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Coğrafya Nedir : Coğrafya, yeryüzünü meyda-

na getiren doğal ortamların oluşumunu, özel-

liklerini dağılışlarını bunlarla insan toplulukları 

arasındaki etkileşimi ve bunun sonuçlarını 

araştıran bir bilimdir. 

Doğal Unsur Nedir: Doğal unsurlar doğada 

kendiliğinden bulunan unsurlara verilen isim-

dir. 

Beşeri Unsur Nedir: İnsan eli değen, insan ta-

rafından gerçekleşen her şeye beşeri unsur de-

nilmektedir.   

İnsan ve doğa sürekli etkileşim içerisindedir. 

İşte bu etkileşim coğrafya biliminin temel ko-

nusudur. Örneğin; 

→ Çöller sıcaklık farkının çok fazla olduğu, za-

man zaman göz gözün görmediği kum fır-

tınalarının yaşandığı karasal alanlardır. Bu 

yüzden, çölde yaşayan insanların giyim 

tarzlarına bakıldığında genellikle tüm vü-

cutlarını tamamen örten kıyafetleri tercih 

ettiklerini görüyoruz. 

→ Tarım yerine hayvancılıkla geçimlerini sağ-

ladıklarını, yetiştirdikleri hayvanlarında 

susuzluğa dayanıklı develer olduğunu görü-

yoruz.  

→ Çölde yaşayan insanların giyim kuşamları ve 

geçim kaynaklarını belirleyen temel faktö-

rün doğal unsurlar olduğu gayet açıktır. 

→ Ekvatoral kuşakta yağmur ormanlarında 

yaşayan toplulukların ise neredeyse hiç kı-

yafet giymeden, balıkçılık ve avcılıkla ge-

çimlerini sağladıklarını görüyoruz.  

→ Ekvator kuşağında yaşayan bu toplulukların 

sazlıklardan ya da bitki yapraklarından ev-

ler yaptıklarını görüyoruz.  

→ Yine kutup çevresinde soğuk kuşakta yaşa-

yan toplulukların ise kalın kürklü giysiler 

giydiğini, iglo ismi verilen buzdan evlerde 

yaşadıklarını görüyoruz. Temel besin kay-

naklarının ise hayvansal gıdalar olduğunu 

görüyoruz.  

→ Aynı şekilde ekvatordaki yağmur ormanla-

rı ve kutuplarda yaşayan insan toplulukla-

rının giyimlerinde, beslenme şekillerinde ve 

ev yapımında kullandıkları yapı malzeme-

lerinde doğal unsurların söz sahibi olduğu 

gayet açıktır.  

İNSANIN DOĞAYA ETKİSİNE ÖRNEKLER 

→ Barajların yapılması 

→ Bataklıkların kurutulması 

→ Tüneller, köprüler ve viyadüklerin yapılması 

→ Sulama kanallarının yapılması 

→ Maden ocaklarının işletilmesi 

→ Ormancılık faaliyetleri 

→ Kanalların yapılması 

→ Deniz kıyılarına setlerin yapılması 

DOĞANIN İNSANA ETKİSİNE ÖRNEKLER 

→ Soğuk iklim bölgelerinde evlerin kalın du-

varlı, küçük pencereli ve dik çatılı olması 

→ Güneydoğu Asya da yaşayan insanların te-

mel besin kaynaklarının pirinç olması 

→ Orta kuşakta yaşayan insanların mevsimle-

re göre giysi ihtiyaçlarının fazla olması 

→ Yer şekillerinin engebeli olduğu Doğu Kara-

deniz kıyılarında temel geçimin balıkçılık 

olması 

→ Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı ve don 

DOĞAL UNSURLAR 
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olaylarının ulaşımı olumsuz etkilemesi 

→ Deprem, tsunami, kasırga gibi olayların can 

 ve mal kaybına neden olması. 

Coğrafyanın Yararlandığı Bilimler 

→ Fizik 

→ Kimya 

→ Biyoloji 

→ Matematik 

→ Tarih 

→ Astronomi 

→ Jeoloji 

→ Meteoroloji 

→ Edebiyat 

→ Ekonomi 

→ İstatistik 

→ Sosyoloji 

→ Jeofizik 

→ Oseonografya 

→ Botanik 

→ Zooloji 

→ Hidroloji 

→ Litoloji (Petrografi) 

→ Pedoloji 

→ Demografi 

Muhteşem Dörtlü 

ATMOSFER ( Hava Küre ): Karalar ortamını, 

su küreyi ve canlı küreyi çepeçevre saran küre-

dir. 

LİTOSFER (Taş Küre ): Yerkürenin katılaşmış 

kabuk kısmı olan katmanıdır. 

HİDROSFER (Su Küre): Okyanus, deniz, göl, 

akarsu, kaynak suları, buzullar ve yer altı su-

larının hepsi hidrosferi oluşturur. 

BİYOSFER (Canlı Küre): Atmosfer, litosfer, 

hidrosferden oluşan doğal ortam içerisinde ya-

şayan tüm canlıları kapsayan küredir. 

1. FİZİKİ COĞRAFYA 

a) Jeomorfoloji (Yer şekilleri Bilimi) 

Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan iç-

dış kuvvetleri, dağ, plato ve ova gibi yeryü-

zü şekillerinin oluşumunu ve dağılışını ince-

Coğrafyanın Bölümleri 

ler. 

Yardımcı Bilimleri: Jeoloji, Jeofizik, Pedoloji 

(Toprak B.), Litoloji (Taş B.)Kartografya 

(Harita B.) 

 b) Hidrografya (Su Bilimi) 

 Yer üstü (okyanuslar, denizler, göller, 

akarsular vb.) ve yer altı sularını inceler. 

Yardımcı Bilimleri: Hidroloji, Hidrojeoloji 

(Yer altı suları B.), Patamoloji (Akarsu B.), 

Limnoloji (Göl B.), Oseonagrafya (Okyanus 

Bilimi) 

 C) Klimatoloji (İklim Bilimi) 

 İklimin ve iklim elemanlarının (sıcaklık, ba-

sınç, rüzgâr, yağış, nem) yeryüzündeki olu-

şumunu, etkileşimini ve yeryüzündeki dağı-

lışını inceler. Yardımcı Bilimleri: Meteorolo-

ji, Fizik 

 d) Biyocoğrafya (Canlılar Bilimi)             

Bitki ve hayvan topluluklarının yeryüzü de-

ki dağılışını ve bu dağılışı etkileyen faktör-

leri inceler. Yardımcı Bilimleri: Biyoloji, Je-

oloji, Botanik, Tıp 

 e) Toprak Coğrafyası 

 f) Doğal Afetler Coğrafyası 

 g) Matematik Coğrafya 

 Dünya’nın şekli, boyutları, Güneş sistemin-

deki yeri ve hareketlerini inceler.  Kartog-

rafya ise Matematik Coğrafyanın alt dalıdır 

ve Haritaların hazırlanışı ve haritalardan 

yararlanma esasları gibi konuları inceler. 
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1. Dağılış İlkesi : Coğrafya araştırmalarını ilgi-

lendiren konuların belirli bir alandaki yayı-

lışı ve bulunuş biçimleri dağılış olarak ad-

landırılır . Ör; Krom Türkiye’de Fethiye ve 

Köyceğiz çevresinde ve Guleman’ da yoğun 

olarak çıkarılır. 

2. İlgi ve Bağlılık İlkesi : Coğrafyanın ilkesi olan 

her olay ve olgu yine coğrafyanın başka olay 

Coğrafyanın İlkeleri (Prensipleri) 

Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı 

etkileşim içindedir. 

Aşağıdaki durumlardan hangisinin beşerî faali-

yetler üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerinden 

daha fazladır? 

A) İtalya’da Etna yanardağı çevresinde top-

rakların geçirimli olması sonucu tarımsal 

ürün çeşitliliğinin azalmasının 

B) Şiddetli lodos nedeniyle Çanakkale Boğa-

zı’nda deniz ulaşımının aksamasının 

C) İzlanda’da meydana gelen volkanik patla-

malar sonucu kül ve toz bulutlarının hava 

trafiğini etkilemesinin 

D) Konya Havzası’nda obrukların oluşumu 

sonucu tarım alanlarının zarar görmesinin 

E) Antalya kıyılarında dalga aşındırması so-

nucu falezlerin gerilemesinin 

 Bu Soru Çıktı / 2012 

2. Beşeri Coğrafya 

→Nüfus Coğrafyası (Demografi) 

→Yerleşme Coğrafyası 

→Tarım Coğrafyası (Ziraat Coğrafyası) 

→Ulaşım Coğrafyası 

→Turizm Coğrafyası 

→Enerji Coğrafyası 

→Sanayi Coğrafyası 

→Sağlık Coğrafyası 

→Siyasi Coğrafya 

→Kültür Coğrafyası 

→Ticaret Coğrafyası 

→Tarihi Coğrafya 

 

3. Bölgesel Coğrafya 

→ Bölgeler Coğrafyası 

→ Ülkeler Coğrafyası 

→ Kıtalar Coğrafyası 

ve olgulara bağlı ve ilgilidir. Ör; delta ovala-

rın dağılışı ile tarım alanlarının dağılışı ara-

sında bağlantı bulunur.  

3. Nedensellik İlkesi : Coğrafya coğrafi olayla-

rın nedenleri ve sonuçları üzerinde durur.   

Ör; Mersin’de yetişen portakal, Sivas’ta ye-

tişmez bunun sebebi Mersin’in kışları ılıman 

olması, Sivas’ta ise kışların çok sert geçmesi 

ve don olaylarının sık görülmesidir.  



HARİTA BİLGİSİ 
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Harita ile İlgili Genel Kavramlar 

Harita Nedir: Yeryüzünün bir bölümünün ya 

da tamamının belli bir ölçek dâhilinde küçül-

tülerek düzleme aktarılmasına denir. Haritayı 

oluşturan temel unsurlar; 

→ Harita başlığı 

→ Ölçek 

→ Yön oku 

→ Lejant (Harita Anahtarı) 

 

Kroki Nedir: Bir yerin kuşbakışı görüntüsünün 

kabataslak ölçek olmadan düzleme aktarılma-

sına denir. Bir şeklin harita olabilmesi için kuş-

bakışı görüntünün, belli bir ölçek ile düzleme 

aktarılması gerekir. Krokiler kuşbakışı olarak 

düzleme aktarılsalar da ölçekleri olmadığı için 

harita değillerdir. 

Ölçek Nedir: Haritalarda yapılan küçültme 

oranıdır. 

Plan Nedir: Ölçekleri 1/20.000 ‘e kadar olan 

haritalardır. Şehir imar planları, yol inşaatları 

gibi çok ayrıntılı dar alanları göstermek için 

kullanılır. 

Lejant Nedir: Haritada kullanılan işaret ve 

sembollerin ne anlama geldiğini gösteren bö-

lümdür. 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS): Dünya üzerindeki 

karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorun-

ların çözümüne yönelik mekâna/konuma da-

yalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara 

yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi 

verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, 

yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve su-

nulması fonksiyonlarını yerine getiren dona-

nım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem 

bütünüdür. 

Kartografya Nedir: Haritacılık bilimine denir. 

1. Fiziki Haritalar :  

→ Yer şekilleri, yükselti ve eğim durum-

larını gösteren ve yükselti profili çıka-

rılabilen haritalardır. 

→ İl ilçe sınırları gibi idari bilgiler fiziki 

haritalarda gösterilmez. 

 

2. Siyasi Haritalar : 

→ Ülke, İl, ilçe gibi idari yerleşmelerin sı-

nırlarını gösteren haritalardır. 

→ Siyasi haritalardan yer şekilleri ile ilgili 

bilgilere ulaşılamaz. 

 

3. Beşeri ve Ekonomik Haritalar : 

→ Nüfus yoğunluğu, nüfusun dağılışı, yer-

leşme, ekonomik faaliyetler, sanayi ku-

ruluşlarının dağılışı, madenlerin dağılı-

şı, turizm alanları enerji kaynaklarının 

dağılışı gibi ekonomik faaliyetlerin da-

ğılışını gösteren haritalardır. 

 

 

Bir çizimin harita olabilmesi 

için mutlaka; 

→ Ölçeğinin olması 

→ Kuşbakışı çizilmesi 

→ Düzleme aktarılması gere-

kir. 

Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar 
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4. Özel Haritalar 

→ Belirli bir konu için özel olarak hazırlan-

mış haritalardır.  

→ Jeoloji haritaları, jeomorfoloji haritaları 

özel haritalardır. 

 

5. Topoğrafya Haritaları 

→ Yeryüzü şekillerini ve üzerinde yer alan 

doğal ve beşeri coğrafi unsurları ayrıntılı 

bir şekilde gösteren, ölçekleri 1/20.000 

ile 1/200.000 arasında olan büyük öl-

çekli fiziki haritalardır. 

→ Topoğrafya haritalarında yer şekilleri 

izohips (eşyükselti ) eğrileri ile gösterilir. 

→ Göller, akarsular, ulaşım yolları, köyler, 

kentler, bitki örtüsü ve daha birçok coğ-

rafi unsur gösterilebilir. 

→ Ayrıca, kara ve demiryollarının yapı-

mında, tünel inşasında, ulaştırma ve su 

işlerinin planlanmasında faydalanılır. 

 

 

 

Kullanım amacına bakılmaksı-

zın tüm harita çeşitlerinden 

yararlanılabilecek ortak özel-

likler şunlardır; 

→ İki merkez arasındaki 

gerçek uzaklık 

→ Herhangi bir yerin gerçek 

alanı 

→ Coğrafi konum 

→ Coğrafi yönler  

 

 

Eğim, yükselti ve profil çıkar-

ma işlemleri sadece FİZİKİ 

HARİTALARDAN yararlanıla-

rak yapılabilir. 

Bu Soru Çıktı / ÖSS 

Türkiye’deki doğal bitki örtüsü dağılışını göste-

ren bir haritadan, aşağıdakilerden hangisiyle 

ilgili bilgi edinilebilir? 

A) Nüfus yoğunluğuyla 

B) Hayvancılıkta uygulanan yöntemlerle 

C) Akarsu havzalarının genişliğiyle 

D) İklim tipleriyle  

E) Ulaşım olanaklarıyla 

1. Büyük Ölçekli Haritalar 

→ Planlar : 1/20.000 ‘e kadar olan hari-

talardır. 

→ Topoğrafya Haritaları : 1/20.000 – 

1/200.000 arasındaki ölçeğe sahip 

haritalardır. 

2. Orta Ölçekli Haritalar 

 1/200.000 – 1/500.000 arasındaki öl-

çeğe sahip haritalardır. 

3. Küçük Ölçekli Haritalar 

Ölçeği 1/500.000 ‘den küçük haritalar-

dır. 

Ölçeklerine Göre Haritalar 
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Büyük ve Küçük Ölçekli Haritaların Hesaplanması 

**Kâğıt boyutları aynı varsayılmıştır. 

BÜYÜK ÖLÇEK 

1 / 20.000 
KÜÇÜK ÖLÇEK 

1 / 1.000.000 

ÖZELLİK BÜYÜK ÖLÇEK KÜÇÜK ÖLÇEK 

Ölçek Paydası Küçük Büyük 

Ayrıntıyı gösterme gücü Fazla Az 

Gösterilen alan Küçük Büyük 

Haritanın Büyüklüğü 

(Haritanın duvarda kapladığı alan) 
Büyük Küçük 

Haritadaki uzunluk Fazla Az 

Haritadaki Alan Fazla Az 

Bozulma Az Fazla 

İzohipsler Arasındaki Yükselti Farkı Az Fazla 

İzohips Sayısı Fazla Az 

Gösterdikleri Gerçek Alan Aynı Aynı 

Enlem ve Boylam Dereceleri Aynı Aynı 

Yükselti Aynı Aynı 

1/1 

En büyük  

ölçek bire bir 

1/4 

Ölçek dörtte bir ora-

nında küçüldü 

1/2 

Ölçek yarı ya-

rıya küçüldü 
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 Bu Soru Çıktı / 2013 

UNESCO’nun 2013 yılını “Piri Reis’in Dünya 

Haritasını Anma Yılı” ilan etmesiyle bir grup 

öğrenci, bu haritanın sergilendiği Topkapı Sa-

rayı Müzesi’ni ziyaret etmiştir. Haritayı incele-

yen öğrencilerle müze yetkilisi arasında aşağı-

daki konuşmalar geçmiştir.  

Müze yetkilisi: “Çocuklar, harita 1513 yılında 

ceylan derisi üzerine çizilmiştir. Derinin bu 

500 yıllık zamanda kurumasıyla haritanın bo-

yutunda bir küçülme meydana gelmiştir. Eğer 

bu harita üzerinde uzunluk ölçmek isteseydik 

sizce hangi ölçek türü daha güvenilir olurdu?” 

Burak: “Kesir ölçek en doğru sonucu verir.”  

Ayşe: “Böyle bir durumda çizgi ölçek en doğru 

sonucu verir.”  

Murat: “Çizgi ölçek de harita ile birlikte küçü-

leceğinden güvenilmez. Bu nedenle kesir ölçek 

kullanmak en doğrusu olur.”  

Burhan: “Çizgi ölçek de harita ile birlikte 

orantılı küçüleceğinden bence çizgi ölçek daha 

güvenilir olur.” Verilen bilgiler dikkate alındı-

ğında öğrencilerden hangileri doğru yorum 

yapmıştır?  

A) Burak ve Murat  

B) Burak ve Ayşe  

C) Ayşe ve Murat  

D) Murat ve Burhan  

E) Ayşe ve Burhan 

Projeksiyon Çeşitleri 

A) Silindir Projeksiyon 

→ Ekvator ve çevresinde bozulma az, Ku-

tuplar ve çevresinde bozulma fazla 

olur.  

→ Ekvatordan ku-

tuplara doğru 

gidildikçe bozul-

ma artar 

→ Meksika, Mali, 

Nijerya, Brezilya, 

Endonezya gibi 

ekvator kuşağın-

da yer alan ülkelerde bozulma oranı az 

olur. 

→ Norveç, İsveç, Finlandiya gibi kutuplara 

yakın ülkelerde bozulma fazla olur. 

 

B) Konik Projeksiyon 

→ Orta kuşak 

ülkelerinin çi-

zimlerinde 

kullanılır. 

→ Orta enlem-

lerde yer alan 

Türkiye, Yu-

nanistan, İtalya gibi ülkelerin çizimle-

rinde bozulma az olur. 
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C) Düzlem Projeksiyon 

→ Kutup bölgelerinin 

çizimleri için kulla-

nılır. 

→ Ayrıca dar alan 

çizimlerinde de 

bozulma oranı az 

olur. 

→ Merkezden uzaklaştıkça bozulma artar. 

Ölçek, Alan, Uzunluk Ve Eğim Hesaplamaları 

Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. 

Kesir Ölçek ve Çizgi Ölçek olmak üzere iki çeşit 

ölçek vardır. 

A) Kesir Ölçek 

Küçültme oranının kesirli sayılarla ifade 

edildiği ölçektir. 

 

 

1/1.000.000 kesir ölçek demek 1 cm harita 

uzunluğu gerçekte 1.000.000 cm uzunluğa sa-

hip demektir. Bu durumda bu haritada 1cm 

harita uzunluğu gerçekte 10 km gerçek uzaklı-

ğa eşit demektir. (1.000.000 cm ‘yi km ‘ye 

çevirdiğimizde beş sıfır sileriz.) 

B) Çizgi Ölçek 

Küçültme oranın eşit şekilde bölünmüş çizgi ile 

gösterilmesidir. 

 

1 

1.000.000 

Harita Uzunluğu 

Gerçek Uzunluk 

 

 

 

Yukarıdaki haritanın çizgi ölçeğinde 1 cm ha-

rita uzunluğu gerçekte 250 km ‘ye eşittir. 

Ankara ile Mersin arası bu haritada 2 cm gös-

terildiğine göre, bu çizgi ölçeğe göre Ankara ile 

Mersin arası gerçek uzaklık 500 km dir. 

 2cm 

km 

250 0 250 500 750 

1 cm 

1000 1250 

Ankara 

Mersin 

= 500 km 

Uzunluk , Alan ve Ölçek Hesapları 

Haritalarda ölçek hesapları yapılırken iki farklı 

yöntem ile bu hesapları yapabiliriz. Bunlardan 

birincisi formül kullanarak bu hesapları yapa-

biliriz. Diğeri ise oran-orantı kurarak hesapla-

ma yapabiliriz. Ben sizlere orantı kurarak so-

ruları çözmenizi öneririm.  

Formülleri aşağdaki üçgeni kulanarak aklınızda 

tutabilirsiniz. 

 

G.U 

H.U Ö.P 

G. U : Gerçek Uzaklık 

H.U : Harita Uzunluğu 

G.U= H.U x Ö.P 

H.U= G.U / Ö.P 

Ö.P = G.U / H.U 

* İşlem yapılmadan 

Ö.P ‘yi cm ‘ye çevir-

memiz gerekir. 

Orantı kurarak aşağıdaki gibi soruları çözebi-

lirsiniz. 
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A) Gerçek Uzaklık Hesaplama 

Soru: 

1 / 500.000 ölçekli bir haritada 5 cm ola-

rak gösterilen iki merkez arasındaki gerçek 

uzaklık kaç km ‘dir? 

 

Çözüm: 

1/ 500.000 ölçek demek, bu haritada 1cm 

ile gösterilen uzaklığın gerçekte 500.000 

cm olması demektir. 

1cm = 500.000 cm  

     1cm = 500.000 km 

 

 1 cm  5 km ise 

 5 cm  X ‘km’dir ? 

Denklem kurarak içler dışlar çarpımı yapı-

yoruz. Çapraz olan değerleri çarparak (5cm 

x 5km), x ‘in çaprazındaki değere bölüyoruz 

(1 cm) 

 

5x5 / 1 = 25 km yani 1 cm harita uzunlu-

ğu 5 km ise, 5cm harita uzunluğu 25 km 

sonucunu buluyoruz. 

 

 

 

Denklem kurulurken dikkat 

edilmesi gereken en önemli 

nokta aynı birimlerin alt alta 

B) Harita Uzunluğu Hesaplama 

Soru: 

İki kent arası uzaklık 600 km ‘dir.         

1/ 3.000.000 ölçekli bir haritada bu iki 

kent arasındaki uzaklık kaç cm olarak gös-

terilir? 

Çözüm: 

1/ 3.000.000 ölçek demek, bu haritada 

1cm ile gösterilen uzaklığın gerçekte 

3.000.000 cm olması demektir. 

1cm = 3.000.000 cm  

1cm = 3000.000 km 

 

 30 km   1cm ise 

 600 km   x cm ‘dir? 

  

 600 x 1 / 30 = 20 cm yani 1 cm hari ta 

uzunluğu 30 km ise, 600km harita  uzun-

luğu 20 cm sonucunu buluyoruz. 

 

C) Ölçek Hesaplama 

Soru: 

Bir haritada iki şehir arası 36 cm olarak 

gösterilmektedir. Bu iki merkezin arası 

gerçekte 900 km olarak gösterildiğine göre 

haritanın ölçeği nedir? 

 

Çözüm: 

Kesir ölçek 1 cm harita uzunluğu gerçekte 

kaç cm ‘ye eşit demektir. Buradan yola 

çıkacak olursak. 

 36 cm   900 km ise 

 1 cm  x km’dir? 

900 x 1 / 36 = 25 km yani 36 cm harita 

uzunluğu 900 km ise, 1cm harita uzunluğu 

25 km sonucunu buluyoruz. Bulduğumuz de-

ğer km ‘dir. Ölçeği bulurken cm ‘ye çevirme-

miz gerektiği için beş tane sıfır ekleriz. 25 -
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km’ye beş sıfır eklediğimizde 2.500.000 cm 

buluruz. Yani sonuç 1 / 2.500.000 olur. 

D) Gerçek Alan Hesaplama 

SORU 

1 / 900.000 ölçekli bir haritada 16 cm2 

lik yer kaplayan bir göl gerçekte kaç km2 

dir? 

 

CEVAP 

Bu haritada 1 cm 9 km ile gösterilir. 

Ölçek payı ve paydasının karesini almamız 

gerekiyor, çünkü soru bizden km2 olarak 

cevap istiyor. Pay ve paydanın karesini al-

dıkta sonra uzunluk hesaplarındaki gibi 

orantımızı kuruyoruz. 

 

1cm2 81km2 ile gösterilir. 

16cm2 gerçekte 1296 km2 dir. 

 

E) Haritadaki Alanı Hesaplama 

SORU 

Gerçekte 8750km2 lik alana sahip bir göl, 

1/2.500.000 ölçekli bir haritada kaç cm2 

ile gösterilir. 

 

CEVAP 

Bu haritada 1 cm 25 km ile gösterilir. ( Yi-

ne soru km2 istediği için pay ve paydaların 

karesini alıyoruz.) 

Bu haritada 1 cm2 625 km2 ile gösterilir. 

(25x25=625 km2) 

8750 km2 ise 14cm2 ile gösterilir. 

(8750/625=14 cm2) 

 

F) Alandan Ölçek Hesaplama 

SORU 

Gerçekte 225 km2 olan bir alan haritada 

9cm2 olarak gösterildiğine göre haritanın 

ölçeği nedir ? 

 

CEVAP 

Bu haritada 9 cm2 225 km2 ile gösterilir. 

Bu durumda haritada 3 cm 15km ile gösteri-

lir. (karekökünü aldık) 

Ölçeği bulurken 1cm’nin gerçekte kaç cm ol-

duğunu ararız. 

3cm 15km ise 1 cm = 5km’dir yani 500.000 

cm’dir.  

Ölçek 1/500.000 bulunur 

 

G) Kesir Ölçeğin Çizgi Ölçeğe Çevrilmesi 

1/600.000 kesir ölçeğini çizgi ölçeğe çevi-

relim. Bu ölçek 1cm harita uzunluğunun 

6km gerçek uzunluğu gösterdiğini bize 

söylüyor.  

 

 

H) Çizgi Ölçeğin Kesir Ölçeğe Çevrilmesi 

  

Yu- karıdaki çizgi ölçekte 1 

cm harita uzaklığı gerçekte 

20km ‘yi göstermektedir. Bu durumda 1 

cm = 500.000 cm ‘yi gösterir. Yani çizgi 

ölçeğin kesir ölçek değeri  

1 / 500.000 olur 

Soru: 

800 metre yükselti farkı olan iki merkez 

arasındaki yatay mesafe  2 km olduğuna 

göre bu iki merkez arasındaki eğim % kaç-

tır? 

km 

6 0 6 12 18 24 30 36 

1 cm 

Km 

5 0 5 10 15 20 25 30 

1 cm 

Eğim Hesaplamaları 
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Cevap: 

Eğim = Yükselti farkı (h) / Yatay mesafe (L) x 

100 veya 1000 (Eğim yüzde olarak isteniyor-

sa 100 ile binde olarak isteniyorsa 1000 ile 

çarpılır.) 

Eğim = 800m / 2000m (2 km yi üç tane sıfır 

ekleyerek m ‘ye çevirdik.) x 100 

Sonuç : %40 

 

 

İz düşüm alan: Yeryüzündeki engebeler çukur-

lar yükseltiler düz kabul edilerek yapılan alan 

hesaplamasıdır. 

Gerçek Alan: Yeryüzündeki tüm şekillerin 

(Dağlar, platolar vb..) yüzeyi dikkate alınarak 

yapılan alan hesaplamasıdır.  

Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark 

yer şekillerinin sade olduğu yerlerde az, yük-

selti ve engebenin fazla olduğu yerlerde ise faz-

la olur. 

 

 

Eğimi karşı bölü komşu x 100 

ile bulabiliriz. (Oran aradığımız 

için 100 ile çarpıyoruz.) 

Karşı  

Yükselti farkı 

Komşu 

Yatay Uzaklık 

İz düşüm ve Gerçek Alan Kavramları 

→ Hollanda, Mısır, Libya, Suudi Arabistan 

gibi yer şekilleri sade olan ülkelerde iz dü-

şüm ile gerçek alan arasındaki fark az. 

→ İsviçre, Türkiye, Afganistan, gibi yer şekil-

leri engebeli olan yerlerde fazladır. 

→ Türkiye’de bu farkın en fazla olduğu bölge 

-> D. Anadolu 

→ En az olduğu bölge-> Marmara bölgesidir.  

A) Renklendirme Yöntemi 

Bu yöntemde yer şekilleri renkler ile göste-

rilir ve her renk bir yükselti ve derinlik ba-

samağını ifade eder. 

0 ve altı ( Denizler ) -> Mavi ( Derinlik 

arttıkça mavinin tonu da artar ) 

0 -200 m -> Koyu Yeşil 

200 – 500 m -> Açık Yeşil 

500 – 1000 m -> Sarı 

1000 – 1500 m -> Turuncu 

1500 – 2000 m ->Açık Kahverengi 

2000 – 2500 m -> Koyu Kahverengi 

Buzullar ve Kalıcı karlar -> Beyaz veya Mor 

 

 

 

 

Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi 
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B) Gölgelendirme Yöntemi 

→ Bu yöntemde yer şekillerine belirli bir 

yönden (Genellikle Kuzeybatı) 45dere-

celik bir açı ile ışık geldiği düşünülür. 

→ Işığa bakan yamaçlar ve düzlükler açık, 

gölgede kalan yerler ise koyu olarak gö-

rünür. 

→ Engebeli yerlerde ışık gölge farkı daha 

fazla iken, düz yerler açık renk ile gös-

terilir. 

 

 

 

 

 

 

 

C) Tarama Yöntemi 

→ Bu yöntemde yer şekilleri eğim durumu-

na göre boyu, sıklığı ve kalınlığı değişen 

çizgilerle gösterilir. 

→ Eğimin fazla olduğu yerlerde çizgiler kısa, 

kalın ve sık. 

→ Eğimin az olduğu yerlerde ise çiziler in-

ce, uzun ve seyrektir. 

Renklendirme Yöntemi ile Yer şekillerinin gösterildiği bir 
fiziki harita 
 

Gölgelendirme yöntemi kullanılmış bir harita 

→ Düz alanlar ise boş bırakılır. 

D) İzohips Yöntemi 

Bu yöntem de yer şekilleri yeryüzünün aynı 

yükseltiye sahip noktalarının birleştirilmesi 

ile gösterilir. 

İzohipslerin Özellikleri 

→ Dışarıdan içeriye doğru yükselti artar 

→ Çukur alanlar dışında en dıştaki eğrinin 

yükseltisi en azdır. 

→ Aralarındaki yükselti farkı her yerde 

eşittir. 

→ Aynı eğri üzerindeki noktaların yüksel-

tisi aynıdır. 

→ Bir akarsuyun her iki yanındaki izohips-

lerin yükseltisi aynıdır. 

→ Birbirlerini kesmezler 

→ İzohipslerin sayısı yükselti ve ölçeğe balı-

dır. 

Tarama yöntemi ile yer şekillerinin gösterildiği bir fiziki 

harita 
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→ Aynı bölgenin küçük ölçekli haritasında 

izohips aralığı büyük (Ör; 500m), büyük 

ölçekli haritasında ise izohips aralığı kü-

çük olur (Ör; 50m) 

→ Sıfır metre eğrisi kıyı çizgisini gösterir. 

→ Birbirlerini çevrelemeyen komşu izohips-

lerin yükseltisi eşittir. 

→ İzohipsleri kesen düz çizgiler (->- ) sü-

rekli akarsuları, kesik çizgiler ise ( - - - 

-  ) mevsimlik (dönemlik) akarsuları 

gösterir. 

→ Ovalarda ve eğimin az olduğu yerlerde 

eşyükselti eğrileri seyrek geçer. 

→ Dik yamaçlarda eğriler sıktır. 

→ Dağ ve tepelerin olduğu yerlerde eş yük-

selti eğrilerinin çapı en dıştan en içe 

doğru gidildikçe küçülür. En içteki eş 

yükselti eğrisi en yüksek seviyeyi gösterir. 

→ İzohipslerin nokta ile gösterildiği yerler 

dağ doruklarını yâda çukurluğun dip kı-

sımlarını gösterir. 

→ Çukur alanlar -> işareti ile gösterilir. Bu 

alanların yükseltisi çevresine göre azdır. 



COĞRAFİ KONUM 
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Bir yerin dünya üzerindeki konumuna coğrafi 

konum denir. Coğrafi Konum ikiye ayrılır. 

A) Özel Konum ( Göreceli Konum ) 

B) Matematik Konum ( Mutlak Konum ) 

Bir yerin kıtalara, denizlere, komşu ülkelere, 

yeryüzü şekillerine, dağ sıralarına, yeraltı ve 

yerüstü kaynaklarına, çeşitli siyasi bloklara gö-

re konumunu özel konum diye adlandırılabilir. 

Sorularda; 

→ Yükselti 

→ Karasallık 

→ Denizellik 

→ Dağların uzanış doğrultusu 

→ Yer şekilleri 

→ Köprü, yol, kıta kavramlarının geçtiği ifa-

deler özel konum ile ilgili ifadelerdir  

(**Türkiye’nin Özel Konumunu Sonuçlarını ilerleyen ders-

lerde ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz.) 

Dünya üzerindeki herhangi bir yerin konumu-

nun hayali çizgiler olan Paralel (Enlem) ve Me-

ridyen (Boylam) ile ifade edilmesidir. 

 

 

B) Matematik ( Mutlak ) Konum  

A) Özel ( Göreceli ) Konum  

1 ° Kuzey 

1 ° 

90 ° Kuzey Para-

Ekvator 

→ Başlangıç paraleli ekvatordur. 40.076 km 

uzunluğu vardır. En uzun paralel dairesidir. 

→ Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe pa-

ralellerin çevre uzunlukları azalır. 

→ Nedeni dünyanın yuvarlak olmasıdır. 

→ Paraleller bir derece aralıklarla çizilirler. 

→ 90 tane KYK ‘de, 90 tane GYK ‘de olmak 

üzere toplam 180 tane paralel dairesi bu-

lunur. 

→ Ardışık iki paralel dairesinin arası dünyanın 

her yerinde 111 km ‘dir 

Sorularda; 

→ Enlem (Paralel) 

→ Boylam (Meridyen) 

→ Kuzey Yarım Küre 

→ Güney Yarım Küre 

→ Doğu Yarım Küre 

→ Batı Yarım Küre 

→ Dönence 

→ Kutup Dairesi gibi terimlerin geçtiği ve bu 

ifadeler ile ilgili durumlar Matematik Ko-

num ile ilgili ifadelerdir. 

Genellikle Enlem ve Paralel aynı anlamda kul-

lanılsalar da farklı kavramlardır. 

Ekvatordan 1°lik açı il çizilen hayali çizgilere 

paralel denir. 

Paralellerin arası ise dakika ve saniye olarak 

ifade edilir buna enlem denir. 

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe enleme 

bağlı olarak aşağıdaki olaylar gerçekleşir; 

→ Güneş ışınlarının düşme açısı daralır. Bu 

durumun nedeni Dünya’nın küresel şekle 

sahip olmasıdır  

→ Gölge boyu uzar.  

ENLEMİN ETKİLERİ 

PARALELLER (Enlem) ve ÖZELLİKLERİ 
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→ Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol uzar 

ve Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma 

oranı artar. 

 

 

 

 

 

 

→ Sıcaklık azalır. 

→ Denizlerdeki buharlaşma azalır. 

→ Denizlerin tuzluluk oranı azalır. 

→ Gece ile gündüz arasındaki zaman fark ar-

tar. Bu durumun nedeni eksen eğikliğidir. 

→ Dünyanın çizgisel hızı azalır. Bu durumun 

nedeni enlemlerin çevre uzunluklarının 

azalmasıdır. 

→ Gurup ve Tan süreleri uzar (Alacakaranlık 

süreleri). 

→ Yerçekimi artar. 

→ Bitki örtüsü ekvatordan kutuplara doğru, 

geniş, karışık ve iğne yapraklı ağaçlar şek-

linde kuşaklar oluşturur. Bu durumunun 

nedeni enleme bağlı sıcaklık değişimidir. 

 

 

→ Orman üst sınırı alçalır (Azalır). 

→ Yerleşme üst sınırı alçalır (Azalır). 

→ Tarımın üst sınırı alçalır (Azalır). 

→ Kalıcı kar alt sınırı alçalır ( Azalır). 

→ Orman, yerleşme, Tarım ve kalıcı kar alt 

sınırlarının azalmasının nedeni Enleme 

bağlı sıcaklığın azalmasıdır. 

 

 

 

 

  

Ekvator  ve çevresinde 

güneş ışınlarının düşme 

açısı büyük olur. Bu yüz-

den güneş ışınları atmos-

ferden girdikten sonra 

yeryüzüne ulaşıncaya 

kadar kısa mesafe gider 

ve ışınların atmosferdeki 

tutulması az olur 

Bu yüzden Ekvator ve 

çevresi daha sıcaktır. 

Kutup  ve çevresinde ise 

güneş ışınlarının düşme 

açısı küçük olur. Bu yüz-

den güneş ışınları atmos-

ferden girdikten sonra 

yeryüzüne ulaşıncaya 

kadar uzun mesafe gider 

ve ışınların atmosferdeki 

tutulması fazla olur 

Bu yüzden kutuplar ve 

çevresi uzun gündüzler 

yaşamasına rağmen ısı-

namaz 

Kutup Çevresi TUTULMA 

FAZLA 

Ekvator ve Çevresi 

TUTULMA AZ 

Geniş yapraklı ormanlar 

Karışık yapraklı ormanlar 

Karışık yapraklı ormanlar 

İğne yapraklı orman-

İğne yapraklı ormanlar 
Sıcaklık ekva-

tordan kutup-

lara doğru gi-

dildikçe azaldı-

ğı için ağaçla-

rın yaprakları 

değişir. 

Ekvatorda 

kalıcı kar alt 

sınırı 5300 m 

İsviçre’de ka-

lıcı kar alt 

sınırı 2030 m 

Kutup ’ta 

kalıcı kar alt 

sınırı 0 m 

 

 

Ekvatora yakın olan enlemlere 

alçak enlemler, kutuplara ya-

kın olan enlemlere ise yüksek 

enlemler, ekvator ve kutuplar 

arasında kalan enlemlere ise 

orta enlemler denir. 
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Aynı Enlem Üzerinde Bulunan Merkezlerin  

Ortak Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

38 Kuzey paraleli üzerinde olan A ve B mer-

kezlerinin aynı özellikleri; 

→ Güneş ışınlarının yıl boyunca geliş açısı 

→ Güneşin ufuktaki yükseltisi 

→ Kendi öğle vakitlerindeki gölge boyu 

→ Gece ve gündüz süreleri 

→ Gece ile Gündüz arasındaki zaman farkı 

→ Çizgisel hız 

→ Grup ve Tan süresi 

→ Yerçekimi 

 

38 Kuzey Paraleli 
A B 

 

 

Aynı enlem üzerinde bulunan 

merkezlerde denizellik, kara-

sallık, yükselti ya da etrafın-

daki hava kütleleri gibi özel 

konum şartlarından dolayı sı-

caklık, iklim ve bitki örtüsü gibi 

özellikler aynı olmayabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ İki kutup noktasını birleştiren hayali çizgi-

lerdir. 

→ Paralelleri dik keserler. 

→ Başlangıç meridyeni Londra’daki Green 

wich Gözlem evinden geçer. 

KKN 

 

2° DM 

1° DM 

180°  

1° B 

2° BM 

Doğu Meridyenleri 
180 tane 

Batı Meridyenleri 

180 tane 

0 °Başlangıç Meridyeni 

 

111 km 

4’ 

 

4’ 
A B 

X Y 

Batı 

Yarım 

Küre 

Doğu 

Yarım 

Küre 

0° 1° DM 2°DM 

8 ‘ 

MERİDYENLER (Boylam) ve ÖZELLİKLERİ 
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→ 180 tane batı yarım küre, 180 tane doğu 

yarım kürede olmak üzere toplam 360 ta-

ne meridyen dairesi bulunur. 

→ Meridyenler birbirlerine paralel uzanmaz-

lar. Kutup Noktalarında tüm meridyenler 

birleşir. 

→ Ekvator çizgisi üzerinde iki meridyen arası 

111 km iken kutuplara gidildikçe merid-

yenler arasındaki uzaklık azalmaktadır. 

→ Ardışık İki meridyen arasındaki zaman far-

kı her yerde 4 dakikadır.  

→ İki meridyen arasındaki uzaklık değiştiği 

halde zaman farkının her yerde 4 dakika 

olmasının nedeni. Kutuplara doğru gidildik-

çe azalan çizgisel hızdır.  

→ Tüm meridyenlerin boyları eşittir. 

 

BOYLAMIN ETKİLERİ 

Öğle Vakti: Bir yere güneş ışınlarının gün içeri-

sinde en dik açıyla geldiği andır ayrıca gölge 

boyunun en kısa olduğu andır. (Güneşin En te-

pede olduğu an). Bir yerin öğle vakti günü tam 

ortadan ikiye bölen andır. 

 

 

 

 

Gündüz uzunluğu 10 saat ise 

12:00  

Öğle vakti 

Güneşin Doğuşu 
Öğle vaktinden 5 saat 
önce olur yani sabah 

saat 07.00 

Güneşin Batışı 
Öğle vaktinden 5 saat 
sonra olur yani akşam 
saat 17:00 

KKN 

 

2° DM 

1° DM 

180°  

1° B 

2° BM 

Doğu Meridyenleri 
180 tane 

Batı Meridyenleri 

180 tane 

0° 

Başlangıç Meridyeni 

Saat 12:00 

1° dm 

12:04 

2° dm 

12:08 
1° bm 

11:56 

2° bm 

11:52 

İki Meridyen ( Boylam ) Arası Neden Dört Da-

kikadır ? 

→ Dünya kendi ekseni etrafında bir tur atar-

ken güneş karşısından 360 meridyen ge-

çer.  

→ Yani bir günde 360 meridyen güneş karşı-

sından geçer  

→ Bu durumda 360 meridyen 24 saatte ge-

çerse 1 saatte güneş karşısından 15 me-

ridyen geçer.  

→ 15 meridyen 60 dakikada geçerse, 1 me-

ridyen 4 dakikada geçer.  

→ Bu durumda iki meridyenin arası 4 daki-

kadır. 
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AYNI BOYLAM ÜZERİNDE BULUNAN MERKEZLERİN 

ORTAK ÖZELLİKLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki enlem ve boylam dereceleri verilen 

A ve B merkezlerinin koordinat düzlemindeki 

görüntüsü aşağı- daki gi-

bidir. 

 

 

 

 

 

→ Gölge Boyunun en kısa olduğu an 

(12.00) 

→ Gün içinde güneşin ufuk üzerinde en 

yükseğe geldiği an ( 12.00 ) 

→ Güneşin gün içinden en büyük açıyla gel-

diği an 

→ Öğle vakti 

→ Yerel saat 

→ Ulusal (Ortak Saat) 

→ Başlangıç meridyeni ile aralarındaki za-

man farkı 

AYNI BOYLAM ÜZERİNDE BULUNAN MER-

KEZLERİN FARKLI ÖZELLİKLERİ 

→ Güneş ışınlarının geliş açısı 

→ Güneşin öğle vaktindeki ufuktaki yüksel-

tisi 

→ Güneşin doğuş ve batış anları (Aynı me-

ridyen üzerinde yer alan merkezlerde 

güneşin doğuş ve batış anları sadece eki-

noks tarihlerinde - 21 Mart ve 23 Eylül 

– aynı olur. Diğer zamanlarda aynı ol-

maz) 

→ Başlangıç meridyenine olan uzaklıkları 

(Meridyenler arası ekvatorda 111 km 

kutuplara doğru azalır.) 

→ Her meridyenin kendi yerel saatini kul-

lanması halinde doğu batı genişliği fazla 

olan ülkelerde kargaşa yaşanması söz ko-

nusu olurdur.  

→ Bu yüzden bazı meridyenler seçilerek 

ayar meridyeni olarak kullanılır.  

→ Seçilen bu ayar meridyenleri ortak saat 

(Ulusal Saat) olarak tüm ülkece kullanılır. 

→ Ayar boylamları 15 ve 15 ‘in katları de-

ğerlere sahip olan boylamlardır. 

→ Türkiye’de 2 adet ayar boylamı geçer 

→ Ancak Eylül 2016 tarihi itibarıyla Türki-

ye’de ileri ve geri saat uygulamaları sona 

erdirilmiştir. 

→ 30 ° İzmit’ten geçen 2. Ulusal saat dilimi 

olarak kışın kullanılıyordu. (Geri Saat 

Uyg. ) 

→ 45° Iğdır’dan geçen 3. Ulusal saat dilimi 

olarak yazın kullanılıyordu. (İleri Saat 

Uyg. ) 

10 ° KP 

A 

B 

0 ° 

0 ° 

20 ° KP 

10 ° DM 

0 ° 

10 ° KP 

0 ° 10 ° DM 

A 

B 

ULUSAL SAAT (Ortak Saat) 
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180 ° meridyeni tarih değiştirme çizgisidir. Bu 

çizginin geçtiği ülkelerdeki tarih birliğinin bo-

zulmaması için düz bir çizgi şeklinde uzanmaz. 

GÜNEŞİN UFUK DÜZLEMİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜ 

SORU: 

 

İzmit Iğdır 

 

 

Doğu batı genişliği fazla olan 

ülkeler aynı anda birden fazla 

ortak saat kullanırlarken, Tür-

kiye gibi doğu batı genişliği 

fazla olmayan ülkeler aynı an-

da sadece 1 ortak saat kulla-

nırlar. Bu durum Türkiye’nin 

Matematik (Mutlak) Konumu-

nun sonucudur. 

Tarih Değiştirme Çizgisi 
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SAAT HESAPLARI 

→ Yerel saat farklarının ortaya çıkmasının 

nedeni dünyanın kendi ekseni etrafındaki 

dönüşüdür (Günlük Hareket) 

→ Doğunun yerel saati ileri, batının yerel sa-

ati geridir. Bunun nedeni; Dünya’nın batı-

dan doğuya doğru dönmesidir.  

→ Güneş doğuda erken doğar erken batar, 

batıda geç doğar geç batar. 

 

 

 

 

 

 

YEREL SAAT HESAPLARI YAPILIRKEN 

 

0 ° 10 ° DM 

0 ° 

10 ° KP 
A B 

Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için 

önce A merkezi daha sonrada B merkezi öğle 

vakitlerini yaşarlar.  

Batı Doğu 

Doğu - Doğu 

Batı - Batı 

Doğu - Batı 

 1 

Boylam farkı x 4 dk. 

Boylam 

farkını 

bul 

 2 

Zaman 

farkını 

bul  

 3 
Doğu ise + (ileri) /eklenir 

Batı ise– (Geri ) / çıkarılır 

C 

 

 

 

    Güneşin doğma ve batma sorularında tam 

tersi uygulanır. 

YEREL SAAT BULMA 

 

 

 

 

 

BOYLAM BULMA 

 

 

 

 

 

 

Örnek Soru: 

60 ° Doğu Meridyeninde yerel saat 18:40 

iken, 20 ° Doğu Meridyeninde yerel saat kaç-

tır? 

 

 

 

 

 

 

 

A 

0° 10° DM 20° DM 10° BM 20 ° BM 

B D E 

12:00 

10° 

B D E 
11:20 

A C 
12:00 

? ? ? ? 

12:40 10:40 10:00 

? ? ? ? 
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Örnek Soru: 

25 ° Batı Boylamında yerel saat 14:10 iken 

35° Doğu Meridyeninde yerel saat kaçtır ? 

 

 

 

 

 

Örnek Soru: 

Başlangıç boylamında yerel saat 20:00 iken 

33° Doğu boylamındaki Ankara’da yerel saat 

kaçtır ? 

 

 

 

 

Örnek Soru: 

Londra’da güneş 07:00 ‘de doğduğuna göre 

33° Doğu Boylamındaki Ankara’da güneş kaç-

ta doğar ? 

 

 

 

 

Örnek Soru: 

21 Mart’ta Türkiye’nin en doğusunda güneş 

04.00’te doğmuştur. Aynı gün Türkiye’nin ba-

tısında güneş kaçta batar? 

 

 

 

 

Türkiye’nin Kuzey Yarım Kürede Olmasının So-

nuçları 

→ Türkiye Kuzey Yarım Kürede olduğu için 

Güneyden kuzeye gidildikçe ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Güneş ışınlarının geliş açısı daralır. 

→ Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma 

oranı artar. 

→ Sıcaklık azalır. 

→ Kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı azaltır. 

→ Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır. 

→ Buharlaşma azalır. 

→ Denizlerin tuzluluk oranları azalır. 

→ Yerçekimi artar. 

→ Çizgisel hız azalır. 

→ Tarım, yerleşme, orman üst sınırı azalır. 

→ Kalıcı kar alt sınırı azalır. 

Türkiye’nin Matematik Konumunun Sonuçları 

42 ° KP 

36 ° KP 

26° DM 45° DM 

Hatay 

Sinop 

Iğdır Çanakkale 

KYK 

GYK 
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→ Ekinoks zamanları dışında gece gündüz 

süre farkı artar 

TÜRKİYE’NİN ORTA KUŞAKTA OLMASININ 

SONUÇLARI 

 

 

 

 

 

 

Türkiye orta kuşak ülkesi olduğu için;  

A->kdeniz iklim kuşağında bulunur 

B->atı rüzgarları görülür 

C->ephesel yağışlar görülür 

D->ört mevsim belirgindir. 

 

23 ° 27 ‘ Yengeç Dönencesi 

0° Ekvator 

66 ° 33’ Kuzey Kutup Dairesi 

ORTA KUŞAK 

ORTA KUŞAK 

23 ° 27 ‘ Oğlak Dönencesi 

66 ° 33’ Güney Kutup Dairesi 

90° Kuzey Kutup Noktası 

90° Güney Kutup Noktası 

 

 

Türkiye’de aynı anda 4 mevsi-

min yaşanması -> Özel Konum 

Türkiye’de dört mevsimin be-

lirgin yaşanması -> Matematik 

Konum 

TÜRKİYE‘NİN DÖNENCELER DIŞINDA OLMA-

SININ SONUÇLARI 

 

 

 

 

23 Eylül 

23 ° 27 ‘ Yengeç Dönencesi 

0° Ekvator 

23 ° 27 ‘ Oğlak Dönencesi 

21 Mart 

21 Haziran 

21 Aralık 

Yukarıdaki şekilde Güneş ışınlarının dik olarak 

geldiği uç enlemler verilmiştir. 

Buna göre güneş ışınları dik (90° ‘lik ) açıyla; 

→ 21 Mart’ta Ekvator’a 

→ 21 Haziran’da Yengeç Dönencesine 

→ 23 Eylül’de ikinci kez Ekvatora 

→ 21 Aralık’ta ise Oğlak Dönencesine gelir. 

→ Dönencelere yılda 1 defa dik açıyla gelirken 

→ Dönence dışında kalan yerlere hiç dik açıyla 

gelmez 

Türkiye dönence dışında yer aldığı için; 

→ Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gel-

mez 

→ Gölge hiçbir zaman sıfır olmaz 

 

TÜRKİYE‘NİN KUZEY YARIM KÜREDE YEN-

GEÇ DÖNENCESİNİN DIŞINDA OLMASININ 

SONUÇLARI 

 

 

 

 

23 ° 27 ‘ Yengeç Dönencesi 

0° Ekvator 

23 ° 27 ‘ Oğlak Dönencesi 

21 Mart 

21 Haziran 

21 Aralık 

23 Eylül 

Cismin Gölgesi Daima 

Kuzeye Düşer 
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→ Güneş ışınlarını yıl boyunca hep güneyden 

alır. Güney yamaçlar genellikle daha sıcak-

tır. 

→ Bakı yönü daima güneydir. 

→ Cismin Gölgesi Daima Kuzeye Düşer 

 

 

 

 

Not: Şematik şekilde verilen kalıcı kar alt sı-

nırları kavramın öğrenilmesi için rastgele ve-

rilmiştir ve gerçek değerler değildir. Gerçekte 

Ekvator ve çevresinde kalıcı kar alt sınırları 

5300 m, Türkiye’de 2800 - 3000 m, İsviç-

re'de ise 2030 m’dir. 

→ Türkiye üç eski kıtanın birbirine en çok 

yaklaştığı yerde tam bir kavşak noktasında 

kurulmuştur. 

→ Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köp-

rü görevi görmektedir. 

→ İstanbul boğazı ve Çanakkale boğazlarına 

sahiptir. 

→ 3 tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ül-

kesidir. 

→ Türkiye’nin Komşuları; 

 Batıda – Yunanistan ve Bulgaristan 

 Güneyde – Suriye ve Irak  

 Doğuda – İran, Azerbaycan (Nahcivan), 

Ermenistan ve Gürcistan ‘dır 

→ Türkiye petrol zengini komşulara sahiptir.  

→ Türkiye ortalama yükseltisi fazla ve en-

gebeli bir ülkedir. 

→ Türkiye’de dağların uzanış doğrultusu ge-

nellikle batı-doğu yönündedir.  

→ Türkiye 3. ve 4. Jeolojik zamanda oluş-

muş aynı zamanda ALP – OROJENE-

ZİNDEN etkilenmiş, oluşumunu geç ta-

mamlamış genç bir ülkedir 

→ Türkiye tektonik hareketin fazla olduğu, 

deprem riskinin yüksek olduğu, sıcak su 

kaynaklarının ve sağlık turizminin fazla 

olduğu bir ülkedir. (Oluşumunu geç ta-

mamlamış genç bir ülke olduğu için.) 

→ Dağların yükseltisi genellikle batıdan do-

ğuya doğru ve kıyıdan iç kesimlere doğru 

gidildikçe artar. Bu yüzden Türkiye’de 

genellikle batıdan doğuya doğru ve kıyı-

dan iç kesimlere doğru gidildikçe sıcaklık-

lar azalır.  

→ Türkiye BM ve NATO’nun barışı koruma, 

bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik giri-

şimlerine katılımları ve bazılarında oyna-

dığı öncü rol ile Avrupa güvenlik mima-

risi üzerinde ağırlığa sahiptir.  

 

 

 

Kuzey Yamaç 

Güney Yamaç 

Kuzey Yamaç 

23 ° 27 ‘ 

0° Ekvator 

23 ° 27  

5300 m Kalıcı kar alt 

sınırı 
5300 m Kalıcı kar 

alt sınırı 

Güney Yamaç Kuzey Yamaç 

Güney Yamaç 

3000 m Kalıcı kar 

alt sınırı 2500m Kalıcı kar 

alt sınırı 

2500m Kalıcı kar 

alt sınırı 

3000 m Kalıcı kar 

alt sınırı 

Türkiye’nin Özel Konumunun Sonuçları 
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A) DÜNYA’NIN ŞEKLİNİN SONUÇLARI 

 

1. Dünya’nın GEOİT (Küremsi) Olmasının  

Sonuçları 

 

 

 

 

 

→ Dünya kutuplardan basık ekvatordan şiş-

kindir. Dünyanın bu kendine has şekline 

GEOİD denir. 

→ Kutupların yarıçapı ekvatorun yarıçapın-

dan daha kısadır. 

→ Dünya üzerinde çizilebilecek en büyük 

çember ekvatordur. 

→ Ekvator yerin merkezine uzak, kutuplar 

yerin merkezine daha yakın olduğu için 

Ekvatorda yerçekimi az, kutup-

larda daha fazladır. Ekvatordan 

kutuplara gidildikçe yerçekimi 

bu yüzden artar. 

2. Dünya’nın Küresel ( Yuvarlak ) Olmasının 

Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan 

kutuplara doğru küçülür. 

→ Sıcaklı ekvatordan kutuplara doğru azalır 

(Enlem sıcaklık ilişkisi) 

→ Cisimlerin gölgeleri ekvatordan kutuplara 

doğru uzar. 

→ Dünyanın yarısı karanlık, diğer yarısı ise 

aydınlık olur. 

→ Paralellerin uzunlukları ekvatordan ku-

tuplara doğru azalır. 

→ Meridyenler arasındaki uzaklık ekvator-

dan kutuplara doğru azalır. 

→ Çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru 

azalır. 

→ Grup ve Tan süreleri çizgisel hızın azal-

masına bağlı olarak uzar. 

→ Haritalarda bozulmalar meydana gelir. 

→ Kutup yıldızının görünüm açısı KYK’de 

bulunulan yerin enlemini verir. 

→ Termik basınç merkezleri oluşur. 

→ Yerden yükseldikçe görülebilen alan yani 

ufuk genişler. 

Yer Küre’nin Şekli ve Hareketleri 

6378 km 

6357 km  
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B) DÜNYA’NIN HAREKETLERİNİN SONUÇLARI 

1. Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 

(Kendi ekseni etrafındaki hareketi) 

→ Dünya’nın merkezinden 

geçtiği varsayılan çizgi-

ye eksen denir. 

→ Dünya ekseni etrafın-

daki hareketini 24 sa-

atte tamamlar. 

→ Dünya batıdan doğuya 

doğru döner. 

Dünya’nın Günlük hareketinin sonuçları 

→ Gece ve gündüz oluşur. 

→ Gece ve gündüz ardalanır. (Birbirini ta-

kip eder.) 

→ Gün içerisindeki gölge yönü ve boyu de-

ğişir. 

→ Günlük sıcaklık farkları oluşur. Bunun 

sonucunda; 

• Fiziksel (mekanik) çözülme oluşur. 

• Meltem rüzgârları oluşur. 

→ Yerel saat farkları oluşur. 

→ Okyanus akıntılarında sapmalar ve hal-

kalanmalar oluşur. 

→ Sürekli rüzgârların yönlerinde sapmalar 

oluşur. 

→ 30 ve 60 derece enlemlerinde günlük 

harekete bağlı olarak dinamik basınç 

merkezleri oluşur. 

Dünyanın batıdan doğuya doğru döner bu-

nun sonucunda; 

→ Yerel saat doğuda ileri, batıda geridir. 

→ Sürekli rüzgarlar KYK ‘de sağa, GYK’de 

sola doğru sapar 

→ Okyanus akıntıları KYD’ de saat ibresi 

yönünde halkalar oluşturur. 

→ Güneş doğudan doğup, batıdan batar. 

→ Dünya batıdan doğuya doğru yerine, 

doğudan batıya doğru dönmüş olsaydı 

bu özelliklerin tam tersi yaşanacaktı. 

 

 

2. Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 

(Güneş Etrafındaki Yörünge Hareketi) 

→ Dünya güneş etrafındaki dönüşünü 365 

gün 6 saatte tamamlar. 

 

 

Gece ve gündüzün oluşması 

dünyanın günlük hareketinin 

sonucudur. 

Dünyanın bir tarafının aydınlık 

diğer tarafının karanlık olması 

ise Dünya’nın yuvarlak olması 

ile ilgilidir. 
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→ Dünyanın güneş etrafındaki yoluna yö-

rünge denir. 

→ Dünyanın yörüngesi elips şeklindedir. Yö-

rüngenin elips olmasının sonuçları; 

→ Dünyanın güneşe olan uzaklığı yıl içeri-

sinde değişir. 

→ Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 

Ocak, en uzak oluğu tarih ise 4 Temmuz 

tarihidir. 

→ Dünya güneşe yakınlaştığında hızı artar-

ken, güneşten uzaklaştığında hızı azalır. 

Bu yüzden ;  

→ Şubat ayı 28 gündür. 

→ KYK’de ve GYK’de mevsim süreleri eşit 

değildir. KYK’de yaz mevsimi ( Haziran - 

Temmuz - Ağustos 92 gün), GYK’deki 

yaz (Aralık - Ocak - Şubat 90 gün )

mevsiminden daha uzundur. 

→ Sonbahar ekinoksuna 21 Eylül yerine 23 

Eylül ‘de yani iki gün geç girilir. 

 

 

 

 

Dünyanın güneşe yakın yâda 

uzak olması sıcaklığı ve mev-

simlerin oluşmasını etkilemez. 

Mevsimlerin oluşması eksen 

eğikliği ile ilgilidir. 

 

 

Yörünge büyüklüğü sadece 

mevsim sürelerini etkiler. Yö-

rünge bugünkünden daha bü-

yük olsaydı mevsim süreleri 

daha uzun olurdu. 

Yörünge tam daire olsaydı 

mevsim süreleri eşit olurdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Eksen Eğikliği ve Sonuçları 

 

 

 

 

→ Yengeç 

Dönencesi ortaya çıkar ( 23 ° 27’ 

Kuzey Enlemi ) 

→ Oğlak Dönencesi ortaya çıkar ( 23 ° 27’ 

Güney Enlemi ) 

→ Güneş ışınları en son dönencelere dik 

açıyla gelir. 

→ Kutup Daireleri ortaya çıkar ( 66 ° 33’ 

Kuzey ve Güney Enlemleri) 

23° 27’ 

90° 

0° Ekvator 

23° 27’ 

 

 

 

Güneş 

23° 27’ 

66° 33’ 

66° 33’ 
90° 

Ekliptik 

23° 27 ‘ 
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→ Kutup daireleri 50° ‘den geçerdi. 

→ Orta kuşak daralırdı. 

→ Kutup kuşağı ve tropikal kuşak genişlerdi. 

→ Türkiye’de yazlar daha sıcak kışlar daha 

soğuk geçerdi. 

→ Ekvatoral kuşakta sıcaklık ortalamaları 

azalırdı. 

→ Gece ve Gündüz süre farkları artardı. 

 

 

 

 

 

 

 

Eksen Eğikliği Azalsaydı Ne Olurdu ? 

Eksen eğikliği 23 ° 27’ yerine 20 ° olsaydı, 

yani eksenimiz daha eğik olsaydı; 

→ Dönenceler 20 ° den geçerdi. 

→ Güneş ışınları 20° ‘ye kadar dik açı ile 

gelirdi. 

→ Kutup daireleri 70° ‘den geçerdi. 

→ Orta kuşak genişlerdi. 

→ Kutup kuşağı ve tropikal kuşak daralırdı. 

→ Ekvatoral kuşakta sıcaklık ortalamaları 

artardı. 

→ Gece ve Gündüz süreleri değişir. 

→ Kutup dairelerinden daha yüksek enlem-

lerde gündüz ve gece süreleri 24 saati 

geçer 

→ Güneş ışınlarının düşme açısı yıl boyunca 

değişir. 

→ Gölge boyları yıl içinde değişir. 

→ KYK’de yaz mevsimi yaşanırken GYK’de 

kış mevsimi yaşanır. 

→ Güneşin doğuş ve batış saatleri yıl boyun-

ca değişir. 

→ Muson rüzgarları oluşur. 

→ Aydınlanma dairesi kutup noktaları ve 

kutup daireleri arasında yer değiştirir. 

→ Matematik iklim kuşakları oluşur.  

 

 

 

 

 

 

 

Eksen Eğikliği Artsaydı Ne Olurdu ? 

Eksen eğikliği 23 ° 27’ yerine 40 ° olsaydı, 

yani eksenimiz daha eğik olsaydı; 

→ Dönenceler 40 ° den geçerdi. 

→ Güneş ışınları 40° ‘ye kadar dik açı ile 

gelirdi. 

0° 

23° 27 ‘ 

23° 27 

66° 33 ‘ 

66° 33 ‘ 

90° 

90° 

TROPİKAL KUŞAK 

ORTA  KUŞAK 

ORTA  KUŞAK 

KUTUP KUŞAĞI 

KUTUP KUŞAĞI 

0° 

40° 

50° 

40° 

50° 

90° 

90° 

TROPİKAL KUŞAK 

ORTA KUŞAK 

KUTUP KUŞAĞI 

ORTA KUŞAK 

KUTUP KUŞAĞI 
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→ Gece ve Gündüz süre farkları azalırdı. 

 

Eksen Eğik Olmasaydı Ne Olurdu ? 

→ Güneş ışınlarının yıl boyunca ekvatora dik 

açıyla gelirdi. 

→ Mevsimler oluşmazdı. 

→ Türkiye’de hep bahar yaşanırdı. 

→ Her yerde yıl boyunca gece ve gündüz eşit 

olurdu. 

→ Dönenceler oluşmazdı. 

→ Kutup daireleri oluşmazdı. 

→ Matematik iklim kuşakları ortadan kal-

kardı. 

→ Aydınlanma çemberi sürekli kutup nok-

talarından geçerdi. 

 

 

 

 

A)  21 Mart ve 23 Eylül (Ekinoks Tarihleri) 

→ Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik açı 

ile düşer 

→ Ekvatorda ki bir cismin öğle vaktinde 

gölgesi oluşmaz 

→ Aydınlanma çemberi kutup noktalarına 

teğet geçer 

→ Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz 

eşitliği yaşanır (Ekinoks). 

→ Aynı meridyen üzerindeki noktalarda gü-

neşin doğuş ve batış anları aynıdır. 

21 MART (İlkbahar Ekinoksu - KYK için) 

→ KYK’ de ilkbahar, GYK ‘de ise sonbahar 

mevsimi başlar 

→ Bu tarihten sonra KYK’ de gündüzler ge-

celerden daha uzun, GYK’ de ise geceler 

gündüzlerden daha uzun olmaya başlar. 

→ KYK’ de bu tarihten sonra 6 ay gündüz, 

GYK’ de ise 6 ay gece başlar. 

23 EYLÜL (Sonbahar Ekinoksu - KYK için) 

→ KYK’ de sonbahar, GYK’ de ise ilkbahar 

başlangıcıdır. 

 

 

 

 

GÜNEŞ 

Ekvator 

90 ° 

90 ° 

Ekvator 

ÖZEL TARİHLER 

 

 

 

 

GÜNEŞ 
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→ Bu tarihten sonra KYK’ de geceler gün-

düzlerden, GYK’ de ise gündüzler geceler-

den uzun olmaya başlar. 

→ KKN’ de bu tarihten itibaren 6 aylık gece, 

GKN’ de ise 6 aylık gündüz başlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)  21 Haziran (Yaz Gün Dönümü - Soltis) 

 

 

→ Bu tarihte güneş ışınları  öğle vak-

tinde 23 ° 27 ‘ Yengeç Dönencesine dik 

açı ile (90 derece) gelir. 

→ Yengeç dönencesinde öğle vaktinde dikilen 

cismin gölgesi oluşmaz. 

→ Bu tarihten itibaren KYK’ de yaz mevsi-

mi, GYK’ de ise kış mevsimi başlar 

→ KYK’ de yer alan tüm merkezlerde yıl 

içerisindeki en uzun gündüz, en kısa gece 

süresi yaşanır. 

→ GYK’ de yer alan tüm merkezlerde yıl 

içerisindeki en kısa gündüz, en uzun gece 

süresi yaşanır. 

→ Bu tarihten sonra KYK’ de gündüzler kı-

salıp geceler uzamaya başlar. 

→ Bu tarihten sonra GYK’ de geceler kısalıp 

gündüzler uzamaya başlar. 

→ Aydınlanma çemberi Kutup Dairelerine 

teğet geçer. KKD’ inde 24 saat gündüz 

yaşanırken, GKD’ inde 24 saat gece ya-

şanmaktadır. 

→ Bu tarihte güneyden kuzeye doğru gidil-

dikçe gündüzler uzar. 

C)  21 Aralık (Kış Gün Dönümü - Soltis) 

→ Bu tarihte güneş ışınları öğle vaktinde 23 

° 27’  Oğlak dönencesine dik açı ile düşer. 

→ Oğlak Dönencesinde öğle vakti düz ze-

minlerdeki cisimlerin gölgesi oluşmaz. 

→ GYK’ de en uzun gündüz, en kısa gece; 

KYK’ de ise en uzun gece, en kısa gündüz 

yaşanır. 

 

 

EKİNOKS TARİHLERİNDE ;  

45 ° enlemlerine dikilen bir 

cismin öğle vaktindeki gölgesi 

cismin boyu ile aynı olur. 

90° 

45° 

45° 
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→ Bu tarihten sonra Güney Yarım Küre’de 

gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya; 

Kuzey Yarım Küre’de ise geceler kısalma-

ya, gündüzler uzamaya başlar. 

→ Bu tarihten itibaren Güney Yarım Kü-

re’de yaz, Kuzey Yarım Küre’de ise kış 

mevsimi yaşanmaya başlar. 

→ Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden 

teğet geçer. Bu yüzden Güney Kutup Dai-

resi’nde 24 saat gündüz, Kuzey Kutup 

Dairesi’nde ise 24 saat gece yaşanır.  

→ Kuzeyden güneye doğru gidildikçe gündüz 

süreleri uzamaktadır  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 °

0 °  
Başlangıç Merdiyeni 

180 °  
Tarih Değiştirme Çizgisi 

15 ° BM 

165 ° DM 
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İKLİM BİLGİSİ 
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  İKLİM: Bir bölgede uzun yıllar görülen hava 

olaylarının ortalama durumuna iklim denir.  

KLİMATOLOJİ: İklimi inceleyen bilim dalına 

klimatoloji denir. 

HAVA DURUMU: Kısa süreli ve dar alanda gö-

rülen atmosfer olaylarına denir.  

METEOROLOJİ: Hava durumunu inceleyen bi-

lim dalına denir. 

ATMOSFER: Yeryuvarlağını çepeçevre saran ve 

hayatın gelişmesine imkân veren gaz kütlesine 

denir. 

→ İklim olaylarının meydana gelmesini sağ-

lar. 

→ Yaşama olanak sağlar. 

→ Güneşten gelen ışınların bir kısmını tuta-

rak yerin aşırı ısınmasını ve aşırı soğu-

masını engeller. 

→ Ozon tabakası güneşten gelen zararlı ult-

raviyole ışınlarını süzer. 

→ Meteorların yeryüzüne düşmesini engel-

ler. 

→ Güneş ışınları atmosferde kırılmaya uğrar 

ve gölgede kalan yerlerin aydınlık ve sı-

cak olmasını sağlar. 

→ Atmosferin kalınlığı ekvatordan kutupla-

ra doğru gidildikçe azalır. Bunun sebebi; 

• Yerçekiminin artması 

• Çizgisel hızın azalması 

• Sıcaklığın azalması 

→ Sesi ve ısıyı iletir. 

 
 

ATMOSFERİN YARARLARI 

 

 

Atmosferin en dış katmanı-

dır. Dünya atmosferi ile uzay 

arasında geçiş bölgesidir. 

Gazlar burada yerçekiminin 

etkisinden kurtularak uzayda 

dağılmaya başlar. 

Yapay uyduların bulunduğu 

katmandır. 

 

Gazların yüksek sıcaklıktan 

dolayı oksijen ve hidrojen 

iyonlarına ayrıldığı katman-

dır. 

Radyo dalgaları ve haberleş-

me sinyallerinin yansıtıldığı 

katmandır. 

Kutup Işıkları (Aurora) bu 

katmanda bulunur. 

 Meteorların parçalandığı katmandır. 

 
Güneşten gelen zararlı ışınları süzen 

ozon tabakası bu katmanda bulunur. 

 

→ Atmosferin en alt katmanıdır. 

→ Gazların %75 ‘i, Su buharının %

100 ‘ü bu katmandadır.  

→ Bu yüzden tüm hava olayları bu 

katmanda gerçekleşir. 

→ Yerden yükseldikçe sıcaklık her 

200 metrede 1 derece azalır. 

→ Yatay (Rüzgar) ve Dikey (Basınç) 

hava hareketleri meydana gelir. 

ATMOSFERİN KATMANLARI 

E
K
S
O

Z
F
E
R
 

T
E
R
M

O
S
F
E
R
 

(İ
Y
O

N
O

S
F
E
R
 )
 

M
E
Z
O

S
F
E
R
 

(Ş
E
M

O
S
F
E
R
) 

S
T
R
A
T
O

S
F
E
R
 

T
R
O

P
O

S
F
E
R
 



39 

 

İklim Bilgisi 

A
h
m

et
 B

u
ra

k
 K

a
rg

ı 

  

A. Sıcaklık 

B. Basınç 

C. Rüzgarlar 

D. Nem 

E. Yağış 

Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler 

1. Güneş Işınlarının Düşme Açısı (Enlem, Boy-

lam, Günün saatleri), Mevsimler, Eğim, Ba-

kı) 

2. Güneşlenme süresi 

3. Yükselti 

4. Rüzgârlar 

5. Atmosferdeki Nem miktarı 

6. Kara ve denizlerin dağılışı 

7. Okyanus Akıntıları 

8. Bitki Örtüsü 

1. GÜNEŞ IŞINLARININ DÜŞME AÇISI 

→ Güneş ışınları ekvator ve çevresine büyük 

açılar ile gelirken kutuplar ve çevresine 

eğik açılarla gelir. Bunun nedeni dünya-

nın yuvarlak olmasıdır. 

→ Güneş ışınlarının dik geldiği yerlerde sı-

caklık fazla, eğik geldiği yerlerde ise sı-

caklık daha azdır. Bunun nedenleri;  

• Güneş ışınlarının aldığı yol-> Dik 

 gelince yol kısa, Eğik gelince yol 

 uzun olur. 

• Atmosferdeki tutulma oranı-> Dik 

gelince tutulma az, Eğik gelince tu-

tulma fazla olur. 

• Güneş ışınlarının ısıtması gereken 

yüzeyin büyüklüğü-> Dik gelince 

ısıtması gereken yüzey az, Eğik ge-

lince ısıtması gereken yüzey fazla 

olur. 

 

Güneş Işınlarının Düşme Açısını Etkileyen Fak-

törler 

 Enlem 

Ekvatordan kutuplara gidildikçe güneş ışınları-

nın düşme açısı dünyanın şeklinden dolayı aza-

lır ve sıcaklık azalır. 

 

 
 
 
 

Atmosferdeki gazların  

→ %78’i AZOT 

→ %21‘i OKSİJEN 

→ %1’i ASAL GAZLAR ‘dan 

(Helyum, Neon, Argon)

oluşur 

Bu gazlar atmosferde oranı 

değişmeyen gazlardır. 

 

Atmosferde oranı değişen gaz-

lar ise; 

İKLİMİN ELEMANLARI 

A. SICAKLIK 

 

DÜNYA 
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Enlem – Sıcaklık ilişkisine örnekler: 

→ Kutuplardan soğuk, ekvatordan sıcak 

rüzgârların esmesi 

→ Denizlerin tuzluluk oranlarının ekvator-

dan kutuplara doğru azalması 

→ Kalıcı kar alt sınırının ( Toktağan Kar 

Sınırı) ekvatordan kutuplara doğru azal-

ması 

→ Ormanların yapraklarının ekvatordan 

kutuplara doğru geniş, karışık ve iğne 

yapraklı olması 

→ Orman üst sınırının kutuplara doğru 

azalması 

Enlem – Sıcaklık ilişkisine Ters düşen örnekler: 

→ Kuzeybatı Avrupa kıyılarının orta Avrupa 

kıyılarından daha sıcak olması 

→ Kışın Ankara’nın Samsun’dan daha soğuk 

olması 

→ En düşük sıcaklıkların Kutup Noktasında 

değil kutba yakın karalarının iç kesimle-

rinde olması 

b) Mevsimler (Eksen Eğikliği, Yıllık Hareket) 

 

Dünyanın ekseninin eğik olmasına bağlı ola-

rak güneş ışınları yıl boyunca her yere aynı 

açıyla düşmez. Örneğin 21 Mart tarihinde 

Ekvator’a dik açılarla gelirken 21 Haziran 

tarihinde Yengeç Dönencesine dik açıyla ge-

lir, 23 Eylül’de yıl içinde ikinci defa ekvato-

ra dik gelen güneş ışınları 21 Aralık tari-

hinde Oğlak Dönencesine dik açı ile gelir.  

Bu açının yıl içinde değişmesi yüzünde mev-

simler oluşur. Örneğin 21 Haziran tarihinde 

Mersin’e ve tüm kuzey yarım küreye yıl 

içindeki gelebileceği en büyük açılarla gelen 

güneş ışınları, 21 Haziran tarihinde Mersin 

ve tüm kuzey yarım kürede yaz ayının baş-

lamasına neden olur. 21 Aralık tarihinde ise 

Kuzey Yarım Küre ve Mersin’e yıl içindeki en 

eğik açıyla gelmesi yüzünden Kış mevsimi 

başlangıcıdır. 

c) Dünya’nın Günlük Hareketi (Eksen Hare-

keti) 

Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü-

ne bağlı olarak güneş ışınlarının yere değme 

açısı gün içerisinde değişir. Sabah güneş yeni 

doğarken eğik açılarla gelen güneş ışınları 

öğlene doğru daha büyük açılarla gelmeye 

başlar. 

d) Yer şekillerinin Eğimi ve Bakısı 

Herhangi bir yerin güneşe göre konumuna 

 

 

Enlem sıcaklık ilişkisine göre 

ekvatora daha yakın olan bir 

yer daha sıcak olmalıyken da-

ha soğuk oluyorsa bu durum 

enlem sıcaklık ilişkisine ters 

düşer ve buna ENLEM TER-

SELMESİ yada ANOMALİ de-

nir. 

Yengeç Dönence-

sine dik açı ile 

geliyor KYK’ de 

yaz başlıyor 

Oğlak Dönencesine 

eğik açı ile geliyor ve 

GYK ’de kış başlıyor 
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BAKI ismi verilir. Bakı yönü Kuzey Yarım 

Kürede genellikle Güney iken Güney Yarım 

Kürede Kuzey’dir. 

Türkiye’de bakı yönü güneydir ve güney ya-

maçlar kuzey yamaçlarımıza göre daha sı-

caktır. 

Yengeç ve Oğlak Dönencesi arasında kalan 

yerlerde bakı yönü yıl içerisinde değişir. 

 

 

 

 

 

2. GÜNEŞLENME SÜRESİ 

Güneşlenme süresi uzadıkça atmosferdeki ısı 

birikimi artacağı için sıcaklıkta artacaktır. An-

cak güneşlenme süresi sıcaklığı etkilerken sı-

caklığı etkileyen diğer faktörlerde hesaba katıl-

malıdır. Örneğin kutuplarda 6 ay gündüz ya-

şanırken çok soğuk olmasının nedeni güneş 

ışınlarının düşme açısının çok dar olmasıdır. 

Güneşlenme süresinde etkili olan temel faktör 

bulutlanmadır. 

3. YÜKSELTİ 

Yükselti arttıkça sıcaklık her 200 metrede 1 

derece azalır. Sıcaklığın atmosfe-

rin alt katlarından üst katlarına 

doğru azalmasının nedeni tropos-

ferin daha çok yerden yansıyan 

ışınlar ile ısınmasından kaynaklanmaktadır. 

Yükselti Sıcaklık İlişkisine Örnekler; 

→ Dağların yüksek noktalarında kalıcı kar-

ların oluşması 

→ Yükseldikçe tarım ürünü çeşitliliğinin 

azalması ve tarım ürünlerinin olgunlaşma 

süresinin uzaması 

→ Yağışların kar biçiminde olması 

→ Deniz seviyesinden bir dağa çıkıldıkça ge-

niş, karışık, iğne yapraklı ağaçların gö-

rülmesi 

 

 

 

 

3. ATOSFERDEKİ NEM MİKTARI 

→ Atmosferde bulunan nem yeryüzünün 

aşırı ısınmasını ve aşırı soğumasını önler. 

→ Nemin çok olduğu yerlerde sıcaklık farkı 

az olur. 

→ Nemin az olduğu yerlerde ise sıcaklık 

farkı fazla olur. 

→ Grafiklerde sıcaklık farkının az olduğu 

yerler için denizel, nemli iklime sahip yo-

rumu yapılabilir. 

→ Sıcaklık farkının fazla olduğu 

yerlerde ise karasal bir iklim 

hâkimdir yorumu yapılabilir. 

 

 

23 ° 27 ‘ 

0° Ekvator 

23 ° 27  

5300 m Kalıcı kar alt 

sınırı 
5300 m Kalıcı kar 

alt sınırı 

Güney Yamaç Kuzey Yamaç 

Güney Yamaç 

3000 m Kalıcı kar 

alt sınırı 2500m Kalıcı kar 

alt sınırı 

2500m Kalıcı kar 

alt sınırı 

3000 m Kalıcı kar 

alt sınırı 

DENİZ 

Geniş Yapraklı Ağaçlar 

Karışık Yapraklı  
Ağaçlar 

İğne Yapraklı  
Ağaçlar 

ÇAYIRLAR 
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5. KARA ve DENİZLERİN DAĞILIŞI 

→ Karalar denizlere göre erken ısınıp erken 

soğur 

→ Denizler ise karalara göre geç ısınıp geç 

soğur 

→ Yazın aynı enlem üzerindeki denizler ka-

ralardan daha soğuk olur. 

→ Denizden gelen rüzgârlar yazın serinleti-

ci, kışın ılıtıcı etki yaparlar. 

→ Devirli olarak esen meltem ve muson 

rüzgârlarının oluşmasına neden olur. 

→ İzoterm eğrileri düzgün uzanamaz sap-

maya uğrarlar. 

→ Kuzey Yarım Kürede karaların oranı de-

nizlere göre daha fazladır. Bu yüzden 

Kuzey Yarım Kürede; 

→ Yıllık sıcaklık ortalaması daha yüksektir. 

→ Yıllık sıcaklık farklı daha fazladır. 

→ İzoterm eğrilerinde sapmalar daha fazla-

dır. 

→ Sıcaklık kuşağı ve ılıman kuşak daha ge-

niştir. 

6. RÜZGARLAR 

a) Enlem: Ekvator-

dan gelen rüzgârlar 

sıcaklığı artırırken 

kutuplardan gelen 

rüzgarlar sıcaklığı 

azaltır. 

 

b) Kara ve Denizlerin Isı Özelliği: Karadan ge-

len rüzgârlar yazın sıcaklığı artırırken kışın 

azaltırlar. Denizden gelen rüzgârlar ise yazın 

serinletici, kışın ılıtıcı etki yaparlar. 

7. OKYANUS AKINTILARI  

Sıcak Okyanus Akıntıları 

→ Gulf-Stream 

→ Brezilya 

→ Alaska 

→ Madagaskar 

→ Kuroşivo 

 

Soğuk Okyanus Akıntıları 

→ Labrador 

→ Kanarya 

→ Kaliforniya 

→ Peru ( Humbolt ) 

→ Oyaşivo 

Okyanus akıntıları sıcaklığın dünya üzerindeki 

dağılışında etkilidir, örneğin; 

→ Aynı enlemdeki kıyılarda sıcaklıkların 

farklı olması yüzünden izoterm eğrileri-

nin sapmasına neden olurlar. 

→ İngiltere kıyıları aynı enlem üzerinde bu-

lunan Kanada’nın doğu kıyılarından daha 

sıcaktır bunun nedeni, İngiltere’nin Gulf 

Stream sıcak su akıntısının etkisinde kal-

ması. Kanada’nın doğu kıyılarının ise 

Labrador soğuk su akıntısının etkisi al-

tında kalmasıdır. 

→ Türkiye okyanus akıntılarının etkisinde 

kalmaz bunun nedeni özel konumumuz-

dur. 

 

 

ISITIR 

ISITIR 

SOĞUTUR 
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8. BİTKİ ÖRTÜSÜ  

Bitki örtüsü sıcaklığı en az etkileyen faktördür. 

Ormanlık alanlarda güneş ışınları direk yerka-

buğuna ulaşamaz. 

A. Matematik İklim Kuşakları 

 

 

 

 

 

 

Matematik iklim kuşaklarının oluşum nedenle-

ri; 

→ Eksen eğikliği ve güneş ışınlarının yıl içeri-

sinde geliş açılarının değişmesi. 

 

Sıcaklık kuşaklarının ortaya çıkma nedenleri; 

→ Dünya’nın şekli (Temel Neden)  

→ Kara ve denizlerin dağılışı ( Kuzey Yarım 

Küre’de sıcak ve ılıman kuşak, Güney Ya-

rım Küre’de ise soğuk kuşak daha geniştir. 

Bu durumun en önemli nedeni kara ve de-

nizlerin yarım kürelerdeki dağılışının farklı 

olmasıdır. ) 

→ Sıcak ve soğuk su akıntıları 

→ Genel hava dolaşımı 

Sıcaklık deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça 

troposferde her 200 metrede 1 derece azalır. 

Sıcaklık hesaplamaları yapılırken bu göz önün-

de bulundurulur. 

1. Sıcaklığı Deniz Seviyesine İndirgeme  

Soru: 2400 metre yükseltideki gözlem evinde 

sıcaklık 3 derecedir. Bu gözlem evinin deniz 

seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç derecedir. 

 

 

 

 

2. Gerçek Sıcaklığı Bulma  

Soru: 2000 metre yükseltideki bir kentin de-

niz seviyesindeki sıcaklığı 15 derecedir. Bu 

kentin gerçek sıcaklığı kaç derece olur ? 

 

 

 

İKLİM KUŞAKLARI 

0 ° 

23 ° 27 ‘ 

66 ° 33 ‘ 

23° 27’ 

66 ° 33’ 

90 ° 

90 ° 

TROPİKAL KUŞAK 

ORTA KUŞAK 

ORTA KUŞAK 

KUTUP KUŞAĞI 

KUTUP KUŞAĞI 

SICAKLIK  KUŞAKLARI 

0 ° 

30 ° 30’ 

68° 

27 ° 

48 ° 

SICAK KUŞAK 

ILIMAN KUŞAK 

ILIMAN KUŞAK 

SOĞUK KUŞAK 

SOĞUK KUŞAK 

SICAKLIK HESAPLAMALARI 
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3. Yükselti Bulma 

Soru: Bir kentin gerçek sıcaklığı 4 derece deniz 

seviyesine indirgenmiş sıcaklığı 10 derecedir. 

Kentin yükseltisi kaç derecedir.  

 

 

 

İzoterm Haritası (Eş Sıcaklık Eğrisi ): Aynı sı-

caklıktaki noktaların birleştirilmesiyle elde edi-

len çizgilere izoterm (Eş Sıcaklık Eğrisi) , bun-

larla hazırlanan haritalara da “ İzoterm Hari-

taları “ denir. İzoterm haritaları iki şekilde 

hazırlanır. 

İzoterm eğrileri oluşturulurken 2 farklı yöntem 

uygulanabilir.  

 

 

 

Aşağıdaki haritada Türkiye’nin yıllık indirgen-

miş izoterm haritası verilmiştir. 

Erzurum - Kars yöresindeki sıcaklık değerleri 

bu haritada verilmiş en düşük sıcaklık değer-

lerdir. Buna göre; 

I. Yükselti 

II. Enlem 

III. Karasallık 

IV. Kuzey Doğudan gelen soğuk hava kütleleri  

 

Gibi faktörlerden hangisi Erzurum - Kars bö-

lümünde sıcaklık değerlerinin düşük olmasının 

nedenleri arasındadır? 

A) I    

B) I -II     

C) II - III - IV   

D) I - II - IV 

E)  I - II - III - IV  

İZOTERM HARİTALARI  

(EŞSICAKLIK EĞRİLERİ) 

İZOTERM (EŞ SICAKLIK) EĞRİLERİ 

Gerçek Sıcaklıklar 

kullanılarak 

İndirgenmiş  

Sıcaklıklar  

Kullanılarak 

0 m 

800 m 

Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça 

her 200 m’de 1 ° C sıcaklık azalır. 

İndirgenmiş sıcaklık 30 ° C 

Gerçek sıcaklık 26 ° C X 

 

 

Bir yer ne kadar yüksekse ger-

çek sıcaklık ile indirgenmiş sı-

caklık arasındaki fark o kadar 

fazla olur. 

 Soru 

İndirgenmiş izoterm haritalarında 

sıcaklığı etkileyen faktörlerden yük-

selti hesaba katılmaz. Tüm merkez-

ler deniz seviyesinde kabul edilir. 
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Aşağıdaki haritada Türkiye’nin yıllık indirgen-

miş izoterm haritası verilmiştir. 

Yukarıdaki haritaya göre; 

I. Aynı enlem üzerindeki merkezlerde sıcaklık-

lar aynıdır. 

II. En yüksek sıcaklık değerleri Doğu Anadolu 

bölgesindedir. 

III. En düşük sıcaklık ile en yüksek sıcaklık ara-

sındaki fark 8 °C ‘den fazladır. 

IV. Batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklıklar 

azalır. 

V. Kuzeydoğu Anadolu’da sıcaklığın düşük ol-

masının nedeni yükseltinin fazla olmasıdır.  

Verilen bilgilerinden hangisi doğrudur ? 

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

 

Yıllık ortalama sıcaklık dağılış haritası incelen-

diğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılır: 

→ Sıcaklık genellikle Ekvatordan kutuplara 

doğru azalır. Nedeni Dünya’nın şeklidir. 

→ Dünya’nın en sıcak yerleri Dönenceler çev-

residir. Özellikle KYK’ de bulunan Yengeç 

Dönencesi. Bunun nedeni dönenceler çevr 

esinde yıl boyunca etkili olan Dinamik Yük-

sek Basınç merkezleridir. 

→ Yıl içindeki düşük sıcaklıklar karasallık ve 

enlem nedeniyle Sibirya içleridir. 

→ Yıl içindeki en yüksek ve en düşük sıcaklık-

lara Kuzey Yarım Küre’de rastlanmasının 

nedeni KYK’ de karaların daha fazla yer 

kaplamasıdır. 

→ Kuzey Yarım Küre’de karaların batı kıyıla-

rının, Güney Yarım Küre’de ise karaların 

doğu kıyılarının daha sıcak olmasının nede-

ni okyanus akıntılarıdır. 

→ Kara ve denizlerin yarım kürelerde farklı 

dağılması, eş sıcaklık eğrilerinin Güney Ya-

rım Küre’de Kuzey Yarım Küre’ye göre da-

ha dengeli uzanmasını sağlamıştır. 

Ocak ayı ortalama sıcaklık dağılış haritası ince-

lendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılır: 

→ En yüksek sıcaklıklar GYK’ de Oğlak dönen-

cesi çevresinde görülür. 

→ Dünya’daki en soğuk yerler KYK’ de Sibir-

ya, Grönland içleri ve Kanada’nın kuzeyin-

de görülür. 

→ Ocak ayında KYK’ de kış, GYK’ de ise yaz 

mevsimi görülür. 

→ Termik Ekvator tamamen GYK ‘de yer alır. 

→ KYK’ da denizler karalardan daha sıcaktır. 

→ GYK’ de karalar denizlerden daha sıcaktır. 

Temmuz  ortalama sıcaklık dağılış haritası in-

celendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılır: 

 Soru 

Dünya'da Yıllık Sıcaklık Dağılışı 

Dünya'da Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı 

Dünya'da Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı 
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  → Termik Ekvatorun tamamı KYK’ de bulu-

nur. 

→ En yüksek sıcaklıklar KYK’ de Yengeç Dö-

nencesi çevresindeki çöllerin çevresinde gö-

rülür. (Büyük Sahra, Arabistan Çölleri) 

→ En düşük sıcaklılar ise GYK’ de Antarktika 

ve çevresinde görülür. 

→ Temmuz ayında KYK ‘da yaz mevsimi, 

GYK ‘da kış mevsimi yaşanır. 

→ KYK’ de kış ayları GYK’ ye göre daha soğuk 

geçer bunun nedeni; KYK’ de karaların da-

ha fazla yer kaplamasıdır. 

Atmosfer Basıncı: Havadaki su buharı ve gazla-

rın cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa denir. 

Basınç Barometre ile ölçülür. İzobar haritaları 

ile gösterilir 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sıcaklık 

Sıcaklıkla basınç ters orantılıdır. Sıcaklık art-

tıkça basınç azalır. Termik Kaynaklı Basınçlara 

örnekler; 

→ Ekvatorda Alçak Basınç, Kutuplarda Yüksek 

Basınç oluşması 

→ Yazın Karalarda Alçak Basınç, Denizlerde 

Yüksek Basınç oluşması 

→ Kışın Karalarda yüksek basınç, denizlerde 

alçak basınç oluşması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sıcaklık arttıkça basınç azalır 

 

 

 

2. Yükseklik 

→ Yükselti ile basınç ters orantılıdır. Alçak 

yerlerde basınç fazla, yüksek yerlerde basınç 

azdır. Nedeni yüksek yerlerde gaz yoğunlu-

ğunun az olması ve atmosferin kalınlığının 

azalmasıdır. Bu durum sıcaklık ve basınç 

ilişkisine ters düşer. 

 

 

 

 

 

 

 

  Yükselti arttıkça basınç azalır 

 

 

BASINÇ 

Basıncı Etkileyen Faktörler 

Sıcaklık 

Yükselti 

Dinamik Nedenler 

Yerçekimi 

Gazların Yoğunluğu 

Basınç 

Sıcaklık 

Basınç 

Yükselti 
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  3. Yoğunluk 

→ Gaz yoğunluğu azaldıkça basınç azalır.  

 

 

 

 

 

 

    Yoğunluk artarsa basınç artar 

 

4.Yerçekimi  

→ Yerçekimi arttıkça basınç artar 

 

 

 

 

 

 

     Yerçekimi  artarsa basınç artar 

 

5. Dinamik Etkenler 

→ Dünyanın günlük hareketinden dolayı 30 

ve 60 derece enlemlerinde Dinamik Ba-

sınç merkezleri oluşmuştur.  

→ Oluşan bu basınç merkezleri sıcaklık ba-

sınç ilişkisine terstir. 

 

YÜKSEK BASINÇ (ANTİ - SİKLON) 

YB 

Basınç 

Yoğunluk 

Basınç 

Yerçekimi 

Dinamik Alçak Basınç 

Dinamik Alçak Basınç 

Dinamik Yüksek Basınç 

Dinamik Yüksek Basınç 

Dinamik basınç Merkezlerinin 

oluşum nedeni Dünya’nın kendi 

ekseni etrafındaki dönüşüdür. 
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  → Hava kütlesi ağırlaşarak aşağı doğru iner 

→ ALÇALICI HAVA HAREKETİDİR ! 

→ Merkezden çevreye doğru yayılır 

→ Yukarıdaki hava kütlesi aşağı doğru hare-

ket edince Buharlaşma yaşanır. Bu yüzden 

hava açık olur.  

→ Yağış oluşmaz ! 

→ Karasallık yaşanır. 

→ Oluştuğu yere ve mevsime göre aşırı sıcak 

ya da aşırı soğuk olur. 

 

 

 

 

 

 

 

→ Hava kütlesi hafifler ve aşağıdan yukarıya 

doğru hareket eder. 

→ YÜKSELİCİ HAVA HAREKETİDİR 

→ Çevreden merkeze doğru yayılır. 

→ Aşağıdaki hava kütlesi hafifleyince yukarı 

doğru hareket eder, yükselen hava kütlesi 

soğur yoğunlaşır ve yağış bırakır. 

→ Alçak basınç alanları genellikle yağışlı-

dır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 0 ° Ekvator’da sıcaklığın fazla olmasından 

dolayı TAB oluşur. Nedeni; dünyanın şekli-

dir. Burada oluşan TAB aynı zamanda Ek-

vator ve çevresinde yıl boyunca yağış oluş-

masının nedenidir. 

→ 90 ° Kutuplarda sıcaklığın sürekli düşük 

olmasından dolayı TYB oluşur nedeni dün-

yanın şeklidir. 

→ 30° enlemlerinde sürekli olarak DYB olu-

şur. Nedeni; Dünyanın günlük hareketidir. 

→ Oluşan sürekli DYB dönenceler çevresindeki 

çöllerin oluşma nedenidir.  

→ 60° enlemlerinde sürekli olarak DAB olu-

şur. Nedeni; Dünyanın günlük hareketidir. 

Burada oluşan DAB aynı zamanda 60° 

enlemlerinde bol yağış olmasının nedenle-

rinden birisidir. (Avrupa kıyılarının sürekli 

yağışlı olmasının diğer nedenleri Gulf-

Strem ve Batı rüzgarlardır.) 

ALÇAK BASINÇ (SİKLON) 

AB 

SÜREKLİ BASINÇ MERKEZLERİ 

Termik Alçak Basınç 

Dinamik Yüksek Basınç 

Dinamik Yüksek Basınç 

Dinamik Alçak Basınç 

Dinamik Alçak Basınç 

Termik Yüksek Basınç 

Termik Yüksek Basınç 
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Mevsimlik olarak karalarda ve denizlerde olu-

şabilecek termik basınç merkezleri  

(KYK’ de Yaz Mevsimi Yaşanırken) 

Yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay 

yönlü hava hareketlerine rüzgâr denir. Rüzga-

rın hızını ölçen alete ANEMOMETRE denir. 

RÜZGARLARIN HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖR-

LER: 

1. BASINÇ FARKI 

İki basınç merkezi arasındaki fark ne kadar 

fazla olursa rüzgârın esiş şiddeti o kadar fazla 

olur. 

 

BASINÇ MERKEZLERİ 

Kuzey Yarım Kürede 

Yüksek  Basınç 

Kuzey Yarım Kürede 

Alçak Basınç 

AB YB 

Güney Yarım Kürede 

Yüksek  Basınç 

Güney Yarım Kürede 

Alçak Basınç 

AB YB 

 

 

İzobar haritalarında ki okların 

içeri dönük olması Alçak basınç 

merkezi olduğunu, dışarı dö-

nük olması ise yüksek basınç 

merkezi olduğunu gösterir. 

 

İzobar haritalarında Düz “ S “ 

KYK ‘yi 

Ters “ S “ GYK ‘yi ifade eder. 

  

….. 

….. 

….. 

….. 

1 

2 

3 

4 

RÜZGARLAR ve ÖZELLİKLERİ 



51 

 

İklim Bilgisi 

A
h
m

et
 B

u
ra

k
 K

a
rg

ı 

  

II. merkezde basınç farkı birinci merkeze göre 

daha fazla olduğu için rüzgâr daha şiddetli 

esmektedir. 

DİKKAT: İzohips (Eş yükselti) eğrileri 

ile izobar (Eş basınç) eğrileri birbiri-

ne karıştırılmamalıdır. 

 

2. BASINÇ MERKEZLERİ ARASINDAKİ  

MESAFE 

→ Aynı basınç farkına sahip iki merkez 

arasındaki mesafe azaldıkça rüzgârın 

esiş hızı ve şiddeti artacaktır. 

→ İzobar eğrileri sık geçerse rüzgâr hızlı, 

seyrek, geçerse rüzgar yavaş esiyor de-

mektir. 

  

3. ENGELLE KARŞILAŞMA VE YERŞEKİLLE-

RİNİN ETKİSİ 

→ Kara üzerinde rüzgâr engebeli yer şe-

killeri, orman gibi engellerle karşılaşırsa 

rüzgârın eşiş hızı yavaşlayacaktır. 

→ Yer şekilleri rüzgârın esiş yönü üzerinde 

etkilidir. 

→ Batı – Doğu doğrultusunda uzanan bir 

vadide rüzgâr batı-doğu doğrultusunda 

eser. 

→ Akarsu vadileri, Boğazlar, Kanallar, 

Dağ sıraları rüzgârın esiş yönü konu-

sunda söz sahibi unsurlardır. 

→ Bir yerin izohips haritasına bakarak 

rüzgârın esiş yönü ile ilgili yorum yapı-

labilir. 

→ Aşağıdaki izohips eğrisinde rüzgâr esiş 

yönü iki tepe arasında aka akarsu va-

disini izleyecektir. Yani güneybatı- Ku-

zeydoğu doğrultusunda esecektir. 

4. DÜNYANIN GÜNLÜK HAREKETİ 

(MERKEZKAÇ ETKİSİ) 

→ Dünyanın günlük hareketinden dolayı 

oluşan merkez kaç kuvveti rüzgarların 

yönünde sapmalara neden olur.  

→ Rüzgâr yönündeki sapma rüzgârın yo-

lunu uzatır böylelikle daha fazla sürtün-

meye maruz kalan rüzgârın hızı azalır. 

1010 mb 

1000 mb 

990 mb 

980 mb 

Yüksek Basınç 

Alçak  Basınç 

Rüzgar Hızlı 

Rüzgar  Yavaş 

Rüzgar  Yavaş 

K 
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  → Rüzgarlar KUZEY YARIM KÜREDE saat 

ibresi yönünde sapar 

 

 

 

 

 

→ Rüzgarlar GÜNEY YARIM KÜREDE saat 

ibresinin tersi yönünde sapar 

 

 

 

 

 

→ Basınç merkezlerinin birbirlerine göre 

konumu rüzgârın yönünü belirler. 

→ Basınç merkezleri yer değiştirdikçe 

rüzgârın da yönü değişir. 

→ Kara ve Deniz meltemleri ile Yaz ve Kış 

musonları buna örnektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Bir yerde rüzgârın esme sıklığını gösteren 

diyagrama rüzgâr frekans gülü denir.   

→ Rüzgâr frekans gülüne bakarak; yer şekil-

lerinin uzanış doğrultusu ve hâkim rüzgâr 

yönü hakkında bilgi elde edilebilir. 

→ Sıradağlar, boğazlar, derin ve uzun vadiler 

rüzgârların gerçek yönlerini değiştirirler. 

→ Rüzgârlar yatay yönde yer şekillerinin 

uzanış doğrultusuna uygun eserler. 

→ Rüzgârlar boğaz ve vadide belirli bir doğ-

rultuda daha fazla eserken, engebesiz 

alanlarda ise; bütün yönlerden az-çok eşit 

eser. 

→ Rüzgarlar deniz ve okyanuslar üzerinde 

herhangi bir engel ile karşılaşmadığı için 

hızlı eserler. 

→ İstanbul Bo-

ğazı veya 

Çanakkale 

boğazının 

rüzgar fre-

kans gülü 

şekildeki 

YB 

YB 

BASINÇ MERKEZLERİNİN YERİNİN  

RÜZGARA ETKİSİ 

RÜZGAR FREKANS GÜLLERİ 

G 

B D 

K 

G

K

G

KD 
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→ Ege bölgesinde dağların denize dik uzan-

ması ve doğu – batı doğrultusunda uzan-

maları nedeniyle hâkim rüzgâr yönü bat-

doğu doğrultusundadır. 

 

 

 

 

 

 

 

→ İç Anadolu ve G. Doğu Anadolu bölgeleri-

mizde düzlüklerin fazla olması nedeniyle 

rüzgârın esiş yönü genellikle her yönden 

aynıdır. Rüzgâr frekans gülü aşağıdaki şekil 

gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde ise dağ-

lar kıyıya paralel olarak uzanmaktadır. 

Deniz yönünden gelen rüzgar Karadeniz ve 

Akdeniz kıyılarında dağlarla karşılaşır. Ka-

radeniz ve Akdeniz bölgelerimizin rüzgar 

frekans gülü aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

B D 

K 

GB 

KB 

GD 

KD 

Doğu Batı 

G 

D 

K 

GB 

KB 

GD 

KD 

B 
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SÜREKLİ RÜZGARLAR 

0° 

23° 27 ‘ 

66° 33 ‘ 

23° 27 ‘ 

66° 33 ‘ 

90°  

90°  

KUTUP RÜZGARLARI 

BATI RÜZGARLARI 

ALİZELER 

ALİZELER 

BATI RÜZGARLARI 

KUTUP RÜZGARLARI 

RÜZGAR ADI ÖZELLİĞİ 

 

KUTUP RÜZGARLARI 

 

→ Kutuplardan 60° enlemlerine doğru esen rüzgarlardır. Başlan-

gıçta soğuk ve kuru eserler. 

BATI RÜZGARLARI 

 

→ Her iki yarım küredeki 30° DYB’den 60° DAB ‘ye doğru esen 

sürekli rüzgarlardır. 

→ Orta kuşakta esen rüzgarlardır. 

→ Orta kuşak karalarının batı kıyılarında ılıman okyanusal iklimin 

oluşmasında etkili olup bol ve düzenli yağış bırakırlar. 

→ Orta kuşakta kutup rüzgarları ile karşılaşarak cephe yağışlarını 

oluştururlar. 

→ Türkiye’de etkili olan tek sürekli rüzgâr Batı rüzgarlarıdır. 

→ Atmosferin üst tabakalarının batı rüzgarlarının tersi yönde 

esen rüzgarlara jet rüzgarları denir. 

ALİZE RÜZGARLARI 

(TİCARET RÜZGARLARI) 

→ 30°’den ekvatora doğru eserler. Tropikal kuşak rüzgarlardır. 

→ En düzenli ve sürekli esen rüzgarlardır. 

→ Tropikal kuşakta karaların doğusuna yağış bırakırlar. 

→ 30° enlemleri çevresindeki çöllerden doğarlar, okyanus üzerin-

den geçerek aldıkları bol miktardaki nemi Ekvatora taşırlar. 

→ Ekvatorun bol ve sürekli bir şekilde yağış almasında etkilidirler. 

→ Atmosferin üst katlarında alize rüzgarlarına ters yönde esen 

rüzgarların ismi ters alizelerdir. 
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→ Musonlar mevsimlik rüzgarlardır. 6 ay 

karadan denize 6 ay denizden karaya 

doğru eserler bu yüzden devirli rüzgarlar-

da denir. 

→ Yaz ve Kış sıcaklık farkına bağlı olarak 

oluşurlar. Bu yüzden oluşumlarında mev-

simlerin oluşumunu sağlayan eksen eğikliği 

etkilidir. 

→ Ayrıca oluşumunda kara ve denizin farklı 

ısınma özellikleri etkili olmuştur. 

 

A) YAZ MUSONLARI 

→ Yazın karalar (Hint yarımadası) denizlere 

göre daha sıcak olur bu yüzden kara üze-

rinde TAB oluşur. 

→ Yazın denizler karalara göre daha soğuk 

olur bu yüzden denizler üzerinde TYB olu-

şur.  

→ Denizde oluşan TYB’ den karada oluşan 

TAB ‘ye doğru esen nemli rüzgâr Hint ya-

rım adasındaki dağlara çarpar yükselerek 

soğur ve yağış bırakır. Bu rüzgarlara Mu-

son rüzgarları oluşan yağışa da Muson ya-

ğışları denir. 

→ Yaz musonları yağış getirir. 

  

B) KIŞ MUSONLARI 

→ Kışın karala denizlere göre daha soğuk olur 

bu yüzden Hint yarımadası üzerinde TYB 

oluşur. 

→ Kışın denizler karalara göre daha sıcak 

olur. Bu yüzden deniz üzerinde TAB oluşur. 

→ Kışın Hint yarımadası ve çevresinde Kara-

da oluşan TYB’ den denizde oluşan TAB ‘ye 

doğru esen rüzgarlara Kış Musonu denir. 

→ Kış musonları yağış oluşturmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Dünyanın kendi etrafında dönmesine 

bağlı olarak (günlük hareket ) oluşur. 

Başka bir deyişle; Günlük sıcak farkına 

bağlı olarak oluşur 

→ Kara ve denizin farklı ısınma özelliklerine 

bağlı olarak oluşur. Deniz karaya göre geç 

ısınır, geç soğur. Kara denize göre erken 

ısınır erken soğur. Bu sıcaklık farkından 

oluşan günlük basınç farkı deniz ve kara 

meltemlerinin oluşmasına neden olur. 

→ Dağ ve vadilerin gün içinde farklı ısınma-

larından dolayı oluşan basınç farkı Dağ 

ve Vadi Meltemlerini oluşturur. 

MUSON (MEVSİMLİK) RÜZGARLARI 

TA

TY TY

TYB 

TAB TAB 

MELTEM RÜZGARLARI  
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DENİZ KARA DENİZ KARA 

Gündüz Gece 

YB AB AB YB 

Deniz Meltemi Kara Meltemi 

→ Gündüz kara denizden daha sıcaktır. Bu 

yüzden karalarda AB oluşur. 

→ Gündüz denizler karalardan daha so-

ğuktur. Bu yüzden denizlerde YB oluşur. 

→ Bu yüzden gündüz, denizden karaya 

doğru eserler.  

→ Ege ve Akdeniz kıyılarında bu rüzgârlara 

imbat ismi verilir. 

→ Gece kara denizden daha soğuktur. Bu 

yüzden karalarda YB oluşur. 

→ Gece denizler karalardan daha sıcak-

tır. Bu yüzden denizlerde AB oluşur. 

Bu yüzden rüzgâr gece, karadan deni-

ze doğru eserler.  

→ Ege ve Akdeniz kıyılarında bu 

rüzgârlara imbat ismi verilir. 

→ Karadan çıkış yaptığı için kara melte-

mi adı verilir 

Meltemler günlük harekete bağlı olarak yön değiştirirler ve günlük sıcaklık farkından 

dolayı oluştukları için sıcaklık üzerinde etkileri azdır. Ayrıca Meltem Rüzgarları yağış 

getirmezler. 
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İsviçre Alplerindeki kayak merkezleri ile kent 

merkezleri arasında balonla uçuş turları dü-

zenleyen firmalar, rüzgârların esme yönlerin-

den yararlanarak yakıttan da tasarruf etmeye 

çalışmaktadırlar. 

Dağ ve vadi meltemleri kullanılarak düzenlenen 

bu turların uçuş zamanı, rotası ve yararlandığı 

meltem çeşidi aşağıdakilerden hangisinde doğ-

ru olarak verilmiştir? 

A) Gündüz – Kent merkezinden kayak merke-

zine – Vadi Meltemi 

B) Gece – Kent merkezinden kayak merkezine 

– Vadi meltemi 

C) Gündüz – Kayak merkezinden kent merke-

zine – Dağ meltemi 

D) Gece – Kent merkezinden -kayak merkezi-

ne – Dağ meltemi 

E) Gündüz – Kayak merkezinden kent merke-

zine – Vadi meltemi 

 

Fön rüzgârları İsviçre Alplerinde belirgin bir 

şekilde görülür. Ülkemizde ise; 

→ Karadeniz bölgesinde 

→ Kuzey Anadolu Dağlarında 

→ Akdeniz Bölgesinde Toros dağlarında görü-

lür. 

Fön Rüzgârları; 

→ Sıcaklık ve buharlaşmanın artmasına ne-

den olur. 

→ Yağış oluşturmaz. 

→ Kışın karların erken erimesine ve çığ olay-

larına neden olur. 

→ Yazın tarım ürünlerinin erken olgunlaşma-

sına ve kurumasına neden olur. 

→ Anadolu’da Fön Rüzgârlarına tarım 

ürünleri üzerinde oluşturduğu 

olumsuz etki nedeniyle  “ BAKIR SATTI-

RAN RÜZGÂRLAR “ denilmiştir. 

→ Havanın nem açığının artmasına ve nem 

taşıma kapasitesinin artmasına neden olur. 

→ Rize’de mikro-klima alan oluştura-

rak turunçgillerin yetişmesine ola-

nak sağlarlar.  

SİROKKO 

Büyük sahra çölünden Fas, Tunus, Cezayir ve 

Libya üzerinden Akdeniz’e doğru eser sıcak ve 

kuru eser. 

HAMSİN 

Büyük Sahra çölünden doğar, Mısır’dan Akde-

niz’e doğru eser sıcak ve kurudur. Anadolu’nun 

güneyine kıble rüzgârı olarak ulaşır. 

 Bu Soru Çıktı / 2012 

FÖN (FÖHN) RÜZGARLARI 

* Kış mevsiminde 

YB 

AB 

FÖHN 

Yükseldikçe 

200 m’de bir 

1°C ‘e sıcaklığı 

azalır  

Yamaçtan indikçe her 100 

m’de 1°C ‘e sıcaklığı artar  

Rize 

SICAK YEREL RÜZGARLAR 
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Nem: Havada bulunan su buharına nem adı 

verilir. Yaşanılabilir her hava kütlesinde mutla-

ka nem bulunur. Nem kavramını tam olarak 

açıklayabilmek için 3 farklı terimden yararla-

nacağız 

A) Mutlak Nem 

B) Maksimum Nem 

C) Bağıl Nem  

 

A) MUTLAK NEM 

→ 1 m3 havada bulunan nem miktarının 

gram cinsinden değeridir.  

→ Büyük su kütlelerinin olduğu yerlerde 

mutlak nem fazla olur. 

→ Su kütlesi ile birlikte sıcaklığında fazla ol-

ması buharlaşmayı artıracağı için mutlak 

nemi de artırır. 

→ Mutlak nem Türkiye’de en çok Akdeniz kı-

yılarındadır.   

→ Kıyılarımızda mutlak nemi en az olan yer 

Karadeniz kıyılarıdır. (Enleme bağlı sıcaklık 

ve buharlaşma düşük olduğu için) 

→ Mutlak nem kıyıdan iç kesimlere gidildikçe 

azalır.  

→ Dünya’da deniz kıyılarında ve ekvator çev-

resinde mutlak nem fazladır. 

→ Kutuplarda deniz kıyılarında olan yerlerde 

sıcaklık düşük olduğu için mutlak nem az-

dır. 

→ Çöllerde mutlak nem azdır. 

→ Yazdan kışa, gündüzden geceye geçildikçe 

mutlak nem azalır. 

→ Yerden yükseldikçe mutlak nem azalır. 

MİSTRAL 

Fransa’dan Akdeniz kıyılarına doğru eser. 

BORA 

Balkanlardan Adriyatik kıyılarına doğru eser. 

KRİVETZ 

Romanya’nın iç kısımlarından Karadeniz’e 

doğru eser. 

TROPİKAL SİKLON 

Tropikal kuşakta 5 derece ile 20 derece en-

lemlerinde görülen büyük hortum, fırtına ve 

kasırgalardır. Genellikle ABD’nin Teksas ve İlli-

onis eyaletlerinde görülür.  

TAYFUN 

Asya’da Büyük Okyanus ve Hint Okyanusu kı-

yılarında görülen büyük hortum ve fırtınalara 

denir. Özellikle Hindistan, Japonya, Çin ve Fi-

lipinler’de daha çok muson rüzgarlarının etki-

siyle ilkbahar ve sonbahar ’da görülür.  

HURRİCANE 

Meksika körfezi kıyılarında eser.  

TORNADO 

Tropikal kuşakta Afrika kıyılarında etkili olan 

hortumlardır. 

 

SOĞUK YEREL RÜZGARLAR 

TROPİKAL RÜZGARLAR 

NEM 
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  B) MAKSİMUM NEM 

→ Maksimum nem havanın neme doyma nok-

tasıdır.  

→ Maksimum nem miktarı sıcaklık ile doğru 

orantılıdır 

→ Sıcaklık artarsa maksimum nem (havanın 

nem taşıma kapasitesi) artar 

→ Sıcaklık azalırsa maksimum nem azalır.  

→ 0 derecede 1m3 havanın taşıyabileceği en 

fazla nem miktarı-> 4,8 gr ‘dır. 

→ 30 derecede 1m3 havanın taşıyabileceği en 

fazla nem miktarı -> 30 gr ‘dır 

→ Ekvatordan kutuplara doğru maksimum 

nem azalır. 

→ Yerden yükseldikçe maksimum nem azalır. 

→ Yaz mevsiminden kış mevsimine gidildikçe 

maksimum nem azalır. 

→ Gündüzden geceye geçildikçe maksimum 

nem azalır. 

→ Maksimum nemin fazla olduğu yerler çöl-

lerdir. Maksimum nemin en az olduğu yer-

ler kutuplardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Maksimum nem sıcaklık değişim grafiği 

 

C) BAĞIL (NİSBİ-ORANSAL) NEM 

Bağıl nem – Nisbi Nem (Oransal Nem): Mutlak 

nemin, Maksimum neme oranıdır. 

→ Mutlak nem ile maksimum nem arasın-

daki farka “ Nem Açığı “ denir.  

→ Nem açığı sıcaklıkla doğru orantılıdır.  

→ Nem açığı bağıl nem ile ters orantılıdır. 

→ Bağıl nemin %100 olması demek yağış 

olacağı havanın neme doyduğu ve yağış 

olacağı anlamına gelir.  

→ Mutlak nem ile maksimum nem miktarı 

birbirine eşit olursa bağıl nem %100 olur. 

 

 

→ Gece sis yoğunluğunun 

gündüze göre fazla olması 

→ Dağ yamacı boyunca yük-

selen hava kütlesinin yağış 

bırakması 

→ Alçalan havanın kurutucu 

etki yapması, maksimum 

nemin sıcaklıkla ilişkili ol-

duğunu gösterir ve maksi-

mum nem – sıcaklık ilişki-

sine örnektir. 

Maksimum Nem 

Sıcaklık 

MUTLAK NEM 

MAKSİMUM NEM 

X 100 BAĞIL NEM = 
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  → Sıcaklık bağıl nem ile ile ters orantılıdır.  

→ Bağıl Nem yağışın çok olduğu yerlerde faz-

la; Ekvator çevresi, Karadeniz vb., yağışın 

az olduğu yerlerde ise azdır, Çöller, İç 

Anadolu bölgesi vb. 

Aşağıdaki şartları dikkate alarak grafikleri çi-

ziniz 

 

Yoğunlaşma diğer bir deyiş ile yoğuşma, At-

mosferin gözle görülmeyen ve buhar halinde 

bulunan nemin gözle görülebilir hale gelmesine 

denir. Yoğuşmanın olabilmesi için; 

→ Bağıl nemin %100 olması yani havanın ne-

me doyması gerekir. 

→ Havanın mutlaka soğuması gerekir. Isınan 

hava kütlesi yoğunlaşmadan uzaklaşır ve 

nem açığı artar. 

Yükseklerde oluşan yoğunlaşma türleri: 

BULUT : Yükselen havanın soğuması ve su bu-

harının yoğuşması ile oluşur. Alçak basınç alan-

larında bulutluluk oranı yüksek olur. 

YAĞMUR : Sıcaklık 0 derecenin üzerindeyken 

buluttaki su buharının yoğunlaşarak yere su 

damlası olarak düşmesi ile oluşur.  

KAR : Havadaki su buharının 0 derecenin al-

tında yoğunlaşmasıyla buz kristalleri haline ge-

lerek yeryüzüne düşmesi sonucunda oluşur. 

DOLU : Yağmur damlalarının aniden donması 

sonucu oluşur. 

Alçaklarda oluşan yoğunlaşma türleri: 

SİS: Kara ve deniz yüzeylerine yakın yerlerde 

oluşan bulutlara denir. Sisin oluşması aşağıdaki 

şekillerde gerçekleşir. 

→ Soğuk hava kütlesinin daha sıcak olan su 

yüzeyinden geçmesi 

→ Eğimli arazi üzerinde yükselen bir havanın 

sıcaklığının düşmesi 

→ Farklı sıcaklıktaki iki hava kütlesinin karşı-

laşması 

→ Bulutsuz gecelerde sıcaklığını kaybeden 

yeryüzüne havanın temas etmesi.  

ÇİY: Geceleyin havanın soğumasıyla havada bu-

lunan su buharının cisimlerin, bitkilerin yap-

raklarında yoğunlaşarak oluşturduğu su dam-

lacıklarıdır. 

KIRAĞI: Soğumanın çok fazla olduğu yeryü-

zünde havanın temas ettiği yerlerde buz kris-

talleri şeklinde oluşan yoğunlaşma ürünüdür. 

KIRÇ: Zeminin aşırı soğuması sonucunda su 

buharının elektrik telleri ve ağaçlar üzerinde 

yoğunlaşmasıyla oluşan buz kristalleridir. 

Havadaki su buharının yoğunlaşarak sıvı ya da 

Bağıl 

Nem 

Sıcaklık 

Not: Mutlak nem sabittir. 

Bağıl 

Nem 

Mutlak Nem 

Not: Maksimum nem sabittir. 

Bağıl 

Nem 

Maksimum Nem 

Not: Mutlak nem sabittir. 

Bağıl 

Nem 

Nem Açığı 

 

YOĞUNLAŞMA TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ 

BAŞLICA YOĞUNLAŞMA TÜRLERİ 
YAĞIŞ ve ÇEŞİTLERİ 



61 

 

İklim Bilgisi 

A
h
m

et
 B

u
ra

k
 K

a
rg

ı 

  katı halede yere düşmesine yağış denir. Yağış 

oluşumu için hava kütlesinin yükselmesi gere-

kir. Oluşumlarına göre yağış çeşitleri şunlardır. 

A) OROGRAFİK (Yamaç ) YAĞIŞLARI 

Dağ yamacı boyunca yükselen havanın soğuya-

rak yoğunlaşması ve yamaca yağış olarak düş-

mesine Yamaç (Orografik) yağışı denir.  

Türkiye’de en çok Dağların kıyıya paralel oldu-

ğu; 

→ Doğu Karadeniz (Türkiye’nin en çok yağış 

alan bölümü) 

→ Batı Karadeniz 

→ Antalya bölümü 

→ Toros Dağlarının güneye bakan yamaçla-

rında görülür  

Dünya’da ise Muson Asya’sında görülür. 

 

 

 

0°C üstünde oluşan yoğunlaş-

ma türleri-> Sis, Çiy, Yağmur 

0°C derecenin altında oluşan 

yoğunlaşma türleri-> Kırağı, 

Kırç, Kar, Dolu 

 

 

Yağışın oluşabilmesi havanın 

mutlaka doyma noktasına 

ulaşması gerekiyor. Havanın 

doyma noktasına ulaşabilmesi 

için de mutlaka havanın soğu-

ması gerekiyor.  

Isınan hava doyma noktasın-

dan uzaklaşacağı için yağış 

oluşturmayacaktır. 

B) KONVEKSİYONEL (Yükselim) YAĞIŞLARI 

Isınarak yükselen nemli hava kütlesinin soğu-

yarak yoğunlaşması sonucu oluşan yağışlardır. 

Aniden bastıran sağanak yağışlardır. Bu yüz-

den sellere neden olurlar. 

Türkiye’de; 

→ İç Anadolu bölgesi (İlkbahar) 

→ Doğu Anadolu Bölgesi (Yaz) ‘nde görülür. 

→ Dünya’ da Alçak Basınç merkezlerinde gö-

rülür. Örneğin Ekvator’da görülen yağışlar 

yükselim yağışlarıdır. 

→ Anadolu’da kırkikindi, ahmak ıslatan, yaz 

yağmurları olarak bilinir. 
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  C) Cephesel (Frontal-Depresyon) Yağışları 

→ Sıcak ve Soğuk hava kütlelerinin karşılaşa-

rak soğumasıyla oluşan yağışlardır. 

→ Kutuptan gelen soğuk hava kütlelerinin ek-

vatordan gelen sıcak hava kütleleri ile kar-

şılaşmaları sonucunda orta kuşakta oluşur. 

→ Akdeniz ikliminde kış ve bahar aylarında 

cephesel yağışlar oluşur. 

→ Ilıman-Okyanusal iklimde ise her mevsim 

cephesel yağışlar oluşur. 

A) Dünya’da Fazla Yağış Alan Yerler 

B) Dünya’da Az Yağış Alan Yerler 

 

 

1. Yükselti : Çevresine göre yüksek yerler daha 

çok yağış alır,  

2. Basınç : Alçak Basınç merkezleri daha çok 

yağış alır. 

3. Yer şekilleri : Dağların kıyıya paralel uzan-

dığı yerler daha çok yağış alır.  

4. Okyanus akıntıları : Sıcak okyanus akıntıla-

rının gittiği soğuk kıyılar daha çok yağış 

alır 

DÜNYA’DA YAĞIŞIN DAĞILIŞI 

Muson Asya'sı 

Muson rüzgarları yüzünden yaz döneminde 

denizden gelen nemli hava kütlesi etkilidir. 

Yağış Türü: Orografik (Yamaç Yağışları) 

Yağış Rejimi: Düzensiz yaz yağışları 

Orta Kuşak Karalarının Batı Kıyıları: 

Batı Rüzgarları ve Sıcak Okyanus akıntıları 

etkilidir. 

Yağış Türü: Cephe, Orografik (Yamaç Yağış-

ları) 

Yağış Rejimi: Düzenli 

Ekvator ve Çevresi 

Ekvator ve çevresinin fazla yağış almasının 

nedeni yıl boyunca Alçak Basıncın etkisinde 

olması ve mutlak nemin fazla olmasıdır. 

Yağış Türü: Konveksiyonel (Yükselim) 

Yağış Rejimi: Yıl boyunca Düzenli 

Dönenceler ve çevresi: 

Yıl boyunca etkili olan DİNAMİK YÜKSEK 

BASINÇ yüzünde çöller oluşmuştur. Oluşan 

bu tropikal çöllerde yağış çok azdır. 

Orta Kuşak Karalarının İç Kısımları: 

Denizden uzak karasallığın etkisi altında ol-

ması yüzünden yıl içerisinde çok az yağış 

alır. 

Kutuplar (Soğuk Çöller):  

Yıl boyunca etkili olan yüksek basıncın etkisi 

ile çok az yağış alırlar. 

YAĞIŞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
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DÜNYA’DA YAĞIŞIN FAZLA OLDUĞU YERLER 

1 2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

1- Amazon Havzası 
2- Kongo Havzası 
3- Endonezya Adaları ve Malezya 
4- Güney Doğu Asya Kıyıları (Hindistan, Bangladeş, Çin’in 

güneydoğusu, Japonya vb.) 

5- Batı Avrupa Kıyıları 
6-Alaska kıyıları 
7- Güney Amerika’nın güneybatısı 
8- Avustralya’nın doğusu 

DÜNYA’DA YAĞIŞIN FAZLA OLDUĞU YERLER 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 
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A) Nemin Sıcaklığa Etkisi 

→ Nemin az olduğu yerlerde sıcaklık farkı-

nın fazla olması ve havanın çabuk ısınıp 

çabuk soğuması 

→ Nemin çok olduğu yerlerde sıcaklık farkı-

nın az olması 

→ Bulutsuz kış günlerinde havanın ayaz ol-

ması 

B) Sıcaklığın Neme Etkisi 

→ Havanın soğuması sonucu, çiğ, kırağı, 

dolu, kar, yağmur vb. yoğunlaşma olay-

larının gerçekleşmesi. 

→ Isınan havanın maksimum nemiz artıra-

rak havadaki nem açığını artırması, bağıl 

nem oranını azaltması. 

1) EKVATORAL İKLİM  

→ 10 ° Kuzey ve Güney Enlemleri arasında 

görülür. 

→ Hava durumu ve iklimi aynıdır. 

→ Etkili olduğu yerlerde görülen yağmur 

ormanları nedeniyle ayrıca sıcaklık ve 

nemin fazla olması yüzünden nüfus alçak 

alanlarda seyrektir.  

→ Kimyasal çözülme etkilidir. 

→ Toprak tipi laterit topraktır. 

→ Sürekli yağmur yağmasının nedeni Ek-

vatorda oluşan SÜREKLİ TERMİK ALÇAK 

BASINÇ ‘tır. 

→ Yağışlar Konveksiyonel (Yükselim) yağış-

ları şeklindedir. 

→ Yağış rejimi düzenlidir. 

→ Sıcaklık ve yağışın fazla olmasından do-

layı bitki örtüsü yıl boyunca yeşil kalan 

geniş yapraklı ağaçlardır. Bu bitki örtüsü 

Dünya’nın akciğerlerine benzetilmektedir. 

→ Buna bağlı olarak akarsu rejimleri dü-

zenlidir. 

→ Yıllık yağış ortalaması 2500 mm – 

3000 mm civarındadır. 

→ Yıllık ve günlük sıcaklık farkı en az 

olan iklimdir. 

 

 

1-  Büyük Sahra Çölü 
2- Arap Çölleri 
3- Tar Çölü 
4- Meksika Çölleri 
5- Atakama Çölü 
6- Patagonya Çölü 

7- Namib Çölü 
8- Kalahari Çölü 
9- Avustralya Çölleri 
10- Grönland (Soğuk Çöl) 
11- Antartika (Soğuk Çöl) 

SICAKLIK NEM İLİŞKİSİ 

BÜYÜK İKLİM TİPLERİ 

Ekvatoral iklim sıcaklık ve yağış grafiği 
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2) SAVAN (TROPİKAL) İKLİM  

→ 10 derece ile 20 derece Kuzey ve Güney 

Enlemleri arasında 1000 m ‘den daha 

yüksek alanlarda görülür. 

→ Savan iklimi Sudan, Çad, Nijerya, Mali, 

Moritanya, Brezilya, Venezuela, Kolombi-

ya, Peru ve Bolivya gibi ülkelerde etkilidir 

→ Yıllık ve günlük sıcaklık farkı azdır 

→ Sıcaklık ortalaması 20 derecenin üzerin-

dedir. 

→ Yıllık yağış miktarı 1000-1500 mm 

arasındadır. 

→ En çok yağış yazın, En az yağış kış mev-

siminde gerçekleşir. 

→ Yazlar yağışlı kışlar ise kurak geçer. 

→ Yağış rejimi düzensizdir. 

→ 4 Mevsim yaşanmaz, yaz ile kış arasın-

daki en belirgin fark yağış miktarları-

dır. 

→ Bitki örtüsü yazın yeşerip, kışın sararan 

yüksek boylu otlar olan SAVAN otları-

dır. 

3) MUSON İKLİMİ 

→ Güney Hindistan, Güney Çin, Güneydoğu 

Asya, Japonya ve Mançurya’ da görülür. 

Bu bölgeler, muson rüzgârlarının etkisi 

altındadır. 

→ Yıllık ortalama sıcaklık 15-20°C’tur. Al-

çak enlemlerde sıcaklık yüksektir.  

→ Kuzeye doğru kışlar daha sert geçer.  

→ Muson rüzgârlarının esme yönüne paralel 

olarak yazlar yağışlı kışlar kuraktır.  

→ Yıllık yağış miktarı 1500 - 2000 mm 

civarındadır. 

→ Kıyı bölgeleri ile dağların denize bakan 

Ekvatoral iklim sıcaklık ve yağış grafiği 

Muson iklim sıcaklık ve yağış grafiği 
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  yamaçlarında yağış miktarı artar. Örne-

ğin Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan 

Çerapunçi 12.000 mm yağış ile Dün-

ya’nın en fazla yağış alan yeridir.  

→ Muson İkliminde kışın yaprağını döken 

geniş yapraklı ormanlar görülür. 

→ Tipik ağacı Teak ağacıdır. 

4) ÇÖL İKLİM 

→ Yıllık sıcaklık farkı az günlük sıcaklık farkı 

fazla 

→ Çöllerin en önemli özelliği yağışın az ol-

ması ya da hiç olmamasıdır. Yıllık yağış 

ortalaması 250 mm ‘yi geçmez. 

→ Yağış rejimi belirsizdir. 

→ Doğal bitki örtüsü kazık köklü kurakçıl 

bitkiler ve kaktüslerdir. 

→ Toprak tipi çöl topraklarıdır. 

→ Biyoçeşitlilik azdır. 

→ Çöllerde nüfus seyrektir. Buralarda yaşa-

yanlar genellikle hayvancılıkla uğraşırlar. 

→ Dönenceler çevresinde tropikal çöllerin 

olma nedeni, dönenceler çevresinde sü-

rekli olarak oluşan Dinamik Yüksek Ba-

sınç alanlarıdır. Kuzey Afrika’daki Sahra 

Çölü, Asya’da Arap Yarım Adası, Avus-

turalya çölleri, Güney Amerika’daki Ata-

cama çölü, Kuzey Amerika’daki Meksika 

çölü, Güney Afrika’daki Namib ve Kala-

hari Çölü Dinamik Yüksek Basınç Yüzün-

den oluşan bazı çöllere örnektir. 

→ Orta kuşaktaki karaların içlerindeki çöl-

lerin oluşum nedeni ise denizden uzak ve 

etrafının dağlarla çevrili olmasıdır. Orta 

Asya’daki Gobi, Taklamakan, Kızılkum ve 

Karakum çölleri bu şekilde oluşmuştur. 

 

5) AKDENİZ İKLİMİ 

→ Her iki yarım kürenin 30-40 derece en-

lemleri arasında görülür. 

→ Türkiye’de Akdeniz, Ege ve Güney Mar-

mara Kıyılarında görülür. 

→ İtalya, Yunanistan, Fransa, İspanya, Ce-

zayir, Fas, Tunus, Kaliforniya Yarım 

Adası, Kap Bölgesi (Güney Afrika- Ümit 

Burnu), Güney Amerika’da Orta Şili’nin 

ortası, Avusturalya’nın güneybatısında 

görülür. 

→ Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı 
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  geçer. 

→ Yıllık yağış tutarı 500-1000 mm ara-

sındadır. 

→ Yağış rejimi düzensizdir 

→ Kış yağışları cepheseldir. 

→ Bitki örtüsü Kızılçam ormanlarının tah-

rip edilmesi ile oluşan makilerdir. 

→ Toprak tipi Terra–Rosa’dır. 

→ Akarsu rejimi düzensizdir. 

6) ILIMAN OKYANUSAL İKLİM 

→ Genellikle 40-60 derece enlemlerinde 

karaların batı kıyılarında görülür. 

→ Batı Avrupa’da İngiltere, Hollanda, Dani-

marka, Belçika, Fransa, İspanya’da. Batı 

Kanada’da, Güney Şili’de ve Yeni Zelanda 

görüldüğü ülkelerdir. 

→ Okyanus ikliminin oluşumunda Batı rüz-

garları ve sıcak okyanus akıntıları etkili-

dir. 

→ Yazlar serin kışlar ılıktır. 

→ Ortalama sıcaklık 13-15 derecedir. 

→ Yıllı yağış ortalama 1000-1500mm 

arasındadır. 

→ En fazla yağış sonbahar, en az yağış ilk-

bahar aylarında 

→ Yağış ve akarsu rejimleri düzenlidir. 

→ Bitki örtüsü orta kuşağın karışık orman-

larından ve kışın yaprak döken orman-

lardan oluşur. 

→ Toprak tipi kahverengi orman toprağıdır. 

7) ILIMAN KARASAL (STEP) İKLİM 

→ Ilıman ve sıcak kuşaklarda karaların iç 

kısımlarında görülür.  

→ Orta Avrupa' da, Asya'nın iç kısımları ve 

Kuzey Amerika'nın orta kısımlarında et-

kilidir.  

→ Türkiye’de İç Anadolu, Güney Doğu Ana-

dolu, Doğu Anadolu (Alçak Yerleri), Er-

gene Bölümü, İç Batı Anadolu bölgelerin-

de görülür. 

→ Yıllık sıcak farkı 15 - 30 C ’tur. 

→ Yıllık yağış miktarı 300 - 500 mm’dir. 

→ Yağış rejimi düzensizdir. 
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  → Yağışların büyük bölümü ilkbaharda dü-

şer, yazlar kurak geçer.  

→ Yazlar sıcak ve kurak, Kışın kar yağışları 

görülür.  

→ Doğal bitki örtüsü bozkırdır. 

→ Toprak tipi kahverengi ve kestane renkli 

bozkır (Step) toprakları. 

8) SERT KARASAL  İKLİM 

→ Genel olarak 30-65 enlemleri arasında, 

karaların deniz etkisinden uzak iç kısım-

larında görülmektedir.  

→ Sert-Karasal iklim; Sibirya, Kanada ve 

Doğu Avrupa'da (Romanya, Çek Cumhu-

riyeti, Macaristan )geniş bir yayılış alanı-

na sahiptir.  

→ En belirgin özelliği yıllık ve günlük sıcaklık 

farkının fazla olmasıdır. 

→ Yıllık sıcaklık ortalaması 0 -10 °C’tur. 

→ Kışlar çok soğuk geçer ve uzun sürer. 

Yazlar ise kısa ve sıcak.  

→ Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu ik-

limdir. Bu özellik Sert-Karasal iklimin en 

belirgin özelliğidir. 

→ Yıllık yağış miktarı 500-600 mm civa-

rındadır. Kış yağışları daha çok kar şek-

lindedir. 

→ En çok yağış aldığı mevsim yaz, en az 

yağış aldığı mevsim ise kıştır. 

→ Doğal bitki örtüsü iğne yapraklı orman-

lardır (Sarıçam ve Karaçam gibi soğuğa 

dayanıklı iğne yapraklı ormanlardır.)  

→ Bu ormanlara TAYGA (Boreal) Ormanları 

da denir. 

→ Yağışın azaldığı yerlerde bozkırlar görü-

lür. 

→ Ayrıca Türkiye’de Erzurum – Kars Bölü-

münde doğal bitki örtüsü dağ çayırları-

dır. 

9) TUNDRA (Kutup Altı İklimi) 

→ Kutup daireleri çevresindeki kara içlerin-

de tundra iklimi etkilidir. 

→ İskandinavya Yarımadası'yla Kanada'nın 

kuzeyinde, Sibirya'nın kuzey kesimlerinde 

ve Grönland Adası’nın kıyı kesimlerinde 
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  de görülür. 

→ En sıcak ay ortalaması 10 °C'u geçmez. 

Kışın sıcaklık -30, -40 °C'a adar iner. 

→ Yıllık yağış miktarı 200 -250 mm civa-

rındadır.  

→ Yağışların büyük bir bölümü yazın düşer 

→ Toprak tipi tundra topraktır. 

→ Bitki örtüsü, yosun, ot ve cılız çalılıklar-

dan oluşan tundra bitki örtüsüdür. 

→ Bu iklimin görüldüğü yerlerde nüfus az 

ekonomik faaliyetler kısıtlıdır. Genellikle 

avcılık balıkçılık ve ren geyikciliği yapılır. 

10) KUTUP İKLİMİ 

→ 70 derece enlemlerinden sonra görülür. 

→ Kuzey Kutbu ve Grönland adasının iç kı-

sımlarında ve Antarktika'da etkilidir. 

→ Mevsim yoktur. 

→ İklim ve hava durumu aynıdır. 

→ Sıcaklık yıl boyunca 0 derecenin altında-

dır. 

→ Yıllık ortalama sıcaklık -30 derece civa-

rındadır. 

→ En düşük sıcaklık kutup gecesinin sonun-

da görülür. (Kuzey Kutbunda 21 Mart , 

Güney Kutbunda 23 Eylül) 

→ Soğuk çöller diye de anılır. 

→ Sürekli Termik Yüksek Basınç Alanı oldu-

ğu için yağış miktarı çok düşüktür. 

→ Toprak ve bitki örtüsü yoktur. 

10) YÜKSEK DAĞ İKLİMİ 

→ Himalayalar, Alpler, Güney Amerika’da 

And Sıradağları bu iklimin görüldüğü 

yerlerdir. 

→ Yükseltiye bağlı olarak sıcaklıklar yıl bo-

yunca düşüktür.  
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  → Sıcaklık farkı ve yağış miktarı çevresine 

göre fazladır.  

Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörleri iki ana 

başlık altında inceleyebiliriz. 

A)  Türkiye’nin Mutlak Konumunun İklime Et-

kileri 

→ Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla 

düşmez 

→ Dört mevsim belirgin olarak yaşanır. 

→ Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı 

azaltırken, güneyden esen rüzgarlar 

sıcaklığı artırır. 

→ Dağların güney yamaçları bakı özelliği 

taşıdığı için diğer yamaçlara göre da-

ha sıcaktır. 

→ Akdeniz iklim kuşağında bulunur. 

→ Sıcaklıklar genellikler güneyden kuze-

ye doğru azalır. 

B) Türkiye’nin Göreceli Konumunun İklime Et-

kileri 

→ Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir 

yarımadadır. Üç tarafının denizlerle 

çevrili olması kıyı bölgelerimizdeki 

nem, yağış ve sıcaklığı artırmıştır. 

→ Etrafındaki denizlerin varlığı iklim 

çeşitliliğini artırmıştır  

→ Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıta-

larının kesiştiği noktada bulunur. Bu 

büyük kara kütlelerinin varlığı kara-

sallığın şiddetini artırmıştır.  

→ Yükselti: Ortalama yükselti ve enge-

benin fazla olmasından dolayı Türki-

ye’de kısa mesafede sıcaklık, yağış 

miktarı ve ekonomik etkinliklerin 

aniden farklılaşması söz konusudur. 

→ Dağların uzanışı:  Türkiye’de dağlar 

doğu-batı doğrultusunda uzanır bu 

yüzden Kuzey ve Güney kıyılarımız-

daki nemli hava kütlesi iç kesimler 

sokulamaz. Kıyı ile iç kesimlerimizdeki 

iklim farkı fazladır. 

1. Türkiye’nin Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı 

→ Güneyden kuzeye doğru gidildikçe enlem-

sıcaklık ilişkisine bağlı olarak sıcaklık azalır. 

→ En sıcak yerler-> Güney Doğu Anadolu 

Bölgesi-> Enlem, Karasallık, Sıcak Rüzgar-

lar 

→ En soğuk yerler-> Erzurum-Kars-> Enlem 

ve Karasallık 

 

 

 

TÜRKİYE’NİN İKLİMİ 

TÜRKİYE’DE SICAKLIK 

Gerçek sıcaklık haritasında Erzu-

rum-Kars bölümün soğuk olma-

sında YÜKSELTİ’de etkilidir. 
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  2. Türkiye’nin Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı 

→ Güneyden kuzeye doğru gidildikçe enlem-

sıcaklık ilişkisine bağlı olarak sıcaklık azalır. 

→ En sıcak yerler-> Güney Doğu Anadolu 

Bölgesi-> Enlem, Karasallık, Sıcak Rüzgar-

lar 

→ En serin yerler-> Karadeniz Kıyıları-> En-

lem ve Denizellik 

3. Türkiye’nin Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı 

→ Kıyılardan iç kesimlere gidildikçe karasallı-

ğın etkisi ile sıcaklık düşer. 

→ En sıcak yerler-> Akdeniz Bölgesi-> Enlem, 

Karasallık, Sıcak Rüzgarlar 

→ En soğuk yerler-> Erzurum-Kars 

Bölümü-> Enlem, Karasallık, Soğuk 

Hava Kütleleri 

4. Türkiye’nin Yıllık Sıcaklık Farkı Dağılışı 

→ Yıllık sıcaklık farkının en çok olduğu bölge-

miz Doğu Anadolu Bölgesidir 

→ Yıllık sıcaklık farkının en az olduğu bölge-

miz Karadeniz kıyılarıdır. 

→ Denizellik ve nemlilik nedeniyle kıyıları-

mızda sıcaklık farkları azdır. 

→ Karasallık nedeniyle iç kesimlerimizde sı-

caklık farkı daha fazladır. 

→ Doğuya doğru gidildikçe karasallığın yük-

selti ile birlikte artması sıcaklık farklarının 

artmasına yol açmıştır. 

 

 

 

 

 

Sibirya Termik Yüksek Basıncı  

Sibirya'da oluşur Kış döneminde oluşur. Erzu-

rum - Kars bölümünden Türkiye'ye giriş yapar 

Kışın etkilidir. Şiddetli soğuk, kar yağışına ne-

den olur. 

Basra Termik Alçak Basıncı  

Basra körfezi çevresinde oluşur. Yazın etkilidir. 

Etkili olduğu dönemde, Güneydoğu Anadolu 

bölgesi ve tüm Türkiye'de aşırı sıcaklığa, şid-

detli buharlaşmaya ve kuraklığa neden olur. 

Türkiye’nin gerçek sıcaklık 

haritasında en serin yerler 

YÜKSELTİ yüzünden Erzurum

-Kars Bölümüdür. 

TÜRKİYE’DE ETKİLİ BASINÇ MERKEZLERİ 

Basra Termik 

Alçak Basıncı 

İzlanda Dinamik 

Alçak Basıncı 

Sibirya Termik 

Yüksek Basıncı 

Asor Dinamik 

Yüksek Basıncı 
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  İzlanda Dinamik Alçak Basıncı   

60° Kuzey Enlemi İzlanda  çevresinde oluşur. 

Oluşumunda günlük hareket etkilidir. Kış mev-

siminde Sibirya Termik Yüksek Basıncı zayıf 

olduğunda İzlanda Dinamik Alçak Basıncı etkili 

olmaya başlar  Bu durumda ülkemizde hava 

sıcaklığı ve yağışlar artar 

TÜRKİYE’NİN ETKİLİ OLAN RÜZGARLAR 

Asor Dinamik Yüksek Basıncı  

30° kuzey enleminde yer alan asor adaları 

çevresinde oluşur.  Günlük hareketten dolayı 

oluşur.  Yıl boyunca etkilidir. Ancak YAZ ay-

larında daha belirgindir.  Aşırı sıcaklara ne-

den olur. 

POYRAZ KARAYEL 

LODOS SAMYELİ (KEŞİŞLEME) 

YILDIZ 

KIBLE 

GÜNBATISI GÜNDOĞUSU 

Kuzey’den gelen hava kütleleri sıcaklığı azaltır. Bu durum Türkiye’nin KYK ‘de olduğunun ka-

Güneyden gelen hava kütleleri sıcaklığı artırır. Bu durum Türkiye’nin KYK ‘de olduğunun ka-

Karayel: Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı 

hava kütlelerinden biridir. Kış döneminde etki-

lidir. Etkili olduğu dönem kar yağışında veya 

karla karışık yağışlara neden olur. 

Yıldız: Etkili olduğu dönemde yağışlara neden 

olur. Soğuk karakterlidir. Etkili olduğunda de-

niz trafiğinde aksaklıklara neden olur. 

Poyraz: Soğuk ve sert eser. Kış döneminde şid-

detli ayazlara neden olur. Yazın esen poyraz 

rüzgârları serin ve kurudur. 

Samyeli (Keşişleme): Etkili olduğu dönemde 

aşırı sıcaklık ve kuraklıklara neden olur. Bitki-

ler üzerinde kurutucu etkisi vardır. Buharlaş-

mayı şiddetlendirir. Türkiye genelinde etkilidir. 

Güney Doğu Anadolu Bölgesinin sıcaklık orta-

lamalarının yüksek olmasında etkilidir.  

Kıble: Uzun süre etkili olursa yağışa neden ola-

bilir. 

Lodos: Esiş hızı yüksek rüzgârlardan biridir. 

Etkili olduğu dönemlerde deniz ulaşımında ak-

saklıklar meydana gelir. Lodos etkili olduğu 

deniz kıyılarında bol yağışa neden olur. Bu 

yüzden “ Lodos’ un gözü yaşlıdır “ denilmek-

tedir. Etkili olduğu dönemde sıcaklıkları artırır. 

Bu yüzden kışın estiklerinde; 

→ Aşırı yağış yüzünden, sel ve su taşkınlarına 
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→ Sıcaklıklıları artırdığı için; Ani kar erimeleri 

yüzünden sel ve su taşkınlarına neden olur. 

→ Çığ gibi doğal afetlere neden olur. 

→ Sıcaklıkları artırdığı için soba zehirlenmele-

rine neden olur. (Dışarıdaki sıcaklık artın-

ca, sobanın bacasında çekiş gücü azalır, so-

bada kömür yakılıyorsa yanma sırasında 

ortaya çıkan ağır ve zehirli gazlar bacadan 

çıkamaz soba içinde birikir ve soba zehir-

lenmelerine neden olur.) 

TÜRKİYE’DE YAĞIŞ 

Yağışın Çok Oluğu Yerler 

→ Doğu ve Batı Karadeniz Kıyıları 

→ Yıldız dağları bölümü 

→ Menteşe yöresi 

→ Toros dağlarının güney yamaçları 

→ Nur dağları 

→ Güney doğu Toroslar 

→ Hakkâri bölümü 

Yağışın Az Oluğu Yerler 

→ İç Anadolu Bölgesi 

→ Tuz Gölü ve çevresi 

→ Iğdır, Malatya Ovası gibi etrafı dağlarla 

çevrili yerler 

→ Çoruh – Kelkit havzası 

→ Ergene ovası 

→ G.Doğu Anadolu bölgesi 

Günbatısı: Türkiye’nin batısından giriş yapar 

sıcaklık üzerinden etkisi yoktur. 

Gündoğusu: Türkiye’nin doğusundan giriş ya-

par sıcaklık üzerinde etkisi yoktur. 

Etezyen (Etesien): Yunanistan kıyılarından Ege 

denizinin güneyine ve Ortadoğu ülkelerine 

doğru estiği için, eskiden Yunanlı gemiciler bu 

rüzgârları kullanarak ticaret yaparlardı. Bu 

yüzden bu rüzgârlara (etesia)ticaret rüzgârları 

da denir. 
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Ülkemize ait farklı iklim tiplerin grafikleri 

 

 

 

TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN İKLİM TİPLERİ 
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Bitki dağılışını etkileyen faktörler 

1. İklim  

2. Toprak  

3. Yer şekilleri 

4. Jeolojik Devirler 

5. Beşeri Faktörler 

 

1. TÜRKİYE’DE ORMANLAR ve DAĞILIŞI 

İĞNE YAPRAKLI AĞAÇLAR 

İğne yapraklı ağaçlar yıl boyunca yeşilliklerini 

korur. 

TÜRKİYE’DE BİTKİ ÖRTÜSÜ 

Bölge Orman Oranı (%) 

Karadeniz 25 

Akdeniz 24 

Ege 17 

Marmara 13 

D.Anadolu 11 

İç Anadolu 7 

G.Doğu Anadolu 3 

Orman ağaçlarının yapraklarının 

iğne veya geniş olmasının nedeni 

Sıcaklık ve Yağış koşullarıdır. 

Ağaç İsmi Türkiye’de genellikle görüldüğü yerler 

Kızılçam Akdeniz iklim bölgelerinde 

Karaçam Karadeniz çevresi 

Sarıçam D.Anadolu’ nun Yüksek Ke- simlerinde 

(Sarıkamış vb.) 

Köknar Akdeniz bölgesi çevresinde 

Sedir Akdeniz Bölgesi çevresinde 

Ladin Karadeniz Bölgesi çevresinde 

Servi Akdeniz Bölgesi çevresinde 
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  GENİŞ YAPRAKLI AĞAÇLAR 

Kışın yaprağını döken geniş yapraklı ağaçların 

en yaygın türleri 

Türkiye’de Ormanlar ile ilgili genel bilgiler 

→ Türkiye’de en yaygın olan orman ağacı me-

şedir. 

→ Meşe iklim seçiciliği en az olan ağaç türle-

rinden biridir. Bu nedenle Türkiye’nin her 

yerinde kolaylıkla yetişebilir. 

→ Kızılçam Akdeniz iklim kuşağında görülen 

bir ağaç türüdür. Dünya üzerinde kızılçam 

ormanlarının en fazla olduğu ülke Türki-

ye’dir. 

→ Ormanlarımızın %80 kıyı bölgelerimizdedir. 

Nedeni kıyılarda nemlilik ve yağışın fazla 

olmasıdır. 

→ Orman üst sınırını belirleyen faktör enleme 

bağlı sıcaklıktır (M.Konum). 

→ Türkiye’de orman üst sınırı güneyden kuze-

ye doğru gidildikçe azalır. 

→ Orman alt sınırını belirleyen faktör ise 

nemlilik ve yağıştır (Ö.Konum). 

→ Türkiye’de orman alt sınırı en düşük olan 

bölgemiz, aynı zamanda yağışın en yüksek 

olduğu Karadeniz’dir. 

→ Kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yer-

lerde maki oluşur. 

2. TÜRKİYE’DE MAKİ ve DAĞILIŞI 

Akdeniz iklim kuşaklarında kızılçam ormanla-

rın tahrip edilmesiyle oluşan kısa boylu, sert 

yapraklı, kuraklığa dayanıklı, her mevsim yeşil 

kalan bitki türlerine verilen genel isimdir. 

En yaygın maki türleri; 

→ Yabani Zeytin 

→ Zakkum 

→ Mersin 

→ Defne 

→ Kocayemiş 

→ Keçiboynuzu 

→ Menengiç 

Ağaç İsmi Türkiye’de genellikle görüldüğü yerler 

Meşe Türkiye’de en yaygın ağaç türüdür. He-

men hemen her bölgede görülür 

Kestane Karadeniz ve çevresi 

Gürgen Karadeniz ve çevresinde 

Palamut Karadeniz ve çevresinde 

Ihlamur Karadeniz ve çevresinde 

Makinin oluşumunda beşeri fak-

törler etkilidir. 

Makinin tahrip edildiği yerde olu-

şan ortaya çıkan türlere GARİG 

denir.  

Akdeniz bölgesi ormanları dışın-

da ormanlık alanların tahrip 

edilmesi ile oluşan türe ise PSÖ-

DOMAKİ ( Yalancı Maki ) denir. 

Psödomaki Türkiye’de D. Kara-

deniz ‘de görülür. 

Makiler; Marmara kıyılarında 

300-400 m, Ege kıyılarında 

500-600 m, Akdeniz kıyıların-

da 700-800 m yükseltiye kadar 

çıkabilmektedir (Enlem Etkisi) 
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  3. TÜRKİYE’DE BOZKIR ve DAĞILIŞI 

→ İlkbahar yağışları ile yeşeren, yazın ise ku-

ruyup sararan ot topluluğudur. 

→ Karasal iklim bitki örtüsüdür. 

→ İç Anadolu’da, Doğu Anadolu’da, G. Doğu 

Anadolu’da, Ergene bölümünde, İç batı 

Anadolu bölümünde yaygındır. 

→ Çobanyastığı, geven, yavşanotu, sığırkuy-

ruğu, üzerlik otu, gelincik, çakırdikeni, ko-

yun yumağı, çayır üçgülü, kılıçotu ve pey-

gamber çiçeği gibi belirgin türleri yaygın-

dır. 

4. TÜRKİYE’DE ÇAYIRLAR ve DAĞILIŞI 

→ Orman üst sınırından sonra başlayan ya-

zın yeşeren uzun boylu gür ot topluluğu-

na çayır denir. 

→ Türkiye’de genel olarak 2000 m’den 

sonra başlar. 

→ Türkiye’de en yaygın yaz yağışlarının be-

lirgin olduğu Erzurum – Kars ve D. Ka-

radeniz’in yüksek kesimlerinde rastlanır. 

Ayrıca Toros dağlarının yüksek kesimle-

rinde de çayır bitki örtüsüne rastlanır. 

Relikt Bitkiler 

Geçmiş dönem iklimlerinden kalan, günümüz-

deki iklim şartlarında yetişme imkânı bulmuş 

bitkilerdir. 

Türkiye’deki bitkilerin %20’si relikt bitkidir. 

Türkiye’de relikt bitkilerin fazla olmasının ne-

deni; 

→ Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi. 

→ Jeolojik zamanlarda yaşanan iklim deği-

şikliklerinin her yerde farklılık gösterme-

sidir. 

TÜRKİYE’DE ENDEMİK BİTKİLERİN DAĞILIŞI 

Dünya’da sadece belirli bölgelerde yetişebilen 

bitkilere endemik bitki denir. 

Türkiye’deki bitki türlerinin %30 u endemiktir. 

Türkiye’de yaklaşık olarak 3800 farklı ende-

mik bitki bulunmaktadır. 

Endemik bitki çeşitliliğinin fazla olmasının ne-

denleri; 

→  Yer şekillerinin çok çeşitli olması 

→ Engebeli arazinin geniş yer kaplaması 

Türkiye’de endemik bitki türünün en fazla ol-

duğu yer, Toros dağlarının güneye bakan ya-

maçlarıdır. 

Türkiye’de görülen bazı endemik bitki türleri; 

Göller Yöresi -> Kasnak Meşesi 

Muğla – Köyceğiz -> Sığla Ağacı 

Yozgat – Kastamonu - > İspir meşesi 

Teke Yarımadası ve Datça -> Datça hurması 

Istıranca Meşesi -> Istıranca (Yıldız) Dağları  

Kazdağı Köknarı -> Kaz dağları 

Ormanların tahribatı sonucu 

oluşan bozkırlara Antropojen 

bozkır denir. 

İç Anadolu bölgesi ( Ankara, 

Yozgat çevresi  ) ve Ergene ‘de 

ormanların tahrip edildiği 

alanlarda ANTROPOJEN boz-

kırlara rastlanır. 

Çayırların dağılışı ile Büyükbaş 

mera hayvancılığı arasında pa-

ralellik bulunmaktadır. 
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  KLİMAKS TÜRLER 

Bir iklimin belirleyici bitki türüne klimaks tür 

denir. 

→ Akdeniz ikliminin Klimaks türü kızılçam-

lardır. 

→ Karadeniz ikliminin Klimaks türü ladinler-

dir. 

→ Karasal iklimin Klimaks türü sarıçamlardır. 

Toprak ana kayanın fiziksel ve kimyasal çözül-

meyle ayrışması ile oluşur. 

FİZİKSEL ÇÖZÜLME (Mekanik): 

Yıllık ya da günlük sıcaklık farkla-

rının fazla olduğu yerlerde görülür. 

Sıcaklık farklarının fazla olduğu 

yerler karasal alanlardır. Fiziksel çözülmenin 

olduğu yerlerde toprak oluşumu yavaştır.  

KİMYASAL ÇÖZÜLME: Nem ve ya-

ğışın fazla olduğu yerlerde görülür. 

Kimyasal çözülmenin fazla olduğu 

yerlerde toprak oluşumu hızlı olur.  

Türkiye toprak çeşidi fazla olan bir ülkedir, 

nedenleri; 

→ İklim çeşitliliğinin fazla olması 

→ Kayaç çeşitliliğinin fazla olması 

→ Yer şekillerinin kısa mesafede değişim 

göstermesi 

TOPRAK OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN FAK-

TÖRLER 

1. İklim 

→ Sıcaklık koşulları, nem ve yağış koşulları 

toprak oluşumunda etkilidir.  

→ Karadeniz ikliminde aşırı yağış olduğu 

için Kahverengi orman topraklarının gö-

rülmesi  

→ Yarı kurak bölgelerde tuzlu ve kireçli 

toprakların görülmesi 

2. Yer şekilleri 

→ Yer şekilleri toprak oluşumunu erozyon, 

eğim ve engebe özellikleri ile etkiler. 

→ Eğim arttıkça erozyon artar ve toprak 

oluşumu zorlaşır. 

→ Eğimin az olduğu yerlerde toprak oluşu-

mu daha kolay gerçekleşir. Toprak daha 

derin bir yapıya sahip olur. 

3. Kayaçların özelliği 

→ Yumuşak ve çözülmeye dirençsiz kayaç-

larda ayrışma daha çabuk olacağı için 

toprak oluşumu hızlanır. 

→ Çözülmeye dirençli topraklarda ayrışma 

daha geç olur ve toprak oluşumu yavaş-

lar. 

4. Canlılar 

→ Canlı kalıntıları toprağa karışarak top-

rağın organik madde bakımından zengin 

olmasını sağlar. 

5. Zaman 

→ Normal koşullarda 1cm3 toprağın oluş-

ması için 75 yıl zamana ihtiyaç vardır. 

Bu süre iklim ve kayaç özelliğine göre 

değişiklik gösterebilir. 

 

 

TÜRKİYE’DE TOPRAK TÜRLERİ 



79 

 

İklim Bilgisi 

A
h
m

et
 B

u
ra

k
 K

a
rg

ı 

  TOPRAK KATMANLARI 

→ Oluşumunu tamamlamış bir toprak kesi-

tinde yüzeyden derine doğru birbirinden 

farklı özellikler gösteren katmanlar var-

dır. Bu katmanlara 

HORİZON denir. 

 

 

 

A. ZONAL ( Yerli  ) TOPRAKLAR 

Oluşumunda iklim ve ana kayanın etkili olduğu 

topraklardır. Bu topraklarda HORİZON bulu-

nur. Yerli Topraklar ikiye ayrılır. 

A. Nemli Bölge Toprakları 

1. Laterit 

→ Ekvator ve çevresine görülen sıcak ve 

nemli bölge toprağıdır. 

→ Türkiye’de görülmezler. 

 

2. Terra - Rosa 

→ Kırmızı topraklarda denir. 

→ Akdeniz iklim toprağıdır. 

→ Kalkerin üzerinde oluşurlar. 

→ Kireçlidirler. 

→ Demir oksit oranı fazla olduğu için kır-

mızı renklidirler. 

→ Sulama ve gübreleme ile verimli hale ge-

lirler. 

→ Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda 

yaygındırlar. 

→ Özellikle Batı Akdeniz bölümünde yoğun 

görülürler. 

 

3. Kahverengi Orman Toprakları 

→ Geniş yapraklı ağaçlardan oluşan or-

manlık alanlarda oluşurlar bu yüzden 

humus bakımından zenginlerdir ve tarım 

için elverişli topraklardır. 

A Horizonu 

Genellikle koyu renkli olup hu-

mus gibi maddelerin biriktiği 

katmandır. Yıkanma katı da de-

nir  

B Horizonu 

Birikim katmanıdır. Bazen hu-

mus bazen kil, demir gibi mad-

deler birikir. Genellikle kahve-

rengi renklidir.  

C Horizonu 

Ana kayanın ayrışması ile oluşur. 

Ana kayanın özelliğini taşır. Ay-

rışma katıda denir:  

D Horizonu 
Parçalanmamış haldeki kayadır. 

Ana kaya katıda denir  

TÜRKİYE’DE TOPRAKLARIN DAĞILIŞI 
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  → Kuzey Batı Avrupa kıyılarında da rastla-

nılır. 

→ Karadeniz de yaygın olarak görülürler. 

→ Karadeniz kıyı kesiminde kireçsiz, iç ke-

simlerinde ise kireçli kahverengi orman 

toprakları yaygındır. 

 

4. Podzol Topraklar 

→ Soğuk ve nemli bölge topraklarıdır. 

→ İğne yapraklı ormanların altında oluşur-

lar.  

→ Kül rengi topraklardır. 

→ Aşırı yıkanmadan dolayı mineral bakı-

mından fakirdirler ve verimsizlerdir. 

→ Türkiye’de Batı Karadeniz’de ayrıca iğne 

yapraklı ağaçlardan oluşan TAYGA 

(BOREAL) ormanlarının görüldüğü alan-

larda rastlanılır. 

 

5. Tundra Topraklar 

→ Tundra ikliminde oluşurlar. 

→ Kışın donar yazın çözülerek liken ve yo-

sunların olduğu bataklıklar haline gelir. 

 

B. Kurak ve Yarı Kurak Bölge Toprakları 

1. Çernozyomlar (Kara Topraklar) 

→ Çayır bitki örtüsü altında görülürler. 

→ Kara topraklar olarak ta bilinirler. 

→ Yerli topraklar içindeki en verimli toprak-

lardır. 

→ Türkiye’de Erzurum – Kars çevresi en çok 

görüldüğü yerdir. Erzurum – Kars dışında 

Karadeniz bölgesinin ve Doğu Anadolu böl-

gesinin yüksek kesimlerinde görülürler. 

→ Yazın yeşeren gür çayırların sürekli olarak 

toprağa karışmasından dolayı humus ba-

kımından çok zengin bir topraktır. 

 

2. Çöl Toprakları 

→ Çöl ikliminin hakim olduğu yerlerde görü-

lürler 

→ Tuzlu ve çorak topraklardır. 

→ Verimsiz topraklardır. 

→ Türkiye’de görülmezler ancak Konya - 

Karapınar çevresinde oluşmaya yeni başla-

yan çöl topraklarına az da olsa rastlanır. 

 

3. Kahverengi ve Kestane Renkli Bozkır Top-

rakları 

→ Yıllık yağış miktarının az olduğu karasal 

bölgelerde görülürler. 

→ Yağışın 600mm ‘nin altında olduğu yer-

lerde Kahverengi bozkır toprakları 

→ 600mm ‘nin üstünde olduğu yerlerde ise 

kestane renkli bozkır toprakları görülür. 

→ Tahıl tarımı için elverişli topraklardır. 

→ İç Anadolu bölgesi 

→ İç Batı Anadolu Bölümü 

→ Doğu Anadolu Bölgesi 
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  B. İNTRAZONAL TOPRAKLAR 

Ana kayanın ve topoğrafyanın etkisi ile oluş-

muş yerli topraklardır. Bu topraklar A ve C 

horizonludur. İntrazonal topraklar 3 grupta 

incelenebilir. 

1. Halomorfik Topraklar 

→ Tuzlu (Solançak) topraklardır.  

→ Kurak ya da yarı kurak iklim bölgelerin-

de oluşurlar. 

 

2. Hidromorfik Topraklar 

→ Bataklıklarda veya taban suyu seviyesinin 

yüksek olduğu yerlerde görülen toprak-

lardır . 

 

3. Kalsimorfik Topraklar 

Kireçli ve killi olan bu topraklar ikiye ayrılır. 

a.  Vertisoller (Dönen Topraklar) 

→ Eski göl tabanlarında killi ve kireçli 

depolar üzerinde oluşurlar. 

→ Anadolu’da “ Taş Doğuran “ , “ Kepir 

“ ya da “ Karakepir ismi ile anılırlar. 

→ Bu topraklarda her ne kadar düşük 

yağış nedeniyle nem eksikliği görülse 

de sulama ile çok verimli tarım top-

raklarına dönüşürler. 

→ Özellikle Trakya’da ve Güney Marma-

ra’ nın bazı ovalarında görülürler. 

b.  Rendzinalar 

Yumuşak kireçtaşları üzerinde oluşan bu 

topraklar koyu renkli ve kireçlidir.  

 

 

C. AZONAL (TAŞINMIŞ) TOPRAKLAR 

Taşınmış topraklarda denir. Dış kuvvetle-

rin taşıdığı bu topraklarda horizon yoktur 

ve çok verimlidirler. İncelendiklerinde Ana 

kayaç ve İklim ile ilgili bilgi vermezler. 

1. Alüvyal Topraklar 

→ Akarsuların taşıyıp biriktirdikleri malze-

meler ile oluşan topraklardır. 

→ Delta ovaların toprakları alüvyal dır. 

→ Ayrıca iç bölgelerimizde akarsuyun yatak 

eğiminin azaldığı yerlerde biriken malze-

meler ile oluşan topraklardır. 

→ Deniz kenarında oluşan delta ovalarda 

görülüğü gibi iç ovalarımızda da görülür-

ler. 

→ Karadeniz kıyılarında; Bafra, Çarşamba 

ve Adapazarı ovaları 

→ Ege kıyılarında; Bakırçay, Gediz, Küçük 

ve Büyük Menderes ovaları 

→ Akdeniz kıyılarında; Çukurova, Amik 

Ovası, Silifke ovaları 

 

2. Lös Topraklar 

→ Rüzgârların taşıyıp biriktirdiği topraklar-

dır. 

→ Çöllerde ve steplerde oluşur. 

 

3. Moren  (Buzultaş) Topraklar 

→ Buzulların taşıyıp biriktirdiği topraklar-

dır. 

→ Türkiye’nin orta kuşakta olmasından do-

layı sık rastlanmazlar. 
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  4. Kolüvyal Topraklar 

→ Sel sularının taşıyarak dağların eteklerin-

de biriktirdiği topraklardır. 

→ Litosol topraklar iri malzemelerin hakim 

olduğu taşlı topraklardır. 

→ Dağ kuşaklarımızın etekleri boyunca yay-

gındır.  

 

5. Regosol Topraklar 

→ Volkanlardan çıkan kum boyutundaki 

malzemeler veya dağ eteklerindeki kumlu 

depolar üzerinde oluşan topraklardır. 

→ Ağrı ve Van gibi volkanik dağların bulun-

duğu yerlerde görülür. 

 



83 

 

İklim Bilgisi 

A
h
m

et
 B

u
ra

k
 K

a
rg

ı 

    

YERİN ŞEKİLLENMESİ 
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  Yerin iç yapısı hakkındaki bilgileri ve yer küre-

nin hareketlerini inceleyen bilim dalları 

“Jeoloji “ve “Jeofiziktir”. Bu bilimler yerin ya-

pısını öğrenmek için; 

→ Deprem dalgalarından 

→ Volkanizma sırasında çıkan malzemelerin 

incelenmesinden, 

→ Taşların incelenmesinden, 

→ Yerkabuğundaki sıcaklık değişimlerinin 

incelenmesinden, 

→ Sondaj çalışmalarından yararlanır.  

→ Yerin derinliklerine inildikçe yoğunluk ve 

sıcaklık artar. Sıcaklık her 33 m’de 1 de-

rece artar. 

Yer küre 3 ana katmandan oluşmaktadır. 

1. Litosfer (Yerkabuğu) 

• Sial (Kıtasal kabuk) 

• Sima (Okyanusal Kabuk) 

2. Manto 

• Üst manto (Astenosfer) 

• Orta manto  

• Alt manto.   

3. Çekirdek 

• İç Çekirdek 

• Dış Çekirdek 

 

1. Litosfer (Yerkabuğu) 

→ Yoğunluğu en az olan katmandır. 

→ En dış katmandır. 

→ Manto üzerinde yüzer vaziyettedir. 

→ Sial ve Sima adında iki katmandan olu-

şur. 

SİAL (Kıtasal Kabuk): Silisyum – Alümin-

yum ‘dan oluşur. Kıtalarda kalın, Okyanus 

tabanında incedir. Okyanus ortalarında yer 

yer sial katmanı kaybolur. 

SİMA (Okyanusal Kabuk): Silisyum – Mag-

nezyumdan oluşur. Sial ’in altında bulunur. 

Kıtalarda ince, Okyanus tabanlarında kalın-

dır. SİAL ’den daha yoğundur. 

 

2. MANTO 

Dünya’nın neredeyse üçte ikisini oluşturan 

katmandır. 

→ Daha sıcak olan alt katmana mezosfer 

denir. 

→ Mezosferin üst kısmında plastiki yapıda 

YERİN KATMANLARI 

Sial tabakası dağlarda kalındır. 

Okyanuslarda ise incedir. 
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  ve yarı akışkan kızgın bir sıvı olan AS-

TENOSFER (Ateş küre) bulunur. 

3. Çekirdek 

→ Dünya’nın merkezindedir. 

→ Nikel ve Demirden oluşur. Bu yüzden 

Nife (Ağır küre) adını alır. 

→ Dış çekirdek ve İç çekirdek adı verilen iki 

bölümden oluşur. 

→ Dış çekirdek sıvıdır. Sıcaklığı 5000 de-

rece civarındadır. 

→ İç çekirdek basınçtan dolayı çok yoğun 

ve katıdır. Sıcaklık 6000 derece civarın-

dadır. 

Alman bilim adamı 

Alfred Wegener 1915 

yılında “Kıtaların 

Kayma Teorisini “ 

ortaya koydu. 

Kıtaların kayması teo-

risine göre gü-

nümüzden 

250 mil-

yon yıl 

önce; 

→ Karalar Pangea adı verilen tek bir kıta-

dan oluşuyordu. 

→ Bu kıtayı panthalassa adındaki okyanus 

çevreliyordu.  

→ Mezozoik (2.Jeoloijk Zaman) ve Senozoik 

(3.Jeolojik Zaman) başlarında Pangea 

parçalanarak bu günkü kıtalar oluşmuş 

ve günümüzdeki görünümünü almıştır. 

→ Kıtaların hareket etmesinin nedeni aste-

nosferdeki konveksiyonel akıntılardır. 

KONVEKSİYONEL AKINITI: Mantoda çekirdeğe 

yakın kısımda ısınan malzemeler hafifler ve 

yükselmeye başlar, mantonun üst kısmındaki 

malzemeler ise soğuyarak ağırlaşır ve aşağıya 

doğru iner sürekli tekrar eden bu harekete 

KONVEKSİYONEL AKINTI denir. 

→ Levhaların hareket etme hızları yılda 1-

2 cm kadardır. 

→ Levha hareketleri sonucunda depremler, 

Sıradağlar, volkanlar, yeni kıtalar oluşur. 

Dünyamızın 4,5 milyar yaşında olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu süreç 5 temel jeolojik zamana 

ayrılarak incelenir. Jeolojik zamanlar; 

→ Fosillerden ve tortul tabakaların özellikle-

rinden 

→ Yerkabuğunda meydana gelen büyük olay-

lardan 

→ Tespit edilen büyük iklim değişikliklerinden 

yararlanarak sınıflandırılmıştır. 

KITALARIN SERÜVENİ 

Alfred Wegener 1880 - 1930  

KITALARIN HAREKETİNİ NELER 

KANITLAR 

→ Şimdiki birbirinden ayrılmış durumda 

olan kıtaların bir yapbozun parçaları 

gibi birbirleriyle uyum göstermesi. 

→ Aralarında okyanus olan kıtaların 

birbirlerine yakın noktalarında benzer 

bitki ve hayvan fosilleri ile benzer ka-

yaç yapılarının olması. 

JEOLOJİK ZAMANLAR 
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→ Kıtalar henüz birbirinden ayrılmamış du-

rumdadır. 

→ Yeryüzünde tek bir kıta Pangaea vardır. 

Büyük bir okyanus, dev kıtayı çevrelemiş-

tir. 

→ Hersinyen ve Kaledoniyen sıradağları 

oluşmuştur. (Ör; Ural ve İskandinav dağ-

ları) 

→ Şiddetli kıvrımlar meydana gelmiştir. 

→ Dev bitki türlerinden ormanlar gelişmiş-

tir. 

→ Taş kömürü yatakları oluştu. 

→ Masif alanlar oluştu.(1. Jeolojik Zamanda 

oluşan deprem riskinin genellikle az oldu-

ğu yerler.)  

→ 4 milyar yıl önce 

→ Kıta çekirdekleri oluşmuştur. 

→ İlk bitkiler (su yosunu ve algler) ortaya 

çıkmıştır.  

KAMBRİYEN ÖNCESİ (Prekambriyen) 

1. JEOLOJİK ZAMAN (PALEOZOİK)  

2. JEOLOJİK ZAMAN (MESOZOİK)  

→ Alp kıvrımlarına hazırlık dönemidir. Bü-

yük oranda tortulaşma ve birikmeler ol-

muştur. 

→ Yer kabuğu kırıklarla parçalanarak ayrı 

kıtalara bölünmeye başlamıştır. 

→ Kuzey Yarım Küre’nin kuzeyinde Laurasia 

Kıtası güneyde ise Gondwana Kıtası yer 

almaktaydı. 

→ Kuzey Atlantik açılmış (Atlas okyanusu 

oluşmuş), Antarktika, Avustralya kara 

kütlesi ile Hindistan Gondwana Kıta-

sı’ndan ayrılmış, 

→ Güney Amerika Kıtası ile Afrika birbirin-

den ayrılmaya ve Güney Atlantik açılma-

ya başlamıştır. 

→ Dinozorlar bu devirde ortaya çıkmıştır. 

→ Bu zamanın sonlarında kara ve denizlerin 

dağılışı bugünkü görünüme benzer bir 

hâle gelmiştir.  

3. JEOLOJİK ZAMAN (TERSİYER)  

→ Afrika kıtası Avrupa ile Asya'ya dayandı 

ve bunun yarattığı basınç sonucu alp 

kıvrım dağları oluşmuştur. Türkiye’deki 

Kuzey Anadolu Dağları ve Toros dağları 

bu sırada oluştu. 

→ Hindistan Asya ile çarpıştı ve arada ka-

lan katmanlar sıkışarak iki kıtanın bir-

leşme çizgisi boyunca yükseldi; 

→ Himalaya Dağları da böyle ortaya çıktı. 

→ Petrol, bor, linyit ve tuz madenleri oluş-

muştur. 

→ Atlas ve Hint okyanusları belirmiştir. 
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A) BİRBİRİNE YAKLAŞAN (ÇARPIŞAN) LEVHA 

HAREKETLERİ 

 

 1. İki Kıtasal Levhanın Çarpışması  

→ İki kıtasal levha birbirine yaklaşırsa 

Orojenez oluşur. Yani Kıvrım ve kırık 

dağlar oluşur. 

→ Deprem oluşur. 

→ Sıcak su kaynakları ortaya çıkar. 

→ Alp Himalaya kıvrım sistemi buna 

örnektir. 

→ Ayrıca Türkiye’deki; Toros Dağları 

Kuzey Anadolu Dağları 

 2. İki Okyanusal Levhanın Çarpışması  

→ İki Okyanusal levhanın karşı karşıya 

gelerek birbirine yaklaşması sonucu 

olur. 

→ Dalma – Batma Kuşakları oluşur 

→ Derin Okyanus Hendekleri oluşur 

(Mariana Hendeği, Filipin, Peru) 

→ Deprem 

→ Volkanizma 

→ Volkanik Adalar 

→ Sıcak su kaynakları oluşur. 

 

3. Kıtasal ve Okyanusal Levhanın Çarpış-

ması  

Okyanusal ve Kıtasal levha çarpışması 

sırasında daha yoğun olan okyanusal 

levha, kıtasal levhanın altına dalar. Kı-

tasal levhanın altına dalan okyanusal 

levha manto içinde daha derinlere dal-

dığında yüksek sıcaklıktan dolayı eriye-

rek magmaya karışır. Kıtasal ve Okya-

nusal Levhaların çarpışması sonucunda; 

→ Okyanus Hendekleri 

→ Dalma – Bama Kuşakları 

→ Deprem 

→ Volkanizma 

→ Sıcak Su Kaynakları oluşur. 

→ Kıtasal kabuk yukarı doğru itilir ve 

yüksek sıradağlar oluşur. 

B) BİRBİRİNE UZAKLAŞAN (AYRILAN) LEVHA 

HAREKETLERİ 

 

1. İki Okyanusal Levhanın Ayrılması     

 (Uzaklaşması)  

Okyanus tabanlarında birbirlerinden 

uzaklaşan levhaların arasından, derinden 

4. JEOLOJİK ZAMAN (KUATERNER)  

→ 11 bin yıl öncesinden günümüze kadar 

sürer. 

→ Pleistosende buzullaşmaya bağlı deniz 

seviyesi alçalmıştır. 

→ Dönemin sonunda buzul çağı sona erer, 

iklim yumuşar, denizler yükselir. 

→ İstanbul ve Çanakkale Boğazı oluş-

muştur. 

→ Egeid karasının çökmesi ile Ege 

Denizi meydana gelmiştir. 

→ Kıbrıs adası ve İskenderun körfezi oluş-

muştur. 

→ Yeryüzünde insan yaşamı başlamıştır. 

LEVHA HAREKETLERİ 
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  gelen magma çıkarak burada oluşan 

boşluğu doldurur ve soğuyarak katılaşır.  

İki Okyanusal levhanın birbirinden uzak-

laşması sonucunda; 

→ Okyanus ortası sırtları 

→ Volkanizma 

→ Volkanik adalar 

→ Sıcak su kaynakları oluşur. 

 

2. İki Kıtasal Levhanın Ayrılması 

(Uzaklaşması)  

Manto’ dan gelen magmanın katılaşarak 

litosfere dönüşmesine, levhaların büyüme-

sine ve bu alanda litosferin gençleşmesine 

neden olur. İki kıtasal levhanın birbirinden 

uzaklaşması sonucunda; 

→ Çöküntü Hendekleri (Rift) 

→ Volkanizma 

→ Deprem 

→ Sıcak su kaynakları oluşur. 

 

C) YANAL HAREKET EDEN LEVHALAR 

Yan yana olan iki levhanın aynı ya da farklı 

hızda, aynı yönde yada zıt yönde kayarak 

hareket etmesine levhaların yanal hareketi 

denir. Yanal hareket eden levhalarda görü-

len depremler şiddetli depremlerdir. Türki-

ye’deki Kuzey Anadolu Fay Hattı ve ABD 

‘deki San andreas fay hattı buna örnektir.  

Yeryüzünde bulunan kayaçları 3 ana başlık al-

tında inceleyebiliriz. 

A. Püskürük (Magmatik-Katılaşım) Kayaçlar 

B. Tortul (Sedimenter-Çökel) Kayaçlar 

C. Başkalaşım (Metamorfik) Kayaçları olarak 

 üç grupta incelenebilir.  

Aşağıdaki tabloda yeryüzünde bulunan bazı 

önemli kayaçlar ve bunların genel özellikleri ile 

ilgili bilgiler edinebilirsiniz. 

Dünyadaki Levha Sınırları 

 

 

Dünya’daki Levha Sınırları ile; 

→ Aktif deprem kuşakları 

→ Aktif volkanik bölgeler 

→ Kaplıca turizmi bölgeleri  

paralellik gösterir. 

KAYAÇLAR ve ÖZELLİKLERİ 
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KAYAÇLAR ve ÖZELLİKLERİ 

• Yeryüzünde oluşan ilk kayaçlardır. 

• Bünyelerinde fosil bulundurmazlar. 

• Tabakalı bir yapıları yoktur. 

• Kütle halindedir  

• İkiye ayrılırlar 

A- PÜSKÜRÜK (MAGMATİK) KAYAÇLAR 

1. İç Püskürük Kayaçlar 

2. Dış Püskürük Kayaçlar 

İç püskürük kayaçlar: Yerkabuğunun 
içinde yavaş yavaş soğurlar bu yüzden 
sert, iri, kristalli bir yapıda olurlar. 

• Granit 

• Siyenit 

• Gabro 

• Diorit  

Dış püskürük kayaçlar: Volkanik faali-
yetler sonucunda magmanın yeryüzüne 
çıkarak hızla soğuması sonucunda olu-
şur. Bu yüzden ince, camsı ve kristalli 
bir yapıya sahiptirler. 

• Bazalt 

• Andezit 

• Obsidyen (Volkan Camı) 

• Tüf  

B- TORTUL (SEDİMENTER) KAYAÇLAR 

• Tabakalı ve gözenekli bir yapıları 
vardır. 

• Yerkabuğunun derinlerine inmezler. 
Daha çok yerkabuğunun üzerinde 
yaygındırlar. 

• Tortul kayaçların tabakaları farklı 
zamanlarda oluşmuştur. 

• Tortulanma dönemleri ve yapıları 
tabaka sınırlarından ayırt edilebilir. 

• Yerkabuğu hareketleri sırasında sıkı-
şırsa kıvrılma ya da kırıklı bir yapıya 
sahip olabilir. 

1. Kimyasal Tortul Kayaçlar 

Kimyasal Tortul Kayaçlar: Suların için-
deki eriyik malzemelerin çökelmesi ile 

oluşurlar suda çok kolay çözülürler. 
• Kalker (Kireç Taşı ) 

• Jips (Alçıtaşı) 

• Kaya Tuzu 

• Traverten, Sarkıt, Dikit, Sütun 

• Dolomit 

2- Fiziksel Tortul Kayaçlar 

Fiziksel Tortul Kayaçlar: Kayaçların dış 
kuvvetler tarafından ufalanıp taşınması 
ve göl, deniz dipleri ve çukur alanlarda 
tabakalar halinde birikmesi ile oluşurlar  
• Çakıl Taşı ( Konglomera ) 

• Kum Taşı ( Gre ) 

• Kil Taşı (Marn) 

• Breş  

3- Organik Tortul Kayaçlar 

Organik Tortul Kayaçlar: Bitki ve hay-
van kalıntılarının birikmesi ile oluşurlar. 
İçerdiği karbon bakımından zengindir-
ler.  
• Antrasit  

• Taşkömürü 

• Linyit 

• Turba 

• Tebeşir Taşı 

• Mercan kalkeri 

C-  BAŞKALAŞIM  KAYAÇLAR 

• Magmanın yüksek sıcaklığı ve kayaç-
ların yaptığı basıncın etkisiyle başka 
bir kayaca dönüşmüş halidir. Sertlik-
leri ve dayanaklıkları yüksektir.  

• Kalker-> Mermer 

• Kumtaşı-> Kuvarsit 

• Granit-> Gnays 

• Kömür-> Elmas 

• Kil taşı-> Şist 

 
Granitlerin ayrışması 
sonucunda yer yer birbi-
ri üzerinde irili ufaklı ve 
köşeleri yuvarlatılmış 
bloklardan oluşan bir 
topoğrafya şekli ortaya 
çıkar. 
Bu özel yer şeklinin is-
mine TOR TOPOĞRAF-
YASI denir. Tor topoğ-
rafyası dünya üzerinde 
Kuzey İskoçya’da ve 
Türkiye’de Aydın – Çine 
‘de görülür  
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• İç kuvvetler dörde ayrılırlar; 

 

Dış kuvvetlerin (Akarsu, Buzul, Dalga, Rüzgâr) 

karadan aşındırdıkları malzemeler deniz, ok-

yanus ya da jeosenklinal alanlarda birikir. 

JEOSENKLİNAL: Yerkabuğunun çok uzun bir 

süre çöken, bu çökmeye bağlı olarak da kat 

kat bir biçimde kalın tortullarla dolmuş bulu-

nan çukur bölümü. Ör; Atlas okyanusu ve Ak-

deniz birer jeosenklinaldir. 

• Bu birikme milyonlarca yıl boyunca devam 

eder ve tortulanan bu tabakalar kalınlaşır. 

• Jeosenklinallerde tortulanan bu tabakalar 

kıtaların birbirine yaklaşması sonunda yan 

basınçlara uğrar. 

• Tortul tabakaların sertlik derecesine göre 

kıvrılarak ya da kırılarak su yüzeyine çıkar 

ve dağları oluşturur. 

Orojenez sonucunda iki farklı şekilde dağ olu-

şabilir. 

1. Kıvrık Dağlar  

2. Kırık Dağlar 

• Basınca uğrayan tortulanmış tabakalar eğer 

esnek bir yapıya sahipse kıvrılarak kıvrım 

dağlarını oluşturur. 

• Kıvrım dağları sıradağlar şeklindedir. 

• Kıvrımlı yapıda yüksekte kalan bölüme an-

tiklinal, alçakta kalan kısma ise senklinal 

denir. 

Geçmişten günümüze oluşan önemli orojenez-

ler; 

•  Paleozoik dönemde (1.zaman): Kaledoniyen 

(İskoçya ve Norveç teki dağlar) orojenezi. 

• Paleozoik dönemin sonunda: Appalaşlar 

(Kuzey Amerika), Urallar (Orta Asya- Ka-

zakistan’dan başlar) ve Orta Ren Dağları. 

• Tersiyer (3.zaman): Alp-Himalaya, And, 

Toroslar, Kuzey Anadolu Dağları. 

 

 

İÇ KUVVETLER 

Orojenez (Dağ Oluşumu)  1 

Epirojenez (Kıta Oluşumu)  2 

Volkanizma  3 

Seizma (Deprem)  4 

• Enerjilerini yerin içinden alırlar. 

• Kıtaları, volkanizmayı, dağları ve depremle-

ri oluştururlar. 

• Genellikle yapıcı özelliktedirler.  

TEKTONİK HAREKET: İç kuvvet-

lerin oluşumunda meydana gelen 

hareketlerdir. 

DAĞ OLUŞUMU (OROJENEZ) 

1. KIVRIM DAĞLAR 
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Dünya’daki Önemli Kıvrım Dağları 

Türkiye’deki Önemli Kıvrım Dağları 

 
14 
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• Jeosenklinallerde biriken tortul tabakalar 

kıvrılamayacak kadar sert ise yan basıncın 

etkisiyle kırılırlar. Oluşan bu kırığa FAY ismi 

verilir. 

• Kırılarak oluşan yüksek alana  “HORST “ 

yani kırıklı dağ, kırılma sonucu oluşan çö-

küntü alana ise “ GRABEN “ yani çöküntü 

ova ismi denir. 

• Ege bölgesinde aşağıdaki kırıklı dağların ha-

ricinde Akdeniz bölgesinde HATAY’da yer 

alan NUR (AMANOS) dağları birer 

horst, AMİK ovası ise bir grabendir. 

EGE BÖLGESİ’ NİN KIRIK DAĞLARI 

Levhaların bütünlüğünün bozulmadan kırılma-

dan ya da kıvrılmadan tek parça halinde yük-

selmesi ya da alçalmasına EPİROJENEZ denir. 

Levhanın komple yükselmesinin ya da alçal-

masının nedeni İZOSTAİK dengenin bozulma-

sıdır. 

İZOSTATİK DENGE: Levhanın magma üzerinde 

dengeli bir biçimde durmasına izostatik denge 

levhanın ağırlığının değişmesi İZOSTATİK den-

geyi bozar, bu durumda epirojenez yaşanır. 

İzostatik dengeyi bozan unsurlar; 

• İklim değişikli ile buzul oluşumu ya da buzul 

erimesi. 

• Erozyon sonucunda yerkabuğunun aşınması 

ve kütle kaybetmesi. 

• Akarsuların taşıdıkları malzemeleri birik-

tirmeleri. 

 

Epirojenez sonucunda iki olay meydana gelir, 

1-Transgresyon (Deniz İlerlemesi) 

2-Regresyon (Deniz gerilemesi) 

KIRIK DAĞLAR 

Türkiye’de kırıklı yapı denilince 

akla gelmesi gereken yer “ EGE 

BÖLGESİDİR” 

KITA OLUŞUMU (EPİROJENEZ) 

 

Epirojenezin orojenezden farkı; 

• Epirojenez yerkabuğunun 

dikey olarak yükselmesi ve 

alçalmasıdır. 

• Orojenezde yerkabuğunun 

yatay yönlü hareketi 

(Levhaların Çarpışması) söz 

konusudur. 

• Epirojenezde kırılma ya da 

kıvrılma gerçekleşmez levha-

nın bütünlüğü bozulmaz 
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  TRANSGRESYON ( DENİZ İLERLEMESİ ) 

Levhanın ağırlaşarak gömülmesine Transgres-

yon denir. Transgresyon sonucunda kıyıdaki 

alçak yerler deniz altında kalır. Levhanın ağır-

laşmasının nedenleri; 

• Yeni buzul oluşumu. 

• Dış kuvvetlerin taşıdığı materyalleri levha 

üzerinde biriktirmesi. 

Transgresyona örnekler; Hollanda’nın çökmesi 

REGRESYON ( DENİZ GERİLEMESİ ) 

Hafifleyen levhanın manto üzerinde yükselme-

sine regresyon denir. Regresyon sonucunda de-

nizler geri çekilir. Eski kumsallar tekrar ortaya 

çıkar. Levhaların hafiflemesinin nedenleri; 

• Buzul erimesi 

• Dış kuvvetlerin levha üzerinde aşındırma 

yaparak kütleyi hafifletmesi. 

Regresyona örnek; Kanada ve İskandinav yarı-

madasında buzul erimesine bağlı olarak mey-

dana gelen yükselme 

 

Magmanın yer kabuğunun altından yüzeye 

doğru çıkmasına volkanizma, magmanın yer 

yüzünde ya da yerkabuğunda oluşturduğu şe-

killere volkanik şekiller denir. 

Volkanizma oluştuğu yere göre derinlik volka-

nizması ya da yüzey volkanizması olarak ikiye 

ayrılır. 

DERİNLERDE MEYDANA GELEN MAGMATİK 

FAALİYETLER 

Derinlik volkanizmasında magma yeryüzüne 

çıkamaz.  

Yer kabuğunun içerisinde tabakalar arasından 

yer şekilleri oluşturur. 

Derinlik volkanizması ile oluşan şekiller;  

BATOLİT: Kilometrelerce genişlikteki alanları 

kaplayan büyük kütlelerdir. Batolit genellikle 

dağlık kütlelerin merkezi kısımlarında yer alır. 

Ör; Uludağ 

LAKOLİT: Batolitlerden sonra en yaygın şekil-

lerdir. Tortul kayaçlardan meydana gelen ta-

bakalarını kaldırarak ve onlar arasına sokula-

rak meydana getirdikleri oluşumlardır. Bato-

litlere göre yüzeye daha yakın yerde oluşurlar 

ayrıca dar bir sapın üzerinde mantara benze-

yen bir şekli vardır. 

VOLKANİZMA 

Epirojenez ile ilgili kavramlar; 

• Transgresyon  (Deniz ilerlemesi) 

• Regresyon (Deniz Gerilemesi) 

Orojenez ile ilgili kavramlar; 

• Antiklinal  

• Senklinal 

• Horst 

• Graben 
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  BİSMALİT: Oluşum mekanizmaları bakımından 

lakolitlere benzeyen kütlelerdir fakat onlardan 

farklı olarak bismalitin üst kısmı girintili çıkın-

tılıdır. Bunun sebebi de magmanın sokulup 

kubbe şeklinde yükselttiği örtü tabakalarda 

meydana gelen faylanmalardır. 

YÜZEYDE MEYDANA GELEN MAGMATİK FA-

ALİYETLER 

Magmanın yerkabuğunu kırarak ya da zayıf 

olan noktalarından yüzeye çıkarak oluşturduğu 

faaliyetlerdir. Aktif volkanlardan çıkan malze-

meler katı, sıvı ve gazdır. 

Volkanlar aktif ya da sönmüş olarak ikiye ay-

rılır.  

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ ÜLKELERİ 

Kuzey ve Güney Kore, Japonya, Çin Tayvan, 

Filipinler, Vietnam, Malezya, Endonezya, Pa-

pua Yeni Gine, Avustralya’nın Doğusu, Kuzey 

Amerika'nın batısı (Meksika, ABD ve Kana-

da’nın batı kıyıları) Panama, Kolombiya, Ekva-

tor, Peru, Şili.) 

VOLKANLARDAN ÇIKAN MALZEMELER 

Volkan Külü: Boyutları 1.cm 'den küçük olan 

malzemelerdir. 

Lapilli:  Boyutları 1cm'den büyük malzemeler-

dir 

Volkan Bombası: Volkanlardan çıkan büyük ka-

ya parçalarıdır. 

Lav: Eriyik halde bulunan magmanın yeryüzü-

ne çıkmış halidir. 

 

 

YÜZEY VOLKANİZMASIYLA OLUŞAN ŞEKİL-

LER 

1. VOLKAN KONİSİ 

Volkanik patlama sırasında çıkan katı ve sıvı 

maddelerin üst üste birikmesi ile oluşur. Vol-

kanlardan çıkan malzemeler ve lav akışkanlık-

larına göre çeşitli volkan şekilleri meydana ge-

lir. 

 

a. Kül ( Piroklastik ) Volkanlar 

Volkanizma sırasında çıkan volkan külü, bom-

bası, kumu, lapilli gibi katı maddelerin birik-

mesiyle oluşmuş koni şeklindeki volkanlardır. 

Yerin derinliklerinde oluşan volkanik şekiller 

Dünyadaki aktif volkanlar 

levha sınırlarında fay hatla-

rında yer alır  

Aktif volkanların yarıdan fazlası Pasifik 

Okyanusu (Büyük Okyanus) kıyısında bulu-

nur. Buraya PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ ismi 

verilmiştir. 

Pasifik 

Okyanusu 
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  b. Tabakalı Volkanlar 

Magmanın farklı dönemlerde aktif olması, 

farklı malzemeler ile soğuyarak katılaşarak üst 

üste binmesi ve yükselmesi sonucunda oluşur-

lar. Tabakalı volkanlar yüksekliği fazla olan yer 

şekilleridir. Ağrı dağı tabakalı volkana örnektir. 

c. Kalkan Görünümlü Volkanlar 

Tabakalı volkandan farklı olarak akıcı özelliğe 

sahip lavların yükselmeden yayılması sonucu 

oluşurlar. Yandan bakınca kubbemsi, kalkana 

benzeyen bir görüntüsü vardır. Güney Doğu 

Anadolu bölgemizde yer alan KARACADAĞ 

volkanı örnektir. 

2. KRATER 

Volkan bacalarının sonunda huniye benzeyen 

çukurlardır. Volkan ağızıdır. 

3. KALDERA 

Patlama ve çökme sonucu oluşan kraterin baş-

ka bir patlama ile genişlemesiyle oluşan büyük 

çukurlardır. Bitlis ‘teki Kaldera gölü örnektir. 

4. MAAR 

Magmadan yeryüzüne ulaşan gazların oluştur-

duğu basınç sonucunda meydana gelen patla-

malarla oluşan çukurdur. Meke gölünün çanağı 

bu şekilde oluşmuştur, bu yüzden MEKE MAA-

RI olarak ta anılır. Ayrıca ACIGÖL MAAR GÖ-

LÜ örnek verilebilir. 

5. TÜF TABAKASI 

Volkan tüflerinin çimentolaşması ile hafif, yu-

muşak, çok gözenekli volkanik taşlar tüf taba-

kalarını oluşturur. 

 

 

Yer sarsıntılarına deprem adı verilir. Deprem-

ler oluşumlarına göre üçe ayrılır. 

Depremi inceleyen bilim dalına sismoloji denir. 

Deprem ölçen alete sismograf denir. 

İÇ MERKEZ (Odak Noktası): Yer kabuğunu 

içinde depremin başladığı yerdir. 

DIŞ MERKEZ (Merkez Üssü): Deprem dalgala-

rının en kısa yoldan ulaştığı yüzeydeki noktaya 

 

 

 

Levha sınırları, deprem kuşak-

ları, volkanik bölgeler ve jeo-

termal bölgeler birbirlerine 

paraleldir. 

İzlanda, Yeni Zelanda, Hawaii, 

Filipinler, Malezya, Endonezya, 

Japonya, İtalya, Türkiye, Fas, 

Cezayir ve Amerika’nın batı 

kıyılarında sıcak su kaynakları 

yaygındır ve bu alanlar genel-

de fay hatları ile çakışır. 

DEPREMLER (Seizma) 
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  denir. Dış merkez deprem şiddetinin en fazla 

hissedildiği yerdir. 

1. VOLKANİK DEPREMLER 

Volkanik püskürmenin şiddeti sonucu oluşur. 

Dar alanda etkilidir. Çevreye verdiği zarar az-

dır. Japonya, İtalya gibi aktif volkanların ol-

duğu yerlerde bu tip depremler görülür. 

2. ÇÖKÜNTÜ DEPREMLERİ 

Karstik arazilerde yeraltında oluşan boşlukla-

rın çökmesi sırasında, mağara ya da galeri 

tavanlarının çökmesi sonucunda, maden ocak-

larının çökmesi sonucunda oluşurlar. Etki 

alanları dardır. Karstik arazisi yüzünden Ak-

deniz bölgesinde sık görülür.  

3. TEKTONİK DEPREMLER 

Yerkabuğunun kırık yerlerinde oluşan dep-

remlerdir. Etki alanı en geniş olan yıkıcı etkisi 

n fazla olan depremlerdir.  

 

Dünya’da deprem riskinin fazla olduğu levha sınırları 

Türkiye’nin Deprem Haritası ve Fay Hatları 

 

 

Dünya’daki tektonik deprem 

bölgeleri ile 3. Jeolojik zaman-

da oluşan arazilerdeki fay hat-

ları paraleldir. Depremler lev-

ha sınırlarına rastlarlar. 

Amerika’nın batı kıyıları As-

ya’nın doğu kıyıları ve Akdeniz 

ülkeleri başlıca deprem alanla-

rıdır. 

Deprem riskinin az olduğu 

yerler ise Sibirya, Kanada, Af-

rika, Kuzey Avrupa Ülkeleridir. 

Magnitüd: Depremin büyüklüğünü gösteren 

ölçü birimidir. Depremin büyüklü-

ğü ise yıkıcı özelliğini gösterir. Ör-

neğin 3 büyüklüğünde bir deprem 

küçük şiddetli depremdir. 

Sert zeminler ’de depremin şiddeti 

daha az hissedilirken, Delta alanlar 

gibi yumuşak zeminlerde depremin 

şiddeti daha fazla hissedilir. 
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Dış kuvvet: Enerjisini güneş ve atmosfer olay-

larından alan kuvvetlere dış kuvvet adı verilir. 

Dış kuvvetler iç kuvvetlerin oluşturduğu şekil-

leri aşındırması yüzünden yıkıcı olarak tanım-

lanır. Dış kuvvetler yıkıcı (aşındırıcı) etkisinin 

yanı sıra biriktirme özelliğine de sahiptir. Dış 

kuvvetler; 

1. Rüzgarlar 

2. Akarsular (Yer altı suları) 

3. Buzullar 

4. Dalgalar 

Kurak ya da yarı kurak bölgelerde genellikle 

en fazla etkili olan dış kuvvet rüzgarlardır bu-

nun nedeni kurak, yarı kurak ya da karasal 

iklim bölgelerinde; 

• Yağış az 

• Bitki örtüsü cılız 

• Mekanik (Fiziksel Çözülme Fazla) olur. 

RÜZGAR AŞINDIRMA ŞEKİLLERİ 

1.MANTARKAYA (Şeytan Masası) 

Rüzgâr yerden aldığı küçük malzemeleri farklı 

dirençteki kayaçlara çarparak aşındırır. Kaya-

ların alt tarafları fazla aşınırken üst tarafları 

az aşınır böylelikle mantar görünümü alarak 

mantar kaya ismi verilen rüzgâr aşındırma 

şekillerini oluşturur 

2. TAFONNİ 

Kuş yuvasına benzer küçük oyuklardır. Kayaç-

ların ilk olarak sular tarafından çözülür, sonra 

bu çözülen yerler rüzgâr tarafından küçük 

oyuklar şeklinde aşındırılır. Oluşan bu şekillere 

Tafonni denir. Sorularda KUŞ YUVASI ifadesi 

DIŞ KUVVETLER 

Rüzgarların Oluşturduğu Yer şekilleri 

Rüzgâr Aşındırma Şekilleri 

1.Mantarkaya (Şeytan Masası) 

2.Tafonni 

3.Yardang 

4.Hamada 

5.Şahit Kaya 

Rüzgâr Biriktirme Şekilleri 

1.Kumul 

2.Barkan 

3.Lös 

Mantar Kaya 

Tafonni 
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  ile karşılaştığınızda aklınıza bir rüzgâr aşındır-

ması olan TAFONNİ gelebilir. 

3. YARDANG 

Farklı sertlikteki tabakaların bulunduğu alan-

larda oluşur. Tortul kayaçların zayıf kısımları-

nın aşındırılmasıyla rüzgâr yönüne paralel 

uzanan U profilli oluklardır. 

4. HAMADA (Kaya Çölü) 

Çöllerdeki aşırı aşındırma sonucunda çöl zemi-

nindeki kayaların ortaya çıkmasıyla oluşur. 

Kaya Çölü olarak da anılır  

5. ŞAHİT KAYA 

Farklı dirence sahip tortul tabakalardan olu-

şan kayaçlarda rüzgâr aşındırması da farklı 

boyutlarda olur. Farklı boyutta aşındırmaya 

uğrayan bu kayaçlar üst üste binmiş bloklar-

dan oluşan bir görüntü kazanır. Bu yer şekille-

rine şahit kaya ismi verilir. 

RÜZGAR BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ 

1. KUMUL: 

Rüzgarların kum tanelerini biriktirerek oluş-

turduğu kum tepeleridir. 

2. BARKAN: 

Havadan görünüşü hilale benzeyen kumullar-

dır. 

 

Yardang 

Kaya Çölü 

Şahit Kaya 

Barkan 
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  3. LÖS: 

Rüzgârın ince malzemeleri taşıyarak biriktir-

diği depolardır. 

 

KAYNAK: Akarsuyun doğduğu yere denir. 

AĞIZ: Akarsuyun denize döküldüğü yere denir. 

HAVZA: Akarsuyun kollarıyla su topladığı ala-

na denir. Eğer akarsu suyunu denize ulaştıra-

biliyorsa AÇIK HAVZA, suyu denize ulaşamı-

yorsa KAPALI HAVZA denir. 

İç Anadolu bölgesinde bulunan TUZ GÖLÜ ka-

palı havzası Türkiye’nin en büyük kapalı hav-

zasıdır. Bunun nedeni; Bölgenin etrafındaki 

yüksek dağlar, yaz sıcaklığının yüksek olması 

ve yağışın çok az olmasıdır.  

SU BÖLÜMÜ ÇİZGİSİ: İki akarsu havzasını bir-

birinden ayıran sınıra denir. Genellikle dağ 

doruklarını takip eder. 

DERİNE DOĞRU AŞINDIRMA: Eğimin ve yük-

seltinin fazla olduğu yerlerde akarsu hızlı akar 

ve yeryüzünü derine doğru aşındırır. Dağlı 

yerlerde derine doğru aşındırma fazladır. 

GERİYE DOĞRU AŞINDIRMA: Akarsuyun ağız 

kısmından kaynak kısmına doğru yaptığı aşın-

dırmadır. Bu aşındırmanın son şekli Denge 

Profilidir. 

DENGE PROFİLİ: Akarsuyun ağız kısmı ile 

kaynağının aynı seviyeye gelmesidir. Türki-

ye’deki akarsular henüz denge profiline ulaş-

mamıştır bunun sebebi Türkiye’nin oluşumunu 

geç tamamlamış genç bir ülke olmasıdır. 

YANA DOĞRU AŞINDIRMA: Eğimin azaldığı 

yerlerde akarsu derine aşındırma yapamaz 

bunun yerine aktığı tabanı yana doğru aşındı-

rarak genişletir. Yana doğru aşındırma yapan 

bir akarsuyun vadi tabanı genişleyecektir. 

KAİDE SEVİYESİ: Akarsuyun yatağını derine 

doğru aşındırabileceği en son seviyedir. Kaide 

seviyesi genellikle deniz seviyesidir. 

AKIM(DEBİ): Akarsuyun belirli bir kesitinden 

geçen su miktarının m3 cinsinden değeridir. 

Akarsuyun akımı; 

• İklime 

• Akarsu yatağının genişliğine  

• Eğime bağlıdır. 

 

AKARSU REJİMİ: Akarsuyun debisinde yıl 

içinde meydana gelen değişikliklere denir. Yıl 

içinde seviyesi çok değişen akarsuların rejimle-

ri düzensiz, seviyesi az değişen akarsuların re-

jimleri düzenli olur. Yağış rejimi düzenli olan 

iklim bölgelerinde akan akarsuların rejimleri 

de düzenli olur.  

Akarsuyun aşındırma şiddeti yatak eğimine 

bağlıdır. Eğimli alanlarda akan akarsu fazla 

aşındırma yapar ve döküldüğü yerde fazla bi-

riktirme yapar. Ayrıca akarsuyun aktığı böl-

gedeki bitki örtüsü de aşındırmayı etkiler, bit-

ki örtüsünün fazla olduğu yerlerde bitki kökle-

ri toprağı tutacağı için aşındırma az olacaktır. 

AKARSUYUN SEL ve SU TAŞKINI POTANSİ-

YELİ 

Akarsuyun sel ve su taşkını potansiyelini etki-

leyen iki ana faktör bulunur. 

 

Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri 

Akarsu rejimlerini; İklim, buhar-

laşma, yağış miktarı, yağış türü 

etkiler.  



100 

 

Yerin Şekillenmesi 

W
w

w
.c
og

ra
fy

a
d
ef

te
ri

m
.c
om

 

  1. Yer Şekilleri 

 

Yer şekillerinin engebeli olduğu eğimin fazla ol-

duğu yerlerde akarsuyun sel ve su taşkını po-

tansiyeli az olur. Engebenin fazla olduğu yerler-

de akarsu derin vadilerde aktığı için yağış aşırı 

olmadığı takdir de sel ve su taşkını gerçekleşme 

ihtimali az olur. Ör; Doğu Anadolu Bölgemizde 

akan akarsuların sel ve su taşkını potansiyelleri 

az olur.  

Engebenin az olduğu, yer şekillerinin sade oldu-

ğu yerlerde ise akarsuyun sel ve su taşkını po-

tansiyeli fazla olur. Engebenin az olduğu alan-

larda akarsu sığ (derin olmayan) yatakta aktığı 

için az bir yağışta bile yatağını taşırarak sel ve 

taşkınlara neden olur. Ör; Meriç, Bakırçay, Ge-

diz, Küçük ve Büyük Menderes, Asi  

2. İklim 

Yağış miktarının aşırı olduğu yerlerde akarsu 

dar ve derin bir vadide aksa bile sel ve taşkın 

meydana gelecektir. Karadeniz bölgesindeki 

akarsuların dar vadilerde aklamalarına rağmen 

aşırı yağış yüzünden sel ve su taşkını yüksek 

olan akarsulardır. 

 

AKARSULARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLE-

Rİ 

AKARSU AŞINDIRMA ŞEKİLLERİ 

A. VADİLER 

1. Çentik (Kertik) Vadi 

Eğimin fazla olduğu yerlerde akarsuların “V “ 

profilinde aşındırarak oluşturduğu vadilerdir. 

Bu vadiler ‘de baraj yapımı kolay olur. Doğu 

Anadolu Bölgesi gibi dağlık ve eğimli alanlar-

da bu vadilere sık rastlanır.  

 

2. Boğaz (Yarma) Vadi 

Dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve 

Karadeniz bölgelerinde akarsuların dağları ya-

rarak oluşturdukları boğazlardır.  

3. Kanyon Vadi 

Genellikle eriyebilen kayaçların bulunduğu ara-

zilerde vadi yamacını oluşturan yatay tabaka-

ların dirençlerinin farklı olması nedeniyle, 

farklı seviyede aşınmasıyla oluşan basamaklı 

yamaçlara sahip vadilerdir.  

En güzel örneklerinden biri, Köprü çayının 

aşındırması ile oluşan Köprülü Kanyon’dur. 

Dünya’nın en uzun ikinci kanyonu Uşak’taki 

“ULUBEY “Kanyonudur.  
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  4. Geniş Tabanlı (Tabanlı Vadi) 

Eğimin az olduğu yüzeylerde akan akarsuların 

yatağını yana doğru aşındırması ile oluşur. Ege 

Bölgesindeki grabenlerde akan akarsularda gö-

rülür. 

5.Asimetrik Vadi (Yatık Yamaçlı) 

Farklı sertlikteki kayaçlardan oluşan yamaç-

lardan birinin hızlı, diğerinin yavaş aşınması 

sonucunda oluşur. Vadi yamaçlarından biri ya-

tık diğeri dik olur. 

B. PLATO 

Akarsu aşındırması ile oluşan etrafına göre 

yüksek düzlüklere denir. Türkiye’de platoların 

fazla olmasının nedeni. 2. Jeolojik zamandaki 

düzleşme ve 3.-4. Jeolojik zamandaki toptan 

yükselmelerdir.  

Akarsu aşındırması ile oluşan etrafına göre 

yüksek düzlüklere denir. Türkiye’de platoların 

fazla olmasının nedeni. 2. Jeolojik zamandaki 

düzleşme ve 3.-4. Jeolojik zamandaki toptan 

yükselmelerdir.  

C. PERİ BACALARI 

Karma oluşumlu yer şekilleridir. İç kuvvetler 

(volkanizma) ve dış kuvvetler (Akarsu) birlikte 

oluşturmuşlardır. 

Malzeme iç kuvvetler tarafından, şekil akarsu 

ve sel suları tarafından verilmiştir.  
Plato 

Plato 

Vadi 

Rüzgar peribacalarının oluşumunda 

dolaylı etkiye sahiptir.  
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  D. ŞELALE - DEV KAZANI 

Eğimin fazla olduğu yerlerde akan akarsuların 

yüksekten dökülmeleri ile şelaleler oluşur.  Şe-

lale altında suyun aşındırması ile oluşan oyuk-

lara dev kazanı denir.  

 

E. KIRGIBAYIR (BADLANDS) 

Bitki örtüsün cılız olduğu eğimli yüzeylerde sel 

sularının oluşturduğu eğimli arazilerdir. İç 

Anadolu Bölgesinde rastlanılır. Üzerinde tarım 

yada diğer faaliyetler yapılamaz.  

F. PENEPLEN (YONTUKDÜZ) 

Akarsular tarafından aşındırılmış deniz seviye-

sinde hafif dalgalı düzlüklerdir. Peneplene uğ-

ramış bir arazide gerçek alan ile iz düşüm alan 

arasındaki fark az olur ve akarsular menderes 

çizer. 

G. DENGE PROFİLİ 

Akarsuyun yatağını geriye doğru aşındırma-

sıyla oluşan az eğimli, deniz seviyesine inmiş 

yatak eğrisidir. Türkiye’deki araziler 3. Ve 4. 

Jeolojik zamanlarda oluştukları için bu arazi-

lerde akan akarsular denge profiline ulaşma-

mışlardır. Denge profiline ulaşan akarsuyun 

enerji potansiyeli de azalır. 

AKARSU BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ 

A. BİRİKİNTİSİ KONİSİ ve YELPAZESİ 

Dağ yamaçlarından inen suların, eğimin azal-

dığı dağ eteklerinde taşıdıkları alüvyonları bi-

riktirmesiyle birikinti konileri, bunların geniş-

leyerek yayvan bir şekil alması ile birikinti yel-

pazeleri oluşur. 

B. DAĞ ETEĞİ OVASI 

Birikinti yelpazelerinin genişleyerek birleşme-

siyle oluşan dalgalı düzlüklerdir. Tarım ve hay-

vancılık faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerlerdir. 

ŞELALE 

DEV KAZANI 

Kırgıbayır (Badlands) 

6 numaralı seviye akarsuyun denge profiline ulaştığı 

seviyedir. 
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  C. DAĞ İÇİ OVASI 

Dağ eteği ovalarının birbirlerine bağlanması ile 

oluşur. Elazığ ve Malatya ovaları örnek gösteri-

lebilir. 

D. TABAN SEVİYESİ OVASI 

Genellikle deltaların gerisinde kara üzerindeki 

biriktirmelerle oluşurlar. Bu ovalar üzerinde 

akarsu büklümler yaparak denize dökülür. 

E. DELTA OVASI 

DELTA OVASI: Akarsuyun denize döküldüğü 

yerde alüvyonları biriktirerek üçgen şeklinde 

bir kara parçası oluştururlar buna delta ovası 

denir. 

DELTA OVASININ OLUŞABİLMESİ İÇİN; 

• Akarsuyun bol malzeme taşıması 

• Kıyıda dalga ve akıntının az olması 

• Kıyıda gel-git genliğinin az olması 

• Kıta sahanlığının (Şelf Alanı) geniş olması 

• Akarsu havzasındaki kayaçların kolay eri-

memesi gerekir 

Deltanın kesitine bakıldığında, alt kısmında iri 

parçaların olması akarsuyun taşıma gücünün 

fazla olduğunun göstergesidir. Orta kısmında 

küçük parçaların olması akarsuyun taşıma gü-

cünün azaldığını gösteri. Yani akımının düştü-

ğünü gösterir. Üst kısmında yine iri parçaların 

birikmesi yeniden akarsuyun akış hızının arttı-

ğını dolayısıyla akımının yükseldiğinin göster-

gesidir. Bu kesite bakarak akarsuyun akımının 

önce yüksek olduğu, sonra azaldığı sonrasında 

tekrar arttığını söyleyerek akım grafiğini bu 

doğrultuda oluşturabiliriz. 

 

Deltanın oluşumu 

Haliç Oluşumu 

OKYANUS 

DENİZ 

Haliç ile Delta aynı kıyıda oluşa-

mazlar çünkü Haliç bir dalga bi-

riktirme şekli, Delta ise bir akar-

su aşındırma şeklidir.  
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F. IRMAK ADASI 

Akarsuyun eğiminin ve hızının azaldığı yerler-

de, akarsu taşıdığı malzemeleri kendi yatağı 

içinde akarsuyun içinde biriktirir. Akımın art-

tığı dönemlerde bu adacıklar kaybolurken, akı-

mın azaldığı dönemde bu adacıklar tekrar be-

lirir. 

AKARSU AŞINDIRMASININ ve BİRİKTİRMESİ-

NİN BİRLİKTE ETKİLİ OLDUĞU ŞEKİLLER 

A. MENDERES (BÜKLÜM) 

Eğimin azaldığı yerlerde akarsuyun S şekline 

kıvrım çizerek akmasıyla oluşan şekillerdir. 

Hem akarsu aşındırması hem de biriktirmesi 

vardır. Menderes oluşturan akarsuların; 

• Boyları uzamıştır. 

• Yatak eğimleri azdır. 

• Akış hızı azalmıştır 

• Enerji potansiyeli azalmıştır. 

• Sel ve Su taşkını potansiyeli artmıştır. 

• Doğrudan sulama için elverişlidir. 

• Sık yatak değiştirirler 

• Üzerlerinde kopuk mendereslere rastla-

nır. 

 

B. SEKİ (TARAÇA) 

Akarsuların herhangi bir nedenle canlanarak 

ve yataklarını yeniden aşındırarak oluşturduk-

ları basamaklı şekillerdir. Oluşumunda Epiroje-

nez veya iklim etkilidir. 

Irmak Adası 

Ege Bölgesinde yer alan graben-

lerde akan Küçük ve Büyük men-

deres nehirleri ülkemizde mende-

reslere en güzel örneklerdir. 

Menderes 

Seki (Taraça) 
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• Sıcaklığın düşük olduğu yerlerde biriken ve 

yıl boyunca erimeyen karlara kalıcı kar 

( toktağan kar ) denir.  

• Kalıcı karların bir yükseltide başladığı yere 

kalıcı kar alt sınırı denir. Kalıcı kar alt sını-

rını etkileyen faktörler; 

Enlem-> Ekvatorda kalıcı karlar daha yük-

sekte başlarken (5300 m), Alp dağlarında 

2050 m, kutuplarda ise 0 m’den başlar. 

Yani Ekvatordan kutuplara gidildikçe kalıcı 

kar alt sınırı azalır. 

Bakı-> Bakı etkisinin olduğu yamaçlar daha 

sıcak olur bu yüzden kalıcı karlar daha 

yüksektedir. Örneğin; Toros dağlarında ka-

lıcı kar alt sınırı güney yamaçlarda daha 

yüksek iken kuzey yamaçlarda daha düşük-

tür. 

• TAKKE BUZULU: Dağların zirvelerinden 

oluşan buzullardır. 

• SİRK BUZULU: Dağlardaki çanaklarda bu-

zulların oluşturduğu çukurlardır. 

• VADİ BUZULU: U şeklindeki vadilerde olu-

şan buzullardır. 

• ÖRTÜ BUZULU: Antarika, Grönland gibi 

büyük kara parçalarının üzerinde oluşan 

buzullardır.  

BUZUL AŞINDIRMA ŞEKİLLERİ 

A. HÖRGÜÇ KAYA 

Buzulların sert kayaları çizerek ve cilalayarak 

oluşturdukları kayalardır. 

B. SİRK 

Buzulların aşındırmasıyla oluşan çukurlardır. 

Bu çukurlar su ile dolarak göl haline gelir ise 

bu göllere BUZUL SİRK gölleri denilir. 

C. BUZUL VADİ 

Buzulların aşındırarak oluşturdukları oluklar-

dır. U profili şeklindedirler. 

BUZUL BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ 

A. MOREN (BUZUL TAŞ) 

Buzulların aşındırarak taşıdıkları ve erime böl-

gesinde bitirdikleri malzemelerdir. 

B. SANDER DÜZLÜKLERİ 

Buzul eridiğinde akarsular oluşur. Bu akarsula-

rın taşıdıkları malzemeleri eğimin azaldığı yer-

lerde biriktirmesiyle oluşan düzlüklere SANDER 

DÜZLÜKLERİ denir. 

C. DRUMLİN 

Morenlerin buzulun alt kısmındaki erimeler 

sonucunda meydana gelen dereler tarafından 

işlenmesiyle oluşan birikintilerdir. 

Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri Buzullar kutuplarda ve yüksek 

dağlarda en etkili olan dış kuv-

vettir. 

 

Buzullar Türkiye’de en az etkili 

olan dış kuvvettir. Bunun nedeni 

Türkiye’nin orta kuşakta yer 

alması yani Matematik Konu-

mudur. 
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Karstik Arazi: Kireç taşı, Alçı Taşı (Jips) ve tuz 

gibi su ile kolay çözülebilen materyalin bol ol-

duğu araziye denir. 

• Türkiye’de KARSTİK ARAZİLERE EN FAZ-

LA – Akdeniz Bölgesinde rastlanır. Akdeniz 

bölgesinde ise karstik arazinin en yoğun gö-

rüldüğü yer ANTALYA bölümüdür. 

• Türkiye’de Karstik arazilerin en çok oluğu 

ikinci bölge ise İÇ ANADOLU BÖLGESİDİR. 

• JİPS yani alçıtaşının en çok olduğu yer ise İç 

Anadolu Bölgesidir. Özellikle SİVAS ve ÇAN-

KIRI çevresinde Jipsli arazilere sık rastlanır. 

A. DALGA AŞINDIRMA ŞEKİLLERİ 

1. FALEZ ( YALIYAR ) 

Kıta sahanlığının dar yani kıyı derinliğinin faz-

la olduğu yerlerde dalga aşındırması ile oluşan 

uçurumlardır. Türkiye’de en fazla Doğu Kara-

deniz Batı Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinin 

Antalya bölümünde görülür. 

Çözülebilen Kayaçlarda ( Karstik ) Oluşan Yer 

Şekilleri  

KARSTİK ERİME ŞEKİLLERİ 

LAPYA 
(Kokurdan- 

Tava) 
En küçük karstik erime şeklidir. 

DOLİN Lapyaların büyümesi ile oluşur 

UVALA 
Dolinlerin büyümesi ile oluşur. En fazla 
Mersin – Gülnar’da görülür. 

POLYE 

En büyük karstik erime şeklidir. Oluşum-
larında tektonik hareketlerde etkilidir. 
Karstik ovalardır; Tefenni, Acıpayam, Kor-
kuteli, Kestel, Elmalı, Muğla birer polye 
ovadır. 

MAĞARA 

Karstik arazilerde yeraltında suların arazi-
yi eritmesi ile oluşmuş boşluklardır. Özel-
likle Antalya ‘da bulunan Karain, Öküzini, 
Damlataş, İnsuyu, Kadıini Dim mağaraları 
turistik amaçlı kullanılır. 

GALERİ 
Birden fazla mağaranın birleşmesi ile olu-
şur. 

DÜDEN 
Karstik arazilerde suların yeraltına indiği 
veya çıktığı yerlere verilen isimdir. 

OBRUK 

Yer altındaki karstik boşlukların çökmesi 
sonucunda oluşan çukurladır. Mersin’deki 
Cennet Cehennem obrukları en güzel 
örnektir. 

KARSTİK BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ 

SARKIT Mağara tavanlarından sarkan şekillerdir. 

DİKİT 
Mağara içinde yer tabanından yükselen 
şekillerdir. 

SÜTÜN Sarkıt ve Dikitlerin birleşmesi ile oluşur. 

TRAVERTEN 

Denizli Pamukkale’de görülen ve UNESCO 
tarafından koruma altına alınan bu şekil-
ler sular içindeki eriyik durumda olan 
karstik malzemenin birikmesi ile oluşur. 

Türkiye’deki Karstik Alanlar 

Dalgaların Oluşturduğu Yer Şekilleri 

Falez Oluşumu 

Falez 
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  2. DOĞAL KÖPRÜ 

Denize dik uzanan karların dalgalar tarafından 

aşındırılmasıyla oluşur.  

3. AŞINIM PLATFORMLARI (ABRAZYAN 

PLATFORMU)  

Gerileyen falezlerin önlerinde oluşan düzlükler-

dir.  

B. DALGA BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ 

1. PLAJ 

Dalgaların getirdiği materyali kıyı boyunca 

yayması sonucunda oluşur.  

2. KIYI KORDONU ve OKU  

Girinti ve çıkıntının fazla olduğu kıyılarda dal-

ga biriktirmesi sonucunda oluşurlar.  

3. LAGÜN (DENİZKULAĞI) KIYI SET GÖLÜ  

Kıyı kordonu ile kıyı bir koyu önünün dalgalar-

la taşınan kumlarla kapatılması sonucu oluşan 

kıyı set gölleridir. Marmara’da Büyük ve Küçük 

Çekmece Gölleri, Terkos (Durusu) Gölü, Çuku-

rova’da Akyatan ve Ağyatan Gölleri bu şekilde 

oluşmuşardır.  

4. TOMBOLO (SAPLI ADA)  

Bir adanın kıyı okları ile karaya bağlanması 

sonucunda oluşan şekillerdir. Marmara’nın gü-

neyindeki Kapı dağ Yarımadası ve Sinop Yarı-

madaları en güzel örnektir.  

Doğal Köprü 

Aşınım Platformu 

Kıyı Oku  (Kordonu) 

Lagün (Kıyı Set Gölü) 

Kapı dağ Yarım adası 

TOMBOLO 
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KÜTLE HAREKETLERİ: 

1. Toprak Kayması ve Heyelan 

2. Kaya Düşmesi 

3. Çamur Seli 

HEYELAN ( Toprak Kayması ) 

Heyelanın Nedenleri: 

• Fazla eğim 

• Aşırı Yağış 

• Tabakaların Uzanışı (Tabakaların birbir-

lerine paralel uzanması) 

• Tabakaların yapısı (Tabakaların geçirim-

siz yapıda olması. Ör: Killi olması) 

• Doğal Yamaç Dengesinin Bozulması 

(Madencilik, yol yapım faaliyetleri vb..) 

Heyelanın Sonuçları: 

• Can ve mal kaybı yaşanabilir. 

• Heyelan set gölleri oluşur. 

• Heyelanı Önlemek İçin: (Heyelan Önlene-

mez ancak yıkıcı etkisi azaltılabilir.) 

• Ağaçlandırma çalışmaları heyelanı önle-

mez sadece geciktirir. 

• Heyelanın yıkıcı etkisini azaltmak için 

istinat duvarı yapılabilir. 

• Topraktaki fazla su özel borularla tahliye 

edilebilir. 

• Yerleşim yerleri heyelan riski olan bölge-

lere açılmaz. 

NOT: Heyelan sırasında kayan toprak kütlesi 

ile birlikte bitki örtüsü ve beşeri yapı da yer 

değiştirecektir. 

EROZYON  

Toprağın üst tabakasının dış kuvvetlerce süpü-

rülmesine erozyon denir. Erozyon bir tanecik 

hareketidir. 

EROZYONU ARTIRAN NEDENLER; 

• Bitki örtüsünün fakir olması 

• Arazinin eğimli olması 

• Düzensiz ve aniden bastıran sağanak ya-

ğışlar 

• Meraların aşırı otlatılması 

Dalgaların biriktirme şekilleri de-

rinliğin az olduğu sığ kıyılarda 

oluşur. Sığ kıyılarda kıta sahanlığı 

geniş olur. Derin kıyılarda ise da-

ha çok dalga aşındırma şekilleri 

görülür. 

Yer Şekillerinin Diğer Oluşum Süreçleri 

Heyelan (Toprak Kayması) ile 

Erozyon birbirine karıştırılma-

malıdır. Erozyon toprağın üst 

tabakasının dış kuvvetlerce süpü-

rülmesidir. Erozyon önlenebilir ve 

önleyebilecek en önemli faktör 

Bitki Örtüsünün zenginleştiril-

mesidir. 

Su erozyonu ve rüzgâr erozyonu 

olarak ikiye ayrılır. Türkiye’de en 

fazla etkili olan erozyon şekli su 

erozyonudur 
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• Tarlaların eğime paralel sürülmesi 

• Nadas ve Anız yakılması 

• EROZYONU ÖNLEMEK İÇİN; Erozyonun 

nedenlerinin ortadan kaldırılması eroz-

yonu önleyecektir. Özellikle erozyonun 

görüldüğü yerlerde bitki örtüsünü zen-

ginleştirmek erozyona kesin çözüm ola-

caktır. 

EROZYONUN SONUCUNDA; 

• Toprağın süpürülmesi sonucunda tarım 

alanlarında verim azalır. 

• Verimin azalması sonucunda kırdan ken-

te göç başlar. 

• Süpürülen toprak barajların çabuk dol-

masına neden olur ve barajların ömürleri 

kısalır. 

• Süpürülen toprak akarsu içine dolar ve 

akarsuyun denize döküldüğü alanlarda 

birikerek delta ovaların büyümesini sağ-

lar-> Bu sonuç erozyonun tek olumlu so-

nucudur. 

Kimyasal Çözülme: Yağışın ve nemin fazla ol-

duğu yerlerde kayaçların kimyasal olarak ve 

fiziksel olarak değişime uğramalarıdır. Örneğin 

karstik arazilerin su ile teması sonucunda ma-

ğaralar, sarkıtlar, dikitler gibi yer şekilleri olu-

şur. Sorularda kimyasal çözülmeden bahsedil-

diğinde yağış ve nemin fazla olduğu yerlerde 

(Ekvator, Muson Asya’sı, Karadeniz kıyıları, 

Akdeniz Kıyıları vb..) kimyasal çözülmenin de 

Çözülmenin Yer Şekillerine Etkisi 

fazla olduğunu söyleyebilirsiniz. 

Ayrıca karstik arazilerde de yağış varsa kim-

yasal çözünme fazladır. Kimyasal çözülmenin 

fazla olduğu yerlerde ayrıca toprak oluşumun-

da hızlı olduğu yerlerdir. 

Fiziksel Çözülme (Mekanik Çözülme): Günlük ya 

da yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde 

kayaçların bu yüksek sıcaklık farkına dayana-

mayıp parçalanmasına denir. Karasallığın şid-

detli olduğu yerlerde fiziksel çözülme fazladır. 

Çöller bunun en güzel örneğidir. Çöllerdeki ka-

yaçlar fiziksel çözülmenin sonucunda ince kum 

tanecikleri haline gelir. 

1. Boyuna Kıyı Tipi 

Dağların kıyıya paralel olduğu kıyılardır. Ak-

deniz ve Karadeniz kıyıları örnektir. 

Boyuna kıyıların özellikleri; 

• Kıyılar yüksektir. Bu yüzden derinlik fazla 

(kıta sahanlığı dar), dalga aşındırması et-

kin, falez oluşumu yaygındır. 

• Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım zor, 

yol yapım maliyetleri yüksek ulaşım ancak 

Kıyı Tipleri 

Akdeniz ve Karadeniz kıyıları boyuna kıyı tipi görülür. 
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doğal geçitler ve tüneller ile sağlanabilir. 

• Denizel iklim iç kısımlara kadar sokulamaz. 

• Kıyılar sade bir yapıya sahiptir. Girinti çı-

kıntı azdır. Kıyıda koy, körfez, ada, yarı-

mada gibi yer şekillerine az rastlanır. 

 

2. Enine Kıyı Tipi 

• Dağların kıyı çizgisine dik uzandığı kıyılarda 

görülür. Türkiye’de Ege kıyıları enine kıyı 

tipine örnektir. Enine kıyının görüldüğü 

yerlerin özellikleri; 

• Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım kolay, 

yol yapım maliyetleri düşük olur. 

• Kıyı çok girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir. 

• Kıyıda koy, körfez, ada, yarımada gibi yer 

şekilleri fazladır. 

• Kıyı derinliği az (kıta sahanlığı geniş) delta 

oluşumu kolay, falez oluşumu zordur. 

• Denizel iklim iç kesimlere kadar sokulabilir. 

 

3. Limanlı Kıyı Tipi 

Koy ya da körfezlerin giriş kısımlarının kıyı 

oklarıyla büyük kısmının kapanmasıyla ya da 

geniş tabanlı vadilerin deniz sularıyla dolması 

sonucunda oluşmuştur. Koy yada körfezin ön 

tarafı kıyı oklarınca kapanırsa kıyı okları doğal 

dalgakıranlar haline gelir böylelikle bu koy ya-

da körfezler doğal liman haline gelirler. 

En güzel örnekleri; Türkiye’de Kuzey Ege kıyı-

larında, Büyük Çekmece ve Küçük Çekmece 

kıyıları Karadeniz’in kuzeyinde ve Dinyeper 

limanları, New York güneyinde, Batı Patagon-

ya’da, Pikardia - Normandiya (Fransa) kıyıla-

rıdır. 

4. Dalmaçya Kıyı Tipi 

Denize paralel uzanan dağlar arasındaki vadi-

lerin denizin yükselmesi sonucunda sular altın-

da kalmasıyla oluşur. Böylece dağlar ve tepeler 

kıyıya paralel uzanan ada görünümü alırlar. 

Türkiye’de Akdeniz’ de Antalya, Kaş, Kale, 

Fethiye kıyıları ve Adriyatik denizinin doğu 

kıyıları bu tip kıyılara örnektir. 

Ege kıyılarında enine kıyı tipi görülür. 

Limanlı Kıyı Tipi 

Antalya ‘da Kaş, Kale, Finike, Kalkan kıyıları Dalmaçya 

kıyı tipine örnektir. 
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5. Ria Kıyı Tipi 

Eski akarsu yataklarının veya vadilerinin deni-

zin ilerlemesi sonucunda sular altında kalması 

sonucunda oluşurlar. İstanbul Boğazı, Çanak-

kale boğazı ve İstanbul’da bulunan Haliç ayrıca 

Fransa ve İngiltere’nin Manş denizi kıyıları bu 

şekilde oluşmuştur. 

6. Watt Kıyı Tipi 

Gel-git olayının etkili olduğu yerlerde görülür. 

Gel-git’ in en etkili olduğu yerler okyanus kıyı-

larıdır.  

Gelgit olayının etkili olduğu alçak kıyılarda 

gelgit esnasında sular çekildiğinde deniz dipleri 

yüzeye çıkar. Gel-git etkisiyle suların tekrar 

kıyıyı doldurması sonucunda oluşan kıyı tiple-

ridir. Batı Avrupa kıyılarında görülür.  

7. Haliç Kıyı Tipi 

Yükseltisi az ve akarsularla hafifçe yarılmış bir 

platonun veya tepelik bir alanda bulunan vadi-

lerin aşağı kesimlerinin gelgit olayları sonucun-

da sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tipidir. 

Batı Avrupa kıyılarında görülür. Kuzey Avrupa 

kıyılarındaki önemli limanlar buna örnektir 

 

 

8. Fiyort Kıyı Tipi 

Eski buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla 

oluşan kıyı tipine denir. Fiyort tipi kıyıların 

bulunduğu bölgelerde çok sayıda koy, körfez ve 

yarımada bulunur. İskandinav yarımadasında 

fiyortlar yaygındır. Ayrıca Kanada, Alaska, 

İzlanda, Batı İskoçya, Patagonya, Batı Antark-

tika, Norveç kıyıları da fiyort kıyı tipine ör-

nektir. 

 

 

İstanbul Boğazı Ria Kıyı Tipine örnektir. 

Türkiye’nin okyanusa kıyısı olma-

dığı için gelgit çok fazla etkili de-

ğildir ve WATT kıyı tipi Türki-

ye’de görülmez bu Türkiye’nin 

özel konumunun sonucudur 

Türkiye’de HALİÇ tipi kıyı görül-

mez. İstanbul’da yer alan HALİÇ 

oranın özel ismidir. İstanbul’da 

bulunan HALİÇ Ria tipi kıyıdır.  

Türkiye’de haliç tipi kıyının görül-

memesi özel konum sonucudur. 

Haliç Tipi Kıyı 
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9. Skayer Kıyı Tipi 

Buzulların oluşturduğu hörgüç kayalar ve mo-

renlerin sular altında kalmasıyla meydana ge-

len kıyı tipleridir. Bu kıyılarda adalar fazladır. 

İskandinav yarımadasında yaygındır.  

Kanada, İskoçya, İrlanda, Alaska, Güney Şili, 

Güney Alaska gibi buzulların etkili olduğu kıyı-

larda  Skayer tipi kıyılara rastlanır. 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de Fiyort kıyı tipinin 

görülmez bunun nedeni; Türki-

ye’nin orta kuşakta olması ve bu 

yüzden buzulların kıyılarımızda 

etkili olamamasıdır. Yani matematik konu-

mumuz yüzünden Türkiye’de fiyortlara 

rastlanmaz. 

Türkiye’de enlem etkisi yüzünden 

(Fiyortların görülmeme nedeni ile 

aynı neden) Skayer kıyı tipi gö-

rülmez. 

Fiyort ve Skayer kıyı tipleri Tür-

kiye’de bulunmaz nedeni; bu kıyı 

tiplerinin oluşumunda buzulların 

etkili olmasıdır. Türkiye bulun-

duğu Matematik konumu nedeniyle kıyılarda 

buzul etkisinin görülmediği bir ülkedir.  

Türkiye’de yüksek yerlerde buzullar ve bu-

zulların oluşturduğu yer şekilleri görülür. 

Nedeni Türkiye’nin yükselti ortalaması fazla 

olan bir ülke oluşudur. Yani özel konumdur. 

Haliç ve Watt tipi kıyılar Türkiye’de görül-

mez bunun nedeni bu kıyı tiplerinin oluşu-

munda gelgitin etkili olmasıdır. Türkiye’nin 

özel konumu yüzünden okyanusa kıyısı yok-

tur. Bu yüzden bu kıyı tipleri Türkiye’de gö-

rülmez. 
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SU, TOPRAK, BİTKİ 
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Yer yüzünde En Fazla Tatlı Suya Sahip Alanlar 

• Yeryüzündeki tatlı suların %87’sini göller 

oluşturur. 

• Bir gölün suları acı, tatlı, sodalı ya da 

tuzlu olabilir. Bunun nedenleri; 

→ Gölün gideğeninin olup olmamasıdır. 

→ Gölün bulunduğu arazinin özelliği 

→ Gölün bulunduğu yerdeki iklim özellik-

leri 

→ Gölün derinliği 

→ Gölün büyüklüğü 

• Göl bir gideğen yardımı ile fazla suyunu 

gölün dışına boşaltıyorsa gölün suyu tatlı 

olacaktır. Fakat gölün gideğeni yok ise 

göldeki suda devir daim gerçekleşmediği 

için gölün suyu acı (sodalı, tuzlu) olacak-

tır. 

Yeryüzünde en fazla tatlı suya sahip alanlar: 

• Kuzey Amerika’nın Kuzeyi (Kanada) 

• Güney Amerika’nın Kuzeyi (Amazon 

Havzası) 

• Avrupa’nın kuzeyi ve batı kesimleri 

• Asya’nın güney ve güneydoğusundaki 

adalar (Endonezya, Malezya,Filipinler vb.) 

• Sibirya 

• Orta Afrika (Kongo Havzası) 

• Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım örgütü-

nün verilerine göre dünyada en fazla tatlı 

su kaynağı Brezilya’da ve Rusya’da bu-

lunmaktadır. 

 

 

Yeryüzünde En Az Tatlı Suya Sahip Alanlar 

• Özellikle dönenceler çevresinde yer alan 

çöllerde tatlı su kaynakları azdır. 

• Büyük Sahra çölü (Kuzey Afrika) 

• Afrika’nın doğu ve güney kısımları (Kenya, 

Kalahari, Zimbabwe) 

• Arabistan çölleri 

• Pakistan 

• Polonya ve çevresi kişi başına tatlı su mik-

tarının en az oluğu yerlerdir.  

• Dünyada kişi başına düşen tatlı su miktarı-

nın en az olduğu ülke Kuveyt'tir. 
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OLUŞUM ŞEKLİLERİNE GÖRE GÖLLER 

D

O

Ğ

A

L 

G

Ö

L

L

E

R 

Tektonik 
Yerkabuğu hareketleri sonucunda oluşan göllerdir. 

Hazar Denizi, Aral, Baykal, Çad, Balkaş, Nyasa, Victoria, Lut, Tuz gölleri 

Buzul 

Sirk çukurlarının dolması ile oluşur. 

Finlandiya, Norveç, Kanada ve Danimarka’da birçok Buzul sirk gölü bulu-

nur. 

Karstik 

Karstik Kayaçların (Jips, Dolomit, Kalker) erimesi sonucunda oluşan çukur-

larda biriken sular ile oluşur. 

Arnavutluk-Makedonya sınırında bulunan OHRİ gölü 

Arnavutluk-Karadağ sınırındaki İŞKODRA gölü 

Volkanik 

Krater 

Sönmüş volkan tepelerindeki kraterlerin sular ile birikmesi 

ile oluşan göllerdir. 

ABD ‘deki KRATER gölü 

Kaldera 

Kraterin patlaması veya çökmesi sonucunda oluşan geniş 

çukurlar içinde oluşan göllerdir. 

• Sumatra’da TOBA gölü 

• Alaska’da KAGUYAK Kaldera gölü 

• Türkiye’ de NEMRUT kalderası 

Maar 

Yer kabuğunda sıkışan volkanik gazların patlaması ile açı-

lan maar çukurlarına suların dolması ile oluşur. 

• Türkiye’de Meke Tuzlası ve Acıgöl 

Set Gölleri 

Alüvyal Set 
Akarsuların yatak eğimlerinin azaldığı yerlerde taşıdıkları 

alüvyonları biriktirmesi sonucu oluşan göllerdir. 

Heyelan Set 
Heyelanların akarsuların önlerini kapatması sonucu oluşan 

göllerdir. 

Kıyı Set 
Bir koy ya da körfezin önünün dalgalarla taşınan kumlarla 

kapanması sonucunda oluşan göllerdir. 

Lav Set 
Volkanik püskürmeler ile çıkan lavların bir vadinin önünü 

bir set şeklinde kapatması sonucunda oluşan göllerdir. 

Moren Set 

Buzulların etkili olduğu, suların önünü moren setleriyle ka-

patmasıyla oluşan göllerdir. Buzulların etkili olduğu İskan-

dinav ülkelerinde ve Kanada’da görülür. 

YAPAY GÖLLER 

(BARAJLAR) 

Akarsuların önlerinin insanlar tarafından kapatılması sonucu oluşan göller-

dir. Yapay set gölleri (barajlar), elektrik enerjisi elde etme, içme suyu temi-

mi, su baskınlarını önlemek, tarımda sulama amacıyla kullanılmaktadır. 
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Yağışlar ve yer üzerindeki suların geçirimli ta-

bakalardan yer altına inerek geçirimsiz taba-

kaların eğimi doğrultusunda birleşen sulara de-

nir. İçinde yer altı suyu bulunduran tabakaya 

AKİFER denir. Suların yeraltına sızma miktarı; 

• Arazinin eğimine 

• Kayaçların gözeneklilik derecesine bağlı-

dır. 

Bol yağış alan, geçirimli arazilere sahip, eğimi 

az yerler yer altı suyu bakımından zengindir. 

1. Karstik Kaynaklar ( Voklüz ) 

Kalkerli arazilerde yeraltına sızan sular yeral-

tında boşluklarda birikir. Bu boşluklarda biriken 

sular yer üzerine çıkarsa karstik kaynak diye 

adlandırılır. Karstik kaynaklara VOKLÜZ adı 

da verilir.  

• Genellikle çok su çıkaran karstik kaynak-

lardır. Bazıları büyük bir akarsu oluştura-

cak kadar bol su çıkarabilir. 

• Suları soğuktur. 

• Bol miktarda kireç içerirler. 

• Genellikle içme suyu olarak kullanılmazlar 

(İstisnalar vardır.) 

• Debileri mevsimsel olarak değişir. 

• Türkiye’de en çok Akdeniz bölgesinde bu 

tarz karstik kaynaklara rastlanır. 

 

 

2. Vadi (Yamaç) Kaynağı 

• Vadi yamaçlarından akışa geçen kaynak-

lardır.  

• Türkiye’de dağlık yerlerde yaygındır. 

• Suları soğuktur ve akımları yıl içerisinde 

değişir. 

• Kurak mevsimlerde akarsuların kuruma-

sını önlerler. 

3. Artezyen Kaynağı 

• Yüzey sularının Geçirimsiz tabakalar ara-

sında bulunan geçirimli tabakada birik-

mesi ve Sondaj atılarak insan tarafından 

bu suyun yüzeye çıkarılması ile oluşan 

kaynaklara artezyen kaynak denir. 

• Suları tarımda sulama da ve içme suyu 

olarak kullanılır. 

• Artezyen kaynakların suları soğuktur. 

 

 

Yer Altı Suları ve Kaynaklar 
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  4. Fay Kaynağı 

• Yerin derinliklerinde bulunan yer altı 

kaynaklarının fay kırıklarından yüzeye 

çıkması ile oluşur.  

• Kırıklı yapının olduğu yerlerde sık rastla-

nır. Ör; Türkiye’de Ege  

• Türkiye’de fay kaynaklarına sık rastlanır. 

• Fay kaynaklarından elde edilen enerjiye 

Jeotermal enerji denir. 

• Suları ılık ya da sıcaktır. 

• Kaplıca ya da Ilıca olarak da adlandırılır. 

• İçlerinde bol miktarda eriyik mineral bu-

lunur. 

5. Gayzer Kaynağı 

• Volkanizmanın etkili olduğu alanlarda 

yer altında sıcaklığın fazla olmasından 

dolayı, yer altı suları kaynar ve basınçlı 

bir şekilde sıcak su ya da buhar olarak 

belirli aralıklarla fışkırır. Bu şekilde olu-

şan kaynaklara gayzer ismi verilir. 

• Özellikle aktif volkanların görüldüğü yer-

lerde sık rastanır. Ör; Yeni Zellanda , 

İzlanda, İtalya vb.. 

Derinlerden Gelen Kaynak Sularının Özellikleri 

• Suları ılık veya sıcak olur. 

• Akımı (Debisi) fazla değişiklik göstermez. 

• İçlerinde bol miktarda eriyik mineral 

bulunur. 
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  TOPRAK ÇEŞİTLERİNİN YERYÜZÜNDEKİ DAĞILIŞI 

Zonal Topraklar İntrazonal Topraklar Azonal Topraklar 

A. Nemli Bölge Toprakları 

1. Laterit : Ekvator ve çevre-

sinde görülür. Aşırı yıkanma-

dan dolayı verimsizdir. 

2. Terra -Rosa : Akdeniz 

iklim kuşağında kireç depo-

larının üzerinde görülür. 

3.  Kahverengi Orman  Top-

rakları :  Nemli Orta kuşakta 

geniş yapraklı ağaçların al-

tında görülür.  Kuzey batı 

Avrupa kıyılarında  ve  Kara-

deniz havzasında yaygındır. 

4. Podzol : İğne yapraklı 

ormanların altında oluşur. 

Kül rengindedir. Verimsizdir. 

Kanada ve Sibirya içlerinde  

iğne yapraklı Tayga (Boreal) 

ormanlarının altında görü-

lür. 

5. Tundralar : Kutuplara 

yakın Tundra ikliminin görül-

düğü yerlerde görülür. Kana-

da, Sibirya ve Grönland’ın 

bazı bölgelerinde sık rastla-

nır. 

B. Kurak Bölge Toprakları 

1. Çernozyom : Çayır bitki 

örtüsü altında oluşan verimli 

toraklardır.  

2.  Çöl Toprakları : Çöl iklimi-

nin hakim olduğu alanlarda 

görülür. Tuz ve Kireç oranı 

yüksektir. 

3. Kahverengi ve Kestane 

Renkli Bozkır (Step) Toprak-

ları :  Step ikliminin görüldü-

ğü yerlerde bozkır bitki örtü-

sü altında oluşur. 

A. Halomorfik Topraklar 

B. Hidromorfik Topraklar 

C. Kalsimorfik Toraklar 

1. Vertisol  

2. Rendzina 

 

1. Alüvyal Topraklar  : 

Akarsuyun yatağı bo-

yunca taşıdığı malze-

melerin birikmesi ile 

oluşmuş topraklardır. 

2. Lös Topraklar : Rüzgar-

ların biriktirerek oluş-

turduğu topraklardır. 

3. Moren Topraklar :  

Buzulların biriktirerek 

oluşturduğu topraklar-

dır. 

4. Kolüvyal Topraklar : 

Eğimden dolayı birike-

rek oluşmuş toraklar-

dır. 

5. Regosol Topraklar :  

Volkanik dağların ete-

ğinde eğimden dolayı 

birikerek oluşmuş top-

raklardır. 

Topraklar ile ilgili 

daha detaylı bilgi 78. 

sayfada verilmiştir. 
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YERYÜZÜNDE BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN DAĞILIŞINI 

ETKİLEYEN FAKTRÖLER; 

İklim: Yağışlı bölgelerde bitki örtüsü gür olur. 

Ayrıca iklimin karakterine göre bitki örtüsü de 

şekillenir. Örneğin sıcak ve nemli iklimin gö-

rüldüğü yerlerde yetişen ağaç topluluklar geniş 

yapraklı olurken, soğuk iklim bölgelerinde ye-

tişen ağaçlar iğne yapraklı olur. 

Yer şekilleri: Dağların uzanışı, yükselti, eğim 

bitki örtüsünün dağılışını etkiler. 

Toprak: Toprağın yapısı ve çeşidi bitki dağı-

lışını etkiler. 

Beşerî Faktörler: Bitki örtüsünün çeşitli ne-

denlerle tahribata uğraması bitki dağılışını 

etkiler. Örneğin; kızılçam ormanlarının gö-

rüldüğü yerlerde bu ağaçların tahrip edilmesi 

sonucu kısa boylu bodur bitki topluluğu olan 

maki ortaya çıkmıştır. 

Dünya’yı Kaplayan Örtü Bitkiler 

BİTKİ FORMASYONU 

AĞAÇ FORMASYONU ÇALI FORMASYONU OT FORMASYONU 

• Ekvatoral Yağmur Ormanları 

• Muson Ormanları 

• Orta Kuşağın Karışık Ormanla-
rı 

• Tayga (Boreal) Ormanları 

• Maki 

• Garig 

• Psödomaki 

Ormanları tahrip edilmesiyle oluş-

muş bitki örtüsüdür çalılar. 

• Savan 

• Step (Bozkır) 

• Çayır 

• Tundra 

DİKKAT 

Bitkiler Dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kuşaklar oluşturur (Ekvatorda 

geniş yapraklı, orta kuşakta karışık, kutuplara yakın enlemlerde iğne yapraklı). Bunun nedeni 

ekvatordan kutuplara doğru enlem sıcaklık ilişkisine bağlı olarak sıcaklığın azalmasıdır. 

Aynı şekilde bir dağ yamacı boyunca yine deniz seviyesinde geniş, biraz daha yükseklerde karışık, 

yükseklerde iğne ve çayır olarak kuşaklar oluşturmasının nedeni yerden yükseldikçe sıcaklığın 

azalmasıdır. 
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  BİTKİ TOPLULUKLARI 
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Bitki Toplulukları Özellikleri Dağılışı 

Ekvatoral Yağmur 

Ormanları 

İklimi: Ekvatoral İklim 

Bitkisi: Yıl boyunca yeşil kalan 

50-60 metre boyunda ağaçlar. 

Amazon Havzası Kongo Havzası 

Endonezya Adaları 

  

Muson Ormanları 

İklimi: Muson İklimi 

Bitkisi: Yazın yeşeren, kışın yap-

rak döken ağaçlar 

Tipik Ağacı: Teak Ağacı 

Güney ve Güney Doğu Asya kıyı-

ları Endonezya adaları 

Orta Kuşağın Karı-

şık Ormanları 

İklimi: Ilıman Okyanusal İklim 

Bitkisi: Geniş ve İğne Yapraklı 

Ağaçlar 

Avrupa’nın Atlas Okyanusu kıyı-

ları 

Tayga Ormanları 
İklimi: Sert-Karasal iklim 

Bitkisi: İğne Yapraklı Ağaçlar 
Sibirya ve Kanada 
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Maki: Kızılçam 

ağaçlarının insanlar 

tarafından tahrip 

edilmesiyle oluşan 

kısa boylu bodur çalı 

topluluğudur. 

İklimi: Akdeniz iklimi 

Bitkisi: Zeytin, Yaban Mersin’i, 

Zakkum, Defne, 

Keçiboynuzu(Harnup) 

Kocayemiş 

Akdeniz ikliminin görüldüğü her 

yerde görülür. Akdeniz havzasın-

da (İtalya, İspanya, Fransa, Yu-

nanistan). Afrika’da KAP bölgesi 

(Güney Afrika Cumhuriyeti), Orta 

Şili, Kaliforniya yarımadası, Gü-

ney Batı Avusturalya kıyıları 

Garig (Frigana) 

Makilerin tahrip edildiği yerlerde oluşan çalılardır. Türkiye’de Muğla 

(Menteşe Yöresi) çevresinde görülür. 

Kermez Meşesi, Akçakesme, Laden, Katran ardıcı, 

Psödomaki (Yalancı 

Maki): 

Geniş yapraklı ağaçların oluşturduğu Ormanların tahrip edildiği yer-

lerde oluşan çalılardır. Türkiye’de Doğu Karadeniz ‘de görülür. 
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Bitki Toplulukları Özellikleri Dağılışı 

Savan 

İklimi: Sub tropikal (Savan) İkli-

mi 

Bitkisi: Yaz yağışları ile yeşeren, 

kışın kuraklık yüzünden sararan 

kurakçıl uzun otlar. 

Amazon Havzası Kongo Havzası 

çevresi. 

Bozkır (Step) 

İklimi: Ilıman Karasal İklim 

Bitkisi: İlkbaharda yağışlarla ye-

şeren, yazın kuraklıktan sararan 

kısa boylu otlar 

Yavşan otu, Kekik, Adaçayı 

Orta Asya, iç Anadolu Bölgesi, Doğu 

Anadolu Bölgesi vb. 

Çayır 

İklimi: Sert - karasal İklim 

Bitkisi: Yaz boyu yeşil kalan 

bozkırdan daha uzun boylu ot-

lar. 

Sibirya , Kanada 

Tundra 

İklimi: Tundra İklimi 

Bitkisi: Soğuğa Dayanıklı Otsu 

Bitkiler, Liken, Yosun 

Sibirya ve Kanada’nın kıyı kesimleri. 

Grönland Kıyıları 

Çöl Bitkileri 
İklim: Çöl İklimi 

Bitkisi: Kurakçıl otlar, Kaktüsler 
  



122 

 

Beşeri Yapı 

W
w

w
.c
og

ra
fy

a
d
ef

te
ri

m
.c
om

 

  

BEŞERİ YAPI 
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  BEŞERİ COĞRAFYANIN ALT DALLARI  

A. Fiziki Faktörler 

→ İklim 

→ Yer şekilleri 

→ Su kaynakları 

→ Toprak Yapısı 

 

B. Beşeri Faktörler 

→ Sanayi 

→ Tarım 

→ Ulaşım 

→ Madenler 

→ Turizm 

 

A. Yerleşmeyi Etkileyen Fiziki Faktörler : 

İklim: Çok sıcak ve çok soğuk olan Kutup kuşa-

ğı, Çöller ve Tropikal kuşak gibi alanlar da 

yerleşmeler daha seyrektir. Ancak ılıman iklim 

koşullarının yaşandığı orta kuşak tarihin en 

başından beri ılıman olması nedeniyle yerleş-

melerin tercih ettiği alanlardandır. 

Yer Şekilleri:  Yer şekillerinin engebeli olduğu 

yerlerde yerleşmeler seyrek iken, düzlük alan-

larda, ovalarda hem ulaşımın kolay olması 

hem de geniş tarım sahalarının kullanılabilmesi 

nedeniyle yerleşmeler nüfus daha sıktır. Örne-

ğin Türkiye’de D. Anadolu engebesi yüzünde 

seyrek nüfuslanmış bir bölge iken, Marmara 

bölgesi gibi düz bir bölge yerleşmeler daha sık-

tır. 

Su Kaynakları:  Su kaynaklarının fazla olduğu 

yerler sık nüfuslanırken, su kaynakları bakı-

mından fakir yerlerde nüfus seyrektir. Örneğin 

Dünya'daki ilk yerleşmelere bakıldığında Nil 

nehri, İndus ve Ganj nehirleri ile sarı ırmak ve 

Gök ırmak nehirleri çevreleri çevresinde kurul-

dukları gözlenmektedir.  

Ancak Ekvator ve çevresi bu su kaynakları 

fazla olmasına rağmen sıcaklığın ve yağışın çok 

olmasından dolayı bu genellemeye uyduğu söy-

lenemez. 

Toprak Yapısı:  Verimli toprakların bulunduğu 

yerlerde tarım yüzünden yerleşmenin fazla 

olduğunu söyleyebiliriz. 

B. Yerleşmeyi Etkileyen Beşeri Faktörler 

Sanayi:  Sanayi kuruluşlarının sık olduğu yer-

lerin iş imkanlarının fazla olması yüzünden 

yerleşmelerin sık olduğunu söyleyebiliriz. Dün-

ya’da sık yerleşmeler ABD’nin doğu kıyıları, 

Japonya, Avrupa kıyıları bu duruma örnek 

olarak gösterilebilir. 

 

Tarım:  Tarımsal faaliyetlerin gelişmiş olduğu 

yerlerde yerleşmeler sıktır. 

 

Ulaşım: Yerleşim koşullarının elverişli olduğu 

yerlere doğru ulaşım koşulları da gelişir. Ulaşı-

mın elverişsiz olduğu yerlerde ki yerleşmeler 

zaman içerisinde önemini yitirecektir. 

→ Yerleşme Coğrafyası 

→ Nüfus Coğrafyası 

→ Tarım Coğrafyası 

→ Sanayi Coğrafyası 

→ Enerji Coğrafyası 

→ Ulaşım Coğrafyası 

→ Turizm Coğrafyası 

→ Sağlık Coğrafyası 

→ Siyasi Coğrafya 

YERLEŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
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  Madenler:  Yer altı kaynaklarının çıkarılarak 

işlendiği yerlerde nüfus fazladır. Dünya’ nın en 

soğuk kenti olarak bilinen UST-NERA (Rusya) 

‘da yerleşme olmasının nedeni bölgede bulunan 

zengin doğalgaz kaynaklarıdır. 

Denizler, buzullar, okyanuslar, buzullarla kaplı 

alanlar, kıyılara çok uzak küçük adalar, dağlık 

alanlar, şiddetli kuraklığın yaşandığı dağlık 

alanlar yerleşmeyi sınırlandırır. Yani yerleşme-

ye elverişli değildir. Bu olumsuzluklara rağmen 

yerleşmenin olduğu bazı kentler bulunur örne-

ğin; 

EN YÜKSEK KENT LAPAZ: 

→ Ekvator kuşağında bulunan Bolivya’nın 

başkentidir.  

→ 2016 nüfus verilerine göre 1,8 milyon 

kişi yaşamaktadır.  

→ Deniz seviyesinden 4000 m daha yük-

sektedir. 

→ Bu kadar yüksekte kurulmasının nedeni 

deniz seviyesinde sıcaklık ve nemin çok 

fazla olmasıdır. 

 

EN SOĞUK KENT UST-NERA (Rusya) 

→ Yaklaşık olarak 11 bin kişi yaşamaktadır. 

→ Rusya’nın Yakutistan bölgesinde bulunur. 

→ Sıcaklıklar genellikle -60 – 70 dereceye 

kadar düşer. Dünya’nın en soğuk kenti 

olarak geçer. 

→ Burada yerleşme olmasının en önemli 

nedeni zengin doğalgaz kaynaklarıdır. 

 

EN KUZEYDE Kİ KENT: DİKSON (Rusya) 

→ Dünya’nın en kuzeyinde bulunan bu 

kentte madencilik faaliyetleri nedeniyle 

yaklaşık 3000 kişi yaşamaktadır. 

→ İlk insanlar avcı ve toplayıcı yaşam tar-

zını benimsemişlerdir. Barınak olarak 

mağara ve ağaç kovuklarında yaşamış-

lardır. 

→ Buzul çağının sona ermesi ile birlikte Me-

zolitik çağda özellikle nehirlerde ve ge-

nişleyen sulak alanların kıyılarında balık-

çılık gelişmiştir. Besin kaynaklarının bol 

olduğu su kenarlarında sabit, kalıcı, yer-

leşimler kurulmuş böylece bu dönemde 

insanlar göç etmeden yaşayarak yerleşik 

hayata geçmeye başlamışlardır. 

→ Neolitik çağda tarım ürünlerinin üretimi 

ve hayvan yetiştiriciliğinin yapılması ile 

birlikte ilk köy yerleşmeleri ortaya çık-

mıştır. 

→ İlk yerleşmeler toprakların verimli iklim 

koşullarının elverişli olduğu akarsu ke-

narlarında kurulmuştur. İndus, Ganj, 

Sarıırmak, Gökırmak, Nil, Fırat ve dicle 

nehirleri çevresinde olduğu gibi.  

→ İnsanların ellerinde bulunan ve ihtiyaçları 

olmayan ürünleri başkalarına satmala-

rıyla ticaret şehirleri doğmuştur.  

→ Deniz aşırı yerlere ulaşma isteği yüzün-

den liman kentleri ortaya çıkmıştır. Ör: 

Marsilya, Rotterdam, Londra, Amster-

dam, Lizbon 

→ Devletlerin kurulması beraberinde yöne-

tim merkezleri olan idari kentleri ortaya 

YERLEŞMEYİ SINIRLANDIRAN FAKTÖRLER 

İLK YERLEŞMELER ve DEĞİŞİM 
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çıkarmıştır. Ör; Moskova, Paris, Pekin 

→ Peygamberlerin yaşadığı ve dince kutsal 

sayılan yerlerde dini kentler ortaya çık-

mıştır. Ör; Mekke, Medine, Kudüs, Vatikan 

→ Demir, bakır gibi madenlerin bulunduğu 

yerlerde maden kentleri ortaya çıkmıştır. 

→ Sanayi devrimi ile birlikte fabrikaların bu-

lunduğu sanayi kentleri kurulmuştur. Ör: 

Osaka, Essen, Manchester. 

 

KENTSEL YERLEŞMELER 

Büyüklüklerine Göre  
Kırsal Yerleşmeler 

Sürekliliklerine Göre  
Kırsal Yerleşmeler 

Dokularına Göre 
Kırsal Yerleşmeler 

Belde / Kasaba  

• Nüfusu 2.000 – 10.000 
arasındadır. 

• Köy ile kent arasında 
geçiş özelliğindedir. 

• Temel ekonomik faaliyet 
tarım ve hayvancılıktır. 

• Köy ve Köy altından 
farklı olarak el sanatları 
gelişmiştir. 
(Marangozluk, dericilik 
vb.)  

 
Köy Yerleşmeleri 

• Nüfusu 0 – 2.000 ara-
sındadır. 

• İdari yapılanma sistemi 
içindeki en küçük yerle-
şim birimidir.  

 
Köy Altı Yerleşmeler 

• İdari açıdan köye bağlı 
nüfus ve hane sayısı çok 
az olan kalıcı ya da geçi-
ci kırsal yerleşme türü-
dür. 

Köy Altı Yerleşmelerin 
ortaya çıkmasında; 

• Tarım alanlarının köyden 
uzak olması 

• Köy içi anlaşmazlıklar 

• Devlet arazilerini tarım 
alanı haline getirme 

• Hayvanlara otlak temini 
etkili olmuştur.  

Kalıcı Köy altı yerleşmeler 
Ç ->iftlik 
M->ezra 
D->ivan 
M->ahalle 
Kalıcı köy altı yerleşmeler 

ÇiMDiM şeklinde kodlana-

bilir. 
 

Geçici Köy altı yerleşmeler 

• Yayla 

• Kom 

• Oba 

• Ağıl 

• Dalyan 

• Dam 

• Toplu Yerleşmeler 

• Dağınık Yerleşmeler 

• Çizgisel Yerleşmeler 

• Dairesel Yerleşmeler 

Küçük Şehirler: 

Nüfusu 10.000 – 100.000 arasında 

olan şehirlerdir. 

Orta Ölçekli Şehirler: 

Nüfusu 100.000 – 750.000 arasın-

dan olan şehirlerdir. 

Büyük Ölçekli Şehirler: 

Nüfusu 750.000 – 1 Milyon arasın-

dan olan şehirlerdir. 

Metropol: 1 milyon – 10 milyon 

Megapol: 10 milyonun üzeri 

Nüfusuna Göre  
Kentsel  Yerleşmeler 

Fonksiyonlarına Göre  
Kentsel  Yerleşmeler 

• Tarım Kentleri: Rize, Yozgat, 

• Sanayi Kentleri: İstanbul,  

• Madencilik Kentleri: Zongul-
dak 

• Turizm: Muğla, Antalya, Çeş 

• Liman: İstanbul, İzmir, Sam-
sun,  

• Ticaret: İstanbul, İzmir, Kay-
seri 

• İdari: Ankara 

• Askeri: Malatya, Kars, Erzu-
rum, 

• Eğitim: Eskişehir, İstanbul 

• Dini: Ş.Urfa, Konya vb. 

Yerleşmeler ve Doku Tipleri 

KIRSAL YERLEŞMELER 

Şehir yerleşmelerini kır yerleşmelerinden ayıran en 

büyük özellikler; 

• Nüfusun fazla olması 

• Yerleşme alanlarının geniş olması 

• Çalışan insanların tarım dışında 

• Faaliyet göstermesi 
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 Nüfusun Dağılışı, Gelişimi ve Nitelikleri 

→ Sınırları belirli bir alanda yaşayan insan 

topluluğuna nüfus denir. 

→ Nüfusu inceleyen bilim dalına 

DEMOGRAFİ denir. 

→ Nüfusa bağlı yatırımlara DEMOGRAFİK 

yatırım denir. 

→ Belirli bir zaman diliminde bir ülkede ya 

da ülkenin bir bölümünde yaşayan tüm 

kişilere ilişkin demografik ekonomik, 

toplumsal verilerin toplanma, değerlen-

dirilme, analiz etme, değerlendirilme, 

analiz edilme ve yayımlanma işlemlerinin 

tamamına Nüfus Sayımı denir. 

→ Tarihte nüfus sayımları farklı amaçlar 

için yapıldıysa da günümüzde nüfus sa-

yımlarının genel amacı kısaca kalkınma 

planları oluşturmak, ülkenin şu anki ya-

pısına bakarak ülkenin gelecekteki eko-

nomi politikalarını belirlemektir.  

→ Bunun yanı sıra sosyal ve politik anlam-

larda da ülkenin geleceğine yön vermek-

tir.  

→ Dünya’daki il nüfus sayımları Çin’de 

(MÖ.3050), Sümerlerde ve Mısır’da (MÖ. 

2750) yılarında yapılmıştır. 

→ 1600 ‘lü yıllarda İngiltere ve Fransa sö-

mürge haline getirdiği ülkelerde yaşayan 

insan sayısını belirmek amacıyla nüfus 

sayımı yapmışlardır. 

→ Modern anlamdaki ilk periyodik nüfus 

sayımı İskandinav ülkelerinde yapılmıştır. 

(1748’de İsveç, 1769 ‘da Danimarka). 

→ ABD ‘de ilk nüfus sayımı 1709 yılında 

yapılmış 1789’dan sonra 10 yılda bir 

sayım yapılması kararı alınmıştır. Ana-

yasal zorunluluk haline getirilmiştir. 

→ Osmanlı Devleti’nin ilk nüfus sayımı 

1831 yılında II. Mahmut tarafından, as-

ker ve vergi gelirlerini hesaplamak için 

yapılmıştır. 

→ Türkiye’deki ilk resmi nüfus sayımı 1927 

yılında yapılmıştır. 2. Nüfus sayımı ise 

1935 yılında yapılmıştır. 

→ Sonrasında 1990 yılına kadar her yıl 

yapılmıştır. 

→ Türkiye’de 2007 yılında ilk defa Adrese 

dayalı nüfus kayıt sistemi ile nüfus sayımı 

yapılmıştır şu anda her yıl bu sistemle 

periyodik olarak nüfus sayımı yapılmak-

tadır  

 

NÜFUS SAYIMLARINDAN ELDE EDİLEBİLE-

CEK BAZI BİLGİLER 

 

→ Ülkenin nüfus miktarını  

→ Yaş gruplarını ve dağılış oranları 

→ Kır ve kent nüfusları 

→ Göç hareketleri 

→ Nüfusun cinsiyet yapısı 

→ Doğum ve ölüm oranları 

→ Nüfusun eğitim durumu 
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Dünya’da Nüfusun Alansal Dağılışı 

Doğal Faktörler Beşeri Faktörler 

• İklim 

• Su kaynakları 

• Akarsular 

• Yer şekilleri 

• Yer altı kaynakları 

• Tarım 

• Ulaşım 

• Turizm 

• Sanayi 

• Ticaret 

Dünya’da Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler 

Dünya’da Yoğun Nüfuslu Alanlar 

BATI AVRUPA 

Nüfusun yoğun olmasının nedenleri; 

→ Yükseltinin az olması 

→ Ilıman iklimlerin görülmesi. (Orta Kuşak) 

→ Sanayinin gelişmiş olması 

→ Toprakların tarım için elverişli olması  

GÜNEYDOĞU ASYA 

KIYILARI 

Nüfusun yoğun olmasının nedenleri; 

→ Uygun iklim koşulları 

→ Toprakların tarım için uygun olması  

KUZEY AMERİKANIN 

DOĞU KIYILARI 

Nüfusun yoğun olmasının nedenleri; 

→ Yer şekillerinin uygun olması 

→ Sanayinin gelişmiş olması 
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DOĞAL NÜFUS ARTIŞI: Doğum ve ölümlerin birbirine oranlanması. 

GERÇEK NÜFUS ARTIŞI: Doğum, ölüm ve göç hareketleri ile değişen nüfusun birbirine oranlanma-

sıdır. 

Dünya’da Seyrek Nüfuslu Alanlar 

EKVATORAL BÖLGE 

Nüfusun seyrek olmasının nedenleri; 

→ Sıcaklık, nem ve yağışın fazla olması 

→ Yağmur ormanlarının olması 

→ Ulaşımın zor olması 

→ Özellikle Ekvatoral bölgede Kongo ve Amazon havza-

ları seyrek nüfusludur. 

ÇÖLLER 
Nüfusun seyrek olmasının nedenleri; 

→ Şiddetli kuraklık 

KUTUPLAR 

Nüfusun seyrek olmasının nedenleri; 

→ Sıcaklığın yaşanamayacak kadar düşük olması 

→ Grönland içleri, Kanada’nın kuzeyi, Sibirya’nın kuze-

yinde nüfus çok seyrektir. Ayrıca Antartika’da bilim-

sel araştırma istasyonları dışında yerleşik hayat bu-

lunmamaktadır. 

Su kaynakları bol olan yerlerde nüfus sıktır. İndus, Ganj, Fırat, Dicle, Nil, Sarı ırmak, 

Gök ırmak vb. Fakat Ekvatoral kuşakta Amazon ve Kongo havzalarında sık yağmur 

ormanlarından dolayı su kaynakları bol olsa da nüfus seyrektir  

Dünya’da Nüfus Artışı 

Bir yerde DOĞAL nüfus artışı fazla ise Bir  yer de GERÇEK nüfus artışı fazla ise 
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  → Dünya nüfus artış hızı 1965 yılına kadar 

inişli çıkışlı bir şekilde ilerlemiştir. 

→ 1970 yılından sonra Dünya’da nüfus artış 

hızı doğum oranlarının azalması yüzünden 

sürekli azalmıştır. 

→ İnsanlık tarihi boyunca nüfusun hızla arttı-

ğı 3 büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır 

bunlar; 

→ Birinci sıçrama-> 2milyon yıl önce insan-

ların alet yapmaları ile olmuştur. 

→ İkinci sıçrama-> 10.000 yıl önce insanların 

yerleşik hayata geçmeleri, tarımla uğraş-

maları ve hayvanları evcilleştirmeleri sonu-

cunda olmuştur. 

→ Üçüncü sıçrama-> Sanayi devrimi ile ger-

çekleşti. Tıptaki ilerlemeler, beslenme ko-

şullarının daha iyi hale gelmesi, yaşam 

standartlarındaki yükselmeler ölüm oran-

larının düşerek büyük bir nüfus sıçraması 

olmasına neden olmuştur. Üçüncü sıçra-

mada Sanayi devriminin yaşanması yü-

zünden Avrupa’daki nüfus artışı diğer tüm 

kıtalardan daha fazla olmuştur. 

→ Sağlık alanındaki gelişmeler 

→ Beslenme ve yaşam koşullarının iyileşmesi 

→ Ölümlerin azalması 

→ Nüfus planlamalarının yapılması 

→ Savaşların azalması 

→ Gelişmemiş ülkelerdeki doğum oranlarının 

yüksek olması 

→ Ekonomik ve sosyal şartların iyileşmesi 

→ Kadınların iş hayatında girmesi 

→ Demografik yatırımlar artar (Demografik 

yatırım: Nüfusa bağlı yatırımlardır. Okul, 

Hastane, Yol vb..) 

→ Kalkınma hızını yavaşlatır. 

→ İhracat azalır, ithalat artar 

→ İşsizlik artar-> Bağımlı nüfus artar 

→ Doğal kaynakların tüketimi artar 

→ Kişi başına düşen milli gelir azalır. 

→ Şehirleşme hızı artar 

→ İç ve dış göçler artar 

→ Konut sıkıntısı artar 

→ Eğitim ve sağlık hizmetleri aksar 

→ Çevre kirliliği artar 

→ İşçi ücretleri ucuzlar (Ör; Çin) 

→ Mal ve hizmetlere talep artar 

→ Piyasa genişler ve yeni yatırım sahaları 

açılır 

→ Yeni endüstri kolları oluşur, ekonomik 

çeşitlilik artar 

→ Yeni iş sahaları oluşur 

→ Vergi gelirleri artar 

→ Askeri güç artar 

Nüfus Artış Hızını Etkileyen Faktörler 

Hızlı Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları 

Hızlı Nüfus Artışının Olumlu Sonuçları 
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1923 – 1960 Yılları Arası Nüfus Politikaları-

nın Dayanak Noktaları: 

→ Bu yıllar arasında nüfus artış hızının 

yükseltilmesine yönelik politika izlenmiş-

tir. Bunun nedenleri; 

→ Nüfusun siyasi ve askeri güç kabul edil-

mesi 

→ Tarımda makineleşmenin bu dönemde 

yetersiz olması 

→ Savaşlar sonrasında erkek nüfusa ihtiyaç 

duyulması 

→ Hızlı kalkınma gereksinimi 

→ Yüksek ölüm oranının, yüksek doğum 

oranıyla kapatılmaya çalışılması. 

→ Salgın hastalıkların yaygın olması 

→ Yeni cumhuriyetin devamlılığı için artışı-

nın gerekli olduğu düşüncesi. 

Bu dönemde Çok Çocuklu ailelere verilen teş-

vikler; 

→ Yol vergisinden muafiyet-1929. 

→ Ücretsiz ilaç-1930. 

→ Doğum evlerinin yaygınlaştırılması-

1930. 

→ Vergi muafiyeti-1931. 

→ Göçmenlerin ülkeye girişlerinin kolaylaş-

tırılması (gümrük muafiyeti). 

→ Çok Çocuklu ailelere tarla verilmesi-

1936. 

→ Evlenme yaşının erkeklerde 17’ye, kız-

larda 15’e düşürülmesi-1938. 

→ Gebeliğe önleyici ilaçlar ve tedavinin ya-

saklanması. 

1960 sonrası nüfus politikalarının dayanak 

noktaları 

→ 1960 yılında sonra nüfus artış hızının 

düşürülmesine yönelik politika izlenmiştir. 

Sebepleri; 

→ 1950 sonrasında sağlık ve beslenme 

imkânlarının gelişmesiyle ölüm oranları-

nın azalmaya başlaması. 

→ Tarımda makineleşmenin başlaması 

→ Ordu’da insan gücünden çok silah gücü-

nün ön plana çıkması 

→ Beş yıllık kalkınma planımda nüfus artı-

şının sorun olarak tanımlanması. 

Gelişmiş ülkelerde; 

• Nüfus artış hızı düşük olur 

• Nüfusun ikiye katlanma süre-

si uzun olur 

• Genç nüfus az yaşlı nüfus fazla olur 

• İş gücü temini zorlaşır 

• Sosyal sigorta giderleri artar 

Geri kalmış ülkelerde; 

• Doğum oranı fazla olur 

• Nüfus artış hızı yüksek olur 

• Nüfusun ikiye katlanma sü-

resi kısa olur 

Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikaları 
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Bir önceki dönem baz alınarak doğum, ölüm 

ve yapılan göçlerin birbirine oranlanmasına 

nüfus artış hızı denir. 

Nüfus artış hızı ile nüfus sayısı kavramları 

farklıdır. Bunu somutlaştırmak için iki tane 

grafik oluşturalım. 

Dershanede yeni bir sınıf açıldığını düşünelim. 

Bu sınıfın 4 günlük nüfus sayısı ve aynı sınıfın 

nüfus artış hızı grafiğini oluşturalım. 

Bu grafik yeni açılan sınıfın 4 günlük öğrenci 

sayısını gösteriyor. 

1. Gün sınıfta 20 kişi ile eğitime başladı. 

2. Gün sınıfa 20 öğrenci yeni kayıt yaptırdı, 

toplam sınıf mevcudu 40 kişi oldu. 

3. Gün sınıfa sadece 1 kişi yeni kayıt yaptırdı 

toplam sınıf mevcudu 41 kişi oldu. 

4. Gün ise 2 kişi kayıt sildirdiği için 39 kişi 

kaldı. 

Bu grafik yeni açılan sınıfın 4 günlük nüfus ar-

tış hızını gösteriyor. 

İlk grafiğimize bakarak bu sınıfın nüfus artış 

hızı grafiğini oluşturabiliriz. 

→ Nüfus artış hızı kendinden bir önceki dö-

neme göre hesaplanır. Sınıf 1. Gün eğiti-

me başladığı için kendinden bir önceki 

dönemi yok bu yüzden ilk gün nüfus artış 

hızı % 0 ‘dır. 

→ 2. Gün nüfus sayısı 20 ‘den 40 ‘a çıktı, 

yani sınıf iki katına çıktı. Nüfus artış hızı 

bu yüzden % 100 olur. 

→ 3. Gün nüfus sayısı 40’dan 41’e çıktı sını-

fın toplam mevcudu sadece 1 kişi arttı 

ancak bir önceki dönemde 20 kişi art-

mıştı. Yani 3. Günde nüfus artış hızı 

20’de bir oranında azaldı.(2.güne göre 19 

kişi eksik arttı.) İşte bu yüzden nüfus artış 

hızı %5’de düşer. 

→ 4. Gün de ise 3.güne göre 2 kişi azaldı. Bu 

yüzden nüfus artış hızı - % 2,5 ‘ e düşer. 

Nüfus Artış Hızı Grafiğinden nüfus sayısı ile 

ilgili yapabileceğimiz yorumlar; 

→ 1-2-3. Günlerdeki artış hızı oranlarına 

bakarak (DİKKAT! 4. Günü şu anda yo-

ruma dâhil etmiyoruz) nüfusun sayısı ile 

Türkiye’de son yıllarda nüfusu 

iyileştirme yani nüfusun niceliği 

ve niteliğinin arttırılması üzerine 

nüfus politikası uygulanmaktadır.  

Nüfus Artış Hızı Nedir ? 
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  ilgili aşağıdaki yorumları yapabiliriz. 

• Nüfus sayısı en az 1. Gündedir-> 

Başladığı gün olduğu için. 

• Sayının en çok olduğu gün ise 3. 

Gündür. Nüfus artış hızı çizgisi grafi-

ğin hiçbir yerinde eksi(-) ‘ye düşme-

diği sürece sayı sürekli artmış de-

mektir. Bu yüzden sayının en çok ol-

duğu gün en son gündür. 

→ 4. Günüde yoruma dahil edersek şu yo-

rumu yapabiliriz.; 

• 4. Gün toplam nüfusta 3. güne göre 

azalma gerçekleşti, çünkü 4. Gün nü-

fus artış hızı eksiye (- ) düştü. 

→ 1927-1935 yılları arasında Türkiye’de 

nüfusun artmasının nedeni savaşın bitmesi 

nedeniyle ülke dışından gelen göçlerdir. 

→ 1940-1945 yılları arasında nüfus artış 

hızındaki azalma II. Dünya Savaşı nede-

niyle erkek nüfusun askere alınması, evlilik 

çağındaki nüfusun azalması, sağlık ve bes-

lenme koşullarının yetersiz olması ve ölüm 

oranlarının yüksek olması 

→ 1945-1960 yılları arasında II. Dünya sa-

vaşının sona ermesi ile erkek nüfusun ter-

his edilmesi, evlenmelerin artması ve ön-

ceki dönemlere göre ekonominin daha iyi 

durumda olması nüfus artış hızının art-

masına neden olan faktörlerdir. 

→ 1960 yılı ‰ 28,53 oranla Cumhuriyet 

tarihinin en yüksek nüfus artış oranıdır. 

→ 1960 – 65 döneminde ise nüfus artış hı-

zının ‰ 24,63 ‘e düşmesinin nedeni, Tür-

kiye’den yurt dışına yapılan işçi göçleridir. 

→ 1975 – 1980 arasında nüfus artış hızının 

azalmasının nedenleri ise; 

• Sanayide ki ilerlemeler ile kadınların iş 

hayatına katılmaları. 

• Kentsel nüfusun artması  

• Eğitim seviyesinin yükselmesi  

• Devletin nüfus artış hızını azaltıcı poli-

tika izlemesi  

• Bu dönemde yaşanan siyasi karışıklık-

lar 

→ 1985 ‘te nüfus artış hızının artmasında 

ise siyasi karışıklıkların sona ermesi, eko-

nomik iyileşmeler ve nüfus sayımlarının 

daha sağlıklı yapılması nedenleri yatmak-

tadır. 

→ 1985 – 2012 yılları arasında nüfus artış 

hızı sürekli olarak azalmıştır. Bunun nede-

ni; 

• Kentsel nüfusun artması. 

• Sanayileşmenin artması. 

• Kadınların iş hayatına girmesi. 

Türkiye’nin Nüfus Artış Hızı 
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→ Devlet politikaları. 

→ Eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi. 

→ Son dönemlerde ise Türkiye’nin nüfus 

politikası; Nüfusun niteliğinin ve niceli-

ğinin yükseltilmesine yöneliktir. Yani nü-

fusun eğitim seviyesinin yükseltilmesi aynı 

zamanda sayısal olarak da artırılması he-

deflenmektedir. 

 

Türkiye’de Sık Nüfuslu Alanlar ve Sık Nüfuslanma Nedenleri 

Bölge Sık Nüfuslanmış Yerleri Sık Nüfuslanma Nedenleri 

Karadeniz 

Batı Karadeniz Bölümü kıyıları Madencilik ve Sanayi 

Doğu Karadeniz Bölümü kıyıları İklim koşullarının uygun olması 

Orta Karadeniz Bölümü ovaları 

Verimli tarım arazileri, delta 

ovaları, sanayi, ticaret ve ulaşı-

mın gelişmiş olması 

Marmara 

Çatalca – Kocaeli platosu 
Sanayi, ulaşım, ticaret ve fiziki 

koşulların uygun olması 

Güney Marmara – Bursa çevresi 

Verimli tarım alanlarının varlığı, 

iklim koşullarının uygun olması, 

sanayinin gelişmiş olması 

Ege 
Kıyı Ege Bölümü, Graben ovaları ve delta 

ovaları (İzmir, Manisa, Aydın) 

Verimli tarım alanları, geniş 

tabanlı ovalar, ulaşım imkânla-

rının gelişmiş olması 

Akdeniz 

Antalya körfezi ve çevresi 
Turizm, verimli tarım alanları, 

iklim 

Adana – İskenderun çevresi 

İklim, sanayi, liman, ticaret, 

geniş ve verimli tarım alanları-

nın varlığı 

İç Anadolu 

Ankara Başkent olması 

Eskişehir ve çevresi Eğitim, kültür, sanat faaliyetleri 

Kayseri Sanayi, ticaret ve ulaşım 

Doğu Anadolu Malatya ve Elazığ ovaları 
Geniş tarım alanları, bölgenin 

en sıcak yerleri olması 

Güneydoğu Anadolu 
Bölgenin kuzeyindeki dağ etekleri, Antep 

ve Şanlıurfa çevresi 

İklim koşullarının dağ eteklerin-

de daha uygun olması (Yağışın 

fazla olması), Antep’in sanayisi-

nin gelişmiş olması, Şanlıurfa’nın 

geniş ve verimli tarım alanları 
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Türkiye’de sık nüfuslu alanlar 

Türkiye’de Seyrek Nüfuslu Alanlar ve Seyrek Nüfuslanma Nedenleri 

Bölge Seyrek Nüfuslanmış Yerleri 
Seyrek Nüfuslanma Nedenle-

ri 

Karadeniz 
Gümüşhane, Bayburt 

İklim koşullarının elverişsiz 

olması 

Sinop ve Kastamonu çevresi Ulaşımın gelişmemiş olması 

Marmara 

Yıldız Dağları Bölümü Dağlık ve engebeli olması 

Gelibolu Yarımadası Sit alanı olması 

Biga Yarımadası 
Ulaşım yollarına sapa kal-

ması 

Ege 

Menteşe Yöresi 
Yer şekillerinin dağlık ve en-

gebeli olması 

İç batı Anadolu 
İklim koşullarının daha elve-

rişsiz olması 

Akdeniz 
Teke ve Taşeli platoları Karstik ve Engebeli olması 

Toroslar Dağlık olması 

İç Anadolu 

Tuz Gölü ve Çevresi 
Kuraklık şiddetinin fazla ol-

ması, yağış azlığı 

Sivas çevresi (Yukarı Kızılırmak 

Bölümü) 

Yer şekillerinin engebeli ol-

ması 

Doğu Anadolu 
Hakkâri, Tunceli, Erzincan, Ar-

dahan, Kars çevresi 

Engebenin fazla olması ve 

iklim 

Güney Doğu Anadolu 
Bölgenin güneyindeki alçak 

alanlar 
Şiddetli sıcaklık 
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Türkiye’de seyrek nüfuslu alanlar 

Türkiye’de Nüfus Yoğunlukları 

1.Aritmetik Nüfus Yoğunluğu 

Toplam Nüfusunun, Toplam yüzölçümüne bö-

lünmesi ile elde edilir. 31 Aralık 2018 itiba-

rıyla Türkiye’nin toplam nüfus yoğunluğu 99 

kişi / km²  ‘dir. 

Toplam Nüfus: 80.810.525 Kişi 

Gerçek Alan: 814.578  Km²   

→ Türkiye’de aritmetik nüfus yoğunluğu sü-

rekli artmıştır. Bunun nedeni Türkiye’nin 

toplam nüfusunun sürekli olarak artması 

yüzölçümünün değişiklik göstermemesidir. 

→ Aritmetik nüfus yoğunluğunun en fazla 

olduğu bölge-> Marmara Bölgesi 

 Nedeni; Marmara’nın yüzölçümünün kü-

çük olması toplam nüfusun çok fazla ol-

masıdır. 

→ Aritmetik nüfus yoğunluğunun en az ol-

duğu bölge -> D. Anadolu Bölgesi 

 Nedeni; D. Anadolu’nun yüzölçümünün 

fazla toplam nüfusunun az olmasıdır. 

→ Aritmetik nüfus yoğunluğunun bölgeler 

arasında farklılık göstermesinin nedenleri; 

• Doğal faktörler (Yeryüzü şekilleri, ik-

lim vb..) 

• Beşeri ve ekonomik faktörler (Sanayi, 

ticaret, turizm, tarım vb..) 

2. Tarımsal Nüfus Yoğunluğu 

Tarımla uğraşan nüfusun, tarım alanlarına bö-

lünmesi ile elde edilir. 

TARIMSAL NÜFUS YOĞUNLUĞU 

Tarımsal Nüfus Yoğunlu-
ğunun fazla olduğu yerler; 

• Doğu Anadolu Bölgesi 

• Hakkâri Bölümü 

• Doğu Karadeniz 

• Batı Karadeniz 

• Yıldız Dağları Bölümü 

• Menteşe – Muğla Yöresi 

• Yukarı Kızılırmak Bölümü 

• Teke Platosu 

• Taşeli Platosu 
 

Tarımsal Nüfus Yoğunlu-
ğunun az olduğu yerler; 

• İç Anadolu Bölgesi 

• G. Doğu Anadolu Böl-
gesi 

• Marmara Bölgesi 

• Ergene Bölümü 
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  Bir yerde engebe fazla ise tarımsal nüfus yo-

ğunluğu da fazla olur bunun nedeni; engebenin 

fazla olduğu yerlerde tarım alanlarının dar 

olması, yine engebenin fazla olduğu yerlerde 

diğer ekonomik faaliyetlerin gelişmemesi yü-

zünden geçim tipi tarımla insanların fazla ol-

masıdır.  

 

2. Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu 

Toplam nüfusun tarım alanlarına bölünmesi ile 

elde edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortanca yaş (medyan yaş), bir nüfus gurubu-

nun yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandı-

ğında tam ortada kalan bireyin yaşıdır. Bu 

durumda toplam nüfusun yarısı bu yaştan bü-

yük, öbür yarısı küçüktür. 

 

 

FİZYOLOJİK NÜFUS YOĞUNLUĞU 

FAZLA 

Aşırı Nüfus yü-
zünden; 
 

•  Fizyolojik 
Nüfus Yoğun-
luğu Marmara 
bölgesinde en 
fazladır 

Tarım Alanının çok dar 
olması yüzünden ; 

• Doğu Anadolu Böl-
gesi 

• Hakkâri Bölümü 

• Doğu Karadeniz 

• Batı Karadeniz 

• Yıldız Dağları Bölü-
mü 

• Menteşe – Muğla 
Yöresi 

• Yukarı Kızılırmak 
Bölümü 

• Teke Platosu 

• Taşeli Platosunda 
fazladır 

AZ 

• İç Anadolu Bölgesi 

• G. Doğu Anadolu Bölgesi 

Türkiye’de Nüfusun Yapısal Özellikleri 

1. Türkiye’de Nüfusun Cinsiyet Özellikleri: 

2015 Tüik verilerine göre Türkiye nüfusunun; 

→ Erkek nüfus oranı %50,2 ->  38 984 

302 kişi oldu. 

→ Kadın nüfus oranı %49,8  -> 38 711 

602 kişi oldu. 

→ Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın nüfus 

oranının fazla olmasının nedeni erkek 

nüfusun savaşlar nedeniyle az olmasıdır. 

→ Göç olan yerlerde erkek nüfus oranı da-

ha fazladır. İstanbul’da erkek nüfus ora-

nının daha fazla olmasının nedeni iş 

imkânlarının fazla olması nedeniyle iş 

imkânı az olan yerlerden erkek göçü 

almasıdır. 

→ Göç veren yerlerde ise kadın nüfus oranı 

daha fazladır. Rize’de kadın nüfus oranı 

erkek nüfus oranına göre daha fazladır. 

Bunun nedeni çalışma çağına gelen er-

keklerin iş bulamayıp iş imkânı daha 

çok olan yerlere göç etmesidir. 

 

2. Türkiye’de Nüfusun Kır ve Kent Durumu: 

→ Gelişmiş ülkelerde kentsel nüfus oranı 

kırsal nüfus oranından daha yüksek 
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olur. 

→ Gelişmemiş ülkelerde ise nüfusun büyük 

bölümü tarımda çalıştığı için kırsal nüfus 

oranı daha fazladır. 

→ Türkiye’de 1927 ‘den sonra 1980 sa-

yımlarına kadar kırsal nüfus oranı kent-

sel nüfus oranından fazlaydı. 

→ 1950 yılından sonra tarımda makine 

kullanımının yaygınlaşması ile birlikte 

kırsal nüfus oranı azalmaya başlamıştır. 

→ 1985 yılından sonra ise sanayileşmeden 

ve tarımda makine kullanımının yaygın-

laşmasından dolayı köyden kente göçlerle 

kentsel nüfus oranı kırsal nüfus oranını 

geçmiştir. 

→ 2012 yılında kent nüfus oranı %77,3, 

kır nüfus oranı ise %22,7 iken; 

3. Türkiye’de Nüfusun Eğitim Durumu 

→ Gelişmiş ülkelerdeki nüfusun eğitim sevi-

yesi yüksek olur. 

→ Ancak gelişmişlik sadece okuryazarlık ile 

ölçülemez. 

→ İlköğretim düzeyinden üniversiteye kadar 

tüm eğitim gelişmişlik seviyesi ile ilgilidir. 

→ Okuryazarlık oranı Cumhuriyet tarihi bo-

yunca sürekli artmış ve günümüzde %

93,6 ‘ya kadar yükselmiştir. 

→ Türkiye’de erkeklerden okuryazarlık ka-

dınlardan daha yüksektir. 

→ Okuryazarlık oranı en yüksek bölgelerimiz 

-> Marmara ve Ege bölgesi 

→ Okuryazarlık oranı en düşük bölgelerimiz 

-> Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi-

dir. 

→ Okuryazarlık oranı hesaplanırken 6 yaş 

üzerindeki nüfus hesaplanır. 

→ Okuryazar nüfus oranı içerisinde üniversi-

te mezunlarının oranı %7,7 ‘dir. 

 

4. Türkiye’de Nüfusun Yaş Gruplarına Göre 

Durumu 

→ Genç Nüfus miktarı fazladır ancak eskiye 

göre genç nüfus oranında azalmaktadır. 

Büyükşehir belediyecilik ka-

nununda yapılan değişiklik 

ve düzenlemeler ile 16 bü-

yükşehir belediyesine 14 

yeni büyükşehir belediyesi katılmış ve 

toplam 30 ilin köy statüsünde olan 

kırsal yerleşme merkeze bağlanmıştır.  

Büyükşehir belediyesi olan merkezlerde 

kentsel nüfus oranı %100 ‘dür. 
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Yine de gelişmiş ülkelere göre genç nüfus 

oranı yüksektir. 

→ Yaşlı nüfus oranı sağlık hizmetlerinin ge-

lişmesi ve ortalama yaşam süresinin uza-

ması nedeniyle artmaktadır. 

→ Ortanca yaş süresi giderek artmaktadır. 

( 2015 TUİK ) 

5. Türkiye’de Çalışan Nüfusun Sektörel Dağılışı 

Bir ülkeden hizmet ve sanayi sektörlerinde ça-

lışan nüfusun fazla olması gelişmişlik gösterge-

sidir. Tarım sektöründe çalışanların fazla ol-

ması ise gelişmemişlik göstergesidir. 

KAVİMLER GÖÇÜ:  

İklim değişimleri sonucunda Orta Asya’daki 

kavimlerin 4. Yy sonlarına doğru Batı Avru-

pa’ya göçmelerine kavimler göçü denir. Bu 

göçler Avrupa kıtasının siyasal yapısını değiş-

tirmiştir. 

YENİ DÜNYAYA GÖÇLER: 

Coğrafi keşiflerden sonra Amerika kıtasına ya-

pılan göçlerdir. İngilizler, Fransızlar Kuzey 

Amerika’da, İspanyollar Güney Amerika’da 

Ticaret kolonileri kurmuşlardır. Böylece yeni 

devletler kurulmuştur. 

MÜBADELE GÖÇLERİ:  

Birleşmiş milletler antlaşmasının esaslarına 

dayanarak ülke nüfuslarının karşılıklı yer de-

ğiştirmeleridir. Lozan barış antlaşmasıyla Yu-

nanistan’daki Türkler ile ülkemizdeki Rumlar 

yer değiştirmiştir. 

BEYİN GÖÇLERİ: 

Yetişmiş insanların, bilim adamlarının daha iyi 

olanaklar sağlayan gelişmiş ülkelere yaptığı 

göçtür. Beyin göçü ülkeler arasındaki gelişmiş-

lik farkının artmasına neden olur. 

En çok beyin göçü veren ülkeler Hindistan, Pa-

kistan, Çin, Filipinler, Cezayir ve Orta As-

ya’daki Türk Cumhuriyetleridir. 

Beyin göçü alan ülkeler ise ABD, Kanada, Al-

Bir yerde ortanca yaşın büyük 

olması yaşlı nüfusun fazla genç 

nüfusun az olduğunu gösterir. Bu 

durum gelişmiş ülkelerde görü-

lür. 

Türkiye’de Çalışan Nüfusun Sektörel Dağılışı 

Hizmet %51 

Sanayi %27,9 

Tarım %21,1 

Ekonomik Faaliyet Kolları 

Birincil Ekonomik 
Faaliyetler 

TARIM (Hayvancılık, ormancılık, 
balıkçılık, Madencilik vb.) 

İkincil Ekonomik 
Faaliyetler 

SANAYİ 

Üçüncül Ekonomik 
Faaliyetler 

HİZMET (Sigortacılık, bankacılık, 
eğitim, ulaşım, turizm, güvenlik 
vb.) 

Dördüncül Ekonomik 
Faaliyetler 

Donanım- yazılım hizmetleri, 
Grafik- tasarım hizmetleri, Onli-
ne (çevrim içi) hizmetler, Ağ 
işletmenliği, Reklam yayıncılığı, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

Beşincil Ekonomik 
Faaliyetler 

Kamu ve özel sektör yöneticiliği, 
İcra kurulu başkanlığı (CEO) 

Göçler, Nedenleri ve Sonuçları 
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manya ve Fransa’dır. 

DOĞAL AFETLERİN NEDEN OLDUĞU GÖÇ-

LER: 

Deprem, sel, volkanik püskürme, çölleşme ve 

kuraklık gibi doğal afetlerden dolayı yapılan 

göçlerdir. Kırgızistan’da 1994 yılındaki toprak 

kayması, 1999 yılında Marmara Depremi 

göçlere neden olmuştur. Bazı çevre sorunları 

da göçlere neden olur. Örneğin, Orta Asya’da 

Aral gölünün küçülmesi göçe neden olmuştur. 

İŞCİ GÖÇLERİ: 

Ekonomik nedenlerle yapılan göçlerdir. II. 

Dünya savaşından sonra Türkiye’den Federal 

Almanya’ya göç olmuştur. Kuzey Afrika’da bu-

lunan Cezayir, Fas ve Tunus gibi eski sömürge 

ülkeleri de başta Fransa olmak üzere diğer Av-

rupa ülkelerine göç vermişlerdir. Türkiye’den 

Avrupa ülkelerine 1958 – 1961 yılları ara-

sında yaşanan ilk işçi göçlerinin nedenleri hızlı 

nüfus artışı, istihdam sorunları, kırsal alanlar-

da gelirin düşük olmasıdır. 

Göçlerin Doğal Nedenleri 

→ Doğal Afetler (Erozyon, Sel, Deprem, 

Kuraklık, Volkanik Püskürmeler, Heyelan, 

Yangınlar vb..) 

Göçlerin Siyasi Nedenleri 

→ Savaş 

→ Siyasi Baskılar 

→ Etnik Baskılar 

→ Dini Baskılar 

→ Terör 

→ Nüfus Mübadeleleri 

→ Sınır değişiklikleri 

Göçlerin Sosyal Nedenleri 

→ Eğitim 

→ Sağlık 

→ Kültürel imkanların çeşitliliği 

→ Sağlık hizmetlerinin yetersizliği 

→ Dini Sebepler 

Göçlerin Ekonomik Nedenleri 

→ İş imkanları 

→ Doğal kaynakların varlığı 

→ Geçim sıkıntısı 

→ Gelir dengesizliği 

→ Tarımda makineleşme 

→ Toprakların miras yoluyla bölünmesi 

→ Yaşam standartlarını yükseltme arzusu 

→ Daha iyi eğitim alma isteği 

→ Kültürel, sosyal ve sağlık imkanlarından 

daha fazla yararlanma istediği 

→ Kariyer ve daha iyi koşullarda iş imkânı 

isteği 

→ Kişisel özgürlüklerini ve inanç özgürlükle-

rini daha iyi yaşama isteği 

Göçlerin Nedenleri 

Göçlerde Çekici Faktörler 
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→ Aile, akraba, arkadaş ve aynı kültürdeki 

insanlarla birlikte olma isteği 

→ Nüfus artış hızının yüksek olması 

→ Savaş ve doğal afetler 

→ Sosyal ve kültürel hizmetlerin yetersiz 

olması 

→ Temel ihtiyaçların karşılanmasındaki 

zorluklar 

→ İşsizlik  

→ Dini, siyasi ve etnik baskılar 

→ Güvenlik ihtiyacı 

→ Kamulaştırma faaliyetleri 

1. İÇ GÖÇLER: Ülke sınırları içerisinde yapılan 

göçlerdir. Toplam nüfusu ve nüfus artış hızını 

etkilemezler. 

2. DIŞ GÖÇLER: Ülke sınırları dışına yapılır. 

Nüfus artış hızı ve nüfus sayısı üzerinde etkili-

dirler. 

→ Göç alan yerlerde iş imkanı artar, iş çe-

şitliliği artar. 

→ Kent nüfusu artar. 

→ Nüfus dağılışında dengesizlik olur. 

→ Kentlerde gecekondulaşma artar. 

→ Alt yapı ve üst yapı hizmetleri aksar. 

→ Eğitim ve Sağlık hizmetleri aksar. 

→ Ormanlık alanlar tahrip edilir. 

→ Çevresel sorunlar ortaya çıkar. 

→ Sanayi tesisleri kent merkezleri içinde 

kalır. Kentlerde kültürel çeşitlilik artar. 

→ Kurumuş akarsu yatakları gibi yerleşmeye 

uygun olmayan alanlar yerleşme haline 

getirilip sel ve su taşkınlarının can ve mal 

kayıplarının artmasına neden olur. 

→ Kırsaldaki iş imkanlarının geliştirilmesi  

→ Tarımda sulama olanaklarının artırılması 

→ Besi ve ahır hayvancılığının kırsalda yay-

gınlaştırılması 

→ Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerine dayalı 

sanayi kollarının geliştirilmesi. 

→ Eğitim, sağlık ve sosyal imkanların kırsal-

da artırılması. 

1. DÜZGÜN ÜÇGEN ŞEKLİNDEKİ PİRAMİTLER 

Göçlerde İtici Faktörler 

Göç Türleri 

Göçlerin Sonuçları 

Göçü Önlemenin Yolları 

NÜFUS PİRAMİTLERİ 
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→ Taban geniştir 

bu yüzden do-

ğum oranı, fazla 

nüfus artış hızı 

yüksektir. 

→ Tavan dardır bu 

yüzden ölüm oranı fazla, yaşlı nüfus az-

dır 

→ Doğum oranı yüksek ölüm oranı yüksek 

olduğu için az gelişmiş ülkelerde görülür. 

→ Gana, Hindistan, Pakistan, Mısır, Afga-

nistan, Nijerya, Kenya’nın piramitleri bu 

 şekildedir.  

 

2. KENARLARI İÇE ÇÖKÜK ÜÇGEN  ŞEKLİN-

DEKİ PİRAMİTLER 

→ Doğum oranı yine yüksek fakat ölüm 

oranı ile 0-4 yaş arsındaki bebek ölüm 

oranları  azalmıştır. 

→ Gelişmekte olan 

ülkelerin grafikleri 

bu şekildedir.  

→ Meksika, Peru, Ko-

lombiya gibi ülkele-

rin piramitleri bu 

şekildedir. 

 

3. ARI KOVANI ŞEKLİNDEKİ PİRAMİTLER 

→ Arıkovanı piramitlerde doğum oranı az 

olduğu için taban dar olur. 

→ Ölüm oranı az olduğu için yaşlı nüfus 

oranı fazla ve piramidin tavan kısmı ge-

niş olur. 

→ Gelişmiş ülkelerin nüfus piramitidir.  

→ İngiltere, İsveç, İsviçre ve Danimarka gibi 

gelişmiş ülkelerin nüfus piramitleri bu 

şekildedir. 

 

4. ÇAN ŞEKLİNDEKİ PİRAMİTLER 

→ Çan şeklindeki 

piramitlere 

sahip ülkeler 

uzun yıllar bo-

yunca düşük 

doğum ve ölüm 

oranına sahip 

iken son dönemlerde doğum oranının 

yükselmesi yüzünden taban genişlemiş ve 

arı kovanı şekline sahip iken çan şeklini 

almıştır. 

→ Kanada ve Amerika gibi ülkelerin nüfus 

piramitleri bu şekildedir. 

→ Doğum oranı artan Gelişmiş ülkelerin nü-

fus piramididir.  

5. ASİMETRİK ŞEKİLLİ PİRAMİTLER 
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→ Asimetrik piramitlerin en belirgin özelliği 

doğum oranının son yıllarda belirgin bir 

şekilde azalmasıdır. 

→ Piramidin tabanı bu yüzden çok dardır. 

→ Bu ülkelerde ortalama yaşam süresi 

uzun, yaşlı nüfus fazla ama nüfusun bü-

yük bir kısmını orta yaş grubu oluşturur. 

→ Çin asimetrik piramide sahip bir ülkedir.  

BÖLGE NEDİR: Doğal ve beşerî özellikler bakı-

mından ortak özelliklere sahip alanlara bölge 

ismi verilir. Bölgeleri doğal özelliklerine ve be-

şerî özelliklerine göre sınıflandırabiliriz. 

1. DOĞAL ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGE 

YERŞEKİLLERİNE GÖRE BÖLGELER 

Dağlık bölgeler: Himalayalar, Doğu Anadolu 

Düz Bölgeler: Kuzey Afrika, Arap yarıma-

dası, Kuzey Batı Avrupa 

İKLİMİNE GÖRE BÖLGELER 

→ Ilıman Okyanusal iklim bölgesi 

→ Ekvatoral iklim bölgesi 

→ Akdeniz iklim bölgesi 

→ Tundra İklim Bölgesi 

→ Muson İklim bölgesi 

BİTKİ ÖRTÜSÜNE GÖRE BÖLGELER 

→ Maki bölgesi 

→ Savan bölgesi 

→ Orman Bölgesi 

→ Tundra Bölgesi 

2. BEŞERİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGE 

NÜFUS ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖL.  

→ Seyrek nüfuslu bölgeler: Kuzey Afrika 

→ Sık Nüfuslu Bölgeler: Kuzey Batı Avrupa 

SİYASİ VE ASKERİ BÖLGELER 

→ Avrupa Birliği 

→ NATO 

İDARİ BÖLGELER 

→ Moskova, New York 

TARIM BÖLGELERİ 

→ Hindistan, Bangladeş, Çukurova 

SANAYİ BÖLGELERİ 

→ Batı Avrupa, Japonya, Doğu Amerika 

Bölge sınırları çizilirken o bölgenin doğal ya da 

beşerî işlevsel özellikleri göz önünde bulunduru-

lur. Örneğin nüfus verileri kullanılarak sık ya 

da seyrek nüfuslu bölgeler oluşturulabileceği 

gibi, Sanayi tesislerinin fazla olmasına bağlı 

olarak sanayi bölgeleri oluşturulur. Eldeki veri-

lere göre bölgeler belirlenir. 

Doğal bölge sınırları çok uzun süreçte değişiklik 

gösterirken beşerî bölge sınırları daha kısa sü-

rede değişiklik gösterebilmektedir. 

Örneğin yüzey şekilleri bakımından dağlık böl-

ge olarak kabul edilen bir yer ancak çok uzun 

ORTAK PAYDA BÖLGE 

Bölge Sınırları Nasıl Oluşturulur 

Bölge Sınırları Değişir mi ? 
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süre boyunca aşınmaya maruz kalırsa düz-

lük bir bölge haline gelebilir. 

Ekonomik özelliklerine göre oluşturulan böl-

geler ise zamanla değişebilir. Tarım bölgeleri 

zamanla sanayi ya da turizm bölgeleri hali-

ne gelebilir. 

Siyasi bölgelerin sınırları ise çok kolay deği-

şiklik gösterebilir. Örneğin Avrupa birliği 

bölgesi yeni üye ülkelerin katılmasıyla geniş-

lerken, bazı üye ülkelerin Avrupa Birliğin-

den ayrılması ile bir anda değişiklik göste-

rebilir. 

Bazı durumlarda işlevini yitiren bölgeler ye-

rini yeni bölgelere bırakır. Örneğin; Ankara 

çevresinde geniş yer kaplayan meşe orman-

ları zamanla tahrip edilmiş ve bu ormanlık 

bölge bozkır bölgesine dönüşmüştür. 

Beşerî bölge sınırları kesin hatlarla ayrılır-

ken, Doğal bölge sınırları kesin hatlarla ay-

rılmamaktadır. 

Örneğin Türkiye’nin güneyinden görülen 

Akdeniz iklim bölgesinden güney doğuya 

ilerledikçe bir anda karasal iklime geçmez 

önce Antep yöresinde hem karasal hem de 

Akdeniz iklimi özellikleri yaşayan her iki ik-

liminde görüldüğü bir geçiş alanı oluşur 

sonra Dicle bölümünde karasal iklime geçilir. 

→ MÖ. 6000 -> Sümerlerin yazıyı bulması 

→ MS. 105 -> Çinlilerin Kâğıdı bulması 

→ 1473 -> Matbaanın icat edilmesi 

→ 1837 -> İlk fotoğraf makinesinin yapıl-

ması 

→ 1844 -> İlk telgraf hattının kurulması 

→ 1861 -> Telefonun icat edilmesi 

→ 1877 -> Ses kayıt makinesinin icat edil-

mesi 

→ 1913 -> Faks makinesinin geliştirilmesi 

→ 1925 -> Radyo istasyonlarının kurulması 

→ 1926 -> İlk televizyonun üretilmesi 

→ 1962 -> Uydu aracılığı ile okyanus ötesi 

yayın yapıldı 

→ 1969 -> İlk internet bağlantısı yapıldı 

→ 1973 -> İlk cep telefonu geliştirildi. 

ULAŞIM: Mal veya hizmetlerin çeşitli ulaşım 

araçları ile ülke içinde, ülkeler arsında veya 

kıtlara arasında taşınmasıdır. 

→ İlk çağlarda ulaşım karayolunda ticaret 

kervanları ile yapılıyordu. 

→ Sonrasında denizciliğin ilerlemesi ile ka-

rayolu taşımacılığına denizcilik taşımacı-

lığı eklenmiştir. 

→ 1800 ‘lü yılların sonunda ise buhar gü-

Bölge Sınırları Kesin Hatlarla Ayrılır mı ? 

İLETİŞİM TARİHİ 

ULAŞIM TÜRLERİ 
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cünün tren ve gemilerde kullanılmaya 

başlanması ile ulaşımda büyük bir gelişme 

sağlandı. 

→ 20. Yüzyılın başlarında başlayan hava 

yolu ulaşımı hızla gelişmiş, ikinci dünya 

savaşından sonra ise 1000 km/sa hıza 

ulaşan uçakların geliştirilmesi ile kıtalar 

arasında 3-4 saatte ulaşım mümkün ol-

du. Böylece bilim, sanat, kültür alandaki 

gelişmelerin yayılmasında büyük yol kat 

edildi. 

ULAŞIM MALİYETLERİNE GÖRE SIRASIYLA 

(UCUZDAN PAHALIYA DOĞRU); 

1-DENİZ YOLU 

2-DEMİR YOLU 

3-KARA YOLU 

4-HAVA YOLU 

→ Ulaşım sistemleri içerisinde yük ve yolcu 

taşımacılığında en ekonomik olanıdır. 

Ekonomik olmasının nedeni tek seferde 

taşıyabildiği yük ve yolcu kapasitesinin 

fazla olmasıdır. Ayrıca yol bakım ve ya-

pım maliyeti yoktur. 

→ Denize kıyısı olan ülkeler uluslararası ti-

caretlerini büyük oranda deniz yolu ile 

gerçekleştirirler. 

→ Dünya’daki en aktif deniz yolu trafiği 

Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey Batı 

Avrupa arasında bulunan “KUZEY AT-

LANTİK YOLU” dur. Dünyada deniz yo-

luyla taşınan malların yarısı bu güzergâh 

üzerinden gerçekleştirilir.  

→ Avrupa limanları ile Güneydoğu Asya 

(Hindistan, Çin, Güney Kore ve Japonya) 

→ Limanları arasındaki deniz yolu sık kulla-

nılan önemli rotalardandır. 

→ Diğer önemli deniz yolu trafiği ise Ja-

ponya ve Güney Doğu Asya Limanları ile 

Kuzey Amerika Limanları arasındadır. 

→ Ulaşım sistemleri içerisinde en pahalı 

olandır. 

→ Diğer ulaşım sistemlerine göre en geç 

başlamasına rağmen gelişen teknoloji ile 

hızla yayılmıştır. 

→ Pahalı olmasının yanı sıra zamandan ta-

sarruf etmesi yönü ile giderek daha fazla 

tercih edilen bir ulaşım sistemidir. 

→ ABD, dünyadaki havayolu taşımacılığının 

en yaygın ve gelişmiş olduğu ülkedir. 

→ Sadece Kuzey Amerika’da 11 binden 

fazla hava alanı vardır. 

→ Dünya hava trafiğinin üçte biri ABD sı-

Deniz Yolu 

Önemli Deniz Ticaret Yolları 

Hava Yolu 
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nırları içerisinde yapılmaktadır. 

→ Gelir düzeyinin yüksek olduğu yerlerde 

hava yolu taşımacılığı paralellik gösterir. 

→ Dünya’da havayolu taşımacılığının yoğun 

olduğu diğer yerler; Batı Avrupa, Kuzey 

Amerika ve Güneydoğu Asya kıyılarıdır. 

DÜNYA’DAKİ ÖNEMLİ BOĞAZLAR ve KANALLAR 
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→ Sina Yarımadası’nın batısında yer alan 

kanal, Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlamakta-

dır. 

→ Uzunluğu 163 km olan kanalın en dar 

yerindeki genişliği 300 metredir. 

→ 17 Kasım 1869’da İngiltere tarafından 

açılan bu su yolu, Avrupa ile Güneydoğu 

Asya arasındaki ulaşımı kısaltmıştır. 

→ Bu kanaldan önce Avrupa’dan Güneydo-

ğu Asya’ya giden gemiler, Afrika Kıta-

sı'nın batısını boydan boya dolaşarak 

Ümit Burnu’ndan Hint Okyanusu’na geç-

mekteydiler. 

→ Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Batı Avru-

pa ülkeleri Cebelitarık Boğazı’nı geçerek: 

Güney Avrupa ülkeleri ise doğrudan Ak-

deniz üzerinden kanalı kullanarak Kızıl-

deniz’e ve Hint Okyanusuna ulaşmakta-

dırlar. 

→ Bu kanal Batı Avrupa ile Hint Okyanusu 

arasındaki yolu binlerce kilometre kısalt-

mıştır. 

→ Orta Amerika’da 1915 yılında işletmeye 

açılan kanal, Atlas Okyanusu’nu Büyük 

Okyanus’a bağlamaktadır. 

→ Mühendislik harikası olarak tanımlanan 

kanal, birbirine bağlı havuz sistemlerin-

den oluşmaktadır. 

→ Atlas Okyanusu’ndan Büyük Okyanus’a 

geçecek olan gemiler, seviyesi yükselebilen 

havuzları kullanarak Gotın Gölü’ne ulaş-

maktadır. 

→ Deniz seviyesine göre 28 metre yüksek-

likte bulunan bu gölü geçtikten sonra, 

yine aynı sistemle çalışan havuzlarda de-

niz seviyesine inilmekte ve Büyük Okya-

nus’a ulaşılmaktadır. 

→ Panama Kanalı sayesinde Amerika’nın 

doğusu ile batısı arasındaki ulaşım çok 

kısalmıştır. 

→ Örneğin, New Yorktan San Francisco’ya 

giden bir gemi, bu kanal açılmadan önce 

22.500 km yol almak zorunda iken ka-

nal sayesinde 9500 km yol gitmektedir. 

→ Bu kanal aynı zamanda Avrupa ve Afrika 

kıtaları ile Batı Amerika arasındaki ulaşı-

mı da kısaltmıştır. 

→ Ege Denizi’ni Adriyatik Denizi’ne bağla-

yan bu kanal 1893’te tamamlanmıştır. 

→ Uzunluğu 6,3 km olan kanal, orta boy ve 

küçük gemilerin geçmesine elverişlidir. 

→ Bu kanal sayesinde gemiler, 900 km’lik 

Mora Yarımadası’nın çevresini dolaşmak 

zorunda  değildir. 

Boğazlar doğal sistemlerin bir 

ürünü, Kanallar ise beşerî sistem-

lerin bir ürünüdür 

Süveyş Kanalı 

Panama Kanalı 

Korint Kanalı 
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→ Manş Denizi’nin en dar yerini oluşturan 

bu boğaz 32 km genişliğindedir. 

→ İngiltere’nin Dover şehri ile Fransa’nın 

Calais şehri arasında yer alan Dover Bo-

ğazı, Batı Avrupa açısından önemli bir 

boğazdır. 

→ Kuzey Denizi ile Manş Denizi’ni birbirine 

bağlayan Dover Boğazı, çok işlek olan de-

niz yollarındandır. 

→ Malezya ve Endonezya (Endonezya) ara-

sında yer alır. 

→ Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu ara-

sındaki en işle boğazdır. 

→ Dünyada meşhur Somalili korsanların 

silahlı soygun ve gemi baskını yaptığı 

noktalardan birisidir. 

→ Almanya’da bulunan Kiel kanalı Baltık 

denizini Kuzey Denizine bağlar 

→ 1488 yılında Kral II. Jo-

ao tarafından görevlen-

dirilen Portekizli kâşif 

Bartolomeu Dias tara-

fından bulunmuştur. 

→ Kral tarafından görevlendirilme sebebi 

ipek ve baharat yolunun yerine geçebile-

cek doğuya ve oradaki baharatlara ulaşı-

labilecek bir deniz yolu bulabilmekti. 

→ Güney Amerika’nın güney kıyısında bulu-

nur. 

→ Panama kanalı açılmadan çok önemli 

olan bu boğaz, Panama kanalının açıl-

ması ile önemini yitirmiştir. 

 

→ İspanya ile Fas arasında bulunan Cebeli 

Tarık boğazı, Güney Afrika’daki Ümit 

Burnunun keşfedilmesi ile önemini kay-

betmişti fakat Süveyş Kanalının açılması 

ile önemini tekrar kazanmıştır. 

→ Afrika ile Avrupa’yı birbirinden ayırır. 

→ Atlas Okyanusunu Akdeniz’e bağlar. 

→ Süveyş kanalının açılması ile önemi art-

mıştır. 

→ Kızıl denizi Hint Okyanusu’na bağlar 

→ Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikle-

ri, Katar, Sudan, Yemen , İran gibi pet-

rol zengini ülkelerin petrol ihracatı için 

kullandıkları boğazıdır. 

Dover Boğazı 

Malaka Boğazı 

Kiel Kanalı 

Ümit Burnu 

Bartolomeu Dias  

Macellan Boğazı 

Cebeli Tarık Boğazı 

Badül Mendeb Boğazı 

Hürmüz Boğazı 
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→ Basra körfezini Hint Okyanusuna bağlar. 

→ Bu boğaz tek yönlüdür ve alternatifi ol-

mayan bir boğazdır. 

→ İstanbul ve Çanakkale boğazları dünya-

daki en işlek boğazlardan dır. 

→ İstanbul boğazı Panama kanalının 4 katı, 

Süveyş kanalının ise 3 katından daha 

fazla trafiğe sahiptir. 

→ Nükleer atık taşıyan gemiler ve petrol 

tankerleri boğazdan geçerken güvenliği 

tehlikeye sokmaktadır. 

→ Karadeniz’in tek çıkış noktasıdır. Bu yüz-

den Karadeniz’e kıyısı olan Gürcistan, 

Rusya, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan 

sıklıkla bu boğazları kullanmak zorunda-

dır. 

 

İstanbul ve Çanakkale Boğazları 
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