
1 
 

10. SINIF COĞRAFYA DERS NOTU 2 

 

2. ÜNĠTE: BEġERÎ SĠSTEMLER    
1. NÜFUS 
2. TÜRKĠYE’DE NÜFUS 
3. GÖÇLER 
4. EKONOMĠK FAALĠYETLER 

3.ÜNĠTE: KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 
ULAġIM HATLARI 

4.ÜNĠTE: ÇEVRE VE TOPLUM 
AFETLER 

 

 

 

 

Muhittin ELGÖREN 

2020 

 

A  



2 
 

NÜFUSUN ÖZELLĠKLERĠ VE ÖNEMĠ 

Sınırları belli bir bölge üzerinde belirli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısı olan nüfus, Nüfus 
bilimine Demografi denir. 

Nüfus; doğumlar, ölümler ve yaşanan göçlerle yeniden şekillenir. 
 

Nüfus sayımı: Demografik, sosyal ve ekonomik verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve analiz 
edilmesine denir. 

 

Dünyada bilinen ilk nüfus sayımları;  
Çin, Sümer, Mısır toplumlarında ve Osmanlı devletinde (II. Mahmut 1831) tarafından gerçekleştirilen ilk 

nüfus sayımının vergi miktarını ve asker sayısı belirlemek için yapılmıştır. 
İlk modern nüfus sayımı İsveç’te(1749) yapılmıştır. 

Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 yıllında yapılmıştır. Nüfus sayımını Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) 

yapar. 
De Facto (Defakto): Sayım günü kişinin bulunduğu yerde sayılmasıdır. 

De Jure (Dejur): Sayım günü kişinin ikametgâhının alınarak sayılmasıdır. 
 

 
 

1.Cinsiyet yapısı 
Nüfusun kadın ve erkek nüfus olarak dağılımıdır. 

Dünya nüfusunda cinsiyet dağılımı birbirine yakındır.(E:50,6-K:49,4) 
Göçe bağlı olarak göç alan yerlerde erkek, Göç veren yerlerde kadın nüfus fazladır. 

 
2.Nüfusun yaĢ gruplarına dağılımı 

0-14 yaş grubu çocuk nüfus(Bağımlı nüfus geri kalmış ülkelerde fazladır.) %27 

15-64 yaş grubu yetişkin nüfus (Aktif nüfus ülkeler için en önemli, bağımlı nüfus bunlara bağlı )%65 
65+yaş grubu ise yaşlı nüfus(Bağımlı nüfus gelişmiş ülkelerde fazladır.)%8 

 
3.Okuryazar oranı 

Ülkelerin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. 

Gelişmiş ülkelerde okuryazar oranı yüksek iken(İngiltere, Fransa, İtalya), geri kalmış ülkelerde 
okuryazar oranı azdır.(Yemen, Cibuti, Namibya) 

Okuryazar oranı yüksek ülkeler Nitelikli işgücü sayesinde Teknolojiyi aktif bir şekilde kullanırlar. 
 

4.ġehir ve kır nüfusu 
Ülkelerin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. 

Gelişmiş ülkelerde nüfus şehirlerde(İsveç, Norveç, Finlandiya), Geri kalmış ülkelerde nüfus kırsalda 

yaşar(Çad, Nijer, Mali).(%54 şehir, %46 kırsal) 
 

5.Doğum ve ölüm oranları 
Gelişmiş ülkelerde doğum ve ölüm oranları azken gelişmemiş ülkelerde fazladır.  

Dünya doğum oranlarına ortalaması ‰19,6, ölüm oranlarına ortalaması ise ‰7,7 dir.Dünya 

genelinde doğumlar ölümlerden fazla olduğu için dünya nüfusu artmaktadır. 
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6.Nüfusun sektörel dağılımı 

Ülkelerin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. 

Gelişmiş ülkelerde nüfus Hizmet ve sanayi sektöründe çalışırken, Geri kalmış ülkelerde nüfus tarım 
sektöründe çalışırlar.(H: %50, T: %15 ve S: %25) 

 
7.Ortalama yaĢam süresi 

Ülkelerin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. 

Gelişmiş ülkelerde yaşam süresi uzun iken(ABD, Japonya, Kanada, Almanya), geri kalmış ülkelerde 
yaşam süresi kısadır.(Somali, Kenya, Afganistan,) 

Dünyadaki ortalama yaşam süresi 72’dir. 
 

 
 

8.Nüfus artıĢ oranı 
Gelişmiş ülkelerde gerçek nüfus artış hızı fazla iken, geri kalmış ülkelerde doğal nüfus artış hızı fazladır. 

 

 

 
 

 Nüfus artış hızının olumlu ve olumsuz sonuçları olur, bu durum ülkenin gelişmişliğine bağlıdır. 
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DÜNYA NÜFUSUNUN TARĠHSEL SÜREÇTEKĠ DEĞĠġĠMĠ 

Dünya nüfusu tarih boyunca artış göstermiştir, ancak tarih boyunca üç büyük sıçrama dönemi vardır. 

 

 
 

DÜNYADA NÜFUSUN DAĞILIġI 
Teknolojinin gelişlimi nüfusun dağılışını doğal faktörlerin etkisinden kurtarmıştır. 

Gelişmiş ülkelerde beşeri faktörler, geri kalmış ülkelerde ise doğal faktörler etkilidir. 
 

 Aritmetik Nüfus Yoğunlu = Toplam Nüfus / Yüz Ölçümü 

Dünyada nüfus yoğunluğu 55,1, En fazla olan kıta Asya, en az ise Okyanusya’dır. 

 
 

Dünyada Nüfusun DağılıĢını Etkileyen Faktörler 

Doğal Faktörler 
• Ġklim 

İklim şartlarının uygun olduğu yerlerde nüfus 
yoğundur(Güney ve güneydoğu Asya, ABD’nin 

doğusu ve Batı Avrupa). 
Çok sıcak ve soğuk yerler yerleşme için uygun 

değildir(Çöl, Kutup ve Ekvatoral bölge). 

• Yeryüzü ġekilleri 
Yükseltinin ve engebenin fazla olduğu bölgelerde 

nüfus seyrektir(Alp, Himalaya, And, Kayalık 
dağları, Pamir ve Tibet platoları). 

Deniz seviyesine yakın yerlerde yoğun 

nüfuslanmıştır.(Batı Avrupa, Güneydoğu Asya). 
• Toprak Yapısı 

Verimli tarım topraklarının bulunduğu alanlar sık 
nüfuslu (Nil Deltası, Mezopotamya Ovası ) 

Tarıma elverişli olmayan topraklar seyrek 
nüfusludur(Çöl, Tundra) 

• Kara ve Denizlerin DağılıĢı 

Okyanus, deniz, göl ve bataklıklar yerleşmeyi 
sınırlandırır. 

Karaların çok fazla olduğu KYK’da nüfusun %90’ ı 
yaşar.  

• Su Kaynakları 

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de nüfus su 
kaynaklarına yakın yerde kurulmuştur(Nil, İndus, 

Ganj, Dicle, Fırat). 
Su kaynaklarının kısıtlı olduğu yerlerde nüfus 

seyrektir(Çöl ve karasal iklim bölgeleri). 

 

BeĢerî Faktörler 
• Tarihî Faktörler 

Tarihsel süreçte yoğun nüfuslu bölgeler 
günümüzde de büyük öneme 

sahiptir.(Mezopotamya, Çin, Hint, Nil çevresi) 
• Tarım 

Tarım yapılan alanlarda nüfus yoğundur(Güney 

Avrupa, Mezopotamya Ovası, Mısır Deltası, 
Hindistan, Çin, Brezilya, Arjantin). 

• Sanayi 
Sanayinin yoğun olduğu bölgelerde nüfus 

yoğundur(Batı Avrupa, ABD’nin doğusu ve Doğu 

Avrupa). 
• Madencilik 

Değerli madenlerin bulunduğu bölgede nüfus 
fazladır(ABD Apalaş kömür, Almanya Ruhr 

havzası kömür, Güney Afrika Cumhuriyeti altın ve 
elmas). 

• Turizm 

Turizmin önemli gelir getirdiği için nüfus fazladır. 
Akdeniz ülkeleri Yaz turizmi; Fransa, İspanya, 

İtalya, Türkiye ve Yunanistan) 
Kış turizmi; İsviçre, Norveç, Kanada, Türkiye 

• UlaĢım 

Önemli yollar kavşağında bulunan bölgeler bazla 
nüfuslanmıştır. 

•Ticaret 
Sanayi, madencilik, turizm, ulaşım=Ticaret 
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Yoğun Nüfuslu Bölgeler 

 

Musonlar Asya’sı(iklime bağlı tarım) 
-Asya kıtasının güney, doğu ve güneydoğu kıyıları 

(Çin, Hindistan, Bangladeş, Kore gibi ülkelerdir. 
-Kuzey Amerika Kıtasının Doğusu 

-Bu alan (ABD) sade yer şekilleri ve sanayi 

faaliyetlerinin yoğunluğu nedeniyle sık nüfusludur. 
Güney Amerika Kıtasının Doğusu 

 Brezilya ve Arjantin tarım faaliyetlerinin yoğunluğu 
nedeniyle sık nüfusludur. 

Tarımsal olanakların fazlalığı nedeniyle sık 

nüfusludur. 
Afrika 

Nijerya ve Mısır(Nil nehri) 
Avrupa 

Madencilik, endüstri ve ticaretin gelişmiş olduğu Batı 

Avrupa(Almanya, Fransa, İngiltere) ve Orta Avrupa 
ile özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı Güney 

Avrupa sık nüfusludur. 
Japonya 

Sanayileşmenin etkisiyle sık nüfuslanmıştır. 
 

Seyrek Nüfuslu Bölgeler 
 

Ekvatoral Bölge(Bataklık) 
 Ekvatoral bölgede sıcaklık, nem ve bataklıktan 

dolayı yerleşmeler 1000 m. Sonra görülür.(Amazon 
ve Kongo havzaları gibi). 

Kutuplar(Soğuk) 

Düşük sıcaklıklar nedeniyle Grönland ve Sibirya 
seyrek nüfusludur.  

Dağlık Alanlar 
Avrupa’da Alp dağları, Asya’da Himalaya Dağları ile 

Tibet ve Pamir platoları, Amerika’da Kayalık ve And 

Dağları 
Çöller(Sıcak) 

 (Kuzey Afrika-Sahra Çölü, Arabistan Yarımadası, 
Avustralya’nın orta ve batısı vb.) ile Orta Asya’nın 

çöl alanlarının (Karakum, Kızılkum, Gobi, 

Taklamakan çölleri)  
Antarktika 

Yaşamın olmadığı tek kıtadır sadece bilimsel 
araştırmalar yapılır. 
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NÜFUS PĠRAMĠTLERĠ 
 

 

Nüfusun sosyoekonomik durumunu 
belirleyebilmek ve geleceği ile ilgili planlar 

yapabilmek için oluşturulan Nüfusun ‘’yaĢ ve 
cinsiyet yapısını’’ gösteren grafiklerdir. 

Nüfus Piramitlerinden; 

 Nüfus sayısını  
 Cinsiyet durumunu      

 Nüfusun yaş gruplarına dağılımını 

 Ortalama yaşam süresini  

 Doğum ve Ölüm oranlarını  

 Nüfus hareketleri bulunur. 

 

 Nüfus piramitlerinden nüfus 

yoğunluğu bulunmaz. 

 

Geri KalmıĢ Ülke Piramidi  

(Düzgün Üçgen Biçimli Piramit) 

Tabanın geniş olması doğum oranlarını, tavanın 
dar olması ölüm oranlarının yüksek olduğunu 

gösterir. Dolayısıyla bu piramit Bangladeş, 
Somali, Afganistan, Angola, Burundi ve Benin gibi 

geri kalmış ülkelere ait nüfus piramididir  
 

 

GeliĢmekte Olan Ülke Piramidi  

(Kenarları Ġçe Çökük Nüfus Piramidi) 
Doğum oranlarının fazla olduğu ancak çocuk 

ölümlerinin azalmaya başladığı, sağlık ve 

beslenme koşullarını iyileştirmeye başlayan 
Bolivya, Filipinler, Hindistan İran, Nijerya gibi 

gelişmekte olan ülkelere aittir.  
 

 

Doğum Oranları Azalan Ülke Piramidi 

(Asimetrik ġekilli Nüfus Piramidi)  
Bu nüfus piramidi doğum oranı fazla ancak son 

yıllarda doğum oranını azaltmaya yönelik 
politikalar izleyen ülkelere aittir. 

 Bangladeş, Çin ve Brezilya.  

 
GeliĢmiĢ Ülke Piramidi 
(Arı Kovanı Nüfus Piramidi) 

Düşük doğum ve ölüm oranlarına sahip İsveç, 
Danimarka, Belçika gibi gelişmiş ülkelere ait 

nüfus piramididir. Piramit tabanının dar olması 
doğum oranının düşük olduğunu, üst yaş 

gruplarına doğru daralmaması yaşlı nüfusun fazla 

olduğunu gösterir.  
ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve İsveç  
Doğum Oranları Artan Ülke Piramidi(Çan 
ġeklindeki Nüfus Piramidi) 

Çan şeklindeki bu piramit, uzun bir zaman 
sürecinde düşük doğum ve ölüm oranlarından 

sonra doğum oranlarının arttığını göstermektedir.  

Rusya ve İrlanda. 
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TÜRKĠYE’DE NÜFUS 
 
TÜRKĠYE'DE NÜFUSUN DEĞĠġĠMĠ 
İlk nüfus sayımı, askere alınacak kişileri belirleyebilmek amacıyla II. Mahmut Dönemi'nde (1831) 
yapılmıştır.  

Sultan Abdülmecit (1844) tarafından nüfus kimlik belgesi verilecek bireyleri tespit edebilmek amacıyla 

yapılan sayımdır. Bu iki sayıma da kadın nüfusun dâhil edilmediği görülür.  
Üçüncü sayım ise Sultan Abdülaziz tarafından (1874) gerçekleştirilmiş olup bu dönemde imparatorluk 

nüfusunun 12 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. 
Ülkemizde düzenli ve planlı nüfus sayımları Cumhuriyet ile başlamıştır. Türkiye'de ilk düzenli nüfus 

sayımı 1927 tarihinde gerçekleşti, bu sayımda kadınlar erkeklerden fazladır; çünkü erkekler 
savaşlardan dönememiştir. 

Günümüzde nüfus sayımı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile belirlenmektedir. 

 
 
 Doğal nüfus artışı ve yurt dışından (Suriye, Balkanlar, Kafkasya vb.) Türkiye’ye yönelik toplu 

göçlerin etkisiyle nüfus sürekli artmıştır. 

  Ülkedeki nüfus artış hızı 2019 yılında ‰13,9 olarak gerçekleşmiş, nüfus da 83milyona 
ulaşmıştır. 

 
 

Ülkemizde Nüfus değiĢimleri 

I.Dönem(1927-1960): 
-Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonrasına denk gelmektedir.  

-Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye'de doğum oranlarını artırıcı politikalar uygulanmıştır. 
-Kaybedilen savaşlar sonrası Anadolu'ya yapılan Türk göçleri olmuştur. 

-1939 yılında Hatay'ın ana vatana katılması da nüfusun artmasını sağlamıştır.  
-II. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla erkeklerin uzun süreli olarak askere alınması ve ortaya çıkan bazı 

ekonomik sorunlar, nüfus artış hızının tekrar düşmesine neden olmuştur.  

-Savaşın ardından nüfus artış hızı tekrar artış eğilimine girerek normal seyrine dönmüştür.  
-Dönemin sonlarına doğru sağlık koşullarının iyileşmesi ve ölüm oranlarının azalması nüfusun da hızlı 

bir artış göstermesinde etkili olmuştur. 
 
II. Dönem(1960-1985) : 
Türkiye'de aile planlamasına yönelik yapılan çalışmalarla sosyal ve ekonomik hayatta yaşanan gelişmelere bağlı 
olarak ülke nüfusunun artış hızında bir azalma görülmüştür. 
Dış ülkelere doğru gerçekleşen (özellikle Almanya) işçi göçlerinin de ülkemizdeki nüfus artış hızının düşmesinde 
etkili olduğu söylenebilir.  
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III. Dönem(1985 ve sonrası): 

Türkiye nüfusunun artış hızında ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Bu durumun nedenleri;  

 Şehirleşmeye bağlı olarak değişen aile yapısı  

 Kadınların iş hayatında aktif rol alması  

 Evlilik yaşının yükselmesi 

 Eğitimdeki ilerlemeler 

 Tarım dışı sektörlerdeki istihdam artışı etkili olmuştur. 

 
TÜRKĠYE'DE NÜFUSUN DAĞILIġI 
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1.YaĢ gruplarına göre dağılımı 
-Ülkemiz nüfus piramidinin tabanı daralırken, 

tavanı genişlemektedir. 

-Ortanca yaş artmıştır(32,4). 
-Yaşlı nüfus artmaktadır. 

-Doğumlar azalmaktadır. 
-Yukarıda sayılan durumlar ülkemizin gelişmekte 

olduğunu gösterir. 

 
 

 
2.Nüfusun Cinsiyet Yapısı 

Sanayi ve ticaretin yoğun olduğu yerlerde erkek 

nüfus fazla iken(İstanbul, Bursa, Antalya ve 
Gaziantep) göç veren yerlerde erkek nüfus 

fazladır(Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesi). 
65 yaş üzeri nüfus kadınlarda daha fazladır. 

Erkek nüfus %50,2 iken Kadın nüfus % 49,8 
orana sahiptir. 

 

3.Nüfusun Eğitim Durumu 

Okur yazar oranı %97 ‘tir. 

Erkeklerde okur yazar oranı kadınlara oranla daha 
yüksektir. 

4.ÇalıĢan Nüfusun Ekonomik Kollarına Göre 
Dağılımı 

Tarım sektöründe çalışanların oranı azalırken 

sanayi ve hizmet sektörü artmaktadır, Bu durum 
ülkemizin geliştiğinin göstergesidir.(Tarım:% 

19,4 Sanayi: %19,1 Hizmet %61,5) 

 

 
5.Kır ve ġehir Nüfusunun DağılıĢı 

Ülkemizde kent nüfus % 93, kır nüfus %7’dir. 

Kır ve kent nüfusu dengeli dağılmamıştır.  
 

 

 

Dikkat !!! Nüfusun cinsiyet yapısı hariç nüfusun diğer yapısal özelliklerine bakarak ülkenin gelişmişliği 
hakkında yorum yapılabilir. 
 

 Türkiye’de genç nüfusun fazla olmasının önemli sonucu demografik yatırımların (Nüfusa 
yapılan yatırım) fazla olmasıdır. 

 

 

Türkiye’de Nüfus ArtıĢ Hızı 

Doğal Nüfus artışı(Doğum-Ölüm), Gerçek nüfus artışı(Doğum-Ölüm-Göç) 
Doğum ve ölüm oranlarının yanı sıra göçlerinde illerin nüfus artışı üzerinde etkili olduğunu 

söyleyebiliriz.  

 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki(Şanlıurfa) illerde doğal nüfus artış hızı yüksektir. 

 
Ekonomik olarak gelişmiş olan illerimizde, doğum oranları az olsa bile nüfus artışı göçler nedeniyle 

fazladır. İstanbul, İzmir, Bursa…. 
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GÖÇ 

 
 

 
 
GeçmiĢten Günümüze Göçler 

 
Türklerin Orta Asya’dan Göçü Ve Kavimler Göçü 

-4 yy. gerçekleşen bu göçün nedenleri; Boylar arası mücadele, Çin baskısı, Kuraklaşan iklim, Artan 

nüfusa yeni yerler bulma isteği, Ekonomik zorluklar 
-Tarihteki en önemli kitlesel göç hareketidir. 

-Avrupa’ya yapılan göçler Kavimler 
göçüne neden olmuştur.  

-İlk çağın kapanıp orta çağın açılması, 

 -Avrupa’nın etnik yapısını değiştirmesi  
-Kıtanın bugünkü temellerinin atılması 

 -Roma imparatorluğunu parçalaması 
açısından önemlidir. 

-Kavimler göçünün gerçekleşmesinde 
doğal, sosyal, ekonomik ve siyasi birçok 

neden ortaklaşa etkilidir. 
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Yeni Dünya'ya Göçler(Avrupa’dan Amerika’ya) 

15. yüzyılda Kristof Kolomb, Macellan, Vasco da Gama (Vösgo de Gama) ve diğer kâşiflerin yaptıkları 

seyahatlerin sonucunda Amerika ve Okyanusya kıtaları keşfedildi. Keşfedilen bu alanlara Yeni Dünya 
denilmektedir.  

-1492'de keşfedilen Amerika Kıtası'na 
Avrupa Kıtası'ndan ilk göç hareketleri 

başlamıştır. 

-Yeni yerlerin ve doğal zenginliklerin keşfi 
bu kıtaya olan göçleri yoğunlaştırmıştır. 

-İngiltere-Fransa Kuzey Amerika’ya; 
İspanya ve Portekiz Güney Amerika’da, 

sömürge devletleri kurmuştur.  
-Avrupalılar, bu kıtaya Afrika'dan çok 

sayıda insanı köle olarak getirmiştir.  

-Sanayi Devrimi'yle birlikte gelişen teknoloji 
ve seyahatlerin kolaylaşması, Amerika 

Kıtası'na olan göçü tekrar hızlandırmıştır.  
-Amerika ve Okyanusya kıtalarında yeni 

devletlerin kurulmasına neden olmuştur. 

 

Mübadele Göçleri(Zorunlu) 

-Devletlerarası yapılan anlaşma gereği ülke 
vatandaşlarının karşılıklı olarak yer 

değiştirmesidir. 

-Zorunludur. 
 -1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında 

gerçekleştirilen nüfus mübadelesi gibi. 
 

ĠĢçi Göçleri(Ekonomik) 

-Sanayi Devriminden sonra İngiltere başta olmak 
üzere tüm Avrupa’da görülür. 

-II. Dünya Savaşı’na katılan Almanya, Fransa, 

Belçika ve Hollanda dışarıdan göç almıştır. 
-Türkiye ile Almanya arasında 1961 yılında İşçi 

Göçü Antlaşması imzalanmıştır. 
-Daha sonra Hollanda, Fransa, Avusturya ile 

anlaşmalar yapılmıştır.  

-Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi  
–Arabistan gibi petrol zengini ülkeler de son 

yıllarda dışarıdan çok sayıda işçi almaktadır.  
 

Doğal Afetlerin Neden Olduğu Göçler 

Sel, deprem, volkanizma, toprak kayması, fırtına, 
çölleşme, kuraklık 

-4.yy Orta Asya’dan Türk göçleri; Kuraklık 

-1906'da Kaliforniya'da (ABD);Deprem  
-Kırgızistan'da 1994'te yaşanan toprak  

-Aral Gölü'nün kuruması; Kuraklık 
 -Marmara Bölgesi'nde meydana gelen deprem 

(17 Ağustos 1999) 
-İrlanda’da 1841-1851 yılları arasında görülen 

aşırı yağışlar 

Beyin Göçü 
-İyi eğitim almış, nitelikli ve yetenekli insanların başka 
ülkelere göç etmesidir. 
-Beyin göçü,  az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden 
gelişmiş ülkelere doğru yapılır. 

Nedenler 
Gelir düzeyinin düşüklüğü, ekonomik zayıflık, araştırma 
için ayrılan kaynakların az oluşu, siyasi baskılar, 
savaşlar. 
-Son yüzyılda bilimsel ve teknolojik araştırmaların 
gelişerek daha fazla önem kazanması bu göçü de 
hızlandırmıştır.  
-Beyin göçü alan; ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, 
Fransa, İsviçre, İsveç, Norveç ve 
Avustralya'ya doğru olmaktadır. 
-Beyin göçü veren yerler; Hindistan, Pakistan, Çin, 
Filipinler, İran ve Afrika ülkeleri ile Orta Asya’daki Türk 
Cumhuriyetleri'dir. 

 

 SavaĢlar ve Sosyal Olayların Neden Olduğu 

Göçler 
-Savaşlar ve siyasi karışıklık bu göçün başlıca 

nedenidir. 
  
Mülteci: Dili, dini ve ırkı yüzünden bir toplumsal 

gruba ait olup bu durumdan dolayı ülkesinde 
dışlanan ya da sahip olduğu siyasi bir görüşten 

dolayı ülkesinde takip edilme korkusuyla ülke 
dışına çıkmış olan kimselere denir. 

- Mülteciler gelişmiş ülkelere giderler.  
-SSCB'nin 1980'lerde Afganistan'a müdahalesiyle 

en büyük mülteci akını yaşanmıştır. 

-Ruanda, Myanmar, Etiyopya, Somali, Haiti, 
Sudan, Suriye gibi ülkelerde devam etmektedir. 
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TÜRKĠYE’DE GÖÇLERĠN NEDENLERĠ VE SONUÇLARI 
 
İÇ GÖÇLER 

 
 

 
 

 

NET GÖÇ; Bir ilin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farktır. Bir ilin aldığı göç miktarı, verdiği göç 

miktarından fazlaysa net göç hızı pozitif, verdiği göç miktarı aldığı göç miktarından fazlaysa net göç hızı 

negatiftir. 

  
Ülkemizde en fazla göç alan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli;  
En fazla göç veren iller ise Ağrı, Van, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Erzurum, Hakkâri, Mardin, Sivas, Yozgat 

ve Artvin'dir. 
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Türkiye’de DıĢ Göçler 
 

 
 

 1923 Nüfus mübadelesiyle Yunanistan'dan yaklaşık 450 bin Türk, 
 1979 yılında İran’daki rejim değişikliğinden dolayı yaklaşık 1 milyon İranlı,  
 1979 Sovyetler Birliği’nin Afganistan'ı işgali nedeniyle de 5 bin Afgan,  
 1989 yılında Bulgaristan 350 bin Türk,  
 1988 yılı itibarıyla İran-Irak Savaşı sonrasında yaklaşık 500 bin insan, 
 1991 yılında Yugoslavya'da meydana gelen iç savaş nedeniyle yaklaşık 25 bin Boşnak, 
 1999 yılında Sırpların Kosova'ya uyguladığı soykırım sonucunda da binlerce insanın ülkemize sığınması, 
 Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş ve siyasi karışıklık nedeniyle 3 milyondan fazla Türkiye'ye göç 

etmiştir. 
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EKONOMĠK FAALĠYETLER 
EKONOMĠK FAALĠYETLERĠN TEMEL ÖZELLĠKLERĠ 
İnsanlar; yaşamlarını devam ettirebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek veya daha iyi yaşam şartlarına sahip olabilmek için 
yaptıkları faaliyetlere denir. 

 
Küresel iletişim sistemlerindeki gelişmeler, reklam ve pazarlama imkânlarının artmasına dolayısıyla ürünlerin dünyanın dört bir 
tarafına ulaşabilmesine olanak sağlamıştır. 

 
EKONOMĠK FAALĠYETLER VE GELĠġMĠġLĠK 
Ülkelerin gelişmişlik seviyeleriyle çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılışı arasında güçlü bir ilişki vardır. 
Gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük kısmı Sanayi ve Hizmet sektöründe iken (Kanada, Norveç, Japonya, Avustralya, Malezya gibi ), 
Geri kalmış ülkelerde nüfus daha çok Tarım sektöründe çalışır (Ruanda, Nepal, Etiyopya, Kenya, Mali gibi). 
 

Az GeliĢmiĢ Ülkeler(I. Ekonomik Faaliyet) 
-Kalkınma hızları düşüktür. 
-Nüfus artış hızları yüksektir. 
-Genç nüfusları fazladır 
-İhracatında hammaddenin payı yüksektir. 
-İthalatında işlenmiş maddelerin payı yüksektir. 
-Dış ticaret hacmi düşüktür.  

-Dış ticaretleri açık verir. 
 -Sosyal hizmetleri gelişmemiştir. 
-Ortalama yaşam süreleri ve yaşam standartları 
düşüktür.  
-Kentleşme oranları düşüktür.  

 

GeliĢmiĢ Ülkeler(II. Ve III. Ekonomik Faaliyet) 
-Milli gelir yüksektir. 
-Kalkınma hızları yüksektir.  
-Nüfus artış hızları düşüktür. 
 Genç nüfusları az, yaşlı nüfusları fazladır.  
-İhracatında işlenmiş (mamul) maddenin payı 
yüksektir.  

-İthalatında hammaddenin payı yüksektir.  
-Dış ticaret hacmi yüksektir. 
- Dış ticaret fazlasına sahiptirler.  
-Sosyal hizmetleri gelişmiştir. 
-Ortalama yaşam süreleri ve yaşam standartları 
yüksektir. 
-Kentleşme oranları yüksektir.               
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KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 

ULUSLARARASI ULAġIM HATLARI 
Ulaşım, insan veya eşyanın bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. 
Ulaşım, dünyanın her bölgesinde aynı düzeyde gelişmemiştir. 

 Ulaşım ağlarının sıklığı ve kalitesi ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösterir. 
 
 

UlaĢımı Etkileyen Faktörler 
 

Doğal Faktörler 
-İklim(Kar, Sis, Buz) 
-Yeryüzü Şekilleri(Dağlık, Engebe) 
-Çöller 
-Bataklıklar 

BeĢeri Faktörler 
-Teknoloji(Gelişmişlik) 
-Sermaye(Para) 

 
 
 
 

 
 
Akıllı ulaĢım sistemleri; Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıyla ürünlere hızlı ve etkin bir erişim 
sağlanarak verimli bir küresel ulaşım sistemi meydana getirilmiştir.(Bilgi, Para, Haber) 
 

Boru hatları; Sanayinin gelişmesi ve taşınan ham maddenin yoğunlaşması ile önem kazanmıştır. 
Bölgeler arasında ham madde ve enerji kaynağı niteliğindeki katı, sıvı ve gaz maddeler (petrol, doğal gaz, su, 
kömür, maden cevheri) taşınır. BTC(Bakü-Tiflis-Ceyhan) boru hattı gibi. 
 

-Hürmüz, SüveyĢ, ve Babülmendep Orta doğu Petrollerinin dünyaya taşınmasında önemli rol oynar. 
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DENĠZ YOLU 

En ucuzu, Petrol taşımacılığında en çok kullanılan, Dünya ticaretinin can damarıdır. 

Amerika –Avrupa, Amerika-Japonya arası deniz yolu en işlek yerlerdir. 

 Batı Avrupa ile Kuzey Amerika'yı birbirine bağlayan Kuzey Atlantik Yolu'dur. Bu durumun asıl 
nedeni, bu iki bölgenin dünyanın en önemli üretim ve tüketim merkezleri olmasıdır. 

 Doğal suyollarına boğaz,  insanlar tarafından açılan suyollarına kanal denir.  
 

Panama Kanalı(Panama) 

-Sıvıların kaldırma kuvvetinden yararlanılarak 
yapılmıştır. 

 -Orta Amerika’nın güneyinde Büyük okyanus ile 
Atlas okyanusunu birbirine bağlayan kanaldır.  

- Macellan Boğazı önemini yitirmiştir.  

-K ve G. Amerika’yı ayırır.  
-Mesafeler kısalmış bölge halkı zenginleşmeye 

başlamıştır. 
 

SüveyĢ Kanalı(Mısır)  

-1869 yılında açılmıştır.  
-Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlar.  

-Asya ile Afrika Kıtasını ayırır. 
-Bu kanalın açılımı ile Akdeniz limanları tekrar 

önem kazanmıştır.(Ümit burnu önem kaybetti.)  

-Büyük gelir elde edilir. 

Kiel Kanalı(Almanya)  

-1895 yılında açılmıştır. 
 -Baltık Denizi ile Kuzey Denizini birbirine bağlar.  

Korint Kanalı(Yunanistan)  

-Yunanistan ve Mora yarımadasını birbirine 
bağlar.  

-İyon denizi-Ege denizi 
 

Hürmüz Boğazı(Ġran-BirleĢik Arap E.)  

-İran ile Arabistan Yarımadası arasında 
-Basra Körfezi Ve Umman körfezini birbirine 

bağlar. 

 -Petrol taşımacılığı yapılır. 
-Tek taraflıdır, Çift girişi yoktur.  

 

Ġstanbul- Çanakkale Boğazı(Türkiye) -Asya 

ve Avrupa kıtasını birbirinden ayırırlar.  
-Çok sayıda tanker geçer, tehlikeli kazalar 

olabilmektedir. 

-Çevre kirliliği yaygındır.  
-Dar ve keskin dönüşlere sahiptir. 

Cebeli Tarık Boğazı(Ġspanya-Fas) 

-Atlas okyanusu ile Akdeniz’i birbirine bağlar.  

-Avrupa ile Afrika kıtasını ayırır. 
-Ticaret fazladır. 

 

Dover Boğazı(ĠNG-FRS)  

-Büyük Britanya adasını Avrupa’dan ayırır. 

-Manş denizinin en dar yerindedir.  
-Ticaret fazladır. 

Malakka Boğazı(Endonezya-Malezya)  
-Hint Okyanusu’nu Büyük Okyanus’a bağlar. 

-Deniz trafiğinin yoğundur.  
-Japonya, Tayvan ve Güney Kore gibi 

sanayileşmiş ülkelerin, batıya açılan kapısıdır. 
 

Babül Mendep Boğazı(Yemen-Cibuti) 
-Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne(Hint Okyanusuna) 

bağlayan boğazdır. 
- Afrika ile Arap Yarımadası'nı(Asya kıtasını) 

birbirinden ayırır.  

Bering Boğazı(Rusya-ABD)  

-Asya ve Amerika Kıtasını (Kuzey Amerika) 
birbirinden ayırır. 

-Matematik konumu gereği kutuplara yakın 

olduğundan işlek bir deniz yolu değildir. 
 

Macellan Boğazı(Arjantin-ġili) 

-Güney Amerika kıtasında Antarktika’ya yakındır. 
-Panama Kanalının açılması ile önemi azalmıştır. 

İşlek değildir. 

 

-Boğaz ve kanalların büyük kısmının KYK(Kuzey Yarım Küre)’da yer almasında; Kara-Denizlerin Dağılışı 
ve Gelişmiş ülkelerin yer alması etkili olmuştur. 

 
-Deniz yolu ulaşımında çok önemli olan boğaz ve kanallar, yolların kısalmasını sağlayarak ülkeler arası 

taşımacılığı da hızlandırmıştır. 

 
-Ülkelerin kanal açmasındaki amaç; mesafeyi kısaltıp Zaman ve Gelirden tasarruf edip, Kanaldan gelir 

elde etmektir. 
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ÇEVRE VE TOPLUM 
AFETLER 
Canlı ve cansız çevreye büyük zarar veren, insanların sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerini durma 

noktasına getiren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan doğa veya insan kökenli olaylardır. 

 
Bir olayın doğal afet olabilmesi için olumsuz etkisinin olması gerekir. 

Dünya’da sayısal olarak en fazla görülen afetler sel, siklonlar, deprem ve hortumdur. 

Aynı şiddetteki doğal afetlerin ülkeden ülkeye farklılık göstermesi, GeliĢmiĢlik Ve Bilince bağlıdır. 
Geri kalmış ülkelerde hem can hem de mal kaybı, gelişmiş ülkelerde sadece mal kaybı yaşanır. 

Doğal afetlerden kaynaklanan zararları en aza indirmek için öncelikle afetlerin ortaya çıkarabileceği 
sorunları afet yönetimi ile belirlemek ve daha sonra da bu sorunlara karşı hangi önlemlerin 

alınabileceğinin planlanması gerekir. 

 
Afetler oluĢum hızlarına göre; 

Hızlı gelişenler; Deprem, Volkanizma, Heyelan, Çığ, Sel ve Taşkınlar sayılabilir. 
Uzun sürede gelişenler; Kuraklık, Erozyon ve Salgın hastalıklardır. 
 

Afet yönetimi 
-Risk ve zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme dört aşamadan oluşur. 

-Afetlerin önceden tespiti ve afet sonrası yaşanabilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek 

önlemlerin alınması, afet sonrasında etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasının yanı sıra 
iyileştirme çalışmalarının da bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir.  

-Ülkemizde bu işi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) yürütmektedir. 
 

Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) 

Bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve sunulmasıdır. 
Doğal afetlerden sonra büyük kolaylıklar sağlanmıştır. 

Etkin bir veri paylaşım aracı olması, güncellenebilmesi, hızlı veri analizleri yapabilmesi, kolay çözümler 
sunabilmesi ve çok yönlü görselleştirme gibi faydaları vardır. 

Uzaktan algılama 

Uçaktan çekilen hava fotoğrafları, insansız hava araçlarından elde edilen bilgiler ve uydu görüntüsü 
şeklinde kullanılır. Tropikal fırtınalar, Orman yangınları, volkan dağların püskürmesi sırasında görüntü 

alınabilir. 
 

Erken uyarı sistemleri 

Meydana gelebilecek afetlerin yol açabileceği zararları en aza indirebilmek amacıyla afet öncesinde 
çeşitli teknolojiler kullanılarak belirli kurumlar tarafından yayımlanan mesaj veya bildirilerdir. Tsunami,  

Çığ ve Sel ve taşkınlarda yaygın olarak kullanılır. 
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AFETLERĠN DAĞILIġI VE AFETLERDEN KORUNMA YOLLARI 
Deprem 
Yer kabuğunda meydana gelen jeolojik sarsıntılardır. 
Oluşum bakımından genç araziler, Levha sınırları ve fay hatlarına yakın yerde görülen depremlerin 

çoğunluğu tektoniktir. 

 
Türkiye'de Depremler 

 
Ülkemizin sürekli hareket hâlinde olan Avrasya, Afrika ve Arabistan levhalarının karşılaşma noktasında 

ve Alp-Himalaya kıvrım sistemi üzerinde yer alır. 

Anadolu'nun sıkıĢması sonucu oluĢan üç önemli fay hattı; 
 Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF). 

Batıda Saros Körfezi'nden başlayarak Marmara Denizi, Düzce, Amasya ve Erzincan üzerinden Van 
Gölü’nün kuzeyine kadar uzanır. 

 Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF). 

Doğu Afrika'dan başlayarak Amik Ovası, Kahramanmaraş, Bingöl, Van ve Hakkâri’ye kadar uzanır. 
 Batı Anadolu Fay Hattı (BAF).  

Batı Anadolu'daki horst ve grabenlere paralel olarak uzanır. 

 
Ülkemizde Depremlerde Can ve Mal kaybının yüksek olmasında; 

 Nüfusun büyük bölümünün aktif deprem kuşağında yer alması, 

 Yerleşmelerin alüvyal ova ve vadi tabanları gibi zayıf zeminlere kurulması, 

 Bina yapım tekniklerinin yetersiz kalması 

 Deprem bilincinin yeterince gelişmemiş olmasından kaynaklanır. 
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Tsunami(Liman Dalgası) 
-Okyanus ve deniz dibinde meydana gelen 
deprem, volkanizma ve toprak kaymaları sonucu 

oluşur. 

-Okyanus ve deniz ne kadar derinse tsunami hızı 
artar. 

-Kıyı çizgisi değişir. 
-Pasifik ve Hint okyanusunda yaygındır. 

-Endonezya, Sri Lanka, Hindistan, 

Tayland ve Japonya 
 

Türkiye’de Tsunami 

-Marmara bölgesi ve diğer kıyılarımız. 

 
Volkanik Faaliyetler 

-Levha sınırlarında toplanmışlardır. 

-Can ve mal kaybı,  tarım alanları ve bitkilere 
büyük zararlar vermekte, hava ulaşımını olumsuz 

etkilemekte ve büyük çevre sorunlarına neden 
olur. 

-Zirvesi kar ve buzla kaplı volkanların faaliyete 

geçmesi sonucu oluşan volkanik çamur akıntıları 
(laharlar), yerleşim yerlerine ulaştığında büyük 

can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. 
-Volkanlardan çıkan bazı zehirli gazlar, 

atmosferde su buharı ile birleşerek asit 
yağmurlarına da neden olur. 

Endonezya, Japonya, Filipinler, İtalya, İzlanda, 

Peru ve Şili gibi ülkelerde yaygındır. 
-Topraklar verimli olduğu için nüfus yoğundur. 

-Erken uyarı sistemi sayesinde can kaybı azalır. 

Türkiye'de Volkanik Faaliyetler 
-Ülkemizde aktif volkan yoktur. 

-En son Nemrut dağı püskürmüştür. 

 

 

Kütle Hareketleri 
-Yamaç dengesinin bozulması sonucu oluşur. 

- Başlıca kütle hareketleri; heyelan, toprak 
kayması, kaya düşmesi ve çamur akıntılarıdır. 

Heyelanın oluşmasında; Eğim, yağış, Toprağın 
cinsi, tabakaların durumu ve beşeri faktörler etkili 

olur. 

 

Türkiye'de heyelanlar 
-Arazi yapısı ve yağış koşullarına, beşerî 

müdahalelerle (yol yapımı, maden arama vb.) 
bozulması heyelan riskini artırır. 

- Karadeniz bölgesinde Trabzon, Rize, Artvin, 
Erzurum ve Kastamonu  

-En fazla İlkbahar mevsiminde sebebi kar 

erimeleridir. 

ġiddetli Rüzgârlar(Kasırga, Tayfun,) 

-Tropikal bölgelerde etkili olan ve sel oluşumuna 

neden olabilecek kadar fazla yağış bırakan 
kasırgalar afete dönüşür. 

- ABD, Meksika, Küba, Filipinler, Japonya, Çin, 
Vietnam ve Tayvan’da görülür. 

Hortum (tornado); Sıcak ve nemli hava 

kütlesinin hızlı bir biçimde dönerek yükselmesi ile 
oluşur. 

- Soğuk ve kuru olan polar (kutbi) hava kütlesi ile 
çok sıcak ve nemli olan tropikal hava kütlesinin 

karşılaşma alanlarında oluşur. 
 

Türkiye'de Etkili Rüzgârlar 

-Akdeniz bölgesinde (Antalya ve Mersin) 

hortumlar görülebilir. 
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Çığ 

-Dağlık ve engebeli bölgelerde bitki örtüsünün 
zayıf olduğu bölgelerde daha çok meydana gelir.  

Deprem, yol yapım çalışmaları, ani sıcaklık 
değişimi, taşıtların neden olduğu titreşimler çığ 

olayını arttırmaktadır. 

Kayalık Dağları, Alpler ve Himalaya dağlarında 
yaygındır.  

-Eken uyarı sistemi kurulabilir. 
 

Türkiye'de Çığ 

İnsanı çığ konusunda bilinçlendirmek 
Riskli yamaçları ağaçlandırmak, 

 Çığın yönünü değiştirmeye yarayan bariyer,  
Duvar ve çığ tünelleri inşa etmek 

-Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de yaygındır. 

- Bayburt, Artvin, Ağrı, Hakkâri ve Tunceli gibi 
illerde yaygındır. 

 
Orman Yangınları 
-Tropikal bölge ve Akdeniz iklim kuşağında 

görülür. 

-Orman yangınlarının %1 doğal nedenlerden; 
yıldırım düşmesi, volkanik patlamalar, aşırı 

sıcaklar, kuraklıktan kaynaklanır. 
 

Geriye kalan insan kaynaklıdır; tarlaları 
genişletmek, tarlalarda anız yakılması, cam 

kırıklarının ormanda bırakılması, sönmemiş kibrit 

ve izmaritin yere atılması, yakılan ateşin 
söndürülmeden bırakılmasıdır. 

 

Türkiye'de Orman Yangınları 
-Yaz kuraklığının yaşandığı haziran-kasım ayları 

arasında özellikle Batı ve Güneybatı Anadolu'da 

görülmektedir. 
-Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Çanakkale, Mersin, 

Adana, Balıkesir gibi illerde yaygındır.(Akdeniz 
iklim kuşağı) 
Orman yangınlarıyla mücadele; 

 Ormanlık alanlarda yollar açmak,  
 Yangınlara müdahalede görev alan personeli 

eğiterek yangın söndürme gereçleriyle 
donatmak  

 Yangın söndürme havuzları inşa etmek 
 İnsanları bilinçlendirmek  

 Yanan alanları ağaçlandırmak 

Salgın Hastalıklar 
-Zararlı mikroorganizmaların (virüs, bakteri vb.) 

neden olduğu bu hastalıklardır. 
 

Türkiye'de Salgın Hastalıklar 

-Ülkemizin konumundan dolayı salgın hastalıklar 
görülebilir. 
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