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Tarihin Sıfır Noktası : Göbeklitepe  

Şanlıurfa şehir merkezinin yaklaşık 15 kilo-

metre kuzeydoğusunda, Örencik Kö-

yü yakınlarında bulunan Göbeklitepe kazı 

alanı dünyanın bilinen en eski ve en büyük 

tapınak yerleşkesi olarak kabul edilmekte-

dir.1963 yılında bir yüzey araştırması ile keşfedilen Göbeklitepe’nin hi-

kayesi  ,1994 tarlasını süren Mahmut KILIÇ tarafından bulunan oymalı 

taşın Urfa müzesine teslim edilmesi ile farklı bir boyut kazanmış, arazi-

deki İlk kazı çalışmaları ise 1995’te Alman arkeolog Prof. Dr. Klaus 

Schmidt tarafından başlatılmıştır.  Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıur-

fa Müzesi işbirliğiyle başlayan kazı çalışmalarını şu anda Alman Arkeo-

loji Enstitüsü ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı birlikte 

sürdürmektedir. 

Çok uzak mesafelerden dahi görülebilen bir tepe üzerine inşa edilen 

Göbeklitepe’nin katmanları 15 metre yüksekliğe ulaşmaktadır.Göbekli 

Tepe’yi her iki katmanda bulunan T biçimli dikili taşlar simgelemektedir. 

Taş Devri (Paleolitik) kalıntılarını altında saklayan tepe, kireçtaşından 

oluşan  platonun en yüksek yerinde konumlanmaktadır.Yuvarlak bir 

şekle sahip olan ve “göbekli” sıfatını taşıyan kazı sahası 90 dönümlük 

bir alanı kapsamaktadır.(Yaklaşık 12 futbol sahası büyüklüğündedir). 

 

 

 Göbeklitepe’nin tarihi günümüzden 12 bin yıl öncesine dayanmakta-

dır. MÖ 10.000 yılında yapıldığı ve MÖ 8.000 yılında terk edildiği bilin-

mektedir. Göbeklitepe’de keşfedilen anıtlar dünyada insanlar tarafın-

da inşa edilmiş en eski yapılardır.Göbeklitepe Malta Tapınaklarından 

5500; Piramitlerden 7400 ; Stonehenge’den ise 7500 yıl daha eski-

dir.Bu nedenle Göbeliklitepe “tarihin başlangıç noktası-tarihin sıfır 

noktası” olarak adlandırılmaktadır.Kazı alanında 20 adet tapınak keş-

fedilmiş ve bunlardan 6 tanesi gün yüzüne çıkarılmıştır.  

Göbeklitepe yıllardır tarih derslerinde öğretilen göçebe toplulukların 

tarımı öğrenerek yerleşik hayata geçtiği tezini çürütmektedir.Prof. Dr. 

Klaus Schmidt’ e göre avcı ve toplayıcı toplulukların Göebeklitepe gibi 

dini merkezlerde sürekli bir araya gelmeleri sonucunda yerleşik hayat 

başlamıştır.İbadet merkezine yakın olma arzusu yerleşik hayat tarımı 

getirmiştir.Göbeklitepe 2018 yılında  Unesco miras listesine alınmıştır. 

# Anadolu Yarımadası’nın geçmişten günümüze  yerleşim alanı ola-

rak tercih edilmesinde hangi özellikleri ön plana çıkmaktadır? 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

# Ülkemizdeki ilk yerleşim alanlarından hangilerini biliyorsunuz? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. Malta Tapınakları MÖ 4400 

Stonehenge - MÖ 2500 

Göbeklitepe- MÖ 10.000 

Mısır Piramitleri MÖ 2600 
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Yerleşme Nedir? 

Oturulan,barınılan yer anlamındadır.İnsanlar 

geçmiş dönemlerden günümüzü dek mağara-

lar,kaya oyukları, ağaç kovuğu gibi doğal barı-

naklar ile ev,villa,apartman,gökdelen gibi barı-

nakları yerleşmek için kullanmıştır. 

İlk Medeniyetler Nerelerde Kurulmuştur ? 

İlk yerleşmeler iklim şartlarının elverişli olduğu 

orta kuşakta ,su kaynaklarına yakın,verimli 

tarım alanları etrafından kurulmuştur.İlk Me-

deniyetler genelde kuruldukları bölgelerin ad-

ları ile anılmaktadır. 

İlk Medeniyetler Hangileridir? 

Çin Medeniyeti - Sarıırmak Gökırmak Nehirleri 

Hint Medeniyeti- İndus ve Ganj Nehirleri  

Mısır Medeniyeti -Nil Nehri 

Mezopotamya Medeniyeti - Fırat ve Dicle N. 

İnka Medeniyeti - And Dağları 

Aztek / Maya Medeniyetleri - Orta Amerika 

Anökümen Sahalar Nereleridir? 

Dünya üzerinde yerleşmeye uygun bölgelere 

ökümen sahalar ; yerleşmeye uygun olmayan 

sahalara da anökümen sahalar adı verilmek-

tedir.Anökümen sahalar şunlardır: 

1-) Su Yüzeyleri 

2-) Yüksek ve Engebeli Araziler 

3-) Kutup Çevreleri  

4-) Kurak Bölgeler,Çöller 

5-) Gür Ormanlık Alanlar 

6-) Bataklıklar 

Yerleşmenin Dağılışına Etki Eden Faktörler 

Doğal Faktörler 

# İklim 

# Yer Şekilleri 

# Su Kaynakları 

# Toprak Yapısı 

# Kara ve deniz  

dağılışı 

# Jeolojik Yapı 

# Bitki Örtüsü 

Beşeri Faktörler 

# Tarım 

# Sanayi 

# Ticaret 

# Ulaşım 

# Turizm 

# Madencilik 

# Göçler 

# Bilim-Teknoloji 

Dünyanın Yoğun Nüfuslu  Sahaları Nereleridir ? 

 

Yerleşmeler 

Kırsal Yerleşmeler 

Nüfusu az,ekonomik  

faaliyetleri  tarım 

hayvancılık,balıkçılık 

olan yerleşmelerdir. 

Kentsel Yerleşmeler 

Nüfusu fazla ekonomik  

faaliyetleri sanayi, 

turizm,ticaret,ulaşım  

olan yerleşmelerdir. 

@cgrfysvr @cgrfysvr 

Yerleşmenin Farklılaşması Nasıldır? 

Mağara-Barınak İlk Köyler Ticaret Şehirleri 

Liman Şehirleri İdari Şehirler Sanayi Şehirleri 

Teknoloji Şehirleri 

Yoğun Nüfuslu Bölgeler 

2 
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Bölgeler Oran 

Yüzey Suları % 70  

Renk 

Çöller % 6 

Soğuk Bölgeler % 6 

Dağlar % 5 

Ormanlar % 5 

Tarıma Elverişsiz S. % 5 

Yaşanabilir Sahalar % 3 

 

 

 

 

 

 

 

       
                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Etkinlik ; www.3dgeography.co.uk sayfasından alınmıştır. 3 
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Yerleşmeye Uygun Bölgeler; 

Altta verilen büyük mavi karenin dünyamız olduğunu ve her küçük karenin de dünya yüzeyinin  % 1’ini temsil ettiğini 

düşünün.Verilen bilgilerden  yola çıkarak kareleri farklı renkler ile boyuyor; dünyanın ne kadarının yaşanabilir olduğu-

nu gösteriyoruz. 



 

        

Nüfusuna Göre Kurulduğu Yere Göre Ekonomisine Göre Plana  Göre Dokusuna Göre 

Kasaba 

Köy 

Köyaltı 

Yerleşmeleri 

Orman Köyü 

Vadi- Ova Köyü 

Dağ Eteği Köyü 

Deniz Kıyısı Köyü 

Akarsu Boyu Köyü 

Tarım-Hayvancılık 

Ormancılık 

Dokumacılık 

Balıkçılık 

Madencilik 

Toplu 

Dağınık 

Gevşek 

Yol Boyu 

Hat Boyu 

Işınsal 

Dairesel 

Küme 

Kırsal Yerleşmeler Nasıl Sınıflandırılır? 

Yerleşme Planına Göre Kırsal Yerleşmeler Nasıldır? 

Bir yolun etrafında sıralanmasıyla yol boyu yerleşmeleri oluşur. Demir yolu, su kanalı, akarsu 

vadisi gibi uzunlamasına yer alan unsurların etrafında hat boyu (çizgisel) yerleşmeler oluşmuş-

tur. Genellikle yolların etrafında değişik doğrultularda oluşan yerleşmelere ışınsal planlı yerleş-

me denir. Engebenin az olduğu alanlarda yerleşme çekirdeklerinin bir meydanın etrafında top-

lanmasına dairesel planlı yerleşme denir.Yerleşme çekirdeklerinin birbirine yakın ve düzensiz 

konumlandırıldığı yerleşmelere de küme planlı yerleşme  adı verilir. 

 Dokusuna Göre  Kırsal Yerleşmeler Nelerdir? 

 Arazinin engebeli,su kaynağının bol,tarım alanlarının parçalı olduğu alanlarda dağınık yerleş-

me görülmektedir.(Doğu Karadeniz).Engebenin az,su kaynaklarının yetersiz olduğu alanlarda 

ise toplu yerleşmeler  görülmektedir.(İç Anadolu,Güneydoğu Anadolu vb). Evlerin rastgele ve 

geniş alanlara dağılmasıyla oluşan yerleşme biçimine de gevşek dokulu yerleşme adı verilir. 

 

 

Ülkemizde Köyaltı Yerleşmeleri Nelerdir? 

Devamlı Yerleşmeler 

Çiftlik 

Mezra 

Mahalle 

Divan  

Geçici Yerleşmeler 

Yayla 

Ağıl 

Kom 

Oba 

Dam 

Dalyan 

Bağ Evi 

Yazlık 

Mezra:Çeşitli nedenlerle ailelerin köyden 

uzaklaşması sonucunda ortaya çıkan, genelde 

8-10 evden oluşan, hayvancılıkla birlikte tarım 

da yapılan köy altı yerleşmeleridir.Doğu Ana-

dolu ve Karadeniz'de yaygındır. 

Divan: Daha çok Batı Karadeniz’de görülen 

mahalle yapısındaki yerleşmelerdir.Kocaeli 

yarımadasında yaygındır. 

Mahalle: Köyden ayrılmış fakat idari fonksiyo-

nu olmadığı için ayrı köy kabul edilmeyen yer-

leşmelerdir. 

Çiftlik: Geniş bir toprağa sahip olunan tarım 

ve hayvancılık faaliyetlerinin birlikte yapıldığı 

ve birkaç ailenin yaşadığı yerleşmelerdir. 

 

 

 

 

@cgrfysvr @cgrfysvr 

Yol Boyu Yerleşme Hat Boyu Yerleşme Işınsal Yerleşme Dairesel Yerleşme Küme Yerleşme 
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Geçici Köyaltı Yerleşmeleri Nelerdir? 

Yayla: Hayvanların otlatılması için genellikle 

yaylacıların yaz başlangıcında çıktıkları alanlar-

dır.Karadeniz,Akdeniz,Doğu Anadolu’da dağlık 

sahalarda yaygındır.  
 
Ağıl : Küçükbaş hayvanların barınması için ya-

pılan ve genelde eldeki malzeme ile etrafı çev-

rilen üzeri açık yapılardır.İç Anadolu ve Akde-

niz’de yaygındır. 
 
Kom: Doğu Anadolu yaygın olan ve hayvancılık 

faaliyetlerinin yapıldığı geçici yerleşmedir. 
 
Oba: Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan konar 

göçer ailelerin kurdukları  çadırlardan oluşan 

yerleşmedir.Batı Toroslar’da yaygındır.  
 
Dalyan: Deniz,akarsu,göl gibi sularda kıyıya 

yakın yerlerde  su içerisine yerleştirilmiş kazık-

lara gerilmiş  ağlardan oluşturulan geniş , balık 

avlanma,yetiştirme yerleridir. 

Kentsel Yerleşme Nedir? 

Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendiği nüfusu 10.000’den daha fazla olan yatay ve dikey olarak 

büyüyebilen yerleşmelerdir.Nüfusu 10.000 ile 100.000 arasında olan şehirlere küçük şehirler; 

100.001 ile 500.000 arasındaki şehirlere orta büyüklükte şehir, 500.001 ile 1.000.000 arasın-

dakilere büyük şehir,nüfusu 1.000.000’ dan fazla olan şehirlere ise metropol,nüfusu 

10.000.000’ dan fazla olan şehirlere megapol adı verilmektedir. 

Sanayi 

Manchester 

Liverpool 

Detroit 

Düsseldorf 

İstanbul 

İzmit 

Bursa 

Sakarya 

İzmir 

Adana 

Fonksiyonlarına Göre Şehirler Nasıl Sınıflandırılır? 

Tarım 

Rize 

Konya 

Akhisar 

Kars 

Şanlıurfa 

Giresun 

Bayburt 

Aksaray 

Turizm 

Paris 

Roma 

Venedik 

Madrid 

Newyork 

Las Vegas 

Antalya 

Bodrum 

Ulaşım 

Şam 

Afyon 

Konya 

Eskişehir 

İstanbul 

Kayseri 

İzmir 

Gaziantep 

Ticaret 

Newyork 

Hong Kong 

İstanbul 

İzmir 

Tokyo 

Frankfurt 

Mersin 

Gaziantep 

Liman 

Rotterdam 

Hamburg 

Marsilya 

Şanghay 

Singapur 

İstanbul 

İzmir 

Mersin 

Maden  

Bakü 

Essen 

Donetsk 

Kerkük 

Zonguldak 

Soma 

Batman 

Norilsk 

İdari 

Ankara 

Londra 

Roma 

Paris 

Moskova  

Canberra 

Helsinki 

Washington 

Viyana 

Ottawa 

Kültür 

Oxford 

Cambridge 

Kahire 

Salamanca 

Eskişehir 

İstanbul 

Ankara 

İzmir 

Dini 

Mekke 

Medine 

Kudüs 

Vatikan 

Lhasa 

Hatay 

Konya 

İznik 

Moda: Paris,Milano,Londra,Newyork,Roma 

@cgrfysvr @cgrfysvr 

Askeri: İncirlik,Kırkağaç,Eğirdir,Erzincan,Gölcük 
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Ülkemizde nüfusun genel dağılımına 

bakıldığında nüfusun büyük bir kıs-

mının iklim ve ulaşım şartlarının el-

verişli olduğu kıyılarda toplandığı 

görülmektedir.Karasallığın etkili ol-

duğu yerler,  yüksek ve engebeli sa-

halar seyrek nüfusludur. 

# Türkiye’de yağış miktarının fazla olduğu yerler yoğun nüfuslu iken ;  kış sıcaklıklarının düşük    

olduğu yüksek ve engebeli yerler seyrek nüfusludur. 

 # Nüfusun % 85’i yükseltinin az olduğu kıyı ovaları,iç ovalar ve alçak platolarda toplanmıştır. 

 # Ülkemizde dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre daha nüfusludur. 

 # Yine dağların denize paralel uzandığı yerlerde denize bakan yamaçlar daha nüfusludur. 

 # Ulaşım güzergahları üzerinde yer alan yerler hızlı gelişim göstermiştir. 

 # Ekonomik açıdan gelişim gösteren yerlerin nüfusu göçlerle sürekli  artmaktadır. 

 

Etki Alanlarına Göre Şehirler Nasıl Sınıflandırılır? 

Küresel Şehirler  

Newyork 

Londra 

Moskova 

Tokyo 

Roma 

Essen 

Paris 

Hamburg 

Bölgesel Şehirler    Yerel Şehirler  

Jakarta 

Yeni Delhi 

Tahran 

Şam 

Canberra 

Bakü 

Lagos 

Montevideo 

Annaba 

Arona 

Hartum 

Akhisar 

Bayburt 

Gümüşhane 

Yozgat 

Uşak 

Hinterland Ne Demektir? 

Bir limanı besleyen, limanla etkileşen alana Art böl-

ge (Hinterland) adı verilmektedir. 

Bir limanın etki alanının geniş olması ulaşım ağı-

na,yer şekillerine,coğrafi konuma,ürün çeşitliliğine 

bağlıdır.  

Örneğin İstanbul’un etki alanı tüm ülke iken;İzmir’in   

etki alanı ülkenin batı kesimidir. 

İstanbul,İzmir,Mersin,İskenderun ve Samsun liman-

larının hinterlandı genişken,Sinop limanının dardır. 

Ülkemizde Yerleşmenin Dağılışı Nasıldır? 

Ülkemizde 81 il, bu illere bağlı 

olan 922 ilçe,ilçelere bağlı 

50.000’e yakın mahalle ve köy 

bulunmaktadır. (Köy: 18.292) 

Nüfusu 750.000’den fazla olan 

iller ekonomik gelişmişlik düzey-

leri ve fiziki yerleşim durumları-

na  bakılarak büyükşehir beledi-

yesine dönüştürülmüştür.(2017) 

Ülkemizdeki İdari Birimler Nelerdir? 

@cgrfysvr @cgrfysvr 

Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri 
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Karain Mağarası’nda yapılan çalışmalarda 450-500 bin yıl öncesine ait kalıntılara ulaşılmıştır. 

Göbeklitepe ülkemizde bilinen en eski yerleşmelerden olup yaklaşık 12.000 yıl öncesine tarih-

lendirilmektedir.  

Anadolu’da ilk köy tipi yerleşmeler günümüzden 7.000-10.000 yıl öncesine rastlamakta-

dır.Neolitik Dönem’in en önemli yerleşmelerinden biri  Çatalhöyük’tür.Anadolu’da önemli yer-

leşmelerden diğeri de Alacahöyük’tür ve günümüzden 5.000 (MÖ 3.000) yıl öncesine tarihlen-

dirilmektedir. 

 

Türkiye’de Yerleşmenin Tarihçesi Nasıldır?  

Türkiye, dünyanın ilk yerleşim alanlarından biridir.Türkiye’de yerleşme günümüzden yaklaşık 

500.000 yıl öncesinden başlamış ve kesintisiz günümüze kadar devam etmiştir.Türkiye’de 1000 

kadar höyük yerleşmesi tespit edilmiştir. İnsanların avcılık ve toplayıcılık ile geçindikleri dönem-

lerden itibaren doğal barınaklar yerleşim alanı olmuştur. Anadolu’da sayıları 40 bini bulan ma-

ğaraların bir kısmı yerleşme alanı olarak kullanılmıştır. 

Mesken Nedir? İnsanların barınma korunma 

dinlenme,çalışma gibi ihtiyaçlarını karşıladığı 

yapılardır.Özellikle kırsal yerleşmelerde mesken-

lerde doğal çevrenin etkisi daha belirgindir. 

Taş Meskenler:Kalker,granit,bazalt,andezit,tüf 

vb kayaçların yaygın olduğu bölgelerde bulu-

nur.Akdeniz havzası,Doğu Anadolu,GDA ve İç 

Anadolu'daki volkanik arazilerde de görülür. 

Ahşap Meskenler:Bitki örtüsünün ormanlar ile 

kaplı olduğu bölgelerde görülür.Ekvator,muson 

iklim bölgeleri ile ülkemizde Karadeniz iklim böl-

gesinde yaygındır.  

Toprak Meskenler:Yağışın az sıcaklık farkının 

fazla bitki örtüsünün seyrek olduğu kurak iklim 

bölgelerinde yapı malzemesi olarak kil,mil,balçık 

gibi topraklar kullanılır.Kerpiçten yapılan evler 

örnek olarak gösterilebilir.Bu evler karasal iklim 

bölgelerinde,ülkemizde Orta ve Güneydoğu Ana-

dolu’da yaygındır.  

Betonarme Meskenler:Teknoloji ile birlikte çi-

mento,çelik,tuğla,demir gibi malzemelerin kulla-

nılması ile yapılan mesken tipleridir.  

Karadeniz de Serender adı verilen ahşap yapıla-

ra,Batı Anadolu’da kerpiç-ahşap karışımı olan 

Hımış adı verilen yapılara ,Harran’da topraktan 

yapılan konik kubbeli evlere rastlanılmaktadır. 
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Dünyanın Seyrek ve Yoğun Nüfuslu Bölgeleri Nereleridir? 

2 

Kalahari Çölü  

 

Gobi Çölü  

Avustralya Çölleri  

Arabistan Çölleri  

Orta Asya Çölleri  

Sahra Çölü 

                        
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

3 

8 
6 

1 

7 

5 4 

9 

11 

Yoğun Nüfuslu Bölgeler: 

12 

13 

14 

A 

B C 

D 

E 

F 

Gine Körfezi 

Nil Deltası  

 

 Güneydoğu Asya 

KD Amerika  

 

Uzakdoğu  

KB Avrupa 

Himalayalar 

Kayalık Dağları  

And Dağları 

 

 

Dağlık Bölgeler: 

15 

Grönland 

Sibirya  

Antarktika 

 

 

Soğuk Bölgeler: 

Kuzey Kanada  

16 

 

 

Tropikal Bölgeler: 

Amazon Havzası 

Kongo Havzası 

Sıcak Bölgeler-Çöller 
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Türkiye’nin Seyrek ve Yoğun Nüfuslu Bölgeleri Nereleridir? 

                        
    

 

Yoğun Nüfuslu Bölgeler: 

İstanbul (Sanayi,Ticaret)  

Ankara  (Başkent,Sanayi)  

İzmir (Sanayi,Tarım,Ticaret)  

Antalya (Turizm,Tarım)  

Antep (Sanayi,Tarım)  

Adana (Tarım,Sanayi,Ticaret)  

Bursa (Sanayi,Ticaret,Tarım)  Zonguldak (Maden,Sanayi)  

 

 

Seyrek Nüfuslu Bölgeler: 

Yıldız Dağları (Engebe,Sapa) 

Çanakkale (Mili Park,Sapa) 

Menteşe Yöresi (Engebe) 

 

 

 

Tuz Gölü Çevresi (Kurak) 

Taşeli P. (Karstik Arazi) 

Teke P. (Karstik Arazi) 

 

 

 

Hakkari (Engebe,İklim) 

Erzurum Kars (İklim) 

Sinop (Sapa) 

 

 Sivas (İklim,Engebe) 

A 

B 

C 

D 

E 
F 

G H 

Ğ 

Ç 

1 

2 3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Obruk P.(Karstik A.)  
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Performans Görevi: 

Şehirlerin özellikleri ve etki alanları birbirinden farklıdır.Her şehirde  hakim bir fonksiyon olabileceği gibi bazı şehirlerin birden fazla fonksiyonu da 

olabilir.Aşağıda dünyadaki önemli şehirlerden bazıları verilmiştir.Bu şehirlerin öne çıkan, hakim  fonksiyonunu  yazınız. 
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@cgrfysvr @cgrfysvr 

Yanda verilen çengel bulmacayı 

çözerek 9.2.1 / 9.2.2 / 9.2.3 / 9.2.4  

kazanımlarının  öğrenilme düzeyini  

pekiştiriyoruz. 

                       SOLDAN SAĞA 

1-) Batı Anadolu’da kerpiç-ahşap karışımı ev. 

6-) Bir limanın etkileşim alanı. 

7-) Almanya’da bir liman şehri. 

10-) Teknoloji fonksiyonu ön planda bir kent. 

12-) Batı Karadeniz’de mahalle tipi yerleşme. 

15-) Geçici bir köy altı yerleşmesi. 

17-) Engebeli arazilerdeki parçalı yerleşme. 

19-) Kutup bölgelerindeki mesken tipi. 

20-) Düz ve su kaynağının kısıtlı olduğu kurak bölgelerdeki yerleşim şekli 

21-) Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan 

2000’den az nüfuslu  

                      YUKARIDAN AŞAĞIYA 

2-) Devamlı köy altı yerleşmelerinden biri. 

3-) Yerleşmeye uygun olmayan sahalardan biri. 

4-)Yerleşmenin dağılışını etkileyen fiziki faktörlerden biri 

5-) Yerleşmelerin dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biri. 

6-) Demiryolu gibi uzunlamasına yer alan unsurları takip eden yerleşme. 

YERLEŞME 9.2.1 / 9.2.2 / 9.2.3 / 9.2.4 www.cografyasever.com 

8-) Nüfusu 1.000.000 fazla olan kentlerin adı.  

9-) Konargöçer ailelerin yerleşme şekli. 

11-) Dini fonksiyonu ön planda bir kent. 

13-) Dünyanın finans merkezi. 

14-) Taş meskenlerde kullanılan bir kayaç. 

16-) Üstü açık küçükbaş hayvanların konaklaması için kullanılan yapı. 

18-) Doğu Anadolu'da yaygın olan hayvancılık yapılan geçici yerleşme 

                          YUKARIDAN AŞAĞIYA 
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2018 yılında UNESCO Miras Listesi’ne alınan kazı alanımız.                                                                Çatalhöyük              Göbeklitepe 

Sarıırmak ve Gökırmak nehirleri arasında kurulan medeniyet.                                                       Çin Medeniyeti          Hint Medeniyeti 

 Dünya üzerinde yerleşmeye uygun olmayan alanlara verilen genel isim.                                         Ökümen                     Anökümen 

 Devamlı köy altı yerleşmelerinden bir tanesi.                                                                                              Ağıl                           Mezra                                                                                                                                                                                 

Arazinin engebeli,su kaynağının bol,tarım alanlarının parçalı olduğu alanlardaki yerleşme şekli.                                                      Dağınık                       Toplu 

Batı Karadeniz’de yaygın olarak görülen mahalle yapısındaki devamlı köy altı yerleşmeleridir.                                                         Dalyan                        Divan 

Fonksiyonlarına göre şehirlerden liman özelliği ile öne çıkan şehir.                                                                                                      Rotterdam                  Venedik 

Fonksiyonlarına göre şehirlerden turizm özelliği ile öne çıkan şehir.                                                                                                      Las Vegas                 Düsseldorf 

Fonksiyonlarına göre şehirlerden dini özelliği ile öne çıkan şehir.                                                                                                             Oxford                       Vatikan 

Hinterlandı (Etki Alanı) daha geniş olan limanımız.                                                                                                                                     Mersin                         Sinop 

Ticaret fonksiyonu ile öne çıkan şehir.Dünyanın finans merkezi.                                                                                                            New York                  Washington 

Ülkemizde Paleolitik Döneme ait yerleşim alanlarından biri.                                                                                                                  Alacahöyük             Yarımburgaz 

Ülkemizde bakı etkisinden dolayı dağların daha fazla nüfuslanan yamaçları.                                                                                         Kuzey                          Güney 

Ahşap meskenlerin yaygın olarak görüldüğü iklim bölgesi.                                                                                                                  Ekvatoral İklim              Step İklimi             

Ülkemizin seyrek nüfuslu bölgelerinden biri.                                                                                                                                             Çukurova                 Taşeli Platosu 

Nüfusu az,ekonomik faaliyetleri tarım,hayvancılık,balıkçılık,ormancılık vb olan yerleşmelerdir.                                                 Kır Yerleşmesi            Kent Yerleşmesi 

Güney Amerika Kıtası’nda And Dağları üzerinde gelişim gösteren medeniyet.                                                                             Aztek Medeniyeti       İnka Medeniyeti 

Ülkemizde büyükşehir belediyesi unvanına sahip olan şehirlerimizden biri                                                                                             Bursa                               Iğdır 

Dünyadaki yoğun  nüfuslu alanlara örnek olarak verilebilecek bölge.                                                                                            Amazon Havzası       Güneydoğu Asya 

Dünyadaki seyrek nüfuslu alanlara örnek olarak verilebilecek bölge.                                                                                                  Gine Körfezi                Grönland 

Ülkemizin yağış azlığı nedeni ile seyrek nüfuslu bölgelerinden biri.                                                                                                    Tuz Gölü Çevresi        Yıldız Dağları 

Batı Toroslar’da yaygın olan konar göçer ailelerin kurdukları çadırlardan oluşan geçici köy altı yerleşmesidir.                                Ağıl                              Oba 

Aşağıda verilen ifadeleri cevaplandırarak doğru olan yanıtları yuvarlak içine alınız. 
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@cgrfysvr @cgrfysvr 

Bu bölümde “Yerleşme” ünitesi  9.2.1 / 

9.2.2 / 9.2.3 / 9.2.4  kazanımlarının  öğrenil-

me düzeyini ortaya çıkarıyoruz.Kırmızı istas-

yon 20 puan diğerleri 10’arpuan ; parkur 

toplam 100 puandır.  Başarılar. 

① İlk medeniyetlerin kuruldukları yerlerin özelliklerini yazabilirim. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………... 

② Yerleşmeye uygun olmayan sahaları maddeleyebilirim. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………... 

③ Yerleşmelerin dağılışını etkileyen doğal faktörleri yazabilirim. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

④ Dokusuna göre kırsal yerleşmeleri açıklayabilirim. 

………………………………………………………………………..…. 

………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………. 

⑤ Hinterland kavramını örneklerle açıklayabilirim. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………... 

⑥ Nüfusuna göre şehirleri gruplandırabilirim. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

⑦ Geçici köy altı yerleşmelerini biliyorum. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

⑧ Dünya üzerindeki  seyrek ve yoğun nüfuslu alanları yazabilirim. 

……………………………..                                                     ………………………………. 

……………………………..                                                     ………………………………. 

……………………………..                                                     ………………………………. 

……………………………..                                                     ………………………………. 

 ⑨ Fonksiyonuna göre şehirleri örneklendirebilirim. 

……………………………………………………………………...………. 

……………………………………………………………………...………. 

……………………………………………………………………...………. 

…………………………………………………………………...…………. 
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