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Değerli Kamu Personeli adayları,

İlk defa 2007 yılında hazırladığımız Türkiye Coğrafyası harita seti, 2007  - 2008 – 2009 yıllarında yüzbinleri aşan indirme sayılarına ulaşmıştı. İlerleyen 

yıllarda bu çalışmanın pek çok taklidi üretildi ve raflarda yerini aldı. KPSS alanında Evrensel İletişim yayın ailesi ile yeniden bu sürece girdik. İki yıla yakın 

bir zaman (2013 - 2014) Evrensel Yayınları bu materyali pdf olarak “ücretsiz” kullanıma sundu. Şöyle ki insanlarımızın bilimsel, pedagojik ve analitik bir 

materyali ücretsiz edinmelerini sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. 

2015 yılı sonu itibarıyla Akademik ÜssÜ Yayınevi adıyla Kamu Personeli adaylarının faydalanabileceği eserler üretmeye başladık. Coğrafya alanında 

kısa sürede kendisini gösteren ÜssÜ Yayınevinden pratik – analitik – bilimsel bir atlas talebi gelmeye başladı. Bu noktada, yıllardır harika çalışmalar yapıp 

bunu internet üzerinden ücretsiz kullanıma açan Ramazan SAYGILI’ya ulaştım. Bu kaliteli Türk Coğrafyacısı ricamı kırmadı. Çalışmanın her aşamasında 

yeni haritalar üreterek elinizdeki 2016 model bu eserin üretilmesini sağladı. Kendisine hem kendim hem adaylar adına teşekkür ediyorum. 

Ramazan hocamın harika haritalarını bu haliyle sizlere sunmak bana yakışmayacağı ve kalitede ulaşılan düzeyi aşağıya indireceği için atlasımızda yeni 

bir düzen oluşturmaya çalıştık. Dolayısıyla harita bulunmayan aslen genelde boş bırakılan bölümlere adayların çok işine yarayacak güncel – görsel zihin-

sel aktarım yöntemleri ile oluşturulan notlar ekledik. Bu haliyle çok işinize yarayacağından emin olmanın gönül rahatlığını yaşıyoruz.

ATLAS’ı en iyi şekilde kullanmak ve coğrafyadan soru kaçırmamak için kesinlikle “Akademik ÜssÜ Yayınevi Coğrafya Konu  Anlatım” kitabını edinmenizi 

ve takıldığınız yerleri birkaç kez okumanızı öneriyorum. Yazım dilindeki sadelik ve akıcı üslup problemleri aşmanızda çok işe yarayacaktır. 

Şimdiden bütün adaylara başarılar diliyorum…

Doğu ATEŞ
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TÜRKİYE TOPOGRAFYA HARİTASI
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Türkiye’nin  Özel Konumunun Sonuçları 
Dünya üzerinde yer alan bir alanın veya noktanın kendine özgü coğrafi özelliklerine, özel konum adı 
verilir. Mutlak konumu ilgilendirmeyen her türlü özellik, özel konumun içine girer. Bir yerin yeryüzü 
şekillerine, kıtalara, denizlere, okyanuslara, komşu ülkelere, ulaşım hatlarına, sanayi ve ticaret bölge-
lerine, maden kaynaklarına ve risk alanlarına göre konumunun neden olduğu özellikler, özel konum 
kavramı ile açıklanır.
Bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan;
•	 Türkiye’nin bir yarımada olması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan özellikler, 
•	 Yüksek, dağlık ve engebeli bir ülke olmasına bağlı olarak ortaya çıkan özellikler,
•	 Engebeli, dağlık ve denizlerle çevrili bir ülke olmasına bağlı olarak ortaya çıkan özellikler, 
•	 Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birinde en fazla yaklaştığı bir kavşak noktasında yer almasına 

bağlı olarak ortaya çıkan özellikler 
özel konumun sonuçları arasında yer alır.

Türkiye’nin Uç Noktalarının, Mutlak Konum Değerleri  
Kuzey: Kırklareli‘nin, Kofçaz İlçesi Ahlatlı Köyü’nün 2.3 km kuzeyindeki Bulgaristan sınırı.
Güney: Hatay’ın, Yayladağı ilçesindeki terkedilmiş Topraktutan Köyü’nün 1 km güneyindeki Suriye 
sınırı. 
Doğu: Iğdır ili, Aralık ilçesindeki Dilucu sınır kapısının 1.2 km. doğusunda, Nahcivan sınırını oluşturan 
Aras Nehri.
Batı: Çanakkale iline bağlı, Gökçeada’nın batısındaki, İnce Burun  (Avlaka).

Türkiye’nin Mutlak Konumunun Sonuçları 
•	 Dört mevsim belirgin biçimde yazılır.
•	 Akdeniz iklim kuşağında yer alır.
•	 Soğuk ve sıcak hava kütlelerinin karşılaşma alanında yer aldığı için, cephe yağışları etkilidir. 
•	 İklim, bitki toplulukları, tarım ürünleri,  toprak türleri, geçim kaynakları çeşitlilik gösterir. 
•	 Dönenceler dışında kaldığı için,

•	 Güneş ışınlarını dik açı ile almaz. 
•	 Gölge boyu sıfır olmaz.

•	 Kuzey Yarımkürede yer aldığı için,
o   Güneyden kuzeye gidildikçe pek çok özellik değişime uğrar. 
	 Gölge boyu uzar.
	 Yer çekimi artar.
	 Deniz sularında tuzluluk oranı azalır.
	 Kuzey yönlü rüzgârlar sıcaklığı düşürür. 
	 Güney cephe güneşe baktığı için, bakı yönü güneydir.

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU

Türkiye Kuzey Yarım Küre’nin Orta Kuşağında, 36º – 42º Kuzey Enlemleri ile 26º – 45º Doğu 
Boylamları arasında yer alan bir ülkedir. Bu özelliklerin yol açtığı sonuçlar, Türkiye’nin mutlak 
konumunun sonuçlarıdır.  

Kıyılar Uzunluk (km)

Ege Denizi 2805

Karadeniz 1695

Akdeniz 1577

Marmara Denizi ve 
Boğazlar

189

Adalar 1067

Toplam 8333 km 

42° Kuzey Paraleli

36° Kuzey Paraleli

45° Doğu Meridyeni26° Doğu Meridyeni

Kıyılar Uzunluk (km)

Ege Denizi 2805

Karadeniz 1695

Akdeniz 1577

Marmara Denizi ve 
Boğazlar

189

Adalar 1067

Toplam 8333 km 

42° Kuzey Paraleli

36° Kuzey Paraleli

45° Doğu Meridyeni26° Doğu Meridyeni

Türkiye’nin Sınır Kapıları
Suriye: Cilvegözü – Öncüpınar – 

Nusaybin – Ceylanpınar

İran: Esendere – Gürbulak

Irak: Habur

Ermenistan: Akyaka

Gürcistan: Sarp

Bulgaristan: Kapıkule – Pazarkule

Yunanistan: İpsala

Nahcivan: Dilucu

TÜRKİYE’NİN KOMŞULARI VE KARAYOLLARI

UYARI:UYARI:

DİKKAT Geçmişte Türkiye’nin matematik konumu olarak anlatılan 
özellikler, son yıllarda “Mutlak Konum” adı ile verilmektedir.   

Türkiye’nin iklim, bitki örtüsü, canlı çeşitliliğinin ortaya çıkmasında hem mutlak 
hem özel konumun etkisi vardır.
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TÜRKİYE JEOLOJİ HARİTASI
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TÜRKİYE’NİN GENEL JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

I. Zaman: Bu zamanda Türkiye’nin en önemli özelliği, büyük ölçüde Tetis Okyanusu’nun tabanında 
yer almasıdır.  I. Zamanın en önemli özelliği, gür bir orman örtüsünün fosilleşmesi ile ortaya çıkan 
taş kömürü yataklarıdır. Türkiye’de I. Zaman arazileri bulunmasına rağmen, taş kömürü yalnızca 
Zonguldak Havzası’nda bulunur.

II. Zaman: Bu dönemde Türkiye okyanus tabanında bulunduğundan, genellikle bu yaşta kayaçlara 
sıkça rastlanır. 

III. Zaman: Anadolu Yarımadası’nın büyük ölçüde şekillenerek ortaya çıktığı dönemdir.  III. Zaman, 
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen pek çok sınavda defalarca kez sorulmuştur. III. zamanın en önemli 
özellikleri şunlardır;

•	 Alp – Himalaya kıvrım sistemiyle birlikte Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağları kıvrılarak bu 
dönemde yükselmiştir.   

•	 III. Zamanda ortaya çıkan geniş göllerde tuz kayaçları çökelmiştir. Ayrıca bor ve linyit kayaçla-
rının fazla olması bu durumun sonucudur.

•	 Dönem ortalarından itibaren, Anadolu top yekûn yükselmiştir. Dolayısıyla Anadolu platoları 
bu dönemde oluşmuştur.    

•	 Türkiye III. Zaman’da ortaya çıkmış ve IV. Zaman’da şekillenmiş olduğu için genç bir ülke 
olarak nitelendirilir.

IV. Zaman: Anadolu Yarımadası büyük ölçüde bu dönemde şekillenmiştir.  
IV. Zamanda;

•	 Egeit Karası çökmüş, dolayısıyla Ege Denizi oluşmuştur.

•	 Buzul çağları bu dönemde gerçekleşmiştir.

•	 Buzul arası dönemlerde deniz seviyesinde büyük değişiklikler yaşanmıştır. Buna bağlı olarak 
kıyı çizgileri, kıyı tipleri ve kıyı yapıları büyük değişimler gerçekleşmiştir. İstanbul Boğazı bu 
olaylar sonucunda oluşmuştur. 

•	 Türkiye’de volkanik faaliyetler oldukça sık ve yaygın biçimde yaşamıştır. En son volkanik 
faaliyet, Nemrut Dağı’nda gerçekleşmiştir (1441).    

TÜRKİYE’NİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Türkiye’nin jeolojik özelliklerinden en önemlisi, arazilerinin büyük ölçüde 3. jeolojik zamanda oluşmuş olmasıdır. Türkiye’de her jeolojik döneme ait kayaçlar bulunur. Ancak yeryüzü büyük ölçü-
de 3. ve 4. Zamanda oluşmuştur.

Türkiye’nin sıcak su kaynaklarının ve genç volkanik arazilerin dağılışını gösteren haritaya bakıldığında, bu 
tip kaynakların ve volkanik arazilerin fazla olması, Türkiye’nin genç bir ülke olmasından kaynaklanmaktadır.

Türkiye’de fazla bulunan madenlerin;

•	 kaya tuzu, 

•	 linyit,

•	 alçıtaşı (Jips),

•	 turba

türlerinden meydana gelmesi genç bir 
ülke olmasının doğal bir sonucudur. 

Ancak Türkiye’de 

•	 elmas, 

•	 antrasit,

•	 taş kömürü

gibi madenlere fazla rastlamaması, Tür-
kiye’nin genç bir ülke olması özelliğiyle 
alakalıdır.

Türkiye’nin Genç Bir Ülke Olmasının Sonucunda;

•	 depremselliğin oldukça faal,

•	 sıcak su kaynakları yaygın,

•	 genç volkanik arazi fazla,

•	 günümüzde de tektonik açıdan yükseldiği 
anlaşılmaktadır. 

Bu özelliklerin, 

•	 engebenin fazla olmasına, 

•	 arazinin tektonik olarak yükselmesine, 

•	 akarsuların “V” şeklinde vadilerde akmasına 

•	 akarsuların denge profiline ulaşmamış ol-
malarına, 

•	 akarsularda deniz taşıtlarının hareket ede-
memesine yol açtığı 

söylenebilir.  
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•	 Türkiye ortalama yükseltisi oldukça fazla olan bir ülkedir (1132 metre).

•	 Türkiye’de yükseltiler genellikle 1000-2000 metre aralığında değişkenlik göstermektedir. 

•	 Türkiye’de yükselti, batıdan doğuya doğru artar. 

•	 Türkiye genel olarak engebeli bir ülkedir. Dolayısıyla; kısa mesafelerde; 

– İklim çeşitliliği fazla,  
– Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark fazla,  
– Erozyon şiddetli,  
– Yol yapım maliyetleri yüksek,  
– Tarım alanları genellikle dardır. 

•	 Türkiye yüksek bir ülke olmasına rağmen, düzlükler oldukça geniş yer tutar. Özellikle plato ve 
ovalar geniş alan kaplar. Bu durum Türkiye’nin geçmiş jeolojik dönemlerde, topyekûn yüksel-
mesinin sonucudur (epirojenez). 

•	 Türkiye kuzeyden ve güneyden yüksek dağlarca kat edilir. Bu dağlar Doğu Anadolu Bölge-
si’nde birleşerek kenetlenirler.

•	 Türkiye’de dağlar doğu-batı doğrultusunda uzandığından, yeryüzü şekilleri de genel olarak bu 
doğrultuda uzanır. 

•	 Türkiye’de dağların doğu-batı yönünde uzanmasının başlıca sonuçları şunlardır.

– Karadeniz ve Akdeniz’de boyuna kıyı tipi görülmesi;

– Kıta sahanlığının dar olması, Kıyıda girinti çıkıntının az olması,

– Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın zor olması (Ulaşımın geçitlerle sağlanması),

– Kara ve demir yollarının doğu-batı yönünde uzanmasıdır. 

•	 Kırıklı yer yapısı oldukça yaygındır. 

•	 Türkiye arazilerin çok büyük bir bölümü deprem kuşağında yer almaktadır. Dolayısıyla Türki-
ye’de çok sayıda sıcak su kaynağı yer almaktadır. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde dağların 
kıyıya paralel uzanması buralarda boyuna kıyı tipinin oluşmasına yol açmıştır. Dolayısıyla bu 
iki denize olan kıyılarımızda gerçek ve kuş uçuşu kıyı uzunluğu birbirine yakındır. Ege Bölge-
sinde ise gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçuşu kıyı uzunluğu arasında büyük bir fark vardır.

TÜRKİYE’NİN JEOMORFOLOJİSİ

Türkiye’nin yeryüzü şekillerinin en önemli özelliği, genç bir ülke olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla Türkiye’nin hemen her tür yeryüzü şeklinin, genç biçimlerine rastlanır. Çünkü III. Zamanda 
deniz tabanından çıkarak yükselmeye başlayan Anadolu Yarımadası, halen yükselmeye devam etmektedir. 

Türkiye’nin sayısal yükselti modeline göre yükselti, doğuda önemli miktarda artmak-
tadır (kaynak wikipedia: “Turkey topo”). 

Ülkemizde dağların doğu-batı yönünde uzanması Ege Bölgesi’nde pek çok 
özelliğin farklı yönde gelişmesine yol açmıştır. Ege kıyılarında;  
- Deniz etkisi iç kesimlere kolayca sokulur,

- Kıta sahanlığı geniş, 

- Kıyıda girinti çıkıntı yani koy, körfez ve yarımada fazladır.

- Kıyı ile ulaşım oldukça rahattır.

Ancak aynı durum Karadeniz ve Akdeniz kıyılarının bütünüyle farklı şekillen-
mesine yol açmıştır. Bu sefer de dağların uzanış yönü aynı olmasına rağmen 
ulaşımı engeller. Buralarda limanların hinterlandı dardır. Denizel iklim koşul-
ları iç kesimlere ulaşamadığından iç kesimlerde karasallık baş gösterir. Yani 
havadaki nem azalır, don olayı artar, sıcaklık farklılığındaki artmaya bağlı ola-
rak fiziksel ayrışma artar. 
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Türkiye’de Kıvrılma ile Oluşmuş Dağlar

Alp – Himalaya kıvrım sistemi ortaya çıktığı dönemde, ülkemizde Kuzey Anadolu 
Dağları ve Toros Dağları oluşmuştur. Bu dağ kuşakları kıvrım dağı olarak nitelendiri-
lir.    

Türkiye’de Kırılma ile Oluşmuş Dağlar

Türkiye tektonik bakımdan hareketli bir ülkedir. Her sene batı yönünde 3 ile 15 cm 
civarında ilerleyen Anadolu’da depremselliğin fazla olması bu durumun bir sonucu-
dur. Bahsedilen ilerleme Yunanistan tarafında bir mukavemet ile karşılaştığı için Batı 
Anadolu Dağları’nın tamamı kırık dağı olma özelliği kazanmıştır. 

Türkiye’de Volkanizma ile Oluşmuş Dağlar

Türkiye’nin çeşitli dönemlerde farklı hızlarda batıya doğru ilerlemesi, yer kabuğun-
da fay ve kırıkların artmasını sağlamıştır. Bu fay ve kırıklar tektonik hareketlerin 
etkisiyle, magmanın yeryüzüne ulaştığı volkanik arazilere dönüşmüştür. Şu anda 
sönmüş gibi dursa da, Anadolu’nun volkanik arazilerinin günümüzden birkaç bin yıl 
önce faal olduğu anlaşılmaktadır. 

TÜRKİYE’NİN DAĞLARI

Dağlar oluşumlarına göre üç ana gruba ayrılır. Bunlar kıvrılma, kırılma ve volkanizma sonucunda ortaya çıkan dağlardır. Türkiye büyük ölçüde III. ve IV. zamanda oluşmuş olduğundan, bu 
dönemlerde Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağları ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’nin dağlarının coğrafi dağılışı, aşağıda verilen tabloda gösterildiği gibidir. Anlaşılacağı 
üzere, Türkiye oldukça dağlık bir ülkedir. 

Bir kıvrım sisteminin şematik görünümü

Antiklinal Senklinal

Bir kırık sisteminin şematik görünümü

Bir volkanın şematik görünümü

Kuzey Anadolu
Dağları

Güney Anadolu 
Dağları

Doğu Anadolu 
Dağları

Güneydoğu 
Anadolu Dağları

İç Anadolu 
Dağları

Batı Anadolu 
Dağları

Batı

-Yıldız

-Köroğlu

-Ilgaz

-Küre

Orta

-Canik

Doğu

-Giresun

-Ordu

-Kaçkar

-Kop

-Çimen

-Yalnızçam

Batı Toroslar

-Ak Dağlar

-Sultan

-Dedegöl

-Geyik

Orta Toroslar

-Bolkar

-Aladağ

-Tahtalı

-Binboğa

-Munzur 

-Karasu 

-Aras    

-Kargapazarı

-Bingöl

-Şerafettin

-Allahu’ekber

-Ağrı Dağı 

-Süphan 

-Tendürek 

-Nemrut

-Hakkari 

-Malatya 

-Genç 

-Bitlis  

-Karacadağ

-Tecer 

-Çamlıbel

-Hınzır  

-Akdağlar

-İdris

-Elmadağ

-Ayaş  

-Erciyes

-Hasan Dağı

-Melendiz

-Karadağ

-Karacadağ

-Sandıklı

-Eğrigöz 

-Murat

-Kaz 

-Madra 

-Yunt 

-Bozdağlar

-Aydın 

-Menteşe 

Krater

Baza

Parazit Koni
Lav
Lav akıntısı

Magma

Kamış

Magma ocağı
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TÜRKİYE’NİN PLATOLARI HARİTASI

Plâto

Diyarbakır Plâtosu
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Türkiye platoları ile ilgili olarak şu özellikler bilinmelidir.

- Ülkemizdeki platoların tamamı III. Zaman’ın sonlarında 
şekillenmiştir.

- Tamamının oluşumunda Anadolu’yu şekillendiren III. ve IV. 
Zaman tektonizması etkili olmuştur. Dolayısıyla Türkiye’de 
epirojenezin plato oluşumuna etkisi unutulmamalıdır.

- Platolar aşınım sürecinin bir sonucu olsalar da, üzerinde 
geliştikleri kayaç yapısına göre gruplandırılırlar. 

- Kuru tarımsal faaliyetler, özellikle de tahıl tarımında kulla-
nılırlar.

- Genellikle nüfus yoğunlukları azdır. Çatalca – Kocaeli Pla-
tosu, bu genellemenin dışında  kalan nüfusu kalabalık bir 
yerdir. 

- Teke ve Taşeli platoları karstlaşma özelliklerinin bir sonu-
cun olarak, yüzlerce mağaranın bulunduğu yerlerdir. 

Türkiye’de Türleri Bakımından Platolar

•	 Karstik Platolar: Teke Platosu – Taşeli Platosu

•	 Lav Platosu: Erzurum – Kars Platosu ve Ardahan Plato-
su

•	 Aşınım Platosu: Yazılıkaya Platosu, Çatalca Kocaeli Pla-
tosu, Haymana Platosu, Bozok Platosu, Cihanbeyli Pla-
tosu, Uzunyayla Platosu, Perşembe Platosu, Gaziantep 
Platosu, Diyarbakır Platosu ve Şanlıurfa Platosu ’dur.  

TÜRKİYE’DE PLATOLAR VE ETKİLERİ

Türkiye’de platolar, oldukça geniş yer kaplar. Bu durumun ortaya çıkmasında Türkiye’nin III. ve IV. Zaman’da bir bütün halinde yükselmesi etkili olmuştur (Epirojenez). Anadolu’nun levha hare-
ketleri sonucunda doğusu yükselirken batısı çökmüştür. 

Türkiye’de platoların dağılışı incelendiğinde bütün ülkede platoların oldukça yaygın olduğu görülür. Bu durum 
Anadolu’nun III. ve IV. Zamanda, yükselmesinin bir sonucudur. Ancak, platolar üzerinde oluştukları kayaçların 
yapısına göre farklılaşırlar. Örneğin karstik kayaçların yaygın olduğu yerlerde karst platoları, volkanik mater-
yallerin fazla olduğu yerlerde lav platoları karşımıza çıkar. 

İç Anadolu Ege Bölgesi Akdeniz Karadeniz Doğu Anadolu Marmara
G.Doğu 
Anadolu

Obruk Platosu

Cihanbeyli 
Platosu

Haymana 
Platosu

Bozok Platosu

Genel olarak İç 
Batı Anadolu 
Bölümü, 

Yazılıkaya 
Platosu

Taşeli Platosu

Teke Platosu

Perşembe 
Yaylası

Erzurum-Kars 
Platosu

Ardahan Platosu

Çatalca-
Kocaeli 
Platosu

Gaziantep 
Platosu

Şanlıurfa Platosu

Obruk

TaşeliTeke

Erzurum

Kars
Ardahan

Aşınım Plâtosu
Karstik Plâto
Lav Plâtosu
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TÜRKİYE OVALARI HARİTASI
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TÜRKİYE’DE OVALARI

Türkiye’de ovalar oluştukları yere göre temelde iki gruba ayrılır. Bunlar deniz kenarında oluşan delta ovaları ve kara içinde oluşan tektonik ovalardır. Türkiye’de her iki tipte de ovalara sıkça 
rastlanır. Ancak ülke tarımında ve ekonomisindeki önemleri nedeniyle, delta ovaları daha dikkat çekicidir. 

TÜRKİYE’NİN İÇ OVALARI

Ülkemizde iç kesimlerde yer alan ovaların en dikkat çekici özelliği, genelinin iki büyük yırtılma fayı boyunca oluşmuş tektonik ovalar olmasıdır. Üstte verilen hari-
tada gösterilen Güney Marmara Ovaları, Orta Karadeniz Ovaları, Doğu Anadolu kuzey ovaları Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde oluşmuştur. İkinci fay hattı ovaları 
ise Amik, Maraş Ovaları üzerinden gelerek Güney Anadolu Fay hattı üzerindeki tektonik ovalardır. Türkiye’de kara içlerinde oluşmuş bütün ovaların bir veya daha 
fazla kenarından fay geçen, tektonik çöküntüler olduğu unutulmamalıdır. Ovalar da diğer yer şekilleri gibi oluştukları kayaçların yapısına göre sınıflandırılabilirler. 

TÜRKİYE’NİN DELTA OVALARI

Bir yerde delta ovası oluşabilmesi için kıyıda dalga ve akıntılar zayıf, gelgit etkisinin yok denecek kadar az, akarsuların taşıdığı alüvyonların fazla ve özellikle de de-
nizin sığ olması gerekir. Deniz derinliği kıta sahanlığı kavramı ile ifade edilir. Kıta sahanlığı denizin 0 ile 200 metrelik bölümünü anlatır. Karadeniz hemen derinleştiği 
için kıta sahanlığı dar, Ege kıyıları ise sığ olduğu için kıta sahanlığı geniştir. 

Saat yönünün tersi yönde sıralanırsa deltalarımız;

Çarşamba, Bafra, Sakarya (Karasu), Ergene, Kara Menderes, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Silifke, Çukurova ve Amik Ovası’dır. 

Türkiye’de iç ovaların bazı özellikleri, 
dikkatle bilinmelidir. Bu ovalar tektonik 
kökenli olduğundan fay hatları ile sınır-
landırılırlar. İçlerinden fay hatları geçti-
ği için, genellikle çöküntü arazileridir.

Bu özellik tektonik çöküntü karakte-
ri taşıyan iç ovalarımızın genelinde, 
sıcak su kaynaklarının bulunmasına 
yol açmıştır. Nüfusu buralara 
toplayan faktörlerden en önemlisi su 
kaynaklarının (gerek akarsu gerekse 
de yeraltı suyu bakımından) zengin 
olmalarıdır. Bu tip ovalara giren ve ge-
çen akarsular, diğer bir ovaya yarma 
vadiler ile bağlanırlar. Bu tip vadilerin 
genelinin “V” harfi şeklinde olması 
Türkiye’nin epirojenik yükselmesi ile 
alakalıdır.

Delta ovaları tarihin eski devirlerinden 
bu yana kalabalık yerlerdir. Bu durumun 
ortaya çıkmasında öncelikle tarımsal 
faaliyetlerin, günümüzde ise endüstri-
yel tesislerin buralarda kolay kurulabil-
mesi etkili olmuştur. Türkiye’de tarımsal 
üretimde ekonomik getiri kaynağı olan 
tarım ürünlerinin büyük bölümü delta 
ovalarında yetiştirilir. Ayrıca uygun iklim 
ve sulama koşulları nedeniyle delta ova-
larından yılda iki kere ürün alınabilmek-
tedir. Bu duruma en güzel örnekler Çuku-
rova ve Antakya Ovası’dır. 
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TÜRKİYE’NİN KARSTİK ALANLAR HARİTASI
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TÜRKİYE’DE KARSTLAŞMA

TÜRKİYE’DE BUZULLAŞMA

Türkiye’de karstlaşma için gereken kireçtaşı, 

kaya tuzu ve jipse oldukça bol miktarda rast-

landığı için, her yerde kartlaşma sonucunda 

oluşmuş yeryüzü şekillerine rastlamak müm-

kündür. Ülkemizde özellikle sayısı binlere 

ulaşan karstik mağaralar önemli turistik de-

ğerlerdir. Bu tip yeryüzü şekilleri Akdeniz kıyı 

ardında, Kuzey Anadolu Dağları’nda ve Doğu 

Anadolu’da yaygındır. Türkiye’de karstlaş-

manın dağılışını anlamanın basit bir yolu da 

turizme kazandırılmış mağaraların dağılışını 

incelemektir. 

Türkiye’de son buzul çağında buzullaşma 

olayı fazla yaşanmamıştır. Bunda Türkiye’nin 

Orta Kuşakta yer alması (mutlak konum) etkili 

olmuştur. Ülkemizde buzullaşma olayı, yalnız-

ca yükselti bakımında belirli seviyenin üzerine 

çıkabilen zirvelere yakın yerlerde etkili olmuş-

tur. Bu seviye kalıcı kar sınırı olarak adlandı-

rılır. Günümüzden 12000 yıl evvel bu seviye 

2400 metre iken bugün 2900 metre civarında-

dır. Buzullaşma olayının etkili olduğu yerlerin 

başında, Doğu Karadeniz’de yer alan dağlar 

gelir. Bu durum sahanın aldığı yağış mikta-

rı yani nemlilikle alakalıdır. Doğu Anadolu’da 

daha yüksek arazilerde bu denli çok buzul izi 

bulunmaması, nem azlığının bir sonucudur 

(karasallık). 

Türkiye’de Volkanizma

Türkiye’de volkanik araziler iki baş-

lıkta incelenmelidir. İlki eski volkanik 

araziler, ikincisi ise genç volkanik ara-

zilerdir. 

Türkiye’nin hemen her yerinde vol-

kanik araziye rastlansa da, en genç 

volkanik arazi Van Gölü’nün kuze-

yinde görülür. Çünkü Nemrut Dağı 

ülkemizde en son volkanik faaliyet 

yaşanan dağdır. Ayrıca İç Anadolu ve 

Doğu Anadolu’nun pek çok yerinde, 

çok genç volkanizma izleri bulunur.   

Ege illerinden Manisa’da, Kula-Ada-

la volkanik yöresi yer alır. Buranın 

günümüze çok yakın bir dönemde 

faaliyetine son verdiği bilinmektedir.  

Antakya’nın, Kırıkhan, Hassa ve Pa-

yas çevresinde oldukça genç volka-

nik araziler bulunur. Burada volkanik 

akıntılar sonucunda oluşan kayalık 

araziye “leçe” adı verilir.  

Cehennemağzı M. Zonguldak

Türkiye’de turizme açılmış mağaralar.
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TÜRKİYE’NİN GENÇ VOLKANİK ARAZİLER HARİTASI



18

TÜRKİYE’DE HEYELAN VE EROZYON

Türkiye’de heyelan ve erozyon olayları oldukça fazladır. Bunda Türkiye’nin genç ve tektonik açıdan yükselen bir ülke olmasının yanı sıra, hatalı beşeri faaliyetler de etkili olmaktadır. Erozyon 
doğanın kanunudur. Fakat günümüzde erozyonu engellenemez boyuta taşıyan, insanoğlunun hatalı arazi kullanımıdır. 

Türkiye’de Erozyon

Erozyon bütünüyle doğal süreçler sonucunda gerçekleşen bir olaydır. 
Erozyonun bir sorun haline dönüşmesinde,

•	 eğim,

•	 bitki örtüsünün yokluğu,

•	 tabakaların eğimi,

•	 hatalı arazi kullanımı ve bitki örtüsünün tahrip edilmesi 

gibi faktörler etkili olmaktadır. 

Türkiye’de erozyonu algılamak için, Türkiye’nin sayısal yükselti modeline 
bakmak önemli bir fikir kaynağıdır. Ancak erozyonda en az eğim kadar, 
bitki örtüsünün bulunmaması ve hatalı beşeri faaliyetler de etkili ol-
maktadır. Örneğin Doğu Karadeniz incelenirse yükselti eğim ve yağış gibi 
faktörler fazla olmasına rağmen, erozyon fazla değildir. Çünkü yoğun bir 
bitki örtüsü vardır. Ancak İç Anadolu’da yağış ve eğim koşulları bulunma-
masına rağmen erozyonun fazla olması, bitki örtüsünün bulunmaması 
ile alakalıdır. 

Ülkemizde erozyonun şiddetlenmesinde etkili olan bir diğer faktör de 
hatalı arazi kullanımıdır. Özellikle tarım alanlarında yanlış yönde sürme 
yöntemleri kullanılması, anız yakımı ile toprak yüzeyinin erozyona açık 
hale getirilmesi, çarpık kentleşme gibi durumlar ülkemizi Avrupa kıtası-
nın toplamından fazla erozyon yaşanan bir yer haline getirmektedir.     

Türkiye’de Heyelan

Heyelan olayı doğal süreçler sonucunda gerçekleşen bir durumdur. Pek çok farklı türü olmak-
la beraber, ülkemizde hemen hepsine dair afetlerin yaşandığı söylenebilir. 

Bir yerde heyelan olayının yaşanabilmesi için;

•	 Eğim,

•	 Killi kaya formasyonları,

•	 Tabakaların eğimi,

•	 Yağış, faktörleri bulunmalıdır.   

Bu faktörlerin bir arada olduğu her yerde heyelan olayı yaşanabilmektedir. Ancak ülkemizde 
özellikle Doğu Karadeniz bu olayın en fazla yaşandığı yerdir. Bunda bol yağış ve eğim koşulları 
etkili olmaktadır. 
Türkiye’de heyelan yaşanan yerler.

Yukarıda görüldüğü gibi heyelanların dağılışında bir düzenden bahsedilemez. Çünkü heyelan 
erozyondan farklı olarak, killi kaya formasyonlarının varlığına bağlı olarak ortaya çıkar.  

Türkiye’de heyelanların mevsimlere dağılışına ba-
kıldığında, toprağın suya doygun hale geldiği ilk-
bahar aylarının ağırlığı dikkat çekicidir. 
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TÜRKİYE ANA İKLİM TÜRLERİ HARİTASI

Karasal İklimi
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TÜRKİYE’DE ANA İKLİM TÜRLERİ

Türkiye’de iklim koşulları mutlak konum (enlem), çevredeki denizlere göre konum, karasallık, dağların kıyıya göre konumu, çevredeki basınç sistemlerinin etkisi sonucunda şekillenmiştir.  Do-
layısıyla Türkiye’de, bir orta kuşak ülkesi olmanın getirdiği iklimsel çeşitlilik ve hava koşullarında değişkenlikler dikkat çekicidir.       

Türkiye’de Ana İklim Türleri 

Mutlak konum bakımından Akdeniz iklimi kuşağında yer alan Türkiye’de, sınırları belirgin 
olarak üç ana iklim türü ve çok sayıda geçiş iklimi bir arada görülür. Türkiye’de iklim çe-
şitliliğinin bu kadar fazla olmasında mutlak konum, yer şekilleri, yükselti ve denize göre 
konum etkili olmaktadır.  

Akdeniz İklimi 

Ülkemizin içinde bulunduğu mutlak konum değerlerinin yol açtığı bir sonuç olarak ortaya 
çıkan bu iklim türü, bütün dünyada tanımlanmış bir iklimdir. Türkiye bütünüyle düz bir 
ülke olsa idi, tamamında Akdeniz iklimi koşulları görülecekti. Ancak çeşitli faktörlerin et-
kisiyle, Türkiye’de üç farklı ana iklim türü görülmektedir. 

Karasal İklim 

Dünyanın her yerinde denizden uzaklaşıldıkça ortaya çıkan, nem azlığının şekillendirdiği 
bir iklim tipidir. Ülkemizde kıyıdan uzaklaşıldıkça her yerde görülür. Yaz kuraklığı, sıcaklık 
farklarının fazlalığı, yaygın olarak görülen don olayı ve bozkır türü bitkiler bu iklimi ka-
rakterize eder. 

Karadeniz iklimi 

Türkiye’nin kuzeybatı yönlü hâkim hava kütlelerine açık ve batı rüzgârları kuşağında yer 
alması nedeniyle oluşmaktadır. Karadeniz üzerinden toplanan nemli hava kütleleri, özel-
likle kuzey kıyılarımıza yıl boyu bol yağış bırakması bu iklim türünün ortaya çıkmasını 
sağlamıştır.

Türkiye ana iklim türlerinin görüldüğü 
yerler haritada gösterilmiştir. Haritada 
gösterilen durumun ortaya çıkmasında, 
dağların uzanış doğrultusunun etkisi ol-
dukça fazladır. 

Türkiye’de ana iklim türlerinin uzun yıllar ortalaması ile oluşturulmuş karakteristik yağış ve sıcaklık grafikleri  

Türkiye’de haritada gösterilen 
ana iklim kuşaklarının ortaya 
çıkmasında;

•	 yer şekilleri 

•	 yükselti

•	 mutlak konum 

•	 nemlilik

•	 karasallık 

•	 basınç sistemleri 

•	 çevredeki ana kara 
parçaları

etkili olmuştur. 
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TÜRKİYE’NİN YILLIK GERÇEK SICAKLIK ORTALAMASI HARİTASI
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TÜRKİYE’DE SICAKLIK VE SICAKLIĞIN 
DAĞILIŞI

Türkiye’de sıcaklık dağılışının temelinde, karasallık faktörü yatar. Denizden uzaklaşıldıkça artan karasallık (nem azlığı) iklimsel koşullarda önemli farklılıkların yaşanmasını sağlar. Sıcaklık 
değerlerinin yıl, ay ve gün içinde değişkenlik göstermesi, karasallığın en önemli belirtisidir. Bu durum havadaki nem azlığının bir sonucudur.

•	 Türkiye’de üç farklı iklim türünün ve dört mevsimin yaşanması, sıcaklık koşullarının değişken olması-
na yol açmıştır. 

•	 Güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklığın azalması, mutlak konumun (enlemin) etkisi ile gerçekleşir. 

•	 Ortalama sıcaklık kıyıdaki merkezlerde, 10° C’den yüksektir (denizellik).

•	 Batıdan doğuya doğru gittikçe sıcaklık değerleri azalır (yükselti – karasallık).

•	 Temmuz ayında (yaz mevsimi) en sıcak yerler güneydoğu Anadolu’da yer alır (mutlak konum - kara-
sallık).  

•	 Ocak ayında (kış mevsimi) en sıcak yerler, Akdeniz kıyısındaki merkezlerdir (mutlak konum – denizel-
lik) 

•	 Ocak ayında (kış mevsimi) en soğuk yerler Doğu Anadolu’da yer alır (yükselti – karasallık).

•	 Günlük ve yıllık sıcaklık farklılığının en düşük olduğu yerler, Karadeniz kıyısında yer alır (nemlilik). 

•	 Sıcaklık farkının en fazla olduğu yerler Doğu Anadolu’da yer alır (yükselti - karasallık). 

•	 Kıyıdan iç kesimlere gidildikçe sıcaklık farkı artar. Don olayları görülür(karasallık - yükselti).

•	 Yaz mevsiminde (Temmuz) en serin yerler Karadeniz kıyısında yer alır (nemlilik). 

Türkiye’de sıcaklık farklılaşması ve zamansal sıcaklık değişkenli-
ği, mutlak konum ve nemliliğe bağlı olarak yaşanır. Orta kuşakta 
yer almasından kaynaklanan mevsimsel sıcaklık değişimi, iç ke-
simlerde nem azlığının yol açtığı karasallık nedeniyle artar. Böyle-
ce gün ve yıl içinde ciddi değerlere ulaşan bir sıcaklık değişkenliği 
ortaya çıkar. 

Sıcaklık değişiminin en az olduğu yer ise Karadeniz kıyılarıdır. 
Bunun nedeni, burada yıl boyunca nem, oranının gayet yüksek 
olmasıdır. Havadaki nem sıcaklık koşulları üzerinde bir denge-
leyici görevi görür. Dolayısıyla nem oranının yüksek olduğu kıyı 
kesimlerde ve özellikle Karadeniz kıyı kuşağında, yıl boyu sıcaklık 
değerleri fazla değişmez. Ancak iç kesimlerde nem azlığı kendini 
en çok sıcaklık koşullarında hissettirir. Yazın çok ısınan alanlar, 
kışın çok soğur.      

Türkiye’de ölçülen en yüksek sıcaklık değerleri Güneydoğu Anadolu’da 
ölçülmüştür. Bunda karasallık ve sahanın yaz aylarında Basra Alçak 
Basıncı’nın etkisine girmesi etkili olmaktadır. En düşük sıcaklıklar ise 
Kuzeydoğu Anadolu’da, yani Erzurum-Kars yöresinde ölçülür. Bunda 
mutlak konum ve yükseltinin yanı sıra, karasallık etkili olmaktadır.  
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TÜRKİYE YAĞIŞ HARİTASI
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TÜRKİYE’DE YAĞIŞ DAĞILIŞI

Türkiye’de yağışın dağılışında yükselti, yer şekilleri, çevrede yer alan basınç sistemleri gibi pek çok faktör etkili olmaktadır. Daima şu akılda bulunmalıdır: Yükseldikçe sıcaklık azalırken, yağış 
artar. 

•	 Türkiye’de yağışın dağılışı incelendiğinde kıyıda yer alan merkezlerin iç kesimlerden daha fazla yağış aldığı görülür. Bu havadaki 
nem oranı ile ilgilidir. Dolayısıyla karasallık – denizellik olgusunun nemliliğin dağılışındaki etkisi asla unutulmamalıdır. 

•	 Yağış miktarının en yüksek olduğu yerler, kuzey ve güney kıyılarımızdır. Bunda denizellik, dağların kıyıya yakın ve nemli hava 
kütlelerinin geçişini engelleyecek biçimde uzanması etkili olmaktadır (kıyı çizgisine paralel). En fazla yağışın Doğu Karadeniz 
kıyı kuşağında yaşanmasında, denizellik ve hâkim hava kütlelerinin dağları aşmaya çalışması etkili olmaktadır. En az yağış Orta 
Anadolu’da görülür. Bu durumun ortaya çıkmasında deniz etkisine uzak olma, nemli hava kütlelerinin kıyıdaki dağları aşamaması 
ve yükselti azlığı etkili olmaktadır. 

•	 Kural olarak genellikle kıyıdan uzaklaşıldıkça yağış miktarı azalır (denizellik-karasallık). 
•	 Aynı enlemde yer almasına rağmen daha yüksek olan Doğu Anadolu, İç Anadolu’dan daha fazla yağış alır(yükselti).
•	 Hâkim hava kütleleri ve Türkiye, Batı Rüzgârları kuşağında yer aldığı için, nemliliğin dağılışı bu faktörler ile yakından alakalıdır. 

Kuzeybatı sektörlü hâkim hava kütleleri nemini Kuzey Anadolu Dağlarının kuzey yamaçlarında bıraktığından, iç kesimlere kuru 
olarak ulaşır. 

•	 Basra Alçak basıncı yani Güneydoğu kökenli hava kütleleri ise özellikle yaz mevsiminde güneyde yer alan merkezlerde, kurutucu 
yüksek sıcaklık koşullarının ortaya çıkmasına yol açar. 

•	 Büyük su yüzeylerine sahip göl kenarlarında nem fazlalığının bir sonucu olarak, günlük ve yıllık sıcaklık değişimleri oldukça azdır 
(Van, Beyşehir, vb).

•	 Türkiye bir yarımada olmasına rağmen denizelliğin etki alanı gayet sınırlıdır. Bunda dağların kıyı çizgisine göre uzanış yönünün, 
bir engel oluşturması etkili olmaktadır (dağların uzanış yönü). 

•	 Kıyıdan iç kesimlere gidildikçe karla örtülü gün sayısı ya da diğer bir olgu olan don (ayaz) oranı önemli miktarda artar. Bu durum, 
karasallığın bir belirtisidir. 

Türkiye’de görülen başlıca yağış oluşum 
türleri. Türkiye’de bunlardan en çok, ilk 
sıradaki cephesel yağışlar görülür. Bu 
durum, mutlak konumun bir sonucudur. 
Türkiye’ye güneyden ulaşan sıcak hava 
ile kuzeyden gelen soğuk hava karşılaştığı 
için cephesel yağışlar yaşanır.

Türkiye’de en fazla yağış alan iller;
Rize - Ordu – Giresun – Zonguldak – Bartın: Karadeniz 
kıyıları
Antalya – Hatay: Akdeniz kıyıları

En az yağış alan yerler ise;
Konya – Aksaray – Karaman: Orta Anadolu
Trakya: Ergene havzası
Güneydoğu Anadolu: Suruç – Ceylanpınar ovaları
Doğu Anadolu: Iğdır Ovası (çukurda kalması nedeniyle) 
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TÜRKİYE BİTKİ ÖRTÜSÜ HARİTASI
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TÜRKİYE’DE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Türkiye’de bitki örtüsü konusunda ilk akla gelmesi gerekenler mutlak konum (enlem), iklim çeşitliliği ve yükselti farklılaşmasıdır. Bu faktörlerin müşterek etkisi ile Türkiye, Avrupa kıtası toplamın-
dan fazla bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır.  

•	 Türkiye bitki örtüsünün gösterildiği 
yandaki şematik haritayla orman (yeşil) 
alanların dağılışının yağış haritası ile 
alakası kurulmalıdır. Çünkü temelde or-
manın varlığı, nem oranının yüksekliği 
ile alakalıdır. Dolayısıyla kuzey ve güney 
dağ sıralarının denize bakan kesimleri 
bütünüyle orman arazileri ile kaplıdır. 
Türkiye’de ormanların ¼ ü Karadeniz 
kıyı kuşağında yer alır. Bunda nemlilik 
ve jeolojik geçmiş etkilidir.  Benzer 
şekilde, Akdeniz ormanları da Toros 
Dağları  boyunca uzanır. 

•	 Orman örtüsünün çeşitli nedenlerle 
tahribinin sonucunda oluşan kısa boylu 
ağaç toplulukları, Akdeniz çalıları yani 
makilerdir. Makilerin dağılışı sıcaklık 
koşulları ile yakından alakalı olduğu 
için iç kesimlere, bu tip bitkiler fazla 
sokulamaz. 

•	 Türkiye’de en geniş yayılım alanına 
sahip bitki toplulukları bozkırlardır. Bu 
durum ülkemizde karasal iklim kuşa-
ğının yayılım alanıyla ilişkilidir. Nem 
azlığı, orman ağacı yetişebilmesinin 
önündeki engel olup buna binlerce 
yıldır devam eden insan etkinlikleri 
eklendiğinde, ormanlar yerini insan 
eliyle oluşmuş bozkır anlamına gelen 
“antropojen bozkırlara” bırakmıştır. 

Türkiye’de orman yangınlarının dağılışı ince-
lendiğinde özellikle güney ve batı kıyı kuşa-
ğının, yüksek riskli yerler olduğu görülür. Bu 
durumun ortaya çıkmasında Akdeniz ikliminin 
yaz aylarında yüksek kuraklık değerlerine sa-
hip olmasında, nem azlığı ve insan etkenleri 
görülür. 

Türkiye’de Başlıca Ağaç 
Türleri
• Karadeniz Orman Ağaçları: Ka-

yın, Kestane, Gürgen, Ihlamur, 
Akçaağaç, Karaağaç. Meşe, Kı-
zılağaç ve Dişbudak

• Akdeniz Orman Ağaçla-
rı: Kızılçam, Karaçam, Sedir, 
Köknar, Ihlamur, Akçaağaç, 
Sığla

• Bozkır bitkileri: Geven, Çoban 
yastığı, Üzerlik, Gelincik, Yavşan 
Otu, Sığır Kuyruğu

• Maki bitkileri: Mersin, Sandal, 
Zakkum, Zeytin, Kocayemiş, Ke-
çiboynuzu

Bitki Örtüsündeki Çeşitliliğin 
Nedenleri: 

•	 İklim çeşitliliğinin fazla olması,

•	 Yer şekillerinin çeşitlilik göster-
mesi,

•	 Toprak ve ana kaya yapısının 
çeşitlilik göstermesi,

•	 Üç kıtanın geçiş noktasında 
bulunması,

•	 Binlerce yıldır insanoğlu tarafın-
dan iskân edilmesi,

•	 Buzul çağlarının çeşitli etkileridir.

MAKİ

BOZKIR

ORMAN

DEVLET SINIRLARI

TÜRKİYE ANA BİTKİ ÖRTÜSÜ HARİTASI

TÜRKİYE ORMAN YANGINLARI HARİTASI
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TÜRKİYE TOPRAK HARİTASI
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TÜRKİYE’DE TOPRAK TİPLERİ

Toprak türlerinin ortaya çıkmasını sağlayan faktörler ana kaya, iklim, bitki örtüsü ve canlılardır. Türkiye’de de özellikle iklim ve ana kaya faktörü, toprak tiplerinin ortaya çıkmasında belirleyici 
olmuştur.  Ancak toprak oluşumunun temelinde yer alan ana kayanın parçalanması süreci bilinmelidir. Çünkü ana kaya çeşitli şekillerde ayrışarak, zamanla toprağa dönüşür. 

Türkiye’de yağış dağılış haritasına bakıldığında yağış koşullarının toprak tiplerini doğrudan etkilediği görülür. Çünkü nemlilik 
hem ayrışma türünü hem de burada yaşayan canlıları belirler. 

Fiziksel Ayrışma: Gün ve yıl içindeki sıcaklık farkları sonucunda ortaya çıkan fiziki ayrışma, ülkemizde en çok Kuzeydoğu Ana-
dolu’da görülür. 

Kimyasal Ayrışma: Yağış miktarına bağlı olarak gerçekleşen kimyasal ayrışma, haritadan da anlaşılacağı üzere Anadolu’nun iç 
kesimlerinde gayet azdır. Yağışın az olduğu yerlerin tipik toprak türü kahverengi step topraklarıdır. 

Organik Ayrışma: Toprak oluşum sürecinin başlarında ana kaya kırıntılarının içine ve üzerine yerleşen, bitki ve tek hücreli 
hayvanların yaptığı ayrıştırma faaliyetidir. Ülkemizde yağışın fazla olduğu yerlerde, bitki örtüsünün yoğunlaşmasının doğal bir 
sonucu olarak organik ayrışma hız kazanır.  

Türkiye’de Yerli Kaya Toprakları 
Yerli kaya toprakları uzun zaman boyunca bulunduğu yerde sabitlenmiş, tabakaları bulunan (zonal), iklim ve bitki örtüsü koşullarını yansıtan topraklardır. 

Kahverengi Bozkır Toprağı: Karasal iklim koşullarının yaşandığı, nem azlığının toprak oluşumunu doğrudan etkiler. Dolayısıyla toprakta organik madde kalıntılarından oluşan döküntü (hu-
mus) bulunmadığı için, bu tip topraklar açık renklidir. 

Terra Rossa: Kırmızı renkli Akdeniz toprakları, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde bulunur. Ancak Akdeniz iklimi görülen her yerde bu tip toprakların varlığından bahsedilemez. Çünkü 
Terra Rossa kireçtaşı ana kayanın bulunduğu yerlerde oluşan bir toprak türüdür.   Bu toprağa kırmızı rengini veren kireçtaşının ayrışması ile ortaya çıkan demir bileşiklerinin oksijen ile oksi-
de olmasıdır.  

Kahverengi Orman Toprağı: Orman arazilerinin bulunduğu yerlerde görülen aşırı yıkanmış organik madde bakımından zengin bir toprak türüdür. 

Podzol: Normalde nemli serin bölgelerin verimsiz toprak türü olan Podzol, ülkemizde Batı Karadeniz dağlarının eteklerinde görülür. Aşırı yıkanmış verimsiz bir toprak türüdür.   

Çernozyom: Nemli serin bölgelerin, humus ve organik madde bakımından çok zengin verimli bir toprak türüdür. Organik madde birikmesi nedeniyle çürüme olayı siyah rengin oluşmasını 
sağlar. Türkiye’de Erzurum – Kars Yöresi’nde görülür. Ancak sıcaklık değerlerinin azlığı nedeniyle bu topraklardan yararlanılamaz.  

Laterit: Türkiye’de bu tip toprak bulunmaz. Ekvatoral yağmur ormanlarının tipik toprağı olan laterite benzer topraklar, yer yer Doğ Karadeniz’de görülür.  

Türkiye’de Taşınmış toprak Türleri:

Taşınmış toprak türleri, daima dış güçlerin etkisi ile yer değiştiren materyalin birikmesi ile oluşan toprak türleridir.

Alüvyon: Türkiye’de en yaygın taşınmış toprak türü alüvyonlardır. Bütün delta ovalarımız ile kara içlerinde çeşitli kuvvetlerle oluşan çöküntü ovaları bu tip topraklarla kaplıdır. 

Kolivyal topraklar: Eğimli yerlerde yerçekiminin etkisi ile taşınarak biriken, taşlı çakıllı toprak türleridir. Ülkemizde eğim ve dağlık arazi fazla olduğu için, kolivyal topraklar çok geniş yayılım 
alanına sahiptir. 

DİKKAT
Toprakta verimlilik kavramı gayet sübjektiftir. Örneğin kahverengi bozkır toprağı verimsiz 
bir toprak olmasına rağmen, tahıl tarımına gayet elverişlidir. Dolayısıyla toprakta verimlilik 
düşünülürken, orada yetiştirilen tarımsal ürünlerin uyumluluğu değerlendirilmelidir. Türkiye’de yağış dağılışı ayrışma tipini bilmek bakımından büyük önem taşır. Yağışın 

az olduğu yerlerde, kimyasal ve organik ayrışma oranı oldukça düşüktür. 
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TÜRKİYE HEYELAN AFET HARİTASI
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TÜRKİYE’DE TARIM ÜRÜNLERİNİN 
ÜRETİM SAHALARI

TÜRKİYE BUĞDAY ÜRETİM HARİTASI

 Üretim alanlarıİŞARETLER

Üretim (Bin ton)

İl merkezleri
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TÜRKİYE ÇELTİK ÜRETİM HARİTASI

Kaynak: TÜİK: 2014
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TÜRKİYE TÜTÜN ÜRETİM HARİTASI
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TÜRKİYE ARPA ÜRETİM HARİTASI
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TÜRKİYE PAMUK LİFİ ÜRETİM  HARİTASI

Kaynak: tuik.gov.tr 2015
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TÜRKİYE ŞEKER PANCARI ÜRETİM HARİTASI
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TÜRKİYE NÜFUS YOĞUNLUĞU HARİTASI (2015)



32

TÜRKİYE’DE NÜFUS DAĞILIŞI

Türkiye nüfusu 2007 yılından bu yana Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile belirlenmektedir. Bu sistemde kişiler, daimi ikametgâhları esas alınarak evlere kapanma gereği olmaksızın dolaylı 
verilerle sayılır. En güvenilir ve basit sayım yoludur.

Nüfusun dağılışı farklı yöntemlerle gösterilebilir. Yanda nüfus dağılışının gösteriminde en sağlıklı yöntem 
olan, noktalama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin en önemli faydalı tarafı insan yaşamının söz konu-
su olmadığı alanların, gösterimde barınmamasıdır. Dolayısıyla Türkiye nüfusunun dağılışının gösterildiği 
yandaki haritada, ülkenin kuzeybatısında ve kıyı kesimlerde gerçekleşen insan yaşamı dikkat çekicidir. Ku-
zeybatı Anadolu’nun kalabalık görünmesinde İstanbul ve bağlı merkezlerin burada yer alması etkili olmuş-
tur.   
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•	 Türkiye’de nüfus 2015 yılında 1 milyon 45 bin 149 kişi 
artmıştır. Erkek nüfusun oranı % 50,2 olurken, kadın 
nüfus oranı %49,8 olarak gerçekleşti.

•	 Yıllık nüfus artış hızı 2014’te %13,3 iken, 2015’de 13,4 
olmuştur.

•	 Türkiye’de kentsel nüfus 2014’te %91,8 iken 2015’de 
%92,1’e yükseldi. Bu durum Türkiye nüfus yapısının 
iyice gelişmiş ülkelere benzediğini gösterir.  

•	 2015 yılı itibarıyla, nüfusunun %18,6’sı yani 14 milyon 
657 bin kişi İstanbul’da yaşamını sürdürmektedir.

•	 Bunu %6,7 (5.270.575) kişi ile Ankara izledi. İzmir 
%3,6 (2.842.547), Bursa %2,9 (2.288.456) diğer iller 
takip etti. Bayburt ise 78.550 kişi ile en az nüfusa sahip 
il oldu.

•	 Türkiye’de 2014 yılında 30,7 olan ortanca yaş 31 oldu. 
Ortanca yaş erkeklerde 30,4, kadınlarda 31,6 oldu. 
Ortanca yaşın en yüksek olduğu il 33 ile Sinop, en az 
olduğu yer 19,3 ile Şanlıurfa’dır.

•	 Türkiye genelinde nüfus yoğunluğu kilometre kareye 
102 kişidir.

Türkiye’de nüfus sayımı
Yıl Nüfus % ±

1927 13.648.270 —    
1935 16.158.018 %+18.4
1940 17.820.950 %+10.3
1945 18.790.174 %+5.4
1950 20.947.188 %+11.5
1955 24.064.763 %+14.9
1960 27.754.820 %+15.3
1965 31.391.421 %+13.1
1970 35.605.176 %+13.4
1975 40.347.719 %+13.3
1980 44.736.957 %+10.9
1985 50.664.458 %+13.2
1990 56.473.035 %+11.5
2000 67.803.927 %+20.1
2007 70.586.256 %+4.1
2008 71.517.100 %+1.3
2009 72.561.312 %+1.5
2010 73.722.988 %+1.6
2011 74.724.269 %+1.4
2012 75.627.384 %+1.2
2013 76.667.864 %+1.4
2014 77.695.904 %+1.3
2015 78.471.053 %+1.4
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TÜRKİYE’NİN İLLERİNİN NÜFUS MİKTARI VE YOĞUNLUĞU HARİTASI (2015)
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TÜRKİYE’DE NÜFUSUN ARİTMETİK 
YOĞUNLUĞU

Türkiye nüfus yoğunluğu incelendiğinde ülke nüfusunun özellikle kuzeybatı yönünde hızla arttığı görülmektedir (İstanbul’un varlığı). Bunda, özellikle geçim kaynakları etkili olmaktadır. İş 
olanaklarının fazlalığı, günümüzde hızla artan özel sektörün oluşturduğu endüstriyel tesisler, Avrupa’ya uzanan ana ulaşım hatları ülkenin nüfusunda doğunun payının azalması, kuzeybatı 
yönünde ve kıyılarda artış yaşanması yönünde kendini göstermektedir.  

Türkiye’de Nüfus Yoğunluğu

•	 Nüfus yoğunluğunun tespitinde geçmişte tarımsal, fizyolojik gibi pek çok çalışma yöntemi kullanılmışsa da, günümüzde yalnızca aritmetik 
yoğunluk kavramı üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla nüfusun alansal gösterimi için kilometre kareye düşen insan sayısı meselesi ÖSYM 
tarafından gerçekleştirilen sınavlarda da sıklıkla ele alınmaktadır. 

•	 Türkiye’de nüfus yoğunluğu incelendiğinde nüfusun alansal dağılışına şeklini veren bazı dikkat çekici özellikler bulunmaktadır. Bunlar mutla-
ka bilinmelidir.

	� Türkiye’de nüfus ülkenin batı yarısında toplanmıştır (Adana – Samsun arası hattı çizgi kabul edilirse % 85’i batı yarısında yaşar) 

	� Nüfusun çok önemli bir bölümü kıyıda yer alan merkezlerde yaşar.

	� Ülkenin doğu yarısında nüfus azalırken, batı yarısında nüfus hızla artmaktadır. 

	� Son yıllarda İstanbul dışında da nüfusu kendine çeken merkezler ortaya çıkmıştır. İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep ve Kayseri bu duruma 
örnek olarak verilebilir.

	� Ülkenin doğusunda ve iç kesimlerinde nüfus bölgesel merkezlere yönelme eğilimi taşır. Ankara, Kayseri, Malatya, Samsun gibi yerler bu 
duruma örnek olarak verilebilir. Örneğin Doğu Anadolu nüfusu azalırken, Malatya’da azalma yaşanmaz. 

	� Ülkede nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu merkez İstanbul’dur. Km² ye 2767 kişi ile bu konuda açık ara öndedir (2015).

	� En az düşen il ise Km² ye 12 kişi ile Tunceli’dir (2015).

	� Kocaeli:477  , 342 İzmir , 277 Gaziantep , 267 Bursa ve Yalova illeri 2015 yılı nüfus yoğunluğu sıralamasını oluşturur. 

	� Türkiye’de nüfusun alansal dağılışında Kuzeybatı Anadolu dışında, Batı Karadeniz (Zonguldak), Kıyı Ege, Ankara, Adana-Gaziantep, 
Samsun-Ordu çevresinde odaklaşan nüfus öbekleşmeleri dikkat çekicidir.  

TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DAĞILIŞIN-
DA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

Nüfusun dağılışını etkileyen özel-
likler ele alındığında, bunların 
tamamının temelinde ekonomik 
etkenlerin bulunduğu görülür. 
İnsanlar dünyada ve Türkiye’de 
prensip olarak daima daha çok 
gelir kazanabilecekleri, mutlu ve 
huzurlu bir yaşam sürdürebile-
cekleri merkezlere doğru hareket 
ederler. Bu durumun somut kanıtı 
kişi başına düşen gelir olgusudur. 
Türkiye’de bu değer 2012 itibarıyla 
15130 dolar düzeyindedir. Aynı yıl 
İstanbul’da 18.101 iken, Şırnak’ta 
2595 dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Bu değerler ülke sathında nüfu-
sun dağılış ve hareket olaylarını en 
doğru biçimde açıklamaktadır. 

Türkiye Nüfusunun Dağılışı ile 
İlgili Kurallar

•	 Nüfus daima ekonomik et-
kenlere göre dağılır. 

•	 Türkiye nüfusunun önemli 
bir kısmı batıda ve kıyı kent-
lerde yaşamaktadır. 

•	 İş olanaklarının artması 
nüfusun artmasını sağlar. 

•	 Ekonomik gelirin artması 
nüfusun artmasını sağlar. 

•	 Sosyal ve siyasal çatışmalar 
halen nüfusun dağılışını 
etkileyebilmektedir.
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TÜRKİYE NÜFUSUNUN GELİŞİMİ
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TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAŞ VE CİNSİYET 
YAPISI

•	 Türkiye’de nüfusun gelişiminin (1980 - 2015) en güzel biçimde ifade edildiği şekiller olan nüfus piramitlerine göre ülke nüfusuna dair şu genellemeler söylenebilir. 

•	 Türkiye nüfusu, gelişmekte olan bir ülkenin özelliklerini yansıtır. 

•	 Üçgen piramitten, çan eğrisine dönüşmüştür. Bu durum ileride gerileyen dar tabanlı bir yapıya dönüşeceğini gösterir. 

•	 Pozitif piramitten (hızla artan nüfus), durağan piramide (duraklayan nüfus) geçmiştir. Yakın gelecekte Türkiye nüfusunun azalma eğilimine gireceği anlaşılmaktadır.

Erkek Kadın

Nüfus (Milyon) Nüfus (Milyon)Yaş Grupları
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TÜRKİYE NÜFUS ARTIŞ HIZI HARİTASI (2015)
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TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL 
ÖZELLİKLERİ

2015 yılı itibarıyla Türkiye Nüfusu 78 milyon 741 bin 053 kişidir. Erkek nüfusun oranı %50,2, kadın nüfusun oranı ise %49,8 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Türkiye erkek nüfusun fazla 
olduğu nadir ülkelerden biri haline gelmiştir. Nüfusun yapısal özellikleri denildiğinde pek çok şey anlaşılır. Bunlar cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir seviyesi ve ikametgâh yeri gibi özelliklerdir. 

TÜRKİYE’DE NÜFUSUN EĞİTİM DURUMU 

Bir ülkede nüfusun sosyo-ekonomik özellikle-

rine dair en doğru bilgileri belirlemek için ba-

kılacak en önemli veri, o ülkenin nüfusunun 

eğitim durumudur. Türkiye’de nüfusun 2013 

yılı verilerine göre durumuna bakıldığında 

artık ülkede okuryazar olma probleminin 

neredeyse ortadan kalktığı görülür. Ancak 

günümüzde dünyanın geldiği noktaya göre 

düşünüldüğünde, Türkiye’nin eğitim seviyesi 

istenen düzeye ulaşmamıştır. 

Türkiye nüfusunun en dikkat çekici özelliklerinden biri de cumhuriyetin ilanından sonra ülke nüfusunun gelişime bağlı olarak, 
kentsel bir karaktere bürünmesidir. 2015 yılı itibarıyla ülkemiz nüfusunun 92.1’ü kentlerde ikamet etmektedir. 1950 yılında 
bu oranın % 25 olduğu bilinirse ülkemizdeki kentsel artış daha net biçimde anlaşılacaktır. Burada 1950 önemli bir tarih olarak 
hatırlanmalıdır. Çünkü bu tarihten 1984 yılına kadar kırsal nüfus % 50’den fazla olmuşsa da 1985’den bu güne kentsel nüfus 
daima kırsal nüfustan yüksek gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de Ortanca Yaş (medyan yaş) Olgusunun 
Gelişimi;
Nüfus bilimi açısından ortalama (medyan) yaş 
önemli bir bilimsel kriterdir. Bu kavram nüfusun 
toplamının yaş eğilimini ortaya koyması bakımın-
dan (genç – yaşlı nüfus durumunu) oldukça önem-
lidir. 
Türkiye’de ortanca yaş, yani nüfusun yaş duru-
mu cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar 
genelde yükselmiş, günümüzde 30.7 seviyesine 
ulaşmıştır. Yani Türkiye nüfusunun %50’si 30.7 
yaşından genç, diğer kısmı ise büyüktür. Ortanca 
yaştaki bu değişim Türkiye’nin gelişmekte olan 
özelliği ile örtüşür. Bu durumu son yıllarda çok 
ciddi oranda yükselmiştir. Ancak ortanca yaşın 
kadınlarda 31.3 olması, yaşlı kadın oranının fazla 
olması ile alakalıdır.   

Yıllar Türkiye
1935 21.2
1950 20.1
1965 19.3
1980 19.9
1995 23.1
2010 29.2
2015 30.7

•	 Türkiye’de en yüksek kaba doğum hızı 
1955’de yaşanmıştır. 

•	 1935’de kadın başına çocuk oranı 7 iken 
bugün bu değer 2.17 (2014) olmuştur. 

•	 Türkiye’de ortalama yaşam süresi 78 
yıldır. 

•	 Okur – yazar oranı % 97’dir (2015). 

•	 Aralarında yaşam birliği olan bir veya bir-
den fazla insandan oluşan topluluğa hane 
halkı denir. Türkiye’de 2015 verilerine 
göre hane halkı sayısı 3.6’dır. 
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TÜRKİYE’DE KIR – KENT DURUMU 

15+ YAŞ EĞİTİM DURUMUNA GÖRE NÜFUSUN DAĞILIMI, 2013

Ortaokul veya dengi
okul mezunu:

2.828.299; 5,07%

Yüksekokul veya 
fakülte mezunu:

6.706.780; 12,03%
Yüksek lisans

mezunu:
532.757; 0,96%

Doktora mezunu:
154.180; 0,28%
Okuma yazma

bilmeyen:
2.643.712; 4,74%

Okuma yazma 
bilen fakat bir okul 

bitirmeyen:
3.829.953; 6,87%

TÜRKİYE
Lise veya dengi
okul mezunu:
12.085.335;

21,68%

İlköğretim
mezunu:

11.959.942;
21,46%

İlkokul
mezunu:

14.994.232; 26,90%
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TÜRKİYE NET GÖÇ HIZI HARİTASI (2014)
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TÜRKİYE’DE GÖÇLER

Nüfusun bir yerden başka bir yere uzun süreliğine yapmış olduğu yer değiştirme durumuna göç adı verilir. Türkiye’de göç olgusu denildiğinde kırdan kente doğru gerçekleşen yer değiştirme 
olayı algılanmalıdır. Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olmasının en dikkat çekici sonucu, kırsal yerlerden kentlere doğru yaşanan insan hareketidir. 

Kırdan Kente Göçün Nedenleri  
– Kırsal kesimde yaşanan hızlı nüfus artışı  
– Toprak azlığı ve toprakların miras yoluyla parçalanması  
– Tarımda makineleşme  
– Kırsal alanlardaki eğitim, sağlık ve altyapı yetersizlikleri – Tarımda birim alandan alınan verimin düşük olması  
– Kırsal alanlarda yaşanan sosyal ve siyasal problemler (Kan davası, ayrılıkçı hareketler, vs )

Kırdan Kente Göçün Sonuçları 

- Nüfus dağılışında dengesizlik 

- İşsiz nüfusun artması 

- Çarpık kentleşme ve gecekondulaşma

- Sanayi tesislerinin şehrin içinde kalması 

- Doğal çevrenin bozulması 

- Eğitim, sağlık, altyapı hizmetlerinin aksaması

- Kültür farklılaşması ve kültür şoku 

- Tarımsal üretimin giderek azalması

Türkiye’de geçici göçler günümüzde önemli miktarda azalmıştır. Ancak halen 
gerçekleşen geçici göçler özellikle tarıma ve hayvancılığa bağlı olarak yapılır. 

• Çukurova-Pamuk

• Gediz ovası-Tütün 

• Rize-Çay

• Ordu-Giresun-Fındık

• Isparta-Gül 

Tarımı nedeniyle mevsimlik tarım işçisi alır. Toros Dağları ve Doğu Anado-
lu’da hayvan sürüleri mevsimlere göre yer değiştirirler. Turistik bölgeler yaz 
mevsiminde büyük nüfus artışlarına sahne olur. 

2014 TUİK verilerine göre;

En Fazla Göç Veren İller 
1) Çankırı -45,57 
2) Kars -32,32 
3) Ağrı -29,61 
4) Ardahan -26,52 
5) Yozgat -26

En Fazla Göç Alan İller 
1) Bayburt 42,17 
2) Tekirdağ 24,25 
3) Muğla 20,95 
4) Gümüşhane 18,9 
5) Yalova 16,09

Türkiye’de nüfus hareketinin yönünü gösteren yukarıdaki harita incelendiğinde şu genellemelere ulaşılabilir. 

•	 Türkiye’de bir bütün olarak nüfus doğudan batıya doğru ilerlemektedir. 

•	 Nüfus kara içindeki yerlerden daima kıyı merkezlere doğru hareket etmektedir. Göçün varış noktası 
daha gelişmiş yerlerdir. 

•	 Göçün varış noktası ekonomik açıdan daha gelişmiş yerlerdir. 

•	 Göç ile yerinden hareket eden insanların ekonomik, sosyal, siyasal problemleri bulunmaktadır. 

•	 Göç alan merkezlerde kişi başına düşen gelir daha yüksektir. 

Göç alan alanlar
Göç veren alanlar
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TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER

İnsanların belirli bir alanı mesken edinerek o alanda ikamet etmelerine yerleşme denir. 
Yerleşmeyi etkileyen faktörler şunlardır. 

•	 İklim 
•	 Yeryüzü şekilleri 
•	 Toprak 
•	 Bitki örtüsü 
•	 Su kaynakları 
•	 Ekonomik faaliyetler

TÜRKİYE’DE NÜFUSUN SEKTÖREL DAĞILIMI

Ülke nüfusunun 1935 yılında % 80’İ tarım sektöründen geçi-
mini sağlarken bu oran 2015 yılı itibarıyla 21.2 olarak gerçek-
leşmiştir. Yani Türkiye nüfusunun geçmişte önemli bir kısmı 
tarımsal etkinliklerle geçimini sağlarken, günümüzde bu oran 
oldukça azalmıştır. 2014 verilerine göre Türkiye’de kişi başına 
düşen gelir 10.518 dolardır. Ancak bu seviyede gelir dağılımı 
söz konusu değildir. Çünkü nüfusun 1/5’i tarım ile geçimini 
sağlıyor gözükürken, ekonomik gelirlerin yalnızca % 8’i tarım 
sektöründen elde edilmektedir. Dolayısıyla ekonomik getirinin 
az olması, gelirden pay almaya çalışan insan sayısının fazla 
olması Türkiye’de kırdan kente göçün süreceğini ve nüfusun 
yalnızca % 3’ünün tarım yolu ile geçimini sağladığı bir dağılım 
ortaya çıkana kadar, ülkemizde kırdan kente göç olgusunun ve 
tarım azalmasının devam edeceği anlaşılmaktadır.  

Yukarıda aktarılan sayılar tarım dışı sektörel büyüme-
yi işaret eder. Fakat Türkiye’de sanayi istenen ölçüde art-
mamıştır. 1935’de sanayi sektörünün payı % 7.8 iken, 
bugün 19.7’dir. Yani tarım sektörü oldukça azalmış, an-
cak sanayi beklenen ölçüde artmamıştır. Türkiye’de ge-
lişmiş ülkelerden farklı olarak hizmet sektörü çok bü-
yümüş, ekonomik geçim kaynaklarının çok önemli bir 
bölümü hizmet sektörü, yani ticari faaliyetlere dayanır hale 
gelmiştir. Dolayısıyla üretim faaliyetlerinin yerine, alım satım 
ilişkileri üzerinden yürüyen bir ekonomik yapı ortaya çıkmıştır.      

TÜRKİYE’DE KIRSAL YERLEŞMELER

Ülkemizde 10000’in altında nüfusu olan yerleşmeler kırsal yerleşme olarak nitelendirilmektedir. Bu tip yer-
leşmelerde tarım ve hayvancılık baskın ekonomik faaliyetlerdir. Kimi kırsal yerleşmelerde dönemsel yerleş-
meler gözlenmektedir. Ülkemizde yaklaşık 34.000 köy vardır. Geçmişte köy adedi 40.000 in üzerinde iken 
giderek azalmış ve bu sayıya düşmüştür. Halen azalmaya devam etmektedir. 

TÜRKİYE’DE KENTSEL YERLEŞMELER
Kentsel yerleşmeler fonksiyonlarına göre birtakım gruplara ayrılmaktadır. Ülkemizde kentler fonksiyonlarına göre değerlendirildiğinde 
tablodaki durum karşımıza çıkar. 

Fonksiyonları Kentler
Tarım Giresun, Rize, Kırklareli, Akhisar, Turgutlu, Ceyhan, Karaman, Aksaray
Ticaret İstanbul, İzmir, Denizli, Kayseri, Gaziantep
Liman İstanbul, İzmir, Trabzon, Mersin, Samsun, Zonguldak
Sanayi İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, İzmir, Batman, Karabük, Kırıkkale
İdari – Askeri Ankara, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir
Turizm Antalya, İzmir, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Nevşehir
Maden Zonguldak, Soma, Tavşanlı, Tunçbilek, Elbistan, Karabük, Ereğli, İskenderun, Batman
Eğitim - Kültür Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Erzurum

Sıralama Şehir 1990 Nüfusu 2000 Nüfusu 2010 Nüfusu 2015 Nüfusu İl
1 İstanbul 6.629.431 8.803.468 13.120.596 14.657.043 İSTANBUL

Sıralama Şehir 1990 Nüfusu 2000 Nüfusu 2010 Nüfusu 2015 Nüfusu İl
2 Ankara 2.638.963 3.203.362 4.431.719 5.5150.072 Ankara

3 İzmir 1.758.780 2.732.265 3.354.934 4.113.072 İzmir

4 Bursa 834.576 1.194.654 1.905.570 2.787.539 Bursa

5 Adana 916.150 1.130.710 1.591.518 2.165.595 Adana

6 Gaziantep 603.434 853.513 1.341.054 1.883.466 Gaziantep

7 Konya 613.346 742.690 1.036.027 2.108.808 Konya

8 Antalya 378.208 603.190 1.001.318 2.222.562 Antalya

9 Kayseri 425.776 536.392 950.017 1.322.376 Kayseri
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ÇEŞİTLİ HARİTALAR
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TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL KALKINMA PROJESİ UYGULAMA ALANLARI HARİTASI
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TÜRKİYE’DE BÖLGESEL PROJELER

I. Uygulanmakta Olan Proje

 – Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)

II. Fizibilite Çalışmaları Tamamlanan Projeler

 – Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)

 – Yeşilırmak Havza Geliştirme Projesi (Yeşilırmak HPG)

 – Zonguldak - Bartın - Karabük (ZBK)

 – Doğu Anadolu Projesi (DAP)

PROJE KAPSADIĞI İLLER

Güneydoğu Anadolu Projesi Kilis - Gaziantep - Adıyaman - Şanlıurfa - Diyarbakır - Mardin - Batman - Siirt - Şırnak

ZBK PROJESİ Zonguldak - Bartın - Karabük

Doğu Karadeniz Projesi Ordu - Giresun - Trabzon - Gümüşhane - Bayburt - Rize - Artvin 

Doğu Anadolu Projesi Gümüşhane - Bayburt - Erzincan - Tunceli - Malatya - Elazığ - Bingöl - Muş - Ağrı - Ardahan - Kars - Iğdır - Van - Bit-
lis - Hakkari

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi Samsun - Çorum - Amasya - Tokat
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TÜRKİYE MADEN HARİTASI
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TÜRKİYE’DE ÇIKARILAN YERALTI 
ZENGİNLİKLERİ


