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Türkiye 6-12 Haziran 1941 yılında yapılan I. Türk 
Coğrafya Kongresinde Prof. Hamit Sadi Selen ve Prof. 
Herbert Louis’in Türkiye Coğrafyası ile ilgili hazırladıkla-
rı raporlar dikkate alınarak 7 coğrafi bölge, 21 bölüm ve 
yörelere ayrılmıştır. 

Türkiye coğrafyasının bölge, bölüm ve yöre şeklinde in-
celenmesinde çeşitli fiziki, beşeri ve ekonomik faktörler 
etkili olmuştur. Bunlar,

  

Tarım 

Sanayi 

Fiziki 
Faktörler 

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ 

Beşeri 
Faktörler 

Ekonomik 
Faktörler 

Bitki Örtüsü  

Yerşekilleri 

Yükselti 

Eğim 

Bakı 

İklim 

Sıcaklık 

Yağış 

Nemlilik 

Nüfus 

Yerleşme 

Ticaret 

Turizm 

Ulaşım 

Maden 

Bölge: Yeryüzünde taşıdığı belirli fiziki (yerşekilleri, ik-
lim, bitki örtüsü), beşeri (nüfus, yerleşme) ve ekono-
mik (tarım, sanayi, turizm, ticaret) özellikler bakımından 
kendi içinde benzer özellikler taşıyan ve çevresine göre 
farklı özelliklere sahip coğrafi alanlara bölge denir.

Bölüm: Coğrafi bölgeler içerisinde taşıdığı belirli özel-
liklerle çevresinden ayrılan buna karşılık kendi sınırları 
içinde benzerlik gösteren alanlara bölüm denir.

Yöre: Bölüm içerisinde çevresinden farklı kendi içeri-
sinde benzer özellikler gösteren alanlara denir. Göller 
Yöresi, Menteşe Yöresi gibi.

BÖLGELER NÜFUS YÜZ ÖLÇÜMÜ 
(km2)

Marmara 20.724.950 67.300

Ege 9.299.322 85.000

İç Anadolu 11.327.675 162.000

Akdeniz 8.906.427 122.100

Karadeniz 7.462.451 146.178

Doğu Anadolu 5.694.582 171.000

Güneydoğu Anadolu 7.170.849 61.000

Türkiye 70.586.256 814.578

Türkiye Coğrafi Bölgelerin 2007 yılı genel nüfus sayımına 
göre nüfusları ve yüzölçümleri
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ÖRNEK SORU

 - Bölge

 - Bölüm

 - Yöre

 Yukarıdaki coğrafi ünitelerin kapsam büyüklüğüne 
göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölge > Yöre > Bölüm
B) Bölüm > Bölge > Yöre
C) Yöre > Bölge > Bölüm
D) Bölüm > Yöre > Bölge
E) Bölge > Bölüm > Yöre

(Cevap E)

KARADENİZ BÖLGESİ

Yüz ölçümü 146,178 km2 olan bölge, adını kıyısı boyun-
ca uzanan Karadeniz’den alır. Bölge yüz ölçümü ola-
rak Türkiye’nin 3. büyük bölgesidir. Bölgenin kuzeyinde 
Karadeniz, güneyinde İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölge-
si, doğusunda Gürcistan ve Doğu Anadolu Bölgesi, batısın-
da ise Marmara Bölgesi yer alır.

YERŞEKİLLERİ

Karadeniz Bölgesi’nde yerşekilleri genel olarak dağlık 
ve engebeli bir yapıya sahiptir. Bölgede doğu-batı yönde 
uzanan dağlar iki sıra halinde ve denize paralel uzanırlar. 
Kıyıda Küre, Canik, Rize, Giresun, Kaçkar Dağları, iç ke-
simlerde ise Köroğlu, Kop, Ilgaz, Yalnızçam, Bolu ve Mescit 
Dağları yer alır. Bu sıra dağlar arasında ise çökme sonucu 
oluşan ovalar yer alır. Bunlar Tokat, Erbaa, Niksar, Taşova 
ve Suluova’dır. Çarşamba ve Bafra Ovaları bölgenin en bü-
yük ovalarıdır.

Eğim ve engebenin fazla olmasının sonucu olarak böl-
gede;

ü Tarımsal faaliyetler daha çok insan ve hayvan gücüne 
bağlı olarak yapılır. Tarımda makineleşme fazla geliş-
memiştir.

ü Tarım alanları dar ve parçalı yapıya sahiptir.

ü Gerçek ve izdüşümsel yüzölçüm arasındaki fark fazla-
dır.

ü Kırsal kesimlerde dağınık yerleşme tipi yaygındır.

ü Kentleşme oranı düşüktür.

ü Heyelan olayları fazladır.

Heyelanın en fazla olduğu bölgemizdir. Bunun nedeni;

 - Eğim fazlalığı
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 - Killi tabaka yapısı

 - Yağış miktarının fazla oluşu  gibi etkenlerdir.

ü Ulaşım gelişmemiş ve yol yapım maliyeti fazladır.

ü Göllerin yüz ölçümü küçüktür.

Dağların kıyıya paralel ve yakın uzanmasının sonucu 
olarak bölgede;

ü Kıta sahanlığı dardır. Kıta sahanlığı ya da şelfi de-
niz kıyısından itibaren 200 m derinliğe kadar olan 
mesafedir. Ani deniz derinleşmesi bu mesafenin 
Karadeniz’de dar olmasına neden olmuştur.

ü Kıyıya bakan dağ yamaçları bol yağış alır. Denize ba-
kan yamaçların fazla yağış almasının nedeni, buraların 
hakim rüzgar yönüne dik ve yükseltisinin fazla olması-
dır. Buralardaki yağışlar aşağıdaki şekilde olduğu gibi-
dir.

  

Hava kütlesi 

Deniz 

 
 

Dağ 

 Bu tür yağışlara oroğrafik (yamaç) yağışlar adı verilir. 
Buna bağlı olarak dağların denize bakan yamaçlarında 
bitki örtüsü zengindir.

ü Boyuna kıyı tipi görülür.

ü Kıyıda nüfuslanma fazladır.

ü İç kesimlerle ulaşım geçitlerden sağlanır.

ü Kıyılarda, koy, körfez, ada, yarımada, doğal liman sayı-
sı azdır.

ü Girinti çıkıntı azdır.

ü Kıyı ile iç kesimlerin iklim özelliklerinde belirgin farklılık-
lar görülür.

ü Limanların hinterlandı dardır.

Bilgi Notu
Hinterland (Ard Bölge) limanın gerisindeki kara sa-
hasının genişliğidir.

ü Falez oluşumu fazladır. Kumsal oluşumu çok azdır.

Bilgi Notu
Falez (yalıyar) deniz kıyısındaki dalga aşındırmasıyla 
oluşmuş uçurumlardır. En çok Karadeniz Bölgesinde 
görülür.

 

Deniz 

Dalga 

1. Aşama 
Deniz 

Falez 

2. Aşama 

İKLİMİ

Bölgede iklim yerşekillerinin etkisi altındadır. Kıyı kesim-
lerinde Karadeniz iklim özellikleri etkilidir. Kıyı kesiminde-
ki Karadeniz ikliminde en fazla yağış sonbaharda, en az 
yağış ilkbaharda görülür. Bu iklim tipinde yağışların mev-
simlere dağılışı aşağıdaki grafikte görüldüğü gibidir.
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Kıyıya paralel uzanan sıradağlar deniz etkisinin iç kesimle-
re sokulmasını engellediğinden iç kesimlerde karasal iklim 
özellikleri görülür. Bölgenin kıyı kesimlerinde her mevsim 
yağışlı, nemlilik oranı, bulutlu gün sayısı ve yıllık yağış mik-
tarı fazla, güneşli gün sayısı, günlük ve yıllık sıcaklık farkı, 
karla örtülü gün sayısı ve donlu gün sayısı azdır. Yağışlar 
genelde orografik (yamaç) yağışları şeklindedir.
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İç kesimlerde ise kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak 
ve az yağışlı geçer. Bu kesimlerde nemlilik oranı, bulutlu 
gün sayısı, yağış miktarı azdır. Günlük ve yıllık sıcaklık far-
kı fazladır.

Bilgi Notu
Karadeniz Bölgesi’nde dağların denize paralel uzan-
masının sonucu olarak kıyı ile iç kesim arasında ik-
lim özelliklerinde belirgin farklar gözlenir. Bu durum 
kıyı ile iç kesimler arasında bitki örtüsünde, yetiştiri-
len tarım ürünlerinde, nüfus yoğunluğunda, kırsal yer-
leşme tiplerinde, akarsu debilerinde, hayvancılık faa-
liyetlerinde vs. gibi özelliklerde farklılık görülmesinde 
etkili olmuştur.

 
 

ÖRNEK SORU

 Türkiye’de nadasa ayrılan tarım alanlarının en az oldu-
ğu bölge Karadeniz Bölgesi’dir.

 Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi 
gösterilebilir?

A) Yağış miktarının fazla olması 

B) Doğu batı yönünde geniş yer kaplaması 

C) Bitki örtüsünün gür olması 

D) Doğal göllerin bulunması 

E) Tarım alanlarının dar olması 

(Cevap A)

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Bölgede Karadeniz iklim özelliklerinin etkili olduğu kıyı ke-
simlerinde gür ormanlar görülür. İç kesimlere doğru gidildik-
çe ormanlık alanlar yerini seyrek ağaçlı ot topluluklarına ve 
bozkırlara bırakır. Türkiye ormanlarının %27’si Karadeniz 
Bölgesi’nde yer alır. Bölgenin kıyı kesimindeki dağlar bo-
yunca yükseltiye bağlı olarak bitkiler kuşaklar oluşturmuş-
tur.

Bilgi Notu
Karadeniz Bölgesi’nde yağış miktarının fazla ve her 
mevsimin yağışlı olmasına bağlı olarak;

 – Ormanların kendini yenileme süresi çok kısadır.

 – Türkiye’de ormanlık alanların en fazla yer kapladı-
ğı bölgedir.

 – Orman ürünlerine dayalı sanayi kolları (mobilya, 
kereste, kağıt vb) çok fazladır.

 – Ormancılık faaliyetlerinde çalışanların oranı fazla-
dır.

 – Orman yangınları azdır.

AKARSU VE GÖLLERİ

Bölge, zengin bir akarsu ağına sahiptir. Bölgenin önem-
li akarsuları Kızılırmak, Yeşilırmak, Bartın Çayı, Çoruh, 
Filyos, Yenice, Harşit ve Sakarya’dır. Bu akarsuların debile-
ri kış aylarında kar yağışlarına bağlı olarak düşük, ilkbahar 
aylarında ise kar erimelerine ve yağışlara bağlı olarak faz-
ladır. Akarsuların yatak eğimleri fazladır. Buna bağlı olarak 
hidroelektrik enerji potansiyelleri fazladır. Akarsular ulaşıma 
elverişsizdir (Bartın Çayı hariç).

Bölgeden denize dökülen akarsulardan;

 – Kızılırmak’ın ağzında ® Bafra Deltası

 – Yeşilırmak’ın ağzında ise ® Çarşamba Delta ovaları 
meydana gelmiştir.

 Bölgede deltaların varlığı;

 - Kıyıda gel-git genliğinin az olduğu

 - Akarsuların bol alüvyal malzeme taşıdıklarının gös-
tergesidir.

Karadeniz Bölgesi’nde eğim ve engebenin fazla olmasına 
bağlı olarak göllerin yüz ölçümü küçüktür. Bölgede göller 
genel olarak heyelan set gölleri şeklindedir. Bunlar; Abant, 
Tortum, Sera, Zinav, Yedigöller ve Uzungöl’dür. 

Bilgi Notu
Kızılırmak Türkiye sınırları içerisinde akan en uzun 
akarsudur.
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NÜFUS VE YERLEŞME

Karadeniz Bölgesi’nde iklim özellikleri ve yeryüzü şekilleri 
nüfusun dağılışı üzerinde etkili olmuştur. Nüfusun dağılışı 
düzensizdir. Toplam nüfusu 7,462,451 olan bölgede nüfus 
yoğunluğu 61,1 nüfus/km2 dir. Nüfus yoğunluğu Türkiye 
ortalamasının altındadır. 

Nüfus daha çok kıyılarda ve ovalarda yoğunlaşmıştır. 
Bölgede nüfus dışarıya göçlere bağlı olarak giderek azal-
maktadır. Bölgede engebenin ve yağışın fazla olduğu kırsal 
kesimlerde dağınık yerleşme, yağışın azaldığı yerlerde ise 
toplu yerleşmeler görülür. Bölgede ormanlık alanların faz-
la olmasına bağlı olarak kırsal kesimlerde ahşap mesken-
ler yaygındır.

EKONOMİK ÖZELLİKLERİ

Tarım ve Hayvancılık

ü Halkın geçim kaynağı büyük ölçüde tarıma dayanır.

ü Bölgede eğim ve engebenin fazla olmasına bağlı olarak 
tarım alanları dardır.

ü Tarımsal faaliyetlerde makine kullanımı yaygın değildir. 
(Engebe nedeniyle)

ü Kıyı kesimlerde, çay, fındık, mısır, kivi, soya fasulye-
si iç kesimlerde ise patates, buğday, şeker pancarı ve 
tütün gibi ürünler yetiştirilir.

ü Bölgede her mevsim yağış alması nedeniyle nadas tarı-
mı yaygın değildir. Nadasın en az olduğu bölgemizdir.

ü Bölgede hayvancılık gelişmiştir. Eğim ve engebenin faz-
la olmasına bağlı olarak tarım alanları dardır. Bu durum 
bölge halkının balıkçılık, arıcılık gibi alternatif geçim 
kaynaklarına yönelmesine neden olmuştur.

ü Türkiye’de balıkçılık faaliyetinin en fazla yapıldığı bölge-
dir.

 Karadeniz’de balıkçılığın gelişmesinin nedenleri:

 - Deniz suyundaki tuzluluğun enlem ve bol yağış ne-
deniyle daha az olması

 - Kızılırmak ve Yeşilırmak gibi büyük ve tatlı sularla 
beslenmesidir.

ü Bölgenin yüksek kesimlerinde gür çayırların bulunduğu 
alanlarda büyük baş hayvancılık gelişmiştir. Arıcılık 
ve kümes hayvancılığı da gelişmiştir. Rize’nin Anzer 
Yaylasında Dünyaca ünlü Anzer Balı üretilmektedir.

Karadeniz Bölgesi’nde Yetiştirilen Bazı Tarım 
Ürünlerinin Türkiye Üretimindeki Payları

Ürün Yüzde (%)

Çay 100

Fındık 85

Mısır 18

Tütün 15

Pirinç 33

Yeraltı Kaynakları

ü Ülkemizde çıkarılan taşkömürünün tamamı, bakırın 
ise yarısından fazlası Karadeniz Bölgesi’nden çıkarı-
lır. Her iki maden alanında da bölge, ülkemizde ilk sıra-
da yer alır.

ü Bölge yeraltı kaynakları bakımından fazla zengin değil-
dir. Çıkarılan başlıca madenler, taş kömürü, linyit ve ba-
kırdır. 

Sanayi

ü Bölgede sanayi yeteri kadar gelişmemiştir.

ü Bölgedeki başlıca sanayi kolları, kağıt, demir-çelik, 
gıda, çimento, orman ürünleri, şeker ve sigara sa-
nayidir.

ü Bölgede Giresun (Aksu), Zonguldak (Çaycuma) kağıt 
fabrikalarının yer aldığı merkezlerdir. Bu fabrikaların 
genellikle kıyılarımızda yer elması hammadde kaynağı 
olan orman varlığı nedeniyledir.

 Zonguldak (Ereğli) ve Karabük’te ise demir-çelik sana-
yi vardır. Zonguldak’taki taşkömürü yataklarının varlığı 
enerji kaynağı olarak bu tesislerde kullanılmaktadır.
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Ulaşım

ü Bölgede ulaşım fazla gelişmemiştir.

ü Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım Zigana, Kop ve Ecevit 
geçitlerinden sağlanır.

ü Limanların hinterlandı dardır. Bölgenin en büyük limanı 
Karadeniz’in de en büyük şehri olan Samsun limanıdır. 
Sinop limanı ise, bölgedeki tek doğal limandır.

ü Samsun ve Zonguldak Limanı’na demiryolu ulaşımı var-
dır.

ü Dağların denize paralel uzanması nedeniyle Doğu 
Karadeniz Bölümü’ne demiryolu ulaşımı yoktur.

Bilgi Notu
Sinop Limanı, bölgenin tek doğal limanı olmasına kar-
şılık hinterlandının dar olması nedeniyle fazla geliş-
memiştir.

BÖLÜMLERİ

Doğu Karadeniz Bölümü

ü Bölgede eğim ve engebeli arazinin en fazla olduğu bö-
lümdür.

ü Ortalama yükselti fazladır, yükseltinin fazla olmasına 
bağlı olarak yayla ve dağ turizmi gelişmiştir.

ü Bölümde dağlar denize paralel ve yakın uzanır. 

 Bu durumun sonucu olarak bölümde:

  – Kıyı ile iç kesimler arası ulaşımda güçlükler yaşanır.

 – Kıyı ile iç kesimler arası iklim bitki örtüsü, tarım ürün-
leri, yerleşme ve mesken tipleri farklılık gösterir.

ü Akarsuların akış hızı fazladır.

ü Türkiye’de yağış miktarı, bulutlu gün sayısı, heyelan 
olayları, dağınık yerleşme ve nemlilik oranının en fazla 
olduğu bölümdür.

ü Kıyıda yıllık ve günlük sıcaklık farkı, güneşli gün sayısı, 
donlu gün sayısı ve karla kaplı gün sayısı azdır.

ü Bölüm yıllık sıcaklık farkının en az olduğu bölümdür. 

 Bunun nedenleri;

 - Nem miktarının fazla olması

 - Fön rüzgarlarının kışın ılıtıcı etkisi

-	 Doğusundaki dağların kuzeydoğudan etkili olan so-
ğuk havayı etkilemesi.

 

Bilgi Notu
Rize’nin mikroklima alanı (küçük iklim) olması nede-
niyle turunçgil yetişebilmektedir.

ü Eğim ve engebenin fazla olmasına bağlı olarak tarım 
alanları dar ve parçalıdır. Tarımsal faaliyetler daha çok 
insan ve hayvan gücüne dayalı olarak yapılır.

ü Tarımsal ürün çeşidi iklim koşullarının elverişli olmasına 
bağlı olarak fazladır.

ü Bölümde yaz mevsiminin yağışlı geçmesine bağlı ola-
rak buğday, arpa, pamuk, mercimek gibi yaz kuraklığı 
isteyen tarım ürünlerinin yetiştirilmesi zordur.

ü Balıkçılık, arıcılık ve ormancılık gibi ekonomik etkinlikler 
çok gelişmiştir.

 

Bilgi Notu
Bölümde tarım alanlarının dar ve parçalı olması, sa-
nayi, ulaşım, ticaret, maden ve turizm gibi ekonomik 
etkinliklerin fazla gelişmemiş olması, eğim ve enge-
benin fazla olması gibi nedenlerle dışarıya göç faz-
ladır.

Orta Karadeniz Bölümü

ü Bölümde; engebe, dağların yükseltisi ve eğim Doğu ve 
Batı Karadeniz Bölümleri’nden daha azdır. Bu duru-
mun bir sonucu olarak bölümde;

 – Tarım alanları geniş, makineli tarım diğer bölümlere 
oranla gelişmiştir.

 – Nüfusun dağılışı daha düzenli

 – Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım gelişmiş

 – Denizellik etkisi iç kesimlere kadar sokulabilmekte

 – Yağış miktarı, bulutluluk oranı, nemlilik diğer bölüm-
lere oranla daha az
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ü Bölümün kıyılarında akarsuların oluşturduğu geniş delta 
ovaları yer alır. Bunlar, Bafra(Kızılırmak) ve Çarşamba 
(Yeşilırmak) Ovaları’dır. 

ü Kırsal kesimlerde toplu yerleşmeler görülür.

Batı Karadeniz Bölümü

ü Batı Karadeniz Bölümü’nde eğim ve engebe fazladır. 
Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım fazla gelişmemiştir.

ü Kıyılarında Karadeniz, iç kesimlerinde karasal İklim 
özellikleri görülür. Bölüm, bölgenin en soğuk bölümü-
dür. Bunda etken olan faktörler;

 - Bölümün Balkanlar’dan gelen soğuk havaya açık ol-
masıdır.

ü Bölgede en çok göç alan bölümdür.

 Demir-çelik sanayi ve Zonguldak’taki taşkömürü ya-
taklarına bağlı olarak madenciliğin oluşturduğu iş im-
kanları bölüm nüfusunun göçle artışını sağlamıştır.

ü Ormanlık alanlar geniş yer kaplar. Buna bağlı olarak or-
man ürünlerine dayalı sanayi gelişmiştir.

ü Türkiye’de çıkarılan taşkömürünün tamamı bu bölüm-
den çıkarılır.

ü Tarımın ekonomisindeki payı Doğu ve Orta Karadeniz’e 
göre daha azdır.

ü Sanayi gelişmiştir.

ü Yağış miktarı, bulutlu gün sayısı ve nemlilik oranı fazla-
dır.

 

Bilgi Notu
Türkiye’nin taşkömürü ile çalışan tek termik santrali 
olan Çatalağzı Termik Santrali bu bölümde yer alır.

 

ÖRNEK SORU

 Aşağıda Karadeniz Bölgesi’yle ilgili verilen özel-
liklerden hangisinde özel konumun etkisinden söz 
edilemez?

A) Rize ilinde kış sıcaklık ortalamalarının Bayburt’tan 
düşük olması

B) Trabzon’da yıllık yağış miktarının Samsun’dan fazla 
olması

C) Samsun’da tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin 
Antalya’dan uzun olması

D) Rize’de ormanların Samsun’dan daha gür olması

E) Bölgenin kırsal kesimlerinde dağınık yerleşmelerin 
yaygın olması

(Cevap C)
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MARMARA BÖLGESİ

Yüzölçümü 67.300 km2 olan bölge Türkiye’nin kuzey batı-
sında yer alır. Adını Marmara Denizi’nden alır. Bölge, yüzöl-
çümü olarak Türkiye’nin 6. büyük bölgesidir. Bölgenin gü-
neyinde Ege Denizi, doğusunda Karadeniz Bölgesi, kuzey-
batısında Bulgaristan ve Yunanistan yer alır.

YER ŞEKİLLERİ

Marmara Bölgesi’nin yüzey şekilleri sade bir görünüme sa-
hiptir. Ayrıca Türkiye’de ortalama yükseltinin en az oldu-
ğu bölgedir. Bu durumun bir sonucu olarak bölgede,

ü Tarım alanlarının yüzölçüme oranı en fazla olan bölge-
mizdir.

ü Ulaşım, sanayi, ticaret, tarım, turizm, gibi ekonomik et-
kinlikler gelişmiştir.

ü Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli en az olan 
bölgemizdir.

ü Kentleşme oranı en fazla

ü Tarımda makineleşme yaygın

ü Tarıma elverişli düzlük alanlar fazladır.

Bölgenin en önemli dağları Uludağ, Yıldız Dağları ve 
Samanlı Dağları’dır. Bölgede ovalar geniş yer kaplar. 
Balıkesir, İnegöl, Bursa, Adapazarı, Karacabey ve Ergene 
ovası başlıca ovalarıdır.

İKLİMİ

Marmara Bölgesi’nde iklim çeşitliliği fazladır. Bölgede coğra-
fi konuma bağlı olarak Akdeniz, Karadeniz ve Karasal İklim 
tipleri etkilidir. Bölgenin Karadeniz kıyılarında Karadeniz 
İklimi, Ergene Bölümü’nde Karasal İklim, Güney Marmara 
Bölümü’nde ise Akdeniz iklim özellikleri etkilidir.

Bilgi Notu
Marmara Bölgesi’nde iklim çeşitliliğinin fazla olması-
na bağlı olarak tarım ürünü, bitki örtüsü, yerleşme tip-
leri, yağış rejimleri, toprak tipleri  ve meskenler çeşit-
lilik gösterir.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Bölgede iklim çeşitliliğinin fazla olmasına bağlı olarak bitki 
örtüsü çeşitliliği fazladır. Karadeniz İklim özelliklerinin etki-
li olduğu Yıldız Dağları Bölümü’nde ormanlar, Marmara ve 
Ege Denizi kıyılarında makiler, Ergene havzasında ise boz-
kırlar geniş yer kaplar. Güney Marmara’daki maki bitki ör-
tüsünün üst sınırı Akdeniz kıyısına göre 200 m’ye kadar al-
çalmıştır. Bunun nedeni enlem nedeniyle sıcaklıktaki düşüş 
ile balkanlardan etkili olan soğuk hava dalgasıdır. Ergene 
Havzası’ndaki bozkır insan tahribine bağlı olarak oluşan 
Antropojen adını verdiğimiz bozkır tipidir. Türkiye orman-
larının %13’ü Marmara Bölgesi’nde yer alır.

AKARSU VE GÖLLERİ

Marmara Bölgesi yüzey şekilleri bakımından sade bir görü-
nüme sahiptir. Ortalama yükseltisi de azdır. Bu durumun bir 
sonucu olarak bölge akarsularının,

ü Hidroelektrik enerji potansiyelleri azdır.

ü Yatak eğimleri azdır.

ü Menderesler çizerek akar.

ü Vadileri baraj yapımına elverişli değildir.

ü Akarsuların akış hızı azdır.

ü Akarsulardan daha çok sulama amaçlı yararlanılır.

Başlıca akarsuları Meriç, Susurluk, Ergene, Gönen ve 
Sakarya’dır.
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Bilgi Notu
Meriç Nehri, kaynağını Bulgaristan’dan alır ve Türkiye 
Yunanistan sınırını oluşturarak Ege Denizi’ne dökü-
lür.

Bölge, göl bakımından oldukça zengindir. Başlıca göl-
leri, Sapanca, İznik, Durusu, Büyük Çekmece, Küçük 
Çekmece, Kuş ve Ulubat gölleridir.

NÜFUS VE YERLEŞME

Bölgenin toplam nüfusu 20,724,950’dir. Türkiye’de nüfus ve 
nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir. Nüfus bölge 
içerisinde düzensiz bir şekilde dağılmıştır. Marmara Bölgesi 
tarım, sanayi, ulaşım, ticaret, bankacılık gibi ekonomik et-
kinliklerin gelişmiş olmasına bağlı olarak dışarıdan çok faz-
la göç alır. Bölgede kentleşme oranı çok fazladır.

 ÖRNEK SORU

 Marmara Bölgesi’nde yer alan Biga ve Gelibolu 
Yarım Adası’nda nüfus yoğunluğunun az olmasın-
da,

 I. ulaşım yollarına sapa kalmaları 

 II. yerşekillerinin nispeten engebeli olması 

 III. denize kıyılarının olması 

 gibi faktörlerden hangileri etkilidir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

(Cevap C)

EKONOMİK ÖZELLİKLERİ 

Tarım ve Hayvancılık

ü Marmara Bölgesi’nde tarıma elverişli düzlükler geniş 
alan kaplar.

ü İklim çeşitliliğinin fazla olmasına bağlı olarak yetiştirilen 
tarım ürünleri çeşitlilik gösterir. Ayçiçeği, pirinç, mısır, 
buğday, zeytin, fındık, tütün ve şeftali yetiştirilen başlıca 
ürünlerdir.

P Tarıma elverişli düzlüklerin fazla, makineleşmenin yay-
gın, sulama olanaklarının fazla, iklimin elverişli ve ula-
şımın gelişmiş olmasına bağlı olarak tarım ürünlerinden 
alınan verim ve elde edilen gelir fazladır.

P Yetiştirilen tarım ürünleri, tüketiminin fazla olması nede-
niyle bölge ihtiyacını karşılayamamaktadır.

P Bölgede hayvancılık faaliyetleri gelişmiştir. Kümes hay-
vancılığı besi ve ahır hayvancılığı balıkçılık, ipekböcek-
çiliği ve küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak 
yapılır.

Marmara Bölgesi”nde Yetiştirilen Bazı Tarım 
Ürünlerinin Türkiye Üretimindeki Payları

Tarımsal ürün Yüzde (%)

Ayçiçeği 77

Pirinç 58

Zeytin 24

Mısır 15

Şeftali 45

Fındık 15
 

Bilgi Notu
Türkiye’de tarım alanlarının yüzölçüme oranının en 
fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi’dir (%30).

Yeraltı Kaynakları

P Bölge yeraltı kaynakları bakımından zengindir.

P Türkiye bor çıkarımında ilk sırada yer alır. Doğalgaz, lin-
yit, mermer, barit ve demir çıkarılan diğer yeraltı kay-
naklarıdır.

Sanayi

P Türkiye’de sanayi kuruluşlarının, sanayiden elde edilen 
gelirin ve sanayi’de çalışanların oranının en fazla oldu-
ğu bölgedir.

P Sanayi en fazla Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde gelişmiştir.

P Petro kimya, ilaç, maden, gıda, dokuma, otomotiv, mer-
mer, orman, çimento ve sigara sanayi bölgede gelişen 
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başlıca sanayi kollarıdır.

P Sanayi faaliyetlerinin yoğun ve nüfus miktarının faz-
la olmasına bağlı olarak enerji tüketimi çok fazladır 
(Türkiye’de ilk sırada).

Ulaşım

P Bölgede ulaşım yerşekilllerinin sade görünümlü olması, 
coğrafi konumunun elverişli olması, boğazlara sahip ol-
ması, turizmin gelişmiş olması gibi nedenlerle gelişmiş-
tir.

P Türkiye’nin en işlek limanı olan İstanbul Limanı Marmara 
Bölgesi’nde yer alır.

P Yol yapım maliyetleri azdır.

Turizm

P Marmara Bölgesi zengin bir turizm potansiyeline sahip-
tir. Bölge’de turizm açısından önemli bir çok doğal ve ta-
rihi değer bulunmaktadır. Bunların başlıcaları Kuş Gölü, 
camiler, müzeler, boğazlar, kaplıcalardır.

P İklimin elverişli olması, denize kıyısının olması, geniş ve 
uzun kumsallarının bulunması, ulaşımın gelişmiş olma-
sı turizmin gelişmesinde etkili olmuştur.

Bilgi Notu
Türkiye’de turizm faaliyetlerinden elde edilen gelirin 
en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi’dir.

BÖLÜMLERİ

Çatalca-Kocaeli Bölümü

P Yeryüzü şekilleri sade bir görünüme sahiptir, ortalama 
yükseltisi azdır.

P Bölgenin ve Türkiye’nin en gelişmiş bölümüdür. Sanayi, 
ticaret, turizm, bankacılık gibi ekonomik etkinlikler çok 
gelişmiştir. Enerji tüketimi çok fazladır.

P Akdeniz ve Karadeniz iklim özellikleri etkilidir.

P Nüfus ve nüfus yoğunluğu çok fazladır. Kentleşme ora-
nı çok yüksektir. Bölüm dışarıdan çok fazla göç alır.

P Kümes hayvancılığı Besi ve ahır hayvancılığı tüketimi-
nin fazla olmasına bağlı olarak gelişmiştir.

Güney Marmara Bölümü

P Yerşekilleri bakımından sade bir görünüme sahiptir. 
Uludağ, Samanlı, Kaz ve Domaniç dağları başlıca dağ-
larıdır.

P Güney Marmara Bölümü, Marmara Bölgesi’nin en geniş 
bölümüdür. Bölümde tarıma elverişli düzlükler geniş yer 
kaplar. Bursa, İnegöl, Balıkesir, Gönen ve Karacabey 
Ovası başlıca ovalarıdır. Makineli tarım gelişmiştir.

P Bölümde Akdeniz ve Karasal İklim özellikleri etkilidir. 
Buradaki Akdeniz iklim özellikleri enlem nedeniyle bo-
zulmuştur.

P Bölümde tarım, sanayi, turizm, hizmet, maden, hayvan-
cılık ve ulaşım gibi ekonomik etkinlikler gelişmiştir.

P İpekböcekçiliğinin en fazla geliştiği bölümdür.

P Nüfus ve nüfus yoğunluğu fazladır. Bölüm dışarıdan göç 
alır, kentleşme oranı fazladır.

Yıldız Dağları Bölümü

P Bölümde dağlık alanlar geniş yer kaplar, Yıldız Dağları 
bölümde yer alan başlıca dağlardır.

P Karadeniz kıyılarında Karadeniz iç kesimlerde ise kara-
sal İklim özellikleri etkilidir. Bölüm Marmara Bölgesi’nin 
en fazla yağış  alan bölümüdür. 

P Ormanlar geniş yer kapar. Ormancılık faaliyetleri geliş-
miştir.

P Nüfus ve nüfus yoğunluğu; sanayi, tarım, ulaşım, tica-
ret gibi ekonomik etkinliklerin fazla gelişmemesine bağ-
lı olarak azdır. Kentleşme oranı azdır.

Bilgi Notu
Bölümün gelişememesindeki ana etkenler engebesi-
nin fazla oluşu ile ulaşım yollarına sapa kalmasıdır.
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Ergene Bölümü

P Yerşekilleri sade bir görünüme sahiptir.

P Karasal iklim özellikleri etkilidir. Bölge’nin en az yağış 
alan ve en soğuk bölümüdür. Soğuk olmasının temelin-
de balkanlardan gelen soğuk havaya açık olması vardır. 
Bozkırlar geniş yer kaplar. Buna bağlı olarak küçükbaş 
hayvancılık gelişmiştir.

P Nüfus ve nüfus yoğunluğu azdır.

P Tarıma elverişli düzlükler geniş yer kaplar, makineli ta-
rım yaygındır.

P Türkiye’de ayçiçeği ve pirinç üretiminin en fazla yapıldı-
ğı bölümdür, sulama olanakları gelişmiştir.

P Bölümde sanayi giderek gelişmektedir, ulaşım gelişmiş-
tir.

P En önemli yeraltı kaynağı doğalgazdır. Doğalgaz ile ça-
lışan Hamitabat termik santrali bu bölümde yer alır.

ÖRNEK SORU

 Aşağıda tabloda Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde yer 
alan beş ilin yıllık sıcaklık farkı ve donlu gün sayısı veril-
miştir.

İller Yıllık Sıcaklık Farkı (°C) Donlu gün sayısı
I 18 10
II 15 7
III 15 7
IV 21 108
V 17 20

 Tablodaki bilgilerden yararlanarak hangi merkezde 
karasal iklimin hakim olduğu söylenebilir?

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

(Cevap D)

EGE BÖLGESİ

Yüzölçümü 85.000 km2 olan Ege Bölgesi adını kıyısı bo-
yunca uzanan Ege Denizi’nden alır. Bölge yüz ölçümü ola-
rak Türkiye’nin 5. büyük bölgesidir. Bölgenin kuzeyinde 
Marmara Bölgesi, doğusunda İç Anadolu Bölgesi, güney-
doğusunda ise Akdeniz Bölgesi yer alır.

  

YERŞEKİLLERİ

Ege Bölgesi’nin yeryüzü şekillerini genel olarak denize dik 
uzanan dağlar ve bu dağlar arasında uzanan ovalar oluştu-
rur. Dağlar oluşum itibariyle kırıklı yapıdadır. Bu şekilde fay-
lanmalarla kırılmış ve çökmüş çöküntü ovalarına graben, 
yüksekte kalmış yerlere ise horst adı verilir.

 Graben  Horst  Horst  

Şekildeki gibi oluşuma sahip kırıkdağ ve grabenlerin en 
fazla olduğu bölgemiz Ege’dir. Dağlar kırıklı bir yapıya sa-
hiptir. Bunlar, Kaz, Aydın, Boz, Yunt, Menteşe ve Madra 
Dağları’dır. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük 
Menderes Ovaları bu dağlar arasında uzanan ovalardır. 
Bölgenin batısından doğusuna doğru gidildikçe yükselti ar-
tar. Bölgenin kuzeyinde yer alan Menteşe Yöresi’nde eğim 
ve engebe oldukça fazladır. 
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Ege Bölgesi’nde dağlar denize dik uzanır. Bu durumun 
sonucu olarak bölgede;

P Kıyı ile iç kesimler arasında yetiştirilen tarım ürünlerin-
de, iklim özelliklerinde ve bitki örtüsünde belirgin farklar 
gözlenmez.

P Kıyı kesimlerinde yağış miktarı Akdeniz ve Karadeniz 
Bölgeleri’nin kıyılarına oranla azdır.

P Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım gelişmiştir.

P Kıta sahanlığı geniştir.

P Enine kıyı kipi görülür.

P Kıyıda koy, körfez, ada, yarımada, liman, girinti, çıkıntı 
çok fazladır.

P Bölgede yer alan limanların hinterlandı geniştir.

P Kıyıda falez oluşumu Karadeniz ve Akdeniz Bölgesine 
oranla azdır.

P Kıyıda deniz derinliğinin az olmasına bağlı olarak delta 
ovaları oluşmuştur.

İKLİMİ

Ege Bölgesi’nde iklim, yer şekillerinin etkisi altındadır. 
Bölgenin kıyı kesimlerinde Akdeniz, iç kesimlerinde ise ka-
rasal iklim özellikleri etkilidir. Kıyıya dik uzanan sıra dağlar 
Akdeniz İklim özelliklerinin kıyıda 150 - 200 km iç kesimlere 
kadar sokulmasını sağlar. Bölgenin kıyı kesimlerinde, yaz-
lar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Bu kesimler-
de, güneşlenme süresi fazla, donlu ve karlı gün sayısı az, 
günlük ve yıllık sıcaklık farkı düşüktür. İç kesimlerde ise kış-
lar soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Bu 
alanlarda günlük ve yıllık sıcaklık farkı, karla örtülü gün sa-
yısı ve donlu gün sayısı fazladır.

Bölgenin kıyı kesimlerinde en fazla yağış kış aylarında en 
az yağış yaz aylarında, iç kesimlerinde ise en fazla yağış 
ilkbahar aylarında,en az yağış yaz aylarında görülür.

Bilgi Notu
Ege Bölgesi’nde iklim koşullarının elverişli olmasına 
bağlı olarak tarım ürünü çeşidi, bitki örtüsü çeşidi faz-
ladır.

Bölgenin en fazla yağış alan yeri dağlık ve engebe-
li bir yapıya sahip olan Menteşe Yöresi’dir. Menteşe 
Yöresi’nin bölgede en fazla yağış alan yer olması dağ-
ların denize duruş pozisyonunun paralel gibi olmasıdır.

Ege Bölgesi’nin güneyinde yer alan Menteşe Yöresi’nde 
eğim ve engebe fazladır. Bu nedenle yörede;

 – Nüfus ve nüfus yoğunluğu azdır.
 – Yağış miktarı fazladır.
 – Sanayi, ulaşım, ticaret ve tarım fazla gelişmemiştir.
 – Tarıma elverişli düzlükler az, tarımsal faaliyetlerde 

makineleşme yaygın değildir.
 – Ormanlık alanlar fazladır.
 – Ulaşım gelişmemiş, yol yapım maliyetleri fazladır.
 – Kentleşme oranı düşüktür.
 

Bilgi Notu
Menteşe Yöresinde en önemli ekonomik faaliyetler 
turizm ve arıcılıktır. Turizme bağlı olarak yörenin yaz 
aylarındaki aritmetik nüfus yoğunluğunda artış mey-
dana gelir.

ÖRNEK SORU

 Aşağıda Ege Bölgesi’nde yer alan bir yörenin aylık sı-
caklık ve yağış grafiği verilmiştir.
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 Yalnızca grafikteki bilgilerden yararlanarak bu yöre 
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) En düşük aylık ortalama sıcaklık ocak ayındadır.

B) En az yağış yaz mevsimindedir. 

C) Yıllık ortalama sıcaklık 20 °C nin üzerindedir. 

D) Yıllık sıcaklık farkı 18 °C’den fazladır.

E) Yağış miktarı aylara göre farklılık gösterir.

(Cevap C)
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BİTKİ ÖRTÜSÜ

Bölgede Akdeniz iklim özelliklerinin etkili olduğu kıyı ke-
simlerinin yüksek kesimlerinde ormanlar, ormanların tahrip 
edildiği alçak kesimlerde ise maki toplulukları görülür.

Bölgede karasal iklim özelliklerinin etkili olduğu iç kesim-
lerde ormanlar, ormanların tahrip edildiği yerlerde ise boz-
kırlar geniş yer kaplar. Bölge bitki örtüsü çeşidi bakımın-
dan zengindir.

Bilgi Notu
Ege Bölgesinde ormanların kendini yenileme süresi 
Karadeniz Bölgesi’ne göre daha uzundur. Kıyı Ege 
bölümündeki maki bitki örtüsü dağların kıyıya uzanış 
yönünün dik olmasına bağlı olarak içeriye kadar so-
kulabilmiştir.

Türkiye ormanlarının %17’si Ege Bölgesi’nde yer alır.

AKARSU VE GÖLLERİ

Ege Bölgesi’nde yer alan akarsular yer şekillerinin etkisiyle 
doğu-batı yönde oluşmuşlardır. Akarsuların yatak eğimleri 
azdır. Bu durumun bir sonucu olarak;

P Akarsular menderesler çizerek akar.

P Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyelleri azdır.

P Akarsuların vadi tabanları baraj yapımına elverişli değil-
dir.

P Akarsuların akış hızı fazla değildir.

P Biriktirme ön plandadır.

P Ülkemizde kıyı ege akarsuları Marmara Bölgesi’nden 
sonra denge profiline en yakın olan akarsulardır.

Bölgenin akarsuları ulaşıma elverişsizdir. Boyları kısadır. 
Akarsular denize döküldükleri yerde delta ovası oluştur-
muşlardır. Bölgedeki başlıca delta ovaları şunlardır:

 - Bakırçay’ın ağzında ® Dikili Deltası

 - Gediz’in ağzında ® Menemen Deltası

 - Küçük Menderes’in ağzında ® Selçuk Deltası

 - Büyük Menderes’in ağzında ® Balat Deltası

Gediz, Bakırçay, Büyük Menderes, Küçük Menderes böl-
gede yer alan başlıca akarsulardır. Akarsuların rejimleri dü-

zensizdir.

Bölgede göl sayısı oldukça azdır. Başlıca gölleri Marmara 
ve Çamiçi (Bafa) Gölü’dür. Bu göller birer alüvyal set gölü-
dür.

NÜFUS VE YERLEŞME

Ege Bölgesi’nde nüfusun dağılışında iklim özellikleri ve yer-
şekilleri etkili olmuştur. Nüfusun dağılışı düzensizdir. Nüfus 
daha çok verimli tarım ovalarında, sanayi, turizm ve ticare-
tin geliştiği alanlarda toplanmıştır. Bölge dışarıdan yoğun 
göç alır. Bölge nüfusu yıl içerisinde mevsimlik göçlere bağ-
lı olarak büyük farklılıklar gösterir. Bölgenin toplam nüfusu 
9.299.322 dir.

Bölge, Türkiye’nin üçüncü kalabalık bölgesidir. Nüfus yo-
ğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bölgede kent-
leşme oranı fazladır.

Bölgede yer alan iç kesimlerde ve Menteşe Yöresi’nde nü-
fus, nüfus yoğunluğu, kentleşme oranı azdır. Bölgenin kır-
sal kesimlerinde yerleşmeler genelde toplu yerleşme şek-
lindedir.

EKONOMİK ÖZELLİKLERİ

Tarım ve Hayvancılık

P Ege Bölgesi ekonomik gelişmişlik olarak Marmara 
Bölgesi’nden sonra 2. sırada yer alır.

P İklim koşullarının elverişli olması, sulama olanaklarının 
fazla olması tarıma elverişli düzlüklerin geniş alan kap-
laması, makineleşmenin yoğun olması gibi nedenlerle 
tarımsal faaliyetler yoğun, tarımsal ürün çeşidi ve verimi 
fazladır.

P Tarımsal faaliyetler daha çok kıyı kesimlerinde yapılır.

P Bölge; zeytin, tütün, üzüm, haşhaş ve incir üretiminde 
Türkiye’de ilk sırada yer alır. Turunçgil, pamuk, şeker-
pancarı, buğday yetiştirilen diğer tarım ürünleridir.

P Bölgenin kıyı kesimlerinde kışların ılık geçmesine bağ-
lı olarak seracılık ve turfanda sebzecilik gelişmiştir. 
Seracılıkta Akdeniz’den sonra 2. sıradadır.

P Bölgede nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde kü-
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mes ve ahır hayvancılığı gelişmiştir. Ayrıca karasal iklim 
özelliklerinin etkili olduğu iç kesimlerde küçükbaş hay-
vancılık gelişmiştir.

P Menteşe Yöresi’nde kıl keçisi yetiştiriciliği ve arıcılık 
yaygın olarak yapılır.

P Bölgede balıkçılık, deniz suyu sıcaklığının fazla olması, 
diğer ekonomik etkinliklerinin gelişmiş olması, denizler-
deki kirliliğin fazla olması gibi nedenlerle fazla gelişme-
miştir.

Ege Bölgesi’nde Yetiştirilen Bazı Tarım 
Ürünlerinin Türkiye Üretimindeki Payları

Tarım Ürünü Yüzde (%)

Tütün 59

Zeytin 58

Haşhaş 75

Üzüm 59

İncir 80

Pamuk 24

Nohut 19

Yeraltı Kaynakları

Ege Bölgesi yeraltı kaynakları bakımından oldukça zen-
gindir. Linyit, bor, krom, mermer, demir, cıva çıkarılan 
başlıca madenlerdir. Türkiye’nin en kaliteli linyitleri Ege 
Bölgesi’nden çıkarılır.

Bilgi Notu
Ege Bölgesi Türkiye linyit çıkarımında ilk sırada yer 
alır. Linyit, çıkarımının fazla ve yaygın olmasına bağ-
lı olarak bölgede çok sayıda linyit ile çalışan termik 
santral yer alır. Başlıca termik santraller Kütahya 
(Tavşanlı, Tunçbilek, Değirmisaz, Seyitömer), Manisa 
(Soma), Muğla (Yatağan)’dır.

Sanayi

P Bölge sanayi bakımından gelişmiştir. Sanayi faaliyetle-
ri daha  çok kıyı kesimlerinde yoğunlaşmıştır. Ulaşımın 
gelişmiş olması tarım ürünlerinin ve çıkarılan madenle-
rin çeşitlilik göstermesi, iklim koşullarının elverişli olma-
sı gibi nedenlerle sanayi ürünleri çeşitlilik gösterir.

P Petrol arıtma, otomotiv, dokuma, çimento, gıda, makine 
ve sigara sanayi bölgede gelişen başlıca sanayi kolları-
dır.

 

Bilgi Notu
Ege Bölgesi, sanayinin gelişmişliği bakımından 
Marmara Bölgesi’nden sonra 2. sırada yer alır.

Ulaşım

P Ege Bölgesi’nde ulaşım gelişmiştir. Bölgede dağların 
denize dik uzanmasına bağlı olarak kıyı ile iç kesimler 
arası ulaşım gelişmiştir.

P Bölgede yer alan limanların iç kesimlere ulaşımın ge-
lişmiş olmasına bağlı olarak hinterlandı geniştir. İzmir 
Limanı bölgenin en işlek limanıdır.

P Menteşe yöresinde ulaşım fazla gelişmemiştir.

Turizm

P Ege Bölgesi, doğal ve tarihi değerleri bakımından önem-
li bir turizm potansiyeline sahiptir.

P Turizm faaliyetleri daha çok deniz turizmi şeklindedir. 
Yat turizmi, kaplıca turizmi ve tarihi turizmde gelişmiştir.

P Pamukkale, Milet, Sard, Efes, Bodrum, Marmaris ve 
Çeşme başlıca turistik merkezleridir. 

P Bölgede turizmin gelişmiş olmasına bağlı olarak mev-
simler arası nüfus yoğunluğu farklılık gösterir.

 Bölgede turizmin gelişmesinde:

 – Güneşli gün sayısının fazla olması

 – Denize kıyısının olması

 – Deniz suyu sıcaklığının fazla olması
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 – Yaz mevsiminin uzun sürmesi

 – Kaplıca ve ılıcaların yaygın olması

 – Turistik konaklama tesislerinin modern ve yaygın ol-
ması

 – Turistik değerlerin tanıtımının fazla olması

 – Geniş kumsallarının fazla olması

 – Ulaşımın gelişmiş olması 

 – Tarihi değer ve doğal güzelliklerin fazla olması etkili 
olmuştur.

Bilgi Notu
Ege Bölgesi Türkiye’de turizm gelirleri bakımından 
Marmara Bölgesi’nden sonra 2. sırada yer alır.

BÖLÜMLERİ

Ege (Asıl) Bölümü

P Ege Bölümünde kıyıya dik uzanan sıradağlar ve bu sı-
radağlar arasında yer alan çöküntü ovaları bölümünde 
yer şekillerinin genel özelliklerini belirler. Madra, Yunt, 
Aydın, Boz ve Menteşe Dağları ile bu dağlar arasında 
Gediz, Bakırçay, Büyük Menderes ve Küçük Menderes 
grabenleri yer alır.

P Bölümde Akdeniz İklim özellikleri etkilidir.

P Koy, körfez, ada, yarımada, liman, girinti, çıkıntı sayısı 
çok fazladır.

P Tarım, maden, sanayi, turizm, ticaret, ulaşım, hayvancı-
lık gibi ekonomik faaliyetler gelişmiştir.

P Nüfus ve nüfus yoğunluğu fazladır. Kentleşme oranı 
fazladır.

P Tarıma elverişli düzlükler sulama imkanları, tarımda ma-
kineleşme gelişmiştir. Buna bağlı olarak tarımsal ürün 
çeşidi tarımdan elde edilen gelir ve verim fazladır.

P İklim koşulları elverişlidir.

P Kıyı ile iç kesimler arası iklim özellikleri benzerlik göste-
rir.

P Kıyıda delta ovaları geniş yer kaplar.

P Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe yükselti artar.

P Çok sayıda kaplıca ve ılıca yer alır.

P Karın yerde kalma süresi, karlı gün sayısı, donlu gün 
sayısı azdır.

P Seracılık ve turfanda sebzecilik gelişmiştir.

ÖRNEK SORU

 Kıyı Ege Bölümünde tarım ürünü çeşidinin İç Batı 
Anadolu Bölümü’nden fazla olmasında,

 I. enlem,

 II. sulama olanakları,

 III. iklim,

 IV. bitki örtüsü 

 gibi faktörlerden hangileri etkilidir?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

D) II ve IV E) II, III ve IV

(Cevap C)

İç Batı Anadolu Bölümü

P Bölümde yükselti ve dağlık alanlar fazladır. Platolar ge-
niş yer kaplar. Emir, Alaçam, Murat, Sandıklı ve Eğrigöz 
Dağları başlıca dağlarıdır.

P Yükselti batıdan doğuya gidildikçe artar.

P Karasal iklim özellikleri etkilidir. Kışlar soğuk ve kar ya-
ğışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Karlı ve donlu gün sa-
yısı fazladır.

P Alçak kesimlerde bozkır yüksek kesimlerde ise orman-
lar geniş yer kaplar.

P Çok sayıda ılıca ve kaplıca bulunur.

P Nüfus ve nüfus yoğunluğu azdır. Kentleşme oranı dü-
şüktür.

P Sanayi, ulaşım, tarım, hayvancılık, maden, ticaret gibi 
ekonomik etkinlikler gelişmiştir.

P Buğday, arpa, şekerpancarı, haşhaş, patates ve nohut 
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yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir.

P Porselen, şeker, dokuma, çimento, gübre ve deri sana-
yi bölümde yer alan başlıca sanayi kollarıdır.

P Mermer, bor, linyit ve krom çıkarılan önemli yer altı kay-
naklarıdır.

ÖRNEK SORU

 İçbatı Anadolu Bölümünün Kıyı (Asıl) Ege Bölümüne 
göre;

 l. Yükselti

 ll. Haşhaş üretimi

lll. Sıcaklık farkı

 lV. Nüfus miktarı

 üstün olduğu alanlar aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir?

A) l ve ll B) ll ve lll C) ll, lll ve lV

D) l, ll ve lll E) l ve lll

(Cevap D)

AKDENİZ BÖLGESİ

Yüz ölçümü 122,100 km2 olan bölge, adını kıyısı boyun-
ca uzanan Akdeniz’den alır. Bölge Türkiye topraklarının 
%15’ine sahip olup bu oranla yüz ölçümü olarak bölgeler 
arasında 4. sırada yer alır. Bölgenin kuzeyinde Ege ve İç 
Anadolu Bölgesi, doğusunda Ege bölgesi, batısında Suriye, 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yer alır.

YER ŞEKİLLERİ

Akdeniz Bölgesi genel olarak dağlık ve engebelidir. 
Bölgenin ortalama yükseltisi fazladır. Dağlar denize para-
lel uzanır. Bey, Sultan, Akdağlar, Barla, Geyik, Dedegöl, 
Nur, Bolkar, Tahtalı, Aladağlar ve Binboğa Dağları bölge-
de yer alan başlıca dağlardır. Bölgede plato ve ovalar ge-
niş yer kaplar, Teke ve Taşeli Platosu başlıca platolarıdır. 
Çukurova, Silifke, Antalya, Alanya, Burdur, Amik, Isparta, 
Tefenni, Elmas, Ketsel ve Acıpayam Ovası bölgede yer 
alan başlıca ovalardır. 

Bölgede kalkerli arazi ve buna bağlı olarak karstik şekiller 
geniş yer kaplar. Bölgede dağlar denize parelel uzandı-
ğından,

P Kıyıda koy, körfez, ada, yarımada, girinti, çıkıntı azdır.

P Falez oluşumu fazladır.

P Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım geçitlerden sağlanır.

P Limanların hinterlandı dardır.

P Kıta sahanlığı dardır.

P Kıyı ile iç kesimler arası iklim özelliklerinde belirgin fark-
lar gözlenir.

P Denize bakan dağ yamaçları bol yağış alır. Buna bağlı 
olarak denize bakan dağ yamaçlarında bitki örtüsü gür-
dür.
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P Kıyıda nüfuslanma fazladır.

P Denizellik etkisi iç kesimlere sokulamaz.

İKLİMİ

Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde Akdeniz iç kesimle-
rinde ise karasal iklim özellikleri görülür. Bölgenin kıyı ke-
simlerinde,

P Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.

P Güneşli gün sayısı ve güneşlenme süresi fazladır.

P Karlı ve donlu gün sayısı yok denecek kadar azdır.

P Yıllık ve günlük sıcaklık farkı azdır.

P Bitki örtüsü maki ve ormanlardır.

P Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi kısadır.

P En fazla yağış kışın en az yağış yazın görülür.

Bölgenin iç kesimlerinde,

P Kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer.

P Karlı ve donlu gün sayısı fazla

P Yıllık ve günlük sıcaklık farkı fazla

P En fazla yağış ilk baharda en az yağış yazın görülür.

Bölgede yağışlar genelde cephe yağışları şeklindedir. 
Cephe yağışlarının en çok görüldüğü bölgemizdir.
 

Bilgi Notu
Akdeniz Bölgesi’nde dağların denize paralel uzan-
masının sonucu olarak kıyı ile iç kesimler arası iklim 
özelliklerinde belirgin farklar gözlenir. Bu durum kıyı 
ile iç kesimler arası bitki örtüsü ve tarım ürünlerinin 
farklılık göstermesine neden olmuştur.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Akdeniz Bölgesi bitki örtüsü bakımından zengindir. Bölgede 
iklim koşullarının elverişli olmasına bağlı olarak bitki çeşit-
liliği fazladır. Maki bölgenin hakim bitki örtüsüdür. Başlıca 
maki türleri mersin, defne, zeytin, menengiç ve keçiboynu-
zudur. İç kesimlerinde bozkırlar geniş yer kaplar. Bölgede 
ormanlar geniş yer kaplar. Türkiye orman varlığının %24’ü 
Akdeniz Bölgesi’nde yer alır. Bölge orman varlığı bakımın-
dan Karadeniz’den sonra 2. sırada yer alır. Bölgede yer 
alan ormanlar keçi otlatma, kaçak kesim, yangınlar, tarım 
ve yerleşim alanı açma gibi nedenlerle giderek azalmakta-
dır. Bölgede tahrip edilen ormanların kendini yenileme sü-
resi iklim özellikleri nedeniyle uzundur.

AKARSU VE GÖLLERİ

Seyhan, Ceyhan, Asi, Aksu, Göksu, Manavgat ve Dalaman 
bölgede yer alan başlıca akarsulardır. Bu akarsulardan 
Seyhan ve Ceyhan’ın ağzında Çukurova Deltası, Göksun 
nehrinin ağzında ise Silifke Deltası oluşmuştur.  Akarsular 
düzensiz rejimlidir. Ulaşıma elverişsizdirler. Akarsuların ya-
tak eğimi fazla olduğundan hidroelektrik enerji potansiyelleri 
fazladır. Akarsu vadileri baraj yapımına elverişlidir. Bölgede 
yer alan akarsu yataklarında bir çok baraj gölü inşa edil-
miştir. Bölge yer altı suyu bakımından oldukça zengindir. 
Bölge göl sayısı bakımından Türkiye’de ilk sırada yer alır. 
Özellikle göller yöresinde irili ufaklı çok sayıda göl yer alır. 
Beyşehir, Eğirdir, Suğla, Burdur, Acıgöl, Kestel ve Köyceğiz 
Gölü bölgede yer alan başlıca göllerdir. Bölge gölleri karstik 
arazi yapısı nedeniyle çoğunluk karstik oluşumludur.

NÜFUS VE YERLEŞME

Akdeniz Bölgesi’nde nüfus ve nüfus yoğunluğu denize kı-
yısının olmasına rağmen azdır. Bölgenin toplam nüfusu 
8.906.427’dir. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının al-
tındadır, nüfus bölge içerisinde düzensiz dağılmıştır. Nüfus 
daha çok verimli ovalarda ve kıyı kesimlerinde toplanmıştır. 
Dağlık alanlar, Teke ve Taşeli platoları bölgenin seyrek nü-
fuslu alanlarıdır. Kentleşme oranı fazladır. Bölgenin kırsal 
kesimlerinde yapı malzemesi olarak daha çok taş kullanılır. 
Adana, Antalya, Mersin, Antakya, Kahramanmaraş, Isparta 
ve İskenderun önemli yerleşim alanlarıdır. Yerleşmeler 
daha çok kıyıda toplanmıştır.
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Bilgi Notu
Teke ve Taşeli platoları karstik arazinin yaygın olma-
sına ve engebeli arazinin fazla olmasına bağlı olarak 
Türkiye’nin nüfus olarak en tenha yöreleri arasında 
yer alırlar.

EKONOMİK ÖZELLİKLERİ

Tarım ve Hayvancılık

P Bölge halkının gelir kaynağını büyük ölçüde tarım oluş-
turur.

P Tarımda çalışanların oranı fazladır.

P Yıl içerisinde tarım alanlarından birden fazla ürün alına-
bilir. İklim ve sulama koşulları nedeniyle

P Bölgenin kıyı kesimlerinde zeytin, turunçgil, muz, pa-
muk ve yer fıstığı, iç kesimlerinde ise haşhaş, gül, buğ-
day ve şekerpancarı yetiştirilir.

P Bölge; muz, gül, mısır, turunçgil ve yer fıstığı, üretimin-
de Türkiye’de ilk sırada yer alır.

P Sulama olanaklarının gelişmiş olması verimli tarım top-
raklarının fazla olması, yaz mevsiminin uzun kış mevsi-
minin kısa ve ılık geçmesi gibi nedenlerle tarım alanla-
rından alınan verim ve elde edilen gelir yüksek ve tarım 
ürünü çeşidi fazladır.

P Turfanda ve seracılık faaliyeti kış mevsiminin ılık geç-
mesine bağlı olarak yaygındır. Bölge seracılıkta ilk sıra-
dadır.

P Bölgede hayvancılık faaliyeti fazla gelişmemiştir. Kıl ke-
çisi yetiştiriciliği ve arıcılık yaygın olarak yapılır. Bölge 
kıl keçisi sayısında ilk sırada yer alır. Ancak kıl keçileri-
nin ormanı tahrip edip zarar vermesi nedeniyle son yıl-
larda sayılarında azalma olmuştur.

P Balıkçılık faaliyeti fazla gelişmemiştir. Akdeniz sularının 
sıcak ve tuzlu olması nedeniyle kıyı balıkçılığı gelişme-
miştir.

P Eğirdir ve Beyşehir gölleri başta olmak üzeri tatlı su ba-
lıkçılığı gelişmiştir.

Bilgi Notu
Akdeniz ve Ege kıyılarında buğday, arpa, şekerpan-
carı gibi tarım ürünlerini yetiştirmeye elverişli iklim ko-
şulları olmasına rağmen ekonomik değeri daha yük-
sek olan muz, turunçgil gibi ürünler daha çok yetiş-
tirilir.

Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilen bazı tarım 
ürünlerinin Türkiye üretimindeki payları

 Tarım Ürünü Yüzde (%)

Muz 100

Mısır 50

Turunçgil 89

Zeytin 23

Elma 33

Yer fıstığı 90

Pamuk 23

Soya Fasulyesi 90

Yeraltı Kaynakları 

Yeraltı kaynakları bakımından fazla zengin değildir. Linyit, 
çinko, boksit, krom, demir, kükürt çıkarılan başlıca maden-
lerdir.

Sanayi 

P Bölgede tarım ürünlerine dayalı sanayi oldukça geliş-
miştir.

P Sanayi kuruluşları daha çok Adana Bölümü’nde top-
lanmıştır. Petrol arıtma, demir-çelik, gıda, kağıt, do-
kuma, gübre, gülyağı ve şeker sanayi bölgede geli-
şen önemli sanayi kollarıdır. Mersin’de ATAŞ petrol ra-
finerisi ve kağıt fabrikaları, Antalya’da ferro-krom tesisi, 
İskenderun’da demir-çelik fabrikaları bulunmaktadır.
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Ulaşım

Bölgede ulaşım yeterince gelişmemiştir. Kıyı ile iç kesimler 
arası ulaşım geçitlerden sağlanır, Belen, Gülek, Sertavul ve 
Çubuk geçitleri kıyı ile iç kesimler arası ulaşımı sağlayan 
önemli geçitlerdir. Bu geçitlerden;

 Sertavul ® İç Anadolu ile Akdeniz’i

 Çubuk ® Antalya’yı Göller yöresine

 Belen ® Amik Ovasını Çukurova’ya

 Gülek ® İç Anadolu’yu Çukurova’ya bağlar.

Dağların denize paralel uzanması nedeniyle Antalya 
Bölümüne demiryolu ulaşımı yoktur. Antalya, Mersin ve 
İskenderun Limanları bölgenin en işlek limanlarıdır.

Turizm 

P Akdeniz Bölgesi doğal ve tarihi değerleri bakımından 
önemli bir turizm potansiyelinle sahiptir.

P Bölgede turizmden elde edilen gelirler bölge ekonomi-
sinde önemli katkı sağlar.

P Bölgede daha çok deniz turizmi gelişmiştir. Bölgede de-
niz turizminin gelişmesindeki temel neden, bölgenin 
matematiksel konumudur.

Bölgede turizmin gelişmesinde,

 – Yaz mevsiminin uzun sürmesi

 – Güneşlenme süresinin ve güneşli gün sayısının faz-
la olması

 – Denize kıyısının olması

 – Geniş kumsal alanlarının bulunması

 – Turistik konaklama tesislerinin modern ve yaygın ol-
ması

 – Deniz suyu sıcaklığının fazla olması

 – Tarihi kalıntıların fazla olması

 – Turistik değerlerin tanıtımının yapılması

 – Doğal güzelliklerinin fazla olması etkili olmuştur.

Perge, Sard, Kız Kalesi, Anamur Kalesi, Cennet Cehennem 
Obrukları, Manavgat ve Düden Şelalesi, Yedi Uyurlar 
Mağarası, Damla Taş, Karain ve İnsuyu Mağarası, bölgenin 
turizm bakımından önemli değerleridir.
 

Bilgi Notu
Bölgede turizmin gelişmesine bağlı olarak yıl içerisin-
de nüfus miktarı ve yoğunluğunda mevsimlik göçlere 
bağlı olarak önemli farklılıklar gözlenir.

ÖRNEK SORU

  

V 

IV III 

II 

I 

 Yukarıdaki haritada taralı alanların hangisinde kal-
kerli arazi daha fazladır?

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

(Cevap D)

BÖLÜMLERİ

Adana Bölümü

Bölümde dağlık alanlar ve ovalar geniş alan kaplar. Bolkar, 
Tahtalı, Nur ve Binboğa dağları bölgede yer alan başlı-
ca dağlardır. Çukurova, Silifke, Amik, Kahramanmaraş, 
Seyhan ve Ceyhan Ovası önemli ovalarıdır. Bölümün batı-
sında Taşeli Platosu yer alır.
 

Bilgi Notu
Bölümde yer alan Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin ta-
şıdığı alüvyonların İskenderun Körfezi’ni doldurma-
sıyla oluşan Çukurova Türkiye’nin en verimli ve en 
büyük delta ovasıdır. Ovada tarım ürünü çeşidi, veri-
mi ve tarımdan elde edilen gelir çok fazladır.
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ü Bölümün kıyı kesimlerinde Akdeniz iç kesimlerinde ise 
karasal iklim özellikleri görülür.

Bölümün kıyı kesimlerinde;

 – Kışlar ılık ve yağışlı, yazlar kurak ve sıcaktır.

 – Donlu ve karlı gün sayısı azdır.

 – En fazla yağış kış mevsiminde en az yağış yaz mev-
siminde düşer.

 – Yıllık ve günlük sıcaklık farkı azdır.

 – Sıcaklık ortalamaları yüksektir.

 – Güneşlenme süresi fazladır.

 – Yazlar uzun, kışlar kısa sürelidir.

İç kesimlerde ise,

 – Kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak

 – En fazla yağış ilkbahar mevsiminde en az yağış yaz 
mevsiminde düşer.

 – Yıllık ve günlük sıcaklık farkı fazladır.

 – Donlu ve karlı gün sayısı fazladır.

ü Bölümün kıyı kesimlerinde maki ve orman toplulukları iç 
kesimlerde ise bozkırlar ve seyrek ağaçlı ormanlar gö-
rülür.

ü Bölümde nüfus; sanayi, tarım ve ticaretin gelişmesine 
bağlı olarak Antalya Bölümü’nden fazladır. Nüfus daha 
çok kıyı kesimlerinde ve iç kesimlerdeki ovalarda top-
lanmıştır.

ü Bölümde, yaz mevsiminin uzun sürmesi, sulama ola-
naklarının gelişmiş olması, tarım topraklarının verimli ol-
ması, kışların ılık geçmesi gibi nedenlerle tarımdan elde 
edilen gelir, tarımsal ürün çeşidi ve alınan verim fazla-
dır. Tarım alanlarından yılda birden fazla ürün alma ola-
nağının en elverişli olduğu bölümdür.

ü Turunçgil, zeytin, buğday, pirinç, muz, yerfıstığı, zeytin 
ve mısır yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir.

ü Sanayi gelişmiştir. Ulaşım fazla gelişmemiştir. Petrol 
arıtma gıda, demir çelik, dokuma, kağıt, cam, yağ, güb-
re ve makine sanayi gelişen başlıca sanayi kollarıdır.

Antalya Bölümü

ü Antalya Bölümü’nde dağlık alanlar geniş yer kaplar, 
dağlar denize paralel uzanır, Ak, Bey, Geyik, Çiçek, 
Sultan ve Baba dağları bölümde yer alan başlıca dağ-
lardır. 

ü Kıyılarında falez oluşumu fazladır. Koy körfez,  ada, ya-
rımada, girinti-çıkıntı ve liman sayısı azdır.

ü Bölümde ovalar az yer kaplar, Isparta, Burdur ve 
Antalya ovası başlıca ovalarıdır, bölümde kalkerli ara-
zi ve buna bağlı olarak karstik şekiller geniş yer kaplar, 
Tefenni, Acıpayam, Elmalı, Kestel, Gölova ve Gembos 
Ovası bölümde yer alan karstik ovalardır. 

ü Bölümün kıyılarında Akdeniz iç kesimlerinde ise karasal 
iklim özellikleri etkilidir. Dağların denize paralel uzama-
sı nedeniyle kıyı ile iç kesimler arası iklim özelliklerinde 
belirgin farklılıklar gözlenir.

ü Bölümün kıyı kesimlerinde maki ve ormanlar, iç kesim-
lerinde ise bozkır ve seyrek ormanlar yer alır.

ü Bölüm göl bakımından çok zengindir, Eğirdir, Beyşehir, 
Burdur, Köyceğiz, Acıgöl, Suğla ve Kovada gölü başlıca 
göllerdir.

ü Nüfus ve nüfus yoğunluğu; yer şekillerinin elverişsiz ol-
ması, sanayi ve ulaşımın fazla gelişmemesi gibi neden-
lerle azdır.

ü Kentleşme oranı düşüktür.

ü Tarım gelişmiştir. İklim koşullarının elverişli olmasına 
bağlı olarak seracılık ve turfanda sebzecilik gelişmiştir. 
Gül yetiştiriciliği fazladır.

ü Bölümde küçükbaş hayvancılık yaygındır. Daha çok kıl 
keçisi yetiştirilir. Balıkçılık deniz suyu sıcaklığının fazla 
olması nedeniyle fazla gelişmemiştir.

ü Bölümde sanayi yeteri kadar gelişmemiştir. Dokuma, 
ferro-krom, çimento, şeker, kağıt ve alüminyum sanayi 
gelişen başlıca sanayi kollarıdır.
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Bilgi Notu
Antalya Bölümü

 - Seracılık

 - Yıllık yağış miktarı

 - Turizm potansiyeli

 - Gül yetiştiriciliği

 - Göl sayısı

 - Karstik arazi varlığı

gibi alanlarda Adana Bölümünden üstündür.

Bilgi Notu
Adana Bölümü ise;

 - Nüfus miktarı

 - Tarımsal üretim

 - Ulaşım

 - Sanayi

gibi alanlarda Antalya Bölümünden ileridir.

ÖRNEK SORU

 Adana ve Antalya Bölümleri için aşağıda verilen 
özelliklerden hangisi ortak değildir?

 
A) Yaz kuraklığının yaşanması

B) Deniz turizmine elverişli sürenin uzun olması

C) Her iki bölümde yer alan işlek limanların iç kesimle-
re demiryolu bağlantısının olması

D) Kıyı kesimlerle iç kesimler arası karayolu ulaşımının 
geçitlerden sağlanması

E) Kış sıcaklık ortalamalarının turfanda sebze ve mey-
ve üretimine elverişli olması

(Cevap C)

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Yüz ölçümü 61,000 km2 olan bölge Türkiye’nin Güneydoğu 
topraklarını oluşturur. Bölge yüz ölçüm olarak coğrafi bölge-
ler arasında 7. sırada yer alır. Bölgenin doğu ve kuzeyinde 
Doğu Anadolu, güneyinde Irak ve Suriye, batısında Akdeniz 
Bölgesi yer alır.

YER ŞEKİLLERİ

Bölge yeryüzü şekilleri bakımından sade bir görünüme sa-
hiptir. Ova ve platolar geniş yer kaplar, Adıyaman, Şanlıurfa 
ve Gaziantep platosu bölgede yer alan başlıca platolar-
dır. Ceylanpınar, Birecik, Suruç ve Altınbaşak ovası bölge-
de yer alan başlıca ovalardır. Karacadağ volkanı bu bölge-
de yer alır. Bölgenin kuzeyinde Güneydoğu Toroslar uzanır. 
Ortalama yükseltisi güneyinden kuzeyine gidildikçe artar.

İKLİMİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Akdeniz ve karasal iklim 
özellikleri etkilidir. Bölgenin batısında Akdeniz, doğusun-
da ise karasal iklim özellikleri etkilidir. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin batısında Akdeniz iklimi görülmesi, Akdeniz’den 
etkili hava kütlelerinin buraya ulaşabilmesinin sonucudur. 
Bölgede Akdeniz ikliminin görüldüğüne en önemli kanıt 
zeytin ağaçlarının varlığıdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
buharlaşmanın en fazla olması nedeniyle Türkiye’nin en 
kurak bölgesidir.

Bölgede buharlaşmanın aşırı olmasının nedenleri;

 - Enlem
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 - Karasallık

 - Suriye çölünden etkili olan samyeli (keşişleme) adı 
verilen sıcak hava dalgasıdır.

Bölgenin batısında kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve ku-
rak geçer. Yaz sıcaklık ortalamaları çok yüksektir. Özellikle 
bölgenin güneyinden gelen sıcak hava kütleleri bölgenin ik-
limini etkisi altına alır.
 

Bilgi Notu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi İç Anadolu Bölgesi’nden 
daha fazla yağış almasına rağmen şiddetli kuraklık 
nedeniyle daha kuraktır.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi bitki örtüsü bakımından en fa-
kir bölgemizdir. Türkiye orman varlığının sadece % 3’ü böl-
gede yer alır. Bozkırlar geniş yer kaplar.

Bilgi Notu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye’de ormanların 
en az yer kapladığı bölgedir. Bölgenin batısında maki 
ve ormanlık alanlara rastlanır.

AKARSULARI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi su bakımından zengin bir po-
tansiyele sahiptir. En önemli akarsuları, kaynağını Doğu 
Anadolu Bölgesi’nden alan Fırat ve Dicle’dir. Akarsularının 
hidroelektrik enerji potansiyeli fazladır. Bölge akarsula-
rı derin vadiler içerisinde aktıklarından sulamada doğru-
dan yararlanılamaz. Akarsuların yatak eğimleri fazladır. 
Baraj yapımına elverişlidirler. Fırat ve Dicle nehirleri üze-
rinde GAP çevresinde irili ufaklı çok sayıda baraj inşa edil-
miştir. Bölgede doğal göl yoktur. Akarsular ulaşıma elveriş-
li değillerdir.

NÜFUS VE YERLEŞME

ü Güneydoğu Anadolu Bölgesi nüfus bakımından coğra-
fi bölgeler arasında 6. sırada yer alır. Bölgenin toplam 
nüfusu 7.170.849’dur. Nüfus artışı ve yoğunluğu bakı-
mından Marmara Bölgesi’nden sonra 2. sırada yer alır. 
Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir. 

ü Nüfusun bölge içerisinde dağılımı düzensizdir. 

ü Nüfus daha çok akarsu boylarında, verimli tarım alanla-
rında, sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde, ula-
şım açısından önemli kavşaklarda ve Güney Toroslar’ın 
eteklerinde toplanmıştır.

ü Kentleşme oranı yüksektir.

ü Kırsal kesimlerde mesken yapımında daha çok kerpiç 
kullanılır.

ü Kırsal kesimlerde yerleşmeler toplu haldedir. 
 

Bilgi Notu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde nüfus ve nüfus yo-
ğunluğu; sanayinin giderek gelişmesi, tarımda sula-
ma olanaklarının GAP’a bağlı olarak giderek artma-
sı, ulaşımın giderek gelişmesi gibi nedenlerle gide-
rek artmaktadır.

EKONOMİK ÖZELLİKLERİ

Tarım ve Hayvancılık

ü Bölgenin ülke ekonomisine yaptığı en önemli katkı ma-
dencilik (petrol) alanındadır.

ü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomisinde tarım 
önemli bir yere sahiptir.

ü Yer şekillerinin sade olması, tarıma elverişli düzlüklerin 
ve tarımsal faaliyetlerde makine kullanımının fazla ol-
masında etkili olmuştur.

ü Tarımsal ürün çeşidi iklimin elverişli olmasına ve sulama 
olanaklarının giderek artmasına bağlı olarak fazladır.

ü Bölge, pamuk, kırmızı mercimek ve antepfıstığı üreti-
minde Türkiye’de ilk sırada yer alır. Buğday, arpa, zey-
tin, ve tütün yetiştirilen diğer tarım ürünleridir.
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ü Bölgede tarımın en önemli sorunu sulamadır. Sulama 
sorunu GAP ile birlikte giderek azalmaktadır.

ü Nadasa ayrılan tarım alanları fazladır. GAP’ın bitme-
siyle bölgede;

 – Sulama yaygın hale gelecek

 – Tarımsal nüfus artacak

 – Tarımda insan gücüne olan ihtiyaç artacak

 – Dışarıya göçler azalacak

 – İstihdam alanları artacak

 – Tarımsal ürün çeşidi, verimi ve tarımdan elde edilen 
gelir artacak

 – Nadasa ayrılan tarım alanları azalacak

 – Tarım ürünlerine dayalı sanayi gelişecek

 – Kişi başına düşen milli gelir artacak

ü Bölgede bozkır alanların yaygın olmasına bağlı olarak 
küçükbaş hayvancılık gelişmiştir. Küçükbaş hayvancı-
lık faaliyetinden elde edilen gelir bölge ekonomisinde 
önemli yer tutar.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yetiştirilen 
Bazı Tarım Ürünlerinin Türkiye Üretimindeki 

Payları

Ürün Yüzde (%)

Antepfıstığı 80

Kırmızı mercimek 93

Pamuk 47

Tütün 21

Buğday 15

Nohut 13

Üzüm 15

Yeraltı Kaynakları

ü Türkiye’de çıkarılan petrolün tamamına yakını 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden çıkarılmaktadır. (% 

98) Çıkarılan petrol bölgenin ve Türkiye’nin ekonomisi-
ne önemli katkı sağlar. Adıyaman, Nusaybin, Raman, 
Garzan, Kurtalan ve Batman önemli petrol sahalarıdır.

ü Linyit, fosfat ve doğalgaz çıkarılan diğer yeraltı kaynak-
larıdır.

Bilgi Notu
Türkiye’de hem petrol çıkarılan ve hem de işlenen tek 
yer Batman’dır.

Sanayi

Bölgede sanayi faaliyetleri giderek gelişmektedir. Tarım ve 
hayvansal ürünleri işleyen sanayi kolları giderek artmakta-
dır. Petrol arıtma, dokuma, gıda ve çimento sanayi bölgede 
gelişen başlıca sanayi kollarıdır.

Ulaşım

ü Bölgede yeryüzü şekillerinin sade görünümlü olmasına 
bağlı olarak ulaşım gelişmiştir. Yol yapım maliyetleri az-
dır.

ü Irak ve Suriye’ye açılan sınır kapılarında elde edilen 
gümrük vergileri bölge ekonomisine önemli katkı sağlar.

Turizm

ü Bölge doğal ve tarihi değerleri bakımından önemli bir tu-
rizm potansiyeline sahiptir. Fakat turizm istenilen düzey-
de gelişmemiştir.

ü Bölgede daha çok tarihi turizm gelişmiştir.

ü Hasan Keyf kalıntıları, Komagene Krallığı’na ait kalıntı-
lar, Diyarbakır surları, Balıklı göl ve Halilürrahman Cami 
bölgede yer alan önemli turistlik değerlerdir.

ü Turizmden elde edilen gelirlerin bölge ekonomisindeki 
payı azdır.

ü Bölgede yer alan kaplıca ve ılıcalarda turizmin gelişme-
sinde etkili olmuştur.
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BÖLÜMLERİ

Orta Fırat Bölümü

ü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batı kesimini oluşturur. 
Yer şekilleri sade bir görünüme sahiptir. Platolar ve ova-
lar geniş yer kaplar. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman 
platosu bölümde yer alan başlıca platolardır. Bölümün 
kuzeyinde Güney Doğu Toros’lar yer alır. Altın başak, 
Suruç, Ceylan pınar ve Birecik Ovası başlıca ovalarıdır.

ü Bölümde tarım, sanayi ve ulaşım gibi ekonomik etkinlik-
ler gelişmiştir.

ü Bölümün Akdeniz’e yakın kesimlerinde Akdeniz, daha iç 
kesimlerinde ise karasal iklim özellikleri etkilidir. Yaz sı-
caklık ortalamalarının fazla olmasına bağlı olarak şid-
detli buharlaşma yaşanır. 

Bu durumun bir sonucu olarak bölümde,

– Kuraklık belirgin bir şekilde yaşanır,

– Tarımda sulama ihtiyacı fazladır,

– Nadasa bırakılan tarım alanları geniş yer kaplar.

– Daha çok kuraklığa dayanıklı mercimek, buğday ve 
arpa gibi tarım ürünleri yetiştirilir.

ü Bölümün batı kesimlerinde makiler doğu kesimlerinde 
ise bozkırlar geniş yer kaplar.

ü Nüfus yoğunluğu ve nüfus artış hızı fazladır. Bölüm içe-
risinde nüfusun dağılışı düzensizdir Verimli tarım ovaları 
ve sanayinin geliştiği yerlerle nüfusun yoğunlaştığı yer-
lerdir.

ü Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep önemli yerleşim mer-
kezleridir.

ü Kentleşme oranı yüksektir.

ü Halkın başlıca geçim kaynağı tarımdır, tarımsal ürün çe-
şidi iklim koşullarının elverişli olmasına bağlı olarak faz-
ladır. Zeytin, buğday, arpa, kırmızı mercimek, antepfıstı-
ğı, tütün, fasulye, pamuk, pirinç ve üzüm yetiştirilen baş-
lıca tarım ürünleridir.

Dicle Bölümü

ü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğu kesimini oluştu-
rur. Bölümde dağlar geniş yer kaplar, Karadağ, Mardin 
Dağları ve Mazı Dağı bölümde yer alan başlıca dağlar-
dır. Mardin dağlarının güneyinde geniş düzlükler yer 
alır.

ü Bölümde karasal iklim özellikleri etkilidir. Kışlar soğuk 
ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer.

ü Bölümde bozkırlar geniş yer kaplar, yükseltinin fazla ol-
duğu kesimlerde ormanlık alanlar görülür.

ü Dicle Nehri bölümün en önemli akarsuyudur. Akarsuları 
hidroelektrik enerji potansiyeli bakımından elverişlidir.

ü Nüfus azdır, nüfusun dağılışı düzensizdir. Nüfus daha 
çok Mardin eşiğinin eteklerinde ve Diyarbakır havza-
sında toplanmıştır. Diyarbakır, Siirt, Batman ve Mardin 
önemli yerleşim merkezleridir.

ü Bölümde tarımsal üretim, çeşitlilik ve verim azdır. Tahıl, 
mercimek, nohut, pirinç ve antepfıstığı yetiştirilen başlı-
ca ürünlerdir.

ü Bozkırların yaygın olmasına bağlı olarak küçükbaş hay-
vancılık gelişmiştir.

ü Bölümde sanayi ticaret, ulaşım turizm gibi ekonomik et-
kinlikler fazla gelişmemiştir, petrol arıtma, çimento, do-
kuma ve gıda sanayi bölümde gelişen başlıca sanayi 
kollarıdır.

ü Petrol bölümde çıkarılan en önemli yer altı kaynağıdır.

ÖRNEK SORU

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde heyelan olayları-
nın az görülmesinde aşağıda verilen faktörlerden 
hangisi etkili değildir?

A) Yer şekillerinin sade görünümlü olması

B) Ortalama yükseltinin az olması

C) Yamaç eğiminin az olması

D) Şiddetli buharlaşmanın yaşanması

E) Yıllık yağış miktarının düşük olması

(Cevap B)
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Yüzölçümü 171.000 km2 olan bölge Türkiye’nin doğusunu 
oluşturur, yüzölçümü olarak Türkiye’nin en geniş bölgesi-
dir. Türkiye topraklarının % 21’ini kaplar. Bölgenin güneyin-
de Güneydoğu Anadolu Bölgesi, güneydoğusunda Irak, do-
ğusunda İran, Ermenistan ve Nahçivan, kuzeydoğusunda 
Gürcistan, kuzeyinde Karadeniz, batısında İç Anadolu, gü-
neybatısında ise Akdeniz Bölgesi yer alır.

  

YER ŞEKİLLERİ

Bölgede yer şekilleri genel olarak dağlık ve engebeli bir ya-
pıya sahiptir. Bölge ortalama yükselti olarak coğrafi bölge-
ler arasında ilk sırada yer alır. (2000 m) Yükselti batıdan 
doğuya doğru gidildikçe artar. Türkiye’nin en yüksek dağ-
ları ovaları, platoları ve gölleri bu bölgede yer alır. Bölgede 
yer alan dağlar sıra halinde uzanır. Allahuekber; Bingöl, 
Palandöken, Mercan, Malatya, Hakkari, Cilo ve Mengene 
dağları bölgede yer alan başlıca dağlardır. Ayrıca Nemrut, 
Tendürek, Sübhan ve Ağrı volkanik dağları da Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde yer alır. Erzurum, Kars ve Ardahan platola-
rı bölgede yer alan başlıca platolardır. Muş, Iğdır, Malatya 
Yüksekova Elbistan, Malazgirt, Başkale, Elazığ, Pasinler ve 
Horosan ovaları bölgede yer alan başlıca ovalardır.
 

Bilgi Notu
Ağrı Dağı Türkiye’nin yükseltisi en fazla olan dağıdır. 
(5137)

İKLİMİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde karasal iklim özellikleri görülür. 
Karasal iklim koşullarının yaşanmasında denizlerden uzak-
lık ve yükseltinin fazla olması etkili olmuştur. Bölgede kış-
lar soğuk ve kar yağışlı, yazlar serin ve kısa geçer. Bölgede 
yıllık sıcaklık ortalamaları düşüktür. Günlük ve yıllık sıcak-
lık farkı en fazla olan bölgemizdir. Buna bağlı olarak meka-
nik parçalanma şiddetlidir. Malatya ve Iğdır Ovası bölgenin 
en az yağış alan yerleridir. Bunun nedeni söz konusu ova-
ların alçakta yer almasıdır. Bölgede kışlar uzun ve kar ya-
ğışlı geçer. Karın yerde kalma süresi ve donlu gün sayısı 
yükselti nedeniyle çok fazladır. Kar yağışının ve eğimin faz-
la olmasına bağlı olarak çığ olayları görülür. Türkiye’de en 
düşük sıcaklıklar Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülür. Yağış 
rejimi bölge içerisinde değişiklik gösterir. Erzurum Kars 
Bölümü’nde en fazla yağış yazın, en az yağış kışın, diğer 
bölümlerde en fazla yağış ilk baharda en az yağış yaz ay-
larında görülür.
 

Bilgi Notu
Erzurum - Kars Bölümünde diğer bölümlerden farklı 
olarak en fazla yağışın yazın düşmesi, oldukça yük-
sek bir bölüm olması nedeniyle yağışın oluşumu için 
gerekli olan ısınmanın gecikmesidir.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Bölgede bitki örtüsü çeşitlilik gösterir. Doğal bitki örtüsü 
bozkırdır. Yüksek kesimlerinde ormanlar geniş yer kaplar. 
Erzurum ve Kars platolarında yaz yağışlarının da etkisiyle 
gür çayırlar görülür.

Bölge Türkiye orman varlığının % 11’ini barındırır. Bu oran-
la bölgeler arasında 5. sırada yer alır.

AKARSU VE GÖLLERİ

Doğu Anadolu Bölgesi yeraltı ve yerüstü su kaynakları bakı-
mından oldukça zengindir. Fırat, Dicle, Kura, Aras, Karasu, 
Murat, Zap ve Arpaçay önemli akarsularıdır. Akarsuların 
hidroelektrik enerji potansiyeli fazladır. 

 Bu duruma neden olarak bölgede,

– Eğim ve yükseltinin fazla olması

– Akarsuların dar ve derin vadilerden akmaları
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– Akarsu yatak eğimlerinin fazla olması

– Akarsuların bol su taşımaları

– Zengin bir akarsu ağına sahip olması

– Akarsu vadilerinin baraj yapımına elverişli olması 
gösterilebilir.

Akarsuları ulaşıma elverişsizdir, rejimleri düzensizdir. İlk 
baharda karların erimesi ve yağış miktarının fazla olmasına 
bağlı olarak debileri yükselir.

Bilgi Notu
Hidroelektrik enerji potansiyelinde, eğim ve yükselti-
nin fazla olması nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi ilk 
sırada yer alır.

Bölge göl bakımından da zengindir. Bölgede irili ufaklı bir-
çok göl yer alır. Türkiye’nin yüzölçümü olarak en büyük gölü 
olan Van Gölü Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Nazik, 
Erçek, Nemrut, Hazar, Haçlı, Çıldır ve Aktaş gölleri bölgede 
yer alan diğer göllerdir.

NÜFUS VE YERLEŞME

Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en geniş bölgesi olması-
na rağmen nüfusu oldukça azdır. Nüfus ve nüfus yoğunlu-
ğu bakımından coğrafi bölgeler arasında 7. sırada yer alır. 
Toplam nüfusu 5.694.582’dir. Nüfus yoğunluğu Türkiye or-
talamasının altındadır. Bölge dışarıya sürekli göç verir. 

Bölgede nüfusun az olmasında ve bölgenin dışarıya 
sürekli göç vermesinde,

– İklim koşullarının elverişsiz olması

– Eğim ve engebenin fazla olması

– Tarıma elverişli düzlüklerin az olması

– Sanayi, ticaret, turizm, tarım ve ulaşım gibi ekono-
mik etkinliklerin fazla gelişmemiş olması

– Dağlık alanların geniş yer kaplaması

– İstihdam alanlarının sınırlı olması gibi faktörler etkili 
olmuştur.

Bölgede nüfusun dağılışı düzensizdir. Nüfus da daha çok 
verimli tarım ovalarında toplanmıştır. Bölgede yer alan dağ-
lık alanlar nüfus bakımından oldukça tenhadır. Kentleşme 
oranı düşüktür.

EKONOMİK ÖZELLİKLERİ

Tarım ve Hayvancılık

ü Doğu Anadolu Bölgesi’nde halkın temel geçim kaynağı 
tarım ve hayvancılıktır. 

ü Bölgede eğim, engebe ve yükseltinin fazla olması nede-
niyle tarıma elverişli düzlükler sınırlıdır. Bu nedenle, ta-
rımsal nüfus yoğunluğu fazla, tarımda makineleşme, ta-
rımsal ürün çeşidi, verimi ve geliri azdır. 

ü Şeker pancarı, buğday, arpa, kayısı, tütün ve pamuk ye-
tiştirilen başlıca tarım ürünleridir. 

ü Bölge dünya ve Türkiye kayısı üretiminde ilk sırada yer 
alır. 

ü Bölgede kışların uzun ve soğuk yazların serin ve kısa 
olması nedeni ile tarımsal ürünlerin olgunlaşma süresi 
uzundur.

Bilgi Notu
Doğu Anadolu Bölgesi tarımsal ürünlerin en geç ha-
sat edildiği bölgedir. Bu duruma neden olarak, yük-
seltinin fazla olmasına bağlı olarak kışların soğuk ve 
uzun yazların ise kısa ve serin geçmesi gösterilebilir. 

ü Bölgede hayvancılık faaliyetleri gelişmiştir. Hayvancılığın 
gelişmesinde, tarım alanlarının sınırlı olması, bozkırla-
rın ve gür otlakların yaygın olması, engebeli arazi yapı-
sı gibi faktörler etkili olmuştur. 

ü Büyükbaş, küçükbaş ve arıcılık gibi hayvancılık faaliyet-
leri gelişmiştir. 

ü Erzurum Kars Bölümü’nde yaz yağışlarına bağlı olarak 
meraların geniş yer kaplaması büyükbaş hayvancılık fa-
aliyetinin gelişmesinde etkili olmuştur. 

ü Bozkırların yaygın olduğu alanlarda küçükbaş hayvan-
cılık gelişmiştir. 

ü Bölgede arıcılık faaliyeti de başta Hakkari yöresi olmak 
üzere gelişmiştir.



KPSS GENEL KÜLTÜR: Coğrafya

28 FİLOZOF AKADEMİ   www.filozof.com.tr    |    www.kpss.info

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Yetiştirilen Bazı 
Tarım Ürünlerinin Türkiye Üretimindeki Payları

Ürünler Yüzde (%)

Kayısı 64

Buğday 7

Arpa 9

Fasulye 13

Şekerpancarı 12

Yer altı Kaynakları

ü Doğu Anadolu Bölgesi, maden rezervi ve çeşidi bakı-
mından Türkiye’nin en zengin bölgesidir. Bunun nedeni 
bölgenin jeolojik yapısıyla ilgilidir.

Demir, krom, bakır, linyit, kurşun çıkarılan başlıca ma-
denlerdir.

Sanayi

ü Bölgede sanayi yeteri kadar gelişmemiştir. 

Bu duruma neden olarak bölgede,

– Karın yerde kalma süresinin fazla olması

– Ulaşım olanaklarının yetersiz olması

– Eğim ve engebenin fazla olması

– Yükselti ve dağlık arazinin fazla olması

– Kışların çok uzun ve kar yağışlı geçmesi etkili ol-
muştur.

ü Dokuma, çimento, yem, şeker, ferrokrom, sigara ve 
gübre sanayi bölgede gelişen başlıca sanayi kollarıdır.

Ulaşım

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ulaşım yeteri kadar gelişmemiş-
tir. Bölgede yol yapım maliyetleri çok yüksektir. Kara ve de-

mir yolları ağı genelde yer şekillerine bağlı olarak doğu - 
batı yönündedir. 

Bölgede ulaşımın gelişmemesinde,

– Eğim, engebenin fazla olması

– Karlı ve donlu gün sayısının fazla olması

– Yol yapım maliyetlerinin fazla olması etkili olmuştur.

Turizm

ü Doğu Anadolu Bölgesi sahip olduğu doğal ve tarihi de-
ğerleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Fakat 
turizm yeteri kadar gelişmemiştir.

Bu duruma neden olarak bölgede,

– Ulaşımın gelişmemiş olması

– Turizm değerlerinin yeteri kadar tanıtılmaması

– Konaklama tesislerinin yaygın olmaması

– İklim koşullarının elverişsiz olması etkili olmuştur.

ü İshak Paşa Sarayı, Çifte Minerali Medrese, Yakutiye 
Medresesi, Ani Harabeleri, Nemrut Gölü, kaplıca ve 
ılıcalar, Van Kalesi, Palandöken Kayak Tesisleri, Ağrı 
Dağı ve Akdamar Adası bölgede yer alan önemli turist-
lik değerlerdir.

BÖLÜMLERİ

Erzurum - Kars Bölümü

ü Bölümde dağlık ve engebeli arazi çok fazladır. 
Allahuekber, Yalnızçam, Palandöken, Ağrı Dağı, Karasu 
ve Aras Dağları bölümde yer alan başlıca dağlardır.

ü Bölümde platolar geniş yer kaplar. Erzurum, Kars ve 
Ardahan platoları başlıca platolarıdır. Pasinler, Aşkale, 
Iğdır ve Horosan ovaları başlıca ovalarıdır.

ü Türkiye’de ortalama yükseltisi en fazla olan bölümdür. 
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Bu duruma bağlı olarak bölümde,

– Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki 
fark fazladır.

– Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonu fazladır.

– Gerçek alan ile izdüşümsel alan arasındaki fark faz-
ladır.

– Karın yerde kalma süresi uzun.

– Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzun.

– Yıllık ve günlük sıcaklık farkı fazla.

– Tarım yapılabilme süresi kısa

– Sıcaklık ortalamaları düşüktür.

ü Bölümde şiddetli karasal iklim özellikleri etkilidir. Kışlar 
çok soğuk ve kar yağışlı yazlar serin ve yağışlıdır. Donlu 
ve karlı gün sayısı fazladır.

ü Bitki örtüsü bozkırdır. Erzurum Kars platolarında yaz ya-
ğışlarının etkisiyle gür çayırlar yer alır.

ü Nüfus ve nüfus yoğunluğu azdır.

ü Tarıma elverişli düzlüklerin az olması, yükseltinin fazla 
olması ve iklim koşullarının elverişsiz olması gibi neden-
lerle tarım yeterince gelişmemiştir. Tarımsal ürün çeşi-
di, verimi ve tarımdan elde edilen gelir azdır. Buğday, 
arpa, pamuk, şeker pancarı yetiştirilen başlıca ürünler-
dir. 

ü Sanayi, ulaşım, ticaret, turizm, madencilik gibi ekono-
mik faaliyetler yer şekillerinin ve iklim koşullarının elve-
rişsiz olmasına bağlı olarak yeteri kadar gelişmemiştir.

ü Hayvancılık faaliyeti halkın başlıca geçim kaynağını 
oluşturur.

Hakkari Bölümü

ü Yer şekilleri dağlık ve engebelidir. Yükselti fazladır. 
Hakkari ve Cilo (buzul) dağları bölümde yer alan başlı-
ca dağlardır.

ü Akarsuların akış hızı fazladır.

ü Yüksekova bölümünde yer alan en önemli ovadır.

ü Bölümde karasal iklim özellikleri görülür. Kışlar soğuk 
ve kar yağışlı, yazlar kısa ve serindir. Doğu Anadolu 
Bölgesi’nin en yağışlı bölümüdür. Hakim bitki örtüsü 
bozkırdır.

ü Nüfus ve nüfus yoğunluğu çok azdır. Bölüm dışına göç 
fazladır. Bölüm Türkiye’nin en tenha alanları arasında 
yer alır.

Bu duruma neden olarak bölümde,

– İklim koşullarının elverişsiz olması

– Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması

– Tarıma elverişli düzlüklerin az olması

– Dışarıya göçlerin fazla olması

– Tarım, sanayi, maden, ticaret, ulaşım ve turizm faa-
liyetlerinin gelişmemiş olması gösterilebilir.

ü Bölge halkının temel geçim kaynağı hayvancılıktır. 
Küçükbaş hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri gelişmiştir.

ü Tarım ürünü çeşidi, verimi ve tarımdan elde edilen gelir 
azdır. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzundur.

Yukarı Murat - Van Bölümü

ü Dağlık alanlar geniş yer kaplar. Ağrı, Sübhan, Nemrut 
ve Tendürek volkan dağları bölümde yer alan başlıca 
dağlardır.

ü Çaldıran, Muş, Malazgirt ve Ağrı ovası başlıca ovaları-
dır.

ü Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü bu bölümde 
yer alır.

ü Bölümde karasal iklim özellikleri etkilidir. Yazlar serin ve 
kısa, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Doğal bitki örtüsü 
bozkırdır. 

ü Bölümde nüfus ve nüfus yoğunluğu azdır.
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ü Tarım ve hayvancılık faaliyeti gelişmiştir. Şekerpancarı, 
buğday ve arpa yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir. 
Bölümde bozkırlar geniş yer kapladığından küçükbaş 
hayvancılık gelişmiştir. Arıcılık faaliyeti de gelişmiştir.

ü Sanayi, ulaşım, turizm, ticaret, madencilik gibi ekono-
mik faaliyetler yeteri kadar gelişmemiştir. Şeker, çimen-
to, yem ve iplik sanayi gelişen başlıca sanayi kollarıdır.

Yukarı Fırat Bölümü

ü Doğu Anadolu Bölgesi’nin en geniş bölümüdür. Dağlık 
ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Malatya, Muş, 
Nurhak ve Mercan dağları bölümde yer alan başlıca 
dağlardır.

ü Malatya, Elazığ, Tercan ve Bingöl ovaları bölümde yer 
alan başlıca ovalardır.

ü Akarsu ağı bakımından zengindir. Akarsularının hidroe-
lektrik enerji potansiyeli fazladır.

ü Bölümde karasal iklim özellikleri etkilidir. Kışlar soğuk 
ve kar yağışlı yazlar ise diğer bölümlere göre biraz daha 
sıcak geçer. Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Ormanlık alan-
lar geniş yer kaplar.

ü Nüfus ve nüfus yoğunluğu diğer bölümlere oranla daha 
fazladır. Nüfus daha çok verimli tarım ovalarında toplan-
mıştır.

ü Tarıma elverişli düzlükler geniş yer kaplar, başta kayısı 
olmak üzere buğday, arpa, şeker pancarı ve tütün gibi 
tarım ürünleri yetiştirilir.

ü Küçükbaş hayvancılık faaliyeti yaygın olarak yapılır.

ü Yeraltı kaynakları bakımından Türkiye’nin en zengin bö-
lümüdür.

ü Bölgenin sanayi bakımından en gelişmiş bölümüdür. 
Şeker çimento, sigara, dokuma, ferro-krom ve yem sa-
nayi bölümde gelişen başlıca sanayi kollarıdır.

ÖRNEK SORU

 Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin ortak özellikle-
rinden biridir?

A) Nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının üzerin-
de olması 

B) Yeryüzü şekillerinin dağlık ve engebeli olması 

C) Tarım alanlarının makine kullanımına elverişli olma-
sı 

D) Ortalama yükseltilerinin 1500 m’den fazla olması 

E) Karasal iklim özelliklerinin görülmesi 

(Cevap E)

 

 

 

ÖRNEK SORU

 Türkiye fiziki haritası göz önüne alındığında Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde kahve, Marmara Bölgesi’nde ise 
yeşil rengi tonlarının fazla olduğu görülür.

 Bu farklılığın görülmesine neden olarak

 I. Bitki örtülerinin farklı olması

 II. Ortalama yükseltilerinin farklı olması

 III. Enlem derecelerinin farklı olması

 gibi faktörlerden hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız l B) Yalnız ll C) l ve lll

D) ll ve lll E) l, ll ve lll

(Cevap B)
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İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Yüzölçümü 162.000 km2 olan İç Anadolu Bölgesi ülke-
mizin orta kesimini oluşturur. Bu nedenle bölgeye Orta 
Anadolu Bölgesi de denir. Yüzölçümü olarak Doğu Anadolu 
Bölgesi’nden sonra 2. sırada yer alır. Kuzeyinde Karadeniz, 
doğusunda Doğu Anadolu, batısında Ege, kuzeybatısında 
Marmara ve güneyinde Akdeniz Bölgesi yer alır. Bölgenin 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışındaki tüm bölgelere sını-
rı vardır.

YER ŞEKİLLERİ

İç Anadolu Bölgesi yer şekilleri bakımından sade bir görü-
nüme sahiptir. Bölgenin ortalama yükseltisi fazladır. Etrafı 
dağlarla çevrili büyük bir çanak görünümünde olan bölge-
de platolar geniş yer kaplar. Elmalı, Hınzır, Tecer, Sündiken 
kıvrım dağları ve Hasan, Melendiz, Karadağ, Karacadağ 
ve Erciyes volkanik dağları bölgede yer alan başlıca dağ-
lardır. Erciyes Dağı bölgenin en yüksek dağıdır. Uzun yay-
la, Bozok, Obruk, Cihanbeyli ve Haymana platoları bölge-
de yer alan başlıca platolardır. Bölge platoların en fazla 
olduğu bölgemizdir. Eskişehir, Kayseri, Develi, Ankara ve 
Konya Ovası bölgede yer alan başlıca ovalardır.

İKLİMİ

Bölgenin etrafı dağlara çevrili olduğundan deniz etkisi iç ke-
simlere giremez. Bu nedenle bölgede karasal iklim etkili-
dir. Kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer, 
donlu ve karlı gün sayısı fazladır. Yağışlar genelde konvek-
siyonel yağış şeklindedir. Konveksiyonel yağışlar ısınan ha-

vanın yükselerek soğuması sonucunda oluşur. En fazla ya-
ğış ilkbahar en az yağış yaz aylarında düşer. Yıllık ortalama 
yağış miktarı 400-450 mm dir.

 

Yeryüzü 

Isýnan hava 
yükselir 

Yükselen hava 
yoðunlaþýr ve 
yaðýþ oluþur. 

İç Anadolu’da bu tür yağışlara kırkikindi yağışları adı ve-
rilir. Konveksiyonel yağışların en fazla görüldüğü bölgedir. 
Bölge Türkiye’nin en az yağış alan bölgesidir.  Bunun nede-
ni etrafının dağlarla kapatılmış olması; yani yerşekilleridir. 
Yıllık ve günlük sıcaklık farkları fazladır.

Bilgi Notu
İç Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 
daha az yağış olmasına rağmen, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi şiddetli buharlaşma nedeniyle 
daha kuraktır.

 İç Anadolu Bölgesi’nde yağış miktarının az olması-
na bağlı olarak,

– Nadas alanları fazladır.

– Daha çok kuraklığa dayanıklı tarım ürünleri yetiştiri-
lir.

– Doğal bitki örtüsü cılızdır.

– Tarımda sulamaya olan ihtiyaç fazladır.

– Tarımsal ürün çeşidi ve verimi azdır.

– Yerleşmeler toplu haldedir.

– Küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.
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ÖRNEK SORU

 İç Anadolu Bölgesi’nin aşağıdaki özelliklerinden 
hangisinin nedeninin açıklanmasında iklim özellik-
lerinden yararlanılmaz?

A) Nadasa ayrılan tarım alanlarının geniş yer kaplama-
sı 

B) Doğal bitki örtüsünün bozkır olması 

C) Tahıl tarımının yaygın olarak yapılması 

D) Kırsal alanda yerleşmelerin toplu olması 

E) Tarım alanlarının geniş olması 

(Cevap E)

BİTKİ ÖRTÜSÜ

İç Anadolu Bölgesi’nin doğal bitki örtüsü bozkırdır. Bölge 
Türkiye orman varlığının % 8’ini barındırır. Bu oranla coğ-
rafi bölgeler arasında orman varlığı bakımından 6. sırada 
yer alır.

AKARSU VE GÖLLERİ

Sakarya ve Kızılırmak bölgenin en önemli akarsularıdır. 
Ulaşıma elverişsizdirler, rejimleri düzensizdir. Bölgede ka-
palı havzalar geniş yer kaplar. Sel rejimli akarsuların en faz-
la bulunduğu bölgemizdir.

Bölgede irili ufaklı birçok göl yer alır, göllerin derinliği yer 
şekillerine bağlı olarak azdır. Tuz, Eber, Mogan, Akşehir ve 
Seyfe gölleri bölgede yer alan başlıca göllerdir. Bölgedeki 
Mogan ve Eymir gölleri alüvyol set, Tuz Gölü, Eber, Akşehir, 
Seyfe, Hotamış ve Ilgın gölleri tektonik oluşumludur. 

NÜFUS VE YERLEŞME

İç Anadolu Bölgesi toplam nüfus olarak Marmara 
Bölgesi’nden sonra 2. sırada yer alır. Bölgenin yüz ölçümü 
fazla olduğundan nüfus yoğunluğu Türkiye ortalaması-
nın altındadır. Toplam nüfusu 11.327.675’tir. Nüfus bölge 
içerisinde düzensiz dağılmıştır. Nüfus daha çok verimli ta-

rım alanlarında ve akarsu boylarında toplanmıştır. Tuz Gölü 
çevresi kuraklık nedeniyle az nüfuslanmıştır. Kentleşme 
oranı fazladır.

Bölgede yer alan kırsal kesimlerde yer şekillerinin sade gö-
rünümlü ve yağışların az olması nedeniyle yerleşmeler top-
lu şekildedir. Kırsal kesimlerde mesken yapımında daha 
çok kerpiç kullanılır. 

Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Çankırı, Aksaray, 
Nevşehir, Niğde, Kırıkkale ve Karaman bölgenin önemli 
yerleşmeleridir.

EKONOMİK ÖZELLİKLERİ

Tarım ve Hayvancılık

ü İç Anadolu Bölgesi’nde yer şekillerinin sade görünüm-
lü olmasına bağlı olarak, tarıma elverişli düzlükler geniş 
yer kaplar.

ü Türkiye’de tarım alanlarının en fazla olduğu bölge İç 
Anadolu Bölgesi’dir.

ü Tarımda makineleşme yaygındır.

ü Tarımın en önemli sorunu sulamadır.

ü Daha çok kuraklığa dayanıklı tarım ürünleri yetiştirilir. 
Bölge; buğday, arpa, nohut, yeşil mercimek, elma, şe-
ker pancarı ve patates üretiminde Türkiye’de ilk sırada 
yer alır.

ü Türkiye’de yağışların az olmasına bağlı olarak nadas 
alanların en fazla olduğu bölgedir.

ü Tarımsal üretimde verim düşüktür. Türkiye’de tahılın en 
fazla üretildiği bölgedir. Tarımın Bölge ekonomisinde-
ki payı çok fazladır. 

ü Bölgede bozkırların geniş yer kaplamasına bağlı olarak 
küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.

ü Türkiye’de tiftik keçisinin ve koyunun en çok yetişti-
rildiği bölge İç Anadolu Bölgesi’dir.

ü Bölgede ahır ve kümes hayvancılığı da gelişmiştir.
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İç Anadolu Bölgesi’nde Yetiştirilen Bazı Tarım 
Ürünlerinin Türkiye Üretimindeki Payları

Tarım Ürünü Yüzde (%)

Buğday 30

Arpa 40

Nohut 31

Fasulye 45

Yeşil mercimek 65

Elma 39

Şekerpancarı 58

Patates 54

Yeraltı Kaynakları

İç Anadolu Bölgesi yeraltı kaynakları bakımından zengindir. 
Demir, linyit, bor, krom, lüle taşı, mermer ve çinko çıkarılan 
başlıca madenlerdir.

Sanayi

ü İç Anadolu Bölgesi’nde sanayi gelişmiştir. Sanayi faali-
yetleri daha çok, Kayseri, Ankara, Eskişehir, Konya ve 
Kırıkkale’de yapılır.

ü Çimento, uçak, silah, tekstil, şeker, dokuma, mermer, 
lastik, petrol arıtma, mobilya ve lokomotif sanayi gelişen 
başlıca sanayi kollarıdır.

Ulaşım

ü İç Anadolu Bölgesi’nde yer şekillerinin sade görünümlü 
olmasına bağlı olarak ulaşım gelişmiştir. 

ü Bölgede yol yapım maliyetleri azdır.

Turizm

ü İç Anadolu Bölgesi sahip olduğu doğal ve tarihi güzellik-
leriyle zengin bir turizm potansiyeline sahiptir.

ü Gordion, Çatalhöyük, Boğazköy ve Kültepe bölgede yer 
alan ören yerleridir.

ü Mevlana Türbesi, Anıtkabir, Hacı Bayram Cami, 
Peribacaları, Ihlara Vadisi, kaplıca ve ılıcalar, Hunat 
Hatun Cami, İnce Minareli Medrese, Çifte Minareli 
Medrese, Gök Medrese ve Ankara Kalesi bölgede yer 
alan başlıca turistlik değerlerdir.

ÖRNEK SORU

 İç Anadolu Bölgesinde yer şekilleri sade görünümlü, 
Doğu Anadolu Bölgesinde engebeli ve dağlıktır. 

 Bu durum İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin 
aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı olmasın-
da etkili değildir?

A) Tarım alanı genişliği 

B) Sanayi faaliyetlerinin yoğunluğu 

C) Ulaşım kolaylığı 

D) Tarımsal faaliyetlerde makine kullanımı 

E) Yeraltı kaynakları zenginliği 

(Cevap E)

BÖLÜMLERİ

Konya Bölümü

ü Yeryüzü şekilleri bakımından sade bir görünüme sa-
hiptir. Plato ve ovalar geniş yer kaplar. Karadağ ve 
Karacadağ volkanları bölümde yer alan başlıca dağlar-
dır.

ü Cihanbeyli ve Obruk platoları bölümde yer alan başlıca 
platolarıdır.

ü Bölümün ortalama yükseltisi fazladır. (1000 m)

ü Tuz Gölü, Acıgöl, Eber ve Akşehir gölü bölümde yer 
alan başlıca göllerdir.

ü Bölümde karasal iklim özellikleri görülür. Yazları sıcak 
ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Yıllık ve günlük 
sıcaklıkları farkı, karlı ve donlu gün sayısı fazladır. Yıllık 
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yağış miktarı azdır. En az yağış yazın en fazla yağış ilk-
bahar mevsiminde düşer.

ü Bölümde yer alan Tuz Gölü ve çevresi Türkiye’nin en 
kurak yöreleri arasında yer alır.

ü Doğal bitki örtüsü bozkırdır.

ü Nüfus daha çok verimli ovalarda toplanmıştır.

ü Kırsal kesimlerde yerleşmeler toplu haldedir. Kırsal ke-
simlerde mesken yapımında kullanılan malzeme kerpiç-
tir.

ü Halkın temel geçim kaynağı tarımdır. Türkiye’nin tahıl 
ambarı olarak bilinen Konya Ovası bu bölümde yer alır. 
Buğday, arpa, mercimek, şekerpancarı ve nohut yetişti-
rilen başlıca ürünlerdir.

ü Kuraklık nedeniyle bölümde yer alan tarım alanlarının 
önemli bir kısmı nadasa bırakılır.

ü Tarımda sulamaya olan gereksinim fazladır.

ü Bozkırların geniş alan kaplamasına bağlı olarak küçük-
baş hayvancılık gelişmiştir.

ü Bölümde yeraltı kaynakları azdır.

ü Bölümde tarıma dayalı sanayi kolları gelişmiştir. Şeker, 
tarım aletleri, un, otomotiv, çimento, makarna ve biskü-
vi sanayi gelişen başlıca sanayi kollarıdır.

Yukarı Sakarya Bölümü

ü Bölümde dağ, plato ve ovalar geniş yer kaplar. 
Sündiken, Ayaş, Sivrihisar, Elmadağ ve İdris Dağları 
bölümde yer alan başlıca dağlardır. Bölümde Eskişehir, 
Ankara, Mürted, Çubuk ve Ayaş ovaları yer alır.

ü Bölümde karasal iklim özellikleri etkilidir. Kışlar soğuk 
ve kar yağışlı yazlar sıcak ve kurak geçer.

ü Doğal bitki örtüsü bozkırdır.

ü Nüfus ve nüfus yoğunluğu olarak bölgenin en kalaba-
lık bölümüdür. Nüfus fazlalığı ulaşım, sanayi ve ticare-
tin gelişmesi sonucudur. Nüfusun dağılışı düzensizdir. 
Kentleşme oranı fazladır.

ü Tarım gelişmiştir, buğday, arpa, şekerpancarı, ayçiçeği 
yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir.

ü Küçükbaş hayvancılık faaliyeti yaygındır. Bölüm, 
Türkiye tiftik keçisi yetiştiriciliğinde ilk sırada yer 
alır.

ü Bor, linyit, lületaşı, krom çıkarılan başlıca yeraltı kay-
naklarıdır.

ü Yukarı Sakarya Bölümü, İç Anadolu Bölgesi’nde sanayi-
nin en fazla geliştiği bölümdür. Uçak, tarım aletleri, mo-
bilya, gıda çimento, şeker ve elektrik sanayi bölümde 
gelişen başlıca sanayi kollarıdır.

Orta Kızılırmak Bölümü

ü Orta Kızılırmak Bölümü İç Anadolu Bölgesi’nin yüz öl-
çümü en fazla olan bölümüdür. Erciyes, Hasan ve 
Melendiz volkan dağları bölümünde yer alan önemli 
yükseltilerdir.

ü Bölgede volkanik dağların en fazla bulunduğu bölüm-
dür.

ü Kayseri ve Develi Ovası ile Bozuk Platosu Orta 
Kızılırmak bölümünde yer alır.

ü Karasal iklim özellikleri etkilidir. Kışlar soğuk ve kar ya-
ğışlı yazlar sıcak ve kurak geçer.

ü Bitki örtüsü bozkırdır.

ü Bölümde nüfus ve nüfus yoğunluğu fazladır. Nüfusun 
dağılışı düzensizdir.

ü Bölümde tarım ve küçükbaş hayvancılık gelişmiştir. 
Buğday, arpa, şekerpancarı, nohut ve mercimek yetişti-
rilen başlıca tarım ürünleridir.

ü Linyit, çinko, demir ve mermer çıkarılan başlıca yer altı 
kaynaklarıdır.

ü Sanayi gelişmiştir. Çimento, silah, petrol arıtma, demir-
çelik, şeker ve besin sanayi gelişen başlıca sanayi kol-
larıdır.

ü Turizm; Ürgüp, Göreme, Avanos ve Nevşehir yakınla-
rında akarsu aşındırmasıyla oluşan Peribacaları turis-
tik bakımdan önemli turistik değerlerdir. Bölümde turizm 
gelişmiştir.
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Yukarı Kızılırmak Bölümü

ü İç Anadolu Bölgesi’nin en dağlık ve engebeli bölümüdür. 
Tecer, Hınzır, Kızıldağ, Yıldız ve Çamlıbel bölümde yer 
alan başlıca dağlardır.

ü Bölümde şiddetli karasal iklim özellikleri görülür. Kışlar 
çok soğuk ve kar yağışlı, yazlar serin ve uzun geçer.

ü Bitki örtüsü bozkırdır.

ü Nüfus ve nüfus yoğunluğu azdır. Bölüm yer şekillerinin 
ve iklim koşullarının elverişsiz olması nedeniyle dışarı-
ya sürekli göç verir. Kentleşme oranı düşüktür.

ü Tarım, iklim koşullarının elverişsiz ve tarım alanlarının 
dar olması nedeniyle fazla gelişmemiştir. Bozkırların 
yaygın olmasına bağlı olarak küçükbaş hayvancılık ge-
lişmiştir.

ü Sanayi, ulaşım, ticaret, turizm gibi ekonomik etkinlikler 
fazla gelişmemiştir.

ü Gıda, çimento, dokuma ve demiryolu gereçleri sanayi 
gelişen başlıca sanayi kollarıdır.

ü Bölgenin en geri kalmış bölümüdür.

ÖRNEK SORU

Aşağıda verilen İç Anadolu Bölgesi’nin coğrafi bö-
lümlerinden hangisi, iklim, yer şekilleri, nüfus mik-
tarı, ulaşım vs. gibi coğrafi özellikler bakımından 
Doğu Anadolu Bölgesi’ne en çok benzemektedir?

A) Yukarı Kızılırmak Bölümü
B) Orta Kızılırmak Bölümü
C) Konya Bölümü
D) Yukarı Sakarya Bölümü
E) Yukarı Fırat Bölümü

(Cevap A)

ÖRNEK SORU

İç Anadolu Bölgesi toplam nüfus bakımından coğrafi 
bölgeler arasında Marmara Bölgesi’nden sonra 2. sıra-
da yer alır, fakat İç Anadolu Bölgesi’nin nüfus yoğunluğu 
Türkiye ortalama nüfus yoğunluğunun altındadır.

Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi 
gösterilebilir?

A) Sanayinin gelişmemiş olması

B) Tarımsal alanların makine kullanımına elverişli ol-
ması

C) Tarıma elverişli düzlüklerin az olması

D) Ulaşımın gelişmemiş olması

E) Bölge sınırının geniş olması

(Cevap E)


