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Doğa ve İnsan

www.cografyaninkodlari.com

Coğrafya: Doğa (Fiziki) ve İnsan (Beşerî) arasındaki etkileşimi
inceleyen bilim dalıdır.

Doğal Ortamlar
‘’Coğrafya’’ Kavramını ilk kez
Eratosthenes kullanmıştır.

Atmosfer (Hava küre)
Hidrosfer (Su küre)
Litosfer (Taş küre)
Biyosfer (Canlı küre)

Doğa

İnsan Etkileşimi

İnsanın
Doğaya etkisi
- Süveyş kanalının yapılması.

Doğanın
İnsana etkisi
- Tarlaların nadasa bırakılması.

- Rüzgâr santrallerinin kurulması - Karadeniz’de evlerin Ahşaptan yapılması.
- Bataklıkların kurutularak tarım - Erzurum-Kars çevresinde büyükbaş
arazisine dönüştürülmesi.

hayvancılığın yapılması.

Coğrafyanın Bölümleri
Fiziki Coğrafya
Jeomorfoloji
Jeoloji (Yer bilimi)
Jeofizik (Yer fiziği)
Petrografi (Taş b.)
Pedoloji (Toprak b.)

Nüfus Coğrafyası

Hidrografya

(Yer Şekilleri Bilimi)

➢
➢
➢
➢

Beşerî Coğrafya

(Sular Coğrafyası)

➢
➢
➢
➢
➢

Yerleşme Coğrafyası

Hidroloji (Su bilimi)
Limnoloji (Göl bilimi)
Oseonografya(Okyanus b.)
Potamoloji (Akarsu b.)
Hidrojeoloji(Yer altı suları)

Tarım Coğrafyası
Sanayi Coğrafyası
Ulaşım Coğrafyası

Kartoğrafya

Biyocoğrafya

(Harita Bilimi)

(Canlılar Coğrafyası)

➢
➢
➢
➢

Biyoloji (Canlılar b.)
Botanik (Bitki b.)
Zooloji (Hayvan b.)
Tıp

Turizm Coğrafyası

➢ Matematik
➢ Geometri
➢ Astronomi

Klimatoloji
(İklim Bilimi)

➢ Meteoroloji (Hava olayları)
➢ Fizik

Siyasi Coğrafya
Enerji Coğrafyası

Coğrafyanın ilkeleri
➢ Dağılış ilkesi
➢ Nedensellik ilkesi
➢ Bağlantı ilkesi
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‘’Titre ve kendine gel ‘’

Coğrafya Biliminin Tarihi Gelişimi

www.cografyaninkodlari.com

İlk Çağ’da Coğrafya
✓ İlk coğrafi düşünürler Mezopotamya, Mısır
➢ Coğrafyanın isim babasıdır.

ve Doğu Akdeniz Havzası’nda yaşamıştır.

✓ İlk Çağ’da coğrafya basit gözlemler ve

Eratosthenes

tasvirler çevresinde şekillenmiştir.

Strabon
Anaximander

➢ Amasyalı Strabon
➢ 17 Ciltlik ‘’ Geographika ‘’

Batlamyus
Aristoteles
Heredot

Strabon

➢ Eseri: ‘‘Coğrafya Klavuzu’’
➢ Ptoleme olarak bilinir.

Tales
Eratosthenes
Platon

Batlamyus

Orta Çağ’da Coğrafya
✓ Avrupa’da kilisenin baskıyla bilim gerileme
Dönemine girmiştir. Bu dönemde bilim adına
çalışmalara İslam Dünyası öncülük etmiştir.

➢ Eseri: Kanun el Maksudi
El-Biruni

➢ Eseri: Kitap-ür Rüşandi

➢ Eseri: Kitap Suret el Arz
El-Harezmi

İdirisi

➢ Eseri: Seyahatname

➢ Eseri: Mukaddime
İbn Haldun

İbn Batuta

➢ Eseri: Divan-ü Lügat-it Türk
➢ Bu eserde Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinden bahsedilmekte.
➢ Eserde Türklerin bulunduğu bölgeleri gösteren bir harita vardır.
Kaşgarlı Mahmut

Yeni Çağ’da Coğrafya
✓ Yeni Çağ’da Rönesans ile birlikte Avrupa’da bilim tekrar önem kazanmıştır.
✓ Hindistan ve Çin ticaret yollarının Türklerin elinde olması Avrupalıları
➢ Yeni ticaret yolları arayışına ve
➢ Keşfedilmemiş bölgelerdeki zengin kaynakları bulmaya itti.
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➢ Ümit Burnu keşfi.

✓ Dünyanın etrafının dolaşılmasını:
Macellan başlatmış
Sebastian Del Cano tamamlamıştır

Bartelmi Diyaz

➢ Amerika’nın keşfi.

➢ Hindistan’a denizden ulaştı.
Vasko Dö Gama

Kristof Kolomb

➢ Eseri: Cihannüma

➢ Eseri: Seyahatname

Kâtip Çelebi

Evliya Çelebi

➢ Kitabı-ı Bahriye :Akdeniz kıyılarını gösteren denizcilik kılavuzu.
✓ Piri Reis’in Ceylan derisi üzerine çizilmiş haritası.
Piri Reis

Yakın Çağ’da Coğrafya
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Modern coğrafyanın temelleri bu dönemde atılmıştır.
Alman coğrafyacılar döneme öncülük etmiştir.
Coğrafyanın metodolojisi bu dönemde oluşmuştur.
Coğrafyanın konuları ve bölümleri şimdiki şeklini almıştır.
Seyahatler bilimsel amaçlı yapılmaya başlanmıştır.

➢ Fiziki coğrafyanın

➢ Beşerî coğrafyanın

Kurucusudur.

Kurucusudur.

Eseri: COSMOS

A. Von Humboldt

Carl Ritter

‘’Tırmanmayı göze alanlar zirvenin hazzını yaşar’’

Aşağı

1. Divan-ü Lügat-it Türk’ün yazarı.
3. Cihannüma eserinin yazarı.
6. A.Von Humboldt’un eserinin ismi.
8. Amasya’da heykeli olan coğrafyacı.

Yana

2. İbn Haldun’un eseri
4. Piri Reis hangi çağ coğrafyacılarındandır.
5. Bartelmi Diaz’ın keşfettiği yer neresi.
7. Carl Ritter Coğrafyada hangi bölümün kurucusu.
9. Coğrafyanın isim babası kimdir.
10.Evliya Çelebinin eserinin ismi nedir.
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Dünya’nın Şekli ve Sonuçları
www.cografyaninkodlari.com

Geoid: Dünya’nın kutuplardan basık ekvatordan şişkin şekline verilen isimdir.

Dünya’nın Geoid Şeklinin Sonuçları

Basık
Şişkin

✓ Ekvator çevresinin uzunluğu (40.076 km) meridyen
çevresinin (40.009 km) uzunluğundan fazladır.

✓ Ekvatorun yarıçapı kutupların yarıçapından fazladır.
✓ Yer çekimi Ekvator’da daha azken kutuplarda daha
fazladır.

Aydınlık

Karanlık

Dünya’nın Küresel Şeklinin Sonuçları
✓ Gece ve Gündüz oluşur. Dünya’nın bir tarafı aydınlıkken
Diğer tarafı karanlık olur. (Şekil 1)

✓ Paralel boylarının uzunluğu Ekvator’dan kutuplara
gidildikçe kısalır.
Şekil 1
0 km/h
800 km/h

✓ Meridyenler arasındaki mesafe Ekvator’dan kutuplara
gidildikçe daralır.

✓ Çizgisel hız Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır ve

1400 km/h

kutup noktasında 0 km/h düşer. (Şekil 2)

1600 km/h

✓ Tan ve grup süresi kutuplara gidildikçe uzar.
✓ Ekvator’dan kutuplara gidildikçe güneş ışınlarının geliş
açısı küçülür. (Şekil 3)
Şekil 2

✓ Ekvator’dan kutuplara gidildikçe buharlaşma azaldığı için
denizlerin tuzluluk oranı düşer.

10°

✓ Ekvator’dan kutuplara gidildikçe tarım ürünlerinin

90°

olgunlaşma süresi uzar.

✓ Gölge boyu Ekvator’dan kutuplara gidildikçe uzar.
✓ Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol Ekvator’dan
Şekil 3

kutuplara gidildikçe uzar.

✓ Termik basınç kuşaklarının oluşur.
✓ Kalıcı kar sınırı Ekvator’da yüksektir (yüksektedir)
Kutuplara gidildikçe azalır (alçalır, alçaktır, alçaktadır)

✓ Harita çizimlerinde bozulmalar olur.
‘’ En büyük başarı hiçbir zaman düşmemek değil
her düştüğünüzde tekrar ayağa kalkmaktır.

PDF in kodlamalı ve animasyonlu ücretsiz konu anlatım videosu Youtube ‘’Coğrafyanın Kodları’’ kanalında.

Videoda söylediğim çizimleri burada
Dünya üzerine çizerek pekiştir.

Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları
Dünya’nın kutup noktalarından geçtiği varsayılan

Dönüş
Yönü

eksen çevresinde batıdan doğuya doğru dönerek 24
saat içinde tamamladığı harekete günlük hareket
(eksen hareketi) denir.

Dünya’nın Günlük Hareketinin Sonuçları
✓ Çizgisel hız ve açısal hız oluşur.
➢ Çizgisel hızın oluşmasının nedeni Dünya’nın Günlük
90°

30°

➢

30°

hareketidir ama Ekvator’dan kutuplara gidildikçe
azalmasının nedeni Dünya’nın küresel şeklidir.
Açısal hız Dünya’nın her yerinde aynıdır.

Şekil 1

✓ Gece ve gündüz birbirini takip eder.
✓ Gün içinde Güneş ışınlarının geliş açısı değişir. (Şekil 1)
✓ Gün içinde sıcaklık değişir.

✓ Gün içinde gölge boyu ve yönü değişir. (şekil 2)

Şekil 2

✓ Güneş’in tutulma oranı gün içinde değişir.
Alçak Basınç

Yüksek Basınç

✓ Günlük sıcaklık farkları oluşur.

✓ Fiziksel parçalanma oluşur.
Şekil 3

✓ Gün içinde basınç farkları oluşur. (şekil 3)
✓ Dinamik basınç kuşaklarının oluşur. (şekil 4)

Termik

➢ Termik basınç kuşakları Dünya’nın Küresel

Dinamik

şekli sonucunda oluşurken Dinamik basınç
kuşakları Günlük hareket sonucunda oluşur.

Dinamik
Termik

Dinamik

✓ Yerel saat farkları oluşur.

Dinamik
Termik
Şekil 4

✓ Yön kavramı oluşur.

✓ Okyanus akıntıları ve
Rüzgarların yönlerinde
Sapmalar meydana gelir

Okyanus akıntıları genel dolaşım sistemi
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Dünya’nın Elips Yörüngesi ve Sonuçları

www.cografyaninkodlari.com

Dünya’nın güneş etrafında dönerken izlediği elips şeklindeki yola yörünge denir.
Yörüngenin oluşturduğu düzleme ise yörünge düzlemi (ekliptik) denir.

3 Ocak
Günberi

Günöte
4 Temmuz

Günöte (4 Temmuz)

Günberi (3 Ocak)

✓ Dünya’nın güneşe uzaklaştığı tarih

✓ Dünya’nın güneşe yaklaştığı tarih

✓ Uzaklaşınca çekim etkisi azalır ve

✓ Yakınlaşınca çekim etkisi artar ve

hızı da yavaşlar.

✓ Bu 4 Temmuz tarihinde gerçekleşir
Günöte (Afel) olarak adlandırılır.

✓ 23 Eylül ekinoksunun 2 gün
gecikmesine neden olur.

Aşağıda verilen olguların hangisinin sonucunda
oluştuğunu karşısına işaretleyiniz.

hızı da artar.

✓ Bu 3 Ocak tarihinde gerçekleşir ve
Günberi (perihel) olarak adlandırılır.

✓ Şubat ayının 28 gün sürmesine
neden olur.

Geoid

Küresel

Günlük
Hareket

Elips
Yörünge

Fiziksel parçalanmanın oluşumu
23 Eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesi
Termik basınç kuşaklarının oluşumu

Yer çekiminin kutuplarda fazla olması

Rüzgarların yönlerindeki sapmalar

Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi

Haritalarda bozulmalar meydana gelmesi

Dünya’nın güneşe yaklaşması, uzaklaşması
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Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareketin Sonuçları
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Dünya’nın Eksen Eğikliği
Ekvator düzlemi: Ekvator çizgisinin geçtiği düzlem.

Yörünge düzlemi

Yörünge düzlemi: Dünya’nın güneşin çevresinde
dönerken izlediği elips yörüngenin düzlemidir.

66°33’

(Ekliptik düzlem)

Yer ekseni: Bir kutup noktasından diğer kutup
noktasına uzanan Dünya’nın merkezinden geçtiği
varsayılan hayali çizgidir.
Eksen eğikliği: Ekvator düzlemi ile Yörünge
düzlemi arasındaki 23°27’lik açı farkıdır.
K.K. Dairesi

Yengeç dönencesi: KYK’da Ekvator'un 23° 27'
kuzeyinden geçtiği varsayılan enlemdir.

66°33’

Yengeç D.

23°27’

Oğlak dönencesi: GYK’da Ekvator’un 23° 27'
güneyinden geçtiği varsayılan enlemdir.
23°27’

Oğlak D.
G.K. Dairesi

66°33’

Kutup daireleri: Kuzey ve Güney Yarım Küre’de
66°33’ enlemlerinden geçen hayali çizgilerdir.

Eksen eğikliği ve yıllık hareketin sonuçları

✓ Mevsimler oluşur.
✓ Matematiksel iklim kuşakları oluşur.
✓ Aydınlanma çemberi yıl içinde yer değiştirir.
✓ Güneş ışınlarının geliş açısı yıl içinde değişir.
✓ Yıllık sıcaklık farkları oluşur.
✓ Mevsimler arasında basınç farkları oluşur.
✓ Yıl içinde gece ve gündüz süresi değişir.
✓ Güneşin ufuk düzlemindeki konumu değişir.
✓ Gölge boyu yıl içinde değişir.

‘’Başarı sadece bir adım uzaklıktadır.
Adımın büyüklüğünü sen belirlersin ‘’
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Mevsimler ve Özellikleri
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21 Mart

21 Haziran

21 Aralık

23 Eylül

21 Aralık
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

21 Aralık
(Solstis)

Kuzey Yarım Kürede Kış mevsiminin başlangıcıdır.
Güney Yarım Kürede Yaz mevsiminin başlangıcıdır.
Güneş öğle vakti oğlak dönencesine dik açılarla düşer.
Oğlak dönencesinde öğle vakti gölge oluşmaz.

Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer.
GYK’da gündüzler uzun geceler kısadır.
KYK’da gündüzler kısa geceler uzundur.
Bu tarihte GYK’da en uzun gündüz yaşanır.
21 Haziran

21 Haziran
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

23 Eylül
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

(Solstis)

Kuzey Yarım Kürede Yaz mevsiminin başlangıcıdır.
Güney Yarım Kürede Kış mevsiminin başlangıcıdır.
Güneş öğle vakti Yengeç dönencesine dik açılarla düşer.
Yengeç dönencesinde öğle vakti gölge oluşmaz.
Aydınlanma çemberi dairelerinden geçer.
KYK’da gündüzler uzun geceler kısadır.
GYK’da gündüzler kısa geceler uzundur.
Bu tarihte KYK’da en uzun gündüz yaşanır.

23 Eylül

(Ekinoks)

Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer
Ekvatorda öğle vakti gölge oluşmaz.
Aydınlanma çizgisi kutup noktalarından teğet geçer.
Dünya’nın her yerinde gece-gündüz süresi eşittir.
KYK için Sonbahar mevsiminin başlangıcıdır.
GYK için İlkbahar mevsiminin başlangıcıdır.
Aynı meridyen üzerinde güneş aynı anda doğar ve batar.

21 Mart

21 Mart
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

(Ekinoks)

Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer
Ekvatorda öğle vakti gölge oluşmaz.

Aydınlanma çizgisi kutup noktalarından teğet geçer.
Dünya’nın her yerinde gece-gündüz süresi eşittir.
KYK için İlkbahar mevsiminin başlangıcıdır.
GYK için Sonbahar mevsiminin başlangıcıdır.
Aynı meridyen üzerinde güneş aynı anda doğar ve batar.
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Koordinat Sistemi
Paraleller
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

90°K

0°

Ekvator

90°G

Ekvatora paralel olarak çizilen yatay çizgilerdir.
Ekvator başlangıç paralelidir. Derecesi 0 dır.
En büyük paralel Ekvator çizgisidir.
Ekvator dünyayı KYK ve GYK olarak ikiye böler.
Paraleller çember şeklindedir.
90 kuzeyde 90 güneyde 180 paralel bulunur.
Kuzeydeki paralellere kuzey paralelleri denir.
Güneydeki paralellere güney paralelleri denir.
Paraleller doğu-batı yönünde uzanırlar.
Paralellerin boyları kutba gidildikçe kısalır.
Paraleller arası mesafe eşittir. (111km)

Enlem: Dünya üzerindeki bir noktanın Ekvator çizgisine olan uzaklığının açı cinsinden
değeridir. Derece (°), dakika ('), saniye (") cinsinden ifade edilir. Örneğin
Ergene Anadolu Lisesi (21°12'31"K) 21 derece 12 dakika 31 saniye kuzey enleminde bulunur.
Enlemin etkisi: Ekvator’dan kutuplara gidildikçe değişen özellikleri ifade eder.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Enleme bağlı olarak
Güneş ışınlarının düşme açısı değişir.
Sıcaklık azalır.
Okyanusların ve denizlerin tuzluluk oranları değişir.
Bitki örtüsü kuşaklar oluşturur.
Haritalarda bozulmalar meydana gelir.
Ekonomik faaliyetler değişir. Vb.

Greenwich

Meridyenler
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kutup noktalarını birleştiren dikey çizgilerdir.
Meridyenler kutup noktalarında birleşirler.
Başlangıç meridyeni İngiltere’de Greenwich ’den geçer.
Meridyenler Kuzey-Güney doğrultuda uzanır.
Meridyenler yarım çember şeklindedirler.
180 doğuda 180 batıda toplam 360 meridyen bulunur.
Meridyenlerin boyları eşittir.
Aralarındaki mesafe kutba gidildikçe daralır.
Doğudaki Meridyenlere doğu meridyenleri denir.
Batıdaki meridyenlere batı meridyenleri denir.
İki meridyen arası zaman farkı 4 dk’dır.

Boylam: Dünya üzerinde bir yerin başlangıç meridyenine uzaklığının açı cinsinden
değeridir. Derece (°), dakika ('), saniye (") cinsinden ifade edilir.
Boylamın etkisi: Boylam yerel saatler üzerinde etkilidir.
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Yerel Saatler
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‘’Sorularda bunlar karşına çok

Gün: Dünya’nın kendi ekseni etrafında 360° dönerek başladığı yere gelmesi 24 saat
sürer. Bu zamanı 1 Gün olarak ifade ederiz.

Yerel saat: Güneşin ufuk düzlemi üzerindeki konumuna göre belirlenen zamana denir.

çıkacak bunları bilmelisin ‘’

✓

Aynı meridyen üzerinde bütün

noktaların öğle vakti aynıdır. Yani
Saat 12:00 dır.

Nasıl çözülür?

➢

saatleri aynı değildir. (21

1.Adım: Çizerek somutlamak
2.Adım: Boylam farkını bulmak / Saat farkını bulmak

,

Mart 23 Eylül tarihi hariç.
Çünkü bu tarihte güneş

Ekvatora dik açılarla vurur ve

3.Adım: Boylamı 4 ile çapmak / Saat farkını 4’e bölmek
4.Adım: Verilen saate eklemek – çıkarmak

her yerde 12 saat gece 12
saat gündüz yaşanır.

➢

Soru 1: 40° D boylamında saat 14:40 iken 30° D boylamında saat kaçtır?
?

14:40

1.Adım

2.Adım
40-30:10 Boylam

0°

30°D

3.Adım

4.Adım 14:40
00:40

10x4: 40 Dk

✓

0°

3.Adım

4.Adım

40x4:160 dk.

15:30
2:40
18:10

20°D

Soru 3: 20° B boylamında saat 15:10 iken 55° B boylamında saat kaçtır?
15:10

2.Adım
55-20:35 boylam

55°B

3.Adım

4.Adım 15:10
2:20

35x4:140 dk.

12:50

0°

20°B

Soru 4:40° D boylamında saat 11:22 iken saatin 09:30 olduğu boylam hangisidir?
09:30 11:22

1.Adım

2.Adım
11:22

0°

?

40°D

09:30
01:52

3.Adım
112/4:28 Boylam

4.Adım
40-28:12 D

Soru 5:Aralarında 2 saat fark olan iki merkezden daha doğudaki 50 D

meridyeninde

ise diğer merkez hangi meridyendedir?

1.Adım

2.Adım
2 saat

0°

?

50°D

00:00
00:00
02:00

3.Adım
120/4:30 Boylam

4.Adım
50-30:20 D

Soru 6:21 Mart tarihinde 10 D boylamında 06:00 da doğan güneş 20 B
boylamında kaçta doğar ve kaçta batar?

1.Adım

2.Adım
20+10:30 Boylam
20°B

Bu yüzden doğuda yerel saat daha

0°

Aynı meridyen üzerinde bütün
noktaların yerel saati aynıdır.

20+20:40 boylam

1.Adım

batıdaki meridyenlerden önce görür.

?

20°B

Doğudaki meridyenler güneşi

ileridir.

2.Adım

?

✓

14:00

Soru 2: 20° B boylamında saat 15:30 iken 20° D boylamında saat kaçtır?

1.Adım

Gün uzunlukları da aynı olamaz
(21 Mart-23 Eylül hariç )

40°D

15:30

Fakat güneşin doğuş ve batış

3.Adım
30X4:120 dk

06:00
02:00
08:00

08:00
12:00
20:00

10°D
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✓

İki meridyen arası 4 dk’dır.

Ortak Saat / Uluslararası Saat
45°D

30°D

İzmit

Iğdır
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Hangi saat dilimindeyiz nasıl

Ortak Saat: Ülkelerin sınırları içindeki bir
meridyenin yerel saatinin ülke genelinde ortak
olarak kabul edildiği saattir.

buluruz? Videoyu izle ve notunu
buraya al.

➢ Türkiye’de 2016 yılına kadar kışın 30° doğu

+2 Kış

+3 Yaz

meridyeninin saati, yazın 45 doğu meridyenin
saati ortak saat olarak kullanılıyordu. 2016’da
bu son buldu ve tüm yıl Iğdır’ın yerel saati tüm
ülkede ortak saat olarak kullanılmaya başlandı.

Rusya

✓ Doğu-Batı yönünde genişliği
fazla olan ülkeler birden çok
ortak saat kullanır. (Rusya)

✓ Doğu-batı yönünde genişliği
az olan ülkeler tek ortak saat
kullanır. (Şili)

Şili

Uluslararası saat: Ülkelerin ulusal saatlerindeki
zaman farklılıklarından dolayı aralarında
oluşabilecek problemleri ortadan kaldırmak için
Dünya 15’er derece aralıklarla 24 saat dilimine
bölünmüştür. (360°/15:24)
✓ Doğudakiler +1, +2 , +3 …
✓ Batıdakiler -1, -2, -3 … şeklindedir.
✓ Türkiye +3. saat dilimini kullanır.
180°

Türkiye

Pazar

Cumartesi

Tarih değiştirme çizgisi

Tarih değiştirme çizgisi: Başlangıç meridyeni Greenwich ’in Antimeridyeni
olan 180° meridyenidir.

✓ Tarih değiştirme çizgisi düz uzanmaz , zikzaklar çizer. Bunun nedeni
üzerinden geçtiği ülkelerin siyasi sınırlarının dikkate alınmasıdır.

✓ Doğusu ile batısı arasında 1 gün zaman farkı vardır. Batı daha ileridir.
✓ Bering boğazından geçerek Büyük okyanusu takip eder.

PDF in kodlamalı ve animasyonlu ücretsiz konu anlatım videosu Youtube ‘’Coğrafyanın Kodları’’ kanalında.

Tarih değiştirme çizgisinin batısında tarih
daha ileridir. Tarihin doğuda daha ileri olması
gerekirken neden böyle bir durum olmuştur?
Ders videosunda öğrendin buraya yaz ki kalıcı
olsun.

Coğrafi Konum
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Mutlak Konum: Dünya üzerindeki bir yerin başlangıç

Konum
Mutlak Konum
(Matematik Konum)

Göreceli Konum
(Özel Konum)

paraleli (ekvator) ve başlangıç meridyenine (Greenwich)
göre konumudur. Yani paralel, meridyen, enlem , boylamın
etkilerini ifade eder.
Göreceli Konum: Dünya üzerindeki bir yerin sadece
kendine ait olan özelliklerini ifade eder. Ülkenin yükseltisi,
iklimi, ekonomisi, yer şekilleri, ulaşımı gibi ülkeye özgü
özelliklerdir bunlar.

Türkiye’nin Coğrafi Konumu
Türkiye’nin Mutlak konumu ve sonuçları

✓ Türkiye, 36° kuzey ile 42° kuzey

✓
✓
✓
✓

enlemleri arasında ve 26° doğu ile 45°
doğu boylamları arasındadır.
Ekvator’un kuzeyinde Greenwich ‘in
doğusunda yer alır.
Türkiye’ye güneş ışınları hiçbir zaman
90°açı ile gelemez.
Gölge boyu hiçbir zaman 0 olamaz.
Kuzeyden gelen rüzgarlar soğuk güney-

26 D

45 D
42K

den gelen rüzgarlar sıcak karakterlidir.

✓ Türkiye orta kuşakta yer alır bu yüzden
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

4 mevsim belirgin olarak yaşanır.
Sıcaklık kuzeye gidildikçe azalır.
Deniz tuzluluğu kuzeye gidildikçe azalır.
Meridyenler arasındaki mesafe kuzeye
gidildikçe daralır.
Paralel boyları kuzeye gidildikçe kısalır.
Türkiye’nin bakı yönü güneydir.
Türkiye, 2 ve 3. saat dilimlerinde yer alır.
Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasında 6
paralel vardır. (6x111:666 km )
Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 19
meridyen bulunur. (19x4:76 dk)

36K

76 dk

Türkiye’nin Göreceli konumu ve sonuçları

✓ Türkiye dağlık, engebeli bir ülkedir.
✓ Akarsuların akış hızı ve aşındırma gücü
✓
✓
✓
✓
✓
Jeopolitik: Bir devletin coğrafyası ile uyguladığı
politika arasındaki ilişkiyi ifade eder. Etkileri:

➢

Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında köprü
görevi görmemiz.
İstanbul ve Çanakkale boğazına sahip olmamız.

➢

Petrol, doğalgaz yataklarına yakın olmamız.

➢

Sıcak çatışma bölgelerine yakın olmamız.

➢

✓
✓
✓
✓

fazladır.
Sıcaklık kısa mesafelerde değişir.
Bitki çeşitliliği fazladır.
Yükselti batıdan doğuya doğru artar.
Aynı anda 4 mevsim yaşanır.
Kuzey ve güneydeki dağlar denize paralel
uzanırken batıdaki dağlar dik uzanır.
Ülkemiz Alp- Himalaya dağ kuşağındadır.
Ülkemiz genç oluşumludur.
Tarım ürünü çeşitliliği fazladır.
Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
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Harita Bilgisi
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Kartoğrafya: Haritacılık bilimine verilen isimdir.
Harita: Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün
kuş bakışı görünümünün belirli bir oranda küçültülerek
düzleme aktarılmasıdır.
Bir çizimin harita olması için gerekli olanlar;
➢ Kuş bakışı
➢ Ölçek
➢ Düzlem

Harita 1: Kroki

Kroki: Bir alanının kuş bakışı görünümünün ölçek
kullanılmadan düzleme aktarılmasına denir. Ölçek
olmadığı için harita sayılmazlar. (Harita 1)
Plan: 1/20 000’den büyük ölçekli haritalara plan
denir. Planlar haritadır. (Harita 2)
Türkiye’nin Platoları

Haritanın Unsurları
➢
➢
➢
➢
➢

Harita 2: Plan
Başlık
Yön oku

Başlık
Yön oku
Lejant
Koordinat Sistemi
Ölçek

Lejant
Volkanik Plato
Aşınım Plato
Karstik Plato
Yatay duruş P.

Ölçek
30 D°
Meridyeni

Koordinat

Projeksiyon Yöntemleri
Projeksiyon: Küresel şekle sahip olan Dünya düz bir zemine aktarılırken bozulmalar olur.
Bu bozulmaları en aza indirmek için kullanılan özel çizim yöntemlerine projeksiyon denir.

Silindirik Projeksiyon: Dünya’nın silindirik projeksiyona temas
eden bölgesi ekvator olduğu için en güzel Ekvator bölgesini
gösterir. Buradan uzaklaşıldıkça bozulmalar artar.

Konik Projeksiyon: Dünya’nın konik projeksiyona temas eden
bölgesi orta kuşak olduğu için en güzel Orta Kuşağı gösterir.
Buradan uzaklaşıldıkça bozulmalar artar.

Düzlem Projeksiyon: Dünya’nın düzlem projeksiyona temas
eden bölgesi kutuplar olduğu için en güzel Kutup çevresini
gösterir. Buradan uzaklaşıldıkça bozulmalar artar.
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Ölçek Türleri
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Harita Çeşitleri
Ölçeklerine Göre Haritalar
Büyük Ölçekli

Büyük Ölçekli Haritalar: 1/200.000’den daha büyük ölçekli
haritalardır. Planlar ve Topoğrafya haritaları böyledir.

Orta Ölçekli

Orta Ölçekli Haritalar: Ölçekleri 1/200.001 ile 1/500.000
arasında olan haritalardır.

Küçük Ölçekli

Küçük Ölçekli Haritalar: Ölçekleri 1/500.001’den küçük
olan haritalardır.

Büyük Ölçekli haritaların özellikleri
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ölçek paydasındaki sayı küçüktür.
Küçültme oranı azdır.
Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır.
Hata payı daha azdır.
Daha fazla yer kaplar.
Dar alanların gösteriminde kullanılır.

Küçük Ölçekli haritaların özellikleri
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ölçek paydasındaki sayı büyüktür.
Küçültme oranı fazladır.
Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
Hata payı daha fazladır.
Daha az yer kaplar.
Geniş alanların gösteriminde kullanılır.

Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar
Genel Haritalar
Tematik Haritalar

Genel Haritalar: Bölgenin Doğal ve Beşerî
özellikleriyle alakalı bilgiler gösteren haritalardır. Türkiye Fiziki Haritası, Türkiye Beşerî
Haritası, Dünya Ülkeler Haritası, Topoğrafya
ve atlas haritaları bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Tematik Haritalar: Özel bir amaçla kullanılmak için hazırlanan haritalardır. Bu haritalar hazırlanırken genel haritalar altlık
olarak kullanılır. Örneğin Türkiye Demir
Madenleri haritası.
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Uzunluk Hesaplamaları
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Gerçek Uzunluk: Arazide iki nokta arasındaki gerçekte
olan uzunluğu ifade eder. Km ile gösterilir.
G.U

Harita Uzunluğu: Harita üzerinde iki nokta arasındaki
harita uzunluğunu ifade eder. Cm ile gösterilir.
Ölçeğin Paydası: Harita yapılırken kullanılan ölçeğin
paydasını ifade eder. Cm ile gösterilir.

Ö.P X

H.U

Gerçek Uzunluk Hesaplamaları
G.u = Ö.P x H.u

1/700.000 ölçekli bir haritada iki nokta
arası uzunluk 6 cm ise bu iki nokta arasındaki gerçek uzunluk ne kadardır?

G.u = 700.000 x 6
G.u = 4200000 cm

Gerçek Uzunluk: ?

G.u =42 km

Harita Uzunluğu: 6 cm
Ölçeğin Paydası: 700.000

Harita Uzunluğu Hesaplamaları

H.u = G.u / Ö.P

1/5.000.000 ölçekli Türkiye haritasında
Yozgat ile Sivas arası kuş uçuşu uzunluk
150 km olduğuna göre bu iki nokta arası
haritada kaç cm ile gösterilmiştir?

H.u = 150 km/ 5.000.000 cm

H.u = 15.000.000/5.000.000

Gerçek Uzunluk: 150 km

H.u = 150 / 50

Harita Uzunluğu: ?
Ölçeğin Paydası: 5.000.000 cm

H.u = 3 cm

Ölçek Bulma Hesaplamaları
Ö.P = G.u / H.u

Türkiye haritasında Uşak ile Ankara
arası kuş uçuşu uzunluk 250 km ve bu iki
nokta arasında uzunluk haritada 5 cm ile
gösterilmiştir. Bu haritanın ölçeği nedir?

Ö.P = 250 km/ 5 cm
Ö.P = 25.000.000 / 5 cm

Gerçek Uzunluk: 250 km

Ö.P = 5.000.000

Harita Uzunluğu: 5 cm
Ölçeğin Paydası: ?

İkili Hesaplamaları
1/200.000 ölçekli bir haritada 6 cm ile
gösterilen iki şehir arasındaki mesafe,
1/600.000 ölçekli başka bir haritada kaç
cm ile gösterilir?

1

2

Gerçek Uzunluk: 12 km
Harita Uzunluğu: ?
Ölçeğin Paydası: 600.000
H.u = G.u / Ö.P

Gerçek Uzunluk: ?
Harita Uzunluğu: 6 cm

H.u = 1200000 /600000

Ölçeğin Paydası: 200.000
G.u = Ö.P x H.u

H.u = 12/6
G.u = 1200000 cm

H.u = 2 cm

G.u = 200.000 x 6 G.u = 12 km
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Haritacılığın Tarihsel Gelişimi
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➢ Dünya’nın bilinen en eski harita benzeri
kalıntısı MÖ 6200’lerde Konya/Çumra
ilçesinde Çatalhöyük şehir planıdır.

✓ Heredot: Enlem ve Boylam kavramlarının

Heredot

temelini oluşturan bir dünya haritası çizmiştir. Bugün kullanılan koordinat sistemlerinin temeli bu haritaya dayanır.

✓ Batlamyus: ilk Dünya haritasını çizmiştir.
Coğrafya adlı eseriyle matematik coğrafyanın kurucusu olmuştur.

Batlamyus

Türk ve Müslüman Haritacılar
➢ Eseri: Kitap Suret el Arz
➢ Eseri: Suwar Al-Akalim
Belhli Ebu Zeyd

El Harezmi

➢ Eseri: Kitap-ür Rüşandi
➢ Eseri: Divan-ü Lügat-it Türk
➢

İdrisi

Kaşgarlı Mahmut

➢ Kitabı-ı Bahriye :Akdeniz kıyılarını gösteren
denizcilik kılavuzu.

✓ Piri Reis’in Ceylan derisi üzerine çizilmiş
haritası.

Verilerin Haritaya Aktarılması
Alansal

Alan Yöntemi: Alan şeklinde gösterilebilecek ova, orman, deniz, plato gibi alanların gösterilmesinde kullanılır.
Çizgi Yöntemi: Çizgi şeklinde gösterilebilecek fay hatları, akarsular gibi alanların gösterilmesinde kullanılır.
Nokta Yöntemi: Nokta şeklinde gösterilebilecek dağ, şehir merkezi gibi alanların
gösterilmesinde kullanılır.

Çizgisel

Noktasal
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Yeryüzü Şekillerini Haritaya Aktarma Yöntemleri

1. Renklendirme Yöntemi: Bu yöntemde renkler
yükselti değerlerini gösterir.
Y eşil
S arı
T uruncu
K ahverengi

: 0-500
: 500-1000
: 1000-1500
: 1500+

✓ Koyu yeşil 0-200 arasını açık yeşil 200-500 arasını gösterir.
✓ Okyanus ve denizlerde derinlere gidildikçe mavi renk koyulaşır.
✓ Beyaz renk buzulları ve kalıcı karları gösterir.

2. Kabartma Yöntemi: 3 boyutlu maketlerdir.
✓ Yapımı en pahalı haritalardır.
✓ Gerçeğe en yakın haritalardır.
✓ Yapımı ve taşınması zor olduğundan
kullanım alanı sınırlıdır.

3. Tarama (Çizgi) Yöntemi: Eğimin fazla olduğu
yerlerde çizgiler kısa, sık ve kalındır. Eğimin
azaldığı yerlerde ise çizgiler uzun, ince ve
seyrektir.

4. Gölgelendirme Yöntemi: Bu yöntemde eğimli
yerler koyu renklerle gösterilir. Daha az
eğimli yerlerde ise daha az koyuluk verilir.

5. İzohips Yöntemi (Eş yükselti): Deniz seviyesinden itibaren yükseltileri aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilerin
kullanıldığı yöntemdir.

İzobat Yöntemi (Eş derinlik): Denizlerde
ve göllerde aynı derinlikteki noktaların
birleştirilmesiyle oluşan eğrilerdir.
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İZOHİPSLER
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İzohips Yöntemi (Eş yükselti):

Deniz seviyesinden itibaren yükseltileri aynı olan noktaların
birleştirilmesiyle elde edilen eğrilerin kullanıldığı yöntemdir.

İzohipslerin Özellikleri
✓ İzohipsler iç içe kapalı eğrilerdir.
✓ İzohipsler birbirlerini kesmezler.

0

✓ En geniş izohips eğrisi en alçak yeri gösterir.
✓ En dar izohips eğrisi en yüksek yeri gösterir.
✓ İzohisp eğrilerinin yükseltisi kıyı çizgisinden
başlar. Yükselti değeri ‘’0’’ dır.

✓ Aynı izohips eğrisi üzerinde bulunan nokta✓

ların yükseltileri eşittir.
İki izohips arasında kalan yerlerin yükseltileri bilinemez.

✓ İzohips eğrilerinin seyrek geçtiği yerler
eğimin az olduğunu alanlardır.

✓ İzohips eğrilerinin sık geçtiği yerler eğimin
fazla olduğunu alanlardır.

✓ Eküidistans (eş aralık) değeri bir haritanın her
✓

yerinde eşittir. İzohipsler arasındaki yükselti
farkını ifade eder.
Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohips eğrisinin
yükseltileri aynıdır.

✓ Haritadaki düz mavi çizgiler sürekli, devamlı
akarsuyu gösterir.

✓ Haritadaki kesik çizgiler ise mevsimlik akarsuyu
gösterir.

✓ İzohips eğrilerinin sıklaştığı deniz kenarlarında
kıta sahanlığı dardır.

✓ İzohips eğrilerinin seyrekleştiği yerlerde ise
kıta sahanlığı geniştir.

coğrafyanınkodları
‘’ Bu şekilleri Animasyonlu şekilde 3 boyutlu halini Youtube
ders anlatım videosundan ücretsiz izleyebilirsiniz ‘’
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İzohipslerle Yer Şekillerinin Gösterilmesi
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Tepe: En içte kalan, yükseltinin en
fazla odluğu izohips eğrisini ifade
eder.
Boyun: İzohips haritalarında iki yüksek tepe, alan arasında kalan alçak
yerlere verilen isimdir.
Zirve (Doruk): En yüksekte bulunan
izohipsin içindeki nokta, üçgen, artı
işaretiyle gösterilen yerdir.
Kapalı Çukur (çanak): İzohipslerde
içe doğru oklarla gösterilir. Okların
başladığı yerden bittiği yere kadar
yükselti azalır.
Vadi: Akarsuyun aşındırmasıyla oluşan şekildir. İzohipsler dağın iç kısmına doğru girinti oluşturur.
Sırt: İki yamacın birleştiği izohipslerin dağın dışına doğru çıkıntı yaptığı şekildir.
Ova: Yüksek yerlerle çevrelenmiş, az
eğimli düzlüklerdir. İzohipsler burada
birbirinden uzaklaşır.
Plato: Akarsular tarafından yarılmış
yüksek düzlüklerdir.
Haliç: Gelgit etkisiyle beraber akarsuyun ağız kısmında denizin karaya
doğru girinti yapmasıdır.
Falez: Dalgaların aşındırması sonucu
oluşan kıyı çizgisindeki dik uçurumlara denir. İzohipslerin kıyı çizgisinde
birbirine sık geçtiği yerde görülür.

Şelale: İzohipslerin kara içinde akarsu vadisinde birbirine sık geçtikleri
yerde görülürler.

Delta: Akarsuyun denize döküldüğü
yerlerde taşıdıklarını biriktirmesiyle
oluşmuş denize doğru çıkıntıdır.

Önemli Ayrıntı

✓ Kapalı çukurda ok işareti tam çizgiden değil de ortada

başlıyorsa veya ortada bitiyorsa bir önceki ve bir sonraki
çizginin yükseltisi eşittir. Yandaki örnekte okun başladığı
yer ortada o yüzden önceki izohips ve sonraki izohips yükseltisi eşittir. Bittiği yerde de ortada bitmiş. O yüzden
bittiği izohipsin öncesi ve sonrası da eşit olmuştur.
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Bu PDF notunu 16.11.2021 tarihinde gece 02.00 da
yazmayı bitirdim. Şöyle bir not düşelim buraya yıllar
sonra bu geceye dönüp hatırlarım.
‘’ Tutkusu için çalışanlar para için çalışanlardan
daima daha zengindir ‘’

İzohips Haritalarında Profil Çıkarma

A

B

400
300

400
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300
200
100

0

0

500
400
300
200
100

0
İzohips Haritasından Profil Çıkarma

✓
✓

İlk olarak hangi hattın profili çıkarılacak belirlenir. ( A-B Hattı)

✓

Bu hattın alt tarafına yükselti grafiği çizilir ve bu grafik üzerine haritadaki yükselti kademeleri hesaplanarak yerleştirilir. Harita 0 ve 400 arasındadır. Yükselti grafiğimizin sol
tarafına 0’dan başlayıp 400’ü geçecek şekilde sayıları yerleştirilir.

✓
✓
✓

Haritanın izohips değerleri belirlenir ve üzerine yazılır. Bu haritada izohipsler 100’er metre
aralıklarla çizilmiştir. Deniz seviyesinden itibaren değerler yerine yerleştirilmiştir.

Verilen hat ile izohipslerin kesiştiği yerlere noktalar koyulur. Bu noktaların yükseltisi ne ise
aşağıdaki grafikte aynı yere indirilir. Örneğin A’nın ilk noktası 0 m yüksekliğinde. İlk nokta
aynı hizada aşağıya 0’a indirilir ve bu şekilde diğer noktalarda aşağıda grafiğe indirilir.
Grafikte oluşan noktalar birleştirilerek ortaya bu arazinin profili çıkarılmış olur.
Profil oluşturma işlemi bu şekilde yapıldığında uzun sürer. Asıl yapılması gereken izohips
haritasına bakıldığında zihnimizde bu şekli görebiliyor olmaktır. Bu şeklin üç boyutlu
tasarımını zihnimizde yapabilmemiz gerekir.

‘’ Hayatınız kötü bir yola girmişse unutmayın direksiyonda olan sizsiniz ‘’
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Atmosfer ve Özellikleri
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Atmosfer: Dünya’yı ve diğer gök cisimlerini saran
Farklı gazlardan oluşan hava küreyi ifade eder.
Oranı Değişen Gazlar

Azot %78

Oksijen
%21

 Karbondioksit
 Su buharı

Diğer
%1

Atmosferin kalınlığı Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır. Nedenleri

Atmosferin yoğunluğu yükseklere çıkıldıkça azalır.

 Sıcaklık
 Yer Çekimi
 Çizgisel Hız

Atmosferin Katmanları
Termosfer
Ekzosfer

İyonosfer

Mezosfer

 En dış katmandır.
 Uyduların bulunduğu katmandır.
 Haberleşme sinyalleri ve radyo dalgalarının
iletildiği katmandır.

 Meteorların parçalandığı katmandır.

Stratosfer
 Yatay hava hareketleri vardır.,
 Ozon tabakasının bulunduğu katmandır.
OZON

➢ Güneşten gelen zararlı
ışınların tutulduğu katmadır.

Troposfer






Yeryüzüne en yakın katmandır.
Su buharının %99’u buradadır.
Troposferin kalınlığı Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır.
Gazların %75’i Troposfer katmanındadır.
Sıcaklık yükseğe çıkıldıkça 200 metrede 1 C azalır.

Atmosferin Etkileri
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Aşırı ısınıp aşırı soğumayı engeller.
Canlıların yaşam alanını oluşturur.
Güneşten gelen zararlı ışınları engeller.
Meteorların parçalanmasını sağlar.
Gölge yerlerin aydınlık olmasını sağlar.
Sürtünmeyi engeller.
Hava olaylarının oluşmasını sağlar.
Sesin ve ışığın iletilmesini sağlar.

İklim Elemanları - SICAKLIK
Isı: Cisimlerde var olan potansiyel enerjidir.
Sıcaklık: Cisimlerdeki potansiyel enerjinin ortaya çıkmış halidir.
‘’Güneşten enerji (ısı) olarak gelen ışınlar yere çarparak sıcaklığa
dönüşür. Bu yüzden Dünya yerden yansıyan ışınlarla ısınır’’

Güneş Işınlarının Yere Düşme Açısı

Sıcaklığı Etkileyen Faktöreler
 Güneş ışınlarının yere düşme açısı

Güneş ışınlarını dik açılarla
alan yerler daha sıcak olur.

• Dünya’nın şekli (enlem etkisi)
• Dünya’nın günlük hareketi
• Eksen eğikliği ve yıllık hareket
• Bakı ve Eğim











Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol
Yükselti
Okyanus akıntıları
Nem
Bitki örtüsü
Kara ve denizlerin dağılışı
Güneşlenme süresi
Bulutluluk
Atmosfer

a) Dünya’nın Şekli: Dünya’nın Küresel şeklinden
dolayı güneş ışınları Ekvator ve çevresine dik ve
dike yakın açılarla gelir. Buralar daha sıcaktır.
Kutup bölgelerine gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülür. Bu yüzden sıcaklık azalır.

b) Dünya’nın Günlük Hareketi: Dünya’nın günlük
hareketi ile beraber gün içinde farklı saatlerde
güneşin geliş açısı değişir. Sabah ve akşam eğik
açılarla gelen güneş öğlen saatlerinde dik ve dike
yakın açılarla gelir.
c) Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareket: Eksen eğikliği ve yıllık hareket sonucunda 21 Haziran’da güneş KYK’da yengeç dönencesine dik açılarla vuruken 21 Aralık tarihide GYK’da oğlak dönencesine
dik açılarla vurur. Güneşin bu şekilde yıl için geliş
açısının değişmesi eksen eğikliği sonucundadır.
d) Bakı ve Eğim: KYK’da yengeç dönencesi kuzeyindeki alanlarda Güney cepheler güneşi görebilir. Bu yüzden kuzey cephelere göre daha sıcak
olurlar. GYK’da ise oğlak dönencesinin güneyinde
kalan yerlerinde kuzey cepheler güneşi görebilir.
Bu yüzden kuzey cepheler daha sıcaktır. Güneşe
bakan bu cephelere bakı denir. Ayrıca Eğimli ya
da düz alanlara güneş ışınlarının düşme açısı değişir bu da sıcaklık üzerinde etkilidir.
uzun

Güneş Işınlarının Atmosferde Aldığı Yol
kısa

Güneş ışınları Ekvator’da atmosferde daha az mesafe
kat eder. Bu yüzde tutulma azalır ve daha fazla sıcaklık
oluşur. Kutuplara gidildikçe atmosferde alınan yol uzar,
tutulma arta ve sıcaklık azalmaya başlar.
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Yükselti
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Dünya yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Bu yüzden
yükseltinin az olduğu, aşağı yerler daha sıcaktır. Yükseklere çıkıldıkça sıcaklık 200 m’de 1°C azalır.
Ayrıca yükseltisi az olan yerlerde nem oranı fazladır. Yükselti arttıkça nem oranı azalır. Bu da yüksek
yerlerin daha hızlı ısınıp daha hızlı soğumasına neden
olur.

Okyanus Akıntıları
Ekvator’dan gelen okyanus akıntıları sıcak, kutuplar
dan gelen okyanus akıntıları ise soğuk karakterlidir. Bu
karakterlerinden dolayı gittikleri yerde sıcaklık değişimine neden olurlar. Ayrıca dünya üzerindeki sıcaklığın
dağılmasını ve dengelenmesini sağlarlar. Okyanus akıntılarının oluşmasının asıl nedeni sürekli rüzgarlardır.

Nem
Nemin fazla olduğu yerlerde hava yavaş yavaş ısınır
ve yavaş yavaş soğur. Nemin az olduğu alanlarda ise hava hızlı ısınıp hızlı soğur. Suya yakın yerlerde nem (su
buharı) daha fazladır. Kara içlerine ve yükseklere çıkıldıkça nem oranı azalır.

Bitki Örtüsü
Bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlar yavaş yavaş ısınır ve yavaş yavaş soğurlar. Bitki örtüsünden yoksun alanlar ise hızlı ısınıp hızlı soğurlar. Bu yüzden bitki örtüsü sahip alanlar, bitki örtüsünden yoksun alanlara göre daha düzenli sıcaklık dağılımına sahiptir.

Kara ve Denizlerin Dağılışı

Karalar hızlı ısınır ve hızlı soğur. Denizler ise yavaş
yavaş ısınır ve yavaş yavaş soğurlar. Kuzey Yarım Kürede karalar Güney Yarım Küreye göre daha fazladır. Bu
yüzden Kuzey Yarım Kürenin sıcaklığı Güney Yarım Küreye göre 2°C daha fazladır.

Güneşlenme Süresi
Yıl içinde eksen eğikliği sonucunda mevsimler oluşur.
Mevsimlere göre güneşlenme süresi değişir. Diğer faktörlerin aynı olduğu düşünülürse güneşlenme süresi uzun olan yerin sıcaklığı daha fazla olur.
Günün en sıcak anı 12:00 değil de 14:00’dır. Bunun
nedeni ısı birikiminin hala devam etmesidir.

Bulutluluk
Bulutlu kış geçelerinde sıcaklık içeride hapsolur, bulutsuz gecelerde ise Dünya sıcaklık
kaybeder ve ayaz denilen soğuk geceler yaşanır.

Atmosfer

Güneş'ten Dünya'mıza atmosferin üst kısmına 1 cm2 ye 1 dakikada yaklaşık 2 kalori enerji gelir. Buna güneş sabitesi denir. Bu enerjin bir kısmı atmosfer tarafından tutulur
bir kısmı dağılır, bir kısmı uzaya geri yansır %27’lik kısmı ise yeri ısıtır.
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Sıcaklığın Yeryüzünde Dağılışı
İzoterm (eş sıcaklık): Aynı sıcaklığa sahip noktaların birleştirilmesiyle oluşan eğrilerdir.
Gerçek izoterm haritası: Gerçekte Ölçülen sıcaklık değerinin yansıtıldığı haritalardır. Yükselti, engebe gibi faktörler göz
önünde bulundurulur.
İndirgenmiş izoterm haritası: Yükselti ve engebe kısa mesafelerde değiştiğinde gerçek sıcaklık haritası hazırlamak zorlaşır.
Bu yüzden yükseltinin olmadığı var sayılarak sıcaklık deniz seviyesine göre hesaplanır. Yeryüzünün yükseltisi 0 metre kabul
edilerek indirgenmiş izoterm haritaları oluşturulur.

Dünya Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı
✓ Ekvator’dan kutuplara gidildikçe enlemin etkisi sonucunda sıcaklık değerleri azalır.
✓ En yüksek sıcaklıklara Dönenceler çevresinde
rastlanır. Bunun nedeni nemin az olmasıdır.
✓ İzoterm eğrileri KYK’da fazla sapmalara uğrarken
GYK da daha az sapar. Bunun nedeni GYK’da karaların
daha az yer kaplamasıdır.
✓ Gulf Stream sıcak su akıntısı KYK’da Avrupa’nın
batı kıyılarının doğu kıyılarına göre daha sıcak
olmasına neden olur ve buradaki izotermlerin kuzeye
kaymasını sağlar.

Dünya Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı
✓ Temmuz ayında KYK’da yaz mevsimi yaşandığı için
en yüksek sıcaklıklar KYK’da dönenceler çevresinde
çöllerde rastlanır.
✓ KYK’da eğriler kara üstünde kuzeye kayar. Bunun
nedeni karaların daha sıcak olmasıdır. Denizler üzerinde ise güneye kayar bunun nedeni denizlerin daha
geç soğuması ve hala soğuk olmasıdır.
✓ GYK’da kış mevsimi yaşanır ve okyanuslar burada
daha fazla olduğu için KYK’ya göre kış sıcaklığı daha
yüksek olur.

Dünya Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı
✓ Ocak ayında KYK’da kış mevsimi yaşanır ve en düşük sıcaklıklar Sibirya bölgesinde karasallığın etkisi
ile gözlemlenir.
✓ En yüksek sıcaklıklar ise yaz mevsiminin yaşandığı GYK’da dönencelerdeki çöllerde gözlemlenir.
✓ Burada sıcak ve soğuk su akıntıları izotermlerin
kuzeye ve güneye kaymasına neden olmuştur.
✓ Haritada kırmızı ve mavi renklerle okyanus akıntılarını gösterdim. Okyanus akıntılarının izotermleri
nasıl kuzeye ve güneye kaydırdığını inceleyin.
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İklim Elemanları - BASINÇ
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Atmosfer Basıncı: Atmosferdeki gazların yeryüzüne uyguladığı ağırlık ifade eder.
YB

AB
Barometre
Atmosfer basıncını ölçen alet.
Yüksek Basınç

Fazla Gaz
Fazla Baskı
Fazla Basınç

Az Gaz
Az Baskı
Az Basınç

1013 mb

Yüksek Basınç
Normal Basınç

Alçak Basınç

760 mm
Alçak Basınç

İzobar: Aynı basınca sahip eğrilerin birleştirilmesiyle oluşan iç içe kapalı eğrilerdir.
Yandaki haritada 1020 mb merkezi 1013
ün üstünde olduğu için YB alanıdır. 1010 mb
merkezi 1013’ün altında olduğu için AB’dır.

YB

AB

İzobar (eş basınç) eğrilerine bakılarak yükselti yorumu yapılamaz.

Basıncı Etkileyen Etmenler
Yer çekimi: Atmosferdeki gazların bir ağırlığı vardır ve
yer çekimi etkisiyle yüzeye çökerler. Ekvator Dünya’nın
merkezinden daha uzak olduğu için gazlar burada daha
az çekilir ve az gaz olur (AB). Kutuplar merkeze daha
yakındır. Gazlar daha fazla çekilir ve YB oluşur.

Yükselti: +
Basınç: -

AB

Sıcaklık: +
Basınç: -

Basınç: +

Yükselti: Yüksek alanlara çıkıldıkça gazların yoğunluğu
azalır, az gaz yani alçak basınç oluşur. Yeryüzüne yakın
yerlerde ise gazlar daha yoğundur. Fazla gaz vardır. Bu
yüksek basıncın oluşmasına neden olur.

Yoğunluk: Gazların yoğun olduğu alanlarda fazla gazdan
dolayı yüksek basınç oluşur. Gaz yoğunluğunun azaldığı
alanlarda az gaz olduğu için alçak basınç oluşur.
YB

Yer çekimi: +

Yoğunluk: +
Basınç: +

Sıcaklık (termik): Sıcaklığın fazla olduğu yerlerde hava
ısınır ve yükselir böylece az gaz, alçak basınç oluşur. Sıcaklığın düştüğü yerlerdeyse hava soğur ve alçalır. Fazla
gaz yani yüksek basınç oluşur. Sıcaklıktan dolayı oluşmuş
basınçlar Termik basınç olarak adlandırılır. TYB (Termik
yüksek basınç), TAB (Termik alçak basınç) bu şekilde
Termik kavramını gördüğümüzde bunun sıcaklık sonucunda oluştuğunu anlarız.

Dinamik: Dünya’nın günlük hareketi sonucunda gazlar
bazı yerlerde yukarı itilir az gaz olur, alçak basınç oluşur ve buna DAB (dinamik alçak basınç) denir. Bazı
yerlerde ise gazlar aşağı itilir. Fazla gaz, yüksek basınç oluşur ve buna DYB (dinamik yüksek basınç) denir.

Dinamik kökenli oluşan
basınçlara sıcak ya da soğuk
yorumu yapamazsın
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Yeryüzündeki Sürekli Basınç Alanları
Termik Basınçlar: Kutuplar soğuk, Ekvator ise
sıcaktır. Bu yüzden buralarda oluşan basınçlar
Termik karakterlidir. Yani sıcaklıkla alakalıdır.
Bundan dolayı burada oluşan basınçlara sıcaktır
ya da soğuktur yorumu yapabiliriz.

Dinamik Basınçlar: 30 ve 60 enlemlerinde Dünya döndüğü için gazların yığılması ve seyrelmesi
gerçekleşir. Bu şekilde Dünya’nın dönmesi ile
oluşan basınçlara Dinamik basınçlar denir. Bunlara sıcaktır ya da soğuktur yorumu yapamayız.

Basınç Merkezlerinin Özelliklerini Yorumlama

YB

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Alçak basınç alanıdır.
Yükselici hava hareketi görülür.
Hava hareketi çevreden merkezedir.
Rüzgâr alır.
Hava bulutlu, kapalıdır.
Ayaz olma ihtimali azdır.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Yüksek basınç alanıdır.
Alçalıcı hava hareketi görülür.
Hava hareketi merkezden çevreyedir.
Rüzgâr verir.
Hava açıktır.
Ayaz olma ihtimali fazladır.

Verilen bu şekillerde karşılıklı iki ok
birleştirildiğinde ‘’S’’ oluşuyorsa bu KYK’da
Karşılıklı iki ok birleştirildiğinde ‘’ ‘’ oluşursa bu GYK’da olduğunu gösterir.

Dünya Ocak Ayı Basınç Haritası

✓ Kuzey Yarım Küre’de karaların içinde kış
mevsiminin etkisiyle Mevsimlik YB alanı
oluşumu gözlemlenir.

✓ GYK’da 30. Enlemler çevresi sürekli YB

KYK

GYK

KYK

GYK

Dünya Temmuz Ayı Basınç Haritası

✓ GYK’da 30. Enlemler çevresi YB alanının
hakimiyetine girer. Buna orada kış mevsiminin yaşanması etki eder.

✓ KYK’da yaz mevsimi yaşandığı için Asya

alanı olması gerekirken yaz mevsimi ne-

kıtasının Güneyine doğru mevsimlik al-

deniyle kara içleri AB olmuştur.

çak basınç alanı oluşmuştur.
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İklim Elemanları- Rüzgâr
Rüzgâr: Yüksek basınç merkezinden
alçak basınç merkezine hareket eden
yatay yönlü hava hareketidir.

www.cografyaninkodlari.com

Anemometre
Rüzgâr hızını ölçer.

Rüzgâr
YB

AB

Rüzgâr Yönünü Etkileyen Etmenler
Basınç Merkezlerinin Konumu: Rüzgâr Yüksek
basınçtan alçak basınca doğru eser. Bu basınç
merkezlerinin konumu rüzgarında yönünü belirler.

YB
AB

Dünya’nın Günlük Hareketi: Dünya’nın
günlük hareketi sonucunda rüzgarlar KYK
da hareket yönünün sağına; GYK’da hareket yönünün soluna saparlar.

YB
AB

Yer Şekilleri: Rüzgarlar yer şekillerine göre
hareketlerine yön verirler. Rüzgarların esme
sıklıklarını rüzgâr gülleri gösterir. Rüzgâr
güllerine bakarak;
➢ Rüzgârın hangi yönde estiğini
➢ Rüzgârın ne kadar estiğini
➢ O bölgenin yer şekillerini anlayabiliriz.

Rüzgâr Hızını Etkileyen Etmenler
Basınç farkı: Basınç merkezleri arasındaki
fark ne kadar fazlaysa rüzgâr o kadar hızlı
eser. Aşağıdaki şekilde 600 mb farka sahip yerde rüzgâr daha hızlı eser.

50 mb

Basınç Merkezleri Arasındaki Mesafe
Basınç değerleri aşağıdaki resimdeki gibi
aynıysa eğer mesafesi uzun olan yerde
rüzgâr daha yavaş eser (1). Mesafe kısa
ise rüzgâr daha hızlı eser.

600 mb
1

Dünya’nın Günlük Hareketi: Dünya’nın
günlük hareketi sonucunda rüzgarların
yönünde sapma meydana gelir. Bu sapma
sonucunda yol uzadığı için rüzgârın hızıda yavaşlar.

Sürtünme: Rüzgârın sürtünmesi engebeli alanlarda daha fazla olduğu için hızı
yavaşlar. Düz ve açık alanlarda rüzgârın
sürtünmesi azaldığı için hızı da artar.

‘’ Mutluluğun anahtarı başarı değildir.
Başarının anahtarı mutluluktur’’
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Sürekli Rüzgarlar
Alize Rüzgarları

 30. Enlemlerde Dinamik yüksek basınç alanlarından Ekvator’a esen rüzgarlardır.

 Başlangıçta kurudurlar ama denizden geçtiğinde
karaların doğu kıyılarına yağış bırakırlar. Doğu
kıyılarına yağış bıraktığı için Doğu rüzgarları olarak bilinirler.

 Avrupa’dan Amerika’ya giden tüccarların eskiden
bu rüzgarları kullanmasından dolayı bu rüzgarlar
Ticaret Rüzgarları olarak bilinirler.

Ters Alizeler: Ekvatordan
yükselen alizeler 3 km yükseklerde
30. enlemlere yönlenirler. Atmosferin üstünden esen bu rüzgarlara ters

Batı Rüzgarları

alizeler denir.

 30. enlemlerde Dinamik yüksek basınç
alanlarından 60. enlemlerde Dinamik
alçak basınç alanlarına eserler.

 60.enlemlerde Kıtaların batı kıyılarına bol yağış bırakırlar.

Kutup Rüzgarları

 90. enlemlerde Termik yüksek basınç alanların-

dan 60. enlemlerde Dinamik alçak basınç alanlarına eserler.

Mevsimlik Rüzgarlar
Muson Rüzgarları: Güneydoğu Asya’da görülen mevsimlik rüzgarlardır.
AB

YB
AB

YB

Kış Musonları

Yaz Musonları
➢
➢
➢
➢
➢

Yaz mevsiminde görülürler.
Karalar sıcak denizler soğuktur.
Karalar AB denizler YB alanıdır.
Denizlerden karaya rüzgâr eser.
Denizden getirdiği nemi karaya
bırakır ve Güneydoğu Asya kıyılarında yağışlara neden olur.

➢
➢
➢
➢
➢

Kış mevsiminde görülürler.
Karalar soğuk denizler sıcaktır.
Karalar YB denizler AB alanıdır.
Karadan denize rüzgâr eser.
Karadan denize estiği için Güney
doğu Asya’da yağış oluşturmaz.
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Fön Rüzgarları: Bir dağ boyunca yükselen hava kütleleri 200 m’de 1° C soğuduğu için belirli bir yükseltiden sonra yağış oluşturur. Bu kuru hava dağın arka
kesimine inmeye başladığında 100 m’de 1° C ısınmaya
başlar. Ortaya çıkan sıcak ve kuru bu rüzgarlara fön
rüzgârı denir.
Meltem Rüzgarları (Günlük): Bu rüzgarlar günlük basınç farkları sonucunda oluşurlar.
Kara Meltemi
➢
➢

Deniz alçak basınç Kara yüksek basınçtır.
Karadan denize doğru rüzgâr eser.

➢
➢

Karadan geldiği için yağış oluşturmaz.
Geceleri oluşan bir rüzgardır.

AB

YB

Deniz Meltemi
➢
➢
➢
➢

Deniz Yüksek basınç kara alçak basınçtır.
Denizden karaya doğru rüzgâr eser.
Denizden nem getirip yağış oluşturabilir.
Gündüzleri oluşan bir rüzgardır.

YB

AB

YB

Dağ Meltemi
➢
➢
➢

Dağdan vadiye esen rüzgardır.
Dağ yüksek basınç vadi alçak basınçtır.
Geceleri oluşan bir rüzgardır.

AB

AB

Vadi Meltemi
➢
➢

Vadiden dağa esen rüzgardır.
Vadi Yüksek basınç dağ alçak basınçtır.

➢

Gündüzleri görülen bir rüzgardır.

YB

Akdeniz Havzasında Etkili Yerel Rüzgarlar
Soğuk Yerel Rüzgarlar
➢
➢
➢

Mistral
Bora
Krivetz

Sıcak Yerel Rüzgarlar
➢
➢

Sirokko
Hamsin

Tropikal Rüzgarlar
Tropikal bölgede okyanus üzerinde ısınan havanın yukarıya doğru yükselmesiyle
oluşurlar. Bu rüzgarlar yıkıcı etkilere sahiptirler. Bunlara:
➢

Orta Amerika’da : Hurricane

➢

Kuzey Amerika’da: Tornado

➢

Doğu Asya’da: Tayfun denir.
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İklim Elemanları – Nem
Nem: Atmosferdeki su buharına verilen isimdir.

Nem hızlı ısınmayı ve
soğumayı engeller

Higrometre: Nemi ölçen alete verilen isimdir.

Mutlak Nem
Bir m³ hava içinde bulunan su buharının gram
cinsinden ağırlığına mutlak nem denir. Mutlak
nemi bir kabın içinde var olan, kesin olan su
olarak düşünebiliriz.
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10 gr

Mutlak Nem

5 gr

10 gr

Maximum Nem
Birim hacimdeki havanın, belirli bir sıcaklıkta
bulundurabileceği en fazla nem miktarıdır.
Maximum nemi kabın büyüklüğü olarak düşünebiliriz.
Bağıl Nem

Maximum Nem
5 gr

10 gr

Hava kütlesinin sahip olduğu su buharı basıncının
aynı sıcaklıktaki doymuş su buharı basıncına oranına bağıl (nispi) nem adı verilir. Bağıl nemi yağmur yağma ihtimali olarak düşünebiliriz.
20 gr

Kabımızı sıcak yere götürürsek kabımız yani maximum
nem büyür ve yağmur yağma
ihtimali azalır. Bağıl nem azalır yani. Burada bağıl nem
%25’dir.

Yağmur yağma
ihtimali %50’dir.
5 gr
5 gr
5 gr

5 gr

%100
%50
%25

Kabımızı soğuk yere götürürsek kabımız yani maximum nem
küçülür ve yağmur yağma ihtimali artar. Bağıl nem artar yani
burada bağıl nem %100’dür.

➢ Bu şekildeki soruları çözerken ilk
olarak şekillerini çizmeliyiz. Maximum nemi kabımızın büyüklüğü
olarak belirleyip mutlak nemi bu
kabın içine yerleştirmeliyiz. Böylece bağıl nemlerini kendimiz rahatlıkla bulabiliriz.

Maximum-Bağıl Nem İlişkisi
Maximum nemi arttırırsak yani kabımızı büyütürsek yağmur yağma ihtimali azalır.
Mutlak-Bağıl Nem İlişkisi
Mutlak nemi arttırırsak yani kabımızın içindeki
suyu arttırırsak yağmur yağma ihtimali artar.

Maximum nem: +
Bağıl Nem: -

Mutlak nem: +
Bağıl Nem: +

Bağıl Nemin Yüksek Olduğu Yerlerin Ortak Özellikleri

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bitki örtüsü fazladır.
Bulutluluk fazladır.
Güneşli gün sayısı azdır.
Kimyasal çözülme fazladır.
Hava doyma noktasına yakındır.
Nem açığı daha azdır.
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İklim Elemanları – YAĞIŞ
Oluşumlarına Göre Yağışlar

Yoğuşma: Havadaki su buharının
sıvı veya katı hâle dönüşmesine
Yoğuşma denir.

Konveksiyonel (Yükselim)
Isınan havanın yükselmesi
ile oluşan yağışlardır.

✓ Konveksiyonel yağışlar
✓ Orografik yağışlar
✓ Frontal yağışlar
Orografik (Yamaç)

Frontal (Cephesel)

Nemli havanın bir dağ yamacı boyunca yükselmesiyle oluşan yağışlardır.

Nem ve sıcaklıkları farklı
hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında oluşurlar.

Dünya Yağış Dağılışı
1. Ekvator Çevresi: Yükselim yağışları.
2. Güneydoğu Asya: Yamaç yağışları.
3. 60. Enlemler: Cephesel yağışlar.

Yoğuşma Çeşitleri
Bulut: Hava kütlesinin yerden yüksekte yoğuşmasıyla bulut oluşur.
Alçak Bulutlar

Orta Bulutlar

Yüksek Bulutlar

Yere 0-2 km arasında oluşan
tabakalı, yağış bırakan bulutlardır. Örnek: Stratüs

Yere 2-6 km arasında oluşan
yün çuvalı şeklindeki bulutlardır. Örnek: Kümülüs.

Yere 6-12 km arasında oluşan
ince tüy gibi görünen bulutlardır. Örnek: Sirüs.

Sis: Sıcak ve nemli bir havanın soğuk bir
zemine temas etmesiyle ya da soğuk ve
sıcak hava kütlelerinin birbiriyle karşılaşması sonucunda sis oluşur.
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Çiy: Su buharının 0° üstünde kendinden daha
soğuk bir zemine temas etmesiyle ortaya çıkan yoğuşma türüdür.

Kırağı: Su buharının 0°C altında kendinden
daha soğuk bir zemine temas etmesiyle ortaya çıkan buz kristali şeklindeki yoğuşma
türüdür.

Kırç: Su buharının 0°C altında bir cismin
üzerinde aşırı soğuması sonucunda oluşturduğu buz katmanı şeklindeki yoğuşmadır.

Yağmur: Sıcaklık 0°C’nin üzerinde iken nemin su damlacıkları şeklinde yoğuşması ve
yeryüzüne düşmesine yağmur denir.
Kar: Sıcaklık 0°C’nin altında iken nemin su
damlacıkları şeklinde yoğuşması ve yeryüzüne düşmesine yağmur denir.

Dolu: Güçlü dikey hava hareketlerinin olduğu bulutlarda donmuş damlaların bulut
içinde yükselip alçalırken büyümesiyle çapı
5 mm’den büyük şekilde oluşan buz parçalarına verilen isimdir. İlkbahar ve Yaz
mevsiminde daha sık görülür.

Yüzeyde oluşanlar

✓
✓
✓
✓

Kırç
Kırağı
Çiy
Sis

Yüksekte oluşanlar

✓
✓
✓
✓

Yağmur
Kar
Dolu
Bulut

0°C Altında

✓
✓
✓
✓

Kırç
Kırağı
Dolu
Kar

0°C Üstünde

✓
✓
✓
✓

Yağmur
Çiy
Sis
Bulut

‘’ 25.11.2021 Bu Pdf notunu bitirirken saat 00:53. 1 saat önce öğretmenler
günüydü ve yüz yüze bir kere bile görmediğim öğrencilerim, birbirlerini bile
görmemiş öğrencilerim, bir araya gelip harika bir kutlama videosu yapmışlar
bana. Bir kere daha anladım ki MEB’den istifa etmem doğru bir karardı. İnsan
hayallerinin peşinde gitmeli. Hayalleriniz varsa asla peşini bırakmayın risk alın,
dibine kadar risk alın. Risk alacak kadar cesur olmayan biri hayatta hiçbir şey
başaramaz çünkü ‘’
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Büyük İklim Tipleri

www.cografyaninkodlari.com

Sıcak İklimler: 0 ve 30 enlemleri arasında
görülen iklimlerdir. Yıllık sıcaklık ortalaması 20°C üstündedir.
Ilıman İklimler: 30 ve 60 enlemleri arasında görülen iklimlerdir. Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
Soğuk İklimler: 60 ve 90 enlemleri arasında görülen iklimlerdir. Sıcaklık ortalamaları
düşüktür.

Ekvatoral İklim
✓ 10 kuzey 10 güney enlemlerinde Ama-

zon havzası, Kongo havzası, Endonezya
ve çevresinde görülür.

✓ Güneş ışınlarını dike yakın açılarla alır.
✓ Yıl boyu yükselen hava vardır bu yüzden yağışlar fazladır.

✓ Konveksiyonel yağışlar görülür.
✓ Kimyasal çözülme görülür.
✓ Geniş yapraklı, yaprak dökmeyen amazon ormanları vardır.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bitki çeşitliliği fazladır.
Yıllık yağış 2000 mm üstündedir.
Yağışlar ilkbahar ve sonbaharda artar.
Yıllık sıcaklık ortalaması 25° üstündedir.
Yıllık sıcaklık farkı 2-3°C civarındadır.
Nüfus 1000 m altında bataklık, sıcak ve
nemin fazla olmasından dolayı seyrektir.

Savan İklimi
✓ 10-20 K / 10-20 G enlemlerinde Ekvator’un altında ve üstünde görülür.

✓ Güneş ışınları bir dönem kuzeye bir dönem güneye dik açılarla düşer. Dik açılarla düştüğünde mevsim yağışlı geçer.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Yazları yağışları kışları kuraktır.
Savanlar yazları yeşerir kışları sararır.
Yağışlar Konveksiyonel şeklindedir.
Yıllık yağış 1000-1500 mm civarındadır.
Yıllık sıcaklık ortalaması 20° üstüdür.
Yıllık sıcaklık farkı 6-7°C civarındadır.
Nüfus bu bölgelerde seyrektir.
Sıcak kuşak iklimlerindendir.
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✓ Muson Rüzgarları bu iklimin oluşmasını
sağlayan etkendir.

✓ Güneydoğu Asya çevresinde görülür.
✓ Yaz musonları nedeniyle yazları bol yağışlı geçer.

✓ Yağışlar Orografik şeklindedir.
✓ Kışın yapraklarını döken yazın yeşeren
muson ormanları vardır

✓ Yıllık yağış miktarı 2000 mm civarında.
✓ Yağışlar sellere neden olur.
✓ Dünya nüfusunun 1/3’ü bu iklim bölgesinde yaşar.

✓ Yıllık sıcaklık ortalaması 15-20° C civarındadır.

✓ Yıllık sıcaklık farkı 10°C civarındadır.

Çöl İklimi
✓ 30° Dönenceler çevresinde görülür.
✓ Oluşumunda 30° enlemlerindeki DYB
alanı etkilidir.

✓ Yıllık yağış miktarı 250 mm altında olan yerlere çöl denir.

✓ Tropikal çöl, soğuk çöl, karasal çöller
olarak ayrılırlar.

✓ Yıllık sıcaklık ortalaması 30° C üstündedir.

✓ Bitkiler kurakçıl otlar ve kaktüslerdir.
✓ Günlük sıcaklık farkı en yüksek olan
iklim tipidir.

✓ Fiziksel çözülme fazladır.
✓ Nüfus vaha çevrelerinde yoğundur.

Muson iklimi ve Savan ikliminin grafikleri birbirine yakındır. Bu iki grafiği
birbirinden ayırmanın yolları:
✓
✓

Savan ikliminde sıcaklık ortalaması 20°C üstündedir. Muson ikliminde
ise 20°C altına düşebilir.
Savan ikliminde yaz mevsimi dışında kurak dönem fazladır. Muson
ikliminde ise az olsa da yağış vardır.

Muson İklimi

Savan İklimi
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Büyük İklim Tipleri-2
Akdeniz İklimi
✓ 30-40 Enlemlerinde görülür.
✓ Akdeniz kıyıları (Mısır yok), Kaliforniya çevresi, Güney Afrika’nın ucu (kap
bölgesi), Avustralya’nın güney uç kesimleri, Şili’nin orta kesimleri.

✓
✓
✓
✓

Akdeniz,Kızılçam,Maki,Çalı,Kış,Cephe

✓
✓
✓
✓
✓

Kış mevsimi yağışlıdır.

Kızılçam ormanları vardır.
Kızılçam tahribi ile Makiler oluşur.
Makiler daime yeşil kalan bodur çalı
topluluklarına verilen isimdir.
600-1000 mm arası yağış alır.
Yağışlar cephesel olarak oluşur.
Yıllık sıcaklık 15-20° C civarındadır.
Yıllık sıcaklık farkı 20°C’dir.

Ilıman Okyanusal İklim
✓ 30-60 enlemleri arasında görülür.
✓ Oluşumunda okyanus akıntıları ve Batı
rüzgarları etkilidir.

✓ Her mevsim yağış alır.
✓ Yıllık yağış 1000-1500 mm civarında.
✓ Yağış rejimi düzenlidir.
✓ Yıllık sıcaklık 13-15° C civarındadır.
✓ En soğuk ay 5° C’lere kadar iner.
✓ Bitkiler Karışık yapraklı ormanlardır.
✓ Yerleşim için uygun bir iklimdir.

Step İklim
✓ Ilıman karasal iklim.
✓ Geçiş iklimi özelliği gösterir.
✓ Karaların iç kısımlarında görülür.
✓ Step (Bozkır) bitki örtüsü bulunur.
✓ Yıllık yağış miktarı 300-600 mm.
✓ En fazla yağış İlkbahar’da düşer.
✓ Sıcaklık 0°C altına düşmeye başlar.
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Sert Karasal İklim
✓ Karaların iç kısımlarında, Yüksek dağlarda görülür.

✓ Bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlardır.
✓ Bu ormanlara Tayga ismi verilir.
✓ Yıllık yağış 500-600 mm civarındadır.
✓ Yağışlar yaz mevsiminde düşer.
✓ Sıcaklıklar -10, -15° C kadar düşer.
✓ Yıllık sıcaklık farkı 30/40°C’yi bulur.
✓ Don olayının yaşandığı gün sayısı fazladır.

Tundra İklimi
✓ Kıtaların tam bittiği yerde 65-80 enlemlerinde Grönland’ın güney kesimlerinde görülür.

✓ 9 ay donmuş toprak yaz ayında biraz
olsun eriyerek bataklık oluşturur.

✓ Bitki örtüsü yosun ve çalılardır.
✓ Yıllık yağış 200-250 mm civarındadır.
✓ Minsk öküzü, samurlara rastlanır.
✓ Sıcaklık -30, -35°C kadar düşer.
✓ Sıcaklık yaz mevsiminde 0°C üzerine
biraz olsun çıkabilir.

Kutup İklimi
✓ Grönland’ın kuzeyi, iç kesimleri ve
Antarktika’da görülür.

✓ Bitki örtüsü yoktur.
✓ Sıcaklık 0°C altındadır.
✓ Sıcaklık -40, -50, -60°C kadar düşer.
✓ Yağış miktarı düşüktür.
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Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler
Mutlak Konum: Ülkemiz 26-45 Doğu meridyenleriyle
36-42 Kuzey paralelleri arasında bulunur.



➢

Türkiye ılıman kuşak içinde bulunur.

➢

Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
Türkiye Mutlak konumun etkisiyle Akdeniz iklim
kuşağında bulunur fakat her yerde Akdeniz iklimi hâkim değildir. Özel konumun etkileriyle beraber iklim ülkemizde çeşitlenir.



Mutlak konumun etkileri sorulduğunda paraleller
ve meridyenlerin etkileri düşünülür. Paralellerin
ve meridyenlerin etkisi varsa mutlak konumun etkili olduğu söylenir.

Göreceli Konum
Yer Şekilleri: Ülkemiz dağlık ve engebeli bir ülkedir.
➢

Dağların kuzey ve güneyde doğu batı doğrultuda uzanması nemin içerilere girmesini
engelleyerek iklimlerin kıyı ve iç kesimlerde farklılaşmasına neden olmuştur.

Yükselti: Türkiye’nin ortalama yükseltisi 1132 metredir. Yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azaldığı için iklimde
farklılıklar oluşur.

Türkiye’de İklim Elemanları
Sıcaklık
Yıllık sıcaklık ortalaması
➢

Yıllık sıcaklık ortalaması en fazla güney
kesimlerdedir. Bu enlemin etkisidir.

➢

Yıllık ortalama sıcaklığın en düşük olduğu yer Kuzeydoğu Anadolu’dur. Bunda
enlemin etkisi, yükselti ve karasallık etkili olmuştur.

➢

Sıcaklıklar kıyı kesimlerinde daha den-

Yıllık Ortalama Sıcaklık Haritası

gelidir. Kıyılarda nem sıcaklığın fazla
düşmesinin önüne geçer.

Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı
➢

Yılın en soğuk ayı Ocak ayıdır.

➢

En soğuk yer Kuzeydoğu Anadolu’dur.

➢

En yüksek sıcaklık en güney kesimlerdir.

Ocak Ayı Sıcaklık Haritası
Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı
➢

Yılın en sıcak ayı Temmuz ayıdır.

➢

En sıcak yer Güneydoğu Anadolu’ya kaymıştır. Bunun nedeni burada nemin azalması ve güneyden gelen sıcak hava kütleleridir.

➢

Sıcaklığın en düşük olduğu yerler dağların yüksek kesimleridir.

Temmuz Ayı Sıcaklık Haritası
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Basınç

İzlanda DAB

Sibirya TYB

➢ Genelde kış mevsiminde etkisini gösterir.

➢ Kış mevsiminde etkilidir.

➢ Yağış getirir.

➢ Soğutucu bir etki yapar.

➢ Kuzeydoğudan ülkemize girer.

➢ Ilıman hava getirir.

➢ Kar yağışına neden olur.

➢ Yıl boyu etkisini gösterir.
➢ Genelde yazın etkilidir.

➢ Yaz mevsiminde etkilidir.

➢ Yazın etkili olduğunda sıcak ve

➢ Isıtıcı bir etki yapar.

➢ Güneydoğudan ülkemize girer.

kurutucu etki yapar.

➢ Havayı kurutucu etki yapar.

Basra TAB

Asor DYB
Rüzgarlar
Karayel: Kuzeybatıdan gelerek

Yıldız: Kuzeyden gelen soğuk ve

Poyraz: Kuzeydoğundan gelir. So-

kar yağışlarına neden olur.

yağış getiren rüzgardır.

ğuk, kuru ve kar yağışlıdır.



Denizden gelen rüzgarların
yağış getirme ihtimali daha
yüksektir.



Karadan esen rüzgarların yağış getirme ihtimali düşüktür.

Lodos: Sıcak ve nemlidir. Kışın
kar erimelerine neden olur.

Kıble: Sıcak ve nemlidir. İç kesimde sıcak ve kuru karakter kazanır.

Samyeli: Güneydoğudan gelir ve
sıcak kurutucu etki yapar.

Nem

➢

Maksimum nem en fazla Güneydoğu Anadolu.

➢

Bağıl nem en fazla Karadeniz kıyılarındadır.

➢

Bağıl nem en az Güneydoğu Anadolu.

➢

Mutlak nem en fazla Akdeniz kıyılarındadır.

Bağıl Nem Haritası

Yağış

➢

En fazla yağış Doğu Karadeniz’dedir.

➢

Yağışlar dağlarla paralellik gösterir.

➢

İç Anadolu bölgesinde nemin iç kesimlere
sokulamamasından dolayı yağışlar azdır.

➢

Karadeniz ve Akdeniz’de dağların kıyıya
paralel uzanmasından dolayı yamaç yağışları görülür.

Yağış Haritası

➢

Ege, Akdeniz ve Marmara kıyılarında cephesel yağışlar görülür.

➢

Karanın iç kesimlerine girildiği zaman konveksiyonel yağışlar görülür.

➢

En fazla yağışlar:
İç Anadolu: İlkbahar
Doğu Anadolu: Yaz
Karadeniz: Sonbahar
Ege: Kış
Marmara: Kış
Akdeniz: Kış
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Türkiye’nin İklimleri
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Akdeniz İklimi
➢

Gaziantep, Kilis, Akdeniz kıyı kesimi, Ege
ve iç kesimleri ile kuzeyde Çanakkale’de
görülmektedir.

➢

Akdeniz, Kızılçam, Maki, Çalı, Kış, Cephe

➢

Kızılçam ormanları vardır.

➢

Kızılçam tahribi ile Makiler oluşur.

➢

Makiler daime yeşil kalan bodur çalı
topluluklarına verilen isimdir.

➢

Kış mevsimi yağışlıdır.

➢

600-1000 mm arası yağış alır.

➢

Yağışlar cephesel olarak oluşur.

➢

Yıllık sıcaklık 15-20° C civarındadır.

➢

Yıllık sıcaklık farkı 20°C’dir.

Karadeniz İklimi
➢

Doğu Karadeniz kısmında yağışlar yüksek
dağlardan dolayı fazladır. Batı Karadeniz
kısmı da bol yağışlıdır. Bu iki kesime yağışlar sonbaharda düşer.

➢

Orta Karadeniz kısmında dağlar daha geridedir ve daha alçaktır. Rüzgarların geliş açısı da paralelleşir. Bu yüzden yağışlar burada azalır. En fazla yağışını kışın alır.

➢

Her mevsim yağış alır.

➢

Yıllık yağış 1000-1500 mm civarında.

➢

Yağış rejimi düzenlidir.

➢

Yıllık sıcaklık 13-15° C civarındadır.

➢

En soğuk ay 5° C’lere kadar iner.

➢

Bitkiler Karışık yapraklı ormanlardır.

Karasal İklimler
İç Anadolu Karasal İklimi
➢

Dağların uzanışı yağışların düşük olmasına
neden olmuştur. Yağışlar ilkbaharda düşer.

➢

Alçak yerlerde 300-400 mm yağış yüksek
yerlerde 500-600 mm yağış vardır.

➢

Sıcaklık 0° C’lere yaklaşır.

➢

Bitki örtüsü bozkırdır.

➢

Konveksiyonel yağışlar görülür.

➢

Küçükbaş hayvancılık yapılır.

Güneydoğu Anadolu Karasal İklimi

Doğu Anadolu Karasal İklimi
➢

Yükselti burada artmaya başlar ve sıcaklık-

➢

İç Anadolu karasal iklimi gibidir.

lar -10° C’lere kadar düşmeye başlar

➢

Yağışlar kış mevsiminde düşüş yapar ve cep-

➢

Donlu gün sayısı artmaya başlar.

➢

Bitki örtüsü çayırlardan oluşur.

➢

En fazla yağışlar yaz mevsiminde düşer.

➢
➢

hesel yağışlar şeklindedir.
Trakya Karasal İklimi

Diğer karasal iklimlere göre daha fazla ya-

➢

İç Anadolu karasal iklimi gibidir.

ğış alır.

➢

Güneydoğu Anadolu gibi yağışlar kış mevsi-

Büyükbaş hayvancılık yapılır.

minde düşer ve cephe yağışları şeklindedir.
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Geçiş İklimleri
Marmara Geçiş İklimi
➢

Güney kesimlerinde hem Akdeniz hem
karasal iklim özellikleri görülmektedir.
İstanbul’da kuzey kesim Karadeniz Güney kesim Akdeniz iklimini yansıtır.
Göller Yöresi Geçiş İklimi

➢

Hem Akdeniz hem karasal iklimin görüldüğü bu alan geçiş özelliği gösterir.

Mikroklima İklim Alanları
➢

Rize ve çevresi: Çay üretimi

➢

Artvin vadileri: Zeytin, Turunçgil üretimi.

➢

Iğdır ve çevresi: Pamuk üretimi

➢

Anamur-Alanya: Muz üretimi.
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İlk Yerleşmeler ve Yerleşmelerin Gelişimi
➢ İlk insanların yaşadığı dönemlerde insanlar avcılık
ve toplayıcılıkla uğraşmış bundan dolayı mağara ve
ağaç kovuklarında yaşamışlardır.
➢ Tarım keşfedilince insanlar tarım arazilerine yakın
olmak için yerleşik hayata geçmişlerdir.
İlk Yerleşmelerin ortak özellikleri

✓

Elverişli iklim şartları olması.

✓

Verimli tarım arazilerinin varlığı.

✓

Su kaynaklarının varlığı.
Yerleşim yeri seçiminde en önemli
faktör iklimdir. İklimin uygun olduğu yerlerde insanlar su kenarlarına
yerleşmeyi tercih etmiştir.
Önce köyler kurulmuş sonra köyler
büyüyerek şehirlere dönüşmüştür.

Haritanın Büyük halini Coğrafyanınkodları.com sitesinden indirebilirsiniz.

➢ Şehirlerin büyümesi ve tarımın gelişmesiyle ihtiyaç
fazlası ürünler ortaya çıkmış ve bu ürünlerin takas
edilmesi sonucunda Ticaret şehirleri doğmuştur.
➢ Ticari faaliyetlerin büyümesi ulaşım yollarının önem
kazanmasına neden olmuştur. Bu durum insanların
deniz kenarlarında şehir ve limanlar kurmasına yol
açmış ve Liman şehirleri doğmuştur.
Mekke – S. Arabistan

➢ Şehirlerin büyümesi yazılı kuralların oluşmasına ve
bunları uygulayacak bir grubun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gruplar zamanla gücü eline geçirince krallıklar doğmuştur ve İdari şehirler oluşmuştur.
➢ İnsan nüfusunun artması çeşitli dini inançların belirli
kutsal yerlerde yoğunlaşmasına neden olmuş ve ortaya Dini şehirler çıkmıştır.

Liverpool-İNGİLTERE

➢ Madenlerin kullanılmaya başlanmasıyla Maden şehirleri doğmuş. Sanayi devriminin gerçekleşmesi sonucu
enerji kaynaklarının bulunduğu şehirler Sanayi şehirlerine dönüştür.
➢ Sanayi sonucu gelişen üretim, refah seviyesinin artması, iletişimin ve ulaşımın kolaylaşması insanları başka yerleri görmeye itmiş ve Turizm şehirleri doğmaya başlamıştır.
➢ Günümüzde iletişim ve ulaşım ciddi anlamda artmıştır. Bilgi birikimi uç noktalara ulaşmış ve
artık teknolojik gelişmeler her şeyin önüne geçmiştir. Teknolojinin önem kazanması bazı
şehirlerin teknoloji merkezi haline gelmesine neden olmuş ve Teknoloji şehirleri doğmuştur.
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Çöller

Dağlar

Su Kaynakları

Amazon Havzası ve Kongo Havzası

Yerleşmeleri Etkileyen Faktörler
Doğal

Beşerî

Faktörler

Faktörler

➢
➢
➢
➢
➢
➢

İklim
Su Kaynakları
Yer Şekilleri
Toprak yapısı
Bitki Örtüsü
Kara ve Deniz
Dağılışı

➢ Ekonomi
➢ Ulaşım
➢ Göç
➢ Bilimsel
gelişmeler

İklim: Yerleşim yeri seçilirken iklim en önemli
sınırlayıcı etkendir. Dünya üzerinde yerleşmelerin az olduğu alanlar:
➢ Çöller: Sıcaklık koşulları yüksek olması.
➢ Kutuplar: Soğuk iklim koşullarının olması.
➢ Ekvator çevresi: Sıcaklık ve yağışın bol
olduğu alanlardır. Buralarda yerleşme
sınırlıdır. Örnek olarak Ekvator
üstündeki Amazon ve Kongo havzası verilebilir. Ekvator’da yerleşim alanı olarak
yüksek yerler tercih edilir.

Su kaynakları: Su kenarlarına yerleşim kurma ilk uygarlık
lardan günümüze kadar tercih edilmiştir. Bu yer seçiminde
suyu hem yaşamsal hem de ekonomik faaliyetlerimizde kullanmamız etkili olmuştur.

Machu Picchu / PERU

Yer Şekilleri: Yüksek dağlık alanlarda yerleşmeler sınırlıdır. Dünya’da Kayalık, And, Alp ve Himalaya dağları buna
örnek gösterilebilir. Düz yerlerde yerleşme daha fazladır.
Toprak Yapısı: Verimli toprakların olduğu araziler yerleşme açısından her zaman yoğundur. Delta alanları, Volkanik
araziler bunlara örnek olarak gösterilebilir.
Bitki örtüsü: Bataklıklar ve Gür Ormanlar yerleşme için
sınırlı yerlerdir. Ekvator’da Amazon ve Kongo havzası buna
örnek gösterilebilir.

Nil Deltası
MISIR

Kara ve Denizlerin Dağılışı: Dünya’nın %71 ini denizler
oluşturur. Denizlerin varlığı insan yaşamını sınırlandırır.
Kuzey Yarım Kürede denizler daha fazla olduğu için bura
yerleşme açısından daha uygundur.
Önemli Ulaşım güzergahları üzerinde olan yerler yerleşme açısında talep görmüş. Buralarda
çeşitli Ekonomik faaliyetlerin gelişmesi, iş imkanlarının artması Göçü arttırmış ve bu sahalar
yoğun yerleşim yerlerine dönüşmüştür. Teknolojinin ciddi anlamda ilerlemesi ve büyük bir ekonomik pasta oluşturması teknolojinin ön planda olduğu şehirlerin yerleşim yeri açısından tercih
edilmesini sağlamıştır.
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Yerleşme Dokuları
Dağınık Yerleşmeler: Evlerin birbirine uzak
olduğu yerleşme tipidir. Karadeniz’de görülür.
Dağınık olmasının nedenleri:
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Galyan/ TRABZON

Yerleşme Dokuları
➢ Dağınık
➢ Toplu

✓ Su kaynaklarının bol olması

➢ Çizgisel

✓ Yer şekillerinin engebeli olması

➢ Dairesel

✓ Tarım arazilerinin az olması
✓ Tarım arazilerinin parçalı olması

➢ Kıyı Boyu

✓ Evlerin tarlaya yakın olması isteği
Toplu Yerleşmeler: Evlerin birbirine yakın olduğu yerleşme tipidir. İç Anadolu, Güneydoğu
ve Doğu Anadolu’da görülür. Neden toplu?

✓ Su kaynaklarının sınırlı olması
✓ Yer şekillerinin düz olması
Çizgisel Yerleşmeler: Akarsu vadileri ya da yol
kenarları boyunca çizgisel olarak uzanış gösteren yerleşmelerdir. Birçok yerde bu yerleşmelere rastlamak mümkündür. Özellikle Karadeniz
dere kenarlarında ilçe yerleşmelerinde görülür.
Son zamanlarda yaşanan sel felaketlerinin nedenlerinin başında bu yerleşme türü gelir.

Maçka / TRABZON

Dairesel Yerleşmeler: Daire görünümlü bu
yerleşmelerde:

✓ Yerleşmede okul, cami gibi birimlerin
olduğu bir merkez bulunur.

✓ Düz arazilerde gözlemlenir.
✓ Köye birkaç farklı yerden giriş vardır.
Kıyı boyu Yerleşmeleri: Deniz ve Göl kıyısında
kıyı boyunca uzanan yerleşmelerdir.
Perşembe / ORDU

Mesken Tipleri
Mesken malzeme seçiminde:
✓ İklim
✓ Çevredeki malzemeler
✓ Gelir düzeyi etkilidir.
Ahşap: Yağışın fazla olduğu yerlerde görülür.
Dünya’da Ekvator, Muson ve Batı Avrupa’da
Ülkemizdeyse Karadeniz’de rastlanır.

Kar: Eskimoların sıkıştırılmış kardan yaptığı evlere
igloo ismi verilir.
Gelişmişlik seviyesi arttıkça doğaya olan bağımlılık azalır. Şehirlerde imkanlar olduğu
için betonarme evler yapılır. Köylerde de
evler betonarmeden yapılmaya başlanmıştır.

Taş:
Taş: Taşların
Taşların yoğun
yoğun olduğu
olduğu arazilerde
arazilerde kullanılır.
kullanılır.
Ülkemizde iç kesimlerde volkanik araziler çevÜlkemizde iç kesimlerde volkanik araziler
resinde ve Akdeniz kıyı kuşağında rastlanır.
çev-resinde ve Akdeniz kıyı kuşağında
rastlanır.
Toprak:
Toprak: Toprak
Toprak ve
ve samandan
samandan yapılan
yapılankerpiç
kerpiç evevlerdir.
lerdir. Kurak
KurakveveYarı
Yarıkurak
kuraksahalarda
sahalardataş
taş ve
ve ağacın olmadığı
ağacın
olmadığı yerlerde
yerlerde kullanılır.
kullanılır. Türkiye’nin iç
iç
kesimlerinde
kesimlerinde
yaygındır.
yaygındır.
Dünya’da
Dünya’da
Orta
Orta
Asya
Asya
AfAfrika
rika kuzeyi
kuzeyi
gibi
gibi
kurak
kurak
yerlerde
yerlerde
gözlenir.
gözlenir.
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Mesken Tipleri
Ahşap, Taş, Toprak, Kar
Betonarme, Saz ve Kamışlar

Yerleşme Türleri
Yerleşmelerin sınıflandırılma kriterleri

Yerleşme Türleri

✓
✓
✓
✓

Kır Yerleşmeleri
Şehir Yerleşmeleri

Nüfus miktarları
Ekonomik faaliyet türleri
İdari statüleri
Çalışan nüfusun sektörel dağılımı

Kır Yerleşmeleri
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Şehir Yerleşmeleri

Tarım, Hayvancılık, Ormancılık ön plandadır.
Nüfusu 10.000’in altında olan yerlerdir.
Gelişmişlik seviyesi düşük yerlerde yoğundur.
Kapladığı alan dardır.
Köylerde taş, toprak, ahşap binalara rastlanır.
Genelde göç veren yerlerdir.
Mesken ve mesken kat sayısı azdır.
Devlet binaları az ya da hiç yoktur.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sanayi, ticaret ön plandadır.
Nüfusu 10.000 üstünde olan yerlerdir.
Gelişmişlik arttıkça şehir yerleşmesi artar.
Kapladığı alan geniştir.
Evler betonarme yapılardan oluşur.
Göç alan yerlerdir.
Mesken ve mesken kat sayısı fazladır.
Devlet binaları yoğun olarak bulunur.

Nüfusuna Göre Kentler

Köy Altı Yerleşmeleri

Geçici
✓
✓
✓
dscd
✓
✓

Devamlı

Yayla
Oba
Ağıl
Dam
Kom

✓
✓
✓
✓

Mahalle
Divan
Mezra
Çiftlik

 Köy altı yerleşmelerinde ana ekonomik
faaliyet Hayvancılıktır.

Köy Yerleşmeleri

✓
✓

Nüfusu 2.000 altında olan yerleşmelerdir.
Genel olarak Tarım ve Hayvancılık yaygındır.
Turizm, Ormancılık ve Balıkçılıkla uğraşan
köylerde bulunur.

Kasaba (Belde)

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Küçük Kent: 10.000-100.000
Orta Büy. Kent: 100.000-500.000
Büyük Kent: 500.000-1.000.000
Metropol Kent: 1.000.000 fazla
Mega Kent: 10.000.000 fazla

Fonksiyonlarına Göre Kentler
Tarım kenti
Sanayi Kenti
Ticaret Kenti
Liman Kenti
Turizm Kenti
Maden Kenti
Ulaşım Kenti
Dini Kent
İdari Kent

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nüfusu 2.000 fazla 10.000’den az olan
yerlere verilen isimdir.
Tarım ve Hayvancılığın dışında küçük sanayi
kolları gelişmeye başlamıştır. Bunlar genelde
tarıma dayalı sanayi kollarıdır.

‘’

Önüne çıkana engel dersen,
takılıp düşersin. Basamak dersen,
bir basamak daha yükselirsin ‘’
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