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Korkma, sönmez bu afaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin y ld z d r, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl  hilâl! 
Kahraman rk ma bir gül! Ne bu iddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl. 
Hakk d r Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür ya ad m, hür ya ar m. 
Hangi ç lg n bana zincir vuracakm ? a ar m! 
Kükremi  sel gibiyim, bendimi çi ner, a ar m. 
Y rtar m da lar , enginlere s mam, ta ar m. 
 

Garb n âfâk n  sarm sa çelik z rhl  duvar,  
Benim iman dolu gö süm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nas l böyle bir iman  bo ar, 
Medeniyyet dedi in tek di i kalm  canavar? 
 

Arkada , yurduma alçaklar  u ratma sak n; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâs zca ak n. 
Do acakt r sana va’detti i günler Hakk’ n; 
Kim bilir, belki yar n, belki yar ndan da yak n  

 

 

Bast n yerleri toprak diyerek geçme, tan :  
Dü ün alt ndaki binlerce kefensiz yatan . 
Sen ehit o lusun, incitme, yaz kt r, atan : 
Verme, dünyalar  alsan da bu cennet vatan . 
 

Kim bu cennet vatan n u runa olmaz ki feda? 
üheda f k racak topra  s ksan, üheda! 

Cân , cânân , bütün var m  als n da Huda, 
Etmesin tek vatan mdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden lâhî, udur ancak emeli: 
De mesin mabedimin gö süne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki ehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta m, 
Her cerîhamdan lâhî, bo an p kanl  ya m, 
F k r r ruh-  mücerret gibi yerden na’ m; 
O zaman yükselerek ar a de er belki ba m. 
 

Dalgalan sen de afaklar gibi ey anl  hilâl! 
Olsun art k dökülen kanlar m n hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, rk ma yok izmihlâl; 
Hakk d r hür ya am  bayra m n hürriyyet;  
Hakk d r Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇL E H TABE 

 

Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine dü ersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n 

vaziyetin imkân ve eraitini dü ünmeyeceksin! Bu imkân ve erait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

dü manlar, bütün dünyada emsali görülmemi  bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n bütün kaleleri zapt edilmi , bütün 

tersanelerine girilmi , bütün ordular  da t lm  ve memleketin her kö esi bilfiil 

i gal edilmi  olabilir. Bütün bu eraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri ahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap dü mü  olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâd ! te, bu ahval ve erait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r. Muhtaç oldu un kudret, 

damarlar ndaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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Bu bölümde öðrencilerin  ön
bilgilerini harekete geçirmeleri-
ni, araþtýrma ve inceleme yap-
malarýný saðlayacak çalýþmalar
yer almaktadýr.

Bu bölümde öðrencilerin
sýnýf dýþýnda bireysel veya grup
hâlinde yapacaklarý uzun süreli
(birkaç gün, hafta) çalýþmalar
yer alýr.

Öðrencilerin coðrafi beceri-
lerini geliþtirmeye yönelik
kazanýmlarý destekleyen sýnýf
içinde yapýlacak çalýþmalar bu
bölümde yer alýr.

Çeþitli kaynaklardan alýnan
ve konuyu destekleyen güncel
haberler bu bölümde yer alýr.

Bilimsel nitelik taþýyan,
konuyu desteklemeye yönelik
entelektüel bilgiler bu bölümde
yer alýr.

Öðrencilerin bilgilerini bir ürüne
veya aktiviteye dönüþtürmesine
ve coðrafi becerilerini geliþtirme-
sine yönelik geniþ kapsamlý çalýþ-
malar bu bölümde yer alýr.

Bu bölümdeki etkinlikler öðren-
cilerin sýnýf dýþýnda yapacaklarý
coðrafi çalýþmalarý kapsamak-
tadýr.

Öðrencilerin gruplar hâlinde
veya bireysel olarak coðrafi bir
sorunla ilgili yapmalarý istenen
tasarýlar bu bölümde yer alýr.

Konuyu destekleyen bil-
giler, olaylar, anýlar, makaleler,
bilimsel çalýþmalar bu bölümde
yer alýr.

Konu ile ilgili öðrenilen bil-
gilerin ve kazanýlan becerilerin
ölçüldüðü çalýþmalar bu bölümde
yer alýr.

Öðrencilerden Ýnternet
ortamýnda yapmalarý istenen
çalýþmalar bu bölümde yer
alýr.

Bu bölümde öðrencilerin mera-
kýný uyandýracak, onlarý motive
edecek ve biliþsel geliþimlerini
destekleyecek bazý bilgiler yer alýr.

Öðrencilerin düþünce
yeteneklerini geliþtirmek, her
türlü konuda yorum yapa-
bilmeye yönelik çalýþmalar
bu bölümde yer alýr.

ORGANÝZASYON ÞEMASI

Yakýn çevrenizdeki göl ya da akarsu ekosistemine bir gezi düzenleyerek aþaðý-
daki etkinlikleri gerçekleþtiriniz.

1. Bu yaþam alanlarýndaki canlý ve cansýz varlýklarýn birbirlerine olan etkilerini
bulmaya çalýþýnýz.

1. Ýklim elemanlarý (sýcaklýk, yaðýþ vb.) ile doðal unsurlar (su,toprak vb.) tarihsel-

süreç içerisinde nasýl bir deðiþim göstermiþ olabilir?  Söyleyiniz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

Yukarýdaki örnek incelemeleri, gazete haberlerini, okuma metinlerini ve bilgileri
inceleyiniz. Buralardaki doðal ve beþerî olaylar arasýndaki etkileþime ait örnekler
veriniz. 

E t k i n l i k

Konu içinde geçen  örnek incelemeleri, benzer gazete haberlerini ve okuma
metinlerini  araþtýrýnýz. 

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Bolu Tüneli Ankara-Ýstanbul Ýstikameti Hizmete Açýldý.
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Gümüþova-Gerede Otoyolu kapsamýndaki Bolu
Tüneli hizmete açýldý.

O k u m a  M e t n i

Ýsviçre'nin batý ve kuzeybatýsýnda yer yer küçük vadilerle yarýlmýþ Jura Daðlarý
uzanmaktadýr. Jura Daðlarý’nda geçitler az olduðu için ulaþým güçtür. 

B i l g i  K u t u s u

Amaç: Sulak alanlarýn önemini kavramak

Hazýrlama Süresi : 2 Hafta

P e r f o r m a n s  Ö d e v i

MÖ. III. yüzyýlda, Hindistan Magadaha hükümdarý Aðoka, yavru ve gebe hayvan-
larýn öldürülmesini yasaklayan buyruðunu ilan etmiþtir.

B u n l a r ý  B i l i y o r  m u s u n u  z ?

Yaþadýðýnýz yerdeki alternatif turizm kaynaklarýný (kaplýca, kýþ sporlarý, dað ve
doða, yayla turizmi vb.) araþtýrýnýz. 

P r o j e  Ç a l ý þ m a s ý

Hazine Adasý Tehlikede Borneo adasýndaki tropikal yaðmur ormanlarý, kaçak
aðaç kesimi ve orman yangýnlarý nedeniyle 5 yýl içinde yok olabilir.

H a b e r  K ö þ e s i

www.dpt.gov.tr/bgyu/bkp/bkp.html, www.gap.gov.tr adresinden ve çeþitli kaynaklar-
dan yararlanarak, DAP, DOKAP, KOP, GAP, ZBK ve Yeþilýrmak projelerilerini araþtýrýnýz.

Ý n t e r n e t  A r a þ t ý r m a s ý

Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Sera etksini açýklayýnýz.

1. B Ö L Ü M  Ö L Ç M E  V E  D E Ð E R L E N D Ý R M E

A r a z i  Ç a l ý þ m a s ý

Alan tasarrufu saðlama, doðal habitatý koruma, geniþ yeþil alanlarý ve su kaynaklarýný koru-
ma, motorlu araç kullanýmýný azaltma, teknolojik geliþmeler, otopark sorunu, kentsel dönüþüm,
geri dönüþüm,  sanayileþme, göç, gecekondulaþma gibi kavramlarý kullanarak geleceðin  kent-
leri  ile ilgili  beyin fýrtýnasý yapýnýz.

B e y i n  F ý r t ý n a s ý

Kitapta kenarlarında kırmızı şerit yer alan sayfalar haftalık ders saatinin 2 saat olduğu sınıflarda okutulmayacaktır.

Kitapta ölçme değerlendirme bölümlerinde kırmızı renkle yazılan sorular haftalık ders saatinin 2 saat olduğu sınıflarda cevaplanmayacaktır.
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DOÐANIN EKST REMLERÝ
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K o n u y a  B a þ l a r k e n

dOðAnIn EKSTREMLERÝ1

1. Ülkemizde yukarýdaki örneklere benzer olaylar yaþandý mý? Arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.
2. Fotoðraflardaki olaylarýn yaþanmasýnda hangi doðal süreçler etkili olmuþtur? Söyleyiniz.

Avrupa’da görülen en yüksek sýcaklýk Ýspanya’nýn
Sevilla þehrinde 4 Aðustos 1881’de 50 oC olarak
ölçülmüþtür.

1960 yılında Şili’de meydana gelen 9,5 büyük-
lüğündeki deprem dünya tarihinin bilinen en
büyük depremidir.

Sýra dýþý doða Olaylarý

“Devam eden olimpiyatlarda bazý sporcular  dünya rekorlarý kýrdý. Halterde þu ana kadar kaldýrýla-
mayan aðýrlýk kaldırıldı, sýrýkla atlamada en  uzun yükseklik atlandı ve  bayrak yarýþýnda ise en kýsa süre-
li koþu gerçekleþtirildi. Bu rekorlarýn kýrýlmasý çok güç...”

Yukarýda anlatýlan olaylar insanlar tarafýndan her zaman ulaþýlmasý kolay olmayan deðerlerdir. Dünya
üzerinde de buna benzer ekstrem olaylar yaþanmaktadýr.  Ancak doğa olayları normal seyrinde devam
ederken bazen bu seyrinin dýþýna çýkarak  o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek görülen olaylar
þeklinde gerçekleşebilmektedir. Ekstrem olarak ifade edilen bu olaylar, doðal süreçler üzerinde önemli
etkilere sahiptir. 

Vostok Ýstasyonu (-89,2 oC, Antarktika) 
21 Temmuz 1983   

2011 yýlýnda Japonya’da meydana gelen
tsunamide 16 bin civarında insan ölmüþtür.
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Þema 1: Ekstrem olaylarýn sýnýflandýrýlmasý

Ekstrem doğa olayları oluşum kökenine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 

Ekstrem Sýcaklýklar (Aþýrý Sýcaklar ve Soðuklar)

Herhangi bir yerde o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek görülen belli bir süre yaþanmasý, baþta
insanlar olmak üzere bütün canlýlarý, olumsuz yönde etkilemektedir. Bugüne kadar yapýlan ölçümlere
göre yeryüzünde þimdiye kadar en yüksek hava sýcaklýðý 57 oC ile Afrika kýtasýnýn El Azizias kentinde
(Libya) 13 Eylül 1922’de ölçülmüþtür. Avrupa’da ise en yüksek hava sýcaklýðý Sevilla kentinde (Ýspanya) 4
Aðustos 1981’de 50 oC olarak kayýtlara geçmiþtir.

Hava sıcaklığında ekstrem değerlerin görülmesinin doğal sistemler üzerindeki en önemli etkisi kurak-
lıktır. Herhangi bir yerde hava sıcaklığının uzun süre aşırı yüksek veya aşırı düşük değerlerde seyretmesi
kuraklığa neden olur. Bu sürenin uzaması kuraklığın şiddetini de artırır. Örneğin 1980 yılında ABD’de
görülen yüksek sıcaklık değerleri büyük bir kuraklığın yaşanmasına neden olmuştur. Bugüne kadar yapı-
lan ölçümlere göre en düşük hava sıcaklığı Afrika’da -23.8 oC  ile  Ifrane (Fas)  kentinde 11 Şubat 1935’
te, Güney Amerika’da -32.7 oC  ile Sarmiento’da (Arjantin) 1 Haziran 1907’de, Asya’da ise -68 oC ile
Oimekon’da (Rusya) 6 Şubat 1933’te ölçülmüştür. ABD’de 1997-2001 yılları arasında kış mevsiminde
görülen düşük sıcaklıklar çok büyük felaketlere sebep olmuştur. Düşük sıcaklıklara bağlı olarak birçok
canlı türünde toplu ölümler meydana gelmiştir. Aşırı düşük sıcaklıkların bir yerde uzun süre devam etme-
si suların donmasına, tarımda verimin azalmasına, ulaşımın aksamasına ve ekonomik faaliyetlerin yavaş-
lamasına neden olabilmektedir.

Türkiye, farklı basınç merkezlerinin etkisinde kalması, genel fiziki coğrafi koşulları ve bulunduğu
enlem derecesi nedeniyle farklı doğa olaylarının etkisinin sıkça görülebileceği bir ülkedir. Sibirya kökenli
karasal kutbi  hava kütlesi ile denizel kutbi  hava kütlesinin  etkilemesi  aþýrý soðuk hava dalgasýnýn ya-
þanmasýna  neden olur. Bu durum insanlarýn ve diðer  canlýlarýn yaþamlarýný   etkilemekte,  akarsular,
göller ve göletler donmakta, enerji üretimi aksamakta ve büyük ekonomik kayýplar yaþanmaktadýr. 

Karasal tropikal  hava kütlesinin belli dönemlerde  yurdumuzun güney ve  güneydoðu yönlerinde et-
kili olmasý  ekstrem sýcaklýklarýn yaþanmasýna neden olmaktadýr. Bu durum  canlý yaþamýný ve ekonomik
faaliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir. 

Türkiye’de aþýrý sýcaklýklar sonucu yaþanan olumsuzluklara örnekler veriniz. 

Þiddetli Rüzgârlar ve fýrtýnalar

Kasýrga, hortum ya da tayfun ayný meteorolojik olayý anlatmakta kullanýlan sözcüklerdir. Bunlar tropi-
kal alçak basýnç etkisi ile oluþmaktadýr. Bu fýrtýnalar sonucu çok büyük enerji açýða çýkmaktadýr. Can ve
mal kaybýna yol açan bu tropikal fýrtýnalar, yýlýn belli dönemlerinde belli bölgelerde ortaya çýkmaktadýr.
Örneðin, Hint Okyanusu’nda ocak-mart aylarý arasýndaki fýrtýnalar tayfun olarak adlandýrýlýr. Haziran-
kasým aylarý arasýnda Florida’da  saatte 80-120 km hýzla ilerleyen tropikal hortumlarýn çapý 300 ila 1000
km’yi bulur, güzergâhlarý binlerce km’ye uzanabilir ve etkileri bir hafta devam eder. Alçak basýnç alanları
civarýnda, hýzý saatte 300 km’yi bulabilen çok kuvvetli rüzgârlar oluþur. Bünyelerine aldýklarý nem yüksek
irtifada yoðuþarak þiddetli yaðmurlara dönüþür. Kasýrga karaya ulaþtýðýnda giderek hýz kaybetse de þid-
detli rüzgârlar ve yaðýþlarla büyük hasarlara neden olabilir.  Deniz seviyesi birkaç metre yükselir, bu da su
baskýnlarýna yol açar. Örnek olarak 1900 yýlýnýn eylül ayýnda etkili olan kuvvetli rüzgârlarýn meydana getir-
diði dalgalar nedeniyle Galveston / Teksas’da çok sayýda insan  hayatýný kaybetmiþ, Galveston þehrinin
büyük bir bölümü sular altında kalmıştır.

Ekstrem Olaylar

jeolojik  ve jeomorfolojik karak-

terli ekstrem olaylar

Tsunami, þiddetli deprem, volkaniz-

ma, kütle hareketleri

Klimatolojik karakterli ekstrem
olaylar

Aþýrý sýcaklar ve soðuklar,
þiddetli  rüzgârlar ve fýrtýnalar,

aþýrý yaðýþlar ve kuraklýk
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Tayfunlar Asya’yý vurdu

Vietnam’da meydana gelen Lekima tayfununun ardýndan bölgede durum endiþe verici boyutlara
ulaþtý. Çin’in güneydoðu kýyýlarýný vuran tropikal fýrtýnaysa büyük maddi hasara yol açmýþ durumda.
Güneydoðu Asya ülkelerinden Vietnam’da yaþanan Lekima tayfununun ardýndan hâlâ yüzlerce ev sular
altýnda. Tayfun, ülkenin orta kesimlerinde toprak kaymalarý ve su baskýnlarýna yol açtý. Tayfun
nedeniyle  çok sayýda ev oturulamaz hâle geldi. 15 bin hektar pirinç tarlasý da sular altýnda kaldý.
Felaketin faturasýnýn 40 milyon dolardan fazla olduðu tahmin ediliyor. Tayvan’da  yaþanan  Krosa tay-

funu ise Çin kýyýlarýna doðru tropikal fýrtýnaya
dönüþtü  ve beraberinde getirdiði saðanak yaðýþ
sellere yol açtý. 1,5 milyon kiþinin tahliye edildiði
bölgede nehirlerin taþmasý bazý kentleri sular altýn-
da býraktý. Deniz ve hava ulaþýmý bu durumdan
olumsuz etkilenirken, bazý yollarýn yýkýlmasý
nedeniyle kara ulaþýmý da aksadý. Yetkililer, bölge
halkýný yaðýþlarýn devam edeceði ve toprak kay-
malarýnýn yaþanabileceði konusunda uyardý. Asya
ülkelerinden Çin, Tayvan, Filipinler ve Japonya’da
aðustos ayýnda baþlayan tayfunlar yýl sonuna kadar
etkili oluyor. 

Basýndan, 8 Ekim 2007

Tsunami

Þiddetli depremler ya da volkanizma nedeniyle okyanus tabanýnda kýrýlan büyük plakalar,

okyanusta büyük dalgalar mey-

dana getirir . Bu dalgalarýn saatte-

ki hýzý zaman zaman 800 km’ye

kadar ulaþýr. Kýyýya doðru ilerleyen

dalgalar sýð sahillere ulaþtýklarýn-

da hýzlarý düþer fakat dalga boyu

yükseklikleri artar. Tsunami adý

verilen  dev dalgalar kýyýya ulaþtýk-

larýnda çok büyük tahribata

neden olur. (Fotoðraf 1) Tsunami,

deniz dibinde meydana gelen

volkanik patlamalar sonucunda

da oluþabilir. Örneðin, 22 Mayýs

1960’ta Þili açýklarýndaki bir

depremin neden olduðu tsunami,

sadece Þili kýyýlarýný deðil, Pasifik Okyanusu’nda 15 saatte 12 bin 500 km yol alarak Hawaii

Adalarý’ný da etkilemiþ, 22 saat sonra da Japonya kýyýlarýný sular altýnda býrakmýþtýr. 1883 yýlýnda

Krakatua (Endonezya) Yanardaðý’nýn püskürmesine baðlý olarak oluþan tsunamiyle yüksekliði 35

metreye yaklaþan dalgalar, Sumatra ve Java adalarýnda 36.500 kiþinin ölümüne neden olmuþtur.  

H a b e r  K ö þ e s i

Fotoðraf 1: Japonya’ da meydana gelen tsunami                         
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depremler

Çok sýk görülen bir doða olayý olan depremlerin
çoðu, insanlar tarafýndan hissedilmez. Ancak yýkýcý
olan depremler bazen doðada çeþitli deðiþimler mey-
dana getirir (Fotoðraf 2). Shensi’de (Çin) 1556 yýlýnda
yaþanan ve 830.000 kiþinin yaþamýný yitirdiði
deprem tarihe  can kaybýnýn en fazla olduðu deprem
olarak geçmiþtir. Ülkemizde 26 Aralýk 1939 yýlýnda
Erzincan’da yaþanan 7,9 þiddetindeki depremde
33.000’e yakın insan hayatýný kaybetmiþtir. 

Depremler sonucunda doðada meydana gelen
olaylarý þu þekilde sýralayabiliriz: Fay oluþumu, zemin
sývýlaþmasý, yamaç ve çamur akýntýsý, tsunami,
göllerde ve yeraltý su seviyelerinde deðiþmeler, kay-
nak ve kaplýca sularýnda deðiþmeler.

volkanik Olaylar

Volkanik faaliyetlerin oluþumunda ve devamýnda ekstrem durumlarýn yaþanmasý doða süreçleri
üzerinde önemli etkiler býrakabilmektedir. Patlamalar sonucu bol miktarda malzemenin yeryüzüne
püskürmesi ile bir yandan volkanik araziler oluþurken bir yandan da duman ve küller atmosferi kaplayarak
güneþ ýþýnlarýnýn yeryüzüne geliþini engeller (Fotoðraf 3). Böylece volkanik püskürmelerin þiddetine baðlý
olarak sýcaklýk deðerlerinde kýsa süreli veya uzun süreli düþüþler görülür. Örneðin, 1883 yýlýnda Krakatua

(Endonezya) Yanardaðý’nýn püskürmesi sonucunda
atmosferin alt katlarýnda sýcaklýk deðerleri 0,1 ile 0,3
oC düþmüþtür. Bu soðumanýn etkisi yaklaþýk iki yýl
kadar hissedilmiþtir. 

Sumatra’daki Toba Daðý yaklaþýk 73.000 yýl
önce patlamýþ ve atmosfere  yoðun bir þekilde  kül
ve gaz yayýlmýþtýr. Patlamanýn þiddetiyle
gökyüzünün karardýðý ve bölgede sýcaklýk deðer-
lerinin önemli ölçüde azaldýðý görülmüþtür. Bu
nedenle iklimin Buzul Çaðý’ndaki duruma döndüðü
tahmin edilmektedir. Günümüzde o bölgede patla-
madan geriye kalan 5-10 cm kalýnlýðýnda kül
tabakasý mevcuttur. 1815’te Tanbora’da
(Endonezya) yaþanan yanardað patlamasýnda
92.000 insan hayatýný kaybetmiþtir. 

Okyanus tabanýnda meydana gelen püskür-
meler deniz suyu sýcaklýðýný artýrmaktadýr.
Okyanuslarda yaþayan birçok canlý bu durumdan
olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Buzul bölgelerinde meydana gelen püskürmeler
buzullarýn hýzla erimesine sebep olmakta ve buzul erimeleri neticesinde büyük sel felaketleri yaþanmaktadýr.

Aþýrý Yaðýþlar

Aþýrý  yaðýþlar, yaðmur, kar ve dolu þeklinde gerçekleþir. Sel ve taþkýnlar, aþýrý yaðýþlarýn ortaya
çýkardýðý en önemli sorunlardýr. Sel ve su baskýnlarý bazen çok tehlikeli boyutlara varabilir. Tarihte büyük
hasar veren çok sayýda sel felaketi yaþanmýþtýr.

Fotoðraf 3: Atmosferi küllerle kaplayan volkan 
püskürmesi

Fotoðraf 2: Deprem sonrasý bir görünüm
Kobe (Japonya ), 1995
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Kuraklýk

Yaðýþlarýn kaydedilen normal seviyenin altýna
düþmesi sonucu arazi ve su kaynaklarýnýn bu
durumdan olumsuz etkilenmesi ve hidrolojik
dengede bozulmanýn gerçekleþmesi ile kuraklýk
yaþanýr.

Ekstrem olaylardan biri olan kuraklýk yavaþ
geliþir,  fakat etkisi uzun sürer. Meteorolojik karak-
terli doðal afetler içinde tahmini en zor olanýdýr
ancak etkileri diðerlerine göre daha geniþ kapsam-
lýdýr. Yüksek sýcaklýkla birlikte þiddetli rüzgâr ve
düþük nem miktarý gibi diðer deðiþkenlerde birçok
bölgede kuraklýðýn oluþmasýnda etkili olur.

Sýcaklýðýn etkileri doðrudan ya da dolaylý olabilir.
Tarýmsal ürünlerde, otlaklarda ve ormanlýk alanlar-
da azalma, yangýnlarda artma, su seviyesinde
düþme, hayvanlarýn ölüm oranýnda yükselme, balýk
türlerinin zarar görmesi veya yok olmasý kuraklýðýn
doðrudan etkilerine örnek olarak gösterilebilir
(Fotoðraf 4).

Kuraklık nedeniyle 1900 yılında Hindistan’da 3
milyon, 1907 yılında Çin’de 24 milyon, 1921- 22
yılları arasında Rusya’da 5 milyon insan açlıktan
hayatını kaybetmiştir. 

Azap gölü çöl Oldu  

Aydın’da bulunan Azap Gölü sığ ve köklü su bitki-

lerinin yoğun olarak bulunduğu, besince zengin ve

yüksek biyolojik çeşitlilik barındıran bir göldü. Hem

kuşlar hem de değişik canlılar için sazlıklar hayati

önem taşıyordu. Azap Gölü değişik özelliklerdeki zen-

gin bitki çeşitliliği ile çok sayıda kuşa kuluçka imkânı

sağlıyor, göç esnasında konaklayan ve kışlayan kuşlar

için cazip bir ortam oluşturuyordu.

Küresel ýsýnma sonucu meydana gelen kuraklýk,

Ege Bölgesi'nde sulak alanlarý tehdit ediyor. Büyük

Menderes deltasý ve Bafa Gölü'nden sonra 3. büyük

sulak alan olan Azap Gölü de kuraklýktan etkilendi. Bir

yýl öncesine kadar binlerce su kuþunun barýndýðý Azap

Gölü'nde birçok sualtý canlýsý ve birçok yaban hayvaný hayatýný devam ettiriyordu. Ancak bugün Azap

Gölü'nün içinde kuraklýk yüzünden traktörler dolaþmaya baþladý. 

Basýndan, 27 Aðustos 2007 

H a b e r  K ö þ e s i

Fotoðraf 4: Kuraklýk sonucunda kuruyan aðaçlar
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Heyelanlar, yeryüzünde çok  yaygýn olarak görülen ve sýk aralýklarla meydana gelen bir kütle hareke-
tidir. Heyelanlara baðlý olarak  aðaçlar ve bitkiler, toprak tabakasý ve anakaya ile birlikte yerinden
sökülerek yamaç aþaðý taþýnýr. Bu olaya baðlý olarak bölgede bitki örtüsünün  dokusu bozulur. Bað,
bahçe ve tarla gibi tarým alanlarýndaki verimli topraklar, heyelanla taþýnan verimsiz materyalle örtülür.
Tarýmsal hasar ve toprak kaybý olmakta, doðal hayat kesintiye uðramakta, bazý canlýlar yok olmakta,
göller oluþmakta (Türkiye’de Tortum ve Sera göllerinin oluþumu), akarsularýn yataðý deðiþmektedir.

9 Ekim 1963 günü Ýtalya’nýn kuzeyindeki Vaiont
baraj gölünde meydana gelen yamaç akmasý
(heyelan) sonucunda yaþanan sel  felaketinde
3000 dolayýnda insan yaþamýný yitirmiþ, önemli
ölçüde maddi hasar meydana gelmiştir. 

1990 yýlýnda Hawaii, Kolombiya ve Japonya’da,

1991 yýlýnda da Filipinler’de volkan püskürme-

sine baðlý olarak yaþanan çamur akýntýsý kütle

hareketlerine örnek gösterilebilir.

E t k i n l i k

Yukarýdaki  fotoðraflarda hangi tür ekstrem olaylara örnekler görülmektedir? Bu olaylarýn oluþu-
munu ve doðal süreçlere  etkisini aþaðýdaki tabloya yazýnýz.

Heyelanlar

Ekstrem Durum Oluþum Nedeni Doðal  Sürece Etkisi

Kuraklýk

Sel ve taþkýn

Volkanizma
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Aþaðýdaki fotoðraflarda yer alan beþerî unsurlar sizce hangi amaçla yapýlmýþtýr ve bunlar doðayý
nasýl etkilemiþtir? Tartýþýnýz.

10

ÝNSAN VE DOÐA ETKÝLEÞÝMÝ2

Ýnsanýn Doðadaki Serüveni

Ýnsanlar, ilk dönemlerden itibaren uzun bir süre doðal sistemin iþleyiþi içinde kalarak yaþamlarýný

sürdürmüþler ve bu sürece pek müdahale edememiþlerdir. Yeryüzünü tanýdýkça ve yeryüzü hakkýndaki

bilgilerini artýrdýkça doðal sistemlere müdahale etmeye baþlamýþlardýr. Bu müdahale Sanayi Devrimi ile

en üst düzeye ulaþmýþtýr. 

Þimdi örnek inceleme yoluyla, beþerî ve doðal sistemler arasýndaki etkileþimi görelim.

Ýki Ülkeyi Birleþtiren Yol:  Manþ  Tüneli

Fransa ve Ýngiltere arasýndaki Manþ Denizi’nin altýndan geçiþi saðlayan Manþ Tüneli 6 Mayýs 1994 tari-

hinde açýldý. Tünelin su altýndaki bölümü 38 km’dir. Bu tünel, yeryüzünün en uzun su altý tünelidir.

Tünelde trenler saatte 300 km'ye varan hýzla yol almaktadýr. Deniz yüzeyinin 91 m altýnda inþa edilen

Manþ Tüneli, aralarýnda yaklaþýk 30 m mesafe bulunan iki demir yolu tüneli ile bunlarý birbirine baðlayan

servis tünellerinden oluþmaktadýr. 

K o n u y a  B a þ l a r k e n
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Çölde Oluþturulan Yaþam Alaný: Kalifornia’daki Central Valley Projesi

Günümüzde tarýmsal su talebi, büyük
ölçekli sulama projelerinin yapýlmasýný gerekli
kýlmaktadýr. Örneðin, sulama projesi sayesinde
Kaliforniya’da  eskiden çöl alaný   olan  Central
Valley (Sentrýl Valley) verimli  bir tarým  alanýna
dönüþmüþtür. Vadinin yukarý kýsmýndaki baraj-
larda  depolanan  sular, kanallarla güneydeki
kurak alanlara  baðlanmýþtýr (Fotoðraf 1). Daha
önce  çöl olan yerlerde teknoloji sayesinde
günümüzde turunçgiller yetiþtirilmeye baþlan-
mýþ, hayvanlar için otlak alanlarý oluþturulmuþ-
tur. Proje maliyetinin yüksek olmasý nedeniyle
arazide yüksek verim elde edilen ve deðer
taþýyan ürünler yetiþtirilmektedir. 

Central Valley projesi ile  verimli tarým alaný
hâline getirilmiþ olan bölge  bugün þehirleþme
tehdidi altýndadýr. Her yýl Central Valley  tarým-
sal alanýn  yaklaþýk 50.000 hektarý  þehirsel alan hâline dönüþmektedir. Nüfusun bu alana yönelmesi ile
yeni þehir ve kasabalar oluþmaktadýr. Büyük bir hýzla büyüyen Fresno þehri burada yer almaktadýr.
Verimli tarým alanlarý þehrin çevresinde olduðu için göçmenler buraya yerleþmeyi tercih etmektedirler.

Nüfusun ve kentleþmenin artmasý sizce bu bölgede hangi olumsuz sonuçlarý doðurmuþtur?

Dünyadaki En Büyük Su Nakli Projesi:
Libya Yapay Nehir Projesi 

Libya'daki Büyük Yapay Nehir Projesi’ne
1984 yýlýnda baþlanmýþtýr. Proje çöl bölgesinde
günde 5 milyon m3/gün su taþýyacak ve
ekilebilir alanlarý 150.000 hektar artýracak
þekilde oluþturulmuþtur. Bu çerçevede güney-
deki yeraltý sularýnýn sulama yapmak amacýyla
kuzeyde yer alan sahil kesimlerindeki tarýmsal
alanlara taþýnmasý amaçlanmaktadýr.  Bu proje
dünyanýn en büyük su nakil projesidir. Proje
tamamlandýðýnda su taþýným hattýnýn uzun-
luðu 4.000 km'ye ulaþacaktýr. Yetkililer, pro-
jenin ülkenin toplam su ihtiyacýný karþýlaya-
mayacaðýný ve ülke için daha fazla su kaynaðý-
na ihtiyaç duyulduðunu açýklamýþtýr.

Fotoðraf 1: Central Valley projesinden bir görünüm

(Kaliforniya).

Fotoðraf 2: Su Nakli Projesinde kullanılan boru
hatlarından bir görünüm

Yakýn çevrenizden doðal ve beþerî süreçlerin etkileþimini kanýtlayan örneklerden birini seçerek ince-

leyiniz (Tarým, hayvancýlýk, balýkçýlýk, orman, turizm, ticaret, ulaþým, sanayi vb. alanlardan seçe-

bilirsiniz).

Bu etkileþimin nasýl gerçekleþtiðini ve sonuçlarýnýn neler olduðunu araþtýrýnýz.

Gözlemlediðiniz etkileþimi kanýtlayan unsurlarý fotoðraflayýnýz.

Ulaþtýðýnýz sonuçlarý rapor hâline getiriniz. 

Yaptýðýnýz çalýþmayý sýnýf panosunda sergileyiniz.

A r a z i  Ç a l ý þ m a s ý
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Ýsviçre ve Daðlar

Ýsviçre’nýn  % 58’ini kaplayan ve yükseltileri 4000 m’yi
geçen Ýsviçre Alpleri, güneybatý-kuzeydoðu doðrul-
tusunda uzanan iki dað sýrasýndan oluþur. Bu iki dað
sýrasý arasýnda Ren ve Rhone ýrmaklarýnýn oluþturduðu
bir oluk sistemi vardýr. Alplerin elveriþli kesimlerinde
akarsulardan temin edilen enerji sayesinde sanayi bu
oluk boyunca geliþmiþtir. Bu oluk ayný zamanda ulaþým
bakýmýndan da önemlidir. Alp Daðlarýnýn aþýlmasý büyük
ölçüde burada gerçekleþir. Ulaþýmý kolaylaþtýran birçok
geçit buradaki vadiler içinde yer alýr. 

Ýsviçreliler, Alpler’in olumsuz coðrafi þartlarýna
raðmen uzun tüneller ve viyadükler yaparak bu alan-
larý deðerlendirmeyi bilmiþlerdir (Fotoðraf 3). Bu
daðlar tarihte askeri koruma saðlarken günümüzde
turizm alanýnda hizmet vermektedir. Alpler’in iklim
þartlarý ve yükseklikleri uygun olan alanlarý kýþ turizminde deðerlendirilmiþtir. Ýsviçre'de toplam turizm
hareketlerinin % 60' ýndan fazlasý Alp bölgesinde yoðunlaþmýþtýr. Ýsviçre’de turizmin daðlýk alanlarda
geliþtirilmesi bölgeler arasý eþitsizliði ve göçü azaltmýþtýr. Ayrýca kýþ turizmi ülkeye büyük ölçüde döviz
girdisi saðlamaktadýr. 

Ýsviçre Alplerinden geçiþi kolaylaþtýrmak
amacýyla yeni tren yollarýnýn yapýmýna karar ver-
miþtir (Harita1). Alplerden geçen raylý sistemin
kolaylaþtýrýlmasý için iki tünel inþa edilecek, sonra
aðýr tonajlý kamyonlarýn geçiþine izin verilecektir. 

Ýsviçre’deki doðal ve beþerî etkileþimi

analiz ederek  benzer bir arazi yapýsýna

sahip olan yurdumuzun kuzey ve kuzeydoðu

bölgelerindeki ekonomik ve sosyal geliþimi

saðlamak için neler yapýlabilir? Sýnýf

ortamýnda tartýþýnýz.
Harita 1: Ýsviçre’deki  demir yolu ve tünellerin lokasyon  

haritasý 

Jura Daðlarý

Ýsviçre'nin batý ve kuzeybatýsýnda yer yer küçük vadilerle yarýlmýþ Jura Daðlarý uzanmaktadýr. Jura

Daðlarý’nda geçitler az olduðu için ulaþým güçtür. Sadece iki noktadan demir yolu geçer. Jura'da

yaþayan insanlar uzun kýþ aylarýnda karýn kapattýðý yollarýn birbirinden ayýrdýðý köylerde baþka bir uðraþ

olmadýðý için kendilerini saat yapýmýna vermiþlerdir. Saatçilik sadece þehirlerde deðil köylerde de

yapýlýr. Burada köyler arasý iþ birliði kurulmuþtur. Bazý köyler saatlerin belirli parçalarýný yaparlar. Bu

parçalar merkezlerde toplanýr. Saatçilik sayesinde büyük þehir görünümü almýþlardýr.

Jura Daðlarý’nýn  kuzeydoðusunda  yaylalar  yer alýr. Burada tarým  imkânlarý da artar. Bu yaylalar

yollarýn geçtiði noktalardýr. Jura'dan geçen yollarýn birçoðu bu yaylanýn kuzeyindeki Basel þehrinde

düðümlenir. Bu þehir ayný zamanda  Ren Nehri üzerindeki nakliyatýn güneydeki son iskelesidir. Ulaþým

bakýmýndan önemli olan bu þehir Ýsviçre'nin kuzeybatýdan giriþ kapýsýdýr.

B i l g i  K u t u s u

Fotoðraf 3: Ýsviçre’deki viyadüklerden bir görünüm 
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Hollanda Kýyýlarý: Doðanýn Zorlamasýyla Oluþan Mühendislik 

Hollanda kýyýlarý, Fransa'nýn kuzey kýyýsýndan (Cap Blanc Nez) Jut Land'daki Danimarka kýyýlarýna kadar
uzanan daha büyük kýyý sisteminin bir
bölümüdür. Hollanda kýyýlarýnýn büyük bir
bölümünün deniz seviyesinde veya deniz
seviyesinin altýnda olmasýndan dolayý fýrtýnalar
ve deniz seviyesindeki yükselmeler birleþince
bölge, kýyý taþkýnlarý ve  su erozyonu açýsýndan
hassas bir hâl almaktadýr.  Ülkenin kýyý bölgeleri
taþkýnlara karþý doðal ve yapay birimlerden
oluþan  kýyý koruma sistemi ile korunmaktadýr
(Fotoðraf 4). Hollanda kýyýlarýda yaþayan insan-
lar tarih boyunca, denizden gelen tehditlerle
mücadele etmek zorunda kalmýþlardýr. Bu
nedenle, arazi ýslahý (denizden  toprak kazan-
ma), taþkýn koruma sahalarý  yapýmý, kýyý setlerinin inþaatý ve deniz  seviyesi  kontrolü  alanlarýnda çalýþ-
malar yapmýþlardýýr. Kýyý alanýndaki  yerleþmeler;
barajlar ve setler sayesinde dünyadaki en kap-
samlý kýyý koruma sistemiyle korunmaktadýr.

Ülkedeki mühendislik firmalarý, su baskýnýn-
dan korunma ve denizden toprak kazanma
konusundaki deneyimlerinin yaný sýra, derin
sularda inþaat, nehir ve deniz dibi tarama,
tüneller, köprüler, liman ve havaalaný tasarým ve
inþaatlarý projelerinde de  yeni teknikler geliþtir-
erek çalýþmalarýna devem etmektedirler. 

Kuzey Denizi kýyýlarýyla Batý Avrupa'nýn üç
büyük nehrinin deltasýnda yer alan Hollanda, deniz ticareti ve
liman hizmetleri açýsýndan dünyada önemli bir yer edinmiþtir.
Hollanda’nýn coðrafi konumundan kaynaklanan avantajlar nedeniyle ticari hizmetler sektörü çok
geliþmiþtir. Rotterdam  Limaný  (Fotoðraf 5) ile Amsterdam Havaalaný Avrupa’nýn  giriþ kapýsý konu-
mundadýr. Hollanda'nýn bu transit fonksiyonu, nakliye ve dýþ ticaret firmalarý için birçok destek
endüstrisinin burada kurulmasýnda ve yoðunlaþmasýnda etkili olmuþtur.

Fotoðraf 4: Kanallardaki kýyý koruma çalýþmalarýndan bir
görünüm

Fotoðraf 5 :Rotterdam Limaný

Köyleri karanlıkta kalınca...
Norveç’teki Rjukan ve İtalya’daki Viganella kasabaları,

yüksek dağların arasında kurulmuş. Bu yüzden yılın belli
dönemlerinde aylarca güneş ışığı almıyorlar. Kasabaların
güneş ışınından yararlanabilmesi için basit bir çözüm üretil-
di. Dağların tepesine konulan büyük aynalar yardımıyla
güneş ışığı yansıtılıyor ve kasabalara kış aylarında da güneş
ışığı ulaştırılabiliyor.

Viganella’nın aynalarının yapımı 2006 yılında tamam-
lanırken, Rjukan’daki yapım ise bu ay tamamlandı. Rjukan köyündeki aynalar sayesinde 600 metre
karelik bir alana güneş ışığı yansıtılıyor.

Dağın kenarındaki aynalardan yansıtılan güneş ışınları olmasa, bu köy 5 ila 6 ay boyunca hiç güneş
ışını alamayacaktı. 3 tane büyük ayna kullanılarak bu sorun çözüldü.

Güneş enerjisiyle çalışan ve bir bilgisayar yardımıyla güneşe göre konumlanan aynaların toplam
büyüklüğü 51 metrekareyi buluyor. 

Basından 07.11.2013

Viganella Köyü’ndeki güneş paneli

H a b e r  K ö þ e s i
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1. Ýklim elemanlarý (sýcaklýk, yaðýþ vb.) ile doðal unsurlar (su, toprak vb.) tarihsel süreç içerisinde nasýl
bir deðiþim göstermiþ olabilir? Söyleyiniz.

2. Doða olaylarýnýn gelecekteki durumu ile ilgili tahminleriniz nelerdir? Söyleyiniz.

3. Aþaðýdaki fotoðraf kompozisyonu ve üzerinde yer alan ifadeler hakkýndaki  düþüncelerinizi söy-
leyiniz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

3

Geleceðimiz Daha Sýcak ve Kurak Olabilir

Yerkürenin oluþumundan bu yana jeolojik devirler boyunca  iklimler sürekli bir deðiþim içerisindedir.

Dünyamýzýn yaklaþýk 4,5 milyarlýk jeolojik tarihi boyunca doðal faktörlere baðlý olarak iklimlerde deðiþim-

ler meydana gelmiþtir. Bu deðiþimlerin büyük ölçekli olmasý sýcaklýk ve yaðýþta da deðiþimlere yol

açmýþtýr. 

YARINDAN SONRA
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21. yüzyýlda küresel iklim sistemindeki deðiþimler önceki yüzyıllara oranla çok daha kuvvetli olacaktýr.
Sýcaklýk ekstremleri;  kara  ve deniz buzullarýnda azalmaya, þiddetli tropikal fýrtýna sayýsýnda da artýþa yol
açacaktýr.

Dünya var olduðundan bu yana bazý doðal olaylarýn seyrinde deðiþmeler meydana gelmiþtir. Ýklim
deðiþikliði bu duruma örnek gösterilebilir. IV. jeolojik zamanda her 40-50 bin yýlda bir meydana gelen
buzullaþma için uygun koþullarý içeren çok sayýda soðuk dönemler meydana gelmiþtir. Bunlar dört buzul
döneminde gruplandýrýlmýþtýr. Bu buzullaþma dönemlerinde kutuplardan 50

o
enleme kadar olan alanlar,

buzullar altýnda kalmýþtýr. 
Geçmiþte meydana gelen bu iklim deðiþiklikleri gelecekte de iklim deðiþikliklerinin olacaðýnýn iþaretidir.

Araþtýrmacý Daniel Fagre’nin “Normal koþullar altýnda jeolojik zaman ölçeðinde meydana gelen olaylar,
artýk insan ömrü kadar kýsa bir dönemde gerçekleþiyor.” sözü, bu deðiþmelerin ne kadar hýzlý meydana
geldiðini vurgulamaktadýr.  Klimatologlar önümüzdeki yýllarda ciddi anlamda iklim deðiþiklikleri olacaðýna
dair bizleri uyarmaktadýr. Gelecekte buzullaþmadan çok küresel ýsýnmanýn ortaya çýkaracaðý sonuçlardan
korkulmaktadýr. 

E t k i n l i k

Aþaðýdaki şemada küresel ýsýnmadan etkilenen bazý unsurlar verilmiþtir. Ön bilgilerinizden yararla-

narak  kutucuklarda belirtilen baþlýklar ile ilgili küresel ýsýnmanýn meydana getirdiði deðiþimleri boþ

býrakýlan yerlere yazýnýz.

ORMANLAR

SU KAYNAKLARI

Küresel ýsýnmadan etkilenecek alanlar

BÝTKÝ VE HAYVAN
TÜRLERÝNÝN YAÞAM

ALANLARI

TARIM
Yükselen sýcaklýklar tropik böl-

gelerde ürün kaybýna neden

olurken tahýl üretimi için çok

soðuk olan kuzey bölgeler tarým

için elveriþli hâle gelecektir.

Örneðin, Sibirya, Kanada hatta

Alaska’da artýk orta kuþak bitkileri

yetiþebilecek. Ancak bu bölge-

lerdeki  tahýl üretimi tropik bölge-

lerdeki ürün kaybýnýn yerini

doldurmaya yetmeyecektýr.

SAÐLIK

KIYILAR
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Fotoðraf 1: Kuzey Kutbu’nun 1979 ve 2012 yýllarýna ait uydu görüntüleri

Buzullar Eriyecek

Küresel ýsýnmanýn doðal bir sonucu olarak buzullar eriyecektir. Aþaðýda yer alan soldaki uydu görün-

tüsü 1979 yýlýna aittir. 2012 yýlýnda çekilen saðdaki uydu görüntüsünde buzullarýn  erimesi ile buzul alan-

larýnýn küçüldüðü açýkça görülmektedir (Fotoðraf 1). Bazý iklim modellemelerine göre  bu yüzyýlýn

sonuna kadar kutuplardaki buzullarýn büyük bir kýsmý ortadan kalkacaktýr.

Aþaðýdaki tabloda küresel ýsýnma sonucu buzullarda meydana gelen deðiþimlere dünyanýn deðiþik

bölgelerinden örnekler verilmiþtir. Ön bilgilerinizden de yararlanarak boþ býrakýlan yerleri doldurunuz.

Buzul Alaný Etk i ler i

Kilimanjaro Kilimanjaro'daki  (Tanzanya) karlarýnýn % 80'inden fazlasý 1912'den bu yana erimiþtir.

Grönland

Kuzey 
Yarým Küre

Kuzey Yarým Küre'de karalar  üzerindeki  buzullar ilkbaharda çözülmeye 150 yýl öncesine

göre 9 gün erken, sonbaharda donmaya ise 10 gün geç baþlýyor. Alaska'nýn bazý kesim-

lerinde, permafrostun (donmuþ toprak tabakasý) erimesi nedeniyle yüzeyde neredeyse 5

m’lik çökme meydana gelmiþtir. Kuzey Kutbu'ndan Peru'ya, Ýsviçre'den Endonezya'nýn Ýrian

Jaya buzullarýna kadar çok büyük buzul alanlarý, dev buz daðlarý ve deniz buzlarý büyük bir

hýzla yok oluyor. 

Antarktika

Buzullarýn erimesi nedeniyle deniz seviyesinde yükselmeler meydana gelecektir. Uzmanlar, Dünya’nýn
4,5 milyar yýllýk tarihi boyunca, deniz seviyesinin alçalýp yükseldiðini belirtiyorlar. Son yýllarda deniz
seviyesinde dünya genelinde yaþanan hýzla yükselme nedeniyle kýyý çizgisinde büyük deðiþmeler mey-
dana gelmektedir. Deniz seviyesi yýlda 2,4 mm’yi bulan bir hýzla yükselmeye devam etmektedir. Bu duru-
mun devam etmesi hâlinde kýyý þeritlerinde büyük deðiþimler meydana gelecektir.

Buzullarýn erimesiyle meydana gelecek olan deðiþim, deniz seviyesinin yükselmesiyle sýnýrlý kalma-
yacaktýr. Sürekli rüzgârlarýn ve yoðunluk farkýnýn neden olduðu okyanus akýntýlarýnýn, karalarýn kýyý ke-
simlerinin ýsýnmasýnda, soðumasýnda, yaðýþ almasýnda,  sýcaklýðýn Ekvator’dan Kutuplar’a taþýnmasýn-
da büyük önemi vardýr. Okyanus akýntýlarýný harekete geçiren güç Ekvator ile Kutuplar arasýndaki tuzlu-
luk ve sýcaklýk farkýndan kaynaklanan yoðunluk farkýdýr. 

Buzullarýn erimesi sonucu okyanus sýcaklýklarý ve tuzluluk oranlarýnda deðiþim olacaktýr. Bu durum,
okyanus taþýyýcý kuþaðýný yavaþlatacaktýr.  Bu da 10 yýl gibi kýsa bir sürede çok büyük iklim deðiþiklikle-
rine neden olacaktýr.

E t k i n l i k
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Küresel Ýklim Deðiþikliklerine Uyum Saðlamaya Çalýþan Bitki ve Hayvan Türleri

Güney Amerika’ya doðru uzanan Antarktika kýtasýnda son 50 yýl öncesine göre kýþ aylarýnda

sýcaklýk yaklaþýk 5,5 0C artmýþtýr. Bu ýsýnma kendini en çok asil penguenler üzerinde hissettirmiþtir. 20

yýl önce bu bölgede üreyen asil penguen çifti sayýsý 2800 iken günümüzde bu sayý 1000’e düþmüþtür.

Bu penguenlerin yerini daha ýlýman koþullarda yaþayan Papua penguenleri almaya baþlamýþtýr. Çünkü

asil penguenler buzul üzerinde  yaþayabilmektedir. Buzullarýn erimesi, asil penguenlerin yerini suda

yaþayabilen Papua penguenlerinin almasýna neden olmuþtur. 

Y Avrupa’da 35 yerli kelebek üzerinde yapýlan bir araþtýrma, bu türlerin yaklaþýk üçte ikisinin son

20-30 yýlda yayýlým alanlarýný 30 ile 240 km kuzeye kaydýrdýðýný ortaya çýkardý. 

Y Avrupa’daki pek çok bitki 50 yýl öncesine göre bir hafta erken çiçek açýyor ve sonbaharda

yapraklarýný beþ gün önce döküyor. 

Y Ýngiltere’de kuþlar 20. yüzyýl ortalarýna oranla ortalama 9 gün erken kuluçkaya yatýyor, kurbaðalar

ise 7 hafta erken çiftleþiyor. 

Y Kuzey Amerika’da aðaç kýrlangýçlarý 25 yýl öncesine göre ilkbaharda kuzeye 12 gün erken göç ediyor. 

Deniz Seviyelerinin Yükselmesiyle Birlikte Kýyýlarda Yaþanabilecek Olaylardan Bazýlarý :

Ø Bangladeþ’te yaklaşık 1 metrelik yükselme 70 milyon kiþiyi yerinden edecektir.

ØDeniz seviyesinde meydana gelecek her 1 cm yükselme, erozyona baðlý olarak kumluk kýyý þerit-
lerinde 1metre geniþliðinde yatay bir geri çekilmeye yol açabilir.

ØTuzlu su, tatlý su akiferlerine karýþtýðýnda kýyý kesiminlerinde canlýlar için gerekli olan tatlý su kaynaklarý
kaybedilecektir.

ØTopraklarýnýn yarýsý deniz seviyesinde ya da deniz seviyesinin altýnda olan Hollanda’nýn geleceði
tehdit altýndadýr.

Atmosferde Gaz Oranlarý Deðiþecek

Karbondioksit, metan ve diazot monoksit gazlarý Dünya’ya ulaþan ýþýnýmýn tekrar uzaya yansýtýlmasý

ve atmosferdeki ýþýnýmýn soðurulmasý  arasýnda bir denge oluþturarak dünya’nýn ýlýman olmasýný saðlar.

Bu üç gaz olmasaydý dünyamız, yörüngesi çevresinde dönen ve üzerinde canlý yaþayamayacak kadar

soðuk bir kara parçasýndan ibaret olacaktý.  Bu gazlarýn oranlarýnda meydana gelecek olan deðiþiklikler

önemli ölçüde iklim deðiþikliklerine neden olacaktýr. Yapýlan araþtýrmalar atmosferin son 150 yýlda önem-

li ölçüde deðiþime uðradýðýný gösteriyor. 1958 yýlýnda yapýlan ölçümlerde 315 ppm (parts per million)

olan atmosferdeki karbondioksit oranýnýn günümüzde 375 ppm’nin üstüne çýktýðý gözlenmiþtir. Bunun

nedeni fabrika, ev ve araçlarda kullanýlan karbon bileþimli fosil yakýtlardýr.  

Canlýlar Nasýl Etkilenecek?

Her bitki ve hayvan türünün yaþamýný sürdürebilmesi için farklý bir sýcaklýk deðerine ihtiyacý vardýr. Bu

koþullarýnýn deðiþmesiyle birlikte bitki veya hayvanlar da bu deðiþiklikten etkilenir. Bütün bunlar, deðiþen

iklim koþullarýna bitki ve hayvanlarýn uyum saðlama çabalarýdýr. Bitki ve hayvanlar âdeta kendilerince ted-

bir alarak uygun sýcaklýk koþullarýna sahip bölgelere doðru kaymaktadýr. Eðer iklim deðiþiklikleri daha

hýzlý meydana gelirse birçok bitki ve hayvan türü buna uyum saðlamakta zorlanacak ve yok olacaktýr.

B i l g i  K u t u s uB i l g i  K u t u s u

B i l g i  K u t u s u
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Karibularýn Sayýsý Azalýyor

“Kuzey Kutup Bölgesi Ulusal Yaban Hayatý Koruma

Alaný” ve yakýnlarýndaki üreme alanlarýndan ayrýlan

karibular, yaz göçleri sýrasýnda, Kanada’nýn kuzeyinde

bir uçtan diðer uca ilerliyor. 1989’da 178.000 olan

sayýlarý, 2001’deki son sayýmda 123.000’e düþmüþtür.

Uzmanlar, ýsýnmanýn bu düþüþ üzerinde etkili olduðu

görüþündeler. Bahar aylarýnda yeþillenme erken

baþlayýp erken sona eriyor ve yavrular kýþý geçirmeye

yetecek aðýrlýða ulaþmadan bitkiler kuruyabiliyor.

Yukarýda verilen haritalarda  Endonezya’nýn Borneo Adasý’nda yýllara baðlý olarak yeþil alanlarda

meydana gelen deðiþim ile deðiþim olasýlýklarý verilmiþtir. Burada yaþayan bitki ve hayvanlar

deðiþime uyum saðlayamamakta ve nesillerinin yok olmasý ihtimali ile karþý karþýya kalmaktadýr.

Haritayý inceleyerek ve ön bilgilerinizden yararlanarak aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz (Haritalardaki

yeþil renk bitki örtüsünü göstermektedir.).

1. Borneo Adasý’nýn  bulunduðu iklim kuþaðýnda hangi  tür bitki gruplarý görülülür? Neden?

2. Borneo Adasý’ndaki bitki örtüsünün azalma nedenleri nelerdir?

3. Borneo Adasý’nýn bitki örtüsünde meydana gelen bu azalma dünyanýn deðiþik yerlerinde de
görülmektedir. Dünya genelinde yaþanan bu azalmalarýn sonuçlarý neler olabilir?

E t k i n l i k

B i l g i  K u t u s u
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Gerçek Olabilir mi? 

Küresel ýsýnmanýn ortaya çýkaracaðý tehlikelerin
dýþýnda bir de Yer’in merkezinden gelebilecek olan
tehlikeler ve bunun neden olabileceði deðiþimler söz
konusudur. Süper volkanlar, bildiðimiz yanardað patla-
malarýndan yüzlerce kat daha güçlü doða olaylarýdýr ve
bu volkanlar küresel çapta etkili olmaktadýr (Fotoðraf
2). Etkileri Kuzey Amerika büyüklüðünde bir bölgeyi
harap edebilecek  güçtedir, bunu yýllarca sürecek bir
küresel iklim  deðiþikliði  izleyebilir ve bunun etkisi yýl-
larca devam edebilir. Araþtýrmalara göre,  Dünya yeni
bir süper volkan olayýný daha yaþayabilir. Küresel hasar
oraný, nerede meydana geleceði ve gazlarýn atmosferde ne kadar süre kalacaðýna baðlýdýr. Dikkat edilme-
si gereken bölgeler, Yellow Stone (ABD) ve Toba Daðý (Endonezya) gibi geçmiþte de bu olaylarýn mey-
dana geldiði yerlerdir.  Volkanik olaylar hiç beklenmedik bir yerde de oluþabilir. Yapýlan araþtýrmalara göre
volkanlardan atmosfere yayýlan sülfürik asit tabakasý, güneþ ýþýnlarýný ve Dünya’dan yükselen ýsýyý emer,
patlamanýn ardýndan küresel iklim dengeleri altüst olur ve bu durum yýllarca sürebilir.

Aþaðýda Alaska’da iki farklı yere ait fotoðraflarda küresel ýsýnmaya baðlý olarak buzullarda mey-

dana gelen deðiþim görülmektedir. Fotoğraf ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları

cevaplayınız.

1913 2005

Küresel ýsýnma sonucu bazý bitki ve hayvan
türlerinde aþýrý artýþ veya azalýþ olabilir.
Yandaki fotoðrafta sýcaklýk artýþý sonucun-
da hýzla çoğalan böceklerin Alaska’da ladin
aðaçlarýna verdiði zararlar görülmektedir
(Fotoğraf 3). Siz de buna benzer örnekleri
bularak sýnýf ortamýnda arkadaþlarýnýzla
yorumlayýnýz.

E t k i n l i k

Fotoðraf 2:  Volkan patlamasý

1. Yıllara bağlı fotoğraflarda meydana gelen değişimin sebepleri ve sonuçları nelerdir?

2. Buzulların hızla erimesinin meydana getireceği sorunlar nelerdir?

20041941

Fotoðraf 3:  Ladin ağaçlarından bir görünüm
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Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.
1. Sera etkisi nedir? Açýklayýnýz.

2. Sumatra’nýn Toba Daðý’nda 73 bin yýl önce meydana gelen volkanizmanýn sonuçlarý nelerdir?

3. Fosil yakýt  kullanýmýndaki artýþ, doðal sistemleri nasýl etkilemektedir?

4. Küresel ýsýnmaya yol açan karbon gazlarýnýn atmosferdeki  artýþýný azaltmak için neler yapýl-

malýdýr?   

5. Alp Daðlarý’nýn uzantýsý kuzey ve güney doðrultusunda olsaydý bu durum  Avrupa’daki ulaþým sis-

temini  nasýl etkilerdi?

6. Önceki jeolojik devirlerde çok uzun zaman diliminde meydana gelen iklim deðiþikliði

günümüzde neden çok kýsa bir zamanda gerçekleþmektedir?

7. Küresel ýsýnma bitki ve hayvan topluluklarýný nasýl etkilemiþtir? Örneklerle açýklayýnýz.

8. Sellerin doðal süreçlere olan etkisini örneklerle açýklayýnýz.

9. Günümüze kadar yeryüzünde büyük volkanik patlamalar nerelerde gerçekleþmiþtir?

10. Küresel ýsýnmaya baðlý olarak okyanus akýntýlarýnda meydana gelebilecek deðiþim ne gibi

sonuçlara yol açar?

11. Hollanda, deniz seviyesinde meydana gelen deðiþmelere karþý kýyýlarýný korumak için ne tür ted-

birler almýþtýr?

12. Günümüzde yeryüzünde ekstrem olaylarýn yaþanmasýnda hangi faktörler etkili olmuþtur?

Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplayýnýz. 
1. Aþaðýdakilerden hangisi küresel ýsýnmaya baðlý olarak yaþanabilecek olaylar arasýnda gösterile-

mez?

A) Deniz seviyesinin yükselmesi  B) Buzullarýn erimesi   C) Volkanik olaylarýn artmasý

D) Erozyonun þiddetlenmesi       E) Hayvanların göç yollarının deðiþmesi

2. Aþaðýdakilerden hangisi doðada meydana gelen ekstrem durumlarýn oluþumunda etkili deðildir?

A) Yüksek ve düþük sýcaklýklar    B) Şiddetli volkanlar ve depremler   C) Þiddetli rüzgarlar

D) Güneþ ýþýnlarýnýn geliþ açýsý E) Aþýrý yaðýþlar

3. Aþaðýdakilerden hangisi ekstrem deðerlere sahip olan bir deprem esnasýnda doðada görülebile-

cek olaylardan deðildir?

A) Akarsu yataklarýnýn deðiþmesi              B) Heyelanlar     C) Aþýrý yaðýþlar

D) Beþerî yapýlarýn yýkýlmasý veya yer deðiþtirmesi   E) Kýyý þeridinin deðiþmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi şiddetli volkanik faaliyetlerin ortaya çıkardığı sonuçlardan birisi deðildir?

A) Küllerin yoğun olarak yeryüzüne çıkması           

B) Atmosferin alt kısımlarında sıcaklık düşüşleri olması

C) Buzul bölgelerinde buzulların hızla erimesi  

D) Bölgedeki erozyonun şiddetlenmesi

E) Okyanus tabanlarında suyun sıcaklığında değişme olması

5. Aþaðýdakilerden  hangisi Tropikal rüzgârlarýn en fazla zarara yol açtýðý ülkelerden biridir?

A) Meksika B) Uruguay      C) Ýtalya            D) Suudi Arabistan           E) Fas

1. B ö l ü m  ö l Ç m E  v E  D E ð E r l E n D Ý r m E
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6.Aşağıda bazı ekstrem olaylar ve oluşum nedenleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Şiddetli volkanik faaliyetler – Magmadaki konveksiyonel akıntılar

B) Kütle hareketleri – Karstik arazilerde meydana gelen aşınma

C) Sel ve taşkın – Kısa sürede gerçekleşen aşırı yağışlar

D) Tsunami – Deniz tabanlarında meydana gelen depremler

E) Kuraklık – Uzun süreli yağış azlığı 

7. Manþ Tüneli ile hangi iki Avrupa ülkesi arasýnda doðrudan demir yolu ve kara yolu baðlantýsý
saðlanmýþtýr?
A) Ýspanya-Portekiz          B) Norveç-Finlandiya     C) Ýngiltere-Fransa
D) Almanya-Avusturya      E) Ýsveç-Hollanda

8. Topraklarýn büyük kýsmý deniz seviyesinin altýnda olduðu için taþkýnlara karþý doðal ve yapay
setlerden oluþan bir savunma sistemi ile korunmakta olan ülke aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Çin             B) Almanya         C) Hollanda              D) Danimarka          E) Fransa

9. Aþaðýdaki ülkelerden hangisi yüz ölçümünün büyüklüðüne baðlý olarak ülkenin güneyinde bulunan
yer altý sularýný kuzeyindeki geniþ düzlüklere ulaþtýrmak için büyük sulama projesini geliþtirmiþtir?
A) Ýtalya           B) Libya              C) Suriye               D) Ukrayna              E) Hindistan

10. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisi büyük depremler sonucu meydana gelen doðal olaylardan biri
deðildir?
A) Tsunami            B) Akarsu yataklarýnýn deðiþmesi       C) Kütle hareketleri 
D) Göl oluþumu      E)  Þiddetli yaðýþlarýn  oluþumu

11. Aþaðýdakilerden hangisi klimatik kökenli ekstrem olaylardan bir deðildir?
A) Aþýrý sýcaklýk          B) Tsunami       C) Rüzgarlar        D) Fýrtýnalar        E) Aþýrý yaðýþlar 

12. Aþaðýdaki   bölgelerin hangisinde tropikal fýrtýnalar etkili deðildir?
A)  Meksika Körfezi     B) Bengal Körfezi    C) Adriyatik kýyýlarý
D) Kaliforniya    E) Güneydoðu Asya

Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun ifadelerle tamamlayýnýz.

1. Okyanus diplerinde deprem ve volkanizma sonucu ......................... oluþur.

2. Yýkýcý etkisi en fazla olan rüzgâr türü ..........................

3. ....................., ......................, ..........................gazlarý dünyaya ulaþan ýþýnýmýn yansýtýlmasý ve

atmosferdeki ýþýnýmýn soðrulmasý arasýnda bir denge oluþturur.

4. Büyük volkanik püskürmeler  sonucunda yeryüzünde sýcaklýk  deðerelerinde ..............oluþur.

5. Avrupa’daki pek çok bitkinin  son 50 yýl içinde çiçek açma ve  yaprak dökme dönemlerindeki

sürelerin deðiþmesinin nedeni ................................

6. Tsunami sonucu ................... ............................ deðiþim meydana gelir.

7. Yangýn olaylarında artış, su seviyesinde  ve tarýmsal ürünlerde azalma ..................... sonucu

meydana gelir.

8. Küresel ýsýnmaya baðlý hava sýcaklýðýnýn yükselmesinin doðal sistemler üzerinde en önemli

etkisi ......................

9. Kaliforniya’da çöl olan araziler…………………………………projesiyle verimli tarım alanları-

na dönüşmüştür.
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Bölüm2.

UYGARLIKLARIN ORTAYA ÇIKIÞI

ÝLK KÜLT ÜR MERKEZLERÝ
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Yukarýdaki haritada ilk medeniyetlerin kurulduðu yerler gösterilmiþtir. Dünya fiziki hari-
tasýndan ve yukarýdaki haritadan yararlanarak aþaðýdaki  sorularý cevaplayýnýz.

1. Ýlk medeniyetler hangi enlemler arasýnda yer almaktadýr? Söyleyiniz.

2. Ýlk medeniyetlerin haritada gösterilen yerlerde ortaya çýkmasýnýn nedenlerini sýnýfta arkadaþlarýnýzla
tartýþýnýz.

3. Harita üzerinde numaralandýrýlmýþ yerlerde hangi medeniyetler kurulmuþtur? Söyleyiniz.

Medeniyetlerin Doðuþu

Yeryüzünde coðrafi þartlara baðlý olarak ýrk, din, dil, yaþam tarzý, bakýmýndan birbirinden farklý
medeniyetler doðmuþ ve geliþmiþtir. Bu medeniyetlerin oluþmasýna coðrafi þartlarla birlikte farklý toplum-
larýn katkýsý olmuþtur. Bu toplumlarýn oluþturduðu medeniyetlerin izlerine Mýsýr’dan Çin’e, Hindistan’dan
Ege kýyýlarýna, Mezopotamya’dan Güney Amerika’ya kadar uzanan geniþ bir alanda rastlanýr. Kurulan
medeniyetler isimlerini kurulduklarý bölgelerden alýrlar. Çin medeniyeti, Mýsýr medeniyeti, Aztek, Maya,
Ýnka, Hint medeniyetleri gibi.

E t k i n l i k

3

3

1

1 2

2

4

5

5

6

64

1. Medeniyet sözcüðü size neler ifade ediyor? Açýklayýnýz.
2. İlk medeniyetler hangileridir ve bu medeniyetlere ait hangi eserleri biliyorsunuz? Söyleyiniz.
3. Sizce toplumlarýn medeniyete geçiþ tarihlerinin birbirinden farklý olmasýnýn sebepleri neler olabilir?

Söyleyiniz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

ÝLK KÜLTÜR MERKEZLERÝ1
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Mezopotamya Medeniyeti

Mezopotamya, kuzey ve kuzeydoðudan yüksek daðlarla

çevrili, güneyden Suriye ve Arabistan çöllerine açýk, geniþ bir

düzlüktür. Önemini, Anadolu topraklarýndan doðan Dicle ve

Fýrat nehirlerine borçludur.

Mezopotamya’da tarýma uygun olmayan alanlarý tarýma

kazandýrmak için sulama kanallarý yapýlmýþ, bataklýklar drene

edilmiþ ve taþkýn sonrasý oluþan alüvyon birikintileri düzeltil-

miþtir. Bu çalýþmalar sonucu zamanla köyler geliþerek kent

hâline gelmiþtir. Böylece Mezopotamya’da ilk kültür merkez-

leri ortaya çýkmýþtýr. Kentlerin ortaya çýkmasý insanlýk tarihin-

de, ateþin bulunmasý ve tarýmýn baþlamasýndan sonra kayde-

dilen önemli bir aþamadýr. Ýlk kültür merkezlerinin ortaya çýk-

týðý, önemli mimari eserlerin oluþturulduðu uygarlýklar, tarihî

ve coðrafi koþullarýn etkisiyle hýzlý geliþmiþtir.

Mýsýr Medeniyeti

Mýsýr medeniyeti, Kuzey Afrika’da Nil Nehri ve etrafýnda kurulmuþtur (Fotoðraf 2). Etrafýnýn çöllerle
kaplý olmasý diðer medeniyetlerle etkileþiminin daha az olmasýna neden olmuþtur. Bu nedenle Mýsýr
medeniyeti kendine özgü özelliklere sahiptir.

Mýsýrlýlarýn medeniyete geçiþinde; neolitik yer-
leþmelerin varlýðý, Nil Nehri ve Mezopotamya uygar-
lýðý etkili olmuþtur.

Mýsýr’ýn da Mezopotamya gibi, büyük bir taþkýn
nehre sahip olmasý, verimli topraklarýndan yýlda iki
kez ürün alýnabilmesi ve uygun iklim þartlarýna
sahip olmasý uygarlýða geçiþini kolaylaþtýrmýþtýr. Nil
Nehri çevresinde yaþayanlar düzenli taþkýnlardan
sonra bozulan tarlalarýn sýnýrlarýný yeniden tespit
etmek için matematikten yararlanmýþlardýr. Bu
durum kamu yönetimi örgütlenmesini oluþturarak
bilimin de geliþmesine katký saðlamýþtýr. Nil
Nehri’nin uygarlýða diðer bir katkýsý da üzerinde ulaþým yapýlmasýdýr. Nehrin düzenli akýþý nehir taþý-
macýlýðýný geliþtirmiþ, bu da yönetimin bölgeyi kolayca denetlemesine imkân saðlamýþtýr. Nil boyunca
hem ticari iliþkiler rahatça yapýlmýþ hem de vergiler kolayca toplanmýþtýr. Bu durum uygarlýðýn çok daha
hýzlý büyüyüp güçlenmesinde etkili olmuþtur. 

Ýklimin Medeniyetlerin Doðuþuna Etkisi

Son Buzul Devri’nde insanlar, dünya üzerinde daha  daðýnýk hâlde yaþýyorlardý. Buzul Devri’nin son-
larýnda sýcaklýklarýn artmasý ve iklim koþullarýnýn deðiþmesi sebebiyle buzul alanlarý azalmaya
baþlamýþtýr. 10-12 bin yýl öncesinden bugüne kadar Büyük Sahra, Arabistan Çölleri ve Orta Asya baþta
olmak üzere dünyanýn birçok yerinde iklim gittikçe kuraklaþmýþtýr. Ýklim deðiþikliði ile birlikte kurak-
laþan bölgelerde daðýnýk hâlde yaþayan insanlar, su kaynaklarýna yakýn alanlardaki vadi boylarýnda
toplanmýþlardýr.

Buzul Çaðýnýn sona ermesi insanlarý, avcýlýk ve toplayýcýlýktan tarým toplumuna geçiþi zorlamýþtýr.
Ýklim deðiþikliði, uygarlýklarýn doðmasýnda ve geliþmesinde önemli bir etken olmuþtur. Bu coðrafi
sebeplere baðlý olarak ilk büyük medeniyetleri kurak ve yarý kurak  alanlarda doðmuþtur. 

B i l g i  K u t u s u

Fotoðraf 1: Tarihi Harran Üniversitesi
kalıntıları 

Fotoðraf 2: Mýsýr medeniyeti; Sfenks ve Piramit 
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Ýnka  Medeniyeti

Ýnkalar, Büyük Okyanus kýyýsýna paralel uzanan And sýradaðlarý
üzerinde 12-16. yüzyýllar arasýnda yaþamýþ ve  büyük bir imparatorluk
kurmuþlardýr. Bu bölge çok deðiþik iklim ve doða koþullarýný içermek-
teydi. Ýnkalarýn yaþadýklarý And Daðlarý’nýn batý kýyýsýnda çöl ve vadiler
yer alýrken kuzeydoðu kesimleri tropikal yaðmur ormanlarýyla kaplýydý.

Ýnkalar, þehirlerini korumak ve savunabilmek için And Daðlarý’nýn
yüksek kesimlerdeki dik ve sarp yamaçlara inþa etmiþlerdi. Bu yapýlar-
daki devasa taþ bloklar çok hassas ve düzgün bir þekilde birbirleriyle
birleþtirilmiþtir. 

Ýnkalar bulunduklarý bölgenin coðrafi konumu nedeniyle güneþin
hareketleri konusunda uzmanlaþmýþlar ve güneþ saatini yapmýþlardýr.
Yüksek kayalýklara yerleþtirdikleri elips þeklindeki altýn yansýtýcýlarla
astronomik gözlemler yapmýþlar, güneþin yýllýk hareketlerini incelemiþ-
lerdir.

Aztek Medeniyeti

Maya Medeniyeti

1. Konu içinde bazý medeniyetler hakkýnda bilgiler verilmiþtir. Siz de diðer medeniyetlerle ilgili araþtýr-
ma yaparak boþ býrakýlan kutucuklarý doldurunuz. 

2. Medeniyetlerin kurulmasýnda etkili olan benzer ve farklý yönleri tespit ederek bunun nedenlerini
tartýþýnýz.

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k
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Çin Medeniyeti

Akdeniz Medeniyetleri

Akdeniz kýyýlarý, medeniyetlerin ilk kurulduðu alanlar-
dan biridir. Tarým alanlarýnýn az olmasý, akarsularýn varlýðý,
kýyýlarýnda liman olmaya elveriþli ada ve yarýmadalarýn
bulunmasý bu bölgede Ýyonya, Lidya, Yunan, Fenike ve
Roma gibi birbirinden  farklý medeniyetlerin kurulmasýna
neden olmuþtur. Bu medeniyetlerden bazýlarý yer altý ve yer
üstü kaynaklarý bakýmýndan zengin olmadýklarýndan deniz
ticaretine yönelmiþler ve  ihtiyaçlarýnýn bir bölümünü deniz-
den karþýlayarak denizci karakterli uygarlýklar kurmuþlardýr.

Ýyonlar ve Yunanlýlar zamanla gemi yapýmýnda usta-
laþmýþ ve Akdeniz kýyýlarýndaki ürünleri toplayarak ihtiyacý
olan toplumlara pazarlamaya baþlamýþlardýr. Böylece fark-
lý uygarlýklar arasýnda, ticari mallar taþýnýrken ayný zaman-
da kültürel geliþmeler bir merkezden diðerine
nakledilmiþtir.

Akdeniz uygarlýklarý yeni þehirler ve koloniler kurarken
buradaki insanlar bereketli tarým alanlarýnýn az olmasý
nedeniyle daha geniþ ticari imkân sunan sahalarda yer-
leþmiþlerdir. Böylece kentleþme Akdeniz’in doðu kýyýlarýn-
dan batý kýyýlarýna doðru yayýlmýþtýr.

Hint Medeniyeti
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E t k i n l i k

Mýsýr Medeniyeti
Mezopotamya

Medeniyeti Hint Medeniyeti

Coðrafi konumu
Fýrat ve Dicle nehirleri
arasýnda kalan bölge

Oluþumunda etkili
olan akar rrsular

Ganj ve Ýndus Nehirleri

Medeniyet adýna
yaptýklarý katkýlar

Astronomi, güneþ takvimi, 
tarým topraklarýný düzenleme

Aþaðýdaki  tabloda Mýsýr, Mezopotamya ve Hint medeniyetleri ile ilgili bazý özellikler verilmiþtir. Ön
bilgilerinizden yararlanarak tablodaki boþluklarý doldurunuz.

3

61

2 8

10

94

7

5

1. Kültür ve medeniyetin yayýlýþýnda büyük etkisi olan ve tarihin baþlangýcý olarak kabul edilen buluþ
2. Mezopotamya’nýn doðusunda akan ve bu bölgeye hayat veren nehirlerden biri 
3. Güneydoðu Anadolu'dan baþlayarak Basra Körfezi’ne kadar uzanan Dicle ve Fýrat nehirleri

arasýndaki bölge
4. Maya uygarlýðýnýn bulunduðu alanda yetiþen tropikal ürünlerden biri
5. Maya uygarlýðýnýn bulunduðu bölgede yapýlarýn inþasýnda yaygýn olarak kullanýlan taþ
6. Demirin günlük hayatta kullanýlmasý ile yapýlan ve tarýmda büyük geliþmelere neden olan tarým aleti
7. Büyük Okyanus kýyýsýnda And Daðlarý’na paralel uzanan alanda kurulan, güneþin hareketleri

konusunda uzmanlaþan ve güneþ saatini yapan uygarlýðýn adý
8. Bugünkü Meksika sýnýrlarý içerisinde kurulmuþ olan uygarlýðýn adý
9. Medeniyete geçiþte çok önemli katkýsý olan buluþlardan biri

10. Mezopotamya’yý oluþturan ve bu bölgenin batýsýndan geçen nehir

E t k i n l i k
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Dünyanın bugünkü medeniyet seviyesine ulaşmasında en büyük paylardan biri buluşlara aittir.

Medeniyetlerin insanlık tarihine ve kültürüne yaptıkları en büyük katkıları olan kağıt, matbaa, barut,

pusula, tekerlek, yazı gibi hayatımızın birçok alanında kullandığımız buluşların geçmişi oldukça uzun-

dur. İlk uygarlıklardan olan Mezopotamya, Çin, Mısır ve Hint medeniyetlerinin bu buluşların icadında

ve gelişiminde katkıları büyüktür.

Aşağıda bazı buluşların medeniyetlerin gelişmesine ve dünya mirasına katkılarına ait bazı örnek-

ler verilmiştir. Ön bilgilerinizden de yararlanarak verilen buluşların medeniyetlerin gelişmesine ve

insanlık tarihine katkılarını aşağıda boş bırakılan yerlere doldurarak belirtiniz.

29

E t k i n l i k

Yazý

Sümerler, yazýyý ilk kullanan uygarlýktýr. Yazý, Asurlular baþta

olmak üzere pek çok kavim tarafýndan kullanýlmaya baþlanmýþtýr.

Daha sonra bilim, hukuk ve ticarette de kullanýlmýþ, ardýndan ilk

eðitim kurumlarý  açýlmýþtýr. Haftanýn günleri de bu dönemde belir-

lenmiþtir. Zaman içinde kahramanlýk hikâyeleri, dinî törenlerin

uygulanma esaslarý vb. yazýya geçirilmeye baþlanmýþ,  tüm bunlar

kültürün geliþmesine ve aktarýmýna büyük katkýlar saðlamýþtýr.

Takvim

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

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

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

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

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

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

Demir

Demiri ilk iþleyen milletlerden biri de Orta Asya’daki
Türklerdir. Demir önceleri silah yapýmýnda, daha sonra
da araç gereç yapýmýnda kullanýlmýþtýr. Eski Türkler
göç ettikçe oradaki halklara demiri ve onu iþlemeyi
öðretmiþlerdir. Zamanla demir, savaþlarda üstünlük
elde etmenin temel unsurlarýndan biri hâline gelmiþtir.
Hititler de demirden silah yapýmýnda kendilerine özgü
teknikler geliþtirmiþler ve çok daha saðlam silahlar
yapmaya baþlamýþlardýr. Bu yolla iki yüzyýl boyunca
süper güç olmayý baþarmýþlardýr. Demir, dayanýklý
olduðundan  tarýmda kullanýlan araçlarýn yapýmýnda
kullanýlmýþ, saðlam sabanlarla ekilen topraklardan
daha bol ürün alýnmasý saðlanmýþtýr.

Kâðýt

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

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

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

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

.....................................................................................................................................
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Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Aþaðýdaki tabloda Mezopotamya uygarlýðýna ait bazý özellikler verilmiþtir. Diðer uygarlýklara ait
özellikleri ön bilgilerinizden yararlanarak kutucuklara yazýnýz.

2. Ýlk uygarlýklardaki kentlerin özellikleri nelerdir?
3. Neolitik sonrasý ilk medeniyetler nerelerde ortaya çýkmýþtýr?
4.Mezopotamya uygarlýðýnýn Maya ve Ýnka uygarlýðýndan daha fazla saldýrýlara uðramasýnýn neden-

leri nelerdir ?
5. Mýsýr uygarlýðýnýn Mezopotamya’dan sonra doðmasýnda etkili olan faktörler nelerdir?
6. Hint uygarlýðýnýn kurulduðu bölgenin coðrafi özellikleri nelerdir? Bu özellikler Hint uygarlýðýnýn

geliþmesinde nasýl etkili olmuþtur ?
7. Mýsýr uygarlýðýnýn Mezopotamya Uygarlýðý kadar saldýrýlara maruz kalmamasýnýn nedenleri ne-

lerdir?

Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplandýrýnýz.

1. İnka uygarlığı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşmışlar ve güneş saatini yapmışlardır.

B) Elips şeklindeki yansıtıcılar ile astronomik gözlemler yapmışlardır.

C) Bulundukları bölgenin coğrafi konumu nedeniyle şehirlerini alçak kesimlere kurmuşlardır.

D) Binalarında büyük taşları ustaca işleyerek kullanmışlardır.

E) Kıyı bölgelerinde balıkçılık, iç kesimlerde tarımla uğraşmışlardır.

2. Mezopotamya uygarlýðýnýn geliþmesinde aþaðýdakilerden hangisi etkili olmamýþtýr?

A) Verimli taþkýn ovalarýnýn varlýðý            B) Dicle ve Fýrat nehirlerinin bulunmasý
C) Ýklim koþullarýnýn tarýma uygun olmasý   D) Nüfus artýþýna baðlý olarak üretimin hýzlandýrýlmasý
E) Geçimlerini avcýlýk ve toplayýcýlýkla saðlamalarý

2. B ö l ü m  ö l ç m E  v E  D E ð E r l E n D Ý r m E

Uygarlýklar
Özellilkler

Mezopotamya Mýsýr Ýndus Akdeniz Çin Maya

Ýklim 
Ürün yetiþmesine im-

kân verecek sýcaklýk

ve yaðýþ mevcuttur. 

Jeolojik ve
Jeomorfolojik 

Taþkýn ovasýnýn varlýðý

ve zengin topraklar

vardýr.

Su Kaynaklarý
Dicle ve 

Fýrat ýrmaklarý

Flora ve Fauna
Bataklýklarda ve

çevrede zengin hay-

van ve  bitki türleri

Çevresindeki
Toplumlarýn Etkisi

Ekonomik zenginliðe

baðlý olarak bölgeye

yapýlan saldýrý ve

göçler 

Ulaþým Olanaklarý
Akarsularýn ulaþýma

elveriþli olmasý 
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3. I. Verimli tarım arazilerine ve su kaynaklarına sahip olmaları
II. Yüksek platolar üzerinde kurulmaları
III. Başka medeniyetlerle yoğun etkileşimde bulunmaları
IV. Yaşadıkları bölgelerin iklim şartlarının benzer olması
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Mısır, Hint ve Mezopotamya medeniyetlerine ait ortak özel-
liklerdendir?
A) Yalnız I     B) Yalnız III        C) I-IV    D) II- III    E) III- IV

4. Aþaðýdakilerden hangisi ilk kültür merkezlerinin kurulduðu bölgelerin ortak özelliklerindendir?
A) Yüksek platolar üzerinde geliþmiþ olmalarý     B) Tropikal iklim özelliklerine sahip olmalarý 
C) Yoðun orman örtüsüyle kaplý olmalarý           D) Yüzey þekillerinin  arýzalý ve engebeli olmasý 
E) Genellikle orta kuþakta yer almalarý

5. Yandaki haritada numaralandırılarak gösterilen

yerlerde kurulmuş olan medeniyetlerden hangisinin

kuruluş yeri seçiminde verimli ve geniş tarım arazi-

lerinin varlığı etkili olmamıştır?

A) I                     B) II                   C) III                  

D) IV             E) V

6. Yerleþik  uygarlýðýn ilk doðduðu medeniyet bölgesi aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Orta Amerika          B) Sarý Irmak Havzasý     C) Mezopotamya     

D) Nil Nehri Deltasý        E) Ýndus Vadisi

Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun ifadelerle tamamlayýnýz.

1. .................................... Meksika Vadisi’nde ortaya çýkan bir uygarlýktýr.

2. Yerleþik hayata ......................... faaliyetiyle geçilmiþtir.

3. Mezopotamya ......................... ve ......................... nehirleri arasýnda, üç tarafý daðlarla çevrili bir
düzlüktür.

4. Sümerler’den sonra ........................., ........................., ......................... uygarlýklarý kendi
yazýlarýný geliþtirip kullanmýþlardýr.

5. ......................... ve ...................... nehirleri Himalaya Daðlarýndan doðar ve Kuzey Hindistan’a
ulaþýr.

Aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn baþýna D, yanlýþ olanlarýn baþýna Y harfini yazýnýz.

1. (   )  Çin’de ticaretin geliþmesinde Mavi ve Sarý Irmak’ýn "Büyük Kanal" ile birleþtirilmesi etkili 
olmuþtur. 

2. (   )  Ýnkalar, Atlas Okyanusu kýyýsýna paralel uzanan And sýradaðlarý üzerinde 12-16. yüzyýllar                   

arasýnda yaþamýþ ve  büyük bir imparatorluk kurmuþlardýr.

3. (   )  Yeni Dünya’da uygarlýða geçiþ Eski Dünya’dan önce olmuþtur.

4. (   )  Maya uygarlýðý yaðmur ormanlarý sahasýnda kurulmuþtur.

5. (   )  Aztek uygarlýðý Afrika kýtasýnda kurulmuþtur.

6. (   )  Ýlk kültür merkezleri  uygarlýklarýn doðduðu alanlarda ortaya çýkmýþtýr.  
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B E Þ E R Î  S Ý S T E M L E R

EKONOMÝ, GÖÇ VE

YERLEÞME

EKONOMÝK FAALÝYETLERÝN 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKÝLERÝ

ÞEHÝRLEÞME, SANAYÝ VE GÖÇ

ÝLÝÞKÝSÝ

GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAN

GELECEÐÝN DÜNYASINA

Bölüm3.
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Ekonomik Faaliyetlerin Etkileri

Yeryüzünde farklý coðrafi özellikler ve bunlara baðlý olarak farklý ekonomik faaliyetler ve yaþam tarzlarý

mevcuttur. Tarýmýn, sanayinin, turizmin, madenciliðin ve ticaretin yaygýn olarak yapýldýðý bölgeler vardýr.

Bu bölgelerdeki ekonomik faaliyetler, burada yaþayan insanlarýn yaþam tarzlarýnýn ve kültürlerinin temeli-

ni oluþturur. 

Sanayi Devrimi’nden önce dünyada hâkim olan ekonomik faaliyet türü tarým ve hayvancýlýktý.

Tarýmsal faaliyetlerde insan gücüne daha fazla ihtiyaç duyulmasý  ailelerin çok fazla çocuk sahibi ol-

mayý istemelerine neden oluyor, bu durum ise kalabalýk ailelerin ortaya çýkmasýna yol açýyordu.

Günlük yaþantý ve insanlar arasýndaki iliþkiler de buna göre þekilleniyordu.

Sanayi Devrimi’yle ekonomik faaliyetlerde büyük deðiþiklikler olmuþ, yeni iþ sahalarý açýlmýþ, insan-

larýn sanayi bölgelerine göçüyle günümüzün kalabalýk þehirleri oluþmaya baþlamýþtýr. Burada yaþayan

insanlarýn yaþam tarzlarý deðiþmiþ, insan iliþkileri daha karmaþýk bir hâl almýþtýr. Farklý ekonomik özellik-

lere sahip bölge veya þehirlerde yaþayan insanlarýn sosyoekonomik olaylara bakýþ açýlarý birbirinden çok

farklý olmuþtur. Örneðin, madencilik ve turizm faaliyetlerinin yaygýn olduðu iki farklý þehirdeki yaþam

biçimleri deðiþiklik gösterir. Sanayi Devrimi’nden önce küçük bir yerleþim yeri olan bir kasaba, daha

sonra herhangi bir faktöre baðlý olarak geliþen sanayi faaliyetiyle büyük bir þehir hâline gelebilir.

EKONOMÝK FAALÝYETLERÝN 
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKÝLERÝ

Yukarýdaki fotoðraflarý inceleyiniz. Sizce buralarda hangi ekonomik faaliyetler yapýlmaktadýr?
Fotoðraflardaki yerlerden hangisinde yaþamak isterdiniz? Tercihinizin nedenlerini söyleyiniz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

1
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Bu duruma baðlý olarak geliþmekte olan bir yerleþim yerinde yaþayan insanlarýn hayat tarzlarý, kültür-

leri ve birbirleriyle olan iliþkileri büyük oranda deðiþikliðe uðrayabilir. Bu tür deðiþimleri dünyada olduðu

gibi Türkiye’deki birçok þehirde de görmek mümkündür. Ruhr Havzasý (Almanya) önemli madencilik ve

sanayi bölgelerinden biri olarak bu tip deðiþime dünyadan verilebilecek en tipik örnektir.

Ruhr Bölgesi

Ruhr sanayi bölgesi (Harita 1, Fotoðraf

1) Kuzey Fransa’dan baþlayýp Belçika,

Hannover ve Saksonya’dan  Slezya’ya kadar

devam eden büyük sanayi kuþaðý içinde yer

alýr. Ayný zamanda, Avrupa’daki sanayi böl-

geleri arasýnda Sanayi Devrimi’nin bütün

aþamalarýnýn gerçekleþtiði tipik bölgeler-

den biridir.

Ruhr Bölgesi’nin esas gelir kaynaðý

yakýn bir zamana kadar kömür ve çelik üre-

timiydi. Günümüzde biliþim teknolojisi,

lojistik, alternatif enerji buranýn ekonomik

geliþmesini belirleyen faktörler olarak

karþýmýza çýkmaktadýr.

Almanya'da sanayinin geliþmesinin temelinde, Ruhr ve Saar havzalarýndaki maden kömürü yatak-

larýnýn önemli etkisi vardýr. Ruhr Havzasý’nda üretilen demir ve çeliðin bir bölümü, makine ve motor

üretiminde kullanýlýr. Aþaðý Saksonya, Frankfurt, Mannheim (Maynhaym) ve Stuttgart (Stutgart)

önemli sanayi tesislerinin yer aldýðý merkezlerdir. Demir-çelik, kömür, çimento, kimyasal maddeler,

makine, taþýt, elektronik aletler, gemi yapýmý, tekstil ve gýda bu havzadaki önemli sanayi dallarýdýr.

Harita 1: Ruhr bölgesi

Nüfusu 300.000’den fazla þehirler

Nüfusu 100.000’den fazla þehirler

Fotoðraf 1: Ruhr bölgesinden genel bir görünüm
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Aþaðýdaki sorularý ön bilgilerinizden, metinden ve tablodan yararlanarak cevaplayýnýz.

1.19. Yüzyýlda Ruhr Bölgesi’nde yoðun bir göç dalgasý yaþanmasýnýn nedenleri nelerdir?

2. Ruhr Bölgesi’ne yapýlan göçün olumlu ve olumsuz sonuçlarý nelerdir?

3. Ruhr Bölgesi’nin, nüfus yoðunluðu bakýmýndan diðer ülkelere göre daha fazla artýþ göstermesinin

nedenleri nelerdir?

4. Kýsa bir sürede yoðun bir nüfus artýþý meydana gelen Ruhr Bölgesi’nde ekonomik, sosyal ve kültürel

alanlarda ne gibi deðiþiklikler yaþanmýþ olabilir? Açýklayýnýz.

5. Sizin yaþadýðýnýz þehir ya da  bölgede bu tür yoðun nüfus artýþý yaþandý mý? Bunun nedenlerini

ve bu durumun hayatýnýzda ne gibi  deðiþikliklere yol açtýðýný söyleyiniz.

E t k i n l i k

Km2 ye Düþen Kiþi Sayýsý

Ülkeler ve
Bölgeler

Yýllar

1800 1870 1900 2014

Ruhr Bölgesi 68 202 538 1195

Almanya 46 76 104 232

Ýngiltere 54 114 161 246

Fransa 51 65 70 313

Belçika 106 164 219 341

ABD 6 7 10 326 

Alman Meclis Baþkaný ile Yapýlan Röportaj

Ruhr Bölgesi’ne göç eden Türklerle ilgili Alman Meclis Baþkaný ile yapýlan röportajýn bir bölümü

aþaðýda verilmiþtir.

— Siz Türklerin yoðun olduðu bir bölgede, Ruhr Havzasý'nda büyüdünüz. Ruhr

Bölgesi’nde yaþayan Türklerle ilgili görüþleriniz nelerdir?

“Ben göç yoluyla oluþmuþ bir bölgeden, yani Ruhr Bölgesi’nden geliyorum. Ýki üç dalga hâlinde

kitle göçü yaþanmasaydý bu bölge oluþmazdý. 19. yy’ýn ortalarýndan ve 20.yy’ýn ilk çeyreðinde bu böl-

geye büyük bir göç yaþandý. Bu dönemlerde bölgeye 4 milyon insan göç yoluyla geldi. Büyük bir

sanayi bölgesi olarak Ruhr Bölgesi göç almasaydý var olmazdý. Türklerin Ruhr Bölgesi’ne göçü ise

1960'lý yýllarda baþladý. Çok sayýda Türk vatandaþý tanýyorum. Federal Meclisteki arkadaþlarým ve

Alman toplumunun önde gelen temsilcileri genelde Alman toplumuna uyum saðlamýþ Türkler ve

diðer göçmenlerle daha sýký iliþki içindeyiz.”

Basýndan, 21 Þubat 2007 

Almanya Federal Meclis Baþkaný Norbert Lammert ile ropörtaj

H a b e r  K ö þ e s i
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Ruhr Bölgesi’nin Geliþim Aþamalarý

Almanya'nýn nüfus bakýmýndan en kalabalýk
bölgesi olan Ruhr, bir zamanlar fabrika bacalarý,
vinç kuleleri ve yüksek fýrýnlarý ile dikkati çekerken,
son yýllarda köklü bir deðiþim geçirerek, geleceði
parlak sanayi dallarýnýn bulunduðu bir bölge hâline
gelmiþtir. Bu yapýsal deðiþim, ekolojik yenilenmeye
de baðlýdýr. Çevreye duyarlý teknolojileri geliþtiren
iþletmeler sayesinde, Avrupa'da çevre teknolo-
jisinin ileri gelen bir merkezi olmuþtur. Ruhr
Bölgesi, ayný zamanda 600'den fazla iþletmesi ve
1300 civarýnda yazýlým firmasý ile önemli bir sigor-
ta, maliye ve fuar merkezi hâline gelmiþtir.

Ruhr Bölgesi’nde sanayinin temelini oluþturan
kömür madenlerinden yararlanýlmaya 13. yüzyýlda
baþlanmýþtýr. Bu dönemde maden kömürü kayýk-
larla Ren Nehri’ne, oradan da diðer bölgelere
ulaþtýrýlmýþtýr. Buna baðlý olarak Orta Çaðýn son-
larýnda Müleheim (Mülhaym) ve Ren arasýnda çok
geliþmiþ bir ulaþým aðý oluþturulmuþtur. 

18. yy’ýn sonlarýna kadar maden kömürü üreti-
minde açýk iþletme türü hâkimdi. Bu dönemde
maden kömürü çýkarýmýnda çoðunlukla tarýmsal
kazançlarýna ek bir gelir elde etmek isteyen
köylüler çalýþýyordu. Bu nedenle maden kömürü
çýkarýmý geliþigüzel yapýlýyor ve ocaklar yýlýn belli bir
döneminde çalýþýyordu.  Bu yüzden üretim miktarý
çok düþüktü.  Bu sistem uzun süre devam etti.

Sanayi Devrimi ile birlikte demir ve çelik üreti-
minde maden kömürünün kullanýlmasý kömür üre-
timinde çok büyük bir artýþa neden olmuþtur.
Örneðin, 1760’ta yýllýk üretim 61 bin ton iken
1790’da 189 bin tona, 1800’de ise 210 bin tona
yükselmiþtir.

1849 yýlýndan itibaren yakacak olarak maden
kömürü kullanan yüksek fýrýnlarýn kurulmasý ile
Ruhr Bölgesi’nin önemi daha çok artmýþtýr.

1900’lü yýllardan itibaren Ruhr Bölgesi’nde
ekonomik geliþmenin temel faktörü maden
kömürü olmuþtur. Bunun sonucu olarak 50 yýl
içerisinde maden kömürü çýkarýlan saha özellikle
kuzeye doðru çok geniþlemiþ ve buna baðlý olarak
üretim miktarý da 1850 yýlýna göre üç kat artmýþtýr.
Bölgede maden kömürü üretimi ve demir çelik
sanayinin geliþmeye baþlamasýyla nüfus artýþý ve
daðýlýþýnda deðiþiklikler meydana gelmiþtir.

Ýngiltere’de olduðu gibi sanayi kuruluþlarýnýn yer
aldýðý þehirlerin nüfuslarýnýn sürekli arttýðý görülür.
1850’de de oldukça fazla nüfus barýndýran
Düsseldorf, Essen ve Dortmunt (Fotoðraf 2) þehirleri
civarýndaki köy ve çiftlikleri de içlerine alarak
büyümüþler böylece günümüzde Almanya’nýn en
büyük þehirleri hâlini gelmiþlerdir.

Fotoðraf 2: Dortmund'dan genel bir görünüm

Yandaki  grafikte Ruhr Bölgesi’nin yýllar
içinde nüfus deðiþimi gösterilmiþtir. Bu
grafikten ve ön bilgilerinizden yararla-
narak aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz. 

1. Ruhr Bölgesi’nin nüfusunda nasýl bir
deðiþim görülmektedir?

2. Nüfusun en fazla arttýðý dönem hangi yýl-
lar arasýnda yer almaktadýr? Nedenlerini
söyleyiniz.

3. Sizce nüfustaki bu deðiþim bölgenin
ekonomik faaliyetlerinde nasýl etkili
olmuþtur ?

E t k i n l i k

1820

1871

1905

1925

1946

1961

1970

1980

1990

2000   

2002

2014

274.000

891.000

2.915.000

4.231.000

3.869.496

5.674.223

5.658.381

5.396.144

5.396.208

5.359.228

5.332.384

5.317.824

Yýllar Nüfus
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Ruhr Sanayi Bölgesi’ndeki Deðiþim Süreci

Almanya'nýn nasýl köklü bir deðiþim ve dönüþüm geçirmekte olduðu Gelsenkirchen’in

(Gelsenkirþen) bazý yüksek noktalarýndan kente bakýldýðýnda görülmektedir.

Ruhr Bölgesi’nin tipik ‘eski sanayi’ kentlerinden olan Gelsenkirchen'deki otelin penceresinden karþý

tepelere bakýldýðýnda bitmiþ olan dönemin izleri görülmektedir. Kömür madenlerinin dev vinçleri, çelik

fabrikalarýnýn uzun bacalarý, karanlýk duvarlý dev binalar dev heykeller gibi yerli yerinde duruyorlar... 

Eski döneme ait bu kalýntýlarý deðer-

lendirmek ve Almanya’nýn geçir-diði

ekonomik ve sosyal aþamalarý göster-

mek amacýyla hükûmet ve özel kuru-

luþlar, çeþitli projeler geliþtirmektedir. Bu

projelerden biri de eski sanayi alanýnýn

park olarak düzenlenmesidir.

On iki büyükþehir ve üç bölgeden

oluþan Ruhr Vadisi’nde, Avrupa'daki aðýr

sanayi krizinden geriye, tahrip edilmiþ

peyzaj alanlarý, yýkýlmýþ kentler ve terk

edilmiþ endüstri alanlarý kalmýþtýr.

1989 - 1999 yýllarýný kapsayan 10

yýllýk bir program hazýrlayan IBA

(International Building Exhibition, Ýnter-

neyþýnýl Building Eksibiþýn) kýsa zaman-

da göze çarpan deðiþiklikler ve baþarýlar

elde etmiþtir. Bu dönüþüm programý 17

kenti ve 100’ün üstünde proje ile 800

km2lik alaný kapsamaktadýr. Bu proje

kapsamýnda 200 ha2lýk bir alana sahip

olan demir-çelik fabrikasý park olarak

yeniden düzenlenmiþtir. Eskiden demir-

çelik üretiminde kullanýlan alanlarýn

þimdi sosyal aktivite ve spor alaný olarak

kullanýlýyor olmasý projeye ayrý bir önem

kazandýrmýþtýr. 

Sonuç olarak; Ruhr Havzasý Kentsel

Dönüþüm Uygulamasý ile terk edilmiþ

endüstri alanlarý yeniden toplumun kullanýmýna kazandýrýlmýþtýr. 

(Kitap için derlenmiþtir.)

Türkiye ve dünyada Ruhr Sanayi Bölgesi’ne benzer bir deðiþim geçirmiþ þehir veya bölgeleri

araþtýrarak karþýlaþtýrýnýz. 

O k u m a  m e t n i

Fotoðraf 3: Ruhr bölgesinden genel bir görünüm (1987)

Fotoðraf  4: Kentsel dönüşümün yaşandığı Ruhr 
havzasında günümüzden bir görünüm
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Aþaðýdaki tabloda Kocaeli ve Las Vegas þehirlerinde ekonomik faaliyetler ve bunlarýn etkileri gös-

terilmiþtir. Siz de madencilik, ticaret, tarým ve hayvancýlýk faaliyetlerinin baskýn olduðu diðer þehirleri

bularak tablodaki boþluklara yazýnýz.

Þehir
Baskýn ekonomik

faaliyet türü
Etkileri

Kocaeli
Sanayi

Farklý iþ alanlarý oluþmuş, hýzlý göçle nüfus artmış, çeþitli çevre
sorunlarý yaşanmaya başlamıştır.

Las Vegas Turizm

Küçük bir çöl kasabasý olan Las Vegas'ýn turizm  faaliyetlerine baðlý
olarak nüfusu 1 milyonu geçmiþtýr. Las Vegas’ı eðlence turizmine
baðlý olarak  her mevsim dünyanýn deðiþik yerlerinden çok sayýda
insan ziyaret etmektedir.

Madencilik

Ticaret

Tarým ve 
hayvancýlýk

E t k i n l i k

Cannes Þöhretini Kime Borçlu?

Fransa'nýn güneyinde, Nice'in (Nis) 40 km uzaðýnda bulunan ve küçük bir balýkçý kasabasý olan

Cannes (Kan), 1946 yılında baþlayan ve adýyla anýlan film festivali ile üne kavuþtu. Cannes özellikle yaz

döneminde en çok görülmek istenen yerlerden biridir. Cannes’in küçük bir balýkçý kasabasýyken

günümüzde nasýl her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker duruma geldiði merak konusu olmuþtur.

Kimine göre Cannes'ýn kaderi, Ýngiliz Lord’u Brougham'ýn kolera salgýný yüzünden Nice'e gitmeyi

erteleyip küçük bir balýkçý kasabasý olan Cannes'da konaklamasý ile deðiþti. Bu tezi savunanlara göre

Cannes'a gelen Lord Brougham buranýn iklimini çok beðendi. Bunun üzerine Mont Chevalier bayýr-

larýnda kendine bir villa yaptýrýp burada yaþadý. Cannes'a dünyanýn en çok ziyaret edilmek istenen yer-

ler arasýna girme yolu da böylece açýldý.

Fransýz Riviyera’sý olarak da tanýtýlan 73 bin nüfuslu Cannes, yaz aylarýnda;  hele festival döne-

minde yoðun bir insan kitlesiyle dolup taþarken kýþýn bunun tam tersi bir durum yaþanmaktadýr.                                               

AB'de Kültür Ekonomisi Yükseliyor

Avrupa Birliði (AB) ülkelerinde kömür ve çelik üretiminin azaldýðý bölgelerde, yeni alternatif

arayýþlar çerçevesinde kültür ekonomisine aðýrlýk verildiði görülmektedir. Ýspanya ve Ýngiltere gibi

ülkelerde endüstriyel geliþmenin azaldýðý ve iþsizliðin arttýðý bölgelerde, kültürel aktivitelerin artýþ gös-

terdiðini, AB'den alýnan fonlar ile yeni müzeler, konser salonlarý, film yapým stüdyolarý kurulduðunu

görmekteyiz.

Bunun en belirgin örneðini Almanya'da Ruhr Havzasý'nda görmek mümkündür. Ruhr Havzasý'nda

eski maden ocaklarýnýn ve eski çelik fabrikalarýnýn yerini günümüzde kültür merkezleri almýþ ve

bölgede yeni iþ sahalarý açýlmýþtýr.

O k u m a  m e t n i
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Þehirleþme tarihsel geliþim açýsýndan çaðlara göre deðiþik özellikler sergilemiþtir. Ön bilgilerinizden
de yararlanarak  tablodaki boþluklarý doldurunuz.

E t k i n l i k

Þehirlerin Doðuþu

Geçmiþte insanlarýn yaptýklarý  ekonomik faaliyetler kýsýtlýydý. Teknolojinin geliþmesi, doðal kay-
naklarýn keþfi ve iþletilmesi, nüfus artýþý ve ihtiyaçlara artan talep hýzlý bir þehirleþmeyi beraberinde getir-
miþtir. Örneðin, küçük bir yerleþim yerinde sanayi faaliyetlerinin baþlamasý ya da bir maden ocaðýnýn açýl-
masý o alanda nüfusun artmasýna, þehirleþmenin hýz kazanmasýna, sosyal, ekonomik ve kültürel yapýda
deðiþimlere yol açmýþtýr. Bu deðiþimler, þehirlerin cazibe merkezi hâline gelmesine neden olmakta ve
insanlarý kendine çekmektedir. Þehirleþme, göç ve sanayileþme süreci, birbirleriyle sýký bir iliþki
içerisindedir. Sanayileþmenin yaþandýðý yerlerde  göçe baðlý olarak  þehirleþme hýz kazanmaktadýr. Bu
durum birçok sorunuda ortaya çýkarmaktadýr. Bu sorunlarýn baþýnda göç ve çevre sorunlarý gelmektedir.

Dönem Þehirleþmenin  Geliþimi 
Þehirleþmede 

Etkili Olan Faktörler

Ýlk Çað
Ýlk çaðlarda verimli toprak ve uygun doða koþullarýnýn bulun-

duðu  alanlar yerleþim yeri olarak tercih edilmiþtir.
Verimli tarým
topraklarý

Orta Çað

Yeni Çað

Þehirleþme  konusundaki en önemli geliþmeye Sanayi Devrimi
neden olmuþtur. Sanayi alanýndaki buluþ ve icatlar þehirlerin öne-
mini artýrmýþ, özellikle kýrsal alanlardaki göçlerle beraber Avrupa
þehirleri yoðun bir nüfus akýmý  ile karþýlaþmýþtýr. Yoðun göçlerle
beraber kent dokularý da bozulmaya baþlamýþtýr. Sanayi tesisleri
þehir merkezlerinde kalýrken modern þehirlerin etrafýnda sanayi
iþçilerinin yaþadýðý plansýz ve  altyapý hizmetlerinden yoksun yeni
yerleþme alanlarý oluþmaya baþlamýþtýr.

Sanayi Devrimi

Günümüz

2 ÞEHÝRLEÞME, SANAYÝ VE GÖÇ ÝLÝÞKÝSÝ

1. Sanayileþme hareketleri, ülkemizde ne gibi deðiþikliklere neden olmuþtur? Açıklayınız.
2. Kentleþme ve kentlileþme kavramlarýndan ne anlýyorsunuz? Açýklayýnýz.
3. Göç hareketlerinin nedenleri hakkýnda neler söyleyebilirsiniz?

K o n u y a  B a þ l a r k e n
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Çeþitli ülkelere ait nüfus ve kentleþme oranlarýnýn gösterildiði tablodan ve ön bilgilerinizden yarar-

lanarak aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz.

1. Ülkelerin nüfus artýþ oranlarýný karþýlaþtýrarak nedenlerini tartýþýnýz.

2. 1980-1998 yýllarý arasýnda nüfus artýþ hýzýnýn en fazla ve en az olduðu ülkeler hangileridir?

Nedenlerini söyleyiniz.

3. 1998-2015 yýllarý arasýnda nüfus artýþ hýzýnýn en fazla ve en az olduðu ülkeler hangileridir?

Nedenlerini söyleyiniz.

4. 2025 yýlýndaki tahmini nüfus artýþ oranlarýný yazýnýz. Bu artýþ oranlarýnýn sonucu olarak ortaya çý-

kabilecek deðiþiklikleri tartýþýnýz.

ÜLKELER

Toplam Nüfus
(Milyon)

Yýllýk Nüfus Artýþ 
Oranı (%)

Tahminî Artýþ
Oraný (%)

1980 1998 2015
2025

Tahminî
1980-1998 1998-2015 2025

Ýtalya 56,4 57,6 58,7 0,1 0,1

ABD 227,2 270,3 321,3 1,0 1,1

Portekiz 9,8 10,0 10,6 0,1 0,3

Arjantin 28,1 36,1 40,1 1,4 0,6

Meksika 67,6 95,8 121,7 1,9 1,6

Türkiye 44,5 63,5 78,5 2,0 1,3

Dünya 4.430,2 5.896,6 7.300 1,6 1,4

E t k i n l i k

Çin'de işçi ücretleri ortalaması 656 dolar

Ucuz işçilik ile tanınan Çin’de işçi ücretleri 656

dolar ile dünya ortalamasının yarısına tekabül

ediyor. 

Çin medyasında yer alan haberlerde,

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma

Örgütü'nün 72 ülkeyi kapsayan raporunda,

dünyadaki aylık işçi ücretleri ortalaması bin 480

dolar olarak açıklandı. Çin'in aylık ücret ortala-

masının 656 dolar olarak sıralamada 57'inci sıra-

da olduğu belirtildi. Çin'de günlük maaş ücretleri

ortalama 22 dolara denk geldiğine dikkat çekildi. 

Lüksemburg'un aylık 4 bin 89 dolarlık ücret

ortalamasıyla ilk sırada olduğu belirtilen raporda,

Norveç ikinci sırada yer alırken, Avusturya 3. sıra-

da yer buldu. Çin'e bağlı Hong Kong ve Makau

özel bölgeleri ise sırasıyla 30. ve 52. sırada yer

aldı. 

Çin, ucuz iş gücü ile 2006'ya kadar yıldızı par-

layan bir ülke konumundaydı. 2006 yılından

itibaren ucuz iş gücü talebinin artması maaşların

yükselmesine yol açtı. 2006'da bir Çinli işçinin

aldığı aylık ortalama 90 dolarlık maaş 2011'de

180 dolar seviyesine kadar yükseldi. En büyük

artış ise 2011'de yaşandı. Geçen sene itibari ile

yaklaşık 144 dolar alan işçilerin maaşı yüzde 22

artarak 175 dolara çıktı. Analistler, işçi

maaşlarının 2017'e kadar yüzde 80 artmasını

öngörüyor. 

İşçi ücretlerinin artışının ardında, enflasyon ile

şehirdeki yaşam maliyetlerin yükselmesi göster-

iliyor. Yetkililer, "Bu tüm yatırımcılara bir sinyal.

Çin'de ucuz iş gücü bir daha dönmemek üzere

tarihe gömülüyor." diye konuştu.

Basýndan, 6 Nisan 2012

H a b e r  K ö þ e s i
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Gebze’nin Kentleşme Süreci
Türkiye’de 1960 yılından sonra

başlayan sanayileşmeye bağlı olarak
meydana gelen göç ve şehirleşme
hareketleri Gebze ve yakın çevresinde
de yoğun olarak görülmüştür.
Gebze’deki sanayileşme köyden
şehre göçün bölgede yoğunlaşması-
na neden olmuş, bu durum yeni yer-
leşim alanlarına olan ihtiyacı artır-
mıştır.

Gebze’de nüfus, sanayileşme
öncesi daha çok kırsal alanlarda
yaşamaktaydı. 1960 yılından itibaren
başlayan göç dalgası, 1980 yılının
başından itibaren önlenemez bir hâl
almıştır. Kentleşme hızının sanayileş-
menin önüne geçmesiyle birlikte şehrin etrafındaki bağ, bahçe ve tarım arazileri büyük bir hızla yerini
altyapısı olmayan yerleşim alanlarına bırakmıştır.

Türkiye’de tarımsal alandaki makineleşme ve belli başlı kentlerdeki sanayileşme hamleleri
kentlerdeki nüfus artışının en önemli nedeni olmuştur. Gebze’de özellikle otobanın yapılmasıyla birlik-
te bu yol çevresinde kurulan sanayi bölgeleri nüfusu çeken bir mıknatıs görevi görmüştür.

Gebze’nin kara, demir, deniz ve havayollarına olan yakınlığı ve kavşak noktasında yer alması
beraberinde bir göç çekim merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Bunun sonucunda Gebze zamanla
sanayi kenti hâline dönüşmüştür. 

Türkiye'nin en büyük üretim üslerinden biri olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), 2014 yılı
sonu itibariyle 143 firmayla 22 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Özellikle boya, plastik, elektrik, metal, dokuma, oto yedek parça, makine ve kimya sanayisinin
önde gelen fabrikaları Gebze’nin değişik yerlerinde üretimlerine devam etmektedirler. 

(Kitap için derlenmiþtir.)

Göç ve Kentleþme Ýliþkisi

Göç olgusu, sosyal bir hareket olmasýna karþýn, ekonomik yaþamdan kültürel yaþama kadar hayatýn
her yönünü etkiler. Göç ve kentleþme arasýndaki iliþki, kentlerin çekici faktörleri ile kýrsalýn itici faktör-
lerinden kaynaklanmaktadýr. 

Kırsal kesimlerden kentlere yapılan yoğun göç hareketi, hem mekânsal olarak hem de kültürel açı-
dan kentten soyutlanmış bölgeler ortaya çıkarmıştır.

Metropollere yönelen ve aþýrý ölçüde nüfus birikimine  yol açan göç, kentlerde  iþsizliðin artmasýna
neden olmaktadýr. Ayrýca hýzlý göç akýmý þehrin, konut, çevre, altyapý, ulaþým, eðitim, saðlýk ve asayiþ
sorunlarýný büyük ölçüde artýrmaktadýr.

Hýzlý göç hareketinin bir diðer etkisi de arsa ve arazi deðerlerinin bir anda artmasýdýr. Mesken ihtiyacý,
verimli tarým alanlarýnýn ve orman arazilerinin hýzla yerleþime açýlmasýna neden olmuþtur. Saðlýksýz
kentleþme sonucu büyük þehirlerde sanayi tesisleri ile konutlar bir arada bulunmaktadýr. Sanayi böl-
gelerinin çevreleri gecekondular tarafýndan mantar gibi sarýlmakta bundan dolayý sanayi kirliliði kentlerde
yaþayan insanlarýn saðlýðýný büyük ölçüde tehdit etmektedir. 

Yukarýdaki metni okuyarak aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz.

1. Gebze’nin yoðun göç almasýna neden olan unsurlar nelerdir? Açýklayýnýz.

2. Gebze’deki hýzlý kentleþmenin neden olduðu sosyoekonomik sorunlar nelerdir? Açýklayýnýz.

3. Gebze’nin coðrafi konumu sanayinin geliþmesini nasýl etkilemiþtir? Açýklayýnýz.

O k u m a  M e t n i

Fotoðraf 1: Sanayileşen Gebze’den bir görünüm
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Yukarýda Dubai’nin 1991, 2006 ve 2015 yýllarýna ait fotoðraflarý yer almaktadýr. Fotoðraflarý incele-
yerek ve ön bilgilerinizden de yararlanarak aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Fotoðraflar arasýnda ne gibi farklýlýklar görülmektedir?  

2. Kentleþmenin bu kadar hýzlý olmasýnda hangi faktörler etkili olmuþtur? 
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Sanayileþme, þehirleþme ve göç olgularý bir-
birleri ile sürekli etkileþim ve iliþki hâlindedir.
Aþaðýda bu unsurlarýn  etkileþimini anlatan bir
metin oluþturulmuþtur. Siz de metinden faydala-
narak yakýn çevrenizden buna benzer etkileþim-
lere örnekler veriniz.

Yaþadýðým þehirde sanayileþme hareketleri
baþladý. Sanayileþmenin hýz kazanmasý ile
yaþadýðým yer  büyük bir göçe maruz kaldý.  Bu
göç baþta çarpýk yapýlaþma  olmak üzere pek
çok ekonomik ve sosyal sorunu beraberinde
getirdi. Alt yapý hizmetleri aksadý, ulaþým,
eðitim vb. hizmetler saðlýksýz bir þekilde
yürütülmeye baþlandý.

Þehirleþme, sanayileþme ve göç olgularýnýn
birbirleri ile sürekli etkileþimi, yaþadýðým
çevrenin büyük bir kentsel, ekonomik ve sosyal
dönüþüm içerisine girmesine neden oldu.

Amaç : Sanayileþme, þehirleþme ve göç olgularýnýn toplumda meydana getirdiði
sosyal ve kültürel etkileri kavramak

Hazýrlanma süresi : 2 hafta
Performans Ödevi : Sanayileþme, göç ve þehirleþmenin topluma etkisini araþtýrmanýz isteniyor.

Ödevinizi yaparken;
Sýnýftaki öðrenciler gruplara ayýrarak iþsizlik, kadýnýn iþ hayatýna girmesi, kültür
çatýþmasý, suç oranlarýndaki artýþý konusunda çýkarýmlarda bulunarak sonuçlarýný
sýnýfla paylaþýnýz.

Deðerlendirme   : Sanayileþme, þehirleþme ve göç olgularýnýn toplumda meydana getirdiði sosyal
ve kültürel etkileri hakkýnda doðru çýkarýmlarda bulunma, zengin materyal kul-
lanýmý, çözüme yönelik mantýklý önerilerde bulunma ve raporlaþtýrma bakýmýn-
dan deðerlendirilecektir.

P e r f o r m a n s  Ö d e v i

SANAYÝLEÞME

ÞEHÝRLEÞMEGÖÇ

Þehirleþme, sanayi ve göçün etkileþimi

E t k i n l i k

E t k i n l i k
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D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Zýtlýklar Kenti: Bombay (Mumbai)

Hindistan’ın kuzeybatı kıyısında kıyısında yedi ada üzerinde kurulmuş olan Bombay, dünyanın en

kalabalık kentlerinden biridir. Bombay’ın nüfusu, 2003 yılında yapılan sayımlara göre yaklaşık 17

milyondur. 2014’te bu sayı 20,7 milyon olarak gerçekleşmiştir.  Ülkenin diðer kentlerine göre

yaþam standartlarýnýn daha yüksek olmasý, buraya çok sayýda insanýn göç etmesine neden olmak-

tadýr. Bu nedenle kent, farklý topluluklarýn ve kültürlerin çeþitliliðini  yansýtýr. 

Bombay, 1940 yýlýndan beri sürekli büyümekte ve hýzlý büyüyen tüm kentlerde olduðu gibi bir-

takým sorunlarý da içinde barýndýrmaktadýr. Aþýrý nüfus artýþý ve yoksulluk en önemli sorunlardan

biridir.  Kentte yoðun bir konut sýkýntýsý yaþanmakta ve aþýrý nüfus artýþýný önlemek amacýyla yeni

sanayi ve ticaret merkezlerinin kurulmasýna izin verilmemektedir. 

Zýtlýklarý bir arada barýndýran Bombay, bir yandan evsiz insanlarla dolup taþarken bir yandan da

dünyanýn en pahalý evlerine sahiptir. Hýzlý sanayileþmeye baðlý olarak kentin çeþitli bölümlerinde

gecekondu semtleri bulunmaktadýr. Bombay’ýn yaþam alanlarýnýn pek çoðunda  hayvansal yakýt kul-

lanýlýrken Hindistan’ýn nükleer reaktörleri de burada bulunmaktadýr. 

Bombay’da ulaþým sistemi yeterli deðildir. Trenler ve belediye otobüsleri baþlýca ulaþým araçlarýdýr.

Uluslararasý iki havaalaný ve özellikle Bombay Limaný, Hindistan’ýn dýþ ticaretinde çok önemli bir yere

sahiptir.

Bombay, ülkenin en önemli ticaret, finans, kültür ve eðlence merkezidir. Kentte çok sayýda müze,

kütüphane, tiyatro, sinema, kültür ve sanat merkezi bulunmaktadýr. Ayrýca Bombay, “Bollywood”

olarak adlandýrýlan Hint sinema sanayisinin de merkezidir. Kent, bunun yaný sýra çýkarýlan çok sayýda

gazete,  televizyon ve kurulan radyo istasyonuyla da önemli bir medya merkezidir.

Yukarýdaki metni okuyarak aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz.

1. Bombay’ýn dünyanýn en kalabalýk þehirlerinden biri olmasýnda hangi faktörler etkili olmuþtur? 

2. Bombay’ýn Hindistan ekonomisine olan katkılarını yazınız.

3. Dünyada Bombay’a benzer özellikler gösteren hangi þehirler örnek verilebilir? Araştırınız.
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Türkiye’de Kentleþme, Sanayileþme, Arazi Kullanýmý ve Çevre Sorunlarý

Avrupa ve Amerika'da 150-200 yıla yayılan sanayileşme, kentleşme ve göç, Türkiye'de 50 yılda

gerçekleşmiş hem de çok hızlı bir nüfus artışı ile çarpık kentleşme sorununu ortaya çıkarmıştır. Ankara

başkent olarak seçildikten sonra, Cumhuriyetin ilk yıllarında uzmanlara "Başkent Ankara" imar planı

hazırlatılmış ve uygulamaya konulmuştur. Ancak Ankara örneği bile sürekli gelişim göstermemiş, 1980

yılına gelindiğinde Ankara'daki nüfusun üçte ikisi gecekonduda yaşar olmuştur.

Tarım alanlarımız, hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme ve sanayileşme baskısı ile büyük tehdit altın-

da bulunmaktadır. Eski kentler; verimsiz, kayalık, dağlık arazilerde, nehir ve deniz kenarlarındaki sarp

yerler ve vadilerde yer alırken, günümüzde adeta bütün kentler, engebeli araziden düz verimli tarım

arazilerine doğru genişlemektedir. Özellikle ülkemizde kentleşme ve sanayileşme uğruna verimli tarım

arazileri büyük tehdit altına girmiştir.

Halen şehirler toplam ülke alanının % 1'inden azını kaplasa da, özellikle çok verimli arazilerin konut

ve sanayi amaçlı plansız kullanımı gelecek için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. 1950 yılında

nüfusumuzun sadece % 22'si şehirlerde yaşamaktaydı ancak 2015 yılında bu oran yaklaşık % 93'e

ulaşmıştır.

İskenderun-Mersin arası verimli tarım arazileri, Bornova başta olmak üzere İzmir civarı, Bursa

Ovası, Sakarya Ovası, Çorlu-Adapazarı arası, Yalova-Gemlik başta olmak üzere hemen hemen tüm

şehirlerimiz tarım alanlarını tehdit etmektedir. Tarımsal ürün oranı yüksek olan Erdemli-Silifke civarın-

daki verimli alanların yerini hızla yazlık konutlar almaktadır. Aksi halde bu gidişle 50 yıl içinde tüm ver-

imli alanlar konut ve fabrika olur.

Mehmet DOÐAN

Türkiye’de Kentleþme, Sanayileþme, Arazi Kullanýmý ve Çevre Sorunlarý

O k u m a  M e t n i

Alan tasarrufu saðlama, doðal habitatý koruma, geniþ yeþil alanlarý ve su kaynaklarýný koruma,

motorlu araç kullanýmýný azaltma, teknolojik geliþmeler, otopark sorunu, kentsel dönüþüm, geri

dönüþüm,  sanayileþme, göç, gecekondulaþma gibi kavramlarý kullanarak geleceðin kentleri ile ilgili

beyin fýrtýnasý yapýnýz.

B e y i n  F ý r t ý n a s ý

Konuda geçen gazete haberleri, okuma parçalarý ve anlatýmlarý analiz ederek þehirleþme, göç ve

sanayileþme ile ilgili çýkarýmlarý tablodaki uygun yerlere doldurunuz.

Sanayileþme Göç Þehirleþme

Sanayileþme göç ve nüfusu
artýrýr.

Göçün en büyük etkisi
kentlerde görülmektedir.

Her çaðýn þehirleþme özelliði
farklýlýk gösterir.

E t k i n l i k
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Geçmiþten Günümüz Dünyasýna 

Genel olarak sosyal ve ekonomik

geliþme sürecine baktýðýmýzda toplumlar

insanlýk tarihi açýsýndan önemli geliþim aþa-

malarý geçirmiþlerdir. Bu aþamalardan bir-

incisi; insaný topraða ve yerleþik düzene

baðlayan tarým toplumuna (Fotoðraf 1)

geçiþtir. Ýkincisi; tarým toplumundan kitlesel

üretimin (Fotoðraf 2), tüketimin ve eðitimin

önemli olduðu sanayi toplumuna geçiþtir.

Üçüncüsü ise kitlesel refahýn, bilginin ve

nitelikli insanýn önem kazandýðý bilgi

toplumuna geçiþtir. Günümüzde de

ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda

birçok deðiþim ve dönüþüm yaþanmaktadýr.

Bu deðiþimlerin en önemlisi teknolojide

yaþanan hýzlý geliþmelerdir. 

Teknolojik Geliþme ve Doðaya Etkisi

Küreselleþme olgusunu meydana

getiren faktörler arasýnda en belirleyici olaný

teknolojidir. Teknolojinin etkisi sadece

teknik alanla, teknik ürünlerle sýnýrlý kalma-

maktadýr. Teknoloji; baþta ekonomi olmak

üzere sosyal, kültürel ve siyasal alanlarý etk-

ilemektedir. Bu etkiler yalnýz belli sýnýrlar

içinde kalmayýp uluslararasý boyutlarda

yaþanmaktadýr. Bu belirlemeden de

çýkarýlabileceði üzere çaðýmýzda uluslar,

bütün güçlerini teknolojik üstünlük kur-

maya yönelik organize etmiþlerdir.

GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAN GELECEÐÝN DÜNYASINA3

Fotoðraf 1: Geleneksel tarým

Fotoðraf 2: Modern tarým

1. Sanayileþme; kentleþme hareketlerinin geliþimini nasýl etkilemiþ olabilir? Tartýþýnýz.

2. Ulaşım araçlarındaki gelişmeler ekonomiyi nasıl etkilemiştir? Örnekler veriniz.

3. Su çiçeði, çocuk felci, kýzamýk, tüberküloz, veba gibi hastalýklarýn tedavisi bulunmasaydý dünya
nüfusu bugünkü kadar olur muydu? Tartışınız.

K o n u y a  B a þ l a r k e n
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Teknolojinin

Mal ve hizmetleri üretmek

için gerekli iþ gücü miktarýný

azalttý. 

Yeni iþ sahalarý oluþturdu.

Daha yüksek bir hayat
standardý saðladý.

Mal ve hizmetlerin 
üretimini artýrdý.

Sosyal ve psikolojik 
sorunlar

Ýþsizlik

Doðal kaynaklarýn 
tükenmesi

Çevre sorunlarý
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Aþaðýdaki tabloda teknolojinin insana saðladýðý yararlar ve zararlar gösterilmiþtir. Gösterilen baþlýk-

larla ilgili Ýnternet araþtýrmasý yaparak sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

Ý n t e r n e t  A r a þ t ý r m a s ý

Geleceði Yönetmek Gelecek Tarafýndan Yönetilmek

Yakýn geleceðin toplumlarý, teknolojiyi üretenler ve teknolojiyi kullananlar olmak üzere iki kýsma

ayrýlacaktýr. Tüp bebek, robot vb. unsurlardan deðil gelecekten söz ediyoruz. Konu çok daha geniþ ve

geneldir. Teknoloji artýk toplumlarý temelinden sarsmakta, deðiþtirmekte ve yeniden inþa etmektedir.

Teknolojideki deðiþmeler sosyal hayatý ve buna baðlý olarak iþletmeleri de deðiþime zorlamaktadýr.

Teknolojik geliþmeler iþletmeye kendini zorla kabul ettiren, ettiremezse kriz yaratan bir baský unsu-

rudur.

Teknoloji eskiden de vardý, þimdi neden bu denli önem kazandý? Teknolojinin insan hayatýna giriþ hýzý

50 yýl önce bile günümüzdeki kadar deðildi. Ýnsanlar teknolojinin etkilerini zamana yayarak onu

hazmedebilmiþlerdir.

Doç. Dr. Özcan YENÝÇERÝ
Geleceði Yönetmek Gelecek Tarafýndan Yönetilmek

www.2023.gen.tr

O k u m a  M e t n i
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Akashi Kaikyo Köprüsü

Japonya'da, Kobe şehri ile Avaci adasını bir-
birine bağlayan, dünyanın en uzun asma
köprüsüdür. 1991 metre uzunluğundadır, en
yüksek noktası 282,8 metredir.
Akashi Boğazı'nı birbirine bağlama fikri yaşanan
bir felaket üstüne ortaya çıkmıştır. 1955'te 100
çocuk taşıyan bir feribotun başka bir feribotla
çarpışması ve 168 kişinin ölmesi üzerine köprü
inşası için politik baskılar artmış, inşaat 1988'de
başlamış ve 10 yıl sürmüştür. Köprü, 5 Nisan
1998 günü trafiğe açılmıştır. Köprü, 1990 metre
uzunluğunda yapılmış, 17 Ocak 1995'teki Kobe
Depremi'nden sonra 1 metre daha uzatılmıştır.
Akashi Boğazı, dünyanın en yoğun deniz
trafiğine sahip (günde 1000 gemi) boğazıdır,
üstelik tayfun bölgesinde yer alır, rüzgarın hızı
saatte 290 km'ye kadar ulaşır. Bu köprünün
inşaatında asma köprü teknolojisi en son sınırına
ulaşmıştır.

Teknolojik Geliþim ve Deðiþim

Teknolojik geliþme ve buluþlar insan yaþamýný temelinden deðiþtirmiþtir. Bu nedenle teknolojinin

insanlýk tarihinde çok önemli bir yeri vardýr.  Örneðin, otomobil insanýn ulaþýmdaki hýzýný önemli ölçüde

artýrmýþtýr. Pulluk, tarýmda o zamana kadar bilinen ve uygulanan tekniklerle elde edilen ürünün üretimi-

ni o günkü üretim miktarýna göre büyük ölçüde artýrmýþtýr, ayný þekilde kimyevi gübre de yine ayný oran-

da  artýþa neden olmuþtur.

Teknolojik buluþlar  insanlarýn iþ yapabilme  yeteneklerini çok büyük miktarda  artýrmýþ ve Sanayi

Devrimini ortaya çýkarmýþtýr. Teknolojideki bu geliþmeler  ayný hýzla devam ederse kýsa zamanda

yaþamýmýzda ne gibi deðiþimler olabileceðini kestirmek çok güç olacaktýr.

Makineleþme, sanayi toplumu için ne kadar önemli ise bilgisayar ve iletiþim teknolojileri de günümüz

bilgi toplumu için o kadar önemlidir.

Gelecekte Nüfus ve Yerleþme

Þehirleþme olgusu insanlýk tarihi açýsýndan çok önemli bir dönüm noktasýdýr. Tarihsel olarak
þehirleþme, sanayileþme ile birlikte farklý bir geliþme seyri izlemiþtir. Bu nedenle þehirleþme olayý ince-
lenirken temel alýnacak faktör sanayileþmedir.

Sanayileþmede yaþanan hýzlý geliþmeyle birlikte þehirleþme çok hýzlý bir ivme kazanarak  ciddi bir
deðiþim ve dönüþüm geçirmeye baþlamýþtýr. Günümüzde dünya nüfusunun yarýsý þehirlerde, bu nüfusun
yaklaþýk olarak % 5'i, nüfusu 10 milyon'u aþan büyük þehirlerde yaþamaktadýr. Geliþmiþ ülkelerde
þehirleþme oraný % 80’lere yaklaþýrken Güney Amerika' da bu oran % 70 civarýndadýr. Þehirle nüfus
oranýnýn en az olduðu Afrika kýtasýnda bile þehirlerde yaþayanlarýn oranýnýn önümüzdeki yýllarda toplam
nüfusun % 50’'sine ulaþmasý beklenmektedir.  

E t k i n l i k

Sizce teknolojideki  bu hýzlý geliþim ve deðiþim sonucunda gelecek 20-30 yýlda bilim, saðlýk,

ekonomi ve benzeri alanlarda ne gibi deðiþimler olabilir?

B i l g i  K u t u s u

Fotoðraf 3 : Akashi Kaikyo Köprüsü

Kaynak: www.pbs.org
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Aþaðýdaki tabloda dünya nüfusunun yýllara kýtalara göre daðýlýmý verilmiþtir. Bu tabloya bakarak ve

ön bilgilerinizden yaralanarak aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz.

1. 1950 - 1990 yýllarý arasýnda hangi kýtalarda nüfus daha fazladýr? 

2. 2015 - 2050 yýllarý arasýnda en fazla nüfus artýþý hangi kýtalarda olacaktýr? Nedenlerini söyleyiniz. 

3. Tabloda 1950 - 2050 arasýnda nüfus artýþ hýzýnýn azaldýðý kýtalar hangileridir? Nedenlerini Tartýþýnýz.

1960’ta 1 milyar insan þehirlerde yaþarken bu sayý 1985'te 2 milyara,  2002'de 3 milyara ulaþmýþ,

2030'da ise 5 milyara ulaþmasý yani dünya nüfusunun % 60 'ý olmasý beklenmektedir. 

Az geliþmiþ ülkelerde her yýl þehir nüfusuna 60 milyon kiþi eklenmektedir. Bu da  þehirlerin nüfusuna

her yýl Ýngiltere nüfusu kadar insanýn eklenmesi demektir. Dünyada 1950 yýlýnda nüfusu 10 milyonu aþan

tek þehir Newyork'tu. 2015 yýlýnda mega (metropol) þehir sayýsýnýn 26' yý bulmasý beklenmekte, bunlarýn

% 80-90'ýnýn da geliþmekte olan ülkelerde olacaðý tahmin edilmektedir. Þu anda nüfus sayýsý bakýmýn-

dan dünyanýn en kalabalýk þehirlerinden biri olan Tokyo’nun nüfusunun 2015'te 27,2 milyona çýkacaðý

tahmin edilmektedir. Dakka, Mumbai (Bombay), Sau Paulo, Delhi ve Meksiko City’nin de nüfuslarýnýn 20

milyonu geçeçeði belirtilmektedir.          

E t k i n l i k

Kýtalar                     
Yýllar

Afrika Asya Avrupa
Güney 

Amerika
Kuzey 

Amerika

Okya-
nusya Dünya

Nüfus
(Milyon)

1950 218 1340 572 164 16 12 2322

1990 639 3203 790 446 277 26 5381

2015 1256 4481 812 639 320 36 7544

2050 2197 5887 894 820 330 50 10178

Gelecek 300 Yýlda Dünya Nüfusu 9 Milyar!
Birleþmiþ Milletler’in en son yayýnladýðý nüfus raporunda, gelecek 300 yýlda dünya nüfusunun 3

milyar artarak 9 milyar olacaðý açýklandý. Göç, ölüm ve doðumlardaki deðiþimler nüfus oranýnda ve

daðýlýmýnda büyük etkiye sahiptir. Bu çalýþma sonucunda dünyanýn geliþmemiþ ve geliþmekte olan

bölgelerinde hýzlý nüfus artýþý görülürken, geliþmiþ bölgelerde ise nüfusun azaldýðý ortaya çýkmýþtýr.

Birleþmiþ Milletler’in yaptýðý araþtýrmaya göre 50 yýl önce Avrupa Kýtasý dünya nüfusunun % 25'ini oluþ-

turuyorken bugün bu oranýn yarýsýný yani % 12,5’ini oluþturmaktadýr. Veriler gelecekte de bu düþüþün

devam edeceðini göstermekte ve bunun da Avrupalý liderleri endiþelendirdiðini belirtmektedir. Ayrýca

birçok sanayileþmiþ ülkede nüfus artýþý daha düþüktür. Japonya, Ýtalya, Rusya Federasyonu, Almanya,

Fransa, Ýspanya gibi ülkelerde yaþlý nüfusun artmasýndan ve nüfus artýþýnýn düþük olmasýndan dolayý

kaygý duyulmaktadýr. Ayrýca bugün çok büyük bir nüfusa sahip olan Çin‘de hükûmetin uyguladýðý her

aileye bir çocuk politikasýndan vazgeçmek durumunda kalacaðý vurgulanmaktadýr. Eðer Çin % 1,8

seviyesinde olan bugünkü doðum oranýný korursa yaklaþýk 1 milyar 300 milyon olan nüfusunu 400

milyon kadar azaltabilecektir. 

Nijerya, Yemen, Pakistan gibi ülkelerde ise nüfus artýþý çok hýzlý olmaktadýr. Bu artýþa paralel olarak bu

ülkeler 300 yýl sonra bugünkü nüfuslarýnýn 2 katý nüfusa sahip olacaklardýr. 

Peter Heinlein, Newyork, 17 Aralýk 2003

H a b e r  K ö þ e s i

Kaynak: www.worldbank.org
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Ülkeler Zenginleştikçe Doğum Oranları Düşüyor.

Dünya nüfusunun geleceği konusunda tahminler

içeren ve farklı araştırmalara dayandırılan çalışmalarda

dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 ila 10 milyar arasın-

da bir rakama ulaşacağı ve ardından azalmaya başlaya-

cağı iddia ediliyor. Bunun sebebi olarak doğum kontrol

yöntemlerine erişim, ailelerin gelir seviyelerinin yükselme-

si ve birçok toplumda yayılan aile planlaması ön görülüy-

or. Birleşmiş Milletler’in yaptığı son araştırmalar ise bu

görüşlerin tersini iddia ederek, şu anda 7.2 milyar olan

dünya nüfusunun 2050’de 9.6 milyara, 2100’de ise daha

da artarak 10.9 milyara çıkacağını savunuyor.

Ülkeler zenginleştikçe doğal artış oranı daha çabuk

düşüyor. Özellikle batılı yaşam tarzını benimseyen ve dünya nüfusunda büyüyen orta sınıf artık çok çocuk

yapmayı tercih etmiyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) son dünya nüfus tahminlerine göre ise ülke bazında çok ilginç bulgulara

rastlanıyor. Örneğin Hindistan’ın 2028 yılında nüfus miktarının 1,45 milyara ulaşarak Çin’in nüfusunu

geçeceği ön görülmektedir. Hindistan’ın nüfusunun birkaç on yıl daha artarak 1,6 milyara ulaşacağı son-

rasında ise 2100 yılına kadar yavaşça 1,5 milyara gerileyeceği belirtiliyor. BM raporuna göre 2100 yılı

itibariyle, Endonezya, Tanzanya, Pakistan, Kongo, Etiyopya, Uganda ve Nijerya’nın nüfusu 200 milyonun

üzerinde olacak. Dünyanın yaşayacağı nüfus artışının büyük kısmının gelişmekte olan ülkelerden kay-

naklanacağını söyleyen raporda, özellikle doğum oranı yüksek olan Afrika ülkelerinin ve kalabalık nüfus-

lu Hindistan, Endonezya, Pakistan, Filipinler ve ABD bu artışa katkı sağlamaya devam ediyor olacak.

Dünyanın 2014 yılına göre en
yüksek nüfusa sahip 10 ülkesi  

Dünyanın 2050 tahminlerine göre
nüfusu en fazla olacak 10 ülkesi

Ülke Nüfus (milyon)

Çin 1.366

Hindistan 1.251

ABD 321

Endonezya 255

Brezilya 204

Pakistan 199

Nijerya 181

Bangladeş 168

Rusya 141

Japonya 126

Ülke Nüfus (milyon)

Hindistan 1.652

Çin 1.314

Nijerya 440

ABD 400

Endonezya 355

Pakistan 363

Brezilya 227

Bangladeş 202

Kongo D.C. 182

Etiyopya 178

4.forma 41-56:Layout 1  14.7.2015  06:47  Page 50



51

Uzay Teknolojisi 

Modern insan artýk uzay teknolojisiyle iç içe yaþamaktadýr. Televizyon yayýnlarý, günlük mete-
orolojik raporlar, ülkeler arasý ve kýtalar arasý ses,
görüntü ve veri iletiþimi, uçaklarýn ve gemilerin yol-
larýný bulmasý uydulara ve uzay teknolojilerine
baðlýdýr. Ýklim deðiþiklikleri ve dünyayý bekleyen
diðer doðal tehlikeler konusundaki çalýþmalar da
büyük oranda uzay  çalýþmalarýna  dayanmaktadýr.
Uzay teknolojilerine hâkimiyet, bir ülke için bilimsel
ve teknolojik üstünlüðün bir uzantýsý ve gösterge-
sidir. Bilimsel araþtýrmalar ve teknoloji geliþtirmeleri
dýþýnda geniþ kitleleri ilgilendiren uzayýn kullaným
alanlarý üç genel baþlýk altýnda toplanabilir.  

Ý l e t i þ i m

Uydu haberleþmesinde  kara, hava ve deniz taþýtlarý ile her yerden güve-
nilir iletiþim saðlamanýn tek yolu uydudan geçer. Özellikle sýnýr ötesi harekât
için, istendiði zaman, istendiði yerden, ses görüntü ve diðer verilerin canlý
aktarýlmasý ve çift yönlü hýzlý iletiþim uydu haberleþmesi ile mümkündür. 

S e y r ü s e f e r

( Y ö n  b u l m a )

Dünyanýn herhangi bir yerindeki noktanýn koordinatlarýný bilebilmek için
insanoðlu yüzyýllardýr uðraþmýþtýr. Son 20-25 yýlda geliþtirilen uydu teknolo-
jisi ile bunu her türlü hava koþulunda, yüksek doðrulukla ve kolaylýkla saðla-
mak artýk mümkündür.  GPS (Global Positioning System) adý verilen bu sis-
tem, 20'nci yüzyýlýn en önemli, buluþlarý arasýndadýr. GPS'in havacýlýk ve
denizcilikteki uygulamalarý yaygýnlaþýrken sivil kullaným yanýnda taþýdýðý
askeri önem açýktýr. Küresel seyrüsefer için ABD'nin GPS sistemi yanýnda
Rusya'nýn GLONAS sistemi de vardýr.

G ö z l e m

Uydu, ulaþýlabilecek en üst gözlem noktasýný oluþturur. Dünya üzerinde
üst gözlem noktalarýna varabilmek için baþka ülkelerin kara veya hava
sahalarýna girmek gerekir. Uzayda ise böyle bir sorun yoktur. Uzay, oraya
çýkabilen herkese açýktýr. Dünya üzerindeki gözlem noktalarýnýn görüþ alaný
sýnýrlýyken uzaydan Dünyanýn her yerini engelsiz gözlemlemek
mümkündür. Gözlem, uzayýn ilk uygulamalarý arasýnda yer alýr ve deðiþik
amaçlarla deðiþik gözlem, teknolojileri geliþtirilmiþtir. Sivil  gözlem uydularý
yanýnda, meteorolojik gözlem  optik gözlem, radar gözlemi, keþif, istih-
barat, dinleme ve erken uyarý amaçlý uydular vardýr. Bu uydular, güvenlik
açýsýndan uzayýn vazgeçilmez kullanýmlarý arasýnda yer almaktadýr. Bu
eðilimin artan bir oranda devam etmesi beklenmektedir. 

Yukarýdaki metinden ve ön bilgilerinizden yararlanarak aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz.

1. Günümüzde uzay teknolojilerinin askerî ve politik etkisini örneklerle açýklayýnýz

2. Türkiye’nin uzay teknolojileri ile ilgili hangi çalýþmalarý bulunmaktadýr? Araþtýrýnýz.
3. Dünya’nýn herhangi bir bölgesinin çekilen görüntülerinin anýnda bir yer istasyonuna ve     

oradan da istenilen merkeze  aktarýlmasý olan optik gözlemin önemini ülkelerin güvenliði 
açýsýndan yorumlayýnýz.

4. Günümüzde uzay teknolojisi alanýnda hangi bilimsel çalýþmalar hangi amaçla kullanýlmak      
tadýr? Açýklayýnýz.

E t k i n l i k
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Deðiþim Unsuru Günümüz Ekonomisi Geleceðin Ekonomisi

Sektörel Yapý Tarým ve Sanayi Sektörü Aðýrlýklý Hizmet Sektörü Aðýrlýklý

Üretim ve Rekabet Alaný Ulusal Global(Küresel)

Üretim Organizasyonu Kitlesel Üretim Tam Zamanýnda  Üretim

Büyümeyi Belirleyen Faktörler Sermaye, Ýþ Gücü Yenilik, Ýcatlar ve Bilgi

Teknolojiyi Belirleyen Faktörler Makineleþme Dijitalleþme

Gerekli Eðitim Mesleki Diplomaya Yönelik Yaþam Boyu Öðrenim

Ýþ Gücünün Yapýsý Kalifiye veya Tek Alanda Uzman
Bilgi, Tecrübe ve Çok Yönlü

Beceri Sahibi, Yenilikçi

Tablo1: Günümüzün ve geleceðin ekonomik unsurlarýnýn bazý özelliklerini gösteren tablo

Geleceðin Ekonomisi

Dünya ülkelerindeki farklý demografik oluþum-

lar, teknolojik yenilikler, uluslararasý ticaretin ve

mali sistemin serbestleþtirilmesi ve yerel reform-

lar, dünya ekonomisindeki deðiþikliklerin itici

gücünü oluþturmaktadýr. Uluslararasý birçok

kuruluþun kendileri ve dünyanýn geneli için yap-

týklarý ya da tasarladýklarý projeler vardýr. OECD

tarafýndan, 2000’li yýllarýn baþýnda bir “Baðlantýlar

Projesi” tasarlanmýþtýr. Bu proje, bir yandan ülke-

ler için yüksek büyüme hýzlarý öngörürken diðer

yandan da önümüzdeki 25 yýl içerisinde farklý

ülkelerin ekonomilerinin birbirlerinden nasýl et-

kileneceðini ortaya koyacaktýr.

Yapýlan  deðerlendirmelere  göre temel ham

maddelerin özellikle de doðal kaynaklarýn üreti-

minde büyük bir artýþ öngörülmemektedir. Bu

nedenle yüksek büyüme oranlarý küresel ticaretteki geliþmelerle, yerel reformlarla ve yatýrým serbestisiyle

etkileþime girerek dünyanýn büyük bir bölümünde verimlilik artýþýna yol açacaktýr. Böylelikle yaþam stan-

dardýnda bir iyileþme görülecektir. Dünyanýn farklý ülkelerindeki politik yaklaþýmlar ve var olan potan-

siyeller göz önüne alýndýðýnda  dünya ekonomisinde geçen çeyrek yüzyýlda ulaþýlan yýllýk % 4,5'lik büyüme

oranýnýn % 6,7'ye çýkacaðý tahmin edilmektedir.

Serbest ticaretin geliþtirilmesi, iletiþim ve ulaþým maliyetlerinin düþmesi, sermayenin uluslararasý alan-

da hareketliliðinin artmasý ekonomik kaynaklarýn gelecekte daha fazla dýþa açýlmasýna yardýmcý olacak-

týr. Ticaret hacminin dünya gayrisafi millî hasýlasýnýn % 30'unu oluþturduðu 1995 yýlý ile karþýlaþtýrýldýðýn-

da 2020 yýlýnda 1,5 kat artarak % 45'ini oluþturmasý beklenmektedir. 

Yüksek oranlý büyümeye paralel olarak,  tarým üretimi önümüzdeki 25 yýl içerisinde hýzlý artýþýný

sürdürecektir.Tarým ürünlerinin ticaretindeki geliþmeye baðlý olarak artan gýda maddesi talepleri Çin,

Hindistan gibi büyük ekonomilerce karþýlanacaðý tahmin edilmektedir.

Küreselleþme hareketleri, geleceðin ekonomik yapýsýný büyük oranda deðiþtirecektir (Tablo1). Ýletiþim

teknolojisinin geliþmesi çok geniþ ve karmaþýk bir uluslararasý ticaret aðý oluþturmaktadýr  (Fotoðraf 4 ).

Ticari örgütlenme artacak, dünya büyük bir pazar hâline gelecektir. En iyi ve en ucuz malý en hýzlý þek-

ilde,  tüketicilere ulaþtýran ülkeler ve firmalar bu ticari sisteme uyum saðlayacaktýr. Bunu saðlayamayan

ülkelerde ise bu küreselleþmeye baðlý olarak iþsizlik ve fakirlik artacaktýr.

Fotoðraf 4 : Uluslararası iletişim için kullanılan uydu           
antenleri
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Aþaðýdaki tablolarý inceleyerek ve ön bilgilerinizden yararlanarak sorularý cevaplayýnýz.

1. Verilen yýllar aralýðýnda millî gelirin en fazla ve en az arttýðý kýtayý tespit ederek nedenlerini sýnýfta
tartýþýnýz.    

2. Verilen yýllar aralýðýnda  kiþi baþýna düþen yýllýk gelirin en fazla ve en az  arttýðý kýtayý tespit ederek
nedenlerini sýnýfta tartýþýnýz. 

E t k i n l i k

Afrika Asya Avrupa
Güney 

Amerika
Kuzey 

Amerika
Okya-
nusya

Dünya

Yýllýk Toplam
Millî Gelir

(Milyar dolar)

1950 102 468 1719 184 1722 24,4 4195

1990 412 4571 8143 1145 6031 373 20964

2015 1009 12562 15063 2431 13075 1648 45140

2050 4300 37658 27274 6905 21625 1782 95954

Afrika Asya Avrupa
Güney

Amerika
Kuzey 

Amerika
Okya-
nusya Dünya

Kiþi Baþýna
Yýllýk Toplam

Gelir
(Bin dolar)

1950 468 1358 3004 1124 10376 5238 1671

1990 646 3416 10309 2569 21809 10740 3971

2015 803 6767 17465 3804 40830 24300 5971

2050 1954 15456 30518 8425 65530 49670 9473

Rüzgâr ve Güneş Enerjili Geleceğin Evi:

Ekokapsül 

Slovakya merkezli bir firma, her yere taşınabilen ve

kendi enerjisini üretebilen ev tasarladı. “Ekokapsül” adı

verilen tasarım, rüzgâr ve güneş enerjisiyle enerji üretiy-

or, yağmur suyunu arıtabiliyor. 11 metrekarelik alana

sahip olan Ekokapsül, 2 yetişkini içine alabilecek bir

alan sunuyor. Her kapsülde bir yatak, banyo, küçük

çalışma alanı, sandalyeler, su sistemi, duş ve tuvalet

bulunuyor. Deniz konteynerine ya da römorka sığabilen

Ekokapsül’ün gelecek yıl satışa çıkarılacağı açıklandı.

Yani bu kendi kendine yeten evi İstanbul'un merkezi

ilçelerindeki 2 aylık stüdyo daire kirasına alabiliyor-

sunuz. Ekokapsül'ü taşırken herhangi bir ekstra önleme

gerek olmadığı belirtiliyor.

Basýndan, Mayıs 2015

H a b e r  K ö þ e s i

Kaynak: www.worldbank.org
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Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. 1950’den sonra dünya nüfusunun hýzla artmasýnýn baþlýca nedenleri nelerdir?

2. 2015 yýlýndan sonra nüfus artýþý ayný þekilde devam ederse ne tür sorunlarla karþýlaþýlabilir?

3. 1950-2000 yýllarý arasýnda þehirleþme sonucu ortaya çýkan olumsuz sonuçlarý önlemek için
2010- 2050 yýllarý arasýnda ne gibi çalýþmalar yapýlmalýdýr?

4.1950'li yýllarda baþlayarak günümüzde de devam eden göç olgusunun olumsuz     sonuçlarýný
olumlu hâle getirmek için ne gibi çalýþmalar yapýlabilir?

5. Ruhr Bölgesi’nin Almanya’nýn en önemli madencilik ve sanayi bölgesi olmasýnýn baþlýca neden-
leri nelerdir?

Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Aþaðýdakilerden hangisi þehirleþmenin ortaya çýkardýðý  olumsuz sonuçlardan biri deðildir? 

A) Madenciliðin geliþmesi

B) Düzensiz kentleþme

C) Altyapý yetersizliði

D) Eðitim ve saðlýk sorunlarý

E) Konut sýkýntýsý

2. Aþaðýdakilerden hangisi köyden kente  göçün  itici sebeplerinden biri deðildir? 

A) Aþýrý nüfus artýþý

B) Eðitim imkânsýzlýklarý

C) Tarýmda makineleþme

D) Konut yetersizliği

E) Saðlýk hizmetlerinin yetersizliði

3. Aþaðýdaki ekonomik faaliyetlerden  hangisi bir bölgenin nüfus, ekonomik, sosyal ve kültürel

yapýsýný kýsa zamanda deðiþtirir?

A) Sanayi B) Tarým C) Bankacýlýk         D) Balýkçýlýk        E) El sanatlarý
4. Aþaðýdaki bölgelerden hangisine sanayi ve ekonomik özelliklerinden dolayý  yoðun bir göç olayý

yaþanmýþtýr?

A) Kanada’nýn orta kesimleri 
B) Avustralya’nýn iç kýsýmlarý 
C) Ruhr Havzasý 
D) Ýskandinav Yarýmadasý
E) Patagonya (Arjantin)

5. Aþaðýdakilerden hangisi dünyanýn en kalabalýk þehirlerinden biridir?

A) Þangay                 B) Oslo              C) Zürih D) Yakutsk E) Pire

6. Ruhr havzası kentsel dönüşüm projesi ile aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı söylenemez?

A) Çevreye duyarlı teknolojileri geliştiren işletmelerin artması

B) Yazılım ve sigorta firmalarının sayısının artması

C) Eski sanayi alanlarının park alanı olarak düzenlenmesi

D) Sosyal aktivite ve spor alanları oluşturulması

E) Demir-çelik üretim tesislerinin arttırılması

3.  B Ö l ü M  Ö l ç M E  v E  D E ð E r l E n D Ý r M E 
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7. Geleceðin dünyasýný belirleyecek en önemli faktör aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Tarýmsal faaliyet           B) Sanayi faaliyeti            C) Ticaret         D) Teknoloji         E) Ýletiþim 

8. Aþaðýdakilerden hangisi dünyanýn en fazla göç alan bölgelerinden biridir?

A) Batý Avrupa B) Kuzey Afrika     C) Orta Amerika          

D) Kuzey Rusya         E) Orta Asya

9. Aþaðýdakilerden hangisi Ruhr Havzasý’nda ilk geliþen  ekonomik faaliyet türüdür?

A) Turizm            B) Madencilik           C) Balýkçýlýk             

D) Ormancýlýk     E) Dokuma sanayi

10. Almanya'da metalürji sanayisinin Ruhr Havzasý’nda yoðunlaþmasýnda;

I. Taþ kömür yataklarýnýn bulunmasý

II. Ýþ gücünün fazla olmasý

III. Demir yataklarýnýn fazla olmasý

faktörlerinden hangisi ya da hangileri öncelikli olmuþtur?

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

11. Hindistan’ın kuzeybatı kıyısında yedi ada üzerine kurulmuş olan Bombay, dünyanın en kalabalık

kentlerinden birisidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma neden olan faktörlerden birisi değildir?

A) Diğer kentlere göre yaşam standartlarının yüksek olması

B) Önemli ticaret, kültür ve sanat merkezi olması

C) Sanayileşmiş bir kent olması

D) Hint sinema sektörünün merkezi olması

E) Madencilikte gelişmiş olması

Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun ifadelerle tamamlayýnýz.

1. Essen þehri …………………… bölgesinin en önemli ve kalabalýk þehridir.

2. Yerleþme olgusunun geliþmesinde en önemli faktör olan sanayileþme  hareketleri ilk olarak

.................... yüzyýlda …………………. baþlamýþtýr.

3. ……………....., küreselleþmeyi oluþturan en önemli faktördür.

Aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn baþýna D, yanlýþ olanlarýn baþýna Y harfini yazýnýz.

1. (   ) Ruhr Bölgesi Almanya'nýn  en az nüfuslu bölgesidir.   

2. (   ) Dünyada þehirleþmenin artmasýnýn en önemli nedeni sanayileþmedir.  

3. (   ) Moðolistan, dünyanýn en önemli ekonomik gücüne sahip ve en yoðun nüfuslu ülkelerinden

biridir.
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MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

TÜRKÝYE’DE COÐRAFÝ

BÖLGELERÝN

OLUÞTURULMASI

T ÜRKİYE’DE BÖLGELERİN

SINIFLANDIRILMASI

Bölüm4.
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TÜRKÝYE’DE BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI1

1. Coğrafi kriterleri (ikim, yüzey şekilleri, nüfus ve yerleşme vb) kullanarak Türkiye’de bölge  
sınıflandırması yapılabilir mi? Araştýrýnýz.

2. Sizce Türkiye’yi doðal ve beşeri özelliklerine göre bölgelere ayýrmak ne gibi kolaylýklar saðlar? 
Araştýrýnýz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

Coðrafya, yeryüzündeki farklý mekânlarýn dününü, bugününü inceleyip  geleceðe yönelik çýkarýmlar-

da bulunur. Mekânsal farklýlýklar ve benzerlikler her þeyden önce çeþitli olaylarýn daðýlýþ, baðlantý ve

geliþim noktalarýný yansýtýr. Bir mekân parçasýnýn bölge özelliðine sahip olabilmesi için o mekânda belir-

li olaylar arasýnda benzerliðin ve karþýlýklý iliþkilerin olmasý gerekmektedir. Eðer bir mekân parçasý

üzerindeki olaylar arasýnda karþýlýklý neden sonuç iliþkisi bulunmuyorsa o mekân parçasý bir bölge özel-

liði taþýmaz.

Bölge tespitinde her þeyden önce bölgelere ayýracaðýmýz mekânýn coðrafi birlik fikrini uyandýracak

ortak özelliklerin neler olduðunu tespit etmek  gerekir. Bu açýdan bakýldýðýnda coðrafi unsurlarýn özellik-

lerinde farklýlýklar bulunmaktadýr. Bazý coðrafi unsurlar sabittir, deðiþemez. Buna karþýlýk bazýlarý ise kýsa

veya uzun sürelerde deðiþkenlik gösterebilir ve  bunlar ikinci derecede önemlidir. Bir bölge sýnýrý oluþturmak

istediðimizde bu sabit ve deðiþken unsurlar karþýmýza çýkar. Oluþturduðumuz bu bölgeye farklýlýk

kazandýran ve onu diðer bölgelerden ayýran da zaten bu özelliklerdir. 

Sizce sabit ve deðiþken coðrafi unsurlar nelerdir?

Türkiye'nin coðrafi özelliklerinden ve yüzey þekillerinden dolayý geniþ alanlarý  kaplayan bölgeler oluþ-

turmak çok güçtür. Bu nedenle Türkiye'de oluþturacaðýmýz bölgelerin yüz ölçümleri genellikle küçük ola-

caktýr. 9. sýnýftan hatýrlayacaðýnýz gibi  yeryüzünde fiziki ve beþerî özelliklere göre farklý bölgeler oluþturul-

muþtur. Örnek olarak aşağıda dağlık ve ovalık bölge fotoğrafları yer almaktadır (Foto:1-2). 

Yaşadığımız alan ve bölge örneklerinden hangisine benzerlik göstermektedir?

Fotoğraf 1: Daðlýk bölge Fotoğraf 2:Ovalýk bölge
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Serbest Ticaret Bölgesi 
Genel olarak serbest ticaret bölgeleri: ülkenin siyasi sýnýrlarý içerisinde olmakla beraber dýþ ticaret,

vergi ve gümrük mevzuatýnýn uygulanmasý bakýmýndan gümrük hattý dýþýnda sayýlan ticaret bölgeleridir.
Ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliþkin yasal düzenlemelerin uygulanmadýðý, yapýlan sýnai
ve ticari faaliyetler için daha geniþ muafiyet ve teþviklerin tanýndýðý alanlardýr. Ülkenin diðer kýsýmlarýn-
dan fiziki olarak ayrýlan ticari, endüstriyel ve hizmet faaliyetlerinin yapýldýðý yerler olarak tanýmlanabilir.

Ülkemizdeki serbest bölgeleri gümrük bölgesi dýþýnda olduðu kabul edilen ve serbest dolaþýmda
olmayan mallarýn herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmamak ve serbest dolaþýma girmemek kay-
dýyla depolandýðý yerlerdir. Serbest dolaþýmdaki mallar ise ihracat rejimi hükümlerine tabidir.

A. FÝZÝKÝ COÐRAFYA ÖZELLÝKLERÝNE GÖRE BÖLGELER
Genel olarak bölge sýnýrlarý oluþturulurken ilk önce dikkate alýnan yüzey þekilleri, iklim özellikleri,

bitki örtüsü gibi fiziki coðrafya özellikleridir.
1. Yeryüzü Þekillerine Göre Bölgeler
Bu tür bölgeler oluþturulurken yeryüzü þekilleri dikkate alýnýr.

Aþaðýda boþ býrakýlan yerlere uygun olan bölge örneklerinden birkaç tanesini yazarak bu bölgeleri
harita üzerinde gösteriniz.

Daðlýk Bölgeler
Karadeniz Daðlýk Bölgesi
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Ovalýk Bölgeler
Adana (Çukurova) Bölgesi
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

2. Ýklim Tipine Göre
Bölgeler

Bu tür bölgeler oluþturulurken
iklim özellikleri dikkate alýnýr.

Karadeniz Ýklim Bölgesi
………..  Ýklim Bölgesi

………… Ýklim Bölgesi

................ bitki örtüsü
Maki bitki örtüsü 
………… bitki örtüsü

Tatlı su bölgesi
................. bölgesi
Sıcak su bölgesi

3. Bitki Örtüsüne  Göre 
Bölgeler

Bu tür bölgeler oluþturulurken
bitki örtüsü özellikleri dikkate
alýnýr.

4. Su Özelliklerine Göre 
Bölgeler

Bu tür bölgeler oluþturulurken su
özellikleri dikkate alýnýr.

E t k i n l i k
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.

E t k i n l i k

B. BEÞERÎ COÐRAFYA ÖZELLÝKLERÝNE GÖRE BÖLGELER
Bu bölgelerin sýnýrlarý belirlenirken fiziki özelliklerinin yanýnda o bölgelerin nüfus, yerleþme,

ekonomik faaliyet ve diðer beþerî özellikler göz önünde bulundurulur.

1. Nüfus Yoðunluðuna Göre Bölgeler
Bu tür bölgeler oluþturulurken nüfus özellikleri dikkate alýnýr.

Yoðun Nüfuslu  Bölgeler
Ýstanbul -Ýzmit çevresi

Seyrek Nüfuslu Bölgeler

Hakkâri ve çevresi

2. Yerleþim Özelliklerine Göre Bölgeler
Bu tür bölgeler oluþturulurken .................. özellikleri dikkate alýnýr.

……………….. Bölge

Ýzmir ve çevresi

Antalya ve çevresi

Kýrsal Bölge

Giresun ve çevresi

Rize ve çevresi

Aþaðýdaki boþluklara uygun olan bölge örneklerini yazarak bu bölgeleri haritalar üzerinde gös-
teriniz.
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E t k i n l i k

Tarým Bölgesi

Konya-Aksaray ve
çevresi

Sanayi Bölgesi

Ýstanbul-Ýzmit ve
çevresi

Maden Bölgesi

Zonguldak ve çevresi

Serbest Ticaret  Bölgesi

Mersin Limaný

Turizm Bölgesi

Antalya ve çevresi

Tarým, Sanayi ve Turizm Bölgesi
Adana-Mersin çevresi

Maden-Sanayi Bölgesi
Zonguldak-Karabük çevresi

Ticaret, Turizm ve Tarým Bölgesi
Ýzmir-Manisa çevresi

4. Karma Bölgeler
Bu tür bölgeler oluþturulurken .................. özellikleri dikkate alýnýr.

Sizin yaþadýðýnýz bölge yukarýda verilen bölge örneklerinden hangilerine dâhildir?

Bu tür bölgeler oluþturulurken .............................. özellikleri dikkate alýnýr.

Aşağıda yer alan boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

3. Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler 

Serbest Ticaret Bölgesi 
Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda

olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın,
gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu,
ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından
Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest böl-
geye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir.

B i l g i  K u t u s uB i l g i  K u t u s u
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Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Türkiye’de tarım bölgelerinin dağılışında etkili doğal, ekonomik ve beşeri kriterler nelerdir?
2. Türkiye’de değişen bölgelere örnek vererek  bunların değişiminde etkili olan faktörler nelerdir?

Açıklayınız.
3. Türkiye’de yoğun nüfuslu bölgelerinin benzer özellikleri nelerdir?
4. Türkiye’de orman bölgeleri ile hangi doğal faktör arasında yakın bir ilişki vardır? Açıklayınız

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini yazınız.
1. (   ) Bölge türlerinin oluşturulmasında en önemli kriter doğal özellikleridir
2. (   ) Coğrafyada bölge daha çok belli bir mekândaki benzerliklerin oluşturduğu alansal bütün-
lük olarak algılanmaktadır.
3. (   ) Türkiye’de bir maden bölgesi zamanla turizm bölgesine dönüşebilir.
4. (   ) Bölge sınıflandırılması bir yerin problemlerinin çözümünü ve potansiyellerinin belirlenmesi-
ni kolaylaştırır.
5. (   ) Kalkınma planlarının yapılmasında bölge türleri yol gösterir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

Yukarıda haritada işaretli olan noktalardan

I……………………………………………… bölgelerine 

II……………………………………………… bölgelerine

III……………………………………………… bölgelerine

IV……………………………………………… bölgelerine örnektir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1.

Yandaki haritada işaretli noktalarla
ilgili olarak yapılan eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
A) I -sanayi bölgesi
B) II -turizm bölgesi
C) III -tarım bölgesi
D) IV- plato bölgesi
E) V- yoğun nüfuslu bölge

62

4. B ö l ü m   ö l ç m E v E  D E ð E r l E n D Ý r m E 

II

I

IV

V
III
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2.

Yukarıdaki haritada işaretli noktaların hangisinde daha fazla bölge türü bulunmaktadır?

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

3. Tarım bölgelerinde yetiştirilen ürünler iç ticaretin gelişiminde etkili olurlar. Buna göre harita
üzerinde işaretli noktalardan hangisinde bu durum en az yaşanır?  

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

4. Aşağıdaki haritada, Türkiye’de zeytin üretiminin yapıldığı alanlar gösterilmiştir.

Buna göre zeytin üretim bölgelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nüfus yoğundur.
B) Ortalama yükselti fazladır.
C) Alüvyal topraklar yaygındır.
D) Kışlar ılık ve yağışlıdır.
E) Sanayi faaliyetleri gelişmiştir.
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MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

Bölüm5.

TÜRKÝYE’DE ULAÞIM VE 

TÝCARET

T ÜRKÝYE’DE ULAÞIM

SÝST EMLERÝNÝN GELÝÞÝMÝ

ULAÞIM SÝSTEMLERÝ 

VE KALKINMA

T ÜRKÝYE’DE T ÝCARET

DIÞ T ÝCARET
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TÜRKÝYE'DE ULAÞIM SÝSTEMLERÝNÝN GELÝÞÝMÝ1

Ülkemizin Can Damarý: Ulaþým 

Ulaþým; insanýn, eþyanýn, bilginin vb. bir yerden baþka bir yere gitmesi, taþýnmasý ve iletilmesi olarak

tanýmlanabilir. Ulaşım sistemlerini kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu, boru hattý ulaşımı ve

Ýnternet ulaþımı şeklinde sınıflandırılabilir.

Geçmiþte olduðu gibi günümüzde de ulaþýmýn önemi, ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel

yapýlarý üzerinde etkili bir þekilde görülmektedir.

Bir ülkenin hem kendi sýnýrlarý içinde hem de dünya ülkeleri ile baðlantýsýný saðlayan en önemli

hizmet sektörü ulaþýmdýr. Ulaþým sektörü, ülkelerin ekonomik geliþmiþlik düzeylerinin belirlenmesinde

önemli göstergelerden birisidir. 

Ulaþým, üretim merkezleri ile tüketim merkezleri arasýnda ticaretin geliþmesini saðlar. Ayrýca ulaþým

sadece ekonomik açýdan deðil ortak kültür, bölgesel iþ bölümü ile ülkelerin bütünlüðü ve savunmasý

açýsýndan da büyük önem taþýr.

1. Ulaþým sistemleri deyince aklýnýza neler geliyor? 

2. Ülkemizde en geliþmiþ ulaþým sistemi hangisidir? Bunun nedenlerini söyleyiniz.

3. Çevrenizde hangi ulaþým sistemi ya da sistemleri geliþmiþtir? Bunun nedenlerini söyleyiniz.

4. Ulaþým sistemlerinin ortaya çýkýþ nedenlerini açıklayınýz.

5. Ulaþým sistemlerinin geliþimlerine neden olan coðrafi etkenler hakkýnda çýkarýmlarda bulununuz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

Ekonomik hayatın faaliyet ve canlılığı, ancak ulaştırma vasıtalarının, yolların, trenlerin, liman-
ların durumu ve derecesiyle orantılıdır.

Mustafa Kemal ATATÜRK (1922)
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Ulaþým Üzerinde Etkili Olan Faktörler

Ülkeler ve insanlar üzerinde önemli etkisi olan, ulaþýmý kontrol eden, onu yönlendiren, ulaþým türleri-
ni denetleyen bazý faktörler vardýr. Bu faktörleri genel olarak iki grupta toplamak mümkündür (Þema 1).  

Þema 1: Türkiye'de ulaþým üzerinde etkili olan faktörler

A. Doðal Faktörler

Coðrafi Konum

Coðrafi konumu nedeniyle ülkemiz topraklarý, üç kýtanýn (Avrupa, Asya ve Afrika) birleþtiði noktada
yer alýr ve bu kýtalar arasýnda doðal köprü görevi üstlenir. Bu konumundan dolayý Türkiye, geçmiþten
günümüze kadar önemli yollarýn kesiþtiði yer olma özelliði kazanmýþtýr. Bu özelliði nedeniyle Avrupa,
Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doðu'yu birleþtiren kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava
yolu ile enerji taþýmacýlýðýnda Türkiye merkez konumundadýr.

Yeryüzü Þekilleri

Ülkemizin yüksek ve engebeli bir topoðrafyaya sahip olmasý, kara yolu ve demir yolu yapým maliyet-
lerinin yüksek olmasýna; yollarýn akarsu vadileri, çöküntü alanlarý, plato yüzeyleri veya su bölümü hatlarýný
takip etmesine neden olmuþtur. Yurdumuzda yükseltinin az olduðu ovalar ve alçak platolar ulaþýmýn
geliþtiði alanlar olarak dikkati çeker. 

Kuzey Anadolu Daðlarý, Toroslar ve Doðu Anadolu'nun yüksek, engebeli, daðlýk oluşu kara yolu ve
demir yolu ulaþýmýný zorlaþtýran coðrafi faktörlerdendir. 

Kara ve demir yollarýmýz genel olarak dað sýralarýnýn uzanýþýna uygun bir coðrafi daðýlýþ gösterir. Özel-
likle daðlarýn doðu-batý doðrultusunda birbirine paralel olarak uzanmasý, güney-kuzey yönlü yollarýn
yapýlmasýný güçleþtirmiþtir. Bundan dolayý yollar genelde daðlarýn uzanýþ yönü olan doðu-batý yönünde
geliþmiþtir. 

Ulaþým Üzerinde
Etkili Olan Faktörler

Beþerî ve Ekonomik FaktörlerDoðal Faktörler 

Coðrafi Konum 

Ýklim

Yeryüzü þekilleri  

Ekonomik faaliyet türleri

(Tarým,sanayi, turizm vb.) 

Ýnsan

Sermaye

Teknolojik geliþmeler  

Kitabýnýzýn sonundaki ve atlasýnýzdaki Türkiye fiziki haritasý, Türkiye kara yollarý haritasý ile
Türkiye demir yollarý aðý haritasýný inceleyiniz.Ön bilgilerinizden de yararlanarak aþaðýdaki sorularý
cevaplayýnýz. 

1. Türkiye’de kara yolu ve demir yolu hatlarýnýn uzanýþ doðrultularý ile daðlarýn uzanýþ yönleri arasýn-
da nasýl bir baðlantý vardýr? Açýklayýnýz. 

2. Hakkâri, Muðla ve Artvin þehirlerinde demir yolu aðýnýn bulunmamasýnýn nedenlerini açýklayýnýz.

3. Konya ve Rize þehirlerinin hangisinde yapýlacak 1 km’lik kara yolunun maliyeti daha fazla olur?
Bunun sebeplerini söyleyiniz.

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k
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E t k i n l i k

1. Türkiye’nin coðrafi konumu, ulaþým türlerinin geliþmesini nasýl etkilemiþtir?

2. Türkiye kara, demir ve deniz yollarý haritalarý ile Türkiye fiziki ve idari haritalarýný karþýlaþtýrarak

ulaþým aðlarýnýn oluþumu ve birbirleri ile olan iliþkilerini tartýþýnýz.

3. Türkiye’de kara, deniz, demir ve hava yollarýnýn kavþak noktasý oluþturduðu  þehirlerimiz hangileridir?

4. Ýklimin ulaþým türleri üzerindeki etkilerini açýklayýnýz.

E t k i n l i k

Yurdumuzun kuzey ve güney kýyýlarý ile iç bölgeleri arasýnda ulaþým yollarý, belli doðrultular üzerinde

toplanmýþtýr. Bunun en önemli nedeni, yüksek sýradaðlarýn yol yapýmýný ve ulaþýmý olumsuz etkilemesidir.

Bu nedenle yollar, dað geçitlerinden geçirilmeye çalýþýlmaktadýr.
Yurdumuzda ulaþým yollarýnýn doðu-batý yönünde uzandýðý en tipik yerler nereleridir?

Neden?

Ýklim

Yurdumuzun iç kesimlerinde etkili olan karasal iklim koþullarý, sadece kara yolu ulaþýmýnı deðil ayný

zamanda hava yolu ve demir yolu ulaþýmýnı da etkilemektedir. Ýnþaat ve iþletme maliyetlerinin artmasý,

ulaþým hizmetlerinin kesintiye uðramasý ile ortaya çýkan ekonomik kayýplar bu coðrafi faktörlerin

sonuçlarýndan bazýlarýdýr. Ýklim faktörü kýyýlarýmýzdaki deniz ulaþýmý üzerinde de önemli rol oynamaktadýr.

Rüzgâr, yaðýþ, sis ve sýcaklýk gibi iklim elemanlarýnýn ulaþým üzerindeki etkileri yýlýn her mevsiminde

görülmektedir.     

B. Beþerî ve Ekonomik Faktörler

Sanayileþme, teknoloji düzeyi, sermaye ve insan gibi beþerî ve ekonomik faktörler, ulaþým sistem-

lerinin geliþimi üzerinde doðrudan etkin rol oynamaktadýr. Ülkelerin farklý beþerî  ve ekonomik faktörlere

sahip olmalarý, ulaþým türleri ve hizmetlerinin de farklýlýk göstermesine neden olmaktadýr.  

Türkiye fiziki haritasýndan yararlanarak aþaðýdaki dilsiz harita üzerinde önemli geçit ve boðazlarý
gösteriniz.
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1. Yurdumuzda sanayi faaliyetlerinin tür ve geliþim seviyelerinin ulaþým üzerindeki etkilerini tartýþýnýz. 

2.Yurdumuzda teknolojik geliþmeler, ulaþým hizmetlerini nasýl etkilemektedir? Bu konuyu ülkemizin
farklý tarihlerinden kesitler çýkararak tartýþýnýz.

3. Türkiye’de þehirler arasýndaki ekonomik geliþmiþlik düzeyindeki farklýlýklar ulaþým türlerinin
geliþmesi üzerinde nasýl etkili olmuþtur? Tartışınız.

E t k i n l i k

Ulaþým Sistemlerimizin Geliþimi

Ulaþým sistemleri, bir ülkede baþta ekonomi olmak üzere sosyal ve kültürel faaliyetlerin canlanmasýn-

da önemli rol oynar. Ulaþýmýn Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tarihî geliþimi iki döneme ayrýlýr. 

1. Cumhuriyet Öncesi Dönem

Osmanlı Devleti döneminde çeşitli yabancı şirketler tarafından inşa edilerek işletilen demiryollarının-

toplam 8.619km lik uzunluğunun 4000 kilometreye yakın bir bölümü Cumhuriyet’in ilanı ile çizilen ulu-

sal sınırlar içerisinde kalmıştır. Türkiye sınırları içinde inşa edilen ilk demiryolu, 23 Eylül 1856 tarihinde

bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla 1866 yılında tamamlanan 130 kilometre uzunluğundaki İzmir-Aydın

hattıdır.

1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti 4.000 kilometresi iyi durumda olan 18.350 kilometre yol

ağı devralmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ulaşımda, dönemin en çağdaş teknolojisi olarak kabul edi-

len demiryolu yapımı ağırlık kazanmış, ancak bir süre sonra demiryolunun tek başına yeterli olmadığı,

ülke genelinin ulaşım ihtiyacını karşılamadığı görülerek, karayolu yapımı da gündeme alınmıştır.

2. 1923 ile 1950 Yýllarý Arasýnda Demiryollarýnýn Aðýrlýklý Olduðu Dönem

Cumhuriyet öncesinde demir yollarýnýn büyük bir kýsmý Konya-Ankara hattýnýn batýsýnda iken

Cumhuriyet Dönemi’nde, yapýlan yatýrýmlarýn büyük bölümü doðuya kaydýrýlmýþtýr. 1925 yýlýnda yapýlan

ilk Demir Yolu Kongresinde alýnan kararlar gereði demir yolu yapýmýnda doðal kaynaklar, üretim merkez-

leri ve pazar alanlarýnýn bulunduðu yerlere öncelik verilmiþ böylece  ekonomiyi canlandýran bir ulaþým sis-

temine geçilmiþtir. Demir yolu ulaþýmýnda bu ilerlemeler yaþanýrken kara yolu yapýmýnda büyük bir geliþ-

me kaydedilememiþtir. 1923-1929 yýllarý arasýnda da 1.500 km civarýnda yol yapýmý gerçekleþtirilmiþtir.

Demir yollarýndaki hýzlý ilerleme 1940 yýlýna kadar sürmüþ ve 1940-1950 yýllarý arasýnda ise tam bir dur-

gunluk dönemine girilmiþtir. Bu durgunlukta II. Dünya Savaþý'nýn ve dünya otomotiv sanayisinde pazar

payýnýn % 80'ini elinde bulunduran ABD'nin etkisi büyüktür. 

3. 1950'den günümüze kadar olan dönem

1950'den sonraki yýllar kara yolunun demir yoluna karþý üstünlüðünü kabul ettirdiði yýllar olmuþtur.

Baþta ülke içerisinde otomotiv sanayisinin montaj yoluyla da olsa kurulmasý gibi faktörler kara yolu taþý-

macýlýðýnýn beklenenin çok üstünde geliþmesine neden olmuþtur. Ayrýca bugün ulaþtýrma sistemleri

arasýnda kara yolu ile yapýlan yük taþýmacýlýðýnda % 90, yolcu taþýmacýlýðýnda da % 95 gibi dengesiz bir

daðýlýmýn oluþmasýna zemin hazýrlamýþtýr.

Sonuç olarak Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda demir yollarý yapýmýna verilen öncelik 1950 yýlýndan itibaren

yerini kara yollarý yapýmýna býrakmýþ, bu durum planlý dönemde de devam etmiþtir. 1980 sonrasý dönemde

ise otoyol yapýmýna hýz verilmiþ, kara yoluna yapýlan yatýrýmlar öncelik kazanmýþtýr.

1950'li yýlarda demir yolu ve kara yolunun yolcu taþýmacýlýðýndaki payý birbirlerine yakýn iken (Kara

yolu % 49,9 ve demir yolu % 42,0) 2000 yýlýnda kara yolunun payý % 95'e çýkmýþ, demir yolunun payý ise

% 3'e kadar düþmüþtür. Ancak son yıllarda hava, deniz ve demir yolu ulaşımındaki gelişmeler yolcu taşı-

macılığında karayolunun payını 2008 yılında % 89,3’e düşürmüştür.
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Harita 1:  Türkiye kara yolu aðý

m e r s i n

Bolu tüneli törenle hizmete açıldı.
Ülkemiz karayolu ağının ana arteri durumunda bulunan Edirne – İstanbul – Ankara eksenindeki

ulusal ve uluslararası taşıma talebini karşılamayı amaçlayan otoyol projesi içinde yer alan Bolu Dağı

Geçişi'nin güney yolu 23.01.2007, kuzey yolu ise 08.05.2007 tarihinde ulaşıma açılmış, böylece bu

çok önemli güzergâhın yüksek standartlı ve erişme kontrollü bir yol olarak bütünlüğü ve otoyoldaki

güvenli trafik akışının sürekliliği sağlanmıştır.

Gümüşova-Gerede Otoyolu Projesi, Ankara-İstanbul otoyolunun 114 km ile en uzun kesimini

oluşturuyor. Projenin 25,5 kilometrelik Bolu Dağı Geçişi bölümünde toplam 4,6 km boyunda 4 adet

viyadük, yaklaşık 900 metre uzunluğunda 3 adet köprü, yaklaşık 2 bin 900 metre uzunluğunda tünel

yer alıyor. Bolu dağı tüneli tamamlanmasıyla Ankara İstanbul arasındaki ulaşım 3.5 saate indi.

Tünelin ulaşıma açılmasıyla bolu Dağı’nı yarım saatte geçen bir sürücü tünelden 5 dakika içinde

geçiş yapabilmektedir. Basından, 2007

H a b e r  K ö þ e s i

Deniz Yollarý

Ulaþým sistemlerinin birleþme noktasý olan limanlar, ülkelerin dünyaya açýlan kapýsýdýr. Gemilerle
gelen yüklerin kara yoluna, demir yoluna veya daha küçük deniz taþýtlarýna boþaltýldýðý, kara yoluyla gelen
yükün baþka yerlere gönderilmek üzere yüklendiði, yolcunun inip bindiði yerlerdir.

Üç tarafý denizlerle çevrili olan ve Ýstanbul ve Çanakkale Boðazý gibi önemli su yolu geçiþlerine sahip
ülkemizde deniz yolu ile yük ve yolcu taþýmacýlýðý Kabotaj Kanunu’nun (1 Temmuz 1926) kabul edilme-
siyle geliþmeye baþlamýþtýr. Ülkemizde 1933-1939 yýllarý arasýnda deniz yolu iþletmeciliðinde devlet sek-
törü hâkim durumda iken 1950’den sonra özel sektör etkin olmaya baþlamýþ hatta þilepçilik alanýnda
devlet sektörünü geçmiþtir. 1950'den sonra deniz taþýmacýlýðýnda dikkat çekici geliþmeler olmuþtur. 1954
yýlýnda Denizcilik Bankasý, Türk denizciliðinin planlý ve devlet eliyle geliþtirilmesi amacýyla kurulmuþtur. 

Kara yolu ulaþýmý , gerek yolcu gerekse yük taþýmacýlýðý açýsýndan Türkiye'de ilk sýradadýr. Osmanlý
Devleti döneminden kalan kara yolu uzunluðunun yaklaþýk 18.300 km olduðu bilinmektedir.
Cumhuriyetin ilk yýllarýnda kara yolu yapýmýna önem verilmiþtir. Bunun sonucunda 1938 yýlýnda kara
yolu uzunluðu 38.800 km’ ye ulaþmýþtýr. 1950 yýlýnda Kara Yollarý Genel Müdürlüðü kurulmuþ ve bu ta-
rihten itibaren kara yolu yapýmýna daha fazla önem verilmeye baþlanmýþtýr (Harita 1). Karayolları Genel
Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan karayolu uzunluğu 01.01.2014 tarihi itibariyle toplam 65
623 km’dir. Bunun 2 127 km’sini bölünmüş otoyol, 31 341 km’sini devlet yolu (18 524 km’si bölün-
müş), 32 155 km’sini il yolu (1 311 km’si bölünmüş) meydana getirmektedir. 

Türkiye'nin bulunduðu bölgede uluslararasý taþýmacýlýkla ilgili projeler planlanmýþtýr. Ülkemiz ile
baðlantýlý uluslararasý kara yolu projelerinin baþýnda Uluslararasý E-yollarý aðý, TEM (Trans European
Motorway), Karadeniz Ring Koridoru ve Ýpek Yolu gelmektedir.

Karayollarý
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Harita 2: Baþlýca limanlarýmýz

1. Yurdumuz sahip olduðu kýyý potansiyeline ve önemli su yollarýna raðmen denizcilik alanýnda iste-
nilen seviyeye ulaþamamýþtýr. Bu durumun nedenlerini araþtýrarak sýnýfta arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz.

2. Deniz yolu, yük ve yolcu taþýmacýlýðýnda en ekonomik ulaþým yoludur. Bunun nedenlerini araþtýrarak
sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

3. Yurdumuzda gemi yapým sanayisinin geliþtiði merkezleri araþtýrýnýz. Araþtýrma sonuçlarýný sýnýfta
arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

4. Yüzey þekillerinin deniz yolu üzerindeki etkisi kendini limanlarda hissettirir. Bunun nedenlerini
araþtýrarak örneklerle açýklayýnýz.

5. Türkiye fiziki haritasýný ve baþlýca limanlarýmýzý gösteren haritayý (Harita 2) inceleyiniz. Yurdumuzda
yer alan önemli limanlarýn kurulduklarý yerlerin doðal ve beþerî özelliklerini araþtýrarak, geliþimleri
hakkýnda çýkarýmlarda bulununuz.

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Türkiye kýyýlarýndaki Ýstanbul, Ýzmit, Ýzmir, Bandýrma, Mersin, Ýskenderun, Samsun gibi limanlar kara

ve demir yolu aðlarýnýn etkisi ile ulaþým fonksiyonlarý üst düzeyde etkin olan limanlarýmýzdýr (Harita 2). 

YÜKSEK HIZLI TREN HATLARI
Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Ankara-Konya

koridorlarından oluşan çekirdek ağ üzerinde Ankara-Eskişehir arası 13 Mart 2009 tarihinden itibaren
Hızlı Tren işletmeciliğine açılmış, 1 Eylül 2009 tarihinden itibaren sefer sayısı 9’dan 15’e çıkarılarak
YHT+Otobüs bağlantılı Ankara-Bursa kombine yolcu taşımacılığına da başlanmıştır. 13 Mart 2010
tarihi itibariyle 1 Milyon 250 Bin yolcu taşınmıştır. Ankara-Konya hızlı tren hattı tamamlanmıştır. 

Ankara-Konya Hızlı Tren Projesi
2006 yılında temeli atılan ve 306 kilometre olan  Ankara-Konya hızlı tren hattının, Eskişehir-Ankara

güzergahı ile ortak kullanılan 94 kilometresi dışındaki 212 kilometrelik kesimi 2011 yılının Haziran
ayında tamamlanmıştır. Konya- Ankara arası bu proje ile 2,5 saate inmiştir.

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi 
Ankara ile İstanbul arasında hizmet veren Yüksek Hızlı Tren hattıdır. 533 km uzuluğundaki hatta yol-

culuk 3,5 saat sürmektedir. Trenlerin maksimum hızı 250 km/sa. olmaktadır. Ankara-Eskişehir arası
2009'da hizmete girdi, Eskişehir-İstanbul arası ise 2014'te ulaşıma açıldı. Hat üzerinde Ankara, Sincan,
Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Arifiye, İzmit, Gebze ve Pendik olmak üzere 9 istasyon bulunmaktadır.

B i l g i  K u t u s uB i l g i  K u t u s u
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Demir Yollarý

Birinci Dünya Savaþý’ndan önce demir yollarýmýz, günümüzdeki kadar geliþmiþ ulaþým aðýna sahip

deðildi. Bu dönemdeki demir yollarýmýz ya deniz kýyýlarýndan içerideki bazý bölgelere sokulan yollar

durumunda bulunuyor ya da Avrupa’yý Türkiye üzerinden Irak ve Hicaz arasýný birleþtirecek þekilde

uzanýyordu. Bu dönemde, yabancý þirketlerce yapýlmýþ baþlýca demir yollarýmýz Ýzmir-Alaþehir (1864'de

bir Fransýz þirketince yapýlmýþ.), Ýzmir-Aydýn (1856'da bir Ýngiliz þirketince yapýlmýþ.), Ýstanbul'da Sirkeci-

Balkan memleketleri hattý (1875'te bir Avusturya þirketince yapýlmýþ olan demir yoluna “Rumeli Hattý”

da denilmiþtir), ayrýca Ýstanbul'da Haydarpaþa-Ýzmit demir yolu (Anadolu Hattý) Eskiþehir'e, 1892'de de

Ankara'ya ulaþmýþtýr.

Cumhuriyet Döneminde ise demir yolu yapýmý þehirler ve limanlar arasý ulaþýmý saðlamak, her çeþit

ürünü pazarlara kolaylýkla taþýmak gibi maksatlarla gerçekleþtirilmiþtir (Harita 4).

72

Harita 4: Türkiye’deki demir yolu aðý 

Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi

602 km olan mevcut demiryolu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattıyla 405 km olacaktır. Böylece 12 saat

olan Ankara-Sivas arası yolculuk 2 saate inecektir. Ankara-Sivas arası hızlı tren hattı ülkemizin doğusu

ile batısı arasındaki bağlantıyı sağlayacaktır.

Harita 3: Türkiye’de Yüksek Hızlı Tren Hatları 
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Türkiye fiziki ve demir yollarý haritalarýný inceleyerek yurdumuzda yer alan  demir yolu hatlarýnýn

geçtikleri yerlerin doðal ve beþerî özelliklerini araþtýrýp geliþimleri hakkýnda çýkarýmlarda bulununuz.

E t k i n l i k

MARMARAY  PROJESİ 

Dünyadaki en önemli ulaşım pro-

jelerinden biri olan Marmaray Projesi (Harita

5), İstanbul'un kentsel yaşantısını sağlıklı

sürdürebilmesi, kentin doğal tarihî özellik-

lerinin korunabilmesi için elektrik enerjisi

kullanan, çevreyi kirletmeyen bir projedir. 

Marmaray, İstanbul'un Avrupa ve Asya

yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul

Boğazı altından geçen bir tüp tünelle bir-

leştiren 76 km’lik bir demiryolu iyileştirme

ve geliştirme projesidir.

İstanbul Boğazı'nın deniz tabanındaki

batırma tünelin uzunluğu, batırma tünel ile

delme tüneller arasındaki bağlantılar dâhil olmak üzere, yaklaşık 1.4 kilometredir. Tünel, İstanbul

Boğazı'nın altındaki iki hatlı demiryolu geçişinde hayati bir bağlantıyı oluşturmaktadır; bu tünel,

İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan Eminönü ilçesi ile Asya yakasında bulunan Üsküdar ilçesi arasın-

da yer almaktadır.

Halkalı ile Gebze arasında çalışması planlanan hattın boğaz geçişini de içine alan, Ayrılıkçeşme ve

Kazlıçeşme arasındaki 13,6 km'lik bölümü 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete açılmıştır. Açılan hatta 3'ü

yeraltında olmak üzere toplam 5 istasyon vardır.

Harita 5: Marmaray Projesinin güzergâhý
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Türkiye fiziki ve yukarıdaki havalimaný haritalarýný inceleyerek:

1. Bu limanlardan birini seçiniz. Limanýn, bulunduðu yer için önemini ve o yere katkýsýný araþtýrýnýz.  

2. Bulduðunuz sonuçlarý sýnýfta arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz. Hazýrladýðýnýz raporu ürün dosyanýza

koyunuz.

K A R A D E N Ý Z
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A K D E N Ý Z

1. Türkiye demir yolu ulaþým aðýnýn geliþimini etkileyen faktörleri araþtýrýnýz. Bulduðunuz sonuçlarý
sýnýfta arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz.

2. Deniz limanlarýnýn niçin güçlü bir demir yolu ve kara yolu aðýna ihtiyaç duyduðunu araþtýrýnýz ve
örnekler üzerinden çýkarýmlarda bulununuz.

3. Türkiye'deki havalimanlarýnýn yer seçimlerindeki coðrafi faktörleri araþtýrýnýz.

Hava Yollarý

Türkiye; kara, demir ve deniz yolu ulaþýmlarýnda
olduðu gibi, hava yolu taþýmacýlýðýnda da önemli
potansiyele sahiptir. Asya-Avrupa arasýndaki taþý-
macýlýkta Türkiye'nin hava sahasý ile havaalanlarý
stratejik ve ekonomik öneme sahiptir. Bu özelliðinden
dolayý Asya-Pasifik bölgesindeki hava taþýmacýlýðý
açýsýndan Türkiye, merkez ve geçiþ hattý konu-
mundadýr.

Türkiye'de ilk hava ulaþýmý 1933 yýlýnda küçük per-
vaneli uçaklarla baþlamýþtýr. Bu amaçla 1933 yýlýnda
Havayollarý Devlet Ýþletme Dairesi kurulmuþ, bu daire
1938 yýlýnda genel müdürlüðe dönüþtürülmüþ, 1956
yýlýnda ise Türk Hava Yollarý (THY) adýný alarak iç ve dýþ hatlar yolcu, yük ve posta taþýma görevini üstlen-
miþtir. Günümüzde havacýlýk sektörü,  özel hava yolu þirketlerinin katýlýmýyla ve artan yolcu kapasitesiyle
büyük bir geliþme göstermektedir. Ýstanbul (Atatürk) (Fotoðraf 1) Ankara (Esenboða)  Ýzmir (Adnan
Menderes) ve Antalya  þehirlerimizdeki havalimanlarýmýz uluslararasý standartlara sahiptir (Harita 6).

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Fotoðraf 1:Atatürk Havalimaný

0 200 km

Harita 6: Türkiye‘de faal olan havaalanları ve havalimanları 

İç ve dış hat trafiğine açık hava limanı

İç hat trafiğine açık havaalanı

İç ve tarifesiz dış hat trafiğine açık hava limanı
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Ülkemizde özellikle son yýllarda doðal gaz ve ham petrol boru hattý yatýrýmlarýna önem verilmeye

baþlanmýþtýr. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Akdeniz ve Avrupa'ya çýkýþýnda Bakü-Ceyhan Ham

Petrol Boru Hattý Projesi gerçekleþmiþtir. Ayrýca Hazar Geçişli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Doðal gaz

Boru Hattý Projelerinin hayata geçirilmesi yönünde gerekli çalýþmalar yapýlmaktadýr (Harita 7). Bu pro-

jeler, Türkiye'nin bölge ülkeleri içerisindeki stratejik önemini de artýrmaktadýr. 

Türkiye, dünyanýn bugüne kadar tespit edilmiþ petrolün yaklaşık yüzde 70'inin bulunduðu Orta Doðu

ve Hazar Denizi havzasýna yakýn bir coðrafyada yer almaktadýr. Hazar Denizi petrol ve doðal gaz rezerv-

lerinin taþýnmasý açýsýndan, Türkiye'nin doðusundan geçerek Akdeniz'e ulaþan güzergâh, en kýsa,

maliyeti düþük, teknolojik ve çevresel açýdan uygun ve güvenilir seçeneði oluþturmaktadýr. Böylece

Türkiye, Hazar petrol ve doðal gazýnýn dünya pazarlarýna güvenli bir þekilde taþýnmasýný kolaylaþtýracak-

týr. 

Türkiye; Hazar petrol ve doðal gaz rezervlerinin Batý'daki pazarlara taþýnmasý yönündeki çabalarýný,

Doðu-Batý Enerji Koridoru Projesi'nin gerçekleþtirilebilmesi üzerinde yoðunlaþtýrmýþtýr. Kafkasya ve Orta

Asya'yý Avrupa'ya baðlayan boru hattý projeleri, bölgenin Batý'yla bütünleþmesi açýsýndan önemlidir.

Güvenli ve ticari açýdan kârlý boru hatlarý, bölgenin istikrar ve refaha ulaþmasýna yardýmcý olacaktýr.
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Boru Hatlarý

Kalkýnmanýn en önemli unsurlarýndan biri de enerjidir. Enerjinin verimli kullanýmý, günümüzde hýzla

yaþanan küreselleþme sürecinde enerji arz eden ülkelerle talep merkezlerinin çeþitli taþýma yollarý ve

boru hatlarýyla birbirine baðlanmasýný zorunlu kýlmýþtýr. Dünyadaki önemli boru hatlarýna bakýldýðýnda,

bunlarýn Türkiye ve çevresinde yoðunlaþtýðý görülür. Bu durum, dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %

62'sinin, petrol üretiminin de yaklaşık % 30'unun Orta Doðu bölgesinde bulunmasý ile yakýndan ilgi-

lidir. Ülkemizin coðrafi konumu nedeniyle, Türkiye üzerinden geçecek uluslararasý ham petrol ve doðal

gaz boru hatlarýnýn artmasý beklenmektedir.

Harita 7: Türkiye petrol ve doðal gaz boru hattý aðý

Afyonkarahisar

NÖC: Nahcývan Özerk Cumhuriyeti

0 200 km
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K o n u y a  B a þ l a r k e n

ULAÞIM SÝSTEMLERÝ VE KALKINMA2

Fotaðraflarda görülen ulaþým sistemleri ile ekonomik faaliyet kollarý arasýnda nasýl bir iliþki vardýr ?

Açýklayýnýz.

Modern Ulaþým Sistemlerinin Geliþimi

Günümüzdeki ulaþým sistemlerinin geliþmesinde Sanayi Devrimi'nin büyük rolü olmuþtur. Bu dönem-

den sonra tarým ve hayvancýlýða dayanan ekonomik sistem, köklü bir deðiþime uðramýþtýr. Sanayi

Devrimi’yle baþlayan ham madde talebi, tarým ve madencilik baþta olmak üzere birçok ekonomik

faaliyetin yapýsal deðiþime uðramasýna neden olmuþtur. Üretim  ve tüketim  büyük çapta taþýma faaliyet-

leriyle gerçekleþtirilmeye baþlanmýþtýr.

Günümüzde demir çelik sanayisinin geliþmesine paralel olarak ulaþým araçlarý da geliþmiþtir.

Kuþkusuz bu geliþmede,  çeþitli enerji kaynaklarýnýn ayrý bir önemi vardýr. Çaðdaþ ulaþým araçlarýnýn

kolaylýkla hareket etmesini saðlamak için de enerji kaynaklarý kullanýlmaktadýr.
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Ulaþým araçlarýnda yýllar içinde

saðlanan geliþmeler, ulaþým sistemlerini

etkilemiþtir. Günümüzde kýtalar arasýnda

çok geliþmiþ kara yolu, demir yolu, deniz

yolu ve hava yolu ulaþým aðlarý kurulmuþ-

tur. Yeryüzün-deki çeþitli bölgeler arasýnda

sosyal ve ekonomik iliþkilerin geliþmesinde

ulaþým aðlarý önemli rol oynar. Bir ulaþým

aðý, iki ya da daha çok merkezi birbirine

baðlayan çok sayýdaki yollardan oluþur

(Fotoðraf 1). Ulaþým aðlarýnýn ortaya çýk-

masýnda doðal þartlarla birlikte ekonomik,

stratejik ve sosyal nedenler de büyük rol

oynamaktadýr.

Ulaşımda Kilit Nokta: “TÜRKİYE”

Günümüzde geliþmiþ ekonomilerde, bölgeler arasýndaki iliþki ve iþ bölümü artmaktadýr.  Ulaþým sis-

temleri ve baðlý olduklarý aðlar bir bütün olarak geliþmektedir. Türkiye'de de bu yönde geliþmeler vardýr.

Türkiye mevcut taþýma seçenekleri açýsýndan zengindir. Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve

Orta Doðu'yu birleþtiren ulaþým yollarý, enerji taþýmacýlýðýnda Türkiye’yi merkezî bir konuma getirmiþtir.

Avrupa ülkelerini Orta Doðu'ya baðlayan kara yollarý, Türkiye üzerinden geçer. Karadeniz kýyýsýndaki

ülkeler, Ýstanbul ve Çanakkale Boðazlarý ile Marmara ve Ege Denizleri üzerinden Akdeniz'e ve okyanus-

lara ulaþýr. Ülkemiz, son yýllarda Kafkasya'daki enerji kaynaklarýnýn Batýlý ülkelere ulaþtýrýlmasýnda, konu-

munun verdiði avantajlarý etkin bir þekilde kullanmaktadýr. Bakü-Ceyhan petrol boru hattý bu duruma ve-

rilecek en iyi örnektir.

Fotoðraf 1: Günümüzde kullanýlan taþýtlar  çeþitlilik gösterir.

Türkiye ‘Otoyolda’ AB’yi Yakalayacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, dünyada ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi otoyolların bibirleriyle

kesintisiz hâle getirilmesi için önemli projeleri hayata geçiriyor. Avrupa’yı Kafkaslar ve Ortadoğu’ya

bağlayan Türkiye’de batıdan doğuya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak otoyol ağının 2023’e kadar

tamamlanması öngörülüyor. Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümüne kadar toplam 5 bin 278 kilo-

metre otoyol ağının kurulması planlanıyor. Buna göre, finansmanı YİD ( Yap İşlet Devret) modelli iha-

lelerle özel sektörden temin edilecek projelerin maliyetinin 80 milyar doları aşması bekleniyor. Bu pro-

jelerin hayata geçirilmesiyle Türkiye, 2023 yılında 7 bin 516 km uzunluğunda otoyol ağına sahip ola-

cak. Bu otoyol ağı ile Türkiye 1000 km2 düşen 2,5 kilometrelik otoyol uzunluğunu, AB üyesi ülkeler-

deki gibi 8,8 kilometreye ulaştırmış olacak.

Bu projeler arasında yer alan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (Üçüncü Boğaz köprüsü dâhil) de

YİD modelli ihalesi için ilana çıkılmıştı.

Ýnternet haberi, 22 Mart 2011

H a b e r  K ö þ e s i

Ulaþým Sistemlerinin Ekonomik Faaliyetlerle Ýliþkisi

Bir ülkenin ekonomik kaynaklarýnýn deðerlendirilmesinde, diðer ülkelerle ticari, kültürel iliþkilerinin

kurulabilmesinde ulaþým sistemlerinin önemi büyüktür. Dünyada küreselleþme ve iletiþim olanaklarý

sürekli artmaktadýr. Bu nedenle geliþmiþ ulaþým sistemine sahip olmayan bir ülkenin dünya ile baðlantýsý

zayýf kalacaktýr. 
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Ulaþým ; ekonomik faaliyetlerle ve özellikle de sanayi ile yakýndan iliþkili olup  bölgeler arasýndaki iliþ-

kilerin geliþmesinde önemli rol oynar. Özellikle ham maddenin iþlenmek üzere yer deðiþtirmesinde ve

iþlendikten sonra tüketim merkezlerine taþýnmasýnda ulaþým büyük önem taþýr.

Ulaþým, farklý fiziki ve beþerî özel-

liklere sahip bölgeler arasýndaki

baðlantýyý saðlar. Böylece bölge

içerisinde bulunmayan bir ham

madde geliþmiþ ulaþým aðlarý

sayesinde baþka bölgeden temin

edilebilmektedir. Dolayýsýyla farklý böl-

gelerde ayný ham maddeye dayalý

sanayi kollarý geliþebilir.

Günümüzde tüm dünya pazarlarý-

na yönelik üretim yapan büyük sanayi

bölgelerinin oluþmasýnda o bölgelerin

ulaþým imkânlarýnýn geliþmesi baþlýca

etkenlerden biridir (Fotoðraf 2).

Ülkemizde belirli ekonomik özellik-

leri ile ön plana çýkan þehirlerimiz

vardýr. Örneðin, Ýstanbul, Kocaeli,

Sakarya gibi illerimiz sanayi faaliyetleri

bakýmýndan geliþmiþtir. Bu þehirlerimizde sanayinin geliþmesinde bölgedeki ulaþým aðlarý doðrudan ve

dolaylý olarak etkili olmaktadýr. 

Bir bölgede üretilen tarýmsal ürün ve imal edilen sanayi maddesi ulaþým sistemleri aracýlýðýyla baþka

alanlara ulaþtýrýlýr. Üretim ve tüketim merkezleri arasýndaki baðlantýnýn kurulmasý, sanayi faaliyetlerinin

geliþmesi ulaþým sistemleri ile yakýndan iliþkilidir. Giderek artan ekonomik iliþkiler ve artan enerji talebi

nedeniyle geliþmiþ ulaþým sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu nedenle ulaþým, günümüzde olduðu

gibi gelecekte de ekonomik yapýnýn geliþmesi için temel sektörlerden birisi olacaktýr. 

Sýnýfýnýzda üç grup oluþturunuz. Türkiye'de sanayi, ticaret, liman, turizm, madencilik, tarým sektör-

lerinde ön plana çýkan üç þehrimizi araþtýrýnýz. Bu özelliklerin geliþmesinde ulaþýmýn nasýl etkili

olduðunu rapor hâlinde yazýnýz. Raporu sýnýfa sunarak sonuçlarýný tartýþýnýz.

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Ulaþým maliyetinin ürün fiyatlarýna etkisini yaþadýðýnýz yerdeki sanayi ve ticaret odasý kuruluþlarýn-

dan yardým alarak araþtýrýnýz.

1. Yaþadýðýnýz yerleþim birimine hangi bölgelerden hangi ürünler gelmektedir? Yaþadýðýnýz bölgeden

hangi bölgelere ne gibi ürünler gönderilmektedir?

2. Ulaþým çeþitlerinin ürünlerin maliyeti üzerinde etkisi nedir?

Yaptýðýnýz çalýþmayý sýnýf ortamýnda arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz ve ürün dosyanýza ekleyiniz.

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Fotoðraf 2: Yük taþýmacýlýðýnda limanlarýmýz önemli rol oynar.
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Yerleþmelerin Geliþmesinde Ulaþýmýn Etkisi

Ulaþým faaliyetleri, özellikle þehirleþme

açýsýndan büyük önem taþýr. Genellikle bir

þehrin önemli bir kýsmý cadde ve sokaklardan

oluþmaktadýr. Özellikle ekonomik geliþmede

bölgesel dengesizlik yüzünden belirli bölge-

lerdeki þehirlerin göçlere baðlý olarak aþýrý bir

þekilde nüfuslandýklarý göze çarpar. Bu durum,

þehir alanlarýnýn geniþlemesine ve trafik sorun-

larýnýn yaþanmasýna neden olmaktadýr.

Ulaþým faaliyetleri, þehirlerin büyümesi

üzerinde de etkilidir. Bu nedenle þehir planla-

masýnda ulaþým büyük önem taþýr. Büyük

þehirlere besin, ham madde ve diðer ürün-

lerin getirilmesi, þehirlerde üretilen mad-

delerin daðýtýmý ulaþým ile gerçekleþir. Þehir içi ulaþým ve þehrin büyümeye devam etmesi, trafik

sorunlarýnýn da giderek artmasýna neden olmaktadýr. Günümüzde  özellikle þehirlerin çevresine yapýlan

otoyollarý þehirlerin kýrsal alanlara hýzla yayýlmasýna neden olmaktadýr. (Fotoðraf 3).

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Bazý þehirler geliþimlerini büyük ölçüde kara yollarýnýn kavþak noktasýnda bulunmalarýna

borçludurlar. Ülkemizde de Aksaray ve Afyonkarahisar buna örnek verilebilir. 

1. Türkiye kara yollarý haritasýndan faydalanarak bu yerleşmeler üzerinden geçen kara ve demir yol-

larýný tespit ediniz.

2. Bu yerleşmelerin geliþmesinde ulaþýmýn nasýl etkili olduðunu rapor hâlinde yazýnýz.

Yaptýðýnýz çalýþmayý görsel ögelerle destekleyerek sýnýfta pano oluþturunuz ve elde ettiðiniz

sonuçlarý arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz.

Fotoðraf 3: Yerleþmelerin geliþmesi 

Fotoðraf 4: Aksaray’dan bir görünüm Fotoðraf 5: Afyonkarahisar’ dan bir görünüm
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1. Bir ülkenin ekonomisinde iç ticaretin yeri ve önemi ne olabilir? Tartýþýnýz.

2. Sizce bir yerin ticaret merkezi olabilmesi hangi faktörlere baðlýdýr? Söyleyiniz.

3. Türkiye’nin  iç ticareti hakkýnda neler biliyorsunuz? Bildiklerinizi sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

Ticaret Nedir?

Ticaret, kar amacı ile mal ve hizmetlerin, para ile ifade edilebilen bütün değerlerin alım ve satım

işlerinin tamamı olarak tanımlanabilir. Ticaret, üretimin artmasýna ve ulaþým aðýnýn geniþlemesine baðlý

olarak geliþme gösterir. Günümüzde sanayileþme ile birlikte üretimde de artýþlar olmuþtur. Üretimin art-

masý hem iç hem de dýþ ticareti geliþtirmiþtir. Ulaþým geliþtikçe ham madde ve  ürünlerin nakledilmeleri

zaman ve maliyet açýsýndan ticaret için çok daha uygun hâle gelmiþtir. 

Geçimlerini ticaret yaparak saðlayan kiþiler, satacaklarý ürünleri bir yerden alýr, baþka bir yere satarlar

(Fotoðraf 1,2). Ticaretin en belirgin özelliði arz ve taleptir. Bir diðer özelliði ise toptan ya da perakende

olmasýdýr. En önemli ticaret mekânlarý; dükkânlar, maðazalar, marketler, pazarlar (Fotoðraf 3), panayýrlar,

fuarlar ve alýþveriþ merkezleridir. Bu mekânlar

mallarýn sergilenerek tüketiciye ulaþtýrýldýðý ve

tüketicinin beðenisine sunulduðu yerlerdir.

Eskiden beri var olan ticaret mekânlarý,

günümüzde önemli deðiþimler göstermiþtir.

Büyük þehirlerde dükkân ve maðazalarýn yerini

süpermarketler, grosmarketler almýþtýr. Bu iþlet-

melerde  gýda, giyim, temizlik, ev araç gereçleri

gibi çok çeþitli ürünler satýlmaktadýr. Ürün

çeþitliliðinin fazla olmasý hem çok farklý müþteri

profiline ürün satma þansý vermekte hem de

müþterilerin tüm ihtiyaçlarýný ayný yerde kýsa

sürede karþýlamalarýna olanak saðlamaktadýr.

Bu sebeplerden dolayý son yýllarda ticaret

merkezlerinde çok köklü deðiþiklikler meydana gelmiþtir.

Fotoðraf 1: Ýstanbul'un ticari merkezlerinden biri olan
Kapalýçarþý 

Fotoðraf 2: Eminönü Meydaný’ndan bir görünüm
(Ýstanbul)

Fotoðraf 3: Ýzmir’de bir semt pazarý

3 TÜRKÝYE'DE TÝCARET
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Aþaðýda  ticareti etkileyen  unsurlar verilmiþtir. Yaþadýðýnýz þehirdeki ticari faaliyetlerin oluþumunda bu
unsurlarýn etkilerini araþtýrýnýz. Bulduðunuz sonuçlarý sýnýfta  arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Ticaret üç þekilde gerçekleþir :

1- Ýç ticaret     2- Dýþ ticaret    3- Transit ticaret

Ticareti Etkileyen

Unsurlar

Yollar-Ulaþtýrma  Ekonomi-ÜretimNüfus-Yerleþme  

Ýç Ticaret

Bir ülkenin kendi iç pazarlarýna yönelik ticareti, iç ticaret olarak adlandýrýlýr. Yurdumuz, birbirinden çok
farklý ürünlerin yetiþtirildiði bir ülkedir.  Bu çeþitlilik, ticaretin geliþmesini saðlamýþtýr. Ayrýca ulaþýmýn gün
geçtikçe geliþip çeþitlenmesi de iç ticaretin artmasýna ve önem kazanmasýna neden olmaktadýr. 

Yurdumuzda iç ticaret 1950 yýlýndan sonra daha fazla önem kazanmýþtýr. Bunun nedeni üretim ve
tüketim bölgeleri arasýndaki uygun ve yeterli ulaþým baðlantýlarýnýn 1950 yýlýndan sonra saðlanabilmiþ
olmasýdýr. Önceki yýllarda yurdumuzun iç ve yüksek bölgelerindeki yerleþmeler (köy ve kasabalar)  kapalý
ekonomik bölgeler durumundaydý. Bu bölgelerin ticari faaliyetleri kendi aralarýnda yani küçük boyutlu
yerel pazarlar þeklinde gerçekleþiyordu. 

Günümüz yaþam þartlarýnda daha çok kazanýp daha çok harcamak düþüncesi giderek yaygýnlaþmak-
tadýr.  Tüketimin ve üretimin artmasý ticaretin canlanmasýna neden olmaktadýr. Ülkemizde üretim ve tüke-
timin artýþ hýzýna baðlý olarak çeþitli büyüklükte ticaret þehirleri ortaya çýkmýþtýr. Etki alaný bakýmýndan
küçük ve az nüfuslu, konumu elveriþli olmayan bazý þehirlerimiz bu özelliklerinden dolayý ticari açýdan da
geliþememektedirler (Sinop, Muþ, Kilis gibi). Bazý þehirlerimizin ise yüz ölçümü büyük, nüfuslarý da
yoðundur, bu nedenle buralardaki ticaret merkezleri de daha fazla büyüyerek  geliþme imkâný bulmak-
tadýr (Kayseri, Gaziantep, Konya gibi). 

Ulaþým yollarýna uzaklýk ve coðrafi konum ticaret þehirlerinin geliþmesinde olumlu ve olumsuz etkiler
yapmaktadýr.  Sinop ve Muþ þehirlerinin ulaþým problemi ile coðrafi konum ticari faaliyetleri olumsuz et-
kileyen faktörlerdir. Kayseri ve Konya þehirlerinde ise ulaþým ile coðrafi konum sorun olmak yerine ticari
faaliyetlerde avantaj saðlamaktadýr. Þehirlerimizin bazýlarý ise  ülke genelinde geniþ bir ticaret sahasýna
sahip, ticaret ürünü alan, üreten ve daðýtan büyük merkezlerdir. Örneðin Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir gibi.

Coğrafi konumu nedeniyle Anadolu, eski çağlardan beri Doğu ile Batı arasında bir köprü işlevi gör-
müştür. Sart’tan geçen Susa(Azerbaycan) - Efes kervan yolu üzerinde belli aralıklarla konaklama ve
askerî amaçlı yapıların varlığı, Anadolu’da ticari veya askerî bir yol şebekesinin bulunduğunu göstermek-
tedir.

Anadolu, İpek Yolu’nun da en önemli kavşak noktalarından biri olmuştur. Orta Çağda, İpek Yolu, Çin’
den başlayıp Orta Asya’da birden fazla güzergâhı izleyip Anadolu’yu geçerek Trakya üzerinden Avrupa’ya
uzanmıştır. Ayrıca, Ege kıyılarında Efes ve Milet, Karadeniz’de Trabzon ve Sinop, Akdeniz’de Alanya ve
Antalya gibi önemli limanları kullanarak deniz yolu ile de Avrupa’ya ulaşmıştır. İpek Yolu, Asya’yı
Avrupa’ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının yanında, 2000 yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, din-
lerin, ırkların da izlerini taşımakta ve olağanüstü bir tarihî ve kültürel zenginlik sunmaktadır.

B i l g i  K u t u s uB i l g i  K u t u s u
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Ülkemizde ticarete konu olan ürünlerin tür ve çeþitliliðinde belirgin farklýlýklar dikkati çeker. Bu fark-
lýlýðýn temel kapsamý, kýrsal alanlardan þehirlere tarým ürünleri ve sanayi ham maddeleri götürülürken,
þehirlerden kýrsal alanlara ise sanayi ürünleri satýþýnýn yapýlmasý þeklindedir. Baþta büyük þehirler olmak
üzere ülkemizin her yöresine Orta Anadolu’dan tahýl, Akdeniz kýyýlarýndan turfanda sebze ve meyve,
Trakya’dan ayçiçeði ticareti yapılır. Doðu Anadolu’da beslenen hayvanlar ve bu hayvanlardan elde edilen
hayvansal ürünler yurdumuzun en fazla nüfus yoðunluðuna sahip kuzeybatý kesiminde özellikle Ýstanbul’-
da pazarlanýr. Doðu  Anadolu’ya ise çoðunlukla Ýstanbul’da üretilen hazýr giyim, ilaç, týbbi malzemeler,
elektrikli eþyalar satýlýr. Ayrýca büyük sanayi merkezlerimizde üretilen madenî eþyalar ve sanayi ürünlerinin
diðer yörelere satýþý gerçekleþtirilmektedir. 

Yurdumuzdaki iç ticaret çekim ve daðýtým merkezlerini þu þekilde sýnýflandýrabiliriz.

1. Büyük Þehirler

Bu kentler, hem mal ve hizmet üretim merkezleri hem de tüketim merkezleridir. Ýhraç ve ithal edilen
mallarýn tüm ülkeye daðýldýðý, büyük ölçekli ticaret merkezleri grubunda yer alýrlar. Ýstanbul, Ýzmir,
Ankara, Bursa, Gaziantep, Adana gibi kentlerimiz bu grup içindedir. 

Ýstanbul

Ülkemizin  en büyük iç ve dýþ ticaret  merkezidir. Ýstanbul’dan ülkenin her yerine toptan ticaret þek-
linde  çeþitli ticari ürünlerin daðýtýmý yapýlmaktadýr. Ticaretteki canlýlýða baðlý olarak þehirde özel sektör
kuruluþlarý çoðalmýþ ve  Ýstanbul ekonomik  merkez hâline gelmiþtir.

Yukarýdaki haritada bazý þehirlerimiz ticari büyüklüklerine göre farklý renklerle gösterilmiþtir.
Aþaðýdaki sorularý ön bilgilerinizden ve yukarýdaki haritadan yararlanarak cevaplayýnýz.

1. Yurdumuzun kuzeybatýsýnda ticari faaliyetlerin geliþtiði illerimiz hangileridir? Bu durumun
nedenlerini sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

2. Haritadaki illerden hangilerinde ulusal veya uluslararasý nitelikte fuarlar kurulmaktadýr? Bu
durumun nedenlerini sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

3. Kayseri ve Muþ illerinin ticari faaliyetleri arasýnda ne gibi farklýlýklar vardýr? Bulduðunuz farklýlýk
larýn nedenlerini sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

4. Trabzon ve Konya illerinin ticari yönden geliþmelerinde bu illlerin hangi özellikleri etkili olmuþ-
tur? Sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

Harita 1: Türkiye Ýdari  Haritasý

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

0               200 km
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Ýzmir

Türkiye'nin ikinci büyük ticaret merkezidir. Ýzmir'in
modern bir limana sahip olmasý ve çevresinde çok
çeþitli ürünlerin yetiþtirilmesi ilin ticari önemini artýrmak-
tadýr.

Ege ovalarýnda yetiþtirilen üzüm, incir, pamuk, tütün
gibi  ürünlerin çoðu, tüccarlar ve üreticiler tarafýndan
Ýzmir Ticaret Borsasý’nda satýlmaktadýr. Büyük toptancý
kuruluþlarýnýn ve firmalara baðlý bölge temsilciliklerinin
Ýzmir'de bulunmasý ve uluslararasý ölçekte bir fuarýn
(Ýzmir Enternasyonal Fuarý) her yýl burada kurulmasý
Ýzmir'i büyük bir ticaret merkezi hâline getirmiþtir.
Türkiye'nin üzüm ve incir ihracatýnýn tamamý, pamuk
ihracatýnýn yarýsý, tütün ihracatýnýn 3/4’ü Ýzmir Limaný’ndan yapýlýr. Ýzmir Ticaret Borsasý, Ýstanbul'dan
sonra Türkiye'nin ikinci büyük borsasýdýr.

Fotoðraf 6: Ýzmir fuarından bir görünüm

Fotograf 4: Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý Fotograf 5: Ýstanbul ‘dan bir görünüm

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'da ticaretle ilgili faaliyet gösteren önemli bir kuruluştur. Bünyesinde
98 meslek kuruluşu ile 300 bini aşan kayıtlı üyesi bulunan İstanbul Ticaret Odası, ticareti yönlendiren
beyin konumundadır. Toptancı hali, ticaret borsası gibi önemli ticaret unsurları da şehrin diğer ticaret
organizasyonlarıdır. İstanbul'da bankacılık ve borsa faaliyetleri de çok gelişmiştir. Borsa İstanbul (BIST)
önemli ticari kuruluşlardan biridir (Fotoğraf 4). Son yıllarda gösterdiği gelişmelerle Türkiye ekonomisine
büyük katkı sağlamaktadır. Bankacılık ve finans sektörü büyük ölçüde ticari faaliyetlere bağlı olarak çalış-
maktadır. 2014 yılı geçici verilerine göre Türkiye toplam ihracatı 157.616.884 $, toplam ithalatı ise
242.177.004 $ olarak gerçekleşmiştir. İstanbul’un toplam ihracatı 82.075.938 $, toplam ithalatı ise
136.005.363 $ olmuştur. 2014 yılında Türkiye’de ithalatın yaklaşık % 56,16’sı, ihracatında yaklaşık %
52.07’si İstanbul’dan gerçekleşmiştir.

Ýstanbul, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biridir (Fotoðraf 5). Sahip olduðu doðal ve tari-
hî güzellikleri turist çekmektedir. Son yýllarda ise kongre turizminin de cazibe merkezi hâline gelmiþtir.

Fotoðraf 7: Erzurum’dan bir görünüm

2.  Orta Büyüklükteki Þehirler

Bu þehirlerin etki alanlarý sýnýrlýdýr. Belli bir bölgenin

mallarý bu þehirlerde toplanarak büyük tüketim merkez-

lerine gönderilir. Büyük merkezlerde üretilen çeþitli mal-

lar bu bölgelere getirtilerek pazarlanýr. Bu konumlarýyla

bölgesel ticaret merkezleri hâlindedirler. Örneðin Konya,

Kayseri Ýç Anadolu'da; Malatya, Erzurum (Fotoðraf 7)

Doðu Anadolu'da; Gaziantep, Diyarbakýr, Þanlýurfa,

Güneydoðu Anadolu'da; Samsun, Trabzon

Karadeniz'de; Adana, Mersin Akdeniz’de bölgesel ticaret

merkezleri konumundadýrlar. 

6.forma 71-88:Layout 1  14.7.2015  06:44  Page 83



84

Fotoðraf 9: Bodrum Kalesi ve yat limaný

5. Tarým Bölgeleri

Tarýmsal faaliyetlerin yoðun olduðu

alanlarda canlý bir ticaret hayatý göze

çarpar. Bunlar iç ve dýþ pazarlara ürünler

gönderen daðýtým bölgeleridir. Örneðin

Karadeniz tarým bölgesinin çay (Fotoðraf

10) ve fýndýðý, Akdeniz tarým bölgesinin

turunçgilleri, Ýç Anadolu tarým bölgesinin

buðdayý, Ege tarým bölgesinin üzüm,

incir vb. ürünler iç ve dýþ pazarlara gön-

derilir. 

4. Turizm bölgeleri

Turizm merkezleri özellikle sezonda

artan talebe baðlý olarak büyük tüketim

merkezleri hâline dönüþürler. Bu merkez-

ler tüketime dayanan mallar (gýda mad-

deleri, içki, giyim, turistik eþyalar vb.) ve

konaklama tesisleri ile büyük ticari deðer

kazanýrlar. Örneðin, Antalya, Bodrum

(Fotoðraf 9), Marmaris, Kuþadasý, Çeþme

gibi turistik kent ve kasabalar turizm

mevsiminde iç ticaretin canlanmasýnda

büyük rol oynar.

3. Sanayi Faaliyet Bölgeleri

Büyük sanayi tesislerinin kurulduðu (Adapazarý-Ýstanbul arasýndaki sanayi bölgesi gibi) veya maden

rezervlerinin zengin olduðu (Zonguldak kömür havzasý gibi) bölgelerdir (Fotoðraf 8). Ticari açýdan

çekim ve daðýtým merkezleridir. Ayný zamanda nüfus yoðunluklarý nedeniyle tüketim merkezleri duru-

mundadýrlar.

Fotoðraf 8: Ereðli Demir Çelik Fabrikasý, Zonguldak

Fotoðraf 10: Hopa’da çay tarýmý
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Türk Standartlarý Enstitüsü

Ticarette en önemli  konulardan biri de "standartlaþma"dýr. Besin
maddeleri ve sanayi mallarýnýn standartlaþtýrýlmasý, dünya ticaretinde
olduðu kadar iç ticarette de önemli yer tutar. Dýþ pazarlarýn bu alanda-
ki çalýþma tarzlarýna yetiþmek ve rekabete girebilmek için yapýlan çalýþ-
malar Türkiye’de de önem kazanmýþtýr. Yurdumuzda 1954’te "Türk
Standartlarý Enstitüsü" (TSE) faaliyete geçirilmiþtir. Birkaç yýl içinde
geliþen bu kuruluþ, 1960’ta baðýmsýz bir kamu kuruluþu durumuna
gelmiþ, tarýmda, sanayide, ticarette geçerli olacak standartlarýn hazýrlamasý baþlýca görevi olmuþtur.

B i l g i  K u t u s u

Türkiye’nin en büyük fuarı 25 Mart’ta İzmir'de açılıyor

21. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 25 Mart’ta 337 bin metrekare alanda kurulan Fuar

İzmir’le birlikte açılacak.

Sektöre kazandırdığı gelirin yanı sıra birçok iş koluna da (konaklama, ulaşım, yeme-içme,

yayıncılık, otomasyon, inşaat, bilgi-işlem, güvenlik, temizlik, otopark, lojistik, kargo) hareket getirecek

olan fuarın kente 150 milyon doların üzerinde katkı sağlayacağı tahmin ediliyor. Fuar sayesinde İzmir

ve çevresindeki otellerin şimdiden tam kapasiteye ulaştığı, katılımcı ve ziyaretçilerin aylar öncesinden

rezervasyon yaptırdığı belirtiliyor.

Bin 298 standın kurulacağı ve yerli-yabancı toplam bin 562 katılımcının yer alacağı fuarda hazır-

lıklar tüm hızıyla sürüyor. 13 Mart’tan itibaren Fuar İzmir’e toplam 632 TIR’la malzeme taşındı. Fuar

alanına günde ortalama 90 TIR giriş yaptı. Özel olarak tasarlanmış birbirinden başarılı stantların kuru-

lacağı fuar süresince, ağırlıkları 10 ile 30 ton arasında değişen, işlenmiş-yarı işlenmiş ve ham olmak

üzere 15 bin ton doğal taş, toplam 784 adet blok sergilenecek.

Basından, 22.03.2015

6. Hal, Pazar, Panayýr ve Fuarlar

Haller, yaþ meyve ve sebzelerin satýþa çýkarýldýðý yerler olarak önem taþýrlar. Haller, haftanýn her
gününde, pazarlar ise haftanýn belli bir gününde üretici ile tüketicinin alýþveriþ ettikleri yerlerdir.
Panayýrlar, yýlýn belli dönemlerinde belli bir süre için kurulan ve sergi niteliði taþýyan alýþveriþ alanlarýdýr.
Fuarlar;  ticaret, sanayi, tarým ve kültür alanlarýnda bölge ve ülke imkânlarýnýn gücünü tanýtmak, üreti-
cilerle tüketicileri buluşturmak üzere kurulur. Fuarlar kurulduklarý yerde ticaretin canlanmasýna neden
olur ve kurulduklarý yerin ekonomisine katký saðlarlar. Ayrýca fuarlar, eðlence ve turizm merkezi olma
özelliðine de sahiptirler.

H a b e r  K ö þ e s i
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1. Günlük hayatýmýzda baþka ülkelere ait kullandýðýnýz ürünler var mý? Varsa hangi ürünleri kullandý-
ðýnýzý belirtiniz.

2. “Bundan 25-30 yýl öncesine kadar yaðýþýn bol olduðu yýllarda ihracatýmýz artýyor, yaðýþýn az olduðu 
yýllarda ihracatýmýz azalýyordu.” diyen bir kiþinin sözleri o dönemlerde Türkiye’nin ihraç ettiði ürün-
ler hakkýnda nasýl bir fikir vermektedir? Açýklayýnýz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

4 DIÞ TÝCARET

Uluslararasý Ticaretin Doðuþu

Günümüzde insanlar eskiden olduðu gibi yalnýzca çevresinde bulunan mal ve ihtiyaçlarý almamakta

seçim hakkýný en iyi þekilde kullanabilmek için çaba sarf etmekte ve daima ayný ihtiyacý karþýlayacak fark-

lý alternatifler peþinde koþmaktadýr. Bu nedenle insanlar sadece kendi ülkesinde üretilen mal ve hizmet-

lerle yetinmemekte diðer ülkelerin mallarýný çeþitli kriterlere göre deðerlendirip bunlarýn arasýndan seçim

yapmak zorunluluðunu duymaktadýr. Bu durum ticaretin ne kadar deðiþtiðinin ve geliþtiðinin de en belir-

gin örneðidir. Ýþte uluslararasý ticaretin doðuþu da kýsaca bu þekilde olmuþtur. Ýç piyasalar o ülkede alý-

nan siyasi kararlardan, ülkenin siyasi rejiminden, vergi ve maliye politikasýndan ve benzeri daha birçok

unsurdan etkilenmektedir. Bunun gibi uluslararasý piyasalarda savaþlardan, isyan ve çatýþmalardan, ülke-

lerin siyasi ve ekonomik sistemlerinden, gümrük tarifelerinden ve daha baþka hususlardan etkilenmekte-

dir.

Ýthalat-Ýhracat (Dýþ Ticaret)

Ülkemizdeki ithalat ve ihracat hareketlerini 1980 öncesi ve sonrasý þeklinde ayýrmak gerekir. 1980

öncesinde bir tarým ülkesi olan Türkiye’nin ihracatýnda tütün, üzüm, incir, fýndýk, pamuk ilk sýralarda yer

almaktaydý (Fotoðraf 1). Buna karþýlýk ithal ettiðimiz ürünler arasýnda makine, elektrikli ev gereçleri,

ulaþým araçlarý, saat ve ölçü aletleri önemli yer tutmaktaydý.

1980 sonrasýnda Türkiye’de ekonomik anlamda önemli deðiþiklikler olmuþtur. 1980’lere kadar eko-

nomi üzerinde korumacý ve müdahaleci politikalar izlenmiþ, 1980’den sonra serbest piyasa ekonomisine

geçiþ yapýlmýþtýr. 24 Ocak 1980’de alýnan kararlarla ihracata dayalý sanayileþme politikasý benimsenmiþ-

tir. Bu dönemde ihracatý artýrmaya yönelik poli-

tikalar uygulamaya konulmuþ, bürokratik engel-

ler büyük ölçüde ortadan kaldýrýlmýþtýr.

Türkiye’nin 1996 yýlýnda Gümrük Birliði’ne

girmesiyle AB’den alýnan sanayi mallarý ithala-

týnda artýþ olmuþtur. Bu durum iç piyasada yerli

üreticiyi zor durumda býraksa da rekabet ortamý

oluþtuðundan ürünlerin kalitesinde önemli bir

artýþ olmuþtur. Bu kalite artýþýnýn ardýndan yerli

üreticinin kendine olan güveni daha da artmýþ

ve ürettiði malý dýþ piyasaya sürmüþtür. Böylece

sanayi ürünleri ihracatýmýz hýzla artmýþtýr.
Fotoðraf 1: Ýhraç ürünlerimizden fýndýk
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Madencilik ve Taş Ocakçılığı                                  İmalatTarým, Ormancýlýk ve
Hayvansal ürünler                                                                                                      

Tablo 1’de görüldüðü gibi son yýllarda ihracatýmýz büyük ivme kazanmýþtýr. Bunun yanýnda ithalattaki

artış devam etmektedir. Bu durum dýþ ticaret açýðýnýn artmasýna ve ülke dýþýna döviz çýkmasýna sebep

olmaktadýr.

Günümüzde geliþen teknolojiyle birlikte ülkeler arasýnda ithalat ve ihracat artmýþ, mal ve hizmetler

oldukça çeþitlenmiþtir. Yakýn döneme kadar sanayi ürünleri, tarým ürünleri ile maden ihracat ve ithalatý

ön planda iken günümüzde hizmet ithalat ve ihracatý büyük önem kazanmýþtýr. Örneðin, bir Türk fir-

masýnýn yabancý bir ülkede faaliyet izni alarak GSM þirketi kurmasý ve iþletmesi hizmet ihracýdýr. Buna

karþýlık yabancý kuruluþlardan bilgisayar yazýlýmlarýnýn satýn alýnmasý hizmet ithalatýna örnek verilebilir.

Þimdi ülkemizin ithalat ve ihracat ürünlerini görelim.

Türkiye Hangi Ürünleri Ýhraç Eder?

Ülkemizin ihracatýna konu olan sektörleri üç ana grupta toplamak mümkündür.

Taþýt Araçlarý ve Yan Sanayi,
Dokuma ve Tekstil Ürünleri,
Demir ve Demir Dýþý Metaller,
Elektrik ve Elektronik Ürünler,
Mobilya, Çimento, Cam ve
Seramik Ürünleri, Dayanýklý
Tüketim Mallarý (Televizyon,
Buzdolabý vb.) Gýda sanayi
ürünleri

Bakýr cevheri

Krom cevheri

Çinko cevheri

Mermer, Feldspat

Antimon, Lüle Taþý

Cýva, Demir, Bor, Tuz 

Hububat, Bakliyat, Yaðlý Tohumlar,

Aðaç ve Orman Ürünleri,

Fýndýk, Sebze, Meyve, Yaþ ve Kuru

Sebze ve Meyve, Kesme Çiçek,

Zeytin ve Tütün, Canlý Hayvan,

Hayvansal Ürünler

Ýhracatýn Ana Sektörlere Göre Daðýlýmý

Yýllar Ýhracat Ýthalat Dýþ ticaret hacmi 
Ýhracatýn ithalatý

karþýlama oraný (%) 
Dýþ ticaret açýðý

1923 50.800 86.900 137.700 58,4 -36.100

1930 71.300 69.500 140.900 102,6 +1.800

1940 80.900 50.035 130.900 116,4 +30.800                   

1950 263.400 285.700 549.100 92,2                   -22.300

1970 588.500 947.600 1.536.100 62,1                  -359.100

1980 2.910.122 7.909.364 10.819.486 36,8 -4.999.242

1990 12.959.300 22.302.100 35.261.400 58,1                  -9.342.800

2000 27.774.906 54.502.821 82.277.727 51,0                  -26.727.915

2010 113.975.607 185.535.044 299.510.651 61,4 -71.559.437

2011 134.906.869 240.841.676 375.748.545 56,0 -105.934.807

2012 152.461.737 236.545.141 389.006.877 64,5 -84.083.404

2013 151.802.637 251.661.250 403.463.887 60,3     -99.858.613

2014 157.616.885 242.177.004 399.793.888 65,1 -84.560.119

Tablo 1: Türkiye’nin 1923-2014 Dýþ Ticaret Dengesi (Bin dolar)

Kaynak: TÜÝK, 2014

7.forma 87-104:Layout 1  14.7.2015  06:42  Page 87



88

E t k i n l i k

Tablo 2: Türkiye’de Ýhracatýn Ekonomik Sektörlere Göre Daðýlýmý (milyon dolar)

Kaynak: TÜÝK, 2014

Yýl 1963 % 1990 % 2014 %

Tarým ve hayvancýlýk 284,1 77,2 2.347 18,1 6.37 4,05

Madenler 10,6 2,9 331 2,5 3.406 2,16

Sanayi mallarý 73,5 19,9 10.280 79,4 147.834 93,79

Toplam ihracat geliri 368,2 100 12.958 100 157.616 100

Yukarýdaki tablo ve grafiklerden yararlanarak aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Yýllara göre ihracatta sektörel bazda nasýl bir deðiþim yaþanmýþtýr? Bu deðiþim ülkemizin

geliþmiþliði hakkýnda nasýl bir fikir verir? Söyleyiniz.

2. Ülkemizin ihracat gelirlerinin sektörlere göre daðýlýþý göz önüne alýnýrsa 2025 yýlý için ne gibi

deðiþimlerin olabileceðini, yukarýda boþ býrakýlan alana çiziniz.

20252014

19901963
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2014 Eylül ayında İhracat %4,6 arttı, ithalat %0,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret

verilerine göre; ihracat 2014 yılı Eylül ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %4,6 artarak 13 milyar 660

milyon dolar, ithalat %0,2 azalarak 20 milyar 585 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Almanya’ya yapılan ihracat 2014 yılı Eylül ayında 1 milyar 321 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla

İngiltere (921 milyon dolar), Irak (911 milyon dolar) ve ABD (602 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı
Çin’den yapılan ithalat, 2014 yılı Eylül ayında 2 milyar 318 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya

(2 milyar 25 milyon dolar), Almanya (1 milyar 859 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 71 milyon dolar) izle-

di.

H a b e r  K ö þ e s i

Yýllar (İhracat) Şubat Ocak-Şubat 

Sektörler
Deðer 2013
(Milyon dolar)

% Deðer 2014
(Milyon dolar)

% Deðer 2013
(Milyon dolar)

% Deðer 2014
(Milyon dolar)

%

Tarým, orman 385 4,7 450 4,5 822 5,1 935 4,8

Balýkçýlýk 12 0,1 25 0,2 22 0,1 44 0,2

Madencilik 194 2,3 170 1,7 342 2,1 385 2,0

Sanayi 7.611 92,0 9.401 93,0 14.798 91,9 18.179 92,4

Diðer 66 0,8 63 0,6 121 0,8 123 0,6

Toplam 8.269 100,0 10.109 100,0 16.108 100,0 19.667 100,0

Yýllar (İthalat) Eylül Ocak-Eylül

Sektörler
Deðer 2013
(Milyon dolar)

% Deðer-2014
(Milyon dolar)

% Deðer 2013
(Milyon dolar)

% Deðer 2014
(Milyon dolar)

%

Yatırım Malları 1.721 14,6 2.431 13,9 3.280 14,0 4.697 13,6

Ham madde 8.375 71,1 12.710 72,6 17.133 73,0 25.243 73,3

Tüketim Malları 1.655 14,0 2.293 13,1 3.011 12,8 4.294 12,5

Diðerleri 31 0,3 81 0,5 48 0,2 183 0,5

Toplam 13060 100,0 13660 100,0 23.472 100,0 34.417 100,0

Kaynak : TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2014

Eylül Ocak-Eylül

2013 2014 2013 2014

Sektörler Değer (%) Değer (%) Değer (%) Değer (%)

Toplam 13 060 100,0 13 660 100,0 112 372 848 100,0 118 542 086 100,0

Sermaye (yatırım) malları 1 398 345 10,7 1 405 687 10,3 11 337 035 10,1 12 016 149 10,1

Ara (ham madde) malları 6 292 892 48,2 6 243 131 45,7 56 202 954 50,0 57 923 788 48,9

Tüketim malları 5 300 754 40,6 5 929 388 43,4 44 353 090 39,5 47 765 566 40,3

Diğerleri 68 379 0,5 81 807 0,6 479 769 0,4 836 583 0,7

Toplam 20 620 819 100,0 20 584 957 100,0 187 625 363 100,0 179 681 328 100,0

Sermaye (yatırım) malları 3 071 794 14,9 2 970 697 14,4 26 921 643 14,3 26 323 460 14,7

Ara (ham madde) malları 14 835 405 71,9 15 131 106 73,5 137 891 313 73,5 131 620 224 73,3

Tüketim malları 2 672 811 13,0 2 448 131 11,9 22 303 225 11,9 21 388 298 11,9

Diğerleri 40 810 0,2 35 023 0,2 509 183 0,3 349 346 0,2
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Türkiye Hangi Ülkelere İhracat Yapar, Hangi Ülkelerden İthalat Yapar?

Türkiye dýþ ticaretinde, ülke gruplarýna göre ithalat ve ihracatta, daha çok belli ekonomik birliklere

yönelmiþtir. Bu birliklerin baþýnda AB ülkeleri dahil OECD (Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü) ülkeleri,

Ýslam ülkeleri ve serbest bölgeler gelir. Diðer ülkelerin ise dýþ ticaretimizde  payý çok azdýr (Tablo 5).

Tablo 3: Türkiye ithalatýnýn sektörlere göre daðýlýmý (milyon dolar)

Yýllar 1985 1990 1995 2000 2014

Tarým, orman ve balýkçýlýk 375,4 1.139,5 1.909,5 1.124,8 8.657,8

Madencilik ve taşocakçılığı 3.625,8 4.137,8 4.090,6 7.096,8 37.126 

Sanayi 7.341,8 16.482,5 29.706,3 44.200,2 8.657,8

Diðer _ 542,3 2,6 1.081,0 5.345

Toplam 11.343,0 22.302,1 35.709,0 53.502,8 242. 177, 004

Kaynak:  Ýthalat ve ihracatýn ülkelere

göre daðýlýmý (milyon dolar) (TÜÝK)

Yukarıdaki tablolardan ve ön bilgilerinizden yararlanarak aþaðýdaki sorularý
cevaplandýrýnýz.
1. Ülkemiz ticaretinde  hangi ülkeler daha fazla ön plana çýkmaktadýr? Bu duruma etki

eden faktörler neler olabilir?

2. Türkiye’nin komþu ülkelerle ticaret iliþkilerinin zayýf olmasýnda temel etken ne ola-

bilir? Söyleyiniz.    

E t k i n l i k

Tablo 3’te de görüldüðü gibi ülkemizin ithalatýnda sanayi ürünleri önemli yer tutmaktadýr. Türkiye hýzlý

bir sanayileþme sürecine girmiþ olmasýna karþýn giderlerin çoðu satýn alýnan sanayi ürünleri, fabrika kur-

maya yarayan aletler, makine, elektrikli ev gereçleri, kara taþýtlarý, saat ve ölçü aletleri, ilaç ve kimyasal

maddeler, motorlu araçlar, silah, optik araçlar, petrol, tropikal ürünler (muz, kivi, kahve, pirinç, hurma) ve

diðer mallara dayanmaktadýr. 

SIRA ÜLKE 2014

1 ALMANYA 15.148 

2 IRAK 10.887  

3 İNGİLTERE 9.903 

4 İTALYA 7.141 

5 FRANSA 6.464 

6 ABD 6.341

7 RUSYA 5.943

8 İSPANYA 4.749 

9 BAE 4.655 

10 İRAN 3.886 

Toplam 157 616 885

Ülkelere göre yıllık ihracat  

SIRA ÜLKE 2014

1 RUSYA 25.288

2 ÇİN 24.918

3 ALMANYA 22.369

4 ABD 12.727

5 İTALYA 12.055

6 İRAN 9.833

7 FRANSA 8.122

8 GÜNEY KORE 7.548

9 HİNDİSTAN 6.898

10 İSPANYA 6.075

Toplam 242 177 004

Ülkelere göre yıllık ithalat  
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Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.
1. Ulaþým aðlarýnýn ortaya çýkmasýnda hangi faktörler etkili olmuþtur?
2. Türkiye'nin dünya ulaþým aðý içerisindeki yeri ve önemini söyleyiniz.
3. Ekonomik etkinliklerin geliþmesinde ulaþýmýn rolü nedir? Açýklayýnýz.
4. Yerleþmelerin konumu ile ulaþým sistemleri arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Açýklayýnýz.

Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplayýnýz. 

1. Türkiye'de demir yolu ile yapýlan taþýmacýlýðýn kara yolu ile yapýlan taþýmacýlýktan daha az
geliþmiþ olmasýnda en önemli etken aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Demir yolu ulaþýmý maliyetinin yüksek olmasý
B) Ýklim koþullarýnýn her yerde elveriþli olmamasý
C) Demir yolu ile Türkiye'nin her yerine ulaþýlamamasý
D) Demir ve çelik üretiminin yetersiz olmasý
E)  Lokomotif ve vagon ihtiyacýnýn karþýlanamamasý

2. Günümüzde enerjiye duyulan büyük gereksinim nedeniyle uluslararası enerji nakil projeleri
hayata geçirilmektedir. Bu tür projeler kapsamında, Türkiye’nin coğrafi konumuna bağlı olarak
aşağıdakilerden hangisinde daha fazla değişiklik olması beklenir?
A) Jeopolitik ve jeostratejik öneminin artmasında
B) Sosyal ve kültürel etkileşimin artmasında
C) Ulaşım olanaklarının çeşitlenmesinde
D) Çalışan nüfusun sektörel dağılımında
E) Tüketilen enerji kaynaklarının niteliğinde (2012-LYS3)

3. İç ticaret toptancı halleri, borsalar, pazarlar,
panayırlar ve büyük alışveriş merkezlerinde
gerçekleşmektedir. Buna göre yandaki hari-
ta üzerinde işaretli alanların hangisinde
ticari faaliyetler daha azdır?

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

4. Aþaðýdaki limanlardan hangisinin hinterlandý, diðerlerinden daha geniþtir?

A) Trabzon           B)  Ýzmir          C)  Antalya          D) Samsun           E) Zonguldak 
(1991-ÖYS)

5. Türkiye'de kara yolu ile yapýlan taþýmacýlýðýn diðer ulaþým türlerinden daha fazla olmasýnda en
önemli etken aþaðýdakilerden hangisidir?  

A) Taþýtlarýn bir kýsmýnýn Türkiye'de üretilmesi
B) Kara yolu taþýmacýlýðýnýn ucuz olmasý
C) Yol boyunca konaklama tesislerinin bulunmasý
D) Taþýt kapasitesinin artmasý
E)  Kara yolu ile Türkiye'nin her yerine ulaþýlabilmesi (1993-ÖYS) 

6. Türkiye’deki ulaşım özellikleri ile aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ulaşım sistemlerinin en fazla geliştiği yer Ege bölgesidir.
B) Kara ve demir yolu ulaşım sistemleri daha çok doğu batı doğrultusunda gelişmiştir.
C) En fazla gelişen sistem karayolu ulaşımıdır
D) Kıyılar ile iç kesimler arasında ulaşım zor olduğu için ulaşım belirli geçitlerden sağlanır
E) İç ve Güney Doğu Anadolu’da platoların geniş alan kaplaması ulaşımı kolaylaştırmıştır.

5.  B ö l ü m  ö l ç m E  V E  D E ð E r l E n D Ý r m E 
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Bölüm6.

TÜRKÝYE’DE KÜLTÜR VE

TURÝZM

ÜLKEMÝZÝ SEMBOLÝZE EDEN

MEKÂNLAR

T ÜRKÝYE’NÝN T URÝZM

DEĞERLERİ

DÜNYA T URÝZMİNDE

T ÜRKİYE’NİN YERİ

T ÜRKÝYE’NÝN T URÝZM

POLÝT ÝKALARI
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1. Yukarýdaki fotoðraflar size hangi þehirlerimizi çaðrýþtýrmaktadýr? Söyleyiniz.

2. Yaþadýðýnýz kentin hangi tarihî ve doðal güzelliði ile yurt içi ve yurt dýþýnda tanýtýlmasýný istersiniz? 

K o n u y a  B a þ l a r k e n

ÜLKEMÝZÝ SEMBOLÝZE EDEN MEKÂNLAR

Müze Ülke Anadolu

Uygarlýklar beþiði olarak bilinen ülkemiz çok zengin bir tarihî mirasa sahiptir. Ayný zamanda Türkiye

bu zengin tarihî mirasla birlikte doðal güzelliklerinde sergilendiði açýk hava müzesi görünümündedir.

Dünyada çok az  ülke Türkiye kadar zengin tarihî mirasa sahiptir.  Dünya Miras Listesi’nde ülkemiz,

dokuz farklý mekâný ile yer alýr. Dünya ölçeðinde sayýsal olarak bu deðer yeterli görülebilecekken

Türkiye'nin sahip olduðu zenginlikler göz önüne alýndýðýnda bu sayýnýn olmasý gerekenin çok altýnda

olduðu hemen göze çarpar. Ülkemizin sahip olduðu tarihî ve doðal miraslarýn çokluðu ile bu miraslarýn

dünya çapýnda eþsizliði ülkemizin yurt dýþýnda tanýnmasýnda önemli bir kriter olarak karþýmýza çýkar.

Son yýllarda ülkemiz için, uluslararasý turizmin önemi giderek artmýþtýr. Türkiye’nin doðal ve kültürel

güzelliklerinin büyük bir bölümü henüz iç ve dýþ turizmin kullanýmýna sunulamamýþtýr. Buna  raðmen

Türkiye dünyada en çok turist çeken ilk 10 ülke içindedir. Türkiye, turizm kaynaklarýný en verimli þekilde

kullandýðýnda turizm gelirlerini çok büyük ölçüde artýracaktýr.

1

Efes, Unesco Dünya Mirası Listesi'ne girdi

UNESCO 39'uncu Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda yapılan oylama sonucu Efes Antik Kenti,
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdi. 31 adayın bulunduğu listede Türkiye'den iki aday, bu yıl
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil oldu. Diyarbakır surları ve Hevsel Bahçelerinin ardından
Efes Antik Kenti de listeye girdi. Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Dünya Miras Komitesi 39.
Dönem Toplantısı'nda Türkiye'nin 'Efes' dosyası, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.

21 yıllık bekleyişin sonunda UNESCO Dünya Kültür Mirasına giren Efes, listenin pek çok üyesin-
den farklı olarak dört bileşenle listeye girdi. Efes Antik Kenti beraberinde Meryem Ana evi, Ayasuluk
Kalesi ve Çukuriçihöyük ile listede yerini aldı. Geçen yıl listeye 99'uncu sıradan giren Bergama ile İzmir,
güney ucundan kuzey ucuna UNESCO ağıyla örülmüş oldu. Bu sonuçla Türkiye'nin listedeki varlık
sayısı 15'e yükseldi.

İzmir'in Selçuk İlçesi'ndeki, Efes Antik Kenti'nin Dünya Kültür Mirası Asıl Listesi'ne dahil olması için
1994 yılında başvuru yapılmıştı. Efes'in geçici listeden çıkarılıp asıl listeye dahil edilme süreci kurum-
lar arası diyalog ve birlikte yönetim anlayışı ile ivme kazandı. Önce alan yönetim raporu onaylandı.
Ardından Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nin (ICOMOS) olumlu raporu sürece hız kazandırdı.
Böylece bugün, UNESCO Komitesi'nin Almanya'nın Bonn kentinde aldığı kararla dünya kenti Selçuk,
artık tescillenmiş oldu. Basından, 2015

H a b e r  K ö þ e s i
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E t k i n l i k

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Kapadokya bölgesinin yer altý þehirle-

rine, peri bacalarý ve içlerine oyulmuþ

kiliselere; Ýstanbul’un, yüzlerce tarihî

esere; Adýyaman’ın Nemrut Daðý’ndaki

binlerce yýllýk devasa heykellere; Ýzmir’in

ise Efes, Foça, Bergama antik kentlerine

ve birbirinden güzel koylara; Harran’ýn

ülkemizdeki diðer köylerden farklý bir

mimari yapýya sahip olmasý turizmin

geliþmesine ne gibi katkýlar saðlamýþtýr?

Açýklayýnýz.

22-25 Ocak 2015 tarihleri arasında
TÜYAP’ta 19. kez düzenlenen Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 71
ülke ve 4.500’ü aşkın kurum, kuruluş ve
beldenin katılımıyla perdelerini açtı.

Dünyanın 5’inci büyük turizm fuarı 18 yıl
önce Türkiye turizm fuarcılığında marka olmak
hedefiyle ilk kez düzenlenen ve 8 yabancı ülke
ile 163 katılımcı ile gerçekleşen EMITT Fuarı,
istisnasız her yıl katılımcı ve ziyaretçi rekorlarına
imza atarak 2015 yılında 70’i aşkın katılımcı
ülke ve 4.500’ü aşkın katılımcı kurum, kuruluş,
şehir ve beldeye ulaşmış bulunuyor.Türkiye’nin
turizm tanıtımında büyük rol oynayan ve turizm
fuarcılığında dünyanın en büyük 5’inci fuarı
konumuna ulaşan EMITT, her yıl hayata
geçirdiği yeni konseptleri ve yenilikleriyle de
turizm fuarcılığında öncü bir rol oynuyor.
Türkiye’yi turizmde çok daha üst düzeylere taşı-
mayı hedefleyen EMITT Fuarı, önümüzdeki yıllarda Türkiye’yi dünyanın ilk üç büyük turizm ülkesi kon-
umuna taşımayı amaçlıyor.

Outdoor spor tutkunları Türkiye’yi keşfediyor.
2015 EMITT Fuarı’nda kış turizmine özel olarak tahsis ettikleri dev salonda ise, outdoor ve doğa

sporlarına geniş kapsamlı yer verdiklerini belirten Aydın, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen
rollerblade (Kaykay), dağ bisikleti, delta kanat, kampçılık, canoing, kayak, dağ tırmanışı, model uçak,
bungee jumping, rafting, yamaç paraşütü, dalış, skate-board, skydiving, snowboard, treaking, su
kayağı, rüzgar sörfü, orienteering ve karavan için en uygun destinasyonları, tesisleri ve ekipman üreti-
cilerinin fuarda yerli ve yabancı kurum ve ziyaretçilerle buluştuğunu kaydediyor.

Basýndan,  2015                                                                            

H a b e r  K ö þ e s i

1. Þehrinizi sembolize eden veya edebilecek mekânlarý belirleyip þehrinize ait bir turizm haritasý hazýr-

layýnýz. Hazýrladýðýnýz haritayý sýnýf panosunda sergileyiniz.

2. Ülkemizin doðal ve tarihî güzelliklerini sembolize eden kültür ve tabiat varlýklarýný konu alan bir

sunu hazýrlayýnýz.

Harran evleri  (Şanlıurfa)
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1. Doða ve tarihin bütünleþtiði bir yerdir.

Volkanik kayaçların aşınması sonucu oluş-

muş şekillerdir. Bu þekillerin  içlerine oyul-

muþ kiliseler vardýr. 

2. Efsaneye göre, adadaki kumlar, 3000 yýl

önce Kleopatra için 60 büyük gemiyle

Mýsýr'dan getirildi.

3. Bizans Ýmparatoru Justinyen tarafýndan

Büyük Saray’ýn su ihtiyacýný karþýlamak

üzere yaptýrýlmýþtýr.

4. Aðrý-Doðubeyazýt’ta bulunan 1685 yýlýn-

da yapýmýna baþlanan saray Osmanlý

mimarisinin en belirgin anýtlarýndan biridir. 

5. 2150 m yükseklikte bir dað üzerinde,

yüksekliði on metreyi bulan büyüleyici

heykelleri ile tanýnýr. UNESCO Dünya

Kültür Mirasý’nda yer almaktadýr.

Ý n t e r n e t  A r a þ t ý r m a s ý

Aþaðýdaki fotoðraflarý inceleyiniz, açýklamalarý okuyunuz. Açýklamalarýn  hangi þehri ve mekâný

belirttiðini fotoðraflarýn üstündeki kutucuklara yazýnýz.
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K o n u y a  B a þ l a r k e n

1. Yukarıdaki fotoğraflarda görülen turistik değerlerimizin neler olduğunu söyleyiniz.
2. Fotoğraflarda görülen turistik değerlerimizin haritada gösterilen yerlerde bulunmasında hangi
faktörler etkili olmuştur?
3. Türkiye’nin sahip olduğu turizm çeşitliliğini dikkate alarak turizm potansiyelini yorumlayınız.

Türkiye arkeolojik ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de çok fazla sayıda turizm
değerine sahiptir. Bu değerler doğal ve beşerî faktörlere bağlı olarak oluşur. 

Ülkemizde turizmi etkileyen doğal faktörler, coğrafi konum, yüzey şekilleri, doğal bitki örtüsü ve su
kaynakları (deniz, göl ve akarsular) şeklinde sıralanabilir. Yurdumuz Asya-Avrupa ve Afrika kıtalarının bir-
birine en çok yaklaştıkları bir coğrafi konumda yer alır. Üç kıtayı birbirine bağlayan kara ve deniz yolları
üzerinde yer aldığından ülkemize ulaşım kolaydır. İklim özellikleri bakımından da ülkemiz elverişli koşul-
lara sahiptir. Özellikle yaz (deniz) turizminin yaygın olduğu Ege ve Akdeniz kıyılarında yıllık sıcaklık orta-
lamaları 15-20 oC arasında değişir. Yaz mevsimi sıcaklık ortalamaları ise 25-28 oC arasındadır. Ülkemiz bu
ısı değerlerinin yanı sıra güneşlenme süresi, deniz suyu sıcaklığı gibi deniz turizmine etki eden faktörler
bakımından oldukça  (Erzurum - Palandöken, Bolu -Kartalkaya vb.) kış turizm merkezleri olarak önemli-
dir.

Ülkemizin yer şekillerine ait özellikleri de turizm bakımından çekicilikler oluşturmaktadır. Volkanik ara-
zide oluşan peribacaları (Ürgüp, Göreme), karstik şekillerden Pamukkale travertenleri, çeşitli mağaralar
(Karain, Dim, İnsuyu, Damlataş mağarası vb.) , obruklar (cennet-cehennem obruğu) önemli turizm mer-
kezleridir.

Doğal bitki örtüsü ve yaban hayat kaynakları da turizmi destekler. Milli park adını alan bazı kesimler-
deki orman alanları, çeşitli hayvan türleri (Foça kıyılarındaki Akdeniz fokları, İztuzu kumsalındaki Caretta
Caretta cinsi deniz kaplumbağaların üreme alanı) son yıllarda eko turizm adı altında ilgi çekmektedir.

TÜRKİYENİN TURİZM DEĞERLERİ2
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Akarsular ise çeşitli çağlayan ve çavlanlar(Düden, Manavgat, Kurşunlu vb.) ile görsel açıdan ve  son yıl-
larda gelişen rafting sporları (Çoruh nehrinde olduğu gibi) açısından ilgi çekmektedir. Göller ise rekreas-
yon amaçlı kullanılmaktadır.

Yurdumuzda turizm hareketlerinin gelişmesinde beşerî faktörlerin de etkisi vardır. Ülke nüfusunun art-
ması yanında ekonomik açıdan gelişme iç turizme katılanların payında artışlar yaratmaktadır. Ayrıca
gerek kamu gerekse özel sektörün konaklama tesisleri, ulaşım gibi sektörlere yaptıkları yatırımlar turizm
üzerinde olumlu etkiler yapmaktadır. Diğer taraftan tarihi yerleşmeler, tarihi eserler ve müzeler zengin bir
kültür birikimi yaratan beşerî kaynaklardır.

Türkiye’nin Turizm Değerlerinin Sınıflandırılması

TURİZM DEĞERİ

Yaz (Deniz) Turizmi
Yaz (Deniz) turizmi Türkiye turizminin temelini oluşturur. Üç tarafı

denizlerle çevrili ülkemizin turizme elverişli koylar ve körfezlerinde
bulunan ince kumlu plajları, deniz suyu sıcaklığının uygun olması ve
uygun iklimi ile özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında deniz turizminin
gelişmesini sağlamıştır. Antalya (Fethiye, Kaş, Alanya, Side, Kemer,
Finike), Muğla (Bodrum, Marmaris, Gökova), Aydın (Didim, Kuşadası),
İzmir (Çeşme, Foça, Alaçatı), Balıkesir (Ayvalık, Burhaniye, Erdek)
önemli turizm merkezleridir.

Sağlık - Termal Turizmi
Ülkemizin gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet

edebilecek düzeyde sağlık hizmetleri sunmasından dolayı dünyanın
dört bir yanından tedavi amacıyla turistler gelmektedir. Özellikle
1990'lı yıllar sonrasında ülkemizde kamu sağlık hizmetlerine ilaveten
özel sektörün de sağlık hizmetlerine ciddi yatırımlar yaptığı görülmüş-
tür. Bu gelişmeler sonucunda, Avrupa standartlarıyla yarışabilecek
düzeyde özellikle büyük illerde özel sağlık kuruluşları artmaya başla-
mıştır. Ayrıca, ülkemizin coğrafi konumu ve sağlık sektöründeki yetiş-
miş ve eğitimli insan gücü sağlık turizminde Türkiye'nin önemli avan-
tajları arasındadır.

Türkiye jeotermal kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından
Dünyada ilk yedi ülke arasında yer almakta olup Avrupa'da birinci sıra-
dadır. Ülkemizin termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli
fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa'daki termal sulardan daha
üstün nitelikler taşımaktadır. Termal sularımız doğal çıkışlı eriyik
maden değeri yüksek, kükürt, radon ve tuz bakımından zengindir.
Ülkemizde 46 ilde 190 civarında kaplıca tesisi bulunmaktadır.

Akarsu - Rafting Turizmi
Ülkemizdeki akarsuların büyük bölümü "akarsu turizmi" olarak

tanımlanan rafting, kano ve nehir kayağı için çok elverişlidir. Büyük
yatırımlar gerektirmeyen akarsu turizmi, çevrenin tarihi, arkeolojik,
kültürel, otantik değerleri ve diğer turizm çeşitleriyle bir bütün oluştur-
maktadır. Çoruh nehri, Köprü çayı, Manavgat Çayı, Dim Çayı, Göksu
Nehri, Fırat nehrinin bir kısmı ülkemizde rafting turizmine uygun akar-
sularımızdır.
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Kış Turizmi
Yaz - kış üzerinde kar eksik olmayan yüksek dağlarıyla ve bu dağ-

larda kurulan kayak tesisleriyle Türkiye önemli bir kış turizm merkezi-
dir. Kış sporları merkezlerimizden bazıları şunlardır:

- Erciyes Turizm Merkezi – KAYSERİ
- Palandöken Turizm Merkezi – ERZURUM
- Sarıkamış Turizm Merkezi – KARS
- Uludağ  Turizm Merkezi – BURSA
- Ilgaz Turizm Merkezi – KASTAMONU/ÇANKIRI

Yer Şekilleri Turizmi   
Turizm çeşitliliği açısından ülkemizdeki mağaralar, peribacaları,

travertenler, obruklar önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

Damlataş, Dim, İnsuyu vb. mağaralar, Pamukkale travertenleri,

Cennnet-Cehennem obrukları turistik çekiciliği fazla olan doğal

güzelliklerimizdendir.  

Yayla Turizmi
Yaylalar; tabiatın kirlenmemiş havası, billur gibi soğuk suları, yazın

en sıcak günlerde ferahlatıcı serinliği, büyüleyici güzellikte manzarala-
rı, doğal meyve ve sebzeleri, tabii ortamlarında yetişen hayvanlardan
elde edilen gıdaları sunar. Ülkemizde 1990 dan başlayarak yayla turiz-
minin geliştirilmesine yönelik araştırma planlama ve altyapı ihtiyaçları-
nın karşılanmasına hız verilmiştir. Amaç, yaylalarımızın koruma-kullan-
ma dengesi içerisinde turizm amaçlı değerlendirilmesidir (Kuzey
Anadolu  ve Toros dağları yayla turizmi potansiyelinin en fazla olduğu
yerlerdir.).

Av Turizmi
Av turizmi; turizmin değişik bir uygulama şekli olup avcı niteliğine

sahip kişilerin avlanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere belirlenmiş
ilkelerle yaptıkları etkinliklerdir. Türkiye’de avlanılmasına izin verilen
yaban hayvanları, türlerine ve avlanma sürelerine göre yıldan yıla
değişmektedir. Bu değişiklikler her yıl düzenlenen Merkez Av
Komisyonu Kararları ile belirlenir. Büyük av hayvanlarından ayı, çengel
boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, yaban domuzu, vaşak, kurt, çakal,
tilki, av turizmi başlığı altında yerli ve yabancı avcıların kullanımına
bedeli karşılığı sunulmuştur.  

Kongre Turizmi
Kongre turizmi; kişilerin daima konakladıkları veya çalıştıkları yerler

dışında uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında,
belirli bir konuda, bilgi alışverişi yapmak amacıyla bir araya gelmele-
rinden ortaya çıkan seyahat, konaklama olay ve ilişkilerinin tümüdür.
Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan Türkiye toplantı ve kongrelere
ideal bir mekân konumundadır. Birinci sınıf otel, konaklama ve konfe-
rans tesisi zenginliği, dünyanın belli başlı şehirlerine kolayca ulaşım,
güzel dekorlar özellikle büyük şehirlerimizde bu turizm etkinliğinin
gelişmesini sağlamıştır. 
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Yat Turizmi
Türkiye'nin en donanımlı marinaları Güney Ege ve Akdeniz kıyıların-

da İzmir, Kuşadası, Bodrum, Datça, Bozburun, Marmaris, Göcek,
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Kemer ve Antalya'da yer almaktadır. Bu
tam donanımlı limanlarda, yatçılar gereksinim duydukları hizmet ve
malzemeleri bulabilmektedirler. Antalya, Dalaman, İzmir ve İstanbul
havaalanları tüm Türk marinalarına süratli bağlantı kurarlar.

Botanik Turizmi
Çeşitli coğrafi özellikleri, iklim çeşitliliği, üç kıta arasında doğal bir

köprü olması, Anadolu Yarımadası'nı dünyada benzerine az rastlanan
bir bitki çeşitliliğine sahip kılmıştır. Endemik bitkiler açısından ülkemiz
dünyanın önemli merkezlerinden biridir. Avrupa'nın endemik bitki sayı-
sı toplam 2.750 adet iken bu sayı ülkemizde 3.000 adettir. Bu bitkile-
ri doğal ortamında görmek için yapılan botanik turizmi Antalya başta
olmak üzere gelişme göstermektedir.

İnanç Turizmi
Kutsal yerlerin bu dinlere mensup turistlerce ziyaret edilme eğilimle-

rinin, turizm olgusu içerisine değerlendirilmesi inanç turizmi olarak
tanımlanmaktadır. Türkiye’de inanç turizmi adı altında bazı faaliyetle-
rin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar, 1995 yılında başlamıştır.
Anadolu’da, inanç turizmi kapsamında; Müslümanlık, Hıristiyanlık ve
Yahudiliğe ait önemli ziyaret merkezleri bulunmaktadır. 

Mağara Turizmi
Turizm çeşitliliği açısından ülkemizdeki mağaralar, önemli bir potan-

siyel oluşturmaktadır. Dünyadaki diğer ülkelere göre 'mağara cenneti
ülke' durumunda olan yurdumuzda yaklaşık 40.000 adet mağara
bulunmaktadır. Mağaraların önemli bir kısmı karstik alanlar olan Batı
ve Orta Toros Dağlarında (Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Konya,
Karaman, İçel ve Adana ) yer almaktadır. 

Türkiye’nin en uzun mağarası, 15 km’den fazla olan Isparta’daki
Pınargözü Mağarası; en derin mağarası ise –1429 ile Mersin’deki
Peynirlikönü Mağarası’dır. 

Golf Turizmi
Son yıllarda hizmete giren uluslararası nitelikteki golf tesisleriyle

Türkiye’de yeni bir turizim alanı oluşmaktadır. Ülkemizde golf tesisleri
çoğunlukla sahile yakın, yüksek kapasiteli, zengin yeme-içme, alışve-
riş, eğlence olanaklarının sunulduğu konaklama tesislerinin yakınında-
dır. Bu tesisler doğa ile iç içe düzenlenen golf sahaları ile ziyaretçileri-
ne doğaya dönük bir ortamda tatil geçirebilmek için fırsatlar sunmak-
tadır. Antalya, İstanbul, Ankara ve Muğla'da gerek işletme faaliyetinde
gerekse yatırım kapsamında yer alan uluslararası standartlarda golf
tesislerinin planlanlanması gelecek adına  golf turizmi potansiyelini
oluşturmaktadır. 
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Su Altı Dalış Turizmi
Türkiye’de turizm amaçlı yapılan sualtı dalma sporuna ancak yasak-

lı olmayan alanlarda ve uygun donanımla müsade edilmektedir.
Yabancı dalıcılar ise özel koşulları hakkında resmî belgelere sahip
olmaları halinde belgeli bir Türk rehber ile dalış yapmak zorundadırlar.

Uygun donanımla dalma sınırı, 30 metredir. Eğitsel amaçla bu sınır
42 metreye çıkarılmıştır. 30 metreyi geçen dalışlar uygun dalış ve tıp
donanımıyla yapılmalıdır. Türk arkeoloji ve kültür değerlerini korumak
üzere, Türk eski eserlerini ve doğal numuneleri sınır dışına taşımak
kesin şekilde yasaktır.

Antalya, Balıkesir, Muğla, Çanakkale, Mersin ve Kocaeli gibi illerde
su altı dalış turizmi için uygun yerler vardır.

Kuş Gözlemciliği Turizmi
Kuş gözlemciliği doğayı kuşların dünyasından tanımayı sağlayan bir

gözlem sporudur. Kuş göç yolları üzerinde yer alan sulak alanlar kuş-
lar açısından çok önemli potansiyel içerdiğinden Türkiye’de kuş göz-
lemciliği son yıllarda hızla yayılmaktadır. Ülkemizin önemli sulak alan-
larından Manyas, İzmir, Göksu Deltası’nda  kuş gözlem istasyonları ve
gözlem kuleleri kurularak ornitoturizm yatırımları yapılmıştır. Ülkemiz-
de özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında görülen kuş göçlerinin
önemli geçiş noktaları İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Doğu Akdeniz
(Adana, Hatay, Gaziantep) ve Kuzeydoğu Anadolu’dur (Artvin, Rize,
Kars). Kuzeydoğu Anadolu bölgesi özellikle yırtıcı kuşlar açısından
önemli bir potansiyel arz etmektedir. Kuzeydoğu Anadolu’da, sadece
Gürcistan ve bu yöreye has bir tür olan Kafkas horozuna dünyanın
başka hiçbir yöresinde rastlanamaz.

Çevre koşullarına oldukça duyarlı olan kuşlar, orman kaybının, sulak
alan tahribatının ya da fazla tarım ilacı kullanmanın etkileri gibi konu-
ların önceden habercisi olabilirler. Bu anlamda kuş gözlemciliği, sağ-
lıklı ve kapsamlı bir çevre koruma stratejisinin unsurları arasındadır.

Dağcılık Turizmi
Dağların temiz ve güzel havasından yararlanmak üzere insanların

dağlara yönelik olarak gerçekleştirdikleri turizm türüdür. Giderek kirle-
nen kentlerin yaşanılmaz hâle gelmeye başlaması, insan ile doğayı
yakınlaştıran  dağ turizmi gibi turizm türlerinin gelişmesine yol açmak-
tadır. 

Bugün Türkiye’de 100.000 dolayında insan kış ve dağ turizmiyle ilgi-
lenmektedir. Türkiye, farklı yüksekliklerde, flora ve faunası olan
ormanlara sahip, zengin av ve yaban hayatı olan dağlarıyla hem kış
turizmi hem de dağ yürüyüşü ve tırmanışları için dağcılık sporunu
sevenlere farklı imkânlar sunar. Türkiye'yi her yıl dünyanın çeşitli yerle-
rinden çok sayıda turist, dağ tırmanışı ve yürüyüşü için ziyaret etmek-
tedir.

Gelecek 5-10 yıl içinde İstanbul, Bursa, Erzurum, Antalya, Kayseri
bölgelerinde dış pazara yönelik bir dağ ve kış turizmi hareketliliği bek-
lenmektedir. Yaz - kış üzerinde kar eksik olmayan yüksek dağlarıyla ve
bu dağlarda kurulan kayak tesisleriyle Türkiye önemli bir kış turizm
merkezidir.

Yukarıda belirtilen turizm değerlerimizin varlığı ve her geçen gün bu değerlerimizin daha fazla tanıtıl-
ması için yapılan çalışmalar sayesinde turizmin ülkemiz açısından önemi artmaktadır. Örneğin turizm,
otellerde, lokantalarda seyahat acentelerinde, ulaştırma alanında, inşaat sektöründe, özel veya kamu
satış yerlerinde, kısacası turistlerin para harcadığı her yerde çalışan kişilere belirli gelirler sağlamaktadır.
Bu nedenle Türkiye ekonomisinde ve istihdamda önemli rol oynamaktadır.
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E t k i n l i k

Aşağıdaki haritadan ve verilen bilgilerden yararlanarak bölgenin turizm değerlerini örnekteki gibi sınıf-
landırınız.

H a b e r  K ö þ e s i

Türkiye kongre turizminde 10 yılda % 254’lük büyüme elde etti 

Turizm faaliyetlerini çeşitlendiren Türkiye, kongre turizmi alanında cazibe merkezi olma yolunda iler-
liyor.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) ´Türkiye Kongre Turizm Raporu´na göre,
Türkiye´nin kongre turizminden elde ettiği gelir 2013’te 2,5 milyar doları aştı.

2013 yılını 34,9 milyon ziyaretçi ve 32,3 milyar dolarlık turizm geliri ile kapatan Türkiye, artık sade-
ce kum, deniz, güneş değil; tarih, kültür ve kongre turizmi ile sesini duyuruyor. İstanbul başta olmak
üzere Antalya, Ankara, İzmir, Bursa ile Kuşadası´nda bulunun kongre merkezleri yıl içinde onlarca ulus-
lararası kongreye ev sahipliği yapıyor. Kıyı turizminde kişi başına harcama 600-700 dolar düzeyinde iken
bu rakamın kongre turizminde 2 bin ila 2 bin 500 dolar seviyesinde olması, bu alanın öne çıkmasını
sağlıyor. 2013’te Türkiye´ye kongre, seminer ve fuar için gelenlerin sayısı toplamda 2,4 milyonu aştı.
Aynı yıl, kongre turizmi gelirleri ise 2,5 milyar doların üzerinde. 

İstanbul´da 2013´te 146 kongre düzenlendi.

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) verilerine göre, İstanbul dünyanın sayılı kongre ve top-
lantı merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. İstanbul; 500 ve üstü delegenin katıldığı kongreler
kategorisinde dünya birinciliğini 2011 yılında aldı. Sıralamada 3 yıldır ilk 10´da yer alan İstanbul,
2012’de 128 kongre ile 9´uncu sırada yer aldı. Bununla, Lizbon, Dubai, Amsterdam, Hong Kong,
Barselona ve Pekin’i geride bıraktı. İstanbul, 2013´te ise 146 kongre organizasyonuyla dünya sıralama-
sında bir basamak daha yükselerek 8´inci sıraya çıktı. 

Basýndan,  2014                                                                          

Karstik aşınım ve birikim şekilleri yaygındır.

Eski medeniyetlere ait izler taşımaktadır.

Yüksek kıvrım dağları geniş alan kaplar.

Yaz aylarında sıcaklık ortalaması yüksektir ve yağışlar azdır.

Endemik bitki türleri yaygındır.

Ulusal ve uluslar arası birçok organizasyon gerçekleşir.

Yaban hayatı açısından zengindir. Av turizmi

Akarsular denge profiline ulaşamamışlardır.
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DÜNYA TURİZMİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ3

K o n u y a  B a þ l a r k e n

1. Yaşadığınız yerde turistik faaliyetler nelerdir? Turizmin gelişmesi için neler yapılmalıdır?
2. Bir ülkede turizm faaliyetlerinin gelişmesinde hangi özellikler etkili olur?

Dünyada hızla gelişen sektörlerden biri
olan turizm, istihdam oluşturma, döviz girdi-
si sağlama, vergi gelirlerinin artması gibi bir-
çok ekonomik gelişmeye katkı sağlamakta-
dır. Ülkeler turizm gelirlerini artırmak için
turizm potansiyellerini değerlendirmeye
yönelik stratejiler geliştirmektedir. Türkiye
sahip olduğu turizm potansiyelini değerlendi-
rerek uluslararası turizm gelirinden daha fazla
pay almaya çalışmaktadır. Bunun için turizm
sektörünü etkileyen faktörler dikkate alınarak
yeni stratejiler geliştirilmektedir.

Tablo 1: Kaynak:  2014  UNWTO-Dünya Turizm Örgütü

1. Yukarıdaki tabloda dünya turizminde önde gelen ülkeler yer almaktadır. Turizmin bu ülkelerde

yoğunlaşmasının nedenleri neler olabilir?

2. Gelen turist sayısı ile turizm gelirleri arasında nasıl bir orantı vardır?

3. Türkiye’ye gelen turist sayısı Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden fazla olduğu hâlde elde edilen

gelirin bu ülkelerden düşük olmasının nedeni ne olabilir ?

4. Türkiye’nin turizmde önde gelen ülkelerden biri olmasında hangi özellikleri etkilidir?

5. Türkiye’nin turizm potansiyeli göz önüne alındığında dünya turizmindeki payı yeterli midir?

Neden?

E t k i n l i k Fotoðraf 1: Kemer’den (Antalya) bir görünüm

SIRA ÜLKE 2014

1 FRANSA 83.7 

2 AMERİKA 74.8 

3 İSPANYA 65 

4 ÇİN 55.6 

5 İTALYA 48.6 

6 TÜRKİYE 39.8 

7 ALMANYA 33 

8 İNGİLTERE 32.6 

9 RUSYA 29.8

10 MEKSİKA 29.1

SIRA ÜLKE 2014

1 AMERİKA 177.2

2 İSPANYA 65.2

3 ÇİN 56.9

4 FRANSA 55.4

5 MAKAO (ÇİN) 50.8

6 İTALYA 45.5

7 İNGİLTERE 45.3

8 ALMANYA 43.3

9 TAYLAND 38.4

10 HONG KONG 38.4

TURİST SAYISI (Milyon) TURİZM GELİRLERİ (Milyar $)
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Türkiye'nin dünya turizmindeki önemi her geçen yıl artıyor. 1980’lerde başladığı turizmi geliştirme
çalışmaları sonucunda dünyada söz sahibi ülkeler arasına girmeyi başardı. 2002’de dünya turizminde
turist sayısı bakımından 17. sırada olan Türkiye, 2014’de 6. sıraya kadar yükseldi. 2002’de Türkiye’ye
tüm dünyadan gelen turist sayısı 13,2 milyon iken bu rakam 2014’de 39,8 milyona ulaştı. 2002’de 11,9
milyar dolar olan turizm geliri, 2014’de 34,3 milyar dolara ulaştı (Grafik 1).

105

E t k i n l i k

Aşağıdaki tabloda Türkiye’de turizme ait bilgiler verilmiştir. Soruları tablodaki bilgilerden yararlanarak
cevaplayınız. 

TURİZM GELİRLERİNİN İHRACAT GELİRLERİNE VE TURİZM GİDERLERİNİN İTHALAT GİDERLERİNE ORANI

(1.000.000 $

YILLAR İHRACAT TURİZM    GELİRLERİ
TURİZM GELİRLERİNİN İHRACAT 

GELİRLRLERİNE ORANI
İTHALAT TURİZM GİDERLERİ

TURİZM GİDERLERİNİN
İTHALAT GİDERLERİNE

ORANI

1990 12959,3 3225,0 24,9 22302,1 520,0 2,3

1995 21637,0 4957,0 22,9 35709,0 912,0 2,6

2000 27774,9 7636,0 27,5 54502,8 1711,0 3,1

2005 73476,4 18153,5 24,7 116774,2 2870,4 2,5

2010 113975,6 20806,7 18,2 185535,0 4517,1 2,4

2012 152478,4 29351,4 19,2 236545,1 4593,3 1,9

2014 157616,8 34305,9 21,7 242177,0 5470,4 2,2

1.Yıllar içerisinde turizm gelirlerinde ve giderlerinde meydana gelen değişimi karşılaştırınız.
2.Turizm gelirlerinde meydana gelen değişimde etkili olan faktörleri yorumlayınız.

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Yaşadığınız yerde turizmi geliştirmeye yönelik ne tür çalışmalar yapılabilir? Araştırınız.

Tablo 2: www.kultur.gov.tr

Grafik 1: Yıllara göre Türkiye’nin turizim geliri ve turist sayısı 

Türsab, 2014
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4
P e r f o r m a n s  Ö d e v i

Türkiye’nin turizm değerlerinden birini seçerek bir afiş çalışması yapınız.

E t k i n l i k

Yukarıdaki tabloları inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız:
1. Ülkelere gelen turist sayısı ile turizm gelirleri arasında nasıl bir orantı vardır? Yıllara göre nasıl bir
değişim yaşanmıştır?
2. Turist sayısı ile turizm gelirlerinin farklı olmasının nedenleri neler olabilir?
3. Türkiye’nin dünya turizmi açısından yerini tartışınız.
4. Tablodaki verileri kullanarak turist sayısı ve turizim gelirlerine göre,yukarıdaki boş grafikleri tamam-
layınız.

H a b e r  K ö þ e s i

‘2023 yılı hedefi 46 milyon turist’
Bursa Turizm Çalıştayı Düzenleme Kurulu Başkanı dünyada 944 milyar dolarlık bir turizm pastası
olduğunu ve  Türkiye’nin bu pastadan ancak yüzde 2,5 pay alabildiğini söyledi. Başkan, turizmin 52 sek-
törü besleyen bir alan olduğunu ve 2008 yılında turizmin 3,5 milyon kişiye istihdam sağladığını belirtti.
Türkiye`nin 2023 hedefi 46 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir elde etmektir. AB`ye üyeliğimiz kabul
edilirse 2023 yılında hedefin 63 milyon turist ve 86 milyar dolar gelir olduğunu ifade etti.

İnternet Haberi

Kaynak: 2014 UNWTO-Dünya Turizm Örgütü
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Milyon Kişi Milyar Dolar

SIRA ÜLKE 2014

1 FRANSA 83.7 

2 AMERİKA 74.8 

3 İSPANYA 65 

4 ÇİN 55.6 

5 İTALYA 48.6 

6 TÜRKİYE 39.8 

7 ALMANYA 33 

8 İNGİLTERE 32.6 

9 RUSYA 29.8

10 MEKSİKA 29.1

SIRA ÜLKE 2014

1 AMERİKA 177.2

2 İSPANYA 65.2

3 ÇİN 56.9

4 FRANSA 55.4

5 MAKAO (ÇİN) 50.8

6 İTALYA 45.5

7 İNGİLTERE 45.3

8 ALMANYA 43.3

9 TAYLAND 38.4

10 HONG KONG 38.4

TURİST SAYISI (Milyon) TURİZM GELİRLERİ (Milyar $)

8.forma 105-120:Layout 1  14.7.2015  06:41  Page 106



107

Yukarýdaki fotoðrafta Ýstanbul Park'ta düzenlenen Formula 1 yarýþýndan bir kesit görülüyor. Bu

yarýþlarýn ülkemiz turizmine ve tanýtýmýna katkýsýný sýnýfta arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

TÜRKÝYE’NÝN TURÝZM POLÝTÝKALARI4

Niçin Turizm?

İnsanoğlu geçmişten günümüze kadar yaşadığı yerden farklı yerlere geziler düzenlemiştir. Gezilerin

amacı bazen heyecan, macera tutkusu, değişik yerleri merak etme, bazen de dinlenme, spor, tedavi ve

kutsal yerleri ziyaret etme ihtiyacından kaynaklanmıştır. 

Günümüzde ulaşım ve iletişim imkânlarının gelişmesiyle bu seyahatler kitlesel bir hale gelmiştir.

Türkiye'de Turizmin Geliþimi ve Uygulanan Politikalar

Türkiye'de turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri 1940'lardan sonra fark edilmiþ,

1963 yýlýndan 1980'li yýllara kadar geliþme eðilimi göstermiþtir. Bu yýllarda çaðdaþ bir turizm yapýlanmasý-

na doðru gidilmiþtir. Bu dönemde turizm çeþitliliðinin yaþatýlabilmesi için doðal kaynaklar uygun yatýrým

projeleri ile deðerlendirilmiþtir. Bunun için gerekli þartlarda teþvikler saðlanarak özel iþletmelere imkânlar

tanýnmýþtýr. 1982 yýlýnda "Turizm Teþvik Kanunu" çýkarýlmýþ, 1985 yýlýnda ise turizm, "Kalkýnmada Özel

Önem Taþýyan Sektör" kapsamýna alýnmýþtýr. Böylece turizm sektöründe büyük bir yatýrým talebi oluþ-

muþtur.

Yakýn çevrenizde tarihî, kültürel veya doðal deðerlerimizin olduðu bir bölgeye gezi düzenleyiniz. Gezi

sýrasýnda gördüðünüz yerlerin turistik deðeri ile ilgili bir tanýtým yazýsý yazýnýz. Tanýtýmýnýzý yaparken

fotoðraf, grafik ve tablolara yer veriniz.

A r a z i  Ç a l ý þ m a s ý
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Yandaki tabloda 1997-2012 yýllarý arasýnda

Türkiye’ye gelen toplam turist sayýsý ve elde edilen

turizm gelirleri görülmektedir.

Tablodan ve ön bilgilerinizden faydalanarak
aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz.

1. Yýllara göre Türkiye'nin turizm gelirlerinde nasýl

bir deðiþme olmuþtur? Açıklayınız.

2. 1999 yýlýnda, önceki yýllara göre gelirin azal-

masýnýn nedenleri neler olabilir? Söyleyiniz.

3. Son yýllarda turizmde meydana gelen gelir

artýþýnýn nedenleri neler olabilir? Söyleyiniz.

4. Tablodan yola çýkarak turizm gelirlerinde ve

turist sayýsýnda gelecek yýllarda nasýl bir

deðiþme beklenebilir?

E t k i n l i k

Turizm, 1980’li yýllardan sonra ekonomik, sosyal ve çevresel yönleri ile birlikte ele alýnmaya baþlan-

mýþtýr. Çünkü Türkiye'nin  sahip olduðu doðal ve tarihî zenginliklerin turizme yansýmadýðý görülmüþtür.

Bu nedenle yasal düzenlemeler yapýlarak turizm teþvik kanunlarý çýkartýlmýþ, vergi ve gümrük muafiyet-

leri özel döviz tahsisleri verilmiþtir. Bu önlemlerle turizmde büyük geliþmeler saðlanmýþ, 1984-1990 yýllarý

arasýnda turizm ortalama %12,1 oranýnda büyüyen bir sektör olmuþtur.

Turizm, saðladýðý döviz getirisi ve istihdam yoluyla ülke ekonomisini olumlu yönde etkileyen önemli

bir sektördür. Farklý kültürler arasýnda etkileþim saðlamasý nedeniyle de sosyal ve kültürel bir boyut

kazanýr. Turizm, ayný zamanda çevreyi de  etkileyen önemli bir faaliyettir.

Turizmin Ekonomiye Etkileri

Turizm, milyonlarca insanýn katýldýðý ve birçok etkinliðin bir arada bulunduðu kitle hareketi niteliði

kazanmýþtýr. Turizm sektörü; uçak þirketleri, deniz ulaþým araçlarý, tren, kiralýk araba þirketleri, pansiyon-

lar, restoranlar ve toplantý merkezleri gibi kimi büyük, kimi küçük iþ kollarýndan oluþan alt sektörlerle

baðlantýlýdýr. Ayrýca turizm, günümüzde telekomünikasyon ve enformasyondan sonra 21. yüzyýla dam-

gasýný vuran, dünyanýn üç temel hizmet sektöründen biri durumundadýr.

Türkiye ekonomisinde turizm önemli bir yer tutar. Özellikle 1980 yýlýndan bu yana dýþ turizm alanýn-

da yaþanan geliþmeler, ülkemiz ekonomisine büyük bir katký saðlamaya baþlamýþtýr. Bu dönemde

Türkiye, diðer ülkelerdeki insanlar için önemli bir çekim merkezi hâline gelmiþtir. 1983-1989 yýllarý arasýn-

da turist sayýlarý ve turizm gelirleri bakýmýndan ülkemiz, bir önceki yýlla karþýlaþtýrýldýðýnda % 127 ile rekor

düzeye çýkmýþtýr. Turizm gelirlerinin GSMH içindeki payý 1980 yýlýnda % 0,6 iken, 2008 yýlýnda % 3’e ulaþ-

mýþtýr. Bu sayede turizm gelirlerinin toplam ihracat içindeki payý da % 11,2'den, % 16,6’ya yükselmiþtir.

Yýllar
Toplam Turist

Sayýsý
Turizm

Geliri(milyon $)

1997 9.738.000 8.800

1999 7.487.385 5.203

2000 10.428.153 7.636

2001 11.619.909 10.067

2003 13.956.405 13.203

2005 21.124.886 18.153

2010 28 632 204 20.806

2012 36.400.000 29.000

2014 39.800000 34.300

Turizmin Kültürel Ýliþkilere Etkileri

Turizm, kültürel etkileþime neden olan bir faaliyettir. Seyahatler ve konaklamalar sýrasýnda kurulan

iliþkiler sonucunda farklý sosyal ve kültürel yapýlara sahip toplumlar arasýnda bilgi alýþveriþi yaþanabilir.

Turizm, toplumlarýn dünya görüþünü ve baþka ülke insanlarý ile ilgili düþüncelerini etkileyen sosyal bir

olaydýr. Turist olarak baþka ülkelere seyahat eden insanlar o ülke insanlarýný çeþitli açýlardan etkilediði

gibi onlardan da önemli ölçüde etkilenmektedir.

Kaynak: www.kultur.gov.tr
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Kültür Turizmi Nasýl Artýrýlýr?

19 yýldýr turizm sektöründe profesyonel turist rehberliði mesleðini icra eden, turizm yazarlýðý ve ya-
yýncýlýðý yapan bir rehber olarak, biri bana gelip "Ülkemiz turizminin en yetkili konumunda olsaydýn ilk
olarak ne yapardýn?" diye sorsa, hiç düþünmeden yanýtým þöyle olurdu: “Kültür turizmi aðýrlýklý poli-
tikalar üretir, tanýtým için aðýrlýklý olarak yüz yüze iletiþim yöntemini seçer ve bu amaca ulaþmada pro-
fesyonel turist rehberlerini kullanýrdým. Bunun için, rehberlik yaptýklarý yabancý dile ve kültürüne
hâkim, sunum yeteneði yüksek rehberleri bir araya getirirdim. Bu rehberlerle günler hatta haftalar
boyunca çalýþýp beyin fýrtýnasý toplantýlarý yapar, buradan çýkan sonuçlara baðlý olarak turist bek-
lediðimiz her ülke için rehberlerden oluþan güçlü bir tanýtým ekibi kurardým. Bu ekiplere gerekli
donanýmlarý saðlayarak yüz yüze tanýtým yapmak üzere o ülkelere gönderirdim. Gittikleri ülkelerde en
az 40-50 kiþilik dinleyici gruplarýna  deðiþik baþlýklar altýnda deðiþik ortamlarda ülkemizle ilgili sunum-
lar yaptýrýrdým. Ayný anda birçok ülkede gerçekleþtirilen eþ zamanlý yüzlerce sunumu düþünün. Ülke-
mizin en çarpýcý özelliklerinin öne çýkarýlmasýyla gerçekleþtirilen bu sunumlarda, dinleyicilerin
rahatlýkla soru sorabilecekleri ortamlar oluþtururdum. Bu organizasyonlarý, Türk müziði dinletileri,
ebru ve hat ustalarýnýn uygulamalarý gibi geleneksel el sanatlarýmýzdan seçmeler vb. ile destekler,
sunumlara gelen kiþilere, ülkemizin kültür varlýklarýný simgeleyen sembolik küçük armaðanlar
daðýtýrdým.” 

Düþünsenize, kendi ayaðýna kadar gelmiþ, bol görsel malzeme destekli bu tip sunumlardan kim
etkilenmez? Özellikle turist rehberlerinin beden dili kullanýmý ve akýcý sunumlarý mutlaka etkili olurdu.
Birebir iletiþim kurabildiði, kendi dilini çok iyi konuþan rehbere, her türlü soru sorma ve tatmin edici
cevaplar alma imkâný da bulacak olan dinleyicilerin büyük çoðunluðu, artýk seyahatlerini planlarken
Türkiye seçeneðini, ilk bir iki yýlýn içine alacaktýr.

Basýndan, 11 Nisan 2007 

H a b e r  K ö þ e s i

Turizmin Çevreye Etkileri

Çevre, turizmin temel kaynaðýdýr. Bu kaynaðýn sürekli ve

dengeli bir þekilde yönetilmesi, tahrip edilmemesi aksine

kalitesinin artýrýlmasý gerekmektedir. Bir ülkedeki sosyal,

tarihî, doðal ve kültürel deðerler o ülkenin turizm potan-

siyelini oluþturur (Fotoðraf 1). Tarihî ve doðal çevre deðer-

leri dikkate alýnmadan turizmin geliþmesi mümkün deðildir.

Turizm faaliyetleri gerçekleþtirilirken gerek tesis kurulma

aþamasýnda gerekse sonrasýnda doðal kaynak tahribatý

olmaktadýr. Dolayýsýyla turizm etkinliklerinin sürekliliði için

bu deðerlerin korunmasý, fiziksel durumlarýnýn iyileþtirilme-

si gerekir. 

Türkiye'de turizm sektörü, deniz kýyýlarýnda yoðundur.

Bu nedenle deniz suyunun ve plajlarýn temizliði, çevre

kalitesinin en önemli göstergesidir. Gürültü ve trafikten kay-

naklanan hava kirliliði, çarpýk kentleþme, tarým toprak-

larýnýn betonarme yapýlar hâline gelmesi ve orman yangýnlarý gibi nedenlerle ekosistemlerdeki dengeler

bozulmaktadýr. Dolayýsýyla turizm potansiyelini oluþturan deðerler yavaþ yavaþ ortadan kalkmaktadýr.

Türkiye'nin Turizm Stratejisi

Türkiye, turizm sektörünü geliþtirmeye yönelik stratejiler geliþtirmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlýðý

tarafýndan hazýrlanan "Türkiye Turizm Stratejisi (2023)" ile turizm sektöründe gerçekleþtirilmek istenen

hedefler belirlenmiþtir.  Bununla turizm sektöründe kamu ve özel sektör iþ birliðinin saðlanmasý, üretim,

yönetim ve uygulama süreçleri açýsýndan bir yol haritasýnýn oluþturulmasý amaçlanmýþtýr.

Fotoðraf 1: Belek (Antalya)
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Türkiye Turizm Stratejisine (2023) göre ülkemizin doðal, kültürel, tarihî ve coðrafi deðerlerinin korun-
masý ve bu denge içerisinde kalkýnmasý hedeflenmiþtir. Bununla beraber ülkemizde yaygýn olan kýyý tur-
izminin yaný sýra alternatif turizm imkânlarýnýn geliþtirilmesiyle uluslararasý turizm gelirlerinden alacaðý
payýn artýrýlmasý hedeflenmektedir.

Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi

Ø Sürdürülebilir turizm yaklaþýmý benimsenerek, istihdamýn artýrýlmasýnda ve bölgesel geliþmede tu-
rizmin öncü bir sektör konumuna ulaþtýrýlmasý,

Ø Türkiye'nin 2023 yýlýna kadar, uluslararasý pazarda turist sayýsý ve turizm geliri bakýmýndan ilk beþ
ülke arasýnda uluslararasý bir marka hâline getirilmesinin saðlanmasý,

Ø Ekonomik geliþimi destekleyen; fiziksel düzeyde uygulanabilir, toplum yönelimli ve sürdürülebilir
turizm ilkesini içeren bir planlama yaklaþýmýnýn ortaya konmasý,

Ø Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte markalaþmanýn hedeflenmesi, ulusal tanýtým ve pazarlamaya ek
olarak varýþ noktasý bazýnda tanýtým ve pazarlama faaliyetlerine baþlanmasý,

Ø Zengin kültürel ve doðal deðerlere sahip kentlerimizin markalaþtýrýlarak turistler için bir çekim nok-
tasý hâline getirilmesi,

Ø Alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak saðlýk turizmi, termal turizm, kýþ turizmi, golf turizmi,
deniz turizmi, ekoturizmi, yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin geliþtirilmesi hedeflenmiþtir.

Harita 1: Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem Plan Haritasý
P r o j e  Ç a l ý þ m a s ý

Yaþadýðýnýz yerdeki alternatif turizm kaynaklarýný (kaplýca, kýþ sporlarý, dað ve doða, yayla turizmi

vb.) araþtýrýnýz. Bu kaynaklarýn turizme kazandýrýlmasý için bir tanýtým hazýrlayýnýz.Çalýþmanýzý sýnýfça

tartýþýnýz (Kitabýnýzýn sonunda yer alan proje çalýþmasý ve proje deðerlendirme ölçeðini kullanýnýz).

Ý n t e r n e t  A r a þ t ý r m a s ý

Türkiye’nin farklý yýllara ait turizm strateji planlarýný inceleyerek Türkiye’nin turizmde katettiði yolu

analiz ediniz. Yaptýðýnýz çalýþmayý sýnýf ortamýnda arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz.

0 350 km
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Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Türkiye var olan turizm potansiyelini yeterince kullanabiliyor mu? Neden?

2.Türkiye’nin dünyaca ilgi çeken doðal güzellikleri nelerdir? 

3. Türkiye’nin dünyada tanýtýmýný sağlamak için neler yapýlmalýdýr?

4. Ýstanbul’un Türkiye’nin en tanýnmýþ þehri olmasýnda hangi özellikleri etkili olmuþtur?

5.Tarihî yapýlarýn ülkemizin her bölgesinde bulunmasýný nasýl açýklayabilirsiniz?

6. 2000 yılından sonra Türkiyede iç turizmin gelişmesinde etkili olan gelişmeler nelerdir?

Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplayýnýz.

1. Aþaðýdakilerden hangisi, katılan turist sayısı açısından ülkemizdeki turizm türleri içerisinde en

büyük paya sahiptir?

A) Termal turizmi

B) Deniz turizmi

C) Kayak turizmi

D) Tarihî eser turizmi

E) Ýnanç turizmi

2. Aþaðýdakilerden hangisi ülkemizde turizmi geliþtirmeye yönelik faaliyetlerden deðildir?

A) Turizmi tüm yýla yayarak çeþitlendirmek

B) Uluslararasý fuarlarda tanýtým etkinliklerine aðýrlýk vermek

C) Turistik tesislerin sayýsýný ve kapasitesini artýrmak

D) Doðal güzelliklere sahip yerleri yerleþmeye açmak

E) Ülkemize gelen turistlerin alýþveriþ olanaklarýný artýrmak

3. Aþaðýda bazý kentler ile buralarda geliþen turizm etkinliði verilmiþtir. Bu eþleþtirmelerden hangisi

yanlýþtýr?

A) Antalya - Deniz turizmi

B) Erzurum - Kayak turizmi

C) Yalova - Kýþ turizmi

D) Ýstanbul - Kültür turizmi

E) Trabzon - Yayla turizmi

4. Aþaðýdakilerden hangisi turizm faaliyetlerinin geliþtiði  bir yerde turizme baðlý olarak geliþecek

ekonomik faaliyetlerden deðildir?

A) Sanayi

B) Ulaþým

C) Ticaret

D) Haberleþme

E) Sosyokültürel faaliyetler

6.  B Ö l ü m   Ö l Ç m E v E  D E ð E r l E n D Ý r m E 
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5. I.Yaz turizmi geliþmiþtir.

II.En yaðýþlý mevsim kýþtýr. 

III.Engebeli arazilerden oluþur.

Yukarýda verilen özellikler aþaðýda verilen yörelerden hangisine aittir?

A) Manisa

B)  Muðla

C) Uþak

D) Afyonkarahisar

E) Kütahya

6. Ürgüp-Göreme’de geliþme gösteren turizm faaliyeti ile aþaðýdakilerden hangisi benzerlik gös-

terir?

A) Antalya-Kaþ 

B) Denizli-Pamukkale

C) Aydýn-Kuþadasý 

D) Çanakkale-Truva

E) Kars-Sarýkamýþ

7. Aþaðýdaki merkezlerden hangisinde turizm etkinliði diðerlerinden farklý bir nedene dayanýr?

A) Marmaris   B) Erzurum            C)  Kuþadasý       D) Alanya             E) Çeþme

8. Türkiye’de turizimin geliþmesinde aþaðýdakilerden hangisinin bir katkýsý yoktur?

A) Turistik deðerlerin tanýtýmýnýn artmasýnýn

B) Turistik tesis sayýsýnýn artmasýnýn 

C) Dýþ ticaret limanlarının kapasitesinin arttırılmasýnın

D) Ucuz tatil olanaklarýnýn bulunmasýnýn 

E) Turizim alanýndaki etkinliklerin artmasýnýn

9. Bir ülkenin doðal ve tarihî güzellikler bakýmýndan zengin olmasý aþaðýdakilerden hangisinin

geliþmesine katký saðlar?

A) Sanayinin geliþmesine

B) Nüfusunun artmasýna

C) Göç almasýna 

D) Turizm faaliyetlerinin geliþmesine

E) Kentlerin büyümesine

10. Aþaðýdaki þehirlerimizden hangisi tarihî taþ evleriyle dikkat çekmektedir?

A) Mardin

B) Trabzon

C) Ýstanbul

D) Konya

E) Antalya
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11. Aþaðýda verilen  þehir ve dikkati çeken  turizm özelliði eþleþtirmelerinden hangisi yanlýþtýr?

A) Konya-Mevlâna türbesi

B) Ýzmir - Efes

C) Çanakkale - Truva

D) Denizli - Pamukkale

E) Mardin - Nemrut heykelleri

12. Aþaðýdakilerden hangisi Türkiye'de en geliþmiþ turizm sektörüdür?

A) Av turizm

B) Saðlýk turizm

C) Yayla turizmi

D) Kongre turizm

E) Deniz turizmi

13. Karadeniz Bölgesi’nde deniz turizminin yeterince geliþememesinde:

I. Ýklim þartlarý

ll. Tabii bitki örtüsü

lll. Doðal plajlarýnýn azlýðý

lV. Göllerin azlýðý

gibi faktörlerden hangi ikisi daha çok etkilidir.

A) l ve ll B) ll ve llI C) l ve lll D) ll ve lV E) lll ve lV 

Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun ifadelerle tamamlayýnýz.

1. Kapadokya turizm bölgesi ……………..... sýnýrlarý içinde bulunur.

2. Adýyaman þehri …………................…......ile tanýnmýþtýr.

3. Ýzmir þehri ……............,  ………........... , ………............ gibi antik kentlere sahiptir.

4. Trabzon’da bulunan ………….    ………… kayalýklara kurulmuþ önemli bir tarihî merkezdir.

5. Denizli’de bulunan ……………..................  þifalý sularýyla ve eþsiz bembeyaz görüntüsüyle birçok

turisti çekmektedir.

6. Antalya’da  .................. , .........................  ve ..................... maðaralarý önemli turistik yerler

arasýnda yer alýr.

7. Türkiye'de turizmle ilgili  resmî bütün iþleri yürüten  ve politikalarý belirleyen kuru-

luş……………………...........................’dır.

Aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn baþýna D, yanlýþ olanlarýn baþýna Y harfini yazýnýz.

1. (   ) Anadolu’da farklý medeniyetlerin yaþamasý tarihî zenginliði artýrmýþtýr.

2. (   ) Türkiye’de yerþekillerinin çeþitli olmasý alternatif sporlarýn turizm faaliyeti olarak yapýlmasýný

saðlamýþtýr.

3. (   ) Türkiye, dünyanýn en çok turist çeken ilk 10 ülkesi içinde yer almaktadýr.

4. (   ) Türkiye’de inanç turizmi faaliyetleri geliþme göstermemiþtir.

5. (   ) Ülkemizde turizm faaliyetleri en fazla kýyý kesiminde geliþmiþtir.

6. (   ) Turizm en az  harcamayla  en fazla gelir getiren sektördür.  
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T ÜRKÝYE’NÝN NÜFUS 

PROJEKSÝYONLARI

TÜRKÝYE’NÝN NÜFUS POLÝTÝKALARI
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Neden Nüfus Politikasý

Nüfus ve nüfusun yapısı ülkeler için hayati önem taþýr. Nüfus miktarý ve özellikleri ile ülkelerin kalkýn-

malarý arasýnda iliþki bulunmaktadýr. Bir ülkenin kalkýnabilmesi veya bir devletin varlýðýný devam ettire-

bilmesi için mutlaka nüfus gereklidir. Ancak günümüzde bazý ülkeler, aþýrý nüfus artýþýnýn sorun oluþtur-

masý ve buna karþý önlem alýnmasý gerektiðinden hareketle çeþitli nüfus politikalarý uygulamaktadýr.

Türkiye'de farklý dönemlerde farklý nüfus politikalarý uygulanmýþtýr. Cumhuriyetin ilk yýllarýndan planlý

dönemin baþladýðý 1963 yýlýna kadar nüfus artýþ hýzýný yükseltici, bu dönemden günümüze kadar ise

nüfus artýþ hýzýný düþürücü politikalar uygulanmýþ, hýzlý nüfus artýþýnýn ekonomik kalkýnmada bir engel

olduðu düþüncesi yaygýnlýk kazanmaya baþlamýþtýr.

1963 öncesi dönemde aile planlamasý gibi nüfus artýþ hýzýný kontrol altýna alan, doðum oranlarýný

düþüren uygulamalar teþvik edilmezken 1963'ten sonra bu tür uygulamalar teþvik edilerek nüfus artýþýnýn

yavaþlatýlmasýna yönelik politikalar hýz kazanmýþtýr.

Ayný köyde yaþayan iki arkadaþtan Ali, ailesiyle birlikte büyük þehre yerleþti. Köyde kalan Murat ise

tarým ve hayvancýlýkla uðraþmaktaydý. Tarýmda kullanılan teknoloji günümüzdeki kadar geliþmiþ deðil-

di. Tarým, insan gücüne dayalý yürütüldüðünden aileler iþ gücüne ihtiyaç duymaktaydý. Bu nedenle

Murat erken yaþta evlilik yaptý ve çok çocuklu bir aile sahibi oldu. Þehre göç eden Ali eðitimini tamam-

lamak için deðiþik okullarda okudu. Evlenmeyi henüz erken buluyordu. Eðitimini bitirdikten sonra bir

iþe girerek çalýþmaya baþladý ve birkaç yýl sonra evlendi. Büyük þehrin yaþam þartlarý onun bakabile-

ceði kadar çocuk sahibi olmasýnda önemli bir etken oldu. 

Aþaðýdaki sorularý yukarýdaki metne göre cevaplandýrýnýz. 
1. Kýrsal yerleþmelerde nüfus artýþýnda hangi faktörler etkili olmaktadýr? Söyleyiniz.

2. Þehirlerde doðal nüfus artýþý oranýnýn az olmasýnda neler etkili olmaktadýr? Söyleyiniz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

TÜRKÝYE’NÝN NÜFUS POLÝTÝKALARI1

Þekil 1: Türkiye’de nüfusun fazla olduðunu  sembolize eden þekil 
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Yukarýda yer alan tablolardan ve ön bilgilerinizden yararlanarak aþaðýdaki sorularý cevap-
landýrýnýz.
1. Türkiye’nin nüfusu yýllar içinde nasýl bir deðiþime uðramýþtýr?

2. Nüfusun yýllar içindeki deðiþiminde, uygulanan nüfus politikalarýnýn nasýl etkisi  olmuþtur?

3. Nüfus artýþ hýzýnýn en az olduðu dönem hangi yýllar arasýndadýr? Bunda neler etkili olmuþtur?

4. Yukarýdaki tablo ve grafiklerden yararlanarak Türkiye’nin yýllara göre nüfus artýþ hýzý grafiðini hazýrlayýnýz.

E t k i n l i k

Türkiye nüfusunun yýllara göre artýþ tablosu

Türkiye nüfusunun artış hızı grafiği

Sayým Tarihleri Nüfus
Yýllýk Nüfus Artýþ

Hýzý %o

28. 10. 1927 13.648.270 -
20. 10. 1935 16.158.018 21,1
20. 10. 1940 17.820.950 19,59
21. 10. 1945 18.790.174 10,59
22. 10. 1950 20.947.188 21,73
23. 10. 1955 24.064.763 27,75
23. 10. 1960 27.754.820 28,53
24. 10. 1965 31.391.421 24,63
25. 10. 1970 35.605.176 25,19
26. 10. 1975 40.347.719 25,01
12. 10. 1980 44.736.957 20,65
20. 10. 1985 50.664.458 24,88
21. 10. 1990 56.473.035 21,71
22. 10. 2000 67.853.315 18,35
31. 12. 2010 73.722.988 15,88
31. 12. 2014 77.695.904. 13,3
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1923 - 1963 Yýllarý Arasýndaki Politikalarýn Dayanak Noktalarý

Ø Fazla nüfusun bir ülke için siyasi ve askeri güç olarak görülmesi

Ø Tarýmda makineleþmenin yetersiz olmasý

Ø Birinci Dünya Savaþý ve Kurtuluþ Savaþý nedeniyle erkek insan gücüne çok fazla ihtiyaç olmasý

Ø Türkiye’nin hýzla kalkýnmak zorunda olmasý

Ø Hýzlý çoðalma ile ülkedeki sosyal iþ bölümü ve ihti-

saslaþmayý saðlamak

Ø Türkiye’de ölüm oranýnýn yüksek olmasý nedeniyle

nüfustaki azalmanýn doðumlardaki artýþla önlen-

meye çalýþýlmasý (Fotoðraf 1)

Ø Türkiye’nin tabii kaynaklarýný iþletmek için nüfusa

ihtiyaç duyulması

Ø Tifüs ve sýtma gibi hastalýklarýn çok görülmesi

Ø Nüfus artışının yeni kurulan Türkiye Cumhuri-

yeti’nin özgürlüðünü devam ettirmesinin bir þartý

olduðu düþünceleri 

Nüfus Politikalarýnda Kilometre Taþlarý

Uygulanan Politikalar

1960 yýlýna kadar izlenen politikalar çeþitli sosyal, ekonomik ve hukuki önlemlerle desteklen-

miþtir. Bu önlemleri aþaðýdaki maddeler altýnda toplamak mümkündür.

Ø Fazla çocuk sahibi olan ailelerin yol vergisinden muaf tutulmasý ( 1929)

Ø Nüfus artýrma politikasý ile doðum evi kurmak, fakir vatandaþlara ücretsiz ilaç daðýtmak (1930)

Ø Altý ya da daha fazla çocuklu annelerin para ya da madalya ile ödüllendirilmesi (1930)

Ø Çok çocuklu ailelere vergi muafiyetinin getirilmesi (1931)

Ø Nüfus artýþýný istenilen seviyeye çýkartmak, anne ve bebek ölüm oranlarýný düþürmek için alýnmasý

gerekli önlemleri araþtýrmak üzere nüfus komisyonunun kurulmasý (1932)

Ø Göçleri teþvik etmek amacýyla göçmenlere gümrük muafiyeti getirilmesi (1934)

Yurt dýþýndan gelen göçmenlerin  
Ø Ülke geneline daðýtýmý ve yerleþtirilmesi

Ø Ekonomik ilgi alanlarýna göre, çok düþük faizli ve uzun dönemli krediler verilmesi

Ø Çok çocuklu ailelere hazineye ait topraklardan tarla baðýþlanmasý (1936)

Ø Evlenme yaþýnýn erkekler için 17, kadýnlar için 15’e indirilmesi (1938)

Ø Düþük ve gebeliði önleyici ilaç ve araçlarýn satýlmasý, kullanýlmasý ve bu konuda eðitim ve propagan-

da yapýlmasýnýn yasaklanmasý

Fotoðraf 1: Çocuk nüfusundaki artış

Türkiye'de nüfusun az olmasý sorununu ulusal bir politika olarak ele alan Atatürk de halk saðlýðýnýn

korunmasý ve güçlendirilmesi, ölümlerin azaltýlmasý ve nüfusun artýrýlmasýnı önemle vurgulanmýþtýr.

Planlý dönem baþlangýcýndan bu yana, kalkýnma planlarý ile nüfus aile planlamasýnýn birlikte uygu-

landýðý görülmektedir. 1960 yýlýnda Devlet Planlama Teþkilatý ve Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 1960 öncesi

nüfus artýþýný teþvik eden nüfus politikasýnýn deðiþtirilmesi üzerinde tartýþmalar baþlatýlmýþtýr. Hýzlý nüfus

artýþýnýn iktisadi geliþmeye engel olduðu ileri sürülmüþtür. 
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Uygulanan Politikalar

1960'larda Türkiye'de nüfus politikasý alanýnda önemli sayýlabilecek bazý geliþmeler olmuþtur. 1963-

1967 yýllarýnda uygulamaya konulan I. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planýnda yeni bir nüfus politikasý oluþmaya

baþlamýþtýr. Bu yeni politika, ekonomik kalkýnmanýn olumsuz olarak etkilenmesini önlemeye yönelik bir

amaç taþýmaktadýr. Bunun için gebeliði önleyici araçlarýn ithalini ve satýlmasýný önleyen kanunlarýn

deðiþtirilmesi, isteyenlere bilgi verilmesi ve baþlatýlacak programlarý uygulayacak kiþilerin eðitilmesi

düþünülmüþtür. Nüfus planlamasý alanýndaki hizmetleri yürütmek için 1965 yýlýnda Saðlýk Bakanlýðýna

baðlý Nüfus Planlamasý Genel Müdürlüðü kurulmuþtur. Nüfus Planlamasý Kanunu ile kiþilere istediði

zaman, istediði sayýda çocuk sahibi olma özgürlüðü tanýnmýþtýr. 

1968'de uygulamasýna geçilen II. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planýnda politika "aile planlamasý" olarak

deðiþmiþ, aile planlamasý ile anne çocuk saðlýðý hizmetlerinin birlikte yürütülmesi planlanmýþtýr 

III. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planýnda nüfusun nitelik ve nicelik deðiþimleriyle sosyal ve eko-nomik kalkýn-

ma arasýnda karþýlýklý etkileþime deðinilmiþtir. 

IV. Kalkýnma Planýnda III. Beþ Yýllýk Kalkýnma planda olduðu gibi anne çocuk saðlýðý üzerinde durul-

muþtur.

1985-1989 yýllarý arasýnda uygulanan V. Yýlýk  Kalkýnma Planýnda nüfusun saðlýk, eðitim, beslenme

ve barýnma imkânlarý, bebek ölüm hýzýnýn azaltýlmasý konularý üzerinde durulmuþtur.

1990-1994 döneminde nüfus politikasýnýn kapsamý, hýzlý nüfus artýþýnýn çevre üzerindeki etki-

lerinin önlenmesi, kadýnýn statüsünün yükseltilmesi konularýný da kapsayacak biçimde geniþlemiþtir.

1994 yýlý kalkýnma programýnda, kadýnýn kalkýnmaya katýlýmý için politikalarýn geliþtirilmesi, cinsiyete

dayalý veri tabaný oluþturulmasý ve kadýnlarýn eðitiminin desteklenmesi vurgulanmýþtýr.

1996-2000 döneminde sanayileþme ve þehirleþmenin aile yapýsýnda meydana getirdiði deðiþimden

hareketle bu deðiþimin etkilerine karþý ailenin çaðdaþ kurum ve hizmetlerle desteklenmesi karar-

laþtýrýlmýþtýr.

2001-2005 döneminde nüfus artýþ hýzýndaki düþmenin devam edeceði tahmin edilmiþ, aile planla-

masý hizmetlerinin saðlýk hizmetleri ile bütünleþtirilerek sunulacaðý ilkesi benimsenmiþtir.

2007-2013
2005 yılından itibaren oransal ve rakamsal olarak düşmeye başlayan 0-14 yaş grubu nüfusun bu eğil-

iminin uzun vadede devam edeceği, çalışma çağı ve yaşlı nüfusun oransal ve sayısal olarak artmaya

devam edeceği belirtilmiştir.Plan döneminde okul öncesi ve ortaöğretim kademesinde okullaşma oran-

larında önemli artışlar sağlanması hedeflenmiş, yükseköğretim okullaşma oranının ise yüzde 48’e ulaş-

ması planlanmıştır. 

2014-2018
Ülkemizin sahip olduğumuz genç nüfusun yarattığı demografik fırsat penceresinden azami derecede

faydalanılması, üretken ve dinamik nüfus yapısının korunarak nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve

ülkemiz ekonomisini destekleyecek etkin bir göç yönetiminin oluşturulmasının temel amaç olduğu belir-

tilmiştir.

Nüfus alanında uygulanacak politikalarla toplam doğurganlık hızının tedricen yükseltilmesi hedeflen-

mektedir.

Uygulanan Politikalarýn Dayanak noktalarý

Ø 1950 sonrasýnda saðlýk hizmetlerinin geliþmesiyle ölüm oranýnýn azalmaya baþlamasý

Ø Tarýmda makineleþme

Ø Orduda insan gücünden çok silah gücünün ön plana çýkmasý

Ø Nüfus artýþý, I. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planýnda (BYKP) bir sorun olarak tanýmlanmakta ve nüfus artýþ

hýzýný azaltýcý tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir.
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1. Nüfusun özelliklerini bilmek bir ülke için neden önemlidir? Açýklayýnýz.

2. Nüfusla ilgili geleceðe yönelik tahminlerde bulunmak bir ülke için ne gibi avantajlar saðlar?

Söyleyiniz

K o n u y a  B a þ l a r k e n

TÜRKÝYE’NÝN NÜFUS PROJEKSÝYONLARI2

Nüfus Tahminleri

Ýnsanlar, günlük yaþantýlarýnda ileriye dönük deðiþik planlar yaparlar. Yaptýklarý bu planlara baðlý olarak
ileride neler yapmalarý gerektiði konusunda çalýþmalarda bulunurlar. Örneðin genç bir kiþi önce eðitimi-
ni tamamlamayý sonra bir iþ sahibi olmayý düþünebilir. Buna benzer olarak bir fabrikanýn mevcut üretim
ve kapasitesini tespit ederek daha sonraki yýllarda ne kadar üretim yapabileceði konusunda ileriye dönük
planlar yapýlabilir.

Neden Nüfus Projeksiyonlarý?

Nüfus projeksiyonlarý, sosyal ve ekonomik politikalarý yansýtan  ayný zamanda sektörler için gerekli
olan üretici ve tüketici kitlenin tespitinde yardýmcý bir araç niteliðini taþýmaktadýr (Fotoðraf 1). Nüfus pro-
jeksiyonu ile doðum, ölüm ve göç hareketlerinin ilerideki eðilimleri ile ilgili belli varsayýmlara dayanarak
nüfusun gelecekteki durumu hakkýnda tahminler yapýlabilir. Nüfus projeksiyonlarý bölge, il veya daha
küçük yerleþmeler bazýnda farklý boyutlarda hazýrlanabilir.

Nüfus tahmin ve projeksiyonlarýnýn dayandýklarý yöntemler birbirlerinden etkilenmektedir. Demografik
unsurlara göre yapýlan nüfus projeksiyonlarý ile ekonomik nüfus projeksiyonlarý birbirleriyle karþýlýklý iliþki
içindedirler. Sosyal ve ekonomik geliþmeler, demografik deðiþkenler (doðurganlýk, ölüm ve göçler)
üzerinde etkili olmaktadýr. Özellikle ekonomik kalkýnma demografik deðiþkenler üzerinde daha fazla et-
kili olmaktadýr. Örneðin sanayinin belli merkezlerde artarak yoðunlaþmasý, inþaat sektöründeki yatýrým-
larýn o merkezlerde artmasý, nüfusun bu merkezlere göç etmesine neden olmakta, dolayýsýyla bu durum,
nüfusun mekânsal daðýlýmýný etkilemektedir. 

Özel sektörün ve kamu kesiminin sunduðu saðlýk hizmetlerinin artýrýlmasýyla bebek ve yetiþkin ölüm-
leri azalmaktadýr. Özellikle kadýnlarýn eðitim seviyelerinin yükseltilmesi, aile planlamasý yöntemlerinin
kullanýlmasýný artýrarak doðurganlýklarýný etkile-
mektedir. Böylece nüfus artýþ hýzý da azalmaktadýr.
Ailelerin yaþadýklarý ekonomik ve sosyal çevre de
ailelerin davranýþlarýnda etkili olmakta, þehirlerde
yaþayan kadýnlarda doðurganlýk anlayýþý kýrda
yaþayanlara göre farklýlýk arz etmektedir. Bu
nedenlerden dolayý, ekonomik ve sosyal alanlarda
meydana gelen deðiþikliklerin demografik modele
yansýtýlmasý gerekmekte veya demografik unsur-
lara göre yapýlan nüfus projeksiyonlarýnýn
ekonomik modelin sonuçlarýna göre revize
edilmesi gereði ortaya çýkmaktadýr.

Ülkemizde nüfus projeksiyonlarýn temel veri
kaynaklarýný nüfus sayýmlarý ve demografik araþtýr-
malar oluþturmaktadýr. Nüfus sayýmlarýndan, nüfus
tahminlerine esas teþkil etmek üzere sayým yýlýnda-
ki cinsiyete göre yaþ gruplarý itibariyle nüfus verileri
alýnmaktadýr. 

Fotoðraf 1: Nüfus yoðunluðunun fazla olduðu Ýstan-
bul’dan bir görünüm (Beyoðlu)
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Ý n t e r n e t  A r a þ t ý r m a s ý

Doðurganlýk, yaþa özel doðum oranlarý, bebek ölüm oranlarý ile ilgili veriler doðrudan demografik araþtýr-
malardan alýnmaktadýr. Ayrýca, bu tür verilerin doðrudan temin edilemediði durumlarda ise; toplam
doðurganlýk oranlarýný, bebek ölüm oranlarýný, ortalama doðan ve yaþayan çocuk sayýlarýný ve son bir yýl
içindeki doðumlara ait verileri kullanarak hesaplama imkâný bulunmaktadýr.

Türkiye nüfusunda öngörülen değişimler çeşitli nüfus artış hızları da dikkate alınarak yapılmış projek-

siyonlarla ortaya konulmuştur. Bununla birlikte bu yöntemle geleceğe yönelik tahminler de yapılabilir.

Nitekim yapılacak basit bir projeksiyon hesabı ile tahminleri 2010 ve 2020 yıllarına kadar çıkarmak

mümkündür. Buna göre Türkiye'nin nüfusunun 2000 yılında 70 milyona yaklaşacağı tahmin edilmiş ve

sayım sonucunda 68,5 milyon olduğu görülmüştür. 2014 yılında yaklaşık 77,6 milyon olan Türkiye

nüfusunun, 2020 yılında 90 milyon civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre,
2014 sonu itibarıyla 77.695.904 kişi olarak belirlenen
Türkiye nüfusunun, % 24,3'ü 0-14 yaş, % 67,8'i 15-64
yaş arasında ve % 8'i de 65 yaş ve üzerinde bulunuyor.

Yıllar itibarıyla nüfusun gelişimine bakıldığında,
ülkedeki doğurganlık hızının azalmasına bağlı olarak
genç nüfus oranının sürekli azaldığı, 65 yaş ve
üzerindeki nüfusun ise sürekli arttığı gözleniyor.

Çocuk nüfusunun oranı azalıyor.
Çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı yıllar içinde

hep azaldı. 0-14 yaş grubu çocukların genel nüfusa
oranı 1990'da % 35 iken, 2000 yılında % 29,8'e ve 2014
yılı sonunda da % 24,3'e kadar gerilemiştir.

2075 yılında yaşlı nüfusu çocuk nüfusunu geçecek
Bir ülkenin nüfusunun kendini yenilemesi için doğurganlık hızının en az 2,1 olması gerekmektedir.

TÜİK tarafından hazırlanan, toplam doğurganlık hızının doğal akışı içinde azalıp, 2050 yılında 1,65'e
düşeceği, bu tarihten sonra ise doğurganlık hızının artışa geçerek 2075 yılında 1,85 değerine ulaşa-
cağı tahmin edilmektedir. Doğurganlık senaryosu ile yaptığı temel projeksiyona göre, çocuk nüfusu-
nun toplam nüfusa oranı 2023 yılında yüzde 21,2, 2050 yılında yüzde 15,7, 2075 yılında da yüzde
14,6'ya kadar gerileyecek. Yaşlı nüfus oranı ise 2023'te yüzde 10'u, 2050'de yüzde 20'yi aşacak.
Türkiye'nin 65 yaş ve üzerindeki nüfusu 2075 yılında genel nüfusun yüzde 27,7'sini oluşturacak.

TÜİK'in temel senaryosu gerçekleşirse, 60 yıl sonra yani 2075 yılında, nüfusunun 89 milyon 172
bin 88 kişiye ulaşması beklenen Türkiye'de yaklaşık 13 milyon çocuk, 24,7 milyon da yaşlı olacak. Bu
da Türkiye'nin en geç 15-20 yıl içinde "yaşlı ülkeler" kategorisine gireceğini gösteriyor.

Basından 2014
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Doðurganlýk oranýnýn 1995-2000 döneminde ‰ 24’e kadar düþeceði, ölüm oranlarýnýn da gerile-

yerek ‰10’dan, ‰ 5,9’a düþeceði yapýlan hesaplarda tahmin edilmiþtir. Ancak önceki yýllarda he-

saplanan bu oranlar gerçekleþmemiþtir. 2014 yılında gerçekleşen %o13,3’lük nüfus artış hızı değişmediği

takdirde 47 yıl sonra Türkiye’nin nüfusu iki katına çıkacaktır. % 1 artışla 70 yıl, % 2 artışla 35 yıl, % 3 artışla

26 yıl sonra nüfus iki katına çıkar.

Demografik analizlerde çok uzun dönemli projeksiyonlarýn anlamlý olmadýðý bilinmektedir. Çünkü

projeksiyonlar, matematiksel formüllerle nüfus konusunda ileriye dönük tahminler yapar. Ancak bu tah-

minler, normal þartlar göz önüne alýnarak yapýldýðý için ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik yapýlarýnda

meydana gelen deðiþiklikler nüfus projeksiyonlarýnda da deðiþikliklere sebep olacaktýr.

Dünya’da ve Türkiye’de Yaþlanan Nüfus

Nüfusun yaþlanmasý, 21. yy.da ön plana çýkan en önemli demografik olgulardan biridir. Bütün
dünyada insanlar daha uzun yaþamakta, doðum oranlarý azalmakta ve dolayýsýyla yaþlý nüfus sayýsal
ve oransal olarak artmaktadýr. Nüfus yaþlanmasý, saðlýktan sosyal güvenliðe, çevre ile ilgili konular-
dan eðitime, iþ olanaklarýna, sosyalkültürel faaliyetlere ve aile hayatýna kadar toplumun bütün yön-
lerini etkilemektedir.

Çoðunlukla geliþmiþ ülkelerde daha görünür olan yaþlanma olgusu, artýk geliþmiþ ülkeler kadar,
geliþmekte olan ülkeler açýsýndan da önemle deðerlendirilmesi gereken bir konudur. 

Geliþmiþ ülkelerde nüfusun yaþlanmasýnýn sosyo ekonomik yapýya olan etkileri üzerine birçok deðer-
lendirme ve çalýþma yapýlmakta ve yaþlý nüfusun sosyal yaþamdan koparýlmadan hayatlarýný devam
ettirmelerine yönelik çalýþmalar önem kazanmaktadýr. Türkiye'nin nüfusundaki deðiþimlerin ve bu
deðiþimlerin yansýmalarýnýn iyi deðerlendirilmesi, yaþlanma olgusunun etkilerinin ülke için bir probleme
dönüþmeden çözümlenmesini saðlayacaktýr. 2005 yýlýnda % 5,7 olan Türkiye'de 65 yaþ ve üzeri nüfusun
oranýnýn 2050 yýlýnda % 17,6'ya ulaþacaðý düþünüldüðünde yaþlanma ile ilgili politika gereksinimleri
daha iyi anlaþýlacaktýr.

Ülkemizde yaþlý ve yaþlýlýkla ilgili toplumsal kalýplara tarihsel açýdan bakýldýðýnda, eski Türklerde
atanýn - kadýn ya da erkek - daima korunduðu anlaþýlmaktadýr. Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren
Türkiye'de toplum ve aile yaþamýnda hýzlý ve önemli deðiþimler olmuþtur. Hýzlý deðiþimler toplumsal
kurumlarý, davranýþ ve deðerleri deðiþtirmiþ, ailedeki deðiþimler yaþlýnýn statüsünü ve fonksiyonlarýný
etkilemiþtir. Ancak Türkiye'de aile yapýsý deðiþirken, ailenin fonksiyonlarý ayný yönde deðiþmemiþtir.
Bir yandan geniþ aileden yeni çekirdek aileler ayrýlmýþ, öte yandan fonksiyonel açýdan aile ve akra-
balýk sistemi oluþmuþtur. Sonuç olarak kýr ve kentte aileler ayrý hanelerde otursalar da, akrabalar
arasýnda karþýlýklý yardým ve destek beklenmektedir. Maddi desteðin yanýnda çocuk bakýmýnda ana-
babadan yardým istenilmekte, yaþlý ana babanýn bakým ve geçim sorumluluðu ise yetiþkin çocuklarý-
na düþmektedir.

Gelişmiş ülkelerde olduðu gibi ülkemizde de artýk yaþlýlýk olgusunun ve yaþlýlýk politikalarýnýn yeniden
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yaþlanmaya bakýþ açýsý, yaþlýya bakým saðlamanýn ötesinde, toplum-
la bütünleþme, kaybolan statü ve rollerin yeniden kazanýmý, iþlevlerin artýrýlmasý, boþ zamanlarýn etkili
deðerlendirilmesi gibi konularýn tartýþýlmasýný içermektedir.

Ancak, yaþlýlýðýn ölümle baðdaþtýrýlmasý ve ölümle bir tutulmasý çeþitli kalýp yargý ve inanýþlarý da
beraberinde getirmektedir. Toplumda yaþlý denilince; bakýma muhtaç, yürüme güçlükleri olan, deðiþime
kapalý, mutsuz, yalnýz ve sosyal iliþkileri zayýflamýþ bireyler akla gelebilmektedir. Tecrübe ve bilgelik gibi
yaþlýlýðýn olumlu yönleri göz ardý edilerek sürekli yaþlýlýk ile ilgili olumsuzluklara vurgu yapýlabilmekte, aktif
ve saðlýklý yaþlýlýk süreci geçiren çok sayýda yaþlý deðerlendirme dýþý tutulmaktadýr. 

Ýnternet Haberi

B i l g i  K u t u s u
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Aşağıdaki tablodan yararlanarak 2016 ile 2023 yýllarý arasýnda ülkemize ait demografik

göstergelerde meydana gelebilecek değişimin olumlu ve olumsuz sonuçları hakkýnda çýkarýmlarda

bulununuz.

E t k i n l i k

www.tuik.gov.tr

Türkiye'nin 2016-2023 yılları arasındaki tahminî demografik göstergeleri

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Toplam doğurganlık hızı (kadın başına) 1,95 1,93 1,92 1,90 1,89 1,88 1,86 1,85

Kaba doğum hızı - (‰) 15,39 15,19 14,98 14,77 14,58 14,39 14,20 14,01

Doğumlar - ('000) 1 216 1 212 1 206 1 201 1 196 1 192 1 186 1 180

Doğuşta beklenen yaşam süresi (yıl)  

Toplam 77,2 77,3 77,4 77,5 77,6 77,7 77,8 77,9

Erkek 75,0 75,1 75,2 75,3 75,4 75,5 75,6 75,8

Kadın 79,5 79,6 79,7 79,8 79,9 80,0 80,1 80,2

Nüfus artış hızı -(‰) 10,4 10,1 9,8 9,5 9,2 9,0 8,7 8,4

Nüfus (Yıl sonu) - (milyon)
78,9 79,7 80,5 81,3 82,0 82,8 83,5 84,2

Geniş yaş grubu nüfuslarının oranları
(%)

0-14 23,2 23,0 22,7 22,5 22,2 21,9 21,5 21,2

15-64 68,4 68,5 68,5 68,5 68,2 68,3 68,5 68,6

65+ 8,3 8,5 8,8 9,1 9,6 9,8 10,0 10,2

Genç yaş bağımlılık oranı (%) 33,9 33,5 33,1 32,8 32,5 32,0 31,4 30,9

Yaşlı bağımlılık oranı (%) 12,2 12,4 12,8 13,3 14,1 14,4 14,6 14,9

Ortanca (medyan) yaş - 31,5 31,9 32,2 32,6 32,9 33,3 33,6 34,0

Nüfus artış hızı (Yıl ortasına göre) -
(‰) 10,5 10,2 9,9 9,7 9,4 9,1 8,8 8,6
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Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Türkiye'nin nüfus özelliklerinin bilinmesi neden önemlidir?

2. Türkiye'de uygulanan nüfus politikalarýnda zaman içinde niçin deðiþikliðe gidilmiþtir?

3. Türkiye'de nüfus artýþ hýzýnýn artýrýlmasý için ne gibi uygulamalar yapýlmýþtýr?

4. Türkiye'nin kalkýnmasý ile nüfus miktarý ve yapýsý arasýnda nasýl bir iliþki vardýr?

5. Nüfusun artýþ hýzýný yükseltmek için uygulanan politikalarýn dayanakları nelerdir? Bunları

sýnýflandýrýnýz.

6. Nüfus planlamasýnýn Türkiye için önemi nedir?

7. Nüfus politikalarý uygulanýrken nelere dikkat edilmelidir?

8. Nüfusun þehirlerde toplanmasýnýn ve kadýnlarýn iþ hayatýna girmesinin nüfusun yapýsý üzerinde-

nasýl bir etkisi olmuþtur?

9. Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yatýrýmlar yapmasýnda nüfusun hangi özellik-

leri ne gibi önem taþýr?

10. Türkiye'nin demografik yapýsý ile kalkýnma planlarýnýn hazýrlanmasýnda nasýl bir iliþki vardýr?

Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Aþaðýdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda uygulanan nüfus politikalarýndan deðildir?

A) Fazla çocuk sahibi olan ailelerin yol vergisinden muaf tutulmalarý

B) Doðum evleri kurmak ve ücretsiz ilaç daðýtmak

C) Þehirlere göçün teþviki

D) Gümrük muafiyeti

E) Çok çocuklu ailelerin para ya da madalya ile ödüllendirilmesi

2. Türkiye'nin nüfusu 1927'den 2013 yýlýna gelinceye kadar 13,6 milyondan yaklaşık 77 milyona

yükselmiþtir. Hýzlý nüfus artýþýnýn nedeni olarak aþaðýdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Saðlýk hizmetlerinin geliþmesi      B)  Ýnanç ve gelenekler     C) Sosyal ve ekonomik koþullar

D) Nüfus planlamalarý                    E) Beslenme koþullarýnýn iyileþtirilmesi

3. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda nüfus artýþýný yükselten politikalar uygulanmýþ ancak 1940 - 1945 yýl-

larý arasýnda nüfus artýþ hýzýnýn düþtüðü görülmüþtür.  Bu durum ile ilgili olarak aþaðýdakilerden

hangisi söylenebilir?

A) Sýtma ve tifüs gibi hastalýklarýn etkisinde kalmasý

B) Türkiye'nin savaþa girmesi

C) Yurt dýþýndan göçmen kabulünün yasaklanmasý

D) Doðal afetlerin yaþanmasý

E) Seferberlik nedeniyle erkek nüfusun silah altýna alýnmasý

4. Bir araþtýrmacý "Türkiye'nin yaþlý nüfus oraný artmakta, genç nüfus oraný ise azalmaktadýr." diyorsa

I. Saðlýk hizmetlerinin geliþmesi

II. Beslenme koþullarýnýn iyileþtirilmesi

III. Aile planlamasý

IV. Çalýþabilir nüfus oranýnýn azalmasý

maddelerinden hangisi ya da hangileri bu görüþe uymaz?

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

7.  B ö l ü m   ö l Ç m E  V E  D E ð E r l E n D Ý r m E 
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5.

Türkiye'nin 2015 ve 2025 yýlý tahminî grafikleri incelendiðinde, nüfusla ilgili aþaðýdaki mad-
delerden hangisine ya da hangilerine ulaþýlabilir?

I.  Nüfus artýþ oranýnýn artýp artmadýðý                II. Genç nüfusun aktif nüfusa oraný
III. Kadýn nüfusun toplam nüfus içindeki payý   IV  Köyden kente  göçün oraný

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

6. Ülkemizde nüfus artýþ hýzýnýn yükselmesi deðiþik sorunlarý da beraberinde getirmektedir. Bunlar
arasýnda:     

I. Ýç ve dýþ göçlerin yaþanmasý
II. Ýþ gücü potansiyelinin artmasý
III. Plansýz kentleþmenin meydana gelmesi 
IV. Konut ihtiyacýnýn artýþ göstermesi

gibi özelliklerden hangisi ya da hangileri gösterilemez?

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

7. Türkiye'de nüfus artýþ hýzýný düþürücü politikalarýn uygulanmasýnýn en önemli nedeni aþaðýdakiler-
den hangisidir?
A) Tarýmda makineleþme     
B) Ölüm oranlarýnýn saðlýk hizmetlerinin geliþmesiyle azalmasý
C) Nüfus artýþ hýzýnýn ekonomik kalkýnmayý olumsuz yönde etkilemesini önlemek
D) Ülke savunmasýnda insan gücünden çok silah gücünün ön plana çýkmasý
E) Anne ve çocuk saðlýðýný koruma isteði

8. Nüfus projeksiyonlarý ile elde edilmek istenen en önemli sonuç aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Doðum oranýný tespit etmek         B)  Yaþ gruplarýný tespit etmek     
C) Eðitim seviyesini tespit etmek       D) Ölüm oranýný tespit etmek
E) Ekonomik, sosyal ve kültürel yatýrýmlarýn nasýl olacaðýný tespit etmek 

9. Ülkemizde uygulanan nüfus artýþ hýzýný düþürücü politikalara raðmen toplam nüfus içindeki en
büyük pay genç nüfusa aittir. Genç nüfusun fazla olmasýnýn yararlarý arasýnda aþaðýdakilerden
hangisi yer almaz?
A) Mal ve hizmetlere olan talebin artmasý          B) Ticaretin canlanmasý
C) Demografik yatýrýmlarýn artmasý                  D) Ýþ gücünün saðlanmasý         
E) Üretimin artmasý

TÜRKÝYE 2025TÜRKÝYE 2015
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Bölüm8.

TÜRKÝYE’NÝN BÖLGESEL 

KALKINMA PROJELERÝ

BÖLGESEL PLANLAR
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Bölgesel kalkýnma projesi kavramýndan ne anlýyorsunuz? Söyleyiniz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

BölGEsEl PlANlAr1

Bölgesel Kalkýnma Projeleri

Bir okul düþününüz. Sýnýflarda farklý seviyelerde öðrenciler mevcuttur. Baþarý seviyesi düþük öðren-

cilerin baþarýlý olabilmesi için çeþitli yöntemler uygulanarak bu öðrencilerin sýnýfýn genel seviyesine yük-

selmesi için çaba gösterilir. Ülkemizde de ekonomik açýdan yeterince geliþememiþ ancak kalkýnma

potansiyeline sahip bölgeler mevcuttur. Bu tür bölgelerin geliþebilmesi için bölgesel kalkýnma projeleri

yapýlmýþtýr. Hazýrlanan kalkýnma projeleri ile bölgelerin zayýf ve güçlü yönleri tespit edilmiþtir. Bazý böl-

gelerde projeler uygulanmaya baþlamýþken bazý bölgelerde de projelerin uygulanabilmesi için bilimsel

altyapý hazýrlanmakta ve gereken finansman saðlanmaya çalýþýlmaktadýr.

Türkiye’nin ekonomik geliþmesinin önemine deðinen Atatürk bu konuyu “Ekonomik kalkýnma,
Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin belkemiðidir.”
sözleri ile ifade etmiþtir.

Ükemizde ilk bölgesel planlama çalýþmasýna 1950’li yýllarýn sonlarýna doðru baþlanmýþ, bir kýsmý

potansiyel büyüme alaný olan 16 bölge belirlenmiþ ve bu bölgelerde uygun çalýþmalar yapýlmýþtýr.

Ülkemizin batý ve kuzeybatý kesimleri baþta olmak üzere bazý bölgelerde hýzlý bir geliþme görülürken bazý

bölgelerde ise istenilen geliþme saðlanamamýþtýr. Bunun üzerine, bölgesel kalkýnma projeleri yeniden

gözden geçirilmiþ ve aþaðýda belirtilen beþ büyük projenin uygulanmasý için gerekli çalýþmalar

baþlatýlmýþtýr. Bu projeler; DAP (Doðu Anadolu Projesi), DOKAP (Doðu Karadeniz Bölgesel Geliþim

Projesi), GAP (Güneydoðu Anadolu Projesi), ZBK (Zonguldak, Bartýn, Karabük Projesi) ve Yeþilýrmak

Havza Geliþim Projeleridir. Bu projelerin bir kýsmý uygulama aþamasýndayken bir kýsmýnýn ise sadece fi-

zibilite raporlarý hazýrlanmýþtýr. Ülkemizdeki bölgesel planlarý mevcut durumlarý açýsýndan iki ana baþlýk

altýnda toplayabiliriz.

Fizibilite Çalýþmalarý 
Tamamlanan Projeler

Uygulanmakta Olan
Projeler

GAP

DAP

DOKAP

Ülkemizdeki Bölgesel Projeler

ZBK

Yeþilýrmak HGP
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GAP’ta son Durum

Enerji

GAP, ülkenin hidroelektrik enerji
üretimine katkı sağlamaktadır. 2014
yılı itibariyle 13 hidroelektrik santrali
(HES) tamamlanmış; GAP enerji
yatırımlarında %74 oranında fiziki
gerçekleşme sağlanmıştır. İşletmeye
alınan HES’lerle Bölge’de yılda 20,6
milyar kilovat-saat elektrik üretimi kap-
asitesi oluşturulmuştur. Hidroelektrik
santrallerinin işletmeye alınışından
2014 yılı sonuna kadar 403,5 milyar
kilovat-saat elektrik enerjisi üretilmiş
olup üretilen bu enerjinin parasal
değeri 24,2 milyar dolardır (1 kWh=6
cent). 2014 yılında ülke genelinde üretilen 23,1 milyar kilovat-saat hidrolik enerji içinde GAP’ın payı 11,4
milyar kilovat-saat ile %49,3’tür.

Ulaşım

Bölge’nin diğer bölgelerle, limanlarla, komşu ülkelerle ve bölge içi illerle erişimini sağlayan, ekonomik
ve sosyal gelişimini, ticaretini etkileyen ulaştırma altyapısı her yönüyle - karayolu ağı, havayolu ve demir-
yolu yatırımlarıyla - iyileştirilmiş ve güçlendirilmiştir. Bölge’de illeri birbirine bağlayan tüm ana yollar
bölünmüş yol olarak tamamlanmış, otoyol bağlantısı kurulmuş ve 8 havaalanı ile tüm illerin hava ulaşımı
sağlanmıştır.

GAP Bölgesi’ndeki karayolu ağı 2013 yılı sonu itibarıyla 6.086 km
olmuştur. Otoyol ağı 291 km’ye, bölünmüş yol ağı ise 2.172 km’ye
ulaşmıştır. Türkiye'nin en büyük kargo havalimanı Şanlıurfa’dadır. Batman
ve Adıyaman’a yeni terminal binaları yapılmış, Şırnak Şerafettin Elçi
Havaalanı 2013 yılında hizmete açılmıştır.  

sanayi

Sanayi altyapısını geliştirmeye yönelik 7 adet organize sanayi bölgesi
(OSB) ve 8 adet küçük sanayi sitesi (KSS) tamamlanmış; Bölge’deki OSB
sayısı 17’ye, KSS sayısı ise 36’ya yükselmiştir.

Fotoðraf 1: Atatürk Barajý’ndan bir görünüm

Baraj Adý
Milyar
kWh

Karakaya 7.5

Atatürk 7.8

Kralkýzý 0.1

Karkamýþ 0.4

Dicle 0.1

Birecik 2.4

Batman 0.4

GAP Toplamý 18.7

Türkiye Toplamý 39.6

Tablo 1. GAP ile hayata geçen

hidroelektrik santral projeleri

Kaynak: GAP Ýdaresi BaþkanlýðýTarým

GAP’ta önce su depolama yapıları olan barajların
inşaatına başlanmıştır. 2013 yılı sonu itibarıyla 16 baraj
tamamlanmış, bir milyon hektar alanı sulayacak su
depolama kapasitesi oluşturulmuştur. Bölge’de sula-
maya açılan alan 411.508 hektara ulaşmıştır. Son yıllar-
da, GAP Eylem Planı (2008-2012) döneminde, suyu
ovalara taşıyacak sulama ana kanallarının yapımına
öncelik ve önem verilmiş; hizmete alınan ana kanal uzun-
luğu 934,7 km’ye ulaşmıştır. 2014 yılında 187.332 ha
alanı sulayacak şebeke inşaatları devam etmektedir. 

Grafik 1: GAP sulama projeleri
Kaynak: Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü 2013
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E t k i n l i k

sanayi

Sanayi altyapısını geliştirmeye yönelik 7 adet

organize sanayi bölgesi (OSB) ve 8 adet küçük

sanayi sitesi (KSS) tamamlanmış; Bölge’deki

OSB sayısı 16’ya, KSS sayısı ise 35’e yükselmiştir

Eğitim

GAP’ın 9 ili de üniversiteye kavuşmuş; son altı

yılda 28 fakülte, 10 yüksek okul, 4 enstitü olmak

üzere 42 yeni bölüm açılmıştır. Üniversitelerden üçünde teknopark kurulmuş, beşinin merkezî araştırma

laboratuvarı tamamlanmıştır. Dicle ve Harran Üniversitelerinde sürekli eğitim merkezleri kurulmuştur.

GAP Neleri Deðiþtirdi?

GAP’tan önce GAP’tan sonra

Sulu tarýmýn yapýldýðý alan son derece azdý. Sulu tarým yapýlan alan arttý.

B- Fizibilite Çalýþmalarý Tamamlanan Projeler

Güneydoðu Anadolu Projesi’nin önemli bir kýsmý hayata geçirilirken  diðer projelerin de fizibilite çalýþ-

malarý tamamlanmýþtýr (Harita 2). Bu projelerin hayata geçirilmesi ile, söz konusu bölgelerde hedeflenen

temel geliþmeler þu þekilde sýralanabilir:

Ø Kiþi baþýna düþen millî gelir ile istihdamý artýrmak

Ø Bölgenin geliþmiþ  bölgelerle olan sosyal ve ekonomik geliþmiþlik farkýný azaltmak

Ø Bölge dýþýna yapýlan göçleri azaltmak

Ø Bölge içinde sermaye birikimini saðlamak

Ø Kalkýnmayý hýzlandýracak aktiviteleri yaygýnlaþtýrmak

Ø Çevreyi korumak, iyileþtirmek ve kalkýnmanýn sürdürebilirliðini saðlamak

Ø Bölgeyi sanayi ve hizmet merkezi hâline getirmek

Ø Tarýmsal geliþme ve hayvancýlýðýn geliþmesini saðlamak

Aþaðýdaki tabloda GAP’ýn uygulandýðý bölgede meydana gelen deðiþikliklerden bir tanesi açýklan-

mýþtýr. Siz de benzer deðiþikliklere ait örnekleri tablodaki boþluklara yazýnýz.

Harita 1: GAP’ýn uygulama alaný

0                  150 Km
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Harita 2: Fizibilite çalýþmalarý tamamlanan bölgesel geliþme planlarýnýn uygulama alanlarý

Kaynak : DPT verilerinden faydalanýlarak bu kitap için hazýrlanmýþtýr.

1. Doðu Anadolu Projesi (DAP)

14 ili kapsayan bir projedir. Projenin uygu-
landýðý bölgenin geliþmiþlik düzeyi ve büyüme
hýzý Türkiye ortalamasýnýn altýndadýr. Projenin
amacý bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik
açýdan kalkýnmasýný saðlamaktýr. DAP bünye-
sinde yer alan illerde ekonomi, tarým ve hay-
vancýlýða dayanmaktadýr (Fotoðraf 2). Dola-
yýsýyla bölgenin kalkýnabilmesi için tarým ve
hayvancýlýðýn geliþtirilmesi gerekmektedir. Böl-
gede hayvancýlýðý geliþtirmeden ekonomiyi
geliþtirmek güçtür. Bunun için de meralarýn ýs-
lahý, hayvan ýrklarýnýn ýslahý ve iç ticarette hay-
vancýlýðýn öneminin artýrýlmasý projenin temel
hedefleri arasýnda yer almaktadýr.

Bölgede uluslararasý pazarlara hitap ede-
bilecek veya ham maddesi dýþarýdan temin edilecek sanayi kollarýnýn geliþme olasýlýðý son derece zayýftýr.
Bu amaçla projenin temel hedeflerinden bir tanesi de zamanla ortaya çýkabilecek ekonomik fýrsatlarýn
deðerlendirilmesi için gerekli alt yapýyý oluþturmaktýr.

Proje kapsamýnda kaynaklarýn öncelikle bölgenin çeþitli avantajlara sahip olduðu sektör ve mekânlara
kaydýrýlmasý planlanmýþtýr.

Projenin hayata geçirilmesi ile bölgede ortalama büyümenin, 2011-2020 yýllarý arasýnda % 7,9 olmasý
beklenmektedir. Bu büyüme oraný bölgeyi ekonomik ve sosyal yönden oldukça rahatlatacaktýr. 

Fotoðraf 2: Bölgede önemli tarým potansiyeline sahip
Uluova’dan (Elâzýð) bir görünüm

Fizibilite Çalýþmalarý Tamamlanan Projeler

0                  100 Km

0                100 Km

0                  200 Km

0        200 Km

0                100 Km
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2. Zonguldak, Bartýn, Karabük (ZBK) Projesi

Devlet Planlama Teþkilatý tarafýndan 1995 yýlýnda baþlanan projenin fizibilite çalýþmasý 1997 yýlýnda
tamamlanmýþtýr. Proje; Zonguldak, Bartýn ve Karabük illerini kapsamaktadýr. Bölgede hâkim olan
ekonomik etkinlik demir-çelik sanayi ile kömür iþletmesidir (Fotoðraf 3). Projenin amacý; özel sektöre
yeni yatýrým alanlarýný açmak, uzun ve orta vadeli
bölgesel geliþme planý hazýrlamak ve bölgede
yatýrým alanlarý oluþturmaktýr. 

Türkiye Taþ Kömürü Ýþletmesinden çeþitli neden-
lere baðlý olarak istenilen verim elde edilememekte-
dir. Yýllýk üretim 2.8 milyon ton olup iþçi baþýna
düþen üretim miktarý ise 118 tondur. Bu deðer
Avrupa ülkerinin 1/8’i kadardýr. Tesisin 1990 yýlý
zararý 299 milyon dolar, 1995 yýlý zararý ise 526 mily-
on dolardýr. 

Kömür iþletmelerinin kapatýlmasý bölge
ekonomisine büyük zararlar vereceðinden bu proje
ile çeþitli önlemler alýnarak tesisin varlýðýný
sürdürmesi planlanmaktadýr. Bu amaçla,
Ø Yýllýk 2.8 milyon ton olan üretim korunarak tesis

küçültülmelidir.
Ø Üretimde yeni teknik ve yöntemler uygulan-

malýdýr.
Ø Verimli üretim damarlarý seçilmelidir.
Ø Personel, hizmetiçi eðitime tabi tutulmalýdýr. 

Bölgede önemli bir ekonomik faaliyet de Karabük
Demir Çelik (KARDEMÝR) iþletmeleridir (Fotoðraf 4). 

Proje tamamlandýðýnda,
Ø KARDEMÝR modernize edilecektir.
Ø Filyos’ta liman yapýlacak
Ø Atýklarýn deðerlendirilmesi ile yeni yatýrýmlar yapýla-

caktýr.
Ø Ulaþtýrma alt yapýsý tamamlanacaktýr.
Ø Ereðli ve diðer limanlar ile Karadeniz’e açýlma

imkâný saðlanacaktýr.
Ø Bitkisel üretim ile yem üretimi teþvik edilecek ve

meralar ýslah edilecektir.
Ø Tarla ürünlerinde çeþitlilik ve verim artýþý saðlanacaktýr.
Ø Seracýlýk ve meyveciliðin geliþtirilmesi teþvik edilecektir.
Ø Süt üretimi ve besicilik desteklenecektir.
Ø Organize sanayi bölgeleri kurulacaktýr.

Fotoðraf 3: Bölge ekonomisinin büyük ölçüde 
dayandýðý taþ kömürü madeni

3. Doðu Karadeniz Projesi (DOKAP)

Proje, sosyoekonomik açýdan az geliþmiþ olan Doðu Karadeniz’i kapsamaktadýr. DPT tarafýndan

1999-2000 yýllarýnda planlanmýþtýr. Projenin uygulandýðý Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüþhane, Ordu,

Rize ve Trabzon illerinden oluþan bölgenin baþlýca sorunlarý þunlardýr:

Ø Ýþsizlik ve buna baðlý olarak bölge dýþýna yapýlan göçler

Ø Kiþi baþýna düþen millî gelirin az olmasý

Ø Ekonominin sýnýrlý sayýda sektöre ve ürüne baðlý olmasý

Topoðrafya þartlarýnýn elveriþsiz ve ulaþým aðýnýn geliþmemiþ olmasý bölge ekonomisini olumsuz

yönde etkileyen faktörlerin baþýnda gelmektedir (Fotoðraf 5). Bununla birlikte daðýnýk yerleþmeler

hizmetlerin ulaþtýrýlmasýný güçleþtirmektedir.

Fotoðraf 4: Karabük Demir Çelik Fabrikasý
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4. Yeþilýrmak Havzasý Geliþim Projesi 

Yeþilırmak Nehri ve kollarýnýn sularýný topladýðý havzayý içine almaktadýr. Proje, hazvada yer alan;
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsamaktadýr. (Fotoðraf 6) Bu proje ile havzada akým düzensi-
zliðinden kaynaklanan taþkýn, erozyon, su ve çevre kirliliði sorunlarýnýn çözümlenmesi planlanmaktadýr.
Havzanýn ekolojik dengesini bozmayacak, en uygun ve ekonomik arazi kullanýmý planlamasý, doðal kay-
naklarýn kontrolü ve bu kaynaklarýn etkin bir þekilde kullanýlmasý, meralarýn ýslahý, düzenli þehirleþme ve
sanayileþmenin  saðlanmasý, orman alanlarýnýn belirlen-
mesi ve izlenmesi projenin diðer bir amaçlarýdýr.
Projenin tamamlanmasý ile bölgede

Ø Ulaþým, iletiþim ve enerji altyapýsý güçlendirilecek.
Ø Planlý kentsel geliþme saðlanacak.
Ø Kýrsal kesime yönelik saðlýk ve sosyal hizmetler

artýrýlacak.
Ø Tarým ve sanayinin entegrasyonu saðlanacak.
Ø Bölgede turizm çeþitlendirilerek geliþtirilecek.
Ø Baðcýlýk, meyvecilik, arýcýlýk ve organik tarým

geliþtirilecek.
Ø Hayvan soylarý ýslah edilerek hayvancýlýk geliþti-

rilecek.
Ø Ýnþaat ve ulaþtýrma hizmetleri geliþtirilecektir.

Projenin baþlýca amaçlarý þunlardýr:

Ø Ekonomik yapýyý güçlendirmek, gelir düzeyini yükseltmek ve bölge içi gelir daðýlýmýný iyileþtirmek,
Ø Bölge içi farklýlýklarý en aza indirerek bölgenin

sosyal geliþmesini saðlamak
Ø Bölgenin doðal kaynaklarýný ve çevre kapa-

sitesini koruyarak sürdürülebilir kalkýnmayý
saðlamak

Ø Ulaþým ve iletiþim hizmetlerini güçlendirmek
Ø Kýyý kesiminde ürün çeþitliliðini artýrmak
Ø Ýç kesimlerde sulamaya baðlý olarak ürün çeþitli-

liðini arttýrmak
Ø Mevcut iþletmeleri desteklemek ve yeni ürün

üreten iþletmeler kurmak
Ø Turizm faaliyetlerini geliþtirmektir.

Fotoðraf 5: Doğu Karadeniz'den bir görünüm

Çeþitli kaynaklardan yararlanarak DAP, DOKAP, GAP, ZBK ve Yeþilýrmak Havza Geliþim Projelerinin

uygulama ve faaliyet alanlarý ve bu projeler ile ulaþýlmak istenen hedefleri araþtýrýnýz. Araþtýrmalarýnýzýn

sonuçlarýný sýnýf panosunda sergiledikten sonra ürün dosyanýza yerleþtiriniz.

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

1. Bölgesel kalkýnma planlarýný uygulayan bir yönetici olsaydýnýz ülkemizin nereleri için ne tür kalkýn-

ma planlarý uygulardýnýz? Düþüncelerinizi çeþitli kaynaklardan da faydalanarak bir rapor haline

getiriniz. Hazýrladýðýnýz raporu sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. 

2. Yakýn çevrenizin kalkýnabilmesi için örnek bir kalkýnma planý hazýrlayýnýz. Bu planda hangi sektör-

lerin geliþmesine öncelik verirdiniz? Çalýþmanýzý bir rapor hâline getirerek arkadaþlarýnýzla pay-

laþýnýz.

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Fotoðraf 6: Yeşilırmak Nehri ve Amasya
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Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Ülkemizin kuzey, kuzeydoðu, doðu ve güneydoðu kesimlerinden diðer yerlere olan göç nasýl
önlenir?

2. GAP hangi alt projelerden oluþmuþtur?  Ülke ve bölge ekonomisine ne gibi katkýlar saðlamasý
beklenmektedir?

3. Doðu Anadolu Bölgesi’nin turizm potansiyelini artýrmak için ne gibi projeler geliþtirilebilir?

Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Sinop Limaný’nýn geliþmemesinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Tarým alanlarýnýn azlýðý
B) Yer altý kaynaklarýnýn yetersizliði
C) Ýklimin elveriþsizliði
D) Ýç bölgelerle baðlantýnýn zayýf olmasý
E) Dalgalarýn etkisinin fazla olmasý

2. Batı Anadolu’nun  ekonomik geliþmiþlik bakýmýndan en büyük kenti Ýzmir’dir.

Bu durumun temel nedeni aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Ýklimin ýlýman olmasý
B) Denize komþu olmasý
C) Tarým alanlarýnýn geniþ olmasý
D) Art bölgesinin geniþ olmasý
E) Yer þekillerinin sade olmasý

3. “GAP tamamlandýðýnda ayçiçeði,mýsýr ve pirinç gibi tarým ürünlerindeki artýþ oraný buðday
ve arpadan daha fazla olacaktýr.” 

Bu durum ayçiçeði, mýsýr ve pirincin hangi özelliðine baðlanabilir?

A) Tüketimlerinin fazla olmasýna
B) Geniþ düzlüklerde yetiþmelerine 
C) Olgunlaþma sürelerinin uzun olmasýna
D) Suya olan ihtiyaçlarýnýn fazla olmasýna 
E) Yetiþme döneminde kuraklýða ihtiyaç duymasýna

4. Yeşilırmak Havza Gelişimi Planı; Yeşilırmak ve kollarının yer aldığı havzada akım rejiminin düzen-
sizliğinden kaynaklanan taşkınlar, erozyon, su, çevre kirliliği sorunları önemli boyutlara ulaşmıştır.
Bu proje ile havzada ekolojik dengeyi bozmayacak en uygun ve ekonomik arazi kullanım planla-
masının yapılması, doğal kaynakların güncel takibinin ve yönetilmesinin sağlanması amaçlan-
maktadır.

Bu proje kapsamında 

I. Bartın

II. Amasya

III. Kastamonu

IV. Çorum

V. Tokat 

İllerinden hangileri yer almaz?

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

8.  B ö l ü m  ö l Ç m E   VE D E ð E r l E n D Ý r m E 
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Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun ifadelerle tamamlayýnýz.

5. GAP’ýn devreye girmesi ile birlikte ......................... ve ......................... gibi tarým ürünlerinin üre-

tim alanlarý geniþleyecektir.

6. Yeþiýrmak Havzasý Geliþim Projesi ............................................................. illerini kapsamaktadýr.

Aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýna D, yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini yazýnýz.

7. (  ) GAP’ýn tamamlanmasý ile sulu tarým alaný geniþleyecektir.

8. (  ) GAP’ýn tamamlanmasý ile bazý tarým ürünlerinin ekim alaný daralacaktýr.

9. (  ) DOKAP uygulanmakta olan projeler arasýnda yer almaktadýr.

10. Aþaðýdaki tabloda Türkiye’deki kalkýnma projeleri verilmiþtir Projelerle ilgili istenen bilgi-
leri boþluklara doldurunuz.

Türkiye’deki
Bölgesel
Kalkýnma
Projeleri

Proje
Kapsamýndaki

Ýller

Mevcut
Ekonomik
Faaliyetler

Bölgenin sahip
Olduðu Doðal

Kaynak
Potansiyeli

Projeden
Beklentiler

GAP 

Yeþilýrmak Havza
Projesi

Zonguldak -
Bartýn Projesi

Doðu Anadolu
Projesi 

Doðu Karedeniz
Projesi
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Bölüm9.

TÜRKÝYE’NÝN JEOPOLÝTÝÐÝ

GEÇMÝÞT EN GELECEÐE

T ÜRKÝYE’NÝN JEOPOLÝT ÝÐÝ

T ÜRKÝYE’NÝN ULUSLARARASI

ÖRGÜT LERLE İLİŞKİSİ

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE
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GEÇMÝÞTEN GELECEÐE TÜRKÝYE’NÝN JEOPOLÝTÝÐÝ1

Türkiye’nin Jeopolitiði

Devletlerin uluslararasý alanda yürüttükleri siyaseti; coðrafi özellikler, ekonomik, askerî, teknik,

kültürel baðlantýlar oluþturmaktadýr. Siyasi coðrafya, ülkelerin coðrafi özelliklerini dikkate alarak onlarýn

siyasi açýdan dünya üzerinde bulunduklarý yeri ve etkilerini araþtýrýr. Coðrafi özellikler, ayný zamanda bir

ülkenin tespit ettiði veya yeni koþullara göre belirleyeceði stratejiyi de oluþturmaktadýr. Siyasi

coðrafyanýn önemli bir kolu olan jeopolitik  kelimesinin sözlük anlamý; ekonomik ve siyasal coðrafya ve-

rilerine göre dýþ siyasetin oluþturulmasý ve yönlendirilmesidir. Daha geniþ anlamýyla jeopolitik (Harita 1);

devletlerin coðrafi özellikleri ile siyasetleri arasýndaki iliþkileri inceleyen bilimdir. 

1. Ümit Burnu’nun keþfedilmesi ve Süveyþ Kanalý’nýn açýlmasý Anadolu’nun jeopolitik konumunu nasýl
etkilemiþtir? Söyleyiniz.

2. 17. yüzyýl Anadolu’su ile günümüz Türkiye’sinin jeopolitik özellikleri birbirleriyle ayný mýdýr?
Söyleyiniz.

3. Günümüzdeki enerji iletim yollarýnda meydana gelebilecek deðiþiklikler ile yeni oluþabilecek enerji
iletim yollarý Türkiye’nin jeopolitik konumunu nasýl etkiler? Açýklayýnýz.

4. Gelecekte oluþacak ekonomik ve siyasi birlikler Türkiye’nin jeopolitik konumunu nasýl etkiler?
Açýklayýnýz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

0 500 km

Harita 1: Türkiye’nin Jeopolitik konum haritasý
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Deðiþmeyen Unsurlar Deðiþen UnsurlarZaman

Coðrafi Konum
Ekonomik deðerler

Sosyal-kültürel
deðerler

Bilimsel ve tek-
nolojik deðerler

Askerî deðerler

Politik deðerler

Jeolojik ve jeomor-
folojik özellikler

Ülkelerin coðrafi þekli (ada,
kýyý,kara,yarýmada devleti vb.)

Ýklim

Coðrafi bütünlük

Su

Jeopolitikte Etkili Olan Unsurlar 

Stratejik kaynaklar

Þema 1: Jeopolitikte Etkili Olan Unsurlar

Türkiye’nin Jeopolitik Geçmiþi

Türkiye, bulunduðu coðrafi konum nedeniyle siyasi, ekonomik ve kültürel açýdan dünyanýn en önem-
li ülkelerinden biridir. Bu özelliðini tarihin ilk çaðlarýndan beri korumakta ve artýrarak devam ettirmektedir.

Türkiye, ilk çaðlarda MÖ 2. yy.ýn ortalarýndan MS 395’e kadar Roma, 395-1453 yýllarý arasýnda Doðu
Roma (Bizans Ýmparatorluðu) daha sonra 1453-1922 arasýnda Osmanlý Devleti’nin ve son olarak da
1923’ten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik sahasý olmuþtur. 

Jeopolitik  konumda etkili olan faktörleri üç bölüme ayýrabiliriz. Bunlar: deðiþen ve deðiþmeyen
unsurlar ile zamandýr (Þema 1). 

Aþaðýdaki tabloda Türkiye’nin jeopolitiðini oluþturan unsurlara göre durumlarý verilmiþtir. Tablodaki

boþluklarý ön bilgilerinizden de yararlanarak doldurunuz.

1 Türkiye’nin kýtalara göre durumu
Türkiye, dünya tarihinde önemli yeri olan üç
kýtanýn birbirine en çok yaklaþtýðý alanda bulunur.

2 Denizlere göre durumu

3 Önemli su yollarýna göre durumu

4 Yüzey þekillerine göre durumu

5 Ýklim özelliklerine göre durumu
Ýklim bakýmýndan insan yaþamýna en uygun olan
ýlýman iklim kuþaðýnda yer alýr.

6 Su kaynaklarýna göre durumu

7 Kültürel ve sosyal özelliklerine göre durumu

8
Tarým alanlarýna ve faaliyetlerine göre duru-
mu

9
Önemli ulaþým ve ticaret yollarýna göre
durumu

10
Günümüzde sahip olduðu özelliklere göre
durumu

E t k i n l i k
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Boðazlarýn Stratejik Konumu

Karadeniz’i Akdeniz’e ve Avrupa kýtasýný Asya kýtasýna baðlayan Boðazlarýn iktisadi, askerî ve siyasi

bakýmdan büyük önemi vardýr. Boðazlarýn hukuki durumu, Boðazlar meselesi deyimleri daima kul-

lanýlmýþ ve 1936 Montrö Boðazlar Sözleþmesi’ne kadar uluslararasý gündemde kalmýþtýr. 

20 Temmuz 1936’da imzalanan sözleþmeyle Boðazlar tamamen Türk devletinin idaresine geçti. Her

iki boðaz bölgesinde müdafaa ve tahkim tesisleri modern bir þekilde yeniden kurularak kara, deniz ve

hava sahalarýndaki yasak bölgeler tespit ve ilan edildi. Ýkinci Dünya Savaþý’ndan sonra, bütün tesisler

bugünün tekniðine uygun bir duruma getirildi. Günümüzde Ýstanbul ve Çanakkale Boðazlarýnýn güven-

liði, Boðazlar ve Marmara Deniz Komutanlýðýna baðlýdýr

Boðazlar; klasik ve dar çerçevede sadece Akdeniz’i Karadeniz’e, Avrupa’yý Asya’ya baðlayan su

geçitleri ya da köprüler deðildir. Boðazlar, ayný zamanda Cebelitarýk ve Süveyþ Kanalý ile, Atlas ve Hint

Okyanusu’nu büyük kara parçalarýna baðlayan önemli su yolu geçitleridir. Jeopolitik konumuyla da

dünya siyasetindeki etkisini günümüzde de korumaktadýr. Bu nedenledir ki boðazlar; coðrafi konumu,

geçmiþte ve günümüzde taþýmakta olduklarý stratejik önem ve deðer açýsýndan her zaman dünya gün-

demindeki yerini korumaktadýr.

Cemal TUKÝN, Boðazlar Meselesi

Anadolu’nun Asya ile Avrupa arasýndaki köprü durumu, Avrupa’ya çok yaklaþan bir yarýmada oluþu

ve Boðazlarýn bulunmasý Anadolu’yu Orta Doðu’nun hatta  dünyanýn ticari ve stratejik bakýmdan çok

önemli bir coðrafyasý hâline getirmiþtir. Bu nedenle gerek Anadolu’da gerekse çevresinde kurulan

devletler, geliþebilmek ve varlýklarýný güvenle sürdürebilmek için bu kilit noktada özellikle de Boðazlar

üzerinde egemenlik kurmaya çalýþmýþlardýr.

O k u m a  M e t n i

Ýstanbul Boðazý
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Osmanlý Devleti, (Harita 2) üzerinde yaþadýðý coðrafyanýn saðladýðý avantajlar ve askerî gücü

sayesinde dünya jeopolitiði üzerinde önemli bir yere sahip olmuþtur. 1517’de halifeliðin Osmanlýlar’a

geçmesi, Yavuz Sultan Selim’in halife ünvanýný almasý Türkler’in Ýslam dünyasýnda ve diðer ülkeler arasýn-

daki yerini ve önemini büyük ölçüde artýrmýþtýr. 16. yüzyýlda Osmanlý Ýmparatorluðu dünya üzerinde

“Denge Kuran” rolü oynamýþ bu nedenle dünyanýn en güçlü ve büyük devleti olmuþtur. Coðrafi keþifler-

den sonra ticaret yollarýnýn deðiþmesinden dolayý batýnýn doðu ile olan  geleneksel ticareti 16.yüzyýldan

sonra  kara yollarý üzerinden deniz yollarýna kaymaya baþlamýþtýr. Bu deðiþme 16.yüzyýlda Osmanlý

Devleti’nin elinde tuttuðu transit ticareti olumsuz yönde etkilemiþtir.

Ýlk çaðlardan beri Anadolu’da kurulan çeþitli uygarlýklarý besleyen kervan yollarý etkinliðini yitirince

Anadolu’da transit ticaretin yarattýðý o zengin ve parlak dönem sona ermiþtir. Halkýn hayat düzeyinin

gerilemesine neden olan bu durum, kuþkusuz Osmanlý Devleti’nde önce iktisadi sonra da siyasi gücün

zayýflamasýna neden olmuþtur.  

Harita 2: 17 yy’da Osmanlý Devleti’nin en geniþ sýnýrlarý

Okyanus yollarýnýn önem kazanmasý yalnýz Anadolu’yu deðil, ilk ve orta çaðlarda evrensel ticaretin

merkezini oluþturan Akdeniz havzasýný da olumsuz yönde etkilemiþtir. 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Süveyþ

Kanalý’nýn açýlmasý Akdeniz’e yeni bir canlýlýk getirdiyse de Türk limanlarý özellikle de Ýstanbul, yeni ticaret

yollarýnýn dýþýnda kalmasý nedeniyle bu canlýlýktan yeterince yararlanamamýþtýr.

Zamanla siyasi ve askeri gücünü kaybeden Osmanlý Devleti 20. yüzyýlýn baþýnda  tarih sahnesinden

silinmiþ onun yerine Mustafa Kemal Atatürk önderliðinde yeni bir Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti

Devleti kurulmuþtur.

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin jeopolitik önemi eskisine nazaran daha da artmýþtýr. Özellikle 2.

Dünya Savaþý sýrasýnda ve sonrasýndaki geliþmelere baðlý olarak Türkiye’nin  daha da artan jeopolitik

önemi 1980’lerden itibaren özellikle Orta Doðu’da, Kafkasya ve Balkanlar’da meydana gelen siyasi ve

ekonomik geliþmelerle had safhaya ulaþmýþtýr. Ekonomide, kültürel alanda ve politikadaki hýzlý küre-

selleþme, Soðuk Savaþý sona erdiren Sovyetler Birliði’nin ve Varþova Paktý’nýn daðýlmasý Avrasya’da,

Türkiye’nin bulunduðý jeopolitik alanda ve koþullarda önemli  deðiþikliklere neden olmuþtur. Bu deðiþiklik

ve geliþmelerin baþlýcalarý:

1. Küresel ve bölgesel boyutlarda yeni kuvvet dengeleri  oluþmuþtur.

2. Avrupa’da yeni siyasal oluþumlar meydana gelmiþtir.
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3. Orta Asya ve Kafkaslarda Türkiye ile etnik, tarihî ve kültürel baðlarý bulunan ülkeler baðýmsýzlýklarý-

na kavuþmuþlardýr. 

4. Balkanlarda ve Orta Doðu’da yeni ve çok önemli geliþme ve deðiþimler olmuþtur. 

Günümüzde Türkiye’nin Jeopolitik Konumu

Günümüzde Türkiye, dünyanýn en önemli petrol rezervlerine sahip olan Orta Doðu ve Hazar Havzasý

ile önemli deniz ulaþtýrma yollarýnýn kavþaðýnda bulunan Akdeniz Havzasý içinde yer alýr. Ayrýca tarihte her

zaman önemini sürdürmüþ olan Karadeniz Havzasý ve Boðazlar, SSCB ve Yugoslavya’nýn daðýlmasý sonu-

cu yapýsal deðiþikliðe uðrayan Balkanlar, etnik çatýþmalar yanýnda zengin doðal kaynaklara sahip Kafkasya

ve Orta Asya’nýn oluþturduðu coðrafyanýn merkezinde bulunmaktadýr. Ayný zamanda,

Ø Türkiye Kafkasya ve Orta Asya   petrolünün ve doðal gazýnýn batýya ulaþtýrýlmasý için belirlenen güz-

ergâhlardan en önemlisi üzerinde bulunmaktadýr.

Ø Türkiye BM ve NATO’nun barýþý koruma, bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik giriþimlerine katýlým-

larý ve bazýlarýnda oynadýðý öncü rol ile Avrupa güvenlik mimarisi üzerinde aðýrlýða sahiptir.

Ø 20. yüzyýlýn sonlarýnda dünyadaki köklü ve hýzlý deðiþiklikler Türkiye’yi NATO’nun bir kanat ülkesi

konumundan çýkarmýþ Avrasya kuþaðýnda merkezî bir duruma getirmiþtir. 

Ø Türkiye bulunduðu bölgede güçlü bir orduya sahiptir. 

Fotoðraf 1:  Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattý’nýn Bakü Terminali

P r o j e  Ç a l ý þ m a s ý

Amaç : Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin jeopolitik önemini kavrayabilmek

Konu : Türk Cumhuriyetleri ile olan jeopolitik iliþkilerimiz ve sonuçlarý

SSCB’nin daðýlmasýndan sonra baðýmsýzlýklarýný kazanan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin

jeopolitik ve jeostratejik önemi

Bu Türk devletleri ile olan iliþkilerimizi yeniden canlandýrmak ve iliþklilerimize süreklilik kazandýr-

mak için bugüne kadar yapýlan çalýþmalar ve bunlarýn Türk dýþ politikasýna etkisi 

Türk devletleri ile olan iliþkilerimizi güçlendirmek için gelecekte yapabilecek projeler 

Süre : 2 hafta
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Türkiye, bulunduðu coðrafi konum nedeniyle birçok farklý ticari, ekonomik, askerî ve siyasi  ulus-
lararasý kuruluþlara üyedir. Ayný anda NATO, Avrupa Konseyi, Ekonomik Ýþ Birliði ve Kalkýnma Teþkilatý
İslam İşbirliği Teşkilatı (ÝİT) üyesi olan tek devlettir.

Türkiye, gelecek yüzyýlda Hazar ve Orta Asya doðal kaynaklarýnýn batýya ulaþmasýnda doðal bir köprü
rolü üstlenecektir. Dünya doðal enerji kaynaklarýnýn % 70’i Türkiye’nin etrafýnda kümelenmiþtir. Hazar
petrollerinin batýya taþýnmasýný saðlayan Bakü - Ceyhan Petrol Boru Hattı  projesi, petrol nakil güzergâhý
bakýmýndan en istikrarlý ve güvenli ortamý sunmaktadýr. Hazar Havzasý’nýn  doðal zenginliklerinin dünya
pazarlarýna ulaþmasýyla birlikte Kafkasya ve Orta Asya’ya yönelik ticari  trafikte  meydana gelen artýþýn
gerekli kýldýðý Trans Kafkasya Ulaþým Koridoru’nun hayata geçirilmesi bakýmýndan da Türkiye anahtar
ülke konumundadýr.

Türkiye ( Harita 3) bulunduðu konum içinde çevresine barýþ, istikrar, demokrasi ve hoþgörüyü yansýt-
mak için büyük bir çaba içindedir. Türkiye’nin bu yöndeki gayreti; savunduðu ilkelerden, coðrafyasýndan
ve bilinen tarihî gerçeklerden kaynaklanmaktadýr. Türkiye’nin uyguladýðý dýþ politika, hem yaþadýðý
coðrafyadaki jeostratejik, ekonomik, kültürel gerçeklere hem de Atatürk’ün koyduðu barýþcý ilkelere
dayanmaktadýr.

Harita 3: Türkiye’nin komþularý

Türkiye’nin Çevresindeki Bölgesel Sorunlar

Bir ülkenin komþularý ile dil, din, tarih ve kültürel yönden benzer özellikleri jeopolitik açýdan o ülkeye
güç kazandýrýr ve ülke politikalarýný olumlu yönde etkiler. Bununla birlikte Türkiye’nin coðrafi  konumun-
dan kaynaklanan sosyokültürel faktörler nedeniyle  komþusu olan ülkeler ile arasýnda zaman zaman bazý
anlaþmazlýklar ortaya çýkmaktadýr. Bu durum Türkiye’nin iç ve dýþ politikalarýnýn oluþturulmasýný ve yön-
lendirilmesini etkilemektedir. Þimdi Türkiye’nin komþu ülkelerle yaþadýðý baþlýca sorunlarý kýsaca görelim.

Türkiye’nin fiziki ve beþerî coðrafya unsurlarýný göz önüne alarak jeopolitik açýdan hassas ve kuvvetli

yönlerini araþtýrma yaparak bulunuz.

Örnek :  

Hassas yönü Kuvvetli yönü
Üç tarafýnýn denizlerle çevrili olmasý nedeniyle                 Boðazlar vasýtasýyla Karadeniz ve Akdeniz’e     

denizden gelebilecek tehditlere açýk olmasý                     yapýlan giriþ ve çýkýþlarý kontrol edebilmesi

E t k i n l i k
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Ege Denizi’ndeki Kýta
Sahanlýðý Sorunu

Filistin - İsrail Sorunu

Kafkasya’daki
Sorunlar (Ermenistan’ýn Karabað’ý Ýþgali)

Kýbrýs Sorunu Suriye - Irak SorunuIrak Sorunu

Batý Trakya
Sorunu

Türkiye’yi Ýlgilendiren Baþlýca Sorunlar 

Þema 2: Türkiye’yi doðrudan ve dolaylý etkileyen baþlýca sorunlar

Batı Trakya Sorunu
Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi sonucu, Batı Trakya haricinde

Yunanistan’da yaşayan Müslüman Türk nüfus ile İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada dışında ülkemizde
yaşayan Rum Ortodoks nüfus yer değiştirmiş, anılan yerlerde yaşamakta olan nüfusa ise azınlık statüsü
tanınmıştır.

Batı Trakya’da yaklaşık 150.000 kişilik Türk Azınlığı nüfusu bulunmaktadır. Batı Trakya Türk Azınlığı
(BTTA), başta 1923 tarihli Lozan Barış Anlaşması olmak üzere, uluslararası ve ikili anlaşmalardan kay-
naklanan haklarını bütünüyle kullanmak konusunda engellerle karşılaşmaktadır. BTTA’nın karşı karşıya
olduğu hak ihlalleri başlıklar halinde aşağıda
sunulmuştur.

• Etnik kimliğin inkârı ve dernekleşme
özgürlüğünün ihlali

• Seçilmiş dini liderlerin tanınmaması
• Türk Azınlığa ait vakıfların, otonomi-

lerini tanımayan ayrımcı mevzuata tabi olması: 
• 60.000 civarında olduğu tahmin

edilen 19. madde mağdurlarına Yunan vatan-
daşlığının geri verilmemesi

• Eğitim alanında eşit imkânlardan
yararlanamamaları

• Siyasi temsil düzeyinin düşüklüğü
• İfade ve basın özgürlüğünde

karşılaşılan sorunlar:
• Cami ve minare inşası için gerekli izin-

lerin alınmasındaki sıkıntılar ile Batı Trakya
dışındaki tarihi camilerde ibadet etme tale-
plerinin olumsuz yanıtlanması

Ege Denizinde Kıta Sahanlığı Sorunu
Ege Denizi’nde karasularının genişliği meselesi konusundaki tutumumuz açıktır. Özel koşulların

hüküm sürdüğü Ege’de açık deniz alanlarının muhafazası ve bu çerçevede karasularının tek taraflı olarak
genişletilmemesi ülkemiz için hayati önemi haizdir. Zira, halihazırda 6 mil olan karasularının 12 deniz
miline genişletilmesi Ege’deki açık deniz alanlarını yaklaşık % 50’den % 19’a inmesine sebep olacak ve
tabiri caizse Ege’nin ülkemize kapanması anlamına gelecektir. Bu meyanda, TBMM’nin 8 Haziran 1995
tarihli bildirisi Yunan Parlamentosu’nun Yunan Hükümetine karasularını tek taraflı olarak 12 mile çıkar-
ma yetkisini veren kararı üzerine kabul edilmiştir.

Öte yandan, Yunanistan ile Ege Denizi’nden kaynaklanan tüm sorunlara iki ülkenin de hak ve çıkar-
larına dayalı kapsamlı ve kalıcı çözüm bulma çabalarımız sürdürülmektedir.

Fotoðraf 2:  Batý Trakya, Gümülcine’den bir görünüm
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FİLİSTİN SORUNU

Orta Doğu’daki sorunların merkezinde yer alan Filistin sorunu, iki devletli çözüm temelinde, başken-

ti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve yaşayabilir bir Filistin devletinin kurulmasıyla çözülmeli ve

Filistin halkı on yıllardır özlemini çektiği devletine kavuşmalıdır.

Filistin meselesinin çözümünde artık son aşamaya geçilmelidir. Geçici sınırlar, ara tedbirler, sınırlı

egemenlik gibi kavram ve yaklaşımlar kabul edilebilir değildir. 1967 sınırları içinde Filistin devleti biran

önce kurulmalı ve başta BM Genel Kurulu olmak üzere uluslararası platformlardaki yerini almalıdır.

Barış sürecinin önündeki en büyük engeli teşkil eden Yahudi yerleşim faaliyetleri sonlandırılmalı, yol-

ları, köyleri, aileleri bölen ve Filistin halkının normal bir sosyo-ekonomik hayat yaşamasını engelleyen

dolaşım kısıtlamaları süratle kaldırılmalı; Ayırım Duvarı inşaatı durdurulmalıdır.

Ayrıca, İsrail’in uyguladığı insanlık dışı abluka nedeniyle Gazze Şeridi’nde 1,5 milyon insan halen en

temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamaktadır. Söz konusu yasadışı ablukanın biran evvel kaldırılması ve

başta İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı sonrasında yıkılan konutlar ve altyapının yeniden imarı için inşaat

malzemesi olmak üzere, Gazze halkının acilen ihtiyaç duyduğu ürünlerin bölgeye girişine izin verilmesi

elzemdir.

Tabiatıyla, İsrail-Filistin ihtilafının gerçekçi, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaştırılabilmesi için bu

sorunun çekirdeğindeki Kudüs meselesinin de barışçıl bir çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 

Kýbrýs Sorunu

Doðu Akdeniz’de yer alan Kýbrýs Adasý,

Süveyþ Kanalý’nýn açýlmasýyla birlikte ticari ve

coðrafi açýdan daha fazla önem kazanmýþtýr.

Kýbrýs, geçmiþte olduðu gibi günümüzde de

stratejik önemini korumaktadýr.

Lozan Barýþ Antlaþmasý’nýn 21. maddesi

gereði, Kýbrýs’ta yaþayan Türklere iki yýllýk bir

seçme hakký tanýnmýþ ve bu sürenin bitiminde

Kýbrýs vatandaþý olmak istemeyen binlerce

Türk, adayý terk etmek zorunda kalmýþtýr.

Yaþanan göçler sonucunda Kıbrıs’ta Türk

nüfusu azalmıştır. Adada kalan Türkler de

uzun yıllar saldýrýlara maruz kalmıştır.

Ýngiltere’nin Kýbrýs’tan çekilmesi sonrasýnda, 1959

Londra ve Zürih, 1960 Garantörlük Antlaþmalarý ile Kýbrýs Cumhuriyeti, Kýbrýs’ta yaþayan Türk ve Rum

halklarý tarafýndan 1960 yýlýnda kurulmuþtur. Kurulan devlette Türkler ve Rumlar eþit haklara sahipti.

Kýbrýs Cumhuriyeti 1963 yýlýnda Kýbrýslý Rumlar tarafýndan adayý Yunanistan’la birleþtirmek amacýyla

silah zoruyla yýkýlmýþ,Türkler baský ve saldýrýlara maruz kalmýþlardýr.

1964 yýlýndan itibaren uluslararasý giriþimler baþlamýþ buna baðlý olarak BM Barýþ Gücü askeri,

adada görev yapmaya baþlamýþtýr. 1968 yýlýnda iki taraf arasýnda görüþme süreci baþlamýþtýr. 1974 yýlýn-

da görüþmelerin sonuçsuz kalmasý ve Kýbrýs’ýn Yunanistan’a ilhak edilme giriþiminde bulunulmasý üze-

rine Türkiye garantörlük hakkýný kullanarak müdahale etmiþ ve adaya asker çýkarmýþtýr. Kýbrýs Barýþ

Harekâtý ile Türklere uygulanan baský  ortadan kalkmýþtýr. Ancak uluslararasý giriþimler ve çözüm

arayýþlarý yýllarca sonuç vermemiþtir. Kýbrýs Türk halký temel haklarýný, siyasi eþitliðini ve egemenlik

hakkýný korumuþ ve 1983 yýlýnda Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuþtur.

Güney Kýbrýs Rum Yönetimi 1990 yýlýnda tek taraflý olarak “Kýbrýs” adýyla Avrupa Birliði’ne baþvuru

yapmýþtýr. Bu baþvuru sonucu AB Güney Kýbrýs Rum Yönetimi’ni üyeliðe kabul etmiþtir. Bu durum

adadaki iki toplum arasýndaki sorunlarýn çözümünü zorlaþtýrmýþtýr. Türkiye, adadaki sorunlarýn çözümü

konusunda geçmiþte olduðu gibi günümüzde de barýþçýl politikasýný sürdürme kararlýlýðýný devam

ettirmektedir.

Harita 4: Kýbrýs Haritasý
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Aþaðýdaki tabloda gösterilen sorunlarla ilgili araþtýrma yaparak boþ býrakýlan yerleri uygun ifadeler-

le doldurunuz.

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Yaþanan 
Sorunun Adý

Nedenleri Ýlgili Ülkeler
Günümüzdeki

Durumu
Çözüm Önerileri

Batý Trakya Sorunu
Tarihî, kültürel ve

sosyal nedenler

Türkiye ve

Yunanistan

Hukuken

çözülmüþtür fakat

uygulamalarda

sorunlar 

yaþanmaktadýr. 

Yapýlan anlaþmalara

iki tarafýn da tam

olarak uymasý

(Lozan Antlaþmasý)

Kýbrýs Sorunu

Irak Sorunu

Kafkasya’da
Yaþanan Sorunlar

Ege Denizi’yle ilgili
Sorunlar

Orta Doðu’da
Yaþanan Sorunlar

Irak ve Suriye Sorunu

Türkiye’nin güney kara sınırları boyunca ulusal güvenliğimize dönük risk ve tehditler, son dönemde

yaşanan gelişmeler neticesinde ciddi biçimde artmıştır. Irak’ın kuzey bölgesinde silahlı terör unsurları

varlığını sürdürmektedir. Öte yandan, Suriye ve Irak’ta diğer terör unsurlarının sayısı ve ortaya koyduk-

ları tehditte de önemli artış gözlenmektedir. 

Komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğünün, millî birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem

atfeden Türkiye, terör gruplarının Irak’taki mevcudiyetine ve bunun doğurduğu tehditlere karşı askeri,

siyasi ve diplomatik tedbir ve girişimlerini artırarak sürdürmek durumundadır.

Diğer taraftan, Suriye’de rejimin, şiddet politikalarının insani, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımın-

dan yol açtığı risk ve tehditler artmaktadır. Ülkemize yakın bölgelerde faaliyette bulunan grupların, nüfuz

arayışları çerçevesinde gerçekleştirdikleri eylemlerin neden olduğu güvenlik bunalımı derinleşmiştir.

Suriye’deki faaliyetleri için uygun zemin bulan söz konusu gruplar, eylemlerini Irak’a da taşıyarak bu

ülkeyi kaos ortamına ve istikrarsızlığa sürüklemiştir. Dolayısıyla Suriye kaynaklı tehditlerin kapsamı, terör

tehlikesiyle birlikte genişlemiş; bölgesel ve uluslararası barış, güvenlik ve istikrara yönelik ciddi bir tehdit

hâline gelmiştir.

Türkiye, anılan risk ve tehditleri artan oranda ve en fazla hisseden bölge ülkesidir. Rejimin şiddet poli-

tikası ile terörist unsurların baskısı arasında sıkışan sivil halkın güvenli bir sığınak arayışı çerçevesinde

ülkemize gelişleri devam etmektedir. Suriye’deki çatışma ortamının seyrine bağlı olarak göç hareketinin

kapsamının genişleyerek kitlesel boyuta ulaşması ihtimal dâhilindedir.
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Türkiye’nin yakýn çevresinde yaþanan çatýþmalarýn temel nedeni olan petrol ve doðal gaz boru hat-
larýnýn geçtiði yol üzerinde olmasý ve gelecekte kullanýlabilecek birçok doðal kaynaða sahip olmasý, içte
ve dýþta birçok sorunla karþýlaþmasýna neden olmaktadýr. Türkiye’nin bu çatýþma bölgelerindeki ülkeler-
le tarihî ve kültürel baðýnýn da bulunmasý bu sorunlarýn içine daha fazla çekilmesine neden olmaktadýr.
Türkiye millî baðýmsýzlýðýndan ve bütünlüðünden taviz vermeden, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda
sulh’’ sözünden  yola çýkarak uyguladýðý, komþularýyla iyi iliþkilerde bulunma politikasýndan
vazgeçmeyecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduðu günden bugüne kadar istikrarý saðlamýþ, çevresindeki bazý ülkelere
göre siyasi ve ekonomik alanlarda daha fazla geliþmiþtir. Ülkemiz bu geliþme hýzýyla dünyanýn önde
gelen ülkerinden biri olmaya adaydýr. Bu nedenle devletimizin ve ülkemizin bölünmez bütünlüðü,
demokratik ve laik yapýsýnýn korunmasý her zamankinden daha fazla önem kazanmýþtýr.

Amaç                    : Öðrencilerin gelecekte jeopolitik konumundan dolayý Türkiye’nin yaþamasý
muhtemel sorunlar ve bunlara yönelik olarak yapýlabilecek çalýþmalar hakkýn-
da çýkarýmlarda bulunmalarýný saðlamak.  

Hazýrlama Süresi  : 2 hafta
Performans Ödevi : Türkiye’nin yaþamasý muhtemel sorunlar ve bunlara yönelik olarak yapýlabile-

cek çalýþmalar hakkýnda araþtýrma yapmanýz isteniyor.
Ödevinizi yaparken:
Tarihsel süreçte Türkiye’nin jepolitik konumundaki deðiþiklikleri de dikkate
alarak Türkiye’nin jeopolitik konumu gelecekte hangi sorunlara yol açabileceði
ve Türkiye’nin jeopolitik konumunu avantaja çevirebilmek için ne gibi projeler
üretilebileceði konusunda araþtýrma yapýnýz. Yapacaðýnýz araþtýrmalar sonu-
cunda elde ettiðiniz verilerle rapor hazýrlayýnýz.

Deðerlendirme   : Türkiye’nin jeopolitiðinin avantaj ve dezavajlarý hakkýnda doðru çýkarýmlarda
bulunma, zengin materyal kullanýmý, çözüme yönelik mantýklý önerilerde
bulunma ve raporlaþtýrma bakýmýndan deðerlendirilecektir.

P e r f o r m a n s  Ö d e v i

Atatürk diyor ki;
“Türkiye Cumhuriyeti’nin en esaslý prensiplerinden biri olan yurtta sulh, cihanda sulh gayesi,

insaniyetin ve medeniyetin refah ve terakkisinde en esaslý amil olsa gerekir.” (1933)

Atatürk ve Türkiye’nin Jeopolitiði

Cumhuriyetimizin kurcusu Gazi Mustafa Kemal  Atatürk’e, Fransýz yazar Emil Ludving  tarafýndan
“Türk kimdir?” diye sorulmuþ ve Atatürk, Türk’ün kim olduðunu, Türkiye’nin ne olduðunu ve gelecek-
teki jeopolitik konumunu  þu veciz sözleriyle açýklamýþtýr:

“Bu memleket, dünyanýn beklemediði, asla umut etmediði, müstesna bir mevcudiyetin yüksek
tecellisine sahne olduðu 7000 senelik bir Türk beþiðidir.”

Beþik; tabiatýn rüzgârlarý ile sallandý, beþiðin içindeki çocuk tabiatýn yaðmurlarý ile yýkandý. O
çocuk, tabiatýn þimþeklerinden, yýldýrýmlarýndan, kasýrgalarýndan evvela ürker gibi oldu. Sonra onlara
alýþtý. Onlarý tabiatýn babasý tanýdý. Onlarýn oðlu oldu. Türk oldu. Türk budur. Yýldýrýmdýr, kasýrgadýr,
dünyayý aydýnlatan güneþtir.

Mustafa Kemal’in izinden gidecek olan Türkiye Cumhuriyeti hem Avrasya’da bölge ülkelerinin
baðýmsýz birliðinin gerçekleþmesine yardýmcý olacak hem de Atatürk modelini Avrasya ülkelerine
taþýyarak bu bölgede gelecek yüzyýlýn baþlarýnda baðýmsýz yeni bir yapýlanmanýn gerçekleþmesine
katkýda bulunacaktýr. 

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Türkiye Coðrafyasý ve Jeopolitiði

O k u m a  M e t n i

10.forma 137-152:Layout 1  14.7.2015  06:39  Page 147



148

TÜRKİYE’NİN ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLERLE İLİŞKİSİ

K o n u y a  B a þ l a r k e n

Yukarıdaki haritalarda Avrupa Birliği, G–20 ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler gösterilmiştir.
Verilen bu haritalardan ve ön bilgilerinizden yararlanarak örgütlere üye olan ülkelerin Türkiye açı-

sından konumsal ve stratejik önemlerine yönelik beyin fırtınası yapınız.

Uluslararası Örgütler ve Türkiye
Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle uluslararası ilişkilerde önemli bir ülkedir. Ülkemiz gerek coğraf-

yası gerekse tarihî geçmişi nedeniyle doğu ve batı medeniyetleri arasında özel bir yere sahiptir.
20. yüzyılda meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarının ortaya çıkardığı sorunlar, uluslararası güç

dengeleri arasında oluşan rekabet ve soğuk savaş ülkemizi küresel ve bölgesel ölçekteki çeşitli siyasi,
askerî ve ekonomik örgütlerle işbirliğine yöneltmiştir.

Aşağıdaki tabloda ülkemizin üyesi olduğu bazı uluslararası örgütler yer almaktadır.

Siyasi örgütler Ekonomik örgütler Askeri örgütler

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Para Fonu (İMF) NATO

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
Dünyanın en büyük 20

ekonomisi (G–20)
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği

Teşkilatı (AGİT) 
Avrupa Konseyi İnsan Hakları

Mahkemesi ( AİHM)
Dünya Bankası

Avrupa Konseyi
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği

Örgütü (OECD)

G-20 Ülkeleri Avrupa Birliği Ülkeleri

İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeler

2

0 8000 km 0 2000 km

0 6200 km

Tablo 1: Türkiye’nin üyesi olduğu bazı uluslararası örgütler
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İstanbul, BM Nüfus Fonu`na ev sahipliği yapacak
Uluslararası arenada bölgesel aktör olma rolünü üstlenen

Türkiye, bir başarıya daha imza attı. İstanbul, 36 ülkenin
onayıyla BM Nüfus Fonu`nun Doğu Avrupa ve Orta Asya
Bölge Bürosunun ev sahipliğine seçildi. İstanbul, BM Nüfus
Fonu`nun (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge
Bürosuna ev sahipliği yapma hakkı kazandı. 

Doğu Avrupa ve Orta Asya`daki 20 ülkede, anne-çocuk ve üreme sağlığı konusunda önemli çalış-
malar yürütecek. Türkiye, nüfus ile kalkınma alanlarındaki tecrübesini diğer ülkelerle paylaşma imkâ-
nı bulacak. BM Nüfus Fonu`nun İstanbul`a taşınması, başka BM bölge bürolarını da beraberinde
getirmesi ve bu kapsamda İstanbul`u BM büroları açısından bölgesel bir merkez haline getirebilece-
ği için son derece önemli bulunuyor.

G–20 Zirvesi dördüncü kez toplanıyor
Toronto'da yapılacak G–20 Zirvesi, dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getirecek. 1999'da

kurulan G–20, dünya ekonomisinin % 85'ini oluşturuyor.
G–20, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği

Komisyonu'ndan oluşuyor. G-20'de yer alan ülkeler şunlar: ABD, İngiltere, Japonya, Kanada,
Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika,
Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu. G-20'ye üye 19
ülkenin hepsinin millî geliri dünyada ilk 31'de yer alıyor. Tayvan, İsviçre, Norveç, İran ve Venezüella,
ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G-20'de bulunmuyor. Birçok AB
ülkesi de, G-20'de bağımsız olarak değil, sadece AB Komisyonu ile temsil ediliyor. 

G–20 ülkeleri dünya ekonomisinin % 85'ini oluştururken dünya ticaretinin % 80'ini gerçekleştiriyor.
G–20 ülkelerinin nüfusu ise dünya nüfusunun üçte ikisine denk geliyor. G–20, uluslararası finansal sis-
temle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak için kurulmuş bir forum. G–20
toplantılarında, uluslararası finansal istikrarın arttırılmasına ilişkin görüşme ve çalışmalar yapılıyor.
Ülkemiz, 1 Aralık 2014 tarihinde, G-20 Dönem Başkanlığını 1 yıl süreyle üstlenmiştir. Dönem
Başkanlığı önceliklerimiz kapsayıcılık , uygulama  ve yatırımlar  olarak tespit edilmiştir. 

Karadeniz’de Başkanlık Türkiye’nin
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, 25 Haziran 1992 günü İstanbul'da düzenlenen zirve ile imza-

lanan Karadeniz çevresindeki ülkelerin ekonomik işbirliği projesidir. KEİ'nin kuruluşundaki temel
amaç katılan devletlerin coğrafi yakınlıklarından ve ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerin-
den yararlanılarak ticari, ekonomik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeleri ve Karadeniz
Bölgesi'nin bir barış, işbirliği ve refah bölgesi haline gelmesi öngörülmektedir. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) dönem başkanı Türkiye oldu. TBMM
Başkanvekili, Sırbistan`ın başkenti Belgrad`ta düzenlenen KEİPA`nın 35. Genel Kurul toplantısında
dönem başkanlığının Türkiye`ye geçmesi dolayısıyla yaptığı konuşmada, son 20 yılda küreselleşme
süreci ve bilgi iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim sayesinde toplumlar arasında bağımlılığın arttığı-
nı, uluslararası ve bölgesel iş birliğinin önem kazandığını belirtti.

Bu süreçte, bölgesel iş birliği örgütlerinin, küresel bütünleşmenin tamamlayıcı unsurları olarak orta-
ya çıktığını ifade eden Başkanvekili, bu kapsamda Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü`nün (KEİ)
öneminin giderek arttığını söyledi

Tablo 1’den ve yukarıdaki haber metinlerinden yola çıkarak Türkiye’nin üyesi olduğu örgütlerle ve
bu örgütlerdeki ülkelerle ilişkileri hakkında araştırma yapınız. 

Atatürk, ülkeler arasındaki uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümünden yanadır. “Uluslararası her-
hangi bir problemimizi barış vasıtaları ile halletmeyi aramak bizim menfaat ve düşüncemize uyan
bir yoldur. Bu yol dışında bir teklif karşısında kalmamak içindir ki güvenlik prensibine ve onun
araçlarına önem veriyoruz” ve “Türkiye’nin güvenliğini amaç tutan, hiç bir ulusun aleyhine olma-
yan bir barış istikameti bizim düsturumuz olacaktır” sözleri bu barışçı politikasını yansıtır. Bu dış
politika anlayışı Türkiye’nin itibarını dış dünyada arttırmış ve 1932’de Milletler Cemiyeti’ne girmesini
sağlamıştır.

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k
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Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Coðrafi keþifler yapýlmamýþ olsaydý Türkiye’nin  dünya jeopolitiðindeki yeri nasýl olurdu?

2. Türkiye’nin Akdeniz’e kýyýsý olmasaydý jeopolitik konumu nasýl olurdu?

3. Gelecekte meydana gelebilecek ne tür olaylar Türkiye’nin jeopolitik önemini artýrabilir?

4. Türkiye jeopolitik önemini  uluslararasý iliþkilerde yeterince kullanabiliyor mu? Kullanamýyorsa
kullanabilmesi için neler yapýlmalýdýr?

5. Türkiye Ýstanbul ve Çanakkale boðazlarýna sahip olmasaydý  jeopolitik açýdan önemi nasýl olur-
du?

6. Türkiye’nin kýtalar arasýnda köprü konumunda oluþunun ne gibi sonuçlarý vardýr?

7. Türkiye’nin NATO bünyesinde yaptığı faaliyetler nelerdir?

Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplandýrýnýz. 

1. Aþaðýdaki tarihî þehirlerden hangisi deniz kýyýsýnda kurulmamýþtýr?

A) Efes B) Milet C) Truva D) Amisos E) Sard

2. Aþaðýdaki olaylardan hangisi Türkiye’nin orta doðudaki jeopolitik önemine etki etmemiştir?

A) Süveyþ Kanalý’nýn açýlmasý

B) Ümit Burnu’nun bulunmasý
C) Orta Doðu’da petrolün bulunmasý
D) Panama Kanalý’nýn açýlmasý
E) GAP projesinin yapýlmasý

3. Aþaðýdaki doðal kaynaklardan hangisi Türkiye’nin stratejik ve jeopolitik önemini artýrmaktadýr?

A) Doðal gaz           B) Taþ kömürü           C) Mermer            D) Magnezyum         E) Su 

4. Türkiye’nin jeopolitik konumunda aşağıda verilen özelliklerden hangisi zamanla daha az 
değişmiştir?

A) Politik değerler

B) Uluslar arası örgütlerle olan ilişkiler

C) Askerî değerler

D) Kültürel ve sosyal değerler

E) Jeolojik ve jeomorfolojik özellikler

5. Aþaðýdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik  önemini artýran bir unsur deðildir?

A) Boðazlarýn bulunmasý
B) Üç tarafýn denizlerle çevrili olmasý
C) Daðlarýn  uzanýþ yönü
D) Farklý kültür bölgelerine komþu olmasý 
E) Zengin petrol kaynaklarý bölgelerine  komþu olmasý

6. Balkanlar’da en fazla Türk azýnlýðýn yaþadýðý ülke aþaðýdakilerden hangisidir? 

A) Yunanistan          B) Bulgaristan        C) Arnavutluk      D) Bosna-Hersek      E) Makedonya

9.  B Ö l ü M   Ö l Ç M E  v E  D E ð E r l E n D Ý r M E 
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7. 1960 yılında kurulan, kuruluş amacı üye ülke hükümetlerine mali istikrarı korumada destek
olmak, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, istihdam artışını ve yüksek yaşam standartlarını
sağlamada yardım etmek, böylece dünya ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamak olan ve
Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) IMF B) Dünya Bankası C) OPEC

D) OECD E) NAFTA

8. Bir ülkenin jeopolitiğini oluşturan ana unsurlar:

I. sosyo-kültürel değerleri

II. ekonomik değerleri

III. coğrafi konumu

IV. askerî değerleri olarak belirlenmiştir.

Bunlardan hangileri, bir ülke jeopolitiğinin değişen unsurları olarak kabul edilebilir?

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

LYS4-2013

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin  jeopolitik önemini artıran faktörlerden biri değildir?

A) İklim çeşitliliğim fazla olması

B) Uluslar arası enerji koridorunda yer alması

C) Uluslar arası  su yollarına sahip olması

D) Dinamik bir nüfusa sahip olması

E) Stratejik öneme sahip madenlerin bunması

10. Günümüzde enerjiye duyulan büyük gereksinim nedeniyle uluslararası enerji nakil projeleri hay-
ata geçirilmektedir.
Bu tür projeler kapsamında, Türkiye’nin coğrafi konumuna bağlı olarak aşağıdakilerden
hangisinde daha fazla değişiklik olması beklenir?
A)  Jeopolitik ve jeostratejik öneminin artmasında
B)  Sosyal ve kültürel etkileşimin artmasında
C)  Ulaşım olanaklarının çeşitlenmesinde
D)  Çalışan nüfusun sektörel dağılımında
E)  Tüketilen enerji kaynaklarının niteliğinde

LYS3-2012

11. Türkiye’nin en önemli projesi olan GAP’tan dolayý ortaya çýkan su yetersizliði nedeniyle aþaðýda-
ki ülkelerden hangileriyle ülkemiz arasýnda zaman zaman sorun yaþanmaktadýr?
A) Ýran-Irak        B) Suriye-Irak     C) Suriye-Ýran     D) Suriye-Ermenistan    E) Ermenistan-Irak                                                                                                   

12. Türkiye aşağıda ismi ve kuruluş tarihi verilen uluslararası örgütlerden hangisinde kurucu üye
değildir?

A) NATO (1949) B) Avrupa Konseyi (COE)(1949)
C) Birleşmiş Milletler (BM, UN) (1945) D) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) (1969)
E) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (BSEC) (1992)

13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren uluslararası sorunlardan değildir?
A) Irak sorunu B) Batı Trakya sorunu 
C) Kıbrıs sorunu D) Bosna-Hersek sorunu
E) Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığı sorunu 
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KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Bölüm10.

ÜLKELERÝN GELÝÞMÝÞLÝK

DÜZEYLERÝ VE 

DOÐAL KAYNAK POTANSÝYELLERÝ

ÜKELER NEDEN FARKLI 

GELÝÞMÝÞLERDÝR?

GELÝÞMÝÞLÝK SEVÝYELERÝNE 

GÖRE ÜLKELERÝ T ANIYALIM

DOÐAL KAYNAKLARIN 

VERÝMLÝLÝÐÝ  

ENERJİ T AŞIMACILIĞI  

GÜNÜMÜZÜN UYUYAN DEVİ: ÇİN

GELÝÞEMEMÝÞ BÝR ÜLKE : NÝJERYA 
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1. Ülkelerin geliþmiþlik düzeyi ifadesinden ne anlýyorsunuz? Söyleyiniz.
2. Ülkelerin geliþmiþlik düzeyine doða koþullarýnýn etkileri neler olabilir? Tartýþýnýz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELÝÞMÝÞLERDÝR?

Yukarýdaki haritada ülkelerin okuryazarlýk oranlarýný görüyorsunuz. Sizce ülkeler arasýndaki

okuryazarlýk oraný farkýnýn nedenleri neler olabilir? Bu farklýlýklar yaþam kalitesini nasýl etkiler?

Yorumlayýnýz.

E t k i n l i k

1

0            3000 Km

Ülkelerin Geliþmiþliðini Belirleyen Faktörler

Ülkelerin geliþmiþlik düzeyleri farklý þekillerde ölçülebilir. Geliþmeyi tek bir ölçütle ifade etmek,

ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapýlarýndaki farklýlýk nedeniyle oldukça zordur. Geliþmiþlik düzeyi

ölçütlerinden en çok kullanýlaný, kiþi baþýna düþen millî gelirdir. Bunun yaný sýra saðlýk ve eðitime ait bir-

takým göstergeler (okullaþma oranlarý, kiþi baþýna düþen doktor vb.) de ölçüt olarak kullanýlmaktadýr. 

Kalkýnma ve geliþme, 1970 yýlýndan önce büyük ölçüde, ulusal gelirdeki artýþla eþit görülmektey-

di. Kalkýnmadaki temel amaç, üretim ve istihdam yapýsýný, tarým yerine sanayi ve hizmet sektörleri için

artýrmak olmuþtur. Bu amaca uygun olarak ülke refahýndaki deðiþimlerin temel göstergesi olarak “kiþi

baþýna düþen millî gelir” ölçütü kullanýlmýþtýr. 1970 yýlýndan sonra geliþmeyi, insani, sosyal, kültürel,

çevresel ve mekânsal boyutlarýyla tanýmlama amacý taþýyan yeni yaklaþýmlar ortaya çýkmýþtýr. Ayrýca

ekonomik büyüme kavramý yanýnda; yoksulluk, iþsizlik, gelir daðýlýmý ve bölgesel eþitsizlik geliþme

tanýmlarýnýn içinde deðerlendirilmeye baþlanmýþtýr.

Ekonomik açýdan kalkýnmýþ olan birçok ülkede, sosyal sorunlarýn çözülememesi üzerine

ekonomik büyüme ve insani geliþme arasýndaki iliþkinin önemi ortaya çýkmýþtýr. Bu doðrultuda, 

Kaynak: Birleþmiþ Milletler 2010 Dünya Ýnsanî Geliþme Raporu
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ülkeler arasý sosyoekonomik geliþmiþlik düzeylerinin de ortaya konduðu Ýnsani Geliþme Endeksi

(ÝGE), Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý (UNDP) tarafýndan 1990 yýlýnda “Ýnsani Geliþme

Raporu (ÝGR)” ile  yayýnlanmaya baþlamýþtýr. Bu raporda þu temel unsur ön plana çýkmaktadýr: Uzun

ve saðlýklý bir yaþam, bilgi edinme ve tatminkar bir yaþam sürmeyi saðlayacak kaynaklara ulaþmak.

Bunlarýn dýþýnda, siyasi özgürlük, garanti edilmiþ insan haklarý ve öz saygýnlýk da diðer unsurlar

arasýndadýr. 

B i l g i  K u t u s u

2013 yılında İnsani Gelişme Endeksi Dünya haritası.         Çok Yüksek (gelişmiş ülke)          Düşük (henüz

gelişmemiş ülke)           Yüksek (hızlı gelişen ülke)           Veri kullanılamıyor             Orta (gelişmekte olan

ülke)

Ýnsani Geliþme Ýndeksi 

Ýnsani geliþme indeksi; her ülkedeki yaþam uzunluðu, okuryazar oraný, eðitim ve yaþam düzeyi

doðrultusunda hazýrlanan bir ölçümdür. Ýnsanlarýn düzgün yaþamasý, özellikle çocuk haklarý için bir

ölçüt teþkil eder. Bir ülkenin geliþmiþ, geliþmekte olan ya da geliþmemiþ bir ülke olduðu; bunun yaný

sýra ekonomisinin yaþam niteliðine ne düzeyde etkilediði belirlenir. Daðýlým ilk olarak 1990 yýlýnda

Pakistanlý ekonomist Mahbub ul Haq tarafýndan geliþtirilmiþ ve 1993 yýlýndan bu yana Birleþmiþ

Milletler Geliþme Programý tarafýndan yýllýk geliþme raporunda belirtilmiþtir. Ýnsani Geliþme

Göstergesi ülkelerde baþlýca þu geliþimleri göz önünde tutar:

ØUzun ve saðlýklý bir yaþam ölçümü ortalama yaþam süresi ile yapýlýr. 

ØBilgi ölçümü, okuryazar oraný (2/3'ü), ilkokul, lise ve üniversite kayýtlarý yüzdesi (1/3'ü) ile yapýlýr. 

Kaynak: Birleþmiþ Milletler 2010 Dünya Ýnsanî Geliþme Raporu
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E t k i n l i k

Ý n s a n i  G e l i þ i m  E n d e k s i

Yukarýdaki tabloyu inceleyiniz. Ön bilgilerinizden yararlanarak aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz. 

1. Hindistan ve Pakistan birbirlerine yakýn coðrafi konumda olmalarýna raðmen okullaþma oranlarýn-
daki farklýlýðýn nedenleri neler olabilir? Sýnýfta tartýþýnýz.

2. Yeni Zelenda ve Zambiya’daki ortalama yaþam sürelerini karþýlaþtýrýnýz. Bulduðunuz farklýlýklarýn
nedenlerini belirtiniz.

3. Türkiye’nin yüksek düzeyde insani geliþme seviyesine ulaþabilmesi için neler yapýlmalýdýr? Sýnýfta
arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz.

Ü l k e  
S ý r a l a m a s ý

Ýnsani 
Geliþim
Endeksi 

Ortalama
Ýnsan Ömrü

Okuma Yazma 
Oraný (%)

2000-2010

Okullaþma 
Oraný % 

2010

Satýn alma
Gücü US 
(Dolar)

143 Uganda 0.422 54.1 73.6 67.6 1.224

144 Senegal 0.411 56.2 41.9 30.6 1.816

160 Mali 0.309 49.2 26.2 34.8 1.171

165 Mozambik 0.284 48.4 44.4 56.3 854

167 Nijer 0.261 52.5 28.7 33.2 675

Kaynak: Birleþmiþ Milletler 2010 Dünya Ýnsani Geliþme Raporu

D
ü
şü

k 
se

vi
ye

d
e 

in
sa

n
i 

g
el

iş
m

iş
lik

1 Norveç 0.938 81.0 99 96.6 58.810

3 Yeni Zelenda 0.907 80.6 99 90.8 25.438

14 Fransa 0.872 81.6 99 98.3 34.341

11 Japonya 0.884 83.2 99 98.0 34.692

23 İtalya 0.854 81.4 98.9 92.4 29.619

39 Bahreyn 0.801 76.0 88.8 89.4 26.664

46 Arjantin 0.775 75.7 97.6 79.4 14.603

56 Meksika 0.750 76.7 92.8 70.9 13.971

67 Azerbaycan 0.713 70.8 99.5 98.3 8.747

68 Bosna Hersek 0.710 75.5 96.7 89.1 8.222

73 Brezilya 0.699 72.9 90.0 77.0 10.607

83 Türkiye 0.679 72.2 91.9 71.2 13.359

89 Çin 0.663 73.5 93.3 74.0 7.258

114 Fas 0.567 71.8 55.6 55.8 4.628

119 Hindistan 0.519 64.4 74.04 57.0 3.337

125 Pakistan 0.490 67.2 54.2 32.5 2.678

Ç
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2
DÜNYADA SON DURUM 

1990'da 1,9 milyar olan aşırı yoksulluk içinde
yaşayanların sayısı, 2010'da 1,2 milyara düştü.
Dünya Bankası'nın tahminlerine göre, Sahra altı
Afrika'nın 2015'e kadar yoksulluğu azaltma
hedefine ulaşması muhtemel değil. 

Günde 1.25 ABD Doları ile hayatını sürdüren
insanların çoğu Güney Asya ve Sahra altı Afrika
bölgelerinde yaşıyor. 2010 yılında, yoksulluk
sınırındaki insanların neredeyse üçte ikisi bu böl-
gelerde yaşıyordu. 

2013 yılında gelişmekte olan bölgelerde,
kadınların yüzde 60'ı, erkeklerin de yüzde 54'ü
güvencesiz istihdam edildi.  Bu anlamda en
büyük toplumsal cinsiyet uçurumu Kuzey Afrika,
Sahra altı Afrika, Batı Asya ve Okyanusya böl-
gelerinde görüldü.

Toplamda 842 milyon insan, diğer bir deyişle
dünyadaki her sekiz kişiden biri, 2011-2013 yıl-
ları arasında kronik açlıktan muzdarip oldu. 

2013'ün sonlarına doğru, dünyadaki 51 mil-
yon insan yer değiştirmeye mecbur bırakıldı.

2012'de hala 58 milyon çocuk okula gitmi-
yordu. Okula gitmeyen çocukların yaklaşık yüzde
50'si çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor.

15-24 yaşları arasındaki gençlerin okuma
yazma oranı küresel olarak artış göstererek
1990'da yüzde 83 iken 2012'de yüzde 89'a yük-
seldi.

15 yaşında ve daha büyük olan nüfusta
yetişkin okuryazarlık oranı yüzde 76'dan yüzde
84'e yükseldi. 2012'de dünyada hala 781 milyon
yetişkin ve 126 milyon genç temel okuryazarlık
becerilerine sahip değildi.

Kadınların tarım dışı sektörlerde ücretli istih-
dama erişimi son 20 yılda yavaş bir şekilde artış
gösterdi. Artış eşit olmasa da tüm bölgelerde
kadınların istihdamdaki oranı 1990'da yüzde 35
iken 2012'de küresel olarak yüzde 40'a yükseldi.

2012 yılında beş yaşın altındaki çocuk ölüm-
lerinin küresel oranı her 1000 canlı doğumda 90
ölümden 48 ölüme düşerek 1990'dakinin
neredeyse yarısına indi. 

2012'de beş yaşından küçük olan 6,6 milyon
çocuğun ölümünün çoğu zatürre, ishal ve sıtma
gibi bulaşıcı hastalıklar nedeniyle oldu.

Kaynak: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

(http://www.tr.undp.org)

B u n l a r ý  B i l i y o r  m u s u n u z ?

Ýsviçre’den bir görünüm Mozambik’ten bir görünüm
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Almanya’nın kimlik bilgilerini tamamlayınız.

ALMANYA 

Ülke kimlik Kartý

Resmî Adý :

Baþkenti : 

Toplam Yüz Ölçümü:

Toplam Nüfusu :

Resmî Dili :

Yönetim Biçimi : 

Para Birimi : 

Ýdari Yapý : 

Almanya II.Dünya Savaþý’nda çok büyük kayýplar vermesine raðmen savaþtan kýsa bir süre sonra

ekonomik bakýmdan büyük bir geliþme göstermiþtir. Sizce Almanya’nýn hýzlý geliþmesinin nedenleri

neler olabilir? Tartýþýnýz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

Almanya’nýn Genel Özellikleri

1. Doðal Konumu

Baltýk ve Kuzey Denizi’ne kýyýsý olan Almanya bir Orta Avrupa ülkesidir. Geçmiþte Federal Almanya

ve Doðu Almanya olmak üzere ikiye ayrýlmýþ olan bu ülke, 3 Ekim 1990 tarihinde birleþerek bugünkü

sýnýrlarýna sahip olmuþtur. 

Ülke coðrafi yönden üç büyük bölgeye ayrýlýr:

a. Kuzey Almanya Ovalarý

b. Merkezî Almanya

c. Güney Almanya

GELÝÞMÝÞLÝK SEVÝYELERÝNE GÖRE ÜLKELERÝ TANIYALIM

Biliyor musunuz?

Sanayi alanında en gelişmiş ülkelerden biri olan Almanya; bugün ABD, Çin ve Japonya’dan sonra

dünyanın en büyük dördüncü ekonomik gücünü oluşturmaktadır. 80,7 milyon nüfusuyla Avrupa

Birliği (AB)’nin en büyük ve en önemli pazarı konumundadır. 2014 yılında Almanya’nın millî geliri 3,9

trilyon dolara ulaşarak kişi başına düşen millî gelir 39.500 dolar olmuştur. İhracatta ise 1.1 trilyon

Euro ihracat geliri elde etti.

Dünyanýn en geliþmiþ ülkelerinden biri olan Almanya’yý kýsaca tanýyalým.

2

0 200 Km

ALMANYA 
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a. Kuzey Almanya Ovalarý

Kuzey Almanya Ovalarý, yüksekliði 50 m’yi aþmayan, yer yer buzullarýn taþýdýðý morenlerle örtülü ve

birçok buzul gölününün yer aldýðý kesimdir. Baltýk ve Kuzey Denizi kýyýlarýndaki adalarý da içine alýr.

Bölgenin kuzey kesimlerinde Börde adý ile bilinen löslerle kaplý çok verimli bir kuþak uzanýr.

b. Merkezî Almanya 

Almanya’nýn orta kesimlerini oluþturan Orta Plato Bölgesi Kuzey ve Güney Almanya arasýnda yer alýr.

Yüksekliði pek fazla olmayan bir plato görünümündedir. Yükseltisi genelde 1000 m’yi aþmayan bu

daðlýk-tepelik alan Ren, Weser ve Elbe nehirleri tarafýndan derin vadilerle parçalanmýþtýr. Bu plato

sahasýnda lös topraklarý, vadi ve ovalarda ise verimli alüvyal topraklar yaygýndýr.

c. Güney Almanya 

Güney Almanya, Avusturya sýnýrýndaki Bavyera Alplerini, onun kuzeyinde bulunan Bavyera plato-

sunu, Tuna vadisini ve ülkenin güneybatýsýndaki Karaorman Daðlarýný kapsar. Almanya’nýn en yüksek

noktasý olan Zugspitze (2963 m)  Avusturya sýnýrýna yakýn bir konumdadýr.

Baltýk kýyýlarý ile Alp sýradaðlarýnýn kuzeye bakan dýþ yayý arasýnda uzanan Almanya’yý, Avrupa’nýn batý

kýyýlarýnda görülen yaðýþlý ve denizel karakterli okyanus iklimi ile Orta Avrupa’da hâkim olan karasal iklim

arasýnda bir geçiþ iklimi etkiler. Buna göre Almanya’nýn kuzey kýyýlarýnda ýlýk ve yaðýþlý, iç bölgeler ile

güneyde soðuk ve az yaðýþlý bir iklim görülür.  

Almanya’nýn önemli akarsularýnýn çoðu Kuzey Denizi’ne dökülür. Bunlardan Elbe eski Doðu Almanya

topraklarýnýn sularýný toplar ve Hamburg Limaný’ndan Kuzey Denizi’ne karýþýr. Kuzey Denizi’ne Bremen

Limaný üzerinden dökülen Weser Irmaðý’nýn su toplama havzasý  Orta Almanya’dýr. Almanya’nýn batý ke-

siminin sularýný toplayan Ren Irmaðý, Avrupa’nýn en büyük sanayi merkezlerinden biri olan Ruhr

Havzasý’ndan geçerek Hollanda’ya girer ve bu ülkeden Kuzey Denizi’ne dökülür. Aslýnda Ren, Avrupa

kýtasýnýn en önemli su yoludur ve büyük tonajlý teknelerin üzerinde seyretmesi mümkündür.

Karaorman Daðlarý’ndan doðup Güney Almanya’yý kat ederek Avusturya sýnýrlarý içine giren ve daha

sonra pek çok Orta Avrupa ülkesini geçtikten sonra Karadeniz’e dökülen Tuna Nehri  özellikle ülkenin

güneyi için büyük önem taþýmaktadýr. 

Göller bakýmýndan ise Almanya topraklarý zengin sayýlmaz. En büyük gölü, güneyde Ýsviçre ve

Avusturya sýnýrýnda bulunan Konstanz Gölü’dür (Fotoðraf 1).

Fotoðraf 1: Konstanz Gölü
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2. Beþerî ve Ekonomik Özellikler

Nüfusu 81 milyona yaklaþan Almanya’da km²

ye 226 kiþi düþer. Ancak ülkede nüfus yoðun-

luðunun yüksek olduðu üç ana kuþak vardýr.

Birincisi Ren vadisi boyunca Hollanda sýnýrýndan

baþlayýp Karlsruhe þehrine kadar uzanýr. Ýkincisi

Ruhr Havzasý’ndan baþlayan ve kuzeydoðu

yönünde Hannover’e doðru olan kuþaktýr.

Üçüncüsü ise Elzebirgeler’in kuzey eteklerinde

uzanan Saksonya  kesimidir. Bu sahalarda nüfus

yoðunluðu 450 kiþiyi geçer. Ülkenin doðu ve

güneydoðusunda ise nüfus yoðunluðu 85 kiþiye

kadar düþer. Almanya nüfusunun % 86’sý

2000’den fazla nüfus barýndýran yerleþim birim-

lerinde yaþar. Ülke nüfusunun % 9’unu yabancý

iþçiler ve onlarýn aileleri oluþturur. Aileleri ile bir-

likte 3 milyonu aþan Türk iþçilerini Ýspanyol,

Portekiz, Sırp, Hırvat, Boşnak ve Yunan iþçiler

takip eder. Türkler’in yoðun olarak yaþadýðý

þehirler Dortmund, Stuttgart, Essen ve

Berlin’dir (Fotoðraf 2).

Sanayi ürünleri üretimi ülke ekonomisinin

temelini teþkil eder. Ulusal gelirin yarýdan fazlasý

sanayi sektöründen elde edilir. Ruhr sanayi havzasý, sadece Almanya’nýn deðil, bütün Avrupa’nýn baþta

gelen sanayi merkezidir. Sanayinin geliþmesinde Ruhr, Saar ve Aachen (Ahýn)’daki nitelikli kömür

yataklarýnýn önemli etkisi olmuþtur. Kömür dýþýnda

demir cevheri, kurþun, çinko, bakýr, pirit, tuz ve potas

yataklarý ülke sanayisi için önemli ham maddelerdir.

Ayrýca kendi ihtiyacýný karþýlamaktan uzak olmakla bir-

likte, kuzeybatýda petrol ve doðal gaz da çýkarýlýr.

Enerji gereksinimi ise nükleer santrallerle giderilmeye

çalýþýlýr. Almanya’da hemen hemen bütün sanayi kol-

larý faaliyet gösterir. Demir-çelik üretimi artýk eski öne-

mini kaybetmiþtir. Buna raðmen Almanya dünyanýn

en büyük demir-çelik üreticilerindendir (Fotoðraf 3).

Yýlda 5 milyon motorlu taþýtýn üretildiði otomotiv

sanayi çok geliþmiþtir. Dünyanýn ikinci büyük kimya

sanayisi Almanya’dadýr. Ayrýca tekstil, elektronik ve

gemi inþa dallarý da dünya ölçeðinde önemlidir.

Sanayi alanýndaki büyük geliþmeye karþýn, ülkede

tarýmsal faaliyetler ikinci planda kalmýþtýr. Kullanýlabilir

topraklarýn 2/3’ü tarýmsal faaliyetlere ayrýlmasýna, mo-

dern metotlarla yüksek verim alýnmasýna raðmen,

yetiþtirilen tarýmsal ürünler ülke ihtiyacýný karþýlayama-

Fotoðraf 2: Parlamento Binasý, Berlin 

Fotoðraf 3: Demir-çelik fabrikasý
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maktadýr. Baþlýca tarým sahalarý iç havzalar ile eski Doðu Almanya topraklarýdýr. Çavdar ve patates daha

ziyade Kuzey Almanya’da yetiþtirilir. Buðday ve þeker pancarý ise iç havzalar ile lös topraklarýn bulunduðu

yerlerde üretilir. Ayrýca kentlerin ihtiyacýna yönelik olarak hemen her þehrin yakýn çevresinde sebze meyve

üretimine yönelik bahçe ziraatý ve mandýracýlýk geliþmiþtir. Sýcaklýk deðerleri daha yüksek olan Güney

Almanya’da baðcýlýk ve tütün üretimi de yapýlmaktadýr. Kuzey Almanya Ovalarý ve güneyde Alpin otlak-

larý hayvancýlýðýn yoðun olarak yapýldýðý kesimlerdir. Hayvancýlýk daha çok büyükbaþ hayvan yetiþtirici-

liðine dayanýr ve mandýracýlýk þeklinde yürütülür. Yýllýk 42 milyon m3’lük üretimi ile Almanya, Avrupa’nýn

önemli kereste üreticilerindendir (Fotoðraf 4).

Almanya, Avrupa’daki merkezi konumuyla yük ve yolcu trafiðinde uluslararasý bir kavþak duru-

mundadýr. Ülke içi yollar genel olarak doðu-batý yönünden ziyade, kuzey-güney güzergâhýndaki hatlar

biçimindedir. Bunda ülkenin coðrafi konumunun da rolü büyüktür.

Almanya,  su yollarýndan en fazla yararlanan ülkelerin baþýnda gelir. Ana arterler, batý-doðu doðrul-

tusunda akan Tuna nehri dýþýnda yine kuzey-güney doðrultuludur. Su yolu ulaþýmýnýn temelini Ren ve

Elbe akarsularý oluþturur. Weser, Ems ve Tuna ýrmaklarý (Fotoðraf 5) da ulaþýma elveriþlidir. Ayrýca bu

ýrmaklar, kanal sistemleri ile birbirlerine baðlanmýþtýr.

Fotoðraf 4: Almanya’da kereste üretimi

Fotoðraf 5: Tuna Nehri’nde gemi ulaþýmý

162
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1. Nijerya’nýn konumu ve doðal özellikleri hakkýnda bildiklerinizi söyleyiniz.

2. Nijerya’nýn zengin petrol ve doðal gaz yataklarýna sahip olmasý bu ülkenin ekonomisini nasýl

etkilemiþtir?

Nijerya’nın kimlik bilgilerini yazınız.
NÝJERYA 
Ülke kimlik Kartý

Resmî Adý :  

Baþkenti :  

Toplam Yüzölçümü :  

Toplam Nüfusu :  

Resmî Dili :  

Yönetim Biçimi :  

Para Birimi :  

GELÝÞEMEMÝÞ BÝR ÜLKE : NÝJERYA3

0 300 Km

Nijerya’nýn Genel Özellikleri

1. Coğrafi Konumu

Güney kýyýsý Gine Körfezi’nde yer alan Nijerya, Benin, Nijer, Kamerun ve Çad ile komþu olan bir Orta
Afrika ülkesidir. Nijerya genel olarak kuzey topraklarýný içine alan platolar ile güney yarýsýný kapsayan geniþ
ovalýk alanlardan meydana gelmiþtir. Ortalama yükseltisi 1000 m olan kuzey plato sahasý Nijer Nehri ve
kollarý tarafýndan parçalanmýþtýr. Bir baþka yüksek alan ise doðuda Kamerun ile sýnýr oluþturan, yükseltisi
yer yer 2000 m’yi aþan Kamerun Daðlarýdýr (Fotoðraf 1). Ülke ayrýca kuzeydoðu uçta kapalý bir havza
içinde yer alan Çad Gölü’ne doðru, yarý kurak ve kumlu düzlük sahalarý barýndýrýr.

4°-14° kuzey paralelleri arasýnda bulu-
nan Nijerya’da ekvatoral ve subekvatoral
karakterli iklim özellikleri görülür. Ülkenin
güneyi denizden karaya doðru esen nemli
ve sýcak güneybatý musonlarýnýn etkisi altýn-
dadýr. Burada yýl içerisinde pek fazla
deðiþim göstermeyen sýcaklýk deðerleri 22-
32°C arasýndadýr. Yaðýþ ortalamasý ise 2500
mm’dir. Bu deðer bazý kesimlerde 4000
mm’yi bulur. Kuzeye doðru gidildikçe
muson ikliminin etkisi azalýr. Kuzeyde
Sahra’dan gelen kuru hava kütlelerinin ve
karasal iklimin etkisi hissedilir. Bu nedenle
kýþ aylarýnda 10°C’a kadar düþen sýcaklýk
ortalamalarý yazýn 38°C’a kadar yükselir.
Yýllýk 500 mm’ye kadar yaðýþ düþer. Ülkenin
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Fotoðraf 1: Kamerun Dağları, Nijerya

NÝJERYA 

E t k i n l i k

K o n u y a  B a þ l a r k e n
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kuzey-güney doðrultusunda iklimlerdeki deðiþime baðlý olarak bitki örtüsü farklýlýk gösterir. Kýyý þeridi ve
Nijer Nehri (Fotoðraf 2) deltasý boyunca mangrov ormanlarý, nemli tropikal ormanlarý, savanlar ve
stepler görülmektedir.

Ülkenin en büyük akarsularý Nijer ve onun ana kolu durumundaki Benue’dir. Nijer ve Benue,
ülkenin ortasýnda âdeta büyük bir ‘Y’ çizdikten sonra kýyýda pek çok kola ayrýlarak Atlas Okyanusu’na
dökülür. 

Fotoðraf 2: Nijer Nehri, Nijerya

Kýzamýktan 165 Çocuk Öldü.

Saðlýk yetkilileri, Nijerya'nýn Katsina bölgesinde patlak veren salgýnda ölü sayýsýnýn çok daha fazla

olabileceðini söyledi.

Nijerya'ýn kuzeybatýsýndaki Katsina bölgesinde patlak veren kýzamýk salgýnýnda en az 165 çocuðun

öldüðü bildirildi.

Saðlýk yetkilileri, salgýnýn ilk tespit ediliði ocak ayýndan bu yana yaklaþýk 3.064 çocuða kýzamýk

hastalýðýnýn bulaþtýðýný kaydetti. Nijerya haber ajansý yetkililere dayanarak, ülkenin uzak bölgelerinde-

ki salgýnda ölü sayýsýnýn çok daha fazla olabileceðini, çok sayýda bildirilmemiþ vaka bulunduðunu

belirttiler.

Salgýnlardan, ailelerin çocuklarýný aþý yapmayý reddetmesi sorumlu tutuluyor. Kýzamýk hastalýðý,

Afrikada ölümlere neden olmaktadýr. Bu hastalýk çocuklarda körlüðe saðýrlýða ve beyin ve vücut felç-

lerinin görülmesine neden olmaktadýr.

Basýndan, 28 Mart 2008   

H a b e r  K ö þ e s i
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Atlasýnýzdaki Afrika siyasi ve fiziki haritalarýndan yararlanarak aþaðýdaki harita üzerine;

Ø Nijerya’ya komþu ülkeleri,

Ø Baþkentini ve baþlýca kentlerini

Ø Önemli akarsularýný ve daðlarýný yazýnýz.

E t k i n l i k

Nijerya Haritasý

Birleþmiþ Milletler Nijerya nüfusunun 2025 yýlýnda 203 milyon, 2050 yýlýnda ise 278.8 milyon ola-

caðýný tahmin etmektedir. 

Ülke nüfusunun % 40'ý 15 yaþýn altýndadýr. Nijerya'da 250’den fazla etnik grup bulunmaktadır.

Dünyanýn en çok etnik grup barýndýran ülkelerinden birisidir. Üç önemli etnik grup Hausa-Fulani,

Yoruba ve Ýbo'dur. Ülke nüfusunun büyük çoðunluðu Müslüman ve Hristiyanlardan oluþmaktadýr.

Nijerya dünyanýn en yoksul ülkeleri arasýnda yer almaktadýr. 2002 yýlýnda satýn alma gücü parite-

sine göre kiþi baþýna gelir 860 dolardýr. Yalnýz ülke açlýkla savaþta ilerleme kaydetmiþ olup 1990-1992

döneminde nüfusun % 13'üne tekabül eden bu oran 1998-2000 döneminde % 7'ye düþürülmüþtür. 

B i l g i  K u t u s u
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2. Beþerî ve Ekonomik Özellikler

Afrika kýtasýnýn en kalabalýk ülkesi Nijerya’dýr (Fotoðraf 3). Nüfus, bölgeler arasýnda dengeli daðýl-

mamýþtýr. Nüfus yoðunluðu güney ve batý kesimlerde artar. Km2 ye 142 kiþi düþer.

Lagos, günümüzde 21 milyon kiþilik nüfusu ile Orta Afrika’nýn en büyük þehirlerinden biridir. Baþkent

ülke ortasýnda kurulan Abuja þehridir. Diðer önemli kentler ise Ýbadan ve Kano’dur.

Nijerya nüfusunun büyük çoðunluðu geçimini tarýmdan saðlar. Nijerya kendi buðday ve pirinç

ihtiyacýný tam olarak karþýlamasa da özellikle palmiye yaðý, kakao (Fotoðraf 4), kauçuk, pamuk, yer

fýstýðý, soya fasulyesi, þeker kamýþý üretim ve ihracatýnda

dünya birincisi, kakao ve fýstýk üretimde ise dünya ikinci-

sidir. Kauçuk üretiminde dünya yedincisi olan Nijerya

küçükbaþ hayvan sayýsý bakýmýndan dünya ülkeleri arasýn-

da on birinci sýradadýr. Göçebe hayvancýlýðýn geliþmiþ

olduðu ülkede en çok keçi, koyun ve sýðýr yetiþtirilir.

Balýkçýlýk da giderek geliþmektedir.

Ülkenin en önemli yer altý zenginliði 1966 yýlýnda

keþfedilen, Nijer deltasý doðusundaki zengin petrol ve doðal

gaz yataklarýdýr. Nijerya Afrika petrol rezervlerinin 1/3’üne

sahiptir. Ülke ihracatýnýn % 90’dan fazlasýný ham petrol oluþ-

turur. Petrol dýþýnda kuzeydeki Jos platosundan çýkarýlan

kalay ve kolumbit de ülke dýþýna satýlýr. Kolumbitin dünyada-

ki baþlýca üreticisi Nijerya’dýr. Ülkede sanayi hýzla geliþmekle

birlikte hâlâ küçük ölçeklidir. Baþlýca sanayi kollarý doku-

macýlýk, gýda ürünlerini iþleme ve petrole dayalýdýr. Sanayi

kuruluþlarýnýn çoðu  Lagos ve yakýn çevresinde toplanmýþtýr.

Nijerya’da ulaþým aðý oldukça geliþmiþtir. Orta ve Kuzey

Nijerya’da genelde kuzey-güney doðrultulu olan kara yolu

hatlarý, güneyde daha karmaþýk bir görünümdedir.

Fotoðraf 3: Nijerya’dan bir görünüm (Lagos)
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Fotoðraf 4: Nijerya’dan kakao üretimi 
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Aþaðýdaki Almanya ve Nijerya’ya ait verileri karþýlaþtýrarak ülkelerin geliþmiþlikleri hakkýnda çýkarým-

larda bulununuz. Sonuçlarýný sýnýfta tartýþýnýz.

ALMANYA

Nüfusun Ýstihdam yapýsý : Tarým (% 2,3), Sanayi (% 30,8), Hizmetler (% 66,9) 

Ortalama Yýllýk Doðum Oraný : %o 8,5

Ortalama Yýllýk Ölüm Oraný : %o 10,5

Ortalama Yaþam Süresi : Erkekler 78 yýl, kadýnlar 83 yýl (2009)

Okuryazar Oraný : Yetiþkin nüfusun % 99

Sehirsel Nüfus Oraný : % 87

Kýrsal Nüfus Oraný : % 13

Nüfusun Yaþ Gruplarýna Göre Daðýlýmý : 0-14 Yaþ grubu % 16

: 15-64 Yaþ grubu % 68

: 65 yaþ ve üzeri % 16

Çocuk Ölüm Oraný : %o 5,2

NÝJERYA

Nüfusun Ýstihdam Yapýsý : Tarým (% 70), Sanayi (% 10), Hizmetler (% 20)

Ortalama Yýllýk Doðum Oraný : %o 42

Ortalama Yýllýk Ölüm Oraný : %o 13

Ortalama Yaþam Süresi : Erkekler 54, kadýnlar 57 yýl

Okuryazar Oraný : % 61

Þehirsel Nüfus Oraný : % 43

Kýrsal Nüfus Oraný : % 57

Nüfusun Yaþ Gruplarýna Göre Daðýlýmý : 0-14 yaþ grubu% 44

: 15-64 yaþ grubu % 53

: 65 yaþ ve üzeri % 3

Çocuk Ölüm Oraný : %o 72

E t k i n l i k

Nijerya Neden Geliþememiþtir?

Nijerya’nýn baðýmsýzlýðýný kazandýðý 1960 yýlýnda tarým, GSYÝH’nin önemli bir kýsmýný oluþturmakta

ve millî gelirin ana kaynaðýný teþkil etmekteydi. Daha sonra petrolün bulunmasý ve ekonomik olarak  kul-

lanýlmasý tarým ve geleneksel sanayinin olumsuz etkilenmesine yol açmýþtýr. 

Altyapýnýn yetersizliði, enerji azlýðý, düþük tüketici gelirleri ve petrol dýþý sanayi ürünlerindeki düþük

kapasite kullanýmý, ekonomik faaliyetleri engellemektedir. Ekonomideki düzelmeye raðmen, petrol sek-

törü dýþýndaki yatýrýmlar çok düþük düzeyde kalmaktadýr.  

Nijerya’nýn 1981 yýlýnda 13 milyar dolar olan dýþ borcu, 1990’larýn baþýnda 30 milyar dolar seviye-

sine ulaþmýþtýr. Petrol fiyatlarýndaki artýþ ve dalgalanma Nijerya’nýn dýþ borçlarýný ödeme konusunda

sýkýntý yaþamasýna neden olmuþtur.

Nijerya dünyanýn en yoksul ülkeleri arasýnda yer almaktadýr. 2002 yýlýnda satýn alma gücü paritesine

göre kiþi baþýna gelir 860 dolardýr. 
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1. Sizce ülkelerin farklý doðal kaynak potansiyellerine sahip olmalarý geliþmiþlik düzeyleri üzerinde ne

yönde etkili olmuþtur? Açýklayýnýz.

2. Günümüzde en önemli doðal kaynaklar hangileridir? Söyleyiniz.

3. Sizce ülkeler ihtiyaç duyduklarý doðal kaynaklarý nasýl temin ederler? Söyleyiniz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

DOÐAL KAYNAKLARIN VERÝMLÝLÝÐÝ4

Doðal Kaynaklarýn Uluslararasý Ýliþkilere Etkileri

Maden, petrol, su ve orman (Fotoðraf 1) gibi doðal kaynaklar, tarih boyunca toplumlarýn kalkýn-

masýnda önemli rol oynamýþtýr. Dünya nüfusunun artmasý ve toplumsal ihtiyaçlarýn çeþitlenmesi doðal

kaynaklara olan talebi hýzla artýrmýþtýr. 

Bazý ülkeler petrol, doðal gaz ve kömür gibi enerji kaynaklarý bakýmýndan; bazýlarý ise orman, su kay-

naklarý vb. alanlarda daha zengindir. Bu farklýlýklar ülkelerin küresel ve bölgesel etkileþimini artýrmaktadýr. 

Ülkeler, doðal kaynaklarýný farklý þekillerde kullanmýþlardýr. Örneðin Kanada, Ýsveç, Norveç gibi

bazý ülkeler doðal kaynaklarýný kullanarak ekonomik yönden geliþmiþlerdir. Orta Doðu ve Afrika

ülkeleri ise çeþitli nedenlerle doðal kaynaklarýndan yeterince yararlanamamýþlardýr. Afrika, Orta Doðu

ve Güney Amerika’da bulunan ülkelerin doðal kaynaklarý bazý ülkeler tarafýndan sömürülmektedir.

Örneðin, nemli tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunan zengin tarým potansiyeline sahip

Kolombiya, Brezilya, Arjantin gibi ülkelerde plantasyon tarýmý, yerliler tarafýndan yapýlamamaktadýr,

çünkü bu plantasyonlar ABD, Avrupa ülkeleri ve Japonya’ya ait çok uluslu þirketlere aittir.

Geçmiþte olduðu gibi günümüzde de uluslararasý iliþkilerde doðal kaynaklara sahip olma ve bu kay-

naklarý kontrol etme giderek önem kazanmaktadýr. Geliþmiþ ülkelerin bir çoðu sömürgeleri olan ülkelerin

doðal kaynaklarýndan yararlanarak bugünkü sanayileþme düzeyine ulaþmýþlardýr. Orta Asya’da Kazakistan-

Türkmenistan-Özbekistan’nýn, Kuzeydoðu Afrika’da Çad-Libya-Mýsýr-Sudan, Kuzeybatý Afrika’da Cezayir-

Fas-Nijerya-Mali-Moritanya-Batý Sahra’nýn ve Orta Amerika’daki ülke sýnýrlarýnýn bügünkü þekliyle oluþ-

turulmasýnýn nedeni zengin doðal kaynaklara sahip olmalarýdýr. Stratejik doðal kaynaklara sahip olan bu

ülkeler, Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda ulusal baðýmsýzlýklarýný ilan ettikleri hâlde ekonomik alanda

baðýmsýzlýklarýný elde edememiþlerdir.

Fotoðraf 1: Orman, bakýr, kömür
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Ülkelerin doðal kaynaklarý nasýl kullandýðýný, bu durumun bölgesel ve küresel iliþkilere etkisini bazý

ülkeleri inceleyerek görelim.

Rusya  Federasyonu

Rusya Federasyonu 1991’de SSCB‘nin daðýlmasý

sonucu kurulmuþ bir ülkedir. Rusya, doðal kaynaklar

bakýmýndan dünyanýn en zengin ülkelerinden biridir.

Ülke; petrol, doðal gaz, turba ve kömür gibi enerji kay-

naklarý ve boksit, bor, altýn, elmas, platin, fosfat, krom

gibi madenler bakýmýndan da çok zengindir. Ayrýca 763

milyon hektarý aþan orman alaný ile orman arazisi

geniþliði bakýmýndan dünyanýn en zengin ülkelerinden

biridir. Baykal Gölü 24 bin km3 tatlý su kapasitesi ile

dünyanýn önemli tatlý su kaynaklarý içinde yer almak-

tadýr. Nükleer ve hidroelektrik enerji üretiminde dünya-

da beþinci sýradadýr.

Tundra-tayga kuþaðý olarak adlandýrýlan Rusya

Federasyonu’nun % 70’ten fazlasýný oluþturan kuzey

bölgeleri petrol, doðal gaz, kömür, altýn, kereste, tatlý su

kaynaklarý ve hidro-elektrik enerji potansiyeli bakýmýndan zengindir.

Rusya ekonomisinin temelini petrol ve doðal gaz oluþturmaktadýr. Rusya Federasyonu, doðal gaz

rezervlerinin büyüklüðü açýsýndan dünyada ilk sýrada yer almaktadýr. Rezervlerin tahminî olarak toplamý

48 trilyon m3, yýllýk doðal gaz üretimi ortalama 600 milyar metreküptür (Fotoðraf 2). Bu üretimin yak-

laþýk 1/3’ünü Almanya, Ýtalya, Fransa, Finlandiya ve Türkiye’ye ihraç etmektedir. 

Rusya’nýn ihraç ettiði doðal gaz bölgesel ve uluslararasý sorunlara yol açmaktadýr. Özellikle bazý

ülkelerle Rusya arasýnda doðal gaz bedellerinin ödenmesi konusunda anlaþmazlýklar çýkmaktadýr.

Örneðin Ukrayna ve Beyaz Rusya’nýn Rusya’ya olan borçlarý nedeni ile doðal gazýn Avrupa’ya taþýn-

masýnda sorunlar yaþanmaktadýr.

Rusya, dünyadaki petrol üretiminin yaklaþýk % 10’unu gerçekleþtirmektedir.140 milyar ton olan

dünya rezervleri içinde Rusya’nýn payý 6 milyar 609 milyon ton seviyesindedir. Petrol rezervlerin % 80

Sibirya’da, % 20’si Ural, Volga gibi bölgelerde bulunmaktadýr. 2012 yýlýnda Rusya Federasyonu’nda

438 milyon ton ham petrol üretilmiþ 2015 yılında ise 525 milyon ton üretim planlanmıştır. Rusya petrol

ihracatýný çoðunlukla Baltýk Denizi ve Karadeniz’de yer alan terminaller aracýlýðý ile yapmaktadýr. Rusya

Federasyonu, Suudi Arabistan’dan sonra dünyanýn en büyük ikinci petrol ihracatçýsýdýr. Ýhracatýnýn

büyük bir kýsmýný petrol ve doðal gaz oluþturduðu için dünya piyasalarýndaki deðiþmeler ve dalgalan-

malar Rusya ekonomisini önemli ölçüde etkilemektedir. Uluslararasý piyasalarda petrolün ve doðal

gazýn fiyatý yükseldikçe ekonomideki büyüme hýzlanmakta, fiyatlar düþtükçe ekonomi küçülmektedir.

Rusya dünyada kömür rezervleri bakýmýndan üçüncü sýrada yer alýr. Yýllýk üretimi yaklaþýk 270 milyon

tondur. Rusya’daki ilk demir yollarý da kömür üretim ve daðýtýmýna baðlý olarak geliþme göstermiþtir. 

Fotoðraf 2: Doðal gaz arama platformu
(Rusya )

Günümüzün geliþmiþ ülkeleri (Ýngiltere, Fransa, ABD vb.) baþka ülkelerin doðal kaynaklarýný kullan-

masalardý bugünkü geliþmiþlik seviyesine ulaþabilirler miydi? Araþtýrmanýzýn sonuçlarýný arkadaþlarý-

nýzla paylaþýnýz.

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Rusya doðal gaz, petrol ve kömür gibi zengin doðal kaynaklara sahip olmasaydý küresel ve bölge-

sel etkisi nasýl olurdu? 

B e y i n  F ý r t ý n a s ý
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Yukarýda verilen bilgilerden ve ön bilgilerinizden yola çýkarak aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz.

1. Afrika ülkelerinin geliþmesi için doðal kaynaklarýný ne þekilde kullanmalarý gerekir?
2. Afrika ülkelerininin  uzun süre baþka ülkelerin sömürgesi altýnda kalmalarýnýn nedenleri nelerdir?
3. Afrika ülkeleri içerisinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ön plana çýkmasýnýn nedenleri nelerdir?

E t k i n l i k

Güney Afrika Cumhuriyeti

Afrika kýtasýnýn güneyinde yer alan, Atlas ve Hint okyanuslarýna kýyýsý olan Güney Afrika Cumhuriyeti

(GAC), Cap, Natal, Transval ve Oranj eyelatlerinin birleþmesiyle oluþmuþ federal bir cumhuriyettir.

Ülkenin doðu ve güneydoðu kýyýlarýnda Mozambik Sýcak Su Akýntýsý’nýn etkisiyle ýlýman bir iklim hâkimdir

ve ülkede ormanlýk alanlar oldukça azdýr. Farklý etnik gruplardan oluþmuþ olan bu ülke Afrika’nýn kala-

balýk ülkelerinden biridir.

Hollandalýlar, Almanlar ve Fransýzlar doðal kaynaklara sahip olmak için 1488 yýlýndan itibaren Güney

Afrika topraklarýna yerleþmiþlerdir.1800’lerin sonunda Ýngilizler, elmas ve altýn madenlerinin bulunmasý

üzerine GAC’ye gelmeye baþlamýþtýr. Yerli halklarla Ýngilizler arasýnda yaþanan savaþlardan sonra 1910

yýlýnda Ýngiltere’ye baðlý ve egemenliðin Avrupalý beyazlarýn elinde olduðu Güney Afrika Birliði ortaya

çýkmýþtýr. 

GAC günümüzde Afrika kýtasýnýn en geliþmiþ ekonomisine sahiptir. Ayrýca yabancýlarýn en fazla yatýrým

yaptýðý ülkedir. Ülkede ekonomik faaliyetler büyük ölçüde deðerli metal ve madenlere, tarým ürünlerine

dayanmaktadýr.  Altýn dýþýndaki ihraç ürünlerinin % 30’u ham ve iþlenmiþ tarým ürünlerinden oluþmak-

tadýr.  GAC, Afrika’nýn tek kâðýt ve selüloz üreticisidir.

GAC deðerli madenler bakýmýndan dünyanýn en zengin ülkelerinden biridir. Ülke dünyanýn en büyük

altýn üreticilerinden biridir. Burada meydana gelebilecek bir üretim aksaklýðý uluslararasý piyasalarý etkile-

mektedir (bk. Haber köþesi). Ülke ihracatında altın ve platinyum % 25, elmas % 24, mineral yakıtlar ve

yağlar % 11, demir ve çelik % 8, ulaşım araçları % 7, makina ve aksamları % 6 paya sahiptir. 

Güney Afrika Cumhuriyeti sahip olduðu deðerli madenlerin (Fotoðraf 3, Tablo 1) ve doðal kaynaklarýn

saðladýðý ekonomik geliþmeyle Afrika kýtasýnda kurulan bölgesel birliklerde etkin ülke konumuna

gelmiþtir. 

Mineral
Dünya Rezervleri
Ýçindeki Payý (%)

Manganez  83

Platinyum 66

Krom 54

Altýn 40

Elmas 24

Uranyum 12

Titanyum 11

Kömür 9

Tablo 1: GAC’nin sahip olduðu deðerli
madenlerinin dünya rezervleri içindeki payý

Fotoðraf 3: Ýþlenmiþ elmas

12.forma 167-182:Layout 1  14.7.2015  06:35  Page 170



171

Amaç : Ülkelerin doðal kaynak kullaným oranlarýný karþýlaþtýrmak

Hazýrlama Süre  : 2 hafta
Performans Ödevi : Doðal kaynak potansiyeli bakýmýndan zengin fakat geliþmemiþ bir ülke 

ile doðal kaynak bakýmýndan fakir ama geliþmiþ bir ülkenin seçilerek 
karþýlaþtýrýlmasý

Ödevinizi yaparken:
ØSeçilen ülkelerin doðal kaynak potansiyellerini  karþýlaþtýrýnýz.

ØSeçilen ülkelerin geliþmiþlik seviyelerini karþýlaþtýrýnýz.

ØElde edilen verileri karþýlaþtýrarak çýkarýmlarda bulununuz.

Deðerlendirme : Çalýþmanýzý sýnýf ortamýnda arkadaþlarýnýzla paylaþtýktan sonra öðrenci

ürün dosyasýna yerleþtiriniz.

P e r f o r m a n s  Ö d e v i

Avrupa Birliði  Rusya Enerji Diyaloðu

AB-Rusya Ortaklýk ve Ýþ birliði Anlaþmasý’nýn 1997 yýlýnda yürürlüðe girmesinden sonra AB, enerji

alanýnda iþ birliðinin kaçýnýlmazlýðýný görerek Rusya ile bir enerji diyaloðu baþlatmýþtýr. Birlik açýsýndan

bu diyalog; petrol, doðal gaz, elektrik enerji tasarrufu ve çevrenin korunmasý alanlarýnda ortaklýk süreci-

ni geliþtirme ve AB’nin enerji arzý güvenliði kaygýlarýný gidermeye yöneliktir. AB, özellikle doðal gaz ve

petrolde Rusya’ya olan baðýmlýlýðýný dikkate alarak Rusya’nýn içinde bulunduðu ekonomik ve toplum-

sal sýkýntýlardan da yararlanarak amaçlarýna ulaþmayý planlamaktadýr. Bu iþ birliði sayesinde AB,

Rusya’nýn enerji sektörünün AB yatýrýmlarýna açýlmasý, verimli ve çevreye duyarlý modern teknolojilerin

kullanýlmasý, enerji tasarrufunun artýrýlmasý gibi alanlarda geliþmeler saðlayarak geçmiþte Rusya ile

olan enerji iliþkisini yeniden tanýmlamayý amaçlamaktadýr.

Öte yandan Rusya’nýn önceliði ise, enerji kaynaklarý ihracatýnýn yarýsýndan fazlasýný (petrolde % 50,

doðal gazda % 60) AB’ ye gerçekleþtirdiðini dikkate alarak enerji üretimini sürdürmek ve bunu

pazarlayabilmektir. Rusya’nýn AB ile olan enerji alýþveriþinin  gelecekte artarak devam edeceði tahmin

edilmektedir.

www.dtm.gov.tr

O k u m a  M e t n i

Güney Afrika’da Üretim Durdu, Altýn Rekor Kýrdý
Güney Afrika’da madencilik þirketinin üretimini durdurmasý ve ABD Merkez Bankasýnýn (FED),

faizlerde yüzde 0.50’lik yeni bir indirime daha gidebileceði beklentisiyle altýnýn onsu dün 922 dolar-

la yeni rekora imza attý.

Platinin ons fiyatý da 1.6 dolarla rekor kýrdý. Uzmanlar kýsa vadede altýnýn onsunun 950 dolarý göre-

bileceðini belirtiyor. ABD’de faiz indirimlerinin süreceði beklentisinin yaný sýra, avro/dolar paritesindeki

artýþ, arza iliþkin kaygýlar ve petrol fiyatlarýnýn yükselmesi de altýn fiyatlarýný rekora taþýyan nedenler

arasýnda gösteriliyor. 

GÜNEY AFRÝKA’NIN ETKÝSÝ: Dünyanýn en büyük ikinci üreticisi olan Güney Afrikalý madencilik þir-

ketinin enerji açýðý nedeniyle üretimini durdurmasý fiyat artýþýnda etkili oldu. Wall Street’in ABD’de faiz

oranlarýnýn daha fazla düþeceði yönündeki tahminleri, dolarýn zayýflýðý ve petrol fiyatlarýnýn varil baþýna

90 dolarýn üzerine çýkmasý deðerli metallerin fiyatlarýnýn yükselmesinde etkili olmaya devam ediyor.

Londra’da spot altýn külçe piyasasý rekor kýrarak 1 onsu 921.30 dolar oldu. Bu ayýn baþlarýnda ulaþtýðý

zirve olan 914 dolarý aþtý. Platin de Güney Afrika’daki üretim sorunlarý nedeniyle 1 onsu 1640 dolar-

dan tüm zamanlarýn en yüksek deðerine çýktý.

Basýndan, 26 Ocak 2008 

H a b e r  K ö þ e s i

12.forma 167-182:Layout 1  14.7.2015  06:35  Page 171



172

1. Enerji koridoru konumunda olan ülkelere uluslararasý enerji taþýmacýlığının sağladığı avantajlar

nelerdir?

2. Türkiye’nin bölgesel ve küresel enerji arzý ve güvenliðine ne gibi katkýlarý bulunduðunu söyleyiniz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

ENERJÝ TAÞIMACILIÐI

Enerji Nakil Hatlarýnýn Stratejik Önemi

19. yy.dan itibaren petrol, kömür, doðal gaz gibi enerji kaynaklarýna sahip olmak, bunlarýn üretimi-

ni elde tutmak ve daðýtýmýný denetim altýnda bulundurmak büyük devletlerin temel amaçlarý arasýnda

yer almýþtýr. Yaþadýðýmýz iletiþim çaðýnýn tüm araçlarý enerjiye endekslenmiþ durumdadýr. Bu bakýmdan

enerjinin kiþi baþýna yýllýk tüketimi de ülkelerin geliþmiþlik ölçütü olarak görülmektedir. Bundan dolayý

enerjinin temini ve taþýnmasý önem arz etmektedir.

Üretici ve tüketici bölgeler arasýnda gerçekleþtirilen petrol ve doðal gaz taþýmacýlýðý, teknik açýdan

büyük farklýlýklar göstermektedir. Petrol, nispeten düþük maliyetle deniz yolu ile taþýnabilirken doðal

gazýn (LNG) önce sývýlaþtýrýlmasý, tüketilmeden önce de tekrar gaz hâline getirilmesi gerekmektedir. Bu

iþlem oldukça yüksek bir maliyet gerektirdiðinden doðal gazýn boru hatlarý ile nakli tercih edilmektedir.

Avrupa Birliði ülkeleri, ABD ve Japonya satýn aldýklarý petrolün büyük bir bölümünü deniz yolu ile

taþýmaktadýrlar. Dünya ekonomisi için enerji kaynaklarýnýn devamlý ve güvenli bir þekilde taþýnmasý çok

önemlidir. Özellikle petrol ve doðal gazýn tankerlerle taþýnmasýnýn çevre kirliliðine neden olmasý ve eko-

nomik olarak pahalý olmasý bu enerji kaynaklarýnýn boru hatlarýyla taþýnmasýný zorunlu hâle getirmiþ-

tir.

Petrolün büyük kýsmýnýn tankerlerle taþýnmasý uluslararasý su yollarýnýn önemini artýrmýþtýr. Basra

Körfezi’nden ihraç edilen petrolün yýlda 737 milyon tondan, 2020 yýlýnda 1.668 milyon tona yüksele-

ceði tahmin edilmektedir. Orta Doðu petrollerinin çýkýþ kapýsý konumundaki Hürmüz Boðazý önemli bir

noktadýr. Buradan çýkan petrol, Akdeniz’e ulaþmadan önce Bab-ül Mendeb Boðazý’ndan ve Süveyþ

Kanalý’ndan geçmektedir.

5

21.Yüzyýlda Enerji Akýþý

21. yüzyýlda enerji talebi ile bu talebin karþýlanmasý en önemli gündem konusudur. Küreselleþme
ile birlikte yaþanan geliþme enerji talebini artýrmýþtýr. Orta Doðu ve Orta Asya bölgeleri dünya petrol
rezervinin % 67’sini, doðal gaz rezervinin ise % 40’ýný karþýlamaktadýr. Avrupa, dünya petrol tüketimin-
de en büyük paya sahiptir. 

SSCB sonrasý Rusya Federasyonu; Hazar petrol ve doðal gaz akýþýný denetim altýnda tutmak,
Baðýmsýz Devletler Topluluðu ülkelerindeki etkinliðini bu yolla korumak istemektedir. ABD güçlü pet-
rol þirketleri ile bölgeye girmek ve Rusya Federasyonu’nun bölgedeki etkisini azaltmak istemektedir.
Enerji iletim hatlarý konusunda ABD çeþitli nakil hatlarý tesisi, Rusya Federasyonu eski nakil hatlarýnýn
onarýmý, Avrupa ülkeleri ise güvenli taþýma sistemi istemektedir. Rusya Federasyonu’nda ve Baðýmsýz
Devletler Topluluðu ülkelerinde 140.000 km boru hattý bulunmakta ve bu hatlarýn kullaným ömrünün
30 yýl olduðu tahmin edilmektedir. 

www.konrad.org.tr

O k u m a  M e t n i
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Hazar Bölgesi  Enerji Kaynaklarý

Hazar Bölgesi tarih boyunca hem ticari açýdan hem de askerî açýdan ön plana çýkmýþtýr. Günümüzde
ise bu bölge zengin enerji kaynaklarý nedeniyle dünya gündemindedir. Hazar Havzasý’ndaki enerji kay-
naklarý, Orta Doðu’nun zengin enerji yataklarýna bir alternatif olarak görülmektedir. Önemi artan enerji
kaynaklarýnýn paylaþýmý için ülkeler arasýnda sorunlar çýkmaktadýr.

Hazar Bölgesi’nde yer alan Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’ýn sahip olduðu petrol rezerv-
lerinin yaklaþýk 260 milyar varil olduðu tahmin edilmektedir. Bu miktar, bugünkü dünya rezervlerinin
% 25’ine karþýlýk gelmektedir. Doðal gaz rezervlerinin ise 16-19 trilyon m3 (dünya rezervlerinin % 11-12’si)
olduðu tahmin edilmektedir. Hazar Bölgesi’ndeki petrol ve doðal gaz boru hatlarýnýn büyük bölümü
Sovyetler Birliði döneminde inþa edildiðinden günümüzde Hazar ve Orta Asya petrol ve gazýnýn dünya
piyasalarýna ulaþmasýnýn yolu Rusya topraklarýndan geçmektedir.

Kazakistan ve Azerbaycan petrolünü, Türkmenistan ise doðal gazýný aþaðýda belirtilen üç önemli hatla
dünya piyasalarýna ulaþtýrmaktadýr. Bu hatlar þunlardýr: 

1. Tengiz (Kazakistan)-Novorossisk (Rusya) Petrol Boru Hattý, 1580 km uzunluðunda ve yýllýk 26
milyon ton taþýma kapasitesine sahiptir. 

2. Atirau (Rusya)-Þamara (Rusya) Boru Hattý, yýllýk 15 milyon ton taþýma kapasitesine sahiptir. 
3. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattý (Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye), 1730 km uzunluðunda ve yýl-

lýk 50 milyon ton taþýma kapasitesine sahiptir. 
Hazar Bölgesi’nde 2010’da 140 milyon ton olan petrol ihtiyacının, 2016’da 220 milyon ton olacaðý

tahmin edilmektedir. Dolayýsýyla þu anda faaliyette bulunan boru hatlarýnýn 2010 yýlý itibariyle petrol ihra-
catýný gerçekleþtirmede yetersiz kalması nedeniyle, Hazar Bölgesi’ndeki petrol ve doðal gazý taþýyacak
yeni projeler ortaya çýkmýþtýr. Bu projeler þunlardýr:

1. Trans Anadolu Doðal Gaz Boru Hattý
2. Kazakistan-Çin Petrol Boru Hattý
3. Kazakistan-Türkmenistan-Ýran Petrol Boru Hattý
4. Bakü-Tiflis-Erzurum-Ankara Doðal Gaz Boru Hattý

Harita 1: Bakü Tiflis Ceyhan Petrol boru hattýný gösteren harita

Harita 2: Trans Anadolu Doðal Gaz Boru Hattý Projesi

Ölçek: 1/40.000.000

Ölçek: 1/25.000.000
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Yeni Enerji Koridorlarý Hangileri Olacak?

Hazar ve Orta Asya ülkelerinden doðuya uzanan petrol ve doðal gaz hatlarý Afganistan ve Ýran’ý strate-

jik konuma taþýrken batýya uzanan hatlar ise Türkiye’yi bir enerji koridoru hâline getiriyor. Doðu-batý

enerji koridoruyla Orta Asya petrolleri daha ucuza taþýnabilecektir.

Ülkemiz petrol ve doðal gaz kaynaklarý bakýmýndan önemli sayýlabilecek rezerve sahip olmamakla

beraber, bu kaynaklar bakýmýndan zengin olan ülkelerle sýnýr komþusudur. Dünya enerji sevkiyatýnda çok

önemli bir yeri olan Ümit Burnu ile Hürmüz Boðazý’na alternatif olabilecek en güvenli ve en kýsa yol

Türkiye üzerinden geçmektedir.

Türkiye, zengin petrol ve doðal gaz kaynaklarýna sahip olan Hazar Havzasý ve Orta Doðu ülkeleri ile

büyük bir pazar olan sanayileþmiþ Batý ülkeleri arasýnda doðal enerji köprüsü durumundadýr. Türkiye’nin

bölge ülkeleriyle tarihî, kültürel ve ekonomik iliþkileri bulunmaktadýr. Bu nedenle Avrasya Bölgesi’ndeki

yeni oluþumlara cevap verebilmek için uluslararasý konsorsiyum tarafýndan gerçekleþtirilen Doðu-Batý

Enerji Koridoru Projesi  içinde Türkiye de yer almaktadýr. Bu proje Trans-Hazar ve Trans-Kafkasya petrol

ve doðal gaz boru hatlarýnýn yapýmýna dayanmakta böylece Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin enerji kay-

naklarýnýn Batý pazarlarýna güvenli ve çeþitli güzergâhlardan ulaþtýrýlmasýný öngörmektedir.

Aþaðýdaki tabloda doðu-batý enerji koridorunda yer alan projeler hakkýnda bilgi verilmiþtir. Siz de

diðer projelerle ilgili Ýnternet araþtýrmasý yaparak tabloyu doldurunuz. 

Türkiye’yi Enerji Koridoru Yapacak Projeler: Doðu Batý Enerji Koridoru  
(Trans-Hazar ve Trans-Kafkasya petrol ve doðal gaz hatlarý)

Bakü-Tiflis-Ceyhan
Petrol Boru Hattý 

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattýyla Azeri petrolü Ceyhan’dan dünya
pazarlarýna sevk edilmektedir. BTC boru hattý, bununla birlikte Türk boðazlarýn-
daki petrol tankerlerinin transit geçiþini azaltarak çevre güvenliðine katkýda
bulunmaktadýr. 

Aktau-Bakü-Tiflis-
Ceyhan Petrol Boru

Hattý
(Kazak Petrolleri

BTC’ye
Baðlanacak) 

Bakü-Tiflis-Erzurum
Doðal Gaz Boru

Hattý 
(Þah Deniz Projesi) 

. 

Trans Anadolu
Doğal Gaz Boru

Hattı Projesi
(TANAP)

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, TANAP, projesinin amacı,
Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin
güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından
Avrupa’ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-
Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluştur-
maktadır. TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ilinden başlayarak
Türkiye sınırları içinde 20 ilden geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala 
ilçesinde son bulacaktır.Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak
olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacaktır.

Ý n t e r n e t  A r a þ t ý r m a s ý
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Kuzey-Güney ve Doðu-Batý Enerji Koridoru: Türkiye

Türkiye, büyük üretim bölgeleri ile tüketim bölgeleri arasýnda oluþturduðu köprü nedeniyle bölgede

jeopolitik anlamda kilit ülkedir. 

Türkiye, kuzey-güney eksenine de büyük önem vermekte ve bu güzergâhta transit ülke konu-

mundadýr. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattý, Irak-Türkiye petrol boru hattý ve Samsun-Ceyhan  boru hattý

büyük kapasiteye sahiptir. Bununla birlikte Boðazlardan geçen petrol göz önünde bulundurulduðunda,

önümüzdeki yýllarda dünyadaki petrol arzýnýn % 6, 7’lik bölümünün Türkiye’den transit geçeceði hesap

edilmektedir. Ayrýca Ceyhan, ileride inþa edilecek petrol rafinerisi ve LNG terminali ile bölgenin “enerji

musluðu” hâline gelecektir.

Aþaðýdaki tabloda Türkiye’nin içinde bulunduðu kuzey-güney ve batý enerji koridorunda yer alan

projeler  verilerek bunlardan üç tanesi açýklanmýþtýr. Diðer projelerle ilgili Ýnternet araþtýrmasý yaparak

tabloda yer alan boþluklarý doldurunuz.

Ý n t e r n e t  A r a þ t ý r m a s ý

Kuzey-Güney-Batý Enerji Koridoru

Kerkük-Yumurtalýk
petrol hattý 

Türkiye’nin 1976’da gerçekleþtirdiði Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattý Projesi  1/3

kapasite ile çalýþýyor. Irak Kerkük petrolünü taþýyan iki paralel hattýn, kapasitesi 71

milyon ton/yýl’dýr. 1. hat 986, 2. hat 890 km uzunluðundadýr. 1990 Körfez Krizi

nedeniyle kapatýlan hatta 1997’de insani amaçlý kullaným izni verildi. Kullanýlmadýðý

dönemde çürüme tehlikesiyle karþýlaþýlan boru hatlarýndan 1998’de yaklaþýk 20

milyon ton petrol taþýndý.

Rusya-Ukrayna-
Romanya-Bulgaristan
doðal gaz boru hattý

Rusya-Türkiye doðal
gaz boru hattý 

(Mavi Akým projesi)

Mavi Akım, Rusya Federasyonu'ndan alınacak doğal gazın Türkiye topraklarında, 
Samsun'dan başlayarak Amasya, Çorum, Kırıkkale üzerinden Ankara'ya ulaştırılmasını 
hedefleyen projedir.Hattın yapım çalışmaları tamamlanmış ve 20 Ekim 2002 tarihinde 
Samsun-Durusu ölçüm istasyonunda düzenlenen "Altın Kaynak" töreni ile
Karadeniz'den gelen boru hattı Samsun'daki hat ile birleştirilmiştir. Gerekli test işlem-
lerinin tamamlanmasının ardından 2003 yılı itibarıyla Sistem devreye alınmış ve
Rusya'dan gaz sevkiyatı başlamıştır.

Ýran-Türkiye -Almanya
doðal gaz boru hattý

Irak-Suriye-Mýsýr-
Türkiye-Avrupa doðal

gaz boru hattý 

Katar-Türkiye -Av-
rupa doða lgaz boru

hattý

Türkmenistan-Türkiye-
Almanya doðalgaz 

boru hattý

Türkiye ve Avrupa’nýn 2000’li yýllardaki doðal gaz gereksinimi için hazýrlanan projenin
ön fizibilitesi yapýldý. Türkmenistan ile 29 Ekim 1998 günü ikili anlaþma imzalandý.
Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattý’na paralel bir yol izliyor. 
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Dünyanýn her yerinde Çin ürünlerine rastlanmaktadýr. Dünyada Çin mallarýn raðbet görmesinin

nedenleri ve küresel sonuçlarý neler olabilir? Araştırınız.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

GÜNÜMÜZÜN UYANAN DEVÝ : ÇÝN6

Günümüzde, dünyadaki her 10 tiþörtten 2’si, her 10 oyuncaktan 4’ü, her 10 gemiden 3’ü Çin’de

üretiliyor. Fakirlik sýnýrýnýn altýnda yaþayan Çinlilerin oraný % 53’ten % 8’e geriledi. Örneðin, 1987 yýlında

baþkent Pekin’de özel otomobil sayýsý sadece ikiydi. Evet! Yanlýþ okumadýnýz, sadece iki! Biri bir þirket genel

müdürünün, diðeri ise Pekin Üniversitesi profesörünün otomobiliydi. Günümüzde ise Pekin sokaklarýnda-

ki özel araç sayýsý 3 milyonu aþmýþtýr ve her gün 3500 yeni araç trafiðe çýkmaktadýr. 

Türkiye ve diðer ülkelerin ekonomilerinde son yýllarda önemli etkisi olan Çin’i kýsaca tanýyalým.

ÇÝN 

Ülke kimlik Kartý
Resmî Adý : Çin Halk Cumhuriyeti

Baþkenti : Pekin  

Toplam Yüz Ölçümü : 9.598.032 km2

Toplam Nüfusu : 1.366.630.000 (2014)

Resmî Dili : Çince

Yönetim Biçimi : Sosyalist Cumhuriyet

Para Birimi : Yuan

ÇÝN

0         600 Km
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GÜNÜMÜZÜN UYANAN DEVÝ : ÇÝN
ÇÝN

Konum ve Doðal Özellikler

Çin, Asya kýtasýnýn doðusunda yer

alýr, yüz ölçümü bakýmýndan dünyanýn

en geniþ ülkelerinden biridir. 

Doðu Çin, genel olarak geniþ

ovalar, lös ile kaplý sahalar ve çevresi

nispeten alçak tepelerle çevrili

havzalardan oluþmuþtur. Batý Çin ise

genel olarak yüksek platolar ve

daðlarýn oluþturduðu Tibet (Fotoðraf

2) ile bu daðlar arasýnda kalan çökün-

tü havzalarından meydana gelmiþtir.

Doðu Çin’de yer alan ovalarýn baþlý-

calarý; Sarý Deniz’in kuzeyinde

Mançurya Ovasý  batýsýnda Kuzey Çin

Ovasý, güneyinde Mavi Irmak’ýn (Yangçe) (Fotoðraf 1) getirdiði alüvyonlarla oluþmuþ Yangçe Ovasý’dýr.

Mançurya ve Yangçe Ovalarý hem tarýmsal faliyetlerin hem de sanayi ve ulaþýmýn geliþtiði alanlardýr.

Ovalarýn, toplam yüz ölçüm içindeki payý %18 iken platolarýn kapladýðý alan % 30 kadardýr.

Ülkede çok farklý özellikler gösteren iklim tipleri görülür. Ülkenin kuzey, batý ve kuzeybatýsýnda karasal

iklim; güney, doðu ve güneydoðusunda muson iklimi görülür. Yýllýk sýcaklýk ve yaðýþ ortalamalarý genel-

likle güneydoðudan kuzeybatýya doðru düþüþ gösterir. Bu iki kesim arasýnda yýllýk ortalama sýcaklýk farký

30 oC’u bulur. Benzer þekilde güneydoðu kýyýlarýnda yýllýk yaðýþ miktarý 2000 mm’yi aþarken Tarým ve Çun-

garya havzalarýnda çoðu kez 100 mm’nin altýnda kalýr. 

Çin’in doðusunda ormanlar, batýsýnda ise step sahalarý ile çöller yaygýndýr. Ormanlarýn çoðu Ýç

Moðolistan Platosu ve Kingan daðlýk alaný üzerindedir. Bazý bölgelerde de tropikal ormanlara rastlanýr.

Asya kýtasýnýn önemli akarsularýndan Ganj, Brahmaputra, Ýrrawadi ýrmaklarý Çin’in sýnýrlarý içinden

doðarlar. Ancak sularýný boþalttýklarý Hint Okyanusu’na ulaþana kadar katettikleri mesafenin büyük

bölümü bu ülke dýþýnda kalýr. Bu

nedenle Çin için önemli olan akar-

sular, doðuda Büyük Okyanus’a

dökülen Sonkua, Hoang-ho (Sarý

Irmak) ve Yankçe’dir (Mavi Irmak).

Ayrýca Güney Çin Denizi’ne dökülen

Mekong ve Altýn Daðlarýndan

doðup, Tarým Havzasý’ný kateden

Tarým Nehri de Çin’in diðer önemli

akarsularýdýr. 

Çin’de binlerce göl bulunmasýna

raðmen çok büyük ölçekli göllere

rastlanmaz. Önemli gölleri Donding

ve Poyang gölleri ile Tarým Havzasý

kuzeyindeki Bosten Gölü sayýlabilir.

Fotoðraf 1: Mavi Irmak (Yangçe)

Fotoðraf 2: Tibet’teki yüksek ve engebeli alanlardan bir görünüm
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Beþerî ve Ekonomik Özellikler

4000 yıllık bir tarihe sahip olan Çin, uygarlığın ilk dönemlerinden günümüze kadar varlığını devam

ettirebilmiş birkaç ülkeden biridir. Ülkenin başkenti Pekin 2013 yılı sonu itibariyle 21,1 milyon nüfusu ile

kültür, ekonomi ve ulaşım merkezidir. En büyük sanayi ve ticaret şehri ise Asya’nın önemli liman

şehirlerinden birisi olan Şanghay’dır. Çin’in toplam nüfusu 1,36 milyardır fakat nüfus, ülke topraklarına

eşit olarak dağılmamıştır. Nitekim toplam nüfusun % 80’i ülkenin ancak % 20’lik bir alanında yaşar.

Buralarda km2 ‘ ye düşen kişi sayısı 1000 kişiyi geçer.

Çin nüfüsunun yaklaþýk 1/5’i þehirlerde geri kalaný ise kýrsal alanda yaþar. Kýrsal kesim daðlýk alanlar

dýþýnda çoðu kez büyük toplu köyler şeklindedir. Köyler arasýndaki ulaþým çoðu kez su yolu aðý ve teknel-

er aracýlýðý ile saðlanýr. Þehirleþme 1950’li yýllarda geliþmeye baþlamýþtýr. Aþaðý yukarý tüm ülke þehirleri

düzenli ve temizdir. Özellikle baþkent Pekin, Hong Kong (Fotoðraf 3) ve Þanghay gibi  büyük þehirlerde

az katlý geleneksel konutlarýn yaný sýra modern ve yüksek yapýlar da dikkati çeker.

Tarým halkýn geçimini saðladýðý en

önemli ekonomik faaliyettir (Fotoðraf

4). Yetiþtirilen en önemli tarým ürünleri

baþta pirinç olmak üzere pamuk, mýsýr,

çay ve çeþitli sebzelerdir. 

Hayvancýlýk ve balýkçýlýk da önemli

birer geçim kaynaðýdýr.

Madencilik de Çin’de önemli bir

ekonomik faaliyet türüdür. En fazla

çýkarýlan madenler kömür ve petroldür

(Fotoðraf 5). Ülke ayný zamanda petrol

ve petrol ürünleri ihracatçýsýdýr. 

Çin, muazzam kaynaklarý ve dev

nüfusu ile geliþmekte olan ülkeler

arasýnda çok önemli bir güçtür. Son yýl-

larda özellikle sanayi alanýnda büyük

geliþmeler kaydeden ülkenin pamuk ve

Fotograf 3: Hong Kong kentinden bir görünüm

Fotoðraf 4: Çin’deki tarla tarýmý
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2009

Kömür 1.522

Petrol 407

Gaz 64

Nükleer enerji 21

Hidroenerji 128

Yenilenebilir 4

TOPLAM 2.146

Tablo 1: Çin’in enerji gereksinimi (milyon ton petrol eþdeðeri)

www.uschina.org

Fotoðraf 5: Çin’de petrol arama platformu

Tablo 2: Çin’in bazý ülkelerle olan ithalat ve ihracat deðerleri, 2010 (Milyar $)

ABD Honkong Japonya Güney Kore Almanya Hollanda Singapur Rusya

Ýhracat 283.3 218.3 121.1 68.8 68.0 49.7 32.3 31.3

Ýthalat 102.0 185.7 176.7 138.4 74.3 46.2 49.3 50.4

Enerji kaynaðý

Yýl

ipekli dokuma sanayi, demir-çelik sa-nayi, silah sanayi ile makine imalatýnda büyük ilerlemeler

kaydedilmiþtir. 

Bu nedenle Çin’in enerji tüketimi ve ihtiyacý son yýllarda büyük artýþ göstermiþtir (Tablo 1). 

Günümüzde Çin’de ulaþým aðý büyük geliþme göstermiþtir. 700.000 km uzunluðunda birinci sýnýf

kara yolu mevcuttur. Buna karþýlýk demir yollarý sýnýrlý bir düzeydedir. 

Çin, önceleri sadece SSCB ve diðer sosyalist blok ülkeleri ile olan dýþ ticaretini son yýllarda bütün

Çin’in İthalatı ve İhracatı
Çin bir ilke daha imza attı, ABD'yi dış ticarette de

solladı.

Dünya ekonomisinde bir ilk yaşandı. 2013 yılsonu
rakamlarına göre Çin 4.16 trilyon dolarlık ihracat ve
ithalatıyla ilk kez ABD'yi geride bıraktı. ABD'nin 11
aylık ithalat ve ihracat toplamı 3.57 trilyon dolarda
kaldı. 

Dünya Ticaret Örgütü rakamlarına göre 2012'de
Çin sadece 15 milyar dolar farkla ABD'nin ardından
ikinci sırada kalmıştı. Bu rakam Çin'in günlük ticaret
rakamının yarısını oluşturuyordu.

4 YILDA BİR HACMİNİ İKİYE KATLIYOR

Çin'in son yıllarda ticaret rakamlarına bakıldığında
geçtiğimiz 30 yıl içinde 4 yılda bir, bir önceki ticaret hacmini iki katına çıkardığı görülüyor.

Çin'in dış ticaret hacminde liderliği yakalamasıyla bir köşetaşı daha yakalanmış oldu. Çin 2009'da
dünyanın en büyük ihracatçı ülkesi olmuştu.

Çin'in ihracatı 2013'te  2.21 trilyon doları buldu. İthalatı ise 1.95 trilyon dolar olarak gerçekleşti. 260
milyar dolarlık ticaret fazlası ile Çin 2013'te ticaret fazlasını yüzde 12.8 artırdı.

Ýnternet Haberi

H a b e r  K ö þ e s i
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Çin Nasýl Böyle Bir Yükseliþe Geçti?

ØÇin son yýllarda Fransa ve Ýngiltere’yi geçerek dünyanýn en güçlü ekonomilerinden biri oldu.
5 yýlda dýþ ticaret hacmini 3 kat artýrýp gelirini 1.7 trilyon dolara çýkardý. Japonya’yý da geride
býrakarak dünyanýn en fazla döviz rezervine sahip ülkesi hâline geldi. 

ØÇin, yabancý yatýrýmcýlara büyük kolaylýklar saðladý. Ucuz iþ gücü nedeniyle dünya devleri üretim-
lerini Çin’e kaydýrdý. 

ØÇin GSMH’sini 2010 yılının son çeyreğinde beklenenden daha fazla arttırmış (%9.8), 2010 yılı
toplam GSMH’sini %10.3 arttırarak 5.88 trilyona ulaşmış ve dünya GSMH sıralamasında Japonya’yı
(5.4 trilyon) geçerek, ABD’den (14.6 trilyon) sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. 

ØÇin, 1978’den sonra gümrük vergilerini kademeli olarak azalttý. Böylece Çinliler’in teknoloji trans-
feri yapmalarý için fýrsat yaratýldý. Çinliler, ithal mallarý örnek alýp kendi üretim bantlarýný geniþletti. 

ØÇin; daha ucuz, kaliteli, verimli ve daha özgün ürünler üretmeyi hedeflemektedir. Bunun için
hükûmet Ar-Ge çalýþmalarýna ayýrdýðý yýllýk payý 30.5 milyar dolara çýkardý. Böylece teknoloji ürün-
lerinin toplam ihracattaki payý, son 8 yýlda % 11’den % 27’ye çýktý. 

ØÇin genelinde 5000’den fazla özel ekonomik kalkýnma bölgesi, teknolojik kalkýnma bölgesi,
sanayi parklarý ve serbest bölge bulunuyor. Belirlenen bölgedeki üretime uygun olarak faaliyet
gösteren firmalardan alýnan gelir vergisi yarý yarýya azaltýlýyor. Kimi zaman ise sýfýr vergi politikasý uygu-
lanýyor. 

ØÇin’de yolsuzluk, kaçakçýlýk ve dolandýrýcýlýkla mücade edilmekte ve bu suçlara  aðýr cezalar uygu-
lanmaktadýr.

ØÇin’in cazibe merkezi oluþunun bir baþka nedeni de altyapýsýdýr. Kara yollarýna her yýl 65 milyar
dolar yatýrým yapýlmaktadýr.

O k u m a  M e t n i

E t k i n l i k

Atlasýnýzdaki Asya siyasi ve fiziki haritalarýndan yararlanarak aþaðýdaki harita üzerinde Çin’in komþu-

larýný, baþkentini, baþlýca kentlerini, önemli akarsularýný ve daðlarýný iþaretleyiniz.
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Aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz.

1. Bir ülkenin geliþmiþlik düzeyinin ölçülmesinde kullanýlan kriterler nelerdir?
2. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinde doğal kaynakların önemini örneklerle açıklayınız?
3. Coðrafi konum ile geliþmiþlik arasýnda nasýl bir iliþki vardýr?
4. Almanya’da nüfusun yoðun olduðu bölgeler nerelerdir?
5. Ruhr Havzasý Almanya’da sanayinin geliþmesinde nasýl etkili olmuþtur?
6. Petrolün Nijerya'nýn geliþmesinde nasýl bir etkisi olmuþtur?
7. Uluslararasý enerji taþýmacýlýðýnda Türkiye’nin önemini belirtiniz.
8. Hazar Bölgesi tarih boyunca ticari ve askerî açýdan neden önemli olmuþtur?
9. Türkiye’nin hazar bölgesi ve Orta Doğu petrollerine yakınlığının önemini açıklayınız?

10. Rusya ve Nijerya’yı doğal kaynaklar ve bu kaynakların kullanımı açısından karşılaştırınız.

Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Doğal kaynaklarının zengin olması ve bunların etkin kullanımı, ülkelerin gelişmesindeki temel
etkenlerden biridir.
Buna göre, aşağıda verilen ülke ve doğal kaynak eşleştirmelerinden hangisi yukarıdaki genelle-
meye uymaz?

A) İsveç - demir B) Japonya -deniz ürünleri C) Güney Afrika - altın
D) İngiltere - taş kömürü E) Rusya Federasyonu - doğal gaz

LYS3 2011
2. Ülkelerin gelişmişlik seviyesini gösteren kriterlerden birisi de okuma yazma oranıdır.

Aþaðýdaki ülkelerden hangisinin okuma yazma oraný daha fazladır?
A) Çin B) Sudan C) Nijerya D) Ýrlanda E) Pakistan

3. Aşağıdaki ülkelerden hangisi önemli enerji geçiş güzergahları üzerinde yer alan ülkelerden biri
değildir?

A) Gürcistan B) Azerbaycan C) Ukrayna
D) Türkiye E) Yunanistan

4. Petrol bakýmýndan zengin Hazar Bölgesi'nde yer alan ve bölgesel etkisi fazla olan ülke çifti aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Azarbaycan-Türkmenistan B) Özbekistan-Kýrgýzistan C) Afganistan-Tacikistan
D) Hindistan-Pakistan E) Malezya-Endonezya

5. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan 2014 İnsani Gelişme
Raporu’na göre aşağıdaki ülkelerden hangisi çok yüksek insani gelişmişlik seviyesinde değildir?

A) Fransa B) İtalya C) Çin D) Finlandiya E) Norveç  

Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun ifadelerle tamamlayýnýz.

1. Geliþmiþ ülkelerde faal nüfusun büyük bir kýsmý ……………………….. sektöründe çalýþýrken az
geliþmiþ ülkelerde ise  ……………………….. sektöründe çalýþýr.

2. Mısır’ın deniz ulaşımında bölgesel ve küresel etkiye sahip olmasında Akdeniz’i Kızıldeniz’e
bağlayan …………………..kanalı önemli bir paya sahiptir.

3. Hazar petrollerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan ve yıllık 50 milyon ton taşıma kapa-
sitesine sahip olan enerji nakil hattı……………………………………boru hattıdır.

4. Rusya’nın bölgesel ve küresel ilişkilerde etkin rol oynamasında………………ve …………….kay-
nakları  önemli rol oynamıştır.

5. Almanya’nın sanayisinin gelişmesinde……………………….bölgesindeki kömür ve maden
yatakları önemli rol oynamıştır.

1 0.  B Ö l ü M   Ö l ç M E  v E  D E ð E r l E n D Ý r M E 
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KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Bölüm11.

SICAK ÇATIŞMA BÖLGELERİ

SICAK ÇAT IÞMA BÖLGELERÝ
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SICAK ÇATIÞMA BÖLGELERÝ1

Uluslararasý Çatýþma Nedenleri

Tarih boyunca insanlar arasýnda beslenme, barýnma gibi temel ihtiyaçlar ile dinsel, siyasal ve kültürel

nedenlere baðlý olarak pek çok sorun ortaya çýkmýþtýr. Ýnsanlarýn örgütlenerek oluþturduðu devletlerin

de aralarýnda çeþitli faktörlere baðlý olarak sorunlar ortaya çýkmaktadýr. Bu sorunlar bazý dönemlerde

birden fazla ülkenin müdahalesi ile uluslararasý sorun hâline gelmekte ve anlaþmazlýða düþen devletler

arasýnda sýcak çatýþmalara neden olmaktadýr. Temelinde ekonomik ve siyasi nedenler olan 1. ve 2.

Dünya Savaþlarý bunun en iyi örnekleridir. Günümüzde de farklý nedenlere baðlý olarak dünyanýn çeþitli

alanlarýnda sýcak çatýþma bölgeleri vardýr. Orta Doðu, Kafkasya, Orta Asya, Orta ve Kuzey Afrika bu böl-

gelere örnek olarak verilebilir. Uluslararasý çatýþmalara neden olabilecek unsurlar aþaðýdaki þemada,

dünyadaki sýcak çatýþma bölgeleri ise sayfa 185’deki Harita 1’de gösterilmiþtir.

Doðal Unsurlar Beþerî ve Ekonomik Unsurlar

Su Kaynaklarýnýn Paylaþýmý

Toprak Paylaþýmý

Yeraltý Zenginliklerinin Paylaþýmý

Enerji Kaynaklarýnýn Paylaþýmý

Ekonomik Sorunlar
Sýnýr Sorunlarý

Siyasi ve Ekonomik Farklýlýklar
Geçmiþe Dayanan Sorunlar

Baðýmsýzlýk Ýstekleri
Önemli Ulaþým Yollarýnýn Kontrolü

Uluslararasý Sýcak Çatýþmalara 
Neden Olan Bazý Unsurlar

Sýcak çatýþma bölgesi kavramýndan ne anlýyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

Sýcak Çatýþma Bölgesi : Orta Doðu

Ýlk yerleþim alanlarýnýn ortaya çýktýðý, ilk devlet örgütünün kurulduðu, ilk yazýlý hukuk belgesinin oluþ-

turulduðu, tarým, ticaret ve þehirciliðin ortaya çýktýðý Orta Doðu, tarih boyunca her zaman önemli strate-

jik alanlardan biri olmuþtur.

Dünya petrol rezervlerinin büyük bölümüne sahip olmasý, kutsal mekânlarý barýndýrmasý, önemli

ticaret yollarýnýn kavþak noktasýnda bulunmasý Orta Doðu’yu dünya açýsýndan çok önemli bir bölge

hâline getirmiþtir. 

Orta Doðu, ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihî nedenlerle günümüzde sýcak çatýþma potansiyeline

sahip bir bölge olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Orta Doðu’da tarihten günümüze gelen sorunlara bak-

týðýmýzda öne çýkan üç sorun vardýr:

ØPetrol Sorunu

ØSu Sorunu

ØEtnik ve mezhepsel sorunlar

Şema 1: Uluslararasý sýcak çatýþmalara neden olan bazý unsurlar
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Harita 1: Günümüz dünyasýndaki bazý çatýþma ve gerilim bölgeleri   

Petrol Sorunu

Günümüzde Orta Doðu zengin petrol kaynaklarý ve
bunlarýn paylaþýmý nedeniyle  önemli sýcak çatýþmalarýn
en yoðun yaþandýðý bir bölge olarak karþýmýza çýkmak-
tadýr. Irak’ta petrol arama ve iþletme imtiyazlarý elde
etmek, hatta tümüne sahip olmak için ülkelerin birbir-
leriyle mücadele ettikleri bir yerdir (Fotoğraf 1). Bu böl-
geyi kontrol eden güç sadece kendi enerji açýðýný
karþýlamaz. Ayný zamanda Orta Doðu petrollerine
baðýmlý olan diðer ülkeleri de kontrol altýnda tutar.Orta
Doðu’da Ýngiltere, Rusya ve ABD arasýndaki mücadelel-
er Ýkinci Dünya Savaþý döneminde petrole olan ihtiyacýn
iyice artmasýyla baþlamýþ, günümüzde ABD ve mütte-
fiklerinin Irak'ý iþgaline kadar dayanmýþtýr. Ýþgal sonrasý
direniþ baþlamýþ ve bu direniþ hâlâ devam etmektedir.

Fotoðraf 1: Irak’ta bir petrol kuyusu

Musul ve Kerkük Petrolleri

1885 yýlýndan itibaren kullanýlmaya baþlanan petrol,1900'lü yýllarda öneminin iyice artmasý
nedeniyle Ýngiltere'yi, zengin petrol yataklarýnýn bulunduðu Musul, Kerkük ve Basra'ya yöneltmiþtir.
Ýngiltere'nin Orta Doðu politikalarýnýn esasýný hem doðal kaynaklarýyla hem de stratejik önemi
nedeniyle ekonomik deðer taþýyan sömürgesi Hindistan yolunun güvenlik altýnda tutulmasý oluþturu-
yordu.

Mezopotamya zengin ekonomik potansiyeli ile baþta Ýngiltere olmak üzere diðer büyük güçlerin dikka-
tini çekmiþtir. 1871'de bölgenin zengin petrol kaynaklarýna sahip olduðu II. Abdülhamit'e bildirilmiþtir.
Hükümdar 1888 ve 1908'de yayýmladýðý iki özel fermanla Musul ve Baðdat vilayetlerindeki petrol alan-
larýnýn bulunduðu arazilerinin Hazine-i Hassa'ya baðlandýðýný ilan etmiþtir. 1908'de II. Meþrutiyet'in ilanýn-
dan sonra petrol alanlarý II. Abdülhamit'in özel mal varlýðýndan ayrýlýp maliyeye baðlanmýþtýr.

Prof. Mim Kemal Öke 
Musul sorunu

O k u m a   M e t n i

0 3000 Km
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Orta Doðu bölgesinin dilsiz haritasýný çiziniz. Bölgeyi gösteren siyasi ve fiziki haritalardan
yararlanarak: 
1. Ülke sýnýrlarýný çizip ülkelerin adlarýný yazýnýz.
2. Bölge ülkeleri sýnýrlarý içindeki nehirleri çizerek adlarýný yazýnýz.
3. Oluþturduðunuz haritayý inceleyerek çýkarýmlarda bulununuz. Bulduðunuz sonuçlarý defterinize

yazýnýz.

E t k i n l i k

Su Sorunu 

Günümüzde artan nüfusa baðlý olarak su kullanýmýnýn artmasý ve iklim deðiþiklikleri sonucu su
havzalarýnýn daralmasýyla su kaynaklarýnýn kullanýmý ve paylaþýmý önem kazanmýþtýr. 

Dünya genelinde su sýkýntýsý çeken 26 ülkeden 14’ü Orta Doðu’da yer almaktadýr. Bu bölgede su
rezervi bakýmýndan en avantajlý ülke
Türkiye’dir. Türkiye’nin güneyinde yer alan
ülkeler iklim özellikleri ve coðrafi konumlarýn-
dan dolayý aþýrý buharlaþma neticesinde su
sýkýntýsý çekmektedirler. 

Orta Doðu’da su sorunu zaten çok az  bulu-
nan su rezervi ve kaynaklarýndan deðil, ülkeler
arasýnda ortak kullanýma açýk olan su rezerv-
lerinin paylaþýmýndan kaynaklanmaktadýr.  Ortak
kullanýma açýk olan bu akarsularýn en önemlileri;
Nil, Fýrat (Fotoðraf 2), Dicle nehirleridir. Nil Nehri
hariç tutulursa Orta Doðu bölgesinde yer alan
sýnýr aþan akarsularýn tümü Türkiye’yi ilgilendir-
mektedir. 

Orta Doðu’da ortak su kullanýmýndan kaynaklanan su sorunu Suudi Arabistan ve Arap
Yarýmadasýnýn güneyindeki ülkeler dýþýnda, tüm ülkeleri ilgilendirmektedir. Zaman zaman savaþa kadar
giden bu anlaþmazlýklar tüm Orta Doðu’da barýþ ve huzuru bozmaktadýr. Örneðin, Orta Doðu’da önem-
li su kaynaklarýndan biri olan Suriye’ye ait Golan tepeleri Ýsrail tarafýndan iþgal edilmiþtir.

Fotoðraf 2: Irak’ta Fýrat Nehri’nden bir görünüm

Dünya gündeminde enerji kaynaklarý ya da maden kaynaklarý ile ilgili sorun oluþabilecek alanlarý

veya ülkeleri beyin fýrtýnasý yaparak tespit ediniz.

B e y i n  F ý r t ý n a s ý

Etnik ve Mezhepsel Sorunlar
Ortadoğu, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından ortaya çıkan ulus-devletleşme sürecinin başlamasıyla

beraber, uluslararası arenada istikrarsızlıklarla anılır olmuştur.

Ortadoğu’da Osmanlı egemenliğinin sona ermesinden sonra bölge dinamikleri göz ardı edilerek

oluşturulan yeni devletler bölgenin dokusuyla uyuşmamış, bölge etnik ve mezhepsel ayrışmalarla karşı

karşıya bırakılmıştır. Bu devletlerde otoriter rejimlerce etnik kimliklerin yeterince temsil edilmemesi alt-

tan alta etnik milliyetçiliği körüklemektedir. 

Ortadoğu’da farklı kültürler ve inanç sistemleri gibi değerler, bu değerlere sahip insanların bir

arada yaşama konusundaki olumsuz tutumları ile büyük güçlerin çıkar sağlama amacıyla bu inançları

ve kültürleri kullanmaları, bölgede keskin ayrılıklar doğurmuştur. Bu sorunları çözmek veya çıkar elde

etmek uğruna bölgeye her müdahale eden, sorunlara yeni bir boyut katarak bölge insanını kaderine

terk etmiştir.
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Aþaðýdaki sorularý yukarýdaki haritadan, atlaslarýnýzdan ve ön bilgilerinizden yararlanarak
cevaplayýnýz.

1. Kiþi baþýna düþen kullanýlabilir içme suyunun en fazla ve en az olduðu ülke ve bölgeler hangi-

leridir? Söyleyiniz.

2. Bu bölge ve ülkelerin benzer ve ortak coðrafi özellikleri nelerdir? Söyleyiniz.

3. Küresel iklim deðiþikliðine baðlý olarak gelecekte en fazla etkilenecek ülke ve bölgeler hangileridir?

Söyleyiniz.

Harita 2: Kiþi baþýna düþen yýllýk kullanýlabilir su miktarý (2013)

E t k i n l i k

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Doðal Kaynak 
Türü

Yol açtýðý uluslararasý sorunlar

Altýn

Kömür

Doðal gaz

Uranyum
Nükleer enerji santrallerinin yakýtý olduðu için ve çok az bulunduðu için
sorunlara yol açar.

Petrol

Ön bilgilerinizden de yararlanarak aþaðýdaki tabloda verilen boþluklarý örnekteki gibi uygun

þekilde doldurunuz.

Kaynak: unstats.un.org/unsd
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Tarih Taraflar Nedenleri Sonuçlarý

1956 Mýsýr - Ýsrail
Ýsrail’in Mýsýr’a ait Sina

Yarýmadasý’ný iþgal etmesi
Ýkinci Arap-Ýsrail savaþý çýkmýþtýr.

1965 Filistin - Ýsrail
Ýsrail’in Filistin topraklarýný
iþgaline yerli halkýn  tepkisi

Filistin Kurtuluþ Örgütü tarafýndan Ýsrail millî su

daðýtým kanalýna baþarýsýz bir saldýrý yapýlmýþtýr.

1967 Suriye - Ýsrail
Ýsrail’in Suriye’ye ait önemli su
kaynaklarýnýn bulunduðu
Golan Tepeleri’ni iþgali

Ýsrail, Ürdün Nehri üzerinde yapýlan yapýlarý imha

ederek Banias Irmaðý ile birlikte Golan

Tepeleri’ni iþgali.

1974 Türkiye - Yunanistan
Kýbrýs’ta Rumlar tarafýndan

Türklere uygulanan baskýlar

Türkiye’nin Kýbrýs’a düzenlediði Barýþ Harekâtý

(1974 yýlý)

KKTC baðýmsýzlýðýný ilan etti (1983).

1980-
1988

Ýran - Irak
Þattülarap su yolu ve bu

bölgedeki petrolün paylaþýmý
Sekiz yýl süren savaþtan sonuç alýnamamýþtýr. 

1991 Irak - Kuveyt - ABD
Irak’ýn Kuveyt’i iþgali ve buna
ABD’nin müdahalesi

ABD tarafýndan Baðdat’ýn su daðýtým þebekesi

ve alt yapýsý tahrip edilmiþtir.

2003 Irak - ABD Irak petrollerini kontrol etmek Irak ABD tarafýndan tamamen iþgal edilmiþtir.

(Kaynak: Orta Doðu'da Su Sorununun Yaþandýðý Bereketli Hilal ve Türkiye, Zekai Þen 2006) 

Tablo 1: Orta Doðu ve çevresinde bazý sorunlar

Filistin - Ýsrail Sorunu

Ýsrail Devleti, kurulduðu tarihten itibaren çevresindeki Arap devletleriyle sorunlar yaþamakta,

aralarýnda çatýþmalar çýkmaktadýr.

Taraflarýn bir an önce çatýþmayý sona erdirecek müzakere edilmiþ bir anlaþmaya ihtiyaçlarý vardýr.

Böyle bir anlaþmanýn çerçevesi bellidir:

1. Ýsrail’in iþgali altýndaki bölgelerde kurulan Filistin devletinin tanýnmasý,

2. Kudüs üzerinde her iki tarafýn ortak veya ayrý egemenliðinin tanýnmasý,

3. Tazminat paketi ve bazý mültecilerin, yan yana yaþayan iki ülkenin etnik-ulusal yapýsýný sars-

mayacak bir çerçeve içinde yaþadýklarý yerlere dönüþü,

Geçmiþte bu yönde gösterilen çabalarýn baþarýsýzlýðý, insanlarý diplomatik çözüm çabasýnýn zaman

kaybýndan ibaret olduðu düþüncesine sevk etmektedir. Uluslararasý toplumlar son beþ yýlda çözüm

yönünde pek az gayret göstermiþlerdir.

Bu sorunun çözümsüzlük noktasýnda býrakýlmasý, bütün dünya için üzücü sonuçlar doðuruyor zira

Filistin’de yaþananlar yüz milyonlarca insan için siyasi ve duygusal bir önem taþýmaktadýr.

Basýndan, 25 Eylül 2006

H a b e r  K ö þ e s i
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Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.
1. Sıcak çatışma bölgesi kavramından ne anlıyorsunuz?
2. Dünyanın önemli sıcak çatışma alanları hangileridir?
3. Sıcak çatışmaya neden olan unsurlar nelerdir?
4. Uluslararası ilişkiler çerçevesinde petrol sorununu açıklayınız.

Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplandýrýnýz.

1- Aşağıdakilerden hangisi sıcak çatışmaya neden olan doğal unusurlardan biri değildir?
A) Su kaynaklarının paylaşımı
B) Yer altı su kaynaklarının paylaşımı
C) Enerji kaynaklarının paylaşımı
D) Önemli ulaşım yollarının kontrolü
E) Toprak paylaşımı

2- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Ortadoğu’da sıcak çatışmaya neden olan unsurlardan biridir?
A) Su B) Bor C) Demir D) Linyit E) Toryum

3- Zengin petrol rezervi ile dünyadaki büyük güçlerin dikkatini çeken ve II. Abdülhamit’in yayım-
ladığı özel bir ferman ile Hazine-i Hassa’ya bağlanan yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuveyt B) Musul-Kerkük C) İran
D) Süleymaniye E)Erbil

4- Günümüzde doğal ve beşerî nedenlere bağlı olarak dünyanın çeşitli yerlerinde sıcak çatışma
bölgeleri oluşmuştur. Bu bölgelerden biri de tarih boyunca stratejik önemini koruyan
Ortadoğu’dur.
Ortadoğu’da yaşanan aşağıdaki durumlardan hangisi, Türkiye’yle bölgedeki bazı ülkeler arasın-
da sorun oluşturabilmektedir?

A) Toprakların paylaşımı
B) Önemli ulaşım yollarının kontrolü
C) Akarsu kaynaklarının kullanımı
D) Maden kaynaklarının paylaşımı
E) Petrol ve doğal gaz kaynaklarının paylaşımı

LYS3-2012
5- Aşağıdakilerden hangisi Ortadoğu’da su sorunu yaşayan ülkelerden biri değildir?
A) Irak B) Suriye C) İsrail D) Libya E) Ürdün

6- Şattülarap, su yolu ve petrol paylaşımından dolayı aşağıdaki ülkelerin hangileri arasında çatış-
ma olmuştur?

A) Irak-Kuveyt B)İran-Irak C)Suriye-İsrail D)Mısır-İsrail E)Irak-ABD

7. I. Irak
II. Bolivya
III. Sudan
IV. Afganistan
Yukarıdaki ülkelerden hangileri uluslararası çatışma alanı değildir?

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

8. 2011 yılında ülke içerisinde çıkan iç savaş neticesinde NATO müdahalesine maruz kalan Kuzey
Afrika ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezayir B) Tunus C) Libya
D) Mısır E) Fas

11.  B ö l ü M   ö l ç M E  v E  D E ð E r l E n D Ý r M E 
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Ç E V R E  V E  T O P L U M

Bölüm12.

DOÐAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE

DOÐANIN ÝÞLEYÝÞÝ

ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI

ÇEVRESEL ÖRGÜTLER VE ÖZELLİKLERİ

DOÐAYLA UYUMLU YAÞAMAK

SINIRLI KAYNAKLAR

DOĞAL KAYNAKLARIN YÖNET İMİNE
AİT  İLKELER

DOÐAL MİRASIN KORUNMASI

ÇEVRE BİLİNCİ
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1. Doðal kaynaklar denilince ne anlýyorsunuz? Söyleyiniz. 

2. Sizce çevre problemlerinin temel sebepleri nelerdir? Söyleyiniz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

DOÐANIN ÝÞLEYÝÞÝ

Doðal Çevremizin Sýnýrlýlýðý

Tarih boyunca insanlar do-
ðal kaynaklarýn sýnýrsýz olabile-
ceðini düþünmüþlerdir. Bu da
insanlarýn uzun yýllar boyunca
doðal kaynaklarý bilinçsizce
kullanmasýna yol açmýþtýr. Ýhti-
yaçlarýn çeþitlenmesi, tüketi-
me baðlý olarak doða ve insan
arasýndaki dengeyi doðanýn
aleyhine bozmuþ, doðal çev-
renin tahribatýyla birlikte  za-
manla açlýk ve fakirlik hýzla iler-
lemiþ ve ekolojik dengede bo-
zulmalar meydana gelmiþtir
(Fotoðraf 1).

Bilim insanlarý sýnýrlý olan
doðal kaynaklarýn artan dünya
nüfusu sonucu hýzla tükendiði-
ni ve çeþitliliðin azaldýðýný alter-
natif kaynaklar bulunmadýðý
takdirde büyük çevre sorunlarý
yaþanacaðýný ifade etmektedir.
Çevre sorunlarýna ve nüfus artýþýna baðlý olarak yakýn gelecekte insanlar beslenme sorunuyla karþý karþýya
gelebilirler. 

Günümüzde geliþmiþ ülkeler, doðal kaynak kullanýmýnda büyük bir baský unsuru olan nüfus artýþýný
kontrol altýna almýþlardýr. Ayrýca geliþen teknolojiden de faydalanarak kaynak üretimi ve tüketimi arasýn-
da denge oluþturarak ekonomide sürdürülebilir bir kalkýnma modeline geçmiþlerdir. Özellikle az geliþmiþ
ve geliþmekte olan ülkelerde doðal kaynak kullanýmýndan meydana gelen ekolojik sorunlar daha fazladýr.
Bu grupta yer alan ülkelerde nüfus hýzla artmaktadýr. Buna baðlý olarak nüfusu besleyebilmek ve yaþam
standardýný yükseltebilmek için, aþýrý ve bilinçsiz doðal kaynak kullanýmýna dayanan bir ekonomik kalkýn-
ma modeli uygulamaktadýrlar. Sonuçta doðal kaynaklar kullanýlamaz hâle gelmektedir. 

Günümüzde ekolojik dengeyi bozan  en önemli faktörlerden biri doðal kaynaklarýn insanlar tarafýn-
dan bilinçsizce tüketilmesidir. Bu duruma Aral Gölü’ndeki suyun pamuk tarýmý için aþýrý derecede kul-
lanýlmasýyla gölün suyunun azalmasý ve göl ile yakýn çevresindeki  ekosisteminin bozulmasý örnek
olarak verilebilir.

Çayýr, mera ve yaylalarýn aþýrý otlatma sonucu bitki örtüsünün yok edilmesine baðlý olarak doðal yapý-
da bozulmalar meydana gelmektedir. Aþýrý otlatma nedeniyle Palandöken ve Kargapazarý daðlarýnda bitki
örtüsü tahrip edilmiþ, buna baðlý olarak da böcek türleri azalmýþtýr. Aþýrý otlatma özellikle kurak ve yarý
kurak iklim bölgelerinde tabii bitki örtüsünü azaltan en önemli faktördür.

Fotoðraf 1: Tahrip edilmiþ doðal çevreden görünümler 

1
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Toprak  ve Orman Sýnýrlýlýðý

Toprak, üzerinde tüm canlýlarýn barýnýp yaþadýðý
ve beslenmesi için gerekli ürünlerin yetiþtiði canlý bir
varlýktýr ve yaþamýn kaynaðýdýr. 

Toprak; hava, su ve diðer doðal kaynaklar gibi
insan yaþamý için önem taþýyan kýsýtlý bir deðerdir
(Fotoðraf 2). Doðal deðiþim döngüsü içinde atýk-
larýn emilmesini saðlayan bir filtre olma özelliði
yanýnda organizmalar için yaþam alaný, madenler ve
suyun saklanmasý içinde bir depo görevi görür.
Sosyoekonomik faaliyetler için mekânsal bir temel
oluþturan toprak tarihî ve kültürel mirasýmýzýn da
üzerinde yer aldýðý bir unsur olarak yararlý birçok
özelliðe sahiptir. 

Topraðýn doðal oluþum sürecini deðiþtirmek
olanaksýz olduðu gibi, teknolojik usullerle yapay
olarak üretilmesi de mümkün deðildir.

Dünya nüfusunun artýþý ve bununla birlikte
beslenme ve konut gibi gereksinimlerin giderek art-
masý, ekolojik dengenin her geçen gün bozulmasýna neden olmaktadýr. 

Saðlýklý bir ormanda ömrünü dolduran aðaçlar zamanla çürüyerek devrilir ve orman içinde kýsmi
boþluklar oluþtururlar. Ýnsanlarýn yaptýðý tahribatýn aksine doðal düzenin bir parçasý olan bu boþluklar, or-
manlarýn yenilenerek hayatta kalmalarýný saðlayan bir sistemdir. Ýnsanlar tarafýndan tahrip edilen yaðmur
ormanlarý yenilenememektedir. Bu bakýmdan türce zengin orman örtüsü yerine tek türe dayalý düþük
kaliteli ormanlar oluþmaktadýr. 

Þehirleþmenin Sýnýrlarý Ne Olmalý?

Þehirleþme ve þehirlerin çevresine doðru geniþlemesi, tarým alanlarýný ve doðal yaþam alanlarýný tehdit
etmektedir. Plansýz þehirleþme sonucu pek çok canlý türü yok olmaktadýr. Nüfusun temel ihtiyaçlarý
karþýlanýrken doðal kaynaklar gereken hassasiyet gösterilerek kullanýlmalýdýr. Nüfusun artmasının ve
þehrin büyümesinin doðaya minimum zarar verebilecek düzeyde sýnýrlandýrýlmasý gereklidir.  

Ekolojik Denge ve Yok Olan Deðerlerimiz

Dünyamýzda tahrip olan ekolojik denge ile birlikte, içinde barýndýrdýðý deðerler de yok olmaktadýr.
Bir canlýnýn doðal olarak yaþayýp çoðaldýðý, neslini devam ettirdiði yer, o türün habitatýdýr. Günümüzde
bu alanlarýn bozulmasý ile içindeki canlý türlerinin nesli de tükenmektedir. Dünyadaki bütün türlerin bir
kýsmý önümüzdeki 30 yýl içinde yok olma tehlikesiyle karþý karþýyadýr. Bunun en önemli nedenlerinden
birisi de pek çok türün habitatýnýn tahrip edilmesinden kaynaklanmaktadýr. Örneðin, Amazon orman-
larý dünyadaki türlerin yarýsýndan fazlasýný barýndýrmaktadýr. Böyle bir tropik ormanda yapýlabilecek
hatalý ve plansýz bir faaliyet burada bulunan türlerin 30 yýl içinde % 5 - % 15'inin yok olmasýna neden
olacaktýr. Biyolojik çeþitliliðin azalmasýnýn bir diðer sebebi ise türlerin ticari deðerlerinin olmasý ve bu
amaçla tüketilmesinden ileri gelmektedir. Günümüzde balinalardan fillere kadar birçok tür, ticari çýkar
uðruna tehlike altýnda bulunmaktadýr. Diðer taraftan sanayi ve tarým faaliyetlerinin kirlettiði toprak,
havada ve suda yaþayan pek çok türün sayýsýnýn azalmasýna neden olmuþtur. Biyolojik varlýklar, içinde
yaþadýklarý ekolojik çevreden soyutlanamazlar. Dolayýsýyla tür ve çeþitlerin korunmasý sorunu aslýnda
doðal alanlarýn korunmasý sorunudur.  

Çevre Dergisi, Sayý: 9, 1993

O k u m a  M e t n i

Fotoðraf 2 : Etkin kullanýlmayan toprak alanlarý
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Su Ürünlerinin Sýnýrlýlýðý

Okyanus yaþamý, suda yaþayan en küçük  canlýlardan  balinalara kadar, deðiþik þekil ve boyutlardan

oluþan mükemmel bir düzene sahiptir. Bugün birçok tür, insanlarýn yaptýðý tahribat nedeniyle yok olma

tehlikesiyle karþý karþýyadýr. Avlanma için kullanýlan araçlarýn teknolojik gücü, doðanýn kendini yenileye-

bilme yeteneðinin çok üzerindedir. Eðer bu araçlarýn yaptýðý tahribatlar, kontrol altýna alýnamazsa de-

nizler ve denize baðlý yaþayan hayvanlar üzerinde olumsuz etkileri büyük olacaktýr.

Dev gemiler, son teknoloji ekipmanlar kullanarak balýk sürülerini çok hýzlý bir biçimde avlayabiliyor-

lar. Bu endüstriyel balýkçýlýk filolarý, okyanuslarýn ekolojik limitlerinin de üzerinde avlanarak kullandýklarý

avlanma yöntemleri ile birlikte yaþama alanlarýný da yok ediyorlar. Örneðin dip tarama yöntemi mercan

resiflerini ve diðer hassas ekosistemleri yok ediyor. 

Okyanuslar ve barýndýrdýðý canlýlar, küresel ýsýnma ve iklim deðiþimi tarafýndan, geri dönülemez bir

biçimde etkilenecek. Örneðin, su sýcaklýklarýndaki yükselme çok geniþ mercan alanlarýnýn aðarmasýna

ve ölmesine neden olacaktýr.

Ýnsanýn su kaynaklarýna en önemli etkilerinden biri de fiziksel ve biyolojik kirliliktir. Bu kirliliðe yol açan

kaynaklardan bazýlarý; þehirlerin kanalizasyonlarý, endüstriyel atýklar, patlamalar, denizlere dökülen çöpler,

madencilik, zirai pestisitler, kullanýlmayan ýsý kaynaklarý ve radyoaktif atýklardýr.

Doðanýn Bilinçsizce Kullanýmý

Günümüzde bilinçsiz ve yasak avlanma yapmak önemli ekolojik sorunlarý ortaya çýkarmaktadýr. Bu

nedenle birçok hayvanýn nesli tükenmiþtir. Örneðin, balina, timsah ve balýk gibi türlerin aþýrý ve bilinçsiz

avlanmalarý sonucu popülâsyonlarý azalmýþ, nesillerini devam ettirmeleri tehlike altýna girmiþtir. Bu þe-

kilde bilinçsiz toplamalar dünyada ve ülkemizde doðal ortam için  büyük tehdit oluþturmaktadýr. Yine

kelebek ve diðer bazý böcek türlerinin faunadan toplanýp ticaretinin yapýlmasý bu türlerin neslinin tüken-

mesine yol açmaktadýr.

Canlý türlerindeki hýzlý tükeniþin doðurabileceði sonuçlarýn, nükleer bir savaþýn etkilerine yakýn ola-

bileceðine dikkati çeken bilim çevrelerinin tahminlerine göre, 20-30 yýl içinde dünyadaki canlý türlerinin

1/5'i tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. 

Tarýmda kullanýlan kimi maddeler bazý canlýlar için ölümcül nitelik taþýmakta, bu canlýlarýn sonunu

getirmektedir. Sadece tarýmda deðil günlük hayatta kullandýðýmýz birçok madde doðal yaþamý tehdit

etmektedir.

Ormanlar milyonlarca çeþit canlý türünün yuvasýdýr. Ormanlarýn zarar görmesi tüm bu canlýlarýn

yaþamýný, geleceðini ve soyunun devamýný etkiler. Her yýl hektarlarca orman bilinçsiz kullanýmdan dolayý

yok olmaktadýr. Bu da ormanlarla beraber birçok canlýnýn da yok olmasýna sebep olmaktadır.

Saka Kuþlarýnýn Nesli Tehlikede 

Temiz su kanallarýnýn kirlenmesi, kuraklýk nedeniyle çok sevdikleri kara hindiba ve deve dikeni

tohumlarýnýn yok olmasý ve ticari ürüne dönüþmeleri saka kuþlarýnýn varlýðýný tehdit ediyor. Göç yol-

larýnda avlanmanýn yaný sýra kuþ pazarlarýnda da satýlan saka kuþlarýnýn nesli tükenme tehlikesiyle karþý

karþýyadýr. Doðadaki çeþitliliðin ve dengenin tehlike sinyalleri verdiði günümüzde daldan dala konan

saka kuþlarýnýn, bitkilerin tohum daðýlýmýna ve üremesine katkýsý büyüktür. 

Basýndan, 16 Aðustos 2007 

H a b e r  K ö þ e s i
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Dev Panda

Dev panda, ana vataný olan Çin'in millî amblemi-
dir. Boyu 1,5 metre, aðýrlýðý ise 100-150 kg arasýn-
dadýr. Çin'in Yangçe Havzasý'ndaki bambu ormanla-
rýnda yaþayan dev pandalar, günde 12-38 kg kadar
bambu filizi yiyerek hayatta kalýr. 

Yangçe havza, biyoçeþitlilik bakýmýndan dünya-
nýn en zengin bölgelerinden biridir. Çin'de yaþayan
pandalarýn sayýlarý bugün  1600 civarýndadýr. Çin'de-
ki bambu ormanlarýnýn giderek yok olmasý, pandala-
rýn hayatýný tehdit ediyor. Pandalar bugüne kadar 50
doðal yaşam alanı oluşturularak  koruma altýna alýnmýþtýr.

Bambu ormanlarý insan müdahalesi olmadýðý sürece dev pandalar için hayat sigortasý, bambu
aðaçlarý da varlýklarýný devam ettirmeleri için önemli bir beslenme kaynaðýdýr. Fakat Çin'de doðal kay-
naklarýn taþýma kapasitesi düþünülmeden yapýlan olumsuz uygulamalar sonucunda beslenme zinciri
bozulmuþtur.     

Basýndan, 30 Mayýs 2005

H a b e r  K ö þ e s i

Doðanýn Bütünlüðü ilkesi

Doða, canlý ve cansýz varlýklarýyla bütünlük taþýr ve doðada her þey birbirine baðlýdýr. Ekologlar

bu bütünlüðü 'besin zinciri' olarak adlandýrmaktadýr. Canlýlar arasýndaki beslenme iliþkilerinin bir zin-

cirin halkalarý þeklinde gösterilmesi, doðadaki canlýlarýn birbirlerine baðýmlýlýðýný vurgular. Doða bir

denge içindedir ve  insan bilerek veya bilmeyerek bu canlý zincirin bir halkasýný yok ettiði zaman, bu

dengeyi bozmuþ, zincirin öteki halkalarýný da etkilemiþ olur. Bu da  insana doðanýn bütünlüðünü

hatýrlatmaktadýr.

B i l g i  K u t u s u

Aþaðýdaki tabloda beslenme halkalarýný etkileyen bazý faktörler verilerek bunlardan bir tanesi açýk-
lanmýþtýr. Ön bilgilerinizden yararlanarak tabloda boþ kalan yerleri doldurunuz.

Beslenme Halkalarýný Etkileyen Bazý Faktörler ve Etkileri

Çevre sorunlarý

Kaynaklarýn bilinçsizce     
tüketilmesi

Nüfus artýþý

Sanayileþme Fabrika, rafineri, santral gibi tesislerin çalýþmasý sonucunda çevreye
býrakýlan gaz, sývý ve katý atýklar çevrenin yapý ve iþleyiþini deðiþtirir.

E t k i n l i k

Dünyada canlýlarýn yaþam alaný olan biyosfer farklý ekosistemlerden oluþmuþtur. Ekosistemlerin yapý ve

iþleyiþinin bozulmasý beslenme halkalarýnýn da bozulmasýna yol açar. Böylece bazý canlý türleri  yok olur. 
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1. “Doðadan kaynaklanan tehlikeler” sözünden ne anlýyorsunuz? Açýklayýnýz.

2. Yaþadýðýnýz çevrede hangi doða kaynaklý tehlikeler vardır? Nedenleriyle açıklayınız.

DOÐADAKÝ TEHLÝKELER2

Doðal afetler, tarih boyunca tüm insanlarý etkilemiþtir. Ýnsanlarýn doðal afetlere karþý yaptýðý hazýrlýk-
lar ve aldýðý önlemler yeterli olmamýþtýr. Ýnsanlar günümüzde ilk dönemlere göre doðal afetlere karþý
daha hazýrlýklý olmanýn yollarýný bulmuþlardýr. Geliþtirilen teknoloji, doðal afetlerin etkisini tamamen
ortadan kaldýrmamýþ, ancak insanlar üzerindeki zararlý etkilerini azaltmýþtýr.

Her yýl doðal afetlerden dolayý milyonlarca insan etkilenmekte, milyarca dolar maddi kayýp yaþan-
maktadýr. Jeolojik ve meteorolojik kaynaklý doðal afetlerin büyük bir kýsmý ölümlere neden olmaktadýr.
1983-2012 yýllarý arasýnda dünyada meydana gelen doðal afetlerin yaklaşık % 40’ı Asya kýtasýnda
gerçekleþmiþtir.

E t k i n l i k

1983 -2012 Dünya Doğal Afet Sayıları 1983 -2012 Doğal Afet Kaynaklı Ekonomik Zarar Miktarları

Kaynak: ADRC Doğal Afetler Veri Bankası - 2013

DÜNYA’DA MEYDANA GELEN DOĞAL AFETLER VE ETKİLERİ (2012)

K o n u y a  B a þ l a r k e n

Kýtalara göre doðal
afet sayýlarý 
(1983-2012)

Asya Avrupa Amerika Afrika Okyanusya

3.762 1.364 2.396 2.004 420

AFET TÜRÜ SAYISI PAYI (%) ÖLÜM PAYI (%)
ETKİLENEN

SAYISI

PAYI  (%) VERDİĞİ
MALİ ZARAR

PAYI  (%)

Kıtlık 18 5.5 0 0,0 23,3301,085 22,3 22,370 15,7

Deprem 26 7,9 741 6,9 2,798,553 2,7 18,689 13,1

Salgın 21 6,4 1,561 14,5 107,021 0,1 0 0,0

Extrem Sıcaklık 48 14,6 1,525 14,1 560,525 0,5 133 0,1
Sel 121 36,9 3,406 31,6 61,156,619 58,6 25,494 17,9
Kütle Hareketi 14 4,3 527 4,9 3,852 0,0 0 0,0
Kasırga 76 23,2 3,015 28,0 16,335,911 15,7 75,202 52,8

Volkan 1 0,3 0 0,0 10,000 0,0 0 0,0

Yangın 3 0,9 8 0,1 1,795 0,0 500 0,4

TOPLAM 328 100 10,783 100 104,275,361 100 142.387 100,0

Milyon Dolar

YILLAR YILLAR

Yukarıdaki tablo ve grafikleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Doğal kaynaklı afetlerin en çok Asya en az Okyanusya kıtasında görünmelerinin nedenlerini söy-
leyiniz.
2. Sellerin ve kasırgaların en çok Asya ve Amerika kıtlarında görülmesinde etkili olan faktörler nelerdir?

Afet Sayısı
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Tarihteki en büyük su altý heyelaný Marmara Denizi’nde yaþandý 

Yaklaþýk 17 bin yýl önce, tarihin bilinen en büyük heyelaný Tuzla açýklarýnda gerçekleþti. Su altýnda
oluþan heyelanýn büyük bir tsunamiye yol açtýðý sanýlmaktadýr. Heyelanýn tsunami üzerindeki etkisi ile
ilgili araþtýrma yapan bilim insanları, su altý heyelaný ve tsunamiyi þöyle açýklýyor: 

Su altý heyelaný, deniz tabanýndaki büyük tortu kütlelerinin, genellikle büyük depremlerin tetikleme-
si sonucunda dik yamaçlardan aþaðýya doðru kaymasýna verilen isimdir. Bu olay sonucu deniz tabaný
þekil deðiþtirdiði için, su kütlesi yeni þekle uyum saðlarken deniz yüzeyinde dalgalar oluþur. Heyelaný
etkileyen temel faktörler ise eðim, tortunun yoðunluðu, yapýþkanlýðý, çevredeki faylar ve deniz dibinde-
ki tortularýn içindeki sularýn basýncýdýr. 

Marmara  Denizi’nin tabanýndaki Orta Marmara, Çýnarcýk ve Tekirdað çukurlarýnýn kuzey kenarlarý,
daha diktir. Dolayýsýyla heyelan ve heyelanlarýn  oluþturabileceði  tsunami  riski daha yüksektir. Ýzmit
Körfezi’nin giriþinde çok dik olmayan ama daha önce bir miktar kaydýðý bilinen büyük bir kütle vardýr.
Yol açabilecekleri tsunamiler Büyük Okyanus’daki mega tsunamilere göre daha az enerjiye sahip ama
yine de vereceði hasar ve can kaybý küçümsenemez.

Basýndan, 15 Haziran 2007 

H a b e r  K ö þ e s i

Aþaðýda doðal riskler ve  bu risklerden bir tanesi ilgili bazý bilgiler verilmiþtir. Çeşitli kaynaklardan
faydalanarak tabloyu dodurunuz. Araþtýrmanýzýn sonucunu arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Doðal  kaynakl ý
r isk

Riskli bölgeler
Riskin muhtemel 

etkileri
Riskin etkisini azaltmak

için alýnabilecek önlemler

Deprem

Büyük Okyanus Kýyýlarý,
Endonezya ve çevresi,

Ýran, Türkiye,
Yunanistan, Ýtalya

Can ve mal kaybýnýn
yaþanmasý, tsunami
felaketinin meydana

gelmesi 

Depreme dayanýklý
yapýlarýn inþa edilmesi,

erken uyarý sistemlerinin
geliþtirilmesi

Heyelan

Erozyon

S e l

Çýð

Kurakl ýk

Volkanik olaylar
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Tarihte Çevre Koruma Uygulamalarý

Doðal kaynaklarýn bilinçsiz kullanýmý ve tahribi  sonucu ortaya çýkan sorunlar ve bu sorunlar için
alýnan önlemler yeni deðildir. Tarihsel süreç içinde doðayý koruma bilinci günümüzdeki gibi olmasa
bile  bu alanda bazý çalýþmalar yapýlmýþtýr. Örneðin, bundan 2000 yýl önce Roma'da meyve aðaçlarýnýn
korunmasý için önlemler alýnmýþtýr. 1250 yýlýnda Ýngiltere'de kartal, doðan, atmaca ve balýkçýl
kuþlarýnýn korunmasý istenmiþtir.  1343 yýlýnda Dortmund'da (Almanya) tarým alanlarý ve otlaklarýn
aðaçlandýrýlmasý belirli yasalara baðlanmýþtýr. Bir alanýn sahip olduðu peyzaj güzelliði, florasý, faunasý
ve halkýn belirli bir süre için de olsa yararlanmasý amacýyla bu alanlarýn  koruma altýna alýnma fikri
Hollanda'da doðmuþtur. 1576 yýlýnda Orange Prensi ve Lahey Valisi, Lahey Ormaný'nýn deðiþtirilme-
den korunmasý konusunda anlaþmýþlardýr. 

Doðu Akdeniz Ormancýlýk Araþtýrma Müdürlüðü Doða Dergisi, Sayý:11  Yýl: 2005

1. Ýnsanlar, yukarýda anlatýlan önlemleri almaya niçin ihtiyaç duymuþlardýr? Söyleyiniz.
2. Siz de bunun gibi tarihte alýnmýþ çevre koruma önlemleri ile ilgili bilgilerinizi sýnýfta arkadaþlarýnýzla

paylaþýnýz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI3

Doðayý Koruma Bilinci

Ýnsanlar var olduklarýndan itibaren doðayla iç içe yaþadýklarý için bulunduklarý çevreyle uyum içinde

yaþamýþlardýr. Tüm ihtiyaçlarýný doðadan karþýladýklarýndan ona saygý duymuþlardýr. Birçok toplum

kendi gücü dýþýnda oluþan doða olaylarý karþýsýnda güçsüz olduklarý için onlarý dini inançlarýnýn temeli

saymýþlardýr.

Sanayi Devrimi ile birlikte doðal kaynaklarýn aþýrý ve bilinçsiz kullanýlmasý doðal çevrede büyük bozul-

malara neden olmuþtur. Bu bozulma özellikle 19. yy.dan sonra çok büyük bir hýz kazanmýþtýr.

19. yy.dan itibaren  geliþen teknoloji ve sanayi faaliyetlerinin artmasýna baðlý olarak ortaya çýkan,

kentleþme, orman yangýnlarý, tarla açmalar, tarýmda kullanýlan  ilaçlar ile oluþan kirlenmeler sonucu

doðal kaynaklarýn korunmasý önem kazanmaya baþlamýþtýr. 

Doðaya yapýlan müdahaleler günümüzde insan ve diðer canlý hayatýný tehdit eder duruma gelmiþtir.

Doðadaki bu tehditler büyük boyutlara ulaþtýðýndan doðanýn kendi kendini yenileyerek eski hâline dön-

mesi de gittikçe güçleþmektedir. 

Sistemli doða koruma bilinci, dünya genelinde 1960'lý  yýllardan sonra oluþmaya baþlamýþtýr. Bu

amaçla çevresel sorunlara yönelik olarak son yýllarda pek çok düzenleme yapýlmýþtýr. Bunlarý þu þekilde

sýralayabiliriz:

1. Çevre sorunlarýnýn çözümü için uluslararasý iþ birliði ve karþýlýklý güven ortamýnýn oluþturulmasý 

2. Uluslararasý alanda yoðun bilgi alýþveriþi ve þeffaf çevre programlarýnýn oluþturulmasý      

3. Oluþturulan çevre programlarýnýn temelini teþkil eden araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarý için

yeterli kaynaklarýn oluþturulmasý

4. Global çevre koruma çalýþmalarýna tüm geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerin aktif katýlýmýnýn

saðlanmasý 

5. Bilimsel ve teknolojik bilgilere kolaylýkla ulaþarak gelecek için en gerçekçi adýmlarý atmak þeklinde

sýralanabilir.
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Avrupa Birliði’nin Çevre Politikasý
Avrupa Birliði, (AB) çevre politikasý ile çevrenin korunmasý, kalitesinin yükseltilmesi, insan saðlýðýnýn

korunmasý, doðal kaynaklarýn akýlcý ve dikkatli kullanýlmasý  hem bölgesel hem küresel çevre problem-

leri ile ilgili olarak uluslararasý düzeyde önlemlerin alýnmasýný hedeflemektedir. AB Çevre Politikasý'nýn

temel uygulama alanlarý aþaðýda gösterilmiþtir.

Atýk 
Yönetimi

AB ülkelerinde yýlda 2 milyar ton atýk ortaya çýkmaktadýr ve bu miktar her  yýl % 10

oranýnda artmaktadýr. AB'nin atýk yönetimi birbirine baðlý üç temel unsura dayalýdýr.

Bunlar; atýk miktarýnýn azaltýlmasý, atýðýn yeniden dönüþüme tabi tutulmasý ve atýklarýn

yakýlmasý sonucu ortaya çýkan kirliliðin azaltýlmasýdýr. Eski taþýtlarýn ve elektrikli alet-

lerin toplanmasý ve denizlerdeki kullaným süresi dolan petrol platformlarýnýn sökülme-

si gibi yeniden dönüþüm iþlemleri AB düzeyindeki yönergelerle üreticilerin sorumlu-

luklarýna dahil edilmektedir. Ambalajlar, piller ve mineral yaðlar nedeniyle oluþan kirlil-

iði ortadan kaldýrmaya yönelik düzenlemeler de bulunmaktadýr.

Gürültü
Kirliliði

Temel amaç  gürültüyü  kaynaðýndan azaltmaktýr. Bu  nedenle  AB'de  gürültü

kaynaklarýnýn  çýkarabileceði azami gürültü düzeyleri yasal düzenlemelere tabidir.

Su 
Kirliliði

AB, yer altý ve yer üstü su kaynaklarýnýn korunmasý ve verimli  kullanýlmasý için

farklý standartlar getirmiþtir.

Hava 
Kirliliði

AB Komisyonu, Kyoto Protokolü hedeflerine uymak amacýyla sera gazlarý atýk-

larýnýn AB içinde alým satýmýný saðlayacak bir sistemin kurulmasý çalýþmalarýný

sürdürmektredir. Ulaþtýrmadan kaynaklanan hava kirliliðini azaltmak için, çevre

dostu taþýtlarýn vergi indirimleriyle desteklenmesi ve arabalarýn yakýt tüketiminin

azaltýlmasý gibi öneriler bulunmaktadýr.

Doðanýn 
Korunmasý

Avrupa'da 1000 bitki türü ve 150 kuþ türü yok olma tehlikesi ile karþý karþýyadýr.

Bu nedenle doðal ortamýn korunmasýný konu alan düzenlemeler söz konusudur.

AB'de radyoaktif atýklarýn idaresi ve genetik deðiþime uðramýþ organizmalar konu-

larýnda da düzenlemeler bulunmaktadýr. 

Ýklim 
Deðiþikliði 

AB, iklim deðiþikliðinin nedenleri ve ortaya çýkardýðý sorunlarla mücadele

konusundaki çerçeve stratejisini 1990'lý yýllarýn baþýnda belirlemiþ ve 1992 yýlýndaki

Rio Zirvesi'nde kabul edilen Birleþmiþ Milletler Ýklim Deðiþikliði Çerçeve

Sözleþmesi'ne katkýda bulunmuþtur. AB, iklimle ilgili pek çok insiyatifin yanýnda

yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn üretilmesi ve yakýt ekonomisinin iyileþtirilmesini

teþvik etmektedir.
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Önemli Deniz Kirliliði Vakalarý

Tunus’tan Ukrayna’ya gitmekte olan 27.000

tonluk Pantaleymon kuru yük gemisi 2003

yýlýnda Anadolu Feneri’nde Kabakoz mevkiinde

karaya oturdu. Karaya oturduktan sonra ikiye

bölünen geminin yakýt tanklarýndan 437 ton

petrol denize döküldü ve geniþ bir alan kirlendi.

Bu alanda  8000 varil petrol ve 150 ton atýk

toplanmýþtýr.

Sizce bu ve benzeri çevre sorunlarýný önle-

mek için ne tür faaliyetler yapýlabilir? Tartýþýnýz.        

LIFE Destek Programlarý

AB, çöp sorununu çözmek için kýsa adý LIFE olan çevre projelerini destekleme programý

çerçevesinde, atýklarýn yönetimi ve önlenmesi konusundaki yeni projeleri teþvik ediyor. Bu kapsamda,

1996-2003 yýllarý arasýnda 141 katý atýk projesine destek saðlanmýþtýr.

B i l g i  K u t u s u

LIFE Taraf ýndan Destek lenen Örnek Pro je ler

Projenin
Uygulandý-

ðý Ülke
Pro jen in  Özel l ið i

Fransa

Fransa'da bir inþaat firmasý, þantiyede atýk yönetimini ve geri kazanýmýný etkin biçimde
uygulayan ve bunun için iþçilerin eðitimini de içeren bir sistem geliþtirdi. Bu sistemin
pilot uygulamasý, 15 farklý inþaat alanýnda gerçekleþtirildi. Þantiyede oluþan atýk mik-
tarý 3 kat, atýk depolama masraflarý da % 50 oranýnda azaltýldý. Toplam 1 milyon avroluk
bu projeye, LIFE tarafýndan 300 bin avro destek saðlandý.

Ýsveç

Ýsveç'te 2001 yýlýnda ambalaj atýklarýný daha da azaltmak amacýyla bir proje baþlatýldý.
Ýsveç Gýda Üreticileri Birliði, baþkent Stockholm çevresinde ambalaj atýklarýný yýlda %
25 oranýnda azaltmak için entegre bir lojistik sistem geliþtirdi. Sadece meyve ve sebze
ambalajlarý deðil, et, tavuk, süt ürünleri ve diðer günlük tüketim ürünlerinin ambalajlarý
da bu sisteme dahil edildi. Çeþitli boyutlarda, daha saðlam ve uzun ömürlü taþýma
kutularý üretildi. Geri dönüþüme gidinceye kadar yüzlerce kere kullanýlabilecek olan
kutular en az 10 yýl dayanacak saðlamlýkta yapýldý. Bu sayede taþýma esnasýnda ürün-
lerin zedelenme oranýnda da azalma oldu. 2 yýl süreli, 6 milyon avroluk bu projeye
LIFE'ýn katkýsý 1,8 milyon avrodur.

Belçika

Belçika'nýn Antwerp liman idaresi, limanda oluþan atýklarýn izlenmesi için entegre sis-
tem oluþturdu. Bu sistemle atýklarýn limandaki her hareketi kolayca izlenebiliyor. Bu
sayede atýklarý en aza indirmek, yeniden kullanmak ve geri dönüþümü saðlamak için
etkin bir program geliþtirildi. 2 yýllýk bu projenin 1,3 milyon avroluk bütçesinin 650 bin
avrosu LIFE tarafýndan saðlandý.

H a b e r  K ö þ e s i

Fotoðraf 1: Kabakoz mevkiindeki atık toplama çalışmaları
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ÇEVRESEL ÖRGÜTLER VE ÖZELLİKLERİ

Bölgesel Deniz programları
başlatılması, Denizlerin
Kirlenmesine Dünya Kültürel
ve Doğal Mirasının Korunmasına
ilişkin çalışmalar yapılması.

1. Yukarıda yer alan sorunlar ve sorunlara yönelik çalışmaları çevre yönetimi ve koruma açısından
yorumlayınız.

2. Yukarıda yer alan sorunlar ile ilgili uluslar arası alanda hangi çalışmalar yapılmaktadır? Araştırınız.

İnsanlar faaliyetlerini gerçekleştirirken çevre faktörünü ihmal eder biçimde planlama yapmaları, eko-
lojik dengeyi bozmuştur. Tüm canlıların sağlıklı ve dengeli bir çevrede, mevcut doğal kaynaklarla yaşam-
larını sürdürebilmelerini hedefleyen çevre yönetimi, yeryüzündeki kaynakların sınırlı olduğuna ve geri
dönüşü olmayan bir şekilde tahrip edildiğine dikkat çekerek, ekolojik dengeyi bozmadan ekonomik kal-
kınmanın sağlanabilmesini amaçlamaktadır. 

Çevre yönetimi tüm canlıların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamaları, doğal kaynakların korunma-
sı, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla gerek kamusal, gerekse özel kesim tarafından iletişim,
planlama ve denetim sisteminin oluşturulması ve bu sistemi çalıştıracak bir örgütün kurulmasıdır. Çevre
yönetimi ile insanın çevre üzerindeki etkisini asgari düzeye indirmek, toplumun çevre bilincini arttırıp çev-
renin korunmasına, geliştirilmesine katkıda bulunmasını sağlamak ve bu amaçla çıkartılan yasa, yönet-
melik ve kararlara sıkı bir şekilde uyulmasını sağlamak hedeflenmektedir. Bu amaçlarla çevreyi koruma
açısından değişik özelliklerde çevresel örgütler oluşturulmuştur. Aşağıda verilen bazı çevresel örgütler ve
etkinliklerinin neler olduğunu öğrenelim. 

K o n u y a  B a þ l a r k e n

4

Ekosistemler değişiyor Ekolojik
denge bozuluyor. Sular kirleniyor.Çevre sorunları uluslar arası

boyutlara ulaştı Canlı türleri
yok olma tehlikesi ile karşı
karşıya.

Atıklar dünyamızı tehdit ediyor.

İnsan faaliyetleri sonucunda
çevre yaşanılmaz bir hal 
almakta.

Ülkelerin çevre po-
litikalarını uygula-
maları açısından
etkinliklerin düzen-
lenmesi.

Küresel bir çevre
oluşturmak için çev-
re politikalarının ge-
liştirilmesinde işbirli-
ği yoluna gidilmesi.

Uluslar arası alanda çevre-
sel kamuoyu oluşturmak,
çevre sorunlarına tepki
göstermek amacıyla
faaliyetlerde bulunan çevre
örgütlerinin çalışmaları.

Uluslar arası alanda çevre
protokolleri ve Çevre
Sözleşmeleri imzalanması
İklim değişikliği ile ilgili
Kyoto protokolü imzalan-
ması.

Bölgesel Deniz programları başla-
tılması, Denizlerin Kirlenmesine
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının
Korunmasına ilişkin çalışmalar
yapılması.
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Devletlerarası İklim Değişikliği
Heyeti

Devletler arası İklim Değişikliği Heyeti insan etkinlikleri ne-
ticesinde oluşan iklim değişikliği risklerini değerlendirmeyle
sorumlu devletler arası bilimsel bir organdır. Heyet 1988’de
Dünya Meteoroloji Örgütü, Birleşmiş Milletler çevre programı, 2
BM örgütü tarafından kurulmuştur. Devletler arası İklim
Değişikliği Heyeti kendi araştırmalarını bizzat kendisi yapmaz.
Başlıca etkinliği BM iklim değişikliği Konseyinin uygulamaların-
daki meselelerle ilintili özel raporları yayınlamaktır. Bu konseyin
çalışmaları neticesinde Kyoto Protokolü ortaya çıkmıştır.

Greenpeace

Greenpeace, gezegeni yaşanmaz hâle getiren çevre suçlarına
karşı bilimsel verilere dayanan kampanyalar yürütür ve şiddet
içermeyen doğrudan eylemlerle tanıklık ederek bu suçları basın
aracılığıyla gündeme getirir. Merkezi Amsterdam'da bulunan
örgütün, 45 ülkede 28 bölge ofisi bulunmaktadır.
Başlıca çalışma alanları
•Okyanuslar ve yaşlı ormanların korunması.
•İklim değişikliğini durdurabilmek için fosil yakıtların kademeli
olarak sonlandırılması ve yenilenebilir enerjilerin teşvik edilmesi.
•Nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son verilmesi.
•Temiz ve geri dönüştürülebilir enerjinin kullanılması.
•Zehirli kimyasalların ortadan kaldırılması.
•Genleri ile oynanmış organizmaların doğaya bırakılmasının
önlenmesi.
•Savaşların önlenmesi.
•Küresel ısınmanın durdurulması.
•Ticari amaçlı balina avının kontrol altına alınması.

Avrupa Çevre Ajansı
Avrupa Birliği ajansı olup Avrupa çevre ağına monitör(gözlemci)
olmayı hedeflemektedir. 12.10.1990 tarihinde kurulmuştur 32
üye devletin temsilcilerinden, bir Avrupa Komisyonu temsilcisi ve
Avrupa Parlamentosu tarafından görevlendirilmiş 2 bilim
insanından oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. 
Bir Avrupa Birliği organı olduğundan Avrupa Birliği üyeleri de
otomatik üye olurlar fakat diğer devletler de anlaşma şartıyla
üyeliğe kabul edileblilirler. Amacı, AB’ye ve üye ülkelere çevreyi
iyileştirme, çevreyle ilgili hususları ekonomik politikalara entegre
etme ve sürdürülebilirliğe doğru ilerleme konularında bil-
gilendirilmiş kararlar vermelerinde yardımcı olmaktır.

H a b e r  K ö þ e s i

Danimarka’da 50 bin kişi iklim için yürüdü
Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nın yapıldığı Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da, 67 ülkeden

516 çevre örgütünün organize ettiği protesto gösterilerine, 50 binin üzerinde göstericinin katıldığı bil-
dirildi.

Danimarka ile birlikte tüm kuzey ülkelerinde bugüne dek gerçekleştirilen en geniş kapsamlı ve kala-
balık gösteri olduğu bildirilen bugünkü protesto gösterisi, Kopenhag’daki Christiansborg Alanı’nda
başladı. Mavi yağmurluk giyip ellerinde yeşil renkte bayraklar ve üzerlerinde türlü dillerde “iklim adale-
ti” yazan pankartlar taşıyan göstericiler, daha sonra konferansın yapıldığı 7 kilometre uzaklıktaki Bella
Center’a doğru yürüyüşe geçtiler. 67 ülkeden 516 çevre örgütünün bir araya gelmesiyle oluşan “Dünya
Dostları” adını taşıyan örgüt tarafından organize edilen gösteriye katılmak amacıyla 1 haftadan bu yana
Kopenhag’da toplanmaya başlayan göstericiler, iklim değişikliğine karşı önlem almayan ülke ve kuru-
luşları protesto ederek, alternatif bir iklim konferansı düzenlenmesini savunuyor.     

Basından, 12 Aralık 2009 
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H a b e r  K ö þ e s i

Dünya Dostları Dünya Dostları ve kökleşmiş halk ağları ile 77 ülkede daha sağ-
lıklı ve adil bir dünyayı müdafaa etmektedir. Mevcut kampanya-
larını temiz enerji ve küresel ısınma meselesinde çözüm, yeni
ama zehirli ve zararlı teknolojiden insanlarımızı koruma, daha
rahat ve düşük sevide kirletimi olan taşıma araçlarına odaklan-
ma meydana getirmektedir.
Çevre ve insan hakları meselelerine Dünya Bankasının ilgisini
çekmiştir, Başta ABD olmak üzere tüm dünya devletlerine küre-
sel ısınma ile ilgili gerekli yasaları çıkarmaları için baskıda bulun-
muşlardır, çevreyi yok edici 150’den fazla baraj ve su projelerini
durdurmuştur, Uluslararası düzeyde balina avcılığını yasaklamış-
tır. 

Birleşmiş Milletlerden Yeni Çevre Planı 
Söz konusu planla, hem küresel mali kriz hem de iklim değişikliği ile mücadele amaçlanıyor. Dünya
1930’lu yıllardan bu yana yaşanan en büyük ekonomik krizle karşı karşıya... 
Birçok ülkede işsizlik çığ gibi büyüyor. Uluslararası Çalışma Örgütüne göre, bu yıl sonunda işsizlerin
sayısı dünya genelinde 210 milyonu bulabilir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı, hem küresel mali
kriz hem de iklim değişikliğiyle mücadele için yeni bir plan gündeme getirdi. Planın adı Yeşil Yeni
Düzen. Plan, çevre dostu enerji ve teknolojilere yatırım yapılması üzerine kurulu. Bu yolla, hem yeni
istihdam imkânlarının sağlanması hem de çevre dostu yaklaşımların benimsenmesi amaçlanıyor. Söz
konusu planda, geri dönüşüm sürecinden yenilenebilir enerji kaynaklarına, organik tarımdan, çevre
dostu binaların yer aldığı şehir planlamasına kadar her şey var. Plan sayesinde, ekonomik durgunluk
döneminde istihdam patlamasının yaşanabileceği belirtiliyor. Planla ayrıca, iklim değişikliğiyle müca-
delenin de hız kazanması amaçlanıyor.

Basından, 2009

Birleşmiş Milletler Çevre Programı 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, gelişmekte olan ülkelerin
çevre politikalarını uygulamalarına yardımcı olacak  BM çevre
etkinliklerini düzenler. Haziran 1972’de İnsan Çevresi üzerine
gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Konferansı neticesinde kurul-
muştur. Merkezi Nairobi, Kenya’dadır. Ayrıca farklı ülkelerde altı
bölge ofisi bulunmaktadır. 
Birleşmiş Milletlerin küresel ve bölgesel düzeylerdeki çevre
meseleleri odaklı çalışmaktadır. Görüşmeler ışığında küresel bir
çevre oluşturmak için çevre politikalarının geliştirilmesinde işbir-
liği koordinasyonu gerçekleştirmek ve acil meseleleri hükûmet-
lerin dikkatine sunmak ve uluslararası eylemlere hazır bir toplum
oluşturmak temel sorumluluğudur. Atmosfer, deniz ve kara eko-
sistemleri başlıca etkinlik alanlarını oluşturur. BM Çevre
Programı, çevre bilimi ve bilgisinin gelişiminde, uluslararası
çevre bilincinin oluşturulmasında, bölgesel kurum ve kuruluşlar
ile merkezî hükûmetlerle ortak çalışarak uygun çevre poli-
tikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında önemli bir rol üstlen-
miştir.
Program, kalkınma projeleriyle ilintili çevre ve finansal uygula-
malarda da aktif rol alır. Program, zararlı kimyasallar, sınır ötesi
hava kirliliği ve uluslararası suların kirlenmesi gibi önemli mese-
lelerle ilgili anlaşmalardaki uygulama ve faaliyet kılavuzlarının
geliştirilmesine yardım etmiştir ve etmektedir. 
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Uluslar arası Doğa Koruma Birliği
Uluslar arası Doğa Koruma Birliği, dünyaya çevre ve kalkınma
meselelerinde faydalı çözümler bulmasında yardım etmektedir.
Bilimsel araştırmaları desteklemekte ve tüm dünyada arazi pro-
jeleri geliştirip yönetmektedir. Hükümet ve hükümet dışı kurum-
ları bir araya getirerek güvenlik ve yasa uygulama ve
geliştirmelerinde aktif rol almaktadır. 
Merkezi Cenevre, İsviçre’de bulunan Uluslar arası Doğa Koruma
Birliği, 1000’den fazla hükümet ve hükümet dışı organizasyon-
ları, 160’tan fazla ülkeden 11.000 kadar gönüllü bilim adamı, 60
ofiste 1.000 kadar profesyonel çalışanıyla dünyanın en eski ve en
büyük küresel çevre areketidir. Vizyonu, doğaya değer veren ve
onu koruyan adil bir dünya oluşturmaktır. Görevi, doğayı olanca
çeşitliliği ile korumak konusunda toplumu etkilemek ve
cesaretlendirmektir. 

Dünya Vahşi Yaşam Fonu
Yaklaşık 50 yıldan beri dünyanın en büyük ve en saygın bağımsız
koruma örgütlerinden biridir. 5 kıtaya yayılmış 5 milyonu aşkın
destekçisi, 90 ülkede mevcut temsilcilikleriyle uluslar arası koru-
ma hareketlerindeki  büyük değişimde önemli bir rol almıştır. 
1985’ten beri, Fon, 12 bini aşkın projeye 1 milyar dolardan fazla
para yatırımında bulunmuştur. 
Tüm bu projeler ve eylemler, yeryüzündeki doğal çevre alan-
larının azalmasındaki hızlanmanın durdurulmasında ve insan-
ların doğayla içi içe yaşamalarına yardımcı olmada etkin rol
oynamıştır. 

Dünya Doğayı Koruma Vakfı Örgüt, dünyanın en tanınmış koruma kuruluşlarından. 1961'de
Londra'da kuruldu, daha sonra, merkezi İsviçre'nin Gland kentin-
de (IUCN ile aynı yerde) bulunan uluslararası bir örgüt haline
geldi. WWF'nin 50  ülkede şubesi var.  Büyük Panda resmi yal-
nızca bu kuruluşun değil, bütün çevre koruma etkinliklerinin sim-
gesi olarak görülüyor. Örgütün çalışmaları, alan projelerine doğ-
rudan  katılımdan , hükümetlere lobi yapma faaliyetlerine kadar
uzanıyor. WWF, 2002 yılında yayımlanan Yaşayan Gezegen
Raporu ile insanların doğa üzerindeki giderek artan olumsuz
etkilerini göz önüne serdi.  

Doğal Hayatı Koruma Derneği New York çevresinde dört hayvanat bahçesi ve bir akvaryum
işleten Amerikan kuruluşu. 1895 yılında New York Zooloji
Derneği adıyla kurulan WCS, dünyanın en eski çevre koruma
kuruluşlarından. 20'nci yüzyılın başlarında, dünyada ilk defa
yapay döllenme programı uygulayarak Kuzey Amerika bizo-
nunun soyunun tükenmesini engelledi. WCS, hayvanat
bahçelerinin doğal hayatın korunması için aktif olarak çalış-
maları gerektiği düşüncesinin öncüsüdür. Bu konuda 50 ülkede
300 tane projesi vardır.

Uluslararası Fauna ve Flora 1903 yılında avlanma ve yaşam alanlarının tahribatı yüzünden
azalan Afrika memelilerini korumak amacıyla kurulan FFI,
Kruger ve Serengeti Millî parklarının yapımında etkin rol oynadı.
Merkezi Cambridge'te bulunan kuruluşun projeleri, Belize'den
Filipinler'e uzanan geniş bir alanda sürüyor. Çalışmaları arasında,
önemli yaşama alanlarının satın alınması, doğal hayata ilişkin
araştırmalar ve yapay döllenme programları yer alıyor.
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D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Önceki sayfalarda  örneklendirilen  doğa ile çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yapan diğer
uluslar arası örgütler ve kurumlar nelerdir? Araştırınız.

H a b e r  K ö þ e s i

Marmara Denizi’nde Korkutan
Kirlilik

Marmara Denizi'nde gübrelenme
yaşandığını belirten uzmanlar, kirlenme
artışına bağlı meydana gelen plankton
patlamalarında son 15 yıllık dönemde
adeta ‘patlama’ yaşandığı tespitinde
bulunuyor. Marmara Denizi’ndeki canlı
yaşamının sona erdiğini ortaya koyan
kirliliğin ulaştığı boyut, suyun rengine
yansıdı. 

Marmara Denizi geçtiğimiz günlerde
adeta kırmızıya boyandı. Deniz suyundaki bu değişimin besin tuzu (kirlenme) artışından kay-
naklandığını söyleyen bilim adamları, “Marmara Denizi’ndeki ekosisteminin kendini toparlaması için
ciddi yatırıma ihtiyaç var. Marmara Denizi’ni kuşatan belediyelerin neredeyse tamamına yakını atıklarını
denize deşarj ediyor. Ayrıca Tuna Nehri’nden Karadeniz’e ardından da İstanbul Boğazı’nda Marmara’ya
dökülen kirleticilerin etkisini unutmamak gerekir. Ne yazık ki yapılanlar çok yetersiz" diyor.

Basından  21.05.2015

TÜRKİYE'NİN ÇEVRE KONUSUNDA TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER  

• Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar
Sözleşmesi-RAMSAR Sözleşmesi 1971-Ramsar

• Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Sözleşme -MARPOL
Sözleşmesi 1973

• Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Ticaretinin Düzenlemesine Dair
Sözleşme   (CITES Sözleşmesi) 1973 - Washington

• Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 1973- Paris
• Akdeniz'in Kirlenmesine Karşı Sözleşme (Barcelona Sözleşmesi) 1976 - Barcelona
• Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi)

1979 - Bern
• Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme 1983-Paris 
• Ozon Tabakasının Korunması Sözleşmesi 1985- Viyana
• Ozon Tabakasını İncelten Maddeler Protokolü 1987-Montreal
• Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Sözleşme

1989 - Basel
• Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi 1989-Granada
• Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliği 1990 – Londra
• Karadeniz'in Kirlenmesine Karşı Korunması Sözleşmesi ve Protokolleri 1992 – Bükreş
• Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Rio Konferansı) 1992-Rio
• Özellikle Afrika'da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşme ile

Mücadele için Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (UNCDD) 1994
• Birleşmiş Milletler; İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMIDÇS) ve Kyoto Protokolü

1994- Rio de Janeiro
• Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 2000-Floransa

B i l g i  K u t u s u
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Bir Çevre Eylem Planı  (Polonya Pilot Çalışması)
Polonya’nın Radom ve Elk bölgeleri için öncelikli çevre sorunları ilgili uzmanların ve halkın katılımıy-

la belirlenmiş ve çevre eylem planı hazırlanmıştır. Radomun öncelikli çevre problemi olarak yüzeysel
akışların yok olması ve yeraltı suyunun tükenmesi belirlenmiştir. Elk için Elk gölünün kirlenmesi önce-
likli çevre problemi olarak belirlenmiştir. Öncelikli problemlerin çözümüne yönelik çevre eylem planları
hazırlanmış ve uygulanmıştır. 

Projenin aşamaları 
• Projenin planlanması  
• Halkın katılımı ve çevresel önceliklerin belirlenme-

si 
• Çevre eylem planının geliştirilmesi 
• Stratejilerin uygulanması 
• Sonuçların yayılımı 
Rodom ve Elk için komiteler oluşturulmuştur. Çevre

problemlerini ve geleceğe yönelik vizyonu belirlemek
amacıyla küçük gruplar halinde çalışılmıştır. Rodom ve
Elk komiteleri çevre problemlerini, problemlerin sebep
olduğu riskleri ve halkın fikirlerini analiz etmiştir. Her
grup karşılaştırmalı risk analizi yöntemini kullanmıştır.
Bu yöntem her çevre probleminin insan sağlığı, ekolojik sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki riskleriyle
ilgili bilimsel bilgileri değerlendirir. Her belediye risk yönetimini idare etmek amacıyla uzmanlarla (sağ-
lık riski uzmanları ve yerel ekoloji uzmanları) anlaşır. Her komite, en önemli çevre problemleriyle ilgili
halkın görüşlerini içeren araştırmalar yapma görevini üstlenmiştir. Halkı çevre problemleri konusunda
eğitmek ve en iyi bilgiyi almak amacıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmiştir. Halka ulaşmak için bülten-
ler, makaleler yerel radyo ve televizyonlar kullanılmıştır. Halka 20 yıl sonra yaşadıkları yeri nasıl görmek
istedikleri sorulmuştur. Yapılan çalışmalar ışığında öncelikli çevre sorunları belirlenmiş ve eylem planı
oluşturularak uygulamaya geçirilmiştir. 

Sürdürülebilir kalkınma için Radom Halk Komitesi soruna yönelik en iyi eylem olarak su verimliliği
programlarını belirlemiştir. Belediye 1800 konuta düşük tazyikli duş başlıkları ve musluk havalandırıcı-
ları monte edilmesini içeren pilot bir program uygulamıştır. Bu cihazlar her bir evdeki su tüketimini
%20-30 azaltmıştır. Ayrıca Bölgesel Çevre Eğitim Merkezi de şehirde bir su koruma eğitim programı
uygulamıştır. 

Elk Gölünün temizlenmesi için belirlenen amaç ve eylemler aşağıda gösterilmiştir.
Amaç: Elk gölünü 2. sınıf temizlik kriterlerine kavuşturmak 
Hedef 1: Elk gölüne iç deşarjı ve Elk gölü suyundaki bozulmaların ilerlemesi tehditini durdurmak 
Hedef 2: Elk nehri yoluyla Elk gölüne deşarj edilen BOI (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) yükünün ötrofi-

kasyonu arttırmayacak düzeye kadar azaltılması (Fotoğraf 1)
Eylemler: Teknik, ekonomik, yasal ve idari, eğitim olmak üzere 4 başlığa ayrılmıştır. 
Teknik Eylemler: 
• Evsel kanalizasyondan ve fırtınadan kaynaklanan kirliliği önlemek 
• Havalandırma çalışmalarıyla gölün tekrar kazanılması 
• Çöplerin ve molozun göl kıyısından ve nehir yatağından çıkarılması 
Ekonomik Eylemler: 
• Göldeki balıkçılık endüstrisinin akılcı yönetimi 
• Göl sazlıklarının ekonomide kullanımı 
Yasal ve İdari Eylemler: 
• Yasalara uyma düzeyinin arttırılması 
Eğitim eylemleri: 
• Toplumun çevre kirliliği konusunda eğitilmesi 

Yaşadığınız yerde çevrenin korunmasına yönelik ne tür çalışmalar yapılabilir? Araştırınız.

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

P e r f o r m a n s  Ö d e v i
Türkiye’de çevrenin korunması ile ilgili faaliyet gösteren örgütlerden birini seçerek çalışmaları
hakkında afiş çalışması yapınız.

5

Fotoðraf 1: Elk Gölü

O k u m a  M e t n i
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Yukarıda bazı doğal kaynakların kullanımına ait örnekler verilmiştir. Örneklerden ve ön bilgilerinizden 

hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yukarıdaki ekonomik faaliyetler hangi doğal kaynaklara bağlı olarak gerçekleşmektedir?

2. Bazı doğal kaynakların tükenebilir özellikte olduğunu dikkate alarak bu kaynakların etkin kul-
lanımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyiniz.

3. Yakın çevrenizde doğal kaynakların kullanımına ilişkin gözlemleriniz nelerdir? Siz bir doğal kaynağı
etkin bir şekilde kullanmak için ne tür stratejiler belirlediniz?

4. Doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması ile ortaya çıkabilecek sıkıntılara karşı ortak bir bilinç ve
farkındalık oluşturma konusunda neler yapılmalıdır?

K o n u y a  B a þ l a r k e n

DOĞAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİNE AİT İLKELER5

Doğal Kaynakların Yönetimine Ait İlkeler
Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme nedeniyle doğal kaynaklara yönelik talep giderek artmaktadır. Ancak

bazı doğal kaynakların sınırlı olması ve zaman içerisinde tükenecek olması,  mevcut kaynakların verimli
kullanımını gerekli kılmaktadır. Doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması için de doğal kaynak
yönetimi ile ilgili ilkelerin belirlenmesi gerekmektedir. 
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6H a b e r  K ö þ e s i

Su Vakfı, suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki yerini ve önemini kavratmak, suyun en verimli şekil-
de ve tasarrufa riayet edilerek kullanılması bilincini geliştirmek, su sorunlarının çözümüne katkıda
bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir. Vakfın her yıl 22 Mart
Dünya Su Günü münasebetiyle düzenlediği konferanslar büyük ilgi görmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı
işbirliğiyle başlatılan "Mavi Damla" projesi çerçevesinde vakıf tarafından  çok sayıda kitapçık ve broşür
okullara dağıtılmakta, ilk ve orta dereceli okullarda su ve temiz enerji konularında seminerler verilmek-
tedir. 

Su Vakfı’ndan Sakaryalı öğrencilere seminer
Su Vakfı’nın eğitim seferberliği bütün hızıyla sürüyor. Su ve iklim değişikliği konusunda öğrencilerin

bilinçlenmesi amacıyla sürdürülen eğitim programı kapsamında Su Vakfı tarafından görevlendirilen
İTÜ öğretim üyesi, Sakarya´nın Kocaali bölgesinde Anadolu Kalkınma Vakfı İlköğretim Okulunda
seminer verdi. 300 civarında ilk ve orta dereceli okul öğrencisinin katıldığı seminer programında su
tasarrufu ve iklim değişikliği konularında öğrencilere bilgi verildi. 

Aşağıda bazı doğal kaynaklar ve bu kaynakların etkin kullanımına yönelik ilkeler örneklendirile-

rek verilmiştir. Tabloda yer alan diğer kaynaklara yönelik ilkeleri belirleyiniz.

E t k i n l i k

Doğal Kaynaklar Kullanım Şekilleri

Ormanlar 

• Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik hukuksal ve kurumsal düzenlemeler yapılması.
• Endemik ve tehlike altındaki flora ve fauna türleri ile bunların yaşama ortamlarının korunmasına
yönelik yönetim planları hazırlanması.
• Ormanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için toplumun her seviyesinde doğa koruma kav-
ramları ve prensipleri ile ilgili eğitim sağlanması.
• Resmî ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak çevre korumaya ilişkin bilincin arttırılması.

Su

• Su kaynaklarının planlanması
• Su kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için strateji geliştirme
• Ekolojik süreçleri koruma, 
• Yeniden değerlendirme ve arıtma bilincinin geliştirilmesi
• Su tüketim bilincinin geliştirilmesi

Petrol

Toprak

Madenler

Kömür

Su Ürünleri
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1. Sýnýrlý kaynaklar denilince aklýnýza neler geliyor? Bunları listeleyiniz.

2. Sýnýrlý  kaynaklarýn tükenmesini önlemek, yavaþlatmak veya durdurabilmek için ne gibi önlemler
alýnmalýdýr? Arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

SINIRLI KAYNAKLAR6

Su Kaynaklarý Tükeniyor

Yaþamýn temel kaynaðý olan su, hem ekosistemin devamlýlýðý hem de insan yaþamýnýn devamý için
vazgeçilmezdir. Günümüz dünyasýnda su; tarýmsal üretim, endüstriyel kullaným, enerji üretimi, ulusal
güvenlik gibi konularda da önemli bir yere sahiptir. Su rezervinin yeterli olmasý  ekonomik ve sosyal
kalkýnmanýn sürdürülebilirliði açýsýndan önem arz etmektedir.

Dünyadaki tatlý su miktarý kýsýtlýdýr. Nüfus artýþýna baðlý olarak artan su talebiyle birlikte su kaynaklarý;
miktar, kalite ve kullaným açýsýndan ciddi sorunlarla karþý karþýyadýr. Dünya nüfusunun yaklaþýk % 20'sine
karþýlýk gelen 1,2 milyar insan yeterli içme suyundan yoksundur. Ayrýca, 2,3 milyar insan da saðlýklý suya
eriþememektedir (Fotoðraf 1). Dünya Meteoroloji Örgütüne göre 2025 yýlýndan itibaren üç milyardan
fazla insan susuzlukla karþý karþýya kalacaktýr.

Dünyadaki su kýtlýðýnýn ana nedenleri:

1. Yenilenebilir kaynak miktarýnýn azlýðý,
2. Yanlýþ ve aþýrý su kullanýmý,
3. Hýzlý nüfus artýþýna baðlý olarak kiþi baþýna düþen su miktarýnýn azalmasý olarak özetlenebilir.

Fotoðraf 1: Su kýtlýðý

Ülkemizde tatlý su kaynaklarý oldukça sýnýrlýdýr ve ihtiyaca ancak cevap verebilmektedir (Harita 1).

Türkiye'nin kullanýlabilir su potansiyeli yaklaþýk 113 milyar m
3

olup bunun % 16'sý içme ve kullanma-

da, % 72'si tarýmsal sulamada, % 12'si de sanayide tüketilmektedir. Türkiye þimdilik su kýtlýðý çeken

ülkeler arasýnda yer almamaktadýr. 

B i l g i  K u t u s u
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Konya Kapalý Havzasý'nda Entegre Havza Yönetimi 

Konya Kapalý Havzasý; sahip olduðu sulak alanlarý, geniþ tuzcul stepleri, fauna ve florasýnýn çeþitliliði
bakýmýndan Türkiye ve dünya ekosistemi  için son derece önemli bir alandýr. Havza içinde 11 önemli kuþ
alaný bulunmaktadýr. Ayrýca yüz binlerce hektarlýk alaný kapsayan 8 önemli bitki alaný da havza içindedir.

Havzada gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar ciddi bir su sýkýntýsýný gündeme getirmiþtir. Özellikle tarým-
sal sulama amacýyla yapýlan ve sürdürülebilir olmayan su yönetimi uygulamalarý Konya Havzasý'ndaki
sulak alanlarý belirgin biçimde etkilemiþtir (Tablo 1). Suyun doðal akýþ yönünün deðiþtirilmesi, yanlýþ tarým-
sal sulama yöntemlerinin kullanýlmasý, yer altý sularýnýn kontrolsüz bir þekilde çekilmesi sulak alanlarýn
kurumasýna yol açmýþtýr. Eþmekaya ve Hotamýþ Sazlýklarý ile Suðla Gölü bu anlamda kaybedilen sulak
alanlardan bazýlarýdýr. 

Ülkemizin doðal kaynaklarýnýn etkin kullanýmý ve korunmasý konusunda çalýþan Doðal Hayatý Koruma
Vakfý, 1997 yýlýndan itibaren Konya Kapalý Havzasý'nýn biyolojik çeþitliliði ve doðal kaynaklarýnýn kullanýmý
konusunda çeþitli araþtýrmalar yapmýþ ve 2003 yýlýnda "Konya Kapalý Havzasý'nýn Akýlcý Kullanýmýna
Doðru Projesi"ne baþlamýþtýr. Bu proje ile havzada kýsýtlý olan su kaynaklarýnýn daha etkin kullanýmýnýn
saðlanmasý için çalýþýlmaktadýr. Entegre Havza Yönetimi anlayýþý ile ele alýnan “su yönetim modelinin”
havzada hayata geçirilmesi için aþaðýdaki çalýþmalar sürdürülmektedir. Bu çalýþmalar:

1. Etkili ve sürdürülebilir havza yönetimi için gerekli kapasitenin oluþturulmasý
2. Pilot projelerin geliþtirilmesi ve uygulanmasý
3. Entegre havza yönetimi anlayýþýnýn gerekliliðinin  kamuoyuna aktarýlmasýdýr.

Konya Kapalý Havzasý

Yurdumuzda su kaynaklar ile sulak alanlarý korumak ve etkin  kullanýmýný saðlamak amacýyla proje

çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Örneðin,  Orta Anadolu’da  yer alan Konya Kapalý Havzasý bu projelerin baþýn-

da gelmektedir. Türkiye'nin toplam alanýnýn % 17'sine denk gelen 50,000 km
2

lik bir alaný kaplamaktadýr

Konya Kapalý Havzasý'nda yaklaþýk 3 milyon kiþinin % 45'i kýrsal, % 55'i kentsel alanda yaþamaktadýr.

Konya Kapalý Havzasý‘nda kýrsal alanlarda nüfusun giderek azaldýðý kentsel alanlarda ise arttýðý gözlen-

mektedir.

Tablo 1 : Konya Kapalý Havzasý’ndaki sulak alanlar

Kaynak: www.jmo.org.tr

Konya Kapalý
Havzasý’ndaki
sulak alanlar

Alaný Özelliði Koruma Statüsü

Samsam Gölü 830 ha Hafif tuzlu SÝT (1992)

Kozanlý Gölü 650 ha Tatlý su, sazlýk SÝT (1996)

Kulu Gölü 860 ha Hafif tuzlu SÝT (1992)

Ereðli Sazlýðý 37.000 ha Tatlý su, sazlýk SÝT (1992), Doða rezervi (6.787 ha)

Eþmekaya Sazlýðý 11.250 ha
Tatlý su ve tuz

gölleri, sazlýk
SÝT (1992). Yaban Hayatý Koruma Sahasý (4.500 ha)

Beyþehir Gölü 73.000 ha Tatlý su gölü
SÝT (1988/91), Beyþehir Millî Parký (88.787 ha), Kýzýldað
Millî Parký (59.400 ha), Ýçme Suyu Rezervi

Suðla Gölü 16.500 ha Tatlý su gölü -

Hotamýþ Sazlýðý 16.500 ha
Tatlý su, 
küçük tuz gölü

SÝT (1992)

Bolluk Gölü 1.100 ha Tuz Gölü, tuzlalar SÝT (1992)

Tersakan Gölü 6.400 ha Tuz Gölü, tuzlalar SÝT (1992)

Tuz Gölü 260.000 ha Tuz Gölü, bozkýr SÝT (1992), Özel Koruma Alaný (5000 km2 )
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Çölleþmeye Karþý ‘Çöl Çadýrý’

TEMA Vakfý tarafýndan düzenlenen programla, “17 Haziran Dünya Çölleþmeyle Mücadele Günü”
konulu ve Avrupa Birliði destekli DRYNET Projesi'nin tanýtýmý Konya'nýn Karapýnar ilçesinde yapýldý. Bu
proje 4 kýtada 14 sivil toplum kuruluþu tarafýndan uygulamaya geçirildi. Düzenlenen programda
toprak erozyonu nedeniyle terk edilen Gýndam Yaylasý'ndaki evler gezildi. Çöl hayatýný anlatmak
amacýyla 'Çöl Çadýrý' kuruldu ve kurak arazide develerle dolaþýldý. Develerin üzerinde "Susuzluða benim
kadar dayanamazsýnýz", "Suyunu boþa harcama" ve "Türkiye çöl olmasýn" yazýlarý yer aldý.

Vakýf yetkilileri tarafýndan yapýlan açýklamada "Yýllardýr toprak, su, hava için mücadele verdik.
Biliyoruz ki bunlar olmadan hayat olmaz. Toprak, su ve havayý sürekli kýlmak için çalýþýyoruz" ifadeleri
kullanýldý. Dünya Çölleþmeyle Mücadele Programý kapsamýnda 17 ülkede ayný anda baþlayacak
DRYNET Projesi ile Karapýnar ilçesi de dünyaya örnek gösterildi. 

TEMA Vakfý yetkilileri bu konuda þu açýklamayý yaptýlar: "Tarihte medeniyetler, topraðýna ve suyuna
sahip çýkarak yükselmiþtir. Bugün ise topraklarýmýzýn 1/3'ü gitmiþ, yer altý sularýmýz çekilmiþ, mera
alanlarýmýz büyük oranda azalmýþtýr. Amacýmýz, topraða ve suya sahip çýkmaktýr. Yýllardýr bunun
mücadelesini veriyoruz." 

Basýndan, 18 Haziran 2007

H a b e r  K ö þ e s i

Bereket Kaynaðý : Toprak

Hava ve su gibi, canlýlarýn yaþamasý için vazgeçilmez unsurlardan biri de topraktýr. Topraðýn üst
tabakasý, insanlarýn ve diðer canlýlarýn beslenmesinde temel kaynaktýr. Ayrýca sanayi için de ham madde
saðlayarak ekonomiye katký saðlar. Topraðýn tarým dýþý kullanýlmasý, aðýr metallerle kirlenmesi ve eroz-
yon sonucu oluþan etkilerle kayýplara uðramasý verimi düþürmektedir. 

Yurdumuzda erozyonu önlemek, pek çok canlýya barýnak oluþturmak, yer üstü ve yer altý sularýnýn kay-
býný en aza indirmek  amacýyla aðaçlandýrma projeleri yapýlmaktadýr. Bunlardan en önemlisi olan, Çevre
ve Orman Bakanlýðý öncülüðünde gerçekleþtirilen "Meþe Projesi" ni birlikte inceleyelim.

Meþe Projesi Nedir?

Tarihte "Meþe Denizi" olarak bahsedilen Anadolu'da bugün 6.500.000 hektar alaný kaplayan meþe
ormanlarýnýn 5.750.000 hektar  bozuk meþe ormanlarýndan oluþmaktadýr.

1998 yýlýndan beri sürdürülen "Meþe Projesi" dünyanýn en büyük aðaçlandýrma projelerinden biridir.
Yurt çapýnda 1 milyon hektar  saðlýklý meþe ormanlarý oluþturmayý hedefleyen "Meþe Projesi" meþe tohu-
mu ekimi, meþe fidaný dikimi ve canlandýrma kesimi (meþe rehabilitasyonu) çalýþmalarýndan oluþmak-
tadýr.

Proje kapsamýnda baþta halkýmýz olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluþlarý, Türk Silahlý Kuvvetleri
ve  Millî Eðitim Bakanlýðý’nýn destekleriyle 1998-2004 yýllarý arasýnda 640 milyon adet tohum toprakla
buluþtu. Bu proje dünyamýzýn içinde bulunduðu küresel ýsýnma tehdidine karþý mücadeleye, Türkiye'nin
katký projesidir. Bu proje günümüzde de devam etmektedir.

Projenin Deðerlendirilmesi

Konya Kapalý Havzasý'nda katýlýmcý bir su yönetim modeli oluþturulmasý için ilgili kamu kurumlarý, sivil

toplum kuruluþlarý, üniversiteler ve yöre halkýnýn katýlýmýyla çalýþmalara devam edilmektedir. Bu süreç

içerisinde çeþitli sempozyum ve çalýþtaylar düzenlenmiþ, bilgi paylaþýmýna gidilmiþtir. TC. Gıda Tarým ve

Hayvancılık Bakanlýðý desteðiyle "tarým-çevre-su" konulu toplantý düzenlenmiþtir. Konya Havzasý’na ait

tüm bilgi ve verilerin ortak bir merkezde toplanmasý için Selçuk Üniversitesi destekli bir veri bankasý oluþ-

turulmaya baþlanmýþtýr. Havzada yer alan dört küçük ölçekli yerel projeye destek verilmiþtir. Yapýlan tüm

çalýþmalar ulusal ve yerel basýnla paylaþýlmýþ, Konya Havzasý’ný anlatan bir belgesel hazýrlanmýþtýr.
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Türkiye'nin Kaybolan Sulak Alanlarý

1. Hatay'daki  Amik Gölü, 1968'de baþlatýlan ve altý yýl

süren ýslah çalýþmalarý sonucu kurutularak tarýma

açýlmýþtýr. Bu nedenle yörenin iklimi deðiþmiþ,

yörede yaðýþlar ve seller meydana gelmiþtir.

2. Burdur'daki Kestel Gölü de 1965 yýlýnda  tarýmsal

üretim için kurutulmuþtur.

3. Kahramanmaraþ'taki 7125 hektar alana sahip

Gavur Gölü, 1950'li yýllardan itibaren sýtmayla

mücadele ve tarým alaný elde etmek amacýyla yok

edilmiþtir.
4. Türkiye'nin en önemli göllerinden biri olan Akþehir

Gölü'nün 350 km2 alaný 15 yýl önce  âdeta çöl
hâline gelmiþtir. Gölü besleyen akarsularýn çeþitli
nedenlerle kurumasý, yer altýndan kontrolsüz su
çekilmesi âdeta gölün sonunu getirmiþtir. Son yýl-
larda bölgede iklim deðiþmeye baþlamýþtýr
(Fotoðraf 4). 

Fotoðraf 3: Meþe aðacý

Meþe Aðacýnýn Faydalarý

1. Yapraklarý (Fotoðraf 2) ile topraðý besler, ýslah eder.

2. Ekolojik, ekonomik ve biyolojik öneme sahiptir.

3. Derin ve saçak kök sistemi ile topraðý korur, erozyonu önler.

4. Yer altý sularýnýn, kaynaklarýn ve akarsularýn beslenmesini saðlar.

5. Çeþitli hayvanlara doðal barýnak saðlar.

6. Ülkemizin her coðrafi bölgesine yayýlmýþ 18 türü vardýr (Fotoðraf 3).

7. Topraðýn geçirgenliðini artýrýr, yaðýþ sularýný yer altýna indirir.

TEMA Vakfý, 1992 yýlýnda Türkiye'nin geleceðini tehdit eden erozyon ve çölleþme tehlikesine karþý

toplumsal duyarlýlýðý arttýrmak ve bu mücadelenin bir devlet politikasý hâline getirilebilmesini saðlamak

amacýyla kurulmuþtur. Vakýf,  265 bini aþkýn gönüllüsü bulunan bir sivil toplum kuruluþudur. TEMA Vakfý,

kamuoyunun da desteðini alarak aþaðýda belirtilen örnek projeler de mücadelesini sürdürmektedir. 

Ø Mera ýslahý

Ø Mikro havza

Ø Aðaçlandýrma 

Ø Doðal varlýklarý koruma 

Ø Erozyon önleme amaçlý
kýrsal kalkýnma

Fotoðraf 4: Akþehir Gölü

Fotoðraf 2: Meþe palamudu
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5. 1997 yýlýnda 260 bin hektar alaný kaplayan Tuz Gölü, 2004 yýlýna gelindiðinde 7 yýlda 100 bin hek
tar azalarak 160 bin hektara düþmüþtür.

6. Konya Havzasý’ndaki bir baþka sulak alan olan Samsam Gölü de tarýmsal amaçlý kurutulmuþtur 
ancak üzerinden yýllar geçmesine raðmen topraklarýn tuzlu olmasý nedeniyle burada hâlâ tarým 
yapýlamamaktadýr.

7. Türkiye'nin en büyük tatlý su gölü olan Beyþehir Gölü, aþýrý su çekilmesi nedeniyle tehdit altýndadýr. 
Hotamýþ Sazlýðý, su rejimine yapýlan müdahaleler sonucu kurumuþtur.

8. Konya Kapalý Havzasý’ndaki Eþmekaya Sazlýðý aþýrý kullaným ve diðer nedenlerle kurumuþtýr. Bundan
dolayý burada yapýlmasý planlanan ve yapýmýna baþlanan baraj da tamamlanamamýþtýr.

9.  Konya Havzasý’ndaki binlerce hektarlýk Suðla Gölü de tarým arazisi elde etmek için kurutulmuþtur.

Bu nedenle kuþlar artýk bölgeye uðramýyor. 
10. Sultan Sazlýðý, Türkiye'deki ilk 5 Ramsar alanýndan biridir. Sazlýk günümüzde çok sýký korunmakla

birlikte sanayi ve tarým alanlarýndan su kaynaklarýna karýþan atýklar nedeniyle büyük tehdit altýndadýr.
Bu alanda yaygýn olarak saz kesimi yapýlmaktadýr (Fotoðraf 5-6).

Fotoðraf  5: Sultan Sazlýðý'ndaki saz baðlama alaný

Fotoðraf  6: Sultan Sazlýðýnda Flamingolar

7
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1. Doðal çevre deyince ne anlýyorsunuz? Söyleyiniz.

2. Doðal çevrenin korunmasý neden gereklidir? Söyleyiniz.

3. Sizce, doðal özellikleri bozulmuþ sulak alanlarýn yeniden düzeltilmesi için neler yapýlmalýdýr?  

K o n u y a  B a þ l a r k e n

DOÐAYLA UYUMLU YAÞAMAK7

Çevrenin Önemi ve Korunmasý

Çevre; insanlarýn ve diðer canlýlarýn yaþamlarý boyunca iliþkilerini sürdürdükleri ve karþýlýklý olarak et-

kileþim içinde bulunduklarý fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdýr. Bir iliþkiler sistemi olan

çevrenin bozulmasý ve çevre sorunlarýnýn ortaya çýkmasý, genellikle insan kaynaklý etkenlerin doðal den-

geleri bozmasýyla baþlamýþtýr. Ýçinde bulunduðumuz yüzyýl; birçok teknolojik imkâný insanlýðýn hizmetine

sunarken, bir yandan da insanlýðýn ortak mirasý olan çevreden geri getirilmesi zor, hatta imkânsýz olan

varlýklarý da alýp götürmektedir.

Çevreyi koruma fikrinin geliþimi Sanayi Devrimi’nden sonra baþlamýþtýr. Toplumu çevre konusunda bil-

gilendirmek, bilinçlendirmek, topluma olumlu ve kalýcý davranýþ deðiþiklikleri kazandýrmak ve sorunlarýn

çözümünde fertlerin aktif katýlýmýný saðlamak  çevre eðitimi ile mümkün olabilir. Çevrenin korunmasý,

geliþtirilmesi ve iyileþtirilmesi adýna yapýlan çalýþmalar, insanlarýn daha saðlýklý ve güvenli bir çevrede

yaþamalarý içindir. Bunu saðlayacak olan da insanýn kendisidir çünkü çevreye zarar veren, çevreyi

koruyan ayný zamanda onu geliþtiren ve değiştiren insandýr.

Günümüzde doðal çevrenin korunmasý ve iyileþtirilmesi giderek önem kazanan bir konu hâline

gelmiþtir. Çevre koruma hareketi ve düþüncesi çevre sorunlarýnýn geliþimine paralel olarak geliþmiþ ve

bugünkü seviyesine ulaþmýþtýr. Dünyada ve ülkemizde çok sayýda resmî kurum ve sivil toplum kuruluþlarý

(STK) bu konu hakkýnda çalýþmalar yapmakta, projeler üretmektedir. 

1. Yaþadýðýnýz çevrede tahrip edilmiþ, doðal özelliklerini kaybetmiþ alanlarla ilgili yazýlý basýnda çýkan

haberleri toplayýnýz. Haberleri  inceleyerek  bu alanlar için ne gibi önlemler alýnabileceðini

arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz.

2. Bulduðunuz önerileri ve topladýðýnýz gazete haberlerini sýnýf panosunda sergileyiniz.

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Çevre Koruma Projeleri

Yurdumuzda doðal çevreyi korumaya yönelik  çeþitli önlemler alýnmakta, bunlarla ilgili proje çalýþ-
malarý yapýlmaktadýr. Bunlarýn en dikkat çekicilerinden biri de sulak alanlar ile ilgili hazýrlanan projelerdir.
Örneðin, Uluabat Gölü ile ilgili uygulanan proje bunlardan biridir. Bu projeyi tanýtmadan önce sulak
alanlarla ilgili bazý özellikleri birlikte inceleyelim.
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Sulak Alanlar

Sulak alanlar, tropikal ormanlar gibi yeryüzünün en yüksek oranda oksijen üreten ekosistemleridir.
Sulak alanlar ve göller, ekosistemlerde görülen  farklýlýklar nedeniyle çok sayýda canlýnýn yaþama imkâný
bulduðu bioçeþitlilik alanlarýdýr.

Türkiye sulak alanlar bakýmýndan Avrupa ve Orta Doðu'nun en zengin ülkesidir.  Çevre ve Orman
Bakanlýðýnca yapýlan deðerlendirmelerde  250 tane doðal alanýn uluslararasý öneme sahip olduðu tespit
edilmiþtir. 

Uluabat Gölü 

Uluabat Gölü, Bursa ili sýnýrlarý içerisinde ve
Bursa'ya 25 km uzaklýktadýr. Su seviyesi yýllara ve
mevsimlere göre deðiþmekle beraber Uluabat
Gölü, normal su seviyesinde 160 km

2
yüzey alaný-

na sahip derinliði fazla olmayan tatlý su gölüdür.
Ortalama derinliði 2.5 m, en derin yeri Halilbey
Adasý cývarýnda 10 m.dýr.Üzerinde en büyüðü
Halilbey Adasý olmak üzere irili ufaklý 9  ada bulun-
maktadýr.

Gölü besleyen en önemli su kaynaðý Mustafa
Kemal Paþa Çayý'dýr. Gölün sularý,  Uluabat Deresi
ile Susurluk Çayý'na ve bu çay aracýlýðýyla da
Marmara Denizi'ne boþalmaktadýr.

Gölün çevresi uygun iklim koþullarý ve nitelikli
topraklarýyla ülkemizin en verimli tarým alanlarýndan birine sahiptir. Yöre halký geçimini genellikle
balýkçýlýk,  hayvancýlýk ve tarýmdan saðlamaktadýr. 

Fotoðraf 1: Uluabat Gölü, Gölyazý köyü kýyýlarý

Uluabat Gölü’nde Bioçeþitlilik

Uluabat Gölü’nde dünyada nesli tükenme tehlikesi altýnda olan küçük karabatak, tepeli pelikan, býyýk-

lý sumru ile su samurlarý ve nilüfer bitkisi yaygýn olarak görülür.

Uluabat Gölü, kuþlarýn göç yollarý üzerinde bulunmasý ve önemli

kuþ alanlarýndan biri olan Kuþ Gölü’ne yakýn olmasý nedeniyle kuþ

varlýðý yönünden yalnýzca ülkemizin deðil, Avrupa ve Orta Doðu'nun

da en önemli sulak alanlarýndan biridir. 

1996 yýlýnda, yaklaþýk 429.000  su kuþunun gölde yaþadýðý tespit

edilmiþtir (Fotoðraf 2). 

Büyük ve sýð bir göl olan Uluabat, sucul bitkiler açýsýndan

Türkiye'deki en önemli göllerden biridir. Islak çayýrlar, söðütler, sazlýk-

lar, nilüfer yataklarý, su sümbülleri yaygýn olarak görülen bitki tür-

leridir. Gölde genellikle turna, sazan, kýzýlkanat, kerevit, feki gibi 21

deðiþik balýk türü bulunmaktadýr. Turna ve sazan ticari öneme sahip balýklardýr. Göl çevresinde görülen

memeli türleri; su samuru, çakal, tilki, porsuk ve tavþandýr. Su samuru dünyada nesli tehlike altýnda olan

bir memeli türüdür.

Uluabat Gölü Çevresinin Sosyoekonomik Yapýsý

Uluabat Gölü çevresinde 17 yerleþim birimi bulunmaktadýr. Apolyont antik kenti üzerine kurulmuþ olan

ve kentsel sit statüsündeki Gölyazý Beldesi'nin temel geçim kaynaðý, gölün çevresindeki diðer yerleþim-

lerden farklýdýr (Fotoðraf 1). Tarýmsal arazi yetersizliði nedeniyle temel geçim kaynaðý balýkçýlýktýr. Halkýn

yaklaþýk %85'i balýkçýlýkla geri kalaný tarýmla uðraþmaktadýr. Ana geçim kaynaðýnýn balýkçýlýk olmasý 

Fotoðraf 2: Uluabat Göl’ü yurdu-

muzun önemli kuþ 

alanlarýndan biridir.
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nedeniyle gölün kirlenmesi doðrudan Gölyazý'yý etkilemektedir. Baþta Gölyazý olmak üzere göle sýnýrý olan

11 yerleþim alaný göldeki su ürünlerinden yararlanmaktadýr. Balýkçýlýk kooperatifine üye olanlara ait gölde

yaklaþýk 700 tekne vardýr. Bir gün önceden atýlan aðlar sabah erken saatlerde toplanmakta, avlanan

balýklar her gün kooperatifin organize ettiði mezatta açýk artýrma yöntemiyle tüccarlara satýlmaktadýr. 

Uluabat Gölü Yönetim Planý Süreci

Uluabat Gölü Projesi, gölden çeþitli þekilllerde yararlanan insanlarýn katýlýmýyla gölü korumak için

oluþturulmuþ bir projedir. Göl, Ramsar Alaný statüsünü 1998 yýlýnda aldý. Bu doðrultuda Doðal Hayatý

Koruma Vakfý ile Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn iþ birliði içinde Yönetim Planý çalýþmalarýna baþlanmýþtýr.

Öncelikle gölün çevresindeki toplumsal  ve  ekolojik yapýyý korumaya yönelik araþtýrma çalýþmalarý

gerçekleþtirildi. Elde edilen bilgiler yöre halký ve projenin taraflarýyla paylaþýlarak tartýþmaya açýldý.

Uluabat Gölü Yönetim Planý; merkezî ve yerel yönetim, üniversite, sivil toplum kuruluþlarý, birlikler,

balýkçýlar, sanayiciler, çiftçiler, avcýlar ve diðer ilgili gruplarýn temsilcilerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen

toplantýlarda “Ulusal Sulak Alan Komisyonunca” onaylanarak yürürlüðe girdi. Uluabat Gölü Yönetim

Planý, baþýndan itibaren etkin katýlýmla oluþturulmuþ, Türkiye'deki tek yönetim planý olma özelliðine

sahiptir.

Uluabat Gölü Projesi'nin iki anahtar kavramý vardýr.

Bunlardan birincisi sürdürülebilir ve akýlcý kullaným,

diðeri ise etkin katýlýmdýr. Ayrýca projenin dört ana hede-

fi bulunmaktadýr:

Ø Uluabat Gölü'nde kirliliðin önlenmesi 

Ø Uluabat Gölü'nde balýkçýlýðýn sürdürülebilirliðinin

saðlanmasý 

Ø Gölün doðal kaynaklarýnýn akýlcý kullanýmýnýn

saðlanmasý 

Ø Gölün yaban hayatýnýn zenginleþtirilmesi

Gölün kirliliðinin azaltýlmasý ve göl çevresinde

yaþayanlarýn gelirinin artýrýlmasýný saðlamak ancak bir

plan ve iþ birliðiyle gerçekleþtirilebilir. Bu nedenle  göl

çevresinde bulunan resmî ve özel kuruluþlar ile yerel halka sorumluluklar düþmektedir. Yerel yönetimler

kirliliði azaltmak için çeþitli çalýþmalar yapmaktadýr. Uluabat Gölü’nün çevresindeki sulak alanlarý koru-

mak için yürütülen çalýþmalar buna örnek olarak verilebilir (Fotoðraf 3).

Yapýlan çalýþmalar sonucu gölde yeniden su samuru görüldüðü tespit edilmiştir. Su samurunun var-

lýðý temiz ve zehirli atýklardan arýnmýþ, uygun yaþam alanlarýnýn bir göstergesidir.

Uluabat Gölü Projesi tüm yönleriyle diðer Ramsar alanlarýna bir örnek teþkil ederek, yapýlacak diðer

yönetim planlarýnda da döküman ve deneyimleri esas alýnmaktadýr. 

Uluabat Gölü Projesi kapsamýnda yapýlan çalýþmalar, FAO (Birleþmiþ Milletler Tarým ve Gýda Örgütü)

tarafýndan düzenlenen Gýda Güvencesi Biyolojik Çeþitlilik Çalýþtayýnda ve Kanada’da gerçekleþtirilen

Yaþayan Göller Konferansý'nda en baþarýlý örnekler arasýnda gösterildi. 

Projenin Deðerlendirilmesi

Uluabat Gölü’nün doðal çevre özelliklerindeki belirgin problemlerin giderek daha önemli sorunlara yol

açmasý, bir yönetim planýnýn uygulanmaya konulmasýný zorunlu hâle getirmiþtir. Hazýrlanan yönetim

planýnýn uygulanmaya baþlamasý ile birlikte Uluabat Gölü ve çevresinde gözle görülür olumlu deðiþimler

kaydedilmiþtir. 

Fotoðraf 3: Uluabat Gölü çevresindekisulak alan  
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Ramsar Sözleþmesi

1971 yýlýnda Ýran'ýn Ramsar kentinde birçok ülke tarafýndan sulak alanlarýn korunmasý yönünde

imzalanan  bir sözleþmedir. Tüm sulak alanlarýn korunmasýna birincil öncelik saðlanmasý, sulak alan

ekosistemlerindeki biyolojik çeþitliliðin sürdürülmesi yönünde gerekli önlemlerin alýnmasý bu

görüþmeler sonucunda karara baðlandý. Ramsar Sözleþmesi'ne Türkiye 1993 yýlýnda imza attý.

Türkiye'de 19'u önemli olmak üzere 250'yi aþkýn sulak alan sözleþme kapsamýna alýndý. Sözleþmeye

taraf olan ülkeler, sýnýrlarý dahilindeki tüm sulak alanlarý korumak, geliþtirmek ve akýlcý kullanýmý saðla-

makla yükümlüdür.
Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED)

ÇED belirli bir proje veya geliþmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiði bir süreçtir.
Yeni yapýlan proje ve geliþmelerin sürekli veya geçici etkilerini, sosyal sonuçlarýný ve alternatif çözüm-
lerini içine alacak þekilde analizi ve deðerlendirilmesidir. 

ÇED'in amacý; ekonomik ve sosyal geliþmeye engel olmaksýzýn, çevre deðerlerini ekonomik poli-
tikalar karþýsýnda korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceði bütün olumsuz çevresel etkilerin
önceden tespit edilip gerekli tedbirlerin alýnmasýný saðlamaktadýr. ÇED, ülkemizde 7 Þubat 1993 ta-
rihinden bu yana uygulanmaktadýr.

B i l g i  K u t u s u

Uluabat Gölü Projesiyle Meydana Gelen Deðiþiklik

Projeden Önce Projeden Sonra

Mustafa Kemal Paþa Çayý’nýn göle döküldüðü yerdeki kirlenme

nedeniyle balýk üremesi olumsuz yönde etkilenmiþtir.

Göl çevresinde kirliliðe neden olan Mustafa Kemal Paþa Çayý

kaynaklý kirliliðin azaltýlmasý yönünde ilgili kurum ve kuru-

luþlarca denetim ve proje geliþtirme çalýþmalarý hýz kazan-

mýþtýr.

Avcýlýk, su kuþlarýný tehdit eden en önemli sorundu.
Halkýn bilgilendirilmesine baðlý olarak avcýlýkta ciddi bir düþüþ

yaþanmýþtýr.

Göl çevresindeki yerleþimlerin evsel atýk sularý arýtýlmadan

göle verilmekteydi.

Eskikaraaðaç köyünde yapay sulak alan arýtým sistemi kurul-

du. Ýlgili kamu kurumlarý ve üniversitelerin de katkýlarýyla

köyün evsel atýk sularý artýk doðal yöntemlerle arýtýlýyor.

Gölde aþýrý avcýlýk nedeniyle turna balýklarý yeterli düzeyde

büyümeden avlanýyordu. Bu nedenle turna balýðý sayýsý

azalmýþtýr.

Turna balýðý sayýsý, balýkçýlýk kooperatifinin avlanma yasaðý

olduðu dönemlerdeki doðru uygulamalarý ve jandarmanýn

denetimi sonucunda % 50 oranýnda artmýþtýr.

1986 yýlýnda ortaya çýkan mantar hastalýðý yüzünden yöre halký

için önemli bir geçim kaynaðý olan kerevit artýk avlanamaz

hâle gelmiþtir.

Kerevit yeniden avlanabilecek düzeye ulaþtý. Ancak ucuz fiyata

satýlan Çin kereviti yüzünden ekonomik anlamda cazibesini

yitirdi. Bundan dolayý artýk avlanmýyor.

Uluabat Gölü, kuþ göç yolu üzerinde olduðundan, göç eden

ve bu alanda yuva kuran leylek ve pelikanlar, uçuþ güzergâhý

üzerindeki elektrik hatlarýnýn kopmasýna neden oluyordu. Bu

durum kuþlarýn azalmasýna ve köylerin elektriksiz kalmasýna

kadar varan sorunlara yol açýyordu.

Leylek Dostu Köylüler Projesi ile leyleklerin hatlara çarparak

ölmesi ve yuvalarýnýn daðýlmasý, kurulan leylek platformlarýyla

önlendi. Ulusal kuþ gözlem aðýna raporlanarak gönderilmesi

için, köylerde gönüllü genç gözlemciler tarafýndan bir izleme

aðý oluþturuldu.

Proje öncesinde yöre halký Uluabat Gölü ekosistemi ve önemi

hakkýnda fazla bir bilgiye sahip deðildi.

Çocuk ve gençlere yönelik çevre eðitimleri sayesinde Uluabat

Gölü’nün doðal ve kültürel deðerlerinin korunmasý yönünde

eðitim ve bilinç düzeyi artýrýldý.
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Avrupa Komisyonundan Polonya’ya engel

Avrupa Komisyonu, Polonya’nýn koruma altýndaki bir doðal
alanda yol inþaatýna yeniden baþlamasýný mahkeme yoluyla önle-
meye çalýþýyor.

Baþkent Varþova’dan Finlandiya’nýn baþkenti Helsinki’ye uzan-
masý planlanan yol, nadir yetiþen birçok bitki ve hayvanýn yaþadýðý
Rospuda Vadisi’nden geçiyor. Yetkililer, otoyolun doðal çevre
üzerinde yaratacaðý tahribatýn asgari düzeyde olacaðýný, zira bu
yörede normal yol deðil, bir viyadük inþa edilmesinin plan-
landýðýný söylüyor. AB Komisyonu , Augustow kenti çevresinde
inþa edilmesi planlanan 40 km’lik çevre yolunun, AB çevre yasalarýna uygun þekilde yapýlýp yapýlmadýðý
konusunda, Adalet Divaný’ndan karar çýkýncaya kadar, inþaatýn askýya alýnmasýný istiyor. Augustow kentin-
den Litvanya sýnýrýna her gün 4500 dolayýnda aðýr taþýt geçiyor. Ýngiltere Kraliyet Kuþlarý Koruma Derneði
, Rospuda Vadisi’nden geçecek olan yolun, bu bölgede yaþayan vaþak ve kurtlarla, dünya genelinde yok
olma tehdidi altýnda olan benekli kartal ve çalý bülbülü topluluklarýný tehlikeye atacaðýný bildirdi. AB
Komisyonu yetkilileri, Polonya’nýn Rospuda Projesi’ni uygulamaya devam etmesi hâlinde, Varþova’dan
Helsinki’ye uzanacak olan Baltýk Yolu’nun diðer kesimleri için Birlik fonlarýndan alacaðý yüz milyonlarca
avroluk kaynaðýn tehlikeye gireceðini kaydediyorlar. 

Ýnternet Haberi

H a b e r  K ö þ e s i

Afrika’nýn Kurumaya Yüz Tutan Gölü: Çad Gölü

Dünyanın sayılı gölleri arasında yer
alan Çad Gölü bugün Orta Afrika’da artık
kurumaya yüz tutmuş. Bir zamanlar
Kamerun, Nijerya ve Çad’la birlikte
Nijer’in de komşu olduğu gölün Nijer
tarafında gölden eser kalmamış. Dışa
akıntısı olmayan göl, Şari nehri suları ile
besleniyor. Yağmurlu aylarda gölün 20-
25 bin metre kareye çıkan yüz ölçümü
kurak dönemde 8-10 bin kilometreye
kadar düşüyor. 

Ortalama derinliği 3-4 metre dolayın-
da seyreden gölün birçok yerinde sazlık-
lar ve kamışlar boy vermiş durumda. Bir
zamanlar dünyanın sayılı gölleri arasında
yer alan Çad Gölü bugün bölgeye daha
çok hayat verdiği eski günlerini arıyor.

Kurumaya yüz tutan ve havzasında
değişik kuş türlerinin beslendiği Çad
Gölü, her şeye rağmen çevresindeki
insanlara ekmek kapısı olmaya devam
ediyor. Kimi insanlar sandallarla taşıdık-
ları yükler sayesinde para kazanırken,
kimileri ise gölden avladıkları balıklarla
ekmek parasını kazanıyor.

Basýndan, Eylül 2012

H a b e r  K ö þ e s i

Çad Gölü’nün uydu görüntüsü
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Millî Park

Tabiat Parký

Aydýn ili Bafa Gölü, Balýkesir ili Ayvalýk Adalarý, Trabzon - Uzungöl, 

Muðla - Kýdrak , Ýstanbul - Polonezköy, Çorum - Çatak, Isparta - Yazýlý

Kanyon, Kocaeli - Ballýkayalar

Tabiat Anýtý

Tabiatý Koruma

Alaný

Sinop ili Sarýkum, Artvin ili Camili Efeler, Adana-Yumurtalýk, Afyon-
Dandindere, Antalya-Alacadað, Zonguldak-Çitdere, Bolu-Bolu Fýndýðý,
Isparta-Kasnak Meþesi Ormaný

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Dünyada geliþen teknolojilerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanýmý nedeniyle ortaya çýkan olumsuzluk-

larýn doðada neden olduðu çöküþü durdurmak amacýyla doðayý ve doðal kaynaklarý koruma düþünce-

si, son zamanlarda tüm dünyada hýzla yayýlýyor. Dünya Tabiatý Koruma Birliði'nin (IUCN) verilerine

göre, dünya yüzeyinin % 5'inden fazlasý korunan alan olarak ayrýlmýþ olup, koruma konusunda hassas

olan ülkelerde bu oran %10'lara kadar çýkýyor.

Türkiye'de 58 adet tabiat anýtý, 33 adet millî park olarak ilan edilmiþ alan, 16 adet tabiat parký ve 35

adet tabiatý koruma alaný bulunuyor. 1983 yýlýnda yürürlüðe giren ve 2873 sayýlý Millî Parklar Kanunu ile

milli parklar, tabiatý koruma alanlarý, tabiat parklarý ve tabiat anýtlarý olmak üzere 4 koruma alaný oluþtu-

ruldu. 

Yukarýdaki tabloda Türkiye’de tabiat koruma alanlarýyla tabiat parklarýndan bazýlarý gösterilmiþtir.

Araþtýrma yaparak baþlýca millî parklarýmýzý ve tabiat anýtlarýmýzý tablodaki boþluklara yazýnýz.

Yukarýdaki örneklerde belirtilen koruma statü alanlarýnýn özelliklerini araþtýrýnýz. Bu alanlar neden

koruma alanlarý olarak seçilmiþtir? Yaþadýðýnýz yerde bu tip koruma alaný olup olmadýðýný araþtýrýp

bilgi toplayýnýz. Bulduðunuz bilgileri ve hazýrladýðýnýz raporu panoda sergiledikten sonra ürün

dosyanýza ekleyiniz. 

Fotoðraf 5: Camili - Efeler doða koruma alaný, Artvin Fotoðraf 6: Bafa Gölü, Aydýn

8
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Doðal miras denilince aklýnýza ne geliyor? Belirtiniz.

K o n u y a  B a þ l a r k e n

DOÐAL MÝRASIN KORUNMASI8

Doðal Miras Nedir?

Estetik, kültürel, bilimsel, ekonomik unsurlarla zenginleþen doðal güzelliklerin ve biyolojik çeþitliliðin

oluþturduðu deðerlerdir. Bilimsel veya görsel açýdan az rastlanan küresel deðeri olan jeolojik ve mor-

folojik oluþumlar, tükenme tehdidi altýndaki hayvan ve bitki türlerinin yetiþtiði yerler doðal miras alanlarý

olarak kabul edilir. 

Dünyada ve çevremizde hiçbir koruma statüsüne sahip olmayan veya korunma önlemlerinin yeter-

siz olduðu pek çok doðal alan bulunmaktadýr. Bu alanlarý belirlemek ve bir an önce koruma altýna

almak, hem doðanýn korunmasý, hem de doðal kaynaklarýn saðlýklý bir þekilde kullanýlmasý için büyük

önem taþýmaktadýr.

Korunmasý gereken doðal miras bazen  jeolojik ve jeomorfolojik alan olabilir. Travertenler, maða-

ralar, az rastlanan kýyý güzellikleri, kaplýcalar, volkanik þekiller gibi ilginç yapýsal oluþumlar örnek olarak

verilebilir.

Doðal Miras Alanlarý ve Ekosistem

Ortak doðal miras eseri olarak kabul edilen sahalarýn bir kýsmý doðal güzelliði ile ön plana çýkarken

bir kýsmý da ekolojik tür ve çeþitlilik bakýmýndan ön plana çýkar. Örneðin, ABD’de Yellow Stone Ulusal

Parký dünyada eþine ender rastlanan doðal güzelliklere sahiptir. Galapagos Adalarý ise doðal tür ve

çeþitlilik bakýmýndan zengindir. 

Dünya nüfusunun hýzla artmasý ile

beraber sanayi, yerleþme, ticaret, turizm

vb. faaliyetler yaygýnlaþmýþ ve bu faaliyet-

lerin bir kýsmý doðal miras alanlarýna yakýn

yerlerde geliþerek bu alanlarý tehdit

etmiþtir. Böylece bahsedilen alanlarýn ya

doðal güzelliði bozulmuþ ya da tür ve

çeþitliliði azalmaya baþlamýþtýr. 

Doðal miras alanlarý içinde ormanlar

önemli yer tutar. Ormanlar:

* Su dengesini düzenler

* Sel ve taþkýnlarý azaltýr 

* Su ve rüzgâra karþý topraðý tutarak taþýn-

masýný önler. 

* Ýçerisinde yer alan flora ve faunayý korur. 

* Havadaki karbondioksit dengesini korur. 

Yapýlan araþtýrmalar, insanoðlunun ürettiði karbondioksitin pek çoðunun ormanlar ve okyanuslar

tarafýndan emilerek yok edildiðini göstermektedir. Ormanlar ayný zamanda karbondioksit dengesini de

koruyarak küresel ýsýnmanýn da etkisini azaltýr.

Fotoðraf 1: Mora (Yunanistan)’da orman yangýnýn uydu görüntüsü
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Hazine Adasý Tehlikede  

Borneo Adasý’ndaki tropikal yaðmur ormanlarý, kaçak aðaç

kesimi ve orman yangýnlarý nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı

karşıya.

Dünya Yaban Hayatýný Koruma Vakfý'nýn (WWF) hazýrladýðý

"Hazine Adasý Tehlikede" adlý rapora göre, dünyanýn üçüncü

büyük adasý Borneo'da her yýl, yaklaþýk 1.3 milyon hektar orman

yok oluyor.

Borneo Adasý’nda 210’dan fazla memeli hayvan türü tespit

edilmiþ bunlardan 44 türün sadece bu adada yaþadýðý belirlen-

miþtir. Ormanlarýn yok olmasýnýn vahþi yaþamý olumsuz yönde

etkileyeceði böylece pigme, fil ve orangutan gibi canlý türlerinin

yaþamýnýn tehlikeye gireceði belirtildi.

Küresel Orman Programý Baþkaný "Ormanlarýn bu ölçekte yok olmasýnýn sonuçlarý, sadece hayvan

türlerinin önemli kaybýna deðil, ayný zamanda su kaynaklarýnýn azalmasýna ve yerel topluluklar için

gerekli olan turizm gibi ekonomik fýrsatlarýn azalmasýna yol açacaktýr." dedi. 

WWF ayrýca, 2020 yýlýna kadar, doðal ortamýn zarar görmesi nedeniyle orangutanlarýn  yaþaya-

bilme olasýlýðýnýn azalacaðýný da belirtti.

Basýndan, 10 Haziran 2005

H a b e r  K ö þ e s i

Baþlýca Doðal Miras Alanlarý

Galapagos Adalarý

Galapagos Adalarý Büyük Okyanus’un batýsýnda Ekvador'a baðlý takýmadalardýr. Güney Amerika

kýtasýnýn yaklaþýk 1000 km batýsýnda yer alýr ve yaklaþýk 50.000 km² yüz ölçüme sahiptir. Adalar grubu

14 büyük ada, 8 küçük ada ve 40 adacýktan oluþur.  Üst üste binmiþ lav akýntýlarýndan oluþan Galapagos

Adalarý’nda bir bölümü hâlâ etkinliðini sürdüren

çok sayýda yanardað vardýr. Yüksek yanardaðlar,

kraterler ve yarlar, adanýn sarp ve engebeli

yapýsýný daha da belirginleþtirir. Volkanik bir

yapýya sahip olan ada, içerisinde kendine özgü

birçok biyolojik türü barýndýrmaktadýr. 

Ekvatordan ve Güney Amerika’dan gelen

akýntýlarýn kesiþme noktasý olduðu için çok zen-

gin ve farklý bir su altý yaþamý vardýr. Deniz aslan-

larý, penguenler, çekiçkafa köpekbalýðý sürüleri,

kaplumbaðalar, balina ve köpekbalýklarý bu can-

lýlardan bazýlarýdýr.

Doðal zenginlikleri nedeniyle 'Yeryüzü Cenneti'

olarak tanýmlanan bu adalar çok fazla turist akýný-

na uðradýðýndan dolayý kirlenmeye maruz kalmakta ve bu da ekolojik yönden tehdit oluþturmaktadýr. 

Adalardaki doðal yaþamýn korunmasý için; insanlarýn sebep olduðu kirlenmenin asgari düzeye

indirilmesi, bölgeye gelecek turist sayýsýnýn kýsýtlanmasý, gemi ve uçak seferlerinin de azaltýlmasý

öngörülüyor. 

Fotoðraf 2:  Galapagos Adalarýndan bir  görünüm
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Ýguazu Çaðlayaný

Ýguazu Çaðlayaný, Irai ve Atuba nehirlerinin Curitiba þehri yakýnlarýnda (Brezilya-Arjantin sınırında)  bir-
leþmesiyle oluþur (Fotoðraf 3). Nehrin her iki tarafýný kapsayan millî park 1984 yýlýnda UNESCO tarafýn-
dan "Dünya mirasý" listesine alýnmýþtýr. Turizm sebebi ile lokal anlamda çok önemli bir ekonomik rol
oynar. Koruma altýna alýnan bu alanda  jaguarlar, pumalar, timsahlar, koca gagalý Tucan kuþu ve 300 çeþit
kelebek bulunmaktadýr. Çok renkli, el büyüklüðündeki kelebekler ormana farklý bir güzellik katýyor.

Biyolojik Çeþitlilik Sözleþmesi

Bu sözleþme, yeryüzündeki bitki ve hayvan türlerinin korunmasýný hedeflerken bu türlerin yaþam

alanlarýnýn koruma altýna alýnmasýný ve genetik çeþitlilik ve zenginliðin korunmasýný hedeflemektedir.

Küresel ölçekte, sözleþmenin en önemli düzenlemelerinden biri de genetik kaynaklarýn bulunduðu

ülkeler ile bunlardan yararlanan ülkeler arasýnda eþit ve adil bir iliþki öngörmesidir. 

Tropik yaðmur ormanlarý

Bu ormanlarýn ekolojik iþlevleri bakýmýndan, yaþamsal önemleri vardýr. Bu ormanlar kendilerinden

çok uzakta olan diðer ekosistemleri etkilemektedir. Oksijen, karbon ve su çevrimleri; dünya genelinde

iklim koþullarýný dengede tutma açýsýndan hayati önem taþýmaktadýr.

Bu ormanlar dünyadaki bitkisel ve hayvansal canlýlarýn yarýsýndan çoðuna barýnak olur. 

Tropik yaðmur ormanlarýndaki aðaçlarýn sorumsuzca kesilmesi dünya genelinde ne gibi

sorunlara neden olabilir? Tartýþýnýz.

B i l g i  K u t u s u 

Amazonlar Koruma Altýnda
Brezilya hükümeti dünyanýn akciðerleri olarak adlandýrýlan ve büyük bir hýzla yok olan Amazon yað-

mur ormanlarýnýn 150 bin km²lik bölümünü koruma altýna aldý. Ülkenin kuzeyindeki Para eyaletinde

bulunan ormanlar, karýnca yiyen, jaguar ve  papaðan gibi ender bulunan hayvanlarý da barýndýrýyor 

Çevreci kuruluþlar, bu kararý yaðmur ormanlarýnýn yok olmasýnýn önüne geçilmesi yolunda önemli

bir adým olarak nitelendiriyor. Amazon ormanlarýnýn yaklaþýk % 20'si tarým, kereste ticareti ve inþaat

faaliyetleri nedeniyle yok olmuþ durumdadýr. 1970'lerden bu yana, yaklaþýk 600 bin km² yaðmur

ormaný yok edilmiþtir.

Basýndan, 24 Aðustos 2006  

H a b e r  K ö þ e s i

Fotoðraf 3: Ýguaçu Çaðlayaný
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Ölmüþ Mercanlar 

Okyanuslardaki ýsýnmanýn, mercan kayalýklarý ve deniz

canlýlarýna etkisini incelemek üzere uluslararasý bir ekibin

Seyþel Adalarý'nda 21 alan ve 50.000 m2lik mercan kaya-

lýklarýnda 1994-2005 yýllarýnda yaptýðý araþtýrma sonuçlarý

yayýmlandý: 

Hint Okyanusu yüzeyindeki sýcaklýðýn, 1998'de eþi

görülmedik biçimde arttýðýný saptayan ekibin araþtýrmasýn-

da, bu artýþla çok sayýda mercan resifinin yeniden ortaya

çýkmasýnýn engellendiði belirtildi. Ýncelenen mercan kaya-

lýklarýnýn büyük bölümünün yok olduðu ya da yosunla kap-

landýðý tespit edilmiþtir. Mercanlarýn yok olmasýnýn çeþitli deniz canlýlarýný barýnak ve beslenme kay-

naðýndan mahrum býraktýðý belirtilen araþtýrmada, incelenen bölgede 2005 yýlý itibarýyla mercanlardan

sadece % 7.5'inin kaldýðý vurgulandý. Sýcaklýk artýþýndan en çok etkilenen bölgede balýk türleri çeþitli-

liðinin % 50 oranýnda azaldýðý belirtilmiþtir. Ayný çalýþmada 1998'den sonra küçük balýk türlerinin daha

hýzlý azalmaya baþladýðý ve bu azalmanýn besin zinciri üzerinde kalýcý etkisinin görülmeye baþlandýðýnýn

altý çizildi. 

Mercanlar bir dýþ etki ile kýrýlmadýðý sürece büyürler. Fakat ýsýnma ve asit oranlarýndaki deðiþimler

mercanlarý öldürür ve katýlaþtýrýr. Mercan resiflerinin tahrip olmasý durumunda bir çok deniz canlýsý yok

olacak, karbon döngüsü bozulacaktýr.  

Basýndan, 30 Mart 2007

Avustralya Mercan Resifleri

Mercan resifleri okyanuslar için çok önemlidir.
Kara ortamýnda nasýl Amazon ormanlarýný
dünyanýn akciðeri olarak görüyorsak denizel ortam
için de mercan resifleri ayný iþlevi görmektedir.
Çünkü karbon döngüsünün yaþandýðý yer bu resi-
flerdir. 

Mercanlar bir araya gelerek çok büyük bir orga-
nizmanýn (Süperorganizma) parçalarýný oluþtu-
rurlar. Mercanlar, Avustralya’nýn kuzeydoðusundaki
Büyük Okyanus’ta 2000 km uzunluðundaki bir kýyý
þeridine yayýlarak mercan resiflerini meydana getir-
miþlerdir (Fotoðraf 4). Büyük Set Resifi adý verilen
bu alanda günümüze kadar 2000 balýk, 400 mer-
can ve 4000 yumuþakça türü tespit edilmiþtir.             

Resifler birçok canlýnýn üreme alanýdýr. Balýklar
bu resiflerin ürettiði besinleri kullanýr. Milyonlarca
insan da bu resiflerden beslenen balýklarý avlayarak
beslenmektedir. Besinlerin bir piramit þeklinde bir-
birine baðlý bir zincir oluþturduðunu düþünecek
olursak resiflerdeki düzenin bozulmasý bu zincirin
bozulmasý anlamýna gelmektedir.

Doðanýn dengesi çok ince çizgiler ile çizilmiþtir.
Bu dengenin bozulmasý durumunda zincirleme
reaksiyonlar olabilir. Dünyada yaþayan tüm can-
lýlarýn birbirleri ile doðrudan veya dolaylý iliþkisi

vardýr. Bu nedenle tüm canlýlarýn ekosistem için
önemli olduðu bilinmelidir. 

Mercan resiflerinde birçok bilimsel araþtýrma
yapýlmaktadýr. Bu araþtýrmalarýn bazýlarýna göre
önümüzdeki 30 yýl içinde resiflerin 1/3’ünün yok
olacaðý savunulmaktadýr. Bunun en önemli nedeni
küresel ýsýnmadýr. Küresel ýsýnma sonucu deniz-
lerdeki asit oraný deðiþmekte ve buna uyum
saðlayamayan baþta mercanlar olmak üzere
birçok canlý yaþamýný yitirmektedir.

H a b e r  K ö þ e s i

Fotoðraf 4: Mercan resifleri
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Doðal Miraslarýmýzý Korumak Ýçin Ne Yapmalýyýz?

Doðal mirasýmýzý korumak ve tehditlere karþý savunabilmek için bireysel olarak yapabileceðimiz

birçok faaliyet vardýr. Bu faaliyetlerden bir kýsmýný þöyle sýralayabiliriz: 

* Zarar görmüþ, bozulmuþ ekosistemlerin restorasyonu ve geri kazanýmý için kaynak temini, plan ve

uygulamalar yapýlmalýdýr.

* Doðayý kirleten ve doðada uzun süre yok olmayan ambalajlar yerine geri dönüþümlü ambalajlar ter-

cih edilmelidir.

* Biyolojik çeþitlilik ve ekolojik dengenin önemini kavratacak eðitim programlarý oluþturulmalýdır.

* Ekosistemlerin iþleyiþi  hakkýnda temel bilgiye sahip olunmalýdýr.

* Yenilenebilir enerji kaynaklarý tercih edilmeli, alternatif kaynaklar geliþtirilmelidir.

* Fazla yakýt tüketen araçlar yerine çevreci ve az yakýt kullanan motorlu araçlar tercih edilmelidir.

.* Çöpler mutlaka geri dönüþüm için ayrýlmalýdýr (Fotoðraf 5). 

* Organik ürünler kullanýlmalýdır. (Fotoðraf 6). 

* Su kaynaklarý aþýrý derecede kullanýlmalýdýr.

* Orman alanlarý geliþtirilmelidir.

* Avcýlýk, doðal yaþamý ve türleri tehdit etmeyecek þekilde yapýlmalýdýr. 

* Turizm alanlarýnda iskâna sýnýrlý ölçüde izin verilmelidir. 

Doða bize yaþamýmýz için gerekli olan tüm kaynaklarý veriyor. Isýnmak ve hareket etmek için kul-

landýklarýmýz doðadan geliyor, barýnmak, beslenmek için kullandýklarýmýz da! Doðanýn nimetleri iklim su

ve hava  gibi  yaþamsal öneme sahip hizmetleri de içeriyor.

Bu bölümde dünya doðal miras eserlerine ait bazý alanlar tanýtýlmýþtýr. Siz de dünyanýn farklý böl-

gelerinden ve Türkiye’den benzer örnekler seçerek bu alanlarla ilgili araþtýrma yapýnýz. Yaptýðýnýz çalýþ-

mayý fotoðraflarla destekleyerek sýnýfta pano oluþturunuz.

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Fotoðraf 6: Organik tarým alanýFotoðraf 5:  Kâðýdýn geri dönüþümü
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Doðal Miras Eserleri Yeterince Korunuyor mu?

Dünyamýz tarihin her döneminde savaþlara ve yýkýmlara sahne olmuþtur. Yaþanan bu olumsuz

hadiselerden doðal ve kültürel ortak miras alanlarý büyük zarar görmüþtür. Özellikle 19 ve 20. yüzyýl-

larda yaþanan savaþlar bunlarýn en önemli kanýtlarý  olarak tarihe geçmiþtir. Bu savaþlarda tarihin fark-

lý dönemlerine ait birçok kültür varlýðý yok olmuþ ve doðal miras alanlarý büyük zarar görmüþtür. 

Ýnsanlarýn sýnýrsýz istekleri, teknolojinin ve sanayinin geliþmesi, nüfusun hýzla artmasý ve buna baðlý

olarak yerleþim alanlarýnýn büyük bir hýzla geliþmesi doðal miras alanlarýnýn kýsmen zarar görmesine

ya da tamamen yok olmasýna neden olmuþtur. Dünya üzerinde yok olan kültürel deðerleri kontrol altý-

na almak, doðal miras alanlarýný korumak ve uðrayacaklarý tahribatý engellemek için UNESCO

bünyesinde 1972 yýlýnda, “Dünya Kültürel ve Doðal Mirasýnýn Korunmasýna Dair Sözleþme” imzalan-

mýþ ve liste uygulamasý baþlamýþtýr.  Buna göre her ülke kendi topraklarýnda bulunan ve dünya mirasý

listesine girmesini uygun bulduðu kültürel ve doðal varlýklarýn envanterlerini, Dünya Mirasý Komitesine

bildirmekle yükümlü tutulmuþtur.

Sözleþmenin daimi hedefi, ülkelerin

'önemli evrensel deðere' sahip kültürel

ve doðal varlýklarýnýn tanýnmasýný ve

seçilen alanýn korumasýný saðlamaktýr.

Sözleþme, yasal yaptýrýmlar yerine

ikna gücünü kullanarak problemleri

çözmeyi amaçlar. Bu manada Mýsýr’daki

Giza Piramitleri’nin yanýna otoyol yapýl-

masýný engelledi. Meksika’da gri bali-

nalarýn üreme alanýndaki tuz ocaðýný ka-

pattý ve Afrika’daki Victoria Çaðlayaný’na

baraj yapýlmasýný iptal ettirdi.

Dünya doðal mirasý listesinde yer

alan eserlerin kýtalara daðýlýmý þu þe-

kildedir.

1. Kuzey Amerika 2. Güney Amerika 3. Avrupa
49 kültürel 39 kültürel 294 kültürel

29 doðal 19 doðal 24 doðal

1 karma 2 karma 6 karma

3 tehlikede 2 tehlikede 3 tehlikede

4. Afrika 5. Asya  6. Avustralya
62 kültürel 139 kültürel  0 kültürel

32 doðal 31 doðal 13 doðal

3 karma 6 karma 5 karma

16 tehlikede  9 tehlikede

Yüksel Göðebakan

Dünya Doðal ve Kültürel Mirasý Listesinde Türkiye

O k u m a  M e t n i
9
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K o n u y a  B a þ l a r k e n

ÇEVRE BİLİNCİ 

Çevrenin doğal ya da çeşitli müdahalelerle değişmesi o bölgede bulunan tüm canlı faaliyetlerini etki-

lemektedir. Boyutları ve etkileri genişleyen çevre sorunları toplumların çevre konusunda daha bilinçli

olması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşama-

larını sağlamak için çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek, bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla çevre

sorunlarının ortaya çıkmasında etkili olan bireylerin bu sorunların giderilmesinde de üzerlerine düşen

sorumlulukların neler oldukları bilincine ulaştırılmaları gerekmektedir.

Çevre bilinci bireylerin ve toplumların çevre ile dengeli bir şekilde ilişkilerde bulunabilmesi için sahip

olması gereken davranış, tutum ve düşünce şeklidir. Bunun temelinde insanların çevreyi tahrip etme-

den, ondan yararlanma ilkesi yatmaktadır. Doğayı korumak, yaşadığımız çevredeki ortak kullanım alan-

larını paylaşmak, canlı yaşamına ve kendi hak ve ihtiyaçlarımıza olduğu kadar biyoçeşitliliğe ve çevreye

de saygı duymak çevre bilincinin temel amaçlarıdır.

Çevre bilincini oluşturmak için küresel ve yerel çevre sorunları konusunda herkes duyarlı olmalı ve

üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmelidir. 

ÇEVRE BİLİNCİ9

Denizler ve akarsular 
kirleniyor

Ormanlar azalıyor

Kirlenmeler sonucunda
canlı türleri tükeniyor

Yukarıda verilen fotoğrafları inceleyerek çevre bilincine sahip bireylerin neler yapması gerektiği-
ni açıklayınız.
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Didim’de gönüllü çevre müfettişliği 
Turizmin önemli merkezleri arasında yer alan Didim’de belediye meclisi, çevre bilincinin artırılması,

duyarlılığın yaygınlaştırılmasında sorumluluk almak amacıyla ‘Fahri Çevre Müfettişliği” uygulamasına

gidilmesine karar verdi. Bu konuda, kaymakamlık, kent konseyi, ilçe millî eğitim müdürlüğü, garnizon

komutanlığı, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfıyla (ÇEVKO) iş birliğine gidildi.

Duyurular yapıldı 35’i öğrenci, 135 kişi başvurdu. Fahri çevre müfettişliği adayları, bir aylık eğitime alın-

dı. Müfettişler, yere izmarit, çöp atılmasından, moloz dökülmesine, ağaç kesmekten, denizi kirletmeye

kadar çevreyle ilgili pek çok konuya müdahale edip tutanak tutabilecek, belediyeye ulaştıracak.

Encümen, kabahatler başta olmak üzere çeşitli yasalara göre ceza kesip uyarılarda bulunacak.

Basından 22 Nisan 2011

H a b e r  K ö þ e s i

Gökçedağ Rüzgâr Santrali İçin Kuş İzleme Raporu
Türkiye’nin en büyük rüzgar santrali olan Gökçedağ RES için, ornitoloji (kuş bilimi) izleme

raporu hazırlandı. Raporun hazırlık aşamasında 135 MW kurulu güce sahip Gökçedağ RES’in

bölgedeki yabani kuş popülasyonlarının uçuşlarına ve kuş göç yolları üzerine etkisi araştırıldı. 2009

yılında başlatılan izlemeler, göç dönemleri olan ilkbahar ve sonbaharda yapıldı. Daha sonra 2010

yılı ilkbaharında ise özellikle turnalara yönelik bir gözlem daha gerçekleştirildi. Gözlem sırasında 30

gün boyunca 242,5 saat süresince göçmen kuş türleri, kuşların uçuş yüksekliği ve rüzgârla değişen

uçuş rotaları izlendi. Gözlem sonucunda proje alanının ana göç darboğazının 80 km ötesinde

bulunduğu ve göçmen kuşların uçuş rotalarının da projenin 50 km güneybatısından geçtiği tespit

edildi. Böylelikle Gökçedağ RES’in, Bird Life International (Önemli Kuş Alanları Kriterleri) doğrul-

tusunda kuşların doğal hayatına olumsuz etkisi olmadığı belirlendi.

Türkiye Avrupa ve Afrika arasındaki en önemli kuş göç yolları üzerindedir. Ülkemizde rüzgâr

santrali yer seçiminde kuş izleme raporlarının göz önünde bulundurulması gerekir. Kuşların uçuş

rotası üzerinde olan rüzgâr santralleri, kuş ölümlerine ve uzun vadede kuşların göç yollarını

değiştirmelerine neden olarak habitatı olumsuz etkilemektedir.

Basýndan, 10 Haziran 2010 

Yukarıdaki haberde geçen durumu çevre bilinci açısından değerlendiriniz.

E t k i n l i k

Yakın çevrenizde, Türkiye’de ve Dünya’daki bir çevre sorununu tespit ederek bu sorunlara yönelik

nasıl bir çevre bilinci geliştirilebileceğini aşağıdaki tabloda verilen boşluklara yazınız.

D e r s  D ý þ ý  E t k i n l i k

Çevre Sorunu Soruna Yönelik Geliştirilecek Bilinç

Yakın çevre
………………..

Türkiye
…………..

Dünya
………………….
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Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Çevrenin bozulmasý ve çevre sorunlarýnýn ortaya çýkmasý nasýl baþlamýþtýr?

2. Gelecekte yaþanacak çevre sorunlarýný azaltmak ve ortadan kaldýrmak için neler yapýlmalýdýr?

3. Günümüzdeki çevre sorunlarýnýn ortaya çýkmasýnda hangi faktörlerin etkileri vardýr?

4. Teknolojik imkânlarýn çevre üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerini açýklayýnýz.

5. Günümüzde su kaynaklarýnýn azalmasýnda etkili olan faktörler nelerdir?

6. Þehirleþmenin doðal çevre üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?

7. Ormanlarýn ekosistem için önemi nedir?

8. Ýnsanlar doðal mirasý korumak için neler yapabilir?

9. Teknoloji ve sanayileşme ile meydana gelen çevre kirliliğine yönelik hangi çalışmalar yürütülmektedir?

Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Aþaðýdakilerden hangisi sýnýrlý doðal kaynaklar arasýnda yer almaz?

A. Su                 B. Toprak                 C. Bitki örtüsü                 D. Petrol                 E. Rüzgâr

2. Aþaðýdakilerden hangisi çevre eðitiminin amaçlarýndan deðildir?

A. Toplumu çevre konusunda bilinçlendirmek

B. Çevreye duyarlý olmak

C. Fertlerin aktif katýlýmýný saðlamak

D. Ýnsanlarýn saðlýklý ve güvenli bir çevrede yaþamalarý

E. Çevrenin tahrip edilmesi

3. Aþaðýdakilerden hangisi yeryüzünde nesli tükenmekte  olan hayvanlardan biri deðildir?

A. Kaplanlar       B. Pandalar       C. Develer       D. Deniz kaplumbaðalarý        E. Kutup ayýlarý 

4. Aþaðýda verilenlerden hangisi Türkiye’nin doðal miras alanlarý içinde yer almaz?

A.. Pamukkale Travertenleri    B. Peribacalarý  C. Sýðla aðaçlarý     

D. Nemrut Gölü  E. Efes Antik Kenti

5. Ekosistemi korumak için aþaðýdakilerden hangisinin yapýlmasý doðru deðildir?

A. Enerji verimi yüksek elektrikli araç-gereç kullanmak

B. Çöpleri en aza indirmek            C. Su kullanýrken ziyan etmemek

D. Gereksiz kâðýt kullanmamak      E. Yabani hayvanlarý yok etmek

6. Hýzlý nüfus artýþýna paralel olarak ekosistemdeki iþleyiþin bozulmasýnda aþaðýdakilerden hangisi

etkili olmamýþtýr?

A. Orman alanlarýnýn yok edilmesi              B. Tarým topraklarýnda zirai ilaçlarýn kullanýlmasý

C. Yerleþim alanlarýnýn hýzla geniþlemesi      D. Tüketim ihtiyacýnýn artmasý

E. Tükenmeyen enerji kaynaklarýnýn kullanýmýnýn artmasý

7. Elektrik enerjisi üretimi sırasında aþaðýdaki enerji kaynaklarýndan hangisinin çevre üzerinde daha

fazla olumsuz etki yaptýðý söylenebilir?

A. Rüzgâr               B. Doðal gaz                C. Su gücü                  D. Petrol                E. Güneþ 

1 2.  B ö l ü M   ö l ç M E  v E  D E ð E r l E n D Ý r M E 
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Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun ifadelerle tamamlayýnýz.

1. Aðaçlandýrma ile ilgili çalýþan kurumlar ……………..ve ………………… dýr.

2. Ekosisteme zarar vermemek için ………….. enerji kaynaklarýný tercih etmeliyiz.

3. Ormanlar ve deniz ürünleri …..……….. doðal kaynaklarý  içinde sayýlýr.

4. Doðal kaynaklarýn hýzla tükenmesine karþýlýk insanlarýn …………. kaynaklar bulmasý gerekmek-

tedir.

Aþaðýdaki cümlelerden doðru olanların yanýna D, yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini yazýnýz.

1. (   ) Galapagos'daki su altý yaþamý Ekvator’dan ve Güney Amerika'dan gelen akýntýlarýn kesiþme

noktasýnda olduðu için çok zengindir.

2. (   ) Ormanlar su ekosistemini düzenler ve taþkýnlarý artýrýr.

3. (   ) Türkiye tatlý su kaynaklarý bakýmýndan kendine yetebilen bir ülkedir.  

4. (   ) Madenler cansýz doðal kaynaklar içinde yer alýr.

5. (   ) Az geliþmiþ ülkelerde doðal kaynak kullanýmýndan meydana gelen ekolojik sorunlar fazladýr.

6. (   ) Þehirleþme birçok canlý türünün yok olmasýna neden olmaktadýr.

7. (   ) Hýzlý nüfus artýþý doðal dengenin korunmasýnda önemli bir etkiye sahiptir.

Aþaðýdaki tabloda dünya miras lisetesinde yer alan doðal zenginliklerinden bazýlarý göste-
rilmiþtir. Ýnternet araþtýrmasý yaparak bu doðal miraslarýn özelliklerini yazýnýz.

Doðal mirasýn adý Ülke Özellikleri

Pamukkale Türkiye

Demavad Daðý Ýran

Purnululu Doðal
Parký

Avusturalya

Monte San
Giorgio

Ýsviçre

Matobo Tepeleri 
Zimbabwe
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PrOJE çAlIÞMASI

Seçilebilecek Konular
1. Doðal çevrenin insanlar tarafýndan yanlýþ kullanýlmasý sonucu doðada meydana gelen 

deðiþimler.

2. Ýnsanýn doðaya zarar vermeden ve azami þekilde, doðadan faydalanma yollarý.

3. Coðrafi Bilgi Sistemlerinin çalýþma esaslarý ve alternatif kullaným alanlarý.

4. Ýnsan yaþantýsýnda iklime baðlýlýðýn asgari düzeye indirilmesi için üretilecek çözüm öne-

rileri.

(Bu konular dýþýnda ilgi duyduðunuz bir konuyu da belirleyebilirsiniz.)

Süre: Ýki ay 

Proje Hazýrlanýrken Ýzlenecek Basamaklar
1. Basamak: Bu aþamada, seçmeyi düþündüðünüz konuyu araþtýrýp araþtýrmayacaðýnýza, 

konuyla ilgili kaynaklara ne düzeyde ulaþacaðýnýza iliþkin inceleme yaparak konu seçimine hazýr-

lýk yapýnýz. Bu aþamada öðretmeniniz ile araþtýrmayý düþündüðünüz konuyu paylaþýp ondan

konu belirlemede yardým alýnýz.

2. Basamak: Bir önceki basamakta yaptýðýnýz iþlemler sonucunda belirlediðiniz konunun “öne-

mini, neden bu konuyu seçtiðinizi, hazýrlayacaðýnýz proje sonucunda neye ulaþmak istediðinizi”

belirleyiniz. 

3. Basamak: Seçtiðiniz konu ile ilgili yeterli bilgiye ulaþmak amacýyla gerekli kaynaklara

ulaþýnýz. Bu kaynaklar; kütüphane, Ýnternet, TV, radyo ve konu ile ilgili kaynak kiþilerdir.

4. Basamak: Bir önceki basamakta ulaþtýðýnýz tüm kaynaklardan elde ettiðiniz bilgilerden fay-

dalanarak oluþturduðunuz bilgileri metne dönüþtürünüz (7-15 sayfayý geçmeyecek biçimde).

5. Basamak: Ulaþtýðýnýz kaynaklardan elde ettiðiniz bilgileri deðerlendirerek çözüm önerileri

üretiniz. Bu çözüm önerilerini belirleme nedenlerinizi ortaya koyunuz. 

6. Basamak: Çalýþmalarýnýzý rapor hâline dönüþtürünüz.

7. Basamak: Raporu resimler, gazete haberleri, kendi çizimleriniz, tablo, grafik ve istatistiklerle

destekleyerek poster hâline dönüþtürünüz.

8. Basamak: Çalýþmalarýnýzýn sunumunu yapýnýz.

Çalýþma Ýçeriðinde Yer Almasý Gereken Konu Baþlýklarý
1. Projenin adý (1-15 sözcük arasý olmalýdýr.)

2. Projenin konusu (Konu açýk ve net bir biçimde ifade edilmiþ olmalýdýr.)

3. Proje çalýþmasý içinde belirlenen durumun ya da sorunun ayrýntýlý biçimde tanýmlanmasý (Bu

konudaki projenin amacý belirtilmekle birlikte, durum ya da sorun net biçimde açýklanmalýdýr.) 

4. Geliþtirme sürecinin açýklanmasý (Bu aþamada toplam bilgilerden yola çýkarak bir ürün

ortaya koymaya yönelik ya da öneriler geliþtirmeye dönük yapýlanlar 7-15 sayfayý geçmeyecek

þekilde anlatýlmalýdýr.)

5. Sonuç ve öneriler

6. Kaynakça
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PrOJE DEðErlEnDÝrME ölçEðÝ
Projenin Adý :
Öðrencinin 
Adý ve Soyadý :
Sýnýfý              :
Numarasý         :

GÖZLENECEK 
ÖÐRENCÝ KAZANIMLARI

DERECELER

Zayýf Kabul
edilebilir

Orta Ýyi Çok
iyi

1 2 3 4 5

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECÝ

Proje amacýný belirleme

Projeye uygun çalýþma planý yapma

Grup içinde görev daðýlýmý yapma

Belirlenen konunun önemini ortaya koyma 

Hazýrlanan proje sonunda ne tür sonuçlara ulaþýlmak
istendiðini ortaya koyma

TOPLAM

II. PROJENÝN ÝÇERÝÐÝ
Proje konusunda bilimsel açýdan doðru bilgiler aktar
ma

Toplanan bilgileri analiz etme

Elde edilen bilgilerden çýkarýmda bulunma

Yapýlan çalýþmanýn orijinal olmasýna özen gösterme

Yapýlan çýkarýmlarýn nedenlerini ortaya koyma

Yapýlan çalýþmada eleþtirel düþünme becerisini 
gösterme

Hazýrlanan raporu, resimler, gazete haberleri, çizimler,
tablo, grafik ve istatistiklerle destekleme

Metne aktarýlan tüm bilgilerde Türkçeyi doðru biçimde
kullanma

Yararlanýlan kaynaklarý rapora yansýtma

TOPLAM

III. SUNU YAPMA

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek þekilde sunma

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

Sunuda akýcý bir dil ve beden dilini kullanma

Sorulara cevap verme

Verilen sürede sunuyu yapma

Sunum sýrasýnda Türkçeyi doðru biçimde kullanma

TOPLAM

GENEL TOPLAM
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S Ö Z L Ü K
A

aðýr metaller: Kurþun, cýva, çinko gibi çevre açýsýndan tehlikeli nitelik taþýyan metaller.

B

besin aðý: Doðada canlýlarýn beslenmesi ve canlýlarýn arasýndaki beslenme iliþkilerini gösteren að.

beslenme zinciri: Bir organizmanýn bir sonraki organizma için besin oluþturduðu organizmalar dizisi.

biyoteknoloji: Canlý hücreleri ve mikroorganizmalarý kullanarak biyolojik tekniklerle sanayi ve týp alanýn-

da kullanmak üzere materyal üretimi. 

C

Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti): Ülkeler arasýnda yaþanabilecek sorunlarý barýþçý yollarla çözmek

için 1919 yýlýnda kurulan bir uluslar arasý kuruluþ.

Ç

çevre analizi: Belirli bir arazinin topoðrafik, hidrolojik, jeolojik ve kültürel yönden çevresel özelliklerinin

incelenmesi. 

çevre deðerlendirmesi: Bir eylemin ya da projenin çevre bakýmýndan yararlý olup olmadýðýný ve çevre-

sel etki raporunun hazýrlanmasý gerekip gerekmediðini belirlemek amacýyla yapýlan inceleme. 

çevre kalite hedefi: Çevrenin belirli bir boyutu için amaçlanan kalite düzeyinin ortaya konmasý. Bu düzey

ulaþýlýr olmayabilir ve nicelik olarak ifade edilebilir.

çevre kalite standardý: Bir çevrede bir kirletici için izin verilebilir en yüksek düzey ya da çevrenin bazý

vasýflarý için kabul edilebilir en düþük düzey.

Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) Raporu: Yeni geliþme ve projelerin çevreye olabilecek sürekli ya

da geçici potansiyel etkilerinin, sosyal sonuçlarý ve alternatif çözümleri de içine alacak biçimde analizi ve

deðerlendirilmesi.

D

dalga simülasyonu: Deniz tabanýnda oluþabilecek yükselme ve alçalmalarýn oluþturacaðý su dalgalarýnýn

benzerini göstermek için yapılan modelleme. 

DDT: Çok zehirli ve etkili bir böcek öldürücü madde.

deðiþim derecesi: Isý, basýnç, yoðunluk, nem gibi çevreyi etkileyen bir niceliðin deðerindeki deðiþme.

deklarasyon: Bildirme, duyurma, ilan etme.

demografi: Ýnsan topluluklarýnýn istatistik karakteriyle ilgilenen sosyoloji ve antropoloji dalý. Özellikle

toplam nüfus, yoðunluk, doðum ve ölüm oranlarý, göçler, evlilikler vb. olaylarý inceleyen bilim dalý. 

demografik geçiþ: Ýnsan toplumlarýnda, yüksek doðum-ölüm oranlarýnýn belli aþamalardan geçerek

düþük doðum-ölüm oranlarý hâline gelme süreci. 

demografik yatýrým: Beslenme, barýnma, eðitim gibi alanlar için yapýlan harcamalar.

deniz kirliliði sözleþmesi: Uluslararasý Deniz Kuruluþunun (IMO) önderliðinde kabul edilen ve yakýt

taþýyan tankerlerin deniz kirliliðine yol açmalarýný önlemek amacýyla oluþturulan sözleþme. 

devalüasyon: Sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açýk veren ülkenin ulusal parasýnýn dýþ satýnal-

ma gücünün, hükümetçe alýnan bir kararla düþürülmesi. 
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doðal radyasyon: Esas olarak toprakta ve kayalarda ayrýþan uranyumun yol açtýðý, radon gibi gazlar

çýkaran radyasyon.

doðal kaynak: Doðada bulunan ve doðal yollarla oluþan bütün canlý ve cansýz varlýklar.

doðal döngü: Ekosistemlerin içinde ya da ekosistemler arasýnda oluþan süreçler.

drenaj: Fazla sularýn kontrol altýna alýnarak belirli yollarla akýtýlmasý.

drenaj sistemi: Yüksek taban suyu düzeyini düþürmek için açýlan, ana nehirle baðlantýsý olan kanallarýn

oluþturduðu sistem.

Dünya Çevre ve Geliþme Komisyonu: Ekonomik geliþmeyi yadsýmayan, ancak dünya çevresini tehdit

etmeyen çevre ve enerji politikalarýnýn benimsenmesi gerektiðini savunan Birleþmiþ Milletlerin oluþtur-

duðu bir komisyon. 

E

ekolojik denge: Ýnsan ve diðer canlýlarýn varlýk ve geliþmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan

koþullarýn bütünü.

ekolojik döngüler: Doðadan çýkarýlan maddelerin yeniden kullanýlabilir hâle getirilmesi ve bunun

sonsuz devamý.

ekolojik konum: Bir türün yaþamýný sürdürmesi için gerekli tüm koþullarý saðlayan ekolojik yaþama

ortamý.

ekolojik sistem: Canlýlarýn birbirleriyle ve çevreyle olan iliþkileri.

ekosistem: Birbirleri ile ve cansýz ortamla iliþki içinde olan kendi içinde yeterli bitki ve hayvan topluluðu.

ekoturizm: Çevreyi koruyan, halkýn refahýný gözeten doðal alanlara karþý duyarlý bir seyahattir.

ekstrem: Aþýrý, uç, sýra dýþý.

emisyon: Bir kaynaktan çevreye, bir takým maddeler veya enerji (gürültü, titreþim, radyasyon, ýsý vb.)

yayýlmasý olayý.

enerji dönüþümü: Bir enerji biçiminin diðerine dönüþmesi. 

enerji korunmasý: Ýnþaat yasalarý, toprak kullaným yönetmelikleri, ulaþým politikasý ve alternatif enerjik

kaynaklarýyla ilgili olarak enerji kaynaklarýnýn denetimli kullanýmý.

etnik grup: Belli bir toprak üzerinde ayný dili konuþan ayný yaþam kültürüne sahip insan grubunun oluþ-

turduðu topluluða temsili millete için kullanýlan bir terim.

F

FAO: Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü.

fauna: Jeolojik bir dönemle ya da yöreyle ilgili insanlar dýþýndaki hayvanlarýn tümünün yaþamý.

flora: Bir jeolojik dönem ya da yöre ile ilgili bitki yaþamý.

fosil yakýtlar: Kömür, petrol, doðal gaz gibi doðal organik yakýtlarýn tümü. 

G

guvernör: Devlet bankasýný yöneten kimse.

getto: Sosyal, ekonomik ya da etnik nedenlerle belirli bir topluluğun şehrin dışında kurdukları yaşam

alanı.
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H
hidrokarbonlar: Genellikle fosil yakýtlarda ve bu maddelerin kýsmen yanmasýndan oluþan ürünlerde, söz

gelimi petrolle iþleyen taþýtlarýn egzoz gazlarýnda bulunan ve yalnýzca karbon ve hidrojenden oluþan

organik bileþikler. 

hidrolojik denge: Yaðmur ve kar erimeleri sonucu oluþan su miktarý ile buharlaþma, sýzma, bitki ve insan

kullanýmý sonucu meydana gelen su kayýplarý arasýndaki denge.

hidrolojik döngü: Suyun yeryüzüyle atmosfer arasýndaki sürekli dönüþümü. 

hinterlant (art bölge): Bir kenti, kentler dizisini, liman ya da bölgeyi çevreleyen ve onunla yakýn

ekonomik ve toplumsal etkileþim içinde bulunan bölge.

K

karibu: Alaska bölgesinde bulunan bir tür geyik.

kapitalizm: Kapitalizm, özel mülkiyetin üretim araçlarýnýn aðýrlýklý bir bölümüne sahip olduðu ve iþlettiði;

yatýrým, daðýlým, gelir, üretim ve mal ve hizmet fiyatlarýnýn piyasa ekonomisinin belirlediði sosyal ve

ekonomik sistemdir.

kentsel sit alaný: Kentsel ve yöresel nitelikleri, mimari ve sanat tarihi açýsýndan gösterdikleri fiziksel özel-

likleri ve bu özellikleri ile oluþan çevrenin sosyo-ekonomik, sosyokültürel yapýlanmasýna, yaþam biçimini

yansýtarak bir arada bulunduran ve bu açýlardan doku bütünlüðü gösteren alanlar.

kent planlamasý: Kentsel bir alanýn fiziksel altyapý, konut ve ulaþým, toprak kullanýmý, kentsel büyüme

de dahil, çeþitli öðelerinin planlanmasý süreci.

kýta sahanlýðý: Deniz seviyesinin altýnda, kýyý çizgisinden -200 m derine kadar inen bölüm.

kolumbit: Az bulunan niyobyum ve tantal madenlerini içeren bir cevher.

konsorsiyum: Ýki veya daha fazla tüzel kiþinin bir araya gelerek, belirli bir proje ile ilgili olarak birlikte

hareket etmek için, oluþturduklarý þirket niteliðindeki yapý.

kütle hareketleri: Deðiþik hacimdeki yer kabuðu malzemesinin, suyun tetikleyici etkisiyle farklý oluþum

þekillerinin kontrolünde, eðim yönünde, yer çekimi etkisiyle düþey doðrultuda yer deðiþtirmesi.

L

liberalizm: Özgürlüðü birincil politik deðer olarak ele alan bir ideoloji, politika geleneði ve düþünce akýmý. 

LNG: Sývýlaþtýrýlmýþ doðal gaz.

M

madde döngüsü: Canlý organizmalarla çevrelerini içine alan ve kimyasal deðiþim sonucu oluþmuþ

bulunan maddelerin ekosistemdeki dolaþýmý.

medeniyet (uygarlýk): Bir topluluðun hayat tarzý, bilgi seviyesi, sanat gücü, maddi ve manevi sahip

olduðu deðerler bütünü.

mercan resifleri: Mercan denilen ve koloniler hâlinde bir arada yaþayan basit deniz hayvanlarýnýn mey-

dana getirdikleri oluþumlardýr.

metan: Bataklýk topraklarda, laðým sularýnda ve ayrýca kömür madenlerinde organik maddenin anaero-

bik koþullarda ayrýþmasýndan oluþan, genellikle bataklýk gazý olarak adlandýrýlan, doðal ve renksiz gaz. 

millî parklar: Bilimsel ve estetik bakýmdan ulusal ve uluslararasý önemi bulunan; doðal ve kültürel kay-

nak deðerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarýna sahip alanlar.
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O

ons: Genellikle gümüþ, altýn ve platin gibi deðerli metallerin veya elmas, yakut gibi deðerli taþlarýn

kütlelerinin ölçülmesi için kullanýlan ölçü birimi.

otantik: Eskiden beri mevcut olan özelliklerini taşıyan

otoyol: Sadece motorlu taþýt trafiðine ayrýlmýþ, en az iki þeridi bulunan, geliþ ve gidiþ yönlerinin bir-

birinden ortadaki refüjle ayrýldýðý karayolu.

ornitoloji: Kuş bilimi.

Ö

ödemeler dengesi: Bir yýl içinde, bir ülkede yaþayanlara öteki ülkelerde  yaþayanlar arasýnda gerçek-

leþen her türlü ekonomik iþlemi gösteren tablo. 

ötrofikasyon: Bir su kaynağında bitki besin tuzlarının artışına bağlı olarak sucul bitkilerin aşırı çoğal-

masıyla şekillenen kirlilik.

P

pestisid: Bitki ve hayvanlarý zararlýlardan korumak için mücadele amacýyla kullanýlan kimyasal ilaçlar ve

etki maddelerinden hepsini birden ifade etmek için kullanýlan terim. 

plantasyon tarýmý: Tropikal kuþakta ticari amaçla çok geniþ alanlarda bir veya bir kaç çeþit ürün

yetiþtirmeye dayalý tarým metodudur

R

radon gazý: : Simgesi Rn, atom numarası 86, atom kütlesi 222g, yarı ömrü 51,5 saniye olan, hastalık

tedavisinde radyasyon kaynağı olarak kullanılan kokusuz, tatsız ve renksiz bir gaz.

rüzgâr  profili: Rüzgâr hýzýndaki deðiþimlerin, yüksekliðin ve mesafenin bir fonksiyonu olarak grafik

halinde gösterilmesi.

rekreasyon: İnsanların boş zamanlarında, eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katıldıkları etkinlikler.

rezervuar: Yapay olarak doldurulmuþ su oluþumu, aynı zamanda herhangi bir þeyin fazladan bulunan

miktarý.

S

sensör: Bir ölçüm sistemine giriþ sinyali gönderen cihaz olarak tanýmlanmaktadýr. 

serbest bölge: Bulunduklarý ülkenin siyasi sýnýrlarý içinde yer alan, fakat dýþ ticaret, vergi ve ticari

faaliyetler için ülkede saðlanandan daha geniþ muafiyet ve teþvikler tanýndýðý alanlar.

serbest piyasa ekonomisi: Devletin ekonomik faaliyetlerin serbest piyasa kurallarý içinde gerçekleþmesi-

ni güvence altýna alýrken sosyal eþitliðin saðlanmasý konusunda da sorumluluk üstlenmesi. 

sit alaný: Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeþitli medeniyetlerin ürünü olup, yaþadýklarý devir-

lerin sosyal, ekonomik, mimari vb. özelliklerini yansýtan kent ve kent kalýntýlarý, önemli tarihi hadiselerin

cereyan ettiði yerler ve tespiti yapýlmýþ doðal özellikleri ile korunmasý gereken alanlar.

sivil toplum kuruluþlarý: Resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik,

sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan,

üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üye-

lik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlar.

sosyalizm: Toplumculuk.
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sucul bitkiler: Su ortamýnda yaþamýný sürdürebilen bitkiler.

sürdürülebilir doðal kaynak kullanýmý: Doðal kaynaklardan faydalanmada onlarýn özelliklerini ko-

ruyarak en uzun süre ve en iyi sonuçlarýn alýnmasýný saðlayan uygulamalarý kapsayan kullaným türü.

sürdürülebilir kalkýnma: Ülkelerin doða ve insana ait kapasiteleri ile ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarýný

dengeleyecek þekilde yürütülen kalkýnma þekli.

T

tabiatý koruma alanlarý: Bilimsel çalýþmalar ve eðitim açýsýndan önem taþýyan tehlike altýnda veya kay-

bolmaya yüz tutmuþ ekosistemleri ve türleri içeren alanlar.

tabiat alanlarý: Tabiat olaylarýnýn meydana getirdiði sýra dýþý özelliklere ve bilimsel deðerlere sahip alan-

lar. 

tabiat parklarý: Önemli bitki örtüsü ve yaban hayatý özelliklerine sahip, doðal manzara bütünlüðü içinde

insanlarýn dinlenme ve eðlenmelerine uygun doðal alanlar.

taþýma kapasitesi: Belli bir zaman ve alanda hayvanlar ve/veya insanlarýn en fazla sayýda tüketim 

seviyelerini destekleyebilen doðal þartlarý.

taþkýn: Su fazlasýna baðlý olarak kýyýlardan baþlayarak düz ve çukur alanlarý kaplayan ve havzadaki

alanlarý da etkileyen geçici göllenme ve su basmasý olayý.

taþkýn ovasý: Akarsuyun daha ziyade menderesler çizen ovalarda taþkýn zamanýnda onlarýn üzerini

kapladýðý geniþ alüviyal ana yataktan oluþan ova.

terminal (LNG terminali): LNG dolu tankerlerinin yaklaþýp boþaltým yapabileceði bir iskele, rýhtým, LNG

depolama tanklarý, tekrar gaza dönüþüm ünitesi ve doðal gazý tekrar sisteme yönlendirecek diðer ekip-

manlardan oluþan birim.

toprak koruma projeleri: Topraðýn doðal veya insan faaliyetleri sonucu yok olmasýný, bozulmasýný veya

zarar görmesini önlemek ve sürekli üretken kalmasýný saðlamak için yapýlan fiziksel, kültürel ve bitkisel

tedbirleri kapsayan projeleri.

U

UNEP: Birleþmiþ Milletler Çevre Programý

UNESCO: Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Örgütü

uydu kent: Ýdari ve ekonomik bakýmdan yakýnýndaki daha büyük kente baðýmlý kent.

uydu görüntüsü: Radar, mikro dalga, detektör, tarayýcýlar ve sensörlerle ölçülen ve kaydedilen

elektromanyetik radyasyonlarla (ýþýným) elde edilen görüntü.

uzaktan algýlama: Yeryüzünün ve yer kaynaklarýnýn incelenmesinde onlarla fiziksel baðlantý kurmadan

kaydetme ve inceleme tekniði.

W
WCED: Dünya Çevre ve Geliþtirme Komisyonu 
WFC: Dünya Gýda Konseyi (BM) 
WHO: Birleþmiþ Milletlere Baðlý Dünya Saðlýk Örgütü 
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