meridyen yayıdır.

Meridyen ile antimeridyenin derecelerinin toplamı 180’dir. Bir

meridyen ile onun antimeridyeni arasında 12 saat yerel saat farkı

vardır.

Örneğin

30o Doğu meridyeninin antimeridyeni 150o Batı

105o Batı meridyeninin antimeridyeni ise 75o Doğu

Antimeridyen!!!!!!!!

Bir meridyenin anti meridyeni verilen meridyen değeriyle 180
değerinin çıkarılması sonucunda bulunur.

Örnek: 45o Doğu Meridyenin Antimeridyeni nedir?
180-45=135o Batı Meridyeni

İşlemlerde 180 değerinin
kullanılmasının nedeni Bir yarım
kürede 180 meridyen bulunmasıdır.



Dünya üzerindeki bir yerin kıtalara, denizlere, boğaz ve kanallara, ülkelere, yer şekillerine, yer altı ve yer üstü
zenginliklerine göre belirlenen konumudur. Türkiye’nin üç büyük kıta arasında olması ya da önemli boğazlara
sahip olması.

YÜKSELTİ
NÜFUS
AKARSU AKIŞ HIZI
JEOLOJİ
JEOMORFOLOJİ
BOĞAZLAR
ULAŞIM
EKONOMİ
SİYASİ
ÜLKE KOMŞULARI
ENERJİ KAYNAKLARI
MADENLER
EĞİTİM
SANAYİ



Yerküre üzerindeki K, L, M, N noktalarıyla ilgili olarak şu bilgiler verilmiştir:

• K ve L “x” paraleli üzerinde, M ve N “y” paraleli üzerinde yer almaktadır.

• K ve L arasındaki mesafeyle M ve N arasındaki mesafe birbirine eşittir.

• K ve L arasındaki yerel saat farkı M ve N arasındaki yerel saat farkından daha

fazladır.

Buna göre, K, L, M, N noktalarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesin

olarak doğrudur?

A) K ve M noktaları başlangıç meridyeninin doğusunda yer almaktadır.

B) M ve N noktaları ekvatora K ve L noktalarından daha yakındır.

C) L ve N noktaları aynı meridyen üzerindedir.

D) K ve L noktaları Kuzey Yarım Küre’de, M ve N noktaları Güney Yarım Küre’dedir.

E) M ve N noktalarında gündüz uzunlukları yıl boyunca K ve L noktalarından daha

kısadır.
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X noktası 20o Doğu meridyeni ile 40o Kuzey paraleli, Y noktası ise

10o Doğu meridyeni ile 30o Kuzey paraleli üzerindedir.

Bu koordinatlar göz önüne alındığında Y noktası, X noktasına

göre hangi yöndedir?

A) Güneybatı

B) Güneydoğu

C) Kuzeybatı

D) Kuzeydoğu

E) Doğu
2008 – ÖSS 

20o DM10o DM

30o KP

40o KP
X

Y 

0° Ekv.

0° Green.



I. Alan, Güney Yarım Küre’de ve Başlangıç Meridyeni’nin doğusunda yer almaktadır.

II. Alanın coğrafi koordinatları dikkate alındığında güney işareti yanlış yönü göstermektedir.

III. Güney işaretinin gösterdiği yön yanlışsa alanın coğrafi koordinatları da kesinlikle yanlıştır.

Buna göre, yukarıdaki bilgilerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III
2013-LYS3

Aşağıda, bir alanın coğrafi koordinatları ve bu alanla ilgili bazı 
bilgiler verilmiştir.

0° Ekv.

0° Green.



Dünya üzerindeki K, L ve M noktalarıyla ilgili olarak şu bilgiler verilmiştir.

• K’de yıl içerisindeki gece-gündüz süreleri arasındaki fark diğer noktalardan daha azdır.

• L, Başlangıç Meridyeni‘ne K’den daha yakındır.

• Şubat ayında yılın en sıcak günlerini yaşayan M noktasındaki gündüz süresi diğer

noktalardan daha uzundur.

Buna göre, K, L ve M noktalarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle

doğrudur?

A) M; kesinlikle K’nin kuzeyinde, L’nin güneyinde yer almaktadır.

B) M; K’nin güneyinde, L’nin kuzeyinde yer almaktadır.

C) K, L ve M noktalarının enlem dereceleri, Ekvator’dan Güney Kutup Dairesi’ne doğru

aynı meridyen üzerinde K<L<M olacak şekilde sıralanmıştır.

D) K, L ve M noktalarının boylam dereceleri, Başlangıç Meridyeninden 90 derece doğu

boylamına doğru aynı paralel üzerinde K>L>M olacak şekilde sıralanmıştır.

E) K, L ve M noktalarının boylam dereceleri, 90 derece batı boylamından Başlangıç

Meridyeni ’ne doğru aynı paralel üzerinde K<L<M olacak şekilde sıralanmıştır.
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Bu yerlerin Ekvator’a en uzak olandan en yakın olana doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) I – II – IV – III

B) I – III – II – IV

C) II – III – IV – I

D) III – IV – II – I

E) IV – III – II – I

Aşağıdaki şekillerde, farklı boylamlar arasında kalan yerlerin hepsinde K ve L noktaları arasındaki uzaklık 444 km’dir.
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MEB Coğrafya, 

MEB Sosyal Bilgiler ,  

Ders Kitabı

ÖSYM

KAYNAKLAR

Türkiye -Kuzey Irak Sınırı -Şırnak (Tanin -Tanin  Kıvrımlı Dağları)
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