TÜRKİYE’NİN HİDROGRAFİK ÖZELLİKLERİ
Yeryüzünde su varlığını belirleyen en önemli faktör iklim,
özellikle yağışlardır. Ülkemizde yıllık ortalama yağış miktarı
643mmdir ve bu 501 milyar m3 suya denk gelir. Yapılan
araştırmalara göre bu suyun yaklaşık 274 milyar m3
buharlaşarak tekrar atmosfere ulaşır. 69 milyar m3 yeraltı
sularına karışır. 158 milyar m3 ise yüzey sularını oluşturur.

Rejimi düzenli akarsu : Akımı ve su seviyesi yıl içerisinde
fazla değişmeyen akarsulardır.Örnek : Ekvatoral iklim ve
Ilıman okyanus iklim bölgesindeki akarsular…. (Amazon)
Rejimi düzensiz akarsu : Akımı ve su seviyesi yıl içerisinde
fazla değişen akarsulardır. Örnek : Akdeniz iklimi, karasal
iklim, muson iklim bölgesindeki akarsular…

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde tüketilebilir yıllık
ortalama su miktarı 112 milyar m3dür. Uluslararası boyutta
bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için kişi başına düşen su
miktarı 10000 m3 olması gerekir. Dünya ortalaması 7600 m3
dür. Bu oran Amerika da 10000 m3, Batı Avrupa da 5000
m3, Afrika ülkelerinde 7000 m3, ülkemizde ise 1500 m3 dür.
AKARSU
Bir bölgenin sularını toplayan ve doğal bir yatak boyunca
akan sulara akarsu denir. Yer yüzünü en çok şekillendiren
kuvvettir.
Genellikle,
bulundukları
iklim
bölgesinin
özelliklerini gösterirler.
Kaynak : Akarsuyun doğduğu yere denir. Yukarı çığır da
denir.Ağız : Döküldüğü yere denir. Aşağı çığır da denir.
>AKARSU HAVZASI
Akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı bölgeye
havza denir. Havza sularını denize taşıyabiliyorsa açık
havza, eğer götüremeyip bir gölde son buluyorsa kapalı
havza adını alır.
>SU BÖLÜMÜ ÇİZGİSİ
İki akarsu havzasını birbirinden ayıran ve genelde dağların
doruk kısımlarından geçen sınıra denir.
>Geriye Doğru Aşındırma, Kaide Seviyesi ve Denge
Profili
Akarsu, yatağını ağız kısmından kaynak kısmına doğru
aşındırır. Buna geriye doğru aşındırma adı verilir.
Aşınmanın ilerlemesi ile eğim azalır. Buna bağlı olarak geriye
doğru aşındırma yavaşlar ve yana doğru aşındırma etkili
olur. Akarsuyun yatağını derine doğru aşındırabileceği en
son seviye deniz seviyesidir ve buna kaide seviyesi adı
verilir. Yatağın deniz seviyesine yaklaşması denge profili
olarak ifade edilir.

1-Yağmurla beslenen akarsular : Akımları, yağışlarla
paralellik gösterir. Yağmur fazla iken akımı artar, az iken
akımı azalır. Örnek : Akdeniz iklim bölgesi akarsuları…
2-Kar ve buzla beslenen akarsular : Akımları, ilkbahar
sonları ve yaz başlarında artar. Kaynağı, yüksek dağlar olan
akarsularda görülür. Kışın seviyeleri düşer. Örnek : Doğu
Anadolu bölgesi, Doğu Karadeniz, ve Orta Toroslar’daki
akarsular…
3-Kaynak sularıyla beslenen akarsular : Akımları, yıl
içerisinde çok az değişir. Akdeniz bölgesinde daha çok
görülür. Sebebi, karstik arazinin fazla olmasıdır. Örnek :
Manavgat nehri.
4-Sel rejimli akarsular : Sağanak yağışlarla birden kabaran,
daha sonra ise kuruyacak hale gelen akarsulardır. Örnek :
İç Anadolu bölgemizdeki akarsular.
5-Göl suları ile beslenen akarsular : Göldeki fazla suyu
boşaltan akarsulardır. Bunlara, göl ayağı veya göl gide-geni
denir. Göller yöresinde yaygındır. Örnek : Beyşehir gölünden
çıkan Çarşamba suyu, Eğirdir gölünden çıkan Kovada çayı
ve Arpaçay.
6-Karma rejimli akarsular : Uzunluğu fazla ve kolları çok
olan akarsularda görülür. Akımları,yıl içerisinde birden fazla
artış gösterir. Örnek : Kızılırmak, Yeşil ırmak, Fırat, Dicle…
Ülkemizin Başlıca Akarsuları

>AKARSU REJİMLERİ

Talveg Çizgisi:Bir akarsu yatağında en derin yerleri
birleştiren çizgiye talveg çizgisi denir.

>>Rejim ( akım düzeni ) : Akarsuyun, yıl içerisindeki akım
ve seviye değişikliklerine denir.

Akarsularda Aşındırma

>>Rejimi etkileyen faktörler :

**Yağış rejimi **Bitki örtüsü **Havzanın
**Akarsu yatağının yapısı(geçirimli – geçirimsiz)
**Yağışın cinsi ( yağmur,
**Sıcaklık ( buharlaşma )

kar )

**Baraj

genişliği

Yeryüzündeki karaların %71 inde etkili olan akarsular
aktıkları yatağı kimyasal yada fiziksel yolla aşındırarak
taşıma ve biriktirme yoluyla şekillendirme yaparlar. Akarsu
aşındırması 3 şekilde olur. Derine Aşındırma, Yana
Aşındırma, Geriye Aşındırma
Akarsularda Aşındırmayı Etkileyen Faktörler:

ve göller

**Akış Hızı **Yük Miktarı **Bitki Örtüsü **Eğim
**Yatağın Genişliği **Su Miktarı (Debi) **Jeolojik Yapı
Taban Seviyesi: Her akarsu deniz seviyesine kadar
aşındırma yapar. Bu seviyenin altında aşındırma yapamaz.
Buna, taban seviyesi denir.
Akış Hızı : Akarsuyun herhangi bir kesimindeki, bir
saniyedeki hızına denir. M/ sn olarak ifade edilir.

Hızı etkileyen faktörler :

9-Türkiye su sporları (rafting, kano ve su kayağı)

**

bakımından önemli bir potansiyele sahiptir.Yeryüzünün en
hızlı akan nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri dünyaca
tanınmaktadır.

Eğim

** Akarsu yatağının dar veya geniş olması

** Debi ( su miktarı ) ** Bitki örtüsü ** Taşıdığı yük miktarı
Debi ( su miktarı ) : Akarsuyun, herhangi bir kesiminden bir
saniyede geçen su miktarıdır.M³ / sn olarak ifade edilir.

Yağış miktarı

**Büyük kaynaklar ** Havzanın genişliği

Zeminin yapısı ( geçirimli – geçirimsiz olma )

** Sıcaklık ( buharlaşma ) **Yağış biçimi ( kar, yağmur,
buz) **Bitki örtüsü
Akarsu Ağı ( Drenaj ) : Akarsuyun kolları ile beraber
oluşturduğu şekle denir. Havzanın eğimi, zemini oluşturan
kayaların cinsi, tabakaların özellikleri değişik drenaj tiplerinin
oluşmasına neden olur.

**Dantritik
**Radyal

**Kılıçlı
**Halkalı

ortalama yağış miktarı azdır.

11-Rejimleri düzensizdir. Çünkü:Ülkemiz büyük ölçüde
kurak ve yarı kurak iklimlerin etkisinde olduğundan yağış
rejimleri düzensizdir.

Debiyi etkileyen faktörler :

**
**

10-Taşıdıkları su miktarı(akım) azdır. Çünkü: Ülkemiz

**Kafesli
**Çevreden Merkeze

TÜRKİYE’NİN AKARSULARI
Akarsularımızın Genel Özellikleri

1-Uzunlukları genelde kısadır. Çünkü:Ülkemiz bir yarımada
ülkesidir ve dağlar genelde kıyıya paralel uzanmaktadır.

2-Uzanışları genelde dağların uzanışı ile paraleldir.
3-Denge profiline ulaşmamışlardır. Çünkü;Anadolu 3. ve 4.
Jeolojik zamanda toptan yükselmiştir.

4-Yatak eğimleri ve akış hızları fazladır. Çünkü:Ülkemiz
engebeli ve yüksek bir ülkedir.

5-Hidroelektrik Enerji potansiyelleri yüksektir. Çünkü:Ülkemiz
engebeli ve yüksek bir ülkedir.Hidroelektrik potansiyeli
bakımından Avrupa’da, Rusya Federasyonu ve Norveç’ten
sonra üçüncü sırada yer alır.

6-Dar ve derin vadilerde akarlar. Buna bağlı olarak:Baraj
yapımı kolaylaşır.Kuzey-güney yönünde ulaşımı olumlu
etkilerler

7-Taşımacılığa elverişli değillerdir. Çünkü:Ülkemiz engebeli
ve yüksek bir ülke olduğundan, yatak eğimleri ve akış hızları
fazla, taşıdıkları su miktarı azdır.

8- Denize döküldükleri yerlerde delta oluştururlar. Çünkü:Bol
alüvyon taşırlar(erozyon şiddetli).Kıyılarda gel-git etkisi azdır

12-Akımlarının en fazla olduğu dönem ilkbahar ve yaz

Ege’ye Dökülenler

başlarıdır. Çünkü:Kar erimeleri ve yağışlar etkilidir

denizlerle çevrilidir.

**Meriç,
**Küçükmenderes,

Akarsu Havzalarımız

Akdeniz’e Dökülenler

13-Genelde açık havzaya sahiptirler çünkü; üç tarafı

**Aksu
**Seyhan

**Bakırçay,
**Büyükmenderes

**Köprüçayı
**Ceyhan

**Gediz

**Manavgat
**Göksu
**Asi
**Dalaman çayı

Basra’ya Dökülenler:

**Fırat

** Dicle

Hazar’a Dökülenler

**Kura

** Aras

Başka Ülkelerden Denize Dökülen Akarsularımız

Bazıları ise Kapalı Havzaya sahiptir. Kapalı havzalarımız:

Başka Ülkelerden Doğan Akarsularımız

TÜRKİYE’NİN GÖLLERİ
Göl: Kara içlerindeki çukur sahaları dolduran su kütlelerine
göl denir.Ülkemizde, dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte
200’e yakın doğal göl, 550 kadar baraj gölü bulunmaktadır.
ÜLKEMİZDEKİ BAŞLICA AKARSULAR

Göllerin toplandığı başlıca bölgeler

Karadeniz’e Dökülenler

**Göller Yöresi
**Van Gölü ve çevresi

**Çoruh,

**Kızılırmak,

**Filyos (Yenice),

**Yeşilırmak,

**Bartın,

**Sakarya

Marmara’ya Dökülenler

**Susurluk, **Nilüfer, **Gönen çayı,** Simav **Kocaçay

**Güney

Marmara

**Tuz Gölü ve çevresi

Göllerin sularının kimyasal özellikleri aynı değildir.Bazı
göllerin suları tatlı iken bazılarının ki acı,tuzlu,veya sodalı
olabiliyor.

Göl sularındaki bu farklılıkların nedenleri arasında;

**İklim özellikleri

çevresindeki göller ile
tektonik oluşumludur.

Göller Yöresi’ndeki bazı göller

**Beslenme kaynakları

**Gölün bulunduğu arazinin yapısı
**Gölün büyüklüğü ve derinliği
**Gideğeninin olup-olmaması
Göllerimizin Özellikleri

1-Dışa akışlı göllerin suları tatlıdır (Beyşehir, Eğirdir, İznik,
Sapanca, Manyas)

2-Dışa akışı olmayan göllerin ise suları tuzludur (Tuz Gölü ,
Acıgöl, Burdur)

3-Türkiye'de

yazın kuraklığa bağlı olarak göllerin su
seviyelerinde azalmalar görülür.

KARSTİK GÖLLER
Kalkerli(kireçtaşlı) arazide oluşan çanaklarda suların
birikmesiyle oluşan göllerdir.Ülkemizde karstik arazinin
yaygın olduğu Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümü’nde
ve Obruk Platosunda bu göllere rastlanır.

4-En

derin gölümüz Van(451 m), en sığ gölümüz Tuz
Gölüdür(1-2 m)

5-Göllerimizin

büyük bölümü deniz seviyesinden oldukça
yüksektedir. Hozapin (Aktaş)-Ardahan 1798 m). Van (1646
m)
Göllerimizden Yararlanma Şekilleri
VOLKANİK GÖLLER
Volkanik dağların üzerinde oluşan krater, kaldera gibi
çukurlarda yada gaz patlamaları ile oluşan maar gibi
çukurlarda suların birikmesiyle oluşan göllerdir..Nemrut
Kaldera gölü, Meke Gölü, Gölcük Gölü volkanik göllere
örnektir.

Türkiye’nin Oluşumlarına Göre Gölleri

BUZUL GÖLLERİ
Buzul aşındırması ile oluşan çukurlarda oluşan göllerdir.
“Sirk gölleri” de denir.Bu tür göllere ülkemizde Ağrı,Kaçkar,
Buzul,Bolkar,Munzur Dağları ve Uludağ gibi yüksek
dağlarımızda rastlarız.

TEKTONİK GÖLLER
Yerkabuğu hareketlerinin etkisiyle çökme, kırılma veya
kıvrılma sonucu oluşan çanaklarda suların birikmesiyle
oluşur. Ülkemizdeki büyük göllerin çoğu tektonik
oluşumludur.Güney Marmara’daki, Tuz gölü ve

KARMA OLUŞUMLU GÖLLER

Türkiye’nin Yapay Gölleri (Barajlar)

Oluşumlarında birden fazla faktörün etkili olduğu göllerdir.
Bazı göller (Tektonik-Volkanik Set), bazıları da (TektonikKarstik) faktörler sonucu oluşabiliyor.Van gölü(TektonikVolkanik Set), Eğirdir ve Beyşehir Gölleri(TektonikKarstik) bu göller içerisindedir.

YER ALTI SULARI VE KAYNAKLAR
SET GÖLLERİ
Bir çukurun,akarsu vadisinin veya koyun önünün çeşitli
nedenlerle
kapanmasıyla
oluşan
göllerdir.Dörde
ayrılır.Bunlar:
1. Volkanik set gölü
2. Alüvyal Set Gölü

Yağışlarla yeryüzüne inen suların bir kısmı akışa geçer, bir
kısmı buharlaşır, bir kısmı bitkiler tarafından tutulur ve bir
kısmı ise toprağa sızar. Yeraltı sularının oluşabilmesi için
yüzeysel suların yeraltına sızması gerekir. Yeraltına sızan
sular geçirimsiz bir tabaka üzerinde birikir ve yeraltı sularını
oluşturur. Yer altı suyu taşıyan tabakalara akifer adı
verilmektedir. Yeraltı
sularının kendiliğinden yeryüzüne
çıktığı yerlere ise kaynak ismi verilir

3. Heyelan Set Gölü
4. Kıyı Set gölü (Lagün)
Türkiye’nin Doğal Gölleri

Yeraltı suyunun miktarını ve beslenmesini, yağış miktarı,
yüzeyin eğimi, bitki örtüsü ve taşların geçirimlilik özelliği
belirler.
Suların yeraltına sızmasını etkileyen faktörler:

**Arazinin geçirimlilik derecesi,
Doğal Set Gölleri

**Yağış miktarı,

**Yağışın şekli,

**Sıcaklık ve buharlaşma,

**Arazinin eğimi,

**Bitki örtüsü.

Yeraltı sularını besleyen kaynaklar:

1-Yağışlar,
2-Akarsular ve göller,
3-Eriyen kar ve buz sularıdır.
Yeraltı suları kayaların çatlaklarından veya tabakaların
yamaç, vadi, faylar tarafından kesildiği yerlerden, ya da
çeşitli şekillerde insanların açtığı kuyulardan yeryüzüne
çıkar. Yeraltı sularının kendiliğinden yüzeye çıktığı yerlere de
“kaynak” ( Göze, eşme, memba, pınar) denir.

TÜRKİYE’DE TOPRAK TİPLERİ VE TOPRAK KULLANIMI

Gayzer
Volkanik bölgelerde basınç
altında ısınan yeraltındaki
suyun, belirli aralıklarla basınçla çıkması ile oluşan
kaynaklardır. Yeni Zelanda ve İzlanda'da yaygındır.
Artezyen Kaynağı
İki geçirimsiz tabaka arasında bulunan yeraltı sularıdır.
Genellikle ovalarda ve vadilerde bulunan bu sular açılan
kuyulardan yada oluşan çatlaklardan basınçlı bir şekilde
yüzeye çıkar.
KAYNAK

ÇEŞİTLERİ

ve

ÖZELLİKLERİ

Yamaç (Vadi) Kaynağı
Yeraltına sızan suların bulunduğu tabakanın bir vadi
tarafından kesilmesi ile oluşan kaynaktır. Genellikle vadi
yamaçlarında görülür.
Karstik Kaynak
Kireçli arazilerde görülür.Suları soğuk ve gürdür.Bol kireç
içerir.Akdeniz Bölgesi’nde yaygındır.
Fay Kaynağı(Kaplıcalar)
Yer içinde ısınan sular fay kırığından dışarıya çıkar.Suları
sıcaktır.Mineralce zengindir.Ülkemizde fay hatlarının olduğu
yerlerde yaygındır.
Fay Kaynaklarının Kullanım Alanları

TOPRAĞIN OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1.İKLİM
Toprak oluşumunda en önemli faktör iklimdir. Çünkü fiziksel
ve kimyasal ayrışma olayları, bitki Örtüsünün yerleşip
gelişimi, toprağın yıkanması ve topraktaki organizma faaliyetleri iklime bağlıdır. Nemli ve sıcak bölgelerde kimyasal
çözülme fazla görülürken, kurak ve yarı kurak bölgelerde
fiziksel çözülme başta gelir ve daha yavaştır.
2.ANAKAYA

**Seraların ısıtılması

**Konutların ısıtılması

**Organik maddelerin kurutulması **Sanayide
**Havaalanlarında pistlerin ısıtılması
**Jeotermal elektrik üretiminde

**Fizik tedavide

Yerkabuğundaki çeşitli kayalar parçalanıp ayrışarak toprağın
esas kısmını oluşturur. Anakaya iç ve dış kuvvetlerin etkisi ile
ayrışarak toprağın geçirimlilik, renk, çeşit
ve bazı
bileşimlerini belirler. Örneği kuvarsit taşların ayrışması
sonucu genellikle kumlu topraklar oluşur.
3.ZAMAN
Ana kayanın çözülmesi, çözülen maddenin giderek
ayrışması ve bu ayrışan madde üzerine bitkilerin ve diğer
canlıların yerleşmesi, organik maddelerin parçalanarak
humusa dönüşmesi ve toprağın horizonlaşması için yüzlerce,
hatta bazı iklim bölgelerinde binlerce yıllık bir sürenin
geçmesi gerekir. 1 cm kalınlıktaki toprağın oluşabilmesi için
ortalama 150-250 yılın geçmesi gerekir.
4.YER ŞEKİLLERİ
Yer şekillerinin eğim, yükselti ve bakı özellikleri toprak
oluşumunu etkiler. Yükseltinin artmasıyla sıcaklık düşer ve
yağış artar. Bu nedenle bir dağın yamacı boyunca farklı
karakterde topraklar oluşur. Genel olarak eğimli yüzeylerde
ayrışan malzeme dış kuvvetlerin ve yer çekiminin etkisi-İle
sürekli olarak taşınır. Böyle alanlarda toprak ancak bitki
örtüsü altında oluşabilir. Bitki örtüsünün olmadığı alanlar
topraksızdır.
5.CANLILAR VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Toprak oluşumundaki en önemli olaylar, ayrışmış olan ana
materyal üzerine bitkilerin yerleşmesi, bitki köklerinden çıkan
asitlerle ana materyalin giderek daha fazla ayrışması ve bitki
artıklarının humusa dönüşüp toprağa karışmasıdır. Humus
canlı kalıntılarının çürümesi ve toprağa karışması ile oluşan
toprağa özellik veren maddedir. Humuslu topraklar verimlidir.
Bu olaylar meydana gelmediği taktirde gerçek anlamda
toprak oluşumun-dan söz etmek mümkün değildir.

Bitki örtüsü, az da olsa taşların ufalanmasında etkilidir.
Toprağın verimli kısmının taşınmasını engeller. Bitkiler
humus oluşturur. Bitki örtüsünün gür olduğu yerlerde erozyon
etkisi olmadığından toprak tabakası kalındır. Toprak
yüzeyine düşen dal, yaprak ve meyve gibi bitki kalıntıları,
(iklim şartlarına göre birkaç ay ile birkaç yıl içerisinde),
mikroorganizmalar tarafından parçalanarak humusa dönüşür.
Bu humus toprak canlıları sayesinde toprağa karışır.
TOPRAK KATLARI
Toprak, taşların çözülmesi ile oluşan, içinde canlı kalıntıları,
mikroorganizmaların bulunduğu yeryüzü örtüsüdür. Toprağın
içinde hava ve su da bulunur. Oluşumunu tamamlamış bir
toprak kesiti A, B, C, D harfleri ile sınıflandırılan katlardan
(horizonlardan) oluşur.

ZONAL TOPRAKLAR
Anakayanın, bulunduğu bölgedeki iklim ve bitki örtüsünün
etkisiyle oluşmuş, yeryüzünde geniş kuşaklar halinde
bulunan topraklardır.
1.Kahverengi Orman Toprakları
Orman örtüsü altında oluşan bu topraklar organik madde
bakımından zengin olduklarından renkleri koyudur. Yıllık
yağışın ortalama 1000mm aşmadığı yarı nemli yerlerde
görülür. Güney Marmara, Bozdağlar, Kaz Dağları, Aydın
dağları ve Güney Doğu Toroslar da görülür.
>>Yıkanmanın fazla olduğu Kuzey Anadolu ve Istranca
Dağlarının Kuzeye bakan yerlerde asitli ve kireçsiz
orman toprakları Podzol’lar oluşmaktadır.
2.Kırmızı Akdeniz Toprakları (Terra-Rossa)
Organik madde bakımından fazla zengin olmayan bu
topraklarda genellikle turunçgil, bağcılık ve zeytin tarımı
yapılmaktadır. İçerisinde fazla miktarda demir bileşikleri
içerdiği için kiremit kırmızısı rengindedir. Bu topraklar
ülkemizde Marmara Bölgesinin güney kesimi ile Ege ve
Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak görülmektedir.
3. Step Toprakları
Bozkır sahalarında, kurak ve yarı kurak alanlarda oluşan bu
topraklar, organik madde bakımından fazla zengin
değildir.Step Toprakları; Sierozemler, Kahverengi Step
Toprakları, Kestane renkli Topraklar, ve Çernezyomlar
olarak gruplara ayrılır.
>>Sierozemler; Ülkemizde Konya-Karapınar çevresinde
yaygın olarak görülür. Organik madde miktarı az olduğundan
açık renklidir. Yıllık ortalama yağış miktarı 400mm altındadır.

A Horizonu: Toprağın en üst katıdır. Bu kat organik
maddelerce zengin olup aynı zamanda yıkanma katıdır.
Bitkilerin tutunup, yetiştiği 40-50 cm kalınlığın-da bir
tabakadır.
B Horizonu: A katı ile birlikte asıl toprak katını oluşturur.
Toprağın üst katının yıkanmasıyla minerallerin (tuz, kireç)
biriktiği ham toprak katıdır.
C Horizonu: Ana kayanın özelliğini taşıyan parçalanmış iri
materyallerden oluşur. Taban suyunun etkisindedir.
D Horizonu: Ana kayanın özelliğini belirleyen (tortul veya
volkanik) kattır.
TÜRKİYE’DE BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

>>Kahverengi Step Topraklar: Ortalama yağışın 400mm
altında olduğu ve sıcaklığın 8 ile 12 derece arasında
değiştiği, Doğu, Güney Doğu, İç Anadolu ve İç Batı
Anadolu da ve kısmen de Trakya da görülür. Yağış az
olduğu için toprakta kireç birikimi olur. Bunlar kuru tarım
arazileridir.
>>Kestane Renkli Step Toprakları: Bozkır alanlarında yıllık
yağış miktarının 400-600 mm olduğu yerlerde oluşan bu
topraklar, organik madde bakımından zengindir. Yağış
yetersizliğinden dolayı kireç birikimi vardır. Bu topraklar
genellikle tahıl tarımı ve otlak alanı olarak değerlendirilir.
Ülkemizin iç kesimlerinde görülen bu toprakların bulunduğu
alanlarda genellikle tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık
yapılmaktadır. Yıkanma zayıf olduğundan alt
katmanlarda kireçlenme olur. Nötr veya
kısmen Alkali özellik gösteren bu topraklar
verimlidir fakat yağış yetersizliği önemli bir
sorundur.
>>Çernezyom (Kara Topraklar): Karasal
iklimde çayır bitki örtüsü altında oluşan, yıllık
ortalama sıcaklığın 3-6 derece olduğu,
ortalama yağışın ise 500-700 mm arasında
olduğu
Erzurum-Kars
yaygın
olarak
çevresinde görülür.
Yüksek çayır otlarının olduğu bu kesimde bitki
atıkları yeterince ayrışmadığı için toprak koyu

renktedir. Bu yüzden bu topraklara kara topraklar da denir.
Üzerinde gür otlakların bulunduğu bu alanlarda genellikle
büyükbaş hayvancılık ve tahıl tarımı yapılır.
İNTRAZONAL TOPRAKLAR
Bitki örtüsü bakımından zayıf eğimli yamaçlarda oluşmuş
kalınlığı fazla olmayan ve büyük ölçüde ana kayanın
özelliğini yansıtan topraklardır.
1.Vertisoller: Eski göl tabanlarındaki killi ve kireçli depolar
üzerinde oluşan topraklardır. Toprak killi olduğu için kurak
mevsimde çatlar ve bu çatlaklara üst kısımdan sürekli toprak
dökülür. Yağışlı mevsimde ise toprak su ile doygun hâle
geldiği için şişerek çatlaklardan dökülen toprak tekrar yukarı
itilir ve âdeta yerinde döner. Bunun için bunlara dönen
toprak anlamına gelen "vertisol "ismi verilmiştir.Killi ana
materyal üzerinde gelişmiştir. Kil oranı yüksek olan bu
topraklar yazın kuraklıkla çatlar yağışlı mevsimde ise toprak
su ile şişer. Güney Marmara, Ergene, Konya ve Muş
havzalarında görülür. Bu topraklara Anadolu'da ise taş
doğuran toprak denir. Kil oranı fazla olan bu toprakların
işlenmesi zordur.

2. Kolüvyal Topraklar: Genellikle eğimli yamaçlardan
taşınan malzemenin biriktiği yerde oluşurlar. Moloz, çakıl ve
kumlardan oluşan bu topraklar verimleri düşüktür. Çok
geçirgen olan bu topraklarda meyvecilik yapılır. Kuzey
Anadolu dağlarının Güney eteklerinde, Munzur’lar,
Amanos’lar, Toros’lar ve Ege bölgesindeki Horst
dağlarının eteklerinde görülür.
3.Litoselller: Taşlı topraklar da denir. Eğimli yamaçlarda
ana materyalin çözünmesi aşınmanın etkisi ile oluşmuştur.
İnce malzemeden oluşan bu topraklarda bitki örtüsü zayıftır.
Teke ve Taşeli platoları, İç ve Doğu Anadolu’daki volkan
konilerinin yamaçları ve Kula yöresi çevresinde rastlanır.
TÜRKİYE’DE TOPRAKLARDAN YARARLANMA
Toprak, ekonomide ham madde olarak ve tarım açısından
değerlendirilir. Ham madde olarak seramik, fayans, kiremit,
tuğla, çimento gibi alanlarda kullanılır. Tarım açısından
ormancılık, hayvancılık ve bitki yetiştirme açısından
faydalanılır.
Toprağın Sanayide Kullanılması

2.Rendzinalar: Killi, kireçli, marnlı yörelerde ve göl
çökellerinde Yumuşak ve kireçtaşları üzerinde oluşmuştur.
Çatalca, Istranca ve Samanlı Dağlarının güney
eteklerinde yayılış gösterir. Yine İç Anadolu, Ege ve Doğu
Anadolu’nun çöküntü alanlarında görülür. Koyu renkte
olup mineralce kısmen zengin sayılır.

Geçmişte geleneksel el sanatları şeklinde yapılan seramik ve
çömlek üretimi, günümüzde büyük ölçüde fabrikalarda
yapılmaktadır. Hâlen ülkemizin birçok yöresinde küçük
atölyelerde seramik ve çömlek üretimi yapılmaktadır.Ayrıca
ülkemizden bazı Avrupa ülkelerine önemli miktarda kil ihraç
edilmektedir.

3.Tuzlu Topraklar(Çorak-Alkali) Topraklar:Taban suyunun
yüksel olduğu kapalı havza veya eski göl tabanlarında
oluşan topraklardır. Bu topraklarda tuz oranı fazla
olduğundan tarım yapılamaz. Bu tip topraklara Tuz Gölü
çevresinde ve Konya Ovası’nda rastlanmaktadır.

DOĞAL UNSURLARIN GÖSTERGESİ: BİTKİLER

AZONAL TOPRAKLAR
Dış kuvvetler tarafından taşınan malzemelerin
bölgelerde birikmesiyle oluşan topraklardır.

başka

1.Alüvyal Topraklar: Akarsuların taşıyıp biriktirdiği
malzemelerden oluşan alüvyal topraklar; vadi tabanlarındaki
düzlüklerde, akarsu birikinti ovalarında, delta ovalarında ve
eski göl tabanlarında yaygındır. Bu toprakların horizonları
gelişmemiştir. Toprak yüzeyi, akarsuların taşıyıp getirdiği
malzeme ile sürekli yenilenmektedir. İşlenmesi kolay olan
alüvyal topraklar, mineral ve organik madde bakımından
zengin olduklarından verimleri oldukça yüksektir. Bu nedenle
alüvyal toprakların bulunduğu yerler ülkemizin önemli tarım
alanlarıdır.Ülkemizde alüvyal toprakların görüldüğü
başlıca alanlar:
>>Karadeniz kıyılarında; Bafra, Çarşamba ve Adapazarı
ovaları.
>>Ege kıyılarında; Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük
Menderes ovaları.
>>Akdeniz kıyılarında; Çukurova, Amik Ovası, Silifke ve
Antalya ovaları.
>>İç kesimlerde; Erzurum, Erzincan, Muş, Erbaa, Niksar
ve Konya ovaları alüvyal toprakların geniş yer kapladığı
alanlardır.

BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
1. İKLİM: ( Sıcaklık – Yağış – Nem )
Yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak
bölgelerde bitki örtüsü seyrektir. Çöllerde çok kurakçıl ve
seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır.Kutup noktalarına ve
dağların yüksek kesimlerine doğru gidildikçe sıcaklık
azaldığı, için bitki örtüleri önce cılızlaşır sonra tamamen
ortadan kalkar.

3. TOPRAK: Bitkilerin kökleriyle tutunduğu ve beslendiği yer
topraktır.Toprağın dokusu ( sık veya gevşek oluşu ), ve
toprağın yapısı ( killi, taşlı, kumlu vb oluşu) bitki hayatı
bakımından önemlidir.
4. BİYOLOJİK FAKTÖRLER:Tarih boyunca insanlar
aşağıdaki nedenlerle bitki örtüsünü tahrip etmişlerdir:

2.YERŞEKİLLERİ:(Dağların uzanışı- Yükselti- Bakı- Eğim)
Yükseltiye bağlı olarak sıcaklık ve yağış değiştiği için bitki
örtüsü de değişir .Nemli rüzgarlara karşı olan yamaçlar fazla
yağış alır. Engebeli yerlerde, sıcaklık ve yağış kısa
mesafelerde bile büyük farklılıklar gösterebilir.

**Savaşlar,

**Hayvan

**Tarım alanları açmak

**Orman yangınları

**Yakacak ihtiyacı

otlatma,

** Yerleşim alanı açma
Endemik Bitkiler

Dünyanın sadece belirli yerlerinde görülen, başka yörelerde
rastlanmayan bitkilere endemik bitkiler denir. Ülkemizdeki
bitkilerin yaklaşık üçte biri endemik bitkilerdir. İklim ve toprak
istekleri fazla olmayan yeryüzünde geniş alanlara yayılmış
bitkilere ise kozmopolit bitkiler denir.Avrupa Kıtası,
Türkiye'nin yaklaşık 15 katı büyüklüğüne sahip olmasına
rağmen, tüm Avrupa Kıtası’nda yaklaşık 12.000 bitki türü yer
alırken Türkiye'de 12.000’den fazla bitki türü bulunmaktadır.

Türkiye’de Endemik Bitkiler

Maki’lerin, 3 ayrı bölgemizde farklı yükseltilere
görülmelerinin nedeni sizce ne olabilir?

kadar

Doğu Ladini
Anadolu Sığla
Kasnak Meşesi
Istranca Meşesi
Datça Hurması
Kazdağı Göknarı
İspir Meşesi
Yanardöner
Nemrut Soğanı
Anzerçayı
Devedikeni
Kardelen
Uludağ Göknarı
Sevgi Çiçeği

Doğu Karadeniz
Fethiye Körfezi
Göller Yöresi
Zonguldak
Datça ve Teke Yarımadası
Kaz Dağları
Kastamonu-Yozgat
Ankara
Bitlis
Rize(İkizdere)
Akdeniz
Doğu Anadolu
Uludağ(Bursa)
Ankara

Türkiye’nin Bitki örtüsü yönünden zengin olmasının
nedenleri

**Türkiye’de çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesi
**Çok çeşitli toprak tiplerinin görülmesi
**Yer şekilleri
göstermesi

ve

yükseltinin

kısa

**İnsanların etkisi
mesafede

çeşitlilik

**Jeolojik zamanlar boyunca görülen iklim değişmeleri

Relikt(Kalıntı) Bitkiler
Geçmiş jeolojik zamanlardaki(III ve IV. Zamanlar) iklim
şartlarında oluşmuş, uygun ortam bularak günümüzde de
varlığını koruyan bitkilere relikt (kalıntı) bitkiler denir.
Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalarda bugüne kadar
bilinmeyen 130'dan fazla bitki türü tespit edilmiştir.
BİTKİ FORMASYONLARI

Düz, dolgun, budaksız, uzun ve kaliteli gövdeler oluşturur.2050 m arasında boy yapabilir. “Tilki Sarısı" rengindeki kabuk
gayet ince levhalar halinde ayrılır.Soğuk iklim ve rüzgarına
karşı dayanıklı olup, bol güneş ister. Gevşek, derin, nemli
kum topraklarında iyi yetişir.
Karaçam: Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür.
Karaçamın odunları sert, dayanıklı, reçineli ve kalitelidir.
Coğrafi olarak en geniş yayılışa sahip çam türlerinden biri
olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltilerde yer alır.
Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabukları
vardır. 40 m kadar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir
biçiminde düzgün gövdeye sahiptir.
Kızılçam: Kızılçamın dünyadaki en geniş yayılış alanı
Türkiye'dedir. Deniz seviyesinden 1000-1200 m yüksekliğe
kadar ulaşan kızılçam, ışığı seven hızlı büyüyen bir çam
türüdür. Akdeniz ve Ege bölgelerinde geniş alanlar
kaplamakla birlikte, Batı ve Orta Karadeniz bölümlerinde
de lokal yayılış gösterir.
Sedir : Genel olarak Akdeniz ikliminin hakim olduğu
yerlerde, batı, orta ve doğu Toroslarda doğal olarak yayılış
gösterir. Kuzeyde Erbaa ve Niksar çevrelerinde küçük ve
izole bir yayılış gösterir.

ÜLKEMİZDE GÖRÜLEN BAŞLICA BİTKİ TOPLULUKLARI
Orman
Ağaçlar, yapraklarının özelliklerine göre iğne ve geniş
yapraklı olmak üzere iki gruba ayrılır. Bazı kesimlerde geniş
ve iğne yapraklı ağaçlar bir arada bulunarak karışık
ormanları oluşturur.Ülkemizin yaklaşık % 27,64'ü ormanlarla
kaplı olup bu ormanların büyük çoğunluğu kıyı kesimlerinde
(yaklaşık %80) yer almaktadır. Ülkemizin yaklaşık % 27’i
ormanlarla kaplı olup, bu ormanların büyük bölümü kıyı
bölgelerimizdedir. Kıyı Bölgeler: % 79 ,İç Bölgeler %21
orman varlığını oluşturur.
Bölgelere Göre Orman Varlığımız
%27 Karadeniz
%24 Akdeniz
%13 Marmara
%9 Doğu Anadolu
%3 Güneydoğu Anadolu

%17 Ege
%7 İç Anadolu

Türkiye’de Ağaç Türlerinin Dağılımı
%33 Meşe,
%7 Kayın

%22 Kızılçam ,
%7 Ardıç,

%18 Karaçam
%13 Diğer

İĞNE YAPRAKLI AĞAÇ TÜRLERİMİZ
İğne yapraklı ağaçlar yıl boyunca yeşilliklerini korur. Bazıları,
Kızılçam, Karaçam, Sarıçam , Göknar , Sedir ,Ladin Servi
Sarıçam: Türkiye ve dünyadaki en güney sınırı KayseriPınarbaşı’ndadır.En yoğun yayılışını Kuzey Anadolu’nun iç
kısımlarında yapar ve buradan orta Anadolu’ya sarkar.
2600m yüksekliğe kadar yayılış gösterebilir(Sarıkamış)

Göknar: Doğu Karadeniz Göknarı; doğudan başlamak üzere
Doğu Karadeniz’de batıya doğru Kızılırmak’a kadar olan
yerlerde bulunmaktadır. Uludağ Göknarı yurdumuza özel bir
ağaç türüdür. Kuzey Anadolu’da Kızılırmak vadisinden
başlayarak batı yönünde Uludağ’a kadar yayılış gösterir.
Kazdağı Göknarı Çanakkale’nin güneyindeki kaz dağında
birbiriyle bağlantılı 6 ayrı kısımda bulunur. Toros Göknarı
güney Anadolu Toros dağlarında yayılır. 40m'ye kadar
boylanabilen göknarlar, kendine özgü formu, gövde kabuğu
iğne yaprakları ve hatta kokusu ile Çamgillerin diğer
türlerinden ayırt edilebilir. Yapraklarının alt yüzeyinde beyaz
çizgiler vardır. Kozalaklar sonbaharda olgunlaşınca pulları
dökülür.
Doğu Ladini: Kafkasya ve Türkiye’de bulunur. Ülkemizdeki
Ordu’dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve
Artvin’i içine alır. 1000 m yükseklikten sonra geniş orman
kuruluşlarında görülür. Nemli havaları, besince zengin,
humuslu serin toprakları sever.
Fıstık Çamı: Fıstıkçamı en geniş coğrafi yayılışını
Anadolu’da yapar. Özellikle, Bergama yakınında, Aydın,
Muğla dolaylarında ormanlar kurar. Antalya Manavgat
sahillerinde, Gemlik körfezi kıyılarında, Maraş’ta ve Çoruh
vadisinde lokal olarak yayılır. 25 m’ ye kadar boylanabilen,
düzgün gövdeli, şemsiye görünümünde geniş ve yuvarlak
tepelidir. Odunundan çok halk arasında çam fıstığı diye
adlandırılan yağlı tohumundan faydalanılır. Aynı zamanda
değerli bir süs ağacıdır.
Ardıç: Sürüngen çalılardan ağaçlara kadar dünyada 60
kadar türü olan ardıç, ülkemiz ormanlarında en fazla yayılış
gösteren ağaç türlerinden biridir. Sıcağa, soğuğa ve
kuraklığa dayanıklı olması nedeniyle karasal iklimin bir ağacı
olarak ülkemizin hemen her bölgesinde yayılır.

GENİŞ YAPRAKLI AĞAÇ TÜRLERİMİZ

6.Başlıca ağaç türleri kayın, gürgen, kestane, meşe, ıhlamur,
dişbudak, kızılağaç, aksöğüt ve titrek kavaktır.

Geniş yapraklı ağaçların en yaygın türleriyse;
7.En yaygını kayındır.
*Meşe,
*Kavak ,

*Kayın,
*Ihlamur,

*Gürgen , *Kestane,
*Akçaağaç

*Kızılağaç,
*Dişbudak

Meşe: Ülkemizin hemen her bölgesinde türlerine bağlı olarak
yayılış gösterir. Çoğunluğu ağaç, bazıları boylu çalı
halindedir.
Kayın: Daha çok kuzey bölgelerimizde doğal yayılış
göstermekle birlikte kayın ağacı güneydeki Amanoslar'da da
yayılış gösterir.
Gürgen: Trakya, Ege, Marmara Bölgesi, Kuzey Anadolu
ve Doğu Anadolu Bölgesinde yayılış gösterir. Genellikle
kuzey ve güney kıyı bölgelerimizin karışık ormanlarında
bulunur.
Kızılağaç: Trakya, Marmara çevresi, Batı Karadeniz ve
Doğu Karadeniz'de saf ve karışık olarak yayılış gösterir.
Boyu 20 m'yi aşabilen, esmer kabuklu, seyrek dallı bir
ağaçtır.
Akçaağaç: Kanatlı meyveleri kelebeğe benzediği için bazı
bölgelerde "kelebek ağaçları" olarak da anılmaktadır. Adını,
açık renkli odunundan alan akçaağaçların Türkiye'de 9 türü
yetişir.
Dişbudak: Trakya, Doğu ve Batı Karadeniz, Marmara ve
Ege Bölgesi'nde yayılış gösterir. Maksimum boyu 10-30 m
arasında değişebilen dolgun ve düzgün gövdeli yuvarlak
tepeli ağaçlardır.
Kestane: Kuzey Anadolu ve Marmara Bölgesi'nde yayılış
gösterir. 30 m boya erişebilen, geniş tepeli bir ağaçtır.
Huş: Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde
tek başına ya da başka ağaçlarla karışık olarak bulunur.1020 m'ye kadar boylanabilir. Soğuğa dayanıklıdır. Dalları,
ağaç yaşlandıkça sarkık bir görünüm alır. Beyaz renkli gövde
kabuğu en karakteristik özelliklerindendir.
Ihlamur: Marmara, Batı Karadeniz, Orta Toroslar ve
Kuzey Anadolu'da yayılış gösterir.
Sığla: Dünya üzerindeki tek doğal yayılış alanı Türkiye'nin
güneybatısı ile Rodos adasıdır.
BÖLGELERE GÖRE ORMANLARIMIZIN GENEL
ÖZELLİKLERİ

dağların

denize

bakan

2.Yamaç boyunca 1000 metre yükseltiye kadar bir kuşak
oluşturur.
3.Nem isteği fazla olan nemli - ılıman orman ağaçları
yaygındır.
4.Orman örtüsü çok gür ve sıktır.
5.Ağaçlar kışın yapraklarını döker.

1.Geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşur.
2.Dağların denize bakan yamaçlarında 1000 - 1500 metreler
arasındaki kuşaktır.
3.Kayın, göknar, sarıçam, ladin ve karaçam başlıca ağaç
türleridir.
4.Karadeniz Dağlarının 1500 - 2000 metre yükseltideki
kesimlerinde görülür.
5.Soğuğa dayanıklı, yıl boyunca yeşil kalabilen ağaçlardan
oluşur.
6.Ladin, karaçam, göknar, sarıçam en yaygın ağaç türleridir.
Akdeniz ve Ege Ormanları
Tipik bitki örtüsü kızılçam ormanlarıdır. Kızılcam, yaz
kuraklığına dayanıklı, ışık ve sıcaklık ihtiyacı fazla, kışın çok
düşük sıcaklık istemeyen bir ağaç türdür. Büyüme hızı
fazladır. Kızılcamlar, Torosların güneye bakan yamaçlarında
1000 - 1500 m, Ege Bölümü'nde 800 - 900 m, Güney
Marmara Bölümü'nde ise 400 - 500 m ye kadar olan
kesimlerde görülür. Akdeniz ve Ege dağlarında kızılcam
ormanlarının üstünde karaçam ormanları yer alır. Koçarlı
(Aydın) ve Kozak yaylasında (Bergama) fıstıkçamı bulunur.
Ayrıca yer yer sedir, göknar ve meşe ormanları da görülür.
Sedirin kerestesi çok değerlidir. Reçinesinden de katran elde
edilir.
İç Bölgelerimizin Ormanları
İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da meşe, ardıç ve karaçam
ormanları görülür. Ancak iç bölgelerimiz deniz etkisine kapalı
ve az yağış aldığından orman yönünden fakirdir. Orman
sınırı İç Anadolu'da 1200 m'den sonra başlar. Doğu
Anadolu'da ise karasallığın etkisiyle orman sınırı 2000 m‘
lerden sonra başlar. Sarıkamış çevresinde yaygın olan
sarıçam ormanlarına Pınarbaşı, Sivas ve Yozgat
çevrelerinde de rastlanır. Orman yönünden en fakir bölgemiz
Güneydoğu Anadolu'dur.
Karacadağ'ın batı ve güney
kesimlerinde kızılcam ve meşe ormanlarına; doğusunda ise
meşe ormanlarına rastlanır.
ÇALI FORMASYONU
(MAKİ-GARİG ve PSÖDOMAKİ)

Karadeniz Ormanları - Geniş Yapraklı
1.Karadeniz kıyısı boyunca
yamaçlarında görülür.

Karadeniz Ormanları-Karışık Ormanlar

Maki: Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, kızılçamların
tahrip edildiği kıyı kuşağında geniş alanlar kaplayan, daima
yeşil kalan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsüdür.
Genellikle 1-3 m boyunda olan bu ağaç ve ağaççıkların
yaprakları kalın, sert, cilalı veya keçe gibi tüylüdür.

MAKİYİ OLUŞTURAN BAŞLICA BİTKİLER
Yabani Zeytin
Defne
Mersin
Sakız
Keçiboynuzu
Menengiç
Kermez Meşesi
Tesbih
Sandal
Zakkum
Kocayemiş
Akçakesme
PSÖDOMAKİ(Yalancı
Maki):
Karadeniz
kıyılarında
ormanların tahrip edildiği yerlerde görülen çalılardır

ÇAYIR
İlkbaharda yeşerip yaz boyu yeşil kalan, bozkırlardan daha
gür ot toplulukları çayır, dağ çayırı veya alpin çayır olarak
adlandırılır.Erzurum-Kars
çevresindeki
yüksek
plato
alanlarında, Kuzey Anadolu Dağlarında, Toroslarda ve
ülkemizin doğusunda yer alan yüksek dağlarda görülür.Yaz
aylarında yeşil olan çayırlar, kış aylarında kar altında kalır.
TÜRKİYE’DE DOĞAL AFETLER
Doğal afetler, toplumu sosyo-ekonomik ve kültürel yönden
etkileyen, çoğunlukla doğal kökenli olan, can ve mal
kayıplarına neden olan doğal olaylardır. Afet aslında doğal
olayının kendisi olmayıp doğurduğu sonuçtur ve beşeri
faktörlerde etkilidir.
Doğal Olayları Afete Dönüştüren Faktörler
**Yeryüzü Şekilleri

**Jeolojik Yapı

**İklim Özellikleri

**İnsan Faktörü

GARİGLER
Akdeniz ve Ege kıyılarında makilerin tahrip edildiği, toprağın
inceldiği alanlarda genelde diz boyu yüksekliğinde dikenli
çalılardan oluşan bitki topluluklarına denilir.

**Oluşum anı, hızı, şiddeti ve süresi
Oluşum Nedenlerine Göre Doğal Afetler

Meteorolojik(Atmosfer) Kökenli

Ot Toplulukları
(Bozkırlar, Antropojen Bozkır ve Çayırlar)
Bozkırlar(Stepler): Kurak ve yarı kurak bölgelerde, ilkbahar
yağışlarıyla yeşeren ve yaz kuraklığının etkisiyle sararan ot
topluluklarıdır.

Jeolojik (Yer kökenli)

**Sel

**Taşkın

**Fırtına

**Tornado **Volkanizma

**Çığ

**Don

**Sis

**Dolu

**Deprem

**Tsunami

**Heyelan

**Aşırı kar **Kaya Düşmeleri

**Tipi
**Yıldırım düşmesi

Oluşum Hızlarına Göre Doğal Afetler

Yavaş Gelişen
**Kuraklık
**Erozyon
**Çölleşme
**İklim Değişmesi

Hızlı Gelişen
**Deprem
***Heyelan
**Çığ
***Yıldırım

YER KÖKENLİ DOĞAL AFETLER

Antropojen bozkır: Ülkemizin bozkırların hepsi doğal bozkır
değildir. İç kesimlerde insanlar tarafından ormanların tahrip
edilmesiyle oluşan bozkır alanları da vardır. Bunlara
antropojen bozkır adı verilir.

Bunlar kaynağını litosferden veya yerin derinliklerinden alan
doğal etken ve süreçlere bağlı olarak oluşan olaylarla ilişkili
olarak ortaya çıkan afetlerdir. Bu olaylar genellikle ani olarak
gelişirler ve yeryüzünde çok büyük fiziksel hasara can ve mal
kaybına neden olurlar.
Bazı doğal afet türlerinin dünyanın belirli bölgelerinde
toplanmasının nedenleri nelerdir?

Dünya Deprem Kuşakları

Türkiye Deprem Kuşakları
Ülkemizde I.Derecede deprem bölgesinde bulunan illerin
toplam yüz ölçümü 329 000km olup toplam nüfusun %45
oluşturur. II.Dereceden deprem bölgesinde ise nüfusun %25
bulunmaktadır. Yani nüfusun yaklaşık % 70’i I.veII. Deprem
bölgesinde yaşamaktadır.

Deprem
Yer kabuğunda meydana gelen ani ve kısa süreli sarsıntılara
deprem denir.
Oluşumuna göre depremler

Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler
*Önceden arazi etüt çalışmaları yapılmalıdır
*Sağlam zeminlere yerleşilmelidir.

*Volkanik
*Çöküntü

*Binalar depreme dayanıklı inşa edilmelidir.
*Deprem konusunda halk eğitim almalıdır

*Tektonik
Depremin Hasar Derecesi neye bağlıdır?

*Aile içinde deprem sonrası buluşulacak yer belirlenmelidir

*Depremin şiddetine

*Sigorta, su gaz vanalarının otomatik kapama mekaniği
geliştirilmelidir

*Zeminin direnç özelliğine

Deprem Sırasında Yapılması Gerekenler

*Deprem merkezinin uzaklığına

*Panik yok

*Binaların yapı kalitesine

Güvenli noktalarda kendimizi korumalıyız (masa altı vb)

*Binaların dayanıklılığına

Balkon, pencere, asansör, merdivenden uzak durulmalı

>Depremin zararları değişebilir, Bazıları büyük hasar verir
,Bazıları hissedilmez bile

Bina dışında isek açık alanlara gidilmeli, bina, elektrik direği
vb uzak durulmalı

Depremlerin başlıca zararları

Kalabalık yerlerde
yapılmamalı

isek

çıkışlara

koşulup

izdiham

Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler
**Bütün vanalar kapatılmalı
telefon kullanılmamalı

**Zorunlu haller dışında

**Yardımcı olabileceğimiz kişiler kontrol edilmeli
**Bina hızla terk edilmeli
**Acil durum ekiplerine her türü destek ve yardım sağlanmalı

TSUNAMİ
Okyanus ve deniz tabanında oluşan depremlerin meydana
getirdiği dalgalara TSUNAMİ denir.
26 Aralık 2004 tarihinde Endonezya’nın Sumatra Adası
açıklarında yaşanan 9 büyüklüğündeki deprem ve
sonrasında meydana gelen tsunami 150 binden fazla insanın
ölmesine neden olmuştur. Yapılan araştırmalara göre tarihi
süreç içerisinde Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarımız küçük
de olsa Tsunami’lerden etkilenmiştir. Özellikle kıyı illerimizde
yaşayanların bilinçlendirilmesi ve olabilecek Tsunami’lere
karşı önlem alınması gerekir.

IV. jeolojik zamanda yaşanan volkanizma olaylarının aşırı
soğumaya ve buzul çağlarının yaşanmasına etki ettiği tahmin
edilmektedir.
Minos Uygarlığı Yok Oldu Günümüzden 3500 yıl önce Ege
Denizindeki Santorini Adası’nda patlayan volkan, Girit
Adasındaki Minos uygarlığını yok etmiştir.Bu bölgede yıllarca
güneş ışığına hasret kalınmıştır.
Etna – İtalya İtalya'daki Etna Yanardağı söndüğü anda daha
lavlar hamurumsu kıvamdayken hemen turizme açılmaktadır.
Çünkü bazalt lavlarından yapılan heykeller hem sanat
hayatına farklı bir bakış getirmekte, hem de heykeli yapan
kişiye önemli bir ekonomik katkı sağlamaktadır.

VOLKANLAR
Yeryüzünde Volkanların Dağılışı
Dünya'da yaklaşık 500 tane aktif volkan bulunmaktadır.

Volkanların Yararları
*Toprak Mineral yönünden zengindir
*Bundan dolayı sık nüfusludur(Tehlikeli olmasına rağmen)

Bu volkanlar genellikle levha sınırları ile paralellik
göstermektedir.
Dünya'daki aktif volkanların yarıdan fazlası ateş çemberi
olarak adlandırılan Büyük Okyanus'ta yer alır.

*Maden yönünden zengindir
*Gayzer kaynakları görülebilir
*Bazı volkanik kayaçlar yapı malzemesi olarak kullanılabilir
*Aynı şekilde ülkemizdeki Kapadokya Yöresi'ndeki volkanik
araziler üzerinde oluşan peri bacaları yöre turizmini
geliştirmiştir.
Volkan Patlamasıyla Yazsız Geçen Yıl
1815 yılında Endonezya'daki Sumbawa adasındaki
TAMBORA volkanının patlamasının ardından 1816 yılı tarihe
'dünya'da yaz yaşanmayan yıl' olarak geçti. Bu geçmiş 10 bin
yılda bilinen en büyük volkan patlamasıydı. İki gün boyunca
volkanın çevresindeki 600 kilometrelik alanda hava karanlık
oldu. Aynı yıl ABD'de bütün yaz boyunca kar yağdı.
Laki 1783 – İzlanda İzlanda'daki LAKİ yanardağı 1783'te
patlayarak 9 bin kişinin ve on binlerce canlı hayvanların lav,
sel, kül ve dumanlar altında kalarak ölmelerine yol
açtı.Ardından boy gösteren kıtlık ve açlık İzlanda nüfusunun
dörtte birini kırıp geçirdi. ABD'de kışın sıcaklıkların 9 derece
yükselmesine neden oldu.

Volkanlar
Bu volkanların çevresinde milyonlarca insan yaşamaktadır.
Çünkü volkanik kayaçlar üzerinde oluşan topraklar çok
verimlidir. İnsanlar zaman içinde volkan püskürmelerden
etkilenmiş ve büyük afetler yaşanmıştır.Bazen volkanlardan
çıkan kızgın küller ve lavlar bir şehrin , bir uygarlığın yok
olmasına neden olabilir.
Pompei Örneğin, M.S 79 yılında Pompei ve Herculanum
kentleri, Vezüv yanardağının(İtalya) patlamasıyla kızgın lav
ve küllerin altında kalarak yok olmuşlardır. Bazen
volkanlardan çıkan gazlar, toz ve küller atmosferi kaplayarak
iklim değişikliklerine yol açar. Yanardağdan çıkan
malzemeler, güneş ışınlarının bir bölümünü keserek alt
katlardaki sıcaklığı düşürebilir.
Krakatua (Endonezya 1883) Krakatua (Endonezya 1883)
volkanının püskürmesi sonucu Avrupa’da çok soğuk ve çok
yağışlı yazlar yaşanmıştır.
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KÜTLE HAREKETLERİ
HEYELAN
Kütle Hareketleri
Yamaç boyunca toprak, taş ve tabakaların kütleler hâlinde
yer çekiminin de etkisi ile yer değiştirmesine heyelan adı
verilir.
KÜTLE HAREKETLERİNE NEDEN OLAN BAŞLICA
FAKTÖRLER
1-Kuvvetli Eğim
Eğim arttıkça heyelan ihtimali artar. Nitekim ülkemiz
arazisinin %50’sinde Eğim %40 civarındadır.

*Bu tür göçmelerin meydana geldiği yamaçlara kurulan
yerleşim merkezleri, bazı yörelerde yer değiştirmek
durumunda kalmıştır.

2-Yağış
Yağışlı bölgelerde heyelan ihtimali artar.
3-Taş ve toprakların yapısal özellikleri
Su kiİli Toprakları kayganlaştırır, Killi Yapılar Üzerinde
heyelan İhtimali artar.

*Heyelan ihtimali olan yamaçlarda, yamacın doğal dengesini
bozmayan drenajlarla toprağın ve geçirimli tabakaların
bünyelerine daha fazla su alması önlenmelidir.

4-Tabakalarının Uzanış Doğrultusu

5-Doğal afetler
Heyelan görülme ihtimali olan yerlerde deprem, sel ve fırtına
gibi doğal afetler de heyelanlara neden olabilirler.
6-Yamaçların doğal dengesinin bozulması
*Akarsuların vadi yamaçlarının alt kısmını aşındırarak
oyması,
*Yol yapımı için yamacı enine kesen kazıların yapılması,
*Yamaçta konut yapımı,
*Maden ocağı açmak için hafriyat yapılması
Türkiye’de Mevsimlere Göre Heyelan
*İlkbahar %65 *Yaz %5 *Sonbahar %5

*Kış %25

KAYA DÜŞMELERİ
Dağlık alanlardan kopan kaya parçalarının oluşturduğu doğal
afetlerdir. Genellikle altında daha yumuşak tabakalar
bulunan alanlarda görülür.
ÇAMUR AKINTILARI
Çamur seli olarak adlandırılan, kurak ve yarı kurak alanlarda
yağmur ve kar erimeleri ile dik yamaçlarda meydana gelen
bir afettir. Bitki örtüsünün zayıf olduğu eğimli yamaçlarda
daha sık görülür.
Türkiye'de sıkça rastlanan kaya düşmesi volkanik platoların
kenarları ile kalkerli arazilerin dik yamaçlarında meydana
gelir.13 Temmuz 1995 tarihinde Isparta'nın Senirkent
ilçesinde yaşanan çamur akıntısında da 74 kişi yaşamını
yitirmiştir. (Beşparmak Dağı 2446m)

HEYELAN
Özellikle Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde her yıl çok
sık ve etkili kütle hareketleri görülmektedir. Batı Karadeniz,
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere
ülkemizde heyelan olayı depremlerden sonra afetler
içerisinde ikinci sırada gelmektedir. Afetlerin %15 ülkemizde
heyelanlar oluşturur.
Bu tür doğal afetler Karadeniz Bölgesinde can ve mal
kayıplarına yol açmaktadır.
24 Haziran 1988 Trabzon-Maçka Çatak Köyü'nde yaşanan
heyelanda 65 kişi yaşamını yitirmiştir.

ATMOSFER KÖKENLİ DOĞAL AFETLER
Ülkemizde en çok görülen meteorolojik tehlikeler;
Ülkemizde doğal afetlerin
oluşum sayıları dikkate
alındığında
Kuvvetli rüzgâr ve sellere bağlı
olarak meydana gelen afetler ilk
sırayı almaktadır.
Dünya’da etkili olan 31 doğal
afet türü;

HEYELANDAN KORUNMA YOLLARI
*Heyelan ihtimali fazla olan araziler tespit edilmelidir.
*Heyelan ihtimali fazla olan arazilerde,
hızlandıracak çalışmalardan kaçınılmalıdır.

heyelanı

*Örneğin, yamaçların doğal dengesini bozan kazılar
yapılmamalıdır veya bu bölgelerde istinat duvarları
örülmelidir.
*Buralarda göçmeler, kayaların bulundukları yerden koparak
aşağıya doğru yuvarlanması şeklinde görülür.

Şiddetlerine,
Oluşum
sürelerine ve Etkilerine göre
sıralanınca en önemlilerinin *Kuraklık,
*Tropikal Siklon
*Bölgesel Sel
* Taşkınlar
Bu afetlerin ortak özellikleri,Önceden tahmin edilerek erken
uyarıları yapılan meteorolojik afetler olmalarıdır.
Meteorolojik afetler için alınacak en önemli önlemler;
Acil durum planları, İyi çalışan bir erken uyarı sistemidir.

Meteorolojik Afetler

Bangladeş

1970 yılında Bangladeş’te meydana gelen şiddetli bir tropikal
siklon 300.000 kişinin ölmesine neden olmuştur. Fakat
gelişmiş uyarı sistemleri sayesinde benzer tropikal
siklonlarda 1992’de 13.000, 1994’te ise sadece 20 kişi
hayatını kaybetmiştir.

Bangladeş; Asya'da, Himalaya dağlarının güneyinde,
Dünya'nın en uzun nehirlerinden olan Ganj ve
Brahmaputra'nın birleşerek Bengal Körfez'ine döküldüğü
bölgede yer alır. Muson yağışlarının başlamasıyla
Bangladeş'te her yıl çok sayıda sel ve taşkın afeti meydana
gelmektedir. Dünya'da sel felaketlerinde ölenlerin % 65'i bu
ülkededir.

SEL VE TAŞKIN
Sel: Bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya
kısmen su altında bırakan; ani, büyük ve düzensiz su
akıntılarına sel adı verilir.

Bangladeş’te 1998 yılında oluşan selde

Taşkın: Sel sularının akarsu yatağının dışına çıkarak alçak
kesimlerdeki tarım alanlarına ve yerleşim birimlerine
taşmasına taşkın adı verilir.
Sel ve taşkınlar üzerinde etkili olan faktörler

Bangladeş sellerden niçin diğer ülkelerden daha fazla
zarar görmektedir?

Sel
Dünya'nın büyük bir bölümünde çok sık görülen, afete
dönüşmesi hâlinde büyük can ve mal kayıplarına neden
olabilen doğal bir tehlikedir.
İngiltere Taşkınlarla Nasıl Baş Eder?
12 EKİM 2000 GÜNEY İNGİLTERE TAŞKINI
Ülkede yaşayan 1,3 milyon kişi sel ve taşkın riski altındadır.
Buna karşılık İngiltere'de yağış ve akarsuyun seviyesi günün
24 saati izlenmektedir. Bu bilgiler taşkın olasılığı
tahminlerinde kullanılır. Eğer taşkın tahmin edilirse ilgili
kurumlar tarafından taşkın bölgelerinde yaşayan insanlar
anında uyarılır.
Türkiye
*En Fazla Sel ve Taşkın Yaşanan Bölgeler
Dünya'da sel ve taşkın afetlerinin en fazla yaşandığı bölgeler
Güney ve Güneydoğu Asya'dır.
Muson Bölgesi
İlkbahar mevsiminde başlayan muson yağmurları ve
dağlardaki karların erimesiyle akarsuların seviyeleri aniden
yükselerek sel felaketlerine neden olur. Bangladeş gibi

Ülkemizde depremlerden sonra en fazla can ve mal kaybının
yaşandığı doğal afet sellerdir. Yapılan araştırmalara göre,
ülkemizde yılda ortalama 23 sel ve taşkın olayı yaşanmakta
ve bu olaylarda ortalama 20 kişi yaşamını yitirmektedir.
Türkiye'deki sel ve taşkınlar haritası incelendiğinde, sel ve
taşkınların başta Karadeniz olmak üzere tüm bölgelerimizde
yaşandığı görülür.

21 MAYIS 1998 BARTIN SELİ VE TAŞKINI

2-Fiziki Nedenler

1998 Bartın sel ve taşkınında

*Eğim fazlalığı(Türkiye’nin yarısında eğim %40’dan fazla)
*Alçak düzlüklerin geniş yer kaplaması(İngiltere, Bangladeş)
*Büyük nehirlerin birleşmesi(Ganj-Brahmaputra)
*Toprağın geçirimsiz yapıda olması(Bartın)
3-İnsana Bağlı Nedenler
*Hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme
*Taşkın alanlarına yerleşme yapılması
*Arazinin doğal yapısının bozulması

Bartın Limanının 300 m’lik kara yolu bağlantısı tamamen
tahrip olmuştur. İl Merkezinde 1456 konut, 1059 iş yeri olmak
üzere 2515 yapı hasar görmüştür. Şehir merkezinin üçte ikisi
su altında kalmıştır. Ulus Kumluca Merkezi Kaldırım Kışla
Mahallesi heyelan yüzünden yok olmuştur. İçme sularının
kirlenmesi ishal gibi hastalıklara neden olmuştur.Yerleşim
yerlerindeki tüm alt yapı kullanılamaz hale gelmiştir.
Sel ve taşkınlardan korunmak için;
*Akarsuların değişik kesimlerindeki seviyesi kontrol altında
tutulmalı,
*Sel erken uyarı sistemleri kurulmalı,
*Akarsuların taşkın yatakları yerleşmeye açılmamalı,
*Akarsu yataklarında taşkın olasılığı olan yerlere taşkın
setleri yapılmalı,
*Akarsu yataklarını doldurmaya yönelik hafriyat dökümü, yol
ve inşaat yapımı gibi faaliyetler önlenmeli,

korunmalı

ve

akarsu

*Bitki örtüsü tahribi
ÇIĞ
Yandaki fotoğrafta, aşağıya
doğru
hareket
eden
kar
kütlesinin ağırlığının binlerce
ton, hızının ise yüzlerce
kilometre
olabileceğini
hiç
düşündünüz mü? Sizce bu kar
kütlesi geçtiği yerlerde nasıl bir
etki yapar?
Kar örtüsünün eğim yönünde
hareket etmesiyle can ve mal
kayıplarına neden olan doğa
olayıdır.
Başta **Rüzgâr olmak üzere,
**Yüksek bir ses,

*Akarsu doğal drenaj sistemi değiştirilmemeli
*Doğal bitki örtüsü
ağaçlandırılmalı,

*Tarım arazilerinin yanlış kullanımı

havzaları

**Patlama

**Titreşim

gibi nedenlerle kar örtüsü eğim yönünde hareket eder.
Dünya Çığ Haritası

*Dere yatakları ıslah edilerek kontrol altına alınmalı,
Kentlerde yüzey sularının yer altına akmasını sağlayan alt
yapı sistemleri kurulmalı,
*Halk nasıl davranış göstereceği konusunda bilgilendirilmeli
*Sel ve taşkın afeti sırasında ve sonrasında arama, kurtarma
ve rehabilitasyon amaçlı çalışan sivil ve kamu kuruluşları tek
bir merkezden koordine edilmelidir.
1-Hava ve iklime Bağlı Nedenler

Ülkemizde Çığ
Ülkemizde, ortalama yüksekliğin 1000 metrenin üzerinde
olduğu dağlık arazilerde çığ tehlikesi fazladır.
Doğu Anadolu Bölgesi çığ riskinin en fazla olduğu
bölgemizdir.

**Doğu ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri

Fırtına

**İç Anadolu'nun doğusu

Hızı saatte 63 km veya daha fazla olan rüzgârlara fırtına adı
verilir. Rüzgarların en şiddetlisine Tayfun adı verilir ve dönen
fırtınalardandır. Tayfunlar daha çok tropikal bölgelerde
görülür.

**Orta Toroslar
kesimlerdir.

çığ

tehlikesinin

fazla

olduğu

diğer

Özellikle,Hakkari,Tunceli,Bingöl,Siirt,Bitlis Çığ afetine en
hassas olan alanlardır.
Çığlar ülkemizde en çok Ocak,Şubat,Mart aylarında görülür.
Türkiye’de 1957-1997 ARASINDA 479 ÇIĞ 932 ÖLÜM
Çığ Afetini Önlemek Veya Zararlarını Azaltmak İçin
Yapılması Gerekenler
**Çığ bölgelerine ağaçlandırma ve çığ önleyici yapılar
yapmak (Özel çatı tipleri, kar tünelleri, köprüleri, çitleri vb)
**Çığ risk haritaları hazırlamak

Ülkemiz, matematik konumu itibariyle büyük basınç
merkezleri arasında ve buna bağlı olarak oluşan cephe
sistemlerinin arasında yer alır.
Farklı
basınç
sistemleri
özellikle
kış
mevsiminde
şiddetli fırtınaların oluşmasına
neden
olur.Ülkemizde
genellikle lodos, karayel ve
poyraz
rüzgârları
fırtına
şeklinde eserler.
Kasırga

**Arama ve kurtarma ekipleri kurmak

Hızı saatte 120 km'yi bulan rüzgârlara kasırga adı verilir.
Kasırgalar tropikal kuşaktaki okyanuslar üzerinde daha fazla
oluşur. Çok büyük hızla esen bu rüzgârlar, etkili oldukları
yerlerde büyük can ve mal kayıplarına neden olurlar.

DOLU

2005 Yılı Bazı Atlantik Tropikal Rüzgarlarının Özellikleri.

**Çığ erken uyarı sistemleri kurmak

Ülkemizde atmosfer kökenli afetler içerisinde oransal olarak
%30 seller,%27 fırtınalar,%23 ise dolu afeti oluşturur.
Dolu daha çok tarımsal açıdan zararlara sebep olur. Türkiye
de dolu genellikle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında görülür.
İlkbaharda meydana gelen dolu çiçek ve tomurcuklara,
haziran ve temmuzda meydana gelen dolu ise tahıl tarımına
zarar verir. Çoğunlukla Karadeniz, Akdeniz ve İç
bölgelerimizde etkilidir.
SİS
Su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yoğunlaşması ile
oluşan ve görüş mesafesinin 1-2 metreye kadar düşebilen
meteorolojik olaya denir. Ülkemizde ilkbahar, sonbahar ve
kış aylarında görülür. Sis en çok ulaşım sektörünü etkiler.
DON OLAYI
Sıcaklığın 0 derecenin altına düşmesi ile oluşur. Tropikal
kuşakta oldukça az görülen don olayı kutuplara yakın
yerlerde ise sürekli yaşanır. Don olayından en çok etkilenen
bölgeler ise orta kuşaktadır. Don olayı en çok tarım ve
ulaşım sektörünü etkiler. Doğu Anadolu bölgesinde haziran,
İç Anadolu ve Trakya da Nisan, Ege ve Akdeniz de Mart
ayına kadar görülebilmektedir.
OLAĞANÜSTÜ HAVA OLAYLARI: FIRTINA, KASIRGA,
HORTUM
Rüzgar Nasıl Oluşur?
Basıncın yüksek olduğu alandan, daha düşük olduğu alana
doğru hareket eden yatay yönlü hava hareketlerine RÜZGÂR
denir.Rüzgâr belli bir hızdan sonra yıkıcı bir afete
dönüşebilir.

Kasırgalara Büyük Okyanus kıyılarında TYPHOON
(TAYFUN), Hint Okyanusu'nda CYCLONE (SAYKLON),
Meksika Körfezi kıyıları ile Antil adalarında HURRİCANE
(HARİKEN) olarak adlandırılır.
Ülkemizde bu tür rüzgarlar neden görülmez?
Matematik konumundan dolayı ülkemizde bu rüzgârlar
görülmez.
Hortum(Tornado)
Bu hava olayları genellikle, tropikal kuşakta ağır olan soğuk
hava kütlesinin altında sıkışan sıcak hava kütlesinin ani
olarak hızlı bir şekilde dönerek yükselmesiyle oluşur. Oluşan
bu güçlü hava hareketi geçtiği yerlerde büyük yıkımlara
neden olur. Ülkemizde de küçük ölçekte, ancak zaman
zaman tahrip edici boyutlarda hortumlar olmaktadır.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2004 Haziranında meydana
gelen hortumda dört vatandaşımız hayatını kaybetmiş,
yaklaşık yirmi beş kişi yaralanmıştır.
YILDIRIM DÜŞMESİ
Atmosferde meydana gelen enerji akışına şimşek, atmosfer
ile yer arasında ki akışa ise yıldırım adı verilir. Elektrik
akışının %80 şimşek, %20 ise yıldırım şeklinde

görülmektedir. Toprak negatif yüklüdür. Bulutlar ise (- ve +)
yüklü
olabilir.Yıldırımlar
genelde
yüksek
alanlara
düşerler.Orman yangınlarına sebep olur. Beşeri ve doğal
yapılara zarar verebilir.

*Tarihte bir çok medeniyet, erozyon sonucunda verimli tarım
arazilerini kaybederek zayıflamış ve sonrasında yıkılmıştır.

KURAKLIK

Orman yangınlarına beşeri faktörler başta olmak üzere
doğal faktörlerde etkilidir. Ülkemizde her yıl yıldırımlardan
dolayı 140 hektarlık orman alanı zarar görür. Dünyada ise
ormanlara düşen yıldırım sayısı ortalama 500 000
kadardır.Özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınları
Akdeniz Ege ve Marmara başta olmak üzere diğer
bölgelerimizde azda olsa görülmektedir.

Su kaynaklarının sınırlı ve yağış miktarının azlığına bağlı
olarak yaşanan afete kuraklık denir. Her ne kadar çöllerde
kuraklık koşulları yıl boyunca görülse de buralardaki kuraklık
afet olarak pek tanımlanamaz. Çünkü, çöller beşerî ve
ekonomik faaliyetlerin sınırlı olduğu yerlerdir. Kuraklık
nüfusun fazla, ekonominin tarım ve hayvancılığa dayalı
olduğu bölgelerde afete dönüşür. Kuraklık en uzun süreli ve
en etkili olan doğal afettir. İnsanlık tarihi boyunca önemli
kuraklıkların yaşandığı dönemlerde savaşların çıktığı, büyük
medeniyetlerin yok olduğu ve büyük göçlerin olduğu bir
gerçektir. Kuraklık yalnızca bir olay veya bir doğa olayı
olarak görülmemelidir. İnsan faaliyetlerinin su kaynaklarına
olan bağımlılığı nedeniyle toplum üzerinde çeşitli etkileri
vardır.
*Kuraklık sonucu su kaynakları kurur.
*Tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılamaz.
*Çevresel, ekonomik ve sosyal problemler ortaya çıkar.
*İnsanlar ve hayvanlar ölür. Özellikle Afrika'da birçok insan
kuraklık nedeniyle baş gösteren açlık ve kıtlıktan hayatlarını
kaybetmektedir.
Kuraklığın çevresel etkileri bu afetten etkilenmiş toplumlarda
ve sahalarda yeterli yağış aldıktan sonra da devam eder.
Günümüzde;
*Küresel ısınma
*Ormanların tahribi,

* Su kaynaklarının yanlış kullanımı,
* Erozyon

gibi nedenlerle kuraklık dünya genelinde küresel olarak
yaşanmaya başlamıştır.
Ülkemizde; Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde kuraklık yaşanmaktadır. Göllerimiz, su
kaynaklarının
bilinçsizce
kullanılması
sonucunda
kurumaktadır.

ORMAN YANGINLARI

Türkiye'nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri
TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
Belirli bir zaman aralığında sınırları belirli bir alanda bulunan
insan sayısına nüfus denir.ÖR: Türkiye’nin 2013 yılı nüfusu
75,627,384 kişidir.
Belli bir zamanda, ülke sınırları içinde kişilere yönelik yapılan
demografik, ekonomik, sosyal verilerin toplanması ve bu
verilerin değerlendirilmesi işlemine Nüfus Sayımı denir.
Dünyada Türkler nüfusla ilgili kayıtları ilk tutan milletlerden
biri olduğu bilinir. Özellikle Osmanlı dönemlerinde Tahrir
Defterlerindeki kayıtlar bunu doğrulamaktadır. Bu topraklarda
genel anlamı ile ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmıştır.
Cumhuriyet döneminde ise 1926 yılında kurulan Türkiye
İstatistik teşkilatı Merkezi İstatistik Müdüriyet-i Umumiyesi adı
altında toplanmış. Bu kurum ilk düzenli sayımını 28 Ekim
1927 (13,6 milyon) yılında yapmıştır.
Bu kuruluşun adı 2005 yılına kadar Devlet İstatistik Enstitüsü
iken, 2005 yılından sonra Türkiye İstatistik Enstitüsü(TÜİK)
olarak değiştirilmiştir.2007 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemine(ADNKS) geçildi.
Nüfus Sayımları Neden Yapılır?
Tarihte yapılan nüfus sayımları genelde askere alınacak
insan sayısını öğrenmek veya vergi verecek kişi sayısını
belirlemek için yapılırdı.
Modern çağlarda ise nüfus sayımlarını yapılış amaçları
artmış ve çeşitlenmiştir.

EROZYON
**Genel ülke nüfusu **Okuma yazma bilmeyenler ve bilenler
Doğada, toprak, su ve bitki örtüsü arasında doğal bir denge
vardır.Doğal dengenin bozulması sonucunda,
*toprağın incelmesi ve tamamen ortadan kalkması
erozyonu afet boyutuna taşır.
Toprak Erozyonu

**Çalışan ve çalışmayan nüfus sayısı
**Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı
**Nüfus yoğunluğu

**Öğrenim durumu
**Kır ve kent nüfusu

**Medeni durumu

Bitki örtüsünün olmaması veya tahrip edilmesi nedeniyle
toprağın aşınması taşınması ve birikmesi olayıdır.

**Nüfusun ekonomik yapısı

Erozyon

**Yaş grupları

*gözle görülmeyecek biçimde yavaş yavaş ortaya çıkan sinsi
bir afettir. Bu nedenle çoğu zaman doğal afet gibi
algılanmaz.

**Göçler

**Nüfusun mesleklere göre dağılımı

Bir ülkenin kalkınmasında alınan kararların amaçlanan
hedeflere ulaşması için mevcut kaynakların bilinmesi gerekir.
Bu kaynaklardan biri de insandır. Bir ülkedeki nüfusun
miktarı, niteliği, ekonomik faaliyetlere göre dağılımı, yaş
grubu ve cinsiyet yapısı gibi özelliklerin bilinmesi gerekir ki

gerçekçi bir kalkınma planı yapılabilsin. Modern nüfus
sayımlarının yapılmasının nedeni nüfusun niteliklerini tespit
etmektir. Çünkü ülke kaynaklarının doğru kullanılmasında ve
kalkınma önceliklerinin belirlenmesinde nüfusun niteliklerinin
bilinmesi önemlidir.
Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla,
Gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır.
Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin
gelişimi yavaşlar veya geriler. Nüfus artış hızı kalkınma
hızından düşük ise, ülkenin gelişimi artar.
Basından 2013
Ukrayna'nın nüfusu son 20 yılda 52 milyondan 45
milyona geriledi. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2050
yılında bu sayı 30 milyonun altına inecek. Bu gidişatı
değiştirmek isteyen Ukrayna yönetimi, nüfus artışı için
şaşırtıcı bir teşvik politikası uyguluyor. Birinci çocuk için
yapılan maddi yardım 4 bin dolar, ikinci çocuk için 7 bin
dolar, üçüncü ve daha fazla çocuk için 14 bin doları
buluyor.Devlet, 5 ya da daha fazla çocuğu olan ailelere ev
dahi hediye ediyor.Ve çocukların kahramanı anneler... 5
çocuk doğuran bir anne, 1500 dolar hediyenin yanı sıra "Milli
Kahraman" unvanı alıyor.3, 5 veya daha fazla çocuğu olan
aileler, su, elektrik, gaz, telefon gibi giderleri yüzde 50 daha
az ödüyor.Ülkede çocuk sahibi olmak böylesine teşvik
edilirken, zaman zaman 30 yaşına gelip çocuğu olmayan
ailelerden vergi alınması bile gündeme geliyor.

Türkiye’nin Projeksiyon Hesabına Göre ,2050 yılına kadar
nüfus piramidinin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi arı kovanı
şeklinde olacağı tahmin edilmektedir

Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
*Nüfusumuzun
en
önemli özeliği genç
ve
dinamik
yapı
göstermesidir.
*Toplam nüfus içinde
0 - 25 yaş grubu, nüfusun % 49’ unu oluşturur.
Ülkemizin nüfus piramidi,
Doğum oranları hızla azalan ve gelişmekte olan ülkelerin
nüfus
piramitlerine
benzemektedir.

Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı
Kadın ve erkek nüfus oranları yıllara göre değişiklik
göstermiştir. Bu durum üzerinde doğumlar, ölümler ve göçler
ve savaşlar etkili olmuştur.
Bir şehirde kadın ve erkek nüfus arasındaki farkı;
Sanayi,Şehrin göç alıp vermesi, Askerî birlik bulunup
bulunmaması gibi faktörler etkiler.
Ülkemizin Nüfusu

Büyükşehirlerimiz
**Adana
**Diyarbakır
**Mersin
**Kocaeli
**Samsun

Bazı illerde erkek-kadın nüfusları (2009-TÜİK)

**Ankara
**Antalya
**Erzurum
**Eskişehir
**İstanbul
**İzmir
**Konya

**Bursa
**Gaziantep
**Kayseri
**Sakarya

Türkiye’nin Kır ve Kent Nüfusu
İlk olarak 1980 yılından sonra ülkemizde yapılan nüfus
sayımında şehir nüfusu, kırsal
nüfusundan daha yüksek sayıya
ulaşmıştır.

2013 yılından itibaren büyükşehir statüsü kazanan
illerimiz (toplam 29 il)
**Aydın
**Balıkesir
**Hatay
**Denizli **Malatya
**Manisa
**Kahramanmaraş
**Mardin
**Muğla
**Tekirdağ
**Trabzon
**Şanlıurfa
**Van
Nüfus Yoğunluğu

Türkiye’nin yıllara göre kır ve kentlerde yaşayan kadın ve
erkek nüfusu (TÜİK 2004)

GÖÇ ALAN BÖLGELER
**Marmara
**Ege

Erkek nüfus fazladır.

GÖÇ VEREN BÖLGELER
**Karadeniz
**Güneydoğu Anadolu
**Doğu Anadolu

Kadın nüfus fazladır.

Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre
Dağılımı
Çalışma çağındaki nüfus dilimi içinde bulunan ve belirli bir işi
olan nüfusa “çalışan nüfus” veya “aktif nüfus” denir.
Çalışma çağındaki nüfus dilimi içerisine girdiği hâlde işi
olmayan nüfusa da “iş gücüne dahil olmayan” nüfus veya
“işsiz nüfus” adı verilmektedir.
Çalışan erkek oranı %64 iken,çalışan kadın oranımız
%36dır.Gelişmiş ülkelerde tarım alanında çalışan nüfus
oranı azdır. Türkiye’de çalışan nüfusun en fazla olduğu
ekonomik faaliyet kolu hizmettir. Çalışan nüfusun %53
Hizmet ,%27 Tarım ,%20 Sanayi’de çalışmaktadır(2008)
Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım alanında çalışanların oranı
daha fazla iken sanayi ve hizmet sektöründeki gelişmelere
paralel olarak azalmaktadır.

Dünya’da İşsizlik Oranı

İşsizlik oranı

Türkiye Nüfusunun Eğitim Durumu
1927 yılında 6 yaş ve üstü nüfus dikkate alındığında genel
nüfusumuzun sadece %11'i okuryazarken 2000'de bu oran
% 88'e çıkmıştır. 2012 de ise okuma-yazma bilmeyen toplam
nüfus 2.788.757 dir. Bunun 475.068 erkekler, 2.313.689 ise
bayanlar oluşturur.

Abdülmecit döneminde 1844 yılında nüfus belgesi verilecek
nüfusu tespit etmek amacıyla yapılan nüfus sayımında
Anadolu’nun nüfusu 10-10,5 milyon olarak sayılmıştır.
Türkiye’de Nüfus Sayımları 1935'teki nüfus sayımından
sonra 1990'a kadar sayımların sonu “0” ve “5” ile biten
yıllarda, 1990'dan sonra ise 10 yılda bir yapılmasına karar
verilmiştir.
Adrese Dayalı
başlamıştır

Nüfus

Kayıt

Sistemi

2007

yılında

TÜRKİYE’DE NÜFUSUN ARTIŞI VE NEDENLERİ
Türkiye’de Nüfusun Artışının Başlıca Nedenleri
**Doğurganlık oranının yüksek olması
**Bebek ölüm oranlarının azalması

Eğitim durumu

**Beslenme ve sağlık koşullarının iyileşmesi
**Ortalama yaşam süresinin artması
NÜFUS ARTIŞININ SONUÇLARI
1-Ekonomik sorunlar
**Kişi başına düşen milli gelir azalır
**Kalkınma hızı yavaşlar
**İşsizlik oranı yükselir
**Bağımlı nüfus oranı artar
2-Sosyal sorunlar
**Köyden kente göç artar
**Kültür çatışması yaşanır
Türkiye nüfusunun cinsiyetlere göre okuryazarlık
oranları (TÜİK, 2000)
Okuryazar olmayan nüfusun % 71'ini kadınlar
oluşturmaktadır

**Sosyal siyasal sorunlar yaşanır
**Eğitim, sağlık hizmetleri aksar
3-Kentsel sorunlar
**Trafik sorunu artar
**Çarpık kentleşme artar
**Konut açığı artar
**Sanayi tesisleri kent içinde kalır
4-Çevresel sorunlar
**Çevre sorunları artar

TÜRKİYE’DE NÜFUSUN
TARİHSEL GELİŞİMİ
Osmanlı Devleti’nde İlk Nüfus Sayımı 1831 yılında II.
Mahmut döneminde gerçekleştirilmiştir. (Anadolu'nun nüfusu
7-7,5 milyon)

**Doğal kaynaklar hızla tükenir
Nüfus artışının olumlu sonuçları
1-Yeni endüstri dalları doğar.
2-Vergi gelirleri artar.
3-İhracatta rekabet kolaylaşır.

4-İşçi ücretleri ucuzlar.
5-Mal ve hizmetlere talep artar.
6-Üretim artar.

Nüfus artışının olumsuz sonuçları
**Belediye hizmetleri zorlaşır.

**Çevre kirlenmesi artar.

**Demoğrafik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.
**İç ve dış göçler artar.

**İhracat azalır.

**İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır.
**Doğal kaynak tüketimi artar.

**Kalkınma hızı düşer.

**Tasarruflar azalır.

**İşsizlik artar.

1927-1935 yıllarında nüfus artışının %28,9'luk kısmını başka
ülkelerde yaşayan Türklerin siyasal baskılar nedeniyle
yurdumuza göç etmesi oluşturur. 30 Haziran 1939'da
Hatay'ın ana vatana katılması 1935-1940 yıllarında %12,5'lik
bir artışa neden olmuştur.
En Düşük Artış Hızı 1940-1945 döneminde olmuştur. (II.
Dünya Savaşı)

**Kişi başına düşen milli gelir azalır.
Türkiye’de Nüfusun Artışı Üzerinde
Etkili Olan Olaylar
1-Politik, siyasi ve sosyal baskılar nedeniyle Türkiye'ye
gelenler(Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Afganistan)
2-Lozan Antlaşması ile Türkiye'den gidenler
3-Yurt dışına yapılan işçi göçleri (1961- 1974’te Avrupa'ya
,1975-1989’da Bazı Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine)
1927 – 2009 yılları arasında nüfusumuz 5 kattan fazla
artmıştır.

En Yüksek Artış Hızı 1955-1960 döneminde olmuştur.
Çünkü
--Sanayileşme artmış,
--Ulaşım gelişmiş,

--Sağlık gelişmiş
--Bebek ölümleri azalmış

1945-1950 yıllarında
--Seferberlik hâlinin kalkması,
--Ekonomik şartların düzelmeye başlaması,
--Evlenmelerin artması,
--Doğum oranlarının yükselmesi,
Bu ve bundan sonraki dönemdeki artışları da etkilemiştir.
1960-1965 yıllarında
200 bin kadar işçinin yurt dışına çalışmak için gitmesi nüfus
artışında bir yavaşlamaya neden olmuştur.
1975-1980 Döneminde
Nüfus artış hızındaki düşme sosyal ekonomik ve siyasi
koşullarla ilgilidir
Özellikle 1950'lerden itibaren ölüm oranlarında, 1960'lardan
itibaren ise doğum oranlarında bir düşmenin söz konusu
olduğu görülmektedir. Buradan anlaşıldığına göre doğum
oranları azalırken ölüm oranları da azalmakta, yani insan
ömrü uzamaktadır.

Cumhuriyetin Kurulduğu Yıllarda
Yurdumuzun uzun yıllar süren savaşlarda erkek nüfusunun
önemli bir kısmını kaybetmiş olması, toplam doğurganlık
oranını oldukça düşürmüştür.Bu nedenle 1965'e kadar
nüfus artışını teşvik edici politikalar izlenmiştir.
1965'ten itibaren doğurganlığı teşvik edici politikaların
yerine nüfus planlamasına önem verilmesi ise nüfus
artışının yavaşlamasında etkili olmuştur.
NÜFUS YOĞUNLUĞU
1. Aritmetik Nüfus Yoğunluğu:Bir ülke veya bir
bölgedeki toplam nüfusun, o ülkenin yada bölgenin iz
düşüm alanına bölünmesiyle elde edilir.

Aritmetik Nüfus =Toplam Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü

En az olduğu yerler;
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Türkiye'nin aritmetik nüfus yoğunluğu yaklaşık 98 kişi/km
2
(2011) (izdüşüm alanı,774,578). 1927 yılında ise kişi/km 18
idi.
2011 Türkiye Nüfus Yoğunluğu

Yer şekilleri sade, tarım alanları geniş ve kırsal nüfus oranı
az olduğu için, Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri'dir.
3. Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu:
Bir yerdeki toplam nüfusun, tarım alanlarına bölünmesiyle
bulunan sayıdır.
Fizyolojik Nüfus yoğ= Toplam Nüfus
Tarım Alanları
Bir yerde bulunan insanların tamamı tarımla uğraşmadığı
için, tam ölçücü değildir. Kırsal kesimde (köyde) daha geçerli
iken, kentlerde geçersizdir.
İç Anadolu Bölgesi gibi tarım alanları çok geniş olan
yerlerde daha azdır.
Bir ülkede veya bölgede aritmetik nüfus yoğunluğuyla,
fizyolojik nüfus yoğunluğu arasındaki farkın fazla olması
o ülkede engebenin fazla, tarım alanlarının az olduğunu
kanıtlar.
TÜRKİYE’DE
NÜFUSUN
VE
DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YERLEŞMENİN

A)DOĞAL(FİZİKİ) FAKTÖRLER
1-Yer Şekilleri
a)Dağların Uzanışı
--Dağlarımızın genelde doğu batı uzanışlı
olması;
--Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımı güçleştirir
--Deniz etkisinin iç kesimlere girmesini engeller
b)Eğim
Eğim ve engebe arttıkça;
--Ulaşım, Tarım gibi Faaliyetler zorlaşır.
c)Bakı
--Dağların güney yamaçları daha çok güneşlenir.
--Dağların denize dönük yamaçları daha ılımandır
2. Tarımsal Nüfus Yoğunluğu
Tarımla uğraşan nüfusun (kırsal nüfusun),tarım alanlarına
bölünmesiyle bulunur.
Tarımsal Nüfus Yoğ=Tarımla Uğraşan Nüfus
Tarım Alanı
Tarımsal Nüfus Yoğunluğunun; En fazla olduğu yerler;
Yer şekillerinin engebeli olması ve kırsal nüfus oranının
yüksek olmasından dolayı, Doğu Karadeniz Bölümü ile
Doğu Anadolu Bölgesidir.

d)Yükseklik

2. İklim

4. Ulaşım
Ulaşımın kolay sağlandığı alanlar, ekonomik faaliyetlerin
canlı olduğu yerlerdir. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana,
Eskişehir, Gaziantep gibi illerin fazla nüfuslanmasında
ulaşımın etkisi fazladır.
5. Ticaret

3. Su Kaynakları
İçme, kullanma, tarımsal sulama, enerji üretiminde su hayati
öneme sahiptir.

Ekonomik faaliyetlerin çeşitlilik gösterdiği merkezlerde
ticaretin canlı olması nüfuslanmayı olumlu etkiler.. İstanbul,
İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana, Gaziantep gibi
6. Turizm

Anadolu'da ilk yerleşmeler su kaynaklarının yakınında
kurulmuştur.

Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz kıyılarında önemli turizm
merkezlerine bağlı olarak nüfuslanma artmıştır
7. Sanayi
Sanayileşme sağladığı iş olanakları nedeniyle nüfuslanma
üzerinde etkisi en fazla olan ekonomik faaliyettir.
Kocaeli, İzmir, Bursa, Adana, Kırıkkale, Seydişehir,
Batman, Ereğli, Karabük, İskenderun
8. Tarım

4. Arazinin Jeolojik Yapısı

Tarımın yoğun
nüfuslanmıştır

olarak

yapıldığı

verimli

ovalar

sık

Adana, Aydın (Söke), İzmir (Tire), Amasya, Iğdır, Rize
gibi
9. Hayvancılık
Erzurum Kars Platolarında büyükbaş hayvancılık, İç
bölgelerimizde küçükbaş hayvancılık,Büyük şehir
çevrelerinde kümes hayvancılığı yaygın.Bu faaliyetlerle
uğraşanlar bu alanları tercih ederler

5. Toprak Çeşitleri

10. Madencilik
B. BEŞERİ FAKTÖRLER
**Bilim ve teknolojideki gelişmeler
**Ulaşım, Ticaret

**İç ve dış göçler
**Sanayi, Tarım

**Turizm

**Hayvancılık, Madencilik

**Ormancılık, Balıkçılık

1. Bilim ve teknolojideki gelişmeler
Yeni istihdam olanakları oluşturarak nüfuslanmayı olumlu
etkiler
2. İç Göçler
Ülkemizde bölgesel gelişmişlik farkı iç göçlere neden
olmuştur
3. Dış göçler
Siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle Afganistan, Bosna-Hersek,
Kosova, Arnavutluk ve suriye gibi ülkelerden ülkemize göçler
olmuştur.

Maden çıkarma ve işleme tesislerinin kurulduğu yerlerde iş
olanaklarına bağlı olarak nüfus fazladır.Batman, Zonguldak,
Murgul, Ergani, Küre, Maden gibi.
11. Ormancılık
Orman yönünden zengin alanlarda ormana dayalı sanayi
tesisleri nüfus artışı sağlar.Ormanlar doğal güzellikleri ile
alternatif turizm alanı oluşturur.

12. Balıkçılık
Kıyılarımız da önemli bir gelir kaynağıdır
13. İdari yapı
Ankara’nın nüfuslanmasındaki en önemli etkendir. İl
merkezlerindeki nüfuslanmada kamu kurum ve kuruluşlarının
da etkisi vardır
14. Askeri nedenler
Sarıkamış, Erzurum, Erzincan, Konya ve Malatya gibi
şehirlerin gelişip büyümesinde askeri birliklerin payı fazladır
15. Tarihi nedenler
Anadolu’da geçmiş uygarlıklar dönemindeki
yerleşmeler, günümüzde de yoğun nüfusludurlar

önemli

Sivas, Kayseri, Diyarbakır, Şanlıurfa, Edirne, İstanbul,
Bursa, Konya gibi

ÜLKEMİZDE GÖÇLER
Yapıldığı Yere Göre Göçler

Yapıldığı Süreye Göre Göçler

İÇ GÖÇLERİN SEBEPLERİ

İç Göçlerin Olumsuz Sonuçları

İtici Faktörler (Kırsal Alandaki)

**Nüfusun ve yatırımlar dengesiz dağılır

**Hızlı nüfus artışı

**Düzensiz kentleşme artar

**Kan davaları

**Çevre sorunları artar

**Tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanması

**Sanayi kuruluşları yerleşim yeri içinde kalır

**Tarımda makineleşme

**Şehirlerde işsiz nüfus ve pahalılık artar

**İşsizlik ve geçim sıkıntısı

**Eğitim ve sağlık imkanlarının yetersizliği

**Şehirlerde konut sıkıntısı ve gecekondulaşma artar

**Erozyon sonucu toprak verimsizleşmesi

**Eğitim, sağlık ve diğer sosyal hizmetler aksar

**Doğal afetler

**Kırsal alanda üretim ve yatırımlar azalır

**Arazi kamulaştırma(baraj vb yapımı)

Çekici Faktörler (Şehirlerdeki)

**Kentsel uyum sorunları yaşanır

**Geçim sıkıntısı artar

•

Şehirlerde iş olanaklarının fazlalığı

**Kırsal alanda terk edilmiş konutlar ortaya çıkar

•

Eğitim, sağlık, sosyal hizmetlerden yararlanma
isteği

İç Göçlerin Olumlu Sonuçları

•

İş sahasını büyütme

•

Hayat standardını yükseltme

1-Daha iyi eğitim olanaklarına kavuşulur
2-Hayat standardı yükselir

5-Sosyal aktiviteler artar

3-Tarım dışı sektörlerde çalışma olanağı doğar

En Fazla Göç Alan Bölgelerimiz
4-İş olanakları genişleyen ailelerin gelirleri artar
•

Marmara, Ege, Akdeniz

Göçü Önlemek İçin Alınabilecek Önlemler

En Fazla Göç Alan İllerimiz
1-Sulanabilir tarım alanlarını genişletmek
**İstanbul
**Bursa
**Kocaeli.

**Ankara
**İzmir
**Adana
**Antalya
**Malatya

**Mersin
**Manisa

3-Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli

En Fazla Göç Gönderen İllerimiz
**Adıyaman
**Bitlis
**Mardin

2-Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalı

**Ağrı

**Batman

**Diyarbakır

**Elâzığ

**Artvin

**Bayburt

İllere göre net göç hızı

4-Tarıma dayalı sanayi kolları, kırsal alanlara kaydırılmalı
**Muş

**Bingöl

**Hakkâri
**Ardahan

5-Kırsal alanlarda eğitim, sağlık, yol, su, elektrik gibi
hizmetler yaygınlaştırılmalı
DIŞ GÖÇLER
Dış Göçlerin Sebepleri
1-İş bulmak

4-Eğitim

2-Etnik baskılar

5-Antlaşmalar

6-Savaşlar
7-Doğal afetler

3-Salgın hastalıklar
BAŞKA ÜLKELERDEN
TÜRKİYE’YE OLAN GÖÇLER
1923-1961 bu göçlerin en yoğun olduğu dönemdir.Bu
dönemde
çoğu
Batı
Trakya,
Yugoslavya
ve
Bulgaristan'dan gelen Türkler olmak üzere 1,2 milyon kişi
ülkemize gelmiştir.
**Lozan Antlaşmasına göre Yunanistan'daki 400 000 Türk
Türkiye'ye göç etmiştir.
**1979’da Afganistan’dan 5000 Afganlı ülkemize sığındı
**1979’da İran'daki rejim değişikliği sonucu 1 Milyon İranlı
ülkemize sığındı

**1989’da Bulgaristan’dan 200 bin Türk ülkemize gelmiştir
**1990 Körfez savaşı sırasında 500 bin kişi ülkemize
sığınmıştır
**1997’de 25 bin Boşnak ülkemize sığındı
TÜRKİYE’DEN
BAŞKA ÜLKELERE OLAN GÖÇLER
**Lozan Antlaşmasına göre Anadolu'daki yaklaşık 150 000
Rum Yunanistan'a göç etmiştir.
**Ülkemizden başka ülkelere olan dış göçün başlıca nedeni
işsizliktir.Türkiye'de dış göç hareketi 1960’tan sonra iş
gücüne ihtiyaç duyan Batı Avrupa’nın sanayileşmiş ülkelerine
gidişle başlamıştır.

Kent kültürü artmış ve yerleşmeler Anadolu’ya yayılmıştır. Bu
dönemde Anadolu da Beycesultan, Alacahöyük, Alişar ve
Truva yerleşmeleri ortaya çıkmıştır.
İlk çağda Anadolu’da coğrafi şartların uygun olması ile
ticaret gelişmiştir. M.Ö 2000 yıllarında ticaret ile uğraşan
ASURLULAR Anadolu’da yayılmıştır. HİTİTLER; Madencilik
ve ticaretle uğraşmışlarıdır(M.Ö 1800-1190) Anadolu’da ilk
sulu tarım bu dönemde yapılmıştır. Kırsal yerleşimin çeşitli
biçimleri ortaya çıkmıştır.
Önemli HİTİT kentleri:
*HATTUŞAŞ, **ALACAHÖYÜK,**ŞAPİNUVA,
GEÇ HİTİT KENTLERİ:
**Kargamış(Kilis), **Aslantepe(Malatya) **Karatepe (Kadirli)

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile yeni kurulan Türk
Cumhuriyetlerine de 1991’den itibaren Türkiye'den göçler
olmuştur.
Beyin Göçü
İyi eğitim görmüş, nitelikli ve alanında yetişmiş bireylerin
başka ülkeye göç edip yerleşmesidir.Ülkemiz beyin göçü
gönderen ülkeler arasında 24. sıradadır
Beyin Göçünün Başlıca Nedenleri
**Alanında iş bulamama,

**Düşük ücret

**Verimli çalışma koşullarından yoksunluk
TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER
Barınmak yada belirli bir faaliyeti sürdürmek için bir saha
üzerine inşa edilmiş bir veya birden fazla meskenden
oluşmuş kümeye yerleşme(İskan) denir. Türkiye en eski
yerleşmelerin bulunduğu bir sahadadır. Ülkemizde en eski
yerleşme yerlerinden biri Yarımburgaz mağarasıdır.

M.Ö 9 -6 .yy a kadar Doğu Anadolu’da dönemin en gelişmiş
uygarlığı olan Urartular kuruldu. Sulu tarım yapmışlar.
Kendilerine özgü sulama sistemleri ve içme suyu şebekesi
günümüze kadar gelmiştir.
FRİGYA ve LİDYA Batı Anadoluda kurulan devletlerdir.
1-FRİGYA’lılar kerestecilik ve marangozluk yaptılar. Maden
yataklarını işletmişler ve tiftik keçisi yetiştirip dokumacılığı
geliştirmişlerdir.
2-LİDYALILAR friglerden sonra kurulmuşlardır. Başkenti
Sart( Salihli)Kral yolu devrin önemli ticaret yoludur.İlk altın ve
gümüş parayı basan devlettir.
Batı Anadolu M.Ö 1200 yıllarından sonra denizden gelen
göçlerle karşılaşmıştır. Batı anadoluda İYONLAR, güney batı
kıyılarında DORLAR, yerleşmişlerdir.Bağımsız kent devletleri
kurulması ile kolonizasyon dönemi başlamıştır.
İzmir, Efes, Selçuk ,Milet ,Perge İYON kentleridir.Bodrum,
Knidos DOR kentleridir.

Anadoluda ilk köy tipi yerleşmeler günümüzden 10.000 yıl
öncesinde
İç
Anadoluda
Konya
Ovası
çevresinde(Çatalhöyük(Konya
Çumra)
ve
Göller
Yöresinde kurulmuştur.

İyonlar yeni pazarlar bulmak yeni topraklar kazanmak için
karadenize açılmış,Sinop ,Samsun Giresun ve Trabzon’da
koloniler kurmuşlardır.M.Ö.6- 4 yy larda PERSLER egemen
olmuşlardır.

--Hacılar(burdur) Suberde (Suğla gölü) Ilıpınar(İznik gölü)

M.Ö 334 yıllarında Makedonyalı İskender anadoluda ele
geçirdiği toprakları eyalet sistemi ile yönetmiştir. Sonra
Romalılara Bergama krallığı miras kalmıştır. Romalılar ele
geçirdikleri yerleri eyalet haline getirmişlerdir.

Anadolu da ilk yerleşmeler avcılık ve toplayıcılıkla geçinen
insanların mağaraları barınak olarak kullanmalarıyla başlar.
Höyük ve Örenler bunları takip eder.
1-HÖYÜKLER: İlk çağda bir kısım insan höyük adı verilen
yerleşim alanlarında toplanmışlardır. Daha çok İç Anadolu
ve Güneydoğu Anadolu da görülür.

Anadolu’nun Tarih Öncesi Devirlerden Beri Çeşitli Kültür
Ve Medeniyetlerin Kurulmasının Nedenleri
1-Anadolu’nun coğrafi konumu,

Cilalı taş çağında(NEOLİTİK) Çumra yakınlarında
Çatalhöyük, Burdur yakınlarında Hacılar, Kuruçay Bakır
çağında(KALKOLİTİK) Mersin yakınlarında Yumuktepe,
İznik yakınlarında Ilıpınar, Karaman yakınlarında Can
Hasan yerleşmeleridir.

2-İklimin elverişli olması,

2-ÖRENLER :İlk çağda düzlük alanlara kurulan yerleşmelere
ören denir.En fazla Ege ve İç Anadolu’da görülür.

5-Ulaşımın elverişli olması

3-Su kaynaklarının yeterli olması,
4-Verimli tarım alanlarının olması,

6-Jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri
Anadolu’ya göç tunç çağında (mö.3000-1200) başlamıştır.
Sonra buna bağlı olarak yerleşmelerin nüfusları artmıştır.

Kır ve Kent Yerleşmelerini birbirinden ayıran özellikler
**Nüfus sayısı
**İş bölümü

**İdari yapı

**Geçim kaynakları

**Planlama durumu

Türkiye’de Yerleşmeler

1-Toplu Köy Yerleşmeleri
Evler birbirine çok yakın olarak bulunur.
Genelde arazinin düz olduğu ve
kaynaklarının sınırlı olduğu yerlerde görülür

su

İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Marmara,
Ege Bölgeleri
Ülkemizde toplu köy yerleşmeleri
**Vadi tabanları

**Dağ yamaç ve etekleri

**Düz araziler
Vadi içi köylerinin kurulmasının sebepleri
**Yolların akarsu vadilerini takip etmesi
**Sulama sorununun olmaması
**Tarım alanının varlığı
Dağ eteği köylerindeyse

a. KIR YERLEŞMELERİ
Kır yerleşmeleri, ekonomik fonksiyonu tarım, hayvancılık gibi
birincil ekonomik faaliyetlere dayalı nüfusu 10000 den az
olan yerleşmelerdir. Ekonomik fonksiyonu ekim-dikim ve
hayvancılık olan yerleşmelerdir.
1-KÖY: 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı Köy Kanununa
göre; cami, okul, yaylak gibi malları bulunan ve toplu ve
dağınık oturan insanların bağ, bahçe ve tarlaları ile birlikte
oluşturdukları ve nüfusu 2000’den az olan en küçük idari
yerleşmelerdir. Cami, okul, yaylak, baltalık, orman gibi
malları bulunan; toplu veya dağınık oturan insanların bağ,
bahçe ve tarlaları ile birlikte oluşturdukları yerleşmelerdir.

Tarım alanlarından daha fazla yararlanılırken hayvancılık için
de dağlık alanlar kullanılmaktadır.
2. Dağınık Köy Yerleşmeleri
Evler arasında çok fazla uzaklık vardır. Arazinin çok engebeli
olduğu, su kaynaklarının bol ve dağınık olduğu yerlerde
yaygındır. Doğu Karadeniz Bölümü

2-KÖY ALTI YERLEŞMELERİ: İdari açıdan köye bağlı, toplu
ve dağınık yerleşmelerdir. Kırsal Yerleşmeler sadece
köylerden oluşmaz. Köy altı yerleşmeleri de vardır.
Ülkemizde bulunan başlıca köy altı yerleşmeleri:
**Mahalle
**Kom

**Mezra
**Ağıl

**Divan,
** Yayla

**Çiftlik,
**Oba

Yerleşme dokusunu etkileyen faktörler
**Yer şekilleri
**Tarım olanları tarım şekli
**Ekonomik faaliyet türü

**Su temini
**Mülkiyet durumu

Köy Altı yerleşmelerinin doğuş nedenleri

2. Ağıl

1-Ekonomik sıkıntılar
2-Bahçe tarımına yönelik yerleşmeler

Köylerin yakınında küçükbaş hayvanların gecelemesi için
yapılmış, etrafı çit ya da taşla çevrilmiş yerleşmelerdir.
Hayvancılık yapılan bütün yerlerde rastlanır.

3-Aile içi geçimsizlik ve sorunlar

3. Yayla

4-Bağımsız ev sahibi olma arzusu

•

En yaygın olan yerleşmelerdir.

5-Tarım alanlarının yetersiz dağınık ve parçalı olması

•

Yaylalar yaz döneminde halkın
otlatmak için çıktıkları alanlardır.

•

Kuzey Anadolu dağ sıralarında denize bakan
yamaçlardaki yaylalar turizme açılmıştır.

•

Yayla turizminin gelişmesiyle birlikte buralarda lüks
konutlar ve oteller çoğalmıştır.

•

Benzer değişim Toroslar ve Ege Dağları üzerindeki
yaylalarda da görülür.

•

Güney Anadolu sıradağlarında klasik anlamda
yaylacılık yüksek kesimlerde yapılır.

•

Göçebe Yörüklerin sürdürdüğü bu tip yaylacılık,
hayvancılığa dayalı bir faaliyet olarak devam eder.

•

Aynı faaliyete ülkemizin doğu
kesimlerinde de rastlanır.

•

Toros Dağlarındaki yayla yerleşmeleri sıcaklardan
korunmak amacıyla sayfiye olarak kullanılmaktadır.

6-Devlet arazisi kazanma beklentisi
Kır Yerleşmeleri

DEVAMLI(KALICI) KÖY ALTI YERLEŞMELERİ
1-Mahalle
Bir köyden ayrılmış, fakat idari fonksiyonu olmadığı için ayrı
bir köy sayılamayan yerleşme üniteleridir. Gelişerek
büyüyebilirler. Batı Karadeniz, Batı Anadolu, Akdeniz ve
Marmara’da yaygındır.
2. Mezra
Ekonomisi çoğunlukla tarıma dayanan yerleşmedir.Yüksek
yerlerde hayvancılık faaliyetleri yoğunluk kazanır.
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ile
Doğu Karadeniz’de yaygındır.
3. Divan
Birkaç mahallenin tek muhtarlık olarak birleştiği kır
yerleşmeleridir.
Özellikle
Batı
Karadeniz’de
yaygındır.Ekonomisi genelde tarıma dayanır
4. Çiftlik
Bir veya birkaç ev, ambar ve tarım arazisinden oluşan
yerleşmelerdir. Bunların bazılarında hayvancılık, bazılarında
tarım, bazılarında ise her iki faaliyet birlikte yapılır. Trakya,
Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da yaygındır.
GEÇİCİ KÖY ALTI YERLEŞMELERİ
1-Kom
Hayvancılık için otlak alanlarına bağlı olarak çoğunlukla
yazın kullanılan, köye bağlı yerleşmelerdir. Doğu Anadolu
başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu’da da rastlanır.

hayvanlarını

ve

güneydoğu

4. Oba
•

Göçebe
çobanların
yerleşmelerdir.

çadırlarından

oluşan

•

Batı ve Güneydoğu Toroslar ile Doğu Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu’da yaygındır.

5. Dam
•

Küçük çaplı tarım faaliyetleri ile hayvancılık
faaliyetlerinin yapıldığı geçici yerleşmelerdir.

•

Ege ve Göller yöresi, Bozcaada, Gökçeada’da
rastlanır.

Diğer Geçici Yerleşmeler
Bağ evleri, Dalyanlar, Yazlıklar, Taş ocakları,Kireç ocakları,
Kum ocakları, Benzin istasyonları, Değirmenler
Şehirlerin Sınıflandırılması
KÖY ŞEHİR AYRIMI
Ülkemizde bir yerleşme biriminin köy ya da şehir
sayılmasında göz önünde tutulan çeşitli görüşler vardır.
Nüfus sayısını esas alan görüşe göre nüfusu 10.000'den
fazla olan yerler şehir grubuna girmektedir. Bir başka
görüşe göre ise aktif nüfusun yarıdan fazlası tarım dışı
sektörde çalışıyorsa bu yerleşim merkezi şehir olarak kabul
edilir.

Nüfuslarının Fazlalığı, Aktif Nüfus daha çok tarım
dılşında,Nüfusu 10 binden fazla,Kapladıkları alan geniş
ise şehir.
Geçim faaliyetlerinin çeşitlenmesi sonucunda şehirlerde
değişik iş kolları meydana gelmiştir. Çok sayıda iş yeri,
konut, fabrika, kültür ve sanat merkezi kurulmuş, buna bağlı
olarak şehirlerde yaşayan insanların hayat tarzı, kırsal
kesimde yaşayan insanların hayat tarzından farklılaşmıştır.
Bunda fizikî şartlardan çok beşerî faktörler etkilidir.
EKONOMİK FAALİYETLERİN FARKLILAŞMASI

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞEHİRLER
Cumhuriyetin kurulmasından sonra ülkemizdeki ekonomik ve
sosyal gelişmelere bağlı olarak eski şehirlerimizde önemli
değişmeler ve gelişmeler meydana gelmiştir. 1927'de yapılan
ilk nüfus sayımında, şehirlerde oturan nüfusumuzun toplam
nüfusumuza oranı % 24 iken bu oran 2000'de % 65'e
yükselmiştir. Yine 1927'de şehir sayısı 63 iken 2000'de
nüfusu 10.000'in üzerinde olan şehir sayısı 500'e
yaklaşmıştır.

Yeryüzünde şehirlerin ortaya çıkışı oldukça eskiye dayanır.
M.Ö. 8000-7000 yıllarında kurulan ilk yerleşmeler tarıma
dayalı bir ekonomiye sahipti, ilk yerleşmeler sıcak ve ılıman
iklime sahip bölgelerin su kaynaklarına ve verimli topraklara
sahip alanlarında kurulmuştur,

Ülkemizde makineli tarımın ve sanayinin hızla gelişmeye
başladığı 1950 yılından itibaren köyden kente göçler hız
kazanmış, günümüzde ise iyice artmıştır. Şehirlerde yaşayan
nüfusumuzun, ülke içindeki dağılımı dengesizdir. 2000 nüfus
sayımına göre şehirli nüfusumuzun yaklaşık % 40'ı üç
ilimizde (İstanbul, Ankara, İzmir) toplanmıştır. Son 25-30 yıl
içinde kent nüfusu artışının büyük bir bölümünün İstanbul,
Ankara,
İzmir,
Adana
ve
Bursa'da
gerçekleştiği
görülmektedir.

İLK ŞEHİRLER

Şehir

Yeryüzünde ilk şehirler; Mezopotamya'da, indus ve Mekong
delta ovalarında, Aşağı Nil vadisinde kurulmuştur. Akarsu
boylarında yer alan bu yerleşim alanlarında, sulama
teknikleri geliştirilmiştir.

Nüfusu 10 Binden fazla olan, başlıca geçim kaynakları
sanayi ticaret gibi tarım dışı sektörler olan büyük toplu
yerleşmelerdir

ŞEHİRLERİN ORTAYA ÇIKMASI

Yeryüzünde ilk şehir yerleşmelerinin görüldüğü alanlardan
biri de Anadolu'dur. Anadolu'da ilk kentlerin ortaya çıkmaya
başladığı tarih M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanır. Boğazköy,
Alacahöyük, Efes, Milet, Aspendos, Truva ve Bergama ilk
Çağda Anadolu'da kurulan en önemli şehirlerdendir. Bu
dönemde şehirlerin yerleşme merkezinde saraylar ve
tapınaklar inşa edilmiştir. Bunların çevresinde konut ve iş yeri
olarak kullanılan yapılar ile tahıl depoları ve ambarlar yer
almıştır.

Yerleşmeyi şehir yapan özellikler
**Nüfusun fazlalığı

**İşbölümünün belirgin olması

**Tarım dışı sektörlerin gelişmiş olması
**Tüketici sayısının fazla olması
Nüfus Büyüklüklerine Göre Şehirler

Türkler, 11, yüzyılda Anadolu'ya gelerek şehirlerde ticaret
yapmaya başlamışlardır. Anadolu'daki günümüz şehirlerinin
çoğunun temeli Anadolu Selçukluları döneminde atılmıştır.
Bu şehirlerin çoğu özellikle ana yollar ve kavşaklar üzerinde
yoğunlaşmıştır. Bu dönemde Anadolu'da pek çok köprü,
kümbet, medrese, han ve kervansaray yapılmış, şehirlerin
imarına ayrı bir önem verilmiştir.
Şehirlerdeki atölyeler ve buralarda üretilen küçük el sanatları
çoğunlukla Selçuklular zamanında kurulup gelişme
göstermiştir, iç Anadolu'da Konya, Kayseri, Sivas,
Ankara, Aksaray; Doğu Anadolu'da Malatya, Erzurum ve
Harput birer ticaret merkezi olmuştur. Karadeniz
Bölgesinde Sinop; Akdeniz Bölgesi'nde Antalya ve
Alanya işlek kıyı şehirlerindendir.
Osmanlı Devleti döneminde şehirler büyüyerek gelişmiştir.
Başta İstanbul olmak üzere Edirne, Bursa, Manisa, Konya,
Kayseri ve Erzurum o dönemin önemli kültür ve ticaret
merkezleri hâline gelmiştir. Osmanlı şehirlerinin merkezinde
bulunan meydanın çevresinde konaklar, camiler, esnaf
çarşıları yer alırdı. Şehrin kenar kesiminde ise çeşitli pazarlar
kurulurdu. Yurdumuzdaki bazı şehirler bir akarsu vadisi
boyunca gelişmiş ve önemli yolların geçtiği konuma
ulaşmıştır. Amasya, Gümüşhane, Bayburt ve Bilecik bu
özellikteki şehirlerin en önemlileridir.

FONKSİYONLARINA GÖRE ŞEHİRLER
1-İdari Şehirler
Gelişmesinde yönetim merkezi olması ön plandadır.(Ankara)
2. Kültürel Şehirler
Üniversite ile yüksek okulların bulunduğu, çeşitli bilim, sanat
ve kongre etkinliklerinin düzenlendiği, festivallerin yapıldığı,
tarihî zenginliklerin bulunduğu şehirlerdir.
**İstanbul
**Bursa

**Ankara
**Antalya

**Konya

**İzmir

3. Askerî Şehirler

c. Liman Şehri

Gelişmesinde askerî birliklerin varlığının etkisi büyüktür.

Geniş bir hinterlanda sahip işlek ulaşım yollarının kavşak
noktasındadır. Korunaklı bir limana sahiptir.

**Gölcük

**Sarıkamış

**Polatlı

**Erzurum

**Erzincan

**İstanbul
**İzmir
**Antalya
**Samsun
**İzmit, Bandırma

**Malatya

4. Ekonomik Fonksiyonlarına Göre Şehirler
Gelişmesinde tarım, sanayi, hizmet sektörlerinin biri veya
birden fazlası etkilidir.
a)Tarım Şehirleri
Asıl fonksiyon tarım ve hayvancılıktır.Hizmet sektörü nüfus
ve ticaretin artmasına bağlı olarak değişir.Tarım alanlarının
merkezinde, kavşak noktada yer alır. Tarım ürünlerini
işleyecek küçük sanayi tesisleri vardır. Çevre ihtiyaçlarının
karşılandığı
pazar
ile küçük
alışveriş
merkezleri
bulunmaktadır.Ürünleri pazarlayacak ticaret kapasitesine
sahiptir. Tarımsal etkinliklerin ön plana çıktığı şehirlerdir. Bu
şehirlerde çoğunlukta tarıma dayalı küçük sanayi kolları da
bulunur.
**Tarsus

**Söke

**Edirne

**Karacabey
**Akhisar

**İnegöl

**Turgutlu

**Salihli

**Nazilli

**Konya

**Şanlıurfa

**Mersin
**Zonguldak

**İskenderun,
**Trabzon

d. Sanayi Şehri
Asıl fonksiyon sanayidir.Ticaret ve hizmet sektörü
gelişmiştir.Kavşak noktasında ya da bütün ulaşım yollarına
yakın bir konumda bulunmaktadır.Bir ya da birden fazla
gelişmiş sanayi kolu vardır. Ticaret gelişmiştir. İthalat ya da
ihracat yoğundur.
İzmir, Bursa, Ankara, Batman, İskenderun, Kırıkkale,
Eskişehir, Karabük, Adapazarı, İzmit, Manisa, İstanbul,
Zonguldak
e. Maden Şehri
Maden, enerji kaynağı ve ham maddeye yakındır ya da kolay
ulaşılabilecek konumdadır.
•

Murgul, Tavşanlı, Soma, Yatağan, Zonguldak

f. Turizm Şehri
**Rize

Karadeniz'de
**Giresun

**Rize

**Bafra-Samsun
**Çorum

**Bayburt

**Düzce,

**Niksar ve Erbaa-Tokat
** Kastamonu

**Amasya,

Antalya, Alanya, Bodrum, Marmaris

Marmara Bölgesi’nde;
**Yalova,

**Kırklareli

Çeşme, Ürgüp , Van, İstanbul, Nevşehir
**İnegöl-Bursa

** Bilecik

Ege'de alüvyal ovalarda kurulmuş bulunan
**Akhisar
**Bergama

**Turgutlu
**Ödemiş

**Salihli
**Bayındır

**Alaşehir
**Söke ve Tire,

Akdeniz'de;
**Kadirli-Osmaniye

**Ceyhan-Adana

**Burdur ve Mut-Mersin,
b. Ticaret Şehri
Asıl fonksiyon ticarettir.Sanayi ve hizmet sektörü
gelişmiştir.Ticaret mallarının alınıp satıldığı, üretildiği,
depolandığı çok sayıda iş yeri, pazar, panayır ve fuarlar,
büyük küçük alışveriş merkezleri vardır. İthalat ve ihracat
yoğundur.
**İstanbul
**Bursa
**Kayseri

Turizm, ticaret, hizmet faaliyetleri gelişmiştir.Doğal
güzelliklere veya tarihî zenginliklere sahiptir. Gelişmiş ulaşım
ağı vardır.Sanayi tesisleri şehrin gelişmesine bağlı olarak
değişir. Gelişmiş ticari fuarlar, pazarlar ve alışveriş
merkezlerine sahiptir.El sanatları yaygındır.

**İzmir

**Gaziantep

**Mersin

**Ankara

**Konya

**Eskişehir

g. Ulaşım Şehri
Ulaşım,
ticaret,
hizmet
ve
sanayi
sektörleri
gelişmiş.Büyümesinde ulaşım hizmetleri etkilidir.Kavşak
noktaları ve işlek yolların üzerinde yer alır.
Eskişehir, Konya, Ankara, İstanbul

HİNTERLANDIN ŞEHİRLERİN GELİŞMESİNE ETKİSİ

KONUT TİPLERİ

Hinterland,Art bölge, ekonomik olarak limanı besleyen,
limanla etkileşen alandır.

Türkiye’de Görülen Konut Tipleri

Bir Limanın Gelişebilmesi İçin Hinterlandının Şu
Özelliklere Sahip Olması Gerekir
1-Sanayi tesislerinin fazla olması,
2-Ticaretin canlı olması,

Konut Tiplerini etkileyen faktörler

3-Tarım alanlarının geniş olması,

**Doğal çevre faktörleri(EN ETKİLİ)

4-Tarım ürünlerinin ticari değerinin olması

**Kişilerin gelir düzeyi ve beğenisi

5-Enerji kaynaklarının yeterli olması

**Teknolojik imkanlar

6-Ulaşımın kolay olması gerekir

Ahşap Konutlar

Hinterlandı Geniş Olan Limanlarımız
**İstanbul

**İzmir

**İskenderun

**Trabzon

**İzmit

**Mersin

**Samsun

** Ereğli

Hinterlandı Dar Olan Limanlarımız
**Sinop

Dünya’nın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de konut
tiplerini belirleyen temel etmen iklim koşullarıdır. Ayrıca
jeolojik yapı, bitki örtüsü gibi doğa doğal koşullar da konut
tiplerini belirlemektedir. Ülkemizde ekonomik ve kültürel
gelişme, doğal çevrenin konut tipleri üzerindeki etkisini
azaltmaktadır.

**Rize

Sinop Limanı
Sinop, doğal liman olmasına rağmen Samsun Limanı kadar
gelişmemiştir.
Sinop Limanı neden gelişmemiştir?
**İç kesimlerle ulaşım zordur
**Hinterlandı dardır

Daha çok ormanların yaygın olduğu kırsal yerleşmelerde
rastlanır.Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yaygındır.Ege ve
Akdeniz bölgelerindeki ormanlık alanlarda da görülür.
Toprak Konutlar
İç bölgelerimizde yağış yetersizliğinden ağaç yerine temel
yapı malzemesi olarak toprak kullanılır.En yaygın tipi kerpiç
evlerdir.Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu
Anadolu bölgelerimizde yaygındır.
Taş Konutlar
Ormanın olmadığı yüksek yaylalar ve dağlardaki konutlar
genelde taştan yapılmıştır.Arazideki taş türüne göre değişik
yapılar görülür.
Akdeniz Bölgesinde kireçtaşı, İç Anadolu, Doğu Anadolu
bölgelerinde andezit, bazalt gibi taşlar kullanılır.

İstanbul Limanı
Betonarme Konutlar
İstanbul Limanı’nın hinterlandı bütün Türkiye'dir. Hinterlandı
en geniş limanımızdır.
Trabzon Limanı
Trabzon Limanı’nın hinterlandı Doğu Karadeniz’dir. Zigana
Geçidi ile Doğu Anadolu ve İran’a açılır.
İzmir Limanı
İzmir Limanı’nın hinterlandı daha çok Batı Anadolu’dur
Samsun Limanı
Samsun limanının hinterlandı geniştir. İç bölgelerle ulaşımı
kolaydır
Hopa Limanı
Hopa limanı Çoruh vadisi aracılığı ile hem Anadolu’ya hem
de İran’a bağlanan ana yollar üzerinde olduğundan
gelişmiştir

Tuğla, biriket, gaz beton gibi yapı malzemesi ve çimento ile
yapılan beton malzeme şehirlerde en yaygın konut tipini
oluşturur.
Prefabrik Konutlar
Duvar, çatı, kapı, pencere gibi bölümlerin fabrikada üretilip
montaj edilmesiyle yapılır.

TÜRKİYE’NİN FİZİKİ COĞRAFYASI
ve JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Bir yerin oluşum zamanı ve arazideki tabakaların
özellikleri jeolojik yapının göstergesidir. Yapı olarak
en yaşlı araziler I. Zaman arazileridir. Bunların bir
kısmı Metamorfizmaya uğrayarak sertleşmiş masif
arazilerdir. Ülkemizde deniz altı volkanizması II.
Jeolojik zamanda meydana gelmiş. III. Jeolojik
dönemde ise volkanizma ve Alp orojenezi etkili
olmuştur. Deniz tabanında biriken tortullar III.
Jeolojik zamanın Oligosen devrinde kıvrılarak
yükselmiş ve bu olay Alp Orojenezi olarak
adlandırılmıştır. III. Jeolojik dönemden sonra
volkanik faaliyetler başlamış ve tarihi çağlara kadar
devam etmiştir. Yüzeye çıkan magma volkanik
dağlar ve kayaçların ortaya çıkmasına sebep
olmuştur.

Dünya da üç büyük orojenez yaşanmıştır.
-I. Jeolojik dönemde Kaladonyen dağ oluşumu ki;
İskoçya ve Norveç dağları bu zamanda oluşmuş.
-I. Jeolojik zamanın sonunda Hersinyen dağ
oluşumudur. Apalaşlar ve Urallar bu dönemde
oluşmuştur.
-III. Jeolojik zamanda ise Alpler, And dağları,
Kayalık Dağları ve Himalayalar bu zamanın
oluşumudur.

TÜRKİYE’NİN JEOLOJİK DEĞİŞİMİ
Türkiye Dünyada yer hareketlerinin çok sık olduğu
Alp Orojenik Kuşağı içindedir. Bu nedenle yer
hareketlerinin çok sık yaşandığı bir bölgede
bulunmaktadır.Ülkemiz bir jeoloji laboratuarı
görünümünde bir yapıya sahiptir.Çünkü ülkemiz
hemen her jeolojik devire ait tortul, volkanik,
metamorfik kayalara ve arazilere sahiptir.Ülkemiz
de her devire ait araziler olmasına karşılık, ülkemiz
bu günkü şeklini son jeolojik devirde
kazanmıştır.
JEOLOJİ HARİTASI
Paleozoikte Türkiye’nin bulunduğu sahada Tetis
adında bir ara deniz bulunmaktaydı. Bu denizin
kuzeyinde
eski
Asya
ve
Avrupa
kıtası,
(Fennosarmatia) güneyinde ise bu günkü Afrika
kıtasının çekirdeğini oluşturan kıtalar(Gondwana)
yer almaktaydı. Bu iki anakaradan taşınan
materyaller Tetis de birikti. Deniz tabanında biriken
tortular kuzey ve güneydeki kütlelerin sıkıştırması ile
kıvrılarak yükselmiş ve sert kütle olan masifleri
oluşturmuştur.

Çatalca-Kocaeli yarımadası, Ilgaz Dağları ve
Zonguldak çevresi, Anamur-Silifke Arası, Bolkar
Dağları, Aladağlar, Sultan Dağları, Mardin-Derik
Hakkari-Çukurca çevresinde rastlanır.

Bu devrin Karbonifer döneminde sıcak ve nemli
iklim koşulları etkili olmuştur. Bu dönemde oluşan
gür bitki ve orman kalıntılarının deniz ve göl
ortamlarında birikip metamorfizmaya uğramaları
sonucunda Anadolu’nun kuzeyinde Zonguldak ve
çevresinde taşkömürü yatakları oluşmuştur.
MESOZOİK’TE(II.JEOLOJİK ZAMANDA)
TÜRKİYE
PALEOZOİK’TE(I.JEOLOJİK ZAMANDA)
TÜRKİYE
Bu dönemde Anadolu tarihinin en eski dağ oluşum
hareketleri olan Hersinyen ve Kaledoniyen dağ
Oluşum hareketleri yaşanmıştır. İskoçya ve
norveç(iskandinavya)
dağları
bu
dönemde
oluşmuştur.Bu dönemde ülkemizde masif kütleler
oluşmuştur. Yıldız Dağları, Saruhan- Menteşe,
Kırşehir, Bitlis, Daday-Devrekâni (Kastamonu)bu
dönemde oluşan arazilerdir. Bu masifler Türkiye’nin
temelini oluşturup daha sonra oluşacak hareketlere
yön vermişlerdir.

Ülkemizde I. Zaman masiflerinden başka tortul ve
metamorfik kayaçlar bulunmaktadır.
Bunlara

Bu dönemde Gondwana(Afrika’nın çekirdeğini
oluşturan kıta) ve Fennosarmatia(Eski Asya ve
Avrupa Birleşik Kıtası) anakaralarında şiddetli
aşınma, aşınan materyallerin Tetis denizine
birikmesi
ve
kıta
çekirdeklerinin
birbirine
yakınlaşması devam etmektedir. Tetis denizinin
güneyinde deniz altı volkanizması etkili olmuş çıkan
lavlar ve tortul kayaçların birleşmesi ile Melanj adı
verilen karmaşık kaya toplulukları meydana
gelmiş.Bu zamanda ülkemizin bulunduğu alanın
çoğu Tetis denizi ile kaplıydı. Bu zaman denizel bir
ortam olup tortulanma dönemidir. Akarsuların
taşıdığı malzemeler bu denizin tabanında tortul
tabakalar oluşturmuştur. Alp kıvrımlarına hazırlık
dönemi olarak bilinir.Bu dönemde 1.zamanda
kıvrılıp yükselen sahalar aşınarak peneplen halini
almıştır. Bu peneplenler deniz yükselmesiyle sular
altında kalıp tortul sahası olmuştur. Dönemin
sonuna doğru tortullar kıvrılıp yükselmeye
başlamıştır. Kuzey Anadolu Dağları ve Torosların
uzandığı alanlarda İzmir-Ankara arası, Doğu
Anadolu da Mercan-Esence dağları ve Aras nehri
boyunca bu dönemde oluşmuş arazilere
rastlanır. (Güneyde kalkerli, kuzeyde ise kil, kum,
mil, çakıltaşı gibi tortullar).Ülkemizde mesozoik
arazileri masiflere göre daha yaygındır.

Bölgesinde
petrol
yatakları
oluşmuştur.Güneydeki
kütlelerin(Arabistan
Kalkanı) sıkıştırması ile batıya doğru itilen
Anadolu fay hatları ile kuşatılmış.

TERSİYER’DE(III. JEOLOJİK ZAMAN) TÜRKİYE
Ülkemizde asıl yeryüzü şekillerinin oluşması bu
zamanda oluşmuştur.Bu zamanın başlarında
Anadolu kara halini almaya başladı ve Anadolu’nun
içlerinde Neojen adı verilen göller oluşmaya
başladı. Bu jeolojik zamanın başlarında ülkemiz
sıcak ve nemli iklimin etkisi altında kalarak gür bitki
toplulukları ile örtülmüştür. Bu dönemde AnkaraÇankırı-Sivas ile Kuzey Anadolu’daki kapalı
havzalarda tuzlu ve jipsli tortular oluşturmuştur.

Kuzey ve Doğu Anadolu fay hatları meydana
gelmiştir.(DAF ve KAF) Bu fay hatları boyunca
volkanizma ve depremler oluşmaya başladı.
FAY KUŞAKLARI

Bu zamanın en önemli olayı zamanın ortalarında
en şiddetli şeklini alan Alp Dağ Oluşum
Hareketinin yaşanmasıdır. Bu dağ sistemi bu
zamanda başlamış ve bitmiştir. Alp-Himalaya kıvrım
sistemi Fransız Alpleri ile başlar Güneydoğu
Asya’ya uzanır. Ülkemizde ki Toroslar ve Kuzey
Anadolu Dağları bu sistemim bir parçasıdır. Bu
sıradağlar III. Zamanın Pliyosen döneminde
aşınmaya başlamış. Aşınan materyaller Neojen
Gölleri olarak bilinen Kuzey ve Güney Anadolu
Dağları arasında ki sularla kaplı çukurluklarda
birikmiştir. Daha sonra bu suların çekilmesi ile
Kalker, Marn, Kumtaşı gibi materyaller yüzeyde
kalarak bu günkü Orta Anadolu’nun Litolojisini
oluşturmuştur.Ülkemizdeki
linyit
kömürü
yatakları bu dönemde oluşmuştur. (Yatağan ,
Soma, Afşin-Elbistan, Aşkale, Suluova, Çayırhan
Linyit
yatakları)
Güney
Doğu
Anadolu

Van Gölü kapalı havzasının kuzeyinde ve Orta
Anadolu’nun Güneydoğusunda volkanik alanlar
yayılış gösterir.

EPİROJENİK HAREKETLER
Tabakaların
karşılıklı
durumları
değişmeden
yeryüzünün geniş bölgelerinde çok uzun zamanda
meydana gelen yükselme, alçalma, çanaklaşma,
çarpılma olaylarının ortak ifadesidir.
İklim değişiklikleri ya da tektonik
hareketler
nedeniyle denizin karalara doğru ilerlemesine
TRANSGRESYON (deniz ilerlemesi) denir.

KUATERNER’DE TÜRKİYE
Türkiye bu günkü şeklini almaya başladı. Bu
dönemde sık sık iklim değişimleri yaşanmış.Bu
dönemde buzullar etkili olmuştur. Dünya üzerinde
buzullaşma arttığı için su dolaşımı azalmış ve
denizlerin
sevilerinde
100-120m
alçalmalar
görülmüş. Egeid karası faylanmalarla çökerek Batı
Anadolu’dan ayrılmış ve büyük bir kısmı Akdeniz
suları altında kalmıştır. Bu olayla birlikte ülkemizin
batısında Graben ve Horst’ler oluşmuştur. Çöken
Egeid adasının bir kısmı su yüzeyinde kalarak
bugünkü Ege adalarını meydana getirmiş. Ege
denizinin ve Marmara Denizinin tabanının çökmesi
ile, Akdeniz’in suları buraları doldurarak; Ege Denizi,
İstanbul ve Çanakkale, Boğazları oluştu. Boğazlar
yolu ile Akdeniz ile Karadeniz’in suları karıştı.Bu
zamanın
diğer
önemli
özelliği
Flüvyal(Akarsu)aşındırma-biriktirmenin
etkili
olmasıdır. Anadolu’nun genç yükseltileri aşınarak
Karadeniz ve Akdeniz’e taşınmıştır.
-Buzul dönemlerinde dağlarımızda buzullar ve buzul
şekilleri oluştu.
-Deniz seviyelerinde değişmeler
değişmeleri ve yer hareketleri)

oldu.(

-Anadolu toptan yükseldi. Akarsular
gömüldü ve platoları oluşturdu.

İklim değişiklikleri ya da tektonik
hareketler
nedeniyle
denizin
çekilmesine
REGRESYON (deniz gerilemesi) denir.
Epirojenik hareketlerinin en önemli sonucu dünya
üzerindeki kara-deniz dağılışının değişmesidir.
Ülkemizde 3. ve 4. zamanda etkili olmuş. Anadolu
yükselirken Akdeniz ve Karadeniz alçalmıştır.
OROJENİK HAREKETLER
Paleozoikte oluşan masifler aşınarak temel arazi
durumuna geçmiş daha sonraki orojenezlerden pek
etkilenmemiştir. Günümüzde kıvrım dağları arasında
varlıklarını devam ettirmektedirler.
En önemlisi Mesozoik sonunda başalayarak
oligosen(Tersiyer) de şiddetli dönemini yaşayan Alp
orojenezidir. Bu dönemde Kuzey ve Güney
kıvrımları meydana gelmiş.
Kıvrımlardan sonra Arabistan Kalkanı Anadolu
yarımadasını sıkıştırması ile ülkemizde kırık
sistemler oluşmuştur. Doğu Anadolu yükselirken
Batı Anadolu da ise gerilme ve çökmelerle horst ve
grabenler meydana gelmiştir.

İklim

araziye

-İnsanın tarih sahnesinde yerini aldığı dönem olarak
kabul edilir.
TÜRKİYE’NİN ŞEKİLLENMESİNDE ETKİLİ OLAN
İÇ KUVVETLER
İç kuvvetler enerjisini magmadan alır. Bunlar
•

Epirojenez

•

Orojenez

•

Volkanizma

•

Seizma

VOLKANİZMA
Yerin derinliklerinde bulunan magmanın yeryüzüne
çıkmak için kırık hatlar boyunca yaptığı yükselme
eğilimine denir. Basınçla yukarı doğru çıkan magma
bazı durumlarda yüzeye çıkamaz ve bir takım
şekiller meydana getirerek yer kabuğu altında kalır.

Buna derinlik Volkanizması denir. Magmanın
yüzeye ulaşmasına ise yüzey volkanizması denir.
Anadolu da aktif volkan olamamasına rağmen 3.
zamanın sonu 4. zamanın başlarına ait volkanik
şekiller bulunur. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Ege ve
Güneydoğu Anadolu da yer yer sönmüş volkanlara
rastlanır.
VOLKANİK DAĞLARIN DAĞILIŞI

SEİZMA(DEPREMLER)
Yer kabuğunda biriken statik enerjinin kırık hat
boyunca(fay) hareket enerjisine dönüşmesi ile
meydana gelen kısa süreli salınım ve titreşim
hareketlerine deprem denir. Deprem türleri üçe
ayrılır:

Türkiye’nin Coğrafi Konumu, sınırları ve
jeopolitiği
Coğrafi Konum Nedir?
Bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu yere, diğer
ülkelere, denizlere, önemli ticaret yollarına göre
konumuna Coğrafi konum denir. Coğrafi konum
ikiye ayrılır
1-Özel Konum

2-Matematik Konum

Özel konum bir yerin;

Ortalama yükseltisi 1132 m.dir. Yer şekilleri çok
çeşitli olduğundan, çeşitli iklimler görülür ve aynı
anda farklı mevsim özellikleri yaşanır.
Petrol bakımından zengin ülkelere komşudur. Bu
nedenle doğu ile batı arasında enerji koridoru olma
yolunda çalışmalar sürmektedir.
Gerçek alanı 814 578 km², izdüşüm alanı 779 452
km²’dir. Bu farkın fazlalığı ülkemizin engebeli bir
ülke olduğunu gösterir.
NATO, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı,
Avrupa Konseyi, İslam Konferansı Örgütü gibi
uluslar arası kuruluşlara üye olması özel konumuyla
ilgilidir.

Özel Konumun Etkileri
-İklimi

**Hem Avrupa hem de Asya’da toprakları bulunur.

-Ticareti

**İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir.

-Bitki örtüsünü
-Ulaşımı

İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir. Bu
sayede;

-Tarımı

-Uluslar arası arenada stratejik önemi fazladır.

-Turizmi

-Boğazlardaki geçişten alınan
ekonomik girdi elde edilir.

Türkiye’nin Özel Konumu
Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en çok
yaklaştığı noktada yer alır.

ücret

nedeniyle

-Özellikle İstanbul boğazının şehre kattığı güzellik
sayesinde İstanbul turistik açıdan da ilgi odağıdır.
En uzun kara sınırı Suriye ile en kısa kara sınırı
Azerbaycan ( Nahcivan) iledir.
Dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanır. Bu da
akarsuların yönünün genel olarak bu yönde
olmasına yol açar.
MATEMATİK KONUM

Paralel Enlem

Meridyen Boylam

Bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre
konumuna denir.
Bir durum veya olay sırf o yerin;
Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Bundan
dolayı;
-İklim
-Bitki Örtüsü
-Tarım Ürünü
-Turizm

Çeşitliliği görülür.

-Ekvatorun kuzeyinde veya güneyinde,
-Daha kuzeyde veya daha güneyde,
-Daha doğuda veya daha batıda olmasından dolayı
yaşanıyor ise bu kesinlikle matematik konumla
ilgilidir.

Yerel saati başlangıç meridyeninin yerel saatinden
ileridir.
•

26º -45º
doğu meridyenleri,36º -42º
paralelleri arasında yer alır.
En güney ucu Hatay’ın
köyüdür.(36º kuzey paraleli)

kuzey

İkinci ve üçüncü saat dilimlerini kullanır.

Türkiye kuzey yarımkürededir. Bundan dolayı
;Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltirken
kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür.

Beysun(Topraktutan)

En kuzey ucu Sinop İnceburun’ dur.(42º
paraleli)
En batı ucu Gökçeada Baba (Avlaka
İnceburun) Burnudur.(26º doğu meridyeni)

kuzey

veya

En doğu ucu Türkiye Nahçıvan sınırında Dilyöresi
diğer ismi ile Dilucu (Iğdır).(45º doğu meridyeni)
TÜRKİYENİN MATEMATİK KONUMUNUN
SONUÇLARI
En doğusu ile en batısı arasında 45-26= 19 boylam
vardır. İki boylam arası 4 dakika olduğundan en
doğusu ile en batısı arasında 19 x 4 = 76 dakikalık
zaman farkı vardır.

En kuzeyi ile en güneyi arasında 42-36= 6 enlem
vardır. İki enlem arası mesafe 111 km olduğundan
en kuzeyi ile en güneyi arasında 6 x 111 = 666 km
mesafe vardır.

21 Mart ilkbahar başlangıcıdır.23 Eylül sonbahar
başlangıcıdır.

Türkiye dönencelerin dışındadır. Bundan dolayı;
Güneş ışınlarını hiçbir zaman tam dik açı ile
alamaz.Gölge boyu hiçbir zaman sıfırlanmaz.
Türkiye orta kuşaktadır. Bundan dolayı;
-Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
-Genel olarak cephe yağışları görülür
-Batı rüzgarları etkilidir

Türkiye doğu yarımkürededir. Bundan dolayı

-Aşırı sıcak ve soğuk iklim şartları yaşanmaz.

-Buzullar deniz seviyesine kadar etkili olamaz.
Türkiye’nin Boyutları, Alanı, Jeopolitiği
ve

oluşturmaktadır. Nüfus miktarı açısından Türkiye
Dünyada 16.sıradadır. 46 Avrupa ülkesi içerisinde
Rusya ve Almanya’dan sonra 3. sırada yer alır.
Komşularımız içinde ise en kalabalık olanıdır.

Sınır Komşuları
Ülkemiz doğu-batı doğrultusunda uzanan boyu 1600
km eni de 600 km kadar olan bir dikdörtgen
biçimindedir. Ama Geometrik anlamda tam bir
dikdörtgen değildir.
Gerçek yüz ölçümü 814,576km², izdüşümsel olarak
ise
779,452
km²
dir.Topraklarımızın
%97(790,200km²) Asya da, %3(24,376km²) ise
Avrupa kıtasındadır(gerçek yüz ölçüme göre)
Doğal göllerimizin kapladığı alan 9464km² iken
yapay göllerimizin kapladığı alan 3251km² dir.
Akarsu yatakları da dikkate alınırsa akarsu ve
göllerin toplam alanı 15,000km² bulur..

Sınırlarımızın başlıca özellikleri şunlardır.
-Ülkemizin
sınırlarının
toplam
uzunluğu;
11.086km’dir. Bu sınırın %75,2’si(8333km) deniz
%24,8(2753km) de kara sınırı oluşturur. En uzun
deniz kıyı sınırımız Ege(2805km), en kısa kıyı
uzunluğumuz ise Marmara(1189) denizi kıyısıdır.
-Türkiye dünyanın sınırları en uzun olan ülkeleri
arasındadır.
-İran sınırımız hariç diğer tüm sınırlarımızın
belirlenmesi Lozan Antlaşması ile çizilmiştir.
-İran ve Irak sınırlarımız doğal sınır niteliğindedir.
Diğer sınırlarımız ise doğal sınır olmakla beraber
çoğunlukla yapay sınır özelliği taşır.
-En uzun sırımız Suriye iledir. En kısa sınırımız ise
Azerbaycan(Nahcivan)sınırıdır.
AZERBAYCAN

Bugün Dünyada 194 bağımsız ülke vardır. Bu
ülkelerle
karşılaştırdığımızda
Türkiye
orta
büyüklükte bir ülkedir. Dünya ülkelerinde ülkemiz
toprak genişliği bakımından 32.sıradadır
Ülkemiz alan bakımında Rusya Federasyonu hariç
Avrupa ülkelerinin her birinden daha büyüktür.
Örneğin
Fransa
(545
binkm²),Almanya(349binkm²),Danimarka(40binkm²),
Hollanda,İsviçre(41binkm²)bir alana sahiptirler. Bazı
Avrupa ülkeleri Konya ilimiz kadardır.(41,464km²)
Yine 15 kadar Akdeniz ülkeleri arasında 4.sıradadır.
Türkiye Kıbrıs ile birlikte 9 olan komşularımız içinde
İran(1,6 milyon km²) dan sonra alan itibari ile 2.
sıradadır.
2012 verilerine göre ülkemiz nüfusu 75 milyon
627bin 384 kişidir. Dünya nüfusunun %1,1’ni

Başkenti Bakü’dür. Kafkas ülkelerinin en
büyüğüdür. Nahcivan Özerk bölgesi ile Türkiye’ye
komşudur. Önemli akarsuları, Türkiye’den kaynağını
alan, Aras ve Kura’dır.1991 yılında Sovyetlerin
dağılmasıyla bağımsız oldu. BDT üyesidir. 16 Mart
1921’de Moskova antlaşması ile çizildi.Topraklarının
az bir kısmı tarıma elverişlidir. Ülke nüfusunun yarısı
tarımla geçimini sağlar. Hazar denizi kıyısında,
dünyada önemli bir yeri olan havyar üretimi yapılır.
Bakü – Tiflis – Ceyhan ( BTC ) boru hattı, Türkiye ile
Azerbaycan arasındaki en önemli projedir. En kısa
kara sınırımızdır.18km’dir. Bu sınırda Umut
Gümrük kapısı bulunur.Yer altı kaynakları
bakımından zengindir. En önemli yer altı kaynağı,
petroldür. Petrolün büyük bir kısmı Hazar
denizinden elde edilir. Teknoloji yetersizliğinden
dolayı petrol ve doğal gaz kaynaklarından yeterince
yararlanamamaktadır. Sanayisi, petrole bağlıdır.

GÜRCİSTAN
Başkenti Tiflis’tir. Karadeniz’e kıyısı olan tek
Kafkas ülkesidir. Sınır Karadeniz kıyısında Sarp
Köyü’nden başlar Başköy’e kadar uzanır(Aktaş
Gölü)Toplam uzunluk 276 km’dir.Sarp(Artvin’de)
ve
Türkgözü(
Ardahan)
sınır
kapıları
bulunmaktadır.Acaristan, Abhazya ve Güney
Osetya diye üç özerk bölgesi vardır. Kafkas ülkeleri
arasında iklimi en ılıman olandır. 1991 yılında
Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsız oldu.Tarıma
elverişli alanları azdır. Karadeniz kıyılarında çay ve
turunçgil tarımı oldukça gelişmiştir. Yer altı
kaynakları açısından zengin sayılmaz.En önemli yer
altı zenginliği dışarıya ihracı da yapılan
manganezdir. Karadeniz kıyılarının güzellikleri ve
termal kaynaklar önemli turizm alanlarıdır. Batum
ve Poti limanları bütün Kafkas ülkelerine hizmet
vermektedir. Sarp sınır kapısının açılması ticari
ilişkilerimizi hızlandırmıştır.

Doğal bir sınır olan İran sınırı Van ve Urmiye
Göllerinin su toplama havzasını birbirinden ayıran
dağların
doruk
noktalarından
geçer.
Gürbulak(Doğubeyazıt),
Kapıköy(Van),
Esendere(Yüksekova) sınır kapıları bulunur.
Ülke nüfusunun 1 / 4’ünü Azeriler oluşturur. Hızlı
nüfus artışı vardır. Hazar denizi kıyılarında havyar
üretilir. Dünyaca ünlü Karakul koyunları yetiştirilir.
Komşularımız içinde en çok ticaret yaptığımız
ülkelerdendir.
İran,
Avrupa’dan
ithal
ettiği
mallarınçoğunu Türkiye üzerinden, karayolu ile
taşır.En önemli yer altı kaynakları petrol ve doğal
gazdır. Dünyanın en önemli petrol üreticilerinden
biridir. Sanayisi petrole dayalıdır. Abadan, Tebriz
ve İsfehan başlıca petrol rafineri ve petro-kimya
tesislerinin bulunduğu şehirlerdir. İran’da petrol
kadar önemli diğer bir faaliyette halıcılıktır. İpekli
dokuma da ön plandadır.

ERMENİSTAN

IRAK

Başkenti Erivan’dır. Kafkas ülkelerinin en
küçüğüdür. Kafkasya’nın güneyinde yer alır.
Topraklarının büyük bir kısmı dağlıktır ve 1000
m.den yüksek platolardan oluşur. Depremlerin sık
görüldüğü bir ülkedir. Başköy’den başlayarak
Aras nehri ve Arpaçay nehirleri ile devam eder
Sürmeli Çukuruna kadar devam eder. Genel olarak
karasal iklim özellikleri hakimdir.Nüfus daha çok
başkent Erivan çevresinde toplanmıştır. Kentleşme
oranı yüksek bir ülkedir. Nüfusun 3 / 4’ü şehirlerde
yaşar. Sınır uzunluğu yaklaşık 316 km’dir. Akkaya
ve Alican sınır kapıları vardır fakat iki sınır Kapısı
da kapalıdır.En önemli yer altı kaynağı bakır ve
boksittir. Dağlık olmasına rağmen gelişmiş bir
karayolu ve demiryolu ağı vardır. 1991 yılında
Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsız oldu ve BDT’ye
katıldı.

Başkenti Bağdat’tır. Genel olarak kurak ve sıcak bir
iklime sahiptir. En önemli Akarsuları Dicle ve
Fırat’tır. Şapatan Geçidinden başlayan sınır Habur
Çayının Dicle nehrine katıldığı yerde sona erer.
Habur sınır kapısı bulunmaktadır.
Dünyanın en eski yerleşim alanlarından biridir.
Nüfus artış hızı yüksektir. Dicle ve Fırat nehirleri
arasında kalan alüvyal sahaya Mezopotamya denir.
Mezopotamya’da en Önemli tarımsal faaliyet hurma
yetiştiriciliğidir. Dünya hurma üretiminin 3 / 4’ünü
üretir. En çok hurma ihraç eden ülkelerdendir. Sınır
1926 yılında kesinleşmiştir.
En önemli yer altı kaynağı petroldür. Petrolün büyük
bir kısmı, Musul ve Kerkük bölgelerinden elde edilir.
Dünya petrol rezervinin, % 10’u Irak’tadır.
SURİYE

İRAN
Başkenti Tahran’dır. Güneybatı Asya’da yer alır.
Ortadoğu’da Arabistan’dan sonra 2. en büyük
ülkedir. Ülkenin kuzeyinde, Hazar denizi kıyılarında
Elburz dağları uzanır.Diğer önemli dağ sırası da
Zağros’lardır. Deşt-i Kebir ve Deşt-i Lut çölleri
yer alır. Şiddetli depremlerin sık görüldüğü bir
ülkedir. Hazar denizi kıyıları ile Basra Kıyılarında
ılıman iklim özellikleri, dağlık yerlerde ve iç
kesimlerde ise karasal iklim görülür. Ülkenin büyük
bir kısmı bozkır ve çöllerle kaplıdır. En büyük gölü,
Urmiye’dir.Sınır
uzunluğu
454
km’dir.
Dil
Ucundan(Iğdır) başlar Irak sınırının başladığı
Şapatan Geçidine kadar devam eder.1639’da Kasrı Şirin antlaşması ile belirlenmiştir.

Sınırımız 1921’de yapılan Ankara antlaşması ile
belirlendi.1939’da Hatay’ında katılması ile sınırımız
kesinleşti. En uzun kara sınırımızdır. Toplam
uzunluğu 877kmdir. Sınır Irak-Suriye arasındaki
Dicle nehri yatağı ile başlar Akdeniz kıyılarına kadar
ulaşır. Genellikle yapay sınır özelliği taşır.13 tane
sınır kapısı vardır.
Türkiye – Suriye arasında ki sınır kapıları:
•

Cizre sınır kapısı(Şırnak)

•

Girmeli sınır kapısı (Mardin-Nusaybin)

•

Şenyurt sınır kapısı(Mardin)

•

Ceylanpınar sınır kapısı,Akçakale sınır
kapısı,Mürşitpınar sınır kapısı(Şanlıurfa)

•

Karkamış sınır kapısı,Çobanbey
kapısı(Gaziantep)

•

Öncüpınar sınır kapısı(Kilis)

•

İslahiye sınır
kapısı,Karbeyaz
kapıları(Hatay)

kapısı,Cilvegözü
ve
Yayladağı

JEOPOLİTİKTE ETKİLİ OLAN UNSURLAR

sınır

sınır
sınır

BULGARİSTAN
Sınırımız
Lozan
antlaşması
ile
belirlenmiştir.Başkenti
Sofyadır.(1924)Karadeniz
kıyısında Mutlu Dere(Rezve)ağzından başlar
Edirne’nin Kuzeybatısına kadar uzanır. Politik bir
sınırdır. Sınır uzunluğu 269kmdir. TürkiyeYunanistan-Bulgaristan
sınırlarının
kesişme
noktasında
Kapıkule
sınır
kapısı
bulunur.
Türkiye’nin en işlek ve en önemli gümrük kapısıdır.
Türkiye’yi demir ve kara yolu ile Avrupa’ya bağlar.
Diğer önemli sınır kapısı ise Aziziye(Dereköy) sınır
kapısıdır.(Kırklareli)
YUNANİSTAN
Sınırımız Lozan ile belirlenmiştir. Başkenti
Atinadır.Ancak 1947 de Oniki ada ile Meis Adası
İtalya’dan alınarak Yunanistan’a verildi. Sınır
Edirne’nin güneybatısında ki Karaağaç çevresinden
başlar Meriç ırnağı boyunca uzanır. Yunanistan ile
212’si kara 2593 deniz olmak üzere toplam 2805 km
sınırımız vardır. Ispala,Karaağaç,Uzunköprü sınır
kapıları vardır.
JEOPOLİTİK AÇIDAN TÜRKİYE
Siyasi Coğrafya:Ülkelerin coğrafi özelliklerini
dikkate alarak onların siyasi açıdan dünya üzerinde
bulundukları yeri ve etkilerini araştırır.
JEOPOLİTİK
Özel konumdan kaynaklanan askeri, siyasal ve
ekonomik önemdir. Veya ekonomik ve siyasal
coğrafya verilerine göre dış siyasetin oluşturulması
ve yönlendirilmesidir.Daha geniş anlamıyla jeopolitik
devletlerin coğrafi özellikleri ile siyasetleri arasındaki
ilişkileri inceleyen bilimdir.
JEOSTRATEJİ
Jeostrateji ise; dar anlamda askeri plan geniş
anlamda ise bir ülkenin askeri, nüfus,ekonomi,
siyasi ve teknik imkanları ile birlikte uyguladığı planı
ifade eder.

TÜRKİYENİN JEOPOLİTİK GEÇMİŞİ
Dünya siyaseti üzerinde aktif rol oynayan
medeniyetlerin bir kısmı Anadolu topraklarında
kurulmuştur.Hititler, Urartular, iyonlar, Bizans
İmparatorluğu, Selçuklu Devleti ve Osmanlı
imparatorluğu
bunlardan
bazılarıdır.Özellikle
Osmanlı Devleti, coğrafi konum avantajları ve askeri
gücü sayesinde dünya jeopolitiği üzerinde önemli bir
yere sahip olmuştur.
16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu dünya üzerinde
“Denge Kuran” rolü oynamış bu nedenle dünyanın
en güçlü ve büyük devleti olmuştur.

Coğrafi keşiflerden sonra ticaret yollarının
değişmesinden
dolayı
batı-doğu
ticareti
16.yüzyıldan sonra kara yolları üzerinden deniz
yollarına kaymaya başlamıştır. Bu değişme
16.yüzyılda Osmanlı Devleti’nin elinde tuttuğu
transit ticareti olumsuz yönde etkilemiştir.Kervan
yolları etkinliğini yitirince transit ticaretin yarattığı o
zengin ve parlak dönem sona ermiştir. Halkın hayat
düzeyinin gerilemesine neden olan bu durum,
Osmanlı Devleti’nde önce iktisadi ve siyasi gücün
zayıflamasına
neden
olmuştur.Süveyş
Kanalı’nın(1869)açılması Akdeniz’e yeni bir canlılık
getirdiyse de Türk limanları özellikle de İstanbul,
yeni ticaret yollarının dışında kalması nedeniyle bu
canlılıktan yeterince yararlanamamıştır.Türkiye’nin
Jeopolitik önemi 1980’lerden itibaren de Orta
Doğu’da, Kafkasya ve Balkanlar’da meydana gelen
siyasi ve ekonomik gelişmelerle had safhaya
ulaşmıştır.
Ekonomide,
kültürel
alanda
ve
politikadaki hızlı küreselleşme, Soğuk Savaşı sona
erdiren Sovyetler Birliği’nin ve Varşova Paktı’nın
dağılması Avrasya’da, Türkiye’nin bulunduğu
jeopolitik alanda ve koşullarda önemli değişikliklere
neden olmuştur.

5-NATO’nun bir kanat ülkesiyken,
kuşağında merkezî bir duruma gelmiştir.

Avrasya

6-Türkiye, bölgesinde güçlü bir orduya sahiptir.
7-Birçok farklı ticari, ekonomik, askeri ve siyasi
uluslararası kuruluşlara üyedir.
8-Aynı anda NATO, Avrupa Konseyi, Ekonomik İş
Birliği ve Kalkınma Teşkilatı(OECD), Karadeniz
Ekonomik İş Birliği (KEİ), Ekonomik İş Birliği
Örgütü (ECO), D-20 ve İslam Konferansı Örgütü
(İKO) üyesi olan tek devlettir.
BOĞAZLARIMIZIN STRATEJİK KONUMU
Türkiye, gelecek yüzyılda Hazar ve Orta Asya doğal
kaynaklarının batıya ulaşmasında doğal bir köprü
rolü üstlenecektir.
Dünya doğal enerji kaynaklarının %70’i Türkiye’nin
etrafında kümelenmiştir.

Bu Değişiklik Ve Gelişmelerin Başlıcalar
1. Küresel ve bölgesel boyutlarda yeni kuvvet
dengeleri oluşmuştur.
2. Avrupa’da yeni siyasal oluşumlar meydana
gelmiştir
3. Orta Asya ve Kafkaslar ’da Türkiye ile etnik, tarihî
ve kültürel bağları bulunan ülkeler bağımsızlıklarına
kavuşmuşlardır.
4. Balkanlarda ve Orta Doğu’da yeni ve çok önemli
gelişme ve değişimler olmuştur.
GÜNÜMÜZDE TÜRKİYENİN JEOPOLİTİK
KONUMU

Hazar petrollerinin batıya taşınmasını sağlayan
Bakü - Ceyhan projesi, petrol nakil güzergâhı
bakımından en istikrarlı ve güvenli ortamı
sunmaktadır.

1-Türkiye, dünyanın en önemli petrol rezervlerine
sahip olan Orta Doğu ve Hazar Havzası ile önemli
deniz ulaştırma yollarının kavşağında bulunan
Akdeniz Havzası içinde yer alır.

Hazar Havzası’nın doğal zenginliklerinin dünya
pazarlarına ulaşmasıyla, Trans Kafkasya Ulaşım
Koridorunun hayata geçirilmesi bakımından da
Türkiye anahtar ülke konumundadır.

2-Karadeniz Havzası ve Boğazlar, Balkanlar,
Kafkasya ve Orta Asya’nın oluşturduğu coğrafyanın
merkezinde bulunmaktadır.

Türkiye’nin Fiziki Ve Beşerî Coğrafya Unsurlarını
Göz Önüne Alındığında Jeopolitik Açıdan
Hassas Ve Kuvvetli Yönleri

3-Kafkasya ve Orta Asya petrolünün ve doğal
gazının batıya ulaştırılması
için
belirlenen
güzergâhlardan
en
önemlisi
üzerinde
bulunmaktadır.
4-BM ve NATO üyesi bir ülke olarak çevresinde
güvenlik, istikrar gibi konularda ağırlığa sahiptir.

TÜRKİYE FİZİKİ HARİTASI

TÜRKİYE’NİN OROJENİK DAĞLARI

TÜRKİYE’NİN OROJENİK DAĞLARI
Türkiye’deki dağlar Avrupa ile Afrika kıtası ve Arap
Yarımadası arasındaki Tetis jeosenklinalinde
bulunan tortul tabakaların orojenik hareketi
sonucunda oluşmuştur. IV. Zamanda yükselerek
bugünü halini almıştır. Kuzey Anadolu ve Toros
Dağları Alp Orojenezi’nin Türkiye’deki kuzey ve
güney kanadını oluşturmaktadır.nadolu’nun kuzey
ve güneyinde doğu-batı genel yönünde uzanan bu
dağlar, kıyı çizgisinin uzanışını da belirlemiştir. Bu
iki kanat, Doğu Anadolu’da (Van Gölü kuzeyinde)
birleşirler.Alp- Himalaya sistemi denen bu dağ
sıraları
Avrupa’da
İspanya’nın
batısından
başlayarak Avrupa’nın güneyi boyunca uzanarak
ülkemize, buradan İran, Afganistan, Hindistan’dan
Çin‘e kadar uzanır.
KIVRILMA İLE DAĞ OLUŞUMU
Bunların
dışında İç
Batı
Anadolu, İç
Anadolu ve
Doğu
Anadolu’da
orojenik
hareketlerle
meydana
gelmiş
2.derece
dağ sıraları
bulunur.

TÜRKİYE’DE OROJENEZ
TÜRKİYE’NİN DAĞLARI
Ülkemizde ki dağlar genel olarak I. zamanda
oluşmaya başlamıştır. II. Zamanda aşınmaya
uğramış ve alçalmışlardır. II. zamanda aşınan
tortular deniz ortamlarında birikmiş; III. zamanda
oluşan Alp dağ Oluşum Hareketiyle kıvrılarak
yükselmiş ve orojenik dağlarımız oluşmuştur. IV.
Zamanda Epirojenez ile yükseklikleri artmıştır.
Ayrıca III. zamandan beri devam eden volkanik
olaylarla da volkan konileri oluşmuştur.

KIVRIMLI YAPILAR

KIRILMA İLE DAĞ OLUŞUMU

Doğuda Rize Dağları (Kaçkar Tepesi 3937m)
Ortada Canik dağları, Batıda Yıldız, İsfendiyar
Dağları(Küre Dağları) vardır.2.sırada, Mescid, Kop,
Ilgaz ve Köroğlu dağları bulunur.

K.Anadolu Dağları kıyıya paralel uzanırlar. Bu
yüzden bol yağış alan kıyı kesimde fındık, çay gibi
mono kültür ürünler yetiştirilir. Ayrıca ormanların da
sık olmasını sağlar.
TOROSLAR
Alp sisteminin güney koludur. Girit ve Rodos
Adalarından başlar İran'a kadar uzanır. Batı, Orta ve
Güneydoğu Toroslar olarak üç bölüme ayrılırlar. Batı
Toroslar Antalya Körfezi'nin iki yanında uzanırlar.
Göller Bölgesi'ni içine alırlar.Bu dağlar özellikle
Taşeli Yarımadası karstik arazilerden oluşmuştur.
Bir çok karstik şekle rastlanır.Orta Toroslar ise
Adana yöresini batı, kuzey ve doğudan çevirirler.
Güneydoğu Toroslar da İskenderun Körfezi'nden
başlar bir yay çizerek Van Gölü'nün güneyinden
Hakkari'ye ulaşırlar.

Türkiye’de Alp Orojenezinden sonra devam eden
yer hareketleri; özellikle Anadolu’nun doğudan
batıya doğru itilmesine ve gerilmelere yol açmış, bu
hareketler yer kabuğunun kırılması şeklinde
olmuştur. Yer hareketleri ile Anadolu’yu boydan
boya
kesen
fay
hatları
oluşmuştur.Yer
kabuğundaki kırık hatları (Fay hatları) boyunca blok
halinde
yükselme
ve
çökmelerle
dağlar
oluşmaktadır.Kırılma sonucunda iki yanındaki faylar
boyunca yükselen kısımlara Horst, alçalan
kısımlara Graben denir.Ege Bölgesi’ndeki Yunt
dağı, Bozdağlar ve Aydın Dağları horst, bunlar
arasındaki Gediz, Büyük Menderes ve Küçük
Menderes ovaları ise tipik birer grabendir.
İki fay hattı arasında yüksekte kalan kütleye
HORST adı verilir.İki fay hattı arasında kalan
kütlenin blok hâlinde çökmesi ile oluşan
çukurluğa GRABEN denir.

VOLKANİK DAĞLARIMIZ
Volkanlardan çıkan malzemelerin birikmesiyle
oluşan dağlara volkanik dağlar (volkan konisi) denir.
Türkiye’nin en önemli volkanik sahaları 3
bölgemizde
toplanmıştır;
Doğu
Anadolu
bölgesi,İç Anadolu Bölgesi,Batı Anadolu bölgesi
Türkiye’de volkanik olaylar II. zamanda deniz altı
volkanizması olarak başlamış, III. jeolojik zaman
(Tersiyer)
başlarında
yüzey
volkanizması
başlamış, tarih çağlarına kadar devam etmiştir.
Akdeniz Volkan kuşağı üzerindeki ülkemizde,
volkanik faaliyetler sonucu sıralar halinde uzanan
volkanik dağlar oluşmuştur.
Ayrıca bir veya birkaç merkezden meydana gelen
püskürmelerle lav ve çeşitli boyuttaki taneli
maddelerin birikmesiyle koni şeklindeki dağlar
meydana gelmiştir. Lavlar bazen de araziye
yayılarak
bazalt
platolarını
oluşturmuştur.
Ülkemizdeki yanardağlar bu gün aktif olmayan
sönmüş yanardağlardır.
Volkanizma ile Oluşan Dağlar:
Yerin derinliklerindeki mağmanın yerkabuğunun
zayıf ve çatlak kısımlarından yer üstüne çıkmasıyla
oluşan genelde tek başına bulunan dağlardır.

Türkiyedeki volkanik dağlar;
Marmara Bölgesi : Uludağ,G.Doğu Anadolu
Bölgesi : Karacadağ,Karadeniz Bölgesi : Köroğlu
Dağları,Akdeniz Bölgesi : Hassa Bölgesi
(Hatay),Ege Bölgesi : Kula Tepeleri (En
genç),Doğu Anadolu Bölgesi : Ağrı ,Tendürek,
Nemrut, Süphan Dağları,İç Anadolu Bölgesi :
Erciyes, Melendiz, Hasandağ, Karadağ, Karacadağ.
TÜRKİYE’NİN DAĞLARI

İÇ ANADOLU DAĞLARI
Dağların Ekonomiye Etkileri
>Olumlu Etkileri
>>Kıyı kesimleri iç bölgelerden ayırarak kıyıların
yağışlı iç kısımları karasal olmasını sağlamış Bu
durum mevsim çeşitliliğine neden olmuştur. Bu
durumda tarımsal ürün çeşitliliğine imkan sağlar.
>>Kıyılarda gür ormanlar oluşmuştur.
>>Dağlar su deposu konumundadır.
>>Yaban hayatının yaşama alanlarıdır.
>>Yer altı kaynaklarının temel depo alanlarıdır.
>>Avcılık, Dağ Sporları ve Kış Turizmine imkan
sağlarlar.
>> Yaylacılık faaliyetleri ile hayvancılığı destekler.
>>Yerleşim alanları için depremsellik açısından
güvenli bölgeler oluşturur.
>Olumsuz Etkileri
>>Ulaşımı zorlaştırır. Yol yapım maliyetlerini arttırır.
>>Heyelanların fazla olduğu yerlerde can ve mal
kayıplarına neden olurlar.
Tarım ve Yerleşme
alanlarının sınırlanmasına neden olur.

AĞRI DAĞI

GÜNEYDOĞU ANADOLU DAĞLARI

Birikinti Ovaları:
İç kesimlerde yada kıyılardaki çukur alanların dış
kuvvetlerin taşıyıp getirdiği tortullarla dolması
sonucu oluşurlar. Akarsuların taşıyıp getirdiği
malzemeleri deniz yâda gölün sığ yerlerinde
biriktirmesi ile de DELTALAR oluşur. Bafra,
Çarşamba, Silifke, Çukurova gibi.
Karstik ovalar:
Karstik alanlarda suyun çözücü etkisiyle oluşan
çanakların tabanının tortullarla dolup düzleşmesi ile
oluşurlar.
TÜRKİYE’NİN OVALARI
Akarsular tarafından parçalanmamış, çevrelerine
göre alçakta olan engebesi az geniş düzlüklere Ova
denir.
Ovaların Özellikleri

OVALAR BULUNDUĞU YERE GÖRE DE 2 ANA
GRUBA AYRILIR:
>Kıyı ovaları:((Deltalar))
Akarsuların taşıdığı malzemeleri denize döküldüğü
yerde biriktirmesi sonucu oluşan ovalardır.

>Çevrelerine göre alçak alanlardır.
>Akarsular tarafından çok fazla parçalanmamıştırlar.
>Eğim ve engebeliği azdır.
>Toprakları genel olarak verimlidir.
>Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlere uygun
sahalardır.

Deltaların meydana gelebilmesi için gerekli
şartlar;

>Tarımın en yoğun yapıldığı verimli alanlardır.

>Akarsuyun belli bir büyüklükte olması.

>Ulaşım en kolay olduğu alanlardır.

>Akarsuların
olması.

getirdiği

alüvyon

miktarının

>Yerleşmelerin kurulduğu ve nüfusun en yoğun
yaşadığı yerlerdir.

>Kıyının çok derin olmaması(sığ olması).

>Su kaynaklarının en bol olduğu yerlerdir.

>Kıyılardaki güçlü akıntıların olmaması.

>Genel olarak ovalar fay hatları üzerinde olduğu için
deprem riskinin en yüksek olduğu yerlerdir.

>Kıyıda gel-git’in etkili olmaması gerekir.

>Ayrıca alçak oldukları için de sel ve taşkın tehlikesi
fazla olan alanlardır.
Oluşumlarına göre ovalar:
Ülkemizdeki
ovaların
oluşumunda
tektonik,
volkanik, karstik olaylar ve akarsu biriktirmesi
etkili olmuştur. En etkili olanı tektonik olaylardır.
Tektonik ovalar genelde 3.ve 4. zamanda çöken
sahalarda oluşmuştur.
Tektonik Ovalar
Yeryüzündeki çöküntü hendeklerinin dış kuvvetlerin
taşıyıp getirdiği tortullarla dolması sonucu oluşurlar.

fazla

>İç ovalar
İç ovalarımızın çoğu 3. Jeolojik zamanda tektonik
hareketle çöken sahalardaki çanaklar içinde
akarsuların taşıdığı malzemelerin birikmesiyle
meydana gelmiştir. Bunlar bazen fay hatlarında
diziler halinde bazen de tek tek bulunurlar. Bunların
çoğunun ortalama yükseltileri fazladır.
Doğu Anadolu Fay hattındaki ovalar: Muş
Ovası,Bingöl
Ovası,Elazığ
Uluova,Malatya
Ovası,Antakya (Amik) Ovası,Kahramanmaraş ovası
(Göksun, Elbistan, Afşin),Karlıova,Varto ovaları

Batı Anadolu Fay hattındaki ovalar: Küçük
Menderes,Büyük
Menderes
,Gediz,Bakırçay
,Simav,Sandıklı,Afyon,Kütahya ovaları
Kuzey Anadolu Fay hattındaki ovalar: Erzincan
ovası
(1939,1992
depremleri)
,Erbaa-Niksar
ovası,Suşehri,Taşova,Merzifon,Tosya,KurşunluÇerkeş ,Bolu,Düzce,Adapazarı,Bursa

KIYI(DELTA) OVALARI

PLATO
Plato ile yayla kavramlarını birbirinden ayrı
tutmak gerekir. Yayla daha çok yaz aylarında
hayvan otlatılan, ya da turizm amaçlı kullanılan
geçici bir yerleşme şekli iken; plato bir yeryüzü
şeklidir. Platolar Türkiye’nin önemli ve yaygın
bir yeryüzü şeklidir. Ülkemizin büyük bir kısmı
aşınım sahası iken IV. Zamanda oluşan toptan
yükselmeye uğraması akarsuların eski aşınım
düzlüklerini yarmalarına ve platoların çoğalıp,
yaygınlaşmasına neden olmuştur. En fazla İç
Anadolu da yayılış gösterir.
Platoların ekonomik önemi:
>>Ovalardan sonra nüfus ve yerleşmenin en yoğun
olduğu alanlardır.
>>Ulaşımın nispeten kolay yapıldığı yerlerdir.
>>Yükselti ve iklim şartlarına göre tarım ve
hayvancılık ile turizm faaliyetlerinin yoğun yapıldığı
yerlerdir.
>>Ticaret ve
alanlardır.

eğlence

faaliyetlerinin

yapıldığı

TÜRKİYE’NİN PLATOLARI

şekillerini aşındırma, taşıma ve biriktirme
yoluyla biçimlendiren önemli bir dış kuvvettir.
Ülkemizde Akarsu şekilleri çok yaygındır.
Ülkemizde çok sık bir akarsu ağı vardır.Ülkemizin
yüksek ve engebeli olması, akarsuların aşındırma
ve biriktirme faaliyetlerini arttırmıştır. Buna bağlı
olarak da ülkemiz yer şekilleri çeşitliliği
bakımından zenginleşmiş ve oldukça engebeli
bir hal almıştır.
TÜRKİYE’DE AKARSU AŞINDIRMA ŞEKİLLERİ
1)Vadiler :
a) Çentik(V) Vadi
b) Boğaz(yarma) Vadi

İç Anadolu Bölgesindeki Platolar:
•

Obruk

•

Haymana

•

Cihanbeyli

•

Bozok

•

Ürgüp-Göreme

Akdeniz de:
•

Taşeli Platosu

•

Teke Platosu

•

Doğu Anadolu da:

•

Erzurum-Kars Platosu

•

Ardahan Platosu

c) Kanyon Vadi
d) Tabanlı Vadi
e) Yayvan(yatık yamaçlı) Vadi
VADİ
Akarsuyun kaynağından döküldüğü yere kadar
uzanan ve devamlı inişi bulunan çukurluklara denir.
Derinme aşındırmayla akarsuların içine yerleştikleri
oluklardır.
Çentik Vadi
Genellikle akarsuların yukarı çığırlarında, derine
aşındırmanın fazla olduğu sert tabakalar içinde
oluşan vadilerdir. Profili V şeklindedir. Kuzey
Anadolu Dağları, Toroslar, Doğu Anadolu’ da
yaygındır.
Boğaz Vadi

Güney Doğu Anadolu da:
•

Gaziantep Platosu

•

Şanlıurfa Platosu

•

Marmara da ise:

•

Çatalca-Kocaeli Platosu

•

Ege de ise:

•

Uşak-Eşme Platosu

TÜRKİYE’DE AKARSU ŞEKİLLERİ
Akarsular nemli ve yarı kurak bölgelerde etkili olan
dış kuvvettir. İç kuvvetlerin oluşturduğu yeryüzü

İki düzlük arasındaki dağ sırasını (sert kütlenin)
akarsular tarafından derin bir şekilde enine
yarılması ile oluşan vadilerdir. Yarma vadi de denir.
Profili U şeklindedir. Karasu ırmağının geçtiği
yerlerde sık rastlanır.Dağları enine yardığı için
ulaşım bakımından önemlidir.
Kanyon Vadi
Kurak ve yarı kurak bölgelerdeki yatay yapılı karstik
arazilerde taşların akarsular tarafından çözünmesi
ve aşındırılması sonucunda oluşmuş derin
vadilerdir. Bu yüzden profili “ U” şeklinde olan çok
dik yamaçlı vadiler oluşur.Bu tür vadiler ülkemizde
Toroslar üzerinde yaygındır

Tabanlı vadi (Olgun Vadi)
Akarsuyun yatak eğimi ve derine aşındırma
azalınca, yana aşındırmayla (su miktarı fazla eğim
azdır) bu tür vadiler oluşur. Ülkemizde Ege
ovalarında yaygındır.Akarsu aşındırmasının ileri
safhalarında oluşan vadi şeklidir. Vadi tabanı ova
özelliği kazanır. Vadi yamaçları iyice yatıklaşır ve
belirginliğini kaybeder.
Yayvan Vadi
Akarsuyun aşağı çığırında eğim azaldığından
derinlemesine aşındırma azalır ya da durur. Yana
aşındırma ile vadi yamaçlarının aşınıp yatıklaştığı ve
biriktirmenin ön plana geçtiği vadilerdir. Bu tip
vadiler ülkemizde İç Anadolu ve Güney Doğu
Anadolu’da yaygındır.
2)Menderes (Büklüm)
Akarsu eğimi azaldığında sağa sola düzenli
büklümler yaparak akar. Akarsu yatağındaki bu
büklümlere menderes denir. Mendereslerde aşınma
yanında biriktirmede vardır. Aşınma kısmına
“çarpak”; biriktirme kısmına “yığınak” denir.
Ülkemizde en iyi menderesler Ege akarsularında
görülür.
3)Şelaleler ve Dev kazanı
Dağlık
alanlardaki
akarsuların
yataklarında
aşınmaya
farklı
direnç gösteren
tabakalar
olmasından dolayı basamaklar oluşur ve akarsular
bu
basamaklardan
düşerek
akar.
Küçük
akarsuların oluşturduğu böyle yerlere çağlayan,
büyük akarsuların oluşturduğu böyle yerlere de
çavlan denir. Akarsuların çağlayanlar yaparak
döküldüğü yerlerde aşınma sonucu oluşmuş
çukurluklara da dev kazanı denir.
ÜLKEMİZDEKİ ŞELALELER
Tortum Şelalesi (Erzurum) ,Muradiye Şelalesi
(Van),Düden Şelalesi (Antalya),Manavgat Şelalesi
(Antalya),Kurşunlu Şelalesi (Antalya) ,Göldere
Şelalesi (Kastamonu) ,Ilısu Şelalesi (Mersin)
,Ohtamış Şelalesi (Ordu),Tatlıca Takım Şelaleleri
(Sinop) ,Çır Şelalesi (Bingöl)
4)Peribacaları
Sel sularının volkanik tüflerden oluşan araziyi
aşındırması sonucunda oluşmuşlardır. Turistik
bakımdan önemli olan peribacaları Kapadokya
yöremizde yaygındır.
5)Kırgıbayır (Badlans)
Sel sularının kurak ve yarı kurak alanlarda bitki
örtüsünden yoksun yamaçlardaki kolay aşınabilen

kil, marn, volkanik tüf gibi maddeleri oyarak
oluşturdukları küçük çaplı yarıntılardır. Ülkemizde İç
Anadolu ,İç Batı Anadolu, Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinde görülür.
6)Peneplen(yontukdüz)
Akarsuların ve diğer dış kuvvetlerin etkisi ile arazinin
aşındırılarak deniz seviyesine yaklaştırılmasına
denir. Bu araziler deniz seviyesine yaklaşmış hafif
engebeli düzlüklerdir.
TÜRKİYE’DE AKARSU BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ
Deltalar
Akarsuların taşıdıkları alüvyonları döküldükleri deniz
ya da gölün sığ kesimlerinde biriktirmesi sonucu
deltalar
oluşmuştur.Akarsuların
en
yaygın
biriktirme şeklidir. (Bafra,Çarşamba,Göksu)
Seki (Taraça,Teras)
Yatağına alüvyon yığmış bir akarsu, bulunduğu
arazinin yükselmesi ya da döküldüğü seviyenin
alçalması sonucunda yeniden canlanır ve yatağını
derinleştirmeye başlar. Bu derinleştirme sonucu eski
vadi tabanı yukarıda bir basamak halinde kalır.
Buna seki denir.
Birikinti konisi ve birikinti yelpazesi
Eğimli yamaçlardan inen akarsuların, taşıdığı
alüvyonları yamacın eteğinde biriktirmesi ile
oluşurlar. Kum boyutundaki ince malzemeleri
taşıyan ve geniş alanlara yayılan akarsular birikinti
yelpazesi, çok iri malzeme taşıyan akarsuların
ovalara ve tektonik oluklara açıldıkları yerlerde
birikinti konileri oluşur. Konilerin eğimi daha fazla,
oluşturan malzeme daha iridir. Bu yer şekilleri her
bölgemizde görülür. Erzurum, Erzincan, Konya
ovalarında birikinti konileri ve yelpazeleri
görülür.
Dağ eteği ovaları
Dağların eteklerinde birikinti yelpazelerinin birbiriyle
birleşmesi sonucunda az eğimli olan dağ eteği
ovaları oluşur. Örneğin Bursa ovasının güney
kesimi bu şekilde oluşmuştur. Ayrıca Bozdağlar’ın
ve Aydın Dağları’nın Gediz ve Büyük Menderes
havzalarına bakan yamaçlarında görülürler.
Dağ içi ovası
Etrafı dağlarla çevrili, az eğimli yerlerde karstik
çanaklarda ya da tektonik çöküntülerde alüvyonların
birikmesi sonucunda oluşur. Yada bunlar karşılıklı iki
yamaçta bulunan dağ eteği ovalarının zamanla
ilerleyerek birleşmesi sonucu oluşular. Bolu,
Erzincan, Muş ovaları, Malatya Ovaları gibi.

Taban seviyesi ovası

•

Akarsuyun denize döküldüğü ve derine doğru
aşındırmanın sona erdiği yere taban seviyesi denir.
Akarsuyun hızı ve taşıma gücü taban seviyesine
yaklaştığı zaman azalır ve taşıdığı malzemeleri
biriktirmesi ile meydana gelen ovalara da taban
seviyesi ovası denir. Bunların deltalardan farkı;
Deltalar deniz içinde, bunlar ise kara üzerinde
oluşmuş olmasıdır.

Ayrıca Karadeniz Bölgesinde kalker ve jips
üzerinde, Marmara’da Bursa ve Kocaeli
çevresi ve Güney Ege’de Denizli ve Muğla
Çevresinde
kalker
üzerinde,
Doğu
Anadolu’da ise kalker ve jipsler üzerindedir.

Irmak adası
Akarsu yatağının eğiminin azaldığı ve yatağın
genişlediği yerlerde;Özellikle menderesler yapan ve
taban seviyesine yaklaşan akarsuların taşıdığı
malzemeleri yatağının ortasına biriktirmesi ile oluşan
şekillerdir. Kızılırmak,Gediz,Büyük Menderes,
Küçük Menderes,Sakarya,Meriç gibi yatak eğimi
az olan akarsularda daha fazla görülür.
TÜRKİYE’DE KARSTİK ŞEKİLLER

Lapyalar
En küçük karstik şekil olan Lapyalar, eğimli
yamaçlarda sel sularının kalkeri çözmesi sonucunda
oluşmuş, çok sayıdaki küçük oluk ve kanalcıklardır.
Derinlikleri birkaç cm. ile 1–2 m. arasında değişir.
Bu tür şekiller Toroslarda, Bolkarlar ve
Aladağlarda, Gidengelmez Dağlarında yaygındır.
Dolinler

Karstik şekiller eriyebilen kayaçlarda aşındırma ve
biriktirme
faaliyetinin
olması
ile
gerçekleşir.Karstlaşma da önemli olan kalkerli
arazinin varlığı, nemli ve ılıman iklimlerde ki su gücü
ve belirli bir zamanın geçmesidir.Ülkemizde karstik
araziler genel olarak kalker üzerinde olup; yer
yer İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da jips ve kaya
tuzu üzerinde oluşmuştur.
1-) Ülkemizde en yaygın Akdeniz Bölgesinde
bulunur. (Taşeli,Teke, Göller Yöreleri- Orta ve Batı
Toroslar’da kalker üzerinde)
2-) İkinci yaygın bölge İç Anadolu Bölgesidir.
Güneyinde kalker, kuzeyinde Sivas ve Çankırı
çevresinde jips üzerinde, Tuz Gölü çevresinde kaya
tuzu üzerinde oluşmuştur.
3-) Güney Doğu Anadolu Bölgesinde kalker
üzerinde.

Dolinler kalkerli arazilerin su sayesinde çözünmesi
sonucu oluşmuş küçük kapalı çukurluklardır. Çapları
birkaç m. ile birkaç 100-200 metre arasında değişir.
Akdeniz Bölgesinde Taşeli Platosunda, Göller
yöresinde, Bolkar, Geyik ve Aladağlarda
yaygındır.İç Anadolu Bölgesinde Sivas ve
Çankırı ve obruk platosu örnek verilebilir. Dolin
tabakalarında kalker çözümünden arta kalan
tabakalara Terra-Rossa da denir.
Uvalalar
Dolinlerin birleşmesi ile oluşmuş daha büyük
çukurluklardır. Orta Toroslarda yaygındır.
Polyeler
Birkaç
uvalanın
birleşmesi
veya
aşınarak
genişlemesi sonucu oluşmuş tekne biçimindeki
çukurluklardır. Bu çukurluklarda alüvyon birikmesi ile
karstik ovalar meydana gelmiştir. Geniş tarımsal
arazilerde kırsal yerleşmeler ve kentler kurulmuştur.
Akdeniz Bölgesinde Göller Yöresi ile Batı ve
Orta Toroslarda yaygındır.Başlıcaları: Muğla,
Korkuteli, Elmalı, Kestel, Suğla, Kızılova,
Kızılkaya, Badem ağacı

Obruklar

SARKIT

Karstik alanlarda kalın kalker tabakalarının derine
doğru oyulması ve mağara tavanlarının çökmesi
sonucu meydana gelen baca veya kuyu şeklindeki
çukurluklardır.(Doğal Kuyu). İç Anadolu’nun
güneyinde Obruk Platosunda ve Toroslarda
yaygındır. Başlıcaları: Konya bölümünde Timraş,
Obruk, Kuruobruk, Kızılören ve Çalıdeniz,
Mucur. Antalya yakınındaki Ürküten ve Düden
dibi, Cennet ve Cehennem obruklarıdır.

Mağaranın
tavan
kesiminde
sızan
kireçli
suların(Kalsiyum-Karbonat) bitki kökü veya buna
benzer bir çıkıntı boyunca akarken buharlaşması ve
suyun bünyesindeki kirecin birikmesi ile oluşur.
Bunlar mağara tavanından sarkarlar.

Düden

DİKİT:
Mağara tavanından tabana damlayan suların
bünyesindeki kirecin birikerek yükselmesi ile
oluşurlar.

Polyelerin tabanlarında veya kenarlarında suların
dibe daldığı yerlere düden ya da su yutan denir.
Antalya çevresinde yaygındır. Düden suyu
yeraltından akarak Düden başında yüzeye çıkar.

SÜTUN

Mağaralar

TRAVERTEN

Yeraltı sularının kireçtaşlarını çözerek oluşturduğu
çeşitli büyüklükteki oyuklardır. Bazı mağaralar dehliz
ve galerilerle birbirine bağlanmıştır. Ülkemiz
mağaraların çok geniş yer tuttuğu bir ülke olup
hemen her bölgemizde görülürler.

Yeraltı sularının yeryüzüne çıkması ve içlerinde
çözünmüş halde bulunan maddelerin çökelmesi ya
da birikmesi ile oluşurlar. İçeriğindeki maddelerin
özelliğine göre renk alırlar. Antalya ve Pamukkale
travertenleri bunun en güzel örnekleridir.

Alanya-Damlataş,Dim, Antalya- Karain, ,MersinNarlıkuyu, Burdur- İnsuyu, Manavgat-,Dumanlı,
Düdensuyu, İstanbul Kemerburgaz, Elazığ- Buzluk,
Kırklareli -Suçıktı ( Dupnisa), Mardin- Honak,Cin,
Deniz, Karaman –Asarini, İncesu, Isparta- Zindan,
Taşeli- Tınaztepe, Tokat –Ballıca, İnegöl- Oylat

Sarkıt ve dikitlerin zamanla birleşmesi sonucu
oluşurlar.

KIYI TOPOĞRAFYASI
Ülkemiz 8333 km. kıyısı ile dalgaların aşındırma ve
biriktirme şekillerinin yaygın olduğu bir ülkedir.

En derin mağaralarımız
•

Anamur Çukurpınar (1190 m.)

•

Isparta Pınargözü (660m.)

•

Isparta Kayseri Yahyalı ( 412 m.)

En uzun mağaralarımız
•

Pınargözü (Isparta-15 km.)

•

Tilkiler (Antalya–6650 m.)

•

Kızılelma (Zonguldak- 6250 m.)

•

Ayvaini (Bursa-5500m.)

Kumsallar (Plajlar)
Dalga aşındırması ile dik kıyılardan koparılan kum,
çakıl ve kaya parçaları sürüklenerek hemen
yakınındaki sığ ve alçak kıyılarda biriktirilir. Böylece
kumsallar oluşur.

KARSTİK BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ

Kıyı oku-Kıyı Kordonu

Kalsiyum bikarbonat suyla temas ettiğinde karstik
kayaçların yapısında bulunan bikarbonatın içindeki
karbondioksit ayrılır ve kalsiyum karbonat çökelir.
Böylece birikim şekilleri oluşur.

Kıyı Oku: Dalga ve akıntıların taşıdığı kum, çakıl vb.
malzemeyi kıyıda koyların kenarında denize doğru
biriktirmesi ile oluşan çıkıntılardır.
Kıyı kordonu: Kıyı oklarının zamanla gelişerek
uzamasıyla oluşur.

Lagün (Denizkulağı)

KUMULLAR

Kıyı kordonları bazen koy veya körfezlerin önünü
kapatarak denizle bağlantısını keserek denizden
ayırırsa buna kıyı seti; bunun gerisinde oluşan göle
de Lagün (kıyı seti gölü-denizkulağı) denir.
İstanbul yakınlarındaki B.ve K.Çekmece Gölleri,
Terkos gölleri ve Ölü Deniz birer lagündür.

Kıyıya yakın bir adanın kıyı kordonları ile karaya
bağlanması ile oluşur. Kapıdağ, Sinop inceburun,
yarımadaları tomboloya örnektir. Ayrıca Ayvalık
yakınındaki Ali Bey ve yakın adaları, İstanbul
Tuzla yakınlarında buna benzer oluşumlar vardır.

Karapınar çevresi, Develi Ovası ve Iğdır Ovası,
Şanlıurfa -Ceylanpınar, Mardin’in güneyleri bitki
örtüsünden yoksun alanlarında rastlanır.Özellikle
Karapınar çevresinde rüzgârın taşıma ve
biriktirmesiyle irili ufaklı kumullar oluşmuştur. Bu
kumulların ilerleyerek Karapınar için tehlike
oluşturması
üzerine
setler
oluşturularak
ağaçlandırma yoluna gidilmiş ve kumulların
hareketi engellenmiştir.Kıyılarımızda, bazı delta
ovalarımız ve kumsallarımızın gerisinde rüzgârın
etkisi ile kıyı kumulları oluşmuştur. Ülkemizde kıyı
kumullarına Kumköy, Şile, Karasu civarı,
Çukurova, Seyhan, Ceyhan, Göksu deltaları ile
Çeşme, Sorgun, Kemer plajlarında sıkça rastlanır.

TÜRKİYE’DE RÜZGAR ŞEKİLLERİ

TÜRKİYE’DE BUZULLAR

RÜZGARLAR

Buzulların etki alanı kutuplar ya da kutba yakın
yerler ile daimi kar bölgeleridir. Etki alanları
dardır.Ülkemizde yer şekillerinin oluşmasında en az
etkili olan dış kuvvet buzullardır.Ülkemizde buzullar
fazla yer tutmaz.NEDENİ:

Tombolo (Saplı ada)

Rüzgârlar da diğer dış kuvvetler gibi aşındırma,
taşıma ve biriktirme yolu ile yeryüzünün
biçimlenmesinde etkili olur. Rüzgârın biçimlendirici
etkisi kurak ve bitki örtüsünden yoksun
bölgelerde daha fazladır.Bir yerde rüzgârın etkili
olup yer şekillerini oluşturabilmesi için:
•

1-) Bitki örtüsünün olmaması

•

2-) Toprağın kuru olması gerekir.

1-) Ülkemizin ılıman kuşakta yer alması,
2-) Ülkemizde buzulların oluşabileceği yükseltideki
alanların fazla yer tutmaması.
Ülkemizin bulunduğu sahada IV. zamanda Buzul
dönemlerinde toktağan kar sınırı 2200m. ye kadar
inmiştir. Dolayısıyla bu yükselti üstündeki alanlarda
buzullar oluşmuştur. İklimin ısınmasıyla sınır
yükselince bu sınır altında kalan buzullar erimiştir.
Bu gün bu yüzden bazı sahalarımızda buzul yok,
şekilleri vardır.
Ülkemizde en geniş buzullaşma alanı Hakkâri
Dağlarındadır. Ayrıca bugün ülkemizde buzul
şekillerinin yaygın bulunduğu alanlar:

RÜZGAR ŞEKİLLERİ
Türkiye’de çöl olmadığı için rüzgâr aşındırma ve
biriktirme şekillerine çok yaygın değildir. Ülkemizde
rüzgârların en fazla iç bölgelerde etkili oldukları
görülmektedir. Özellikle İç Anadolu’da Tuz gölü
çevresi, Güneydoğu Anadolu’da Ş.Urfa-Mardin
çevresinde yaygındır. Çünkü buralar kuraklığın
fazla,
bitki
örtüsünün
zayıf
olduğu
yerlerdir.Ülkemizde rüzgâr şekillerinden seyrek
olarak kumullar, şahitkaya ve mantar kayalar
görülür. (Nevşehir,Gülsaray,Açıksaray)

Batı Toroslarda: Davras, Dedegöl, Barla, Bey
dağları; Orta Toroslarda: Bolkar, Aladağlar; İç
Anadolu’da: Erciyes; Kuzey Anadolu’da: Giresun,
Rize Dağları; Doğu Anadolu’da Ağrı, Süphan,
Tendürek, Bingöl, Cilo, Sat, Mercan, Mescit,
Yalnızçam
dağlarında.Türkiye’nin
günümüzde
bilinen en büyük buzulu, Buzul Dağlarının
zirvesindeki İZBIRAK
buzuludur.

Buzul vadileri
Doğu Karadeniz’de Kaçkar ve Giresun Dağları,
Doğu Anadolu’da Mescit, Yalnızçam, Süphan, Ağrı,
Cilo,İç Anadolu’da Erciyes, Marmara’da Uludağ,
Akdeniz’de
Bolkar
ve Aladağlar’ın
yüksek
kesimlerinde görülür.
Sirkler ve Sirk Gölleri
Sirkler;Dağların
yüksek
kesimlerinde
buzul
aşındırması sonucu oluşmuş çukurlardır. Ülkemizde
buzul bulunan veya buzul etkisine daha önceki
jeolojik devirlerde girmiş dağlarımızın hemen
hepsinde bulunur. Sirk çukurluklarının sularla
dolması ile de sirk gölleri meydana gelir.Sirkler ve
sirk gölleri ülkemizde Cilo,Kaçkar, Uludağ,Ağrı gibi
yüksek dağlarda görülür.
Hörgüçkayalar
Buzullar vadi içlerinde hareket ederek sert kayaları
aşındırarak
törpüler,
cilalı
ve
hörgüce benzer bir görünüm kazandırır.
Bey Dağları, Sultan Dağları, Buzul Dağları,
Bolkar ve Aladağlarda görülür.

TÜRKİYE’NİN İKLİMİ

Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler :

İklim nedir?

1-Matematik Konum: Türkiye 36 - 42 kuzey
enlemleri, 26 - 45 doğu boylamları arasındadır.
Orta kuşakta yer almaktadır.

Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen
atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir.

Türkiye’nin Matematik konumunun sonuçları:
Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların
toplamının ortalamasıdır.
İklimlerde değişkenlik azdır.

1-Türkiye Kuzey yarım kürede yer aldığı için
kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken,
güneyden gelenler ise sıcaklığı artırır.

İklim tanımlanırken ılıman, soğuk ve yağışlı, sıcak
ve kurak gibi ifadeler kullanılır.

2-Türkiye Kuzey yarım kürede ve orta kuşakta
bulunduğu için bakı yönü yıl boyu güneydir.

Hava Durumu

3-Türkiye orta kuşakta bulunduğu için cephesel
yağışlar görülür.

Daha dar alanlarda görülen kısa süreli atmosfer
olaylarına hava durumu denir. Örneğin hava bugün
rüzgarlı, yağışlı, açık gibi ifadeler hava durumunu
belirtir.Hava durumda değişkenlik fazladır.
HAVA KÜTLESİ: Sıcaklık ve nem bakımından aynı
özelliği gösteren atmosferin geniş parçalarına hava
kütlesi denir.
KLİMATOLOJİ: İklimi, iklimin
dağılışını inceleyen bilimdir.
METEOROLOJİ: Hava
durumunu inceler.
SİNOPTİK HARİTA:
haritalara denir.

karakterlerini

olaylarının

Hava

kısa

durumunu

Termometre:Sıcaklık
Barometre:Basınç
Higrometre: Nem
Evaporimetre: Buharlaşma
Anemometre:Rüzgar
Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler;


Matematik konum



Özel konum

4-Dört mevsim belirgin bir şekilde görülür.
2.Özel
Konum:Enlem
ve
boylamla
ilişkilendirilemeyen bütün ifadeler özel konumla
ilgilidir. Özel konumu 4 ana başlık altında
toplayabiliriz.

ve

süreli

bildiren

A. KARA VE DENİZLERİN DAĞILIŞI : Kıyılarda
nemin fazla olması nedeniyle sıcaklık farkı azdır. İç
kesimlere doğru gidildikçe karasallık artar ve buna
bağlı olarak sıcaklık farkı da artar.Hemen hemen
aynı enlemlerde oldukları halde yaz mevsiminde
Güneydoğu Anadolu bölgesinin Akdeniz bölgesine
göre daha sıcak olması karasallık ile ilgilidir.
Kış mevsiminde ise Akdenizin daha sıcak olması
denizellik ile ilgilidir. Yani yazın geç ısınan Akdeniz
kışın da geç soğur
Kara ve denizlerin dağılışı yağışı da etkiler, kıyıdan
iç kesimlere doğru gidildikçe yağış miktarı genel
itibariyle azalır
B. YÜKSELTİ ve BAKI:
Yükselti batıdan doğuya doğru arttığı için sıcaklık da
doğuya doğru azalır.Türkiye kuzey yarım kürede yer
aldığı için dağların güney yamaçları daha
sıcaktır.Etrafına göre alçakta yer alan merkezler, fön
etkisine maruz kaldıkları için çevresine göre sıcaklık
ortalaması daha fazladır. Çukur alanlarda kalan bu
alanlarda mikroklima iklimler görülmektedir. Örneğin
Karadeniz bölgesinde yer almasına rağmen Çoruh
Havzasında zeytin yetiştirilmesi bu alanda
mikroklima etkisinin olması ile ilgilidir.

C. DAĞLARIN UZANIŞ DOĞRULTUSU:
Türkiye’de dağlar doğu batı yönünde uzanmaktadır.
Karadeniz ve Akdeniz’de dağlar kıyıya paralel
uzanırken Ege’de dik uzanmaktadır.
Akdeniz ve Karadeniz’de dağlar denize paralele
uzandığı için yağışlar kıyı kesimlere daha yoğun
olarak düşer. İç kesimler ise kıyı kesimlerdeki
dağların nemli havayı iç kesimlere geçirmemesi
nedeniyle daha kuraktır.
D. ETRAFINDAKİ BASINÇ MERKEZLERİ:
Türkiye’nin ikliminde etkili olan basınç merkezleri
•

Sibirya YB

•

İzlanda AB

•

Basra AB

•

Azor YB

İKLİM VE İKLİM ELEMANLARI
Atmosfer olaylarının ( sıcaklık, yağış , rüzgar vb.),
geniş bir alanda, uzun yıllar içerisinde (en az
ortalama 30-40 yıl ) göstermiş olduğu ortalama
duruma İKLİM denir. İklimi oluşturan unsurlara
İKLİM ELEMANLARI denir. İklim elemanları 3’e
ayrılır.

Türkiye’yi Etkileyen Basınç Merkezleri
Sıcaklık
Sıcaklığın dağılışını etkileyen birkaç ana faktör
vardır. Bunlar:


Enlem



Yükselti(yeryüzü şekilleri)



Karasallık



Denizellik

TANIMLAR
İzoterm (Eşsıcaklık) Eğrisi: Aynı sıcaklık değerine
sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen iç içe
kapalı çizgilerdir.

Türkiye’yi Etkileyen Yerel Rüzgarlar

Gerçek sıcaklık: Bir yerde termometre ile ölçülen
sıcaklıktır.
İndirgenmiş sıcaklık: Belirli bir yükseltiye sahip bir
yerin deniz seviyesindeymiş gibi kabul edilerek
ölçülen sıcaklığa indirgenmiş sıcaklık denir.

1600 m yükseklikte gerçek sıcaklığı 15 derece olan
bir dağın deniz seviyesindeki sıcaklığı 1600/200=8;

Türkiye’de Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı

15+8=23 derecedir.(indirgenmiş sıcaklık)
TÜRKİYE’DE SICAKLIK
Türkiye’de Yıllık Sıcaklık Dağılışı

Türkiye’de Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı

Türkiye’de Yıllık İndirgenmiş Sıcaklık Dağılışı

Türkiye’de Don Olayı Yaşanan Günlerin Dağılışı

Türkiye’de
Dağılışı

Ocak

Ayı

İndirgenmiş

Sıcaklık

2.Maksimum Nem
Sıcaklık istatikselleri
Türkiye'de ölçülen en düşük sıcaklık 9 Ocak 1990
tarihinde -46.4 derece ile Van'da yaşandı.

Havanın belli bir sıcaklıkta bulundurabileceği en
yüksek nem miktarıdır. Sıcaklıkla maksimum nem
arasında doğru orantı vardır.

Türkiye’de ölçülen en yüksek sıcaklık ise 48.8
derece ile Mardin de 14 Ağustos 1993'de ölçüldü.
Türkiye'de en düşük ortalama sıcaklık, 1.8 derece
ile 1972 yılında Sarıkamış'ta, en yüksek yıllık
ortalama sıcaklık ise 21.3 derece ile 1962 yılında
İskenderun'da belirlendi.
TÜRKİYE’DE NEM VE YAĞIŞ
Türkiye’de Buharlaşma Miktarının Dağılışı
Bir bardağın belli miktarda su taşıma kapasitesi
vardır. Fazlasını koyduğumuzda bardak taşar. Hava
da bu şekildedir. Bulundurabileceğinden fazla nem
yüklendiği zaman fazlası yoğuşur ve yağış olarak
yeryüzüne düşer.Yağış oluşumunun temel şartı
havanın yoğuşmasıdır.
Bağıl (nispi, oransal) Nem
Herhangi bir sıcaklıkta hava içinde bulunan nem
miktarının
aynı
sıcaklıkta
o
havanın
bulundurabileceği nem miktarına oranıdır.
Bağıl

nem

aşağıdaki

formülle

Türkiye’de Yıllık Bağıl Nem Dağılışı

Atmosfer içerisindeki subuharına NEM denir.
Havanın
nemi
gram
(gr)
olarak
ifade
edilmektedir.Nem HİGROMETRE adı verilen aletle
ölçülür.
Neminkaynağı;Okyanuslar,Denizler,Göller,Akarsula
r, Kaynaklar, Kar örtüsü, Buzullar, Nemli toprak
1-Mutlak Nem (var olan nem)
1 m³ havanın içinde o an var olan nem miktarının
gram olarak ifadesidir.

Türkiye’de Yıllık Bulutluluk Dağılışı

bulunur:

Türkiye’de Yıllık Güneşlenme Süresi Dağılışı

Türkiye’de Yıllık Güneşlenme Süresi

Türkiye’de Yıllık Yağışın Dağılışı

Yağış Türleri

Türkiye’de Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı

Yağış oluşum Çeşitleri ve Türkiye’de Görüldüğü
Yerler

Yağış mm

Zonguldak

Sıcaklık °C

200

25

150

20
15

100

TÜRKİYE’DE İKLİM ÇEŞİTLERİ
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İklim
çeşitleri;Karadeniz
iklimi,Karasal iklim

iklimi,Akdeniz

KARADENİZ İKLİMİ
Her mevsim yağışlıdır.Kar yağışlı günlerin
ortalaması 18 gündür.Yıllık ortalama sıcaklık 1315°C’dir.Ocak
ayı
ortalama
sıcaklığı
67°C’dir.Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 2123°C’dir.Yıllık sıcaklık farkı 13-15°C’dir.Doğal bitki
örtüsü ormandır.Yüksek alanlarda Alpin çayırlar
görülür.
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AKDENİZ İKLİMİ
Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
Maksimum yağış kışın, minimum yağış yazın düşer.
Yaz ve kış yağışları arasındaki fark oldukça
fazladır.Yıllık yağış ortalaması, 600-1000 mmYıllık
sıcaklık ortalaması 18-20°C
Ocak ayı ortalaması 8-10°C
Temmuz ayı ortalaması 28-30°C
Yıllık sıcaklık farkı 15-18°C

Yaz ve kış yağışları arasındaki fark oldukça fazladır.
Yağış mm
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Sıcaklık °C
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KARASAL İKLİM
Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar
yağışlıdır.İç bölgelerde ortalama yağış 300-700 mm’
arasında değişir.Doğuya doğru gidildikçe sıcaklık
farkı artar, ortalama sıcaklıklar ise düşer.Doğal bitki
örtüsü bozkırlardan oluşur.

