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Bölgemizi Tanıyalım Ünitesinde Geçen 

Kavramlar: 
Dağ: Çevresine göre yüksek olan yeryüzü şekillerine 
dağ denir. İki çeşittir:1. Tek dağ    2. Sıradağ 
Tek dağ: Bulunduğu yerde tek başına yükselen dağa 
verilen addır. 
Sıradağ: Aralarında uzunlamasına vadilerin bulunduğu 
dağlar dizisidir. 
Doruk: Dağın en yüksek yerine doruk denir. 
Etek:Dağların alt kısımlarına etek adı verilir. 
Geçit: Dağların arasındaki yollara geçit adı verilir. 
Tepe:Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yer 
kabartılarıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ova: Çevresine göre alçakta kalmış, olan geniş 
düzlüklerdir. 
Delta:Bir ırmağın çatallanarak denize veya göle 
kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ovalardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plato: Akarsular tarafından derin biçimde yarılmış 
yüksek ve geniş düzlüklerdir. 
Vadi:Akarsuların yataklarını derinleştirerek 
oluşturduğu “u” veya “v” şeklindeki uzun oluklardır. 
Deniz:Okyanusların karaların içine doğru girmiş 
kollarıdır. 
Koy: Denizin, karanın içine küçük girinti hâlinde 
sokulduğu yere koy denir. Koylar, körfezden daha 
küçük ve daha sığ girintilerdir. 
 
 
 

 
 
Körfez:Denizlerin, büyük ve derin girintiler 
halinde karaların içine sokulduğu yerlere denir. 
Burun: Kara parçalarının denize doğru uzanmış 
bölümlerdir. 
 

 
Boğaz: İki denizi birbirine bağlayan dar su 
geçitleridir. 
Ada:Etrafı sularla çevrili kara parçasıdır. 
Yarımada:Üç tarafı sularla çevrili kara parçasıdır. 
Göl:Karlara üzerinde bulunan dört tarafı kapalı 
çukurlardaki su birikintileridir. Göller iki 
türlüdür:  
1. Doğal göller     2. Baraj gölleri 
Akarsu: Yağmur, kaynak, buz ve kar sularının bir 
yatak içinde toplandıktan sonra, bir eğilim 
doğrultusunda akıp giden sulardır. Akarsuların en 
küçüğü deredir. Dereler birleşerek çayları 
oluşturur. Çayların birleşmesiyle de en büyük 
akarsu olan ırmaklar (nehirler) oluşur. 
Orman: Ağaçlarla kaplı geniş alanlardır. 
Harita:Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının 
kuşbakışı olarak belirli bir oranda küçültülerek bir 
düzlem üzerine geçirilmesine harita denir. 
Kasaba:Kentlerden küçük, köyden büyük, henüz 
kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim 
birimidir. 
Köy:Nüfusu iki bine kadar olan, şehirlerden 
uzakta bulunan küçük yerleşim alanlarıdır. 
Kırsal:Az insanın barındığı, genellikle kır 
durumda  olan yer. 
Yeryüzü şekilleri: Yeryüzünün fiziksel 
görünüşüdür. 
 
 
 

Vadi 

Doruk 

Etek 
Tepe  
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ÜLKEMİZİN DOĞAL ÖZELLİKLERİ 
YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 

Yeryüzündeki doğal ve beşeri unsurların 
oluşturduğu görünümlerin her birine yer şekilleri denir. 

 

Doğal Unsurlar: Doğada kendiliğinden bulunan, 
meydan gelmesinde insanların doğrudan etkili olmadığı 
yer yüzü şekilleridir. Dağ, ova, orman, plato, göl ve 
vadiyi doğal unsurlara örnek olarak verebiliriz. 
 

 
 

Beşeri Unsurlar:İnsanlar doğal varlıklara çeşitli 
şekillerde müdahale ederek yeni oluşumlar meydana 
getiriler. İnsanların etkisiyle oluşan unsurlara beşeri 
unsurlar denir. Şehirler, tüneller, yollar, barajlar, 
maden sahaları, kanallar, köprüler beşeri unsurlardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BÖLGEMİZİN YÜZEY ŞEKİLLERİ 
 
Bölge: Doğal, beşeri ve ekonomik özellikler 

bakımından diğer yerlerden ayrılan, sınırları içinde 
benzer özellikler gösteren alanlara bölge denir. 

Bir bölgede görülen doğal özellikler; yer 
şekilleri, iklim ve bitki örtüsüdür. Beşeri özellikler 
nüfus ve yerleşmedir. Ekonomik etkinlikler ise tarım, 
turizm, madencilik ve ticarettir. 

İçinde yaşadığımız bölgeyi daha iyi tanımak için 
çevresindeki yer yüzü şekillerini bilmemiz gerekir. 

Yer kabuğu üzerinde oluşmuş kabarık ve çukur 
şekillerin hepsine birden yüzey şekilleri denir. 

 
 
 

 
Başlıca yüzey şekilleri dağlar, ovalar, 

platolar, vadiler vb.’dir.Çevremizde gördüğümüz 
bu yüzey şekillerinin yükseklikleri her zaman 
deniz seviyesine göre hesaplanır. Dünyamızın her 
yerinde deniz aynı seviyededir. Sıfır (0) metredir. 

 
Bunları biliyor musunuz? 

 Ovalar ve özellikle delta ovaları tarıma  
elverişliyken, platolar daha çok hayvancılığa  
elverişlidir. 
 Ege Bölgesi’nde kıyılar girintili çıkıntılı  
olduğundan bölgede çok sayıda koy, körfez,  
burun, ada, yarımada bulunmaktadır. 

Haritalar üzerinde bulunan renkler ve 
çeşitli işaretler, haritanın dilidir. Bu işaretler ve 
renkler sayesinde bir haritadan pek çok bilgi 
öğrenebiliriz. 

Yeryüzü şekillerini gösteren haritalar fiziki 
haritalardır.Dağları, ovaları, denizleri, gölleri, 
akarsuları, platoları vb. yer yüzü şekillerini fiziki 
haritalarda görebiliriz. 

Fiziki haritalarda yeryüzü şekleri değişik 
şekillerde gösterilir. Fiziki haritada yer alan 
renklerin her birinin anlamı vardır.Fiziki 
haritalarda kullanılan renklerin hangi yükseltileri 
ve derinlikleri ifade ettiği, haritanın bir kenarında 
harita işaretleri (lejant) bölümünde gösterilir. 

Haritada denizler, göller ve akarsular mavi 
ve 

tonlarıyla gösterilir. 
 
Karalarda: 

o Deniz seviyesinden fazla yüksek olmayan  
yerler yeşil tonlarıyla, 

o Deniz seviyesinden biraz yüksek olan  
yaylalar sarı renkle, 

o Deniz seviyesinden orta derecede yüksek  
olan yerler açık kahverengi ile, 

o Deniz seviyesinden çok yüksekte olan  
yerler ise koyu kahverengi ile gösterilir. 
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 Ülkemizin Yeryüzü Şekilleri: 
 

Ortalama yükselti oldukça fazladır.(1132 m)  
Yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe artar. 
Özellikle iç bölgelerde düzlükler geniş yer  

kaplar. Ovaların yükseltileri de fazladır. 
Ülkemizin yarısı 1000-2000 m arası yükseltiye  

sahiptir. 
Ülkemizin, yüksek sıradağları doğu batı  

yönünde uzandığından, Akdeniz ve Karadeniz 
Bölgesi’nde denize paralel, Ege’de denize dik olarak 
uzanır. 
 
 
 
 
 

Ülkemizde İklim ve Bitki Örtüsü 
İklim: Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava 

olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun 
yılların ortalamasına dayanan durumuna iklim denir. 

Hava durumu ise bir yerde, anlık, birkaç 
saatlik, birkaç günlük yani kısa süreli hava olaylarıdır. 
Hafta sonu yağış bekleniyor, parça bulutlu geçecek, 
sağanak yağışlı, karla karışık yağmurlu gibi ifadeler 
hava durumunu belirtmek için kullanılır. 

Yurdumuzda farklı iklim tiplerinin 
oluşmasında en önemli etkenler; 
 Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, 
 Ilıman iklim kuşağında olması, 
 Yüksek bir ülke olması(ortalama yüksekliği1132 m) 
 Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi, 
 Kısa mesafelerde değişen yükselti gibi nedenlerle  
çeşitli iklimlerin görülmesidir. 
 

İKLİMİN İNSANLARIN YAŞAMINDAKİ 
ETKİLERİ 

 Yetiştirilen tarım ürünleri çeşitliliğini, 
 Doğal bitki örtüsü çeşitliliğini, 
 Turizm faaliyetlerini ve çeşitliliğini, 
 Kıyafet (giysi) seçimini, 
 Isınma yöntem ve malzemelerin türünü, 
 İnsanların ten(deri) renklerini, 
 İnsanların yemek kültürünü ve çeşitliliğini, 
 Su kaynaklarının azlığını ve çokluğunu, 
 Kültür, spor, sanat faaliyetlerini, 
 

 
 
 Ekonomik faaliyetlerini ve türünü, 
 Evlerin şekillerini, ev yapım malzemelerinin 
         türünü, 
 Yerleşme ve nüfusun ülke içindeki  
dağılımını, 
 Hayvancılık faaliyetlerini ve hayvan  
türlerini etkiler. 

İklim özellikleri insan, bitki ve hayvan 
yaşantısını doğrudan etkiler. Sert iklime sahip 
olan bölgelerde evlerin yapı malzemesi, şekli 
farklıdır. İnsanlar kalın giyecekler giyerler. 
Binalarda çeşitli ısıtma ve soğuktan korunma 
yöntemleri kullanılır.Sıcak iklime sahip olanlar 
ise sıcaktan korunmak için çeşitli yöntemler 
kullanırlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İklim, insanların yaşam biçimi kadar 

ekonomik faaliyetlerini de etkiler. Ülkemizin kıyı 
kesimlerinde balıkçılık, iç kesimlerde tarıma 
elverişli alanlarda tarım, dağlık alanlarda da 
hayvancılık ve ticaret 
yapılır. 

İklim; ulaşım, 
ticaret gibi ekonomik 
faaliyetlerin yanı sıra 
turizm etkinliklerini 
de nasıl olacağını 
belirler.Kışın uzun 
sürdüğü kar yağışlarının görüldüğü yerlerde kış 
turizmi gelişmiştir. 

İklimin bitki örtüsü üzerinde etkisi vardır. 
Karadeniz’in dağların denize bakan yamaçlarında 
gür ormanlarla kaplıdır.Deniz seviyesinden 
yükseklere doğru geniş yapraklı, karışık ve iğne 
yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar görülür. 
Dağların en üst kısımlarında ise çayırlar görülür.İç 
kısımlarda ise bozkırlar görülür.İç kısımlarda ağaç 
ve orman, akarsu kenarlarında seyrek olarak veya 
insanların ulaşmadığı dağların yüksek 
kesimlerinde görülür. 
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             Ülkemizde üç çeşit iklim görülür.Bunlar; 
Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve Karasal iklimdir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. KARADENİZ İKLİMİ:  
 

Karadeniz kıyıları boyunca görülür. Her  
mevsim yağışlı ve ılıman geçer.Yazları serin, kışlar ılık 
geçer. İklimin özelliği bölgenin batısından doğuya 
doğru gidildikçe daha belirginleşmesidir.  

  Her mevsim yağışlı olup, en çok sonbaharda en az 
ilkbaharda yağışlar görülür. Rize ve çevresi 
yurdumuzun en yağışlı yöresidir. 

  Yağışlar fazla olduğu için bitki örtüsünü ormanlar 
oluşturur. Orman ürünlerinin fazla olmasından dolayı 
kırsal kesimlerde evlerin büyük bir bölümü ahşap 
malzemeden  ve üçgen çatılı yapılmıştır. 

   Her mevsim bol yağış ve ılıman bir iklim isteyen  
çay, fındık, mısır ve kivi gibi tarım ürünleri  
yetiştirilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. KARASAL İKLİM: 
Ülkemizde en yaygın görülen iklim  

çeşididir.  
En önemli özelliği havanın çabuk ısınıp,  

çabuk soğumasıdır. Diğer bir özelliği de gece ve 
gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın çok olmasıdır. 

Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar  
yağışlıdır.Yağışlar en çok ilkbaharda, en az ise yaz 
aylarında görülür. 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde şiddetli karasal iklim 
görülür. 

 
 
Bitki örtüsü, ilkbahar yağışlarıyla yeşeren  

yazın ise sıcaklıktan dolayı kuruyan otlardan 
oluşan bozkırlardır.   
      Karasal iklimin görüldüğü yerlerde kışlar uzun 
ve sert geçtiği için ulaşımda, tarımda, ısınmada 
zorluklar yaşanır. 

Bu iklim Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu,  
İç Anadolu bölgelerinde etkili olmaktadır. 
Bununla birlikte Karadeniz Bölgesi’nin güney 
kesimlerinde, Marmara ve Ege bölgelerinin iç 
kesimlerinde etkili olmaktadır. 

Karasal iklimin hakim olduğu kesimlerde,  
karasal iklime uygun tarım ürünleri yetiştirilir.          
Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mercimek, nohut, 
şekerpancarı, elma, armut, üzüm, ayva, kiraz, 
haşhaş gibi tarım ürünleri yetiştirilir. 

Bozkır 
 

Bunları  Biliyor musunuz? 
Üç iklimin bir arada etkili olduğu,  

Marmara Bölgesi gibi bölgelerde görülen iklim 
tipine “geçiş iklimi” denilmektedir. Geçiş 
ikliminin en belirgin özelliği iklim çeşitliliğinin 
bitki örtüsünde çeşitliliğe sebep olmasıdır. 

3. AKDENİZ İKLİMİ 
     Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve  

yağışlı geçer. Yağışlar en çok kış mevsiminde 
görülür.  

Bu iklim tipinin görüldüğü yerlerde don 
olayı az görülür. 

Akdeniz kıyıları, Ege ve Marmara 
kıyılarına göre daha sıcaktır. 

     Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi kıyıları  
ile Marmara Denizi çevresinde görülür. 
            Akdeniz kıyılarında kış ayları fazla soğuk  
olmadığından seracılık ve turfanda sebzecilik 
gelişmiştir.Ülkemizde seracılığın en yaygın 
olduğu yerler, Muğla, Antalya ve Mersin illeridir. 
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     Akdeniz iklimi, tarım üretimi için çok  
elverişli bir özelliğe sahiptir. Bu iklim tipinin görüldüğü 
yerlerde başta turunçgiller olmak üzere onlarca değişik 
meyve ve sebze yetiştirilir. Akdeniz iklimi pamuk, 
yerfıstığı, mısır ve zeytin gibi sanayi bitkileri ile 
buğday ve arpa yetiştirmeye de çok elverişlidir.Akdeniz 
ikliminin görüldüğü yerlerde diğer bölgelere göre 
kışları daha ince kıyafet tercih edilir. 

     Akdeniz iklimin görüldüğü yerlerde evler  
genellikle çatılı değil damlıdır.Sıcak su elde edebilmek 
amacıyla Güneş enerjisinden yararlanma yoluna 
gidilmiştir. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde kış 
aylarında ısınmaya daha az enerji ve para harcanır. 
Kalorifer yerine genlikle klima ile ısınma ve serinleme 
sağlanır. 
   Ülkemizde en fazla orman yangınları Akdeniz 
ikliminin etkisinin görüldüğü yerlerde ortaya çıkar. 

Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde kıyı 
kesimlerde kısa bodur bitki topluluğu(maki), yüksek 
kesimlerinde ise ülkemizin en önemli kızılçam, ladin, 
sarıçam ormanlarını barındırır. 

 
BÖLGELERİMİZ VE ÖZELLİKLERİ 

Yurdumuz büyük bir ülkedir. Yeryüzü şekilleri, 
iklimi, bitki örtüsü, nüfusu ve ekonomik özellikleri her 
yerde aynı değildir. Bu özellikler göz önünde 
bulundurularak benzerlik görülen yerler coğrafi 
bölgeleri oluşturmuştur. 

Coğrafyacılar,1941 yılında yapılan “Birinci 
Türk Coğrafya Kongresi”nde ülkemizi yedi bölgeye 
ayırmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. KARADENİZ BÖLGESİ 
Konumu:Karadeniz’in güney kıyısında yer  

alan dar bir kıyı şerididir.Adını kuzeyindeki 
Karadeniz’den alır. Doğu Anadolu, İç Anadolu ve 
Marmara Bölgesi ile komşudur. 
 

 
Yer Şekilleri ve Ulaşım:Engebeli bir arazi  

yapısı vardır. Bölgenin büyük bir kısmını dağlık 
alanlar oluşturur.  

Dağlar denize paralel uzandığı için kıyılar  
fazla girintili ve çıkıntılı değildir. Bu durum kıyı 
kesimlerden iç kesimlere geçişi zorlaştırmakta, 
ulaşımın daha çok kıyı şeridinde yoğunlaşmasına 
neden olmaktadır. 

 Karadeniz Bölgesi’ndeki dağ sıralarını      
Küre, Bolu, Ilgaz ve Köroğlu dağları oluşturur. 
En yüksek yeri Kaçkar Doruğu’dur. 

 
Bölgedeki Bafra, Çarşamba ovaları delta 

ovalarıdır. 
Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya ve 

Çoruh nehri en önemli akarsulardır. 
Nüfusu: Kırsal nüfusun en fazla olduğu  

bölgemizdir.  
Şehirlerde genelde kıyılara yakın yerlerde 

kurulmuştur. Köylerde arazi yapısından dolayı 
evler dağınıktır. 

 

Karadeniz Bölgesi 

Marmara Bölgesi 

Ege bölgesi 

Akdeniz bölgesi 

Doğu Anadolu Bölgesi 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

İç Anadolu Bölgesi 

Coğrafi Bölgelerimiz 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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İklimi ve Bitki Örtüsü: Her mevsim yağışlı 

ılıman bir iklimi vardır. Ülkemizin en fazla yağış alan 
bölgesidir. 

Türkiye’nin %25’ini kaplayan ormanlarıyla, 
ormanlık alanın en fazla olduğu bölgedir. 

En fazla heyelan olan bölgedir. Bunun en 
temel nedeni yağışların fazla, bölgenin dağlık olmasıdır. 

 
Temel Geçim Kaynakları: 
Temel geçim kaynağı tarımdır. Bölge çay, fındık 

ve kenevir üretiminde Türkiye’de 1. sıradadır. Bunun 
yanında madencilik(taş kömürü, bakır, demir…) 
hayvancılık, balıkçılık, arıcılık, ormancılık da diğer 
önemli geçim kaynaklarındandır. 

Ülkemizde balıkçılığın en yaygın olduğu 
bölgedir. 

Ülkemizde taş kömürünün tamamı, bakırın 
yarısı bu bölgeden sağlanır. 

 
2. MARMARA BÖLGESİ: 
Konumu: Adını Marmara Denizi’nden almıştır.  

Marmara Bölgesi; İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve 
Çanakkale Boğazı tarafından ikiye bölünmüştür. 
Batıdaki toprakları Avrupa Kıtası’na, doğudaki 
toprakları Asya kıtası’na aittir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Yer Şekilleri ve Ulaşım: 
     Ortalama yükseltisi en az olan bölgemizdir. Bu  

durum ulaşımı kolaylaştırmış, geniş tarım alanlarının 
oluşmasında etkili olmuştur. 

Asya’yı Avrupa’ya bağlayan konumu ve yer 
şekillerinin sade olması bölgede ulaşımın gelişmesinde 
olanak sağlamıştır. Ulaşımın gelişmiş olması, diğer 
ekonomik faaliyetleri de olumlu etkilemiş ve 
geliştirmiştir. 

Bölgenin en yüksek dağı Uludağ’dır. 
 İstanbul ve Çanakkale boğazları bu bölgede yer 
alır.Gökçeada ve Bozcaada da bu bölgede yer alır. 
 Sakarya, Susurluk,  Meriç ve Ergene en önemli 
akarsularıdır.Ulubat, İznik, Sapanca  gölleri bu bölgede 
bulunur. 

 
 
İklimi : 
Bölgenin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde 

Akdeniz, iç kesimlerinde ise karasal iklim görülür. 
 Nüfusu:Nüfus yoğunluğu en fazla olan 
bölgedir.nüfus yoğunluğunun temel sebepleri 
iklim, yer şekilleri ve bölgenim coğrafik 
konumudur. 

 
Temel Geçim Kaynakları: 
Sanayi çok gelişmiştir. Türkiye’deki 

endüstri kuruluşlarının %25’i bu bölgededir. Bu 
nedenle en fazla iç göç alan bölgedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İç ve dış ticaretin en fazla geliştiği 

bölgedir. Enerji üretiminin en az, buna karşın 
tüketiminin en fazla olduğu bölgedir. 

Marmara Bölgesi, bölge yüzölçümüne 
göre tarım alanları en fazla olduğu 
bölgemizdir.Bölge, Türkiye ayçiçeği, şeftali, 
keten, kestane ve pirinç üretiminde ilk sıradadır. 
Zeytin, tütün, şekerpancarı, üzüm, mısır ve 
buğday tarımı yapılan diğer ürünlerdir 

Bölge, kümes hayvancılığı, ipek 
böcekçiliği ve ahır hayvancılığında ilk sırada yer 
alır. 

Sanayi kuruluşlarının önemli bir bölümü 
İstanbul’da yer alır. 
 Tarihi ve doğal güzelliklerinden dolayı en 
fazla turist çeken ve turizm gelirleri en fazla olan 
bölgemizdir. 
 Eğitim, sağlık, ulaşım ve haberleşme 
olanaklarının en fazla olduğu bölgedir. 
 

3. EGE BÖLGESİ: 
Konumu: Adını batısındaki Ege Denizi’nden  

alır. Bölgenin şekli, batıdan doğuya doğru daralan 
bir üçgeni andırır.  

Yer Şekilleri ve Ulaşım: 
Ege Bölgesi’nde dağlar denize dik uzanır.  

Bu nedenle Ege kıyılarımız çok girintili ve 
çıkıntılıdır. Sahil boyunca çok sayıda ada, yarım 
ada, koy ve körfez bulunur.Kıyıdan iç kesimlere 
gidildikçe yükselti artar. 
 



C
E
B
E
C
İ
E
Ğ
İ
T
İ
M
 

Sayfa: 7 

 
 

 Bölgede, dağların denize dik uzanmasından dolayı, 
aşırı derecede girintili-çıkıntılıdır. Koy, körfez, burun, 
yarımada, ada gibi yer şekillerinin sayısı oldukça 
fazladır. 

  Bölge, kıyı boyu kısa görünmesine rağmen  
girintili çıkıntılı yapısından dolayı kıyı uzunluğu en 
fazla olan bölgedir. Dağlar kıyıya dik uzandığından 
doğal olarak iç kesimlere ulaşım, Karadeniz ve Akdeniz 
bölgelerine kıyasla daha kolay olmaktadır. 

    Emir, Murat, Boz, Yunt, Aydın ve Madra 
dağları bu bölgemizde yer almaktadır. 

 
 
 
 

        

Bölgenin en önemli akarsuları Bakırçay,  
Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes’tir. 

İklimi ve Bitki Örtüsü: 
      Kıyılarda Akdeniz, iç kesimlerde karasal iklim 

görülür.Ancak, dağların uzanış yönü sayesinde kıyıdaki 
Akdeniz iklimi iç kesimlere kadar sokulabilmektedir. 
Orman bakımından fazla zengin değildir. 

Temel Geçim Kaynakları: 
     Ekonomisi tarıma dayalıdır. Zeytin, üzüm, incir, 

haşhaş ve tütün üretiminde birinci sıradadır. Seracılıkta 
Akdeniz’den sonra ikinci sıradadır.Ülkemiz de, Dünya 
kuru incir üretiminde ilk, zeytin üretiminde dördüncü 
sıradadır.Bununla beraber pamuk ve turunçgil 
üretiminde de önde gelen bölgelerdendir. İç kesimlerde 
ise şekerpancarı ve tahıl tarımı yaygındır. 

 

 
          Zeytin                               İncir 
 
    Çiniciliğin ve halıcılığın merkezi konumundadır. 
    Bölge, yer altı kaynakları yönünden de 

zengindir.Türkiye’de linyitin en çok çıkarıldığı bölgedir. 
 

 
 
Marmara’dan sonra, sanayinin en çok geliştiği 

bölgedir. Bunun sebebi, bölgede ulaşım, sermaye, 
hammadde ve işgücü gibi imkânların fazla 
olmasıdır. 

Ege bölgesi iç ve dış ticaretin en fazla geliştiği 
bölgelerimizden birisidir. Her yıl düzenlenen 
Uluslararası İzmir Fuarı ülkemizin dış ticareti 
açısından önemli bir yere sahiptir. 

Tarihi ve doğal güzelliklerinden dolayı çok 
fazla turist çeken bölgemizdir. Turizm gelirleri 
bakımından Marmara Bölgesi’nden sonra 
ikinci sıradadır. 
  

4. AKDENİZ BÖLGESİ: 
Konumu: 
Bölge Türkiye’nin güneybatısındadır ve 

ismini güneyindeki Akdeniz’den alır. 
 
Yer Şekilleri ve Ulaşım: 
Bölge genel olarak engebeli ve dağlıktır.  

Kıyıdan hemen sonra, bir duvar gibi yükselen 
Toslar, kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımı 
güçleştirir. Ulaşım yolları Çubuk, Sertavul, 
Gülek ve Belen gibi geçitlerle sağlanır. 

Geniş ve verimli ovaların yanında dağlık 
alanlarında geniş yer kapladığı bir 
bölgedir.Çukurova, Amik Ovası, Silifke Ovası, 
Antalya Ovası en önemli ovalardandır.  

Toros Dağları bölgenin batısından  
başlayıp Doğu Anadolu’ya kadar uzanan 
ülkemizin en uzun sıradağlarıdır. 

 
Taşeli ve Teke plâtoları da Akdeniz  

Bölgesi’ndedir. 
 Ceyhan, Seyhan ve Aksu en önemli  

akarsulardır. Burdur, Isparta, Eğirdir göllerinin 
bulunduğu Göller Yöresi olarak bilinen bölümde 
bu bölgemizde yer alır. 
 

Nüfusu: 
Nüfusu genellikle kıyılarda ve ovalarda  

toplanmıştır Çukurova üzerinde kurulan Adana, 
nüfus bakımından ülkemizin beşinci büyük 
kentidir. 
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Adana, Osmaniye; Hatay, Kahramanmaraş,  
Antalya, Burdur, Mersin bu bölgedeki illerimizdir. 

 İklimi ve Bitki Örtüsü: 
 Kıyı şeridi boyunca tipik Akdeniz iklimi  

görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve 
yağışlıdır.Bu iklim tarım üretimi ve ürün çeşitliliği 
açısından çok elverişli bir ortam oluşturmuştur. 

 Akdeniz Bölgesi’nin doğal bitki örtüsü  
makilerdir. Doğal bitki örtüsü  yaz kış yaprağını 
dökmeyen makiler (defne, taflan, kocayemiş, mersin, 
zakkum vb.) dir. 

     Akdeniz bölgesi, orman bakımından  
Karadeniz’den sonra gelir.Ormanlar 700-800 metreden 
itibaren başlar.Bu ormanlarda ladin, kızılçam, sarıçam 
ve sedirçamı vardır.Akdeniz bölgesindeki ormanlar 
ülkemizdeki ormanların %24’ünü oluşturur. 

Bölgede taş evler yaygın olarak görülür.  
Temel Geçim Kaynakları: 

 Ekonomisi daha çok tarıma dayalıdır.  
Türkiye’de muz üretimi sadece Akdeniz bölgesi’nde 
yapılır. Bölge yerfıstığı, muz, gül, mısır, soya fasulyesi, 
turunçgiller ve sebze üretiminde birinci sıradadır. 
Pamuk ve tahıl da yoğun olarak üretilir. 

Kış mevsiminin sıcaklık değerlerinin yüksek  
olması nedeniyle seracılık ve turunçgillerin üretimi 
önem kazanmıştır. 

 Kırsal kesimde küçükbaş hayvancılık yaygındır. 
Yaygın olarak kıl keçisi beslenir. 

Bölgede turizm gelişmiştir. Akdeniz ikliminin 
 özellikleri nedeniyle yaz turizmi en erken başladığı ve 
en geç bittiği bölgedir. 

 
5. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: 
Konumu: 
        Bölge, Türkiye’nin güneydoğu kesimini  

oluşturur. İsmini de buradan alır.  
       Yurdumuzun yüzölçümü bakımından en 

küçük bölgesidir. 
Yer Şekilleri ve Ulaşım: 

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi; genel olarak plato 
ve ovalardan oluşur. Engebeli arazi azdır. Bu nedenle 
ulaşım da kolay sağlanır. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bölgenin ortasında sönmüş bir volkan olan 

Karacadağ bulunur. 
Bölgede yer alan başlıca akarsular Fırat ve 

Dicle’dir.  
Bölge ulaşımında yer şekilleri veya 

iklimin olumsuz bir etkisi yoktur. 
 
Nüfusu: 
Nüfus bakımından sonuncu olmasına 

rağmen alanı küçük olduğu için yoğunluk 
fazladır.Önceleri bölgede kırsal nüfus fazla iken, 
son yıllarda kırsal kesimden şehirlere olan göçler 
kent nüfuslarını artırmıştır. 

Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, 
Batman ve Siirt illeri bu bölgede yer almaktadır. 

 
İklimi ve Bitki Örtüsü: 
İklim kısmen karasaldır.Bölgenin 

batısından, Fırat nehrine kadar olan sahalarda 
Akdeniz iklim koşulları etkilidir.Bir başka deyişle 
Gaziantep ve çevresinde Akdeniz ikliminin 
etkileri görülür.Bu nedenle bölgenin batı 
kesimlerinde zeytin yetiştirilir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğal 
bitki örtüsü bozkırdır. Yağış alan yüksek 
kesimlerde ise kümeler halinde ormanlar görülür. 
Ormanlık alanlar yok denecek kadar azdır. 
Bölgenin ancak %1’i ormanlarla kaplıdır.Kısacası 
orman oranı en az bölgemizdir. 

 
Temel Geçim Kaynakları: 
Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. 

Sulama imkanlarının sınırlı olduğu sahalarda, 
buğday, arpa, kırmızı mercimek, tütün ve üzüm 
tarımı yapılırken, sulamanın yeterli olduğu 
yerlerde pamuk yetiştirilir. 

Antepfıstığı, mercimek ve karpuz 
üretiminde ilk sırada yer alır. 

Ülkemizde çıkarılan petrolün tamamına 
yakını bu bölgeden sağlanır.Bu üretim, Türkiye 
petrol tüketiminin yaklaşık %15’ini 
karşılamaktadır. 

Bölgede sınır ticareti de yaygındır. Sınır 
ticareti bölge ekonomisini olumlu yönde 
etkilemektedir. 

GAP Projesi bölgede halen sürmektedir. 
Türkiye’nin en büyük ve önemli baraj gölleri bu 
bölgede yer alır. GAP sayesinde bölgenin büyük 
bir kısmı sulama imkanına kavuşmuştur. Bu 
durum bölgede tarım üretiminde büyük artışların 
olmasını sağlamıştır.Türkiye’de pamuğun yarısı 
bu bölgede üretilmektedir. 

 



C
E
B
E
C
İ
E
Ğ
İ
T
İ
M
 

Sayfa:9 

 
 
GAP projesinin bir parçası olarak yapılan 

Atatürk Barajı Türkiye’nin en büyük baraj gölüdür. 
 

6. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: 
Konumu: 

      Yurdumuzun doğusunu oluşturan bölge,  
doğudan batıya daralarak adeta bir üçgeni andırır. 
Yüzölçümü itibariyle en büyük bölgemizdir. 

Yer Şekilleri ve Ulaşım: 
 Doğu Anadolu Bölgesi, 2000-2200 m  

ortalama yükseltisiyle en yüksek bölgemizdir. 
 Nemrut, Tendürek, Süphan ve Ağrı  

volkanik dağları bu bölgemizdedir.Aynı zamanda Ağrı 
Dağı (5137 m) Türkiye’nin en yüksek dağıdır. 

 Erzurum-Kars Plâtosu bu plâtoların en  
büyük olanıdır ve hayvancılığın gelişmesinde de en 
büyük etkendir. 

Aras, Kura-, Fırat, Dicle ve Zap  
bölgenin önemli akarsularıdır. 
 

 

Bölgedeki akarsuların hidroelektrik üretim 
 potansiyelleri fazladır. Bunun sebebi yükselti ve 
eğimin etkisiyle, akarsuların derin vadilerden akmasıdır. 
Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü bu 
bölgededir. 

  Yer şekillerinin engebeli olması ve kışın  
aşırı kar yağışları bölge ulaşımında büyük aksaklıklara 
neden olmaktadır. 

Nüfusu: 
Bölgedeki kırsal nüfus, kent nüfusundan  

fazladır. Diğer bölgelere sürekli göç verir. 

 
 

Elazığ, Erzurum, Kars, Van, Malatya,  
Erzincan, Ağrı, Tunceli gibi iller bu bölgede yer 
alır. 

İklimi ve Bitki Örtüsü: 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde karasal iklim  

özellikleri görülür.Yazları kısa ve sıcak, kışları 
uzun ve soğuk geçen karasal bir iklime sahiptir. 
Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğal bitki örtüsü 
bozkırdır. İklimin etkisiyle bölgede toprak ve taş 
evler yaygın olarak görülür. 
 

Temel Geçim Kaynakları: 
Bölge nüfusunun %80’i tarım ve hayvan- 

cılıkla uğraşır. Tarımsal nüfus yoğunluğunun en 
fazla olduğu bölgedir. 

Ülkemizde hayvancılığın en yaygın  
olduğu bölgedir. 

Daha çok buğday, arpa ve şeker pancarı  
tarımı yapılır. Ayrıca kayısı üretiminde 
Türkiye’de birinci sıradadır. 

Zengin maden yatakları vardır. Ancak  
iklim ve ulaşım zorluklarından dolayı çoğu 
işletilememektedir. 

 
7. İÇ ANADOLU BÖLGESİ: 

Konumu: 
Bölge;Türkiye’nin orta kesiminde yer alır.  

Türkiye’nin ikinci büyük bölgesidir. Bölgenin, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç her bölgeyle 
sınırı vardır. 

 
Yer Şekilleri ve Ulaşım: 

Bölge etrafı dağlarla çevrili büyük bir çanak  
görünümündedir. 

Yüksek plâto şeklindeki düzlükler geniş yer  
kaplar. Bu yüzden ulaşımı kısmen kolaydır. 

Sakarya ve Kızılırmak en önemli akarsularıdır. 
Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü  

burada yer alır. 
Erciyes, Hasandağı, Melendiz, Karacadağ,  

Karadağ sönmüş volkanik dağları bu bölgededir. 
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Bölgede yüksek plâtolar geniş yer kaplar.  

Bunlar, Obruk, Haymana, Cihanbeyli, Bozok ve 
Uzunyayla platolarıdır.  

Başlıca ovaları ise Konya ve Yukarı Sakarya 
ovalarıdır. 

Nüfusu: 
Nüfus bakımından ikincidir. Ancak kapladığı 

alana bakıldığında seyrek nüfusludur. 
Ankara,Konya, Kayseri, Sivas, Niğde, Eskişehir, 

Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray illeri bu bölgede yer alır. 
Nüfus daha çok ovalarda ve yağışın fazla olduğu 

dağ eteklerinde toplanmıştır.  
Bölgenin en büyük şehri ve aynı zamanda  

ülkemizin de başkenti olan Ankara’dır. 
 
İklimi ve Bitki Örtüsü: 
Bölgede karasal iklim etkilidir. Yazlar sıcak ve 

kursak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer.  
En az yağış alan bölgemizdir.Ormanlık alanlar 

azdır.Daha çok bozkır bitki örtüsü hâkimdir. 
İklimin etkisiyle ve bölgede bulunan 

malzemeden dolayı toprak ve taş evler yaygın olarak 
görülür. 

Temel Geçim Kaynakları: 
İç Anadolu bölgesi’nin ekonomisi daha çok 

tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarım alanlarının en 
geniş olduğu bölgedir. 

Yaygın olarak tahıl tarımı yapılır.Buğday, arpa, 
çavdar, şekerpancarı, patates, yeşil mercimek, nohut, 
armut ve elmanın en fazla yetiştirildiği bölgedir.Patates, 
buğday, arpa, nohut üretiminde Türkiye’de birincidir. 

Bu bölgemizde özellikle koyun yetiştiriciliği 
yaygındır. 

Bölge madenler açısından fazla zengin sayılmaz. 
Sanayide gün geçtikçe gelişmektedir. Endüstri 

kuruluşlarının, Marmara ve Ege Bölgesi’nden sonra en 
yoğun olduğu bölgedir.  

İç Anadolu, turizmin en fazla geliştiği dördüncü 
bölgedir. Ankara, Konya, Nevşehir ve Kayseri bölgede 
turizmin canlı olduğu yerlerdir. Sağlık turizmi de 
yaygındır. 
 
 YERLEŞME VE YERLEŞMEYİ 
ETKİYEN ETKENLER: 
 
Yerleşme: İnsanların, çok farklı türdeki konutlarda, 
yaşamalarını toplu ya da dağınık şekilde sürdürmelerine 
yerleşme denir. 
 İlk insanlar su kaynaklarının bol (akarsu ve göl 
kenarı), toprağın verimli, iklim koşullarının uygun, ev 
yapmaya elverişli malzemenin bol olduğu yerleri 
yerleşim yeri olarak tercih etmişlerdir. 

Ülkemizde, farklı iklim özelliklerine bağlı 
olarak farklı konut(ev) tipleri görülür. 

 
 
1. Toprak Evler: 
Yağışın yeterli olmadığı kurak bölgelerde  

özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerimizde yaygındır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Taş Evler: 
Kurak ve yarı kurak iklim özelliklerinin  

görüldüğü ağacın yetersiz olduğu bölgelerde 

özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yaygındır. 
 

3. Ahşap Evler: 
Yağışın dolayısıyla orman örtüsünün geniş  

yer kapladığı bölgelerde özellikle Karadeniz 
Bölgesi’nde yaygındır. 



C
E
B
E
C
İ
E
Ğ
İ
T
İ
M
 

                  

Karadeniz Ahşap Evi 
 

      
 
 Bir yerin Yerleşim Yeri Olarak tercih 
Edilmesinde Şunlar Etkilidir: 
(Nüfusu çok olan yerlerin ortak özellikleri) 
 

1. İklim koşulları: Yerleşmeyi etkileyen en  
önemli etkendir. 

2. Yeryüzü şekilleri: Dağlık, çok engebeli  
ve yüksek yerler, ulaşımın ve yerleşmelerin kurulmasını 
ve gelişmesini önemli ölçüde engeller. Buna karşılık 
düz, ovalık alanlarda tarım, ulaşım, sanayi faaliyetleri 
daha çok geliştiğinden nüfus kalabalıktır. 
 
 

3. Ekonomik Faaliyetler ve Doğal kaynaklar: 
Sanayi ve ticaret faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde 
iş olanakları fazla olduğundan, yerleşme daha çok olur. 

4. Toprağın verimi: Toprağı verimli yerler  
nüfusça kalabalık yerlerdir. 

5. Sosyal ve kültürel etkenler: Eğitim, sağlık,  
sosyal ve kültürel olanakları gelişmiş olduğu ve 
alışveriş merkezleri olduğu yerlerin nüfusları 
kalabalıktır. 

Ülkemizde Yerleşimin En Az Olduğu Yerler: 
Yağışın en az olduğu Tuz Gölü çevresi ile  

dağlık bir yüzeye ve soğuk bir iklime sahip olan 
Hakkâri Bölümü, Yıldız Dağları Bölümü, Taşeli 
Plâtosu, Teke Yarımadası ve Menteşe Yöresi’dir 

 
 Yerleşme Türleri: 

1. Kırsal Yerleşmelerin Özellikleri: 
o Nüfusu on binin altında olan köy, kasaba ve  
ilçedir. 
o Ekonomik faaliyetler genellikle tarım ve  
hayvancılığa dayanmaktadır. 
o Konut yapımında kullanılan malzeme,  
bulunulan yerin iklim ve doğal koşullarına göre taş, 
toprak ya da ahşaptır. 

o Evler genellikle çok katlı değildir. 
2. Kentsel Yerleşmenin Özellikleri: 

o Nüfusu on binin üzerinde olan ilçe, şehir,  
büyükşehir ve metropollerdir. 
o Ekonomik faaliyetler sanayi ve ticaret olmak  
üzere çok çeşitlidir. 
o Evler genellikle betonarme ve çok katlıdır. 
 

Ülkemiz Nüfusunun Dağılışı ve Nüfus 
Dağılışını Etkileyen Etkenler: 

o Ülkemizin doğal güzellikleri (iklim koşulları,  
yeryüzü şekilleri, su kaynakları, toprak yapısı) 
o Sosyo-ekonomik özellikleri (ulaşım, sanayi,  
ticaret, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel 
özellikleri) nüfusun dağılışını etkileyen 
etmenlerdir.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOĞAL ÇEVRE KAVRAMI 
Doğal çevre, insan etkisi olmadan oluşmuş 

ortamdır. Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, 
ektiğimiz toprak, ormanlarımız, dağlarımız, 
denizlerimiz, göllerimiz doğal çevremizdir. 

İnsan, hayvan ve bitki toplulukları doğal 
çevrenin canlı varlıklarıdır.Hava, su, toprak, yer 
altı kaynakları da doğal çevrenin cansız 
varlıklarıdır. 

 

 İnsanlar doğayı ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere değiştirirler. Binalar, yollar, barajlar 
yaparak, tarım arazileri oluşturarak, fabrikalar 
kurarak vb, faaliyetlerle doğayı değiştirirler. 



E
R
C
E
E
Ğ
İ
T
İ
M
 

 İnsanlar tüm bunları yaparken doğal çevreye ve 
doğal dengeye özen göstermediğinden, günden güne 
artan çevre felaketlerine yol açmaktadırlar. 

Çevremizde yapılan küçük değişiklikler bazen 
hiç beklenmeyen büyük çevre felaketlerine yol açabilir. 
Örneğin ormanların yok edilmesi erozyon, heyelan ve 
çığ gibi sonuçları ürkütücü felaketlere yol açabilir. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOĞAL ÇEVRE KİRLİLİĞİ 
 
Çevre Kirliliğini Önlemek için: 
1. Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız, atanları da  
uyarmalıyız. 
2. Ağaçlar ve çiçekler dikerek, yeşil alanları  
çoğaltmalıyız. 
3. Cam, plastik, kağıt gibi atıkları ayrı ayrı  
torbalara koyarak geri dönüşümünü sağlamalıyız. 
4. Fabrika bacalarına filtre takılmasını  
sağlamalıyız. 
5. Yapay gübre ve tarım ilaçlarının kullanımı  
konusunda çiftçilerin eğitilmesini sağlamalıyız. 
6. Çevre temizliği kampanyaları düzenlemeliyiz. 
7. Avlanma kurallarına uymalıyız. 
8. Yaşadığımız her ortamı temiz tutmalıyız. 
 

1. Toprak, Su ve hava Kirliliğinin Nedenleri: 
o Plastikler 
o Zehirli atıklar 
o Fabrika ve evlerin bacalarından çıkan zehirli  
gazlar 
o Araba egzozlarından çıkan zehirli gazlar 
o Yangınlar 
o Petrol atıkları 
o Kirli su ve hava 
o Kanalizasyon atıkları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Ses Kirliliğinin Nedenleri: 

o Trafik yoğunluğu 
o İş yerleri ve sanayi tesisleri 
o Her türlü düzensiz, yüksek sesli müzik 
o Ses yükseltici cihaz kullanan satıcılar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOĞAL AFETLER, NEDENLER VE 
KORUNMA YOLLARI 

Doğa sürekli bir değişim içindedir. Bazı 
yerlerde coğrafi özelliklerinden dolayı bu deği-
şiklikler çok daha hızlı ve ani olabilmektedir.  

Doğada meydana gelen ve yıkımlara sebep 
olan bu tür hızlı değişimlere doğal afet denir. 

DEPREM: 
Yer kabuğundaki aniden oluşan sarsıntı ve 

titreşimlere deprem denir. 
Depremler, yer kabuğunun derin katman-

larının kırılıp, yer değiştirmesiyle ya da yanardağ 
faaliyetleriyle oluşan büyük sarsıntılardır. 

 

Depremin zamanı, şiddeti ve nerede ola-
cağı önceden bilinmemektedir. Dolayısıyla can ve 
mal kayıplarının olmaması için önceden birtakım 
tedbirler almak; bununla beraber deprem anında 
ve sonrasında nasıl davranılacağını bilmek gerekir. 

Depremleri inceleyen bilim dalına 
sismoloji, süresini ve şiddetini kaydeden alete de 
sismograf denir. 

Depremin Etkileri: 
1. Büyük can ve mal kayıplarına neden olur. 
2. İnsanların ruh ve beden sağlığı üzerinde uzun  
      yıllar sürecek etkiler bırakır. 
3. Binlerce insanın sakat kalmasına neden olur. 
4. İşgücü ve enerji kayıplarına neden olur. 
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5. Ülke ekonomisine büyük zararlar verir. 
Deprem Zararlarını Azaltmak için: 

1. Binalar fay hatları ve yumuşak zeminler  
      üzerine yapılmamalıdır. 
2. Bina yapımında şiddetli depremlere  
      dayanıklı malzeme kullanılmamalıdır. 
3. Deprem tatbikatları sıkça yapılmalı ve halk  
      deprem konusunda çok iyi eğitilmelidir. 
4. Evlerimizde hareketli ve devrildiğinde  
     insanlara zarar verecek eşyalar sabitlenmelidir. 
5. Depreme dayanıksız yapılar yıkılmalı ya  
     da güçlendirilmelidir. 
6. Deprem bölgesinde çok katlı binalar  
     yapılmamalıdır. 
 
 
 
 

SEL 
    Şiddetli yağmurlar yağdığında, dereler, çaylar  

ve nehirler taştığında, denizlerin büyük dalgalar ile 
kıyıları sular altında bıraktığında, barajlar ya da setler 
yıkıldığında ortaya çıkan oldukça yıkıcı su baskınlarına 
sel denir. 
 

 Selin oluşmasında yeryüzü şekillerinin önemli 
bir rolü vardır. Bitki örtüsü zayıf derin vadiler ve dere 
yataklarında, sel daha sık görülür. 
 Son yıllarda yaşanan sellerde can ve mal 
kayıplarının artmasının en öneli nedeni çarpık 
kentleşme ve yerleşim yerlerinin dere kenarlarında 
kurulmasıdır. 
Selden Korunmak için: 
o Dere yatakları temiz tutulmalı, 
o Ormanlık alanlar çoğaltılmalı, 
o Akarsular üzerinde barajlar ve bentler  
yapılmalı, 
o Arazi teraslanmalı, 
o Şehirlerde atık suların tahliyesi için gerekli  
altyapı çalışmaları yapılamalıdır. 
 

TSUNAMİ 
Daha çok okyanus derinliklerinde meydana 

gelen yer kabuğundaki büyük kırılmaların ortaya 

çıkardığı yıkıcı etkileri çok fazla olan büyük 
dalgalara tsunami denir. 
 Tsunami de deprem gibi önlenemez bir 
doğa olayıdır. Ancak tsunami eğitimi ve erken 
uyarı sistemleri, can ve mal kaybını en aza 
indirebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÇIĞ 

 Dağın yüksek bir yerinde birikmiş büyük 
kar kütlelerinin yer çekiminin etkisiyle yerinden 
kopup yuvarlanması ve yuvarlandıkça büyüme-
siyle oluşan dev kar kütlelerinin inmesi olayına 
çığ denir. 

Çığın şiddeti ve yıkıcı etkileri eğime, hava 
şartlarına, kar örtüsünün kalınlığına bağlı olarak 
artar ya da azalır. 

Çığ genellikle bitki örtüsü olamayan 
dağlar ile eğimli ve çok karlı arazilerde görülür. 
Bu nedenle çığ en çok Doğu Anadolu 
Bölgesi’ndeki dağlık kesimlerde görülür. 

Çığın oluşmasını engellemek ve 
zararlarından korunmak için: 
o Bitki örtüsü korunmalı ve geliştirilmeli, 
o Çığ riski olan yerler, yerleşim yeri olarak  
tercih edilmemeli, 
o Çığ riskinin olduğu yerlerde destekleme  
duvarları yapılmalıdır. 
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HEYELAN (TOPRAK KAYMASI) 
 

 Taş, toprak ve kayaların eğimli arazilerde 
kayarak yer değiştirmesi olayına heyelan denir. 
Nedenleri: 
o Şiddetli yağışlar, 
o Eğimli arazi, 
o Yol yapım çalışmaları, 
o Ormanların yok edilmesi, 
o Şiddetli depremler, 
 
         Ülkemizde daha çok şiddetli ve bol yağış ile 
arazinin fazla eğimli olması gibi nedenlerden dolayı 
heyelan en fazla Karadeniz Bölgesi’nde görülen bir 
doğa olayıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
Toprak kaymasında zararı en aza indirebilmek 
için: 
o Riskli yerlerin yerleşim alanı olarak  
seçilmemesi, 
o Eğimli arazilerin ağaçlandırılmaması, 
o Destek duvarlarının yapılması gerekir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EROZYON (Toprak Aşınması) 

            Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün 
yok edilmesi sonucu, koruyucu örtüden yoksun kalan 
toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve 
taşınması olayıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Erozyonu artıran nedenler: 

o Toprağı koruyan bitki örtüsünün bilinçsizce  
yok edilmesi, 
o Toprağın aşırı işlenmesi, 
o Toprağın eğim yönünde sürülmesi, 
o Şiddetli ve çok yağış, 
o Sert rüzgarlar, 
o Toprak ve doğal bitki örtüsüne insan eliyle  
yapılan müdahaleler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erozyonun neden olduğu sonuçlar: 
o Verimli tarım alanları daralır. Büyük  
ekonomik kayıplara yol açar. 
o Baraj göllerinin dolmasına, dolayısıyla  
barajların ömrünün kısalmasına neden olur. 
o Can ve mal kayıplarına yol açabilir. 
 
Erozyonu önlemek ve zararlarından korunmak 
için: 
o Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı, 
o Eğimli arazilere teraslandırma(sekiler)  
yapılmalı, 
o Tarlalar eğim doğrultusunda sürülmeli 
o Baraj gölü yamaçlarını ağaçlandırmalı,  
o Mevcut bitki örtüsü korunmalı, 
o Erozyonun zararları konusunda halkı eğitmeli  
ve belli bir bilinç oluşturulmalıdır. 
 


