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28.

30.

Türkiye Kuzey Yarım Küre'de yer aldığı için

•  21 Mart günü yerel saat ile 12,00'de göl
ge tam olarak kuzeye düşer.

•  23 Eylül'de sonbahar mevsimi başlar.

•  21 Haziran'da yıl boyunca en uzun gün
düz süresi yaşanır.

•  21 Araiık'ta güneş ışınlarının yere değ
me açısı en küçük olur, dolayısıyla göl
ge boyu en uzun olur.

Ancak 21 Mart'ta gündüz - gece eşitliği 
dünyanın her yerinde yaşanır. Dolayısıyla 
bu göstergeye bakılarak Kuzey Yarım Kü
re'de olduğu anlaşılamaz.

Haritada konumlan gösterilen Artvin ile 
Ardahan arasında, kıvrım sistemlerimizin 
bir üyesi olan Yalnızçam Dağları ana bat
larıyla kuzey - güney yönünde uzanarak 
yer alır.

Van -  sodalı 

Beyşehir -  tatlı 

Acıgöl -  acı 

Burdur -tuzlu

göllerimiz arasında yer alır.

Ancak Tortum Gölü'nün suları sodalı değil 
tatlıdır.

31. Murat ve Karasu, Fırat’ın en önemli kolla
rıdır.

Sakarya Nehri'nin en güçlü ve en uzun kolu 
Porsuk Çayı'dır.

Kelkit, Yeşilırmak'ın en uzun ve güçlü ko
ludur.

33.

34.

35.

Ocgl^ ayı sıcaklık ortalaması haritada gös
terilen şehirlerden

Konya'da O °C

Şanlıurfa'da 1 °C

Sinop'ta 5 “C

Çanakkale'de 6 °C dir.

Aydın'da ise ocak ayı sıcaklık ortalaması 
8 °C dir.

Türkiye'de;

•  Kara yel kuzeybatıdan

•  Poyraz kuzeydoğudan

o Lodos güneybatıdan

•  Keşişleme güneydoğudan

esen yerel rüzgârlardır.

Bora ise Balkan Yarımadası'nda Adriyatik 
Denizi'ne doğru esen soğuk karakterli rüz
gârdır.

•M)

Güney

Profilde de görüldüğü gibi ısı, ışık ve su 
istemi daha fazla olan kızılçam Torosların 
bakı etkisine bağlı olarak güney yamaçlar
da yayılış göstermiştir.

Terra - rossa ya da kırmızı Akdeniz toprak
ları ülkemizde Akdeniz Bölgesi'nde özel
likle Toros kuşağı boyunca yaygındır. Bu 
toprakların yaygın olarak görüldüğü saha
lardan biri de Taşeli Platosu'dur.

37.

38.

I numara ile gösterilen Sinop Yöresi

II numara ile gösterilen Yıldız Dağlan Bö
lümü

III numara ile gösterilen Menteşe Yöresi

V numara ile gösterilen Hakkâri Yöresi

yer şekillerinin engebeli olduğu bazı saha
lardır. Bu sahalarm seyrek nüfuslu olma
sında yer şekli özelliklerinin de payı vardır.

Ancak IV numara ile gösterilen sahada 
nüfuslanmayı yer- şekilleri değil, kuraklık 
etkilemektedir.

Bir yere gelenler ile bu yerden gidenler ara
sındaki fark gelenler lehine ise net göç hızı 
artı (+), gidenlerin lehine ise net göç hızı 
eksi (-) çıkar. Buna göre

•  Rize

•  Artvin

•  Kastamonu

•  Bayburt

illeri göç veren yani net göç hızı ekside 
olan illerdir.

Mersin ise yoğun olarak göç alır.

Kır yerleşmeleri dokulanna göre dağınık ve 
toplu kır yerleşmeleri olarak sınıflandırılır. 
Bu sınıflandırmada

•  Su kaynakları

•  Yer şekilleri 

özellikleri belirleyicidir.

14 Diğer sayfaya geçiniz.
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