MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIK ÖĞRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

COĞRAFYA
2

DERS KİTABI
YAZARLAR
Eşref YILMAZ
Hülya YAVUZ
Leman AVAN

ANKARA - 2021

1

Dil Uzmanı
Bülent Kenan ERKAN
Görsel Tasarım
Fatih SAĞLAM
Grafik Tasarım Uzmanı
Nuran AKGÜN

Copyright c MEB
Her hakkı saklıdır. MillÎ Eğitim Bakanlığına aittir. Tümü ya da bölümleri izin
alınmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.

2

İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif ERSOY

3

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza
ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli
hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve
hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine
düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini
düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt
edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her
köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak
üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl
ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda
mevcuttur.
Mustafa Kemal ATATÜRK
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1. ÜNİTE

BEŞERî SİSTEMLER
10

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ ?
• Beşerî sistemleri,
• Yerleşmelerin dağılışına etki eden faktörleri,
• Yerleşme dokularını ve tiplerini,
• Ülkemizde yerleşme çeşitlerini,
• Ülkemizdeki idari birimleri öğreneceğiz.

ANAHTAR KELİMELER
• Şehir
• Kırsal Alan
• Ökümen Saha

• Yerleşme
• Köy Altı Yerleşme
• Kasaba
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• Mesken
• Hinterland
• Köy

Hazırlık Çalışması

1. Beşerî sistemler deyince ne anlıyorsunuz?
2. Geçmişten günümüze gelinceye kadar yerleşmelerin kurulduğu yerlerdeki
ortak özellikler neler olabilir?

1.1 YERLEŞMELERİN GELİŞİMİ
İnsanoğlu var olduğu günden bugüne gelinceye kadar barınma, en temel ihtiyaçlar
arasında olmuştur. Önceleri avcılık toplayıcılık ile geçinen insanların ilk yerleşmeleri
de geçici olmuştur. Doğa koşullarının uygun olduğu alanları tercih etmişler. Özellikle
su kaynaklarının çevresi yerleşim yeri olarak seçilmiştir. Ağaç kovukları, kaya oyukları ve yer altı mağaralarını barınak olarak kullanmışlardır. Besin kaynakları azalınca
başka yerlere göç ederek yerleşme faaliyetini sürdürmüşlerdir. Daha sonra toprağı işlemeyi öğrenmiş tarım yapmaya başlamış ve yerleşik hayata geçmişlerdir. Çevredeki
çeşitli malzemeleri (ağaç, taş, toprak) kullanarak evlerini inşa etmişlerdir. Yerleşme
yerlerinin seçiminde iklim koşulları ve yüzey şekilleri en etkili faktörler olarak karşımıza çıkar. Sıcaklık değerlerinin çok yüksek ya da çok düşük olduğu sahalar yerleşme
açısından bakıldığında seyrek sahalar iken, ılıman sahalar yerleşmeye daha müsaittir.

Orta Asya Türk
Çin Uygarlığı
Uygarlığı
Anadolu
Hint Uygarlığı
Maya Uygarlığı

Mısır Uygarlığı

İnka Uygarlığı

Harita 1.1 İlk Yerleşim Yerleri
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Görsel 1.1 İnka Antik Kenti

Su kaynaklarına yakınlık, verimli topraklar, yerleşilecek alan seçiminde etkili olan
diğer bir faktördür. Orta Amerika, And Dağları, Nil Vadisi, Mezopotamya, Sarı Irmak
ve çevresi ile İndus Vadisi İlk Çağ yerleşmelerinin kurulduğu önemli merkezlerdir.
Yerleşik hayata geçtikten sonra nüfus miktarı hızla artmış ve konut ihtiyacı ortaya
çıkmıştır. Zamanla önce köyler sonra kasabalar ve daha sonra da şehirler kurulmuştur. Tarım ve hayvancılık ile elde ettikleri ürünleri kullanarak takas yolu ile ticarete de
adım atmışlardır. Ticaretin gelişmesi ticaret şehirlerini, denizciliğin gelişmesi ile liman
şehirlerini, inançlardaki farklılıklar ise dinî şehirleri ortaya çıkarmıştır.

1.1.1 Geçmişten Günümüze Yerleşmeler
Dönem adı

Taş Devri

Önemli yerleşim
merkezlerinin adı
Kabataş, Yontma Taş ve Cilalı Taş
Karain, Beldibi, BelDevri olarak üçe ayrılır. Bu dönemler- başı, Öküzini, Kumbude insanlar göçebe hâlinde yaşamışlar- cağı Mağaraları.
dır. Avcılık ve toplayıcılık temel geçim
kaynakları olmuştur. Barınakları kaya
oyukları ve mağaralar olmuştur. Çakmaktaşı ve obsidiyeni kullanarak kesici,
delici, kazıyıcı özelliği olan aletler yapmışlardır. Cilalı Taş Devri’nin sonuna
doğru tarım yapmayı öğrenmişler ve
göçebe hayatı yavaş yavaş terk etmişlerdir.

Yerleşme özellikleri
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Maden Devri

Bu dönemde altın, gümüş, bakır gibi
ekonomik değeri yüksek olan madenler bulunmuştur. Köylerin nüfusu artmış ve gelişerek kentlere dönmüştür.
Bu dönemdeki evlerin yapı malzemesi
çoğunlukla kerpiçtir. Böylece ilk şehir
devletleri kurulmaya başlanmış, şehir
devletlerinin birleşmesi ile büyük askerî
imparatorluklar ortaya çıkmış, ilk devletler kurulmaya başlanmıştır.

İlk Çağ
Yerleşmeleri

İlkçağ uygarlıklarına daha çok Asya
,Akdeniz Havzası ve Orta Doğu topraklarında rastlanır. Yerleşmeler daha çok
su kaynaklarının bulunduğu verimli tarım alanlarının çevresine kurulmuştur.
Özellikle site adı verilen şehir devletlerine rastlanır. Ur sitesi dünyada bilinen ilk
şehir sitesidir.

Orta Çağ
Yerleşmeleri

Mezopotamya Bölgesi, Mısır’da Nil Vadisi ve etrafı, Gediz ve
Büyük Menderes etrafı,
Doğu Anadolu, Çorum, Ege Havzası

Bu döneme hâkim olan uygarlık Roma
Uygarlığı’ dır. Deniz ve kara yollarının
gelişmesi bu çağdaki Roma İmparatorluğu sınırları içindeki şehir yerleşmelerinin de büyümesine neden olmuştur.
Hatta Roma artan nüfusu ile önemli bir
Roma, Atina, İsyönetim, ticaret, kültür ve iletişim mer- tanbul, Bağdat, Kyoto,
kezi hâline gelmiştir. Sanayi inkılâbının Şangay ve Pekin önemli
ardından Asya kıtasında da büyük şehir- merkezlerdir.
ler kurulmuştur.
Bu döneme damgasını vuran diğer
devletler Selçuklu ve Osmanlılardır.
1071 Malazgirt Savaşı’ ndan sonra Anadolu’ da Türk nüfusu artmıştır.
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Selçuklular zamanında yeni şehirler
kurulmamış daha çok eski yapılar onarılmıştır. Kırsal yerlerde evler kerpiçten
yapılırken kentlerde binalar daha çok
taştan yapılmıştır. Sadece evler değil
köprüler, kervansaraylar, medreseler şehirleri süsleyen önemli yapılar hâline
gelmiştir.

Yakın Çağ
Yerleşmeleri
(Modern)

Osmanlı ve Selçuklu
zamanında ise Konya,
Kayseri, İzmir, Samsun
ve Trabzon önemli yerleşim merkezi hâline
gelmiştir.

Yakın dönemimizde yerleşmeler artan nüfusla iyice büyüyerek bir sanayi,
ticaret ve hizmet merkezleri hâline gelmiştir. Evlerin yapımında beton kullanılırken çelik gövdeli binalara da rastlanır.
Tablo 1.1 Çağlara Göre Yerleşme Özellikleri

1.Uygulama
Aşağıda verilen görsellerdeki yapıların ait olduğu dönemleri yazınız.

Karain Mağarası
.........................................

Roma Antik Tiyatrosu
.........................................

Harran Harabeleri
.........................................

Tokyo (Japonya)
.........................................

Kayseri Hatuniye Camii
.........................................

Mısır Piramitleri
.........................................
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1.1.2 Yerleşmelerin Yer Seçiminde ve Gelişiminde Etkili Olan Faktörler
A. Doğal (Fizikî) Faktörler
Yerleşmelerin yer seçiminde etkili olan fizikî faktörleri altı başlık altında toplayabiliriz:
1. Yer Şekilleri: Yeryüzü şekilleri denildiğinde akla
ilk gelen dağların uzanış doğrultusu, eğim, bakı ve yükselti durumudur.
Dağların uzanış doğrultusunu ülkemizden yola çıkarak açıklayabiliriz. Yurdumuzda Karadeniz bölgesinde
dağlar, doğu-batı doğrultusunda kıyıya paralel uzanır. Bu durum kıyı ile iç kesimler
arasında ulaşımı zorlaştırdığı gibi kıyının nemli havasının iç kesimlere sokulmasını da
engeller. Bunun beşerî coğrafya açısından etkilerine baktığımızda nüfus, kıyıda yoğun
iken, kıyı gerisinde daha seyrektir. Arazideki eğimin artması ulaşımı, yerleşmeyi ve
tarımı kısıtlar. Düz alanlarda yerleşme dokusu toplu iken arazi eğiminin arttığı yamaçlarda yerleşmeler dağınıktır. Ülkemizde dağların güney yamaçlarının, kuzey yamaçlarından daha sıcak olması bu yamaçları yerleşmeye daha elverişli hale getirmiştir.
Yükseltinin iklim koşulları üzerine olan etkisine Dünya’ dan örnek verecek olursak;

Görsel 1.2 Yer Şekilleri

✓ Asya Kıtası’nda; Himalayalar, Hindukuş Dağları, Karanlık Dağları,
✓ Avrupa Kıtası’nda; Ural Dağları, Alp Dağları
✓ Kuzey Amerika Kıtası’nda; Kayalık Dağları,
✓ Güney Amerika’ da; And Dağları’nın yüksek kesimlerinde yerleşmeler azdır.
2. İklim Koşulları: Yağış ve sıcaklığın uygun olduğu yerler, hem sık nüfuslu hem de
yoğun yerleşim alanlarıdır. Orta Kuşak bu anlamda nüfusun ve yerleşmenin en yoğun
olduğu alanlardır. Tropikal alandaki iklime bakıldığında alçak yerlerde yerleşmelerin

Görsel 1.3 İklim Koşulları
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seyrek görülür çünkü hava sıcak ve nem oranı yüksektir. Bu durum doğal bitki örtüsünün gür ormanlar olarak ortaya çıkmasının başlıca nedenidir. Balta girmemiş bu
ormanlık sahalarda yerleşme yeri açmak tarımsal faaliyet yapmak çok güçtür. Onun
için insanlar daha yüksek yerleri yerleşme alanı olarak seçerler. Buna karşılık soğuk
kutup-sal iklimin etkili olduğu yerlerde (İskandinav Yarımadası, Grönland Adası,
İzlanda ve kalıcı karların bulunduğu dağların yüksek yerlerinde) yerleşmelerin
olmadığı ya da sayıca çok az olduğu görülür. Tıpkı bu alanlar gibi çöl sahaları da
yerleşmeye müsait olmayan kurak yerlerdir. Yağışın yetersiz olması etrafın
kumullarla çevrili bulunması tarımı ve hayvancılık faaliyetlerini imkânsız hâle getirir.
Ülkemizdeki iklim koşulları, yerleşmelerin sınırını ve dağılışını belirleyen en önemli
faktördür. Doğu Anadolu bölgesi gibi kış sıcaklıklarının düşük olduğu yerlerde ve dağların yüksek kesimlerinde yerleşme sayısı azdır. Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu’
da yazın kuraklığın hissedilir olması nedeniyle nüfus ve yerleşmelere su kenarlarında
rastlanır. Ege, Akdeniz, Marmara, Karadeniz sahil alanlarında yerleşme sayısı artar.
Taşeli Platosu, Menteşe Yöresi ve Hakkâri Yöresi yağış miktarının çok olduğu yerel
(mahallî) alanlardır ancak elverişsiz yer şekilleri bu alanlarda yerleşme ve nüfuslanmayı kısıtlamaktadır.
3. Su Kaynakları: Dünya’ da ve Türkiye’ de ilk yerleşim alanlarının kurulduğu yerler su kaynaklarının etrafıdır. Su canlılar için vazgeçilmez bir unsurdur. Su kaynaklarından; içmede, günlük temizliklerimizde, ulaşımda ve
enerji üretiminde faydalanırız. Bu nedenle geçmişten
günümüze gelinceye kadar su kaynaklarının etrafı yerleşmelerin sık ve yoğun olduğu alanlar olarak kalmıştır.
4. Toprak Yapısı: Yerleşim yeri olarak kullanılacak
arazinin sahip olduğu jeolojik özellikler arazideki maden
varlığı ile yakından ilişkilidir. Maden rezervinin çok olduğu bu sahalarda yerleşme dokusu sıklaşır. Yine toprak
yapısının verimli olması yerleşmeyi doğrudan etkileyen
bir başka doğal unsurdur. Örneğin; Çukurova’nın alüvyon tabanlı bir ova olması bu alanda endüstriyel tarımı
geliştirmiştir. Tarımın gelişmesi sanayi ve iş olanaklarını arttırmış ve bütün bunların sonucunda Çukurova sık
yerleşim alanı hâline gelmiştir. Tuz Gölü ve çevresinde
ise yağış azlığı topraktaki tuz oranını arttırmış gün geç-
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Görsel 1.4 Su Kaynakları

Görsel 1.5.Toprak Yapısı

tikçe çoraklaşan topraklarda tarım faaliyetleri kısıtlanmış ve nüfusun başka bölgelere
göç ederek yerleşme dokusunun seyrekleşmesine neden olmuştur.
5. Bataklık Alanlar: Bataklık, sazlık gibi sahalarda suların birikmesinden dolayı
toprağın içindeki oksijen azalır. Bataklık alanların kendine has bitki florası vardır.
Bu floranın artıkları tabanda birikerek organik maddeleri oluşturur. Böylece bataklık
alanlarda verimlik artar ancak bazı bataklıklar tuzlu ve alkali bir yapıya sahiptir. Bu tip
bataklık sahalarına tuzlu bataklıklar denir. Her ne şekilde olursa olsun bataklık alanlar yerleşmeye müsait olmayan sahalardır. Bu alanların üzerinde ekonomik faaliyetler
yapılamaz.
B. Beşerî Faktörler
İnsanın doğa üzerinde yaptığı her faaliyet beşerî faktörler arasında yer alır. Beşerî
faktörler ile fiziki faktörler arasındaki uyum, yerleşmelerin dağılışına, tipine ve dokusuna etki eder. Beşerî faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:
1.Tarımsal Faaliyetler: Tarımsal faaliyetler ve hayvancılığın nüfus ve yerleşmenin
dağılışına olan etkilerine baktığımızda bu faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı yerlerde
yerleşme dokusu ve nüfus sıktır. Özellikle sulak verimli arazilerin bulunduğu ovalarda
yerleşmeler yoğun olarak karşımıza çıkar. Dünya’ da Nil Vadisi, Mezopotamya Bölgesi, İndus ve Ganj Nehirleri' ni; Türkiye’ de ise Çukurova, Adapazarı Ovası ve Bakırçay
Ovasını örnek olarak verebiliriz.
2. Ulaşım, Sanayi ve Ticaret: Ulaşımın geliştiği yerlerde sanayi faaliyetleri de gelişme göstermektedir. Sanayinin gelişmesi ticareti, doğal olarak da nüfus ve yerleşmenin
yapısını değiştirmektedir. Dünyada ve ülkemizdeki birçok şehirde bu üç unsur yerleşme yapısının nasıl olacağı hakkında bilgi verir. İstanbul, İzmir, Mersin ve Bursa şehirleri hem ulaşım hem ticaret hem de sanayinin geliştiği şehirlerimizdendir.
3. Turizm: Turizm faaliyeti denilince akla ilk gelen yaz turizmidir. Güneşlenme süresinin ve sahil şeridinin uzun olduğu kıyılarda turizm sektörü gelişir. Dolayısıyla bu
alanlarda nüfus ve yerleşme dokusunun sık olduğu gözlenir. Akdeniz kıyıları, Maldiv
Adaları, Dubai sahillerini örnek olarak verebiliriz.
4. Enerji Kaynakları ve Madencilik: Madenlerin kullanım alanı yaygınlaştıkça
madenciliğe bağlı sektörel büyümeler de artmıştır. Maden yataklarının bulunduğu
yerleşmelerde tarımsal faaliyetler geri planda kalır. Özellikle kömür, petrol, demir gibi
ticari değeri yüksek olan madenlerin çıkarım alanlarında yerleşmeler sayıca fazladır.
Almanya’nın Ruhr Bölgesi ile ülkemizdeki Zonguldak ili örnek olarak verilebilir.
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2. Uygulama
Tabloda verilen yerlerin yerleşme açısından durumunu işaretleyerek
nedenini yazınız.
Yer adı

Sık

And Dağları
Grönland Adası
Maldivler
İstanbul
Mısır
Ruhr Bölgesi
İzlanda
Büyük Sahra
Londra
Bursa
İspanya
Yağmur Ormanları
Kongo Havzası
Sıdney (Avustralya)
Taşeli Platosu
Indus Vadisi
Nil Vadisi
Sarı Irmak
Gobi Çölü
Zonguldak
Alaska
Toros Dağları’nın
Güney yamaçları
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Seyrek

Nedeni

✓

Yükselti

1.2 YERLEŞME DOKULARI VE YERLEŞME TIPLERI
Yerleşme

Kırsal Yerleşme

Kentsel Yerleşme

Şekil 1.1 Yerleşme Şekilleri

Yerleşmelerin sınıflandırılmasında kullanılan temel ölçütler, yerleşme yerindeki
ekonomik faaliyetler ve yerleşmenin nüfus durumudur. Bu kriterlere göre
yerleşmeleri iki gruba ayılır:
a) Kırsal yerleşmeler
b) Kentsel yerleşmeler
1.2.1 Kırsal Yerleşmeler
Kır yerleşmeleri, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı yerlerdir.
Hatta bazı kır yerleşmelerinde tarım, bazılarında hayvancılık öne çıkmaktadır. Kır yerleşmeleri nüfus sayıları bakımından az olan yerlerdir. Kır yerleşmeleri kendi arasında
köy yerleşmeleri, köy altı yerleşmeleri ve kasabalar olarak sınıflandırılır. Bu yerleşmeler, nüfus yapılarına, kuruldukları yere, yerleşme planlarına ve ekonomik işlevlerine
göre de ayrıca sınıflandırılır.
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•
•

Sürekli
Geçici

Sürekliliğine Göre

Orman köyü
Ova köyü
Vadi köyü
Dağ eteği köyü
Deniz kıyısı köyü
Akarsu boyu köyü

•
•
•
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Köy altı Yerleşmeleri
Köy
Kasaba
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y

ük Nüf
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Kırsal Yerleşme

Yol boyu
Hat boyu
Işınsal
Dairesel
Küme

me re
leş
Yer na Gö
nı
Pla

•
•
•
•
•

Ekono
İşlevle mik
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•
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•
•

•
•
•
•
•
•

Tarım
Hayvancılık
Ormancılık
Dokumacılık
Balıkçılık
Madencilik

Dokusuna Göre

•
•
•

Dağınık
Toplu
Gevşek

Şekil 1.2 Kırsal Yerleşmelerin Sınıflandırılması

Yerleşme Tipleri
1. Nüfus Büyüklüğüne Göre Yerleşmeler
a. Kasabalar: Köy yerleşmeleri ile şehir yerleşmeleri arasında köprü yerleşmelerdir. Kasabalar fonksiyonel olarak şehirler kadar gelişmiş yerler değildir ancak köy yerleşmelerine göre daha gelişmiştir. Kasabaların bünyesinde belediye teşkilatı bulunur.
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Nüfus yapılarına göre sınıflandırma yapılırsa nüfusu 2000 -20000 arasında olan yerleşmelerdir. Ayrıca kasaba yerleşmeleri de tıpkı şehir yerleşmeleri gibi fonksiyonlarına
göre ayrılır. Örneğin; tarım kasabaları, ticaret kasabaları, hizmet kasabaları, endüstri
kasabaları gibi
b. Köyler: Köy, idari birimlerin en alt basamağıdır.
Coğrafi anlamda köy, sınırları belli olan ve bu sınırlar
içinde toplu ya da dağınık hâlde meskenlerden oluşan
tarımsal faaliyetlerin daha çok yapıldığı, seçimlerle iş başına gelen muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilen
idari ünitelerdir.
Ülkemizdeki köy yerleşmelerinin yapısı bölgeden bölgeye farklılık arz eder. Yer şekillerinin engebeli olduğu
Görsel 1.6.Karadeniz Dağ Köyü
dağlık alanlarda meskenler birbirinden uzaktır. Bu durumda birkaç mahalle bir araya gelerek köyleri oluşturur ancak genel olarak ülkemizde köyler akarsu boylarında dağ ile ovanın birleştiği etek kısımlarında, sulak ovaların
etrafında toplanmıştır. Köylerin yerleşme dokuları ile köylerde yapılan ekonomik faaliyetler arasında sıkı bir bağ vardır. Ekonomisi tarıma dayalı olan köylerde toplu yerleşme dokusu görülürken hayvancılığın baskın olduğu köylerde ise dağınık bir doku
vardır. Örneğin; Karadeniz bölgesi ile Akdeniz bölgesi karşılaştırıldığında, Karadeniz
bölgesinde arazinin engebeli olması, bitki örtüsünün gür ormanlardan oluşması, tarım
olanaklarının kısıtlanmasına ve köylerin dağınık hâlde kurulmasına sebep olmuştur.
Toroslar’ da ise köy yerleşmeleri kıyıdan uzak dağ eteklerinde ve karstik düzlüklerde
(polye, uvala gibi) toplu olarak kurulmuştur.
Köy yerleşmelerinin toplu ya da dağınık olmasında etkili olan faktörler şunlardır:
✓ Yer şekilleri
✓Su kaynakları
✓ Tarım alanları
✓ Tarımın yapılış şekli
Genel olarak köy yerleşmelerine bakıldığında bazı ortak yanların olduğu da gözlemlenir. Köyün merası, köyün camisi ya da köy evi denilen mekânlar, köyün koruluk
ya da orman alanları ortak sahalardır.
c. Köy Altı Yerleşmeler: Köyden daha küçük olan tek ev ve eklentileri şeklinde
olabileceği gibi birden fazla evin ve eklentinin bulunduğu yerleşmelerdir. Köy altı yer-
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leşmelerde toplam nüfus, köy nüfusunun altındadır.
Köy Altı Yerleşmelerinin ortaya çıkma nedenleri:
✓ Ekonomik sebepler
✓ Aileler arası sorunlar
✓ Tarım alanlarının yetersiz ve parçalı olması.
Köy altı yerleşmelerin ortak özellikleri:

Görsel 1.7.Oba Yerleşmesi

✓ Geçici veya devamlı yerleşmelerdir.
✓ Özel mülkiyettir.
✓ Tarım ve hayvancılıkla geçinirler.
✓ İleri zamanda köy ve şehir yerleşmeleri hâlini alırlar.

✓Yapılan ekonomik faaliyet türüne göre veya bulunduğu bölgelere göre isim alırlar.
Köyden küçük olan bu yerleşmeler geçici ya da sürekli olma durumlarına göre sınıflandırılır. Yayla, kom, ağıl, dam, dalyan yerleşmeleri geçici olan belli mevsimlerde nüfusun barındığı yerleşmelerdir. Çiftlik, mahalle, mezra ve divan ise sürekli yerleşmeler
arasındadır ancak geçici yerleşmeler zamanla sürekli yerleşmeler hâline gelebilir.
2. Yerleşme Planlarına Göre Yerleşmeler
Yerleşme tiplerinin ortaya çıkmasında doğal faktörler etkilidir. Doğal faktörler
özellikle kırsal yerlerdeki yerleşme planını etkiler. Buna göre düşünüldüğünde yerleşme merkezi dediğimiz yerleşme çekirdeği bir yolun etrafında ise buna yol boyu yerleşme; demir yolu, su kanalı ya da akarsu vadisi boyunca uzanıyorsa hat boyu yerleşme;
genellikle yolların çevresinde uzanan bir özellik gösteriyorsa ışınsal yerleşme; arazide
engebenin az olduğu düz sahalardaki yerleşmelere dairesel yerleşme denir. Yerleşme
çekirdeklerinin plansız birbirine yakın olarak konumlandığı yerleşmelere ise küme
planlı yerleşme adı verilir.

Yol boyu
yerleşme

Hat boyu
yerleşme

Işınsal planlı
yerleşme

Dairesel planlı
yerleşme

Şekil 1.3 Planına Göre Yerleşme Tipleri
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Küme planlı
yerleşme

3. Dokularına Göre Yerleşmeler
a. Toplu Yerleşmeler: Evlerin birbirine yakın olarak
kurulduğu yerleşmelere toplu yerleşme denir. Toplu
yerleşmelerin ortaya çıkmasında su kaynaklarına yakın
olma isteği başlıca nedenler arasındadır. Bunun dışında
toprakların sınırlı olduğu yerlerde insanlar tarım arazisi
üzerine değil, yakınındaki dağ yamaçlarına toplanırlar.
Görsel 1.8 Toplu Yerleşim
Önemli ulaşım yollarının etrafında toplu yerleşme modeline rastlanır. Türkiye’ de toplu yerleşmeler çoğunlukla su kaynaklarına yakın yerlerde bulunurken transit yolların etrafında da toplu yerleşmelere rastlanır. Örneğin
İstanbul-Adapazarı arasındaki yerleşmeler ulaşım güzergâhlarına yakın yerlerde kurulmuştur. İç Anadolu bölgesi gibi yarı kurak sahalarda ise köyleri dağ yamacındaki
pınarların etrafında ya da akarsu boylarında görmekteyiz.
b. Dağınık Yerleşmeler: Tek ev ve eklentilerden ibaret olan bu tip yerleşmeler,
tarımsal toprakların sınırlı olduğu dağlık araziler ve eğimin fazla olduğu alanlarda
yaygınlık gösterir. Ülkemizde Doğu Karadeniz bölümünde evler bazen tek bazen de
yamaca serpilmiş hâlde dağınık olarak bulunur. Bu bölümdeki dağınık yerleşmenin
sebebi arazi koşullarının dağlık olmasıdır. Dağınık yerleşme tipine dünyadan örnek
verecek olursak ABD’de Hamlet adı verilen çiftlik yerleşmeleridir. Bu yerleşmeler beş
altı evden oluşur.

Görsel 1.9.Dağınık Yerleşim
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4. Kuruldukları Yere Göre Yerleşmeler
Kırsal yerleşmeler kuruldukları yerlere göre de isim
alırlar. Fiziki koşulların farklılığı bu yerleşmelerin ortaya
çıkmasında en önemli faktördür. Akarsu kenarlarında,
dağ eteğinde, vadi tabanlarında, ormana yakın yerlerde,
deniz ve göl kenarları ile taban suyu olan ovalarda kırsal
yerleşmeler görülür.
5. Ekonomik Yapılarına Göre Yerleşmeler
Görsel 1.10 .Dağ Eteği Yerleşim
Kırsal yerleşmelerde hâkim ekonomik faaliyetin türüne göre yapılan sınıflandırmadır. Kırsal yerleşmeler tarım, hayvancılık, turizm, madencilik, balıkçılık, ormancılık gibi faaliyetlere göre ayrılır. Örneğin, Ankara ilinin
Pursaklar ilçesine bağlı olan Yeşilova (Sirkeli) köyü tarım ve hayvancılığın yapıldığı
aynı zamanda mesire yeri olarak da öne çıkan kırsal yerleşmedir.

1.2.2 Kentsel Yerleşmeler
Kentler üzerinde yaşayan insanların temel ihtiyaçlarını karşılayan başka yerlere
fazlaca ihtiyaç duymayan, fonksiyonel özelliği olan, nüfusu 50.000’in üzerindeki yerleşmelerdir. Bütün şehir yerleşmelerinde belediye örgütleri bulunur. Ayrıca itfaiye, temizlik ve zabıta teşkilatı da yer almaktadır. Şehirlerde trafiği düzenleyen işaret ve lambalar düzenli bir şekilde yerleştirilir. Alt yapı hizmetlerinde aksamalar olsa bile köy ve
kasabalara göre daha düzenlidir. Bununla beraber şehirler hizmet sektörünün geliştiği
çeşitlendiği mekânlardır. Şehirlerde esnaf ve zanaatkarın çok olması iş yeri sayısının
fazla olmasından kaynaklandığı görülür. Bu aynı zamanda şehirlerdeki ekonomik hayatı canlandırır. Bütün bu sayılanların bir arada bulunduğu yerleşmelere kent ya da
şehir diyebiliriz.

ŞEHIR YERLEŞMESI

Şehirlerde sınıflandırma iki kritere göre yapılır:

Nüfus Miktarına Göre

İşlevlerine Göre

küçük şehir, orta büyüklükte şehir,
büyük şehir, metropolitan şehir
turizm şehri, kültürel şehir, sanayi şehri,
maden şehri, idari şehir, dinî şehir

Şekil 1.4 Şehir yerleşmeleri sınıflandırması
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1. Nüfus Yapılarına Göre Şehirler
a. Küçük Şehirler: Nüfusu 30.000 ile 100.000 arasında olan yerler
Örneğin;Ardahan (98.335), Bayburt (90.154)
b. Orta büyüklükteki Şehirler: Nüfusu 100.000 ile 200.000 arasında olan yerler
Örneğin; Çankırı (183.880), Gümüşhane (172.034)
c. Büyük Şehirler: Nüfusu 200.000 ile 1.000.000 arasında olan yerler
Örneğin;Kırıkkale (356.050), Çanakkale (519.793)
d. Metropolitan Şehirler: Nüfusu 1.000.000 dan fazla olan yerler
Örneğin; İstanbul (14.804.116), İzmir (4.223.541), Ankara (5.346.518)
2. Fonksiyonlarına (İşlevlerine) Göre Şehirler
Şehirler fonksiyonlarına göre ayırılırken idari, askerî, maden, ticari, kültürel, liman,
tarım şehirleri gibi özelliklerine uygun olarak sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırmada
esas olan, o şehrin ağır basan özelliğidir. Tarımın yaygın olarak yapıldığı şehirlere tarım şehri denilirken madenciliğin öne çıktığı şehirlere de maden şehri denir. Bazı şehirlerde ise birden fazla özellik öne çıkabilir. Örneğin, İstanbul hem ticaret hem sanayi
hem de turistik değerleri olan bir şehirdir.
a. İdari Şehirler: Şehrin gelişiminde yönetim merkezi
olması etkilidir. Türkiye için Ankara, ABD için Washington, Hindistan için Yeni Delhi’yi örnek verebiliriz. Bu
şehirlerin büyüyüp gelişmesi başkent olmasından kaynaklıdır. Resmî kurum ve kuruluşların merkezleri, bakanlıklar, elçilikler bu şehirlerde bulunur.
Görsel 1.12 Ankara

b. Kültürel Şehirler: Bilim-sanat etkinliklerinin canlı
olduğu, üniversitelerin bulunduğu, kongre ve festivallerin düzenlendiği ve tarihî zenginliklere sahip şehirlerdir.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya bu tip şehirlere
örnek verilebilir.

Görsel 1.13 İstanbul
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c. Askerî Şehirler: Şehrin gelişmesinde askerî birliklerin etkili olduğu yerlerdir. Askerî okullar, garnizonlar,
kışlaların varlığı şehrin öne çıkan özelliğidir. Malatya,
Çorlu, Erzincan, Eskişehir bu tip şehirler arasındadır.

Görsel 1.14 Eskişehir Havacılık Üssü

d. Maden Şehirleri: Önemli maden yataklarının bulunduğu ve çıkarıldığı yerleşim yerleridir. Zonguldak,
Afyon, Manisa (Soma) buna örnek olarak verilebilir.

Görsel 1.15 Zonguldak maden ocağı

e. Sanayi Şehirleri: Sanayi tesislerinin çok olduğu şehirlerdir. Bu tip kentlerde sanayiye paralel olarak ulaşım,
ticaret, eğitim gibi diğer sektörlerde gelişmiştir. Kocaeli,
Gaziantep, İstanbul, Adana bu tip şehirlere örnek olarak
verilebilir.
f. Turizm şehirleri: Yaz turizmi, kış turizmi, dağ turizmi, botanik turizm, doğal güzellikler turizmi gibi faaliyetlerin öne çıktığı şehirlerdir. Antalya, Bolu, Rize,Bodrum, Nevşehir turizm şehirlerine örnek teşkil eder.

Görsel 1.16 Kocaeli Sanayi Bölgesi

Görsel 1.17 Bodrum

27

g. Liman Şehirleri: Kıyı ile ard bölgesi arasındaki
ulaşımın geliştiği şehirlerdir. Avrupadaki Rotterdam limanı, ülkemizde ise İstanbul, Mersin, İzmir Limanlarını
örnek olarak verebiliriz.

Görsel 1.18 Mersin Limanı

h. Tarım ve Hayvancılık Şehirleri: Verimli ovaların
olduğu sulak alanlarda endüstriyel tarım öne çıkar. Bu
tip yerleşim yerlerine ise tarımsal fonksiyonu olan şehirler denir. Adana, Sakarya, Samsun (Bafra ve Çarşamba)
örnek olarak verilebilir. Kars, Erzurum, Artvin gibi şehirlerde ise tarım kısıtlı olduğu için hayvancılık fonksiyonu baskındır.

Görsel 1.19 Kars
Bilgi Kutusu

Bir yerleşim merkezinin özellikle liman şehirlerinde toplanan malların
dağıtıldığı doğal çevre koşullarına art bölge ya da hinterlant denir. Hinterlandın geniş ya da dar olması fiziki yapı ile alakalıdır. Limanın bulunduğu
alan ile sanayi tesisleri, yer altı kaynakları ve tarım alanlarının bulunduğu
alan arasındaki genişlik ne kadar fazla ise art bölge o kadar geniş demektir. Dağların kıyıya paralel uzanması yer şekillerinin sarp ve geçişlerin zor
sağlanması liman ile art bölge arasındaki alanın daralmasına ve limanın iç
bölgelerle olan bağlantısının kopmasına neden olur. Ülkemizden örnek verecek olursak İzmir Limanı’nın art bölgesi Trabzon Limanı’ndan daha geniş
olması İzmir Limanı’na bir ihracat limanı olma özelliğini kazandırmıştır.
İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, İskenderun gibi limanların art bölgeleri
geniştir. Sinop Limanı, Trabzon Limanı gibi art bölgesi dar olan limanlar
maalesef az gelişmiş limanlarımızdır.
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ŞEHRIN ADI TARIM SANAYI MADEN ASKERÎ LIMAN TICARET TURIZM İDARI
ANKARA
✓
KONYA
ADANA
TOKYO
ERZURUM
MALATYA
GAZIANTEP
SOMA
ÜRGÜP
MERSIN
İZMIR
İSTANBUL
MADRID
MARSILYA
PARIS
ADANA
KAYSERI

A. Aşağıda verilen tabloda şehirlerin sahip olduğu fonksiyonları örnekteki
gibi işaretleyiniz.

3. Uygulama

4. Uygulama
Aşağıdaki haritada rakamlarla gösterilen alanlarda yerleşmelerin az ya da
çok olmasını nedenleri ile yazınız.
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3
4

10
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7
9
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1 ..................................................................................................................
2 ...................................................................................................................
3 ...................................................................................................................
4 ...................................................................................................................
5 ...................................................................................................................
6 ...................................................................................................................
7 ...................................................................................................................
8 ...................................................................................................................
9 ...................................................................................................................
10 .................................................................................................................
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6

Okuma Parçası
CİTTASLOW FELSEFESİ
Global dünyada şehirler insanların hızlı yaşadığı ve hızlı tükettiği alanlar haline gelmiştir. Zamanla artan nüfus kentlerde bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Çevre
kirliliği, trafik sorunu ve en önemlisi güvenlik en önemli problemler olarak karşımızda durmaktadır. Hızlı artan nüfus zamanla insan ilişkilerinde sıcaklığın yitirilmesine
ve sosyal ortamların giderek az olmasına yol açmıştır. Kentler insanların birbirleri ile
tüketim yarışına girdikleri mekanlar hâline gelmiş ve yaşam kalitesinde giderek bozulmaya yol açmıştır.
Hayatın daha hızlı bir şekilde akması günlük aktivitelerde de hızlı olmayı gerektirmiştir. Daha hızlı yemek yemek, daha hızlı alışveriş yapmak, gidecekleri yere daha hızlı
varmak için belli bir tempo içinde koşturup durmaktadırlar. Bu hayat tarzı AVM’ leri,
çocuklarımızın oyun oynayacağı alanlar yerine otoparkları, daha çok park ve yeşil alan
yerine geniş otoyolları hayatımıza sokmuştur. Çevre sorunlarının baş göstermesi sağlıksız bir ortamda çocuklarımızın büyümesine neden olmuştur. Adına modern yaşam
denilen bu hayat tarzı insanları zamanla mutsuz etmiş ve kalabalıkların içinde yalnız
kalan bireyler hâline getirmiştir. Popüler kültürün de desteklediği bu hayat tarzı insanları eğlenmek için zamanı olmayan, işinden başka bir şey düşünmeyen komşusuna ve
sevdiklerine zaman ayıramayan bireyler hâline getirmiştir.
Bu yaşam tarzı modern insanda depresyon, kalp hastalıkları ve kanser gibi birçok
hastalığa neden olmasının yanı sıra; şehir hayatını da giderek çekilmez hâle getirmiştir. Kentlerdeki bu sıkıcı hava insanların streslerini atmaya yetmemektedir. Bu kendi
kendine yetmeyen kentler de, sadece yakın çevresindeki değil, dünyanın birçok köşesindeki kaynakları, üstelik binlerce kilometre uzaklıktan getirterek yok ederken, aynı
zamanda hem doğayı hem insanları tüketmektedir. İşte tam bu noktada Cittaslow hareketi ve felsefesi yaşamın, yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşanmasını savunmaktadır. Cittaslow hareketi özünde, insanların birbirleriyle sağlıklı iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendi kendine yetebilen, el sanatlarına, doğasına, gelenek
ve göreneklerine sahip çıkan aynı zamanda alt yapı sorunları olmayan, sürdürülebilir
enerji kaynakları kullanan, teknolojinin sağladığı kolaylıklarından yararlanan kentlerin bir alternatif olacağı düşüncesiyle yola çıkmıştır.
Bu kitap için hazırlanmıştır.
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TÜRKİYE’NİN SAKİN ŞEHRİNDEN TARAKLI (Adapazarı)
Sakarya il merkezine olan uzaklığı yaklaşık
65 km olan Taraklı, çevresi dağlarla çevrili bir
vadi üzerine kurulmuş olan eski bir yerleşim
yeri. Taraklının kuruluşu Osmanlı dönemine
rastlar. Osmanlı dönemine ait evler, çeşmeler,
hamamlar sivil mimari örnekleri ile dolu olan
bir şehirdir. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde
Taraklı için, “kalesi viran bir biçimde olup; bağGörsel 1.20 Taraklı (Sakarya)
lı bahçeli, akarsulu, bir dere içinde 500 kadar
hanlı, evli, tahta ve kiremit örtülü şirin bir kasabadır” diye bahseder. Şimşir ağacından
yapılan kaşıklar ve tarakları ile ünlü olan ilçenin adı buradan gelmektedir. Önceleri Yenice Taraklı iken zamanla sadece Taraklı olarak kullanılmıştır. Ormanlarla kaplı olan
bu ilçede çam ağaçları, köknarlar, şimşirler bulunmaktadır. Sadece bu kadar değil, Taraklı; yaylalar, mağaralar ve doğal su kaynakları açısından da ayrı bir zenginliğe sahiptir. Şehrin yolları Arnavut kaldırımları ile döşenmiş olup merkezdeki çınar ağacının
yaşı tahminen 700 yıl olduğu sanılmaktadır.
İnternet Haberi

1.2.3 Mesken Tiplerini Etkileyen Faktörler
A) Beşerî Faktörler
Mesken tipleri yapılacak olan ekonomik faaliyete göre şekil alır. Örneğin hayvancılıkla uğraşan aileler hayvan barınaklarını evlerine eklenti biçiminde yaparlar. Ülkemizde Karadeniz bölgesinde hayvanlar evlerin alt katında iskân ederler. Diğer bölgelerimizde genel olarak ahırlar evin biraz uzağına kurulur. Tarımın öncelikli faaliyet
olarak yapıldığı yerlerde, evlerin yakınında ambarlar vardır. Kentler de ise ekonomik
güç, evlerin yapı malzemesini çeşitlendirmiştir. Beton gövdeli evleri, kentin her noktasında görmek mümkündür.
B)Fiziki Faktörler
Meskenlerin yapımında kullanılan malzeme bölgede görülen iklim ile doğru orantılıdır. Meskenler bir yerleşme yerini ekonomik ve sosyal yönden en iyi tanıtan aynalardır. Özellikle kırsal yerdeki evler coğrafi çevre koşullarını yansıtırlar. Ülkemizde ve
dünyada meskenlerin yapı malzemesi olarak ahşap, taş, toprak ve beton kullanılmaktadır.
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1.2.4 Mesken Tipleri
A. Ahşap Meskenler: Nemli iklim alanlarında görülen doğal bitki örtüsü ormanlardır. Orman örtüsünün
yaygın olması kırsal yerlerde ev yapımında ahşap malzemenin kullanılmasına neden olmuştur. Dünyada bu
yapılar en çok Ekvatoral iklim sahasında, muson iklim
alanlarında ve ılıman okyanussal iklim sahasında görülür. Ülkemizde ise bu tip evlere Karadeniz bölgesinde
sık rastlanmaktadır. Ahşap meskenlerde ateş tuğlası ve
kerpiç bir arada kullanılabilir. Safranbolu’daki evler buna
güzel bir örnek olur. Böyle evlere hımış denir.

Görsel 1.21 Ahşap Yapı

B. Toprak Meskenler: Kurak ve yarı kurak iklim
alanlarında görülen yapılardır. Toprak saman ve bazı
bölgelerde alçı ile karılan bir harç hazırlanarak kare şeklinde kesilir. Kesilen bloklarla örülen duvarlar çamurla
sıvanarak kerpiç denilen toprak evler yapılır. Dünya’ da
en çok Kuzey Afrika'da, Arap Yarımadası'da, Asya ve
Orta Doğuda da görülmektedir. Ülkemizde ise Karasal
iklimin etki sahasında yaygın olarak bulunur.
İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde sık
olarak inşa edilmiştir. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki
kerpiç evlerin çatı kısmı huni şeklinde kubbelidir. Buna
tonoz çatı denir. Böyle yapılmalarının nedeni evlerin
içini serin tutmaktır. İç Anadolu bölgesinde ise toprak
evlerin çatıları genelde düzdür.
C. Taş Evler: Bu tip evler etrafta taş malzemenin çok
olduğu Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerimizde görülür. Taş diğer mesken malzemelerine göre daha
uzun ömürlüdür. Taş malzeme olarak kalker ya da volkanik kayaçlar kullanılır. Evlerin yapılış biçimi bölgeden
bölgeye farklılık gösterir. Örneğin Doğu Anadolu bölgesinde evlerin pencereleri küçük ve evin çevresi avlu duvarları ile çevrilir. Ege ve Akdeniz bölgesinde ise evlerin
pencereleri büyük, çatıları düzdür. Bir başka dikkat çe-
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Görsel 1.22 Kerpiç yapı

Görsel 1.23 Taş mesken

kici nokta ise Doğu Anadolu bölgesinde evler eğim kırıklığına yapılmıştır. Bu alanlarda çığ tehlikesine rağmen
köylerin bulunmasının nedeni ev yapımında kullanılan
taş malzemenin eğim kırıklığında bulunmasıdır.
D. Betonarme Evler: Çimento, kum ve demir kullanılarak yapılan bu evler günümüzde daha çok nüfusun
yoğun olduğu şehirlerde kullanılır. Çok katlı yapılarda
ve apartmanlarda karşımıza daha çok çıkar. Ekonomik

Görsel 1.24 Beton Yapı

imkânların iyileşmesi inşaat sektöründeki yenilikler, betonarme evlerin yaygınlaşmasını sağlamıştır.

1.3 TÜRKIYE’ DE YERLEŞME
1.3.1 Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler

Ülkemizde Yerleşmeyi
Etkileyen Faktörler

Ülkemizde yerleşmenin dağılışına etki eden iki temel faktör vardır. Bunlar doğal
faktörler ve beşerî faktörler olmak üzere ikiye ayrılır:

Doğal Faktörler

Beşerî Faktörler

iklim, yeryüzü şekilleri, toprak türü,
su kaynakları, bitki örtüsü, jeolojik yapı(kayaçlar)
tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm, madencilik
Şekil 1.5 Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler

Görsel 1.25 Orman İçi Köyü
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A. Doğal Faktörler: Doğal faktörler denilince aklımıza iklim şartları, yeryüzü şekilleri, su durumu, toprak özellikleri ve bitki örtüsü gelmektedir. Ülkemizdeki
yerleşmelerin genel olarak dağılışına bakıldığında iklim
unsurlarından sıcaklık ve yağış koşulları yerleşmelerin
dağılışına doğrudan bir etkiye sahip olduğu görülür. Sıcaklık değerlerinin aşırı yükseldiği, kurak sahalar ile yine
sıcaklıkların aşırı düştüğü uzun süren don olaylarının
Görsel 1.26 Vadi Boyu Köyü
görüldüğü yerlerde yerleşme sayısı azdır. Buna karşılık
ılıman iklimin olduğu sahil bölgelerinde nüfusun sıklaştığı görülmektedir.
Doğal koşullar içinde bulunan su kaynaklarının varlığı da yerleşmelerin dağılışına
etki eden ikinci bir doğal faktördür. İç bölgelerimizde hâkim olan karasal iklim koşulları yerleşmelerin bir akarsu boyuna ya da dağ eteğindeki pınarların etrafına toplanmasına neden olmuştur. Su kaynaklarına olan bağımlılık özellikle kurak alanlarda
yerleşme yeri seçiminde öne çıkan doğal bir faktördür. Her mevsim düzenli yağış alan
Kardeniz bölgesinde yerleşmelerin dağınık ve seyrek olmasının nedeni su kaynaklarının azlığı ya da çokluğu değil, yer şekillerinin engebeli olmasıdır.
Buradan yola çıkarak ülkemizde yerleşmelerin dağılışına etki eden diğer bir doğal
faktör de yer şekillerinin durumu yani yükseltidir. Arazi eğiminin az olduğu düz ovalık sahalar ile plato alanlarında yerleşmeler yoğun iken yükseltinin arttığı eğimin çoğaldığı dağların geçit vermediği yerlerde yerleşme yapısı seyrekleşir. Örneğin, Akdeniz
ve Karadeniz bölgelerinde dağlar denize paralel uzanır ve kıyı ile iç kesimler arasındaki bağlantı zor koşularda sağlanır. Onun için bu bölgelerimizde sahillerde nüfus ve
yerleşme yoğun iken iç kesimlerde seyrekleşmeler görülür.
Yükseltinin az olduğu Ergene Ovası, Konya Ovası, Bursa Ovası, Adapazarı Ovası
gibi ovalık alanlarda ulaşımın kolay sağlanması, su kaynaklarının varlığı ve verimli
olmaları bu alanlarda yerleşmelerin yoğun olmasını sağlar.

Görsel 1.27 Ova
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Pasinler Ovası, Erzurum Ovası, Muş Ovası deniz seviyesinden yüksektir. Uzun süren kışlar bu ovalar üzerinde tarımı, ulaşımı olumsuz etkiler. Doğal olarak bu durum
yerleşme sayısını azaltır.
Ülkemiz Kuzey Yarım Kürede yer alan bir orta kuşak ülkesidir. Dolayısıyla dağların
güney etekleri kuzey yamaçlarından daha sıcak ve güneşlenme süresi daha uzundur.
Bu durum güney yamaçlarda yerleşmelerin sık kuzey yamaçlarda yerleşmelerin az olması sonucunu ortaya çıkarır.
Genç volkanik sahalardaki kumlu yapı, tarım alanlarında verimliliği artıran diğer bir faktördür. Eğer sulu
tarım da varsa bu alanlarda yerleşme sayısı artar. Aynı
zamanda volkanik sahalardaki tüflü kayaçlar kolay oyulabildiği için mesken yapımına da uygundur. Örnek olarak ülkemizdeki Kapadokya bölgesini gösterebiliriz.

Görsel 1.28 Kapadokya

Kalkerli arazilerde ise durum biraz farklıdır. Yüzeyde
toprak oluşumu uzun zaman alır ve kalker, suda eriyebilen bir kayaç olduğu için yer üstü sularını yer altındaki
akiferlerde depolar ancak yer altındaki su, erimenin de
etkisiyle çok derinlere kadar inebilir. Taşeli Platosu’ nu
örnek verecek olursak bu tip sahalarda yerleşmelerin az
olduğunu söyleyebiliriz.
Çukurova, Bafra Ovası, Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Bakırçay gibi akarsu milleri ile oluşan
alüvyal tabanlı ovalarda yerleşme yoğun, nüfus ise sıktır.
Son olarak bitki örtüsünün sık ve yoğun olduğu sahalarda ulaşım, tarım ve yerleşme zorlaşır. Karadeniz bölgesi
bu duruma destekleyen yurdumuzdaki en tipik örnektir.

Görsel 1.29 Bursa Ovası

B. Beşerî Faktörler: İnsanların nüfus ve yerleşme
üzerindeki etkileridir. Tarımsal etkinlikler, sanayi, ulaşım, turizm vs. yerleşmelerin yoğunluğunu belirler. Ülkemizde tarım ve hayvancılık verimli tarım arazilerinde ve otlakların bol olduğu yerlerde öne çıkar. Özellikle
küçük ve orta büyüklükteki nüfusa sahip şehirlerde bu
özellik daha çok kendini hissettirir. Örnek olarak Rize,
Nevşehir, Aydın, Denizli, Adana, Hatay’ı da verebiliriz.
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Hayvancılık faaliyeti ile nüfusun yoğun, yerleşmenin
sık olduğu alanlara örnek olarak da Doğu Anadolu bölgesindeki Erzurum, Kars çevresi verilebilir. Ülkemizde
ulaşımın kolay sağlandığı alanlarda sanayi faaliyetleri
de bir artış gösterir. Sanayinin gelişmesi iş olanaklarını
artırır ve nüfusun bu merkezlere akmasını sağlar. İzmit,
İskenderun, Karabük’ü bu duruma örnek olarak verebiliriz.

Görsel 1.30 Hatay
Fosil yakıtların çıkarıldığı sahalarda yine yerleşmelerin yoğunlaştığı nüfusun kalabalık olduğu yerlerdir. Bu duruma Zonguldak, Batman,
Sivas, Murgul örnek olarak verilebilir. Son olarak güneşlenme süresinin uzun olduğu,
deniz suyunun sıcak olduğu plajlara sahip sahil yerlerinde turizm faaliyetine bağlı olarak yerleşme dokusu sıklaşır.

1.3.2 Türkiye’ deki İlk Yerleşmeler
Coğrafi keşiflerle beraber yeni yerlerin bulunması, yerleşmelerin sınırlarını genişletmiştir. Fabrikaların sayısının artması sanayi şehirlerinin ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Günümüzde şehirler artık nüfusun kalabalık olduğu, hizmet sektörünün
geliştiği buna karşılık çevre kirliliğinin yaşandığı yerler hâline gelmiştir. Ülkemizde
pek çok eski yerleşim (sit ) alanları bulunur. Bunlardan bazıları hakkında kısa bilgi
verelim:
A. Çatalhöyük
Çatalhöyük yerleşim alanı Konya’nın Çumra ilçesinde bulunup ilçenin 10 km doğusunda yer alır. Neolitik (3.zaman) dönemde kurulmuş olan bu höyük alanında, iki
tane tepe bulunur. Doğuda bulunan tepedeki yerleşmeler MÖ 7.400 ve 6.200 yılları
arasına rastlar. Doğu tepesi on sekiz yerleşim katmanından oluşmaktadır. Söz
konusu katmanlarda, sosyal örgütlenmeyi ve yerleşik hayata geçişi simgeleyen duvar
resimleri, rölyefler, heykeller ve diğer sanatsal öğeler yer
almaktadır. Batı tepesinde ise MÖ 6.200 ve 5.200 yılları arasında Kalkolitik Dönem’ e (4. zaman) ait kültürel
özellikler görülmektedir. Yerleşim yerindeki binalarda
malzeme olarak kerpiç, ağaç ve kamış kullanılmıştır.
Çatalhöyük sit alanında Paleozoik (1. zaman) Dönem’ e
ait duvar resimlerine rastlanmıştır. Bu resimlerde av hayatı, kuş motifleri ile geometrik bazı figürlere rastlanır.
Bazı duvarlardaki resimlerde başsız insanların akbabaGörsel 1.31 Çatalhöyük
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lar tarafından parçalandığı görülmektedir. Bu durum dönem insanlarının ölü gömme
âdetleri ile yakından ilgilidir. Çatalhöyük kazısında ele geçen heykelcikler bize ana
tanrıça kültürünün (tapınma) başlangıcı ve zamanın inançları hakkında özgün bilgiler vermektedir. Pişmiş toprak ve taştan yapılmış bu heykelcikler 5 ila 15 cm arasında
değişen büyüklüktedir. Bu heykelcikler bolluk ve bereketi temsil ederler. Çatalhöyük’te
ele geçen alet ve malzemelerin hemen hepsi taş, pişmiş toprak, baltalar, sığ tabaklar,
yüksek kabartma bereket tanrıçası motifleri ile süs eşyası olarak kullanılan bilezik ve
kolyelerdir. Ayrıca kemikten yapılmış kesici ve delici aletler ile obsidyenden yapılmış
mızrak ve ok uçları Çatalhöyük’te bulunan en önemli malzemelerdir.
B. Göbeklitepe
Şanlıurfa ilinin 15 km güneydoğusunda yer alan Göbeklitepe Neolitik Dönem’ e (3.zaman) ait en eski ibadethane olarak kabul edilir. Etrafında herhangi bir yerleşim alanı bulunmaz. Doğal bir tepenin üzerinde yer
alan tapınağın çevresi taşlarla çevrilmiştir. Toplamda 80
dönümlük bir alana sahip olan bu sit alanı Kültür Bakanlığınca 2005 yılında birinci dereceden sit alanı hâline
Görsel 1.32 Göbeklitepe Tapınak Alanı getirilmiştir. MÖ 10. yy.'a ait Cilalı Taş Dönemi’ni yansıtmaktadır. Göbekli tepe sit alanının en önemli bulguları
arasında çöl varanı, sürüngen kabartmaları, ağzı açık ve dişleri korkunç bir şekilde
betimlenen kurt kafaları, yaban domuzları, turna, leylek, tilki, yılan, akrep, yabani koyun, aslan örümcek ve kafası olmayan insan kabartması, heykeller vb. ortaya çıkan
bulgular arasındadır.
Sonuç olarak, mimarlık tarihi insanoğlunun avcı ve toplayıcı toplumdan yerleşik
topluma geçmesi ile başlar. Göbeklitepe’ de bulunan 12.000 yıllık yapılar, mimarlık
tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. İnsanoğlunun tek tanrılı dinlerden önceki çok tanrılı döneme ait ilk tapınağı, MÖ 4.000 yılına ait Malta Adası’ndaki tapınak
olarak biliniyordu ancak Göbeklitepe Tapınağı’ nın tespiti ile bu bilgiler geçerliliğini
yitirmiş ve insanoğlunun ilk tapınağının günümüzden 12.000 yıl öncesine ait “Göbeklitepe Tapınağı” olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmıştır.
C. Alacahöyük
Çorum ilinin 45 km güneybatısında yer alan ismini Çorum’un ilçesi Alaca’ dan alan
höyük alanıdır. Eski Tunç Çağı ve Hint Çağı’ na ait olan dört uygarlığın kalıntılarına
rastlanmaktadır. Alacahöyük önemli bir dinî mabet ve sanat alanıdır. Birinci kültür
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katmanı olarak Firiglerden başlayarak Roma, Bizans ve
Anadolu uygarlıklarına rastlanmaktadır. Bu uygarlıklara
ait içi boyalı kaplar, çanak çömlek gibi kalıntılar bulunmuştur. Alacahöyük’ te çıkarılan eşyalar ve av aletlerinin
birçoğu taştandır. Alacahöyük’ teki Eski Tunç Çağı hanedan mezarları, bu çağın en önemli kalıntılarıdır. Dört
yanı taşla örülmüş dikdörtgen mezarlar ahşap kirişlerle
kapatılmıştır.

Görsel 1.33 Alacahöyük

5.Uygulama
Aşağıda verilen höyük alanlarının bulunduğu illeri karşılarına yazınız.
1. Göbeklitepe
2. Alacahöyük
3. Çatalhöyük

1.4 TÜRKİYE’ DEKİ YERLEŞMELERİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ
1.4.1 İdari Açıdan Yerleşmeler
A. İl: En büyük idari birime il denir. İl yönetim merkezi valiliklerdir. Genelde valiliğin bulunduğu yerler aynı zamanda o ilin merkezi konumundadır. İl sınırları içinde
ilçe merkezleri ve bu ilçelere bağlı kasaba ve köyler bulunur. Bir ilin kurulması, kaldırılması ya da adının değişmesi gibi kararlar kanunla alınır. Bununla beraber bir ile
bağlı olan ilçenin sınırlarının değişip değişmeyeceği kararı İçişleri Bakanlığının çıkaracağı kararname ile mümkün olur. Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olan 81 il vardır. En
son il olan yer Düzce’ dir.
B. İlçe: İllere bağlı olan ve ilden daha küçük yerlere ilçe denir. İlçelerdeki en yüksek dereceli mülki amir kaymakamdır. İlçelerin kurulup kaldırılması kanunla olur. İç
İşleri Bakanlığının çıkardığı kararname ile gerçekleşir. Her ilin en az bir merkez ilçesi
ve merkeze bağlı taşra ilçeleri vardır. İl merkezinin bulunduğu yere merkez ilçe denir.
Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde birden fazla merkez ilçe de bulunabilir. İlçelerde belediye örgütleri bulunur.
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C. Bucak (Nahiye): İç İşleri Bakanlığının idari yönetim tablosu içinde bucaklar da
yer alır. Bünyesinde belediye teşkilatı bulunan yapılara belde denir. Bucakların kurulması için kanun gerekmez. İdari işlemler sonucu bir yerleşme yeri bucak ünvanını kazanır. Bu idari işlemlerde İç İşleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanlığının onayı
gereklidir. Bucaklarda görev yapan sorumlu kişiye Bucak Müdürü denir. Günümüzde
634 bucaktan sadece on altısında bucak müdürü bulunur. Bundan çıkan sonuç şudur
ki bucaklar eski önemini yitirmiş ve etrafındaki köyler doğrudan ilgili ilçeye bağlanmıştır. 2012 ’de çıkan 6360 Sayılı Kanun ile de ülkemizdeki 27 büyük şehirde bucak
teşkilatı kaldırılmıştır.
Belde: Köy ile ilçe arasında kalan bünyesinde belediye teşkilatı bulunan yerlerdir.
Bucak ve beldelerde mülki amir yoktur.
D. Köy: Belli bir coğrafya üzerine kurulmuş sınırları belli olan sürekli ikamet edilen en küçük idari birim ünitesine köy denir. Köylerdeki
resmî sorumlu muhtarlardır. Muhtar ve ihtiyar heyeti
köyü yöneten kimselerdir. Köylerde temel ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılığa dayanır ancak bazı köylerde
turizm faaliyeti, madencilik, ormancılık, balıkçılık gibi
başka ekonomik faaliyetler öne çıkmaktadır. Köylerde
sanayi ve hizmet sektörü il ve ilçelere göre kısıtlıdır. Köylerde meralar,orman arazisi ve çeşmeler ortak kullanım
Görsel 1.34 Köy Yerleşmesi
alanları arasında yer alır. Bünyelerinde belediye teşkilatı
yoktur. Belediye hizmetleri en yakın ilçe teşkilatı bünyesinde bulunan belediyelerce sağlanır. Nüfus yapılarına bakıldığında nüfusu 2.000’ den
az olan yerleşmelerdir.

6. Uygulama

Boşlukları uygun kelimelerle tamamalayınız.

1. Konya’ da Çatalhöyük, Çorum’ da …………………ve Şanlıurfa’ daki Göbeklitepe Neolitik Döneme ait ilk yerleşim alanlarıdır.
2. Turizm, nüfus, yerleşme, sanayi ve ticaret …………………………..sistemlerin
alt kollarıdır.
3. İdari yönden yerleşmeler …………..,………………,……………….. ve köy
olarak dört grupta sınıflandırılır.
4. Geçmişten günümüze yerleşmeler verimli tarım alanları ve ………………..
kaynaklarına yakın alanlara kurulmuşlardır.
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5. Divan, mahalle, mezra, kom, oba gibi yerleşmeler köyden küçük olduğu için
bunlara ……………………………………… yerleşmeleri denir.
6. Ülkemizde özellikle Doğu Anadolu bölgesinde görülen ………………….. meskenler eğim kırıklığına yapılmıştır. Akdeniz ve Ege bölgesinde de bu tip meskenler
görülmektedir.
7. Yerleşmelerin dağılışını kontrol eden etmenlerden biri yer şekilleri diğeri
…………….dir.
8. Kurak ve yarı kurak iklim alanlarında görülen yapılardır. Toprak saman ve bazı
bölgelerde alçı ile yapılan bir harç hazırlanarak kare şeklinde kesilir. Kesilen bloklarla örülen duvarlar çamurla sıvanarak ………………………… denilen toprak evler
yapılır.
9. Ahşap meskenlerde ateş tuğlası ve kerpiç bir arada kullanılabilir. Safranbolu'
daki evler buna güzel bir örnek olur. Böyle evlere …………………….denir.
10. Belli bir coğrafya üzerine kurulmuş sınırları olan sürekli ikamet edilen en
küçük idari birim ünitesine………………….denir. Köylerdeki resmî sorumlu…………………………..dır.
OKUMA PARÇASI
Vatan yuvamız, barınağımız, üzerinde doğup büyüdüğümüz, hayatımızın her dönemini geçirdiğimiz en kutsal evimizdir. Acılarımızı,
kederlerimizi paylaşıp ömrümüzün sonunda da bizi bağrına basan
kutsal toprağımızdır. Millet ise birlikte ağlayıp birlikte güldüğümüz
en geniş ailemizdir. Atalarımız, bu güzel vatanımızı koruyup uğruna
canlar vermişler, her karış toprağını şehit kanlarıyla sulamışlardır.
Onların imanlarıydı en kıymetli varlıklarını, canlarını, vatana adamalarında tereddüt yaşatmayan. Ahlaklarıydı onları yücelten, vatan
sevgileriydi, değerlerine olan bağlılıklarıydı. Onurla yaşamak, yaşarken de, öldükten sonra da var olabilmek, bu yüce duygulara sahip olabilmekle mümkündü ancak. Bizi başkalarından ayıran bu değerleri,
sonradan okuyarak öğrenmedik. Genlerimizde var olan, şanlı atalarımızdan bize kalan mirastır. Nasıl geçmişte ülkemiz üzerinde oynanan
oyunlarla karşı karşıya kalmış isek bugün de haince planlarla karşı
karşıyayız. Güzel ülkemizin sonsuza dek yaşaması için aynı milli irade
hainlerin emellerini boşa çıkarmış, onlara hayal kırıklığı yaşatmıştır.
Şehitlerimiz sergiledikleri büyük fedakârlıklarla vatanın bölünmez
bütünlüğünü dünyaya duyurmuşlardır.
Bu kitap için hazırlanmıştır.
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ÖZET
İnsan ve doğal ortam arasındaki etkileşimleri inceleyen bilimler grubuna beşerî
sistemler denir. Beşerî sistemler turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, ulaşım, enerji kaynakları gibi alt dallara ayrılır. Yerleşmelerin dağılışında iklim, yer şekilleri, su
kaynakları, toprak yapısı, jeolojik yapı ve bitki örtüsü gibi fiziki faktörlerin yanında
ulaşım, turizm, enerji kaynakları gibi beşerî faktörler de etkilidir.
Geçmişten günümüze yerleşmeler sulak alanlara ve verimli tarım arazilerine kurulmuştur. En eski yerleri Mezopotamya ve Nil Vadisi çevresindedir. Ülkemizde
Çatalhöyük, Alacahöyük, Çayönü ve Göbeklitepe gibi Neolitik Dönem’ e ait eski
yerleşim alanları bulunmaktadır. Yerleşmeler nüfus yapılarına, idari yapılarına ve
yerleşme coğrafyasına göre üç bölümde incelenir.
Meskenlerin yapılış malzemeleri ve iklim arasında doğru orantı vardır. Nemli
bölgelerde ahşap meskenler, kurak, yarı- kurak iklim alanlarında taş ve toprak evler
vardır. Şehirlerde ise betonarme evler görülür.
Yeryüzünde yerleşilebilen alanlara ökümen saha denir. Yerleşme sınırı Kuzey
Yarım Kürede daha geniştir çünkü karaların oranı burada daha fazladır. Anadolu
sahip olduğu coğrafi koşulları sebebiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
Ankara, Tokyo, Pekin gibi kentler idari özelliği olan kentlerdir.
Geçmiş dönemde kurulan kent kalıntılarına höyük alanı denir. Göbeklitepe,
Çayönü, Alacahöyük önemli eski yerleşim alanları arasındadır. Doğu Anadolu bölgesinde volkanik arazilerin çok olması kırsal kesimdeki evlerin taş malzemeden
yapılmasını sağlamıştır. Orman örtüsünün sık olduğu Karadeniz bölgesinde evler
ahşap malzemeden yapılır. Turizm, ticaret, ulaşım, sanayi gibi faaliyetler yerleşmeyi etkileyen beşerî faktörler arasındadır. Ekvatoral bölgede yerleşmeler orman
örtüsünün sık olması sebebiyle dağların yüksek kesimlerine toplanmıştır.
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1. ÜNİTE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SORULARI
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

4. Aşağıda verilenlerden hangisi
köy altı yerleşmelerinden birisidir?
A) Belde

1. Bir yerleşim alanının köy ya da
kent olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi bir kriter değildir?

B) Kasaba
C) Yayla
D) Köy

A) Nüfusu
B) Ekonomik yapısı

5. Köyler en küçük idari birimlerdir.
Köylerde bazı alanlar köyün ortak
yerleri sayılır.

C) Etnik yapısı
D) İdari özelliği

Bu durumun ortaya çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulaşım
B) Yer şekilleri
C) Su kaynakları
D) Bitki örtüsü

Aşağıda verilenlerden hangisi köyün ortak alanları içinde yer almaz?
Hayat Boyu Öğrenme

2. Karadeniz bölgesinde yerleşmeler
dağınık hâlde bulunur.

3. Bir yerin il ya da ilçe olması için
kanun çıkarılmasında hangi resmîsıra takip edilir?
A) Belediye başkanının onayı

A) Mera alanı
B) Bağlar
C) Camii
D) Çeşme
6. Geçmişten günümüze kadar gelebilen ve Neolitik Dönem' e ait olduğu
düşünülen Antik Çağ tapınağı, Urfa
ilimiz sınırları içinde yer alır. Yüksek
bir tepenin üzerinde kurulan bu tapınak en eski höyük alanıdır.
Yukarıda bahsi geçen eski yerleşim
alanı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Kaymakam teklifi ve vali onayı
C) İç İşleri Bakanlığı’ nın teklifi ve
Cumhurbaşkanlığının onayı

A) Çatalhöyük
B) Çayönü

D) İç İşleri Bakanlığı’ nın teklifi ve
Başbakanlık’ ın onayı

C) Göbeklitepe
D) Alacahöyük
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A) Yer şekilleri
B) Eğim ve bakı durumu
C) Turistik bir yer olması
D) Verimli tarım arazilerin bulunması
10. Aşağıdaki, bölgelerin hangisinde
volkanik
malzemelerden
yapılan meskenler daha çok görülür?

7. Haritada verilen alanların yerleşme coğrafyası açısından ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapadokya bölgesi

A) Yerleşmeler köylerden oluşur.

B) Menteşe dağlık yöresi

B) Yerleşmeler dağların eteklerinde
toplanmıştır.

C) Göller yöresi
D) Karadeniz orman sahası

D) Sanayinin geliştiği yerlerdir.
8. Ekvatoral bölge, Muson Asya’sı
ve ülkemizde Karadeniz bölgesi
iklim koşulları düşünüldüğünde
meskenlerde kullanılan yapı malzemesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Hayat Boyu Öğrenme

C) Az nüfuslu yerleşmeler mevcuttur.

11. Bir yerleşim yerinde zamanla
nüfus sayısında artış gözleniyorsa
o yerleşim yerinde aşağıdakilerden
hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Sanayileşme
B) Madencilik
C) Turizm
D) Ormancılık

A) Ahşap
B) Taş

12. Marmara bölgesinde yerleşmelerin toplu hâlde görülmesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

C) Toprak
D) Beton

A) Yağış koşulları

9. Anadolu’nun eski dönemlerinden günümüze gelinceye kadar pek
çok medeniyete ev sahipliği yapmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

B) Ulaşımın gelişmesi
C) Bitki örtüsü
D) Toprak yapısı
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Uygulama Cevapları
1. Uygulama
Karain Mağarası (Taş devri), Roma Antik Kenti (Orta Çağ), Harran
Harabeleri (İlk Çağ) Tokyo (Modern Çağ), Kayseri Hatuniye Camii (Orta
Çağ) , Mısır Piramitleri (İlk Çağ),
2. Uygulama

Yer adı
And Dağları

Sık

Grönland Adası

Seyrek
✓
✓

Nedeni
Yükselti
İklim

Maldivler

✓

iklim ve sahil turizmi

İstanbul

✓

Ticaret, liman, ulaşım

Mısır
Ruhr Bölgesi

✓

Çöl iklimi
Madencilik. sanayi

✓

İzlanda

✓

Soğuk iklim

Büyük Sahra

✓

Çöl iklimi

Londra

✓

İdarî, sanayi

Bursa

✓

Ticaret, ulaşım, sanayi, kültür

İspanya

✓

Yaz turizmi

Yağmur Ormanları

✓

İklim ve gür ormanlar

Kongo Havzası

✓

İklim ve gür ormanlar

Sıdney (Avustralya)

✓

Taşeli Platosu

İklim
✓

Yerşekilleri

Indus Vadisi

✓

Verimli tarım alanı

Nil Vadisi

✓

Verimli tarım alanı

Sarı Irmak

✓

Verimli tarım alanı

Gobi Çölü
Zonguldak

✓
✓

Alaska
Toros Dağları’nın

Çöl iklimi
Kömür Havzası

✓
✓

Soğuk iklim
Sıcak iklim ve yaz turizmi

Güney yamaçları
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✓
✓

KAYSERI

✓

ISPARTA

PARIS

MARSILYA

MADRID

İSTANBUL

İZMIR

MERSIN

ÜRGÜP

SOMA

✓

✓

MALATYA

GAZIANTEP

✓

ERZURUM

TOKYO

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ADANA

✓

✓

✓

KONYA

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ŞEHRIN ADI TARIM SANAYI MADEN ASKERÎ LIMAN TICARET TURIZM İDARI
✓
ANKARA

3. Uygulama

4. Uygulama
1. Yerleşmeler sıktır. Ticaret, liman ve ulaşım gelişmiştir.
(İstanbul)
2. Yerleşmeler sıktır. Taş kömür işleme tesisleri vardır.
(Zonguldak)
3. Seyrektir. Limanının hinterlandı dardır. (Sinop)
4. Sıktır. Tarım, liman ve ticaret vardır. (Trabzon)
5. Seyrektir. Yükselti fazladır.( Erzurum-Kars yaylaları)
6. Seyrektir. Yükselti fazladır.(Hakkari)
7. Seyrektir. Kurak iklim ve yer şekilleri (Mardin-Şırnak)
8. Sıktır. Çukurova tarım, sanayi ve ticaret (Adana)
9. Sıktır. Tarım ve turizm (Antalya Düzlüğü)
10. Sıktır. Tarım (Aydın)
5. Uygulama
1. Şanlıurfa, 2. Çorum, 3. Konya
6. Uygulama
1. Alacahöyük 2. Beşerî sistemler 3. İl, ilçe, belde 4. Su 5. Köy
altı, 6.Taş 7. İklim

8. Kerpiç

9. Hımış

11. İdari, maden, sanayi
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10. Köy, muhtar

2. ÜNİTE

KÜRESEL ORTAM
BÖLGELER VE ÜLKELER
48

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ ?
• Bölge sınıflandırılmasında kullanılan kriterleri
• Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini,
• Haritalar üzerinde çeşitli coğrafi bölge sınıflandırılmasını öğreneceğiz.
ANAHTAR KELİMELER
• Bölge
• Bölüm
• Ülke
• Beşerî Bölge
• Doğal Bölge
• Sınır
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Hazırlık Çalışması

1. Bölge kavramını nasıl açıklarsınız?
2. Dünyanın her yerini eşit olarak sınıflandırabilir miyiz?

2.KÜRESEL ORTAM
•

Bölge Kavramı

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği bilgiyi üretmesi ve ürettiği bilgiyi kullanarak hayatını kolaylaştıracak çeşitli araç, gereçler yapabilmesidir. Bu özelliği
ile insan dünya üzerindeki diğer canlılardan ayrılır. İnsan, ilk dönemlerde klanlar hâlinde, sürekli göç ederek
ilkel bir yaşam sürdürmekte idi. Bu dönemin en önemli
barınakları mağaralardı. İnsanlar dünyanın sadece küçük bir kısmını tanımakta diğer kısımları hakkında ise
Görsel 2.1: İspanya’da Altamira
fikir sahibi değildi. Zaman içerisinde insanlığın gösterMağarası
diği gelişmelerle birlikte bölge kavramı ortaya çıkmıştır.
Modern anlamda bölge kavramının oluşması ve yeni bölgelerin ortaya çıkması,
insanın mülkiyet kavramını oluşturması ile daha anlamlı hâle gelmeye başlamıştır.
Özellikle Neolitik Çağ’da (3.zaman) tarım ve hayvancılığın gelişmesi, devletlerin ortaya çıkışı ve devletlerin hâkimiyet alanlarının oluşması bölge kavramının gelişmesine
katkı sağlamıştır.
Bölge, kendi içerisinde benzer özellikler taşıyan ve bu özellikleri ile diğer alanlardan ayrılan yer anlamında kullanılmaktadır. Günümüzde bölgeler, tek bir özelliğe bağlı kalmadan farklı özellikleri göz önüne alınarak oluşturulmaktadır. Sanayi, turizm,
hizmet gibi beşerî bölge türleri kısa zaman içerisinde değişikliğe uğrarken, dağlık, düz,
kurak, yağışlı gibi doğal özelliklerine göre oluşturulan bölgelerin değişimi daha uzun
zaman dilimini gerektirmektedir. Bazı bölgeler mesela pamuk üretim bölgeleri, sanayi
bölgeleri veya petrol çıkartılan bölgeler gibi tek bir özelliğe bağlı olarak oluşurken,
bazı bölgeler daha karmaşık özellik gösterir.
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Marmara Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Ege Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Harita 2.1: Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Haritası

2.1 BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASINDA KULLANILAN ÖLÇÜTLER
Bir bölge oluşturulmadan önce, bölgenin sınırlarının hangi amaç ve hedeflere göre
oluşturulacağı belirlenmelidir. Bu amaç ve hedefler oluşturulduktan sonra elde edilen
veriler harita üzerine aktarılır ve bölge sınırları ortaya çıkar.
Türkiye’nin bugün kullandığı coğrafi bölge sınırları 1941 yılında düzenlenen I.
Coğrafya Kongresi’ nde belirlenmiştir. Bu bölgelerin oluşturulmasında daha çok iklim, bitki örtüsü ve yer şekilleri gibi doğal koşullar göz önüne alınarak yedi coğrafi
bölgeye ayrılmıştır ancak geçen zaman içerisinde yaşanan ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere bağlı olarak bölge kavramının yeniden geliştirilmesine ve bölge sınırlarının oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bölgeler oluşturulurken, farklı özellikler göz önüne alınmış ve bölge sınıflandırılmaları yapılmıştır. Buna göre bölge sınıflandırması günümüzde dört temel özelliğe
göre yapılır:
İşlevsel
Doğal Özelliklerine Beşerî Özelliklerine Ekonomik
Özelliklerine Özelliklerine Göre
Göre Bölgeler
Göre Bölgeler
Göre Bölgeler Bölgeler
Yer şekilleri
Yerleşme özellikleri
Sanayi
Mülki idare
İklim Yapısı
Nüfus özellikleri
Turizm
Yerel yönetim
Su kaynaklarının
Siyasi ve askerî
Tarım
Kamu kurumları
varlığı
özellikleri
Toprak yapısı
Konut özellikleri
Karma
Kültür ve dinî
Bitki örtüsü
Ticaret
özellikleri
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2.1.1 Doğal Özelliklerine Göre Bölgeler
A. Yer Şekillerine Göre Bölgeler
Yer şekilleri özellikleri göz önüne alındığında bölgeler
iki temel sınıflandırmaya tabii tutulmaktadır.Bunlar:
1. Düz (ova, plato) bölgeler: Konya, Şanlıurfa, Adana, Gaziantep çevresine göre düz bölgelerimizi oluşturur.
Harita 2.2: Türkiye Fiziki Haritası

2. Engebeli (dağlık) bölgeler: Rize, Artvin, Hakkâri,
Muğla, Antalya çevreleri engebeli bölgelerimizi
oluştururlar.
B. İklimine Göre Bölgeler
Dünya’nın tamamında veya sınırları belli bir alanda
yaşanan iklim koşulları göz önüne alınarak yapılan bölge sınıflandırılmasıdır. Dünya’ da görülen iklimler genel
özellikleri göz önüne alındığında üç kısma ayrılır.

Harita 2.3: Dünya Sıcaklıkların
Dağılışı Haritası

Sıcaklıkların tüm yıl boyunca yüksek değerler gösterdiği alanlardır. Bu alanlara sıcak iklim bölgeleri adı
verilir. Ekvatoral iklim, suptropikal (savan) iklim, çöl iklimi ve muson iklimi bu sınıflandırmaya dâhildir.
Yıl boyunca sıcaklıkların çok yüksek veya çok düşük
değerlere ulaşmadığı alanlara ılıman iklim bölgeleri adı
verilir. Akdeniz iklimi, ılıman okyanusal iklim, ılıman
karasal ve sert karasal iklim bu gruba dâhildir. Türkiye
genel olarak ılıman iklim bölgesi kuşağında yer alır.
Sıcaklıkların tüm yıl boyunca düşük değerler gösterdiği alanlara soğuk iklim bölgeleri adı verilir. Tundra
iklimi ve kutup ikliminin görüldüğü alanlar bu bölgelere
dahildir. Kanada, Rusya, Norveç gibi ülkeleri örnek verebiliriz.
C. Su Kaynaklarına Göre Bölgeler

Görsel 2. 2 : Suyun Bol Olduğu Bölge

Yaşam için gerekli olan suyun kolay ve bol olarak bulunduğu bölgelerdir. Dünya’nın önemli su kaynaklarından olan okyanuslar, denizler, göller, akarsular, buzullar
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ve yer altı sularının bulunmasına göre oluşturulan bölgelerdir. Ekvator çevresi, Karadeniz kıyılarımız ve okyanuslara komşu olan alanlar su kaynaklarının bol bulunduğu
bölgelere örnek olarak verilir.
D. Toprak Yapısına Göre Bölgeler
İklimin etkisi ile şekillenen toprakların genel özellikleri göz önünde bulundurularak oluşturulan bölgelerdir. Laterit topraklar bölgesi, tundra toprakları bölgesi veya
çöl toprakları bölgesi gibi örnekler verilebilir. Türkiye’ de toprak yapısına göre Terra
-Rossa toprakları veya kahverengi orman toprakları gibi bölge ayrımları yapılabilir
E. Bitki Örtüsüne Göre Bölgeler
Bu bölgeler oluşturulurken göz önünde bulundurulan temel ölçüt, hâkim bitki örtüsüdür. Ormanlık bölgeler, çalı bölgeleri, çayır bölgeleri, iğne yapraklı orman bölgeleri gibi sınıflara ayrılır. Türkiye’ de maki bölgesi, bozkır bölgesi, orman bölgesi gibi
sınıflandırmalar yapılabilir. Bu sınıflandırmaya flora bölgesi adı verilir.
2.1.2 Beşerî Özelliklerine Göre Bölgeler
Beşerî bölgeler oluşturulurken dikkate alınan en temel ölçüt insan faaliyetleridir.
İnsanların yaptığı faaliyetlere göre isim alır.
A. Yerleşme Özelliklerine Göre Bölgeler: Bu bölgeler oluşturulurken yerleşmeleri etkileyen beşerî faktörler
göz önüne alınarak yapılan sınıflandırmadır. Sık yerleşmelerin veya seyrek yerleşmelerin görülmesine bağlı olarak oluşturulan bölgelerdir. Sık yerleşmelerin görüldüğü
bölgelere dünyadan Batı Avrupa ve Güneydoğu Asya’ yı,
ülkemizden ise İstanbul ve İzmir çevrelerini örnek olarak
Görsel 2. 3: Sık Yerleşime Sahip
verebiliriz. Dünyadaki seyrek yerleşmelere, çöller ve
Bölge
kutup çevrelerini, ülkemizdeki seyrek nüfuslu bölgelere
ise Hakkari bölümü, Taşeli Platosu ve Yıldız Dağlarını örnek olarak verebiliriz.
B. Nüfus Özelliğine Göre Bölgeler
Nüfusun sık veya seyrek olması durumuna göre oluşturulan bölgelerdir. Güneydoğu Asya, Batı Avrupa, Amerika’nın doğu kıyıları ve Orta Kuşak'taki akarsu boyları
dünyanın sık nüfuslu bölgeleridir. Marmara bölgesi, kıyı Ege ve kıyı Akdeniz ise ülkemizdeki sık nüfuslu yerler arasındadır. Dünyadaki seyrek nüfuslu bölgelere, çöller ve
kutup çevreleri Hakkari Bölümü, Taşeli Platosu ve Yıldız Dağları ülkemizdeki seyrek
nüfuslu bölgelere örnektir.
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Harita 2.4 Dünya Nüfus Dağılışı Haritası

C. Siyasi ve Askerî Özelliklerine Göre Bölgeler
Bu bölgeler oluşturulurken ülkelerin siyasi sınırları, üye oldukları siyasi veya askerî
örgütlerin sınırı gibi faktörler dikkate alınır. Örneğin NATO üyesi olan ülkelerin oluşturduğu bölgeler veya Avrupa Birliği bölgesidir. Türkiye hem Avrupa ülkesi hem de
NATO üyesi bölgelerine dahildir. Bu bölgeler oluşturulurken her zaman siyasi
sınırlar dikkate alınır.
Ç. Konut Özelliklerine Göre Bölgeler
Bu bölgeler oluşturulurken konutların yapımında kullanılan yapı malzemelerinin
özellikleri öne çıkar. Farklı bölgelerde kullanılan yapı malzemeleri genellikle o çevrede
en çok bulunan malzemeye göre şekillenir. Konut yapımında ahşap, taş ve toprak malzeme kullanılır. Ahşap malzemelerin kullanıldığı konutlara, en fazla Amazon Havzası,
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Görsel 2. 4: Taş Mesken

Kongo Havzası, Rize, Trabzon ve Artvin çevresinde rastlanılır. Taştan yapılan konutlara ise volkanik alanlar veya
taşın çok bulunduğu yerlerde rastlanılır. Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve Kapadokya çevresi Türkiye’
de taş meskenlere en fazla rastlanılan alanlardır. Taşın
dayanıklı bir malzeme olması nedeni uzun süre varlıklarını korurlar.
Toprak meskenler yer şekillerinin sade, bitki örtüsünün cılız ve ormanların az bulunduğu alanlarda yaygın
olarak görülürler. Orta Asya, Kuzey Afrika, İç Anadolu
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sık olarak karşımıza çıkarlar. Kerpiç malzemenin dış etkenlere karşı dayanıklılığı azdır.
D. Kültürel ve Dinî Özelliklerine Göre Bölgeler

Görsel 2.5: Kerpiç ev

Bu bölgeler oluşturulurken bölgede hâkim olan din,
dil, ırk ve kültür özellikleri dikkate alınır. İslam Kültür
Bölgesi, Batı Kültür Bölgesi, Türk Kültür Bölgesi, Latin
Amerika Kültür Bölgesi, Hint Kültür Bölgesi gibi.

2.1.3 Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler
A. Sanayi Bölgeleri
Bu bölge türü oluşturulurken göz önüne alınan temel
ölçüt bir alandaki sanayileşme faaliyetlerinin yoğunluğudur. Sanayileşen bölgelerde işsizlik oranı az, gelir seviyesi yüksektir. Kentleşme hızı fazla ve büyük oranda
göç alan yerlerdir. Dünyada sanayinin geliştiği bölgelere
Batı Avrupa, ABD’nin doğusu, Japonya, Çin, Güneydoğu
Asya ve Rusya örnek olarak verilebilir. Türkiye’ de sanayileşen bölgelere ise Çatalca–Kocaeli, Güney Marmara,
Kıyı Ege, Yukarı Sakarya ve Orta Karadeniz bölümlerini
sayabiliriz.
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Görsel 2.6: Kırıkkale

B. Turizm Bölgeleri

Harita 2. 6 Türkiye’de Kış Sporları Merkezleri

Ekonomik bölgeler arasında yer alan turizm bölgeleri oluşturulurken o alandaki turizm faaliyetlerinin yoğunluğu göz önüne alınır. Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra
tüm dünyada turizm, önemli bir ekonomik faaliyet olarak ortaya çıkmıştır. Venedik,
New York, Barselona, Hong Kong, Londra dünyanın önemli turizm merkezlerinin başında gelir. Türkiye’ de ise Antalya, İstanbul, Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir önemli yaz
turizim merkezlerindendir. Ülkemizde yüksek ve engebeli alanlarda gelişen diğer bir
turizm faaliyeti ise kış sporlarıdır. Kış sporlarının geliştiği başlıca bölgelerimiz Uludağ
(Bursa), Palandöken (Erzurum), Kartal Kaya (Bolu), Davraz (Isparta), Erciyes (Kayseri) ve Ilgaz (Kastamonu) gibi.
C. Tarım Bölgeleri
Bu bölgelerin belirlenmesinde kullanılan temel ölçüt bölgede yaygın bir şekilde
yapılan tarımsal faliyetlere göre zeytin üretim bölgesi, turunçgil üretim bölgesi, buğday üretim bölgesi gibi sınıflandırılır. Türkiye iklim çeşitliliğine bağlı olarak Rize çay
üretim bölgesi, İç Anadolu buğday üretim bölgesi, Akdeniz turunçgil üretim bölgesi,
Güneydoğu Anadolu pamuk üretim bölgesi gibi çok sayıda tarım bölgesine ayrılmıştır.

Harita 2.7 Türkiye Turunçgil Üretim Alanları
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D. Karma Bölgeler
Bazı bölgeler tek bir ekonomik fonksiyonu ile ortaya çıkmazlar. Bu bölgeler, birden
fazla ekonomik faaliyetin ön plana çıkması ile oluşturulan bölgelerdir. Örneğin, İstanbul; sanayi, turizm, ticaret, kültür ve eğitim fonksiyonları ile gelişme göstermiş bir
ilimizdir.
E. Ticaret Bölgeleri
Ticaret günümüzde ekonomik bölge sınırlarının oluşturulmasında kullanılan önemli bir ölçüttür. Ticaret, üretici ile tüketici arasında gerçekleşen dağıtım faaliyetlerini içerir. Ticari faaliyetlerin geliştiği bölgelerde ekonomik kalkınma hızı oldukça yüksektir. Ayrıca bazı ülkeler
özellikle dış ticareti geliştirmek amacı ile ülke içerisinde
Görsel 2. 7 Antalya Limanı
uygulanan bazı düzenlemelerin kaldırıldığı serbest ticave Serbest Ticaret Bölgesi
ret bölgeleri oluşturmuşlardır. İstanbul, İzmir, Ankara,
Bursa, Gaziantep, Kayseri ve Konya en önemli ticaret bölgelerimiz arasındadır .

2.1.4 İşlevsel Özelliklerine Göre Bölgeler
İşlevsel özelliklerine göre oluşturulan bölgeler ekonomik, sosyal ve kültürel olarak
diğer bölgeler ile sürekli etkileşim hâlindedir. İşlevsel özelliklerine bağlı olarak ortaya
çıkan bu etkileşim yerel, bölgesel ve küresel boyutlara ulaşabilir. İşlevsel özelliklerine
göre bölgeler kendi içerisinde üç kısma ayrılır:
A. Mülki İdarî Özelliklerine Göre Bölgeler
Mülki idarî özelliklerine göre bölgeler oluşturulurken göz önüne alınan temel ölçüt
bölgenin idari olarak sınıflandırılmasıdır. İl, ilçe ve köy olarak üç temel sınıflandırma
yapılır. Türkiye’ de 81 il, 919 ilçe ve 18333 tane köy bulunmaktadır.

Harita 2.8 Türkiye İller Haritası
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B. Yerel Yönetim Özelliklerine Göre Bölgeler
İl özel idareleri belediye sınırları dışında kalan bölgelerdeki imar, kanalizasyon, su, yol, acil
yardım, çevre ve kurtarma ile ilgili çalışmaları yapmakla görevli ve yetkili kurumdur. İl özel
idaresinin vali, il genel meclisi ve il encümeni
olarak üç temel üyesi vardır. Belediyeler nüfusu
2.000 kişiyi geçen yerleşim merkezlerinde ilgili
kanuna göre kurulan teşkilatlardır. Belediyeler
kendi sınırları içinde kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirirler. Belediyelerin başHarita 2. 9 Ankara İdari Harita
lıca görevleri arasında imar çalışmaları, ulaşım,
çöp toplama, itfaiye hizmetleri, kanalizasyon, su
ve doğalgaz dağıtımı gibi iş ve işlemler bulunur. Türkiye’ de 30 büyükşehir, 51 il, 919
ilçe, 519 büyükşehir ilçe ve 397 adet belde belediyesi teşkilatı vardır.
C. Kamu Kurumlarının Hizmet Özelliklerine Göre Bölgeler
Kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve hizmetlerini ülke geneline yaymak ve yürütülmesini sağlamak amacı ile oluşturulan bölgelerdir. Orman Genel Müdürlüğü,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ülkemizde bölge müdürlükleri bulunan kamu kurumlarından bazılarıdır.

2.2 BÖLGE SINIRLARI
Belirli amaçlara ve hedeflere göre oluşturulan bölge sınırları zaman içerisinde çeşitli nedenlere dayalı olarak değişiklikler gösterebilir. Bazı bölgelerin sınırları değişen
koşullara bağlı olarak genişler veya daralabilir. Doğal özelliklerine (iklim, bitki örtüsü,
yer şekilleri) göre oluşturulan bölgelerin sınırlarının değişimleri çok zor ve uzun zaman alır. Örneğin, ılıman iklim bölgesinde yer alan Türkiye’nin soğuk veya sıcak iklim
bölgesine dönüşmesi çok zordur. Beşerî ve ekonomik özelliklere göre oluşturulan bölgelerin (tarım, orman, sanayi, turizm) sınırlarının değişimi ise çok daha kısa zaman
içerisinde gerçekleşir çünkü günümüzde bu faaliyetler çok hızlı bir şekilde değişime
uğrayabilirler. Örneğin; Almanya’ daki Ruhr Bölgesi bir süre öncesine kadar maden ve
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sanayi bölgesi iken yaşanan gelişmeler sonucu günümüzde teknoloji, finans ve hizmet
bölgesi hâline gelmiştir.
Bazı bölgeler ise yaşanan ekonomik sosyal ve siyasi gelişmelere bağlı olarak tamamen ortadan kalkabilir. II. Dünya Savaşı' ndan sonra kurulan Varşova Paktı, Sadabat Paktı (Türkiye, Irak, İran ve Afganistan) ve Balkan Antantı (Türkiye, Yugoslavya,
Yunanistan ve Romanya) zaman içerisinde işlevsiz kaldığı için etkisi ortadan kalkan
bölgelere örnek olarak gösterilebilir.
Bazı bölgelerin sınırları tam olarak tespit edilebilirken bazı bölgelerin sınırlarının
tam olarak tespit etmek zordur. Örneğin Avrupa Birliği’nin sınırları kesindir ancak
Avrupa Birliği üyesi devletlerde görülen iklim tiplerinin sınırlarını kesin çizgilerle belirlemek mümkün değildir.
1. Uygulama
Aşağıda verilen tabloya ait bölgeleri yazınız.
BÖLGELER
Doğal (Fiziki)
Beşerî Özelliklerine Ekonomik Özelliklerine Göre
Özelliklerine Göre
Göre Bölgeler
Bölgeler
Bölgeler
İklimine göre
bölgeler
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İşlevsel
Özelliklerine
Göre Bölgeler

2. Uygulama
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.
1. ...................özelliklerine göre çizilen bölge sınırları daha zor değişir.
2. Bir iklim bölgesinden diğer iklim bölgesine....................... olarak geçilir.
3. Maden bölgeleri .................kalkınan bölgelerdendir.
4. Tarım bölgeleri diğer bölgelere .....................verdiğinden nüfusu yavaş artar.
5. Ulaşımın geliştiği bölgelerde nüfus .........................fazladır.
6. Siyasi bölge sınırları ülke .............................. ile çakışır.
7. Ülkemiz Trakya’ da yer alan toprakları ile ................................................. kıtasında
yer alan bir ülkedir.
8. Plato bölgeleri ................................................. özelliklerine göre belirlenmiştir.
9. Türkiye dinî olarak .................................... bölgesinde yer alır.
10. ................ dinî bölgesi ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı içerisine alır.
11. Sanayi bölgelerinde ............................... potansiyel yüksektir.
12. ................................... paktı 1991 yılında dağılan askerî bir örgüttür.
13. Avrupa ülkelerinin bir araya gelerek oluşturdukları örgüte......................denir.
14. Günümüzde dünyanın en kapsamlı askerî örgütü ................................... dur.
15. Türkiye, Asya Kıtası ile ............................. kıtası arasında bir köprü görevi görür.
16. Türkiye’nin Asya kıtasında bulunan topraklarına ..................... Yarımadası adı
verilir.
17. Budizm din bölgesi ağırlıklı olarak ........................................... kıtasında yer alır.
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3. Uygulama

Yukarıdaki Türkiye Fiziki haritasından yararlanarak aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
1. Türkiye’nin fiziki haritasından yararlanarak dağlık bölgelerimize örnekler veriniz?
a) ............................................................................................
b) ............................................................................................
c) ............................................................................................
ç) ............................................................................................
2. Türkiye fiziki haritasını inceleyerek yüzey şekillerimizin sade olduğu bölgelerimize örnekler veriniz?
a) ............................................................................................
b) ............................................................................................
c) ............................................................................................
ç) ............................................................................................
3. Toplu kır yerleşmelerinin görüldüğü alanlara örnekler veriniz.
a) ............................................................................................
b) ............................................................................................
c) ............................................................................................
ç) ............................................................................................
4. Dağınık kır yerleşmelerinin görüldüğü alanlara örnekler veriniz.
a) ...........................................................................................
b) ...........................................................................................
5. Kıyı bölgelerimizde yer alan delta ovalarımızın adlarını yazınız.
a) ............................................................................................
b) ............................................................................................
c) ............................................................................................
ç) ............................................................................................
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2.3 BÖLGELER VE ÜLKELER
Bir devletin yönetimi altında bulunan toprakların tamamına ülke adı verilir. Verilen tanımdan yola çıkıldığında aslında bir ülkenin yönetimi altında bulunan tüm
alanları da tek bir egemenlik bölgesi olarak kabul edebiliriz.
Dünyada bazı ülkeler kendilerine has özelliklere sahipken bazı ülkeler benzer özellikler taşımaktadır. Benzer özellikler taşıyan ülkeleri aynı bölge sınırlarına dahil edebiliriz. Bazı ülkeler bir araya gelerek ortak amaçlar çerçevesinde birlikler oluşturarak
ortak bölgelere dahil olurlar. Bunların başlıcaları
şunlardır:
2.3.1 NATO

Harita 2. 10: NATO Üyesi Ülkeler

Görsel 2. 8: G-20 Üyesi Ülke Bayrakları

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa kıtası ve diğer
bazı ülkelerin savunma alanında iş birliği yapmak istemeleri ile oluşturulmuş askerî nitelikteki bir bölgedir. Türkiye NATO’ ya 1952 yılında Kore Savaşı sonrasında üye olmuştur. Günümüzde NATO’ ya yeni
katılımlar ile birlikte 28 üyeye ulaşmıştır.
2.3.2 G–20
Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya,
Büyük Britanya, Fransa, İtalya ve Kanada’nın katıldığı 1976’ da San–Juan Porto Riko’ daki toplantıda G-7
ortaya çıkmıştır. 1977-1991 yılları arasında bu üye sayısı sabit kalmış, 1991’den sonra SSCB (Rusya), G-7
üyeleriyle, zirve sonrası diyalog adı altında bir araya
gelmiş ve üye sayısı sekize çıkmıştır. 1994 yılındaki
Napoli Zirvesi’nden sonra ise, G-8 adı altında toplantılar düzenlemişlerdir. G-8 maliye bakanlarının
25 Eylül 1999’daki Washington toplantısında, küresel
sistem için önemli ülkelerden oluşan 20’ler Grubu
(G-20) resmen ilan edilmiştir. Bugünkü üyeler Türkiye, ABD, Hindistan, Japonya, Brezilya, Rusya, Almanya, Arjantin, Fransa, Suudi Arabistan, Meksika,
Güney Afrika, Birleşik Krallık, Güney Kore, İtalya,
Çin, Kanada, Avustralya, Endonezya ve Avrupa Birli-
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ği Dönem Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanından oluşmaktadır.

2.3.3 İslam İşbirliği Teşkilatı
İsrail’in Kudüs’ü işgalinden sonra 1969 yılında genel
merkezi Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde olmak üzere
kurulmuş bir teşkilattır. 57 İslam ülkesinden oluşan bu
teşkilatın temel amacı İslam ülkeleri arasındaki işbirliğini artırmak ve birlikte hareket edebilmektir. Türkiye bu
teşkilatın kurucu üyelerindendir.
2.3.4 Avrupa Birliği
1957 Yılında Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda’nın katılımı ile oluşturulan Avrupa
Kömür ve Çelik Birliği zaman içerisinde yeni üyelerin
katılımı ile sürekli olarak büyümüş, işbirliği alanlarının
gelişmesi ile birlikte ortak para birimi kullanan Avrupa
Birliği’ne dönüşmüştür. 29 üyeye ulaşan AB, İngiltere’nin
birlikten ayrılması ile 28 üyeye gerilemiştir. Türkiye,
Gümrük Birliği’ne üye olan ancak AB için tam üyelik görüşmelerinin devam ettiği ülkelerden birisidir.

Harita 2. 11 Avrupa Birliği Üyeleri

ÖZET
Bölge kavramını, bölge sınırlarının belirlenmesinde kullanılan dört temel ölçütün
bulunduğunu, doğal özelliklerine göre oluşturulan bölge sınırlarının değişiminin zor
olduğu ve bunun için uzun zamana ihtiyaç duyulduğunu öğrendik.
Beşerî, ekonomik ve işlevsel özelliklerine göre oluşturulan bölgelerin değişimlerinin çok daha hızlı ve kısa zaman içerisinde gerçekleştiğini gördük. Beşerî, ekonomik
ve doğal özelliklerine göre oluşturulan sınırların geçiş özelliğine bağlı olarak kesin hatlar ile oluşturulamayacağını öğrendik.
Türkiye’ de işlevsel özelliklerine göre sınıflandırma yapıldığında üç bölgeye ayrıldığını öğrendik. Siyasi ve askerî özelliklere göre oluşturulan bölge sınırları ile ülke
sınırlarının çakışarak paralellik gösterdiklerini, ülkelerin bir araya gelerek farklı amaç
ve hedefler çerçevesinde farklı örgütlenmeler meydana getirdiklerini öğrendik.
Türkiye’nin de üye olduğu çeşitli uluslararası bölge örneklerini öğrendik.
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2. ÜNİTE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SORULARI
4. Türkiye dünyada birçok siyasi ve
ekonomik örgüte üye olan bir ülkedir.
Aşağıda verilen örgütlerden hangisi Türkiye’nin üye olduğu siyasi ve
ekonomik örgüt değildir?

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi
bölge sınırları belirlenirken kullanılan fiziki faktörlerden biri değildir?

A) Birleşmiş milletler
B) G-20

A) Yer şekilleri

C) Dünya Bankası

B) İklim tipi

D) Avrupa Birliği

C) Yağışların dağılışı

2. Haritada taranarak verilen bölgelerin hangisinde nüfus ve yerleşmelerin az olmasının temel nedeni
sıcaklıklığın düşük olmasıdır?

Hayat Boyu Öğrenme

D) Ulaşım olanakları

5. Türkiye’ deki bölge sınıflandırılması düşünüldüğünde Marmara
bölgesi aşağıda verilen bölge türlerinden hangisi içinde yer alır?
A) Sanayi bölgeleri
B) Kurak iklim bölgesi
C) Seyrek nüfuslu bölge
D) Maden bölgeleri
6. 1957 Yılında Belçika, Almanya,
Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda’nın katılımı ile oluşturulan
…………………………..birliğidir.

A) I- III
B) II - III
C) III – IV
D) Yalnız IV

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerden hangisi beşerî
bölge özelliği taşımaz?

A) Arap Birliği Bölgesi

A) Sık nüfuslu bölgeler

C) G-20

B) NAFTA

B) Dağlık bölgeler

D) Avrupa Kömür Birliği bölgesi

C) Kentsel yerleşme bölgeleri
D) Sanayi bölgeleri

64

7. Aşağıda verilen bölgelerin hangisinin sınırlarının değişmesi için
daha çok zamana ihtiyaç vardır?
A) İklim bölgelerinin

11. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Latin Amerika olarak adlandırılan bölgedeki ülkelerden birisi
değildir?

B) Hâkim turizm faaliyetinin

A) Kanada

C) Gelir grubu bölgelerinin

B) Kolombiya

D) Tarımsal faaliyet bölgelerinin

C) Peru
D) Şili

8. Aşağıda verilen bölgelerin hangisinin belirlenmesinde yer şekillerinin önemi yoktur?

12. Türkiye’ de bölge sınırları oluşturulurken kullanılan ölçütlerden birisi de yeryüzü şekilleridir.

A) Maden çıkarım bölgesi
C) Yüksek bölgeler
D) Dağlık bölgeler
9. Aşağıdaki ülkelerden hangisi
Balkan Paktına üye değildir?
A) Yugoslavya

B) Yunanistan

C) Türkiye

D) Arnavutluk

II

Hayat Boyu Öğrenme

B) Platoluk bölgeler

V

A) Sanayi bölgeleri
B) Maden bölgeleri
C) Kış turizmi bölgesi
D) Ulaşım bölgeleri
13. Aşağıda verilenlerden hangisi
G-20 üyesi ülkelerden değildir?
A) Almanya

IV
I

Aşağıda verilen bölgelerimizden
hangisi oluşturulurken yer şekilleri
dikkate alınmıştır?

B) Hırvatistan
C) Kanada
D) İtalya

III

10. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen bölgelerin hangilerinde resmi dil İngilizcedir?

14. Yer şekillerinin düz, yükseltinin
az olduğu bölgelerde aşağıda verilen faaliyet türlerinden hangisinin
daha fazla gelişmesi beklenmez?

A) I-II

A) Ulaşım

B) II-III

B) Sanayi

C) III-V

C) Tarım

D) I–IV

D) Kış sporları
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Uygulama Cevapları
1. Uygulama
BÖLGELER
Doğal (Fiziki)
Özelliklerine
Göre Bölgeler

Beşeri
Özelliklerine
Göre Bölgeler

Ekonomik
Özelliklerine
Göre Bölgeler

İşlevsel
Özelliklerine
Göre Bölgeler
Mülki idare
özelliklerine
göre bölgeler
Yerel yönetim
özelliklerine
göre bölgeler
Kamu
kurumlarının
özelliklerine
göre bölgeler

Yer şekillerine
göre

Yerleşme
özelliklerine göre

Sanayi
bölgeleri

İklimine göre

Nüfus yapısına
göre

Turizm
bölgeleri

kaynaklarına göre

Siyasi, askerî
özelliklerine göre

Tarım
bölgeleri

Bitki örtüsüne
göre

Konut
özelliklerine göre

Karma
bölgeler

-

Toprak
yapısına göre

Kültür ve dinî
özelliklerine göre

Ticaret
bölgeleri

-

Su

2. Uygulama
1) Doğal

2) Kademeli

3) Hızlı

4) Göç

5) Artışı

6) Sınırları

7) Avrupa

8) Doğal

11) Ekonomik

12) Varşova

9) İslam

10) İslam

13) Avrupa Birliği
15) Avrupa

14) NATO ,
16) Anadolu
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17) Asya

3. Uygulama

Yukarıdaki Türkiye Fiziki haritasından yararlanarak aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
1. a) Menteşe Yöresi, b) Doğu Karadeniz, c) Hakkari, ç) Toroslar
2. a) Kıyı Ege,

b) İç Anadolu,

c) Şanlıurfa çevresi,

ç) Ergene Bölümü.

3. a) İç Anadolu, b) Güneydoğu Anadolu, c) Doğu Anadolu, ç) İçbatı
Anadolu
4. a) Doğu Karadeniz, b) Batı Karadeniz
5. a) Çukurova,

b) Çarşamba,

c) Bafra,

67

ç) Silifke

3. ÜNİTE

ÇEVRE VE TOPLUM
68

NELER ÖĞRENECEĞİZ ?
• İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini,
• Doğal ortamda insan etkisi ile meydana gelen değişimleri öğreneceğiz.
ANAHTAR KELİMELER
• Doğal çevre
• Çevre bilinci
• Radyoaktif madde

• Çevre kirliliği
• Çevre eğitimi
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Hazırlık Çalışması

1. İhtiyaçlarınızı karşılarken çevreyle nasıl bir etkileşimde bulunuyorsunuz ?
2. Yenilenebilir enerji kullanımının bugün ve gelecekteki olumlu etkileri sizce
neler olabilir?
Aşağıdaki görsellerde insanların çevreden yararlanma biçimlerine bazı örnekler verilmiştir.

1. Yukarıdaki görselleri inceleyerek, insanların ihtiyaçlarını karşılarken doğal çevreden nasıl yararlandıklarını açıklayınız.
2. Görsellerde verilenlerin dışında sizce insanlar çevreyi başka hangi amaçlar için
ve nasıl bir yol izleyerek kullanmaktadır?
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3. DOĞAL ÇEVRE
Doğal çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca karşılıklı olarak etkileşim içinde bulunduğu, biyolojik, kimyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel bütün faaliyetlerini devam ettirdiği bir ortamdır. Ekosistem olarak da isimlendirilen bu çevrede,
canlı ve cansız varlıklar bir arada etkileşim hâlindedir. Uygarlık tarihi boyunca insan,
sahip olduğu akıl gücü sayesinde etkileşim içinde olduğu çevreyi sürekli şekillendirmeye ve değiştirmeye çalışmıştır. Bu durum insanlığın ortaya çıkmasından günümüze
kadar yaşadığı doğaya hükmedebilme arzusundan kaynaklanmaktadır. İnsanların çevreye olan etkileri önceleri daha azdı çünkü nüfus azdı, sanayi bugünkü gibi gelişmemişti. Tahribatın az olmasından dolayı doğa kendini daha kolay yenileyebilmekteydi.
Teknolojinin ilerlemesi ile insanın doğayı kontrol etme gücü artmış yıllar geçtikçe
bu güç hızlanmış ve insanoğlu geçen zaman içerisinde doğal kaynakları kullanmada kendisini doğanın hâkimi olarak görmeye başlamıştır. Sanayi devrimiyle birlikte
insanın doğaya olan etkisi en yüksek seviyeye çıkmıştır. Doğal kaynaklar üzerindeki
bu aşırı baskı ve her şeye rağmen gelişme hırsı, büyük çevre sorunlarının başlangıcı
olmuştur.

3.1 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA BİÇİMLERİ
İnsan, yaşadığı çevreyi ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak değiştirmekte ve
doğanın kendisine sunduğu imkânları hem kullanmakta hem de değişikliğe uğratmaktadır. İnsanların doğal çevreye olan etkileri ilk olarak beslenme ve barınmayla
ortaya çıkmıştır. İlerleyen zamanlarda yerleşik hayata geçmiş böylece insanın doğal
çevre üzerindeki etkisi artarak devam etmiştir.
Yerleşim yeri seçerken coğrafi koşulların uygun olduğu yerler her zaman tercih sebebi olmuştur.
10.000 yıl önce yerleşik hayata geçen insanoğlu, ilk yerleşmelerinde, iklimi elverişli,
verimli toprakları, ulaşımı kolay, çayır ve meraların bol olduğu yerleri tercih etmişlerdir. Yerleşim yerlerinin belirlenmesinde önemli bir tercih sebebi de sudur. Su ve verimli
toprakların bulunduğu, tarım koşullarının elverişli olduğu Ganj, İndus, Fırat, Nil gibi
akarsu havzaları ilk yerleşim alanlarına örnektir. Buralarda dönemin büyük yerleşim
yerleri ortaya çıkmıştır. İnsan doğadaki tatlı su kaynaklarını ihtiyaçları doğrultusunda
kullanmak amacıyla göletler, sulama kanalları, barajlar inşa etmişlerdir. Hidroelektrik
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santralleri, termik santraller yaparak elektrik enerjisi üretmişlerdir. Sulardan, topraktan, hayvanlardan, bitkilerden, madenlerden elde edilen maddeleri geçmişten günümüze ihtiyaçları doğrultusunda kullanan insan, doğanın kendisine sunduğu çevreyi
tahrip etme yolunda hızla ilerlemektedir.
Mağaralar insanların ilk yerleşim yeri olmuştur. Böylece yabani hayvanlardan gelecek tehlikelerden kendilerini korumuşlardır. Zamanla yerleşik hayata geçen insan
doğadaki malzemeleri kullanarak barınaklar yapmışlardır. İlk zamanlar etraflarında
bulunan taş, toprak, çakıl ve ağaçları kullanmışlardır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğal malzemelerin yerini demir ve çimento almıştır. Böylece sağlam, konforlu
ve dayanıklı beton binalar inşa etmişler, evlerin yanında dinî inançlarının gerektirdiği farklı nitelikteki mabet ve ibadethaneler de inşa etmişlerdir. Nüfusun artmasına
paralel olarak ihtiyaçlarda artmıştır. Ulaşım araçlarıyla birlikte ulaşım yolları da gün
geçtikçe gelişmiş ve çeşitlenmiştir.
Yüzyıl öncesine kadar daha düşük ve basit yöntemler ile gerçekleştirilen ulaşım
günümüzde çok büyük ilerlemeler göstermiştir. Geçen her yüzyıl sonrasında gelişen
tekniklerin kullanıldığı kara yolu, limanlar, hava alanları, demir yolları yaparak doğal
çevreyi kullanmışlardır. Ülkemizde son yıllarda yapılan Karadeniz sahil yolu, Ordu Giresun Hava Limanı, Marmaray, Avrasya Tüneli buna en güzel örnektir.

Görsel 3.1 Marmaray Projesi

Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları olan ülkemizde, denizler ve boğazlardan dolayı kesintisiz bir kara yolu veya demir yolu ulaşımı sağlamak mümkün değildi. Bu
yüzden İstanbul Boğazı’nın altından iki kıtayı birbirine bağlayan uluslararası Marmaray ve Avrasya Tüneli ulaşım hatları yapılmıştır.
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İstanbul Boğazı’nın altından geçen demir yolu tüneli ilk olarak 1860 yılında Sultan
Abdülmecit tarafından dile getirilmiş ve projesi çizilmiştir. Bugün Marmaray’la 153

Görsel 3.2 Sultan Abdülmecit’in Tüp Geçit Projesi

yıllık düşünce hayata geçirilmiştir. Marmaray teknolojik altyapısı, ekonomik büyüklüğü, ulaşıma kazandırdığı ivme vb. birçok yenilik bakımından dünyada ilkleri içinde
barındırmaktadır. Toplam uzunluğu 76,6 km olan tünelin 13,6 km’si deniz altından
geçmektedir.
İstanbul Boğazı’nın iki yakasını birbirine bağlayan diğer bir önemli ulaşım ağı ise Avrasya Tüneli’ dir. Tünel,
Asya ve Avrupa’ yı iki katlı kara yolu tüneli ile birbirine
bağlamaktadır. Toplam uzunluğu 14.6 km olan tünelin
5,6 km’lik bölümü deniz tabanının altından geçmektedir.
Asya ve Avrupa kıtaları arası 1 saat 40 dakika sürerken
bu süre Avrasya Tüneli ile 15 dakikaya inmiştir.
Hem Türkiye’ de hem de uluslararası anlamda ulaşım
kolaylığı sağlayarak hizmet veren diğer bir hat da Osman Gazi Köprüsü’ dür. İzmit Körfezi üzerine inşa edilen köprünün uzunluğu 2,652 m’ dir. Üç gidiş, üç dönüş
şeritli kara yolu ile insanlar daha kısa zamanda ve daha
güvenli bir ulaşım imkânına kavuşmuştur.

Görsel 3.3 Avrasya Tüneli

Ülkemizde ulaşımı güçleştiren en önemli doğal etken
yeryüzü şekilleridir. Gelişen teknoloji ve bilgi birikimiyle doğanın ortaya çıkardığı olumsuzluklar aşılmıştır.
Dağların sarp ve dik olması ulaşım üzerindeki olum-
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Görsel 3.4 Osman Gazi Köprüsü

suz etkilerini artırır. Bu etkiyi ortadan kaldırmak için tüneller, köprüler ve viyadükler
inşaa edilmektedir. Buna en güzel örneklerden biri de Karadeniz Sahil Yolu’ dur. Yine
Karadeniz kıyı kuşağının belli bir bölümünün doldurulmasıyla Ordu-Giresun Hava
Limanı inşa edilmiştir.

Görsel 3.5 Karadeniz Sahil Yolu
Görsel 3.6 Giresun Hava Limanı
İnsanlar, ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerini görmek, farklı kültürlerini tanımak, eğlenmek, dinlenmek,
eğitim ve sağlık amacıyla turistik faaliyetleri gerçekleştirirler. İklimin elverişli olduğu deniz kıyılarında yaz turizmi yaşanırken, yükseltinin fazla, kar yağışlarının bol
olduğu yerlerde de kış turizmi yaşanmaktadır. Doğal
güzelliklerin dışında insan eliyle oluşturulmuş turistik
merkezler de vardır. Örneğin Birleşik Arap Emirliklerin
Görsel 3.7 Dubai palmiye adası
de ki Basra Körfezi’ nde denizin doldurulması sonucu
oluşturulan dünyanın en büyük yapay adası olan Palmiye Adası yaz turizminin merkezidir.

Görsel 3.8 Maltepe Sahil Parkı

Anadolu toprakları üzerinde çağlar boyunca çeşitli
medeniyetler doğmuştur. Bu nedenle ülkemiz hemen
her devre ait tarihî değerlere sahip olduğu gibi mağaralar, ormanlar, sıcak su kaynakları, dağlar, denizler gibi
doğal güzelliklere de sahiptir fakat nüfusun hızla artması
ve büyük yerleşim yerlerinin, metropol şehirlerin ortaya çıkması ile insanların sosyal ihtiyaçları da artmıştır.
Parklar hem dinlenme hem de şehirlere estetik bir görünüm kazandırma bakımından önemlidir. Dünya’ nın en
büyük şehir parklarından biri olan İstanbul’ daki Maltepe Sahil Parkı da içinde çok sayıda sosyal alan barındırmaktadır. İnsanların açık havada, kent içinde bile olsa

74

doğayla baş başa kalabilmelerine imkân sağlamaktadır.
Sağlam binalar, ulaşım araçları, demir yolları, evimizde kullandığımız sayısız aletler, telefon, bilgisayar ve sayamayacağımız birçok ihtiyaç malzemeleri madenlerden
karşılanmaktadır. Isınmada, ulaşım araçlarında, kömür, petrol, doğalgaz gibi madenler kullanılmaktadır. Demir, bakır, kömür, petrol gibi madenlerin olduğu yerlerde açılan maden ocakları ve çıkarılan madenleri işlemek için kurulan tesisler, doğal çevre
üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Evimizde, okulumuzda kullandığımız ahşap
malzemeler, kâğıt ve kalemlerimiz ormanlardan elde edilmektedir.
Sonuç olarak dünyanın pek çok yerinde mevcut çevre imkânlarını zorlayacak ölçüde hızla artan nüfus, yeryüzündeki kaynaklara ve ekolojik sisteme baskı getirmektedir.
Beslenme, yerleşim, eğitim, sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyacın artması; hızlı kentleşme, artan kirlilik, iklim değişmeleri, sağlıksız endüstrileşme, azalan canlı türleri,
çevre problemlerini de hızlı bir şekilde artırmıştır.

3.2 İNSANIN DOĞAYA ETKİSİ
İçinde bulunduğumuz dönem, dünya tarihinin en hızlı ilerleme ve gelişmelerine
sahne olmaktadır. Aklını kullanarak büyük buluşlar gerçekleştiren insanoğlu her geçen
gün yeni eserler ortaya koymaktadır. Bilgi birikimi ve yaptığı buluşlarla sanayi devrimini gerçekleştirmiş, insan gücünün yerini makine gücü ile çalışan atölye ve fabrikalar
almıştır. Gelişen sanayi ile yoğun üretimler gerçekleştirilmekte ve güçlü ekonomiler
oluşturulmaktadır. Bütün bu gelişmeler gerçekleştirilirken doğal zenginlik kaynakları
da hızla tüketilmektedir.
3.2.1 Sanayi kirliliği
İnsanoğlu, Sanayi devriminin ardından daha büyük
bir güce sahip olmuş, o zamana kadar kullanılan teknoloji bambaşka bir çehreye bürünmüş ve çevre üzerindeki
yıkıcı etkisini her geçen gün hızla artırmıştır.
Sanayileşme, insanın daha çok üretme ve doğal çevreye egemen olma çabasının bir ürünüdür. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla yaygınlaşmaktadır. Sanayi
daha çok coğrafi şartların elverişli olduğu yani ulaşımın
kolay, doğal kaynakların ve iklimin elverişli olduğu alanlarda yaygınlaşmıştır. Verimli tarım alanlarına kurulan
sanayi ve enerji tesisleri doğal ortamın bozulmasına
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Görsel 3.9 Sanayi Kirliliği

neden olmaktadır. Fabrika bacalarından çıkan zehirli
atıkların atmosfere karışması insan sağlığını olumsuz
etkilediği gibi yağışlarla birlikte tekrar toprağa, denizlere, göllere ve akarsulara da karışması sonucu bütün
canlıları da olumsuz etkillemektedir
3.2.2 Işık Kirliliği

Görsel 3.10 Işık Kirliliği

Görsel 3.11 Radyoaktif Kirlenme

Işık kirliliği genel olarak yapay ışık kaynaklarının aşırı derecede kullanılması sonucu ortaya çıkan bir kirlilik
türüdür. Özellikle büyük şehirlerde güvenlik amacıyla
yolların, sokakların ve caddelerin aydınlatılması, park
ve bahçelerde, açık alanlarda güçlü aydınlatıcıların kullanılması, bunların yanında, araba farları, mekânlardaki
ışıklandırmalar ve bina aydınlatmaları, gökyüzüne yayılan ışık miktarını sürekli artmaktadır. Yaşanan bu kirlilik giderek artan bir sorun hâline gelmekte psikolojik
problemlerin ortaya çıkmasına neden olduğu gibi hayvanlara ve çevreye de zarar vermektedir. Yanlış aydınlatmalar gökyüzünün olağan görüntüsünü bozmaktadır.
Yapay ışıkların yanlış kullanılması atmosferde bulunan
toz taneciklerine ve moleküllere çarparak gökyüzünün
doğal fonunu bozmakta parlak bir hâle getirmektedir.
Yaşanan bu kirliliğin gece görüşünü bozduğu, güvenlik
ve konforu düşürdüğü, insan sağlığına, ekosisteme zarar
verdiği ve enerji israfına neden olduğu bir gerçektir.
3.2.3 Radyoaktif Atıklar
Özellikle nükleer enerji üretiminde meydana gelen
radyoaktif maddelerin ayrışması sonucunda geriye kalan ürünlerdir. Radyoaktif kirlenmeye neden olan en
etkin kaynaklar nükleer enerji santralleri ve silah üreten
fabrikalardır. Bu santrallerde meydana gelen radyoaktif atıklar, yaymış oldukları elektronlarla havayı, suyu,
toprağı kirletmekte ve bitkilere zarar vermektedir. Böylece besin zinciri yoluyla bu besinleri tüketen hayvanlara daha sonrada insanlara çok kolay ve hızlı bir şekilde
geçmesi, radyoaktif kirlenmenin en tehlikeli özelliğidir.
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3.2.4 Orman Tahribi
Dünyamızın akciğerleri olan ormanlar bilinçsizce
tahrip edilmekte, özellikle yangınlarla her yıl binlerce
hektar orman yok olmaktadır. Ormanlarla birlikte birçok
canlı türü de zara görmektedir. Tüm canlıların yaşamı
için son derece önemli olan ormanlar, iklimi düzenler,
insanların ruh sağlığını olumlu etkiler ve doğa sevgisini
aşılar. Ülkemizin önemli zenginlik kaynaklarından olan
ormanların ülke ekonomisine de birçok katkısı vardır.
Topraklarının hatalı işlenmesi, mera ve çayırların bilinçsiz kullanımı, aşırı otlatma vb. sebeplerle oluşan toprak
erozyonu, bugün dünyanın birçok bölgesinde olduğu
gibi ülkemizde de en önemli çevre sorunlarından biri
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ormanları korumak geleceğimizi garanti altına almaktır.
3.2.5 Su Kirliliği

Görsel 3.12 Orman Yangını

Nüfusun hızla artması beraberinde sanayinin hızla
gelişmesine ve kalabalık kentlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla sayıları gün geçtikçe artan sanayi kuruluşlarının katı, sıvı ve gaz atıklarının arıtılmadan doğaya bırakılması, tarım ilaçları ve kimyasal gübrelerin bilinçsizce
kullanılması suları kirletmektedir. Kanalizasyon sularının doğaya bırakılması, nükleer atıklar, kimyasal maddeler, asit yağmurları ve çöplerden sızan maddelerde suları
kirletmektedir. Kirlilik nedeniyle sudaki oksijen miktarı
azalmakta bu durum suda yaşayan canlılara zarar verdiği
gibi, kirlenen sular, insanlarda da sağlık sorunlarına neden olmaktadır.
Su kirliliği her geçen gün dünyamızı daha fazla tehdit
etmekte çeşitli canlı türlerinin ve biyolojik toplulukların
yok olmasına neden olmaktadır. İçindeki zararlı bileşenleri barındıran her türlü atığın yeterli arıtma işlemi
yapılmadan havzalara bırakılmasıyla hem yeryüzü suları
hem de yer altı suları kirlenmekte ve canlı yaşamını tehdit etmektedir.
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Görsel 3.13 Aral Gölü

Görsel 3.14 Aral Gölü

İnsanlar beslenme ve giyinme ihtiyaçlarını karşılamak için tarımla uğraşmışlardır. Tarım ürünlerini üretme hırsı nedeniyle zirai ilaç kullanımı, aşırı gübre kullanımı, yanlış sulama sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük gölü olan
Aral Gölü pamuk rekoltesini artırabilmek için Sovyetler
Birliği döneminde bilinçsiz ve fazla su çekimi yüzünden
çölleşmiştir. Aral Gölü tarih boyunca insan eliyle gerçekleştirilen en büyük doğal afetlerden birisidir.
Aral Gölü kırk yıl kadar bir sürede kuruyup çöle dönmüştür. Bir zamanlar teknelerin yüzdüğü göl bugün çorak bir hâl almıştır.
3.2.6 Toprak Kirliliği

Toprak, canlıların beslendiği, barındığı ve üzerinde
yaşadığı yerdir. Yaşamın kaynağıdır. Bu sebeple toprak
dilimizde, ana olarak vurgulanmıştır. Toprak, tıpkı su
ve hava gibi, canlıların yaşaması yani ekolojik dengenin
sağlanması ve devamlılığı açısından son derece önemlidir. Toprağın üst tabakası, insanların ve diğer canlıların
beslenmesinde temel kaynak olduğu gibi yer altı sularının oluşumuna da zemin hazırlamaktadır. Sanayi için de
ham madde kaynağı olan toprak, ekonomiye katkı sağGörsel 3.15 Toprak Kirliliği
lar. Toprak, maalesef kimyasal atıklarla kirletilmekte ve
tarım dışı kullanılmaktadır. Bitki örtüsünün zarar görmesi de erozyon kaçınılmaz kılmakta ve toprak verimsizleşmektedir. Yurdumuzda erozyonu önlemek, pek çok canlıya barınak oluşturmak, yer üstü ve yer altı sularının kaybını en aza indirmek amacıyla
ağaçlandırma projeleri yapılmaktadır.
İnsanoğlunun doğaya verdiği tahribat, doğanın aleyhine dengeyi, iyice bozmaya
başlamıştır. İnsanlığın, doğal kaynakları israfı ve doğayı tahribatı karşısında doğanın
kendini yenileyebilmesi oldukça zorlaşmıştır. Mevsimlerin değişmesi, buzulların erimesi doğal dengenin bozulduğunun en önemli göstergesidir. Ormanlarımız acımasızca katledilmekte, denizler kirletilmektedir. Soluduğumuz hava zehirle yüklenmekte,
kulaklarımız, gözlerimiz ve beynimiz; gürültü, beton ve metal kirliliği ile doldurulmaktadır. Son yıllarda dünyanın çeşitli yerlerinde sel baskınları, aşırı kuraklık, şiddetli rüzgârlar ve öldürücü yaz sıcakları gibi doğal afetler görülmekte ve sayılarla ifade
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edilemeyecek kadar mal ve can kaybına neden olmaktadır. Bütün bu olumsuzlukların
önüne geçmek ve kirliliği önlemek, günümüzün en önemli sorunlarından biri olmuştur.
Toprak kirliliği büyük bir felakettir. Bu kötü gidişe dur demenin yolu ise insanların en kısa zamanda alışılagelmiş düşünce ve davranışlardan vazgeçmesi olacaktır.
Yani, insanoğlu kendini yaşatan özü tüketmeden yaşamını sürdürmek durumundadır.
Bu yüzden, daha fazla zaman kaybetmeden, yaşanan çevre problemlerine çözüm bulmak için gerekli kanuni düzenlemeler yapılmalıdır. Çevre problemlerinin bugünkü
geldiği durum sadece teknolojiyle veya yasalarla çözülebilecek bir problem değildir.
Bu noktada çevre eğitiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Doğal çevrenin önemini bilmek, bilgilendirmek ve bilinçli, duyarlı vatandaşlar yetiştirmekten geçer. Doğal, tarihî
ve kültürel çevreyi, doğayı tahrip etmeden kullanmak, kirlenen, tahrip olan çevreyi
geri kazanma konusunda aktif katılım sağlamak, sorunların çözümünde görev almak,
bireylerde çevre bilinci oluşturmakla mümkündür. Çağdaş dünyanın insanı, yurduna
yararlı bir birey olmak ve dünya vatandaşlığının bilincinde olmak zorundadır.
1. Uygulama
A. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifade ile tamamlayınız.
1. Doğal kaynaklara duyulan talep ................................................................................
gelişmelere ve ihtiyaçlara bağlı olarak zamanla değişmiştir.
2. Nüfusun artması ............................................................... olan talebi artırmıştır.
3. Doğal kaynakların hatalı kullanımı ....................................................... neden olur.
4. Asit yağmurları ............................................... kullanımı sonucu ortaya çıkan çevre
sorunudur.
5. Petrol ürünleri yakıt olarak kullanıldığı zaman atmosferde ..............................
............... artar.
6. Teknolojik gelişmelerle ............................................. enerji kaynakları hızla tüketilmektedir.
7. Su kaynaklarının kirletilmesinin başlıca nedeni .............................................dir.
8. Özellikle kentlerimizde .................................................................gürültü kirliliğine
neden olmaktadır.
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9. Doğal olayların afete dönüşmesinde .............................................müdahalesi oldukça fazladır.
10. Kentleşme özellikle............................................. devriminden sonra hız kazanmıştır.
11. İnsanların çeşitli faaliyetlerine bağlı olarak oluşan sera gazlarının artması sonucunda, atmosferin yeryüzüne yakın kesimlerindeki sıcaklığın yapay olarak artmasına
.............................................denir.
12. Gökyüzüne yönlendirilmiş yanlış aydınlatma kaynakları ......................................
neden olmaktadır.
13. Büyük kentlerdeki .....................................................................gürültü kirliliğine
neden olmaktadır.
14. Hatalı tarım politikası sebebiyle kuruyan .............................................çağımızın
en büyük çevre felaketlerinden biridir.
15. Sanayi.............................................elverişli olduğu yerlerde daha yaygındır.
16. Çevre sorunlarının temel unsuru.............................................
2. Uygulama
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına" D", yanlış olanların karşısına"Y" harfi yazınız.
1. İnsanlar doğal çevreyi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirir.
2. Doğal çevreyi korumak için yasal düzenlemelere ihtiyaç yoktur.
3. Yeryüzü canlı ve cansız çevrenin oluşturduğu bir bütündür.
4. Petrolün boru hatlarıyla başka ülkelere taşınması insanın doğa üzerindeki
etkisinin bir sonucudur.
5. Doğayı oluşturan canlı ve cansız varlıklar birbirleriyle etkileşim hâlindedir.
6. İnsanoğlunun doğal çevreyi tanıması yalnızca coğrafya bilimiyle mümkündür.
7. Barajlar, insanın doğal çevreyi şekillendirmesi sonucu ortaya çıkan beşerî
bir unsurdur.
8. Tarım ilaçları ve gübreler toprak kirliliğine yol açabilir.
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9. Kömür, petrol ve doğal gaz yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
10. Çevrenin korunmasında en etkili yöntem insanların bilinçlendirilmesidir.
11. Hızlı nüfus artışı çevre sorunlarına neden olmaz.
12. Tarımda makineleşme ile birlikte insanlığın doğal sisteme müdahalesi en
üst düzeye ulaşmıştır.
13. Sanayi devrimiyle birlikte fosil yakıt kullanımı artmıştır.
14. Yer şekillerinin insan faaliyetleri üzerine hem olumlu hem de olumsuz
etkileri vardır.
15. Ekonomik kalkınma düzeyinin hızı arttıkça, ülkelerin çevreye verdikleri
zararlarda azalma gözlenmektedir
16. Akdeniz bölgesinde seracılığın yaygın olması doğal koşulların tarım üzerindeki etkisine bir örnektir.
17. Tarımsal faaliyetlerin çevre üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkileri bulunmaktadır.
18. Termik santraller çevre kirliliğinin artmasında en etkili faktörlerden
biridir.
19. Dere yataklarındaki yerleşmelerin sular altında kalması yanlış arazi kullanımının bir sonucudur.
20. Doğal çevre üzerinde yapılan müdahaleler insanlara olumsuzluk olarak
geri dönmektedir.
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ÖZET
Ekosistem olarak da isimlendirilen canlı ve cansız varlıkların bir arada etkileşim
hâlinde yaşadığı çevreye doğal çevre denir. İnsanoğlu tarih boyunca içinde yaşadığı
doğal çevreyi ihtiyaçları doğrultusunda kullanmıştır. Yollar, köprüler, barajlar yapmıştır. Böylece hem doğal çevreyi kullanmış hem de zarar vermiştir.
Özellikle on dokuzuncu yüzyıldan itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak sanayileşme, nüfus artışı, kentleşme, değişik kirlilik türleri, orman yangınları, tarla açmalar, aşırı otlatmalar, tarımda kullanılan mücadele ilaçları ile oluşan kirlenmeler artmaktadır.
Doğal kaynak çıkarımı ve kullanımı beraberinde çeşitli çevre sorunlarının doğmasına yol açmaktadır. Kömür çıkarımı sırasında yüzey şekilleri ve drenaj bozulmakta,
bitki örtüsü ve hayvan türleri zarar görmektedir. Kömürün kullanımıyla oluşan sülfür
bileşikleri asit yağmurları, atmosferdeki karbondioksit miktarını artırmıştır.
Yaşamın temel kaynağı olan suyun yanlış kullanımı kuraklık ve çölleşmeye ya da
sel ve taşkın gibi afetler neden olmuştur. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı sonucunda doğal kaynaklar üzerindeki beşerî etkiler artmıştır. Bunun sonucunda da hem
bizim yaşamımızı hem de gelecek nesillerin ve diğer canlıların yaşamlarını tehdit eden
şiddetli rüzgârlar ve öldürücü yaz sıcakları gibi doğal afetler görülmekte mal ve can
kaybı oluşmaktadır.
Bunlar insanlığın karşılaştığı sürpriz gelişmeler değildir. Daha çok refah ve kazanma hırsının bir sonucudur. Eğer çevrenin korunması konusundaki duyarsızlık böyle
devam edecek olursa büyük bir olasılıkla insanlık daha birçok felaketle karşılaşacaktır.
Tüm bunların temelinde sanayileşme ile birlikte insanoğlunun doğayı kendi çıkarları doğrultusunda acımasızca kullanması yatmaktadır. Bunun sonucunda da hem bizim yaşamımızı hem de gelecek nesillerin ve diğer canlıların yaşamlarını tehdit eden
birçok çevre sorunu karşımızda durmaktadır.
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3. ÜNİTE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SORULARI

2. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda insan etkisinin diğerlerine göre daha az olduğu söylene
bilir?
A) Kuraklık
B) Depremler
C) Çölleşme
D) Ekosistemin zayıflaması
3. Aşağıdaki doğal afetlerin hangisinin oluşumunda insan müdahalesi söz konusudur?
A)Sel
B)Tsunami
C)Deprem
D)Kasırga

5. Aşağıda verilen faaliyetlerden
hangisinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerine göre
daha fazladır?
A) Su sporları
B) Nükleer enerji santralleri
C) Hayvancılık faaliyetleri
D) Tarımsal faaliyetler

Hayat Boyu Öğrenme

1. Aşağıdaki atıklardan hangisi doğada daha uzun süre kalır?
A) Kâğıt atıkları
B) Pil atıkları
C) Evsel atıklar
D) Kumaş atıkları

4. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin ortaya çıkmasında beşeri
faktörlerin doğrudan ya da dolaylı
etkisi yoktur?
A) Heyelan
B) Orman yangınları
C) Hortum
D) Erozyon

6. Aşağıdakilerden hangisi tarım
topraklarının amaç dışı kullanımına örnek olarak gösterilemez?
A) Endüstrileşme
B) Orman yangınları
C) Çarpık kentleşme
D) Taraçalama
7. Aşağıdakilerden hangisi, insanların doğal çevreyi kullanması sonucu ortaya çıkan olumsuz sonuçlardan biri değildir?
A) Erozyon
B) Küresel ısınma
C) Mera hayvancılığı
D) Canlı türlerinin yok olması
8. Aşağıda verilen şehirlerden hangisinde hava kirliliği sanayileşmeye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır?
A) Malatya
B) Adana
C) Isparta
D) Kırşehir
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3. ÜNİTE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SORULARI
9. Dünya genelinde sanayi bölgeleri düşünüldüğünde aşağıda verilen
bölgelerden hangisinde sanayileşmeye bağlı kirlenme daha çok görülür?

12. Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi çevreyi daha çok kirletir?
A) Petrol
B) Su

A) Amazon havzası

C) Rüzgâr

B) Nil deltası

D) Dalga

C) İndus vadisi
D) Batı Avrupa Ren nehri çevresi

A) Deniz kenarlarına turistik tesislerin yapılması
B) Ormanlık alanların tarıma açılması
C) Bataklıkların kurutularak tarıma
açılması

Hayat Boyu Öğrenme

10. Aşağıdakilerden hangisinde insanın doğaya verdiği etki diğerlerine göre daha dar kapsamlıdır?

13. Doğal çevrenin bilinçsizce dengesinin bozulmasında aşağıda verilenlerden hangisinin etkisi daha azdır?
A) Kentleşme
B) Termik santral çokluğu
C) Depremler
D) Sanayileşme
14. Aşağıda verilen sonuçlar aşağıdaki doğal olayların hangisinin sonucudur?

D) Erzurum' da mera hayvancılığının yapılması

I. Erozyonun etkisinin artması

11. Aşağıda verilen kentlerin hangisinde ışık kirliliği diğerlerine
oranla daha az görülür?

A) Sıcaklığın yükselmesi

II. Hayvan ekosisteminde azalmaların
görülmesi
B) Yağış azlığı
C) Yer altı sularının azlığı

A) Kayseri

D) Bitki örtüsünün tahribi

B) Konya
C) İstanbul

D) Niğde
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3. ÜNİTE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SORULARI
15. Beşeri faaliyet ve çevreye olan etkileri aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

Beşerî faaliyet
A) Baraj yapımı
B) Tarla Açma
C) Yol yapımı
D) Yapay gübre kullanımı

Çevreye olan etkisi
Çevre kirliliği
Orman yangınları
Ağaç kesimi
Toprağın kirlenmesi
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Uygulama Cevapları
1. Uygulama
1.Teknolojik
2 Doğal kaynaklara
3 Çevre kirlenmesi
4 Doğal kaynakların
5 Karbondioksit gazı
6 Yenilenemeyen
7 Endüstrileşme
8 Trafik yoğunluğu
9 İnsan

10. Sanayi
11. Küresel ısınma
12. Işık kirliliği
13. Trafik yoğunluğu
14. Aral gölü
15. Doğal kaynakların ve iklimin
16. İnsandır

2. Uygulama
1. D

2. Y

3. D

4. Y

5. D

6. Y

7. D

8. D

9. Y

10. D

11. Y 12. Y 13.D 14. D 15. Y 16. D 17. D 18. D 19. D 20. D

1.ÜNİTE BEŞERİ SİSTEMLER CEVAP ANAHTARI
1. C
7. C

2. B
8. A

3. C
9. D

4. C
10. A

5. B
6. C
11. D 12. B

2.ÜNİTE KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELERCEVAP ANAHTARI
1. D
8. A

2. B
9. D

3. B
10. B

4. D
11. A

5. A
12. C

6. D
13. B

7. A
14. D

3.ÜNİTE ÇEVRE VE TOPLUM CEVAP ANAHTARI
1. B
8. B
15. A

2. B
9. D

3. A
10. D

4. C
11. D
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5. B
12. A

6. D
13. C

7. C
14. D

SÖZLÜK
A

akarsu: Yüzey sularının bir kaynaktan doğup yatak boyunca akmaları sonucu oluşan sulardır.
atmosfer: Yer küreyi saran hava tabakasıdır.
arazi: Yeryüzündeki karaların tamamıdır.

B

bakı: Bir yerin güneşe ya da yağışa göre olan konumu.
bozkır: İlkbahar yağışlarıyla yeşeren yazın kuruyan kısa boylu ot.
bölge: Doğal ve beşerî özellikler bakımından ortak çevresinden ayırt edilebilen yer.
buzul: Kutuplarda ya da yüksek dağlık alanlarda görülen büyük buz kalıpları.

C

coğrafya: İnsan ile doğal çevre arasındaki ilişkileri dağılış, nedensellik ve kıyaslama prensiplerine göre araştıran sonuçlarını açıklayan(sentez) bilim.
coğrafi Konum: Bir yerin hem matematiksel hem de özel konumuna göre
olan durumu.

Ç

çöl: Yıllık yağış ortalamasının 250 mm’ nin altında olduğu kurak alanlar.
çayır: Yağışlı dönemde yeşeren gür otlardır.

D

dağ: Çevresine göre yüksekte kalmış yer.
delta: Akarsuların taşıdığı milleri denizin sığ yerlerinde biriktirmesiyle oluşan kıyı ovası.
demografi: Nüfus bilimi.
doğal çevre: Doğada var olan ve insan tarafından değiştirilmemiş, bozulmamış ve yapay olmayan canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu bütün.
dulda: Güneşi ya da yağışı almayan yamaç.
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E

ekvator: Dünya’yı yatay olarak iki eş parçaya böldüğü varsayılan çizgi.
ekoloji: Çevre bilimi.

F

fauna: Bitki ya da hayvan türü.
flora: Bir bölgede görülen bitki örtüsünün hepsine birden verilen ortak isim.
fay: Tektonik tabakaların kayması sonucu oluşan kırılma yüzeyi.
fizikî coğrafya: Yeryüzünde doğal ortamı oluşturan biyotik, yer şekilleri, sular, iklim
toprak gibi öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen coğrafya alt dalı.

H

hava Kirliliği: Atmosfere karışan, insan sağlığını tehdit edecek oranda yüksek olan
kirleticiler.
hava kütlesi: Sıcaklık yönünden farklı özelliklere sahip atmosferdeki her bir parça.
havza: Akarsuların kolları ile beraber oluşturdukları bütün.
höyük: Birkaç kez kurulup çeşitli nedenlerle yıkılmış ve yerinde yapay tepe oluşmuş
tarih öncesi yerleşme.

I

ılıman kuşak: Orta kuşakta sıcaklıkların ortalamasının normal olduğu sınırlar.
ırmak: Akarsu.

İ

iklim: Oldukça geniş alanlarda uzun yıllar boyunca (en az 33 yıl) görülen sıcaklık,
yağış ve rüzgâr gibi hava olaylarının ortalaması.
işlev: bir yerleşmenin oluşmasını, gelişmesini, varlığını sürdürmesini sağlayan ekonomik ya da sosyokültürel sebepler 2. Fonksiyon.

J

jeopolitik: Devletlerin, coğrafi özellikleri ile dış siyasetleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim.

K

kloroflorokarbon: Püskürtücülerde, soğutmada, plastik köpükte ve endüstriyel çözücülerde kullanılan ozon tabakasının tükenmesine yol açan ana faktör olduğu ve sera
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etkisine katkısı bulunduğu düşünülen kalıcı bileşikler.
klan: Ortak bir atadan geldiklerine inanan küçük insan grupları.
kasaba: Şehirden küçük köyden büyük kırsal yerleşme yeri.
konut: İçinde yaşanılan ev.
komplike: Anlaşılması güç olan karışıklık.
köy: Birincil ekonomik faaliyetlerin yapıldığı yerler.
köy altı yerleşme: Köyden daha küçük yerleşmeler.

L

litosfer: Yer kabuğu.
lokasyon: Yeryüzünde bir alan.

M mağara: Yer altında oluşan oyuklar.
makroklima: Büyük iklim kuşağı.
mikroklima: Küçük iklim kuşağı.
matematiksel Konum: Enlem ve boylama göre herhangi bir noktanın tam olarak yeri.
mekân: Bulunulan yer.
metodoloji: Yöntem bilimi .
muson İklim: Güney Asya iklimi.

N

nem: Su buharı.

O orman: Ağaçlardan oluşan topluluk.
P plato: Akarsular tarafından yarılmış yüksekte kalan düzlük.
polder: Çeşitli yöntemlerle okyanus, deniz, göl tabanlarının malzeme ile doldurulmasıyla oluşan düzlükler.
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R

rüzgâr: Sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesi.
rekolte: Tarımda bir üretim döneminde elde edilen ürünün miktarı.

S

sıcaklık: Cisimlerin içindeki ısının açığa çıkması.
sınır: Herhangi bir toprak parçasını ayıran çizgi.
şemosfer: Ozon tabakası.

Ş

şehir: Nüfusu 10.000’den fazla olan yerleşim yeri.

T

taraçalama: Eğimli arazilerde tarım yapabilmek için toprağın önüne kurulan basamaklı set.
tepe: Çevresine göre yüksekte kalmış yer.
tektonik: Levha hareketi.
topoğrafya: Yer şekilleri.
tropikal: Sıcak iklim.
tsunami: Büyük deprem dalgası.

U ufalanma: Kayaçlardaki bölünme.
Ü ülke: Bir devletin idaresi altındaki toprakların bütünü.
V vadi: Akarsu aşındırması sonucu oluşan yer şekli.
vali: İl yönetiminden sorumlu kişi.
viyadük: Bir akarsu veya vadinin üzerinde kurulan ayaklar üzerinde duran yüksek ve
uzun köprü.

Y yayvan: Geniş yapraklı.
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yer: Dünya.
yerleşme: İnsanların barındığı çeşitli faaliyetleri yaptığı yer.

Z

zooloji: Hayvan bilimi.
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