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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.

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.

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

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?

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.

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

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.

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

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.

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
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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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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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KİTABIN TANITIMI

Ünite içeriğine uygun görseli 
gösterir.

Ünite adını ve numarasını gösterir. 

Ünitede yer alan konuları gösterir. 

Bölümün numarasını ve adını 
gösterir. 

Bölüm içindeki konu başlıklarını 
gösterir. 

Bölüm içeriğine uygun görseli 
gösterir.      

Öğrencilerin coğrafi becerilerini geliştirmeye 
yönelik kazanımları destekleyen çalışmalar bu 

bölümde yer alır.

Konuya merak uyandırmayı, ön bilgileri 
harekete geçirmeyi, motive etmeyi amaçlayan 

çalışmaların yer aldığı  bölümdür.

Bölüm sonu ölçme-değerlendirme sorularını 
gösterir.

Konuya yönelik olarak verilen örnek soru ve 
çözümlerinin yer aldığı bölümdür.

Bilimsel nitelik taşıyan ve ilgili konuyu destek-
leyen bilgiler bu bölümde yer alır.

Konulara yönelik bilgi ve becerilerin arttırılma-
sını sağlayan bölümdür.

Konuyu destekleyen bilgiler, olaylar, makale-
ler ve bilimsel çalışmalar bu bölümde yer alır.

Konuyu destekleyen video, 
görsel vb içeriklerin yer 

aldığı bölümdür.

Öğrencilerin konuya yönelik olarak yaratıcı 
düşünmesini sağlayan bölümdür.

Öğrencilerin arazi çalışmasına yönelik sınıf 
dışında yapacakları coğrafi çalışmaları 

kapsamaktadır.

Çeşitli kaynaklardan alınan ve ilgili konuyu 
destekleyen güncel haberler bu bölümde yer 

alır.

Haber Köşesi

COĞRAFİ UYGULAMA

Bİlgi Kutusu

ARAŞTIRMA

OKUMA PARÇASI

1. BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Örnek soru

Çözüm

AR

AZİ 
ÇALIŞMASI

B
E

Y İ

N  FI RTIN
A

S
I

Konuya Başlarken
A
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DOĞAL SİSTEMLER

1. ÜNİTE

1.1. İNSAN-DOĞA VE COĞRAFYA
1.2. YERKÜRENİN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

1.3. KOORDİNAT SİSTEMİ VE KONUM
1.4. HARİTA BİLGİSİ

1.5. ATMOSFER VE İKLİM

Bu ünitede sırasıyla insan-doğa etkileşimi, coğrafyanın 
bölümlenmesi ve ilişkili olduğu disiplinler, coğrafya 
biliminin gelişimi, Dünya’nın şekli ve hareketlerinin 

etkileri, koordinat sistemini oluşturan unsurlar, mutlak ve gö-
receli konum, harita bilgisi, atmosferin ve iklim elemanlarının 
genel özellikleri, Dünya’da ve Türkiye’de görülen iklim tipleri 
ve özellikleri konularına yer verilecektir.
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1. BÖLÜM

1.1. İNSAN-DOĞA VE COĞRAFYA

İNSAN-DOĞA ETKİLEŞİMİ VE COĞRAFYA

Konuya Başlarken
Aşağıda verilen görselleri inceleyiniz.

Görsellerden hareketle,
1. İnsan ve doğa arasında nasıl bir etkileşim gerçekleştiğini  tartışınız.
2. Coğrafya biliminin inceleme konularının neler olabileceğini tartışınız. 

A
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İnsanın içinde yaşadığı, canlı ve cansız tüm varlıkları içerisinde barındıran yer; ortam veya çevre olarak adlan-
dırılır. Doğal şartlar altında gelişen olayların oluşturduğu ortama doğal ortam adı verilir. Doğal ortam içerisinde 
kayaç ve tabakalardan oluşan, üzerinde dağ, pla-
to, ova, vadi gibi yer şekillerinin yer aldığı ortama 
taş küre (litosfer); okyanus, deniz, göl ve akarsu 
gibi suların oluşturduğu ortama su küre (hidros-
fer); yerküreyi çepeçevre saran gazlardan oluşan 
ve hava olaylarının meydana geldiği ortama ise 
hava küre (atmosfer) adı verilir. Doğal ortam 
sadece cansız varlıklardan ibaret değildir, burada 
bitkiler ve hayvanlar da vardır. Bunlar da birlikte 
canlı küreyi (biyosfer) oluşturur. Böylece bu dört 
ortam yeryüzündeki doğal sistemleri meydana ge-
tirir (Şekil 1.1).

Coğrafyanın odak noktasında insan vardır. 
Yukarıda sayılan ortamlarla birlikte insanın yer-
yüzünde gerçekleştirdiği bütün faaliyetleri oluşturan ortam ise “beşerî ortam”dır. İnsan eliyle yapılmış bina, yol, 
köprü gibi unsurlar ile tarım, sanayi gibi insan faaliyetleri beşerî ortamı oluşturur (Görsel 1.1).

Beşerî sistemler, insanın varoluşundan günü-
müze kadar uzanan bir süreç içerisinde teknolo-
jinin gelişimine ve nüfusun artışına bağlı olarak 
giderek gelişmekte ve daha da karmaşık bir hâle 
gelmektedir. Örneğin toplayıcılık ve avcılıkla uğ-
raşan ilk insanlar kaynakların sınırlı olması nede-
niyle sürekli göç etmek zorunda kaldı ve küçük 
gruplar hâlinde yaşadı. Fakat günümüzden 10 
bin yıl kadar önce gerçekleşen Tarım Devrimi ile 
insanoğlu temel ihtiyacı olan gıda sorununu çöz-
meye çalıştı. Böylece hayatta kalmak için gerekli 

olan temel kaynaklara erişim kolaylaştı. Bu durum yerleşik hayata geçişi de beraberinde getirdi. Yerleşik hayata 
geçişle birlikte giderek artan dünya nüfusuna ve büyüyen yerleşmelere bağlı olarak ekonomik faaliyetler de çeşit-
lenerek arttı (Görsel 1.2). 

Şekil 1.1: Dört temel ortam

Görsel 1.1: İnsanın yeryüzünde gerçekleştirdiği bütün faaliyetler 
beşerî ortamı oluşturur (İstanbul).

Görsel 1.2: Yerleşik hayata geçiş beşerî sistemleri 
geliştirmiştir (Bavyera-Almanya).

Bi
yo

sf
er

Litosfer

Atmosfer

Hidrosfer

Birbiriyle ilişkili olarak işleyen dört temel ortamdan (atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biyosfer) oluşan doğal 
ortam ve  beşerî ortam birlikte coğrafi ortamı oluşturur (Görsel 1.3). Coğrafi ortam sadece dünyanın yüzeyi ile 
sınırlı değildir. İnsanları ve diğer bütün canlı ve cansız varlıkları içine alan; eni, boyu ve derinliği bulunan; üç 
boyutlu ve coğrafyanın konusu olan olayların meydana geldiği yerdir.

Görsel 1.3: Doğal ve beşerî ortam birlikte coğrafi ortamı oluşturur 
(Avustralya kıyıları).
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Coğrafya “ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl?” sorularıyla ilişkili olarak coğrafi olay ve olguların birbirleri ve 
çevreleriyle olan karşılıklı ilişki ve etkileşimlerini inceler. Böylece doğal ve beşerî sistemleri anlamayı sağlayarak 
bulunulan yerin daha yaşanabilir hâle getirilmesine yardım eder.

Coğrafyanın konusu olan insan ve doğa etkileşiminde insanın ve doğanın karşılıklı olarak birbirlerini nasıl etki-
lediklerine yer verilir. İnsan ve doğa etkileşimi; insanın doğal ortama bağımlı olması, doğal ortama adapte olması 
ve doğal ortamı değiştirmesi şeklinde gerçekleşir (Tablo 1.1). Coğrafyacılar, insan ve doğa etkileşimini ele alırken 
her üç durumun neden olduğu olumlu ve olumsuz sonuçları göz önünde bulundururlar.

Tablo 1.1: İnsan-doğa etkileşimi üç şekilde 
gerçekleşir.

1. Görselde yer alan doğal ve beşerî unsurlar nelerdir?
2. Görselde verilen beşerî ortamın gelişiminde hangi faktörler etkili olmuştur?

coğrafi UYGULAMA

Aşağıda verilen görseli inceleyerek soruları yanıtlayınız. 

İnsanın Doğaya
 Bağımlı Olması

İnsan-Doğa
Etkileşimi

İnsanın Doğayı 
Değiştirmesi

İnsanın Doğaya 
Adapte Olması

Coğrafyanın inceleme alanını coğrafi ortam oluştururken coğrafyanın inceleme konusunu insan ve doğal ortam 
arasındaki karşılıklı etkileşim oluşturur. Coğrafya, doğal ortamı insan ile birlikte ele alıp değerlendirmesi yönüyle 
doğa, fen bilimleri ve sosyal bilimlerden ayrılır. Çünkü coğrafyanın inceleme konusu, coğrafi ortam içerisinde 
gerçekleşen insan-doğa etkileşimi, bir başka ifadeyle coğrafi olaylardır.
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İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için doğaya bağımlıdır. Örneğin su, diğer tüm 
canlılar gibi insanlar için de temel yaşam kay-
nağıdır. Bu nedenle ilk medeniyetler Fırat, Dicle 
ve Nil gibi büyük nehirlerin etrafında kurulmuş-
tur. Günümüzde hâlâ birçok şehir; akarsu, göl, 
deniz, okyanus gibi su kaynaklarının yakınında 
konumlanmıştır (Görsel 1.4). Tıpkı su kaynak-
ları gibi yeryüzü şekilleri de insan yaşamını ve 
faaliyetlerini derinden etkiler. Ortalama yüksel-
tinin ve eğimin az olduğu düz alanlar insanlar 
tarafından yerleşim amaçlı olarak daha fazla 
tercih edilir. Bununla birlikte yeryüzü şekilleri, 
ekonomik faaliyetleri ve kültürel özellikleri bü-
yük ölçüde şekillendirir (Görsel 1.5). İnsanlar, yaşadıkları yerdeki iklim özelliklerine büyük ölçüde bağımlıdır. 
Yetiştirilen tarım ürünleri ve bunun sonucu olarak günlük hayatta tüketilen besinler, ulaşım koşulları, kıyafetler, 

meskenlerde kullanılan yapı malzemeleri gibi birçok şey 
iklime bağlı olarak şekillenir. Biyosfer içerisinde yer alan 
bitkiler ve hayvanlar da beslenme, giyinme gibi ihtiyaçla-
rın karşılanmasında önemli bir yere sahiptir.

İnsanlar farklı koşullarda yaşamlarını devam ettire-
bilmek için diğer tüm canlılar gibi doğal koşullara uyum 
sağlamak zorundadır. Bu nedenle insanlar dünyanın bü-
yük bir bölümünde farklı koşullara rağmen yaşamlarını 
devam ettirir.

Neden Coğrafya Öğrenmeliyiz?

• Doğal sistemlerin oluşum ve gelişim süreçlerini anlayabilmek,
• Doğal ve beşerî süreçlerin kendi içindeki işleyişleri ile birbirlerini nasıl etkilediklerini ve bu işleyişin za-

man içerisindeki değişimini anlayabilmek,
• Giderek birbirine bağımlı hâle gelen doğal ve beşerî süreçlerin birbirleriyle ilişkilerini kavrayarak yaşanı-

lan yerin konumu ile fiziksel ve kültürel özelliklerini öğrenebilmek,
• Coğrafi süreçlerin geçmişteki durumundan hareketle insanların yaşam tarzlarının zaman içindeki deği-

şimini ve çevreyi nasıl etkilediklerini anlayabilmek,
• Coğrafi olaylara ilişkin olarak “nerede, nasıl ve niçin?” gibi sorular sorarak yaşanılan yer, bölge ve ülke-

nin ve tüm dünyaya ilişkin zihin haritasını oluşturmak,
• Toplumun mekânsal organizasyonundan hareketle dünyadaki benzerlik ve farklılıkları kavrayabilmek,
• Yerel ve küresel ölçekte coğrafi olay ve olguların mekânsal dağılımını tanıyabilmek,
• Fiziksel çevre ile toplum arasındaki ilişkileri ilgilendiren konularda doğru kararlar verebilme yeteneğine 

sahip olabilmek,
• Dünyadaki sınırlı doğal kaynakların kullanımına ve korunmasına yönelik planlamalar konusunda akılcı 

karar verebilme yeteneğine sahip olmak,
• Giderek küreselleşen dünyada karşılıklı bağımlılığı anlayabilmek ve dünya vatandaşı olabilmek için coğ-

rafya öğrenmeliyiz.
http://www.cangeoeducation.ca

Yukarıda verilen metinden faydalanarak coğrafya biliminin önemini ve günlük yaşamdaki yerini tartışınız.

BE
Yİ

N FIRTINASI

Görsel 1.4: İnsanın doğaya olan bağımlılığında su kaynakları önemli 
bir yere sahiptir (Londra-İngiltere).

Görsel 1.5: Yer şekilleri ve yükselti, yerleşmelerin yer seçimi-
ni ve ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde etkiler (Tibet-Çin).
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İnsanların doğaya nasıl uyum sağladığı günlük hayattaki birçok örnekte görülebilir. Örneğin soğuk iklim böl-
gelerinde yaşayan insanlar soğuktan korunmak için yaşanan yerin iklim özelliklerine uygun binalar inşa ederler. 
İnsan-doğa etkileşiminde insanın faydalanabileceği akarsular, verimli ovalar, zengin maden yatakları gibi doğal 

kaynakların yanı sıra depremler, tsunami-
ler, volkanik patlamalar, seller gibi doğa 
olaylarının oluşturduğu zorluklar da var-
dır. İnsanlar yaşamlarını devam ettirebil-
mek için bu zorluklara da bir şekilde adap-
te olmak zorundadır (Görsel 1.6).

İnsanlar, diğer canlıların aksine çevre-
lerini ihtiyaçlarına göre değiştirebilme ye-
teneğine sahiptirler. Bilgi ve teknolojinin 
elverdiği ölçüde ihtiyaç ve isteklerine göre 
çevreyi değiştirirler. Örneğin konut, bina, 
yol, tarım arazisi vb. yapmak için orman-
ları tahrip ederler. Kurak tarım alanlarını 
sulamak için akarsuların üzerine barajlar 
yaparlar. Tarım arazisi açmak ya da başka 

amaçlar için bataklıkları kuruturlar. Madenleri çıkarmak için ise arazi yapısını bozarlar. Yerleşme alanları kurmak 
için birçok canlıya ev sahipliği yapan doğal ortamlar 
üzerinde ciddi tahribata neden olurlar. Bütün 
bunlar çoğu kez doğal sistemler üzerinde te-
lafi edilmesi neredeyse imkânsız sonuç-
ları da beraberinde getirir (Şema 1.2). 
Bu nedenle insanların doğal çevreye 
yönelik değişiklikleri gerçekleştirir-
ken doğaya karşı duyarlı olmaları 
son derece önemlidir.

Olumsuz etkilerin yanı sıra insan-
ların doğal ortam üzerinde gerçek-
leştirdikleri olumlu etkiler de vardır. 
Ağaçlandırma çalışmaları, toprakların 
korunması, su kaynaklarının daha etkin 
kullanılması, nesli tükenmekte olan bitki ve 
hayvan topluluklarının korunması bunlardan ba-
zılarıdır.

İnsan ve doğal ortam arasındaki etkileşime ülkemizden de birçok örnek verilebilir. Türkiye’de yer şekilleri, 
iklim, su kaynakları gibi doğal faktörler nüfusun dağılışını ve ekonomik faaliyetleri büyük oranda şekillendir-
miştir. Örneğin kısa mesafelerde yer şekillerinin de-
ğişimi iklim koşullarının da değişimini beraberinde 
getirmiştir. Bununla birlikte yer şekillerinin büyük 
oranda engebeli oluşu ve ortalama yükseltinin fazla 
olması tarım, hayvancılık, sanayi gibi ekonomik faa-
liyetlerin şekillenmesi ve çeşitlenmesinde belirleyici 
rol oynamıştır. Diğer taraftan dağların büyük oran-
da batı-doğu doğrultusunda uzanması kuzey-güney 
yönünde ulaşımın gelişimini güçleştirmiştir. Bu 
nedenle ülkemizde zorlu ulaşım koşullarının oluş-
turduğu olumsuz etkileri en aza indirmek için çok 
sayıda proje gerçekleştirilmektedir (Görsel 1.7).

Şema 1.2: İnsan-doğa etkileşimi ve olumsuz etkileri

Görsel 1.7: Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Çankırı-Kastamonu 
arasındaki ulaşımı kolaylaştırmıştır.

Görsel 1.6: İnsanlar deprem, tsunami, sel gibi doğa olaylarına adapte 
olmak zorundadır (Lusnice-Çekya).

ETKİLEŞİM

Ormansızlaşma
Petrol sızıntıları 

Toprak erozyonu
Doğal kaynakların tüketimi

 Hava kirliliği 
Okyanusların kirliliği

Aşırı avlanma
vb.

DOĞAL ORTAM BEŞERÎ ORTAM

Akarsu
Göl

Deniz 
Okyanus

Dağ 
Ova
Plato

Vadi
Orman

Çöl 
Toprak 
Bataklık 

vb.

Tarım
Sanayi 
Ulaşım

Madencilik 
Balıkçılık 

Ormancılık 
vb.
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Aşağıda verilen insan-doğa etkileşimini örneklendiren haberi okuyunuz.
Erzurum’da toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, otobüs beklerken belediyenin yaptırdığı klimalı 
duraklar sayesinde soğuktan korunuyor.

Türkiye’de yüksek rakımı ve sert iklim koşulları nedeniyle hava sıcaklığının kış aylarında sıfırın altında 40 
dereceyi bulduğu Erzurum’da, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, soğuk havadan “klimalı duraklar” 
sayesinde korunuyor. Türkiye’nin 1.893 rakımıyla en yüksek ikinci şehri olan Erzurum’da Büyükşehir Beledi-
yesince başlatılan uygulama ile hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü kentte “klimalı” 
duraklar yapıldı. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar için kentin çeşitli noktalarındaki 50 durağa 
yerleştirilen klimalar, kışın vatandaşları ısıtacak, yazın ise serinletecek. Vatandaşların beğenisini kazanan bu 
uygulamayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 150 ayrı noktaya daha bu duraklardan yerleştirerek soğuk çile-
sini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

http://aa.com.tr/tr/yasam/erzurumlu-klimali-duraklari-sevdi/702521

Yukarıdaki haberden hareketle yaşadığınız yerde sıcaklık, yağış ve yer şekilleri gibi doğal unsurların 
neden olduğu olumsuzluklarla başa çıkabilmek için ne gibi projeler geliştirilebilir? 

Aşağıda verilen dünya haritasında yer alan farklı bölgelere ait görselleri inceleyiniz.

coğrafi UYGULAMA

Görsellerden hareketle,
1. Farklı doğal ortam koşullarının insan-doğa etkileşimini nasıl etkilediğini yorumlayınız.
2. Doğal ortam koşullarının bölgelere göre farklılık göstermesinin nedenlerini açıklayınız.
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coğrafi UYGULAMA

Görsellerden hareketle,
1. Haritada gösterilen yerlerde insan-doğa etkileşiminde hangi faktörler etkili olmuştur?
2. Görsellerden hangileri insanın doğaya olan adaptasyonunu daha iyi yansıtır? 

Aşağıda verilen Türkiye haritasında yer alan farklı yerlere ait görselleri inceleyiniz.

Coğrafya biliminin inceleme konusunu oluşturan 
doğal ve beşerî ortamlar aynı zamanda coğrafyanın 
bilimsel olarak bölümlenmesinde de etkili olmuş-
tur. Doğal sistemleri fiziki coğrafya, beşerî sis-
temleri ise beşerî coğrafya inceler (Şema 1.3).

Coğrafya bilimi, araştırma konularını in-
celerken farklı bilim dallarından da faydala-
nır. Örneğin bir bölgedeki ekonomik faali-
yetlerin dağılışını inceleyen bir coğrafyacı 
ekonomi biliminin bulgularını kullanır. Nü-
fus coğrafyası üzerine çalışan bir başka coğ-
rafyacı ise nüfus bilimi olan demografinin 
bulgularından yararlanmak durumundadır.

COĞRAFYA BİLİMİNİN BÖLÜMLENMESİ

Şema 1.3: Coğrafyanın bölümlenmesi ve 
yararlandığı başlıca bilimler

Karekod 1.1
Coğrafyaya 

yardımcı bilimler

Konuya Başlarken
Coğrafyanın fen bilimleri ve sosyal bilimlerin her ikisiyle de ilişkili olmasının nedeni nedir?

           Beşerî Coğrafya

Fiziki CoğrafyaKartografya

Jeomorfoloji

Klimatoloji

Hidrografya

Biyocoğrafya

Sosyal 
Coğrafya

Ekonomik 
Coğrafya

Siyasi 
Coğrafya

Nüfus
Coğrafyası

Tarihî   
Coğrafya 

COĞRAFYA

Politi k
 Bilim

le
r

Sosyoloji De
m

og
ra

f 

Tarih

Ekonomi 

Hidroloji

Meteoroloji   

Jeoloji 

M
at

em
ati

 k

Biyoloji

B
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coğrafi UYGULAMA

Aşağıda coğrafyanın bilimsel bölümlenmesinin yer aldığı bir tablo verilmiştir. Tabloda boş bırakılan yerleri 
uygun şekilde tamamlayınız.

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Hidrografya

Siyasi Coğrafya

Klimatoloji

Tarihî Coğrafya

Nüfus Coğrafyası

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. C

oğ
ra

fy
a

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. C

oğ
ra

fy
a

Yer şekillerinin oluşumunu ve gelişimini araştıran bilim dalıdır.

Yeryüzünde bulunan bitki ve hayvan topluluklarını ve onların yeryüzündeki 
coğrafi dağılışını inceleyen bilim dalıdır.

Harita ve harita benzeri gösterimleri üretmek amacıyla uygulanan, gerekli 
tüm çalışmaları kapsayan bilimdir.

Sosyal olaylar ve mekânsal bileşenler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim 
dalıdır.

İnsanların gerçekleştirdiği ekonomik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin mekân-
sal dağılımını inceleyen bilim dalıdır.

..................................................................................................................

.................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Yerleşme coğrafyası; yerleşmelerin kuruluşunu, gelişimini, fonksiyonlarını ve dağılışını inceleyen beşerî 
coğrafya dalıdır.

Bİlgi Kutusu
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coğrafi UYGULAMA

Aşağıdaki tabloda doğal ve beşerî ortamlarla ilgili bazı kavramlar verilmiştir. 

Tabloda verilen örneği inceleyerek,
1. Aynı grup içerisinde yer alan kavramlardan ilişkili olmayan ya da en az ilişkili olan kavramın üstünü örnekteki gibi 

çizerek çıkartınız.
2. Tabloda yer alan “Yeni Kavram” sütununa, çıkarttığınız kavramlar yerine karşılıklı ilişkiyi sağlayacak başka bir kavram 

yazınız. (Birinci aşamada çıkartmış olduğunuz kavramlardan da yararlanabilirsiniz.)
3. İlk iki aşamayı gerçekleştirdikten sonra oluşan yeni kavram gruplarında yer alan kavramlar arasındaki ilişkiyi açıkla-

yınız.

Okyanus Hidroloji Atmosfer

Jeomorfoloji Yağmur Klimatoloji

Dağ Ova Meteoroloji Jeomorfoloji
Dağ ve ova yer şeklidir. 
Jeomorfoloji yer şekillerini 
inceleyen bilimdir.

Kavram Grubu Yeni Kavram Kavramlar Arasındaki İlişki

1

5

9

3

7

11

2

6

10

4

8

12

Demografi İnsan Astronomi

Jeoloji Sanayi Ekonomi

Ekonomik coğrafya Harita Sanayi

Şehir Toprak Fabrika

Akarsu Kartografya Tarım

Biyocoğrafya Kartal Mineral

Doğal ortam Yol Göl

Biyosfer Dalga Çam ağacı

Ağaç Kar Ulaşım
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Bİlgi Kutusu
Strabon, Geographika (Antik Anadolu Coğrafyası) adı verilen 17 ciltlik bir çalışma kaleme almıştır. Büyük 

oranda bilinen dünyanın ansiklopedik bir tasviri olan bu çalışmanın asıl değeri, yorumladığı ve göndermede 
bulunduğu pek çok çalışmayı gelecek nesillere taşımasıydı. Geographika aynı zamanda kültürel farklılaşma-
ya, yönetim biçimlerine ve tikel yerlerin geleneklerine dair bir tür açıklama girişimiydi. Eserde kültürel geli-
şimdeki doğal koşulların önemi başta İtalya olmak üzere pek çok yerle bağlantılı olarak tartışılmıştır.

Coğrafya-Tarihi, Felsefesi ve Temel Kavramları 
Arild Holt JENSEN 

Çeviri Editörü: Erdem BEKAROĞLU

Konuya Başlarken
Coğrafya biliminin ortaya çıkmasında sizce hangi faktörler etkili olmuştur? 

TARİHSEL SÜREÇTE COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ

İLK ÇAĞ’DA COĞRAFYA

Toplayıcılık ve avcılıkla uğraşan ilk insanlar için yaşadıkları çevre ile ilgili detaylı bilgilere sahip olmak, bir 
anlamda hayatta kalmak ile ölmek arasında bir anlam ifade ediyordu. İlk insanların hayatlarını devam ettirebil-
meleri için gerekli olan kaynakların neler olduğunu ve bu kaynakların nasıl dağıldığını bilmeleri kadar yaşamları 
için tehdit olabilecek unsurlar hakkında da bilgi sahibi olmaları gerekiyordu. İlk insanların yaşadıkları çevreyle 
ilgili “Orası neresi ve orada ne var?” gibi soruları zihinlerinde sormaya başladıkları an, aynı zamanda coğrafyanın 
doğmaya başladığı zamanlardı. Bu anlamda coğrafyanın tarihi, insanoğlunun dünyayı ve doğayı anlama çabasının 
da tarihi olarak kabul edilebilir. Bu sebeple en eski bilim dallarından biri olan coğrafya, tüm bilimlerin anası olarak 
da adlandırılır.

İnsanın yeryüzüne ayak bastığı ilk andan günümüze kadar geçen zaman diliminde coğrafya kavramı farklı 
yorum ve yaklaşımlara göre ele alınmıştır. Ancak insan ve doğal ortam arasındaki etkileşimi inceleyen coğrafya, 
günümüzdeki anlamını XVIII. yüzyılda kazanmış ve modernleşmiştir.

Coğrafyanın tarihsel süreç içerisindeki bilimsel gelişimini dört farklı zaman periyodu içerisinde değerlendir-
mek mümkündür. 

İlk Çağ’da coğrafya basit gözlemler ve bu gözlemlerden elde edilen 
bilgilerden faydalanılarak hazırlanmış basit harita çizim denemeleriyle 
başlamıştır. Bu dönemde coğrafya genellikle bilinen dünyanın haritasının 
yapımı ve bu dünyadaki yerlerin ve bölgelerin tarihiyle birlikte ayrıntılı 
tasvir edilmesi şeklinde gelişmiştir. Ayrıca evrenin oluşumuyla insan ve 
doğanın kaynağını anlama çabası da coğrafyaya yön vermiştir. Böylece 
İlk Çağ coğrafyasında bir yandan yeryüzünün tasviri ve ölçümü yapılırken 
diğer yandan insanın yeryüzündeki varoluşunun nedenleri teolojik olarak 
açıklanmaya çalışılmıştır. Bu dönemde coğrafyanın gelişiminde Hero-
dot (Heredot), Platon (Platon), Aristo (Aristo), Eratosthenes (Eratosten), 
Strabon (Strabon) (Görsel 1.8) ve Batlamyus (Batlamyus) gibi düşünürler 
önemli rol oynamıştır. Görsel 1.8: Strabon heykeli 

(Amasya)

C

Coğrafya sözcüğünü tarihte ilk kez MÖ III. yüzyıl başlarında kullanan Eratosthenes, Dünya’yı evrenin 
merkezindeki bir küre olarak düşünüyordu. Zamanının şartlarına rağmen çok basit ama etkileyici bir yöntem-
le  Dünya’nın çevresini gerçek değerine çok yakın bir şekilde hesaplamayı başardı. 

Eratosthenes Dünya’nın çevresini nasıl bir yöntemle hesaplamış olabilir? Araştırınız.

ARAŞTIRMA
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ORTA ÇAĞ’DA COĞRAFYA

Görsel 1.9: Biruni

Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ve İlk Çağ kültürünün çökmesiyle beraber Orta Çağ’ın başından XIV. yüz-
yıla kadar diğer pek çok bilim gibi coğrafya da Batı dünyasında duraklama dönemine girmiştir. Bu duruma kilise-
nin baskısı da sebep olmuştur. Orta Çağ’da coğrafya biliminin gelişmesinde Müslüman coğrafyacıların katkıları 
büyük olmuştur. Bu dönemde Müslüman coğrafyacılar, Herodot, Aristo, Strabon ve Batlamyus gibi Eski Çağ filo-
zoflarının fikir ve düşüncelerinden yararlanırken diğer taraftan bu filozoflardan kalma fikir ve görüşlere kendi gezi 

ve gözlem sonuçlarını ekleyerek coğrafyanın gelişmesini sağlamışlardır.
Mekke ve Medine’ye yapılacak dinî ziyaretler için çeşitli bilgileri sağ-

lama amacı, Müslüman coğrafyacıların eserleri üzerinde etkili olan temel 
faktör olmuştur. Bu sayede yapılacak yolculuklar ve kutsal yerler hakkında 
ayrıntılı bilgilerin olduğu çok sayıda rehber hazırlayabilmişlerdir. Diğer 
yandan İpek Yolu ile Baharat Yolu’nun büyük ölçüde Türk ve İslam ülke-
lerinden geçmesi Hristiyanlarla hem ticari ilişkilerin hem de bilimsel iliş-
kilerin gelişmesini sağlamıştır.

Kıblenin tespit edilmesi, namaz vakitleri ve dinî günleri doğru bilme 
çabası Güneş’in ve Ay’ın değişen durumlarını belirlemeye yarayacak göz-
lemleri gerektirmiştir. Bu nedenle Müslüman coğrafyacılar, matematik 
coğrafya ve haritacılıkla ilgilenirken aynı zamanda astronomi çalışmaları 
da yapmışlardır. Mesudi, Biruni (Görsel 1.9), İdrisi, İbni Batuta, İbni Hal-
dun ve Uluğ Bey Orta Çağ’a damgasını vuran ünlü Müslüman coğrafya-
cılar arasındadır. İbni Haldun, çevresel faktörlerin insan toplulukları üze-
rindeki etkilerini incelemiş, beşerî coğrafya ve jeopolitik-siyasi coğrafya 
alanlarında görüşler ortaya koymuş; Biruni ise Dünya’nın çevresel uzunlu-
ğunu, yarıçapını ve 1 meridyen yayının uzunluğunu hesaplamıştır.

Orta Çağ’da yaşamış Müslüman coğrafyacılardan biri olan Uluğ Bey’in coğrafya bilimine katkılarını araştırınız.

OKUMA PARÇASI
BİRUNİ (973-1048)

İbn-i Sina’nın çağdaşı Biruni; astronomi, fi-
zik ve coğrafyaya orijinal katkılarda bulundu. 
Biruni, Dünya’nın şekli ve kâinattaki yeri konu-
sunda doğru fikirlere sahipti. Dünya’nın küre 
şeklinde olduğunu, ancak bu kürenin üstünde-
ki dağlarla çukurlar sebebiyle engebeli bir yü-
zeye sahip olduğunu fakat büyüklüğü karşısın-
da bunların fark edilmediğini kaydetti. Biruni’ye 
göre yeryüzündeki kara parçaları her taraftan 
okyanusla çevrili idi. Ancak okyanusun bazı 
kesimleri bilinmiyordu. Güney yarım küre su 
ile kaplanmıştı fakat bu denizlerde adalar bu-
lunmaktaydı. Yaptığı tortul gözlemleriyle Biru-
ni, şu anda Hindistan’ın olduğu yerde geçmiş-
te denizin bulunduğunu ileri sürerek modern 

jeoloji kavramı olan ‘Tethys’i (Tetis) önceden 
tanımlamış oluyordu. Ayrıca Biruni Dünya’nın 
çapı, çevresi, yüz ölçümü, hacmi gibi konular-
da ölçümler yapmış, ekliptik eğiminin değerini 
doğru olarak hesaplamıştır. Biruni, küre şek-
linde olduğunu kabul ettiği Dünya üzerindeki 
bilgileri, düzlem üzerine aktarırken ilk defa kü-
resel trigonometriyi kullanmış ve yine ilk defa 
“ufuk derinliği” kavramını ortaya atmıştır. Biru-
ni, yaptığı çalışmalar ile küre şeklindeki dün-
yanın çevresini de hesaplamış ve 41.297 km 
olarak bulmuştur.

Tarihî Coğrafya
Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ 

ARAŞTIRMA
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XV. yüzyılın başlangıcından itibaren Rönesans hareketleriyle birlik-
te Avrupa’nın izolasyonu son bularak keşifler dönemi başlamıştır. Dinî 
inançlarını yayma ve yeni kaynaklar bulma arzusu coğrafi keşiflerin başla-
masında en etkili  faktörlerdir. Bu dönemde Avrupalılar daha önce Müslü-
manlar tarafından korunan ve daha da geliştirilen İlk Çağ filozoflarına ait 
coğrafi mirastan da faydalanarak çok sayıda eseri Latinceye çevirmişler-
dir. 1492-1522 yılları arasındaki dönem, Büyük Coğrafi Keşifler döne-
mi olarak adlandırılır. Kristof Kolomb’un (Kristof Kolomb) (Görsel 1.10) 
1492’de Amerika kıtasını keşfetmesi ve Portekizli gemici Bartolomeu 
Dias’ın  (Bartelmi Diyaz) Ümit Burnu’nu bulması (1488), Vasko da Ga-
ma’nın (Vaska dö Gama) buradan dolaşarak Hint Okyanusu ve Hindistan’a 
ulaşması (1498) coğrafya alanındaki önemli gelişmelerdir. Yeni Dünya ka-
raları olarak bilinen Kuzey ve Güney Amerika, Okyanusya ile Güney ve 
Kuzey Kutup çevreleri ile çok sayıda adalar, bu planlı ve uzun süreli deniz seyahatleri sayesinde keşfedilmiştir. 
Böylece bilinen dünyanın sınırları büyük oranda genişleyerek coğrafyacıların harita hazırlama ve dünyanın çeşitli 
kısımlarını tasvir etmede kullanacakları büyük bir bilgi akışı başlamıştır.

Yeni Çağ’da Osmanlı Devleti sınırları içerisinde Piri Reis, Kâtip Çelebi ve Evliya Çelebi’nin yapmış oldukları 
seyahatler ve ortaya koydukları eserler de coğrafyanın gelişimine büyük katkı sağlamıştır. 

YENİ ÇAĞ’DA COĞRAFYA

YAKIN ÇAĞ’DA COĞRAFYA

Modern coğrafyanın kurulmasından önce Avrupa’da olduğu gibi Osmanlı’da da coğrafya çok geniş ölçek-
te bütün kâinatı tasvir eder  nitelikteydi. Osmanlı coğrafyacıları XVII. yüzyıla kadar büyük İslam coğrafyacıla-
rının, XVII. yüzyıldan sonra ise Batılı coğrafyacıların eserlerini tercüme etmek ve onları genişletmek suretiyle 
yeni eserler vermişlerdir.

Görsel 1.10: Kristof Kolomb

Yeni Çağ’da büyük keşiflerde bulunan Kristof Kolomb, Bartolomeu Dias  ve Vasko da Gama’nın  keşiflerin-
de izledikleri  rotaları araştırınız.

• Araştırdığınız rotaları dilsiz dünya haritası üzerinde farklı renkte kalemlerle çiziniz.
• Hazırlamış olduğunuz haritayı kullanarak Yeni Çağ’da coğrafyanın gelişimini gösteren bir poster 

hazırlayınız.

Bİlgi Kutusu

ARAŞTIRMA

Coğrafya biliminin gelişmesi yönünden bu çağın en önemli özelliği, yapılan gezilerin artık tanıma ve tanıtma 
yerine fiziki ve beşerî unsurlardaki farklılıkları açıklamaya yönelik bilimsel amaçlı olmasıdır. Bu nedenle coğ-
rafyanın bilimsel nitelik kazanmasında etkili olan araştırma, yöntem ve tekniklerinin ortaya çıktığı XVIII. yüzyıl 
sonlarıyla XIX. yüzyıl başları, coğrafyanın gerçek anlamda bilimsel kimliğine kavuşma dönemidir. Coğrafyanın 
bilimsel kimlik kazanmasında özellikle Alexander Von Humboldt (Aleksandır Van Humbolt) (1769-1859), Carl 
Ritter (Karl Ritter) (1779-1859) ve Frederic Ratzel (Firederik Ratzel) (1844–1904) çok önemli bir yere sahiptir 
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ve çağdaş coğrafyanın da kurucuları olarak kabul edilmektedir. Fiziki coğ-
rafyanın kurucusu olan Humboldt ( Görsel 1.11), coğrafyaya gezi gözlem 
metodunun yanı sıra bilimsel araştırma metodlarını kazandırmıştır. Beşerî 
coğrafyanın kurucusu sayılan Ritter, insan ve doğa arasındaki ilişkiye dik-
kat çekmiş ve coğrafyanın bu ilişkiyi konu edinmesini savunmuştur. Rat-
zel ise beşerî coğrafya konularını veriler kullanarak açıklamaya çalışmıştır. 
Coğrafyanın bir bilim olarak üniversitelerdeki yerini aldığı ve kurumsalla-
şarak büyük bir ilerleme kaydettiği bu dönem aynı zamanda modern coğ-
rafya dönemi olarak adlandırılır. Modern coğrafya döneminde farklı yak-
laşımlar coğrafyacıları etkilemekle birlikte iklim, yeryüzü şekilleri, bitki 
örtüsü gibi doğal unsurların insan yaşamını ve faaliyetlerini kontrol eden 
etken unsurlar olduğu görüşü hâkimdir.

XIX. ve XX. yüzyıllarda yeryüzünün keşfi neredeyse tamamlanmış ve 
yeryüzünde bilinmeyen yer kalmamıştır. Yeryüzünün bütünüyle keşfinden 
sonra doğal ortam ve insan etkileşimi coğrafyanın konusunu oluşturmuş-
tur. II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan bilimsel gelişmeler coğrafya 
bilimine de yansımıştır. Çağdaş coğrafya olarak adlandırılan bu dönemin 
günümüzde de devam ettiği kabul edilmektedir.

Alman coğrafyacı Alexander Von Humboldt, 
modern doğal (fiziki) coğrafyanın kurucusu olarak 
bilinir. Berlin Bilimler Akademisi öğretim üyele-
rinden olan Humboldt, bir fen adamı, biyolog ve 
gezgindi. Bütün fiziki ve biyolojik bilgilerle dona-
tılmış, dikkatli bir gözlemciydi. Avrupa’nın büyük 
bir kısmını, Orta Amerika, Güney Amerika ve 
Kuzey Amerika’nın çeşitli bölümlerini dolaşmış-
tır. Araştırmalarını 4 ciltten oluşan Cosmos adlı 
eserde toplamıştır.

Humboldt’un coğrafyaya kazandırdıklarını şu 
şekilde sıralamak mümkündür :

• Gözlem metodunu uygulamaya koyarak araş-
tırma gezilerine önem vermiştir. Özellikle je-
omorfoloji, hidrografya, iklim ve bitki örtüsü 
arasındaki ilişkiler üzerinde durmuştur.

• Yükseklik tayininde ilk defa barometre kulla-

nımını, ortalama yükseklik hesaplamalarını, 
relief incelemelerinde izohips ve izobat eğri-
lerinin çizilmesini, profil ve kesit çıkarılmasını 
Humboldt ortaya çıkarmıştır.

• Kıtaların batı ve doğu kıyılarındaki sıcak ve 
soğuk deniz akıntılarını inceleyerek Güney 
Amerika kıtasının batısındaki soğuk su akın-
tısını (Humboldt soğuk su akıntısı) keşfetmiş-
tir.

• Bitki topluluklarının fizyonomisini, bunların 
yükselti, iklim ve toprak şartlarıyla olan ilişki-
lerini incelemiştir.

• İnsanın doğal ortama olan bağlılığını ve do-
ğal olayların insan üzerindeki etkilerini araş-
tırmıştır. 

Coğrafyaya Giriş 
Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR

ALEXANDER VON HUMBOLDT (1769-1859)

OKUMA PARÇASI

Görsel 1.11
Alexander Von Humboldt
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1. BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

5. Numaralandırılan cümlelerden hangileri 
insanın doğayı değiştirmesine örnektir?

A) I ve II             B) I ve III             C) II ve IV               
 D) III ve IV             E) I ve IV

6. Nil Nehri, Antik Mısırlılar için neden önemli-
dir?
..................................................................
..................................................................

7. Nil Nehri’nde görülen yıllık taşkınların Antik 
Mısır’da yerleşmelerin yer değiştirmesine 
neden olması insan-doğa etkileşiminin han-
gi yönünü yansıtır?
..................................................................
..................................................................

4. Numaralandırılan cümlelerden hangisi 
insanın doğaya olan bağımlılığını en iyi 
şekilde yansıtır? Açıklayınız.
..................................................................
..................................................................

4-7. soruları aşağıdaki paragrafa göre ce-
vaplayınız.

8-9. soruları aşağıda verilenlere göre 
cevaplayınız.

(I) Antik Mısır’da Nil Nehri’nin taşkın-
ları tarım için gerekli olan verimli toprağı 
sağlıyordu. (II) Nil’in taşkınlarından dolayı 
her yıl evlerini yeniden inşa eden Antik Mı-
sırlılar zaman geçtikçe evlerini Nil’in taşkın 
alanlarının dışında inşa etmeye başladılar. 
(III) Ardından sulama sistemleri geliştirerek 
Nil’in sularıyla tarım ürünlerini yetiştirdi-
ler. (IV) Günümüzde ise yapılan barajlar 
aracılığıyla Nil Nehri taşkınlara karşı kont-
rol edilmektedir.

1. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ coğraf-
yacıları arasında yer almaz?
A)Batlamyus         B) İdrisi         C)Herodot

           D)Platon              E) Aristoteles

2. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya 
olan bağımlılığını en az yansıtır?
A) Buğday veriminin yağışa göre değişkenlik 

göstermesi
B) İlk medeniyetlerin büyük akarsuların etra-

fında kurulması
C) Meskenlerde kullanılan yapı malzemesi-

nin doğal şartlara göre değişmesi
D) Birçok akarsu üzerinde barajların inşa 

edilmiş olması
E) Yükseltinin ve eğimin arttığı yerlerde 

nüfusun azalması

3. Aşağıdaki coğrafyacılardan hangisi 
fiziki coğrafyanın kurucusu olarak kabul 
edilir?
A) Eratosthenes     
B) Bruni      
C) Carl Ritter      
D) Alexander Von Humboldt     
E) Frederic Ratzel

8. Verilen görsel insan-doğa etkileşiminin han-
gi yönünü yansıtmaktadır?

 ..................................................................
 ..................................................................

Aşağıda insan-doğa etkileşimini yansıtan 
bir görsel verilmiştir.

İnsan-doğa etkileşimi 3 şekilde gerçekleş-
mektedir,
• İnsanın doğaya bağımlı olması
• İnsanın doğaya adapte olması
• İnsanın doğayı değiştirmesi
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10-11. soruları aşağıda verilenlere göre 
cevaplayınız.

13. Orta Çağ’da, İslam dünyasında coğraf-
yanın gelişimini dinî inançlar ne şekilde 
etkilemiştir?
..................................................................
..................................................................

14. Yeni Çağ’da coğrafya biliminin Avrupa’da 
gelişmesinde etkili olan faktörler neler-
dir?
..................................................................
..................................................................

15. İnsan-doğa etkileşiminde insanın doğaya 
adapte olmasında teknolojinin rolü nedir?
..................................................................
..................................................................

16. Doğal unsurlar beşerî ortamın gelişimini 
nasıl etkiler?
..................................................................
..................................................................

    Yukarıda verilen görselde hangi doğal un-
surlar beşerî ortamı şekillendirmiştir?
..................................................................
..................................................................

17.

10. Seracılık, insan-doğa etkileşimi açısından 
değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangi-
sini en iyi yansıtır?
A) İnsanın doğaya olan bağımlılığını
B) İnsanın doğaya adapte olmasını
C) İnsanın doğayı değiştirmesini
D) İnsanın doğaya zarar vermesini
E) İnsanın doğayı korumasını

11. Hangi doğal unsurlar sera üretiminin An-
talya civarında yaygın olarak yapılmasını 
sağlamıştır?

 ..................................................................
 ..................................................................

12. İlk Çağ’da coğrafya biliminin gelişme-
sinde hangi faktörler etkili olmuştur?
..................................................................
..................................................................

18. İnsan-doğa etkileşiminin gelecekteki du-
rumuna ilişkin düşünceleriniz nelerdir? 

 ..................................................................
 ..................................................................

19. Klimatoloji çalışmaları yürüten bir coğraf-
yacı aşağıdaki bilim dallarından hangisin-
den daha fazla faydalanır?
A) Demografi
B) Hidroloji
C) Jeoloji
D) Matematik
E) Meteoroloji

9. Görselde yer alan doğal unsurlar ile beşerî 
ortam arasında nasıl bir ilişki vardır? 
..................................................................

 ..................................................................

Aşağıda Antalya civarındaki seraların yük-
sekten çekilmiş bir fotoğrafı verilmiştir.

Seralar, doğal çevre koşullarının uygun 
olmadığı mevsimlerde ya da yörelerde bitkilerin 
yetişmesine uygun şartların sağlanması amacı 
ile yapılan, çevre şartları kontrol edilebilen 
veya düzenlenebilen cam, plastik gibi ışığı 
geçiren materyallerle örtülü yapılardır.

1. BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
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Güneş sistemindeki 8 gezegen-
den biri olan Dünya, Merkür ve 
Venüs’ten sonra Güneş’e en yakın 
3. gezegendir. Dünya’nın Güneş’e 
olan uzaklığı yaklaşık 150 mil-
yon kilometredir. Dünya, Merkür, 
Venüs ve Mars sert kaya yüzeyi-
ne sahip olan karasal gezegenler 
arasında yer alır. Dünya yaklaşık 
6.371 km olan yarıçapı ile Güneş 
sistemindeki 5. büyük gezegendir 
(Görsel 1.12).

XX. yüzyılın ikinci yarısına 
kadar Dünya’nın uzaydan çekilmiş 
bir görüntüsü olmamasına rağmen 
Dünya’nın küresel bir şekle sahip 
olduğu düşüncesi MÖ VI. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Öyle ki MÖ III. yüzyılda Eratosthenes, Dünya’nın çevre-
sini çok az bir hatayla hesaplamayı başarabilmiştir.

2. BÖLÜM

1.2. YERKÜRENİN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

Konuya Başlarken
Yanda verilen uydu görüntüsünde Dünya’nın küresel bir şekle sahip ol-

duğu görülmektedir. Ancak insanlar tarih boyunca Dünya’nın şekli ile ilgili 
değişik görüşler öne sürmüşlerdir.

1. Tarihsel süreçte Dünya’nın şekli ile ilgili öne sürülen bu görüşler 
nelerdir? Araştırınız.

2. Uzaktan algılama teknolojilerinin gelişmediği dönemlerde hangi kanıtlara 
dayalı olarak Dünya’nın küresel bir şekle sahip olduğu görüşüne ulaşılmış 
olabilir? Tartışınız.

Görsel 1.12: Dünya’nın Güneş sistemindeki diğer gezegenlere 
göre yeri ve boyutları

YERKÜRENİN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

Merkür

Venüs

Dünya

Mars

Satürn

Uranüs
Neptün

Jüpiter
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YERKÜRENİN ŞEKLİ

Dünya’nın uydular tarafından gönderilen  fotoğraflarına bakıldığında küresel bir şekle 
sahip olduğu görülür. Ancak Dünya tam bir küre değildir. Kutuplardan basık, Ekvator’dan 
şişkin olan özel bir şekle sahiptir (Şekil 1.2). Dünya oluşurken maruz kaldığı meteor bom-
bardımanı ve kendi etrafındaki dönüşüne bağlı olarak ortaya çıkan merkezkaç kuvveti 
geoit adı verilen bu özel şeklin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Dünya’nın şekline bağlı olarak şu sonuçlar ortaya çıkar:
1. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe,

• Güneş ışınlarının düşme açısı daralır. Bu duruma bağlı olarak sıcaklık ve denizlerin tuz oranı azalır.
• Paralellerin çevre uzunlukları kısalır.
• Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüş hızı azalır. 
• Ardışık iki meridyen arasındaki uzaklık azalır ve tüm meridyenler kutup noktalarında birleşir.

2. Dünya’nın Güneş’e dönük tarafı aydınlık iken diğer tarafı karanlıktır (Şekil 1.3).
3. Harita çizimlerinde hatalar meydana gelir.

Şekil 1.2: Yerkürenin boyutları
Şekil 1.3: Dünya’nın şekline bağlı olarak Güneş’e dönük tarafı 
aydınlık iken diğer tarafı karanlıktır.

coğrafi UYGULAMA
Kutup Yıldızı, Dünya’nın ekseni ile neredeyse aynı doğrultuda olduğundan diğer gök cisimleri gibi gün boyunca yer de-

ğiştirmez ve her zaman kuzeyi gösterir. Bu nedenle tarih boyunca yön bulma ve seyir amacıyla kullanılmıştır.  
Aşağıda Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe farklı paralellere göre Kutup Yıldızı’nın görünüm açıları göste-

rilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Ekvator’dan Kuzey kutbuna doğru gidildikçe Kutup Yıldızı’nın görünüm açısının artmasının nedeni nedir?
2. Yaşadığınız yerin enlem değerini dikkate alarak Kutup Yıldızı’nın görünüm açısını hesaplayınız.

Gece Gündüz
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30o

20o

20o

10o

10o

Ekvator

Karekod 1.2
Yerkürenin şekli ve eksen 

hareketi
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Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe yer çekiminin artması Dünya’nın geoit şeklinin sonucudur.

Bİlgi Kutusu

YERKÜRENİN KENDİ EKSENİ ETRAFINDAKİ HAREKETİ

Bir kutuptan diğer kutba geçtiği düşünülen hayalî çizgiye eksen adı verilir. Dünya ekseni etrafında batıdan doğuya 
doğru dönmektedir (Şekil 1.4). Dünya, kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu süre bir gün 
olarak adlandırılır.

Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüş hızı her yerde aynı değildir. Çizgisel hız olarak adlandırılan dönüş hızı Ekva-
tor’da saatte yaklaşık 1.670 km’dir. Ancak kutuplara doğru gidildikçe dönüş hızı azalır ve kutup noktalarında sıfıra düşer 
(Şekil 1.5).

Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüşünün ortaya çıkardığı birçok sonuç vardır. Günlük hayatta bu sonuçların 
birçoğu doğrudan görülebilir. Örneğin gece ve gündüz sürekli bir döngü içerisinde birbirini takip eder. İnsanlar 
da yaşamına bu döngüye adapte olarak devam eder. Diğer yandan Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı 
olarak Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı gün içinde değişir. Bu nedenle günün farklı saatlerinde farklı sı-
caklık değerleri ortaya çıkar. İnsanlar da bu sıcaklık değişimine bağlı olarak günlük yaşantılarını devam ettirirler.

Şekil 1.4: Dünya, Kuzey ve Güney kutup 
noktalarını birleştiren ekseni etrafında 
batıdan doğuya doğru döner.

Şekil 1.5: Dünya’nın kendi etrafındaki 
dönüş hızı Ekvator’dan kutuplara doğru 
gidildikçe azalır.

0 km/sa

1.275 km/sa

1.670 km/sa

1.275 km/sa

Kuzey Kutbu

Güney Kutbu
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Dünya’nın Güneş’e bakan tarafı aydınlık iken diğer tarafı karanlıktır. Ay-
dınlık yerler ile karanlık yerleri birbirinden ayıran sınıra aydınlanma çem-
beri adı verilir. Aydınlanma çemberi, Dünya’nın günlük ve yıllık hareketine 
bağlı olarak gün ve yıl içerisinde yer değiştirir.

Dünya’nın ekseni  etrafındaki dönüş hızı insanların fark edemeyeceği kadar uzun bir zaman dilimine 
bağlı olarak yavaşlamaktadır. Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüşünün tamamen ortadan kalkması ne gibi 
durumları ortaya çıkarırdı? Araştırınız.

Bİlgi Kutusu

ARAŞTIRMA

Görsel 1.13: Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı olarak yerel saat farkları ortaya çıkar.

Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünün ortaya çıkardığı diğer sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
• Doğu ve batı yönleri oluşur.
• Yerel saat farkları oluşur (Görsel 1.13).
• Cisimlerin gölge boyları ve yönü, günün saatine göre değişir.
• Her iki yarım kürede 30o ve 60o enlemlerinde dinamik basınç alanları oluşur.
• Sürekli rüzgârlar ile okyanus akıntılarının yönlerinde sapmalar oluşur.
• Ekvator’dan kutuplara gidildikçe gurup ve tan süresi uzar.
• Meltem rüzgârları oluşur.

NEW YORK LONDRA İSTANBUL YENİ DELHİ
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Yoğunluğu her noktada aynı olan küre şek-
lindeki bir yapının çevresine etki eden kütle 
çekim kuvveti sabittir. Ancak şekli tam küresel 
olmadığı için Dünya’nın kütle çekim alanı her 
yerde aynı değildir. Dünya’nın kendi etrafın-
daki dönüşü, şeklinde bazı düzensizliklere se-
bep olur. Dünya’nın Ekvator hizasındaki çapı 
kutuplardakinden yaklaşık 40 kilometre daha 
uzundur. İki cisim arasındaki kütle çekim kuvveti 
aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı ol-
duğundan, kutuplardaki bir cisme etki eden küt-
le çekim kuvveti Ekvator’dakinden %0,66 daha 
fazladır. Dünya ile Ay arasındaki kütle çekim 
etkileşimi de Dünya’nın şeklinde düzensizliklere 
neden olur.

Bunun yanı sıra yüzey şekilleri de Dünya’nın 
kütle çekim alanındaki değişimlerin nedenlerin-
dendir. Örneğin Ekvator bölgesinde 5.000 metre 

yüksekliğindeki bir dağın zirvesinde bulunan bir 
insanın ağırlığı, deniz seviyesindeki ağırlığın-
dan daha düşüktür. Son yıllarda yapılan araştır-
malar buzullardaki erimenin, okyanus tabanının 
hareketli yapısının Dünya’nın kütle çekim alanı-
nı etkilediğini gösteriyor.

Kayaçların yoğunluğu da Dünya’nın kütle çe-
kim alanında düzensizliklere neden olur. Çoğun-
lukla kayaçların yoğunluğu 2-4 g/cm3  arasında 
değişir. Yani 1 cm3 kayacın kütlesi 2-4 gram ara-
lığında olabilir. Yoğunluğu düşük tortul kayaçlar-
dan oluşan bölgelerdeki kütle çekim kuvveti, yo-
ğunluğu yüksek kayaçlardan oluşan bölgelere 
göre daha düşüktür.

http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/
yercekimi-neden-dunyanin-her-yerinde-ayni-

degildir

YER ÇEKİMİ NEDEN DÜNYA’NIN HER YERİNDE AYNI DEĞİLDİR?

OKUMA PARÇASI

Şekil 1.6: Dünya, Güneş’in etrafında elips şeklinde bir yörünge üzerinde döner.

YERKÜRENİN GÜNEŞ ETRAFINDAKİ HAREKETİ

Dünya kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda Güneş’in de etrafında döner. Güneş sistemindeki diğer 
gezegenler gibi Dünya da Güneş’in etrafında belirli bir rota çizer. Dünya’nın çizdiği bu rotaya yörünge adı verilir. 
Bu yörüngenin oluşturduğu düzlem ise yörünge düzlemi veya ekliptik düzlemdir. Dünya, elips şeklinde olan 
yörüngesindeki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu süreye bir yıl denir. 

Dünya’nın yörüngesinin elips olması nedeniyle Güneş’e olan uzaklığı yıl içerisinde sürekli değişir. Bu durum 
Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş hızını da etkiler. Dünya, elips şeklindeki yörüngesinde dönerken Güneş’e 
yaklaştığında dönüş hızı artar, Güneş’ten uzaklaştığında ise azalır. Bu nedenle Dünya’nın yörünge hızı, Güneş’e 
en yakın olduğu 3 Ocak’ta (günberi-perihel) en hızlı, Güneş’e en uzak olduğu 4 Temmuz’da (günöte-afel) ise en 
yavaştır (Şekil 1.6). 
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Zaman kavramını Dünya’nın hareketleri oluşturur. Dünya kendi etrafındaki bir turunu tamamlayıncaya 
kadar geçen süre bir günü, Güneş’in etrafında bir turu tamamlayıncaya kadar geçen süre ise bir yılı oluşturur. 
Bir an için Güneş sisteminin içerisinde Dünya’daki canlı yaşamını destekleyen benzer koşulların var olduğu 
bir gezegen keşfedildiğini ve dünya nüfusunun önemli bir bölümünün de bu yeni gezegene yerleştiğini dü-
şününüz.

1. Sizce yeni keşfedilen bu gezegende zaman neye göre belirlenir?
2. Dünya ile keşfedilen bu gezegen arasında nasıl bir zaman farkı ortaya çıkar?

BE
Yİ

N FIRTINASI

Eksen Eğikliği

Dünya, yıllık hareketini yaparken kutuplardan geçen ekseni ve yörünge düzlemi arasında 66o 33’lık bir açı ile 
döner. Bu nedenle Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23o 27’lık bir açı oluşur. Bu açı eksen eğikliği 
olarak adlandırılır (Şekil 1.7).

Eksen eğikliği (Şekil:1.8) ve Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketine bağlı olarak şu sonuçlar ortaya çıkar:
• Güneş ışınlarının bir noktaya düşme açısı yıl içinde değişir. Bu duruma bağlı olarak gölge boyu ve sıcaklık de-

ğerleri de yıl içinde değişir.
• Güneş ışınları yıl içinde sadece dönenceler arasında kalan noktalara dik açı ile düşer.
• Güneş’in doğuş ve batış saatleri ile gece-gündüz süreleri yıl içinde değişir.
• Aydınlanma çizgisi, kutup daireleri ve kutup noktaları arasında yer değiştirir.
• Mevsimler arasında basınç farkları ve buna bağlı olarak muson rüzgârları oluşur.
• Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır.
• Matematik iklim kuşakları oluşur.

Şekil 1.8: Eksen eğikliği

Şekil 1.7: Dünya yörünge düzleminde ekseni eğik olarak döner.

Yörünge Düzlemi

Yörünge

Eksen

90o K

90o G

Kuzey Kutup Dairesi

Yengeç Dönencesi

Ekvator Düzlemi

Yörünge Düzlemi

Ekliptik Eksen

Güney Kutup Dairesi

Yer Ekseni

Oğlak Dönencesi

66o 33’

66o 33’

66o 33’

23o 27’

23o 27’

23o 27’

0o 



33DOĞAL SİSTEMLER

Bazı paralellerin Dünya’nın şekli ve eksen eğikliğine bağlı olarak özel adları vardır.

90o  Kuzey Kutup Noktası
66o  33’ Kuzey Kutup Dairesi

66o  33’ Güney Kutup Dairesi
90o Güney Kutup Noktası

0o Ekvator
23o  27’ Yengeç Dönencesi

23o  27’ Oğlak Dönencesi

Bİlgi Kutusu

Şekil 1.9: Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi ve eksen eğikliği astronomik mevsimlerin oluşma-
sını sağlar.

Astronomik Mevsimlerin Oluşumu

Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi ve eksen eğikliğinin günlük hayatı doğrudan etkileyen en önemli sonu-
cu astronomik mevsimlerin oluşmasıdır. Eksen eğikliği ve Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketine bağlı olarak 
Güneş ışınlarının yeryüzündeki bir noktaya düşme açısı yıl içerisinde sürekli değişir. Açının değişmesi sıcaklık 
değerlerinin de değişmesine neden olur. Yıl içerisinde oluşan bu farklı sıcaklık dönemleri astronomik mevsimleri 
oluşturur (Şekil 1.9). 

Normal koşullarda her mevsimin egemen özelliklerini karakterize eden hava olayları, astronomik mev-
simlerle uyumlu değildir. Bu nedenle klimatologlar ve meteorologlar sıcaklık koşullarına bağlı olarak yılı 
kendi içerisinde üçer aylık dönemlere ayırmayı tercih ederler. Bu sebeple kış, Kuzey yarım kürede yılın en 
soğuk üç ayı, aralık, ocak ve şubat olarak; yaz ise haziran, temmuz ve ağustos olarak tanımlanır. İlkbahar ve 
sonbahar ise, kış ve yaz mevsimleri arasındaki geçiş dönemlerine karşılık gelir. Bu üç aylık dönemler sıcaklığı 
ve ilgili mevsimleri tanımlayan hava olaylarını daha iyi yansıtır. Öte yandan, klimatolojik mevsim tanımları 
ile hava olaylarının zamanlaması da her zaman örtüşmez. Örneğin, kasım ortasında Ankara’da kış mevsimi-
nin “resmî” başlangıcından haftalar önce etkili kar yağışları gerçekleşebilir ya da Çanakkale’de yaz benzeri 
sıcak, sakin ve açık hava koşulları kasım ayı başına kadar etkili olabilir.

Genel Klimatoloji-Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri
Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ

Bİlgi Kutusu

Güneş

Yaz

Gece Gündüz

İlkbahar

Kış

Sonbahar
Ekvator

Kutup Dairesi Yörünge

21 Haziran
Yaz Gündönümü

21 Mart
İlkbahar Ekinoksu

21 Aralık
Kış Gündönümü

23 Eylül
Sonbahar Ekinoksu
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21 Aralık23 Eylül21 Haziran21 Mart

• Güneş ışınları öğle vakti Ek-
vator üzerindeki noktalara 
dik açı ile düşer. Bu nedenle 
yerel saat ile öğle vakti tam 
12.00’de gölge oluşmaz.

• Dünya üzerinde her yerde 
gece-gündüz eşitliği yaşanır. 
Bu duruma ekinoks adı ve-
rilir.

• Kuzey yarım kürede ilkbahar, 
Güney yarım kürede ise son-
bahar mevsimlerinin başlan-
gıç tarihidir.

• Ekvator’un kuzeyinde gölge 
yönleri kuzeye, güneyinde 
ise güneye doğru yönelir.

• Aydınlanma çemberi kutup 
noktalarından geçer.

• Aynı meridyen yayı üzerinde-
ki tüm noktalarda Güneş aynı 
anda doğar ve aynı anda 
batar.

• Kuzey Kutup Noktası’nda 6 
ay sürecek gündüzün, Gü-
ney Kutup Noktası’nda ise 
6 ay sürecek olan gecenin 
başlangıç tarihidir.

• Güneş ışınlarının 23o 27’ ku-
zey paraleline yani Yengeç 
Dönencesi’ne öğle vakti dik 
açı ile düştüğü bu tarihe KYK 
için yaz solstisi (gün dönü-
mü) denir. 

• Bu tarihte yerel saat ile öğle 
vakti tam 12.00’de Yengeç 
Dönencesi üzerindeki nokta-
larda gölge oluşmaz.

• Kuzey yarım kürede en uzun 
gündüz, Güney yarım kürede 
ise en uzun gece yaşanır. Bu 
tarihten sonra Kuzey yarım 
kürede gece, Güney yarım 
kürede ise gündüz süresi 
uzamaya başlar.

• Kuzey yarım kürede yaz, 
Güney yarım kürede ise kış 
mevsiminin başlangıç tarihi-
dir.

• Aydınlanma çemberi kutup 
dairelerinden geçer.

• Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 
saat gündüz, Güney Kutup 
Dairesi’nde ise 24 saat gece 
yaşanır.

• Güneş ışınları öğle vakti Ek-
vator üzerindeki noktalara 
dik açı ile düşer. Bu nedenle 
yerel saat ile öğle vakti tam 
12.00’de gölge oluşmaz.

• Dünya üzerinde her yerde 
gece gündüz eşitliği yaşanır. 
Bu duruma ekinoks adı ve-
rilir.

• Kuzey yarım kürede sonba-
har, Güney yarım kürede ise 
ilkbahar mevsimlerinin baş-
langıç tarihidir.

• Ekvator’un kuzeyinde gölge 
yönleri kuzeye, güneyinde 
ise güneye doğru yönelir.

• Aydınlanma çemberi kutup 
noktalarından geçer.

• Aynı meridyen yayı üzerinde-
ki tüm noktalarda Güneş aynı 
anda doğar ve aynı anda 
batar.

• Güney Kutup Noktası’nda 6 
ay sürecek gündüzün, Kuzey 
Kutup Noktası’nda ise 6 ay 
sürecek olan gecenin baş-
langıç tarihidir.

• Güneş ışınlarının 23o 27’ 
güney paraleline yani Oğlak 
Dönencesi’ne öğle vakti dik 
açı ile düştüğü bu tarihe GYK 
için yaz solstisi (gün dönü-
mü) denir.

• Bu tarihte yerel saat ile öğle 
vakti tam 12.00’de Oğlak 
Dönencesi üzerindeki nokta-
larda gölge oluşmaz.

• Kuzey yarım kürede en uzun 
gece, Güney yarım kürede 
ise en uzun gündüz yaşanır. 
Bu tarihten sonra Kuzey ya-
rım kürede gündüz, Güney 
yarım kürede ise gece süresi 
uzamaya başlar. 

• Kuzey yarım kürede kış, 
Güney yarım kürede ise yaz 
mevsiminin başlangıç tarihi-
dir.  

• Aydınlanma çemberi kutup 
dairelerinden geçer. 

• Kuzey Kutup Dairesi’nde 
24 saat gece, Güney Kutup     
Dairesi’nde ise 24 saat gün-
düz yaşanır.
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23o 27’

Şekil 1.10: Yerkürenin 21 Haziran, 
23 Eylül, 21 Mart ve 21 Aralık tarihlerinde 
Güneş karşısındaki konumları 

Dünya, Güneş etrafında dönerken astronomik mevsimlerin periyotlarını belirleyen dört önemli gün ortaya 
çıkar. Bu, dört önemli gün ve özellikleri şunlardır (Şekil 1.10):
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coğrafi UYGULAMA

Aşağıda yaklaşık 40o kuzey paralelinde yer alan Ankara’da 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık tarihle-
rinde yerel saatle öğlen 12.00’de Güneş’in gökyüzündeki konumu, Güneş ışınlarının düşme açısı ve gölge boyu 
gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Hangi tarihte Güneş en erken doğar?
2. Hangi tarihte Güneş en erken batar?
3. Hangi tarihte öğlen 12.00’de gölge boyu daha uzundur?
4. Hangi tarihte Güneş, ufuk çizgisi üzerinde daha uzun süre kalır?
5. Hangi tarihlerde Güneş tam doğudan doğar ve tam batıdan batar?

21 Haziran

K

K

D

G

B

B

73,5o

21 Mart-23 Eylül

G

50o

21 Aralık
K G

B

26,5o

D

D

Eksen eğikliğine bağlı olarak paralellere göre gündüz süresi değişir. 

Bİlgi Kutusu

21 Haziran
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21 Aralık

6 ay 
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  3
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2 d
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 d
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12 s  0 d
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Yılın bu vakti Güneş’in hiç batmadığı Norveç’in 
Tromso kentinde yaşayan Konyalı Azmi ve Cansu 
ARIKAN çifti, 22 saatle en uzun orucu tutuyor. 
Cansu ARIKAN, iftara dakikalar kala sofrayı 
hazırlıyor. Eşi Azmi ARIKAN ise iki ortağıyla 
işlettiği restorandaki işini bitirip iftara dakika-
lar kala eve geliyor. Oğlu Efe, ortaklarından 
Ramazan MÜMİN ve bir üniversitede ders 
veren İranlı komşusu ile televizyon izlerken eşi 
de artık çorbaları masaya getirmeye başlıyor. İlk 
bakışta sıradan bir aile gibi görünseler de aslında 
yaşadıkları yer ve tuttukları orucun süresi onları farklı 
kılıyor.

Cansu ve Azmi ARIKAN yıllardır Norveç’in Tromso kentinde yaşıyor. 50 bin nüfuslu kuzeydeki en son şehirlerden olan 
Tromso’da Diyanet İşleri Başkanlığının imsakiyesine göre akşam vakti 23.22’de, imsak ise 01.22’de giriyor, böylelikle 
kentte oruç 22 saat sürüyor.

http://aa.com.tr/tr/yasam/en-uzun-orucu-tutan-turk-ailesi/594514

Verilen haberden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Tromso kentinde yaşayan ARIKAN ailesi Türkiye’ye göre gün içerisinde neden daha uzun süre oruç tutmaktadır?
2. Tromso kentinde gündüz süresi hangi tarihler arasında Türkiye’den daha uzundur?
3. Kuzey Kutup Dairesi’ne göre yaklaşık 3o daha kuzeyde (69o 41’ K) yer alan Tromso’da gece ve gündüz süresi yıl 

içerisinde nasıl bir değişim gösterir?

coğrafi UYGULAMA

Aşağıda gündüz süresindeki değişimi örneklendiren bir haber yer almaktadır.
En Uzun Orucu Tutan Türk Ailesi 20.06.2016
Norveç’in Tromso kentinde yaşayan Konyalı ARIKAN ailesi, 22 saatle dünyanın en uzun orucunu tutuyor.

coğrafi UYGULAMA

Aşağıda Kuzey yarım kürede yere dikilen bir çubuğun farklı tarihlerde öğlen saat 12.00’de oluşan gölge boyları 
gösterilmiştir.

Buna göre,
1. Verilen gölge boylarının hangi tarihlere ait olduğunu aşa-

ğıdaki tabloya yazınız.

2. Gölge boyunun yıl içerisinde neden değiştiğini açıklayınız.
3. Çubuğun bulunduğu nokta, Güney yarım kürede ve aynı 
 enlemde yer alıyor olsaydı gölge boyunda yıl içinde nasıl 
 bir değişim gözlemlenirdi? Açıklayınız. 

Gölge Boyu Tarih
a
b
c

BD

21 Haziran

a
b

c

21 Aralık

21 Mart-23 Eylül

K
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MATEMATİK İKLİM KUŞAKLARI

Eksen eğikliği ve Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketine bağlı olarak Güneş ışınlarının bir noktaya düşme 
açısı yıl içerisinde değişmektedir. Bu durum sıcaklık değerlerinin de yıl içerisinde değişmesine neden olmaktadır. 
Buna göre belirlenen iklim kuşaklarına matematik iklim kuşakları adı verilir. Matematik iklim kuşaklarının 
sınırlarını eksen eğikliği belirler (Şekil 1.11).

Şekil 1.11: Matematik iklim kuşakları

İnsanların tarih 
öncesi çağlardan beri 
yiyecek, barınma ve 
korunma ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için 
zaman döngülerini 
takip ettiği ve zamanı 
ölçtüğü biliniyor. 
Başlangıçta bunu 
yapmanın en kolay 
yolu doğal süreçleri, 
örneğin mevsimleri, 
Güneş’i, Ay’ı, 
yıldızları ve hayvanların göç ettiği dönemleri 
gözlemlemekti.

Ay’ın hareketlerinin takip edildiği bilinen 
en eski takvimin yaklaşık 10.000 yıl önce 
kullanıldığı keşfedildi. Yaklaşık 5000 yıl önce 
30 günlük 12 aydan oluşan ilk takvim sistemini 
geliştiren Sümerler, hilalin ortaya çıkışını her 
ayın başlangıcı olarak kabul etmişti.

İnsanlar bir günün uzunluğunu belirlemek 
için ise Güneş’in hareketlerini takip etti. İlk 
saatler düz bir yüzeye yerleştirilen sabit bir 

cismin gölgesinin 
uzunluğunda ve 
yönünde, Güneş 
gökyüzünde hareket 
ettikçe ortaya 
çıkan değişikliklerin 
belirlenmesine 
dayanıyordu. Geçmişte 
güneş saatleri dışında 
zamanı ölçmek için su 
saatleri, mum saatleri, 
kum saatleri gibi farklı 
araçlar kullanıldı. 

Genellikle geceleri zamanı belirlemek için 
tercih edilen su saatleri sabit bir hızda akan 
suyun miktarının ölçülmesine dayanıyordu. 
Kum saatleri ise genellikle belirli bir zaman 
aralığını ölçmek için kullanılan saatlerdi. 
Günümüzde kullandığımız mekanik saatler ise 
13. yüzyılda kullanılmaya başlandı.

http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/
gecmiste-insanlar-zamani-nasil-olcuyordu

GEÇMİŞTE İNSANLAR ZAMANI NASIL ÖLÇÜYORDU?

OKUMA PARÇASI

23o  27’

23o  27’

0o

66o  33’

66o  33’

90o

90o

Kutup Kuşağı

Orta Kuşak

Orta Kuşak

Tropikal
Kuşak

Kutup Kuşağı
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2. BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

2. Gece ve gündüz süreleri arasındaki zaman 
farkının en fazla olduğu paralel hangisi-
dir?
A) 0o                  B) 30o K              C) 50o K    

            D) 60o K                   E) 70o K

3. 21 Haziran’da gece süresinin en fazla ol-
duğu paralel aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0o                  B) 30o K              C) 50o K    

             D) 60o K                   E) 70o K

4. 21 Aralık ve 21 Mart tarihleri arasında gün-
düz uzunluğunun en az olduğu paralelden 
en fazla olduğu paralele doğru sıralanışı 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0o, 30o K, 60o K, 50o K, 70o K
B) 0o, 30o K, 50o K, 60o K, 70o K 
C) 70o K, 60o K, 50o K, 30o K, 0o

D) 70o K, 0o, 30o K, 50o K, 60o K 
E) 30o K, 50o K, 0o, 60o K, 70o K

2-7. soruları aşağıdaki grafiğe göre cevap-
layınız.

5. Ekvator’da gece ve gündüz uzunluğunun 
yıl boyunca eşit olmasının nedeni nedir? 
Açıklayınız.
..................................................................
..................................................................

6. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?
A) Ekvator’da yıl içerisinde gece ve gündüz 

süresi daima birbirine eşittir.
B) 21 Haziran’da 30o K paralelinde gece 

uzunluğu gündüz uzunluğundan daha 
azdır.

C) 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri arasında 
50o K paralelinde geceler gündüzlerden 
uzundur.

D) 23 Eylül’de verilen tüm paralellerde gece 
ve gündüz uzunluğu birbirine eşittir.

E) Aralık ayında 70o K paralelinde 24 saati 
aşan geceler yaşanır.

7. 21 Aralık’ta hangi paralelde en uzun gün-
düz süresi yaşanır? Yazınız.
..................................................................
..................................................................

Aşağıdaki grafikte 0o, 30o K, 50o K, 60o K ve 
70o K paralellerinde yıl içerisindeki gündüz 
uzunluğunun değişimi gösterilmiştir.

1. Aşağıdaki şekilde Dünya’nın, yörüngesi 
üzerinde dönerken ulaştığı bir konum göste-
rilmiştir.

A) Güney yarım kürede en uzun gece yaşanır.
B) Kuzey Kutup Dairesi üzerinde 24 saat gece 

yaşanır.
C) Aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet 

geçer.
D) Kuzey yarım kürede kuzeye doğru gidildik-

çe geceler uzar.
E) Ekvator üzerinde gece ve gündüz süresi 

birbirine eşittir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Dünya 
şekildeki konumdayken gerçekleşmez?

O Ş M N M H T A E E K A
0

4

8

12

16

20

24

50o K
60o K

30o K

70o K

Ekvator

Gündüz Süresi (Saat)

O

90o

90o

Gü
ne

ş I
şın

lar
ı

66o  33’

66o  33’

23o  27’

23o  27’

0o
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10-16. soruları aşağıdaki tablodan faydala-
narak cevaplandırınız.

10. Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Muscat, Güneş ışınlarını yılda iki kez dik 
açı ile alır.

B) 21 Haziran tarihinde Vadso’da 24 saat 
gündüz yaşanmaktadır.

C) 21 Aralık tarihinde Rovaniemi’de 24 saat 
gece yaşanmaktadır.

D) Ankara’ya Güneş ışınlarının geliş açısı 
yıl içerisinde yaklaşık 47o değişmektedir.

E) 21 Mart tarihinde Ekvator’dan kutuplara 
doğru gidildikçe Güneş ışınlarının geliş 
açısı daralmaktadır.

11. Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüş hızı-
nın en fazla olduğu şehir hangisidir?
A) Helsinki        B) Muscat        C) Krakov  
        D) Vadso                E) Macapa

Enlem

70o  K 20o 20o

66o 
33’ K 23,5o 23,5o

60o K 30o 30o

50o K 40o 40o

40o K 50o 50o

23o 
27’ K 66,5o 66,5o

0o 90o 90o

21 Mart 23 Eylül
Şehir

Vadso 
(Norveç) 43,5o -3,5o

Rovaniemi 
(Finlandiya) 47o 0o

Helsinki 
(Finlandiya) 53,5o 6,5o

Krakov 
(Polonya) 63,5o 16,5o

Ankara
(Türkiye) 73,5o 26,5o

Muscat
(Umman) 90o 43o

Macapa 
(Brezilya) 66,5o 66,5o

21 Haziran 21 Aralık

Güneş Işınlarının Geliş Açısı

9. Bu nokta ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?
A) Güneş ışınlarının geliş açısı yıl içerisinde 

değişmektedir.
B) Kuzey yarım kürede yer almaktadır.
C) Yıl içerisinde dört mevsim belirgin olarak 

yaşanmaktadır.
D) 21 Aralık’ta en uzun gündüzü yaşamak-

tadır.
E) Finlandiya’nın güneyinde yer almaktadır.

12. Yıl içerisinde gece-gündüz arasındaki 
zaman farkının en fazla olduğu şehir 
hangisidir?
A) Ankara        B) Macapa         C) Krakov
        D) Vadso                E) Rovaniemi

8-9. soruları aşağıdaki görsellere göre 
cevaplayınız.

8. Bu nokta dünya üzerinde nerede yer 
alıyor olabilir?
A) Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasında
B) Ekvator ile Oğlak Dönencesi arasında
C) Yengeç Dönencesi ile Kuzey Kutup Dai-

resi arasında
D) Kuzey Kutup Dairesi ile Kuzey Kutup 

Noktası arasında
E) Oğlak Dönencesi ile Güney Kutup Daire-

si arasında

    Aşağıdaki görselde 21 Haziran ve 21 Aralık 
tarihlerinde öğlen saat 12.00’de Güneş ışınları-
nın bir noktaya geliş açısı gösterilmiştir.

2. BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

21 Haziran

21 Aralık

80o

34o
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17-18. soruları aşağıdaki görsellere göre 
cevaplayınız.

Aşağıdaki görsellerde Dünya üzerindeki 
bir noktada 21 Haziran ve 21 Aralık tarihinde 
öğlen saat 12.00’de Güneş’in gökyüzündeki 
konumu ve gölge boyu gösterilmiştir.

21 Aralık21 Haziran

17. Bu noktayla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?
A) Kuzey yarım kürede yer alır.
B) 21 Aralık tarihinde gündüz süresi gece 

süresinden uzundur.
C) 21 Haziran tarihinde en kısa gündüz 

yaşanır.
D) Gölge boyları yıl içinde sıfır olmaz. 
E) 23 Eylül-21 Mart tarihleri arasında gün-

düz süresi gece süresinden uzundur.

18. Görselde yer alan ağaç ve evin gölgesi her 
iki tarihte de güneyi göstermektedir.
Yalnızca bu bilgi kullanılarak aşağıdaki-
lerden hangisine kesinlikle ulaşılabilir?
A) Bulunduğu yarım küreye
B) Yerel saatine
C) Boylam derecesine
D) Gündüz uzunluğuna 
E) Güneş ışınlarının geliş açısına

13. Tabloda verilen ülkelerin hangisinde 
gece-gündüz arasındaki zaman farkı en 
fazladır? Yazınız.
..................................................................
..................................................................

14. Tabloda verilen şehirlerin hangisi Kuzey 
Kutup Dairesi üzerinde yer alır? Yazınız.

....................................................................

....................................................................
15. Güneş ışınlarının yıl içerisinde Anka-

ra’ya 90olik açıyla düşmemesinin nedeni 
yazınız.
..................................................................
..................................................................

16. 23 Eylül’de öğlen saat 12.00’de gölge 
boyunun en fazla olduğu şehir hangisi-
dir?
A) Helsinki         B) Vadso         C) Krakov
         D) Macapa             E) Rovaniemi

19. Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş hızı 
Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe 
yavaşlamaktadır. Buna göre Dünya’nın 
kendi etrafındaki dönüş hızı gurup ve tan 
sürelerinin değişimini nasıl etkilemekte-
dir? 

 ..................................................................
..................................................................

20. Dünya, Güneş etrafında kutuplardan 
geçen ekseni ile yörünge düzlemi arasın-
da 66o 33’lık bir açı ile döner. Bu durum 
nedeniyle Ekvator düzlemi ile yörünge 
düzlemi arasında da 23o 27’lık bir açı 
oluşur. Eksen eğikliği olarak adlandırılan 
bu açının 30o olması durumunda ne gibi 
değişimler görülürdü? 

..................................................................

..................................................................

21. Dünya’nın Güneş etrafında takip ettiği 
yörünge tam bir daire şeklinde olsay-
dı bu durum hangi değişimlere neden 
olurdu? 
....................................................................
....................................................................

22. Yaşadığınız yerin 25o kuzeyinde bir yere 
taşındığınızı düşünün. Bu yeni yerde 
Dünya’nın dönüş hızı, gece-gündüz 
uzunluğu ve Güneş ışınlarının geliş açısı 
nasıl bir değişim gösterirdi? 

 ....................................................................
 ....................................................................

2. BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
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3. BÖLÜM

1.3. KOORDİNAT SİSTEMİ VE KONUM

KOORDİNAT SİSTEMİ

Konuya Başlarken
1. Bulunduğunuz yerin Dünya üzerinde tam olarak nerede olduğunu nasıl tarif edersiniz?
2. Bir yerin bir başka yere göre olan konumunu nasıl tarif edebilirsiniz?

Bulunduğumuz ya da gitmek istediğimiz yeri belirlemek 
her zaman önemli olmuştur. Konumumuzu belirleyebilmek 
için çeşitli unsurlar kullanılabilir. Birçok beşerî ve ekonomik 
faaliyeti yürütebilmek için de konum hakkında yeterli bilgi sa-
hibi olmamız gerekir. 

“Konum” bir yerin ya da varlığın dünya üzerindeki adre-
sidir. Yeryüzündeki herhangi bir yerin, unsurun ya da meyda-
na gelen bir olayın nerede olduğunu ifade etmemize yardımcı 
olur (Görsel 1.14). Konum, mutlak ve göreceli konum olmak 
üzere iki şekilde ifade edilir. 

MUTLAK KONUM
Görsel 1.14: Konum belirleme günlük hayatımızda 
önemli bir yer tutar.

Şekil 1.12: Paralel ve meridyenler 
koordinat sistemini oluşturur.

Paralel

Me
rid

ye
n

Dünya üzerindeki yerimizi tam ve doğru şekilde belirle-
mek tarih boyunca çok önemli olmuştur. Bunun için dünya 
yüzeyinde paralel ve meridyen adı verilen çizgilerin olduğu 
varsayılmaktadır (Şekil 1.12). 

Konum bize “nerede?” sorusunun cevabını verir. Bir yerin 
Dünya üzerinde tam olarak nerede olduğu bilgisini o yerin mut-
lak konumuna bakarak anlarız. Mutlak konum kesinlik ifade 
eder ve değişmez. Herhangi bir yerin mutlak konumunu tarif 
ederken paralel ve meridyenlerin oluşturduğu koordinat siste-
minden faydalanırız.

Koordinat sistemini oluşturan paralel ve meridyenlerin şe-
killeri ve uzunlukları gibi özelliklerini belirleyen temel etken 
Dünya’nın küresel şeklidir.
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Koordinat Sistemini Oluşturan Unsurlar

Kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların birleştirilmesi ile oluştu-
rulan ve yerküreyi iki eşit yarım küreye böldüğü varsayılan çembere Ekvator adı 
verilir. Ekvator’a paralel olarak geçtiği varsayılan hayalî çemberlere ise paralel 
adı verilir (Şekil 1.13).

Paralellerin başlıca özellikleri şunlardır:
•  Başlangıç paraleli Ekvator’dur.
• Ekvator, en büyük paralel çemberidir.
• Paralellerin çevre uzunlukları Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalır.
• Paralellerin birer derecelik aralıklarla çizildiği varsayılır.
• 90’ı Kuzey, 90’ı Güney yarım kürede olmak üzere toplam 180 paralel vardır.
• Ekvator’dan uzaklaştıkça paralel dereceleri büyür.
• Bir derece aralıklarla çizildiği kabul edilen ardışık iki paralel arasındaki uzaklık 

her yerde eşittir ve yaklaşık 111 km’dir.

Paralel

Şekil 1.13: Paralel 
çemberleri

Yeryüzündeki bir noktanın Ekvator’a olan uzaklığının yerin merkeziyle yaptı-
ğı açının değeridir (Şekil 1.14). Enlem etkisine bağlı olarak Ekvator’dan kutup-
lara doğru gidildikçe aşağıda belirtilen değişimler yaşanır.
• Güneş ışınlarının düşme açısı küçülür.
• Cisimlerin gölge boyları uzar. 
• Sıcaklık azalır.
• İklim, bitki örtüsü, tarım ürünleri ve toprak türleri farklılaşır.
• Deniz sularının tuzluluk oranları azalır.
• Kalıcı kar alt sınırı alçalır.
• Tarım, orman ve yerleşme üst sınırları alçalır.
• Dünya’nın çizgisel hızı azalır.
• Yer çekimi artar.
• Gece ve gündüz süre farkı artar.
• Nüfus ve yerleşme özelliklerini etkiler.

Enlem

Yeryüzündeki herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığı-
nın yerin merkeziyle yaptığı açının değeridir (Şekil 1.16). 

Boylam değerleri yerel saatler üzerinde etkilidir.

Boylam

Bir kutuptan diğer bir kutba uzanan ve paralelleri dik olarak kestiği düşünülen 
hayalî yarım çemberlerdir (Şekil  1.15).

Meridyenlerin başlıca özellikleri şunlardır:
• Başlangıç meridyeni (0°), İngiltere’nin başkenti Londra yakınlarındaki 

Greenwich kasabasında bulunan Kraliyet Gözlemevi’nden geçer.
• Meridyenlerin uzunlukları eşittir.
• Ekvator’da meridyenler arasında 111 km mesafe vardır. Ancak bu mesafe ku-

tuplara gidildikçe azalır.
• İki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır.
• 180’i Batı, 180’i Doğu Yarım Küre’de olmak üzere toplam 360 meridyen vardır.
• Başlangıç meridyeninden uzaklaştıkça meridyen dereceleri büyür.

Meridyen

Şekil 1.15: Meridyen 
yayları

Şekil 1.16: Boylam

Şekil 1.14: Enlem

20o
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30o
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Başlangıç Meridyeni Neden Greenwich’ten Geçiyor?
1800’lü yılların sonlarına doğru herkes tarafından kabul gören coğ-

rafi ölçümler ya da haritalar için belirli standartlar yoktu. Ekvator’un 
doğal bir sınır olduğu konusunda herkes aynı düşüncedeydi. Ancak 
başlangıç meridyeni için doğal bir sınır olmadığından hemen her ülke 
kendi başkentini başlangıç meridyeni olarak kullanmaktaydı. Bu durum 
ise karışıklıklara yol açıyordu. Sorunu çözmek için 25 ülkenin temsilcisi 
1884 yılında ABD’de düzenlenen Uluslararası Meridyen Konferansı’nda 
bir araya geldi. O konferansta Greenwich’ten geçen meridyen başlangıç 
meridyeni (0°) olarak kabul edildi.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerin enlem ve boylam dereceleri ile belirtilmesine mutlak konum denir. 
Başka bir ifade ile mutlak konum, bir yerin Ekvator’a ve başlangıç meridyenine göre yerini ifade eder. Örneğin 
Ankara 39° 55’ kuzey enlemi ile 32° 52’ doğu boylamının kesiştiği yerdedir.

Merkezin 
Kodu

Merkezin Adı Paralel 
Derecesi

Meridyen 
Derecesi

1 Ankara 40° K      33° D

2 Pekin 40° K    116° D

3 Kahire 30° K      31° D

4 Los Angeles 34° K    118° B

5 Lima 12° G      77° B

6 Londra 51° K        0°

7 Moskova 55° K      37° D

Merkezin 
Kodu

Merkezin Adı Paralel 
Derecesi

Meridyen 
Derecesi

8 Mumbai 19° K 72° D

9 Rio De Janeiro 23° G 43° B

10 Tokyo 35° K 139° D

11 Jakarta 6° G 106° D

12 Sydney 34° G 151° D

13 Toronto 43° K 79° B

14 Nairobi 1° G 37° D

coğrafi UYGULAMA
Aşağıdaki tabloda coğrafi koordinatları verilen merkezlerin yerlerini tespit edip harita üzerine numaralarını 

yazınız.

Batı Meridyenleri Doğu Meridyenleri

1

Bİlgi Kutusu

0 3000 6000 km
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Bİlgi Kutusu

GPS (Küresel Konumlama Sistemi) 
GPS, bulunduğumuz noktayı kesin olarak belirlemeyi amaçlamış bir 

uydu sistemidir. Dünya’nın çevresini saran yapay uydular ile GPS cihaz-
ları arasındaki mesafelerden yola çıkılarak konum tayin edilir. İlk olarak 
askerî amaçlar için geliştirilen GPS, 1980’lerden sonra sivil amaçlarla 
kullanılmaya başlanmıştır. GPS cihazları hava şartları ne olursa olsun, 
7 gün 24 saat, dünyanın herhangi bir yerinde size konumunuzu tam 
olarak bildirebilmektedir. Bu özelliği sayesinde dağcılıkta, araç takip 
sistemlerinde, askerî operasyonlarda, uçaklarda, cep telefonlarında, 
navigasyon sistemlerinde ve daha birçok alanda kullanılmaktadır.

Günümüzde yaygınlaşan akıllı telefon ve benzeri cihazlarda GPS 
yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çeşitli uygulamalar bu sistemi kulla-
narak çalışmaktadır.

Astronomi ölçümlerinde kullanılan tarihî bir ölçüm aracı olan usturlabın konum belirlemede nasıl kullanıldı-
ğını araştırınız.

coğrafi UYGULAMA

Aşağıda Türkiye’de yaşayan baba ile Japonya’da öğrenci olan kızı arasında yapılan bir telefon görüşmesi ve-
rilmiştir.

    Görüşmeden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Aynı anda Türkiye ve Japonya’da farklı saatlerin yaşanmasının sebebi nedir?
2. Görüşmeyi yapan kişiler Türkiye ve Yunanistan’da yaşıyor olsaydı aynı durum ortaya çıkar mıydı?

Selam babacığım
nasılsın? Seni, annemi ve 

kardeşlerimi çok özle-
diğim için aradım.

 İyiyim, sen nasılsın?

Peki, görüşmek üzere. 
Sana da iyi günler…

Biz de seni çok özledik. 
Ama şu an Türkiye’de saat 

gecenin üçü.

Önemli değil kızım. 
Ama sonraki günlerde 
daha uygun bir saatte 

ararsan sevinirim.
Tamam babacığım. 

İyi geceler.

Evet, unuttum Türkiye 
ile Japonya arasında 
saat farkı vardı! Seni 
de bu saatte rahatsız 

ettim.

1
3

2

6 8

4

5 7

ARAŞTIRMA



45DOĞAL SİSTEMLER

Şekil 1.17: Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları gün içinde değişir. Güneşin tepe nok-
tasına ulaştığı öğle vaktinde yerel saat 12.00 kabul edilir.

Yerel Saat

Yerel saat, bir yerin kendine özgü saatidir. Bir noktanın yerel saati, bulunulan meridyenin Güneş’in tam kar-
şısında olduğu an, saat 12.00’ye ayarlanarak tespit edilir. Bu vakit aynı zamanda Güneş’in ufuk düzlemi üzerinde 
tepe noktasında görüldüğü andır (Şekil 1.17). Öğle vaktinden sonra Güneş ışınlarının geliş açısı giderek küçülür. 

• Farklı meridyenler üzerindeki noktaların yerel saatleri de farklıdır.
• Yerel saat farklarının oluşma nedeni, Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketidir. 

Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döndüğü için Güneş’i doğudaki meridyenler daha önce görür 
ve bu meridyenlerdeki yerel saatler daha ileri olur. Dünya, ekseni etrafındaki bir dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bir 
günde Dünya üzerindeki 360 meridyen yayı Güneş’in önünden geçer (24 saat x 60’=1440 dk, 1440’: 360=4 dk). 
Böylece Güneş’in önünden her 4 dakikada bir meridyen yayı geçmiş olur. 

ÇÖZÜM

Örnek soru SORU

33° doğu meridyeninde yer alan Ankara’da yerel 
saat 12.00 iken 45° doğu meridyenindeki Iğdır’da 
yerel saat kaç olur?

33o D

12.00 ?

IĞDIRANKARA

45o D

Önce Ankara-Iğdır arasındaki meridyen farkı bu-
lunur: 45°-33°= 12°

Her meridyen Güneş’in önünden 4 dakika za-
man farkı ile geçtiğinden Ankara ile Iğdır arasındaki 
zaman farkı: 12°×4 dk= 48 dakikadır.

Iğdır, Ankara’nın doğusunda yer aldığı için yerel 
saati daha ileridir.

Iğdır’ın yerel saati: 12.00+48 dk= 12.48 olur.

Çözüm

0o

A B

12.00

C D

15o D 30o D 45o D 60o D

E

B noktasında yerel saat 12.00 iken aşağıdaki şe-
kilde meridyenleri gösterilen A, C, D ve E noktalarının 
yerel saatleri kaçtır?

Ortak Saat (Ulusal Saat)

Yerel saat farklarının ortaya çıkardığı karışıklığın giderilmesi, sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, 
haberleşme ve ulaşım gibi hizmetlerin hızlı ve düzenli şekilde sağlanması amacıyla ülkenin tamamında ya da 
belirlenen bir bölümünde ortak saat (ulusal saat) uygulaması yapılır. Ülkeler saatlerini 15 ve katları olan merid-
yenlerin saatlerine göre ayarlar. Türkiye gibi doğu-batı genişliği az olan ülkelerde tek bir saat dilimi kullanılır. 
Ancak Rusya, Kanada ve ABD gibi doğu-batı yönünde geniş alan kaplayan ülkeler aynı anda farklı saat dilimleri 
kullanır. Ülkemizde ortak saat olarak 45o doğu boylamının yerel saati kullanılmaktadır. Ülkemiz’de kış aylarında 
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Uluslararası Saat Dilimleri

Ülkeler arasındaki saat farklarından ortaya çıkabilecek karışıkları önlemek amacıyla uluslararası saat dilimleri 
düzenlenmiştir (Harita 1.1). 20. yüzyılın başlarında ticaretin ve ulaşım ağlarının gelişmesi ile küresel zaman ve 
saat kavramına duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu nedenle başlangıç meridyeni olarak kabul edilen Greenwich’in 7° 30’ 
batı ve 7° 30’ doğusu arasındaki bölüm 0. saat dilimi (başlangıç saat dilimi) olarak belirlenmiştir. Greenwich’in 
doğusuna gidildikçe 15 ve katları meridyenler saat dilimlerinin merkezini oluşturur. Saat dilimlerinin merkezinin 
7° 30’ doğu ve batısı saat dilimlerinin sınırını oluşturur. Örneğin 1. saat diliminin merkezi 15. meridyendir. 7° 
30’ ile 22° 30’ doğu meridyenleri ise 1. saat diliminin sınırlarını oluşturur. Bu şekilde on beşer derecelik bölümler 
bir saat dilimi kabul edilip sürekli doğuya doğru devam edildiğinde 23. saat dilimine ulaşılır, 24. saat dilimi ise 0. 
saat dilimi ile aynıdır. Batı Yarım Küre’deki saat dilimleri batıya doğru -1, -2 şeklinde 12’ye kadar sıralanabilir.

Tarih Değiştirme Çizgisi

Başlangıç meridyeninin 180° doğu ve batısından geçen merid-
yen tek bir meridyendir ve tarih değiştirme çizgisi olarak adlandı-
rılmaktadır (Şekil 1.18). Bu çizginin batısı ve doğusu arasındaki 
zaman farkı bir gündür.

Tarih değiştirme çizgisi, Bering Boğazı’ndan geçen ve Asya 
ile Kuzey Amerika’yı birbirinden ayıran çizgidir. Bu çizginin 
Amerika tarafına geçildiğinde (Batı Yarım Küre’de) tarih bir gün 
geri, Asya tarafına geçildiğinde (Doğu Yarım Küre’de) ise tarih 
bir gün ileri alınmaktadır. Bunun nedeni Dünya’nın batıdan doğuya 
doğru dönmesidir. Tarih değiştirme çizgisi, yerleşim alanlarında zama-
na bağlı sorunlar yaşanmaması için her yerde 180° meridyenini izlemez.

Şekil 1.18: Tarih değiştirme çizgisi 

Sibirya Alaska

Batı Yarım Küre 
Bir gün geri

Doğu Yarım Küre
 Bir gün ileri

Sürekli yaz saati uygulaması 2018’de sona erecek
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 28 Ekim 2018 Pazar 

günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınacağı bildi-
rildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararın-
da; 7 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe 
konulan sürekli yaz saati uygulamasına bu yıl da devam edileceği, 28 Ekim 

2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri 
alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Kararda ayrıca, 7 Ekim 2016 tarihli ve 

2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı belirtildi. Söz 
konusu kararda, “Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla; bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 
03.00’ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürül-
mesi kararlaştırılmıştır” denilmişti.

http://www.iha.com.tr/haber-surekli-yaz-saati-uygulamasi-2018de-sona-erecek-682995/

Haber Köşesi

2. saat dilimi (30° Doğu boylamı), yaz aylarında ise 3. saat dilimi (45° Doğu boylamı) kullanmaktaydı. Ancak 
08.09.2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 3. saat diliminin her yıl, yıl boyunca ortak saat olarak kullanılmasına 
karar verilmiştir. Bakanlar Kurulunun 28.10.2017 tarihli kararıyla ise 28.10.2018 tarihinden itibaren yeniden kış 
saati uygulamasına geçileceği kararlaştırılmıştır.
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Ülke, ekonomik ilişkiler nedeniyle 29 Aralık’tan, 31 Aralık 2011’e geçecek. Uluslararası tarih de-
ğiştirme çizgisinin öteki tarafına geçecek olan Samoa böylece aynı zamanda yerkürenin, yılbaşını ilk 
kutlayan ülkesi de olacak.

Başbakan Tuilaepa Sailele Malielegaoi, 30 Aralık’ı takvimden çıkarmalarının, Yeni Zelanda, Avust-
ralya ve Asya ile ticari ilişkilerini kolaylaştıracağını söyledi. 

Samoa 1892 tarihinde, ABD ile zamansal yakınlığın fayda sağlayacağı düşüncesiyle tarih değiştirme 
çizgisinde taraf değiştirmişti. Ancak günümüzde ticari ilişkiler farklı yöne ilerliyor. Asya, Yeni Zelanda 
ve Avustralya uluslararası tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilen 180. meridyenin batısında kalıyor.

Bugünkü hâliyle Samoa’da cuma olduğunda Yeni Zelanda’da cumartesi oluyor, Avustralya pazartesi 
yeni bir haftaya başlarken, Samoa pazar tatili yapıyor. 31 Aralık 2011’de ise atlanan bir gün sayesinde 
bu ülkelerin günleri aynı olacak. 

http://aa.com.tr/tr/yasam/gelecege-yolculuk-yapacaklar/387861

Geleceğe Yolculuk Yapacaklar
Güney Pasifik’teki Samoa ada devletinde bu yıl 30 Aralık tarihi olmayacak.

Haber Köşesi

coğrafi UYGULAMA

Aşağıda Ottawa (Ottava), Londra, Moskova ve Tokyo’ya ait meridyen değerleri verilmiştir.

Buna göre yukarıda verilenlerden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Ottowa, Moskova ve Tokyo’nun yerel saatleri kaçtır?
2. Ottowa, Moskova ve Tokyo hangi saat dilimlerinde yer alır?

OTTAWA

75O BATI 0O 39O  DOĞU 140O  DOĞU

LONDRA MOSKOVA TOKYO



GÖRECELİ KONUM

Bir tiyatro ya da sinema salonunda olduğunuzu düşününüz (Görsel 1.15). İçeri giren arkadaşınıza yerinizi nasıl 
tarif ederdiniz? “Önden 5. sıradayım.” demek yerinizi anlatan açık ve net bir tanımlamadır. Ama arkadaşınız hâlâ 
sizi göremiyorsa onun için daha özel bir tanımlama yapmanız gerekir. “Önden 5. sırada, koridor kenarında, mavi 

kazaklı bir çocuğun yanındayım.” derseniz salonda bulunduğunuz ko-
numu göreceli olarak açıklamış olursunuz. Ya da okulunuzu veya her-
hangi bir yeri tarif ederken  “itfaiyenin yakınında” veya “evcil hayvan 
mağazasının iki blok ötesinde” olduğunu söyleyebilirsiniz.

Yukarıdaki örneklerde belirtildiği gibi bir yerde görülen özelliklerin 
tamamı mutlak konuma bağlı değildir.  Konumu belirtmenin başka bir 
yolu da bir yeri kendine has özellikleri ile tarif etmektir. Çevresindeki 
önemli yollar, denizler, ülke, dağ ve doğal kaynaklar gibi yerel değiş-
kenler açısından bir yerin başka bir yere göre tanımlanmasına göreceli 
konum denir.

Mutlak konum kesinlik ifade ederken göreceli konum bir yerin baş-
ka bir yere göre nasıl konumlandığını ifade eder. Örneğin Kilimanjaro 
Dağı’nın 3° güney paraleli ve 37° doğu meridyeni üzerinde yer alması 
mutlak konumunu, Tanzanya’nın kuzey doğusunda yer alması ise göre-
celi konumu tanımlar (Görsel 1.16).

Görsel 1.16: Kilimanjaro Dağı (Tanzanya)

Görsel 1.15: Sinema salonu
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BE
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N FIRTINASI

Aşağıda verilen görselde Türkiye’nin Dünya üzerindeki konumu gösterilmiştir. 

TÜRKİYE’NİN KONUMU

Türkiye’nin Mutlak Konumu

Her ülke kendisine ait belirli konum özelliklerine sahiptir. Bir ülkenin Dünya üzerindeki yeri diğer bir deyişle 
konumu, o ülkenin coğrafi şartlarını belirler. Aynı zamanda ülkenin yerleşmeleri, ekonomik faaliyetleri ve ulusla-
rarası ilişkilerinde önemli rol oynar. Yaşadığımız ülkenin konum özelliklerini bilmek, ülkemizi tanımak ve sahip 
olduğu potansiyeli anlayabilmek için oldukça önemlidir.

Türkiye 36°-42° kuzey paralelleri arasında yer alır. Buna göre ülkemiz Kuzey yarım kürede orta kuşakta yer 
alır (Şekil 1.19). Bunun sonucunda:
• En kuzeyi ve en güneyi arasındaki kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 666 

km’dir.
• Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
• Güneş ışınları düz bir zemine hiçbir zaman dik açı ile düşmez.
• Güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık genel olarak düşer.
• Güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı artırırken kuzeyden esenler düşürür.
• Dağların güney yamaçları bakı etkisiyle daha çok ısınır.
• Ilıman iklimler görülür.
• Güneş ışınlarını 21 Aralık’ta en dar açıyla, 21 Haziran’da ise dike yakın 

açı ile alır.
Türkiye 26°-45° doğu meridyenleri arasında bulunur. 

Bunun sonucunda:
• En doğusu ve en batısı arasındaki zaman farkı 76 dakikadır.
• 2. ve 3. saat dilimleri içinde yer alır. Şekil: 1.19: Türkiye’nin Dünya

 üzerindeki yeri

45o D

42o K 
36o K

26o D

Görselden hareketle Türkiye’nin Dünya üzerindeki yeri ve sahip olduğu konum özellikleri 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
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Türkiye’nin Göreceli Konum Özellikleri

Ülkemiz sahip olduğu göreceli konum özelliklerinden dolayı dünyanın 
önemli ülkelerinden biridir. Türkiye’nin başlıca göreceli konum özellikle-
rini şu şekilde sıralayabiliriz;

Görsel 1.17: Türkiye’nin Dünya 
üzerindeki konumu

coğrafi UYGULAMA

Aşağıda boş bırakılan yerlere, Türkiye’nin komşusu olan ülkeleri ve uç noktalarda yer alan merkezleri yazınız.

Türkiye’nin Komşuları

Bulgaristan Sinop, İnceburun1 A5

3 C7

2 B6

4 Ç8

Türkiye’nin Uç Noktaları

• Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. 
• Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumundadır 

(Görsel 1.17).
• Tarih boyunca farklı medeniyetlere beşiklik etmiştir.
• Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan İstanbul Boğazı ile Çanakkale 

Boğazı’na sahiptir (Görsel 1.18).
• Üç kıtanın birbirine yaklaştığı yerde bulunur.
• Yakın bir jeolojik zamanda oluşmuştur.
• Ortalama yükseltisi fazladır (1132 m).
• Dağlar genel olarak doğu-batı doğrultusunda uzanır.
• Yer şekilleri kısa mesafede değişiklik gösterir.
• Farklı iklim özellikleri görülmektedir.
• Tarım ürünleri çeşitliliği fazladır.
• Dünyanın doğal, ekonomik, kültürel ve siyasi yönden farklı bölgeleri 

arasında bulunmaktadır.
• Yer altı kaynak çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir.
• Petrol ve doğal gaz yataklarına sahip olan Orta Doğu ve Kafkas ülke-
lerine yakındır.
• Çevresindeki ülkeler için önemli bir enerji nakil merkezidir. Görsel 1.18: İstanbul Boğazı dünyadaki 

en önemli su geçitleri arasında yer alır.

1

2

A 3

4

5
6
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C
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0 80 160 240 km
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Yaşadığınız Yeri Nasıl Tarif Edersiniz? 
Bir yerin, bir bölgenin ya da bir alanın Dünya üzerinde nerede bulunduğunu göstermek amacıyla çizilen haritalara 

lokasyon haritası denir. Aşağıda Elazığ iline ait lokasyon haritası verilmiştir.

1. Siz de yaşadığınız ilin lokasyon haritasını oluşturunuz.
2. Hazırladığınız lokasyon haritasını kullanarak yaşadığınız yerin mutlak ve göreceli konum özelliklerinin yer aldığı 

bir poster hazırlayınız.

Harita 1.2: Türkiye’nin önemli ulaşım yollarına göre konumu

140o 140o 180o100o 100o60o 20o 0o 20o 60o

0 3000 6000 km

Önemli deniz yollarıÖnemli hava yolları Önemli kara yolları

• Dünyanın önemli ulaşım yolları üzerinde yer alır (Harita 1.2).

coğrafi UYGULAMA
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1. Aşağıda yaklaşık koordinatları verilen
merkezlerin hangi il üzerinde yer aldığı-
nı yazınız.
38° kuzey-29° doğu…………………............
40° kuzey-33° doğu…………………............
41° kuzey-42° doğu…………………............
37° kuzey-31° doğu…………………............

2. Afyonkarahisar, Ağrı, Bolu, Kars, Kay-
seri ve Samsun illerinin yaklaşık koordi-
natlarını yazınız?

Afyonkarahisar………..................................
Ağrı………………….....................................
Bolu………………….................................... 
Kars…………………....................................
Kayseri………………...................................
Samsun…………………..............................

3. Ankara ve Kayseri arasındaki kuş uçuşu
uzaklık yaklaşık kaç km’dir?
....................................................................
....................................................................

1-7. soruları haritadan faydalanarak cevaplayınız.

4. Kars’ta yerel saat 13.00 iken Denizli’de kaç
olur?
....................................................................
....................................................................

5. İstanbul’da yerel saat 12.00 iken Iğdır şehir
merkezinde yerel saat kaç olur?
....................................................................
....................................................................

6. Edirne’nin çevresine göre göreceli konu-
munu yazınız.
........................................................................
........................................................................

7. Bir sınıfta öğretmen öğrencilerine Çanakkale
ile Kars arasındaki yerel saat farkının fazla,
Hatay ile Ordu arasındaki yerel saat farkının
ise az olduğunu söylemiştir.
Buna göre, öğretmen belirtilen merkezlerin
aşağıdaki özelliklerinden hangisine daya-
narak bu yargıya varmıştır?
A) Enlem değerlerine
B) İklim özelliklerine
C) Yükseltilerine
D) Jeolojik yapılarına
E) Boylam değerlerine

3. BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
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14. Türkiye’nin göreceli konumunun sağlamış 
olduğu avantajlar nelerdir?
....................................................................
....................................................................

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin mut-
lak konumuyla ilgili değildir? 
A) İskenderun Limanı’nın Sinop Limanı’ndan 

daha işlek olması 
B) Hatay’daki gölge boylarının Samsun’da-

kinden kısa olması 
C) 21 Haziran’da yaz mevsiminin başlaması
D) İzmir’in yerel saatinin Kars’tan geri olması
E) Antalya’nın Zonguldak’tan sıcak olması

11. Dünya üzerinde aynı anda farklı saat 
dilimleri kullanılıyor olmasının nedenini 
açıklayınız.
.......................................................................
.......................................................................

10. Paralel dereceleri dikkate alınırsa aşağı-
da coğrafi koordinatları verilen alanların 
hangisinin farklı bir yarım kürede yer 
aldığı söylenebilir?

E) 55o 60o

40o

50o

C) D)55o 60o

50o

40o

70o 65o

30o

20o

A) B)30o 35o

70o

60o

40o 45o

60o

50o P L
A)   12.00 11.40
B)   12.00 12.00
C)   12.20 12.00
D)   11.40 12.00
E)   12.00 09.20

Yukarıdaki şekil üzerinde gösterilen M 
noktasında yerel saat 12.00 olduğuna göre 
P ve L noktalarının yerel saatleri aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

13. Her meridyenin ayrı bir yerel saati vardır. 
Ardışık meridyenler arasındaki zaman farkı 
her yerde 4 dakikadır.

60o 100o

M

L P

60o
90o

90o
60o

30o

0o

30o

3. BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

15. -Petrol ve doğal gaz kaynakları açısından 
zengin ülkelere komşudur.
-Ilıman kuşakta yer almaktadır.
Yukarıda verilen ifadeler ülkemizin hangi 
özelliğinin sonucudur?  
A) Göreceli ve mutlak konumunun       
B) Yarımada şeklinde olmasının
C) Yer şekillerinin engebeli yapısının
D) Genç yapılı nüfusa sahip olmasının
E) Turizm faaliyetlerinin gelişmiş olmasının   

8. Günlük hayatınızda gitmek istediğiniz 
 bir yeri bulmak veya bu yer hakkında bilgi 

almak için nasıl bir yöntem izlersiniz? 
....................................................................
....................................................................

9. Paralel ve meridyenlerin ortak özellikleri
nelerdir? Yazınız.

....................................................................

....................................................................
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Konuya Başlarken
1. Harita kullanmak günlük hayatımızda nasıl kolaylıklar sağlar?
2. Neden birçok kurum çalışmalarını yürütürken çeşitli haritalar hazırlama gereği duyar?

Günlük yaşantımızda pek çok alanda haritalardan ya-
rarlanırız. Hava durumu bültenlerinden bir bölge veya 
ülkeye yapacağımız turistik gezilere kadar pek çok yerde 
haritaları kullanırız (Görsel 1.19). 

Harita, yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün 
kuş bakışı görünümünün belli bir ölçek dâhilinde küçül-
tülerek düzlem üzerine aktarılmasıyla oluşturulur. Ülke 
sınırlarını; dağ, deniz, ada gibi doğal oluşumları; iklim-
leri, nüfusu, madenleri, tarım ürünlerini ya da beşerî 
olayları haritalardan öğrenebiliriz.  İnsanlar dünyanın 
neresinde olursa olsun yaşadıkları yer hakkında bilgi edin-
mek isterler. Haritalar yaşanılan çevreyi ve dünyayı daha yakından tanımak, analiz etmek, coğ-
rafi olguların mekânsal yönlerini daha iyi kavramak açısından önemlidir.

HARİTA PROJEKSİYONLARI

Dünya küresel bir şekle sahip olduğu için hatasız bir şekilde düzlem üzerine ak-
tarmak mümkün değildir (Görsel 1.20). Bu hataları en aza indirebilmek için bazı yön-
temler geliştirilmiştir. Bu yöntemlere projeksiyon adı verilir. Çok farklı 
yöntemler olmakla birlikte haritalar oluşturulurken yaygın olarak 
kullanılan üç ana projeksiyon yöntemi geliştirilmiştir. Her pro-
jeksiyon yönteminin belirli özellikleri vardır. Bunlardan bazı-
larında açı, bazılarında alan, bazılarında ise uzunluk korunur. 
Bu nedenle haritası çizilecek alanın konumu ve haritanın çi-
ziliş amacına uygun olarak bir projeksiyon yöntemi belirlenir.

Görsel 1.19: Haritalar günlük hayatta yaygın şekilde 
kullanılır.

Görsel 1.20: Dünya’nın küresel şekline bağlı olarak 
haritalar üzerinde bozulmalar meydana gelir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan Merkator Projeksiyon’un mucidi Gerard Mercator’un (Gerard Merkator) 
haritacılığa olan katkılarını araştırınız.

4. BÖLÜM

1.4. COĞRAFİ REHBERİM: HARİTALAR

ARAŞTIRMA

A COĞRAFİ REHBERİM: HARİTALAR

G

D

K

B
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Silindirik Projeksiyon

Dünya’nın çevresinin silindir ile sarıldığı 
düşünülür ve Dünya’nın merkezinden ışık ve-
rilir. Silindir projeksiyon ile çizilen haritalarda 
Ekvator çevresi doğruya en yakın şekilde çi-
zilir. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe 
bozulma artar (Şekil 1.20). 

Konik Projeksiyon

Dünya yüzeyi koni şekline getirilen bir 
düzleme aktarılır. Bu yöntemle çizilen harita-
lar orta enlemler ve çevresindeki alanları doğ-
ruya en yakın gösterir, orta enlemlerden uzak-
laştıkça bozulma artar (Şekil 1.21). 

Düzlem Projeksiyon

Dünya küresine teğet yerleştirilmiş bir 
düzlem üzerine çizilen haritalardır. Daha çok 
kutup çevresi haritalarının çiziminde kullanılır 
(Şekil 1.22).

Şekil 1.20: Silindirik projeksiyon 

Şekil 1.21: Konik projeksiyon 

Şekil 1.22: Düzlem projeksiyon

Şekil 1.23: Haritayı oluşturan unsurlar

HARİTANIN ELEMANLARI

Haritalardan gerektiği gibi faydalanabilmek için harita üzerinde bazı unsurların bulunması gerekir. Bu unsur-
lara haritanın elemanları (Şekil 1.23) denir.

Haritanın Başlığı (Adı): Haritanın 
konusu, amacı ve kapsadığı alan 
hakkında bilgi verir. Genellikle hari-
taların üst kısmında bulunur. Örnek, 
Avrupa Siyasi Haritası, Türkiye İklim 
Haritası gibi.

Yön Oku: Haritalar üzerinde 
yön belirlemede kullanılır. 
Dar alanlı haritalarda kuzeyi 
gösteren ok şeklindeki işaret-
tir. Kıta ve ülke haritaları gibi 
küçük ölçekli haritalarda ise 
yön oku olmayabilir.

Ölçek: Herhangi bir alanın 
haritasının aynı büyüklükte-
ki bir kâğıt üzerine çizilmesi 
mümkün olmadığı için belli 
bir oranda küçültülmesi gere-
kir. Haritalardaki bu küçültme 
oranına ölçek denir. Haritada 
gösterilen unsurların, harita-
ya aktarılırken kaç kez küçül-
tüldüğünü belirtir. Lejant (Harita İşaretleri): Haritalarda kul-

lanılan işaret ve renklerin ne anlama gel-
diğini gösteren bölümdür.  Haritalar çeşitli 
amaçlar için yapılır ve kullanılır. Bu nedenle 
üzerindeki işaretler de haritanın konusuna 
göre değişir. 

Koordinat Sistemi: Dünya üze-
rinde yer alan bir merkezin ya 
da bölgenin mutlak konumunun 
bilinmesi için bazı haritalarda 
koordinat sistemine yer verilir.

41oK

K

YEŞİLKÖY ARAZİ KULLANIM HARİTASI 
34oD

Patika
İzohips
Kara yolu Orman

Göl
Tarım Alanı İbadethane

Çiftlik
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Kesir Ölçek

Haritalardaki küçültme oranının (ölçeğin) kesir ile ifade edilmesidir. 
Örnek 1/100.000, 1/25.000 gibi. Kesir ölçeğin pay ve paydasındaki birim cm’dir. Kesir ölçeğin payı daima 1 ile 

gösterilir.
Kesir ölçeğin paydası küçültme oranını gösterir.

Çizgi Ölçek

Haritalarda küçültme oranı çizgi ölçekle de belirtilebilir. Bu ölçekte küçültme oranı eşit bölümlenmiş bir çizgi 
üzerinde gösterilir (Şekil 1.24). Çizginin üzerindeki sayılar gerçek uzaklığı, çizginin uzunluğu ise haritadaki uzun-
luğu gösterir. Örneğin aşağıdaki çizgi ölçekte haritadaki 1cm’lik uzunluk gerçekte 1 km’yi göstermektedir. Çizgi 
ölçek, haritaların fotokopi ile büyütülmesi ve küçültülmesi sırasında oranını koruduğundan kesir ölçeğe göre daha 
kullanışlıdır.  

ÖLÇEK ÇEŞİTLERİ

Ölçeğin hem pay hem de paydasında uzunluklar cm’dir. Ancak 
çizgi ölçekler hazırlanırken çoğunlukla km ve m gibi değerler kullanı-
lır. Ölçeğin paydasını km ve m’ye dönüştürmek için aşağıdaki işlemler 
yapılmalıdır. 

cm’den km’ye 5 sıfır silinir.
km’den cm’ye 5 sıfır eklenir.
cm’den m’ye 2 sıfır silinir.
m’den cm’ye 2 sıfır eklenir.

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1

10

100

1.000

10.000

1.000.000

100.000

1

500.000

Harita üzerindeki 1 cm

Gerçekte 500.000 cm’dir.

Ölçeğin paydasındaki rakam büyüdükçe ölçek küçülür. Örneğin 
1/20.000 ölçekli bir harita 1/5.000 ölçekli bir haritaya göre daha küçük, 
1/100.000 ölçekli bir haritaya göre ise daha büyük ölçeklidir.

Şekil 1.24: Çizgi ölçek

0 1

1 cm

2 3 4 5 6 7 8 9 10 km

Bİlgi Kutusu
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Ölçeklerine Göre Haritalar

Haritaların ölçekleri, çizilecek haritanın kapsam ve amacına göre değişir. Haritaya aktarılacak ögelerin dağılışı-
nı doğru yerleştirmek ve göstermek için uygun ölçeğin seçilmesi önemlidir. Ayrıntılı harita çizimlerinde büyük öl-
çek kullanılırken dünya üzerindeki olayların genel dağılışını gösteren haritalarda küçük ölçek tercih edilmektedir.

Büyük Ölçekli Haritalar

Orta Ölçekli Haritalar

Küçük Ölçekli Haritalar

Ölçekleri 1/200.000’den 
büyük olan haritalardır.

Ölçekleri 1/200.000 ile 
1/500.000 arasında 
değişir.
Ölçekleri 1/500.000’den 
daha küçük olan hari-
talardır.

Bu haritalarda yer şekilleri, yollar ve yerleşim merkezleri ayrıntılı 
olarak gösterilir. Planlar bu grup içerisinde yer alır.

Bu ölçekler kullanılarak hava ve kara yolu haritaları ile fiziki 
haritalar yapılır.

Bu ölçeklerle hazırlanan haritalar geniş alanları, dünyanın tama-
mını, kıtaları ve ülkeleri göstermek için çizilir. Bu tür haritalarda 
ayrıntılar iyice azalır.

ÖRNEK 1

Aşağıda cami ile köprü arasındaki akarsuyun uzunluğunun kaç km olduğu bir kâğıt yardımıyla hesaplanmıştır.

Cami

Cami

Çiftlik

Çiftlik Dere

Dere

Dere

Köprü

Köprü

İlk olarak cami ve çiftlik arasındaki mesafe kâğıdın 
üzerine işaretlenir.

Kâğıdın yönü değiştirilerek bu defa çiftlik ile dere 
arasındaki mesafe kâğıt üzerine işaretlenir.

Son olarak tekrar kâğıt hareket ettirilip dere ile 
köprü arasındaki mesafe kâğıda işaretlenir.

İşaretlenen kâğıt, çizgi ölçeğin üzerine yerleştirilir. 
Cami ile köprü arasında akarsu boyunca 8 km 
mesafe olduğu tespit edilir.

Çiftlik

Cami

Çentiklerin arası 1 cm’dir. Her çentik arası 5 km’ye 
karşılık gelmektedir. Buna göre,

Aşağıdaki çizgi ölçeği kesir ölçeğe dönüştürünüz. 1/400.000 ölçeğini gösteren aşağıdaki çizgi öl-
çekte “A” ile gösterilen yere ne yazılmalıdır?

5 sıfır eklenerek cm’ye 
dönüştürülür.

1
500.000

1 cm
5 km

5 cm

5 0 5 10 15 20
km

10 cm

0 A
km

Çözüm Çözüm

Örnek soru Örnek soru

1/400.000 ölçeğini km’ye dönüştürmek için beş 
sıfır silinir.

1 cm = 4 km
Toplam 10 cm uzunluğundaki çizgi ölçek 5 bölüm-

den oluştuğu için her aralık 2 cm’dir.
1 cm = 4 km ise
2 cm = 8 km’dir.
Toplam beş aralık olduğu için 
5 x 8 = 40 yazılmalıdır. 
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KULLANIM AMACINA GÖRE HARİTALAR

Haritalar kendi içerisinde genel ve tematik haritalar olarak ayrılır. Genel haritalar belirli bir lokasyona 
odaklı olarak çizilir ve referans haritalar olarak da adlandırılır. Genel haritalar üzerinde hem doğal hem de 
beşerî unsurlara ait özellikler birlikte gösterilebilir. Harita üzerinde yer alan tüm veriler aynı öneme sahip-
tir. Fiziki haritalar (Harita 1.3) ve topoğrafya haritaları genel haritalar içerisinde yer alır.

Gösterilen Alan

Ayrıntı

Bozulma

Ölçek Paydasındaki Sayı

Yükselti Değeri

Büyük Ölçekli Haritalarda Küçük Ölçekli Haritalarda

Daha dardır. Daha geniştir.

coğrafi UYGULAMA

Yukarıda verilen büyük ve küçük ölçekli haritaları inceleyerek tablodaki boşlukları örnekteki gibi doldurunuz. 

Büyük Ölçekli Harita Küçük Ölçekli Harita

Harita 1.3: Türkiye fiziki haritası

ANKARA
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Harita 1.4: Türkiye mülki idare bölümleri haritası

Siyasi haritalar (Harita 1.4) ve atlas haritaları da genel haritalara örnektir. Belirli bir konuya yönelik olarak 
çizilen haritalara tematik harita denir.

Harita 1.5:  Türkiye şeker pancarı üretiminin illere göre dağılışı

Harita üzerinde gösterilen unsurlar tematik haritanın konusunu oluşturur. Genel haritalardan ayrılan en 
önemli yönü de budur. Genel haritalarda lokasyon ön plana çıkarken tematik haritalar belirli bir konuya odaklı 
olarak çizilir. Dağılışı olan hemen her konuya yönelik tematik harita çizilebilir. Tematik haritalar genel harita-
lar kullanılarak üretilir. Klimatik haritalar, jeomorfoloji haritaları, bitki örtüsü haritaları, hidrografya haritaları, 
toprak haritaları, nüfus haritaları tematik haritalara örnek verilebilir.

Haritanın kullanım amacı hangi harita türünün kullanılacağını da belirler. Örneğin belirli bir alanla ilgili 
genel bilgiler edinilmek isteniyorsa genel haritalardan yararlanılır. Buna karşın belirli bir doğal ya da beşerî 
unsurun belirlenen alandaki dağılımı hakkında bilgi edinilmek isteniyorsa tematik harita tercih edilir. Örneğin 
Türkiye’de şeker pancarının illere göre üretim miktarı harita üzerinde görülmek isteniyorsa şeker pancarının 
illere göre üretim dağılışını gösteren bir tematik harita kullanılır (Harita 1.5). 

0 80 160 240 km

Şeker Pancarı Üretimi (ton)
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Harita 1.6: Türkiye’de başlıca madenlerin dağılışı

HARİTALARDA UZUNLUK VE ALAN HESAPLAMALARI

Haritalarda üzerinde ölçekten yararlanılarak uzunluk ve alan hesaplamaları yapılabilir.

Ölçeğe göre harita üzerindeki 1 cm gerçekte 
7 km’dir. (cm’yi km’ye dönüştürmek için beş sıfır 

silinmelidir.)
1 cm = 7 km ise
5 cm = 35 km’dir. 

5 cm = 35 km ise
1 cm = 7 km (Ölçek değerleri cm olduğu için ölçe-

ğin paydasına beş sıfır eklenmelidir.)
1/700.000

Ölçeğe göre harita üzerindeki 1 cm gerçekte 
7 km’dir.
  7 km = 1 cm ise
35 km = 5 cm ile gösterilir.

Harita üzerindeki 1 cm = 7 km ise 
Gerçekte              1 cm2 = 49 km2 olur. 
Bu durumda           2 cm2 = 98 km2 ye karşılık gelir.
(Haritalarda alan hesaplayabilmek için ölçek pay-

dasının karesi alınmalıdır.)

A-B kentleri arasındaki uzunluk 1/700.000 ölçekli 
bir haritada 5 cm ile gösterilmiştir. Buna göre iki kent 
arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir?

Gerçekte 35 km olan A-B kentleri arasındaki 
uzaklığın 5 cm ile gösterildiği bir haritanın kesir ölçeği 
nedir?

A-B kentleri arasındaki 35 km olan gerçek uzaklık 
1/700.000 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir?

1/700.000 ölçekli bir harita üzerinde 2 cm2  ile gös-
terilen bir gölün gerçek alanı kaç km2dir?

Çözüm

Çözüm

Çözüm

Çözüm

Örnek soru

Örnek soru

Örnek soru

Örnek soru

Demir
Bakır
Krom
Bor
Boksit

Barit Cıva

Sofra Tuzu Asbest
Fosfat Felspat

Manganez Mermer
Antimon Lüle Taşı

0 80 160 240 km

Türkiye’deki madenlerin dağılışı için çizim amacı madenlerin dağılışı olan bir tematik harita kullanılması 
gerekir (Harita 1.6).
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coğrafi UYGULAMA

Aşağıda belli bir alana ait plan verilmiştir. 

Plan üzerindeki bilgilerden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Hastaneden bankaya gitmek için hangi yönde kaç metre yürümek gerekir?
2. Postaneden bankaya kuş uçuşu mesafe kaç metredir?
3. Market ile kütüphane arası uzaklık kaç metredir?
4. 1/4.000 ölçekli başka bir planda postaneden mağazaya giden yol kaç santimetre olarak gösterilir? 
5. Okuldan postaneye giden en kısa yol kaç metredir?
6. Planda gösterilen toplam alan kaç metrekaredir? 
7. Planın kesir ölçeği nedir?

MAĞAZA

LOKANTA

MARKET

GÖL

BANKA

OKUL

HASTANE

POSTANE

KÜTÜPHANE

K

Haber Köşesi

Türkiye’nin “harita” hafızası 
Harita Genel Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Haritacılık Müzesinde, değişik dönemlere ve böl-

gelere ait haritaların yanı sıra bu eserlerin hazırlanmasında kullanılan nadide ölçme ve kıymetlendirme 
aletleri sergileniyor. Dünyanın ilk kabartma haritalarından paha biçilemeyen haritacılık malzemelerine, 
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli rol oynayan “Sakarya Haritası”dan eski yıllarda harita 
yapımında kullanılan pergel ve sulu boya takımlarına kadar yüzlerce eserin sergilendiği Türkiye’nin ilk 
ve tek haritacılık müzesi ziyaretçilerini bekliyor. 

https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/turkiyenin-harita-hafizasi/2/302375
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TÜRK VE İSLAM TARİHİNDE HARİTACILIK

İnsanoğlu yaşadığı yerden faydalanırken aynı zamanda orayı sahiplenmiştir. Sahiplendiği alanın yerini, sınır-
larını belirleme ihtiyacı duymuştur. Bu ihtiyaç harita çizme faaliyetlerinin yazıdan binlerce yıl önce başlamasını 
sağlamıştır. MÖ 3200’lü yıllarda yazının icat edilmesine karşın MÖ 6200 yıl öncesinde harita denebilecek çizim-
ler bulunmuştur. İlk haritalar mağara duvarlarına ya da kayaların yüzeyine kazınıp hayvan ve bitki sembolleri kul-
lanılarak yapılmıştır. Zamanla yazının da icadı ile çizimlerde yazı kullanılmış ve semboller gelişmiştir. Haritalar 
hayvan derisi üzerine çizilmiş ve haritalarda farklı renkler kullanılmaya başlanmıştır.

Medeniyetlerin gelişmesi ile yeni yerler keşfedilmiş, buna göre yeni haritalar yapılmıştır. İslam dünyasında da 
önceleri yakın çevrelerin haritaları çizilmiş, daha sonraları çizilen haritaların alanı genişlemiş ve Piri Reis dünya 
haritasını çizmiştir. Çizilen haritalar bir araya toplanarak atlaslar oluşturulmuştur.

Türk ve İslam tarihinde haritacılık alanında çalışan bilim insanlarından biri de El İdrisi’dir. El İdrisi’nin, asıl 
adı Muhammed olup 1100 yılında Endülüs’teki Septe şehrinde doğmuştur. İspanya, Kuzey Afrika, İngiltere, Ma-
caristan,  Anadolu ve Akdeniz kıyılarında gözlemler yapmıştır. Gözlemleri ile ilgili 70 kadar harita çizmiştir. El 
İdrisi, 1154 yılında tamamladığı “Kitâbü’r- Rucârî”nin başında o dönemde bilinen alanlardan oluşan bir dünya 
haritası çizmiştir. Kitâbü’r- Rucârî’de yedi iklimin özellikleri anlatılmış ve ilgili yerlerde haritalar verilmiştir. 
Dünyada bilinen ilk model küre el İdrisi tarafından yapılmış olup 2 metre çapında ve 400 kg ağırlığındadır. El 
İdrisi 1165 yılında Palermo’da (İtalya) vefat etmiştir.

Kaşgarlı Mahmud, Türk dünyası ve yakın çevresinin haritasını çizmiş ve bu haritaları 1076 tarihinde tamamla-
dığı “Divan-ı Lügat-it Türk” adlı sözlüğün başına eklemiştir (Harita 1.7).

HARİTACILIK TARİHİMİZ

Konuya Başlarken
“Ben askerî meseleleri olduğu gibi siyasi meseleleri de haritadan mütalaa ederim” 
                                                                                          Mustafa Kemal ATATÜRK
Atatürk’ün bu sözünden ne anlıyorsunuz? Tartışınız.

Osmanlı Dönemi’nde haritacılıkta belli geliş-
meler görülür. Osmanlı Dönemi’nde haritacılığın 
gelişme aşamaları aşağıda özetlenmiştir:
• 1513 yılında İbrahim Kâtibi, Akdeniz havzası 

haritasını çizmiştir.
• 1513 yılında Piri Reis dünya haritasını tamam-

lamıştır.
• 1570 yılında Atlas-ı Hümayun hazırlanmıştır.
• 1719 yılında ilk baskı harita olan Marmara 

haritası İbrahim Müteferrika tarafından basıl-
mıştır.

• 1803 yılında ilk atlas, Müderris Abdurrahman 
Efendi tarafından hazırlanmıştır.

• 1818 yılında ilk harita okulu açılmıştır. 
• 1830 yılında ilk deniz haritası olan Karadeniz 

haritası Deniz Harp Okulunda basılmıştır.
Harita 1.7: Kaşgarlı Mahmud’un hazırladığı dünya haritası

B



64 DOĞAL SİSTEMLER

Tam adı Piri Muhyiddîn İbn Hacı 
Mehmed olan Piri Reis (1465-
1554) eşsiz bir kartograf, deniz 
bilimci ve denizcilik tarihinde izler 
bırakmış bir kaptandır. 15. yüzyıl-
da Osmanlıların Akdeniz’i bir Türk 
gölü hâline getirmesini sağlayan-
lardan biri olması bakımından ay-
rıca dikkate değerdir.  Piri Reis’in 
denizcilik tarihi bakımından önemli 
üç yapıtı vardır: Birinci Dünya 
Haritası, İkinci Dünya Haritası ve 
Kitâb-ı Bahriye.

Birinci Dünya Haritası 
1929 yılında Topkapı Sarayı’nda bulunan 

bir harita parçası üzerindeki notlar okundu-
ğunda, bunun Piri Reis’in 1513 yılında çizdiği 
ve 1517’de, Mısır’da Sultan Selim’e (1512-
1520) sunduğu haritanın bir parçası olduğu 
anlaşılmıştır. Piri Reis haritasının elimizdeki 
bu kısmında, Atlas Okyanusu’nun iki yakasını 
ihtiva edecek şekilde Batı Afrika kıyıları, Asor, 
Kanarya ve Yeşilburun takımadaları; Atlas Ok-
yanusu, Güney Amerika ile Orta Amerika’nın 
bilinen kısımları, Florida ve Antiller yer almak-
tadır. Parşömen üzerine renkli çizilen harita, 
çeşitli bölgelere ayrılmış, her bölge ile ilgili bilgi 
verilmiş ve o bölgede yaşayan ve yetişen ilginç 
hayvanların ve bitkilerin resimleri de çizilmiştir. 

İkinci Dünya Haritası
Piri Reis 15 yıl sonra yine bir Dünya haritası 

çizmiştir. Bugün elimizde bulunan parça harita-
nın Grönland’ı, Kuzey ve Orta Amerika sahil-
lerini gösteren kısmıdır. Ceylan derisi üzerine 
sekiz renkli hazırlanmış bu haritanın boyutları 
68x69 cm’dir, birinci haritaya göre daha özenli 
çizilmiştir. Tamamı 8 paftadan oluşmaktadır. 
Haritada dört rüzgârgülü ve iki adet mil ölçeği 
vardır ve ölçeği birinci haritanınkinden daha 
büyüktür. Mevcut paftada Yengeç dönence-

sinin yer alması, diğer paftalarda 
Oğlak dönencesinin ve Ekvator 
çizgisinin de yer aldığını düşündür-
mektedir. Bu haritadan anlaşıldığı 
kadarıyla Piri Reis 15 yıl içindeki 
bütün keşifleri izlemiş, önceki harita-
sında bulunan hataları düzeltmiş ve 
boş bıraktığı yerleri tamamlamıştır.

İki harita karşılaştırmalı olarak 
incelendiğinde, dünyada olup biten-
lerin izlendiği görülür. Piri Reis’in 
ve dolayısıyla da Osmanlı Devle-
ti’nin o dönemde kendi içine kapalı 

olmadığı, Batı’da olup bitenlerin sürekli izlen-
diği açıkça anlaşılıyor. Piri Reis’in bu tutumu, 
Osmanlı Devleti’nin güçlü bir devlet olmak 
için bilgiyi önemsediğinin ve devletin bilginin 
ışığında büyümesine özen gösterildiğinin açık 
kanıtıdır. Bu açıdan bakıldığında, Piri Reis’in 
yapıtları hem dünya ile eş zamanlı çalışmalar 
hem de 16. yüzyılın seçkin çalışmaları olarak 
dikkat çeker.

Kitâb-ı Bahriye (Denizcilik Kitabı)
Düzyazı ve kısmen şiir tarzında yazılmış 

iki nüshası bulunan Kitâb-ı Bahriye, Ege ve 
Akdeniz’in tam bir deniz kılavuzudur (portulan). 
İçerdiği haritalarla gemicilere kolay seyahat 
etme olanağı sağlayan kitap 1521’de yazılmış-
tır. Piri Reis bu çalışmayı Kemal Reis ve onun 
arkadaşlarıyla çıktıkları seferlerde kazandığı 
deneyimleri ve duyduklarını değerlendirmek 
için yazdığını belirtir. Kitapta yer alan açık-
lamalardan kitabın yazılış yöntemi hakkında 
da bilgi edinmek olanaklıdır. Buna göre önce 
açıklamalar yazılmış, daha sonra açıklamanın 
ait olduğu yerin planı ve haritası çizilmiştir.

Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis 
Prof. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR

TÜBA GÜNCE 45.Sayı

PİRİ REİS 
OKUMA PARÇASI

Şekil 1.25: Bilgiler harita üzerine aktarılırken çeşitli yön-
temler kullanılır.

BİLGİLERİN HARİTAYA AKTARILMASI

Dünya üzerindeki mekânsal veriler; nokta, çizgi ve 
alan olarak harita üzerine aktarılabilir. Göller, denizler, 
tarım alanları, sanayi bölgeleri vb. alan olarak;  akarsu-
lar, yollar, fay hatları, sınırlar vb. çizgiler şeklinde; ölçe-
ğe bağlı olarak değişmekle beraber genellikle yerleşim 
merkezleri, doruklar vb. nokta şeklinde haritalara aktarılır 
(Şekil 1.25).

Alan
Nokta Çizgi
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Görsel 1.21: Dünya’yı gözlemleyen yapay bir uydu 

coğrafi UYGULAMA

Aşağıda Elif ve babası arasındaki konuşma verilmiştir:

1. Buna göre Elif’in babasının vereceği cevap ne olabilir?
2. Navigasyon cihazı başka hangi amaçlar için kullanılabilir?

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) doğal ve beşerî sistemlere ait her türlü verinin bir 
veri tabanında toplanması; amaca göre bu verilerle çeşitli analizler yapılması; bu 
analizlerin sonuçlarının harita, tablo ve grafik şeklinde gösterilmesi 
için tasarlanmış olan bir bilgisayar sistemidir. CBS ile doğal ve 
beşerî ortama ait olan mekânsal veriler; nokta, çizgi ve alansal 
olmak üzere farklı katmanlar oluşturacak şekilde sayısallaştırılır 
(Şekil 1.26).

Farklı konularda elde edilen veriler CBS ile mekânsal analiz-
lere tabi tutulur ve coğrafi sorgulama sürecine uygun olarak “ne-
rede, neden ve nasıl?” sorularına cevaplar aranır. Böylece olay ve nes-
neler arasındaki ilişkiler, mekâna bağlı olarak ortaya çıkarılır ve sorunların gerçek 
kaynakları bulunarak problemlere çözüm önerileri geliştirilebilir.

CBS günümüzde coğrafya başta olmak üzere çevre bilimleri, ormancılık, 
arazi kullanımı, bölge planlama, güvenlik, sağlık ve tarım gibi çok farklı alan-
larda kullanılmaktadır. Bununla birlikte mevcut durumun ortaya konulması, 
mekânsal sorunların belirlenmesi ve bunların çözümüne yönelik olarak kullanılmaktadır.

Uzaktan Algılama

Uzaktan algılama, fiziksel temas olmadan havadan 
veya uzaydan cisimler hakkında bilgi alma tekniğidir. Bu 
teknikte uçak ve uydulara yerleştirilmiş olan kameralar, 
yeryüzünden yansıyan farklı dalga boyutundaki ışınları 
alarak kaydeder. Ardından alınan veriler, yeryüzünde 
bulunan alıcılar vasıtasıyla toplanıp görüntülemek için 
bir bilgisayara aktarılır. Arazi kullanımı, toprak, jeoloji, 
yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü, tarım, sanayi, ulaşım gibi 
mekânsal veriler bu teknikle kolay bir şekilde haritalanır. 
Aynı zamanda  madenler, yer altı suları, deniz ve okya-
nus tabanları gibi unsurların belirlenmesinde de uzaktan 
algılamadan faydalanılır (Görsel 1.21).

Baba: Bilmiyorum, 
ama navigasyon 

sayesinde bulacağım.

Baba: ?
Elif: Navigasyon cihazı 

Ahmet 
amcamın 

evini nasıl buluyor? 

Elif: Baba, 
Ahmet amcamın yeni evininin 

yerini biliyor musun?

1

3

2

4

Şekil 1.26: CBS uygulamalarında veri-
ler katmanlar şeklinde kaydedilir.
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HARİTALARDA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİ GÖSTERME YÖNTEMLERİ

Konuya Başlarken
Yer şekillerini gösteren haritalar hangi amaçlar için kullanılır?

Haritalarda yeryüzü şekillerini göstermek için zaman içerisinde farklı yöntem ve tekniklerden faydalanılmıştır.

KABARTMA YÖNTEMİ

Bu yöntemle çizilen haritalarda yatay ve dikey olmak 
üzere iki farklı ölçek bulunur. Yeryüzü şekillerinin anlaşıl-
masında üç boyutlu görsellik sunar (Harita 1.8). Ancak ka-
bartma haritalar yapım maliyetlerinin fazla ve taşınmasının 
zor olması nedeniyle yaygınlaşmamıştır.

RENKLENDİRME YÖNTEMİ

Yükselti basamakları renk tonları ile gösterilir (Şekil 
1.27). Yükseltiler ile birlikte denizlerin derinlikleri de gös-
terilebilir. Genel olarak denizlerde derinlik arttıkça mavinin 
tonu koyulaşır. Yeryüzünde yükseltisi deniz seviyesine ya-
kın yerler yeşil ile gösterilirken yükseklik 
arttıkça önce açık yeşil kullanılır daha son-
ra sarı, turuncu ve kahverengi tercih edilir. 
Yükseklik arttıkça kahverenginin tonu ko-
yulaşır. Haritada kullanılan renklerin sem-
bolize ettiği yükselti basamakları, harita 
lejantında mutlaka verilmelidir.

Harita 1.8: Kabartma yöntemiyle hazırlanmış harita

Şekil 1.27: Renklendirme yönteminde yükselti 
değiştikçe kullanılan renk de değişir.

Koyu kahverengi

Açık yeşil

Turuncu 

Açık mavi 

Kahverengi

Koyu yeşil

Sarı

Koyu mavi

200 m
1000 m

1500 m
2000 m

2500 m

C

EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ (İZOHİPS) 
YÖNTEMİ

Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikte-
ki noktaların birleştirilmesi ile elde edilen eğrile-
re izohips denir  (Şekil 1.28). Yeryüzü şekilleri ile 
birlikte denizlerin derinlikleri de gösterilebilir. De-
rinlikleri gösteren bu eğrilere ise izobat (eş derinlik 
eğrisi) denir.

Şekil 1.28: Eş yükselti eğrileri aynı yüksekliğe sahip noktaların 
birleştirilmesiyle oluşur.

0

0



İzohips, yer şekillerini göstermek için yaygın şekilde kullanılan yöntemlerden biridir. İzohipslerden oluşan 
haritalara izohips veya topoğrafya haritası adı verilir. Aşağıda izohipslerin temel özellikleri ve izohips haritala-
rında ana yer şekillerinin gösterimleri verilmiştir.

EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN 
GÖSTERİLMESİ

2. Aynı eğri üzerindeki bütün noktalar-
da yükseklik aynıdır.

1.  İç içe kapalı eğriler şeklindedir.

Görsel 1.22: Doruk noktası

4. Tepeler kapalı eğriler 
şeklinde olup gerekli 
görülürse doruklar 
nokta şeklinde gösterilir 
(Görsel 1.22). 

3. Yükseltisi az olan bir izohips, kendisinden daha 
yüksek olan izohipslerin etrafını çevreler.

7. Deniz kıyısı daima (0) 
sıfır metredir.

6. Sık geçtikleri yerler dik yamaçları 
gösterir (Görsel: 1.24). 

8. İki akarsu vadisini birbirinden ayıran 
ve birbirine ters yönde eğimli yüzeyleri 
birleştiren yerlere sırt denir.Bir sırtın 
iki tarafında eğrilerin değeri aynıdır 
(Görsel 1.25). 

5. İzohipslerin seyrek geçtiği 
yerlerin eğimi azdır (Görsel 
1.23). 

Görsel 1.24: Eğimli yamaç

Görsel 1.25: Sırt

Görsel 1.23: Az eğimli arazi

Deniz

4

5

6

8

7

10. Bir haritada ardışık izohipsler 
arasındaki yükselti farkı her yerde 
aynıdır. Buna eş aralık (eküidistans) 
adı verilir.

9. Birbirini çevrelemeyen komşu iki 
eğrinin yüksekliği aynıdır.

Görsel 1.26: Vadi

12. Eş yükselti eğrileri akar-
su vadilerinde “V” şeklini 
alır (Görsel 1.26). “V”nin 
sivri ucu kaynak yönünü 
gösterir ve sivri ucuna 
doğru yükseklik artar. 

11. İzohipsler asla birbirini kesmez.

13. Çanaklar, kapalı eğriler şeklinde 
gösterilir (Görsel 1.27). Çanak-
larda yükseltinin azaldığı yöne 
doğru ok çizilir.

Görsel 1.27: Çanak

9

13

12
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14. Boyun: İki tepe arasında yüksekliğin 
en az olduğu yerlerdir (Görsel 1.28). 

Görsel 1.28: Boyun

16. Falez: Dalga aşındırması ile 
oluşan dik kıyılardır. Falezli kıyılarda 
izohipsler birbirine yaklaşır veya üst 
üste çizilebilir (Görsel 1.30). 

Görsel 1.30: Falez

17. Delta Ovası: Akarsuların 
getirdiği alüvyonların deniz ya 
da göl kıyısında biriktirmesi ile 
oluşan düzlüklerdir (Görsel 1.31).

Görsel 1.31: Delta ovası

15. Plato: Akarsular tarafından derin 
vadilerle yarılmış etrafına göre yüksekte 
kalan düzlüklerdir Görsel 1.29). 

Görsel 1.29: Plato

15

17

14

16

Deniz

18. Haliç: Gelgit olaylarının etkili olduğu okya-
nus kıyılarında akarsu ağızlarının genişlemesi 
ile oluşan körfezlerdir (Görsel 1.32).

Görsel 1.32: Haliçli kıyı

18

Okyanus
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coğrafi UYGULAMA

Haritadan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Harita üzerinde hangi yeryüzü şekilleri gösterilmiştir?
2. Eş yükselti eğrileri kaç metre aralıklarla çizilmiştir?
3. Harita üzerinde kıyıdan itibaren eğimin en fazla olduğu alan neresidir?
4. A ve B noktaları arasındaki yükselti farkı en fazla kaç metre olabilir?
5. Harita üzerinde gösterilen zirve ile C noktası arasında kaç metre yükselti farkı vardır?
6. Adanın en batısı ile en doğusu arasındaki kuş uçuşu yaklaşık uzaklık kaç metredir?

Aşağıda Büyük Okyanus’ta yer alan bir adaya ait izohips haritası verilmiştir.

0 10 km

Bİlgi Kutusu

Topoğrafya haritalarının en önemli özelliği olan eş yükselti eğrileri haritanın ölçeğine göre değişir. Örne-
ğin eş yükselti eğrileri 1/25.000 ölçekli topoğrafya haritalarında her 10 m’de bir geçerken 1/100.000 ölçekli 
haritalarda her 25-50 m’de bir geçer.

A

B

50 C

175 m

Deniz

1/25.000 1/100.000

25
10

Deniz
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Yukarıdaki haritada belirli noktalara ait yükselti değerleri verilmiştir. Buna göre,
1. İzohips eğrilerini 20 metrede bir çizerek topoğrafya haritasını tamamlayınız.
2. Haritada izohips eğrilerini çizdikten sonra ortaya çıkan yeryüzü şekillerini söyleyiniz.
3. Haritadaki en yüksek yerin yükseltisi kaç metre olabilir?

coğrafi UYGULAMA

KIYIKÖY TOPOĞRAFYA HARİTASI
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ÇALIŞMASI

Yakın çevrenize bir gezi düzenleyerek etrafınızda gördüğünüz yeryüzü şekillerinin topoğrafya haritalarında 
nasıl gösterilebileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.
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Yukarıdaki haritada verilen bilgileri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Haritada İzohipsler kaç metrede bir çizilmiştir?
2. Akarsu hangi yöne doğru akmaktadır?
3. A-B merkezleri arasındaki kuş uçuşu mesafe 5 km olduğuna göre eğim % kaçtır?

Haritalarda Eğim Hesapları

Çevreye bakıldığında eğimleri farklı birçok yeryüzü şekli görülür. Eş yükselti eğrilerinden oluşan haritalarda 
bu yeryüzü şekillerinin eğimleri hesaplanabilir. Arazi kullanımı, yol yapımı, tarım, yerleşme, sanayi tesisi kurma 
gibi faaliyetlerde arazinin eğimi önemli etkiye sahiptir. 

Belirlenen iki nokta arasındaki yükselti farkının yatay uzaklığa oranı eğimi verir. Genel olarak yükseklikler 
metre biriminden verildiği için işlemler de metre biriminden yapılır. Eğim genellikle % (yüzde) ya da ‰ (binde) 
olarak hesaplanır.

Aralarındaki yükselti farkının 350 m, yatay mesa-
fenin ise 14 km olduğu iki merkez arasındaki eğim % 
kaçtır? 

ÇözümÖrnek soru

Eğim = Yükseklik farkı X 100 (veya X1000)
                           Yatay uzaklık

E =  350 X100         E = %2,5
         14.000

(14 km = 14.000 m’dir.)

UZAKLIK
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K
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İ
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coğrafi UYGULAMA
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Şekil 1.29: Profil 
çizimi

B

A

Yükselti (m)

240
220

420
440

260
280
300
320
340
360
380
400

1. Yanda verilen haritada belirtilen doğrunun profilini 
oluşturunuz. 

2. Oluşturduğunuz profilden faydalanarak haritadaki 
yeryüzü şekillerini yorumlayınız.

coğrafi UYGULAMA

Haritalardan Profil Çıkarma

İzohips yöntemi ile çizilen topoğrafya haritalarından profil çıkartılabilir. Bunun için önce topoğrafya haritası üzerin-
de iki nokta belirlenir ve belirlenen noktalar arasından düz bir hat çizilir. Bu hattın kestiği izohips eğrileri belirlenerek 
uygun bir kâğıt üzerine işaretlenir. Belirlenen noktaların birleştirilmesi ile profil oluşturulur (Şekil 1.29).
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1. Haritaların çiziminde uzaklık, alan ya da 
açılarda bozulmalar meydana gelir. 
Belirtilen bozulmaların yaşanmasının te-
mel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) En büyük paralelin Ekvator olması
B) Çizim yöntemlerinin doğru seçilmemesi
C) Kara ve denizlerin düzensiz dağılması
D) Dünya’nın şeklinin küresel olması
E) Meridyenlerin kutuplarda birleşmesi

2. Silindirik projeksiyon yöntemi ile çizilen 
bir dünya haritasında aşağıdaki ülkeler-
den hangisinin haritasında bozulma daha 
az olur?
A ) Hindistan   B) Bulgaristan C) Almanya
         D) Kanada       E) Romanya

3. Atlasınızdan faydalanarak aşağıda verilen 
ülkelere ait haritaları çizebilmek için hangi 
projeksiyon yönteminin kullanılması gerekti-
ğini yazınız.
Meksika ………………………………...........
Kongo ………………………………….......... 
İtalya …………………..………………..........
Japonya………………………………….........
Brezilya ……………………………...............
Türkiye ………………………………….........

4. Ders kitabında yer alan bir etkinliği yapmak 
için atlasına bakan bir öğrenci birinci hari-
tanın lejantında maki, orman ve step; ikinci 
haritanın lejantında ise yerleşim merkezleri, 
yol ve köprüleri belirten işaretlerin bulundu-
ğunu görmüştür.
Buna göre, iki haritanın hangi özellikleri 
kesinlikle birbirinden farklıdır? 

 A) Ölçekleri  B) Koordinatları  C) Boyutları
         D) Konuları       E) Yönleri

5. 1/250.000 ölçekli haritada 40 cm ile gös-
terilen bir uzaklık gerçekte kaç km’dir?
A) 25    B) 76     C) 38     D) 100     E) 10

6. Aşağıda paralel ve meridyenleri verilen 
bölgelerin aynı ölçek kullanılarak ha-
ritaları çizildiğinde hangisinin düzlem 
üzerinde kapladığı alan daha geniş olur?

E) 10o 15o

10o

20o

C) D)55o 60o

50o

40o

70o 65o

30o

20o

A) B)30o 35o

70o

60o

40o 45o

60o

50o

7. Aynı boyutlarda çizilen aşağıdaki harita-
ların hangisinde ayrıntı daha fazladır?
A) Dünya fiziki haritası
B) Avrupa fiziki haritası
C) Azerbaycan fiziki haritası
D) Türkiye fiziki haritası
E) Güney Amerika fiziki haritası

8. Renklendirme yönteminin kullanıldığı bir 
fiziki haritada, Tuna Irmağı’nın Karadeniz 
kıyısında oluşturduğu delta ovası aşağı-
daki renklerden hangisiyle gösterilir?
A) Açık mavi
B) Yeşil
C) Sarı
D) Turuncu
E) Kahverengi

9. Türkiye fiziki haritasında Silifke Ovası ile 
Konya Ovası’nın farklı renklerle göste-
rilmesi aşağıdakilerden hangisinin farklı 
olmasına bağlıdır?
A) Yetiştirilen ürünler
B) Kış sıcaklıkları 
C) Toprak yapısı
D) Yükseltileri 
E) Yağış farkı

4. BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
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10. Aşağıdaki harita üzerinde gösterilen alan-
lardan hangisi renklendirme yöntemiyle 
hazırlanan fiziki haritalarda yeşil ve tonları 
ile gösterilir? Tarayarak gösteriniz.

11. 

12. 

13. 

Yukarıdaki haritada y-z noktaları arasın-
daki yükseklik farkı kaç metredir?

A) 50     B) 100     C)150    D) 200     E) 250 

A) I  B) II  C) III    D) IV    E) V

Aşağıdakilerden hangisi izohips ha-
ritasında gösterilen yer şekillerinden 
biri değildir?
A)Tepe  B)Yamaç C)Çanak 

     D)Vadi              E)Boyun

Yukarıdaki haritada yerleri gösterilen nok-
talardan hangisinin yüksekliği kesin olarak 
belirlenemez?

II III

I IV

V40Deniz

y

100 m

z

Deniz

15. Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin 
özellikleri arasında yer almaz?

 A) Birbirini kesmezler.
B) Doruklar oklarla gösterilir.
C) Deniz kıyısı sıfır metredir.
D) Dik yamaçlarda sık geçerler.
E) Eğimin azaldığı yerlerde birbirlerinden   

uzaklaşırlar.

14. 

Harita üzerinde gösterilen A ve B merkez-
lerinin arasındaki uzaklık 12 km olduğuna 
göre eğim ‰ (binde) kaçtır? 

A ) ‰ 25 B) ‰ 2,5  C) ‰ 12 
            D) ‰ 30                E) ‰ 3

A

B

400

600

4. BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
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4. BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

16. 

      Aşağıdaki haritada gösterilen K-L mer-
kezleri arasında çizilecek profil hangi 
seçenekte doğru verilmiştir?

500
600

400
300
200

700
800
900A)
Yükselti (m)

500
600

400
300
200

700
800
900B)

Yükselti (m)

500
600

400
300
200

700
800
900C)

Yükselti (m)

500
600

400
300
200

700
800
900D)

Yükselti (m)

500
600

400
300
200

700
800
900E)

Yükselti (m)

K L
30

0
50

0

Yukarıdaki haritada belirlenen profillerden 
hangisinde eğim en azdır?

A) I       B) II        C) III        D) IV         E) V     

17. 

I

II

III IV V

18. C-D noktaları arasındaki eğimin % kaç oldu-
ğunu hesaplayınız.
....................................................................
....................................................................

19. Gökdere adlı akarsu hangi yöne doğru 
akmaktadır?
....................................................................
....................................................................

20. Akgöl’ün harita alanı 2 cm2 olduğuna göre 
gerçek alanı kaç km2 dir?
....................................................................
....................................................................

21. Harita üzerindeki A-B doğrusu boyunca,
  I. Tepe
 II. Yamaç
III. Vadi 
gibi yer şekillerinden hangilerine rastlan-
maz? 
A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III 

       D) I ve II       E) II ve III

18-21. soruları yukarıdaki topoğrafya 
haritasından yararlanarak cevaplayınız. 

A D
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5. BÖLÜM

1.5. ATMOSFER VE İKLİM

Konuya Başlarken
1. Atmosferin gezegenimizdeki canlı yaşamı için önemi nedir?
2. Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin de atmosferi var mıdır?

Grafik 1.1: Atmosferi oluşturan gazlar 
ve oranları

ŞEFFAF KÜRE: ATMOSFER

Oksijen
21%

Azot
78%

Diğerleri
1%

A

Atmosfer, yerküreyi çevreleyerek gezegenimizdeki yaşamı mümkün 
kılan ve farklı katmanlardan oluşan bir gaz karışımıdır. Atmosfer, içerdiği 
gaz bileşenleri ile gezegenimizdeki canlı yaşamının gelişmesini sağladığı 
gibi oluşturduğu uygun koşullarla da yaşamın devamlılığına imkân sağla-
maktadır. Bu nedenle atmosfer doğal ortamı oluşturan dört temel ortam-
dan biridir. Yerden yükseldikçe yoğunluğu azalan atmosferin kalınlığı tam 
olarak bilinmemektedir. Ancak teorik olarak atmosfer sınırının, yer çekimi 
ile uzaydaki genel çekimin eşit olduğu ve yaklaşık 10.000 km yüksekliğe 
kadar uzandığı öngörülmektedir.

Atmosfer sabit ve değişken gazlardan oluşur. Azot ve 
oksijen atmosferdeki gazların %99’unu oluşturur ve at-
mosfer içerisindeki oranları sabittir (Grafik 1.1). Ancak bu 
gazların hava ve hava olaylarına etkisi çok azdır. Atmos-
fer içerisinde argon, karbondioksit, hidrojen, su buharı 
gibi gazlar ise geriye kalan %1’lik dilimi oluşturmaktadır. 
Bu gazlar içerisinde özellikle karbondioksit ve su buharı 
canlı yaşamı için büyük öneme sahiptir Bu gazlar aynı za-
manda hava olayları üzerinde de etkilidir.

Atmosferi oluşturan gazların büyük kısmı atmosferin 
alt katmanlarında yer alır. Bu nedenle deniz seviyesinden 
yükseldikçe atmosferin yoğunluğu da azalır (Şekil 1.30).

Şekil 1.30: Yerden yükseldikçe atmosfer yoğunluğu azalır.

Yeryüzü

Karekod 1.3
Atmosfer ve iklim
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Doğal sistemleri oluşturan dört temel ortamdan biri olan atmosferin yeryüzündeki canlı ve cansız unsurlar 
üzerindeki etkileri şu şekilde sıralanabilir:
• Canlı yaşamı için gerekli olan gaz bileşenlerini sağlar.
• Güneş’ten gelen enerjinin hızlı bir şekilde uzaya doğru yansımasını engeller. 
• Güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak Güneş ışınlarının ulaşmadığı alanların da aydınlık olmasını sağlar 

(Görsel 1.33).
• Yeryüzünde sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar. 
• Güneş’ten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engeller.
• Işığı, sıcaklığı ve sesi iletir.
• Hava olaylarının oluşmasını sağlar (Görsel 1.34). 
• Uzaydan gelen gök taşlarının yeryüzüne ulaşmasını büyük oranda engeller (Görsel 1.35).

Görsel 1.34: Hava olayları

Görsel 1.35: Gök taşları atmosferde yanarak toz ya da küçük 
parçalar hâline dönüşür.

Görsel 1.33: Atmosfer, Güneş ışınlarının dağılmasını sağlar.

Atmosfer içerisinde bulunan karbondioksit doğal sistemler için çok önemlidir. Karbondioksit oranındaki deği-
şimin canlı yaşamı açısından önemini araştırınız.

Hava içindeki oksijen ultraviyole ışınlarının etkisi altında ozona dönüşür. Örneğin şimşek ve yıldırımdan 
sonra havada duyulan hafif sarımsak kokusu ozonun kokusudur. Ozon, atmosferin üst katlarında ultraviyole 
ışınlarını emerek yeryüzündeki yaşam üzerinde olumlu bir etki yapar.

ARAŞTIRMA

Bİlgi Kutusu
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Görsel 1.36: Kutup ışıkları 
termosfer katmanında 
oluşur (Tromso-Norveç).

Şekil 1.31: Atmosfer ve katmanları

Egzosfer

Termosfer

Mezosfer

Stratosfer

Troposfer

Ozon tabakası

Atmosferi oluşturan gazlar yer çekiminin etkisiyle fiziksel 
ve kimyasal özelliklerine göre katmanlar meydana getirir. Bu 
katmanlar troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve egzos-
ferdir (Şekil 1.31).

Troposfer
Atmosferin yerden itibaren 10-16 kilometrelik alt bölümü 

içinde hava olaylarının gerçekleştiği sürekli hareketli bir bö-
lümdür. Troposferin kalınlığı Ekvator’dan kutuplara doğru gi-
dildikçe azalır. Bu durumun nedeni havanın Ekvator’da yerden 
ısınarak dikey olarak yükselmesi, kutuplarda ise soğuyan hava-
nın alçalmasıdır. Atmosferi oluşturan gazların %75’i troposfer 
katmanındadır. Atmosferdeki su buharının tamamına yakını ise 
yine bu katmanda yer alır. Bu nedenle yağış, nem, rüzgâr gibi 
hava olayları troposferde su buharının daha fazla olduğu ilk 3-4 
km’lik kısımda görülür. Troposferde yükseldikçe sıcaklık hızlı 
bir şekilde düşer. Troposferden bir sonraki atmosfer katmanı 
olan stratosfere geçiş yüzeyine tropopoz denir.

Stratosfer
Troposfer katmanının üst kısmından yaklaşık 50 km yük-

sekliğe kadar olan katmandır. Genel olarak yatay hava hareket-
leri görülür. Stratosferdeki hava akışı troposferdekinden daha 
az çalkantılıdır. Bu nedenle jet uçakları, uçuşun daha az sar-
sıntılı olacağı stratosferde yol almayı tercih eder. Stratosferde 
dikey yönde sıcaklık değişimi oldukça yavaştır. 

Mezosfer
Mezosfer, yaklaşık 50-85 km yükseklikler arasında yer alan 

atmosfer katmanıdır. Gök taşlarının (meteor) atmosferde yan-
ması ve parçalanması bu katmanda gerçekleşir. 

Termosfer
Termosfer, mezosferin hemen üzerinde 85-600 km yüksek-

likler arasında yer alan atmosfer katmanıdır. Bu tabaka içeri-
sinde sıcaklık, yükseldikçe artış gösterir. Bu katmanda gazlar 
iyonlarına ayrılır. Bu sayede radyo dalgalarını yansıtır. Kutup 
ışıkları da bu katmanda gözlenir (Görsel 1.36). 

Egzosfer
Termosferin üzerinde yer alan ve yaklaşık 10.000 km yük-

sekliğe kadar ulaştığı varsayılan atmosferin en dış katmanıdır. 
Atmosferden uzaya olan geçişi belirler. Yeryüzünü gözlemle-
yen uydular bu katmanda yer alır.
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Kuzey ve Güney yarım kürede, kutup daireleri ile kutuplar arasında kalan yüksek enlemlerde kutup ışıkla-
rını görmek mümkündür. Kutup ışıkları (aurora) nasıl oluşur? Araştırınız.  

Aslında Dünya da 
uzayın bir parçasıdır. 
Ancak “uzay” ifadesi 
ile çoğunlukla uzayın 
Dünya ve onun atmos-
ferinin dışındaki kısmı 
kastedilir. Atmosferin 
en dış katmanı Dün-
ya’nın yüzeyinden 
yaklaşık 960 kilometre 
yüksekte biter. Hatta 
1.000 kilometre irtifada 
bile Dünya’nın etrafın-
da hidrojen atomların-
dan oluşan bir bulut tabakası bulunur. Ancak 
atmosferin en dış katmanının yoğunluğu çok 
düşüktür. Bu nedenle nerede bittiğini söylemek 
hayli zordur. Fédération Aéronautique Interna-
tionale (FAI) tarafından yapılan tanımlamaya 
göre ise uzayın deniz seviyesinden itibaren 
yaklaşık 100 kilometre yüksekte başladığı 
kabul ediliyor. Karman sınırı olarak bilinen bu 
seviye “atmosferin yoğunluğunun, bir hava 

aracının aerodinamik 
kuvvetlerin etkisiyle 
havada kalmasını 
sağlayamayacak 
kadar düşük olduğu 
yükseklik” olarak ta-
nımlanıyor. Bu sınırın 
üzerindeki irtifalarda 
hava direnci nede-
niyle ortaya çıkan 
aerodinamik kuvvet-
lerin, hava aracının 
havada kalmasında 
ve kontrol edilme-

sinde bir etkisi olmuyor. Karman sınırının 
üzerinde bir cismin havada kalabilmek için 
çok yüksek hızda hareket etmesi gerekiyor. 
Uzay araçlarının yörüngede kararlı bir şekilde 
hareket etmesi için sahip olması gereken bu 
hız orbital hızı olarak isimlendiriliyor.

http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/at-
mosfer-nerede-sonlanir-uzay-nerede-baslar

ATMOSFER NEREDE SONLANIR, UZAY NEREDE BAŞLAR?

OKUMA PARÇASI

Güneş

UVA
UVB

UVC
Ozon Tabakası

Stratosfer içerisinde 19-45 km arasında ozon tabakası bulu-
nur. Ozon tabakası sayesinde Güneş’ten gelen zararlı ışınlar yer-
yüzüne ulaşamaz. Ozon tabakası Güneş’ten gelen ve potansiyel 
olarak tehlikeli UV radyasyonunun (UV-C ve UV-B) büyük çoğun-
luğunu emer. Ötekilere göre daha az zararlı olan UV-A ışınımı 
ise ozon katmanından geçer. UV radyasyonu deri kanseri ve ka-
tarakta neden olduğu gibi insanın bağışıklık sistemini zayıflatır.

Bİlgi Kutusu

ARAŞTIRMA
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coğrafi UYGULAMA

Aşağıdaki görselde Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan ve orta enlemler boyunca seyir hâlinde olan bir uçak görül-
mektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Uçak seyir irtifasına yükselirken atmosferdeki sıcaklık değişimi nasıldır?
2. Pilot uçağın yerden yüksekliğinin yaklaşık 12.000 metre olduğunu anons ettiği an uçak atmosferin hangi 

katmanında yer alır?
3. Türbülansla karşılaşan pilot seyir yüksekliğini 13.500 metreye çıkarmaya karar vermiştir. Bu yükseklikte sıcaklık 

değişimi nasıldır?

coğrafi UYGULAMA
Aşağıda verilen atmosferin dikey yöndeki sıcaklık değişimini gösteren grafikten yararlanarak aşağıdaki so-

ruları yanıtlayınız.

1. Troposfer katmanında görülen sıcaklık değişimi nasıldır?
2. Sıcaklığın en fazla olduğu katman hangisidir?
3. Sıcaklık değişiminin en az olduğu katman hangisidir?

620 km
610 km Egzosfer

Termosfer

Mezosfer

Stratosfer

Troposfer

500/1500-100  -50     0     50   100  150   200 ...

600 km
590 km

170 km
160 km
150 km
140 km
130 km
120 km
110 km
100 km
90 km
80 km
70 km
60 km
50 km
40 km
30 km
20 km
10 kmYü

ks
elt

i

Sıcaklık oC
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coğrafi UYGULAMA

Aşağıda Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara’nın 23 Ocak-27 Ocak 2017 tarihleri arasındaki 
beş günlük hava durumu verilmiştir.

Buna göre tablodaki verilerden faydalanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Hava durumu beş günlük zaman diliminde nasıl bir değişim göstermiştir?
2. Sıcaklık, nem ve rüzgâr gibi iklim elemanlarının kısa bir zaman içinde değişmesinin sebebi neler olabilir?
3. Hava durumu tahminlerini bilmek günlük hayatta ne gibi faydalar sağlar? 

HAVA DURUMU VE İKLİM

Hava olayları bazen çok kısa bir zaman diliminde değişebilir. Bazen birbirini takip eden günlerde hatta aynı 
günün farklı saatlerinde bile değişebilir. Bu durum günlük hayatı önemli ölçüde etkiler. Örneğin Ankara’da her-
hangi bir yaz gününde sabah hava açık ve sakinken öğlene doğru bunaltıcı bir sıcaklık hissedilir. Ardından hava 
bulutlanır ve ikindi vaktine doğru sağanak bir yağış gerçekleşir. Fakat bu hava tipi bütün bir yaz boyunca görül-
mez. Çünkü Ankara’da yazlar genel olarak açık, seyrek bulutlu ve sıcak geçer. Nispeten dar bir alanda, kısa bir 
zaman diliminde etkili olan atmosfer koşullarına hava durumu denir. Atmosfer içerisindeki hava olaylarının kısa 
bir süre içindeki durumunu tanımlamak için hava durumu kavramı kullanılır. 

İnsanlar için saatlik, günlük ya da haftalık hava durumunu bilmek çok önemlidir. Çünkü günlük hayatın akışı 
içerisinde planlar yapılırken hava durumu dikkate alınır. Örneğin öğrenciler sabah okula gitmek için evden çıka-
cağı zaman giyeceği kıyafetleri o anki hava koşullarına göre seçer ya da hafta sonu için herhangi bir etkinlik plan-
larken hava durumu tahminlerini dikkate alır. Ya da tarımla uğraşan insanlar günlük hava durumu tahminlerine 
göre planlama yaparlar. Çünkü hava durumu tarımsal faaliyetleri çok yakından etkilemektedir.

BEŞ GÜNLÜK TAHMİN

TARİH

TAHMİN EDİLEN

Hadise

Sıcaklık (oC) Nem (%) Rüzgâr (km/sa)

En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız

23 Ocak Pazartesi -4 5 41 75 9

24 Ocak Salı -3 6 43 76 7

25 Ocak Çarşamba 1 4 60 90 6

26 Ocak Perşembe -1 2 60 96 12

27 Ocak Cuma -5 0 54 85 9
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İklimin Etkileri

İnsan ve Beşerî Sistemler Üzerindeki 
Etkileri

Ekonomik faaliyetler

İnsanların fizyolojik gelişimi

Tarım

Kültürel yapı

Sanayi

İnsan karakteri

Turizm

Yerleşmeler

Ormancılık

Giyim türü

Ulaşım

Nüfusun dağılışı 

Ticaret

Beslenme alışkanlıkları

Hayvancılık

Yeryüzü şekillerinin 
oluşumu

Toprak oluşumu ve türleri

Kayaçların çözülmesi

Bitki örtüsü

Akarsu debi ve rejimi

Hayvan türleri ve dağılımı

Denizlerin tuzluluk oranı

Doğal Sistemler Üzerindeki Etkileri

Bu tahminler, atmosferdeki kısa dönemli hava olaylarını inceleyen meteoroloji bilimi tarafından yapılır. Me-
teoroloji istasyonlarında sıcaklık, basınç, rüzgâr ve yağış gibi atmosfer olaylarının ölçülmesi sonucunda tutulan 
kayıtlara gözlem (rasat) denir. Herhangi bir yerde uzun yıllar boyunca yapılan gözlemlerin ortalaması o yerin ik-
lim özelliklerinin nasıl olduğu hakkında bilgi verir. İklim, geniş bir alan içinde ve uzun yıllar boyunca değişmeyen 
ortalama hava koşullarıdır. İklimi inceleyen bilim dalı klimatolojidir.

Meteoroloji ve klimatoloji arasında yakın bir ilişki bulunur. Her iki alan da atmosferi inceler. Meteoroloji at-
mosferde meydana gelen hava olaylarının özellikleri yani daha çok hava durumu ile ilgilenirken klimatoloji uzun 
yıllar boyunca belirli bir bölgedeki hava olaylarının ortalama durumu olan iklim özelliklerini inceler. Klimatoloji 
iklimin ortaya çıkış sürecini, mekânsal dağılışını, bu dağılışın nedenlerini ve iklimin doğal ve beşerî unsurlara 
olan etkilerini inceler. Bununla birlikte meteoroloji, klimatolojinin aksine hava olaylarını dar bir alanda kısa süreli 
olarak ele alır.

İklim doğal ve beşerî sistemlerin şekillenmesinde büyük bir etkiye sahiptir (Tablo 1.2). İnsan ve doğa ara-
sındaki etkileşim iklim koşullarına bağlı olarak şekillenir. Akarsu ve göl gibi su kaynaklarının dağılışında iklim 
koşulları etkilidir. Diğer taraftan herhangi bir yerdeki doğal bitki örtüsü ve insanlar tarafından yetiştirilen kültür 
bitkilerinin türleri de iklime bağlıdır. Sanayi ve ticaret gibi ekonomik faaliyetler üzerinde de iklim koşulları etki-
lidir. Bu nedenle iklim, insanların yeryüzündeki dağılışı üzerinde önemli bir etmendir.

Tablo 1.2: İklimin doğal ve beşerî sistemler üzerindeki etkileri

Osmanlı Devleti’nde meteorolojinin kurumsallaşma çalışmaları 1867 yılında Kandilli Rasathanesi’nin kurul-
ması ile başlamış ve kurumsallaşma Cumhuriyet Türkiyesi’nde tamamlanmıştır. Osmanlıdan günümüze Türk 
meteoroloji tarihini araştırınız.

ARAŞTIRMA
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1800’lü yılların orta-
larında meteorolojistler, 
geniş alanları etkileyen 
hava sistemlerinin (geli-
şimi, değişimi ile birlikte 
bunların yeryüzeyindeki 
hareketleri sonucunda) 
bulutları, rüzgârları ve 
yağmuru oluşturduğu-
nun farkına varmaya 
başladılar. Bununla 
birlikte elde edilen bu 
bilgilerin dağıtımı, hava 
sistemlerinden daha ya-
vaş olduğu için kullanışlı 
olmuyordu. Sonra telgraf 
icat edildi, hazırlanan ra-
porlar başka merkezlere 
gönderilmeye başlandı. 
Amerika ve Avrupa 
üzerine gelecek hava 
ve fırtınalar, hareketlerin doğuya doğru olacağı 
esası ile tahmin edilmeye başlandı. 1900’lü 
yılların başlarında Norveçli bir grup bilim insanı 
atmosferik hareketleri temel fizik kurallarına 
uygulama çalışmasına başladılar. Onlar, kütle-
sel olarak hareket eden büyük soğuk ve sıcak 
hava kütlelerinin karşılaşmasını cephe olarak 
tanımladılar. Bu durum modern hava tahminle-
rinin başlangıcıdır.

1940’lı yılların başlarında İkinci Dünya 
Savaşı meteorolojiye büyük ilerlemeler getirdi. 

Geniş ölçekli kara ve deniz 
alanlarındaki hava hare-
ketleri, Kuzey Atlantik ve 
Güneydoğu Pasifik üze-
rindeki geniş alanlar hava 
durumuna olan bağımlılığı 
artırdı. Üniversitelerin 
meteoroloji bölümleri hızla 
askerî servislerde yetiş-
tirdikleri genç elemanları 
hava tahmin uzmanı olarak 
gönderdiler. Askerler aynı 
zamanda hava ve iklim 
konusundaki bilimsel araş-
tırmalara destek sağladılar. 
Radar gibi önemli meteoro-
lojik sistemlerin teknolojik 
gelişimi savaş zamanında 
sağlandı.

İkinci Dünya Savaşı’n-
dan bu yana meteorolo-

jistler atmosfer ve rasat konularında birçok 
yeni teknik ve alet geliştirdiler. Bundan 2000 
yıl önce Yunan filozoflar gökyüzüne bakarak 
neler olduğunu anlamaya çalışırlardı. Bugün 
en eski bilim dalı olan meteoroloji olgunlaşmış-
tır. Araştırmaların hedefi; biz, çocuklarımız ve 
torunlarımız için yaşamsal öncelikler arz eden 
konularda, temel sorulara cevap aramaktır.

https://www.mgm.gov.tr/genel/meteoroloji-
nedir.aspx?s=2

METEOROLOJİNİN GELİŞİMİ

OKUMA PARÇASI

İklim koşulları, bina yapısı ve şehir planlamasını nasıl etkiler? 

BE
Yİ

N FIRTINASI
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coğrafi UYGULAMA

Aşağıda 21.03.2017 tarihinde Türkiye genelinde sabah, öğle ve akşam saatlerinde hava durumunu gösteren üç farklı 
harita verilmiştir.

Verilen haritalardan faydalanarak bir hava durumu raporu hazırlayınız. 

SİİRT

BİLECİK
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Yeryüzünün tamamında sıcaklık aynı de-
ğildir. Sıcaklık çeşitli faktörlere bağlı olarak 
değişir (Tablo 1.3).

Dünya genelinde sıcaklık değerlerinde 
önemli farklılıklar görülmektedir. Sıcaklığın 
dağılışını etkileyen faktörler şunlardır:
1. Güneş Işınlarının Düşme Açısı: Dün-
ya’nın ısınmasında temel kaynak Güneş’ten 
gelen enerjidir. Güneş ışınlarının düşme açısı 
sıcaklığı etkiler. Güneş ışınlarının dar açılar-
la düştüğü dönemlerde ve yerlerde sıcaklık 
değerleri düşüktür. Buna karşın Güneş ışın-
larının dik ya da dike yakın açılarla düştüğü-
dönemlerde ve yerlerde sıcaklıklar yüksektir. 
Güneş ışınlarının düşme açısını etkileyen fak-
törler şunlardır:

İKLİMİN ANA ELEMANI: SICAKLIK

Sıcaklık insan hayatını doğrudan veya dolaylı olarak en fazla etkileyen iklim elemanıdır. Sıcaklık insanların 
ısınma ve barınma ihtiyaçları ile sosyal ve ekonomik faaliyetlerini etkiler. Sıcaklık doğal ve beşerî sistemlerin 
şekillenmesinde etkili olan en önemli iklim elemanıdır. Dünya’da rüzgâr, nemlilik, bulutluluk, sis ve yağış gibi 
diğer atmosfer olayları sıcaklığa bağlı olarak gelişir.

Isı ile sıcaklık farklı anlamları olan terimlerdir. Isı, maddelerin içindeki potansiyel enerji olup birimi kaloridir 
ve kalorimetre ile ölçülür. Sıcaklık, maddelerin içindeki enerjinin kinetik olarak ortaya çıkmasıdır. Sıcaklık, °C 
(derece selsiyüs) ile ifade edilir ve termometreyle ölçülür (Görsel 1.37). 

Dünya’nın esas enerji kaynağı Güneş’tir. Güneş, etrafına enerji ve ışık saçan Dünya’ya en yakın yıldızdır. Gü-
neş’ten hareket eden ışınlar yaklaşık 8 dakikada Dünya’ya ulaşır. Dünya, Güneş’in yaydığı enerjinin iki milyon-

da birini alarak ısınır ve aydınlanır. 
Atmosferin üst sınırına bir dakikada 
cm2 ye Güneş’ten gelen enerji mik-
tarı 2 kaloridir ve buna güneş sabi-
tesi (solar konstant) denir. Güneş’ten 
gelen enerjinin tamamı yeryüzüne 
ulaşamaz (Şekil 1.32). Çünkü atmos-
ferin Güneş ışınları üzerinde oldukça 
karmaşık etkileri vardır. Bu etkiler, 
ışınların dalga boylarına göre yansı-
tılması, kırılması, dağılması ve so-
ğurulması (emilme veya tutulması)
şeklinde gerçekleşir.

Konuya Başlarken
1. Sıcaklığın temel iklim elemanı olmasının nedeni nedir?
2. Enlem ile sıcaklık arasında nasıl bir ilişki vardır?
3. Yeryüzünde sıcaklığın dağılışı düzenli midir?

Görsel 1.37 
Termometre Şekil 1.32: Yeryüzüne gelen güneş enerjisinin dağılımı

Tablo 1.3: Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler

Güneş ışınlarının düşme açısı

Yükseklik

Dünya’nın şekli

Okyanus akıntıları

Dünya’nın günlük hareketi

Kara ve denizlerin dağılışı Dünya’nın yıllık hareketi

Rüzgârlar
Eğim ve bakı

Güneşlenme süresi

Nem

Bitki örtüsü

YERYÜZÜNDE SICAKLIĞIN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

B

Atmosfer 
tarafından 

emilen
%15

Dağılmaya 
uğrayan %25

Yeri ısıtan
%27

Bulutlar ve atmosferin 
etkisi ile uzaya 
yansıyan %25

Yeryüzeyine 
çarparak uzaya 

yansıyan
%8
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a) Dünya’nın Şekli: Dünya küresel bir şekle sahip olduğu için Güneş 
ışınlarının her yere aynı açıyla düşmesi mümkün değildir. Güneş’ten 
yeryüzüne ulaşan ışın demeti Ekvator ve çevresine dik ya da dike ya-
kın açılarla düşer. Bu nedenle dar bir alanı aydınlatan ve ısıtan Güneş 
ışınları sıcaklık değerlerinin de yüksek olmasına neden olur. Ancak 
Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe Güneş ışınlarının düşme açısı 
daralır. Dar açıyla düşen Güneş ışınları aynı zamanda geniş bir alana 
yayıldığı için sıcaklık azalır (Şekil 1.33).
b) Dünya’nın Günlük Hareketi: Dünya’nın günlük hareketine bağlı 
olarak Güneş ışınlarının düşme açısı gün içerisinde değişir (Şekil 1.34). 
Sabahları Güneş ışınları dar açılarla düştüğünden sıcaklık değerleri dü-
şüktür. Ancak öğlene doğru Güneş ışınlarının düşme açısı giderek arttı-
ğı için sıcaklık değerleri de artar. Öğlen yerel saat 12.00’de Güneş en yüksek noktaya ulaşır. Bu saatten sonra Güneş 
ışınlarının düşme açısı giderek daralır ve sıcaklık değerleri düşer. Ancak gün içerisinde en yüksek sıcaklıklar enerji 
birikiminin en fazla olduğu 14.00 civarında görülür (Grafik 1.2).

c) Eksen Eğikliği ve Dünya’nın Yıllık Hareketi: Dünya’nın yıllık hareketi ve eksen eğikliğine bağlı olarak Güneş 
ışınlarının düşme açısı yıl içerisinde değişir (Grafik 1.3). Güneş ışınlarının dik ya da dike yakın açılarla düştüğü 
yaz mevsiminde sıcaklık değerleri artarken Güneş ışınlarının dar açılarla düştüğü  kış mevsiminde sıcaklık değerleri 
azalır.

Grafik 1.2: Gün içerisinde sıcaklık ve enerji birikimi
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Şekil 1.34: Ekvator üzerinde Güneş ışınla-
rının geliş açısının gün içerisinde değişimi
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Grafik 1.3: 40o kuzey paralelinde Güneş ışınlarının geliş açısının yıl içerisindeki değişimi
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Şekil 1.33: Ekvator’dan kutuplara doğru 
gidildikçe Güneş ışınlarının düşme açısı 
daralır ve Güneş ışınları daha geniş bir 
alana yayılır.
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ç) Eğim ve Bakı: Güneş’e dönük yamaçlar gölgede kalan yamaçlara göre Güneş ışınlarını daha büyük açılarla alır 
ve daha fazla ısınır (Şekil 1.35). Güneş’e dönük yamaçlar bulunulan yere göre değişebilir, örneğin Kuzey yarım 
kürede orta kuşakta güneye bakan yamaçlar bakı özelliği taşırken Güney yarım kürede orta kuşakta kuzeye bakan 
yamaçlar aynı özelliği taşır. Güneş’e dönük yamaçlar zamana göre de değişebilir. Örneğin dönenceler arasında 
bazen kuzey bazen ise güneye bakan yamaçlar bakıya dönüktür. Güneş’e dönük olan yamaçlar daha fazla ısındığı 
için karlar daha çabuk erir (Görsel 1.38) ve tarım ürünleri daha erken olgunlaşır. 

2. Yükseklik: Yerden yükseldikçe sıcaklık düşer. 
(Görsel 1.39) Bu durumun nedeni şunlardır:

• Atmosfer daha çok yerden ısınır ve üstten uza-
ya doğru soğur.

• Atmosferin alt katları üst katlarından daha yo-
ğundur. Bu nedenle daha çok ısı emer ve tutar.

• Alt katlarda yabancı maddeler ve özellikle de 
su buharının daha fazla olması ısınmaya yar-
dım eder.

Yerden yükseldikçe sıcaklığın hangi oranda 
değişeceği havanın kuru ya da nemli olması, yer 
şekilleri gibi faktörlere bağlı olarak değişir. 

3. Kara ve Denizlerin Dağılışı: Cismin bir gramının sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli enerji miktarı özgül 
ısı olarak adlandırılır. Kara ve denizlerin özgül ısıları arasında fark vardır. Suyun özgül ısısı yüksek olduğundan 
sıcaklığını yükseltmek için fazla miktarda enerjiye ihtiyaç vardır. Buna karşın su kütlelerine göre daha çabuk 
ısınan karaların özgül ısısı düşüktür. Bu nedenle karalar ve denizlerin ısınma özellikleri birbirinden farklıdır. De-
nizler ise karalara göre daha yavaş ısınıp yavaş soğur (Şekil 1.36). 

Şekil 1.35: Güneş’e dönük yamaçlar daha fazla ısınır.

Görsel 1.38: Bakıya dönük yamaçlarda kar erimeleri 
daha erken yaşanır (İsviçre).

Görsel 1.39: Yerden yükseldikçe sıcaklık azalır 
(Klimanjaro Dağı-Tanzanya).

Güneş

Şekil 1.36: Denizlerin ve karaların ısınma özellikleri farklıdır.

Düşük buharlaşma
Hareketlilik yok
Düşük özgül ısı
Isı transferi az

Yüksek buharlaşma
Hareketlilik var
Yüksek özgül ısı
Isı transferi fazla
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Harita 1.9: Okyanus akıntıları
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Peru (Humbolt)
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Madagaskar
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Doğu
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Labrador

Doğu Grönland

Gulf Stream

Soğuk su akıntısı 
Sıcak su akıntısı

0o

0 3000 6000 km

Denizlerde ısınıp soğumayı yavaşlatan bir diğer etken deniz suyunun hareketli olmasıdır. Deniz yüzeyinde ısı-
nan suda buharlaşmalar olur ve suyun tuzluluğu az da olsa artar. Dolayısıyla ağırlaşan sıcak su derine çöker. Bu 
yolla sıcaklık derine taşınmış olur. Dibe inen sıcak suların yerine deniz yüzeyine soğuk sular çıkar. Bu nedenle 
su ısındığı oranda sıcaklığı artmaz, adeta ısıyı derinlere gönderip orada depo eder. Deniz suyu içindeki sıcaklık 
taşınmasını artıran olaylardan biri de yatay ve dikey yöndeki deniz akıntılarıdır. Büyük su akıntıları, tıpkı rüzgâr-
lar gibi çok uzaklara ve derinliklere kadar sıcaklık taşır. Ayrıca denizlerde buharlaşma nedeniyle nem arttığından 
sıcaklık farkları azalır.

Sonuç olarak karalar çabuk ısınıp çabuk soğurken, denizler geç ısınıp geç soğur. Bu nedenle en yüksek ve 
en düşük sıcaklıklar karalar üzerinde ölçülür. Karalar daha geniş yer tuttuğu için Kuzey yarım kürenin ortalama 
sıcaklığı, Güney yarım küreye göre 2 ila 4 °C daha yüksektir. Orta kuşakta denize kıyısı olan yerlerde ortalama 
sıcaklık değerleri iç kesimlere göre daha fazladır. Denizden uzaklaştıkça yıllık sıcaklık farkları artar ve karasallık 
belirginleşir.

4. Okyanus Akıntıları: Okyanus akıntıları, büyük miktarlardaki su kütlesinin hareketi sonucunda oluştuğu için  
gittikleri kıyılarda sıcaklığı etkiler. Bu nedenle okyanus akıntıları denizlerde sıcaklığın Ekvator’dan kutuplara 
doğru düzenli bir şekilde azalmasını engeller. Ekvator yönünden gelen akıntılar sıcaklığı yükseltirken kutup yö-
nünden gelen akıntılar sıcaklığı azaltır . Örneğin 50°-57° kuzey enlemleri arasında yer alan İngiltere kıyıları Gulf 
Stream (Golf Strim) sıcak su akıntısı nedeniyle çevresine göre daha sıcak ve nemli bir iklime sahiptir. 

Buna karşın İngiltere ile aynı enlemlerde yer alan Kanada’nın doğu kıyılarında ise Labrador soğuk su akıntısı 
nedeniyle daha soğuk bir iklim etkilidir (Harita 1.9).

Özgül ısı maddelere göre değişir.

Bİlgi Kutusu

Hava Kum
0.190.24

Buz
0.50

Su
1.0

Özgül Isı

cal/g/oC
Madde
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coğrafi UYGULAMA

Görselden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Ocak ayı ortalama sıcaklık değerlerinin 1. istasyondan 9. istasyona doğru gidildikçe düşmesinin nedenlerini açıklayınız.
2. Temmuz ayı ortalama sıcaklık değerlerinin 9. istasyondan 1. istasyona doğru gidildikçe düşmesinin nedenlerini açıkla-

yınız. 
3. Ocak ve temmuz ayı ortalama sıcaklık değerleri arasındaki farkın en az ve en fazla olduğu istasyonlar hangileridir?

I II III IV V VI VII VIII IX

Ocak (oC) 8 6 4 2 -1 -3 -6 -10 -16

Temmuz (oC) 15 16 17 17 18 19 20 21 22

50o K
50o KI

II III

IV
V VI VII

VIII

IX

Aşağıdaki görselde 50o  kuzey paraleli civarında yer alan dokuz farklı meteoroloji istasyonunun yeri gösterilmiştir. 
Tabloda ise bu istasyonların ocak ve temmuz ayı ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.

Şekil 1.37
 Rüzgârlar sıcaklığı 

etkiler.

5. Rüzgârlar: Rüzgârlar, doğdukları bölgenin sıcaklık ve nem gibi özelliklerini git-
tikleri yerlere taşır. Kutup yönünden gelen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken Ekvator 
yönünden gelen rüzgârlar sıcaklığı artırır (Şekil 1.37). Örneğin Kuzey yarım 
kürenin orta enlemlerde güney yönlü rüzgârların sıcaklığı, kuzey yönlü rüz-
gârlara göre daha yüksektir.
6. Güneşlenme Süresi: Bir yerin gün içinde Güneş’i gördüğü süre güneş-
lenme süresi olarak adlandırılır. Güneşlenme süresi uzadıkça atmosferdeki 
ısı birikimi artar ve sıcaklık yükselir. Ancak güneşlenme süresinin çok uzun 
olduğu kutuplarda sıcaklık değerlerinin düşük olması Güneş ışınlarının dar 
açılarla düşmesinin sonucudur (Grafik 1.4).
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Grafik 1.4: Farklı enlemlere 
göre Güneş’ten alınan ener-
jinin yıl içindeki değişimi
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coğrafi UYGULAMA

Aşağıda verilen haritada Avrupa genelinde yıllık 
güneşlenme süresi saat olarak gösterilmiştir.

Haritadan faydalanarak aşağıdaki soruları cevapla-
yınız.

1. Güneşlenme süresi neden genel olarak kuzeye doğru 
gidildikçe azalmaktadır?

2. Güneşlenme süresinin yıl içerisinde 
2.500 saatin üzerinde olduğu alanlar 
nerelerdir?

3. Neden Türkiye ile İspanya’da 
güneşlenme süreleri benzerdir?

0 200 400 600 km

<1.200
1.200-1.600
1.600-1.800
1.800-2.000
2.000-2.500
>2.500

7. Nem: Nem atmosferdeki su buharıdır ve sıcaklığı denge-
leme özelliğine sahiptir. Havadaki nem aşırı ısınma ve soğu-
mayı önler (Şekil 1.38). Bu nedenle gün ve yıl içerisindeki 
sıcaklık farkını azaltır. Örneğin Güneş ışınlarının yıl boyun-
ca dik ve dike yakın açılarla düştüğü Ekvator çevresinde nem 
miktarının fazla olması bu bölgenin dünyanın en sıcak yeri 
olmasını engellemiştir. Buna karşın dönenceler civarında yer 
alan çöller, nem azlığına bağlı olarak dünya üzerindeki en 
sıcak yerler hâline gelmiştir.  
8. Bitki Örtüsü: Bitki örtüsü gündüzleri fazla ısınmayı, ge-
celeri ise aşırı soğumayı engeller. Bitkiler, koruyucu bir örtü 
oluşturarak toprağın nemli kalmasını sağlar. Aynı zamanda 
buharlaşmanın artmasına da engel olur. Gündüzleri fazla 

ısınmayı engellediği gibi geceleri de ışımayla enerji kaybını engelleyip soğumayı da en aza indirir. Bu yüzden 
bitki örtüsünün gür olduğu yüzeylerde gündüz-gece arasındaki sıcaklık farkları ve değişimleri, açık alanlara 
göre daha azdır. Bitki örtüsünün sıcaklık üzerinde dengeleyici bir etkisi vardır (Görsel 1.40).

Şekil 1.38: Nem, aşırı ısınma ve soğumayı önler.

-4 oC 2 oC 7 oC

Görsel 1.40: Bitki örtüsünün gür olması 
nemliliği artırarak, sıcaklık farklarını azaltır 
(Karelia-Finlandiya).

saat/yıl
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Kar örtüsünün sıcaklık üzerinde farklı bir etkisi vardır. Kar beyaz ve oldukça parlak olduğu için Güneş 
ışınlarını büyük ölçüde yansıtır. Yansıtma etkisiyle birlikte karın özgül ısısı da oldukça düşüktür. Bu nedenle 
yüksek dağlarda Güneş ışınları daha güçlü olduğu hâlde kar kolay ısınmaz ve uzun süre yerde kalır. Bununla 
birlikte kar yeryüzünde gevşek bir örtü oluşturur ve kar tanecikleri arasında hava bulunur. Bu hareketsiz 
hava adeta yalıtkan bir rol oynayarak yerden ışımayı geniş ölçüde engeller. Bu nedenle kar az ısınan ancak 
toprağın aşırı soğumasını da engelleyen bir örtü durumundadır. 

Bir bölgede sıcaklığın dağılışını, en iyi şekilde izoterm haritaları gösterir (Harita 1.10). İzoterm haritalarının 
çiziminde ilk iş olarak haritası çizilecek bölgenin meteoroloji istasyonlarının bulunduğu yerler tespit edilir ve 
harita üzerinde işaretlenir. Daha sonra günlük, aylık veya yıllık ortalama sıcaklık değerleri haritadaki yerlerine 
işlenir. Ardından sıcaklık değerlerinin en düşük ve en yüksek olanları dikkate alınarak izotermlerin kaç derecede 
bir geçirileceğine karar verilir. Bundan sonra en düşük ve en yüksek değere sahip olan izotermlerin çizimine 
başlanır.

Harita 1.10: İzoterm haritası

Zemini oluşturan kayaçların çeşitleri ve renklerinin sıcaklık üzerindeki etkisi nelerdir? Tartışınız.

BE
Yİ

N FIRTINASI

İZOTERM (EŞ SICAKLIK) HARİTALARI NASIL ÇİZİLİR?

0 20 40 60 km

Bİlgi Kutusu

İzoterm eğrileri tam değerlerin üzerinden çizilir. Diğer değerlerin ise tam değerlere, yakınlıkları oranında 
uzağından veya yakınından geçirilir. İzotermler çizildikten sonra yanlarına istasyonların sıcaklık değerleri yazılır.

İzoterm eğrilerinin küçük değerlerden büyük değerlere doğru normal değişiminin yer yer bozulduğu görüle-
bilir. Bazı durumlarda sıcaklığın düzenli artma eğilimine uymadığı ve değerlerin daha düşük olduğu görülür. Bu 
durumda düşük sıcaklık adacıkları ismi verilen kapalı daireler meydana gelir. Aynı şekilde yine sıcaklığın düzenli 
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Bİlgi Kutusu

coğrafi UYGULAMA

Görselde verilen sıcaklık değerlerinden yararlanarak 1 °C aralıklı olacak şekilde izoterm eğrilerini çiziniz.

Aşağıdaki görselde belirli bir alana ait sıcaklık değerleri verilmiştir.
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İzoterm haritaları istasyonların o andaki anlık sıcaklıklarına göre çizilirse “sinoptik sıcaklık haritaları” 
elde edilir. Ancak klimatolojik amaçlar için daha ziyade günlük, aylık, mevsimlik, yıllık ve uzun yıllar ortala-
malarına göre çizilen izoterm haritaları kullanılır.

artma eğilimine uymayarak bazı yerlerde çok yüksek sıcaklık değerlerinin yer aldığı görülür. Bunlar da yüksek 
sıcaklık adacıkları denilen kapalı izoterm çizgileridir.

İzoterm haritaları gerçek ve indirgenmiş izoterm haritaları olarak ikiye ayrılır. Gerçek izoterm haritaları yeryü-
zünde ölçülen gerçek sıcaklık değerlerine göre çizilir. İndirgenmiş izoterm haritaları ise yükseltinin sıcaklığa olan 
etkisini ortadan kaldırmak için her merkezin deniz seviyesinde olduğu kabul edilerek hazırlanır.

YERYÜZÜNDE SICAKLIĞIN DAĞILIŞI

Sıcaklığın yeryüzündeki coğrafi dağılışında daha çok enlemin, kara ve denizlerin dağılışının ve yüksekliğin 
belirleyici etkisi vardır. Bazen diğer faktörler de bu üç ana faktörün etkisini değiştirebilir. Güneş ışınlarının düş-
me açısına bağlı olarak sıcaklık Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Ancak kara ve denizlerin dağılışı 
bu azalmanın paralellerle örtüşmesini engeller. Kara ve denizlerin farklı ısınma ve soğuma özellikleri bu durum 
üzerinde etkilidir. Kısa mesafelerde değişen yer şekilleri ve yükseklik etkisiyle sıcaklık dağılışı dar alanlı olarak 
değişime uğrar. Zaman zaman yüksekliğin etkisi diğer faktörlerin etkilerini gizleyebilir. Bu nedenle sıcaklığın 
yeryüzündeki dağılışı incelenirken yüksekliğin etkilerini ortadan kaldırmak için indirgenmiş izoterm haritaları 
tercih edilir. 
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• Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe (enlem etkisi) sıcaklık genellikle azalır.
• En yüksek sıcaklıklar Kuzey yarım kürede Yengeç Dönencesi civarındaki karalar üzerinde görülür.
• Alçak enlemlerde karalar denizlerden, yüksek enlemlerde ise denizler karalardan daha sıcaktır. Bu durumun 

nedeni karaların alçak enlemlerde denizlerden daha çok ısınması, yüksek enlemlerde ise daha çok enerji kay-
betmesidir.

• Kara etkisi egemen olduğundan 45o enlemine kadar Kuzey yarım küre, Güney yarım küreden sıcaktır. 45o enle-
minden sonra ise deniz etkisi egemen olduğundan Güney yarım küre, Kuzey yarım küreden sıcaktır.

• Genellikle Kuzey yarım kürede sıcaklık değerleri Güney yarım küreden daha yüksektir. Bu durumun nedeni 
Kuzey yarım kürede karaların, Güney yarım kürede ise deniz ve okyanusların daha fazla yer kaplamasıdır. 
Güney yarım kürede izoterm eğrilerinin daha az sapmaya uğraması da bu durumla ilgilidir.

Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı

Yıllık sıcaklık ortalaması, bir yerin genel olarak yıllık sıcaklık bilançosu hakkında bilgi verir. Ancak kullanılan 
ortalama sıcaklık değerleri sıcaklığın yıl içerisindeki değişimini yansıtmaz. Dünya yıllık ortalama sıcaklık haritası 
(Harita 1.11) incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılır:

Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı

Ocak ayında Kuzey yarım kürede kış, Güney yarım kürede ise yaz mevsimi yaşanmaktadır. Bu durum her iki 
yarım kürede sıcaklık değerlerinin oldukça farklı olmasına yol açar. Ocak ayı ortalama sıcaklık dağılışı haritası 
(Harita 1.12) incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılır:

Harita 1.11: Dünya yıllık ortalama sıcaklık dağılışı haritası

0             3200 km

20o

80o

0o

40o

60o

0 oC

0 oC

-10 oC

10 oC

20 oC

20 oC 20 oC

30 oC

30 oC20o

40o

60o

-10 oC

10 oC

180o
100o60o20o 140o80o

180o

100o
60o 20o 0o

140o

Harita 1.12: Dünya ocak ayı ortalama sıcaklık dağılışı haritası
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• Yaz mevsiminin yaşanmasına bağlı olarak en yüksek sıcaklıklar Güney yarım kürede Oğlak Dönencesi civa-
rında görülür.

• Kuzey yarım kürede 25 °C’den daha yüksek sıcaklık değerlerine rastlanmaz.
• Sibirya, Grönland Adası ve Kanada’nın kuzeyi ocak ayında dünyanın en soğuk yerleri durumundadır.
• 0 °C ve 10 °C eğrileri Kuzey yarım kürede Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus üzerinde kuzeye, Asya ve Kuzey 

Amerika üzerinde ise güneye doğru sapmaktadır.
• Batı Avrupa’da izotermlerin kuzeye yönelmelerinin nedeni Gulf Stream sıcak su akıntısıdır.
• Denizler ve okyanuslar Güney yarım kürede daha fazla yer kapladığı için 0 °C ve 10 °C eğrileri Kuzey yarım 

küreye göre daha düzgün bir uzanış gösterir.
• Güney yarım kürede en soğuk yerler Antarktika civarında görülmektedir.

Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı

Temmuz ayında Kuzey yarım kürede yaz, Güney yarım kürede ise kış mevsimi yaşanmaktadır. Temmuz ayı 
ortalama sıcaklık dağılışı haritası (Harita 1.13) incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılır:

• Kuzey yarım kürede yaz mevsimine rastlayan temmuz ayında 30 °C’den daha çok ısınan yerler oldukça geniş 
bir alana yayılmıştır. Bu alanlar 15° ve 40° enlemler arasında bulunmaktadır. Büyük Sahra, Arabistan Yarıma-
dası, Asya’nın iç kısımları ile Meksika ve Kuzey Amerika’nın iç kısımları dünyanın en sıcak yerleridir.

• Temmuz ayı için ise izoterm eğrilerinin Güney yarım kürede düzenli, Kuzey yarım kürede girintili çıkıntılı 
uzandığı söylenebilir. Kuzey yarım küredeki karalar üzerinde eğriler genellikle kutba doğru bir çıkıntı yapar. 
Alçak enlemlerde okyanuslar üzerinde soğuksu akıntıları nedeniyle eğriler Ekvator’a doğru bir çıkıntı yapar.

• Güney yarım kürede en soğuk yerler Antarktika civarında görülür.

0             3200 km

20o

80o

0o

40o

60o

0 oC

10 oC

20 oC

30 oC

30 oC

20o

40o

60o

180o
100o60o20o 140o80o

180o

100o
60o 20o 0o

140o

20 oC
10 oC

Harita 1.13: Dünya temmuz ayı ortalama sıcaklık dağılışı haritası
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Aşırı Sıcak Birçok Hastalığı Tetikliyor.
Medicana International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin ATEŞAL, aşırı sıcağın ani 

tansiyon düşmesi, kalbe giden kan akımı dengesinin bozulmasıyla kalp krizlerinde artış ve kalp yetmezliği 
belirtilerinin kötüleşmesine yol açtığını bildirdi.  ATEŞAL,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcaklığın 
ve nem oranının arttığı dönemlerin kalp ve damar hastaları için tehlikeli olabileceğini belirterek, yapılan 
bir çalışmada 65 yaş üzeri kişilerde, 20’yi geçen her bir derece sıcaklığın ölüm oranını yüzde 2 artırdığı-
nın tespit edildiğini söyledi.

Artışların daha çok erkeklerde 60, kadınlarda ise 70 yaş ve üzeri hastaları etkilediğini anlatan ATE-
ŞAL, hava sıcaklığının 32 dereceyi, nem oranının ise yüzde 60’ı geçmesiyle olumsuz etkilerin gözlendiği 
sıcak sendromlarının geliştiğini vurguladı.

“Aşırı sıcak ani tansiyon düşmelerine, kalbe giden kan akımı dengesinin bozulmasıyla kalp krizlerinde 
artışa ve kalp yetmezliği hastalarında yetmezlik belirtilerinin kötüleşmesine yol açar” diyen ATEŞAL,  

şunları kaydetti: 
“Sıcak sendromları ağırlık sırasına göre, 

sıcak krampları, bitkinliği ve çarpması şeklin-
de sıralanır. Bunlar çoğu zaman birbiri içine 
geçmiş olarak görülür. Sendromlar, vücudun 
henüz sıcaklara uyum sağlayamadığı ilk gün-
lerde daha fazla görülmekte ve daha tehlikeli 
olmaktadır. Vücudun, dış ortam ısısının yük-
selmesine karşı korunmak amacıyla gösterdi-
ği ilk tepkiler, terleme ve derideki damarların 
genişlemesidir. Terleme devam ettiği sürece 
yeterince su ve tuz almak kaydıyla yüksek ısı-
lara tahammül etmek mümkündür. Nem oranı 

yükseldiğinde, terlemeyle olan sıvı kaybı azalmaya başlar ve böylece sıcak çarpması ihtimali artar.”
“Artan su ve tuz kaybının yerine konulmaması kalp krizini tetikler”
Vücudun sıcaklara 1-2 hafta içinde uyum sağlayacağını dile getiren Prof. Dr. Sebahattin ATEŞAL, aşı-

rı sıcak ve nemle beraber artan su ve tuz kaybının yerine konulmamasıyla, kanın koyulaşma ve pıhtılaşma 
eğiliminde artış olduğuna, bununla da kalp krizlerinin tetiklendiğine dikkati çekti. 

http://aa.com.tr/tr/saglik/asiri-sicak-bircok-hastaligi-tetikliyor/23995

Haber Köşesi

SICAKLIK KUŞAKLARI

Şekil 1.39: Sıcaklık kuşakları

Yeryüzünde sıcaklığın dağılışını sadece Güneş ışın-
larının düşme açısı etkilemez. Dünya’nın şekli, sıcak 
ve soğuk su akıntıları, kara ve denizlerin dağılışı ile 
genel hava dolaşımı da sıcaklığın dağılışı üzerinde 
etkilidir. Bu durum matematik iklim kuşakların-
dan farklı olarak sıcaklık kuşaklarını ortaya çıkarır 
(Şekil 1.39). Ancak sıcaklık kuşaklarının sınırları 
matematik iklim kuşaklarında olduğu gibi her iki 
yarım kürede aynı değildir. Örneğin soğuk kuşak 
Kuzey yarım kürede daha az alan kaplarken Güney 
yarım kürede daha geniş alana sahiptir.
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Dünyadaki ortalama sıcaklıkların artmasıy-
la tropik bölgelerin, insanların hayatta kalama-
yacağı kadar sıcak ve nemli bir hâle gelebile-
ceği tahmin ediliyor. İklim modellerinin çizdiği 
en kötü senaryolara göre dünyanın bazı yerleri 
100 yıl kadar kısa bir süre içinde bu duruma 
gelebilir. Yapılan gözlemler ve incelemelerse 
bu sürecin çoktan başladığını gösteriyor. Nem-
lilik artınca terleme bizi daha az serinletebildi-
ğinden daha düşük sıcaklık derecelerinde sı-
caktan rahatsız olmaya başlarız. Meksika’daki 
Naica Mağarası ve benzeri birkaç mağara dı-
şında şimdilik dünyanın hiçbir yerinde sıcaklık-
lar insanın dayanma sınırını aşmıyor. Aslında 
bunu sağlayan şey gezegenimizin doğal olarak 
sahip olduğu termostat sistemi: Nemli hava 
ısındığı zaman yükseliyor ve ortamın serinle-
mesini sağlayan fırtınaları oluşturuyor. Ancak 
her şey bununla bitmiyor. Havanın yükselmeye 
başladığı ve kararlılık eşiği olarak adlandırılan 
sıcaklık derecesi, yükselen havayı çevreleyen 
havanın ne kadar sıcak ve nemli olduğuna 
bağlı olarak değişiyor. Oluşturulan modeller 
tüm tropik bölgeler ısındığında bu eşiğin yük-
seleceğini öngörüyor. 

Hawaii Üniversitesi’nden Nathaniel John-
son ve Shang-Ping Xie son otuz yıla ait uydu 
verilerini ve yağmur ölçümlerini incelediler ve 
tropikal bölgelerde, üstteki havanın yükselip 
yağmur oluşturması için deniz yüzeyinin ulaş-
ması gereken sıcaklığın bugün 1980 yılına göre 
0,3 °C daha yüksek olduğunu ortaya çıkardılar. 
Johnson’a göre bu, kararlılık eşiğinin çoktan 
yükselmeye başladığını gösteriyor. Johnson, 
aynı şeyin tropikal bölgelerdeki kara kütleleri 
için de geçerli olması gerektiğini düşünüyor. 
Avustralya’daki New South Wales Üniversite-
si’nden Steven Sherwood söz konusu olgunun 
insanlar açısından ne gibi sonuçlar doğurabile-
ceğine dikkat çekiyor. Sıcaklık dalgaları şimdi-
den on binlerce insanın ölümüne yol açmış du-
rumda ve daha birçok insan kararlılık eşiğinin 
yükselmesi sonucu hayatını kaybedecek. Bazı 
tropik bölgelerde meydana gelebilecek sıcaklık 
ve nem artışının, örneğin gölgede ve bir vanti-
latörün önünde duran bir insanın bile ölebilece-
ği kadar yüksek olabileceği düşünülüyor.

Bilim ve Teknik Dergisi, Ocak 2011

DAYANILMAZ SICAKLIKLAR OLASI MI?
OKUMA PARÇASI

Sıcaklık en önemli iklim 
elemanıdır. Herhangi bir yer-
deki günlük, aylık ya da yıllık 
ortalama sıcaklık değerlerini o 
yerin sıcaklık grafiğine bakarak 
görebiliriz. Sıcaklık değerleri 
çoğunlukla çizgi grafik şeklinde 
gösterilir. Aşağıda verilen 
Taşkent’e ait örnek sıcaklık 
grafiğini inceleyerek her bir 
eksenin ve unsurun ne anlama 
geldiği anlayabilirsiniz.

Yukarıda verilen örnek sıcaklık grafiğinden faydalanarak aşağıdaki çalışmaları yapınız.
1. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Genel Ağ adresinden yaşadığınız yerin aylık ortalama sıcaklık 

değerlerini araştırınız.
2. Yaşadığınız yerin aylık ortalama sıcaklık dağılışını gösteren bir sıcaklık grafiği hazırlayınız.
3. Hazırladığınız grafiği yorumlayarak şu soruları cevaplandırınız:

• En düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri hangi aylarda görülmektedir?
• En düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri arasındaki fark kaç derecedir?
• Yaşadığınız yerin sıcaklık değerlerindeki değişim günlük yaşamı nasıl etkilemektedir?

4. Çizdiğiniz grafiğin ve cevaplandırdığınız soruların yer aldığı bir poster hazırlayınız.

Ortalama Sıcaklık (oC)
O Ş M N M H T A E E K A
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Aylara göre sıcaklık değerlerini gösteren veri tablosu (Her 
grafikte olma zorunluluğu yoktur.)

Aylara göre sıcaklık değerlerini 
gösteren çizgi

Sıcaklık değerini 
gösteren grafik ekseni

Ayları gösteren yatay eksen

ARAŞTIRMA

Karekod 1.4
Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü’nün Genel Ağ 
adresi



97DOĞAL SİSTEMLER

Konuya Başlarken
Aşağıda verilen görselde bir terazi üzerinde yer alan iki farklı balon gösterilmiştir.

Soldaki balonun sağdaki balondan daha ağır olmasının nedenini söyleyiniz.

Görsel 1.41: Barometre

HAVA BASINCI

Başımızı yukarı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz atmosfer yüzlerce 
kilometre boyunca devam eder. Yeryüzündeki tüm canlılar bir anlamda bu büyük 
gaz okyanusunun dibinde yaşar. Bir yüzme havuzuna dalındığında su nasıl bir 
basınç uygularsa yerküreyi çepeçevre saran atmosfer de altında kalan yeryüzüne 
yüksek bir basınç uygular. İşte atmosferin yeryüzüne yer çekiminin etkisiyle uy-
guladığı bu basınca atmosfer basıncı denir.

Basınç barometre ile ölçülür (Görsel 1.41). Basıncın birimi milibardır (mb). 
Basınç dağılışını göstermek için izobar (eş basınç) haritaları hazırlanır. 

Standart atmosfer basıncının değeri, 45o enleminde, deniz seviyesinde (0 metre) 
ve 15 oC sıcaklıkta 1013 milibar olarak kabul edilir. İzobar haritalarında, basıncın çev-
resine göre yüksek olduğu alana yüksek basınç, düşük olduğu alana ise alçak basınç alanı adı verilir. Atmosfer 
basıncının aynı olduğu yerleri birleştiren eğrilere izobar (eş basınç) eğrisi adı verilir. Yüksek ve alçak basınç 
alanlarında izobar eğrileri iç içe kapalı eğriler şeklinde ise basınç değerine göre yüksek basınç merkezi ya da alçak 
basınç merkezi olarak adlandırılır.

Grafik 1.5: Sıcaklık-basınç ilişkisi

Hava Basıncını Etkileyen Faktörler

1. Sıcaklık: Sıcaklık ve basınç arasında ters orantı vardır. Bu durumun nedeni sıcaklığın artmasıyla gazların gen-
leşip hafifleyerek yükselmesidir. Böylece yükselen hava alçak basınç alanı oluşturur. Soğuyan hava ise ağırlaşır ve 
alçalır. Bu durum ise yüksek basınç alanı oluşturur (Grafik 1.5).

BASINÇ VE RÜZGÂRLAR

Basınç

Sıcaklık

C
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Alçak Basınç (AB) alanlarında,
• Dikey yönlü hava hareketi yükselicidir.
• Yatay yönlü hava hareketi çevreden merkeze 

doğrudur.
• Yükselen hava soğuyup yağış bırakabilir. 

Yüksek Basınç (YB) alanlarında,
• Dikey yönlü hava hareketi alçalıcıdır.
• Yatay yönlü hava hareketi merkezden çevreye 

doğrudur. 
• Alçalan hava ısındığı için yağış bırakamaz.

Basınç Merkezlerinin Özellikleri

Bİlgi Kutusu

2. Yükseklik: Atmosferi oluşturan gazlar yeryüzüne yakın yerlerde daha yoğundur. Yükseklere çıkıldıkça atmos-
feri oluşturan gaz molekülleri seyrekleşir. Buna bağlı olarak basınç azalır (Grafik 1.6).

3. Yer çekimi: Cisimler arasında karşı-
lıklı etkileşim olan yer çekimi, atmosferi 
yerinde tutan kuvvettir. Yer çekimi at-
mosferdeki gaz moleküllerine çekici bir 
baskı uygulayarak uzayda yayılmalarına 
engel olur. Yer çekimi Dünya’nın şekline 
bağlı olarak Ekvator’dan kutuplara doğ-
ru gidildikçe artar. Bu durum basıncın da 
artmasına neden olur (Grafik 1.7).

YB AB

Grafik 1.7: Yer çekimi-basınç ilişkisi

Basınç

Yer çekimiGrafik 1.6: Yükselti arttıkça basınç azalır.
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İzobar haritalarında görülen basınç farklılıklarının 
temel nedeni yeryüzünün eşit ısınmamasıdır. Yeryüzün-
deki iki nokta arasındaki yatay basınç farkına basınç 
gradyanı ya da barometrik eğim denir.

coğrafi UYGULAMA

Aşağıdaki görsellerde bazı basınç merkezleri ve bu merkezlerde etkili olan rüzgârlar gösterilmiştir. 

Görselleri inceleyerek basınç merkezleri ile ilgili soruları cevaplayınız.
1. Hangi merkezler yüksek basınca sahiptir?
2. Basınç merkezleri hangi yarım kürede yer almaktadır? 
3. Basınç merkezlerinin hangi sürekli basınç kuşağı üzerinde bulunduğunu 

yandaki şekil üzerinde gösteriniz.

I II III IV

90o

90o

60o

30o

30o

60o

0o

Bİlgi Kutusu

Şekil 1.40: Sürekli basınç merkezleri

4. Dinamik Etkenler

Dünya’nın şekli ve günlük hareketi sonucunda sürekli basınç kuşakları oluşmuştur (Şekil 1.40).

Sıcaklığın yıl boyunca yüksek olduğu Ekva-
tor’da sürekli alçak basınç koşulları etkilidir.

Ekvator’dan yükselen hava, kutuplara doğ-
ru gitmeye çalışır. Ancak 30° enlemlerinde 
sıkışarak alçalır ve dinamik yüksek basınç 
kuşaklarını oluşturur. 

30° ve 90° enlemlerinden doğan rüzgârların 
çarpışarak yükseldiği 60° enlemlerinde di-
namik alçak basınç kuşakları oluşur.

Kutuplarda sıcaklığın yıl boyunca düşük, yer 
çekiminin ise fazla olması nedeniyle sürekli 
yüksek basınç koşulları etkilidir.

Dinamik Alçak Basınç

Dinamik Yüksek Basınç

Termik Alçak Basınç

Dinamik Yüksek Basınç

Dinamik Alçak Basınç

Termik Yüksek Basınç
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1. Harita

2. Harita

coğrafi UYGULAMA

Aşağıdaki izobar haritalarında farklı dönemlere ait basınç değerleri gösterilmiştir

Haritaları inceleyiniz ve aşağıdaki soruları yanıtlayınız
1. İzobar haritaları hangi aylara ait olabilir?
2. Haritalarda en yüksek ve en düşük basınç değerleri nerelerde oluşmuştur? 
3. Basıncın dağılışı hangi yarım kürede daha düzenlidir? Nedenlerini açıklayınız.

RÜZGÂRLAR

Rüzgâr, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hareket 
eden havanın yatay yönlü hareketidir. Rüzgârın hızı anemometre ile ölçülür 
(Görsel 1.42). Rüzgârlar geldikleri bölgenin hava durumuna bağlı olarak so-
ğuk, sıcak, nemli ya da kuru olarak eser. Bu nedenle estikleri bölgelerde hava 
durumunu etkilerler. Örneğin Kuzey yarım kürede kuzeyden esen rüzgârlar 
etkili oldukları bölgelerde hava sıcaklığını düşürür. Deniz ve okyanus üze-
rinde geçen rüzgârlar ise nemli hava kütlelerini kara içlerine kadar taşıyarak 
bu alanların yağış almasına neden olur. Rüzgârın hızı ve yönü çeşitli faktör-
lere bağlı olarak gün ya da yıl içerisinde değişebilir. Görsel 1.42: Anemometre
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coğrafi UYGULAMA

Rüzgârlar kimi zaman hafif esinti şeklinde eserken bazen yıkıcı fırtınalara dönüşebilir. Rüzgârların hızlı ya da yavaş 
esmeleri çeşitli faktörlere bağlıdır. Aşağıda rüzgâr hızını etkileyen faktörler hakkında verilen soruları cevaplayınız.

1. Basınç Farkı: İki merkez arasındaki basınç farkının fazla ol-
ması durumunda rüzgâr hızı fazla olur. Buna göre yandaki izobar 
haritasında gösterilen iki rüzgârdan hangisinin hızı daha fazladır?

Daha hızlı olan rüzgâr …………………........................................

3. Dinamik Etkenler: Dünya kendi etrafında döndüğü için sap-
maya uğrayan rüzgârların yolu uzar, hızları azalır. Buna göre 
yandaki izobar haritasında gösterilen iki rüzgârdan hangisinin 
hızı daha fazladır?

Daha hızlı olan rüzgâr …………………........................................

4. Yer Şekilleri: Rüzgârın esiş yönüne dik uzanan dağların bu-
lunması durumunda rüzgâr hızı azalır. Birer oluk olan vadi ve 
boğazlarda ise kanalize olan rüzgârların hızı artar. Buna göre 
yandaki izohips haritasında gösterilen iki rüzgârdan hangisinin 
hızı daha fazladır?

Daha hızlı olan rüzgâr …………………........................................

5. Sürtünme: Yer şekilleri ve arazi şartlarına bağlı olarak sürtün-
meye uğrayan rüzgârların hızı azalır. Buna göre yandaki kesitte 
gösterilen iki rüzgârdan hangisinin hızı daha fazladır?

Daha hızlı olan rüzgâr ………………….........................................

2. Basınç Merkezleri Arasındaki Mesafe: İki basınç merke-
zi arasındaki mesafenin artması durumunda rüzgâr hızı azalır. 
Buna göre yandaki izobar haritasında gösterilen iki rüzgârdan 
hangisinin hızı daha fazladır?

Daha hızlı olan rüzgâr …………………........................................
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Rüzgâr Yönünü Etkileyen Faktörler

Rüzgârın estiği yöne rüzgâr yönü denir. Rüzgâr yönü coğrafi yönlerle ifade edilir ve 
rüzgâr oku (jirüet) adı verilen bir aletle ölçülür. Rüzgârlar her zaman aynı yön-
den esmez. Bir istasyonda öteki yönlere göre daha düzenli ve sık esen rüzgârlara 
egemen (hakim) rüzgâr denir. Belirli bir yer ya da bölgedeki rüzgâr yön da-
ğılışının bilinmesi oldukça önemlidir. Örneğin sanayi bölgelerinin, yerleşim 
alanlarının, termik santrallerin ve hava alanlarının yer seçiminde rüzgâr yön 
bilgilerinin mutlaka dikkate alınması gerekir. Rüzgârların hangi yönde ve 
sıklıkta estiği rüzgâr frekans gülü adı verilen şekillerle gösterilir. (Şekil 1.41) 
Rüzgârların hangi yönden eseceği üzerinde etkili olan faktörler şunlardır:
1. Basınç Merkezlerinin Konumu: Hava hareketi yüksek basınç (YB) alanın-
dan alçak basınç (AB) alanlarına doğru olduğu için basınç merkezlerinin konumu, 
rüzgârların hangi yönden eseceğini belirleyen faktörlerden biridir. Bu nedenle izobar 
haritasında (Harita 1.14) gösterilen I numaralı rüzgâr güneye doğru eserken II numaralı rüzgâr güneydoğu yönünde 
esmektedir.
2. Dinamik Etkenler: Dünya’nın ekseni çevresinde hareket etmesi nedeniyle rüzgârlar Kuzey yarım kürede sağa, 
Güney yarım kürede sola doğru sapmaya uğrar. Örneğin aşağıdaki haritada yerleri gösterilen Azor dinamik yüksek 
basıncı ile Basra termik alçak basıncı arasında gelişen rüzgârlar sapmaya uğrayarak hareket eder (Harita 1.15).

3. Yer Şekilleri: Rüzgârlar yer şekillerinin uzanış 
yönünde eserler (Görsel 1.43). Bir bölgedeki hâkim 
rüzgâr yönü, yeryüzü şekilleri hakkında yorum yapıl-
masını kolaylaştırır. Genel olarak rüzgârın az geldiği 
yönde doğal bir engel olduğu düşünülür.

Şekil 1.41: Rüzgâr 
frekans gülü

Harita 1.14: Basınç merkezlerinin 
konumu rüzgarın yönünü belirler.
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Rüzgârlar Neden Yön Değiştiriyor?
Dünya üzerinde uzun mesafeler alan rüzgârlar bir süre sonra yön değiştirmektedir. Bunun nedeni Dün-

ya’nın kendi etrafında dönmesidir. 19. yüzyılda yaşamış Fransız matematikçi Coriolis’in (Koriyolis) adıyla 
anılan bu sapma etkisi Dünya’nın dönüş yönünden dolayı Kuzey yarım kürede sağa, Güney yarım kürede 
sola doğrudur.

Bİlgi Kutusu

Harita 1.15: Sapmaya uğrayan rüzgârların yolu uzar, hızı azalır.
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coğrafi UYGULAMA

Aşağıdaki tabloda bir merkeze ait yönlere göre rüzgâr frekans değerleri verilmiştir. Güneyden esen rüzgâr taranarak 
gösterilmiştir. 

Tabloyu inceleyerek,
1. Rüzgâr frekans gülünü tarayarak tamamlayınız.
2. En az ve en fazla rüzgâr esen yönleri belirtiniz.
3. Bölgenin yer şekillerinin hangi yönde uzandığını belirtiniz.

Rüzgâr Yönü Esme Sayısı (Frekans)
Kuzey 100

Kuzeydoğu 30
Doğu 10

Güneydoğu 30
Güney 90

Güneybatı 20
Batı 10

Kuzeybatı 20
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RÜZGÂR ÇEŞİTLERİ

Yeryüzünde değişen sıcaklık koşullarına bağlı olarak basınç merkezleri ve bu basınç merkezleri arasında etkili 
olan rüzgâr sistemleri de değişir. Rüzgârlar oluşumlarına göre sürekli, mevsimlik ve yerel rüzgârlar olarak sınıf-
landırılır.

A) Sürekli Rüzgârlar

Yeryüzünde sürekli basınç merkezleri arasında oluşan hava hareketlerine bağlı olarak yıl boyunca sürekli esen 
rüzgârlar meydana gelir (Şekil 1.42). Bu rüzgârların etkili oldukları alanlar oldukça geniştir. Sürekli rüzgârlar; 
Alize, batı ve kutup rüzgârları olarak üçe ayrılır.

Şekil 1.42: Sürekli rüzgârlar

Alize Rüzgârları: 30° enlemleri çevresindeki dinamik yüksek ba-
sınç alanlarından Ekvator çevresindeki termik alçak basınç 
alanlarına doğru esen rüzgârlardır. Sıcak kuşak karaları-
nın doğu kıyılarına bol yağış bırakırlar. Bu rüzgârlara 
ticaret rüzgârları da denir.
Batı Rüzgârları: 30° enlemlerinden dinamik yük-
sek basınç kuşaklarından 60° enlemlerindeki dina-
mik alçak basınç alanlarına doğru esen rüzgârlardır. 
Okyanus üzerinden geçerek orta kuşak karalarının 
batı kıyılarına bol yağış bırakırlar. Batı rüzgârları 
Türkiye üzerinde de etkilidir.
Kutup Rüzgârları: Kutuplardaki termik yüksek 
basınç alanlarından 60° enlemlerindeki dinamik alçak 
basınç alanlarına doğru esen rüzgârlardır. Soğuk ve kuru 
estiklerinden dolayı genellikle yağış getirmezler.
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18. yüzyılda Atlas Okyanusu’nun kuzeyin-
de sıkı bir sömürge ağı ortaya çıkmıştı. Bu ağ 
sürekli rüzgârlara bağlı olarak şekillenmişti. O 
dönemdeki küresel ticari faaliyetler yelkenli ge-
milerle yapıldığından rüzgârların önemi büyük-
tü. Batı Avrupa’dan Amerika’ya gitmek için kul-
lanılan alize rüzgârları “ticaret rüzgârları” olarak 
tanınmaya başladı. Amerika’dan Avrupa’ya 

gitmek içinse batıdan doğuya doğru esen “batı 
rüzgârları” kullanılıyordu. Rüzgârların kullanıl-
dığı bu taşıma sistemiyle Amerika ve Avrupa 
arasında bol miktarda insan ve ürün taşınmıştır. 
Ancak buharlı gemilerin icadından sonra rüz-
gârlara olan bağımlılığın azalması bu sistemi 
bitirmiştir.

Bu kitap için hazırlanmıştır.

RÜZGÂRLAR VE TİCARET
OKUMA PARÇASI

B) Mevsimlik Rüzgârlar (Musonlar)

Yaz ve kış mevsimleri arasında oluşan sıcaklık ve basınç farklarına bağlı olarak mevsimlik rüzgârlar oluşur. 
Bu rüzgârlar kışın karalardan denizlere soğuk ve kuru, yazın ise denizlerden karalara doğru nemli ve sıcak olarak 
eserler. Bu rüzgârlara genel olarak muson rüzgârları adı verilir. Muson rüzgârlarının doğmasında Dünya’nın yıllık 
hareketi ile kara ve denizlerin farklı ısınma özelliklerine sahip olması etkilidir. Muson rüzgârları yıl içerisinde biri 
yağışlı, diğeri yağışsız veya az yağışlı iki mevsim oluşmasına neden olurlar. Muson rüzgârları en belirgin olarak 
Hindistan yarım adası ve Güneydoğu Asya’da görülür.

Yaz Musonları
Yaz aylarında çevresindeki 

okyanuslardan daha çok ve çabuk 
ısınan Asya kıtası üzerinde termik 
alçak basınç alanı oluşur. Okyanus-
lar üzerinde oluşan yüksek basınç 
alanından karaya doğru nemli yaz 
musonları eser (Harita 1.16). Yaz 
musonları Güneydoğu Asya kıyıla-
rına bol yağış bırakır. 

Kış Musonları
Kış aylarında Asya kıtası üze-

rinde termik yüksek basınç alanı 
oluşur. Bu nedenle karadan okya-
nuslara doğru kuru olan kış muson-
ları eser. Karasallığın etkisiyle hızlı 

Harita 1.16: Yaz musonları
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şekilde soğuyan Asya kıtası üzerinde termik yüksek basınç alanı oluşur. Bu nedenle karadan okyanuslara doğru 
kuru olan kış musonları eser (Harita 1.17). Bu rüzgârlar karadan estiği için nem getirmez ve yağış bırakmaz. 

C) Yerel Rüzgârlar

Etki alanları dar, esme süreleri kısa olan çeşitli yerel rüzgâr türleri bulunmaktadır.
1. Meltem Rüzgârları

Isınma özellikleri farklı olan yüzeyler arasındaki günlük sıcaklık ve basınç farklarına bağlı olarak ortaya çıkan 
günlük devirli yerel rüzgârlardır.

Deniz Meltemi 
Gündüz karalar denizlere göre daha çabuk ve daha fazla ısınarak termik alçak basınç alanlarına dönüşürken 

serin denizler termik yüksek basınç alanları durumundadır. Bu nedenle denizden karaya doğru esen deniz mel-
temleri ortaya çıkar (Şekil 1.43).

Kara Meltemi
Gece karalar denizlere göre daha fazla soğuyarak termik yüksek basınç alanlarına dönüşür. Denizler ise ılık 

kaldığı için termik alçak basınç alanı durumundadır. Bu nedenle karadan denize doğru esen kara meltemleri ortaya 
çıkar (Şekil 1.44).

Şekil 1.43: Deniz meltemi Şekil 1.44: Kara meltemi

Harita 1.17: Kış musonları 0 400 800 km
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2. Fön Rüzgârları
Yüksek dağ yamaçlarında alçalmaya bağlı olarak oluşan ve çevresine göre belirgin şekilde sıcak ve kuru  

olan rüzgârlara genel olarak fön adı verilir (Şekil 1.47). Bu adı Alpler’in kuzey eteklerinde oluşan sıcak ve kuru 
rüzgârlara verilen isimden almıştır. Fön rüzgârları etkileri ile dikkat çeker. Fön rüzgârları, kış ve ilkbahar ayla-
rında ulaştıkları yerde hava sıcaklığını 1-2 saat içerisinde yaklaşık 10-15 oC kadar artırarak kar örtüsünü kısa bir 
sürede eritebilir. Bunun sonucunda çığ, sel ve taşkınlara neden olabilir. Daha sıcak aylarda ise çayırlık ve orman 
yangınlarına sebep olabilir. Ülkemizde de fön rüzgârlarının etkilerine rastlamak mümkündür. Kuzey Anadolu 
Dağları’nda yükselen rüzgârlar dağın güneyine sıcak ve kuru olarak geçerler. Bununla birlikte Anadolu’nun gü-
ney kıyılarında da kuzey kadar belirgin olmasa da fön rüzgârları eser. Fön rüzgârlarına Anadolu’da bakır sattıran 
rüzgâr da denir. Dünyanın geri kalan yerlerinde ise fön rüzgârlarına farklı adlar verilmiştir. Bunlardan bazıları And 
Dağlarının batı surtlarında pülç rüzgârı, Endonezya’da koenbank, Arjantin’de Ant Dağlarının doğu sırtlarında 
zonda, ABD’de Kayalık Dağlarının doğusunda ise şinuk olarak adlandırılır.

Vadi Meltemi
Gündüz nem miktarı az olan yüksek yerler, alçak yerlere göre daha çabuk ısınır ve termik alçak basınç alan-

larına dönüşür. Alçak yerler, daha serin olduğundan termik yüksek basınç durumundadır. Bu nedenle vadiden 
yamaçlara doğru esen vadi meltemleri ortaya çıkar (Şekil 1.45).

Dağ Meltemi 
Gece yüksek yerler daha fazla soğuyarak termik yüksek basınç alanlarına dönüşür. Alçak yerler ise ılık kaldı-

ğı için termik alçak basınç alanı durumundadır. Bu nedenle dağlardan vadilere doğru esen dağ meltemleri ortaya 
çıkar (Şekil 1.46).

Şekil 1.45: Vadi meltemi Şekil 1.46: Dağ meltemi

Şekil 1.47: Fön rüzgârının oluşumu

Nemli hava soğuma oranı 
(5 oC/1000 m)

0 oC

0 m 15 oC

20 oC

20
00

 m

30
00

 m

Yükselen nemli hava

Deniz Kara

1000 m

Sıcak ve kuru hava

Alçalma Kuru hava ısınma 
oranı

(10 oC/1000 m)



107DOĞAL SİSTEMLER

3. Akdeniz Çevresinde Etkili Olan Yerel Rüzgârlar
Türkiye’nin de yer aldığı Akdeniz çevresinde çeşitli yerel rüzgârlar etkili olur (Harita 1.18). Mutlak konumu 

nedeniyle Akdeniz’in kuzeyinden esen rüzgârlar sıcaklığı azaltırken güneyden esenler sıcaklığı yükseltir.

4. Tropikal Rüzgârlar
Ekvator’a yakın alanlarda, daha çok deniz üzerinde oluşan ve saatte 160 km’den daha hızlı esen rüzgârlardır. 

Beraberinde çok şiddetli yağışlar getirir. Estikleri yerlerde can ve mal kaybına neden olabilir. Çapı daha çok 
300-800 km olan girdaplar şeklindedir. Bu rüzgârlar estikleri yere göre farklı isimler alır. Hint Okyanusu’nda 
cyclone (siklon), Büyük Okyanus’ta typhoon (tayfun), Meksika Körfezi’nde hurricane (harikeyn), Avustralya’da 
willy-willy (vily-vily) adı verilir (Harita 1.19).

Harita 1.19: Tropikal rüzgârların etkili olduğu alanların dağılışı

Harita 1.18: Akdeniz Havzası’nda esen yerel rüzgârlar

Sirokko: Batı Sahra’dan Batı 
Akdeniz’e doğru esen sıcak ye-
rel rüzgârdır. Taşıdığı çöl tozları 
nedeniyle Güney Avrupa’da kır-
mızı ve sarı renkli yağışlar gö-
rülmesine neden olur.

Krivetz: Doğu Avru-
pa’daki dağlık alanlar-
dan doğup Tuna Vadisi 
boyunca hareket eden 
ve Karadeniz’e doğru 
esen soğuk yerel rüz-
gârdır.

Mistral: Fransa’nın güne-
yindeki dağlık alanlardan 
Rhone (Ron) Vadisi boyun-
ca Batı Akdeniz’e doğru 
esen soğuk yerel rüzgârdır.

Bora: Hırvatistan’daki Dinar 
Alpleri’nden Adriyatik Deni-
zi’ne doğru esen soğuk yerel 
rüzgârdır.

Etezyen: Balkan Dağları’n-
dan Ege Denizi’ne doğru esen 
soğuk yerel rüzgârdır. 
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Su; katı, sıvı ve gaz olmak üzere doğada üç hâlde bulunur. Donarak katı hâle gelen su buharlaşarak gaz hâlini 
alır. Atmosferik su buharı, küresel su döngüsündeki toplam su miktarının yaklaşık 1/10.000’ini oluşturur (Şekil 
1.48). Nem, atmosferdeki su buharı miktarıdır ve higrometre ile ölçülür. Atmosferdeki nemin kaynağı okyanus, 
deniz, göl, akarsu ve bitkilerdir. Ancak atmosferdeki nem oranı her yerde aynı değildir. Okyanus ve deniz kıyıları 
nem bakımından zengin iken çöller, karaların iç kesimleri ve yüksek bölgeler nemin az olduğu alanlardır. 

NEMLİLİK VE YAĞIŞ

Konuya Başlarken
1. Hava kütlesindeki nem miktarını etkileyen faktörler nelerdir?
2. Havanın nemli ya da kuru olması yaşamı nasıl etkiler?  

Ç

Şekil 1.48: Su döngüsü

Yoğuşma
(Bulut)

Yoğuşma
(Bulut)Yağış 

Buharlaşma

Terleme

Yer altı suyu

Yağış 

Nem, çeşitli şekillerde ölçülebilir. Ancak bağıl nem en yaygın olanıdır. 
Mutlak Nem: 1 m3 hava içinde bulunan su buharının gram 

olarak değerine mutlak nem denir. Mutlak nem g/m3 olarak ifa-
de edilir. Sıcaklığın artması mutlak nemi artırabilir. Ancak mut-
lak nemin artması havanın bulunduğu ortama göre değişir. Yani 
bir hava kütlesi, nem kaynaklarına yakınsa sıcaklığın artmasıyla 
mutlak nem miktarı da artar. Ancak nem kaynaklarından uzak 
ise aynı hava kütlesinin mutlak nem miktarı düşük kalır. Örne-
ğin Ekvatoral bölgedeki bir hava kütlesinin mutlak nem miktarı 
fazladır. Fakat çöl bölgesindeki bir hava kütlesinin mutlak nem 
miktarı düşük olacaktır.
Maksimum Nem: Hava kütlesinin sıcaklığına bağlı olarak ala-
bileceği en fazla nem miktarına maksimum nem denir. Maksi-
mum nem hava kütlesinin sıcaklığı ile doğru orantılıdır (Grafik 
1.8). Hava kütlesinin sıcaklığı arttıkça nem içerebilme kapasitesi 
de artar. Örneğin 10° C sıcaklıktaki 1 m3 hava kütlesi, yaklaşık 
olarak maksimum 8 gram su buharı içerebilir. Hava sıcaklığının 
20° C’ye çıkması ile içerebileceği nem miktarı yaklaşık 15 grama 
kadar yükselir. Grafik 1.8: Sıcaklık ve maksimum nem ilişkisi
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Bağıl nem, havanın doygunluk durumundan ne ka-
dar uzak olduğunu göstermesi bakımından önemli bir 
ölçüttür. Bağıl nem oranı buharlaşmayı da etkilemek-
tedir. Aynı basınç ve sıcaklık koşullarında olmak üze-
re bağıl nem oranı yüksekse su daha yavaş, bağıl nem 

oranı düşük ise su daha hızlı buharlaşır. Bir hava kütlesinin bağıl nemi, su buharı içeriği ya da sıcaklığa bağlı olarak 
değişir. Belirli bir sıcaklıktaki hava kütlesine su buharı eklendiğinde bağıl nem oranı da artar. Eğer hava kütlesi 
içerisindeki su buharı içeriği değişmemek koşuluyla hava kütlesinin sıcaklığı azalırsa bağıl nem oranı artar, sıcaklık 
yükselirse bağıl nem oranı azalır (Şekil 1.49).

Bağıl nem oranı sıcaklık değişimine 
bağlı olarak gün ve yıl içerisinde deği-
şir (Şekil 1.50). Örneğin sabah 04.00’te 
sıcaklık 5 °C’dir ve havanın bağıl nemi 
%100’dür.Yani hava doymuştur ve her-
hangi bir ilave su buharı tutamaz. Saat 
10.00’da sıcaklık 16 °C’ye yükselmiş-
tir. Bağıl nem %52’ye düşmüştür. Ha-
vadaki su buharı aynı kaldığı hâlde saat 
15.00’te hava ısınmış ve sıcaklık 32 °C 
olmuştur. Böylece bağıl nem %28’e 
düşer. Aynı miktarda su buharı havada 
mevcuttur fakat havanın su buharı tut-
ma kapasitesi büyük ölçüde artmıştır. 

Akşam vakti ise hava sıcaklığı düştüğü için bağıl nem tekrar yükselir ve dönüşüm kendi kendine tekrarlanır. 

Bağıl Nem = 
        Su buharı basıncı           

x 100
                      Doymuş su buharı basıncı  

Şekil 1.49: Sıcaklık ile bağıl nem ters orantılıdır.

Bağıl nem %28
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Bağıl (Nispi) Nem: Hava herhangi bir sıcaklık değerinde belirli oranda su buharı içerebilir. Ancak havanın içe-
rebileceği su buharının bir eşik değeri vardır. Hava, doyma düzeyi nemliği adı verilen bu eşik değerinden daha 
fazla nem içeremez. Çünkü doyma düzeyine erişen bir hava kütlesi içerisindeki su buharı yoğuşarak sıvılaşma 
eğilimine girer. Atmosfer içerisindeki diğer gazlar gibi su buharının da toplam atmosferik basınç içerisinde belirli 
ölçüde katkısı vardır. Su buharı moleküllerinin uygulamış olduğu bu basınç su buharı basıncı olarak adlandırılır. 
Bir diğer ifadeyle su buharı basıncı, bir hava kütlesindeki toplam atmosfer basıncının su buharı içeriğine karşılık 
gelen kısmıdır. Buhar basıncı milibar (mb) olarak ifade edilir. Hava doyma düzeyine eriştiği zaman su buharı mo-
lekülleri tarafından uygulanan basınç ise doymuş su buharı basıncı olarak adlandırılır (Grafik 1.9).
Bir hava kütlesindeki su buharı basıncının aynı sıcaklıktaki doymuş su buharı basıncına oranı ise bağıl nem olarak 
ifade edilir. Bağıl nem % ile ifade edilir ve aşağıdaki formülle hesaplanır. 

Şekil 1.50: Bağıl nem oranı gün içerisinde değişebilir.
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Grafik 1.9: Doymuş su buharı basıncı sıcaklığa göre değişir.
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Sıcaklığın artması her zaman bağıl nem oranını düşürmez. Eğer sıcaklık arttıkça hava kütlesinin ihtiyacı 
olan nem karşılanırsa yani mutlak nem miktarı da artarsa bağıl nem oranı yükselebilir. Bağıl nem oranı Ekva-
tor ve çevresinde yüksek iken dönenceler civarında düşüktür.

coğrafi UYGULAMA

Aşağıdaki grafikte bir merkezde bir gün içerisindeki bağıl nem-sıcaklık ilişkisi gösterilmiştir.

Grafikten yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Gün içerisinde hangi saatlerde bağıl nem en az ve en fazladır?
2. Sıcaklık ile bağıl nem arasında nasıl bir ilişki vardır?
3. Grafiğin ait olduğu merkezde gün içerisinde yağış gerçekleşebilir mi? Açıklayınız.
4. 00.00 ile 06.00 saatleri arasında bağıl nem oranının düzenli bir şekilde yükselmesinin nedeni nedir?
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coğrafi UYGULAMA

Aşağıdaki tabloda beş farklı istasyonda 06.03.2017 tarihinde saat 21.00’de ölçülen bağıl nem değerleri verilmiştir. 

Tablodaki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Hava kütlesinin neme doyma açığının en fazla olduğu istasyon hangisidir? 
2. Diğer tüm koşulların aynı olması durumunda hangi istasyondaki sıcaklık değerinin en az olması beklenir?
3. Sıcaklık dışındaki tüm koşulların aynı olması durumunda ertesi gün  saat 05.00’te yapılan gözlemde bağıl nem 

oranında nasıl bir değişim gözlenir? Açıklayınız. 

İstasyon Bağıl Nem (%)
I 30
II 50
III 70
IV 20
V 10
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coğrafi UYGULAMA

Bağıl nemin hissedilen sıcaklığa etkisi
Hissedilen sıcaklık, termometrenin gölgede ölçtüğü hava sıcaklığından farklı olarak insan vücudunun hissettiği sı-

caklıktır. Hissedilen sıcaklık üzerinde; iklimsel çevre, giysilerin rengi, vücut yapısı ve kişisel özelliklerle birlikte hava 
sıcaklığı, rüzgâr ve bağıl nem gibi meteorolojik faktörler de etkilidir. Hissedilen sıcaklık insan sağlığı açısından oldukça 
önemlidir. Hissedilen sıcaklık hesaplamasında yaz aylarında hava sıcaklığı ile birlikte bağıl nem dikkate alınmaktadır. Kış 
aylarında ise daha çok rüzgârın etkisi hissedilen sıcaklık üzerinde belirleyici etkendir. Hissedilen sıcaklık hesaplanırken 
hem termometre ile kurallarına uygun bir şekilde gölgede ölçülen hava sıcaklığı hem de bağıl nem değerinin kullanılması 
gerekmektedir. 

Tablo 1’de hava sıcaklığı ve bağıl nem değerleri gösterilmiştir. Bu tablo üzerinde hava sıcaklığı ve bağıl nem değeri 
çakıştırılarak hissedilen sıcaklık bulunabilir. Örneğin Antalya’da hava sıcaklığı değerinin 33 oC, bağıl nemin ise %60’ı 
gösterdiği bir yaz gününde hissedilen sıcaklık 39 oC civarındadır. Buna karşın aynı hava sıcaklığı değerinin görüldüğü 
Ankara’da bağıl nemin %40 olması durumunda hissedilen sıcaklık 34 oC’dir. 

Hissedilen sıcaklığın fazla olması insan sağlığı için birçok tehlike oluşturmaktadır. Bu tehlikeler Tablo 2’de hissedilen 
sıcaklık değerine göre kategorize edilerek verilmiştir. Örneğin hissedilen sıcaklık değerinin 40 oC (kategori III) olması 
kişiler üzerinde güneş çarpması, sıcak krampları veya sıcaklık yorgunluğuna neden olabilir.

Buna göre yukarıda verilen bilgiler ve tablolardan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Ankara ve Antalya’da aynı hava sıcaklığı değerinin ölçülmesine rağmen bu iki şehirde yaşayan insanlar tarafından 

hissedilen sıcaklık değerinin farklı olmasının nedeni nedir?
2. Hava sıcaklığı değerinin sabit kalıp bağıl nemin artması durumunda hissedilen sıcaklıkta nasıl bir değişim görülür?
3. Hava sıcaklığının 30 oC, bağıl nemin ise %50 olması durumunda hissedilen sıcaklığa bağlı olarak insan sağlığı için 

hangi risk kategorisi oluşabilir?
4. Hava sıcaklığının 35 oC, hissedilen sıcaklığın ise 45 oC olduğu bir yaz gününde bağıl nem yüzde kaçtır?

(Tablo 1’de tespit edilen hissedilen sıcaklıkla-
rın kategorisine göre, fiziksel etkinlik ve şartlardan 
etkilenme süresine bağlı olarak ortaya çıkabilecek 
sağlık problemleri)

Tablo 2: Hissedilen Sıcaklıklarda İnsan Sağlığı 
İçin Oluşabilecek Tehlikeler

Tablo 1: Sıcaklık ve Nem Bileşiminin İnsanlara Hissettirdiği Hava Sıcaklıkları*

Bu değerler hafif rüzgârlı hava ve gölgedeki sıcaklıklara göre hesaplanmıştır. Güneş altında duran insanlar için yukarıdaki değerlere 
10°C daha ilâve etmelisiniz.
* M. Kadıoğlu ve A.B. Kara tarafından 1992 yılında İTÜ Dergisi’ne hazırlanan “Sıcaklık-Nem Bunaltıcılığı ve Halka SINEM Uyarısı” adlı 
makaleden alıntı yapılmıştır.

Gördüğünüz gibi, kategori numarası büyüdüğünde 
tehlike azalmaktadır.

Olası Sağlık Problemleri

Kategori I Sıcak veya güneş çarpması, sıcağa 
bağlı şok

Kategori II
Güneş çarpması, sıcak krampları 
veya sıcak bitkinliği, şiddetli termal 
stres ile birlikte sıcak çarpması

Kategori III
Kuvvetli termal stres ile birlikte 
güneş çarpması, sıcak krampları ve 
sıcak yorgunluğu

Kategori IV
Termal stresten dolayı halsizlik, 
sinirlilik, dolaşım ve solunum 
sistemlerinde birçok rahatsızlık

BAĞIL NEM %
Sıcaklık

oC
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

44 52 55 60 64

43 50 54 58 62 65

42 47 49 54 58 63

41 45 47 49 54 59 63

40 43 45 49 49 54 59 64

39 41 44 46 47 48 54 58 62

38 40 42 43 46 49 52 56 59 62

37 38 40 41 43 46 46 46 54 57 61

36 37 38 39 41 43 43 44 45 54 55 60

35 35 37 37 39 40 42 43 45 48 51 55 59

34 34 35 36 37 38 40 42 42 44 44 45 54 57 59

33 33 34 34 36 36 38 39 41 42 43 45 47 50 55

32 31 32 33 34 35 36 37 38 41 43 45 47 50 53

31 30 31 31 33 33 34 35 36 37 39 41 45 48 51

30 29 30 30 31 31 32 33 34 35 37 37 37 41 47
Kategori IV (27-31) Kategori III (32-40) Kategori II

(41-53)

Nem ile Hissedilen Hava Sıcaklıkları oC

Kategori I (54 ve yukarı)



112 DOĞAL SİSTEMLER

Havadaki nemin yoğuşması, sıcaklık ve oluştuğu yere göre farklı şekillerde meydana gelir. Yoğuşma 0 °C’nin 
üzerinde gerçekleşmişse havadaki su molekülleri çok küçük su damlacıklarına dönüşür. Buna karşın yoğuşma 0 °C’nin 
altında gerçekleşmişse küçük buz kristalleri oluşur. Bununla birlikte yoğuşma, atmosferde ve yerde olmak üzere iki 
şekilde meydana gelir. Bulut ve sisler, atmosferde meydana gelen yoğuşma şekilleridir. Eğer yoğuşma atmosferin yere 
yakın kısmında görülürse sis, daha yükseklerde görülürse bulut oluşur. 

Bulut
Bulutlar, havada kalabilecek kadar küçük ve hafif olan su damlaları veya buz kristallerinden oluşur. Su buharı 

çoğunlukla buharlaşmayla atmosfere karışır. Okyanuslar, göller ve nehirlerde sıvı halde bulunan suyun bir kısmı 
su buharına dönüşür ve havaya karışır. Nemli havanın atmosferde yükselmesi durumunda basıncı azalır, sıcaklığı 
düşer. Hava soğuyunca eskiden olduğu gibi su buharını tutamaz. Bu nedenle su buharı küçük su damlaları veya 
buz kristallerine dönüşür ve bulutlar oluşur. Bulutlar özelliklerine göre farklı şekilde gruplandırılır. Yükseklikleri-
ne göre bulutlar üçe ayrılır (Görsel 1.44).

1. Alçak Bulutlar (Stratüs)
Taban yüksekliği 2.000 metrenin altında olan koyu renkli bulutlardır. Yoğuşmanın hızlı ve kısa sürede olması du-
rumunda küme şekilli ve yoğun yağış bırakan bulutlar oluşur. Ancak yoğuşma yavaş ve uzun sürede olursa tabaka 
şekilli ve uzun süren çisenti şeklinde yağış bırakan bulutlar oluşur.
2. Orta Bulutlar (Kümülüs)
Yükseklikleri 2.000-6.000 metre arasında olan açık renkli bulutlardır. Hava kütlesinde nem oranı yüksek olursa 
yer yer yağış bırakabilir.
3. Yüksek Bulutlar (Sirüsler)
Sirüsler, 6.000 metreden daha yüksekte olan bulutlardır. Bu yükseklikte hava çok soğuk olduğundan tanecikler 
buz kristalleri şeklindedir. Beyaz renkli görünür ancak genellikle yağış bırakmaz.

YOĞUŞMA ÇEŞİTLERİ

Görsel 1.44: Yüksekliklerine göre bulutlar

Sis
Sis, zemine temas eden buluttur. Yerle temas hâlindeki 

hava soğur veya yüzeyden buharlaşma yoluyla nem kaza-
narak doymuş hâle gelebilir. Daha sonra su buharı havada 
asılı hâldeki küçük su damlacıklarını oluşturacak şekilde 
yoğuşma çekirdekleri üzerinde yoğuşur. Böylece sis olarak 
adlandırdığımız yer seviyesinde bir bulut oluşur. Sis görüş 
uzaklığını 1 kilometrenin altına düşüren çok küçük su dam-
lacıklarından oluşur (Görsel 1.45). 

Görsel 1.45: Sis oluşumu

SirrokümülüsSirrostratüs
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Farklı sıcaklıktaki bölgelerin üzerine giden hava kütlesi sis oluşturur. Sıcak ortamdan soğuk ortama geçen hava 
kütleleri, sıcak denizden soğuk kara üzerine gelen hava kütlesi ya da sıcak okyanus akıntısından soğuk okyanus 
akıntısı üzerine geçen hava kütlesi sis oluşturabilir. Dünyada sislerin en yoğun görüldüğü alanlar, sıcak ve soğuk 
okyanus akıntılarının temas yüzeylerinin üzeridir.

Yeryüzüne yakın hava içerisinde asılı duran ve çok küçük sıvı damlacıklarından oluşmuş, fazla yoğun ve kalın 
olmayan yoğunlaşmış kütleye pus denir. Sis kadar olmamakla beraber pus da görüş uzaklığını azaltan bir yoğuşma 
şeklidir.

Bİlgi Kutusu
Yoğun sis oluşumu, görüş uzaklığını azaltarak ulaşımı riskli bir hâle getirebilir. Sis, kara yollarında çok 

sayıda aracın katıldığı zincirleme kazalara neden olmaktadır. Hatta zaman zaman deniz yolu ulaşımında bile 
ciddi tehlikelere neden olabilmektedir. Örneğin Titanik adlı geminin bir buz dağına çarpmasıyla meydana 
gelen meşhur kazaya sis neden olmuştur.

Çiy
Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında havadaki su buha-

rının soğuk zeminler üzerinde su damlaları şeklinde yoğuşma-
sıyla oluşur (Görsel 1.46).

Kırağı
Soğuk cisimler üzerinde su buharının katılaşması sonucu 

meydana gelen, ince, kırılgan, iğne, pul ve tüy şeklinde beyaz 
buz kristallerinin görüldüğü buz örtüsüdür (Görsel 1.47).

Kırç
Havadaki aşırı soğumuş su damlacıklarının nesneler üze-

rinde temas edip donmasıyla oluşan buz katmanıdır. Kırağıdan 
farkı su buharının değil aşırı soğumuş su damlacıklarının don-
masıyla oluşmasıdır  (Görsel 1.48).

Görsel 1.46: Çiy 

Görsel 1.47: Kırağı Görsel 1.48: Kırç

Bİlgi Kutusu

Çiy, kırağı ve kırç yer çekimi etkisi altındaki bir buluttan düşmedikleri için yağış çeşiti değillerdir.
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Atmosferde bulunan su buharı çeşitli sebeplerle yoğuşabilir. Nemli fakat sıcaklıkları farklı iki hava kütlesinin bir-
birine karışması, sıcak bölgelerden soğuk yerlere doğru hava kütlelerinin ilerlemesi, bir hava kütlesinin yere yakın 
alanlardan yukarılara doğru yükselmesi bu sebeplerden bazılarıdır. Böylece havadaki su buharı yoğuşmasının ardından 
yağış olarak yere düşer. Atmosferdeki su buharının sıvı veya katı hâle geçerek yeryüzüne düşmesine yağış adı verilir. 
Başlıca yağış çeşitleri şunlardır:

YAĞIŞ ÇEŞİTLERİ

Görsel 1.49: Yağmur

Görsel 1.50: Kar Görsel 1.51: Dolu

‘Deveci’ ve ‘Santa Maria’yı Dolu Vurdu
Bursa’nın Gürsu ilçesinde cuma günü yaklaşık 10 bin dönümde etkili olan dolu yağışının, “Santa Maria” 

ve “Deveci” cinsi armutlarda hasara yol açtığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Gürsu Ziraat 
Odası Başkanı Kamil DÖNMEZ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “meyve ambarı” olarak bilinen ilçede 
yaklaşık 45 bin dönümlük alanda tarım yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 25 bin dönümde “Santa Maria” ve “Deveci” cinsi armudun üretildiğini belirten Dönmez, “Bu 
armutların ülke üretiminin dörtte biri ilçemizde yapılıyor. Bu da yaklaşık 100 bin ton civarında bir üretim 
anlamına geliyor. Geriye kalan alanda da nektar, şeftali, ayva, elma ve seracılık yapılıyor.” dedi.

Bu yıl olumsuz hava şartlarından dolayı üreticilerin mağdur olduğunu ifade eden DÖNMEZ, 1 Ocak 
gecesinde hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düşmesi nedeniyle oluşan donda Santa Maria ve Deveci 
armutları ile şeftali ve nektarinde yaklaşık yüzde 20-25 bir kayıp meydana geldiğini anlattı. DÖNMEZ, 17 
Mart gecesinde yaşanan sıcaklık düşüşünden de bu ürünlerin olumsuz etkilendiğini vurgulayarak bu iki don 
olayında ürünlerinin yaklaşık yarısında zarar oluştuğunu söyledi.

http://aa.com.tr/tr/yasam/deveci-ve-santa-mariayi-dolu-vurdu-/585015

Haber Köşesi

Yağmur
Bulutun içerisinde yer alan su damlacıklarının ağırlığının artması 

sonucu yer çekimine bağlı olarak yere düşmesiyle oluşur (Görsel 1.49). 
Yağmur damlalarının çapı en az 0,5 mm’dir. Bundan daha küçük olan 
damlalar çisenti olarak adlandırılır.

Kar
Havadaki su buharının 0 °C’den düşük sıcaklıklarda buz kristalleri 

hâlinde yoğunlaşmasıyla oluşan yağış şeklidir (Görsel 1.50). 
Dolu
Çapı genellikle 5-50 mm arasında değişen ve iç içe buz katman-

larından oluşan katı yağışa dolu denir (Görsel 1.51). Dolu yağışları, 
yukarı yönlü dikey hava hareketlerinin hızlı olduğu ve aşırı soğumuş 
su damlalarının bulunduğu, çok büyük ve iyi gelişmiş kümülonimbus 
bulutlarında oluşur.
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Oldukça eski bir soru: 
İnsan havayı kontrol ede-
bilir mi? Geçmişte insan-
lar gürültü patırtı çıkararak 
yıldırımı engellemeye ve 
yağmur yağdırmaya çalış-
mışlar, bunun için de çan 
çalmışlar ya da top ateşle-
mişlerdir. Ancak bunların 
hiçbiri fayda etmemiştir. 
Havanın değiştirilmesi ko-
nusunda bilimsel dönem, 
1940 ve 1950’lerde bulut 
tohumlama deneyleriyle başlamıştır. Bulut to-
humlamada uçaklar bulut içerisine kuru buz ya 
da gümüş iyodür bırakır. Bu tanecikler oldukça 
etkin buz çekirdekleri gibi davranarak yağmur 
ya da kar miktarının artmasını sağlar. Ancak 
bulut tohumlama yöntemi yavaş gelişmiştir. Gü-
nümüzde bilim insanları topografik bulutların 
tohumlanmasının yağışı mevsimsel olarak %10 
kadar artırabileceği konusunda hem fikirdir.

Çiftçiler, doluyu engellemenin bir yolunu 
uzun zamandır aramakta. Çünkü bir dolu fırtı-
nası bir yıllık ürünü birkaç dakika içinde imha 
edebilmektedir. Kümülonimbus bulutunun geli-
şim aşamasında yapılacak olan bulut tohumla-
ması dolu tanelerinin büyümesini engelleyerek 

ürün kaybını azaltabilir. 
Ancak bugüne kadar olan 
sonuçlarda net bir durum 
söz konusu değildir. Dolu 
önleme konusunda araş-
tırmalar devam etmekte-
dir.

Havanın değiştirilmesi 
konusunda bir diğer aktif 
araştırma alanı sis da-
ğıtma çalışmalarıdır. Sis, 
havaalanlarını saatlerce 
kapatabilir. Gecikmelere 

ve maliyetlerin artmasına neden olabilir. Hava-
nın sisten temizlenmesini sağlayacak şekilde 
su damlacıklarını buza dönüştüren maddeler 
kullanmak yoluyla tıpkı bulutlar gibi sisler de 
tohumlanabilir. Günümüzde bu uygulama bütün 
dünyada rutin olarak yapılmaktadır. Bununla 
birlikte bu yöntem özellikle büyük alanlar üze-
rinde fazla uygulanabilir değildir.

Meteoroloji (Atmosferimizi Anlamak )
Steven A. ACKERMAN-John A.KONOX

Çeviri Editörleri: 
Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU 

Dr. Sedef ÇAKIR

HAVAYI KONTROL ETMEK
OKUMA PARÇASI

Bağıl nem (%)

0% 25% 50% 75% 100%

coğrafi UYGULAMA

Aşağıda Dünya yıllık ortalama bağıl nem haritası verilmiştir.

Haritadan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Bağıl nem oranınının yüksek olduğu yerler nerelerdir?
2. Bağıl nem oranının en az olduğu yerler nerelerdir?
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Herhangi bir yatay doğrultuda sıcaklık ve nem içeriği açısından benzer özellikler taşıyan oldukça geniş hava parça-
larına hava kütlesi adı verilir. Hava kütleleri binlerce km2lik alana yayılabilir. Hava kütlelerinin sıcaklık ve nem gibi 
karakteristik özelliklerini, üzerinde oluştukları yüzey belirler. Hava kütleleri sıcak veya soğuk, nemli ya da kuru olabilir. 
Hava kütleleri geliştikleri bölgenin sıcaklık ve nem özelliklerine göre kutupsal, tropikal, arktik, karasal ve denizel olarak 
sınıflandırılır.

Sıcak ve soğuk karakterli iki farklı hava kütlesi arasındaki geçiş bölgesine cephe denir. Cepheler, yüzlerce kilometre 
uzunluğunda olabilir. 

HAVA KÜTLELERİ VE CEPHELER

Oluşumlarına Göre Yağış Tipleri

Yağışların meydana gelmesini sağlayan temel faktör nemli hava kütlelerinin herhangi bir nedenle yükselerek soğu-
ması ve doyma noktasını aşmasıdır. Yağışın miktarı, şiddeti, süresi ve dağılışı soğumanın derecesine, hızına ve havanın 
içerdiği nem miktarına göre değişir. Yağışlar oluşumuna göre üçe ayrılır:

1. Konveksiyonel (Yükselim) Yağışlar
Yeryüzünde ısınan hava hafifleyip yükselir. Yükselmeye bağlı olarak soğur ve yağış oluşturur (Şekil 1.51). 

Genellikle öğle saatlerinden sonra iri taneli sağanak şeklinde görülen yağışlardır. Dünyada Ekvator çevresi ile 
orta kuşak karalarının iç kesimlerinde görülen yağış şeklidir.

2. Orografik (Yamaç) Yağışlar
Yatay yönde hareket eden hava kütleleri yer şekillerine bağlı olarak yükselip soğuyarak yağış bırakabilir (Şekil 

1.52). En kurak bölgelerde bile yüksek dağ ve tepeler çevrelerine oranla daha fazla yağış alır. Orografik yağışlar özel-
likle denizden karaya doğru esen rüzgârların kıyıya paralel olan dağlara çarptığı yerlerde yoğun olarak görülür. Bu tür 
yerlerde eğer dağlar fazla yüksekse hava kütleleri, içerisindeki tüm nemi rüzgâra dönük yamaca bırakarak diğer yamaca 
nerdeyse tamamen kuru olarak geçer. Böylece dağın bir yamacı fazla yağış alırken diğer yamacın kurak olması orografik 
yağışların en belirgin özelliğidir. 

3. Frontal (Cephe) Yağışlar
Farklı hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında oluşan yağış şeklidir (Şekil 1.53). Soğuk ve sıcak hava kütleleri 

karşılaştıklarında sıcak hava soğuk havanın üzerine yükselir. Yükselmeye bağlı ve temas yüzeyindeki soğumaya bağlı 
olarak yağış oluşur. Cephe yağışları orta kuşakta kutuplardan gelen hava kütleleri ile Ekvator yönünden gelen hava 
kütlelerinin karşılaşması sonucunda yaygın olarak görülür.

Şekil 1.51: Konveksiyonel yağış oluşumu Şekil 1.52: Orografik yağış oluşumu

Şekil 1.53: Frontal yağış oluşumu

Sıcak Hava

Sıcak Hava
Sıcak Hava

Soğuk Hava

Soğuk Hava
Soğuk Hava
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Nem ve yağış doğal ve beşerî sistemler üzerinde önemli etkiye sahip olan iklim elemanlarındandır. Yağışın 
miktarı kadar yıl içerisindeki dağılışı da önemlidir. Bir yerdeki yağışın miktarı ve yıl içerisindeki dağılışı o yerin 
yağış grafiğine bakılarak anlaşılabilir. Yağış grafikleri çoğunlukla sütun grafik şeklinde gösterilir. Aşağıda 
verilen Aşkabat’a ait örnek yağış grafiği incelenerek yağış grafiklerinde yer alan her bir eksenin ve unsurun ne 
anlama geldiği görülebilir.

Yukarıda verilen örnek yağış grafiğinden faydalanarak aşağıdaki çalışmaları yapınız.
1. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Genel Ağ adresinden yaşadığınız yerin aylık ortalama yağış miktarı 

verilerini elde ediniz.
2. Yaşadığınız yerin aylık ortalama yağış miktarını gösteren bir yağış grafiği hazırlayınız.
3. Hazırladığınız grafiği yorumlayarak şu soruları cevaplayınız:

• Yıllık toplam yağış miktarı kaç milimetredir?
• Yağışın yıl içerisindeki dağılımı düzenli midir?
• Yağışın en az ve en fazla olduğu mevsimler hangileridir?

4. Çizdiğiniz grafiğin ve cevaplandırdığınız soruların yer aldığı bir poster hazırlayınız.

Aylara göre ortalama yağış miktarını gösteren veri 
tablosu (Her grafikte olma zorunluluğu yoktur.)

Yağış (mm)

İlgili aydaki ortalama yağış 
miktarını gösteren sütun

Yağış miktarını 
gösteren grafik ekseni

Yağışların aylara göre dağılışını gösteren 
grafik ekseni
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Hindistan ve Pakistan’da yağışlar 457 can aldı
Pakistan Acil Durum Yönetimi Merkezi Sözcüsü Ahmad Kamal, şiddetli yağış nedeniyle Chenab Neh-

ri’ndeki taşkın önleme setinin çöktüğünü, bunun sonucunda sel oluştuğunu kaydetti. Yetkililer, Hindistan 
kontrolü altındaki Cammu Keşmir ve Pakistan’da ölü sayısının 457 olduğunu, yüzlerce kişinin de yaralan-
dığını açıkladı. 

Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarının binlerce kişinin evini terk etmesine neden oldu-
ğu belirtildi. Pakistan ve Hindistan’da 3 Eylül’den bu yana etkisini sürdüren yağış nedeniyle binlerce kişi 
tahliye edildi. Pakistan’da 2010’daki sel ve heyelanlarda bin 700 kişi ölmüştü.

http://aa.com.tr/tr/dunya/hindistan-ve-pakistanda-yagislar-457-can-aldi/123360

Haber Köşesi

ARAŞTIRMA

mm



118 DOĞAL SİSTEMLER

C
O
Ğ
RA
Fİ
 U

YG
UL
AM

A

Aş
ağ

ıda
 dü

ny
a y

ıllı
k o

rta
lam

a y
ağ

ış 
da

ğıl
ışı

 ha
rita

sı 
ve

rilm
işt

ir.

20
o

20
o

20
o

20
o

20
o

20
o

60
o

60
o

60
o

60
o

60
o

60
o

60
o

40
o

(m
m

)
5.0

00
+

1.2
00

-5
.00

0
1.0

00
-1

.20
0

50
0-

1.0
00

30
0-

50
0

10
0-

30
0

0-
10

0

40
o

40
o

40
o

40
o

40
o

20
o

20
o

20
o

20
o

40
o

60
o

60
o

20
o

20
o

60
o

60
o

60
o

80
o

10
0o

0o

0o
16

0o

40
o

40
o

40
o

40
o

12
0o

14
0o

3.0
00

 km
0 Ha

rit
ad

an
 fa

yd
ala

na
ra

k a
şa

ğı
da

ki 
so

ru
lar

ı c
ev

ap
lay

ın
ız.

1. 
Ha

ng
i a

lan
lar

 2.
00

0 m
m’

de
n d

ah
a f

az
la 

ya
ğış

 al
ma

kta
dır

?
2. 

10
0 m

m’
nin

 al
tın

da
 ya

ğış
 al

an
 al

an
lar

 ne
re

ler
dir

?
3. 

Dü
ny

a g
en

eli
nd

e y
ağ

ışı
n d

üz
en

siz
 da

ğıl
ma

sın
ın 

ne
de

nle
ri n

ele
rd

ir?
4. 

Ya
ğış

ın 
da

ğıl
ışı

 ile
 en

lem
 ar

as
ınd

a n
as

ıl b
ir i

liş
ki 

va
rd

ır?



119DOĞAL SİSTEMLER

BÜYÜK İKLİM TİPLERİ

Konuya Başlarken
Aşağıda dünya üzerinde görülen farklı iklim tiplerine ait görseller verilmiştir.

Görsellerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Dünya üzerinde farklı iklim tiplerinin etkili olmasının nedenleri nelerdir?
2. Farklı iklim tipleri insan ve diğer canlıların yaşamını nasıl etkiler?
3. Görsellerde öne çıkan iklim özellikleri nelerdir?
4. Dünya’nın tamamında aynı iklim özellikleri görülseydi bu durum doğal ve beşerî sistemleri nasıl etkilerdi?

Genel atmosfer koşullarına ve yerel özelliklere bağlı olarak yeryüzünde birçok farklı iklim tipi ortaya çıkmıştır. An-
cak benzer özelliklere sahip olan iklim tipleri bir araya getirilerek büyük iklim kuşakları oluşturulmuştur (Harita 1.20). 
İklim tipleri sınıflandırılırken özellikle ana iklim elemanı olan sıcaklık ve yağış özellikleri dikkate alınmıştır. Sıcaklık 
özelliklerine göre iklimler; sıcak, ılıman ve soğuk iklimler olarak ayrılır.

Harita 1.20: Büyük iklim tiplerinin dağılışı

D

Karekod 1.5
Büyük iklim tipleri

Tundra
Kutup

SOĞUK İKLİMLER

Ilıman Karasal
Sert Karasal

Akdeniz
Ilıman Okyanusal

ILIMAN İKLİMLER

Ekvatoral
Savan
Muson
Çöl

SICAK İKLİMLER



Genel olarak 0° ile 10° enlemleri arasında görülür. Güney Amerika’da Amazon Havzası, Afrika’da Kongo Havzası 
ve Endonezya Adaları’nda etkilidir (Harita 1.21). Sıcaklık yıl boyunca yüksek, sıcaklık farkları azdır. Yıllık sıcaklık 
ortalaması 25 oC’nin üzerindedir.Yıl boyunca termik alçak basınç etkisi altında kalan bu bölgelerde yağış miktarı fazla, 
yağış rejimi düzenlidir (Grafik 1.10). Yıllık ortalama yağış 1000-3000 mm arasında değişir. Hâkim yağış oluşum şekli 
konveksiyoneldir. Bu iklim tipinde hava yıl boyu sıcak, nemli ve yağışlı olduğu için tropikal yağmur ormanları yaygın-
dır. Tüm yıl yeşil kalan bu ormanlar uzun boylu ve geniş yapraklı türlerden oluşur (Görsel 1.52). 

Görsel 1.52: Tropikal yağmur ormanları
(Kalimantan-Malezya)

Harita: 1.21: Ekvatoral iklimin dağılışı

EKVATORAL İKLİM
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Grafik 1.10: Iquitos’un (Peru) sıcaklık ve yağış grafiği
Kaynak: Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)
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10° ile 20° enlemleri arasında ekvatoral iklim bölgesinin dönencelere yakın kısımlarında görülür. Brezilya, Vene-
zuela, Bolivya, Çad, Nijerya ve Avustralya gibi ülkelerde etkilidir (Harita 1.22). Sıcaklık yıl boyunca yüksek, sıcaklık 
farkları azdır. Yıllık ortalama sıcaklık 25 °C civarındadır. Yıl içerisinde kurak ve yağışlı dönemler belirgin olarak ayırt 
edilir. Yılın yarıya yakın bir dönemi kurak geçerken diğer yarısı yağışlıdır (Grafik 1.11). Yıllık ortalama yağış miktarı 
1000-2000 mm arasındadır. Bitki örtüsü savan adı verilen uzun boylu ot topluluklarıdır. Savanlar arasında kuraklığa 
dayanıklı bazı ağaç türleri serpilmiş olarak yer alır (Görsel 1.53).

Görsel 1.53: Savan bitki örtüsü
(Tsavo Doğa Parkı-Kenya)

Harita: 1.22: Savan ikliminin dağılışı

SAVAN İKLİMİ
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Grafik 1.11: Kano’nun (Kenya) sıcaklık ve yağış grafiği
Kaynak: Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)
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Görsel 1.54: Muson ormanları 
(Ranthambhore Doğa Parkı-Hindistan)

Harita 1.23: Muson ikliminin dağılışı
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Grafik 1.12: Hong Kong’un (Çin) sıcaklık ve yağış grafiği
Kaynak: Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)
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MUSON İKLİMİ

Güneydoğu Asya kıyısında yer alan Hindistan, Bangladeş, Vietnam, Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde 
görülür (Harita 1.23). Oluşumunda kara ve denizler arasında görülen yıllık sıcaklık ve basınç farklarının neden oldu-
ğu yarı sürekli muson rüzgârları etkilidir. Yıllık ortalama sıcaklık 15-20 oC arasındadır. Yağış rejimi düzenli değildir. 
Muson rüzgârlarının yıl içerisinde yön değiştirmesine bağlı olarak kurak ve yağışlı olmak üzere iki dönem ortaya çıkar. 
Yaz musonları denizden karaya doğru estiği için yaz ayları yağışlı geçer. Yıllık ortalama yağış miktarı 1500-2000 mm 
arasında olmakla birlikte çoğu yerde 3000 mm’nin üzerinde yağış görmek mümkündür (Grafik 1.12).Özellikle dağların 
denize dönük yamaçlarında yağış miktarı artar. Doğal bitki örtüsü geniş yapraklı muson ormanlarıdır. Teak ve bambu 
gibi türlerin yaygın olduğu muson ormanlarındaki ağaçlar, kış kuraklığı nedeniyle yapraklarını döker (Görsel 1.54).

Hong Kong

Konum
22° 29’ K
114° 16’ D
Yükselti
5 m



Harita: 1.24: Çöl ikliminin dağılışı

ÇÖL İKLİMİ

Dönenceler çevresindeki karalar üzerinde ve orta kuşakta etrafı dağlarla çevrili, denizden uzak iç kesimlerde görü-
lür. Kuzey Amerika’da Nevada, Güney Amerika’da Atacama (Atakama), Afrika’nın güneyinde Namibya ve Kalahari, 
Kuzey Afrika’da Sahra, Orta Asya’da Taklamakan, Gobi ve Avustralya’da Viktorya yeryüzündeki başlıca çöllerdir 
(Harita 1.24). Nem az olduğu için günlük sıcaklık farkları fazladır. Yağış miktarı 200 mm’nin altındadır (Grafik 1.13). 
Bitki örtüsü küçük çalılar, kurakçıl otlar ve hurma ağaçlarıdır. Kaktüsler sadece Kuzey ve Güney Amerika’daki çöllerde 
görülür (Görsel 1.55).

Görsel 1.55: Çöl bitkileri
(Tatacoa Çölü-Kolombiya)
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Grafik 1.13: Barbera’nın (Somali) sıcaklık ve yağış grafiği
Kaynak: Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)
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Görsel 1.56: Maki bitki örtüsü
(Aydın)

Harita 1.25: Akdeniz ikliminin dağılışı

AKDENİZ İKLİMİ

Genel olarak Akdeniz kıyılarında görülmekle birlikte ABD’de Kaliforniya Eyaleti, Güney Amerika’da Orta Şili, 
Güney Afrika’da Cap (Kap) Bölgesi ve Güneybatı Avustralya Akdeniz iklimi görülen diğer alanlardır (Harita 1.25). 
Yıllık sıcaklık ortalaması 13-20 oC arasındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı 500-1000 mm arasındadır (Grafik 1.14). 
Yağış rejimi düzenli değildir. Yaz ayları kurak, kış ayları yağışlıdır. Doğal bitki örtüsü kızılçam ağaçlarından oluşan 
ormanlardır. Bununla birlikte kış ılıklığına ihtiyaç duyan ancak yaz sıcaklığı ve kuraklığına karşı dayanıklı olan maki 
çalıları yaygın olarak görülür (Görsel 1.56).
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Grafik 1.14: San Fransisko’nun (ABD) sıcaklık ve yağış grafiği
Kaynak: Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)
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Harita 1.26: Ilıman okyanus ikliminin dağılışı

ILIMAN OKYANUSAL İKLİM

Genellikle ılıman kuşak karalarının batı kıyılarında görülür. Batı Avrupa, Batı Kanada, Yeni Zelanda ve Avustral-
ya’nın güneydoğu kıyıları belirgin olarak görüldüğü yerlerdir (Harita 1.26). Yazları serin, kışları ılık geçer. Sıcaklık 
0 °C’nin altına pek inmez. Yağış rejimi düzenlidir. Yıl boyunca batı rüzgârlarının ve cephe sistemlerinin etkisiyle bol 
yağış alır (Grafik 1.15). Doğal bitki örtüsü hem geniş hem de iğne yapraklı ağaç türlerinden oluşan karışık yapraklı 
ormanlardır (Görsel 1.57).

Görsel 1.57: Karışık yapraklı ormanlar
(Vermont-ABD)
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Grafik 1.15: Londra’nın (İngiltere) sıcaklık ve yağış grafiği
Kaynak: Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)
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Görsel 1.58: Bozkır bitki örtüsü
(Ukok Platosu-Sibirya)

Harita 1.27: Ilıman karasal ikliminin dağılışı

ILIMAN KARASAL İKLİM 

Hem ılıman hem de sıcak kuşakta karaların iç kesimlerinde görülür. İç Anadolu, Kuzey Amerika ve Orta Asya’nın 
iç kesimlerinde yaygındır (Harita 1.27). Yaz ayları sıcak ve kurak geçer. Kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır. Yağış miktarı 
az, rejimi düzensizdir. En fazla yağış ilkbahar aylarında düşer. Yıllık ortalama yağış miktarı 300-500 mm arasındadır 
(Grafik 1.16). Doğal bitki örtüsü ilkbahar yağışlarıyla yeşerip erken gelen yaz kuraklığı nedeniyle kuruyan bozkırlardır 
(Görsel 1.58).
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Grafik 1.16: Bişkek’in (Kırgızistan) sıcaklık ve yağış grafiği
Kaynak: Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)
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Görsel 1.59: Tayga ormanları
(Sibirya)

Harita 1.28: Sert Karasal ikliminin dağılışı

SERT KARASAL İKLİM

Kuzey yarım kürede, karaların iç kesimlerinde etkilidir. Kanada, Sibirya ve Doğu Avrupa’da belirgin olarak görü-
lür (Harita 1.28). Yazlar serin geçerken kış sıcaklığı düşüktür. Yıllık sıcaklık farkları fazladır. Yağış miktarı az, rejimi 
düzensizdir. Kışlar çoğunlukla soğuk ve kurak geçer. En fazla yağış konveksiyonel yollarla yaz aylarında düşer (Grafik 
1.17). Doğal bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlardır (Görsel 1.59).
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Grafik 1.17: Vladivostok’un (Rusya) sıcaklık ve yağış grafiği
Kaynak: Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)
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TUNDRA İKLİMİ

Kutup altı bölgelerde etkili olur. Alaska, Kanada, İskandinav ülkeleri ve Sibirya’nın kuzey kesimlerinde görülür 
(Harita 1.29). En yüksek sıcaklık 10 °C’yi geçmez. Yıllık sıcaklık ortalaması 0 °C’nin altındadır. Yıllık ortalama 
yağış miktarı oldukça düşük olmakla birlikte yaz aylarında artar (Grafik 1.18). Yağış azlığı ve sıcaklığın düşük 
olması ağaç yetişmesini engellemiştir. Doğal bitki örtüsü; yosun, liken ve çiçekli bitkilerden oluşan, tundra adı 
verilen ot topluluklarıdır (Görsel 1.60). 

Görsel 1.60: Tundra bitki örtüsü
(Belaya Nehri-Rusya)

Harita: 1.29: Tundra ikliminin dağılışı
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Grafik 1.18: Isachsen’in (Kanada) sıcaklık ve yağış grafiği
Kaynak: Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)
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KUTUP İKLİMİ

Kuzey yarım kürede Grönland (Grönland) adasının iç kesimlerinde, Güney yarım kürede ise Antarktika kı-
tasının tamamında etkili olur (Harita 1.30). Sıcaklık yıl boyunca 0 °C’nin üzerine çıkmaz. Havanın yıl boyunca 
soğuk olması ve buharlaşmanın az olması yağış miktarını azaltmıştır (Grafik 1.19). Sıcaklık ve yağış özellikleri 
nedeniyle yüzeyin buzul örtüsüyle kaplanmış olması bitki örtüsünün gelişmesini engellemiştir (Görsel 1.61).

Görsel 1.61: Kutup bölgelerinde bitki 
örtüsü bulunmaz (Antarktika).

Grafik 1.19: Antarktika’da yer alan Platea İstasyonu’nun sıcaklık ve yağış grafiği 
Kaynak: Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)
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Harita 1.30: Kutup ikliminin dağılışı
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Bu soruyu yanıtlamak için iklim bilimciler, 
Dünya’da geçmişten gelen büyüleyici çeşitlilik-
teki ipuçlarını incelerler. Geçmiş iklimlerin daha 
iyi anlaşılması bilim insanlarının gelecek iklim-
leri daha iyi öngörmesini ve iklim üzerindeki in-
san etkisini değerlendirmesini sağlar. 

Geçmiş iklimler birbirinden farklı iki ana ka-
tegoriye ayrılabilir. Tarihsel iklim, insanların ik-
lim koşullarının kaydını çeşitli şekilde tutmuş 
olduğu son birkaç bin yıllık iklimi ifade eder. 
Aletsel kayıt, 1.600 yıllarında başlayan iklim 
parametrelerini ölçmek için kullanılmakta olan 
bilimsel aletlerin kullanıldığı dönemi kapsar. 
Tarihsel veriler günlükler gibi sayısal olmayan 
hava durumu kayıtlarıdır. Paleoiklim, insan uy-
garlığının ortaya çıkmadığı milyarlarca yıl önce 
var olan iklim koşullarını ifade eder. Paleoklima-
toloji uzak geçmişteki iklimlerin incelenmesidir.

Günümüz iklimlerinin tanımlanması, çözüm-
leme için çok sayıda gözlem olması nedeniyle 
oldukça basittir. Geçmiş iklimlerin belirlenmesi 
ise daha zordur. Paleoklimatolojistler, geçmiş 
iklim koşullarını anlamak için çevresel kayıtla-
rı kullanır. Uzak geçmişin iklimlerini belirlemek 

için Paleoklimatolojistler oluştukları zamanın ik-
limini yansıtan kalıntıları araştırırlar. Eski kömür 
ve tuz yatakları, buzullardan elde edilen mad-
deler ve iklim koşullarına duyarlı bitki ve hay-
vanların dağılımı ( örneğin, hippopotami ve pal-
miye ağaçları) gibi iklim kalıntılarının dağılımını 
haritalayarak geçmişte var olan iklim değişim-
lerini ve bu değişimlerin nedenlerini araştırırlar.

Uzak geçmişteki küresel ve bölgesel iklim-
lerin belirlenmesi bir gizemi ortaya çıkarmak 
gibidir. Bilim insanları, nerede ve nasıl olursa 
olsun, var olan delilleri toplayan bir dedektif gibi 
düşünmek zorundadır. Geçmiş iklimlerin na-
sıl olduğunu ve onlara neyin neden olduğunu 
göstermeye yardımcı olacak bilgilerin gizlenen 
ipuçlarını; kütüphanelerde, ağaçlarda, buz, top-
rak ve okyanuslarda ararlar. 
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Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU 
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İKLİMLER HEP AYNI MIYDI?OKUMA PARÇASI

Hem Çok Yağışlı Hem De Kurak Olan Merkez: Cherrapunjee (Çerapunçi)
Hindistan’ın kuzey doğusunda yer alan Assam bölgesindeki Çerapunçi dünyanın en fazla yağış alan ye-

ridir. Muson iklimi etkisiyle yaz mevsimleri ılık ve yağışlı, kışlar kuru soğuk geçiyor. Bu merkez 6 ay boyunca 
dünyanın en çok yağışını alıyor olsa da diğer 6 ay oldukça kuraktır. Yıllık ortalama yağış miktarı 12.000 mm 
civarındadır.

Çerapunçi Hindistan’ın dağlık bölgelerin-
de yer alır.
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Dünya’nın geçmiş dönemlerinde yaşanan iklim koşulları günümüzdekinden daha 
farklıydı. Paleoklimatoloji, dünya tarihinin en eski dönemlerindeki iklim koşullarının 
araştırılmasını sağlayan bilim dalıdır. Paleoklimatologlar, buz katmanlarından, ağaç 
halkalarından, kayaç tortullarından, mercanlardan ve kayaçlardan örnekler alarak 
eski dönemlerdeki iklim koşullarını araştırırlar.

Buna göre ağaç halkalarının geçmiş dönemlerdeki iklim koşulları hakkın-
da nasıl bilgiler verdiğini araştırınız.

coğrafi uygulama

Aşağıdaki dünya haritasında, iklim tipleri farklı olan bazı merkezlerin yerleri gösterilmiştir. 

Buna göre,
1. Aşağıdaki iklim grafiklerinin ait olduğu merkezleri altlarındaki boşluğa yazınız.
2. Aşağıdaki grafiklerin hangi iklim tiplerini gösterdiğini altlarındaki boşluğa yazınız.

I. Sert karasal iklim ............................................ ............................................

....................................................................................................................................
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TÜRKİYE’NİN İKLİMİ

Konuya Başlarken
Aşağıda Türkiye’de yer alan farklı yerlere ait görseller verilmiştir.

Görsellerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Türkiye’de birbirinden çok farklı iklim tiplerinin etkili olmasının nedenleri nelerdir?
2. İklim koşullarının Türkiye’nin beşerî özellikleri üzerindeki etkileri nelerdir?

TÜRKİYE’NİN İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Türkiye fiziki coğrafya özellikleri nedeniyle farklı iklim koşullarının görüldüğü bir ülkedir. Yer şekilleri, etkili olan 
hava kütleleri gibi özellikleri iklim elemanlarının kısa mesafeler içinde farklılaşmasına neden olur. İklim koşulları Tür-
kiye’nin hem doğal hem de beşerî özellikleri üzerinde etkilidir. 

Türkiye, iklim özellikleri ve iklim çeşitliliği ile dikkat çeken bir ülkedir. Ülkenin iklim koşulları çeşitli faktörlerden 
etkilenmiştir. Bu faktörler şunlardır: 

Enlem
Türkiye’nin enlem özellikleri iklim koşulları üzerinde belirleyicidir. Enlem özelliği nedeniyle güneyden kuzeye 

doğru gidildikçe Güneş ışınlarının düşme açısı küçülür ve sıcaklık azalır. Bununla birlikte Türkiye’de, sürekli rüzgârlar 
olan alize ve kutup rüzgârları görülmezken batı rüzgârları etkili olur.

Yer Şekilleri 
Türkiye genellikle dağlık ve engebeli yer şekillerine sahiptir. Kuzey ve güney kesimlerinde kıyıya paralel 

uzanan yüksek sıradağların bulunması nemli hava kütlelerini çoğu yerde kıyıya hapsetmiştir (Harita 1.31). Bu 

E

Karekod 1.6
Türkiye’nin iklimi
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nedenle Akdeniz ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde nemli iklimler çoğunlukla sadece dar bir kıyı şeridi boyunca 
etkili olur. Bu durum Türkiye’de karasal iklim koşullarının geniş alanlarda etkili olmasının temel nedenidir. Ege 
kıyılarında ise dağlar kıyıya dik uzandığından nemli iklim iç kesimlere daha çok sokulabilir ve Akdeniz ikliminin 
etkili olduğu alan genişler. 

Yükselti 
Türkiye ortalama yükselti değeri (1132 m) 

fazla olan bir ülkedir (Grafik 1.20). Türkiye’de 
yer şekillerinin yükseltisinin kısa mesafeler için-
de değişmesi sıcaklığın ve diğer iklim özellikleri-
nin değişmesine neden olmaktadır. Örneğin daha 
yüksek olan Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Kara-
deniz’e göre daha çok yağış alır.

Çevresindeki Denizler
Türkiye üç tarafı denizlerle çev-

rili bir ülkedir. Denizler büyük nem 
kaynakları olduğu için yakın çevresi-
nin sıcaklık farkları ve yağış gibi ik-
lim özelliklerini etkiler. Denizlerden 
uzaklaştıkça nemlilik azalır, karasal 
iklim koşulları görülür. Türkiye’nin 
etrafının denizlerle çevrili olmasının 
sonucu olarak, kıyı kesimleri iç kesim-
lere göre daha yağışlı ve sıcaktır.

Hava Kütleleri
Türkiye’de etkili olan hava kütle-

leri, doğdukları ve geçtikleri yerlerin 
özelliklerine bağlı olarak farklı etki-
lerde bulunur (Harita 1.32).

Harita 1.31: Türkiye’de yer şekilleri kısa mesafeler içinde değişir. 

Harita 1.32: Türkiye’yi etkileyen hava kütleleri

Kışın etkili olan Sibirya kökenli bu hava kütleleri ku-
zeyden ve kutup yakınlarından geldiği için soğuk, kara 
üzerinde oluştuğu için kuraktır. Karadeniz’i geçerken 
nem kazanması durumunda yamaç yağışları bırakabilir.

Atlas Okyanusu’ndan gelen bu hava kütleleri Avrupa 
ülkeleri ve Balkanları geçerek Türkiye’ye ulaşır. Ka-
radeniz sahillerinde yağmur, iç kesimlerde ise kar ya-
ğışları bırakabilir. Akdeniz üzerinden geldiğinde daha 
etkili olur ve bol yağış bırakır.

Yazın Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası üzerinde 
oluşan yüksek basınç alanından doğan bu hava kütle-
leri karasal karakterli, sıcak ve kurudur. Akdeniz’den 
geçerken yeterli ölçüde nem kazanması durumunda 
yağış bırakabilir. Bu hava kütlelerinin, çölden kaldırıp 
Türkiye’ye kadar taşıdığı tozlar çamur yağışına neden 
olabilir.

Yıl boyunca etkili olan tropikal ve sıcak karakterli bu 
hava kütleleri sıcak ve nemli olduğu için kış ve bahar 
aylarında batı bölgelere bol yağış bırakır.

Grafik 1.20: Türkiye arazisinin yükselti basamaklarına dağılışı 
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TÜRKİYE’DE SICAKLIK

Türkiye’de güneyden kuzeye doğru gidildikçe enleme bağlı olarak Güneş ışınlarının geliş açısı küçülür ve sıcaklık 
değerleri azalır. Bunun yanı sıra yükselti ve yer şekilleri gibi birçok faktöre bağlı olarak sıcaklığın değiştiği görülür. 
Türkiye’nin iklim özelliklerini tanımak için en soğuk ay ortalama ve en sıcak ay ortalama sıcaklık değerleriyle yıllık 
ortalama sıcaklık değerlerinin bilinmesi gerekir.

Türkiye’nin Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı

En düşük sıcaklık değerleri Kuzeydoğu Ana-
dolu’da ölçülür (Harita 1.33). Bu durum yük-
seltinin fazla olması, karasallık ve Sibirya’dan 
gelen soğuk hava kütleleri ile açıklanabilir. En 
yüksek sıcaklık değerleri Akdeniz kıyılarında 
ölçülür. Bunun nedeni güneyde yer alması ve 
denizin sıcaklığa etkisidir.

Genel olarak kıyılardan iç kesimlere gidil-
dikçe karasallık ve yükselti arttığı için sıcaklık 
azalır. Bu nedenle sıcaklığın dağılışı çoğu yerde 
enlem etkisine uymaz.

Türkiye’nin Temmuz Ayı 
Sıcaklık Dağılışı

En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anado-
lu’da ölçülür (Harita 1.34). Bu durum enlem 
etkisi, sıcak çöl rüzgârları ve karasallıkla ilgi-
lidir. En düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anado-
lu’dadır. Bunun temel nedeni yükseltinin fazla 
olmasıdır.

Genel olarak güneyden kuzeye doğru gidil-
dikçe enlem etkisiyle sıcaklık azalmaktadır.

Türkiye’nin Yıllık Ortalama Sıcaklık 
Dağılışı

Enlem etkisi ve denizellik-karasallık duru-
muna bağlı olarak sıcaklık ortalamaları her yerde 
aynı değildir. En yüksek sıcaklık değerleri enlem 
etkisiyle Çukurova çevresi ve Güneydoğu Ana-
dolu’da ölçülür. En düşük sıcaklık değerleri ise 
karasallık, soğuk hava kütlelerinin etkili olması 
gibi nedenlerle Kuzeydoğu Anadolu’da ölçülür 
(Harita 1.35).

Harita 1.33: Türkiye’nin ocak ayı sıcaklık dağılışı 

Harita 1.34: Türkiye’nin temmuz ayı sıcaklık dağılışı

Harita 1.35: Türkiye’nin yıllık ortalama sıcaklık dağılışı
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Türkiye’de Güneşlenme Süreleri

Güneşlenmenin en fazla olduğu yerler Türkiye’nin güney kesimleridir. Güneşlenmenin en az olduğu yer ise Karade-
niz kıyılarıdır. Bunun nedeni bulutlu ve yağışlı gün sayısının fazla olmasıdır (Harita 1.36). Güneşlenme süresinin fazla 
olması güneş enerjisi potansiyelini artırır.

Harita 1.36: Türkiye’nin ortalama günlük güneşlenme süreleri

En Düşük Hava Sıcaklığı Kars’ta Ölçüldü
Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 dereceyle Kars’ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok 
bulutlu, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde akşam 
saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlı geçece-
ği, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sisli 
ve puslu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında 
seyredeceği bölgede rüzgârın değişik yönlerden 
hafif, Erzincan ve Iğdır çevrelerinde zaman zaman 
orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgede gece 
en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak 
üzere Kars’ta 28, Ardahan’da 27, Erzurum’da 22, 
Ağrı’da 11, Iğdır ve Erzincan’da 10 ve Tunceli’de 
1 derece olarak ölçüldü. Gün içinde en yüksek hava 
sıcaklıklarının ise Erzincan’da 2, Tunceli’de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum’da 4, Kars ve 
Iğdır’da 6, Ağrı’da 7, Ardahan’da 10 derece olması bekleniyor. Kar kalınlıkları Ağrı’da 55, Erzurum’da 
23, Kars ve Ardahan’da 20, Iğdır’da 11, Tunceli’de 4 santimetre olarak belirlendi.

Yetkililer, bölgemiz genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görülece-
ğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşla-
rın dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

http://aa.com.tr/tr/turkiye/en-dusuk-hava-sicakligi-karsta-olculdu/720565
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Türkiye’de Don Olayı

Don olayı Türkiye’de özellikle sonbahar, kış ve ilkbahar 
aylarında görülen bir iklim olayıdır. Ancak sonbaharda ve 
özellikle bitki gelişiminin hızlandığı ilkbaharda görülen don 
olaylarının tarımsal üretime zararı daha fazladır. Don olayı-
nın en fazla görüldüğü yer, yükseltisi fazla olan Doğu Ana-
dolu’dur. Ancak kıyı kesimlerde yetiştirilen tarım ürünleri 
don olayından daha fazla zarar görür (Görsel 1.62).  

Türkiye’de Etkili Olan Yerel Rüzgârlar

Türkiye çeşitli yerel rüzgârların etkisi altında kalan bir ülkedir. Mutlak konumu nedeniyle kuzey yönünden esen rüz-
gârlar sıcaklığı azaltırken güneyden esenler sıcaklığı yükseltir (Harita 1.37). Türkiye’de etkili olan rüzgârların bazıları 
yerel topoğrafik özelliklere bağlı olarak oluşurken bazıları ise Türkiye’nin genel basınç durumuna bağlı olarak oluşur. 
Türkiye’de kuzeyden gelen yerel rüzgârlar poyraz, yıldız, karayel; güneyden gelenler ise lodos, kıble ve keşişlemedir.

TÜRKİYE’DE BASINÇ VE RÜZGÂRLAR

Basınç değerleri en önemli iklim koşullarından biridir. Türkiye’de deniz ve karalara, mevsimlere ve yerel ısınma 
farklarına bağlı olarak oluşan yerel basınç merkezleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra ülke dışında oluşan ve farklı 
etkilere sahip gezici basınç merkezlerinin de etkisi altına girdiği için Türkiye’de farklı hava koşullarının etkili olduğu 
dönemler yaşanır (Görsel 1.63).

Türkiye’nin Etkisi Altında Kaldığı Basınç Merkezleri

Görsel 1.62: Don olayının yaşandığı bir meyve bahçesi

Görsel 1.63: Türkiye’yi etkileyen
 basınç merkezleri

Azor Dinamik Yüksek Basınç 
Merkezi
30° kuzey enleminde Türkiye’nin 
batısında oluşan bu basınç merkezi, 
yaz aylarında Türkiye’nin büyük bir 
kısmında yaz kuraklığının yaşanma-
sına neden olur.

Basra Termik Alçak Basınç 
Merkezi
Muson sisteminin bir parçası 
olarak Basra Körfezi çevresinde 
oluşan bu basınç merkezi Türki-
ye’nin güneydoğu kesimlerinde 
yaz aylarında sıcak ve kuru hava 
koşullarının görülmesine neden 
olur.

Sibirya Termik Yüksek Basınç 
Merkezi
Sibirya üzerinde bulunan ve kış 
aylarında ortaya çıkan bu basınç 
merkezinin etkili olması durumun-
da Türkiye’de kışlar çok soğuk ve 
kar yağışlı geçer.

İzlanda Dinamik Alçak Basınç 
Merkezi
60° enlemi üzerindeki İzlanda ve 
çevresinde oluşan bu basınç merke-
zi Türkiye’de kış mevsiminde etkili 
olur. Bu durumda ılık ve yağışlı 
dönemler yaşanır.
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TÜRKİYE’DE NEM VE YAĞIŞLAR

Türkiye’de yağışlar çoğunlukla yağmur şeklinde düşer.  Yağmur şeklindeki yağışların büyük bir kısmı ise ilkbahar 
ve sonbahar mevsimlerinde gerçekleşir. Ülkemizde kış mevsimi dışında sıcaklık genel olarak 0 oC’den yüksektir. Bu 
nedenle kar yağışlarının büyük kısmı kış aylarında gerçekleşir. Ülkemizde yıllık ortalama yağış miktarı 600 mm civa-
rındadır. Yağış miktarı kıyı kesimleri ile iç kesimler arasında ve sıra dağların denize bakan yamaçları ile diğer yamaçları 
arasında büyük farklılık gösterir. Ülkemizin en fazla nemli kesimi ise Karadeniz kıyı kuşağıdır. Özellikle Kuzey Ana-
dolu ve Yıldız dağlarının kuzeye bakan yamaçları nemliliğin fazla olduğu yerlerdir.

Türkiye’de etkili olan diğer yerel rüzgârlar ise şunlardır:
Etezyen: Balkanlardan doğan ve Ege Denizi’ne doğru esen soğuk yerel rüzgârlardır.
Meltem: Farklı ısınma özelliğine sahip olan yüzeyler arasındaki günlük sıcaklık ve basınç farklarına bağlı olarak 
oluşurlar. Dağlar ve vadiler arasında olduğu gibi kara ve denizler arasında da eser. Kıyı Ege’de gündüz denizden 
karaya doğru esen deniz meltemlerine imbat adı verilir.
Fön: Dağ yamaçlarından alçak kesimlere doğru esen ve bu nedenle ısınan, sıcak ve kuru bir rüzgâr olan fön, 
Türkiye’de özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı kuzey ve güney kesimlerde görülür. Sıcak ve kuru olan bu 
rüzgârlar ilkbahar aylarında karların hızlı şekilde erimesine ve sel olaylarına neden olabilir. Konya civarında bu 
rüzgârlar tarımsal üretimi olumsuz etkilediği için “bakır sattıran rüzgârlar” olarak bilinir.

coğrafi UYGULAMA
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Aşağıdaki Türkiye yıllık ortalama yağış dağılışı haritası verilmiştir. 
Haritayı inceleyerek aşağıdaki so-

ruları cevaplayınız.

1. Türkiye’nin en fazla yağış alan yerleri  ne-
releridir? Yazınız.

 ..................................................................
 ..................................................................

2. Türkiye’nin en az yağış alan yerleri nere-
leridir? Yazınız.

 ..................................................................
 ..................................................................

Kıble: Güneyden esen bu rüzgâr sıcaklığı artırır 
ve kış aylarında yağış bırakır.

Harita 1.37: Türkiye’de etkili olan yerel rüzgârlar

Samyeli: Güneydoğudan 
esen bu rüzgâr ulaştıı yeler-
de sıcaklığı, buharlaşmayı 
ve kuraklığı artırır. 

Lodos: Güneybatıdan esen 
bu rüzgâr sıcaklığı yüksel-
tir. Özellikle kış aylarında 
Ege ve Akdeniz’de dağların 
güneybatıya dönük olan 
yamaçlarına yağış bırakır. 

Poyraz: Kuzeydoğudan 
esen bu soğuk rüzgâr ulaştı-
ğı yerlerde sıcaklığı düşürür 
ve yağışa neden olur.

Karayel: Kuzeybatıdan 
esen bu soğuk rüzgâr 
Trakya’da karasallığı artırır. 
Doğu ve Batı Karadeniz 
kıyılarında dağlara çarpıp 
yükselerek yağış bırakır.

Yıldız: Türkiye’yi kuzeyden etkileyen ve kış ayla-
rında yağışlara neden olan soğuk yerel rüzgârdır.

0         200 km

0 80 160 240 km
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Oluşum Çeşitlerine Göre Türkiye’de Görülen Yağışlar
Türkiye’nin mutlak ve göreceli konumuna bağlı olarak her üç yağış çeşidi görülmektedir. Türkiye’de görülen yağış 

çeşitleri ve görüldüğü alanlar şunlardır:
Cephe (frontal) yağışı: Türkiye orta kuşakta yer aldığından genel olarak cephe yağışları meydana gelir. Sıcaklıkları 

farklı kuzey ve güney sektörlü hava kütlelerinin karşılaşması ile cephe yağışları oluşur. Akdeniz kıyılarında en fazla 
cephe yağışları görülür.

Yamaç (orografik ) yağışı: Nemli hava kütlelerinin yamaç boyunca yükselirken soğuması ile oluşan yağışlardır. 
Ülkemizde en fazla Karadeniz kıyısındaki dağların kuzeye bakan yamaçlarında görülür.

Yükselim (konveksiyonel) yağış: Türkiye’de Anadolu’nun iç ve doğu kesimlerinde etrafı yükseltilerle çevrili ka-
palı alanlarında daha çok ilkbaharda görülen yağışlardır. Daha çok nisan, mayıs aylarında ve öğle saatlerinden sonra iri 
taneli oluşan yağışlardır. Bazı yörelerde bu yağışlara kırkikindi yağışı da denir.

coğrafi UYGULAMA

Türkiye’de Mevsimlere Göre Yağışın Dağılışı
Türkiye’de yağış özellikleri farklı olan alanlar bulunmaktadır. Mevsimlere göre en çok yağış alan yerler değişmektedir. 

Aşağıdaki haritalarda mevsimlere göre yağış ortalamalarının dağılışları gösterilmiştir. Haritaların altında boş bırakılmış 
yerlere o mevsimde en fazla ve en az yağış alan yerleri yazınız. 

YAZ MEVSİMİ YAĞIŞ DAĞILIŞI SONBAHAR MEVSİMİ YAĞIŞ DAĞILIŞI

Yazın En Fazla Yağış 
Alan Yerler

...........................................

...........................................

Sonbaharda En Fazla Yağış 
Alan Yerler

...........................................

...........................................

Yazın En Az Yağış 
Alan Yerler

...........................................

...........................................

Sonbaharda En Az Yağış 
Alan Yerler

...........................................

...........................................

KIŞ MEVSİMİ YAĞIŞ DAĞILIŞI

Kışın En Fazla Yağış 
Alan Yerler

...........................................

...........................................

İlkbaharda En Fazla Yağış 
Alan Yerler

...........................................

...........................................

Kışın En Az Yağış 
Alan Yerler

...........................................

...........................................

İlkbaharda En Az Yağış 
AlanYerler

...........................................

...........................................

İLKBAHAR MEVSİMİ YAĞIŞ DAĞILIŞI

Yağış (mm)

50 100 150 200 300 400 500 600
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TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN İKLİM TİPLERİ

Türkiye, çok çeşitli iklim tiplerinin etkili olduğu bir ülkedir. Üç tarafının 
denizlerle çevrili olması, yükselti değerlerinin kısa mesafeler içinde değişmesi, 
sıradağların kıyıya uzanışlarının farklı olması her biri farklı özellikler taşıyan 
iklim bölgelerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Farklı iklim bölgelerinin bulun-
ması tarımı, hayvancılığı, ormancılığı, ekonomisi, yerleşme özellikleri ve doğal 
koşulları farklı olan bölgeler oluşturmuştur.

Türkiye’de coğrafi koşulların etkisiyle ortaya çıkan başlıca üç büyük iklim 
tipi etkilidir.

Akdeniz İklimi
Bu iklim tipi Akdeniz ve Ege kıyılarında, Marmara’nın güneyinde ve Gü-

neydoğu Anadolu’nun batısında görülmektedir (Harita 1.38). Yazları sıcak ve 
kurak, kışları ılık ve yağışlıdır (Grafik 1.23). Yıllık toplam yağışın yaklaşık 
yarısı kışın gerçekleşir. Kıyı kesiminde kar yağışı ve don olayları nadir olarak 
görülür. Akdeniz ikliminin özellikleri kıyıdan dağ yamaçlarına ve iç kesimlere 
gittikçe değişir. Bununla birlikte Ege ve Marmara denizlerine doğru gidildikçe 
de enleme bağlı olarak Akdeniz ikliminin özellikleri değişir (Grafik 1.21 ve 1.22).

Kıyı kuşağının doğal bitki örtüsünü sıcaklık ve ışık isteği fazla olan kızılçamlar oluşturur (Görsel 1.64). Kızılçam-
ların tahrip edildiği yerlerde ise zeytin, defne, sandal, mersin, keçiboynuzu gibi bitkilerden oluşan makiler yaygındır. 
Yüksek kesimlerde ise sıcaklığın düşmesine bağlı olarak iğne yapraklı ormanlar hâkimdir.

Görsel 1.64: Kızılçam (Antalya)

Akdeniz İklimi
Ege Türü Akdeniz İklimi
Marmara Türü Akdeniz İklimi

0 80 160 240 km

Harita 1.38: Akdeniz ikliminin dağılışı

Grafik 1.21: Balıkesir’in sıcaklık ve yağış grafiği
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Grafik 1.22: İzmir’in sıcaklık ve yağış grafiği
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Grafik 1.23: Antalya’nın sıcaklık ve yağış grafiği
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Karadeniz İklimi
En tipik özellikleri Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde görülmekle 

birlikte batıya doğru gidildikçe yer yer bozulmaktadır (Harita 1.39). Kış-
lar ılık, yazlar serin geçer. Nemlilik fazla olduğu için yıllık sıcaklık fark-
ları azdır. Yağış rejimi düzenlidir. Yamaç yağışları yaygındır. En fazla 
yağış sonbahar aylarında düşer (Grafik 1.24). Doğal bitki örtüsü hem ge-
niş hem de iğne yapraklı ağaçlardan oluşan karışık yapraklı ormanlardır 
(Görsel 1.65). Karadeniz’in doğu, orta ve batı kesimlerinde Karadeniz ik-
liminin farklı tipleri etkili olur (Grafik 1.25, 1.26 ve 1.27). Karadeniz’in 
kıyı kesimi ile iç kesimler arasında sıcaklık ve yağış bakımından önemli 
farklılıklar görülmektedir. Bu durumun nedeni ise dağların uzanış doğ-
rultusuna bağlı olarak kıyı kesiminde görülen nemliliğin iç kısımlarda 
azalması ve karasallığın artmasıdır.

Görsel 1.65: Karışık yapraklı ormanlar
(Şavşat-Artvin)
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Grafik 1.24: Trabzon’un sıcaklık ve yağış grafiği
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Grafik 1.25: Samsun’un sıcaklık ve yağış grafiği
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Grafik 1.26: Zonguldak’ın sıcaklık ve yağış grafiği
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Grafik 1.27: Amasya’nın sıcaklık ve yağış grafiği

Harita 1.39: Karadeniz ikliminin dağılışı
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Görsel 1.66: Step bitki örtüsü (Aksaray)

Görsel 1.67: Çayır bitki örtüsü (Kars)

Karasal İklim
Türkiye’nin iç kesimlerinde etkili olur (Harita 1.40). Kışlar so-

ğuk, yazlar sıcak geçer. Nemlilik az olduğu için sıcaklık farkları 
fazladır. Yağış miktarı az, yağış rejimi düzensizdir. En fazla ya-
ğış konveksiyonel yollarla düşer (Grafik 1.28). Doğal bitki örtüsü 
ilkbahar yağışlarıyla yeşerip erken gelen yaz kuraklığı ile sararan 
cılız bozkırlardır (Görsel 1.66). Yüksek yerlerde ise yazlar yağışlı 
geçtiği için çayırlar görülür (Görsel 1.67). Türkiye’nin doğu, gü-
neydoğu ve iç kesimlerinde karasal iklimin farklı tipleri etkili olur 
(Grafik 1.29, 1.30 ve 1.31).
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Grafik 1.28: Ankara’nın sıcaklık ve yağış grafiği
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Grafik 1.30: Edirne’nin sıcaklık ve yağış grafiği
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Grafik 1.29: Şanlıurfa’nın sıcaklık ve yağış grafiği

oCmm

300
250
200
150
100

50

20
,9

-1
0,3 -8
,7

-2
,2 5,5 10
,2

13
,9

17
,5

17
,6

13
,4

7,3 0,4 -6
,5

22
,4

29
,4

51
,8

79
,8

76
,5

57
,3

42
,9

28
,7 41 26
,3

22
,1

Ortalama Sıcaklık (oC)

Ortalama Yağış (mm)

O Ş M N M H T A E E K A -20
-10

10

0

20
30
40

0

oCmm

Grafik 1.31: Kars’ın sıcaklık ve yağış grafiği

Harita 1.40: Karasal ikliminin dağılışı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasına girerek yaşadığınız ilin merkezine ait yıllık
ortalama sıcaklık ve yağış değerlerini araştırınız. Ardından yaşadığınız ile ait aşağıdaki çalışmaları içeren 

bir afiş hazırlayınız.
- Lokasyon haritası
- Sıcaklık ve yağış grafiği
- Doğal bitki örtüsüne ait fotoğraflar
- İklim özelliklerini anlatan metin

Küresel sıcaklıklardaki 
artışlara bağlı olarak, dünya 
ölçeğinde hidrolojik dön-
güde önemli değişiklikler, 
kara ve deniz buzullarının 
erimesi, deniz seviyesi yük-
selmesi, iklim kuşaklarının 
yer değiştirmesi ve salgın 
hastalıkların artması gibi, 
ekolojik sistemleri ve insan 
yaşamını doğrudan etkile-
yecek önemli değişikliklerin 
oluşacağı beklenmektedir.

Küresel ısınmaya bağlı 
iklim değişikliğinin etkileri 
yalnız küresel olmadığı gibi, 
bunlarla da sınırlı değildir. 
Geçmişteki iklim değişiklik-
lerinde olduğu gibi, bölge-
sel ve zamansal farklılıklar 
oluşabilecektir: Örneğin 
gelecekte dünyanın bazı bölgelerinde kasırga-
lar, kuvvetli yağışlar ile onlara bağlı seller ve 
taşkınlar gibi meteorolojik afetlerin şiddetlerinde 
ve sıklıklarında artışlar olurken, bazı bölgelerin-
de uzun süreli ve şiddetli kuraklıklar ve bunlarla 
ilişkili yaygın çölleşme olayları daha fazla etkili 
olabilecektir.

Türkiye, subtropikal kuşakta kıtaların batı 
bölümünde oluşan ve Akdeniz iklimi olarak 
adlandırılan bir büyük iklim bölgesinde yer al-
maktadır. Üç yanı denizlerle çevrili ve ortalama 
yüksekliği yaklaşık 1100 m olan Türkiye’de, bir-

çok alt iklim tipi belirmiştir. 
İklim tiplerindeki bu çeşitli-
lik, Türkiye’nin yıl boyunca, 
orta enlem/polar ve tropikal 
kuşaklardan kaynaklanan 
çeşitli basınç sistemleri ve 
hava tiplerinin etki alanı-
na giren bir geçiş bölgesi 
üzerinde yer almasıyla 
bağlantılıdır. Buna, topoğ-
rafik özelliklerinin karma-
şıklığı ve kısa mesafelerde 
değişme eğiliminde olması 
vb. fiziki coğrafya etmenleri 
de eklenebilir.

Türkiye, küresel ısın-
manın özellikle su kaynak-
larının zayıflaması, orman 
yangınları, kuraklık ve 
çölleşme ile bunlara bağlı 
ekolojik bozulmalar gibi ön-

görülen olumsuz yönlerinden etkilenecektir ve 
küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından 
risk grubu ülkeler arasındadır. İklim değişikliği, 
Türkiye’nin özellikle çölleşme tehdidi altındaki 
yarı kurak ve yarı nemli bölgelerinde tarım, 
ormancılık ve su kaynakları açısından olumsuz 
etkilere yol açabilir.

Küresel İklim Değişikliği ve Olası Etkileri
https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklimet-

kileri.pdf

OKUMA PARÇASI

ARAŞTIRMA

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ
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coğrafi UYGULAMA

Aşağıdaki Türkiye haritasında iklim özellikleri farklı olan bazı merkezlerin yerleri kırmızıyla gösterilmiştir.

Grafiklerin altında boş bırakılmış yerlere istenilen bilgileri yazınız.

II III
I

IV

Grafiğin ait olduğu merkez .......................
En yüksek sıcaklık değeri ........................
En düşük sıcaklık değeri .........................
Yıllık sıcaklık farkı ...................................
En yağışlı mevsim ...................................
En kurak mevsim ....................................
Yıllık toplam yağış ...................................
Grafiğin gösterdiği iklim tipi ......................

O Ş M N M H T A E E K A

300

250

200

150

100

50

0 -20

-10

10

0

20

30

40
Yağış (mm) Sıcaklık (oC)

Grafiğin ait olduğu merkez .......................
En yüksek sıcaklık değeri ........................
En düşük sıcaklık değeri .........................
Yıllık sıcaklık farkı ...................................
En yağışlı mevsim ...................................
En kurak mevsim ....................................
Yıllık toplam yağış ...................................
Grafiğin gösterdiği iklim tipi ......................

O Ş M N M H T A E E K A

300

250

200

150

100

50

0 -20

-10

10

0

20

30

40
Yağış (mm) Sıcaklık (oC)

Grafiğin ait olduğu merkez .......................
En yüksek sıcaklık değeri ........................
En düşük sıcaklık değeri .........................
Yıllık sıcaklık farkı ...................................
En yağışlı mevsim ...................................
En kurak mevsim ....................................
Yıllık toplam yağış ...................................
Grafiğin gösterdiği iklim tipi ......................

O Ş M N M H T A E E K A

300

250

200

150

100

50

0 -20

-10

10

0

20

30

40
Yağış (mm) Sıcaklık (oC)

Grafiğin ait olduğu merkez .......................
En yüksek sıcaklık değeri ........................
En düşük sıcaklık değeri .........................
Yıllık sıcaklık farkı ...................................
En yağışlı mevsim ...................................
En kurak mevsim ....................................
Yıllık toplam yağış ...................................
Grafiğin gösterdiği iklim tipi ......................

O Ş M N M H T A E E K A

300

250

200

150

100

50

0 -20

-10

10

0

20

30

40
Yağış (mm) Sıcaklık (oC)



144 DOĞAL SİSTEMLER

1. Dünya’nın etrafını saran atmosfer hak-
kında aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Yerden yükseldikçe gaz yoğunluğu artar. 
B) İçerisindeki gazların oranları aynı değildir.
C) Dünya’yı zararlı Güneş ışınlarından korur.
D) Gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkları-

nı azaltır.
E) İklim olaylarının yaşanmasını sağlar.

2. Aşağıda atmosferin tabakalarına ilişkin bazı 
özellikler sıralanmıştır. 

I.   Gök taşlarının yanması ve parçalanması 
bu katmanda gerçekleşir.

II. Yeryüzünü gözlemleyen yapay uyduların 
bulunduğu katmandır.

III. Atmosferi oluşturan gazların %75’i bu kat-
manda yer alır.

IV. Güneş’ten gelen zararlı ışınların tutuldu-
ğu katmandır.

Yukarıdakilerden hangileri atmosferin 
troposfer katmanına ait özellikler arasında 
yer alır?

A) Yalnız I  B) Yalnız III     C) I ve III   
           D) II ve III             E) III ve IV

3. 

Yukarıda verilen hava durumu haritası 
incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi 
tespit edilebilir?
A) Yağışın görüldüğü yerler
B) Karasal iklim yaşanan alanlar
C) Etkili yerel rüzgârlar
D) Doğal bitki örtüsü
E) Ulaşım şartları

4. Aşağıda bir öğrencinin yaşadığı yerin iklimi 
ve hava olayları hakkında verdiği bilgiler yer 
almaktadır.

I. Yaz ayları sıcak ve kurak geçmektedir.
II. Son bir haftadır sürekli yağmur yağıyor.
III. Önümüzdeki hafta hava parçalı bulutlu 

olacak.
IV. Kış ayları boyunca cephesel yağışlar görül-

mektedir.
Öğrencinin verdiği bilgilerden hangileri 
yaşadığı yerin hava durumuyla ilgilidir?

A) Yalnız I  B) I ve II     C) I ve IV   
           D) II ve III              E) II ve IV

5. İklim koşulları hem doğal hem de beşerî sis-
temler üzerinde etkili olmaktadır. 
Buna göre aşağıdaki ekonomik faaliyetler-
den hangisi iklim koşullarından daha az 
etkilenir?
A) Ormancılık
B) Turizm
C) Tarım
D) Ulaşım
E) Madencilik

6. Aşağıdaki haritada aynı enlemde yer alan A ve 
B merkezlerinin yerleri gösterilmiştir.

Haritadaki A merkezinin sıcaklığının B mer-
kezine göre daha düşük olmasında aşağıda-
kilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Gündüz süreleri
B) Ekvator’a uzaklıkları
C) Okyanus akıntıları
D) Güneş ışınlarının düşme açısı
E) Güneş ışınlarının atmosferde aldıkları yol

A B

5. BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
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11. Rüzgâr, hangi yönlerden eser?
..................................................................
..................................................................

12. Hangi yönden gelen rüzgârın daha hızlı es-
mesi beklenir? Açıkayınız.

..................................................................

..................................................................

13. M merkezi için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Basınç değeri fazladır.
B) Hava kapalı ve bulutludur.
C) Merkezde basınç en azdır.
D) Yükselici hava hareketi etkilidir.
E) Hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.

Aşağıdaki şekilde deniz üzerinden gelen bir 
hava kütlesinin hareket yönü oklarla gösteril-
miştir.

8. İzoterm (eş sıcaklık) eğrilerinin paralellerden 
uzaklaşma nedenleri nelerdir?
..................................................................
..................................................................

9. Dünya’nın en sıcak ve en soğuk bölgeleri 
nerelerdir? Bu bölgelerin sıcaklığını etkile-
yen faktörler nelerdir?
..................................................................
..................................................................

10. Sürekli rüzgârlar ve okyanus akıntılarının 
yönlerinin sapmaya uğramasının nedenini 
açıklayınız?
..................................................................
..................................................................

8-9. soruları aşağıda verilen dünya yıllık 
izoterm haritasını inceleyerek cevaplayınız.

14-17. soruları aşağıdaki şekle göre 
cevaplayınız.

11-13. soruları aşağıdaki izobar harita-
sındaki bilgilere göre cevaplayınız.

7. Türkiye’de ortalama sıcaklık değerleri 
Mısır’a göre daha düşük, Ukrayna’ya göre 
daha yüksektir.
Belirtilen durumun ortaya çıkmasında,
I. Dünya’nın şekli
II. Jeolojik yapı
III. Yer şekilleri
IV. Okyanus akıntıları
özelliklerinden hangileri etkili olmuş-
tur?

      A) Yalnız I          B) I ve II     C) II ve IV   
             D) II ve III E) III ve IV

14. Hava kütlesinin sıcaklığının C-D noktaları 
arasında gösterdiği değişim nasıl olmuş-
tur? Bu değişimin nedenini açıklayınız.

..................................................................

..................................................................
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Buna göre sıcaklık değişimi verilen 
merkezde 06.00 ile 14.00 saatleri ara-
sında,
  I. Bağıl nem
 II. Maksimum nem
III. Atmosfer basıncı
IV. Buharlaşma
özelliklerinden hangilerinde artış ya-
şanması beklenir?

     A) Yalnız II         B) I ve II     C) II ve IV   
               D) II ve III     E) III ve IV

21. Aşağıdaki grafikte bir merkeze ait aylık sı-
caklık ve yağış değerleri gösterilmiştir.

Buna göre sıcaklık ve yağış grafiği veri-
len merkezde etkili olan iklim tipi aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Tundra
B) Savan
C) Akdeniz
D) Ekvatoral
E) Sert karasal

15. A-B arasında oluşan rüzgâr çeşidinin adı 
nedir?

..................................................................

..................................................................

16. Hava kütlesinin hareket yönünde hangi 
yağış tipi görülür?

..................................................................

..................................................................

17. Hava kütlesinin sıcaklığı ile ilgili aşağı-
da verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

    A-B  B-C   C-D
A) Artar Azalır  Artar
B) Artar Artar  Azalır
C) Azalır Artar  Azalır
D) Azalır Azalır  Azalır
E) Artar Azalır  Azalır

18. Aşağıdaki grafikte bir merkezde sıcaklığın 
gün içindeki değişimi gösterilmiştir.

0
5

10

15
20

25

30
35

-5
-10

Sıcaklık (Co)

Günün Saatleri
1220 144 166 188 20 222410

19. Yağışın yıl içinde aylara göre gösterdiği de-
ğişime yağış rejimi adı verilir. Yağışın aylara 
göre dağılımının düzenli olduğu bölgelerde 
yağış rejimi de düzenlidir.
Buna göre,
I. Akdeniz
II. Okyanusal
III. Ekvatoral
IV. Savan

iklim tiplerinden hangilerinde yağış rejimi 
düzenlidir?

     A) I ve II        B) I ve III     C) I ve IV   
              D) II ve III     E) III ve IV

20. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi hem 
sıcak hem de ılıman kuşakta geniş alan-
larda görülmektedir?
A) Sert karasal
B) Ekvatoral
C) Tundra
D) Savan 
E) Çöl
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Yukarıdaki haritada yerleri gösterilen 
bölgelerden hangi ikisinde aynı iklim tipi 
görülmektedir?

A) I ve II      B) I ve V        C) II ve III   
           D) II ve IV     E) IV ve V

24. En fazla ve en az yağış alan merkezler 
hangileridir?

..................................................................

..................................................................

25. Haritadaki merkezlerden hangilerinin gü-
neş enerjisi potansiyeli daha yüksektir?

..................................................................

..................................................................

26. Gösterilen merkezlerde etkili olan iklim 
tiplerinin isimleri nelerdir?

..................................................................

..................................................................

27. Haritada gösterilen Rize, İzmir ve Antal-
ya merkezlerinin, yıllık ortalama sıcaklık 
değeri yüksek olandan düşük olana doğru 
sıralanışı nasıldır?

..................................................................

..................................................................

28. Dağların kıyıya göre uzanışı yağış miktar-
ları üzerinde en etkili faktörlerden biridir. 
Nemli rüzgârlara dönük olan sıradağların 
bulunduğu kıyı yerleşmelerinde yağış 
fazladır.
Buna göre aşağıdaki merkezlerden han-
gisinin yağış miktarı diğerlerine göre 
daha azdır?
A) Rize
B) Muğla
C) İzmir
D) Antalya
E) Zonguldak

29. Türkiye’de iklim çeşitliliğinin fazla olması 
doğal bitki örtüsü çeşitliliğini de artırmıştır. 
Ülkemizin farklı yörelerinde farklı özellikler-
de bitki türlerine rastlanır.
Türkiye’de aşağıdaki doğal bitki örtüle-
rinden hangisine rastlanmaz?
A) Karışık ormanlar
B) Makiler
C) Bozkırlar
D) Çayırlar
E) Savanlar

Grafik incelenirse bölge hakkında aşa-
ğıdaki sonuçlardan hangisine ulaşıla-
maz?
A) İlkbahar mevsimi yağışlı geçer.
B) En az yağış eylül ayında düşer.
C) Yıllık sıcaklık farkı  15°C’den fazladır.
D) En yüksek sıcaklık temmuz ayında 

yaşanır.
E) Aralık ayında sıcaklık, ocak ayından 

daha yüksektir.

24-28. soruları aşağıdaki Türkiye harita-
sını inceleyerek cevaplayınız.

5. BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
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Harita incelendiğinde,
  I. Güney kesimlerinde güneş enerjisi potansi-

yeli daha yüksektir.
 II. Kuzey kıyılarında bulutlu gün sayısı fazla-

dır.
III. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe nüfus-

lanma artar.
IV. Batıdan doğuya doğru gidildikçe gündüz 

süreleri değişir. 
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I    B) I ve II     C) I ve IV   
           D) II ve III E) II ve IV

31. 60° kuzey enleminde oluşan İzlanda 
dinamik alçak basınç merkezinin etkili 
olması durumunda Türkiye’de aşağıdaki 
hava şartlarından hangisi görülür?

A) Sıcak ve kurak 
B) Ilık ve yağışlı
C) Soğuk ve açık
D) Sıcak ve yağışlı
E) Ayaz ve don olaylı

32. Türkiye genel olarak Akdeniz iklim kuşa-
ğında yer alır. Buna rağmen karasal iklimin 
etki alanı çok geniştir.

      Türkiye’de karasal iklimin etki alanının 
geniş olması aşağıdakilerden hangisi-
nin sonucudur?
A) Yer şekilleri
B) Bitki örtüsü
C) Toprak türleri
D) Yer altı suları
E) Göller ve akarsular

      Yukarıdaki haritada yerleri gösterilen 
hangi iki merkezde etkili olan iklim tipi 
aynıdır?

A)   I ve II B)   I ve III     C)   II ve III   
           D)   II ve IV E)   III ve IV

30. Aşağıdaki haritada Türkiye’de yıllık güneş-
lenme süreleri gösterilmiştir.

33. 

5. BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

III
I

IV

II

34. Aşağıda Türkiye’nin ocak ayı ortalama 
sıcaklık dağılışı haritası verilmiştir.

Ocak ayında en yüksek ve en düşük sıcaklık 
değerlerinin dağılışında,
  I. Yükselti
 II. Nemlilik
III. Jeolojik yapı
IV. Yer altı suları 
faktörlerinden hangileri etkili olmamıştır?
A) I ve II  B) I ve III     C) I ve IV   
           D) II ve III E) III ve IV
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BEŞERÎ SİSTEMLER

2.ÜNİTE

2.1. YERLEŞMELER

Bu ünitede; mesken ve yerleşmenin ne olduğuna, yerleş-
me yerinin seçiminde etkili olan faktörlere, kır ve şehir 
yerleşmeleri ile kır yerleşimlerinin doku ve tiplerine, 

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörlere, tarih 
öncesi yerleşmelerden örneklere ve ülkemizdeki yerleşmelerin 
idarî fonksiyonlarına yer verilecektir.
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BÖLÜM

2.1. YERLEŞMELER

YERLEŞMELERİN YER SEÇİMİ

Konuya Başlarken
Arkadaşlarınız ile yaz mevsiminde kamp yapmak üzere deniz kıyısına gittiğinizi düşünün. Kamp çadırınızı 
hangi özelliklere sahip bir yere kurardınız? Neden? 

Görsel 2.1: Kırsal bir mesken (Ayder Yaylası-Rize) Görsel 2.2: Şehirlerde yer alan meskenler (İstanbul)

A

İnsanların ekonomik seviyesi, kültürü ne olursa olsun beslenme ve giyinmeden sonra en temel ihtiyacı barın-
madır. Barınma ihtiyacını karşılamak için insanlar çok çeşitli yapıları mesken olarak kullanmıştır. Mesken, insanın 
içinde güvenle dinleneceği, kar, yağmur, rüzgâr gibi hava olaylarından ya da kendisine zarar verecek canlılardan 
korunacağı yerdir. Bu nedenle meskenler, insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Dünya üzerinde geçmişten 
günümüze farklı alanlarda birbirinden çok farklı özellikte meskenler inşa edilmiştir. Mesken; mağara, apartman 
dairesi ya da villa olabilir (Görsel 2.1, Görsel 2.2 ).
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Meskenler bir araya gelerek yerleşim birimlerini oluşturur. Yerleşme, insanların yeryüzündeki doğal ortam ile 
etkileşiminin en önemli göstergelerinden biridir. Yerleşme aynı zamanda insanların birtakım faaliyetlerini sürdür-
düğü yapıları da kapsar. Buna göre yerleşme, barınma ya da belirli faaliyetleri sürdürme amacı ile bir alanda inşa 
edilen, bir veya birden fazla konuttan oluşan birimdir. 

Yerleşmelerin kuruluş ve gelişmesinde doğal ve beşerî faktörler etkilidir. İnsanlar yerleşme yeri seçerken ik-
lim, yeryüzü şekilleri, su kaynakları gibi doğal faktörler yanında ulaşım, savunma, güvenlik gibi beşerî faktörleri 
de dikkate almaktadır. 

İnsanlar, avcılık ve toplayıcılık ile yaşamını sürdürdüğü dönemlerde daha çok mağara gibi doğal barınakları 
yerleşme için kullanmışlardır (Görsel 2.3). Doğal barınaklar binlerce yıl insanların yerleşme yeri olmuştur (Gör-
sel 2.4).

Yukarıdaki okuma parçası ve görsellerden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.  
1. Görsellerdeki meskenleri karşılaştırarak aralarındaki farklılıkların nedenlerini açıklayınız. 
2. Yaşadığınız çevredeki meskenlerin özellikleri nelerdir? 

İnsanların üçte birini uykuda olmak üzere, yaşamlarının büyük kısmını geçirdikleri barınak, ihtiyaçları arasında en 
üst sırada yer alır. Tüm dünyada en soğuk bölgelerden en sıcak bölgelere, en yağışlı yerlerden çöllere kadar insanlar 
günlük yaşamlarının odak noktasını oluşturan konutlar yapmışlardır. Bu konutların birden çok fonksiyonu olmuştur; soğu-
ğa, rüzgâra, yağışa karşı korunma bunlardan yalnızca bazılarıdır. Konut ortamında insanlar mahremiyet, belli bir ölçüde 
konfor, kendisine ait birikmiş şeyleri saklayacak yer ve hatta kendi değerlerini ve başarılarını sergileme olanağı bulurlar.  
Halkın coğrafi görünümü biçimlendirme yolu yalnızca onların etnik kökenlerine değil, aynı zamanda teknolojik düzeyleri 
ve ekonomik durumlarına da bağlıdır. Coğrafi görünümün bir parçası olarak ev de insanların nasıl yaşaması gerektiği, aile 
bireylerinin birbirleriyle bağlantısının nasıl olması gerektiği ve ev sakinlerinin dış dünya ile nasıl bağlantı kurmaları gerektiği 
hakkındaki fikirleri sembolize eder.

Beşerî Coğrafya (İnsan, Kültür, Mekân)
  Prof. Dr. Erol TÜMERTEKİN, Prof. Dr. Nazmiye ÖZGÜÇ 

coğrafi uygulama

Aşağıda meskenler hakkında verilen okuma parçasını okuyunuz. 

Görsel 2.4: Doğal barınaklardan ağaç gövdesindeki boşlukGörsel 2.3: Doğal barınaklardan mağara
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İnsanlar, avcılık ve toplayıcılık ile geçindiği dönemde küçük gruplar hâlinde dünyanın farklı bölgelerinde 
yaşamışlardır. Dünyanın her yerinin aynı doğal özelliklere sahip olmaması ve bu dönemde iletişimin çok zayıf 
olması gibi nedenlerle yerleşme dünyanın her yerinde aynı anda başlamamıştır.

Dünyadaki ilk yerleşim alanlarının belirlenmesinde daha çok doğal çevre şartları etkili olmuştur. İlk yerleşme-
ler tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin kolay olduğu ılıman iklim bölgesinde, verimli toprakların ve su kaynakları-
nın yakınında, sel gibi doğal olayların etki alanları dışında kurulmuştur. Dünya’da ilk yerleşmeler Nil, Dicle, Fırat, 
İndus, Ganj, Sarı Irmak havzalarında kurulmaya başlamıştır. İlk yerleşmeler birkaç evden oluşan küçük köyler 
şeklindeydi (Görsel 2.7). Zamanla bunların bazıları büyüyerek daha büyük yerleşmeleri ve şehirleri oluşturmuştur.

Kültür ve ticaretin gelişmesi ile yer seçiminde doğal fak-
törlerin yanında beşerî faktörler de etkili olmaya başlamıştır. 
Yerleşmeler geliştikçe ulaşım ve güvenlik de yer seçiminde 
önemli olmuştur.

İnsanların tarımsal faaliyetlerde bulunması ve yerleşik 
hayata geçmesi ile birlikte nüfus da giderek artmıştır. Artan 
nüfus ile birlikte ekonomik faaliyetler de çeşitlendi. Böylece 
yerleşmeler daha da büyüdü. Büyüyen merkezlerde ticaret 
ve yönetim faaliyetleri artarak şehirlerin ilk örnekleri ortaya 
çıktı (Görsel 2.8).

Görsel 2.5: Şekillendirilmiş mağara yerleşmesi 
(Utah-ABD) Görsel 2.6: İnsanların inşa ettikleri basit meskenler

Görsel 2.8: Yerleşmeler zaman içinde büyür (Riyad-Suudi Arabistan).

Görsel 2.7: İlk yerleşmeler

İnsanlar, tarım yapmayı öğrenince daha uzun süre aynı yerde yaşamaya başlamışlardır. Başlangıçta doğal ba-
rınakları olduğu gibi kullanırken zamanla mağaralara yeni eklentiler yapmış veya amaçları doğrultusunda yeniden 
şekillendirmiştir (Görsel 2.5). Daha sonraları ise tek odalı meskenler inşa etmeye başlamıştır (Görsel 2.6). Bu 
dönemde insan,  bazı tarım ürünlerini yetiştirmeyi ve ihtiyaç fazlası ürünleri farklı mevsimlere saklamayı öğren-
miştir.
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coğrafi uygulama

Yukarıdaki haritayı inceleyerek aşağıdaki uygulamaları yapınız.
1. İlk yerleşmelerin kurulduğu yerler olan Nil, Fırat, Dicle, Ganj, İndus ve Sarı Irmak havzalarını harita üzerinde işaretleyiniz.
2. Bu bölgelerin ortak özelliklerini belirleyerek ilk yerleşmelerin neden bu alanlarda ortaya çıktığını tartışınız.

Aşağıdaki haritada dünyanın başlıca akarsuları gösterilmiştir.

0 3000 6000 km
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ÇALIŞMASI

Yaşadığınız yerde bilinen en eski yerleşme alanına gezi düzenleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yerleşmenin burada kurulmasının fiziki ve beşerî nedenleri neler olabilir?
2. Yerleşmede konutların yapı malzemesi nedir, niçin bu malzeme tercih edilmiştir?
3. Yerleşmedeki konutların planı incelendiğinde burada yaşamış insanların ekonomik ve kültürel yapıları hak-

kında neler söylenebilir?
Arazi çalışması sonunda gözlemleriniz ile ilgili yerleşmenin burada kurulmasının nedenlerini içeren bir 

rapor hazırlayınız. Hazırladığınız raporu sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız. 
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Dünyada yaşamaya çok elverişli yerler olduğu gibi yaşamayı zorlaştıran doğal ortamlar da bulunmaktadır. İn-
sanlar genellikle düz, verimli, su kaynakları açısından zengin alanlarda yerleşim kurmak isterler. Ancak güvenlik 
ve doğal afet gibi etkilerle engebeli, soğuk ve kurak yerlere de yerleşmek zorunda kalabilirler. Yerleşme, kurul-
duğu yerdeki doğal ve beşerî şartların etkisi 
ile büyüyüp gelişebilir ya da zamanla terk 
edilebilir. Yerleşmeler canlı bir organizma 
gibidir. Bazıları zamanla giderek büyür, ba-
zıları ise ortadan kaybolabilir.

Dünya üzerinde yerleşmelerin dağılışını 
etkileyen en önemli faktör büyük su kütle-
leri olan deniz ve okyanuslardır. Dünyanın 
yaklaşık %71’i okyanus ve denizlerle kaplı 
olduğu için yerleşme amacıyla kullanılamaz 
(Görsel 2.9).

Karalar üzerinde yerleşmelerin dağılışını 
etkileyen en önemli faktör iklimdir. İklim 
elemanları, yerleşmenin kuruluş ve gelişimi-
ni farklı yerlerde ve farklı şekilde etkilemek-
tedir. Düşük sıcaklık değerleri kutup, tundra 
ve orta kuşaktaki dağların yüksek kesimle-
rinde; yağış azlığı çöllerde; yüksek sıcaklık 
ve nem oranları Ekvator’a yakın alanlarda 
yerleşmeyi zorlaştırmaktadır.

Kutup ve tundra iklim bölgelerinde sı-
caklık değerlerinin çok düşük olması yerleşmeyi etkileyen en önemli faktördür. Buralarda kışlar uzun ve soğuk 
geçerken yazlar kısadır.  En sıcak ay ortalaması 10 °C kadardır. Bu iklim şartlarında insanlar kış soğuklarından ko-
runmakta zorlanırlar. İklimin bu özellikleri nedeniyle kutup çevresinde askerî üsler, madencilik faaliyetleri ve araş-
tırma amacıyla gelen insanların oluşturduğu yerleşmeler dışında genel olarak yerleşmeye rastlanmaz (Görsel 2.10).

YERLEŞMELERİN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Görsel 2.9: Büyük su kütleleri yerleşim alanlarını sınırlar (Antalya).

Görsel 2.10: Buzul alanları yerleşmeleri sınırlar (Antarktika).
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Orta kuşak, dünyada yerleşmelerin en 
fazla olduğu alandır. Ancak dünyanın di-
ğer alanlarında olduğu gibi burada da yer-
leşmelerin dağılışı düzenli değildir. Deniz 
seviyesine yakın yerlerde yerleşmeler yo-
ğunlaşırken deniz seviyesinden yüksekle-
re çıkıldıkça yerleşmeler azalır. Dağların 
2.000-2.500 metreden yüksek kesimlerinde 
kışların uzun, kar yağışlı ve soğuk; yazla-
rın kısa ve serin olması nedeniyle sürekli 
yerleşmeler yok denecek kadar azdır. Orta 
kuşaktaki dağların yüksek kesimleri yayla-
cılık ile birlikte turizm, spor ve maden üre-
timi gibi faaliyetler nedeniyle daha az sa-
yıda yerleşme bulunmaktadır (Görsel 2.11).

Görsel 2.11: Uludağ kayak merkezi (Bursa)

coğrafi uygulama

Yukarıdaki haberi inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Türkiye’den önce Antarktika’da araştırma üssü kuran ülkelerin amacı ne olabilir?
2. Türkiye neden Antarktika’da araştırma üssü kurmak istemektedir?

Aşağıdaki haberde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün 
“Antarktika’da araştırma üssü kurulmasına ilişkin açıklamasından bir 
bölüm verilmiştir.

Antarktika’da Üs Kuracağız
Antarktika’ya üs kurmak amacıyla 9 kişiden oluşan bir araştırma 

grubu gönderdiklerini ve söz konusu üssün 2018’de kurulmasını öngör-
düklerini belirten Bakan Özlü, “Biz buraya üs kuracağız, bilimsel araş-
tırmalar yapacağız. Sürekli orada kalacağız. Biz de oradayız, bir bakıma 
orada hak iddia ediyoruz.” dedi. Gönderdikleri heyetten Antarktika’ya ilişkin 
bilgilerin gelmeye başladığını belirten Özlü, kıtadan gelen fotoğrafı paylaştı.

Antarktika ile ilgili anlaşmanın Meclis’ten geçtiğini aktaran Özlü, “Türkiye, An-
tarktika’nın sadece bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngören anlaşmaya taraf oldu, 
onayladı. Dolayısıyla biz danışman olmayan ülke statüsünden, danışman ülke statüsüne geçiyoruz. Yaklaşık 53 ülke var. 
Hiç ummadığımız ülkeler orada üs kurmuşlar. Türkiye’nin de Antarktika’da üssü olacak.” diye konuştu.

Söz konusu heyetin çalışma takvimine ilişkin bilgi veren Özlü, “Heyet 1 ay kalıp dönecek. Çünkü kış geliyor. Eksi 80 
dereceye kadar soğuk olan bir yer düşünün... Hatta üs kuran ülkeler 1 sene sonra gittiklerinde karlarla kaplı olduğu için 
nereye üs kurduklarını bulmakta zorlandıklarını ifade ediyor. Bir fizibilite raporu çıkarılacak. Oraya kuracağımız yapılar, 
binalar Türkiye’de yapılacak, gemiyle gönderilecek. Onun boyutları ne olacak, ne kadarlık bir alanda çalışacağız, etüt olarak 
çıkarılacak. Geminin buz kıran özelliği olmalıdır. Envanterimizde bu özelliğe sahip gemiler yok. Belki bir yeni gemi yapacağız 
veya kiralayacağız.” şeklinde konuştu. 

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/bilim-sanayi-ve-teknoloji-bakani-ozlu-antarktikada-bilimsel-us-kuracagiz/762138



BEŞERÎ SİSTEMLER156

Çöller ise su kaynakları yetersiz olduğundan yerleşmeye uygun değildir. Su, canlılar için hayati öneme 
sahip unsurlardan birisidir. Çölde yağış azlığının yanında yağışların düzensiz oluşu da yerleşmeyi zorlaştırır. 

Çünkü genellikle çöllerde yağmurun 
ne zaman yağacağı belli değildir. Ör-
neğin Sina Yarımadası’ndaki gibi bazı 
çöllere yıllarca hiç yağmur yağmaz. 
Çöllerdeki vahalarda suyun yetebildi-
ği oranda yerleşmeler görülse de bun-
ların sayısı azdır (Görsel 2.15).

Yerleşmelerin kuruluş ve gelişme-
sinde doğal etkenlerin yanında beşerî 
faktörler de etkili olmuştur. Ulaşım, bir 
yerleşmenin gelişmesi için en önem-
li beşerî unsurlardandır. Ayrıca tarım, 
sanayi, ticaret, turizm, madencilik, or-
mancılık ve balıkçılık gibi ekonomik 
faaliyetlerin geliştiği alanlarda yerleş-

meler yoğunlaşır. İş imkânlarının fazla olduğu yerleşim merkezleri iç ve dış göçler ile hızla gelişir. Savaşlar, 
ihtilal, güvenlik gibi nedenler ile oluşan göçler de yerleşmelerin kuruluş ve gelişmesini etkilemektedir. 

Görsel 2.15: Zorlu doğal koşulları nedeniyle çöl alanları çok seyrek nüfuslanır 
(Huacachina-Peru).

Görsel 2.14: Bataklık alanları ekolojik denge için önemli olsa 
da yerleşmeleri sınırlayan bir faktördür (Florida-ABD).

Görsel 2.13: Aşırı sıcak ve nem Ekvator çevresinde yerleşmeleri 
sınırlayan etmenlerdir (Amazon ormanları-Brezilya).

Yeryüzü şekillerinin çok eğimli olduğu alanlar da  
yerleşmek için tercih edilmez (Görsel 2.12).

Ekvator çevresi yıl boyunca sıcak ve nemlidir. 
Dünyanın diğer bölgelerinde deniz seviyesine yakın 
alanlarda yoğunlaşan yerleşmeler Amazon ve Kongo 
havzalarında 1.500 m’den yüksek kesimlerde daha 
yaygındır. Amazon ve Kongo havzalarında yüksekle-
re çıkıldıkça iklim şartları yerleşme için daha elverişli 
hâle gelir. Buna bağlı olarak yerleşme sayısı artar (Gör-
sel 2.13).

Bataklıklar, yerleşmeleri sınırlandıran doğal bir en-
geldir. Değişik zamanlarda bataklıklar kurutulup yer-
leşme ve ekonomik faaliyet alanı hâline getirilmiştir. 

Ancak doğal dengenin korunabilmesi için bataklıklar korunmalıdır (Görsel 2.14).

Görsel 2.12: Eğimli kesimler yerleşmeyi sınırlandırır 
(Leh-Hindistan).
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Boş dünya haritası üzerinde aşağıda belirtilen alanları tarayarak gösteriniz.

coğrafi uygulama

1. Soğuk olduğu için yerleşmeye uygun olmayan kutup ve tundra iklim alanlarını gri renge boyayınız.
2. Sıcak olduğu için yerleşmeye uygun olmayan Amazon ve Kongo havzalarını kırmızı renge boyayınız.
3. Kurak olduğu için yerleşmeye uygun olmayan çöl alanlarını sarı renge boyayınız.
4. Yüksek olduğu için yerleşime uygun olmayan Himalaya Dağları’nı siyah renge boyayınız.
5. Harita üzerinde yerleşmeye uygun alanlar ile yerleşmeye uygun olmayan boyadığınız alanların genişliğini kıyas-

layarak gelecekte yerleşmelerin dağılışı hakkında çıkarımlarda bulununuz.

YERLEŞMELERİN KURULUŞ VE GELİŞMESİ

Konuya Başlarken
1. Yerleşim birimleri hangi özellikleri bakımından birbirinden farklılık gösterir? Açıklayınız.
2. Bazı kırsal yerleşmelerde evler birbirine çok yakın kurulurken bazılarında evlerin uzak olmasının ne-

denleri nelerdir?

İnsanlar, kendi yaşam tarzlarına uygun ekonomik faaliyet sürdürebilecekleri alanlara yerleşirler. Yerleşimin 
kurulması ve gelişmesinde doğal ve beşerî unsurlar etkilidir. Yerleşmelerin bazıları zamanla gelişip büyümüş, 
küçük köylerden şehirlere dönüşmüş, bazıları gelişememiş ve tarihin sayfalarında yerini almıştır. 

Yerleşim birimleri çeşitli özellikleri bakımından birbirinden farklıdır. Buna göre yerleşmeler kırsal yerleşme-
ler ve şehir yerleşmeleri olarak ayrılabilir.

B
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1. KIR YERLEŞMELERİ

Kır yerleşmeleri, genel olarak tarım ve hayvancılıkla geçinen insanların yaşadığı yerleşim birimleridir. Tarım 
ve hayvancılıkla geçinen insanların hayatında doğal faktörler çok önemli yer tutar. Kırsal yerleşmelerde evler şehir 
merkezlerindeki kadar gelişmemiştir. İklime göre değişmekle beraber evlerin yapımında genellikle yakın çevredeki 
taş, toprak, ahşap ve bunların karışımından oluşan yapı malzemeleri kullanılır.  Genellikle meskenler ekonomik faa-
liyetlere uygun eklentilere sahiptir. Ekonomi ve ulaşımdaki gelişmelerin etkisiyle son yıllarda kırsal kesimdeki bazı 
evler betonarmeden yapılmaktadır. Ülkeden ülkeye kır yerleşmeleri çok farklı özellikler gösterebilir. Bu özellik-

lerine göre farklı şekilde sınıflandırı-
labilir. Kır yerleşmelerinin başında 
köyler gelir.

Köy

Köyler, ekonomik faaliyet 
olarak tarım ve hayvancılığın hâkim 
olduğu; okul, cami, otlak, baltalık 
orman gibi ortak malların bulunduğu 
yerleşmelerdir. Sınırları içinde bağ, 
bahçe, tarla ve eklentileri de yer alır. 
Köyler idari açıdan en küçük yöne-
tim birimidir (Görsel 2.16).

Köylere bağlı köy altı yerleşmeleri de kırsal yerleşmeler arasında yer almaktadır. Köy altı yerleşmelerinin 
bazıları sürekli bazıları ise geçici niteliktedir. Dünyada çok farklı kırsal yerleşmeler görülebilir. Türkiye’de de 
çok sayıda ve farklı köy altı yerleşmesi karşımıza çıkar. Ülkemizde görülen köy altı yerleşmelerinden bazıları 
aşağıda verilmiştir.

Görsel 2.16: Köy yerleşmesi (Kastamonu)

Mahalle yerleşmesi Yayla yerleşmesi

Çiftlik yerleşmesi Oba yerleşmesi

Bİlgi Kutusu
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coğrafi uygulama

Aşağıda verilen bazı yerleşme özelliklerinin şehir ve kır yerleşmelerinde nasıl değiştiğini belirleyerek tabloyu 
uygun şekilde doldurunuz.

Kır Yerleşmeleri

Az FazlaNüfusu

Ekonomik Etkinlikler

Yerleşme Planı

Bina Katları

Sağlık Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Çalışanların İş Kollarına Dağılımı

Sosyal Olanaklar

Altyapı

Bankacılık

Şehir Yerleşmeleri

Görsel 2.17: Toplu dokulu kırsal yerleşme (Kozluca köyü-Kütahya)

Doku ve Şekil Özelliklerine Göre Yerleşmeler

Yerleşme, insanın barınma ihtiyacını karşıladığı ve ekonomik faaliyetlerde bulunduğu alandır. Yerleşmeler ve 
ekonomik faaliyetler; bulundukları alanın iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynakları, bitki örtüsü, toprak yapısı gibi 
doğal özelliklerinden büyük oranda etkilenir. Doğal çevrenin etkisi ile yerleşme dokuları arasında sıkı bir ilişki 
vardır. Doğal özellikler ve beşerî faaliyetler yerleşmelerin sık ya da seyrek dokulu olmasına neden olur.

Kırsal yerleşmelerde konutların dokusu; yeryüzü şekilleri, su kaynakları, ekonomik etkinlikler ve sosyal iliş-
kilere göre farklılıklar gösterir. Doku özelliklerine göre yerleşmeler; toplu ve dağınık yerleşmeler olarak ikiye 
ayrılır.

Toplu Yerleşmeler

Sık dokulu köylerde evler, birbirine 
yakın inşa edilir (Görsel 2.17). Bu yer-
leşmeler, genellikle suyun az olduğu düz 
ya da hafif engebeli alanlarda kurulur. Bu 
alandaki insanlar ihtiyaçlarını karşılayabi-
lecek su kaynağının yakınına yerleşirler. 
Ülkemizin iç ve güneydoğu kesimlerinde 
su kaynaklarının etrafında bu şekilde ku-
rulmuş yerleşmelere sıkça rastlanır.
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 Dağınık Yerleşmeler

Dağınık yerleşmelerde evler birbirinden uzak inşa edilir. Bazen evlerin arasında birkaç yüz metre hatta daha 
fazla mesafe olabilir. Dağınık yerleşme; su kaynağının bol, arazinin engebeli, tarım alanlarının küçük parçalar 
hâlinde ve birbirinden uzak, ulaşımın zor olduğu alanlarda sıkça görülür. Ülkemizde özellikle Kuzey Anadolu 
Dağları’nın kuzey yamaçlarında dağınık yerleşmeler yaygındır (Görsel 2.18).

Beşerî faaliyetler de dağınık yerleşmeye neden olabilir. Verimli tarım alanlarında insanlar, kendi tarlalarının 
kıyısına geçici ya da sürekli meskenler yaparak dağınık yerleşmeler oluşturabilirler ( Görsel 2.19).

Yerleşmeler bulundukları arazinin özellikleri, yürütülen ekonomik faaliyetler ve kültürel özelliklere bağlı 
olarak çeşitli geometrik şekillere sahip olabilirler. Bunların başında çizgisel ve dairesel yerleşmeler gelir. Bunun-
la birlikte meskenler bazen tam bir geometrik şekle sahip olmayan yerleşmeleri de oluşturabilir.

Çizgisel Yerleşmeler
Meskenlerin sıra hâlinde bulunduğu yerleşmelere çizgisel yerleşme denir. Çizgisel yerleşmeler genellikle 

akarsu vadisi ya da yol boyunca sıralanan evlerin oluşturduğu yerleşmelerdir (Görsel 2.20).
Dairesel Yerleşmeler
Düz arazilerde, yerleşmenin her yöne kolayca gelişmesi sonucunda oluşan yerleşmelerdir (Görsel 2.21).

Görsel 2.18: Doğal koşulların etkisiyle oluşan dağınık dokulu 
kırsal yerleşme (Trabzon)

Görsel 2.20: Çizgisel yerleşme 

Görsel 2.19: Ekonomik faaliyet etkisiyle oluşan 
dağınık dokulu kırsal yerleşme (Tayland)

Görsel 2.21: Dairesel yerleşme (Çekya)
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Görsel 2.22: Şehir yerleşmesi (Antalya)

Görsel 2.23: Tarım şehri (Torbole-İtalya)

coğrafi uygulama

Aşağıdaki görsellerde iki farklı kırsal yerleşme verilmiştir. 

Görsellerden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1.  Yerleşmelerin kurulduğu yerleri yeryüzü şekilleri açısından karşılaştırınız.
2.  Yerleşme dokusunun oluşmasında etkili olan doğal ve beşerî unsurları yazınız.
3.  Yerleşmelerde yaşayan kişilerin yürüttükleri ekonomik faaliyetler neler olabilir? Yazınız.

2. ŞEHİR YERLEŞMELERİ

Şehir; fiziki, ekonomik ve sosyal nitelikleri açısından 
kırsal yerleşmelerden farklıdır. Herhangi bir yerleşim biri-
minde sanayi, ticaret, turizm ve bankacılık gibi tarım dışı 
faaliyetlerin gelişmesine bağlı olarak çeşitli fonksiyon-
lar oluşmaya başlar. Şehirler, birden fazla fonksiyonun 
bir arada yürütülmesine bağlı olarak çok sayıda insana iş 
imkânı sağlar. Bu nedenle şehirlerde nüfus sayısı ve yo-
ğunluğu fazladır. Çalışanların büyük çoğunluğu sanayi, 
ticaret, eğitim, sağlık, ulaşım gibi tarım dışı faaliyet alan-
larında çalışır. Şehirler, içinde yaşayan insanların ihtiyaç-
larının tamamına yakınını karşılarken çevresi ile etkileşim 
hâlinde olup çevresine çeşitli hizmetler sunar.

Şehir yerleşmelerinde binalar kırsal alanlardaki bina-
lara göre daha sık, çok katlı ve sayıca fazla olup genellikle 
belli bir plana göre inşa edilmiştir (Görsel 2.22). 

İklim ve yeryüzü şekillerinin tarıma elverişli olduğu 
alanlardaki bazı yerleşmeler gelişerek zamanla şehirlere 
dönüşmüştür. Tarımsal alanda kullanılan tarım aletleri ve 
makineler işsizliğe neden olmuş ve daha büyük yerleşim 
yerlerine göçü hızlandırmıştır. Ayrıca ürünlerin pazarlan-
ması için yapılan çalışmalar ile bazı tarım ürünlerinin sa-
nayi ham maddesi olarak değerlendirilmesi, verimli tarım 
alanları yakınlarında bazı yerleşmelerin şehir hâlini alma-
sını sağlamıştır (Görsel 2.23).
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Şehirler genellikle sanayi faaliyetlerinin yoğun ol-
duğu yerleşmelerdir. Böylece sanayinin geliştiği yer-
leşmeler insanlar için yeni iş imkânları oluşturur. Sa-
nayinin geliştiği bu tip yerleşmeler, iş imkânları fazla 
olduğu için insanları kendine çekmiş ve hızla nüfuslan-
mıştır. Sanayi faaliyetlerinin yüksek gelir sağlaması ile 
hızla şehirleşme gerçekleşmiştir. Sanayileşme nedeniy-
le şehirleşmenin başladığı ilk ülke İngiltere olmuştur. 
Dünyanın diğer alanlarında da genellikle sanayileşme 
ile şehirleşme eş zamanlı gelişmiştir (Görsel 2.24).

Ulaşım, yerleşmelerin dağılışını ve gelişmesini et-
kileyen önemli faktörlerdendir. Günümüzde olduğu gibi geçmişte de ulaşım imkânlarının iyi olduğu yerleşmeler 
gelişerek şehirlere dönüşmüştür. Kara, demir ve hava yollarındaki gelişmeler ile ulaşım araçlarındaki teknolojik 
gelişmeler şehirlerin ticaret alanını genişletmiştir. Önceleri yakın çevrede yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak 
için üretim yapan kuruluşlar ticaret alanlarını genişleterek büyümüş, bu durum istihdamı artırarak şehirlerin geliş-

mesini ve büyümesini sağlamıştır (Görsel 2.25).
Turizm faaliyetlerinin yaygınlaşması da yerleşme-

lerin kurulup gelişmesine olumlu katkı sağlar. Turizm 
faaliyetlerin geliştiği yerleşmelerde mevsime göre nü-
fus sayısı büyük oranda değişir (Görsel 2.26).  

Görsel 2.25: İstanbul bir ulaşım şehridir.

Görsel 2.24: Zonguldak sanayi faaliyetlerinin geliştiği bir 
şehirdir.

Görsel 2.26: Antalya bir turizm şehridir.

Görsel 2.27: Eskişehir bir eğitim şehridir.

Görsel 2.28: Karadeniz Ereğli 
madenciliğe bağlı olarak gelişmiş 
bir şehirdir.

Etrafındaki yerleşmelere göre çekim alanı oluşturan 
yerleşmeler eğitim imkânı açısından gelişir. Eğitim ile şe-
hirleşme arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Eğitim imkân-
ları arttıkça şehir daha fazla insanı kendine çeker. Eğitim 
seviyesi arttıkça yeni iş olanakları ve fırsatlar ortaya çıkar. 
Bütün bunlar yerleşmelerin gelişmesine katkı sağlar. Sos-
yal faaliyetlerin geliştiği yerleşmeler, tiyatro ve sanatsal 
aktivitelere katılmak isteyen insanlar için çekim merkezi 
oluşturur. Bu merkezlere gelen nüfus, şehirleşmeyi hızlan-
dırır (Görsel 2.27).

Madenlerin işletilmesi eski yerleşmelerin gelişmesini 
sağladığı gibi yeni yerleşmeler kurulmasını da sağlamış-
tır. Maden işletmelerinin çevresinde yeni iş imkânlarının 
ortaya çıkmasıyla yerleşmeler kurulup gelişir. Madenlere 
bağlı yerleşmeler çevre durumuna göre maden işletmesi-
nin kapanması ile önemini kaybedebilir (Görsel 2.28).
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TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER

Konuya Başlarken
1. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışı düzenli midir? Açıklayınız.
2. Türkiye topraklarının ilk yerleşmelerin kurulduğu alanlardan biri olmasında etkili olan faktörler 

nelerdir? Açıklayınız.

TÜRKİYE’DE YERLEŞMELERİN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Türkiye; elverişli iklimi, verimli toprakları, bol su kaynakları ile çok eskiden beri insanların yerleştiği alanlar-
dan biridir. Konum özelliklerinin etkisi ile geçmiş dönemlerden itibaren farklı kültürlerin karşılaşma alanı olmuş-
tur. Farklı kültüre sahip topluluklar Anadolu’da kültürlerin etkileşimine zemin hazırlamış ve gelişimini hızlandır-
mıştır. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yerleşmeler dengeli dağılmamıştır. Doğal ve beşerî faktörler, yerleşmelerin 
dağılışında etkili olmuştur.

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışında en önemli doğal faktör iklimdir. Ülkemizde çeşitli iklim özellikleri görül-
mekte ve her iklim, insanları farklı biçimde etkilemektedir. İklimin tarım ve hayvancılık gibi ekonomik faaliyetleri 
kolaylaştırdığı alanlarda yerleşim birimleri fazladır. Bu nedenle ülkemizde yerleşmeler deniz kıyılarında yoğun 
olup, yükseklik arttıkça yerleşme yoğunluğu azalmaktadır. Dağların yüksek kesimleri; sıcaklığın azalması, eğimin 
artması, ulaşımın zor olması gibi nedenlerden dolayı yerleşmeye uygun değildir. Genel olarak ülkemizde sürekli 
yerleşmeler 2.000-2.200 metrenin altında görülür ancak güney kıyılarımızda 2.500 metreye kadar çıkabilir. Türki-
ye’de 2.000-2.500 metreden yüksek kesimler yaz mevsiminde yaylacılık faaliyetlerinde kullanılır. Ayrıca yüksek 
kesimlerde madencilik, turizm gibi faaliyetler nedeniyle yerleşmeler kurulsa da sayıları fazla değildir. 

C

coğrafi uygulama

Aşağıdaki tabloda yerleşme yerinin belirlenmesinde etkili olan doğal ve beşerî faktörler verilmiştir.

Tablodan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Yaşadığınız yerleşim biriminin kurulmasında hangi doğal ve beşerî faktörler etkili olmuştur? 
2. Yaşadığınız yerleşim merkezi dışında Türkiye’nin neresinde yaşamayı tercih ederdiniz, yaşamak istediğiniz yerleşme-

yi seçmenizde hangi doğal ve beşerî unsurlar etkili olurdu? Arkadaşlarınız ile paylaşınız.

Doğal Faktörler

1. Tarım

2. Göçler

3. Ulaşım

4. Ekonomik Nedenler
(Yer altı kaynakları, 
sanayi, turizm, ticaret 
vb.)

1. Yeryüzü Şekilleri
• Dağların uzanış yönü
• Eğim
• Bakı
• Yükselti

2. İklim
• Yağış
• Sıcaklık

3. Su Kaynakları

4. Bitki Örtüsü

5. Toprakların Verimliliği

Beşerî Faktörler
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Yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörlerden biri de yeryüzü şekilleridir. Ülkemizde eğimin fazla olduğu 
alanlarda yerleşme azdır. Karadeniz kıyısındaki dağların kuzey yamaçları gibi çoğu alanda yağış ve sıcaklık 
şartlarının uygun olmasına rağmen arazinin eğimli olması nedeniyle yerleşme azdır (Görsel 2.29).

Yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörlerden biri de su kaynaklarıdır. Su, insanın yaşaması için temel ihti-
yaçlardandır. İnsanlar suyu hem kişisel ihtiyaçlarını gidermek hem de ekonomik faaliyetleri için kullanırlar. Bu 
nedenle insanlar, su ihtiyaçlarını kolay karşılayabildikleri akarsu boylarına ve göl kenarlarına yerleşmişlerdir 
(Görsel 2.30). Ülkemizde ilk yerleşmelerin Akdeniz kıyısında, Dicle, Fırat havzalarında bulunmasının nedenle-
rinden biri de buralarda su kaynaklarının yeterli olmasıdır.

Ülkemizde yerleşmelerin dağılışını etkileyen bir 
başka faktör ulaşım imkânlarıdır. Ulaşım yerleşmelerde 
ticaretin gelişmesini, ticaretin gelişmesi de yerleşmenin 
gelişerek büyümesini sağlar.

Tarihî nedenler de yerleşmelerin dağılışını etkiler. 
Tarihin her döneminde insan, düşmanlardan korunmak 
için önlem almaya çalışmıştır. Bu insanlar yerleşmeleri-
ni sarp kayalar üzerine kurmuş etrafına surlar örmüştür. 
Anadolu’da bu nedenle çok sayıda kale yerleşmesi bu-
lunur (Görsel 2.31).

Karışıklığın hüküm sürdüğü dönemlerde insanların 
yerleşmede önceliği güvenlik olmuştur. Güvenlik endi-
şesi ile insanlar, ulaşımın zor olduğu dağlık alanlara da 
yerleşmişlerdir.

Maden yataklarının işlenmesi ile oluşan iş imkânları 
insanları çekmiştir. Ülkemizde Zonguldak’ta taş kömü-
rü, Batman’da petrolün bulunup işlenmesi yeni iş saha-
larının oluşmasını sağlamıştır. Yeni iş alanlarında çalış-
mak için gelen nüfus, yerleşmenin büyümesine neden 
olmuştur (Görsel 2.32).

Görsel 2.29: Arazi şartları yerleşmeleri etkiler 
(Ayder yaylası-Rize).

Görsel 2.31: Amasya Kalesi

Görsel 2.32: Batman

Görsel 2.30: Su kaynağı kenarında kurulmuş şehir (Amasya)
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coğrafi uygulama

Türkiye haritasında bazı alanlar numaralandırılarak belirlenmiştir. Belirlenen alanlardaki yerleşme durumunu 
nedenleri ile birlikte örnekte olduğu gibi kutucuklara yazınız.

TÜRKİYE’DE YERLEŞMENİN TARİHÇESİ

Türkiye, dünyanın ilk yerleşim alanlarından biridir. İnsanların avcılık ve toplayıcılık ile geçindikleri dönem-
lerden itibaren doğal barınaklar yerleşim alanı olmuştur. Anadolu’da sayıları 40 bini bulan mağaraların bir kısmı 

yerleşme alanı olarak kullanılmıştır. Bu ma-
ğaralardan özellikle güney kıyılarımızdaki 
Antalya Körfezi’nin batısında kalan Karain 
(Görsel 2.33), Beldibi, Belbaşı, Öküzini, 
Çarkini mağaraları, Antalya yakınlarında 
Kadıini ve Hatay’ın Samandağ ilçesindeki 
mağaralar ilk yerleşmelerin görüldüğü ba-
rınaklardır. Karain Mağarası’nda yapılan 
çalışmalarda 450-500 bin yıl öncesine ait 
kalıntılara ulaşılmış olup araştırmalar devam 
etmektedir.

Görsel 2.33: Karain Mağarası (Antalya)
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6. Arazinin dağlık ve engebeli 
olması nedeniyle yerleşmeler 
azdır.
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OKUMA PARÇASI

Yapılan araştırmalara göre Şanlıurfa 
yakınlarındaki Göbeklitepe ülkemizde bi-
linen en eski yerleşmelerden olup yaklaşık 
12.000 yıl öncesine tarihlendirilmektedir. 
Kültür bitkilerinin yetiştirilmediği ve kap 
kacak üretimine başlanmadığı dönemde 
Göbeklitepe mabet olarak kurulup geliş-
miştir. Göbeklitepe Şanlıurfa’nın 15 km 
kadar güneybatısında Örencik Mahallesi 
yakınlarındadır (Görsel 2.34).

Göbeklitepe’de dört dairesel yapı or-
taya çıkarılmış, toplamda 16 dairesel yapı 
olduğu tespit edilmiştir. Ortaya çıkarılan 
yuvarlak ya da oval yapıların çapı 10-30 
metre arasında değişmektedir. Boyları 3 ila 6 metre arasında 200 kadar büyük sütundan 50 kadarı çıkarılmıştır. 
Ağırlıkları 40 ile 60 ton arasında bulunan sütunların üzerinde aslan, boğa, yılan gibi tasvirlere rastlanmıştır. Henüz 
insanların yerleşik hayata geçmediği bu dönemde organize olmaları ve böyle bir yapı inşa etmeleri, kültürel açıdan 
belli seviyeye ulaştıklarını göstermektedir.

Görsel 2.34: Göbeklitepe (Şanlıurfa)

TÜRKİYE’DE TARİH ÖNCESİ YERLEŞMELER

Türkiye’de 1.000 kadar höyük yerleşmesi 
tespit edilmiştir. Höyük yerleşmeleri Konya 
Ovası çevresinde ve Suriye sınırına yakın 
yerlerde daha fazla görülür. Tarımın yaygın-
laşması ile birlikte Anadolu’nun hemen her ye-
rinde yerleşmeler kurulmuştur. Günümüzden 
5.000-7.000 yıl öncesinde (Kalkolitik Dönem) 
Mersin yakınlarında Yümüktepe, İzmir’de 
Bayraklı, Çanakkale’de Truva, İstanbul yakın-

larında Fikirtepe, Çorum yakınlarında Büyük 
Göllücek, Samsun yakınlarında İkiztepe yer-
leşmeleri Anadolu’nun tamamen yerleşmeye 
açıldığını ortaya koymaktadır. Tunç ve Demir 
Çağı’nda Anadolu’da yerleşmeler büyümüş, 
ticaret gelişmeye başlamış, idareci sınıf orta-
ya çıkmış, yerleşmeler şehirlere dönüşmeye 
başlamıştır. 

Bu kitap için hazırlanmıştır.
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Göbeklitepe’den sonra Anadolu’da ilk köy tipi yerleşmeler günümüzden 7.000-10.000 yıl öncesine rastlar. 
Neolitik dönemde yerleşmeler Göller Yöresi, Konya Ovası ve Tuz Gölü çevresindeki verimli toprakların yakın-
larında yoğunlaşmıştır. Neolitik Dönem’in en önemli yerleşmelerinden biri de Çatalhöyük’tür.

Çatalhöyük, Konya’da Çumra ilçesinin 
11 km kuzeyinde yer alır. Verimli toprak-
lara sahip Çumra Ovası’nın Çarşamba Suyu 
kıyısında kurulmuştur. Buraya yerleşen in-
sanlar tarımsal faaliyetlerin yanında avcılık 
yapmayı da sürdürmüşlerdir. MÖ 6.200 ve 
5.200 yıl öncesine tarihlenen Neolitik Çağı 
temsil eden en önemli yerleşmelerden biri-
dir. Karasal iklimin hüküm sürdüğü alana 
yerleşilmesi bu dönemdeki insanların doğal 
ortamın etkilerinden kısmen korunabildikle-
rini göstermektedir (Görsel 2.35).

Çatalhöyük’te evler kare şeklindeki oda-
lardan oluşur ve düz damlıdır. Burada ev-
lerin arasında sokak bulunmaz, arı kovanı 

tarzındaki evlere merdiven ile damlardan girilir. Evlerin içinde ocak ve seki yer alır. Evler ve ibadethaneler aynı 
yapıda olup kare planlıdır. Duvar resimleri ile süslenmiş 40 kadar ibadethane bulunması, buranın büyük ve dinî 
bir merkez olduğunu düşündürmektedir. 

Çatalhöyük’te yapılan çalışmalarda toprak kapların kullanıldığı anlaşılmaktadır. Hâlâ araştırmaların devam 
ettiği alanda 18 kültür katı tespit edilmiştir. 

MÖ 5.000 yıllarından sonra tarımdaki gelişmeler ile birlikte Türkiye’nin güney, batı, kuzey kıyıları ile birlik-
te iç kesimlerinde de yerleşmelerin sayısı artmıştır. 

Anadolu’da önemli yerleşmelerden birisi de Alacahöyük’tür. Çorum ilinin Alaca ilçesi yakınında bulun-
maktadır. Anadolu’da Tunç Çağı’na ait en önemli yerleşmelerden biridir. Günümüzden 5.000 (MÖ 3.000) yıl 

öncesine uzanan tarihe sahip olmakla bir-
likte MÖ 1600 yıllarında Hititlerin başkenti 
olmuştur. Başkent olduktan sonra hızla ge-
lişmiş ve MÖ 13. yüzyılda saray ve tapınak-
ların yer aldığı 2 km çapında bir yerleşmeye 
dönüşmüştür (Görsel 2.36). Kazılarda elde 
edilen eserler arasında seramikler, silahlar, 
kült objeler, yazılı belgeler vardır. Kil tab-
letler üzerine yazılan belgeler kral mührü 
taşımakta olup kronolojiye göre sıralanmış-
tır. Kral mezarlarında altın ve gümüşle kap-
lanmış tunçtan heykelcikler bulunmuştur. 
Alacahöyük’te bulunan kil tabletler burada 
devlet yapılanması hakkında geniş bilgi ver-
mektedir. Devlet organları oluşmuş ve arşiv 

tutulmuştur. Madenlerin işlenmesi de bu dönemdeki diğer topluluklara göre gelişmiş bir medeniyet seviyesine 
ulaştıklarını göstermektedir. 

Araştırmalara göre Türkiye’de yerleşme günümüzden yaklaşık 500.000 yıl öncesinden başlamış ve kesintisiz 
günümüze kadar devam etmiştir. Anadolu’da medeniyetler kurup tarihin sayfalarında yerini alan Hititler, Urar-
tular, Frigyalılar, İyonlar, Romalılar en fazla bilinenleridir. 

Görsel 2.35: Çatalhöyük (Konya)

Görsel 2.36: Alacahöyük (Çorum)
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Haber Köşesi

Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi’nde
Dışişleri Bakanlığı Şanlıurfa’daki Göbeklitepe arkeolojik alanının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 

Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi’ne girmesiyle Türkiye’nin söz konusu listeye kayıtlı alanlarının 
sayısının 18’e yükseldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin Göbeklitepe arkeolo-
jik alanının UNESCO Dünya Miras Listesi’ne adaylık başvurusunun, halen Bahreyn’in başkenti Manama’da 
devam eden Dünya Miras Komitesi 42. toplantısında kabul edildiği ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kay-
dedildiği belirtildi.

Açıklamada, Şanlıurfa’da bulunan ve 2011’den bu yana Türkiye’nin UNESCO’daki Geçici Miras Liste-
si’nde yer alan Göbeklitepe arkeolojik alanının, Yukarı Mezopotamya bölgesindeki dünyanın bilinen en eski 
megalitik yapı grubu olduğu ve tarihinin günümüzden 11 bin yıl öncesine kadar uzandığı vurgulandı. Bakanlık 
açıklamasında, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Bakanlığımızın yoğun 
çabaları sonucunda, söz konusu başvurunun kabulüyle ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne tescilli 
alanlarının sayısı 18’e yükselmiştir.” ifadesi yer aldı.

Göbeklitepe 
Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesinin, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakın-

larında bulunan ve ilk kez 1963’te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları 
sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Berlin Alman Arkeoloji Ensti-
tüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995’ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait boyları 3-6 
metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü “T” biçimli dikili taşlar bulundu. Kazılarda aynı 
zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 
bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün 
yüzüne çıkarıldı.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/gobeklitepe-unesco-dunya-miras-listesinde/1192320
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Metinde verilen bilgilerden de yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Tahıl üretimi Çayönü’nün gelişimini nasıl etkilemiştir?
2. Bakır kullanımının diğer yerleşmelere göre erken başlamasının nedenleri ne olabilir?
3. Yakın çevrede kaliteli çakmak taşı ve obsidyen  yatakları olmamasına rağmen bu madenlerin kullanılmasının amacı 

nedir?
4. Çayönü yerleşmesi dünya kültür tarihi açısından neden önemlidir?

Çayönü MÖ 7500-5500 yıllarına ait bir yer-
leşmedir. Höyük ile ilgili Diyarbakır Müze Mü-
dürlüğünün İnternet sayfasındaki bilgilerden 
bir kısmı aşağıda yer almaktadır:

Çayönü, tahıl ve evcilleştirmeye dayalı köy 
hayatının en eski örneklerinden olup günümüz 
uygarlığının da önemli bir basamağını oluş-
turmaktadır. Çayönü yerleşmesinin bu önemi 
yabani buğday, mercimekgiller gibi bitkilerin 
tarıma alınması, koyun ve keçinin evcilleşmesi 
ile gerçekleştirilmiştir.

Ergani bakır yataklarının dünyanın en eski 
maden ocakları olması nedeniyle Çayönü in-
sanı, dünyanın başlıca yerlerinden 2 bin yıl 
önce bakırı işleyerek alet yapmayı başarmıştır. 6 evreli bir gelişim gösteren ve 50 yapı katıyla temsil edilen Neolitik Dö-
nem, dal ve kamışlardan yapılan basit yuvarlak kulübeden tas temelli kerpiç yapılara, avcı bir topluluktan çiftçiliğe dayalı 
bir geçiş sürecini bütün ayrıntıları ile tanıtmıştır.

Büyük bir kült yapısı, dünyanın en eski mozaik döşemesi, içinde dikili taşların bulunduğu önemli bir yerleşim merkezi-
dir. MÖ 6 bin yıllarında ilk kez kilden çanak çömlek yapımı, tarım ve hayvancılığa dayalı, gerçek köy yaşantısının “gelişkin 
köy evresi” olarak adlandırılabilir.

Çayönü yerleşmesinde çıkan buluntular: Çakmak taşı, obsidyen, bazalt, doğal bakır, oraklar, kazıyıcı-delici aletler ve 
çeşitli süs eşyaları ele geçmiştir. Çayönü yakınlarında çakmak taşı yatakları tespit edilmiş fakat Çayönü insanı kalitesiz 
çakmak taşı kullanmamıştır. Yeri tam olarak bilinmeyen bir yerden çakmak taşı getirtip kullanmışlardır. Hammaddenin 
%30’unu oluşturan obsidyenin ise yörede kesinlikle olmayıp dışarıdan getirildiği düşünülmektedir.

Çayönü, Yakındoğu’da en erken seramik kullanımı öncesi yerleşim merkezi olması açısından büyük önem taşır. Ayrı-
ca, Anadolu’da böyle bir yerleşim tespitinin yapılması o döneme ait çok büyük çapta mimariye ait kalıntılar olması da dünya 
kültür tarihi içinde  çok önemli bir yerleşim olduğunu göstermektedir.

 http://www.diyarbakirmuzesi.gov.tr/kazilar.aspx?hid=6
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coğrafi uygulama

Türkiye mevcut mutlak konumuna göre 25o daha kuzeyde yer alsaydı bu durum yerleşmelerin 
dağılışını nasıl etkilerdi?
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TÜRKİYE’DE İDARİ FONKSİYONLARINAGÖRE YERLEŞMELER

Konuya Başlarken
Türkiye’de yerleşmeler nasıl sınıflandırılır?

TÜRKİYE’DE YERLEŞMELERİN SINIFLANDIRILMASI

Yerleşmeler sahip oldukları çeşitli özellikler bakımından birbirinden farklılık gösterir. Bu açıdan düşünüldü-
ğünde Türkiye’de her türlü yerleşme tipine çok sayıda örnek bulmak mümkündür. Yerleşmelerin çeşitli özellikleri 
vardır ve bu özelliklerden biri de sahip oldukları fonksiyonlarıdır. Turizm, ticaret, maden ve ulaşım gibi fonksi-
yonel özellikler bakımından yerleşmeler farklı olabilir. Bazı yerleşmeler birden çok fonksiyona sahip olabilir. Bu 
fonksiyonlara göre yerleşmeler sınıflandırılabilir. Bunlardan biri de yerleşmelerin sahip olduğu idarî fonksiyondur. 

Ç

Türkiye’de İdarî Fonksiyonlarına Göre Yerleşmeler

Türkiye’deki yerleşim birimleri idarî fonksiyonlarına göre sınıflandırıldığında köy, ilçe ve il olarak ayırt 
edilebilir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 3. maddesinde “Türkiye Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün-
dür.” ifadesi yer almaktadır. Üniter yapıda olan ülkemizin her köşesinde aynı kanunlar geçerlidir. Bütün yetkiler 
merkezdeki anayasa hükümlerine göre oluşturulmuş kurumlarda toplanır. Güvenlik, eğitim, sağlık, hukuk gibi 
hizmetler merkezden yönetilmektedir. Ülkenin yönetiminde, hizmetlerin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilmesi, ih-
tiyaçların tespit edilip gereğinin yapılması gibi gerekçelerle bazı yetkiler yerel yönetimlere devredilmiştir. Ancak 
devredilen görevler denetlenmekte ve aksaklık olması durumunda kanunlar çerçevesinde gereği yapılmaktadır. 

1. Köy Yönetsel Alanı

Köy ilçe merkezindeki kaymakama bağlı, seçimle iş başına gelen muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yöneti-
len en küçük idari birimdir. Burada köyün merkezi ile birlikte köyün tarım alanları, merası, baltalık ormanı gibi 
bütün sınırları ifade edilmektedir. Köyün sınırları içinde birden fazla sürekli yerleşme varsa muhtarın bulunduğu 
yerleşme merkez, diğer yerleşmeler köy merkezine bağlı mahalle kabul edilir. Köy sınırları içinde kalan geçici 
yerleşmeler köye bağlı birimlerdir.

2. Belde Yönetsel Alanı

Belde belediyeleri, il ya da ilçe merkezi olmayan ancak belediye örgütlü yerleşmelerdir. Beldeler nüfus fonk-
siyonları açısından köy, kasaba şehir özelliği gösterebilirler. Belediye kendi sınırları içinde ulaşım, altyapı gibi 
hizmetleri yerine getirirken pazar yerlerinde denetleme ve düzenleme işlerini yapar.

3. İlçe Yönetsel Alanı

İlçe, kaymakamlık teşkilatı ve ilgili resmî kuruluşların yer aldığı yerleşim merkezleridir. Kaymakamın sorum-
luluğundaki ilçeler, illere bağlı idari birimlerdir. İlçelerin sınırları kendisine bağlı köy, kasaba gibi yerleşmeler ve 
bunların arazilerini kapsayan mülki idari alandır. Örneğin Söğüt ilçesinin bütün köyleri idari açıdan ilçe merke-
zindeki kaymakama bağlıdır.

İlçelerin sınırları içinde köyler ile birlikte belediye yönetimi de görev yapar. İlçe merkezinde bulunan ilçe 
belediyesi kendi yetki ve sorumluluk çerçevesinde hizmet verir. Büyükşehir belediyesi olmayan ilçe belediyesinin 
hizmet alanı, etrafındaki köylerin sınırlarına kadardır.

4. Büyükşehir Olmayan İl Yönetsel Alanı

İl, sınırları içinde birden fazla ilçe bulunduran ve mülki idare açısından birinci kademedeki yönetsel bölgedir. 
Vali tarafından yönetilir ve kendisine bağlı ilçe, belde, kır yerleşmeleri ile bağlı olan bütün sınırlarını kapsar (Ha-
rita 2.1). Valiliğin bulunduğu yerleşme ilin yönetim merkezidir. 

İl merkezlerinde belediye teşkilatı da görev yapmaktadır. İl merkezindeki belediyelerin hizmet alanı, il merke-
zini çevreleyen köy sınırlarına kadardır.
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5. Büyükşehirler İl Yönetsel Alanı

Büyükşehirler de diğer iller gibi vali-
ler tarafından yönetilir. Nüfusu 750.000’in 
üzerindeki iller büyükşehir kabul edilmiştir. 
Daha sonraki dönemde nüfusu 750.000’i ge-
çen illerde büyükşehir teşkilatının kurulması 
hükme bağlanmıştır. Ülkemizde 1 Ocak 2017 
itibari ile 30 büyükşehir bulunmaktadır. Bü-
yükşehir yapılanmasıyla yönetim, planlama 
ve koordinasyon açısından belediye sınırının 
mülki sınıra genişletilerek en geniş ölçekte 
hizmet üretebilecek güçlü bir yapının ortaya 
çıkması hedeflenmiştir. Büyükşehir alanında 
sunulan hizmetlerin tek merkezden yürütül-
mesi sayesinde hizmetlerde etkinlik, koordi-
nasyon ve kalite yükselerek daha az kaynak-
la daha çok ve daha kaliteli hizmet sunulması 
öngörülmüştür.

Büyükşehirlerde merkeze bağlı ilçelerin yanında, merkez yerleşmeler de birden fazla ilçeye ayrılmıştır. 
Her ilçenin kaymakamı ayrıdır. Örneğin büyükşehir olmadan önce Balıkesir il merkezinde bir vali görev-
liydi. Bandırma, Edremit gibi toplam 18 ilçesinde kaymakamlık teşkilatı vardı. Balıkesir büyükşehir olunca 
il merkezi Karesi ve Altıeylül olmak üzere iki ilçeye ayrıldı ve ilçe sayısı artarak 20’ye ulaştı. Yeni kurulan 
iki ilçeye kaymakamlık ve belediye teşkilatı kuruldu (Harita 2.2).

Büyükşehir belediye teşkilatının yetki alanı ilin bütün sınırlarını kapsamaktadır. Büyükşehir teşkilatı 
kurulduğunda köyler mahalle statüsüne dönüştürülmüştür. Büyükşehir sınırları içindeki mahalle ve belde 
belediyeleri bir yönü ile ilçe belediyesine bir yönü ile büyükşehir belediyesine bağlanmıştır.

Harita 2.1: Bilecik büyükşehir olmayan il yönetsel alanına örnektir.

0 10 20 km

Karesi

Altıeylül

0 10 20 km

Harita 2.2: Balıkesir’in ilçeleri
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Mücavir Alan
Komşu alan anlamına gelen “Mücavir alan”, İmar Kanunu’nun tanımlamalarla ilgili 5. maddesinde “İmar 

mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır.” biçiminde tanım-
lanmaktadır.

Oldukça hızlı bir kentleşme süreci yaşayan ülkemizde gerek şehirlerin gelecekteki olası gelişmelerini yön-
lendirip biçimlendirmek gerekse şehre su ve benzeri olanakları sağlayacak alanlarda denetimi sağlamak 
amacı ile imar mevzuatı bakımından belediyelere verilen yetki ile oluşturulan mücavir alan, genelde bele-
diye sınırları dışındaki alanları kapsamaktadır. Mücavir alan sınırı ile yönetsel sınır farklı şeyler olmalarına 
rağmen uygulamalarda belli bir bütünlük sağlamak gerektiğinden mücavir alanın belediyenin bağlı olduğu 
sınırın dışına taşması da temel ilkeler arasındadır.

Belediyeler mücavir alanları içinde çeşitli sorumluluklar ve yetkilere sahiptirler, mücavir alan sınırları 
içinde imar mevzuatı ile ilgili işlemler ve uygulamalardan belediyeler yetkili ve sorumludur. 

Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR    
Yönetsel Coğrafya 

Bİlgi Kutusu

Aşağıda Turgut UYAR’ın Türkiyem şiirinden bir bölüm verilmiştir.

Türkiyem
Seni boydan boya sevmişim,
Ta Kars’a kadar Edirne’den.
Toprağını, taşını, dağlarını
Fırsat buldukça övmüşüm.

Sen vatanımsın, ekmeğimsin
Duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca…
Zonguldak’ta 63 numara
Nazlı sahiller Akdeniz’de.
Sevdasın ciğerlerimde parça parça
Yarı kalmış dileğimsin…
...

Buna göre şiirden faydalanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Şiirin ilk iki dizesinde şair Türkiye’nin idari yapısıyla ilgili olarak hangi duygularını dile getirmektedir?
2. Şair şiirde hangi coğrafi unsurlarla vatan sevgisinden bahsetmektedir?

coğrafi uygulama
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1. 6. numara ile belirlenen alanda deniz sevi-
yesine yakın yerde sürekli yerleşmelerin az 
olmasının sebepleri neler olabilir? 

..................................................................

..................................................................

2. 3 ve 4 numara ile belirlenen alanları yerleşi-
me uygunluk açısından karşılaştırınız. 

..................................................................

..................................................................

3. 1 ve 7 numara ile belirlenen alanlarda yer-
leşmelerin kurulmasını zorlaştıran faktörler 
nelerdir? 

..................................................................

..................................................................

4. 2 numara ile gösterilen alanda yerleşmeleri 
etkileyen faktörler nelerdir?

..................................................................

..................................................................

5. 5 numara ile gösterilen alanda şehir yerleş-
melerinin çok görülmesinin nedenleri nedir?

..................................................................

..................................................................

6. Numaralandırılan alanların her birinde 
yaşama imkânınız olsaydı hangisini tercih 
ederdiniz? Niçin?

..................................................................

..................................................................

Dünya’nın değişik yerlerinde farklı doğal 
özellikler görülür. Bu özellikler yerleşmelerin 
dağılışını etkiler. Haritadan da faydalanarak ve 
sadece doğal özellikleri dikkate alarak aşağıda-
ki 1-6. soruları cevaplandırınız. 

7

6

5

4

3

2

1

7. Yerleşme hangi yeryüzü şekli üzerinde 
kurulmuştur? 

..................................................................

..................................................................

8. Yerleşme bugün kurulsaydı yine aynı yer 
seçilir miydi? Niçin?

..................................................................

..................................................................

9. Görseldeki yerleşmede ne gibi ekonomik 
faaliyetler olabilir? Tartışınız.

..................................................................

..................................................................

10. Görseldeki yerleşmenin yeri değiştirilmek 
istense en zor kurulacağı yer neresi olur-
du?
..................................................................
..................................................................

11. Toplu ve dağınık dokulu kırsal yerleşme-
lerin kurulmasında doğal çevrenin etkileri 
nelerdir?
..................................................................
..................................................................

12. Çizgisel yerleşmelerin oluşmasında doğal 
ve beşerî etkiler nelerdir?
..................................................................
..................................................................

7-10. soruları görselden faydalanarak cevap-
landırınız.

BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
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13. Karadeniz kıyı kesimindeki kırsal alanlar-
da genellikle dağınık dokulu yerleşmeler 
görülür.

  I.   Bitki örtüsü
 II.  Toprakların verimli olması 
III. Su kaynaklarının çok olması 
IV. Tarım arazilerinin parçalı ve birbirinden 

uzak olması
Bu durumun ortaya çıkmasında yukarı-
dakilerden hangileri daha etkili olmuş-
tur?
A) l ve ll       B) ll ve lll         C) I ve lll    
        D) ll ve lV      E) lll ve IV 

14. Yerleşmelerin kır ya da şehir yerleşmesi 
olduğunun belirlenmesinde çeşitli kriterler 
kullanılır. 

Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşmenin 
kır ya da şehir şeklinde ayrılabilmesi için 
kullanılan kriterlerden biri değildir? 
A) Coğrafi konum
B) Ekonomik faaliyetler
C) Sosyo-kültürel faaliyetler
D) Çalışan nüfusun sektörel dağılımı
E) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş 

olması

15. Dünya üzerinde denizler, buzullar, sıcak-
lık, yağış, eğim ve yükselti yerleşmelerin 
dağılışını etkiler. 

Doğal şartlar dikkate alındığında haritada 
belirlenen alanlardan hangisinde yerleşme-
lerin daha sık olması beklenir?
A) I        B) II         C) III         D) IV       E) V

16. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen 
en önemli faktör aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Toprak verimliliği
B) İklim özellikleri
C) Jeolojik yapı
D) Doğal afetler
E) Bitki örtüsü

17. Türkiye, Dünya’da ilk yerleşilen alanlar arasın-
da yer almaktadır. 
Türkiye’de ilk yerleşmelerin kurulup geliş-
mesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi 
en azdır?
A) İklim koşulları 
B) Su kaynakları
C) Sanayi
D) Yer şekilleri
E) Toprak

18. Aşağıdakilerden hangisi köylerin özellikle-
rinden biri değildir? 
A) Toplu ya da dağınık olması
B) Geçici yerleşmeler olması
C) Nüfuslarının genellikle 2.000’in altında

olması
D) Yayla, otlak gibi ortak alanlara sahip olması
E) Kırsal yerleşmelerin en büyüğü olması 

19. Görseldeki yerleşmenin burada kurulmasına 
neden olan doğal ve beşerî etkenler neler-
dir?
.......................................................................
.......................................................................

20. Görselde yerleşmeyi sınırlandıran faktörler-
den hangileri yer almaktadır?
.......................................................................
.......................................................................

Aşağıdaki görselde bir yerleşmenin kurulduğu 
yer gösterilmiştir. 

Görselden faydalanarak 19-20. soruları 
cevaplayınız.

IV

IV

III II

 BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
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KÜRESEL ORTAM:
BÖLGELER VE ÜLKELER

3.1. BÖLGELER VE ÜLKELER

Bu ünitede sırasıyla bölge belirlemede kullanılan kriterler, dünyadaki 
farklı bölge örnekleri, bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliği 
ve çeşitli coğrafi kriterlere göre belirlenmiş bölgelerde bulunan ül-

kelere ilişkin konulara yer verilecektir.

3.ÜNİTE
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BÖLÜM

3.1. BÖLGELER VE ÜLKELER

BÖLGE VE BÖLGE ÇEŞİTLERİ

Konuya Başlarken
1. Bir yeri başka bir yerden ayıran coğrafi özellikler nelerdir?
2. Dünya üzerinde doğal ve beşerî özellikleri bire bir aynı olan yerler var mıdır?

Dünya üzerinde birbiriyle tamamıyla aynı doğal ve beşerî özelliklere sahip iki yer bulunmamaktadır. Dünya 
üzerindeki her yer kendine has özelliklere sahiptir. Ancak farklı yerler bazı doğal ve beşerî özellikler açısından 
benzerlikler gösterebilir. Farklı yerlerin benzer özellikleri bölge kavramını ortaya çıkarır. Farklı yerler arasındaki 
ortak paydayı oluşturan bu özellikler yer şekilleri, iklim veya bitki örtüsü gibi doğal özellikler olabileceği gibi ta-
rım, sanayi, ticaret, turizm veya nüfus gibi beşerî özellikler de olabilir. Coğrafyacılar, dünyayı daha iyi algılamak 
ve algılatmak için farklı yerlerin benzer özellikler gösteren alanlarını belirleyerek bölgelere ayırırlar. Bölgeler 
aracılığıyla yeryüzünü oluşturan parçalar ve bu parçalar arasındaki ilişkiler analiz edilir ve bir bütün olarak dün-
yanın daha iyi algılanması sağlanır. Böylece dünya genelinde doğal ve beşerî sistemlerin oluşturduğu karmaşık 
yapı sadeleştirilerek daha anlaşılır hâle gelir. Bölgeler şekilsel ve işlevsel bölgeler olarak ikiye ayrılır (Tablo 3.1).

1. ŞEKİLSEL BÖLGELER

Şekilsel bölgeler, sahip oldukları doğal ve beşerî özellikleri ile dünyanın diğer alanlarından ayrılan bölgelerdir. 
Her bir bölge kendisine has bir özellik gösterir. Şekilsel bölgeler, tek bir unsurun türdeşliğine (homojenliğine) 
bağlı olarak oluşturulur.  Şekilsel bölgeler, bölge oluşturmada belirlenen kritere göre bir türdeşliğe sahiptir. Be-
lirlenen bu kriter doğal ya da beşerî bir unsur veya özellik olabilir.  Bununla birlikte şekilsel bölgelerin herhangi 
bir merkezi yoktur. Oluşturulduğu kritere uygun olarak bölge içerisindeki her yer aynı özelliğe sahiptir. Ancak  bu 
alanlar belli özellikleri ile diğer bölgelerden farklılaşır.

Tablo 3.1: Bölge Sınıflandırması

A

Şekilsel Bölgeler

BÖLGE

İşlevsel (Fonksiyonel) 
Bölgeler
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İklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, toprak, su gibi belirli bir doğal unsura göre belirlenmiş bölgeler, doğal şekilsel 
bölgeleri oluşturur. Buna karşın tarım, ormancılık, avcılık, madencilik, sanayi, yerleşme, nüfus, din, dil gibi beşerî 
unsur ve faaliyetlere göre belirlenmiş bölgeler ise beşerî şekilsel bölgeleri oluşturur. 

Doğal Şekilsel Bölgeler

Yeryüzünde bütünüyle doğal faktörlerin karşılıklı etkileşimiyle meydana gelen, sahip oldukları özellikleri itiba-
riyle genelde bütünlük sağlayan bölgelere doğal bölge denilir. Doğal bölgeler oluşturulurken kullanılan kriter, bir-
çok farklı doğal unsur veya özellik olabilir. Yeryüzündeki başlıca doğal bölgeler şu şekilde sıralanabilir (Tablo 3.2):

Tablo 3.2: Doğal BölgelerYer Şekillerine Göre Bölgeler

Yeryüzü şekillerine göre belirlenmiş olan doğal bölgelerdir. Yer şekillerine 
göre bölgeler; dağlık bölgeler (Harita 3.1), düzlük bölgeler, ovalık bölgeler, 
plato bölgeleri, yükselti basamaklarına göre bölgeler şeklinde ayrılabilir. Olu-
şum şekillerine göre akarsuların oluşturduğu bölgeler, karstik bölgeler, rüzgâr 
ve buzulların şekillendirdiği bölgeler de yer şekillerine göre bölgeler içerisin-
de yer alır. 

Harita 3.1: Yeryüzündeki başlıca dağ sıraları

Toprak Özelliklerine Göre 
Bölgeler

Yer Şekillerine Göre Bölgeler

İklim Bölgeleri

Hidrografik Özelliklerine Göre 
Bölgeler

Bitki Örtüsüne Göre Bölgeler

Doğal Afet Bölgeleri

DOĞAL BÖLGELER

0 3000 6000 km

Harita 3.2: Türkiye’deki başlıca dağların dağılışı

Ortalama yükselti değerinin fazla olduğu ülkemizde dağlık bölgeler geniş yer kaplar (Harita 3.2).

0 80 160 240 km

Başlıca sıra dağlar
Başlıca volkanik dağlar
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Harita 3.3: Türkiye’de yağışın dağılışına göre bölgeler

İklim Bölgeleri

Sıcaklık, yağış gibi iklim elemanları ve iklim tipleri esas alınarak belirlenmiş olan doğal bölgeler iklim bölgele-
ri içerisinde yer alır. Sıcaklığa göre sıcak bölgeler, ılıman bölgeler, soğuk bölgeler; yağışa göre az yağışlı bölgeler, 
kurak bölgeler, çok yağışlı bölgeler iklim bölgelerine örnektir. Bununla birlikte hâkim iklim tipine göre ekvatoral 
iklim, okyanusal iklim, muson iklimi, Akdeniz iklimi, çöl iklimi, tundra iklimi, karasal iklim, kutup iklimi gibi 
iklim bölgeleri de bu bölge grubu içerisinde yer alır. Örneğin Fransa, Türkiye, İtalya gibi ülkeler Akdeniz iklim 
bölgesindedir. İklim elemanlarına göre de bölgeler oluşturmak mümkündür. Örneğin Türkiye’de yağışın az, orta 
ve fazla olduğu bölgeler oluşturulabilir (Harita 3.3). 

Hidrografik Özelliklerine Göre Bölgeler

Okyanuslar, denizler, göller ve akarsular beslenme alanlarıyla birlikte hidrografik bölgeleri oluşturur. Amazon 
Havzası, Missisipi Havzası, Karadeniz Havzası, Van Gölü Havzası, Tuz Gölü Havzası, Yeşilırmak Havzası hid-
rografik doğal bölgelere örnektir (Harita 3.4).

0 80 160 240 km

Harita 3.4: Türkiye’de akarsu havzalarına göre oluşmuş hidrografik bölgeler

Karadeniz Havzası

Akdeniz Havzası

Ege Havzası

Marmara Havzası

Basra Körfezi Havzası

Hazar 
Havzası

Ergene
Havzası

Tuz Gölü-Konya 
Kapalı Havzası

Van Gölü Havzası

Göller Yöresi
 Havzası

0 80 160 240 km

Fazla yağış alan bölgeler
Orta derecede yağış alan bölgeler
Az yağış alan bölgeler



KÜRESEL ORTAM: ÜLKELER VE BÖLGELER 179

Bitki Örtüsüne Göre Bölgeler

Yeryüzünde ot, çayır, ağaç gibi bitki formasyonlarına göre farklı bölgeler bulunur. Orman, maki, bozkır, sa-
van, tundra gibi bitki örtüleri bu bölgeleri oluşturur (Harita 3.5). Dünyayı bitki örtüsü olan ve bitki örtüsü olmayan 
bölgeler olarak ayırmak da mümkündür. Örneğin kutup ikliminin görüldüğü alanlarda bitki örtüsü bulunmaz. 
Grönland Adası’nın iç kısımları ve Antarktika bitki örtüsünün olmadığı bölgelere örnektir. 

Harita 3.5: Dünya genelinde ormanların dağılışı

0 10 100Orman yoğunluğu (%)

0 3000 6000 km

Harita 3.6: Türkiye’de bitki örtüsüne göre bölgeler

Ülkemizde de orman, bozkır, maki ve çayırların oluşturduğu farklı bitki bölgeleri yer alır (Harita 3.6).

0 80 160 240 km

Ormanlar Makiler Bozkırlar Antropojen step ve fundalıklar Dağ çayırları
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Harita 3.8: Küresel deprem risk bölgeleri

Toprak Tiplerine Göre Bölgeler

Toprakların türüne ve oluşum özelliklerine göre belirlenen doğal bölgelerdir. Coğrafi koşullara bağlı olarak 
yeryüzünde farklı toprak türleri bulunur. Ülkemizde de birçok toprak türünün oluşturduğu farklı toprak bölgeleri 
bulunur (Harita 3.7).

Doğal Afet Bölgeleri

Doğal afetlerin meydana geldiği alanların oluşturduğu bölgelerdir. Deprem, heyelan, kasırga, çığ, sel, taşkın, 
volkanik patlama gibi afetlerin yaygın olarak görüldüğü alanlar, doğal afet bölgelerini oluşturur. Örneğin Dün-
ya’da ve Türkiye’de aktif fay hatları nedeniyle depremlerin yaygın olarak görüldüğü bölgeler, deprem bölgeleri 
içerisinde yer alır (Harita 3.8).

0 80 160 240 km

Harita 3.7: Türkiye’de toprak tiplerinin dağılışı

Kırmızı Akdeniz toprakları
Kahverengi  orman ve podzol 
topraklar
Engebeli dağlık alanlardaki sığ 
ve taşlı topraklar
Kahverengi bozkır toprakları

Kara topraklar (Çernezyomlar)
Kurak bölgelerin kızıl renkli 
kireçli ve alkali toprakları
Dağlık volkanik araziler üzerin-
deki taşlı topraklar
Yumuşak kireç taşları üzerinde 
oluşmuş rendzinalar

Volkanik araziler üzerindeki 
kumlu topraklar

Alüvyal topraklar
Kıyılardaki kumullar ve tuzlu 
topraklar
Ağır bünyeli killi topraklar 
(Vertisoller)

Düşük 

Orta 

Yüksek

Çok yüksek

0 3000 6000 km
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Görsel 3.1: Beşerî unsurlara bağlı olarak beşerî bölgeler oluşur.

Beşerî Şekilsel Bölgeler

Beşerî faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıkan bölgelerdir. Beşerî bölgeler belirlenirken kullanılan kriterler; be-
şerî unsurlar, faaliyetler ya da özelliklerdir (Görsel 3.1). Nüfus, yerleşme, tarım, sanayi ve kültürel yapı, gibi 
kriterler kullanılarak beşerî bölgeler oluşturulur (Tablo 3.4). 

Tablo 3.4: Beşerî Bölgeler

Kültür Bölgeleri

Nüfus Bölgeleri

Yerleşim Bölgeleri

Tarım Bölgeleri

Sanayi Bölgeleri

Madencilik Bölgeleri

BEŞERÎ BÖLGELER

Harita 3.9: Dünya nüfus yoğunluğu

Nüfus Bölgeleri

Coğrafi şartların farklı olması nedeniyle dünya genelinde nüfusun dağılışı düzensizdir (Harita 3.9). Aynı du-
rum ülkemiz için de geçerlidir. Yoğun ve seyrek nüfuslu alanlara göre nüfus bölgeleri oluşturulabilir. Aynı şekilde 
kır ve kent nüfusuna, doğum ve ölüm oranına, ortalama yaşam süresine ya da göç durumuna göre de bölgeler 
oluşturulabilir.

0 3000 6000 km
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coğrafi UYGULAMA

Aşağıda 2016 yılına ait Türkiye’nin illere göre nüfus yoğunluğu haritası verilmiştir.

Haritadan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Nüfus yoğunluğunun düşük ve yüksek olduğu bölgelerde hangi iller yer almaktadır?
2. Yaşadığınız il, nüfus yoğunluğuna göre hangi bölge içerisinde yer almaktadır?

11-61 62-115 116-218 219-507 508-2.849 (km2/kişi)

0 80 160 240 km

Yerleşim Bölgeleri

Yerleşmeler kırsal-kentsel, dağınık-toplu ve fonksiyonuna göre farklı bölgelere ayrılabilir. Örneğin dünya ge-
nelinde nüfusu 10 milyondan fazla olan şehirler (Harita 3.10), Türkiye’de ise nüfusu 1 milyondan fazla olan şehir-
ler yerleşim bölgelerine örnek olarak verilebilir.

Harita 3.10: Dünya genelinde nüfusu 10 milyondan fazla olan şehirlerin dağılışı

Tokyo

Osaka

Şanghay

Manila

Cakarta

Pekin

Los Angeles

New Meksiko

Rio De Janeiro
Sao Paulo

Lagos

Paris

İstanbul

Kahire

New York

Moskova

Kalküta

Dakka

Karaçi
Mumbai

Delhi

20-37 milyon kişi
16-19 milyon kişi
10-15 milyon kişi 0 3000 6000 km

Buenos Aires
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Harita 3.11: Türkiye’de illere göre çay üretimi

Tarım Bölgeleri

Tarım arazilerinin niteliğine, yürütülen tarımsal faaliyet türlerine ve yetiştirilen tarım ürünlerine göre oluştu-
rulan bölgelerdir. Örneğin dünya genelinde zeytin yetiştirilen bölgeler ya da Türkiye’de çay yetiştirilen bölgeler 
tarım bölgelerine örnek olarak verilebilir (Harita 3.11).

0 80 160 240 km

0 1-1.000 1.001-100.000 100.001-500.000 500.001-942.424

Çay üretimi (ton)

coğrafi UYGULAMA

Aşağıda dünya pamuk üretimi haritası verilmiştir.

Haritadan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Hektar başına pamuk üretiminin düşük ve yüksek olduğu bölgeler nerelerdir?
2. Dünya siyasi haritasından yararlanarak dünya genelinde pamuk üretim bölgelerinde yer alan başlıca ülkeler hangileridir? 

Yazınız.

Ortalama bölgesel pamuk üretimi (kg/ha)

50 100 150 200 0 3000 6000 km
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Sanayi Bölgeleri

Sanayi faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı alanlar sanayi bölgelerini oluşturur. Dünya genelinde ABD’nin 
kuzeydoğusu, Avrupa’nın batı ve kuzeybatısı, Rusya Federasyonu’nun batısı ile Japonya, Güney Kore ve Çin 
sanayinin geliştiği bölgeler arasında yer alır. Ülkemizde ise İstanbul, Balıkesir, Ankara gibi merkezler kimya 
sanayinin geliştiği bölgeler arasındadır (Harita 3.12).

Kültür Bölgeleri

Bir ya da daha çok kültürel özelliği (dil, din, mimari vb.) paylaşan insanların yerleşmiş oldukları alanların oluş-
turduğu bölgelerdir. Coğrafyacılar kültür bölgelerini, benzer kültür özelliklerine sahip insanları gruplandırmak ve 
diğer bölgelerle olan farklılıklarını tasvir etmek için kullanırlar. Örneğin dünya üzerinde dinlerin dağılışını göste-
ren bir harita üzerinde İslam dini bölgesi, Müslümanların yaygın olarak yaşadığı alanları gösterecektir. Ülkemizde 
ise folklorik (halk müziği, halk oyunları vb.) çeşitliliğe göre ayrılan bölgeler, kültür bölgelerine örnektir.

coğrafi UYGULAMA

Aşağıdaki haritada ülkelere göre Müslüman nüfusun oranı gösterilmiştir.

Harita 3.12: Kimya sanayinin geliştiği illerin oluşturduğu bölgeler

İstanbul

Bandırma

Balıkesir

İzmir

Ankara
KırıkkaleKütahya

Samsun

Elazığ
Batman

Gaziantep

İskenderunMersin 0 80 160 240 km

Haritaya göre,
1. Müslüman nüfus oranının düşük, orta ve yüksek olduğu ülkelere göre bölgeler oluşturunuz.
2. Dünya siyasi haritasından yararlanarak Müslüman nüfus oranının yüksek olduğu bölgelerdeki ülkeleri yazınız.
3. Dünya siyasi haritasından yararlanarak Müslüman nüfus oranının %1’in altında olduğu bölgelerdeki ülkeleri yazınız.

0-1 1-5 5-25 25-50 75-9050-75 90-100

0 3000 6000 km
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Bİlgi Kutusu

Ülkemiz sahip olduğu fiziki ve beşerî coğrafya özellikleriyle çok sayıda farklı bölge örneğini içerisinde ba-
rındıran dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır. Ülkemizin sahip olduğu bu coğrafi potansiyelin farkında olmamız 
oldukça önemlidir.

Madencilik Bölgeleri

Maden yataklarının bulunduğu alanlara, çıkarılan maden türüne, maden ocağının işletme türüne göre maden 
bölgeleri oluşturulabilir. Bor madeni üreten ülkelerin oluşturduğu bölgeler maden bölgelerine örnek olarak veri-
lebilir (Harita 3.13). 

Harita 3.13: Bor madeni üreten ülkelerin oluşturduğu bölgeler

ABD

PERU
BOLİVYA

ŞİLİ

ARJANTİN

TÜRKİYE
İRAN

RUSYA

KAZAKİSTAN

ÇİN

0 3000 6000 km

2. İŞLEVSEL (FONKSİYONEL) BÖLGELER

Ekonomik ve kültürel yönden yerel, ulusal ve küresel çapta diğer bölgelerle etkileşim gösteren bölgeler işlevsel 
(fonksiyonel) bölge olarak adlandırılır. Dünya genelinde bazı alanlar ekonomi ve iletişimdeki gelişmeler sonucu 
kültürel, ekonomik ve politik bölgelerin merkezi konumuna dönüşmüştür. Diğer alanlar bu merkezlerin çevreleri 
konumundadır. Merkezler arasındaki etkileşimin artmasına bağlı olarak bölgelerin işlevsellikleri artabilir ya da 
azalabilir.

İşlevsel bölgeler, bir odak nokta etrafında gelişmişir. Bu odak nokta çeşitli faaliyetlerin işleyişini kontrol eden 
ve düzenleyen adeta bir çekirdek merkez konumundadır. Bölgenin tamamı bu merkezin etkisi altındadır. İşlevsel 
bölgeleri şekilsel bölgelerden ayıran en önemli özellik de budur. 

İşlevsel bölgeye örnek olarak günlük yerel gazetelerin dağıtım ağı verilebilir. Günlük bir yerel gazete için 
merkez nokta basıldığı tesistir. Her sabah kamyonlar gazeteyi şehre dağıtmak üzere basım tesisinden ayrılır. Fakat 
gazetenin satış alanı sadece şehir ile sınırlı değildir. Etrafındaki kasaba ve kırsal alanlara doğru uzanan bir satış 
alanı vardır. Ancak şehirden uzaklaştıkça gazetenin satış alanı da giderek zayıflar. 

Herhangi bir okul bile işlevsel bölge oluşturabilir. Örneğin Ankara şehrinde yer alan bir liseye Ankara’nın 
farklı yerlerinden öğrenciler gelmektedir. Bu öğrencilerin geldikleri yerler, bu okulun öğrenci bölgesini oluştur-
maktadır. Bu bölgenin merkezi okulun binasıdır. Buradan uzaklaştıkça okulun etki alanı da zayıflar.
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Görsel 3.2: Rotterdam Limanı

Harita 3.14: Orman Genel Müdürlüğü Bölgeleri

Aynı şekilde bir televizyon kanalı da bir işlevsel bölge oluşturabilir. Örneğin TRT’ye ait birçok kanal bu-
lunmaktadır. Kanal sinyallerinin etkili olduğu alanlar TRT’nin işlevsel bölgesini oluşturur. Bu bölgenin merkezi 
sinyal istasyonu olan TRT binasıdır. Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel 
Müdürlüğü (Harita 3.14) gibi kamu kurumları ülke genelinde yürüttükleri veya yürütmeyi planladıkları hizmetle-
rin daha verimli ve kontrollü hâle gelmesi için bölgeler oluşturmuşlardır.  Kurumsal bakış açısıyla oluşturulan bu 
bölgeler de işlevsel bölgelere örnek olarak verilebilir. 

1. Bölge 
Bursa

11. Bölge 
Edirne

25. Bölge 
Balıkesir

3. Bölge 
Eskişehir

5. Bölge 
Ankara

12. Bölge 
Kayseri

6. Bölge 
Adana13. Bölge 

Antalya

21. Bölge 
Aydın

19. Bölge 
Sivas

7. Bölge 
Samsun

22. Bölge 
Trabzon

20. Bölge 
K.Maraş

15. Bölge 
Şanlıurfa

10. Bölge 
Diyarbakır

8. Bölge 
Erzurum

16. Bölge 
Mardin

24. Bölge 
Kars

26. Bölge 
Artvin

17. Bölge 
Van

23. Bölge 
Kastamonu

14. Bölge 
İstanbul

9. Bölge 
Elazığ2. Bölge 

İzmir 4. Bölge 
Konya18. Bölge 

Isparta

0 80 160 240 km

Dünya ölçeğinde Hollanda’nın Rotterdam (Roterdam) Limanı işlevsel bölgeye örnektir (Görsel 3.2). Avru-
pa’nın dört bir yanından gelen ürünler bu limandan dünyanın değişik yerlerine gönderilir. Rotterdam Limanı’nın 
oluşturduğu büyük bir taşımacılık bölgesi vardır. Bu bölgenin merkezi konumunda olan Rotterdam Limanı’ndan 
uzaklaştıkça limanın etki alanı zayıflar.
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OKUMA PARÇASI

COĞRAFYADA BÖLGE KAVRAMI VE BÖLGE TANIMLARI

Bilindiği gibi coğ-
rafi olaylar iki şekil-
de incelenmektedir. 
Birincisinde coğrafi 
olaylar (fiziki, be-
şerî, ekonomik) tek 
tek ele alınmakta ve 
ayrıntılarıyla analiz 
edilerek ortaya kon-
maktadır. Bu şekilde 
analitik metotla ya-
pılan coğrafi ince-
lemeler sistematik 
coğrafyayı oluşturur. 
Fakat coğrafyanın konusunu oluşturan doğal 
ve kültürel olaylar birbiriyle karşılıklı ilişki için-
dedir. Yani neden-sonuç bağları ile birbirine 
örülmüş topluluklar oluştururlar. İşte yeryüzü 
ünitelerinde farklı olarak meydana gelen bu 
gruplanmaların toplu hâlde bir bütün olarak 
incelenmesi ise bölgesel coğrafya sentezlerini 
oluşturmaktadır.

Buradan yola çıkarak coğrafyanın mekâna 
bakışının iki biçimde olduğunu söyleyebiliriz. 
Birinci yaklaşımda (sistematik coğrafyada) 
olay ve konuların mekân üzerinde dağılımı-
nın incelenmesi söz konusu iken ikincisinde 
(bölgesel coğrafyada) farklı olaylar arasındaki 
ilişkilerin mekânları birbirinden farklılaştırma-
sından yola çıkarak bölgelere karakterini veren 
olayların ve ilişkilerin çözümlenmesi söz konu-
sudur. Her iki yaklaşımda da bir bütünü algı-
lamak için parçalara ayırmak ve onları analiz 
etmek vardır. Sistematik coğrafyada konulara 
ve olaylara göre bir ayrıştırma söz konusu iken 
bölgesel coğrafyada mekânların ayrıştırılması 
vardır. 

Bölgeyi belirle-
yen iki temel unsur 
vardır. Birincisi böl-
ge olarak tanımla-
nan alan belli kri-
terler bakımından 
kendi içinde homo-
jen olmalıdır. İkin-
ci olarak ise belli 
özellikleri ile diğer 
bölgelerden farklı 
olmalıdır. Bir alanın 
ana kriterini ayırt 
etmek ve bunun 

çevredeki diğer bölgelerden neden farklı oldu-
ğunu açıklamak için çeşitli bölgesel çalışmalar 
yapılmıştır. İnsan diğer insanlarla ve çevre ile 
karşılıklı ilişki içinde olduğu için, mekân belli 
alanlara bölünmekte, dolayısıyla da bölge do-
kusu oluşmaktadır. Coğrafi mekânda böylece 
karmaşık, birbirine bağlı mekân sistemlerinin 
her biri bölgeleri oluşturacak şekilde bölünmüş 
bir bütündür. Bu nedenle belirlenen bir bölge-
de ele alınan bir konu incelenirken diğer bölge-
lerle ve bütünle ilişkileri araştırılmadan tam bir 
sonuca ulaşmak mümkün değildir. Örneğin bir 
ilin sanayinin gelişiminin incelenmesi sadece 
o ile ilişkin verilerin toplanması ile yapılamaz. 
Her bölge bir bütünün parçasıdır, çeşitli ilişkiler 
ağı ile diğer bölgelerle bağlıdır ve onlardan so-
yutlanarak ele alınamaz.

Sibel Ecemiş Kılıç  - Mustafa Mutluer
Coğrafyada ve Bölge Planlamada Bölge 

Kavramının Karşılaştırmalı Olarak irdelenmesi
Ege Coğrafya Dergisi

Bölge bilimi nedir? Araştırınız.

ARAŞTIRMA
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BÖLGE SINIRLARININ BELİRLENMESİ

Bölge oluşturulurken karşılaşılan en büyük zorluk sınırlarının belirlenmesidir.  Bu durumun en önemli nedeni 
bölge oluşturmada kriter olarak belirlenen doğal ya da beşerî unsur ve özelliklerin çoğu kez keskin sınırlar oluştur-
mamasıdır. Birbirinden farklılaşmış olan yerlerin aralarında geçiş alanlarının bulunması, bölge belirleme işlemini 
zorlaştırır. Örneğin yağış ya da bitki örtüsü gibi özellikler haritada hatlar hâlinde birdenbire değişmez. Kademeli 
bir geçiş söz konusudur. 

Akarsu ya da dağ sıraları gibi doğal unsurların bölge sınırlarının belirlenmesinde esas alınması bazı sorunlara 
yol açar. Her ne kadar bu tür sabit doğal unsurların birer engel oluşturarak etkili bir sınır oluşturdukları düşünülse 
de zaman zaman ayrılık değil, birlik oluşturur. Örneğin Tuna Nehri’nin havzası içerisinde 19 ülke bulunur. Do-
layısıyla Tuna Nehri’nin havza sınırı ile ülkelerin siyasi sınırları çakışmamaktadır (Harita 3.15). Aynı durumu 
işlevsel bölgelerde de görmek mümkündür. Örneğin şehir bölgelerinde şehrin kamu ulaşım araçları ile alışveriş 
merkezlerinin hizmet ettiği alanlar birbirine denk düşmeyebilir. 

Bölge sınırlarının belirlenmesinde ele alınan kriterlere hangi detayda bakıldığı çok önemlidir. Aynı kriterlerle 
farklı ölçeklerde farklı sınırlar belirlenir. Küçük ölçekli haritalar üzerinde homojen görülen sahalar, daha detaylı 
haritalar üzerinde daha küçük ve farklı kısımlara ayrılır.

 

Konuya Başlarken
Bölge sınırları hangi kriterlere göre belirlenir?

B

BÖLGE SINIRLARININ DEĞİŞKENLİĞİ

Doğal ya da beşerî bölge sınırları zaman içerisinde değişebilir. Ormanlık bir bölge zaman içerisinde daralabi-
lir. Örneğin tarihî dönemlerde ormanlar Anadolu’da daha geniş bir alan kaplarken günümüzde bu alan çok daha 
azdır. Aynı durumu beşerî bölgelerde de görmek mümkündür. Örneğin sulama imkânlarının gelişmesine bağlı 
olarak pamuk üretim bölgesi genişleyebilir ya da daha kârlı bir tarım ürününün üretimine yer verilmesiyle daral-
maya uğrayabilir.

Farklı ülkelerin bir araya gelmesiyle oluşan siyasi bölgeler, bölge sınırlarının değişkenliğine en güzel örnekler-
dendir. Örneğin Türkiye, İran, Irak ve Afganistan’ın bir araya gelerek oluşturdukları Sadabat Paktı, 1979 yılında 
hukuki varlığını kaybederek ortadan kalkmıştır. 

POLONYA

MOLDOVA
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UKRAYNA

ROMANYAİTALYA

ALMANYA

İSVİÇRE

Karadeniz
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Harita 3.15: Tuna Nehri havzası ve ülke sınırları
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Harita 3.16 Karadeniz Ekonomik İşbirliği örgütü üyesi ülkeler

Zaman içerisinde bazı bölge-
ler ortadan kaybolabilirken yeni 
bölgeler de oluşabilir. Örneğin 
herhangi bir yerdeki ormanların 
tahrip edilerek tarım alanına dö-
nüştürülmesiyle o yer ormanlık 
bölgelerden çıkarak tarım bölgesi 
hâline dönüşebilir. Daha önce sey-
rek nüfuslu olan bir yer, herhangi 
bir madenin işletilmeye açılmasıy-
la gelişerek yoğun nüfuslu bölgeler 
içerisine girebilir. Bununla birlikte 
farklı ülkeler bir araya gelerek yeni bir siyasi birliktelik oluşturabilirler. Örneğin 1992 yılında Türkiye’nin öncü-
lüğünde Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya ve Yunanistan 
katılımıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği kurulmuştur. Daha sonra Sırbistan’ın da dâhil olmasıyla bu siyasi birlik-
teliğin bölge sınırları genişlemiştir (Harita 3.16).

Bazı doğal bölgelerin sınırlarının değişmesi diğer bölgelere göre oldukça yavaştır. Örneğin dünyanın iklim 
bölgelerinin değişmesi ancak uzun bir zaman diliminde gerçekleşebilir. Aynı şekilde dağlık bir bölgenin sınırları-
nın değişebilmesi milyonlarca yıl sürecek bir aşınma süreciyle olabilir.

Siyasi bir bölge olan Avrupa Birliği’nin zaman içerisinde sınırlarının nasıl değiştiğini araştırarak bir sunum 
hazırlayınız.

KEİ Üyesi Ülkeler
KEİ Gözlemci Ülkeler 0 3000 6000 km

Birleşik Krallık ‘Brexit’ dedi
Birleşik Krallık’ta yapılan Avrupa Birliği (AB) referandumunun resmî sonuçları açıklandı. Birleşik Krallık’ta 

yapılan referandumda halkın yüzde 52’si AB’den çıkılması, yüzde 48’i de AB’de kalınması yönünde oy verdi. Ülke 
genelinde belirlenen 382 bölgede oy sayım işlemi tamamlandı. Referandum kararının AB Konseyi’ne bildirilmesi-
nin ardından Birleşik Krallık’ın 28 üyeli birlikten çıkması için 2 yıllık müzakere süreci başlayacak.

İngiltere’nin Manchester kentindeki belediye binasında kamuoyuna duyurulan resmî sonuca göre, yüzde 72 
katılımlı referandumda, 17 milyon 410 bin 742 kişi AB’den çıkılması yönünde oy verirken, 16 milyon 141 bin 241 
seçmen de AB’de kalınması yönünde oy kullandı.

Birleşik Krallık’ın AB’den resmen ayrılmasının 2 ila 10 yıl sürmesi beklenirken bu süre içerisinde de İngil-
tere AB kurallarına tabi olmaya devam edecek. Referandum sonucunun yasal olarak İngiliz hükümeti açısından 
bağlayıcılığı bulunmuyor ancak İngiltere Başbakanı David Cameron’ın halkın kararını görmezden gelmemesi ve 
AB’den çıkış prosedürünü hızla başlatması bekleniyor.

Cameron’ın kararı Lizbon Antlaşması’nın 50’nci maddesine bağlı olarak AB Konseyi’ne bildirmesi gerekiyor. 
Süreç bu bildirim yapıldığında başlayacak ve taraflar ayrılığı müzakere edip bir anlaşma sağlayacak. Bu anlaşma 
sağlandığı andan itibaren ya da bildirimden sonra en geç iki yıl içinde AB anlaşmaları İngiltere için uygulanır 
olmaktan çıkacak. Bu süreyi uzatma imkânı, AB ve İngiltere’nin oy birliğiyle mümkün olabilecek.

İngiliz vatandaşlarının AB ülkelerine seyahat etmek için vize almaları gerekip gerekmeyeceği ise AB ile varı-
lacak anlaşmaya bağlı olacak. Ülke, birlikten çıkmasına karşın ortak pazarda kalmayı sürdürürse vatandaşları da 
AB ülkelerinde çalışmaya devam edebilecek. Ancak İngiliz hükümeti AB vatandaşlarına çalışma izni kısıtlaması 
getirirse kendi vatandaşlarının da AB ülkelerinde çalışmak için vize almaları gerekecek.

http://aa.com.tr/tr/dunya/birlesik-krallik-brexit-dedi/59683

Haber Köşesi

ARAŞTIRMA
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coğrafi UYGULAMA

Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin 2016 yılına ait çeşitli istatistiki değerler verilmiştir.

Tablodan faydalanarak; 
1. Ülkeleri bulundukları kıtalara göre bölgelere ayırarak dünya siyasi haritası üzerinde gösteriniz.
2. Ülkeleri kişi başına düşen millî gelire göre düşük, orta ve yüksek gelirli ülkeler olarak bölgelere ayırınız. Dünya dilsiz 
 haritası üzerinde farklı renklere boyayınız.
3. Ortalama yaşam süresinin düşük ve yüksek olduğu ülkelere göre bölgeler oluşturunuz.
4. Okuma-yazma oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelere göre bölgeler oluşturarak oluşturduğunuz bölgeleri millî gelirin 

düşük, orta ve yüksek olduğu bölgelerle karşılaştırınız.
5. Ülkeleri orman oranına göre bölgelere ayırarak oluşturduğunuz bölgeleri dünya iklim bölgeleri haritasıyla karşılaştırınız.
6. Oluşturduğunuz bölgeler hangi bölge türüne girmektedir? Açıklayınız.

Ülke Nüfus
(Milyon)

Kişi Başına 
Düşen Millî Gelir 

(ABD doları)

Ortalama 
Yaşam Süresi

(Yıl)

Okuma-Yazma 
Oranı (%)

Orman 
Alanının 

Yüz Ölçümüne 
Oranı (%)

Afganistan 32,5 623 60 38,2 2,1

Azerbaycan 9,6 5.439 71 99,8 13,8

Brezilya 207,8 8.528 74 92,6 59

Bulgaristan 7,2 6.847 75 98,4 35,2

Kanada 35,8 43.206 82 99,1 38,2

Çad 14,1 716 52 40,2 3,9

Şili 17,9 13.416 81 97,3 23,9

Çin 13,57 8.109 76 96,4 22,2

Çekya 10,5 17.562 78 99,3 34,5

Danimarka 5,7 53.149 81 99,2 14,5

Finlandiya 5,5 42.148 81 100 73,1

Fransa 66,8 36.304 82 99 31

Mısır 91,5 3.452 71 75,2 0,1

Gabon 1,7 7.961 64 83,2 89,3

Gana 27,4 1.356 61 76,6 41

Endonezya 257,5 3.346 69 93,9 50,2

İran 79,1 5.038 75 86,8 6,6

Japonya 126,9 34.629 84 99,9 68,5

Kazakistan 17,5 10.312 72 99,8 1,2

Suudi Arabistan 31,5 20.711 74 94,7 0,5
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BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

1-3. soruları aşağıda verilen görsellere 
göre cevaplayınız.

I

II

III

IV

4-6. soruları aşağıda verilen haritaya göre 
cevaplandırınız.

Yukarıdaki haritada Afrika genelinde ülkelere göre  
2015 yılında kişi başına düşen millî gelir gösteril-
miştir.

4. Kişi başına düşen millî gelirin en düşük olduğu 
bölge içerisinde hangi ülkeler yer almaktadır?
......................................................................
......................................................................

5. Haritada gösterilen bölgeler hangi bölge çeşi-
dine örnektir? Açıklayınız.
......................................................................
......................................................................

1. Görsellerde hangi bölge çeşitleri yer almakta-
dır?
......................................................................
......................................................................

2. Görsellerde yer alan bölgelerin hangileri 
beşerî bölgedir?

A) I ve II             B) I ve III        C) I ve IV
         D) II ve III             E) III ve IV

3. Görsellerde yer alan bölgelerden hangile-
rinin sınırlarının bir insan ömrü süresince 
değişmesi mümkün değildir?

A ) I ve II             B) II ve III             C) Yalnız I  
  D) III ve IV                E) II ve IV

0-250 $
251-500 $
501-1.000 $
1.001-2.000 $
2.001-4.000 $
4.001 $
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 BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

6. Aşağıdaki ülkelerden hangisi kişi başına 
düşen millî gelirin 4.000 doların üzerinde 
olduğu bölge içerisinde yer alır?
A) Sudan           B) Çad             C) Nijer               
         D) Angola           E) Libya

7. Dünya üzerinde Güneş ışınlarının düz bir 
zemine 90olik açıyla düştüğü bölgelerle ilgili,
  I. Doğal bir kritere göre oluşturulmuş bölgedir.
 II. Orta kuşakta yer alır.
III. Bölge sınırları her iki yarım küreye uzanır.
IV. Bölge sınırları Kuzey yarım kürede daha 

geniş alan kaplar.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) I ve II           B) II ve III              C) III ve IV
           D) I ve IV             E) II ve IV

8. Bölge sınırları zaman içerisinde değişebilmekte-
dir. Bu değişim bazı bölge türlerinde diğerlerine 
göre daha yavaştır.
Buna göre aşağıda verilen bölge örnekle-
rinden hangisinin sınırları zaman içerisinde 
diğerlerine göre daha yavaş değişir?
A) Türkiye’de maden çıkartılan bölgeler
B) Kişi başına düşen millî gelirin yüksek olduğu 

ülkeler
C) Asya’da nüfusu 10 milyondan fazla olan 

şehirler
D) Yüz ölçümünün %50’si ormanlarla kaplı olan 

ülkeler
E) Akdeniz ikliminin görüldüğü ülkeler

9. Yeryüzünde bütünüyle doğal faktörlerin karşılıklı 
etkileşimiyle meydana gelen ve sahip oldukları 
özellikleri itibariyle genelde bütünlük sağlayan 
bölgelere doğal bölge denilmektedir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal 
bölgelere örnek olarak verilemez?
A) Bitki örtüsü savan olan bölgeler
B) Tundra ikliminin görüldüğü bölgeler
C) Güneş enerjisinden elektrik üretilen bölgeler
D) Yıllık ortalama sıcaklığı 20 oC olan bölgeler
E) Yükseltisi 2.000 metreden az olan bölgeler

10. Aşağıdakilerden hangisi şekilsel bölgele-
rin özellikleri arasında yer almaz?

A) Belirli bir kritere göre oluşturulur.
B) Kendi içerisinde türdeşlik vardır.
C) Belirli bir merkeze sahiptir.
D) Doğal ya da beşerî özelliklerine göre belir-

lenebilir.
E) Sınırları zaman içerisinde değişebilir.

11. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölgeye 
örnektir?

A) Pamuk yetiştirilen bölgeler
B) Nüfus yoğunluğu yüksek olan bölgeler
C) Ortalama yaşam süresinin fazla olduğu 

bölgeler
D) Büyük şirketlerin hizmet bölgeleri
E) Sanayi bölgeleri

12. Coğrafyacılar neden mekânı bölgelere ayır-
ma ihtiyacı hissetmişlerdir?

 ......................................................................
......................................................................

13. Bölge sınırlarının değişmesinde etkili olan 
faktörler nelerdir?

......................................................................

......................................................................
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4.1. DOĞAL ORTAM VE İNSAN

Bu ünitede sırasıyla insanların doğal çevreyi kullanma 
biçimleri, doğal ortamda insan etkisiyle  meydana 
gelen değişimler ile ilgili konulara yer verilecektir.

ÇEVRE VE TOPLUM

ÜNİTE4.
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BÖLÜM

4.1. DOĞAL ORTAM VE İNSAN

İNSANLARIN DOĞAL ORTAMI KULLANMA ŞEKİLLERİ

Konuya Başlarken
1. Yaşadığınız çevrede insanların doğadan yararlanma biçimlerine örnekler veriniz.
2. İnsanların doğal ortamda yaptığı değişimlere örnekler veriniz. 

İnsan yeryüzünde yaşamaya başladığı andan itibaren içinde bulunduğu doğal çevreye uyum sağlamaya ve ondan 
yararlanmaya çalışmıştır. İnsanlar beslenme,  barınma ve giyinme gibi temel ihtiyaçlara gereksinim duymuştur. 
Zaman içinde insanın temel ihtiyaçlarında çok büyük değişiklikler olmamıştır. Ancak bunları gidermenin yolları 
değişmiş ve çeşitlenmiştir.

Doğal çevre, insanlara ihtiyaçlarını karşılamaları ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için pek çok imkân sunmakta-
dır. İnsanlar istek ve ihtiyaçları ile doğal çevrenin özellikleri doğrultusunda bu imkânlardan yararlanarak bazı faali-
yetlerde bulunur. Bu faaliyetler sırasında doğayı etkiler ve şekillendirir. Örneğin ev, okul, yol, alışveriş merkezleri 
inşa eder (Görsel 4.1). Barajlardan içme suyu, sulama ve elektrik üretiminde yararlanır. Tarım alanları oluşturur ve 
toprağı işleyerek tarımsal faaliyetlerde bulunur. 

Görsel 4.1: İnsanlar inşa ettikleri yapılarla doğal görünümde değişikliğe yol açarlar (New York-ABD).

A
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Görsellerden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. İnsanlar, doğal çevrede ne tür değişiklikler yapmakta ve doğayı nasıl şekillendirmektedir?
2. İnsanların doğadan hangi amaçlarla faydalandıklarını açıklayınız.
3. İnsanların ihtiyaçlarını karşılarken yararlandıkları doğal ortam unsurları nelerdir?

coğrafi UYGULAMA

Aşağıda insanların doğal çevreyi kullanma biçimleriyle ilgili görseller verilmiştir.



ÇEVRE VE TOPLUM196

18. yy.dan itibaren yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler doğa-insan etkileşimine yeni bir boyut kazandırmış-
tır. İnsanlar doğal ortam hakkında daha fazla bilgiye sahip olduklarında çevreyi değiştirme ve şekillendirme 
becerileri arttı. Zamanla bilgi birikimi, düşünce ve yetenekleri sayesinde yeni teknikler geliştirdi. Malların ve 
insanların hızlı ve güvenli bir şekilde taşınması, seyahat ve ticaret kolaylıkları sonucu fiziksel engeller de orta-

dan kalktı. Bu gelişmeler sonucunda insanlar doğa-
dan daha fazla yararlanmaya başladı.

Günümüzde insanlar doğal koşulların elverişli 
olmadığı durumlarda da doğal ortamdan faydala-
nabilmektedir. Bilim ve teknolojinin ilerlemesi ile 
birlikte doğal koşulların oluşturduğu bazı zorluklar 
aşılabilmiştir. Örneğin denizler, ulaşımın sağlanma-
sında önceleri aşılması güç bir engeldi ve kullanı-
lamıyordu. Bugün ise yeni teknolojiler sayesinde 
denizlerden dolgu yolu ile elde edilen alanlarda ha-
valimanları, yollar vb. yapılarak ulaşım kolaylaştı-
rılmıştır. Örneğin Türkiye’de deniz üzerine inşa edi-
len ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı, 
bölgede yaşayan insanlar için hava yolu ulaşımına 

imkân sağlamıştır (Görsel 4.2). 
Yeryüzü şekillerinin ulaşımı güçleştirdiği alanlarda çözüm yolları aranmıştır. Örneğin Karadeniz kıyılarında 

ulaşım sorunlarının çözümü için Karadeniz Sahil Yolu Projesi gerçekleştirilmiştir.
Samsun’dan başlayıp Sarp Sınır Kapısı’nda sona eren Karadeniz Sahil Yolu, denize dolgu yapılarak inşa edil-

miştir (Görsel 4.3). Böylece bölgedeki yerleşim yerleri arasındaki ulaşım kolaylaşmış, seyahat süresi kısalmış ve 
seyahat daha güvenli hâle gelmiştir.

Görsel 4.3: Karadeniz Sahil Yolu kıyı şeridi doldurularak inşa edilmiştir.

Verilen örneklerin yanı sıra denizin içinde veya tabanında oluşturulan tüp geçit ya da tüneller sayesinde ulaşımda 
ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelinebilmiştir. Örneğin İstanbul’un trafik sorunlarına çözüm getirmek amacıyla 
hayata geçirilen Marmaray, dünya genelinde gerçekleştirilen en önemli ulaşım projelerinden biridir (Görsel 4.4). 
Marmaray ile İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarındaki demir yolu hatları, İstanbul Boğazı’nın tabanına yerleştiri-
len bir tüp tünelle birleştirilmiştir. Böylece hem İstanbul’un kentsel ulaşım sorunlarının çözülmesine katkı sağlanmış 
hem de İstanbul’daki doğal güzelliklerin ve tarihî eserlerin korunması amaçlanmıştır.

Marmaray Projesi sayesinde Doğu Asya’dan Batı Avrupa’ya, Pekin’den Londra’ya kesintisiz demir yolu bağ-
lantısı sağlanacak ve Türkiye Modern İpek Yolu’nun en avantajlı ülkesi konumuna gelecektir.

İnsanların doğal çevreyi kullanımına bir diğer örnek ise dünyada deniz altından (İstanbul Boğazı) geçen, ilk 

Görsel 4.2 Ordu-Giresun Havalimanı deniz doldurularak yapıl-
mıştır.
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iki katlı kara yolu olan Avrasya Tüneli’dir. Asya ile Avrupa 
kıtalarını deniz tabanının altından kara yolu ile birleştiren 
proje  sadece otomobil, minibüs gibi hafif araçlar için ta-
sarlanmıştır. Tünel tsunamiden bile etkilenmeyecek şekilde 
planlanmış olup üstün güvenlik özellikleri ile sığınak ola-
rak da kullanılabilir niteliktedir. Avrasya Tüneli ile seyahat 
süresi oldukça kısalmış olup İstanbul’daki köprülerin trafik 
yükü hafiflemiştir (Görsel 4.5).

Doğal çevreden yararlanma şekillerinden biri de turizm 
faaliyetleridir. Örneğin Dubai, sahil şeridini uzatmak ve tu-
rizmi artırmak amacı ile Palmiye Adaları Projesi’ni gerçek-
leştirmiştir (Görsel 4.6). 

Palmiyeler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai’deki Basra Körfezi kıyısında inşa edilen üç adadan oluşmuş-
tur. Yukarıdan bakıldığında ikisi palmiye ağaçları şeklinde görülür. Üçüncüsü olan Dünya Adaları ise bir dünya 
haritasını çağrıştırır. Palmiyeler, tonlarca kum ve kaya ile denizin doldurulması sonucu oluşturulmuştur. Palmiye 
Adaları’nda parklar, alışveriş merkezleri, lüks konutlar, oteller, su parkları, bahçeler, golf sahaları bulunur (Görsel 
4.7). Denize inşa edilen bu adalardan turizm alanı oluşturulmuş ve burası dünya turizmine kazandırılmıştır.

Görsel 4.4: Marmaray (İstanbul)

Görsel 4.5: Avrasya Tüneli boğazın iki yakası arasındaki 
kara yolu ulaşımını kolaylaştırmıştır (İstanbul). 

Görsel 4.6: Palmiye Adaları (Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri)

Görsel 4.7: Palmiye Adaları’nda çok sayıda otel, alışveriş merkezi vb. bulunur
(Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri).

İnsanlar dinlenme ve eğlenme gibi ihtiyaçlarını gidermek için doğal çevreyi kullanırlar. Bu ihtiyacın gideril-
mesinde parklar önemli bir yere sahiptir. Dünyada geniş alanlara kurulmuş çok sayıda park vardır. 
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Görsel 4.8: Maltepe Sahil Parkı deniz doldurularak inşa edilmiştir (İstanbul).

2011

Bunlardan biri de İstanbul’daki Maltepe Sahil Parkı’dır (Görsel 4.8). Deniz doldurularak inşa edilen parkta 
yaşam, spor ve eğlence merkezleri yer alır. 

2017

2013
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Görsel 4.9 Suudi Arabistan’da fosil su kullanılarak oluşturulan tarım alanlarının gelişimi

Zamana bağlı olarak insanların su kaynaklarını kullanım biçimleri değişmiştir. Özellikle su kaynakları bakı-
mından fakir olan ülkelerde bu durum daha iyi gözlemlenebilir. Örneğin Libya, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi 
su sıkıntısı yaşayan ülkeler teknolojinin gelişmesiyle fosil su kaynaklarından önemli ölçüde faydalanmaya başla-
mıştır (Görsel 4.9). Fosil sular milyonlarca yıl önce düşen yağışların yer altında birikmesiyle oluşan sulardır. Su 
problemi yaşayan birçok ülke sanayi ve tarım gibi farklı amaçlarla bu sulardan yararlanır. 

Dünyada Bir İlk! “Gemi Tüneli”
Norveç dünyanın ilk tam donanımlı gemi tüneline imza atmaya hazırlanıyor. Ülkenin batısındaki 

Stad Yarımadası’nda yapılacak olan tünelin ülkenin en tehlikeli yerlerinden birini daha güvenli bir hâle 
getirmesi planlanıyor. Söz konusu tünelle ilgili ayrıntılı görsel detaylar ilk kez medya ile paylaşıldı.

Norveç bölgenin en tehlikeli kıyı şe-
ritlerinden birine sahip Norveç Denizi ile 
Kuzey Denizi’nin buluştuğu noktada yer 
alan Stad Yarımadası sularında büyük 
türbülanslar meydana geliyor. Bu sular-
dan geçenler ölümle burun buruna geli-
yor.  Durum böyle olunca Norveç Kıyı 
Yönetimi 272 milyon dolara mal olacak, 
dünyada bir ilk olan gemi tüneli projesini 
hayata geçirdi.

Tünelin genişliği 26 metre, yüksekliği 
ise 31 metre olacak. Yaklaşık bir buçuk 
kilometre uzunluğunda olacak  tünel için yarımada kazılarak içi suyla doldurulacak. Tonlarca kayanın 
yerinden söküleceği projenin dört yılda tamamlanması planlanıyor.

http://www.milliyet.com.tr/dunyada-bir-ilk-gemi-tuneli--dunya-2421259/

Haber Köşesi

1987

2000 2012

1991
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Konuya Başlarken
Aşağıdaki görsellerde doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimler ve olumsuz sonuçları 

yer almaktadır.

Görsellerden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. İnsan etkisiyle doğal ortamda meydana gelen olumsuz değişimlerin sebepleri nelerdir?
2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen sorunların azaltılması için neler yapılmalıdır?

DOĞAL ORTAMDA İNSAN ETKİSİYLE 
MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER VE SONUÇLARI

B
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İlk insanın yeryüzüne ayak basmasından itibaren insanlar doğal ortam üzerinde etkili olmaya ve onu değiştir-
meye başlamıştır. Geçmişten günümüze bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak insanların doğal çevreyi 
kullanma biçimleri de büyük oranda değişmiştir. Bir taraftan insanların doğal çevre üzerindeki etkileri artarken 
diğer taraftan bu etkinin oluşturduğu riskler de artmıştır. Kimi zaman bu riskler doğal çevre üzerinde telafisi nere-
deyse imkânsız olan felaketlere dönüşebilmektedir. 

Günümüzden yaklaşık 10.000 yıl önce gerçekleşen Tarım Devrimi ile birlikte insanların doğal ortam üzerinde-
ki etkileri geçmişe nazaran büyük oranda artmıştır. Tarımı keşfeden insan bir taraftan da hayvanları evcilleştirerek 
zamanla şehirler inşa etmiştir.  Şehirleşme ile birlikte insanın doğaya olan müdahalesi daha da artmıştır.    

XVIII. yüzyılda başlayan Sanayi Devrimi, insanların doğal ortamı değiştirmelerinde Tarım Devrimi’nden son-
ra ikinci dönüm noktası olmuştur (Görsel 4.10). Sanayi Devrimi, insan hayatının ve yaşam biçimlerinin her ala-
nında büyük değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Özellikle Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkardığı kitlesel üretim 
ile birlikte insanların doğal kaynaklardan yararlanma ve kullanma şekilleri değişmiştir. Artan dünya nüfusuyla 

birlikte ormanlar, akarsular, göller, maden-
ler gibi doğal kaynaklar eskisine nazaran çok 
daha büyük ölçüde kullanılmaya başlanmıştır. 
Kaynakların bu şekilde daha hızlı ve daha fazla 
kullanımı doğal sistemler üzerinde büyük de-
ğişimlere neden olmuştur. Sanayi Devrimi ile 
başlayan bu süreç son 200 yıldır hızlı bir şekilde 
devam etmektedir. Günümüzde dünyanın farklı 
yerlerinde insanların doğal ortam üzerinde se-
bep oldukları olumsuz etkileri ve riskleri gör-
mek mümkündür.

Zaman içerisinde dünya nüfusunun artması 
ve insanların ihtiyaçlarının çeşitlenmesine bağlı 

olarak doğal ortam üzerinde gerçekleştirilen değişimler giderek artmıştır. İnsanlar doğal sistemleri oluşturan litos-
fer, hidrosfer, atmosfer ve biyosfer üzerinde giderek daha fazla değişime neden olmaktadır. Ancak bu değişimlerin 
sebep olduğu olumsuz etkiler doğal sistemlerin işleyişi üzerinde büyük riskleri de beraberinde getirmektedir.

Görsel 4.10: Sanayi Devrimi insanların doğal ortamı değiştirmelerin-
de önemli bir dönüm noktasıdır.

İnsanların doğal çevreye olan ilk müdahalelerinden birisi Paleolitik Devir’de ateş yoluyla olmuştur.  Ateş 
insanlar tarafından orman açmak, otlakları ıslah etmek, av hayvanlarını kendine çekmek, haşereleri ve si-
nekleri yok etmek, yemek pişirmek, ışık sağlamak, duman işaretleriyle haberleşmek, çanak-çömlek yapmak, 
maden cevherlerini eritmek gibi sayısız amaçlarla kullanılmıştır. 

ATMOSFER VE İNSAN ETKİSİ

İnsanların atmosfer üzerindeki et-
kileri Sanayi Devrimi ile giderek art-
mıştır. Doğal sistemler için yaşamsal 
öneme sahip olan atmosfer, hızlı nüfus 
artışı, kentleşme ve sanayileşme sonu-
cunda kirlenmektedir (Görsel 4.11). 
Hava kirliliği; atmosferde toz, duman, 
gaz, su buharı şeklindeki kirleticilerin, 
insan ve diğer canlılara zarar verecek 
düzeye erişmesi şeklinde gerçekleşir.

Görsel 4.11: Atmosfer; hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme nedeniyle 
kirlenmektedir (Şangay-Çin).

Bİlgi Kutusu
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Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması ve gelişen teknolojiyle beraber sanayileşme düzeyinin büyümesi, 
daha fazla enerji ihtiyacını ortaya çıkarmıştır (Grafik 4.1). Bu enerji ihtiyacının karşılanmasında kömür, petrol 
gibi fosil yakıtlar önemli bir paya sahiptir. Ancak fosil yakıtların tüketilmesi sonucu atmosfere salınan gazlar çev-
re kirliliğinin yanı sıra oluşturdukları sera etkisi sonucu küresel ısınma ve iklim değişikliklerine neden olmaktadır.

Grafik 4.1: Dünya nüfusunun tarihsel süreçte artışı 
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ÇALIŞMASI

Yakın çevrenize bir gezi düzenleyerek doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin sonuçlarını 
gözlemleyiniz. 

coğrafi UYGULAMA

Aşağıda 1750’den günümüze küresel karbondioksit salınımını gösteren bir grafik verilmiştir.

Grafikten yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Karbondioksit salınımı hangi tarihten itibaren daha fazla artış göstermeye başlamıştır? Açıklayınız.
2. 1750’den önce karbondioksit salınımının günümüze göre çok daha az olmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
3. 1950’den sonra karbondioksit salınımında görülen büyük artışın nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
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Çin’de Hava Kirliliği ‘Üst Sınır’ın 20 Kat Üzerine Çıktı
Başkent Pekin’de havadaki zararlı partikül oranı, DSÖ’nün öngördüğü sağlıklı eşik değerin 20 katına 

çıktı.
Çin’in kuzeyinde etkili olan ağır hava 

kirliliği nedeniyle zararlı partikül hava en-
deksi (PM 2,5), Dünya Sağlık Örgütünün 
(DSÖ) insan sağlığı için “üst sınır” olarak 
kabul ettiği eşik değerin 20 kat üzerine çık-
tı. Çin Ulusal Meteoroloji İdaresi, ülkenin 
kuzeyinde bulunan başkent Pekin ile Tiencin 
kentinin yanı sıra Hıbey, Şandong, Hınan ve 
Şanşi eyaletlerinde artan hava kirliliği ne-
deniyle turuncu alarm verildiğini duyurdu. 
Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar 
düştüğü bölgede, halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması uyarısı yapıldı. 

Solunum yoluyla ciğerlere yerleşen havadaki zararlı parçacıklar, kana karışarak solunum yolları ilti-
haplanması, kanda pıhtılaşma ve kalp rahatsızlıklarına yol açarken astım ve KOAH gibi solunum hasta-
lıkları olan yaşlılar için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. 1 milyar 360 milyonluk nüfusuyla dünyanın en 
kalabalık ülkesi Çin’de her yıl yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklardan hayatını 
kaybediyor.

Çin, özellikle 2014’ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. Hızlı kalkınma 
ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin’deki büyük şehirlerin çoğu, aynı zamanda dünyanın en kirli kentleri 
arasında yer alıyor. Ülkede hava kirliliği alarmı verildiğinde okullar kapatılıyor, trafiğe çıkan otomobil 
sayısı azalıyor ve halkın sokakta maskeyle dolaştığı gözleniyor.

http://aa.com.tr/tr/dunya/cinde-hava-kirliligi-nedeniyle-ucak-ve-otobus-seferleri-iptal-edildi/720805

Haber Köşesi

HİDROSFER VE İNSAN ETKİSİ

Okyanuslar, denizler,  göller, akarsular ve yer altı suları gibi su kaynakları hep birlikte hidrosferi oluşturur. Su 
sadece insan yaşamının devamlılığı için değil aynı zamanda insan faaliyetleri için de vazgeçilmez bir kaynaktır. 
Hidrosferdeki su devamlı bir döngü içerisindedir. İnsanların hidrosfer üzerinde gerçekleştirdikleri değişimler su 
döngüsü üzerinde birçok olumsuz sonucu da beraberinde getirir.

İnsanların hidrosfer üzerinde gerçekleştirdikleri değişimler oldukça eskiye dayanmaktadır. Binlerce yıldan 
beri insanlar akarsuların ve büyük nehirlerin akışını değişikliğe uğratmışlardır. Tarım alanlarını sulamak ya da 

İnsan kaynaklı karbondioksit salınımının yüzde 50’si bitkiler, ağaçlar, toprak ve okyanuslar tarafından 
emilirken diğer yarısı atmosferde birikmektedir. 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanayileşmenin başla-
ması ile birlikte atmosferdeki karbondioksit miktarının %141 oranında arttığı tahmin edilmektedir.

Bİlgi Kutusu
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şehirlere su sağlamak için akarsuların yollarını değiştir-
mişlerdir. Büyük barajlar yapmışlar ve sel baskınlarına 
karşı yerleşmeleri korumak için setler oluşturmuşlardır 
(Görsel 4.12). Akarsular üzerinde değişimler gerçekleş-
tiren insanlar içme suyu ihtiyacı, tarımsal sulama gibi 
farklı amaçlarla göller üzerinde de değişimler gerçek-
leştirmişlerdir. Bu değişimlerin sonucu olarak önemli 
problemler ortaya çıkmaktadır.

Dünya nüfusunun yaklaşık %60’ı deniz ya da okya-
nus kıyısına yakın 100 kilometrelik alanda yaşamakta-
dır. Yaklaşık 3 milyar insan yiyecek, ulaşım gibi amaç-
lar için denizleri kullanmaktadır. Çevre kirliliği, yaşam 
sahalarının tahrip edilmesi ve haddinden fazla balık av-
lanması okyanuslarda ekonomik ve biyolojik kayıplara 
neden olmaktadır.

Okyanuslar, dünyadaki petrolün üretimi, taşınması 
ve kullanımı nedeniyle giderek daha fazla zarar görmek-
tedir. Petrol kaynaklı kirliliğin en önemli nedenlerinden 
biri de tanker kazalarıdır. Tankerlerin büyümesine bağlı 
olarak bu tehlike daha da artmaktadır. Bununla birlikte 
deniz ve okyanuslardaki petrol sondaj kuleleri de petrole 
bağlı sorunlar bakımından potansiyel bir risk kaynağıdır. 
(Görsel 4.13).

Görsel 4.12: İnsanlar barajlar yaparak akarsulara müdaha-
le ederler (Hoover Barajı-ABD).

Görsel 4.13: Deniz ve okyanuslardaki petrol sondaj kuleleri 
hidrosfer üzerinde büyük riskler oluşturmaktadır.

Aşağıdaki görselde 1983 yılında inşaatına başlanan ve 1992 yılında tamamlanarak işletmeye açılan Atatürk 
Barajı’nın 1985, 1990 ve 2010 yıllarına ait uydu görüntüleri verilmiştir. 

1985 1990 2010

coğrafi UYGULAMA

Görselden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. 1985-2010 yılları arasında Atatürk Barajı ve çevresinde nasıl bir değişim gerçekleşmiştir?
2. Uydu görüntülerindeki değişimin doğal ve beşerî ortam için olumlu ve olumsuz sonuçları neler olabilir?
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LİTOSFER VE İNSAN ETKİSİ

İnsanın litosfer üzerinde gerçekleştirdiği değişiklikler doğal güçler tarafından yapılanlarla kıyaslandığında 
çok küçük kalıyor olsa da yerel ölçekte bu tür değişimler büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Binlerce yıldan bu 
yana çeşitli amaçlarla yer şekilleri üzerinde yapılan değişikliklerin başında tarımsal amaçlı olanlar gelmektedir. 
Örneğin tarımla uğraşan birçok toplum, yeni tarım alanları kazanmak için dağ ve tepelerin yamaçlarını dev ba-
samaklar hâlinde taraçalamışlardır (Görsel 4.14). İnsanlar tarımsal alan kazanmak için gölleri ve bataklıkları da 
kurutmuşlardır. Diğer taraftan denizi doldurarak ve kara kütlelerinin kıyı çizgilerini değiştirerek arazi kazanmaya 
çalışmışlardır. 

İnşaat faaliyetleri yer şekillerini büyük ölçü-
de etkilerken doğal yaşamı da etkilemiştir. Böy-
lece insanlar yerin sadece şeklini değil niteliğini 
de değiştirmiştir. Özellikle otoyollar bunun en 
güzel örneğidir (Görsel 4.15). Yolların yapımı 
için yer kazılmakta, akarsu yatakları değiştiril-
mekte, tüneller açılmakta ve köprüler inşa edil-
mektedir. 

Diğer taraftan şehirleşme ile yer şekilleri ve 
çevresi değişime uğratılmaktadır. Böylece şe-
hirlerde küçük korunmuş alanlar dışında doğal 
coğrafi görünüm hemen hemen ortadan kaldı-

rılmaktadır. Madencilik amaçlı yapılan kazılar ise insanın litosfer üzerinde gerçekleştirdiği değişikliklere en güzel 
örneklerdendir. Özellikle yer üstünde gerçekleştirilen madencilik faaliyetleri coğrafi görünümü büyük oranda de-
ğiştirir (Görsel 4.16). Yalnızca yirminci yüzyılın son çeyreğinde madencilik sektöründe 156 milyon hektar alanın 
zarar gördüğü düşünülmektedir. Bununla birlikte insan kaynaklı erozyon ve çölleşme de insanın litosfer üzerinde 
gerçekleştirdiği değişimlerin sebep olduğu diğer risklerdir.

Görsel 4.14: İnsanlar tarafından oluşturulmuş taraçalar
(Vietnam)

Görsel 4.15: Yollar litosfer üzerinde önemli değişimlere 
neden olmaktadır (Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri).

Görsel 4.16: Madencilik faaliyetleri litosfer üzerinde birçok 
olumsuz sonuca neden olmaktadır (Waihi-Yeni Zelanda).

OKUMA PARÇASI BÜYÜK OKYANUS’UN PLASTİK ÇORBASI

Hawai’de (ABD) bilim insanlarının yaptığı 
açıklamaya göre Büyük Okyanus’ta ABD’nin iki 
katı büyüklüğünde plastik atıklardan oluşan bir 
“çorba”nın oluştuğu belirtildi. Giderek büyüyen 
atıklar sualtı akıntıları nedeniyle yerinde duru-
yor. Bu çorbanın Amerika’nın batı kıyısından 
Japonya’ya kadar uzandığı bildiriliyor. Aslında 
Hawai adasının iki yanında iki büyük kütle ola-
rak bulunan bu yüzen plastik atık kümelerinde 

toplardan lego parçalarına, plastik torbalardan 
botlara kadar birçok şey bulunuyor. Atıkların 
beşte birini gemiler ve petrol platformlarından 
atılan çöpler oluştururken geri kalanlar kara-
dan geliyor. Bu atıkların her yıl bir milyonun 
üstünde deniz kuşunun ve yüzbinlerce deniz 
memelisinin ölümüne yol açtığı vurgulanıyor.

Bilim ve Teknik Dergisi, Aralık 2008
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ONBİRİNCİ BİYOM
Modern şehirsel çev-

reler de ayrı bir sorun 
olarak ortaya çıkmış-
lardır. Buralarda yapı-
laşma nedeniyle ısınma 
artmıştır; yağış düzen-
sizdir. Şehir sakini için 
zaten ne kadar az yağış 
düşerse o kadar mut-
luluktur. Düşen yağışın 
da kaplanmış yüzeylerden akıp nereye gittiği 
belli değildir. Bitki örtüsünün en ilkel türleri (li-
kenler, yosunlar ve otlar) şehrin yüzeyinde bir 
yerlere tutunmaya çalışsalar da hemen bütün 
diğer bitkiler insanlar tarafından seçilmekte, di-
kilmekte ve bakılmaktadırlar. Canlı hayatı; in-
sanlar, kediler, köpekler, ev kuşları, güvercinler 

ve çok sayıdaki fareler ve 
haşerelerden oluşmak-
tadır. Çok büyük sayıda 
başka hayvanlar mezba-
hada kesilmeyi beklerken 
tamamen yapay yalancı 
doğal çevrelere de hay-
vanat bahçesi denilmek-
tedir. Bu özelliklerinden 
dolayı “onbirinci biyom” 

denilen şehirsel çevreler yeryüzüne hızla ya-
yılmaktadırlar.

Beşerî Coğrafya (İnsan, Kültür, Mekân) 
Prof.Dr. Erol Tümertekin
Prof.Dr. Nazmiye Özgüç

OKUMA PARÇASI

coğrafi UYGULAMA

Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük kenti olan Şangay, 1982’de 308 km2 şehirsel alan ve yaklaşık 12 milyon nüfusa 
sahipken 2016 yılında 1.302 km2 şehirsel alan ve yaklaşık 25 milyon nüfusa ulaşmıştır. 

Aşağıdaki görsellerde Şangay’ın 1984 ve 2016 yıllarına ait uydu görüntüleri verilmiştir. Uydu görüntülerinde 
orman ve tarım alanları yeşil renk ile gösterilirken şehirleşen alanlar gri ve beyaz renk ile gösterilmiştir.

Uydu görüntülerinden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. 32 yıl içerisinde Şangay ve çevresinde nasıl bir değişim meydana gelmiştir?
2. Şangay’ın şehirsel alanının büyümesi doğal ortam üzerinde nasıl sonuçlar doğurmuştur?

20161984
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Görsel 4.17: Bitki örtüsü üzerinde insanın gerçek-
leştirdiği etkiler doğal sistemler için büyük risk 

oluşturmaktadır. (Brezilya)

Görsel 4.18: Hayvanların ehlileştirilmesi hayvan türlerini birçok açıdan 
etkilemiştir.

Asya-Pasifik’te Yağmur Ormanları Kıyımı

Bugüne kadar çeşitli platformlarda iklim değişikliği konusunda alınan ve uygulamada karşılık bulması 
beklenen tedbirlere rağmen, başta Endonezya ve ardından Malezya’nın yağmur ormanları üzerindeki eko-
nomi içerikli tasarruflarında tek başlarına hareket ettiklerini söylemek mümkün değil. Tıpkı 20. yüzyılın 
ikinci yarısında Latin Amerika’nın dev ülkesi Brezilya’nın yağmur ormanlarının Batılı endüstrileşmiş ülke-
lerin tüketim ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla yağmalanmasına benzer bir süreç neredeyse son yirmi 
yıldır tedrici bir artışla bölgedeki bu iki ülkede yaşanıyor.

Konunun uluslararası kamuoyuna taşınmasında ise bölgede kurak iklim özelliğinin yaşandığı ağus-
tos-ekim aylarında meydana gelen yangınların oluşturduğu duman bulutları rol oynuyor. Oysa ki konu 
bugünün bir eseri değil. Aksine 1990’ların sonlarından itibaren Sumatra ve Kalimantan adalarında devasa 
yağmur ormanları yerine palmiye plantasyonları oluşturmak amacıyla yakılarak yok edilmesine konu olan 
bir süreçle karşı karşıyayız. Öyle ki oluşan yoğun duman bulutları Endonezya’nın yanı sıra komşu ülkeler 
Singapur, Malezya, Bruney üzerinden zaman zaman Hong Kong’a kadar olan bölgeyi içine alacak ve böl-
gesel siyasi krize yol açacak boyutlara ulaşıyor.

http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/asya-pasifik-te-yagmur-ormanlari-kiyimi/729183

Haber Köşesi

BİYOSFER VE İNSAN ETKİSİ

Kendisi de biyosferin bir parçası olan insan, biyosferi oluşturan diğer canlı unsurlar üzerinde önemli değişik-
likler gerçekleştirmektedir. Biyosferi oluşturan litosfer, atmosfer ve hidrosferde var olan canlılar insan yaşamı ve 
faaliyetlerinden büyük oranda etkilenmektedir. Doğal bitki ve hayvan toplulukları üzerinde insanın gerçekleştirdi-
ği değişimler oldukça eskiye dayanır.

Yeryüzündeki bitki örtüsü üzerinde insanın gerçekleştirdiği etkiler doğal türleri yok etmek, doğal yapıyı boz-
mak ve bitki türlerini yerküre etrafında yeniden dağıtmak şeklindedir (Görsel 4.17). Ormanların ateş yoluyla ya 
da kesilerek ortadan kaldırılması insanların uzun süredir çevre üzerinde yaptıkları değişimlere örnektir. Örneğin 
tropikal yağmur ormanları yakın zamana kadar Orta Amerika’nın üçte ikisini kaplarken günümüzde büyük oranda 
yok edilmiş hâldedir. Tropikal yağmur ormanlarının bu şekilde tahrip edilmesi birçok canlı türünün yok olma 
riskini de beraberinde getirmektedir.

Bitki örtüsü için geçerli olan yok olma nedenlerinin büyük kısmı yaban hayvanları için de geçerlidir. Küresel 
ölçekte, son iki bin yılda 110 memeli türü yok olmuştur. İnsan faaliyetleri doğrudan ya da dolaylı olarak canlı 
çeşitliliğinin azalmasında en önemli etkendir.

İnsanın biyosfer üzerindeki etkisinin en önemli unsurlarından birini de hayvanların ehlileştirilmesi oluştur-
maktadır (Görsel 4.18). İnsanın ehlileştirdiği hayvanların sayısı oldukça fazladır. Binlerce yıldır süregelen bu 
durum hayvan türleri arasında birçok bakımdan farklı değişime neden olmaktadır. 
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OKUMA PARÇASI

KIZILDERİLİ REİSİ SEATTLE’IN ABD BAŞKANI FRANKLIN’E MEKTUBU

…
Beyaz adam, anası dünyaya ve kardeşi 

gökyüzüne sanki satın alınabilen veya yağ-
ma edilebilen bir mal gibi, koyunlara ve parlak 
boncuklara davrandığı gibi davranır. Onun bu 
iştahı ve hırsı bir gün dünyayı yiyip bitirecek 
ve geriye sadece çorak bir çöl bırakacaktır. Bil-
miyorum, bizim yollarımız sizinkilerden farklı. 
Sizin kentlerinizin gürültüsü bile Kızılderili’nin 
gözlerine acı verir. Beyaz adamın kentlerinde 
sakin yer yoktur. Orada bahar gelince yaprak-
ların açılışını veya böceklerin kanat seslerini 
dinleyecek yer bulunmaz. Ama bu belki de be-
nim vahşi olduğumdan ve anlamadığımdandır. 
Çünkü takırtı bizim kulaklarımıza bir hakaret 
gibi gelir. İnsan eğer bir kuşun yalnız başına 
ağlayışını veya su birikintisi etrafında tartışan 
kurbağaların seslerini dinleyemezse, yaşamın 
ne anlamı kalır? Ben Kızılderiliyim… Bunlar-
dan başkasını anlayamam.

Bir Kızılderili, su birikintisi üzerine vuran 
rüzgârın yumuşak sesini, yağmurun temizliği-
ni, çam kokulu rüzgârı her şeye yeğler. Hay-
vanlar, ağaçlar, insanlar, hepsi aynı nefesi, 
aynı havayı paylaşır. Hava Kızılderililer için 
çok kutsaldır. Aldığı nefes, beyaz adamın dik-
katini çekmiyor gibi. Beyaz adam, öleli uzun 
günler olmuş ve kötü kokuyla uyuşmuş gibidir. 
Ama eğer size toprağımızı satarsak havanın 
bizim için çok değerli olduğunu hatırlamalısı-
nız. Unutmamalısınız ki hava sağladığı tüm 
yaşamla aynı ruhu taşır. Büyük babamıza ilk 
nefesi veren rüzgâr, onun son soluğunu da 
kabul etmiştir ve aynı rüzgâr çocuklarımıza 
yaşam ruhunu verir. Eğer size toprağımızı sa-
tarsak çayırlardaki çiçeklerden tad alan rüzgârı 

koklamasını öğrenmelisiniz, onu korumalısınız 
ve kutsal tutmalısınız. Bu kokuya beyaz ada-
mın bile gereksinmesi vardır.

Toprağımızı almak önerinizi düşünece-
ğiz. Eğer kabul etmeye karar verirsek bir ko-
şulumuz olacak: Beyaz adam bu toprağın 
hayvanlarına kardeşleri gibi davranacak… 
Kızılderililer sizin yollarınızı, sizin adetlerinizi 
anlamazlar. Çayırlarda çürüyen binlerce bufa-
lo gördüm!.. Beyaz adamın, geçerken dumanlı 
demir attan vurup bıraktığı ve ne amaçla öldür-
düğünü hâlâ anlayamadığım binlerce bufalo.. 
Ben vahşiyim ve dumanlı demir atın bufalodan 
nasıl önemli olabileceğini anlayamıyorum!.. Ve 
biz vahşi olduğumuzdan bufaloyu yalnız aç 
kalmamak için öldürürüz. Hayvanlar olmadan 
insanlar nedir ki? Eğer bütün hayvanlar yok 
olsaydı insan ruhu o büyük yalnızlığa daya-
namaz ölürdü. Ayakları altındaki toprakların, 
büyük babalarımızın külleri olduğunu çocukla-
rınıza öğretmelisiniz. Toprağın, akrabalarımı-
zın yaşamlarıyla dolu olduğunu çocuklarınıza 
söyleyiniz. Böylece toprağa saygı duyarlar.

Bizim çocuklarımıza öğrettiğimizi, siz de 
kendi çocuklarınıza öğretin: Dünya anamızdır. 
Dünyaya ne kötülük olursa oğullarına da aynı 
kötülük olur. Eğer insanlar yere tükürürlerse 
kendi yüzlerine tükürürler. Biz bunları biliyoruz. 
Dünya insanlara ait değildir. İnsanlar dünyaya 
aittir. Bütün her şey, aileyi bağlayan kan bağı 
gibi, birbirine bağlıdır.

…
Çevre Sorunları Bağlamında Kızılderili 

Çevre Anlayışı 
Prof.Dr. Cemal YALÇIN

Denizlerde ve okyanuslarda yaşayan canlı türleri de karasal kökenli canlılar gibi biyosferin parçalarıdır. 
İnsanların deniz ve okyanuslardaki canlı yaşamını nasıl etkilediğini araştırınız.

ARAŞTIRMA
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4-5. soruları aşağıdaki grafikten faydalana-
rak cevaplayınız.

4. Yalnızca grafikte yer alan bilgilere bakı-
larak aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?
A) Yıllar içerisinde CO2 seviyesi sürekli 

artmıştır.
B) Dünya nüfusunun artışıyla CO2 seviyesi 

arasında paralellik vardır.
C) CO2 seviyesinin en düşük olduğu yıl 

1960’tır.
D) CO2  seviyesinin en yüksek olduğu dö-

nemde dünya nüfusu 7 milyarın üzerin-
dedir.

E) CO2 seviyesinin artmasında gelişmiş ülke-
ler belirleyicidir.

5. 1960-2015 yılları arasında CO2 seviyesinin 
artmasında aşağıdakilerden hangisi daha 
fazla etkili olmuştur?
A) Yanardağ patlamaları
B) Fosil yakıtların kullanımı
C) Tarımsal faaliyetler
D) Ormanların tahribi
E) Hayvancılık faaliyetleri

6. Teknolojinin, insanların doğal çevreyi kullanı-
mındaki etkisini açıklayınız.
.........................................................................
.........................................................................

1. İnsanlar, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda 
doğal çevreyi kullanır.

Aşağıdaki grafikte 1960-2015 yılları arasında 
dünya nüfusu ve CO2 seviyesi gösterilmiştir.

Buna göre yukarıdaki görselde insanlar 
hangi doğal ortamları kullanmaktadır?

A) Atmosfer-litosfer
B) Litosfer-biyosfer
C) Atmosfer- hidrosfer
D) Biyosfer-hidrosfer
E) Hidrosfer-litosfer

2. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri aynı 
zamanda doğal çevre üzerinde pek çok riski de 
beraberinde getirmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal 
çevre üzerinde diğerlerine göre daha fazla 
risk oluşturur?
A) Açık deniz balıkçılığı   
B) Madencilik faaliyetleri     
C) Fosil yakıtların kullanımı
D) Bataklıkların kurutulması
E) Akarsular üzerine barajlar inşa edilmesi 

3. İnsanların doğal çevreyi kullanmasının biyosfer 
üzerinde pek çok olumsuz sonucu bulunmakta-
dır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerleri-
ne göre biyosferi daha az etkiler?
A) Ormanların tahrip edilmesi
B) Kıyı alanlarının doldurulması
C) Şehirsel alanların genişlemesi
D) Güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi
E) Deniz ve okyanuslarda aşırı avlanma 

yapılması
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BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
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 BÖLÜM SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

7. Beşerî faaliyetlerin hidrosfer üzerinde oluştur-
duğu olumsuz sonuçlar nelerdir?
...........................................................................
...........................................................................

8. Tarım Devrimi’nin insanların doğal çevreyi 
kullanımındaki etkilerini açıklayınız.
...........................................................................
...........................................................................

9. Şehirleşmenin doğal çevre üzerindeki olumsuz 
sonuçları nelerdir? Açıklayınız.
..........................................................................
..........................................................................

10. Nüfusun artışı ile doğal çevrenin kullanımı 
arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

.........................................................................

.........................................................................

11.

12. Aşağıdaki uydu görüntülerinde Meksika’nın 
batı sahil şeridi Sanora’da 1993 ve 2011 yılla-
rı arasındaki değişim görülmektedir. Kıyı şeri-
dinde oluşturulan karides çiftlikleri bir taraftan 
kâr ve istihdam yaratırken diğer taraftan 
birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Buna göre kıyı şeridinde karides çiftlik-
lerine bağlı olarak hangi sorunlar ortaya 
çıkmış olabilir?

......................................................................

......................................................................
Yukarıdaki görselde yer alan doğal çevreden 
insanlar nasıl faydalanmaktadır? Açıklayınız.
..............................................................................
..............................................................................

1993

2011
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CEVAP ANAHTARI

1. Ünite

1. Bölüm 
1. B 2. D  3. D  5. D  10. B  19. E
2. Bölüm
1. A  2. E  3. A  4. C  6. C  8. C  9. D  10. A  11. E  12. D  16. B  17. A  18. A
3. Bölüm
7. E  10. E  12. A  13. E  15. A
4. Bölüm
1. D  2. A  4. D  5. D  6. E  7. C  8. B  9. D  11. B  12. E  13. B  14. A  15. B  16. B  17. E  21. C
5. Bölüm
1. A  2. B  3. A  4. D  5. E  6. C  7. A  13. A  17. A  18. C  19. D  20. E  21. B  22. D  23. B  28. C  29. E  30. B  31. B   32. A  
33. D  34. E

2. Ünite

13. E  14. A  15. A  16. B  17. C  18. B

4. Ünite

3. Ünite

2. D  3. C  6. E  7. E  8. E  9. C  10. C  11. D 

1. C  2. C  3. D  4. E  5. B
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A
akarsu debisi : Bir akarsuyun belli bir kesitinden bir 

saniyede geçen su miktarı.
akarsu havzası : Bir akarsuyun kolları ile birlikte suları-

nı topladığı alan.
akarsu rejimi : Bir akarsuyun taşıdığı su miktarının yıl 

içindeki değişim düzeni.
alçak enlemler : Ekvator ile orta kuşak arasında yer 

alan enlemler. 
alüvyon : Akarsuların taşıdığı mil, kum, çakıl gibi 

materyaller.
antropojen step : Doğal orman örtüsünün insanlar tara-

fından tahrip edilmesi ile oluşan step.
astronomi : Gök bilimi.

B
biyocoğrafya : Doğal bitki ve hayvan topluluklarının 

doğal çevre ile olan ilişkilerini, dağı-
lışlarını ve bu dağılışın nedenlerini 
inceleyen coğrafya bilim dalı.

boğaz : 1. Denizleri birbirine bağlayan dar su 
yolu geçidi. 2. Karalar arasında denizin 
çok daralmış yeri.

bozkır : Kurak ve yarı kurak bölgelerde ya-
ğışların ağaç yetişecek kadar olmadığı 
yerlerdeki ot ve çalı toplulukları.

buz kıran gemi : Ön tarafı buzun üstünde olacak 
şekilde ilerleyen ve ağırlığı sayesinde 
buzları kırarak ilerleyen gemi.

buzul : Kutup bölgelerinde ya da yüksek dağ-
lar üzerinde biriken, yaz kış erimeyen 
karların zamanla yoğunlaşması ve 
sıkışması ile oluşan buz kütlesi.

Ç
çardak : Tarla ve bahçeler ile bazı özel ya da 

resmi kuruluşların avlularında inşa 
edilmiş müstakil, geçici bir barınak.

çayır : Nemlilik isteyen, kimi kez ağaçla karı-
şık olarak yer alan otsu bitki topluluğu. 

çığ : Bitki örtüsünün az, yamaç eğiminin 
orta düzeyde olduğu alanlarda, yoğun 
ve sürekli kar yağışı sonucu yamaç-
larda oluşan kar yığınlarının, herhangi 
bir nedenle yerinden koparak aşağıya 
doğru yuvarlanması.

çöl : Bitki örtüsünün çok seyrek, cılız olduğu 
ya da hiç bulunmadığı çok kurak yerler.

D
dağ çayırları : Dağlarda, ağaç sınırının üstündeki alan-

larda yazın yeşeren-çiçeklenen ve çoğu 
kez yaylacıların hayvanlarını otlattıkları 
çayırlar.

demografi : Nüfus bilimi. Yeryüzündeki nüfusun 
miktarını, yapısal özelliklerini ve değişimini 
inceleyen bilim.

doğal afet : Çeşitli doğa olaylarına bağlı olarak olu-
şan, toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel 
etkinliklerini olumsuz yönde etkileyen, can 
ve mal kaybına neden olan yıkım.

doruk : 1. Zirve. 2. Bir dağın en yüksek yeri.
düz dam : Çatı yerine üst tarafı düz olarak toprak 

gibi malzemelerle kapatılmış damlar. 

E
eklenti : Bir yapıya sonradan eklenen ve ana ya-

pıya bağlı olması her zaman gerekmeyen 
yardımcı bölüm.

ekosistem : Canlıların birbirleriyle ve cansız ögelerle 
sürekli ve dengeli etkileşiminden kaynakla-
nan, dinamizm ile kendi kendini besleyebi-
len ve yenileyebilen doğal bir çevre.

erozyon : Toprak örtüsünün akarsu ve rüzgâr gibi 
dış kuvvetlerin etkisi ile aşınarak başka bir 
yere taşınması.

F
falez : Yalıyar. Kıyılarda, dalgaların aşındırma-

sıyla oluşan diklikler.
fay : Tektonik hareketler sonucunda yer kabu-

ğunun çeşitli bölümlerinde oluşan üzerinde 
görülebilir bir yer değiştimenin olduğu kırık 
yüzeyi.

fizibilite : Yatırım projelerinin gerçekleştirilebilir olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla iktisadi, 

 mali, teknik ve hukuki bilgiler dikkate 
alınarak yapılan çalışmaların tümü.

fonksiyon : 1. İşlev, görev. 2. Bir yerleşmenin oluşu-
munu, gelişimini ve varlığını sürdürmesini 
sağlayan iş-güç kaynakları; ekonomik veya 
kültürel sebepler. 

frekans : Tekrarlanan bir olayın devir sayısı.

SÖZLÜK
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G
girdap : Bir engelle karşılaşan hava kütlesi 

veya su akıntısının dönerek ve çukurla-
şarak yaptığı çevrinti, anafor.

H
heyelan : Bir yamaç eğimi boyunca toprağın ya 

da kayaçların büyük kütleler hâlinde 
aniden kayması.

hidroloji : Yeryüzünde ve yer altında bulunan 
suların fiziksel ve kimyasal özelliklerini 
inceleyen bilim.

höyük : Tarihî devirlerde deprem, kıtlık, 
düşman saldırısı gibi nedenlerden 
birkaç kez yıkılıp terk edilen yerleşme 
yerlerinde, yıkıntı ve kalıntıların üst 
üste yığılması ile oluşmuş tepe veya 
tepecikler.

İ
ihtiyar heyeti : Köy ve mahallelerde muhtar başkanlı-

ğında görev yapan kurul.
imar mevzuatı : Başta Anayasa olmak üzere imar ile 

ilgili kanun, kanun hükmünde karar-
name, tüzük, yönetmelik, genelge ve 
tebliğler.

istihdam : Kişileri bir işte, bir görevde çalıştırma.

J
jeoloji : Yer bilimi. Dünyanın fiziki yapısını, 

geçmişten günümüze uğradığı değişim 
ve gelişimlerini inceleyen bilim.

jeolojik zaman : Yer bilimciler tarafından geliştirilen, 
Dünya’nın kronolojik ölçüm sistemi.

jeopolitik : Coğrafi koşulların ülkelerin uluslara-
rası politikalarına etkilerini inceleyen ve 
bundan sonuçlar çıkaran bilim dalı.

K
kasırga : Hızı saatte 100 km’yi aşan ve büyük 

zarara yol açan şiddetli rüzgâr fırtınala-
rı.

klimatoloji : İklim bilimi.  İklim eleman ve et-
menlerini, bunların birbirleri ile olan 
bağlantılarını, iklim tiplerinin oluşumları 
ve yeryüzüne dağılışları ile bu dağılışın 
sonuçlarını inceleyen bilim dalı. 

kronoloji : Tarihsel olayların zamanını konu alan 
bilim dalı.

kutup noktaları : Eksenin yerküreyi deldiği kabul edilen 
noktaları. Kuzeydekine Kuzey Kutup 
Noktası, güneydekine ise Güney Kutup 
Noktası denir.

Kutup Yıldızı : Küçükayı takımyıldızının ilk ve en 
parlak yıldızıdır. Yeri değişmez ve 
daima kuzeyde kalır.

kültür : Bir toplum ya da halkı yaşayış, 
düşünce, sanat ürünleri vb. bakım-
lardan diğer toplumlardan ayıran 
(maddi, manevi) tüm unsurlar.

kültür bitkileri : İnsanlar tarafından yetiştirilen tarım 
ürünleri.

kültür katı : Arkeolojide belli dönemlere ait 
izlere verilen isim.

kütle çekim kuvveti : Gök cisimlerinin üzerinde bulunan 
cisimlere uyguladıkları çekim gücü.

M
mabet : Özel bir konuda, sevgi ve saygı ile 

bağlanmanın ortaya konulduğu yer, 
tapınak.

mera : Üzerinde hayvan otlatılan hiç 
ekilmemiş arazi.

mesken : Konut, ev gibi içerisinde barınılan 
veya değişik türdeki faaliyetlerin 
sürdürüldüğü her türlü yapı.

mineral : Yer kabuğunun ana maddesi olan, 
genellikle inorganik, doğal, katı mad-
delerdir. Taşların bileşimine girerek 
onlara özelliğini verir.

mücavir alan : Belediye sınırları dışında olup imar 
mevzuatı bakımından belediyelerin 
kontrolü altına verilen alanlar.

mülki idare : Ülke topraklarında yönetsel amaç-
larla oluşturulmuş il, ilçe gibi alt bi-
rimlerin vali kaymakam gibi merkez 
temsilcileri tarafından yönetilmesi 
eylemi.

N
navigasyon : Ulaşım araçlarında belirli bir yol 

güzergâhını bulabilmek için gidile-
cek adrese en kısa ve hızlı şekilde 
ulaşmamızı sağlayan sistemdir.

neolitik : Tarım faaliyetlerinin başladığı tarih 
öncesi çağ.

O
orman : Çeşitli büyüklükte ve özellikte 

(tür) ağaç topluluklarının yanı sıra 
birtakım bitkilerin ve hayvanların 
bulunduğu canlı varlıklarla toprak, 
hava, su, ışık ve sıcaklık gibi fiziksel 
çevre faktörlerinin birlikte oluştur-
dukları bir doğa parçası.

ormansızlaşma : Ormanların tarla açma, hammad-
de olarak kullanma vb. nedenlerle 
tahrip edilmesi ya da yok edilmesi.
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ova : Çevresine göre alçakta bulunan ve 
akarsuların yüzeyden aktığı geniş 
düzlükler.

S
savan : Bir kurak bir de yağışlı mevsimi olan 

tropikal iklimlere uyum sağlamış, yer 
yer ağaçlara da rastlanan, yüksek 
boylu otların çoğunluğu oluşturduğu 
doğal bitki örtüsü.

sayfiye : Şehre yakın kırsal kesim.
sel : Genellikle şiddeti yağmur ve eriyen 

karlardan oluşan ve geçtiği yerlere 
zarar veren su kütlelerinin yamaç 
boyunca hızla akması.

sosyal olaylar : Toplum içinde meydana gelen, bir-
den fazla kişiyi ilgilendiren bir oluşum 
ve değişim.

step : Yarı kurak bölgelere özgü otsu bitki 
örtüsü. Bozkır.

T
taraça : Seki. Genellikle akarsu vadilerinin 

karşılıklı her iki yamaçlarında oluş-
muş, hafif eğimli, basamak biçiminde-
ki düzlüklerdir.

taşkın : Bir akarsuyun çeşitli nedenlerle 
yatağından taşarak geniş alanları su 
altında bırakması.

teoloji : Tanrı bilimi, dinî konular ile ilgilenen 
bilim.

tikel : Bir türün bütün bireylerine değil de 
bir veya bir kaç bireyine ilişkin olan.

topoğrafya  : Yer şekillerinin fiziksel görünümü, 
biçimi veya özelliği.

tsunami : Deniz diplerinde meydana gelen 
depremler veya volkanik patlamalar 
sonucunda oluşan dev dalgalar.

türbülans : Havanın her üç yöndeki hızlarındaki 
ani değişikliklerin, çevrinti ve hamlele-
rin yol açtığı, seyir halindeki uçaklarda 
ani sarsıntılar yaratan atmosferdeki 
düzensiz akışlar.

V
vaha : Çöllerde suyun bulunduğu, yerleşme 

ve tarımsal üretim yapmaya uygun 
verimli araziler.

veri tabanı : Verilerin, bilgilerin belli bir sistemle 
depolandığı yer.

volkanik patlama : Yerin iç kısımlarından gelen katı, 
sıvı ve gaz hâlindeki maddelerin ani 

ve çok şiddetli bir şekilde püskürerek 
yeryüzüne çıkması. Patlamanın çok 
şiddetli olduğu durumlarda volkan 
kendi konisini de ortadan kaldırabilir.

volkanizma : Yer kabuğunun altındaki magmanın 
yer kabuğu içine sokulması ve yeryü-
züne çıkma faaliyeti. 

Y
yağış rejimi : Bir bölgenin aldığı yağış miktarının 

yıl içindeki dağılımı.
yağmur ormanları : Ekvatoral bölgede her mevsimi bol 

yağışlı iklim koşullarına bağlı olarak 
uzun boylu, sık ve daima yeşil ağaç-
lardan oluşan orman.

yayla : Genellikle hayvan otlatma veya 
dinlenme amacıyla yılın belli dönem-
lerinde gidilen yaylacılık faaliyetinin 
yapıldığı genellikle geçici bir yerleşim 
alanı.

yaylacılık : Yaylada yapılan etkinlikler.

Z
zanaatkâr               : Belli bir zanaatı meslek olarak yapan, 

onunla geçimini sağlayan kimse. 
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3179193
5764036
3178568
21912125

ŞEKİL 1.1 37526244
GÖRSEL 1.2 4355104
GÖRSEL 1.3 11311372
SAYFA 14, COĞRAFİ UYGULAMA 32954496
GÖRSEL1.5 10400551
GÖRSEL1.6 33252105

SAYFA 17, COĞRAFİ UYGULAMA 

40440932
9405765
5093069
9830088
14735426

SAYFA 18, COĞRAFİ UYGULAMA 
4. GÖRSEL

35346030

GÖRSEL 1.8 82512829
GÖRSEL 1.10 21575989

GÖRSEL 1.39 5367582

SAYFA 25, 8-9 SORU GÖRSELİ 7682577
1. ÜNİTE, 2. BÖLÜM GÖRSELİ 30153920
DÜNYA GÖRSELİ 3058522
ŞEKİL 1.3 60597915
SAYFA 34, MEVSİM GÖRSELLERİ 23757349
SAYFA 43, BİLGİ KUTUSU 64366352
2. ÜNİTE, KAPAK GÖRSELİ 45178422
2. ÜNİTE, BÖLÜM GÖRSELİ 41391668

DREAMSTIME.COM DAN SATIN ALINAN 
GÖRSELLER

SHUTTERSTOCK.COM DAN SATIN ALINAN 
GÖRSELLER

GÖRSEL NUMARASI ID NUMARASI
1. ÜNİTE, KAPAK GÖRSELİ 274566236
1. ÜNİTE, 1. BÖLÜM GÖRSELİ 282677039
GÖRSEL 1.1 420113962

GÖRSEL 1.4 1019370382
SAYFA 17, COĞRAFİ UYGULAMA, 
1. GÖRSEL

183122369

SAYFA 18, COĞRAFİ UYGULAMA

271446830
375885265
218879665
502062262
201145568

GÖRSEL NUMARASI ID NUMARASI
GÖRSEL 1.11 239399644
SAYFA 26, 10-11 SORU GÖRSELİ 123432667
SAYFA 26, 17. SORU GÖRSELİ 589448360
GÖRSEL 1.12 73943629
SAYFA 37, OKUMA PARÇASI GÖRSELİ 330436385
1. ÜNİTE 3.BÖLÜM GÖRSELİ 621588032
SAYFA 44, COĞRAFİ UYGULAMA 436769164

165362714
HARİTA 1.1 11652112
GÖRSEL 1.18 132412625
ŞEKİL 1.13 325658792
ŞEKİL 1.14 326090990
ŞEKİL 1.15 325658792
ŞEKİL 1.16 326090990
ŞEKİL 1.19 489599464
GÖRSEL 1.15 76901809
1. ÜNİTE 4. BÖLÜM GÖRSELİ 106343666
ŞEKİL 1.26 524691637
GÖRSEL 1.22 120250054
GÖRSEL 1.23 747280303
GÖRSEL 1.24 725030545
GÖRSEL 1.25 177351737
GÖRSEL 1.26 353078948
GÖRSEL 1.27 377452981
GÖRSEL 1.28 725030545
GÖRSEL 1.29 120613291
GÖRSEL 1.30 307125404
GÖRSEL 1.31 47418679
GÖRSEL 1.32 314767391
GÖRSEL 1.33 115975207
SAYFA 69, COĞRAFİ UYGULAMA 
HARİTA

242718118

SAYFA 71, ÖRNEK SORU 32324110
1. ÜNİTE, 5. BÖLÜM GÖRSELİ 524691637
GÖRSEL 1.34 111493988
GÖRSEL 1.35 522119488
GÖRSEL 1.36 495505102
SAYFA 79, OKUMA PARÇASI GÖRSELİ 296927024
SAYFA  80, II. COĞRAFİ UYGULAMA 132955199
SAYFA 83, OKUMA PARÇASI GÖRSELİ 392237821
SAYFA 83, BEYİN FIRTINASI GÖRSELİ 589186109
GÖRSEL 1.37 400760308
ŞEKİL 1.31 134342954
ŞEKİL 1.33 730405273
SAYFA 95 HABER KÖŞESİ GÖRSELİ 427909834
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GÖRSEL NUMARASI ID NUMARASI
GÖRSEL 1.40 601970732
GÖRSEL 1.41 563032111
SAYFA 98 BİLGİ KUTUSU GÖRSELİ 392275552
SAYFA 99 BİLGİ KUTUSU HARİTA 89472367
GÖRSEL 1.42 1818646
GÖRSEL 1.43 639682039
ŞEKİL 1.43-1.44 202563085
ŞEKİL 1.48 501800917
GÖRSEL 1.45 343209416
GÖRSEL 1.46 197265317
GÖRSEL 1.47 591928043
GÖRSEL 1.48 559225801
GÖRSEL 1.49 276047636
GÖRSEL 1.50 527575951
GÖRSEL 1.51 108218576
SAYFA 115 OKUMA PARÇASI GÖRSELİ 501062668

SAYFA 119'DAKİ GÖRSELLER

61382185
120668005
223578070
545431012

GÖRSEL 1.52 473899657
GÖRSEL 1.53 149603306
GÖRSEL 1.54 218448103
GÖRSEL 1.55 360414674
GÖRSEL 1.56 363214106
GÖRSEL 1.57 500398489
GÖRSEL 1.58 505838806
GÖRSEL 1.59 9759775
GÖRSEL 1.60 225224788
GÖRSEL 1.61 445780651
SAYFA 130 BİLGİ KUTUSU GÖRSELİ 127753847
SAYFA 131 ARAŞTIRMA GÖRSELİ 23729693

SAYFA 132'DEKİ GÖRSELLER

391324093
436219666
586380782
539691757

HARİTA 1.31 19350475
HARİTA 1.32 300358721
SAYFA 135 HABER KÖŞESİ GÖRSELİ 405676864
GÖRSEL 1.62 55038805
GÖRSEL 1.63 187365560
HARİTA 1.37 502062262
GÖRSEL 1.64 353676881
GÖRSEL 1.65 768704323

GÖRSEL NUMARASI ID NUMARASI
GÖRSEL 1.66 1042686511
GÖRSEL 1.67 568717741
SAYFA 142 OKUMA PARÇASI GÖRSELİ 273124316
SAYFA 150 KONUYA BAŞLARKEN 
GÖRSELİ

62122045

GÖRSEL 2.1 671745214
GÖRSEL 2.2 46932076
SAYFA 151 COĞRAFİ UYGULAMA 
GÖRSELLERİ

714448930
480994243

GÖRSEL 2.3 417855421
GÖRSEL 2.4 534962098
GÖRSEL 2.5 506125723
GÖRSEL 2.6 537070702
GÖRSEL 2.7 399456085
GÖRSEL 2.8 500475346
GÖRSEL 2.10 549192649
SAYFA 155, COĞRAFİ UYGULAMA 
GÖRSELİ

374216287

GÖRSEL 2.11 383397841
GÖRSEL 2.12 153099749
GÖRSEL 2.13 675324850
GÖRSEL 2.14 765504031
GÖRSEL 2.15 544383520
GÖRSEL 2.16 512019550

SAYFA 158 BİLGİ KUTUSU GÖRSELLERİ

350059052
534962098
491173204
284769014

GÖRSEL 2.17 95918770
GÖRSEL 2.18 1065302468
GÖRSEL 2.19 537070722
GÖRSEL 2.20 365494307
GÖRSEL 2.21 610432511
SAYFA 161, COĞRAFİ UYGULAMA 
GÖRSELLERİ

109652945
1030192711

GÖRSEL 2.22 111923318
GÖRSEL 2.23 237770971
GÖRSEL 2.24 523265302
GÖRSEL 2.25 273975137
GÖRSEL 2.26 646165198
GÖRSEL 2.27 493716793
GÖRSEL 2.28 523265485
GÖRSEL 2.29 616303394
GÖRSEL 2.30 610334744
GÖRSEL 2.33 495728776
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KURUM GÖRSEL TASARIM UZMANLARI 
TARAFINDAN HAZIRLANAN GÖRSELLER

GÖRSEL NUMARASI
1.9 1.13 1.16 1.17 1.19 1.20 1.21 1.32
1.38 1.40 1.44 2.9 HARİTA 1.10

ŞEKİL NUMARASI
1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10
1.11 1.17 1.18 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24
1.25 1.27 1.28 1.29 1.30 1.32 1.34 1.35
1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.47
1.49 1.50 1.51 1.52 1.53

SAYFA NUMARASI
SAYFA 28, 35, 36 COĞRAFİ 
UYGULAMA GÖRSELLERİ

SAYFA 54, 3. BÖLÜM SONU 
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME 13. 
SORU GÖRSELİ

SAYFA 30,BİLGİ KUTUSU 
GÖRSELİ

SAYFA 62, COĞRAFİ UYGULAMA 
GÖRSELİ

SAYFA 39 2. BÖLÜM SONU 
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME 
8-9. SORU GÖRSELLERİ

SAYFA 79, BİLGİ KUTUSU GÖR-
SELİ

SAYFA 40 2. BÖLÜM SONU 
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME 
17-18. SORU GÖRSELLERİ

SAYFA 97, KONUYA BAŞLARKEN 
GÖRSELİ

SAYFA 44, BİLGİ KUTUSU 
GÖRSELİ

SAYFA 145, 1. ÜNİTE 5. BÖLÜM 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME 14-17. 
SORU GÖRSELİ

SAYFA 50, BEYİN FIRTINASI 
GÖRSELİ

SAYFA 199, HABER KÖŞESİ 
GÖRSELİ

GÖRSEL NUMARASI ID NUMARASI
GÖRSEL 1.14 64790084

123RF.COM DAN SATIN ALINAN 
GÖRSEL

GÖRSEL NUMARASI ID NUMARASI
GÖRSEL 2.34 288563663
GÖRSEL 2.36 582410959
SAYFA 168 HABER KÖŞESİ GÖRSELİ 1058508227
SAYFA 172 COĞRAFİ UYGULAMA 
GÖRSELİ

433387768

SAYFA 173 7-10. SORU GÖRSELİ 1013023927
SAYFA 174 18. SORU GÖRSELİ 742433059
3. ÜNİTE KAPAĞI GÖRSELİ 106254899
3. ÜNİTE BÖLÜM KAPAĞI GÖRSELİ 179732927
GÖRSEL 3.1 495814894
GÖRSEL 3.2 606806696
SAYFA 188 OKUMA PARÇASI GÖRSELİ 10918024

3. ÜNİTE BÖLÜM SONU ÖLÇME 
DEĞERLENDİRME 1-3. SORU 
GÖRSELLERİ

557783311
270683753
575758879
294267383

4. ÜNİTE KAPAĞI GÖRSELİ 17102741
4. ÜNİTE BÖLÜM KAPAĞI GÖRSELİ 35622989
GÖRSEL 4.1 50980375

SAYFA 195

500042245
380344339
551996671
91780472
335266994
137691920

GÖRSEL 4.4 518221459
GÖRSEL 4.5 1064962877
GÖRSEL 4.6 365501231
GÖRSEL 4.7 561330574

SAYFA 202 KONUYA BAŞLARKEN 
GÖRSELLERİ

150001988
155054681
66615937
309809651
96973403
407590039

GÖRSEL 4.10 452009944
GÖRSEL 4.11 738676237
SAYFA 205, HABER KÖŞESİ GÖRSELİ 354568241
GÖRSEL 4.12 575988739
GÖRSEL 4.13 164604326
GÖRSEL 4.16 534462514
GÖRSEL 4.14 500611177
GÖRSEL 4.15 536416246

GÖRSEL 4.16 274488254
SAYFA 208, OKUMA PARÇASI GÖRSELİ 580090873
GÖRSEL 4.17 19735894
GÖRSEL 4.18 426870205
SAYFA 211, ÖLÇME-DEĞ. 1. SORU 602361041

GÖRSEL NUMARASI ID NUMARASI
SAYFA 212, ÖLÇME-DEĞ. 11. SORU 492257446

KİTAP KAPAĞI GÖRSELLERİ

1069251782
1053110222
353882213
699964363
507223519



221

GENEL AĞ ADRESLERİ

•  Görsel 1.10 http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Duyurular/DuyuruDetay.aspx?Parameter=385
•  Görsel 2.31 http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/amasya/gezilecekyer/amasya-kales (Erişim Tarihi: 

08.05.2017)
•  Görsel 2.32 http://www.batman.gov.tr/kurumlar/batman.gov.tr/img/fotogaleribatman/batmanmerkez/bat-

man7%20(800%20x%20600).jpg?width=1200&mode=max&quality=70 (Erişim Tarihi: 17.05.2017)
•  Sayfa 169 Çayönü Görseli http://www.diyarbakirmuzesi.gov.tr/kazilar.aspx?hid=6
•  Sayfa 206 Atatürk barajı görseli: https://svs.gsfc.nasa.gov/30218
•  Sayfa 208 Şangay görseli: https://svs.gsfc.nasa.gov/30874
•  Sayfa 212, 12. soru görseli: https://eros.usgs.gov/aquaculture-changes-mexican-shoreline
•  Görsel 2.35 Çatal Höyük Görseli: http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR,45803/catalhoyuk-neolitik-kenti-konya.html
•  AlacaHöyük:http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/corum/gezilecekyer/alacahoyuk-muze-ve-orenyeri
•  Görsel 4.2 ve Görsel 4.3 http://www.ordukulturturizm.gov.tr/TR,139601/ordu-giresun-havalimani.html
•  Görsel 4.8 Google earth görüntüsü
•  Görsel 4.9 https://www.nasa.gov/topics/earth/features/saudi-green.html
•  Karekod: 1.1 http://www.eba.gov.tr/video/izle/366652a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
•  Karekod: 1.2 http://www.eba.gov.tr/video/izle/94835a5eb6f5484ab47e990eeee88853de5c92d09c001
•  Karekod: 1.3 http://www.eba.gov.tr/video/izle/225052a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
•  Karekod: 1.4 https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx
•  Karekod: 1.5 http://www.eba.gov.tr/video/izle/855152a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
•  Karekod: 1.6 http://www.eba.gov.tr/video/izle/983052a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
•  http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/gecmiste-insanlar-zamani-nasil-olcuyordu
•  http://www.marmaray.gov.tr/icerik/hakkimizda/Bunlar%C4%B1-biliyor-musunuz/63
•  http://www.cevreorman.gov.tr/
•  http://www.ogm.gov.tr/
•  http://www.dsi.gov.tr/
•  http://www.turizm.gov.tr/
•  http://www.sanayi.gov.tr/
•   http://www.ubak.gov.tr/
•  http://www.enerji.gov.tr/
•  http://www.abgs.gov.tr/
•  http://www.nvi.gov.tr/
•  http://www.tubitak.gov.tr/
•  http://www.koeri.boun.edu.tr/
•  http://www.kgm.gov.tr/
•  http://www.tcdd.gov.tr/
•  http://www.deprem.gov.tr/
•  http://www.tika.gov.tr
•  http://www.hgk.mil.tr
•  http://www.die.gov.tr
•  http://www.dpt.gov.tr/
•  http://www.mta.gov.tr
•  http://www.meteor.gov.tr/
•  http://www.tarim.gov.tr/arayuz/9/menu.asp
Haber ve Makale Kaynakçaları
•  Sayfa 46 Haber Köşesi: http://www.iha.com.tr/haber-surekli-yaz-saati-uygulamasi-2018de-sona-ere-

cek-682995/
•  Sayfa 168 Haber Köşesi: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/gobeklitepe-unesco-dunya-miras-listesinde/1192320
•  http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/yercekimi-neden-dunyanin-her-yerinde-ayni-degildir
•  http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/atmosfer-nerede-sonlanir-uzay-nerede-baslar
•  https://www.mgm.gov.tr/genel/meteoroloji
•  http://aa.com.tr/tr/yasam/erzurumlu-klimali-duraklari-sevdi/702521
•  http://aa.com.tr/tr/yasam/gelecege-yolculuk-yapacaklar/387861
•  http://aa.com.tr/tr/yasam/en-uzun-orucu-tutan-turk-ailesi/594514
•  http://aa.com.tr/tr/saglik/asiri-sicak-bircok-hastaligi-tetikliyor/23995
•  http://aa.com.tr/tr/yasam/deveci-ve-santa-mariayi-dolu-vurdu-/585015
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HARİTA KAYNAKÇASI

•   http://cartography.oregonstate.edu/TerrainShadingAndColoring.html (Erişim Tarihi: 07.12.2016)
•   http://etc.usf.edu/clipart/76800/76892/76892_shrlinshdng.htm (Erişim Tarihi: 07.12.2016)
•   http://www.hgk.msb.gov.tr/images/urun/03_piri_dunya.jpg (Erişim Tarihi: 07.12.2016)
•  https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx (Erişim Tarihi: 20.01.2017)
•  https://www.mgm.gov.tr/FILES/arastirma/yagis-degerlendirme/2015-2016alansal.pdf (Erişim Tarihi: 

20.01.2017)
•  https://mgm.gov.tr/FILES/resmi-istatistikler/Turkiye-Gunluk-Guneslenme-Suresi.pdf (Erişim Tarihi: 20.01.2017)
•  Sayfa 59, Harita 1.3, https://www.hgk.msb.gov.tr/tematik-haritalar (Erişim Tarihi: 07.12.2016)
•  Sayfa 60, Harita 1.4, https://www.hgk.msb.gov.tr/tematik-haritalar (Erişim Tarihi: 07.12.2016)
•  Sayfa 63, Harita 1.7, http://www.tdk.gov.tr/images/css/dlt/resim/harita2.jpg (Erişim Tarihi: 07.12.2016)
•  Sayfa 64, Okuma parçası, http://www.hgk.msb.gov.tr/images/urun/03_piri_dunya.jpg (Erişim Tarihi: 

07.12.2016)
•  Sayfa 84, Coğrafi uygulama, https://www.mgm.gov.tr/tahmin/gunluk-tahmin.aspx (Erişim Tarihi: 21.03.2017)
•  Sayfa 115, Coğrafi uygulama, https://nelson.wisc.edu/sage/data-and-models/atlas/maps/avgannrh/atl_avgan-

nrh.jpg (Erişim Tarihi: 01.02.2017)
•  Sayfa 134, Harita 1.33, https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx (Erişim Tarihi: 

07.12.2016)
•  Sayfa 134, Harita 1.34, 1.35, https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx (Erişim Tarihi: 

07.12.2016)
•  Sayfa 135, Harita 1.36 https://mgm.gov.tr/FILES/resmi-istatistikler/Turkiye-Gunluk-Guneslenme-Suresi.pdf 

(Erişim Tarihi: 07.12.2016)
•  Sayfa 138, Coğrafi uygulama, https://www.mgm.gov.tr/FILES/arastirma/yagis-degerlendirme/2015-2016alan-

sal.pdf (Erişim Tarihi: 20.01.2017)
•  Sayfa 144, 3. soru, https://www.mgm.gov.tr/tahmin/gunluk-tahmin.aspx (Erişim Tarihi: 21.03.2017)
•  Sayfa 148, 30. soru, https://mgm.gov.tr/FILES/resmi-istatistikler/Turkiye-Gunluk-Guneslenme-Suresi.pdf (Eri-

şim Tarihi: 07.12.2016)
•  Sayfa 148, 34. soru https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx (Erişim Tarihi: 07.12.2016)
•  Sayfa 179, Harita 3.5, http://recreation.forest.gov.tw/fiki/index.php?title=%E5%B8%B8%E7%B6%A0%E9%97

%8A%E8%91%89%E6%9E%97 (Erişim Tarihi: 01.03.2017)

KURUM GÖRSEL TASARIM UZMANLARI 
TARAFINDAN HAZIRLANAN HARİTALAR

COĞRAFİ UYGULAMA
SAYFA 43, 51, 70, 90, 100, 118, 131, 137, 143, 153, 157, 182, 
183, 184
HARİTA 1.2,1.5, 1.6,1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.20, 
1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.38, 
1.39, 1.40, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 
3.12, 3.13, 3.15, 3.16
OKUMA PARÇASI
SAYFA 104, 166
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
SAYFA 53
SAYFA 144 (6.SORU), 145 (8-9. SORULAR) 147 (22-24-28. SO-
RULAR), 148 (33. SORU), 173 (1-6 SORULAR), 174 (15. SORU), 
191 (4-6. SORULAR)

COĞRAFİ UYGULAMA
SAYFA 17, 18, 52, 59, 69, 165, 
HARİTA 1.1, 1.9, 1.10, 1.15, 1.18, 1.19, 1.31, 1.32, 1.37, 3.1, 
BEYİN FIRTINASI
SAYFA 50
BİLGİ KUTUSU
SAYFA 99 

SHUTTERSTOCK.COM DAN SATIN ALINAN 
HARİTALAR

•  http://aa.com.tr/tr/turkiye/en-dusuk-hava-sicakligi-karsta-olculdu/720565
•  http://aa.com.tr/tr/turkiye/istanbulda-sis/110970
•  http://aa.com.tr/tr/kultur-sanat/gobeklitepe-unesco-yolunda/699298
•  http://aa.com.tr/tr/dunya/birlesik-krallik-brexit-dedi/59683
•  http://www.milliyet.com.tr/dunyada-bir-ilk-gemi-tuneli--dunya-2421259/
•  http://aa.com.tr/tr/dunya/cinde-hava-kirliligi-nedeniyle-ucak-ve-otobus-seferleri-iptal-edildi/720805
•  http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/asya-pasifik-te-yagmur-ormanlari-kiyimi/729183
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