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1. MEKÂN KAVRAMI
Arapça bir terim olan mekân, me (yer) kökü ile kevn (var olmak) mastarının
birleşiminden (mekevn→mekân) oluşmuştur. Kısaca, “varoluş yeri”, “varlıkların
bulunduğu yer” anlamındadır. Mekân sözcüğünün "saygın bir yere sahip olmak"
anlamındaki mekâne sözcüğüyle yakın bağlantısı bulunmaktadır. Günlük konuşma
dilinde nesnelerin veya kişilerin bulunduğu yeri ifade etmektedir. Yer bildiren bir
sözcük olan mekân, "nerede" sorusuna cevap oluşturur. Mekân sözcüğünün
kavramlaşma süreci eski Yunan felsefesine kadar gider. Eski felsefe metinlerinde "yer"
(ing. place, space) karşılığı olarak khora, topos ve pou terimleri kullanılmıştır.1
Latince’deki locus teriminin boşluk, mahal, mekân anlamları vardır. Locus, konum,
mevkii, yer belirleme anlamlarında kullanılan lokasyon sözcüğünün kökenini
oluşturmaktadır.
1.1. Evrensel Ölçekte Mekân
Mekân, evrensel ölçekte uzaydan başlayarak yeryüzünde insanın etkileşim halinde
bulunduğu her ortamı kapsayan bir kavramdır. Mekânın evrensel boyutta İngilizcedeki
karşılığı “space” dir. Öncelikle bu sözcüğün uzayı ifade ettiğini belirtmek gerekir. Uzay,
bütün galaksileri, gezegenleri yıldızları, gaz ve tozları bünyesinde barındıran,
bükülebilir, kıvrılabilir dalgalanabilir sonsuz bir ortamdır ki bu haliyle ona evren, kâinat,
kozmoz (cosmos), universe gibi adlar verilmiştir. Evren, uzayı ve gök cisimlerinin tümünü
kapsayan en büyük mekândır. Uzayın içindeki bütün galaksiler, gezegenler, yıldızlar,
büyük, küçük tüm gök cisimleri, gaz ve toz bulutları kaldırıldığında geriye içi boşalmış
uzay kalır. Bu haliyle uzayı içi boş hiçbirşey gibi algılamak yanlıştır. Bükülebilir,
kıvrılabilir dalgalanabilir bir kumaş gibi dinamik bir yapıya sahip olan uzay, tüm gök
cisimlerini ve diğer unsurları bünyesinde barındırmakta ve onların şekillenmesine
yardımcı olmaktadır. Platon’a (Eflatun), mutlak anlamdaki mekânı geometrik yüzeylerle
sınırlı olan maddenin içinde yer kapladığı, başlangıcı belli olmayan evrensel bir kap
(hipodokhe) olarak nitelendirmiştir.2
Cisimlerin uzaydaki yerlerini belirlemek için de İngilizcede “space” sözcüğü
kullanılmaktadır. Space’in buradaki Türkçe karşılığı uzay değil, “uzam”dır. Cisimlerin
uzayda kapladığı ve ancak cismin varlığıyla birlikte düşünülebilen soyut mekâna “uzam "
denilmektedir. Uzam sözcüğü ilk olarak 1942'de Türk Dil Kurumu'nun Felsefe ve Gramer
Terimleri sözlüğünde yer almıştır.3 Orhan Hançerlioğlu, uzamı “ölçülebilen uzay”
olarak tanımlamış, Descartes’in yaklaşımıyla nesnelerin yer üstündeki yayılmalarını
uzayda olduğu gibi üç boyutlu (uzunluk, genişlik, yükseklik/derinlik) olarak
belirtmiştir.4 Ayrıca, uzaya göre uzamı, zamana göre süreyi (zaman dilimini)
oranlayarak uzayda cisimlerin bulunduğu mekânları “uzayda yer kaplama” (uzam)
olarak belirtmiştir. Her cisim sahip olduğu boyutta uzayda yer kaplar ki bu durum uzam
olarak tanımlanmaktadır. Tuncer’in de belittiği üzere uzam, sınırsız uzayda,
sınırlandırılmış ve ölçülebilir bir mekânı ifade eder. Süre nasıl zamanın ölçülebilir bir
parçasıysa, uzam da sonsuz uzayın ondan ayrılmış, ama onun içinde olan bir parçasıdır.

İlhan Kutluer (2003), İslam Ansiklopedisi “Mekân” maddesi, Cilt:28, s.550-551
http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c28/c280339.pdf
2
a.g.e. s.551.
3 Savaş Kılıç (2009), a.g.e., s. 50, 52
4 Orhan Hançerlioglu, (1970), Felsefe Sözlüğü. S.330
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Uzamı uzam yapan husus, onun, nesneler, kişiler, olaylar veya olgular tarafından
doldurulmuş olmasıdır.5

Şekil 1: Evrenden bir kesit

Şekil 2: Güneş sistemi içinde Dünya’nın yeri

Selim Tuncer (2009), “Uzam ve Zaman İçinde”, The Brand Age, Sa:Ekim-2009,
http://selimtuncer.blogspot.com.tr/2009/10/uzam-ve-zaman-icinde.html (08.02.2016)
5

3

BÖLGE KAVRAMI VE SİSTEMATİĞİ DERS NOTLARININ TÜM YAYIN HAKLARI PROF. DR. ALİ ÖZÇAĞLAR’A
AİTTİR. BAŞKASI TARAFINDAN KİTAP VE MAKALE HALİNE GETİRİLEREK YAYINLANAMAZ

1.2. Dünya Ölçeğinde Mekân
Yaşam alanımız Dünya, evrendeki milyarlarca galaksiden biri olan Samanyolu
Galaksisinde, Güneş Sistemini içinde yer almaktadır. Güneş sistemi ilgili resim de
görüldüğü gibi6, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jupiter, Satürn, Uranus, Neptun ve Pluton
gezegenlerinden oluşmaktadır (Şekil 1). Bunlar arasında insanların ve diğer canlıların
yaşam olanağı buldukları tek gezegen Dünya (Earth)’dır. Dünya’nın diğer adı “Yer” dir.
Yer’in yüzeyi insanın ve diğer canlıların yaşam alanı durumunda olduğundan, aynı
zamanda “yeryüzü” olarak da adlandırılmaktadır.
Bir mekân bilimi olan coğrafya, yeryüzünü insanla birlikte ele alarak burada
meydana gelen doğal ve beşeri olayların dağılış düzenini mekânsal ölçekte
incelemektedir. Coğrafyanın çalışma alanı olan yeryüzü, yerkabuğunun iç ve dış
dinamiklerin karşılıklı mücadelesi ile şekillenmekte; insanın etkisiyle mekânsal bir
kimlik kazanmaktadır. Yeryüzü denilen bu mekân “coğrafi mekân”, coğrafi ortam” veya
“coğrafi çevre” olarak adlandırılmaktadır. Tümertekin’in de belirttiği üzere, “zaman
zaman çevre sözcüğüyle de eş anlamlı olarak kullanılan mekân, insanın yerde
(yeryüzünde), yerin derinliğinde ve uzaya doğru tüm çevresini üç boyutlu olarak
kapladığından, çevreden çok daha geniş bir anlama sahiptir.”7 Mekân bu yaklaşımla,
doğal (fiziki) çevre ve beşeri çevre olarak iki ayrı formatta ele alınmaktadır. İnsanın
yeryüzüne gelmesinden önce oluşmuş, hayatın akışını düzenleyen insan ve insani
unsurlar dışında kalan mekâna doğal ortam (doğal çevre) denir. Dünya gezegenine göre
doğal ortam, atmosfer (havaküre), litosfer (taşküre), hidrosfer (suküre) ve biyosfer
(canlılar küresi) den oluşmaktadır (Şekil 1). Doğal ortama sonradan dâhil olan insanın
sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetleri sonucunda doğal ortam üzerinde inşa ettiği
ortama beşeri ortam veya beşeri çevre denilmektedir.

Şekil 3: Coğrafi mekân (Yeryüzü)
6
7

http://uzay.net/wp-content/uploads/2012/07/gunes-sistemi.jpg
Erol Tümertekin-Nazmiye Özgüç (1998). Beşeri Coğrafya İnsan, Kültür, Mekân. s.67
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Ortam ve çevre, mekân kavramı içinde ele alınması gereken sözcüklerdendir. Eş
anlamlıymış gibi görünen bu iki sözcük arasında Erinç'in de belirttiği gibi anlam
farklılığı bulunmaktadır. İnsanlar ve diğer canlılar, tek veya toplu şekilde organik ve
inorganik unsurlardan oluşan belli alanlarda yaşar ve bu alanların unsurları ile
karşılıklı fonksiyonel ilişki ve etkileşim halinde bulunurlar. Canlıların hayati bağlarla
bağlı oldukları, etkilendikleri ve aynı zamanda çeşitli yollardan etkiledikleri bu al an
birimlerine o canlının veya canlılar topluluğunun "yaşam ortamı" veya kısaca
"ortam" denir.8 Görüldüğü gibi, ortam sözcüğü ile canlıların bizzat üzerinde
yaşadıkları mekânlar ifade edilmektedir. Oysa çevre sözcüğü ile yaşanılan mekân
birimlerinin dışında/etrafında kalan alanlar belirtilmektedir. Nitekim çevre, Türk Dil
Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlüğünde, ilk sırada "bir şeyin yakını, dolayı, etrafı,
periferi" olarak; ortam ise, "canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal ve maddi
şartların bütünü" şeklinde tanımlanmaktadır. 9 Ayrıntıda anlam farklılığı taşımalarına
rağmen, bu iki sözcük birbirinin yerine kullanılır hale gelmişlerdir.

Şekil 1: Doğal ortamın unsurları
Mekân sözcüğü hem kökeni hem de kullanımı bakımından "insan" kavramıyla iç içe
olup net biçimde "insan varoluşunu çerçeveleyen ve insan izlerini taşıyan yer" anlamını
taşır.10 Bu itibarla mekânı, insanı uzak çevresinden belli ölçüde ayıran sosyal, kültürel ve
ekonomik faaliyetlere elverişli ortam (çevre) olarak tanımlamak gerekmektedir. Mekân,
insanın bütün faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerdir.11 İnsan faaliyetleriyle birebir
özdeşleşen yerleşim alanları bu tanıma uymaktadır.
Sırrı Erinç, (1984) Ortam Ekolojisi ve Degradasyonal Ekosistem Değişiklikleri. s.3-4
Ali Özçağlar (2014), Coğrafyaya Giriş. s.17
10 Savaş Kılıç (2009), “Uzam mı, uzay mı? Peki mekân ne?”, Cogito, Sa: 59, s. 58
11
Erol Tümertekin-Nazmiye Özgüç (1998), ag.e. s. 68
8
9
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Yerleşim alanları içinde ve dışında kişilerin sosyal, kültürel, ekonomik
etkinliklerde bulundukları, barındıkları kapalı veya açık yerler mekân sözcüğü ile ifade
edilmektedir. Örneğin, “Aldığınız mobilya bu mekâna hiç yakışmamış”; “Eğlence
mekânlarında yemek fiyatları oldukça pahalı” cümlelerindeki mekân sözcüğü ile ev veya
çalışma ofisinin bir bölümü ile eğlence sektöründeki iş yerleri vurgulanmaktadır.
Bütünüyle beşeri unsurlardan oluşmadığı için, coğrafi ortamı bu kapsamda ele almak
güçleşmektedir.
Eski sözcükleri yenileştirme çalışmaları sırasında Arapça mekân sözcüğü yerine eş
anlamlı olmak üzere Türkçe “uzam” sözcüğünün kullanılmaya başladığı görülmektedir.
Uzamın buradaki anlamı yukarıda açıklanan “uzayda yer kaplama” dan farklıdır. Türk Dil
Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlüğü’nde “İnsanı, çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde
yaşam etkinliklerini ve eylemlerini sürdürmesine elverişli, toprak, hava ve sudan oluşan
çevre” olarak tanımlanan uzam, aslında coğrafi ortamla ilişkili mekânsal bir kavramdır.
1.3. Zaman- Mekân İlişkisi
Zaman, Farsça’dan dilimize geçmiş bir sözcük olup Arapça’daki karşılığı vakittir.
Elibüyük’ün de belirttiği üzere, algılanabilir ya da sezgilerle kavranabilir göreceli (izafi)
bir kavramdır.12 Zaman, uzaydaki olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, ölçülebilen
bir dönemi ifade eder. Ancak zamanın mekân gibi eni, boyu, yüksekliği/derinliği
olmayıp; sonsuzluğa uzanan bir doğru çizgi olarak düşünülebilir. Bu çizgi üzerinde
yaşanılan anla ilgili noktaya “şimdi”, buradan geriye doğru uzanan kısma “geçmiş”;
ileriye doğru uzanan kısma “gelecek” denir. Bu itibarla zamanı başlangıcı belli olmayan
geçmişten (ezelden), sonsuzluğa (geleceğe, ebede) uzanan, yaşanmış, yaşanan, yaşanacak
bir süreç olarak tanımlayabilmekteyiz.

Zamanın bu şekilde algılanabilmesi için mutlaka mekânla ve cisimlerle birlikte ele
alınması gerekmektedir. Zaman, mekân, cisim ve hareket, birbirlerinden bağımsız
olmayıp aksine birbirlerine bağlıdırlar. Zaman bilinci insanın mekândaki yaşantısına
bağlı oluşur ve yaşanılan zamana ömür, hayat veya yaşam denir. Zamanın
yaşanılmış/yaşanılacak bölümleri süre, müddet, mühlet, vade olarak adlandırılmıştır.
Sürmek eyleminden türetilen süre, bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası,
zaman aralığı, zaman bölümü şeklinde tanımlanmaktadır.13
Yeryüzü veya coğrafi ortam denilen mekânda, insan-doğal ortam arasındaki
karşılıklı etkileşimler sonucunda meydana gelen faaliyet ve durumlar, zamanla birlikte
anlam kazanmaktadır. Bu nedenle, mekânı tanımlayan en, boy, yükseklik/derinlik
boyutuna diğer bir boyut olarak zamanın eklenmesi gerekmektedir. Coğrafi

12
13

Mesut Elibüyük (2000), Matematik Coğrafya. s.287
TDK Büyük Türkçe Sözlük. Süre.
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araştırmalarda ele alınan mekânın yerini belirlemek için “nerede” sorusu; olayların,
faaliyetlerin ve durumların mekândaki oluşum zamanları ve süreleri “ne zaman” sorusu
ile açıklanmaktadır.
1.4. Mekânsal Dağılış, Lokasyon (Konum), Sit ve Situasyon
Bilimlerde uyulması gereken temel düşünce ve kuralların tümüne ilke veya prensip
denilmektedir. Bir mekân bilimi olan coğrafya, diğer bilimlerde olduğu gibi bir takım
ilkelere bağlı olarak çalışmaktadır. Coğrafya içinde yer alan bilim dallarının her birisi
farklı araştırma yöntemleriyle çalıştıkları halde, dağılış, ilişki kurma, karşılaştırma ve
nedensellik ilkelerinde birleşmektedirler. İnsanla doğal ortam arasındaki karşılıklı
etkileşimler sonucunda meydana gelen doğal ve beşeri kaynaklı her türlü faaliyetin,
olayın, durumun veya unsurun yeryüzündeki bulundukları yerlerin tespit edilerek harita
üzerine aktarılmasıyla mekânsal dağılış elde edilmektedir. Tümertekin’in belirttiği
üzere, insanın insanla ve insanın çevreyle karşılıklı etkileşimi bir mekânsal sistem olarak
görülebilir.14 Mekânsal sistem içinde insan faaliyetleriyle yaratılan dokuların harita
üzerinde dağılışları noktalar, çizgiler ve poligonlar halinde gösterilmektedir. Coğrafi
unsurların nokta, çizgi, poligonlar şeklinde haritaya aktarılmasıyla bölge oluşumunun da
temeli atılmış olmaktadır.
Nokta
Çizgi
Poligon (Alan)

Dağılış ilkesinin temelini yeryüzünde insan faaliyetleriyle yaratılan dokuların
yerlerinin koordinat sistemine veya çevresel unsurlara göre belirlenmesi
oluşturmaktadır ki bu işlem lokasyon tespiti (konum belirleme) olarak
tanımlanmaktadır. Doğal ve beşeri unsurların yeryüzündeki konumlarının belirlenmesi,
bir bakıma dağılış ilkesinin gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Lokasyon, daha
önce belirttiğimiz gibi Latince bir sözcük olan “locus” tan üretilmiş olup İngilizce’de
14

Erol Tümertekin-Nazmiye Özgüç (1998). Beşeri Coğrafya İnsan, Kültür, Mekân. s.82
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“location” olarak yazılmaktadır. İsim olarak "yer, konum, mevki, yerleştirme, yer
belirleme" gibi anlamlara gelmektedir. “Nerede?” sorusuna cevap veren lokasyon ya da
coğrafi mevkinin coğrafyada özel bir önemi vardır. İncelenmekte olan “olay”ın olduğu
kadar, bizzat herhangi bir mekânın analizinde de her şeyden önce “yer”in bilinmesi
gerekir. “Yer” ya da yerlerin tespiti mekânsal dokunun anlaşılmasında çok önemli bir
yeri olan dağılışın ortaya konulmasını mümkün kılar.15
Yeryüzündeki nokta, çizgi, alan (poligon) şeklindeki unsurların harita üzerindeki
coğrafi koordinatlara göre lokasyonun (konumunun) belirlenmesine “matematik
konum” denilmektedir. Örneğin sınırlandırılmış alanların (poligonların) matematik
konumları belirtilirken o sahanın Dünya üzerindeki bulunduğu yarıküre ile sahayı
kuzeyden, güneyden sınırlayan paralel daireleri ile batıdan ve doğudan kuşatan
meridyen dairelerinden söz edilir. Örneğin “kuzey yarı kürede bulunan Türkiye’yi 36o-42o
kuzey paralelleri; 26o-45o doğu meridyenleri, sınırlandırmaktadır” ifadesiyle Türkiye’nin
matematik konumu veya lokasyonu açıklanmaktadır. Türkiye’nin Dünya üzerindeki yeri,
çevresindeki coğrafi unsurlara (denizlere, adalara, dağ sıralarına, akarsulara vb), komşu
ülkelere ve bu ülkelerin devlet sınırlarına göre yön ve mevkii belirtilmek suretiyle
açıklanıyorsa, yapılan konum belirleme işi “özel konum” ya da “özel lokasyon” olarak
nitelendirilmektedir. Harita üzerinde nokta ve çizgi olarak gösterilen unsurların da aynı
yöntemle matematik ve özel konumları (lokasyonları) belirlenebilmektedir.

Yerleşim alanlarıyla ilgili olan “sit” ve “situasyon” kavramları da mekânla ilgilidir.
Üzerinde yerleşim faaliyetinin gerçekleştiği arazi parçalarına “sit” (yerleşim alanı)
denilmektedir. Yerleşim alanları, insanların barınmak veya çeşitli ekonomik
etkinliklerde bulunmak amacıyla yerleştikleri yerleri ifade etmektedir. Yerleşilen bu
yerler sadece jeomorfolojik birim veya arazi parçasına karşılık gelmeyip, doğal ortamın
diğer unsurlarıyla iç içe girmiş olan ve bir veya birden fazla sayıdaki konut/konutlar
tarafından işgal edilmiş kompleks bir oluşumdur. Bu nedenle, yerleşim alanlarını insan
doğal ortam etkileşimini en güzel biçimde yansıtan coğrafi mekânlar olarak ele almak
gerekmektedir.
Yerleşmelerin içinde bulunduğu coğrafi ortamı geniş perspektifte ele aldığımızda,
yerleşmenin kendisi ve etkileşim halinde olduğu çevresi bu ortamla
bütünleşmektedir. Her yerleşme sahip olduğu fonksiyonlarının gücü oranında
15

Erol Tümertekin-Nazmiye Özgüç (1998), a.g.e. s.69, 70.
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çevresindeki diğer yerleşmeleri etkilemekte veya onlardan etkilenmektedir. Bu
karşılıklı etkileşim sonucunda oluşan çevresel etkileşim alanı, her bir yerleşmenin
coğrafi ortam içindeki situasyonunu (konumunu) belirlemektedir. Konum veya
durum anlamına gelen “situation” sözcüğü, kavramsal olarak yerleşmelerin
çevresiyle olan ulaşım ağını, yönetsel yönden pozisyonunu ve etki alanlarını; sağlık,
eğitim, pazarlama, ticaret vb. yönünden etkilediği/etkilendiği alanları belirtmektedir.
Örneğin il veya ilçe merkezi konumundaki bir şehrin veya kasabanın yönetsel
situasyonu, kendilerine bağlanan diğer yerleşmelerin sayısal varlıkları ve fonksiyonel
niteliği ile ilişkilidir. 16
Yukarıda belirtildiği üzere, yeryüzündeki unsurların nokta, çizgi, poligon olarak
lokasyonlarının, sit ve situasyonlarının belirlenmesi, söz konusu unsurların mekândaki
dağılışlarının ortaya çıkarılmasına katkı sağlamaktadır. Doğal ve beşeri unsurların,
yeryüzünde bulundukları yerlerin nokta, çizgi veya alansal (poligon) şeklinde tespitinin
yapılarak yükselti ve zamanla ilişkilendirilerek bir ölçek dahilinde kağıt üzerine
aktarılmasıyla dağılış haritaları elde edilmektedir. Bu nedenle mekânsal dağılış yatayda,
dikeyde, zamanda olmak üzere üç ayrı şekilde ele alınmakta; sonuç ise üçünün sentezi
olarak aktarılmaktadır. Yataydaki dağılışta, ele alınan unsurun kapladığı alan coğrafi
koordinatlarıyla belirlenmekte ve sınırlandırılmakta; alansal değeri (yüzölçümü)
hesaplanabilmekte, oransal değeri ile birim alandaki sıklık seyrekliği tespit
edilmektedir. Örneğin, Ege bölgesindeki bağ alanlarının dağılışını ele aldığımızda,
bağların bulunduğu yerleri tespit ederek bir haritaya aktardığımızda yatayda düzlemsel
bir dağılış yapılmış oluruz. Bu dağılışı Kıyı Ege ve İç Ege bölgelerine göre ayrı ayrı
değerlendirebileceğimiz gibi, bölüm, yöre ve alan ayrımı yaparak jeomorfolojik veya
yönetsel birimlere göre de yapabiliriz. Dikey dağılış, yataydaki dağılışın yükselti değeri
veya yükselti basamağı belirtilerek zenginleştirilmesidir. Örneğin, Ordu-Giresun
yöresindeki fındık alanları 0–700 m. yükselti basamağında yer almaktadır." gibi.
Zamandaki dağılış, yeryüzünde yatayda ve dikeyde coğrafî dağılışı incelenen konunun
hangi zamana veya zaman dilimine ait olduğunun belirtilmesidir. Dağılış haritalarının
başlığına yazılan tarih, yıl gibi zamanla ilgili açıklamalar zamanda dağılışı ifade
etmektedir. Örneğin, "Türkiye'de Turunçgil Alanlarının Coğrafî Dağılışı (2016)" gibi.
Dağılışta mutlaka zaman belirtilmelidir. Zaman belirtilmeden yapılan dağılış
haritalarının hiçbir önemi yoktur.
2. YERYÜZÜNÜN MEKÂNSAL ÖLÇEKTE TASNİFİ VE BÖLGE KAVRAMI
Çeşitli bakış açılarına göre yeryüzünün mekânsal ölçekte sistematik tasnifi bölge
kavramının esasını oluşturmaktadır. Burada öne çıkan husus yeryüzünün hangi
yaklaşımlarla bölümlenmiş olduğunun tespit edilmesidir. Aslında bölge sistematiği
evrensel boyutta başlar ve Dünya ölçeğinde alt birimlere ayrılarak devam eder. Üzerinde
yaşadığımız Dünya gezegeni, Samanyolu galaksisi içinde Güneş sisteminin bir üyesi olup
diğer gezegenlere göre insan yaşamına olanak tanıyan evrensel ölçekte bir bölgedir.
Dünyanın biçimsel özellikleri, karaların ve denizlerin dağılımı, insan topluluklarının
kıtalar ve adalar üzerindeki egemenlik alanları (ülkeler) yeryüzünün mekânsal ölçeğini
belirlemektedir (Çizelge 1).

16

Ali Özçağlar (2015), Yönetsel Coğrafya . s.116
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Çizelge 1: Yeryüzünün mekânsal ölçekte kapsamı
MEKÂNSAL ÖLÇEK

KAPSAM VE NİTELİĞİ

Küresel ölçek

Yeryüzünün bütünü (Dünya geneli)

Doğal
nitelikli

Kıtasal-Denizel ölçek

Kıtalar ve bunlara bağlı adalar; okyanus ve denizler

Doğal
nitelikli

Ülkesel ölçek

Kıtalar
ve
adalar
üzerinde
devlet
sınırlarıyla
sınırlandırılmış alansal büyüklükleri birbirinden farklı
ülkeler, yaşam alanları.

Beşeri
nitelikli

Küresel, kıtasal-denizel ve ülkesel ölçekte çeşitli bakış açılarına göre bölge
ayrımları yapılabilmektedir. Küresel ölçek, yeryüzünün tümünü kapsadığı halde,
kıtasal-denizel ölçek sadece kıtaları ve jeolojik yapı itibariyle bunlara bağlı adaları ve
bunların aralarını dolduran okyanusları ve denizleri kapsamaktadır. Ülkesel ölçek
ise, kıtalar ve adalar üzerinde devlet sınırlarıyla ayrılmış ülkeler ele alınmaktadır.
Küresel ve kıtasal-denizel ölçeğin sınırları doğal, insan tarafında belirlenen ülkesel
ölçeğin sınırları beşeri niteliklidir. Genel anlamda insan-doğal ortam etkileşimi
kapsamında yeryüzünün bütünü veya en küçük parçası, coğrafi anlamda “ülke” kabul
edilmektedir. Bu yaklaşıma göre ülke kavramı küresel ölçekte başlayıp kıtasaldenizel ölçekte devam etmektedir. Kıtalar ve adalar üzerinde yaşayan insan
topluluklarının birlikte yaşamak arzusuyla sahiplendikleri arazi parçaları da “ülke”
olarak adlandırılmaktadır. Bu yaklaşımla ortaya çıkan ülkelerin alansal büyüklükleri
birbirinden farklı olup sınırları, devlet yönetimleri tarafından belirlendiği için siyasi
niteliklidir. Asya ve Avrupa kıtaları (Avrasya) üzerinde yer kaplayan Türkiye; Kuzey
Amerika kıtası üzerinde yer tutan Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika;
Büyük Britanya adasındaki İngiltere, Galler, İskoçya; Hispaniola adasındaki Haiti
ve Dominik; Asya’nın doğusunda Pasifik okyanusunda yer alan Honşu, Hokkaido,
Kyuşu ve Şikoku adalarını kapsayan Japonya ile Güneydoğu Asya’da Sumatra, Cava,
Borneo, Selebes, Molluk, Timor, Yeni Gine vd. adalardan oluşan Endonezya gibi.
Yeryüzünü sahip olduğu unsurlarla birlikte bütün halinde algılamak ve tanıtmak
pedagojik yönden mümkün olmamıştır. Bunu gidermek için yukarıda belirtilen
mekânsal ölçeklerde doğal unsurlara ya da insanın sosyal, kültürel, ekonomik
etkinliklerine, oluşan fonksiyonlara ve algılara göre yeryüzünde sınırlandırılmalar
yapılarak farklı özellikte mekân birimleri elde edilmiştir ki bu yaklaşımla çeşitli tipte
bölgeler oluşturulmuştur. Bölgeye karşılık gelen sınırlandırılmış yeryüzü parçaları veya
mekân birimleri, özündeki benzerliklerine karşın coğrafya ve bölge planlama disiplinleri
tarafından farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Coğrafyada bölge daha çok belli bir
mekândaki benzerliklerin oluşturduğu alansal bütünlük olarak algılanmaktadır. Bu
anlamda bölgeyi “sahip olduğu unsurlarda benzeşim oranı fazla olan sınırlandırılmış
yeryüzü parçaları veya mekân birimleri” şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu
tanımlamada belli bir türdeşlik aranmaktadır. Bu türdeşlik tek bir unsurda değil, pek çok
unsurun bir arada ve belli bir uyum içinde bulunduğu çoklu bir sistemdir.
Coğrafyada bölge anlayışı zaman içinde değişmiştir. Geleneksel olarak bölge
kavramı doğal ve kültürel olaylar arasındaki ilişkiye gönderme yapar.”17 Ağırlıkları
değişmekle birlikte doğanın insan ya da insanın doğa üzerindeki etkilerinin mekânsal

S.Ecemiş Kılıç-M.Mutluer (2004), “Coğrafyada ve Bölge Planlamada Bölge Kavramının Karşılaştırmalı
Olarak İrdelenmesi”, Ege Coğarfya Dergşisi, Sayı:13, s.19, İzmir.

17
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farklılıkları, dolayısıyla da bölgeyi oluşturduğu kabul edilir18. "Yeni bölgesel coğrafya"
ise bölgeleri yalnızca bir sınıflandırma yöntemi değil, süreçlerin gerçek bir ürünü olarak
kabul etmektedir. Buradaki bölge kavramı gelenekselden biraz daha farklıdır. Daha
önceki bölge kavramında egemen olan "toplumun doğayla sentezi" görüşünün "insanla
ilgili özel süreçlerin bir kombinasyonu" görüşüne dönüştüğü; tüm toplumsal hayatın
bölgeselleşebileceği ve zaman-mekân bağlamında bölgeselleşmenin sürekli devam
edeceği fikrinin ağırlık kazandığı görülmektedir.19
Bölge tanımlarında bölge türünün, bölgeyi oluşturan unsurların ve mekânsal
boyutun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Özellikle sözlüklerde yer alan bölge
tanımlarında farklı disiplinlerin bu hususlara fazlaca dikkat edilmediği için bölgenin ne
olduğu tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu konuda en çarpıcı örnekleri Türk Dil
Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlüğü’nde bulmak mümkündür.20 Bu sözlükte yer alan
çeşitli disiplinlere ait bölge tanımları şu şekildedir:
 “Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin
benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre
belirlenen toprak parçası, mıntıka.”( TDK Güncel Türkçe Sözlük )
 “Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim,
tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzen tasarında ayrılmış
alanlardan herbiri.”( BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü 1980)
 “Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından
türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen bölümü.” (
BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü 1980)
 “Belli özdeksel ve tinsel ekin öğelerinin göreli olarak türdeş kıldığı coğrafya
alanı.” (BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)
 “Sınırlandırılmış toprak parçası.” (BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve
Güvence Terimleri Sözlüğü 1972)
Bu tanımlarda farklı disiplinlerin bölgeyi nasıl algıladıkları açıkça görülmektedir.
Yeryüzünün bu tür yaklaşımlarla bölümlere ayrılmasıyla bölge kavramı zenginleşmiştir.
Buradan hareketle bölgeyi şu şekilde tanımlamaktayız:
Bölge, yeryüzünün mekânsal ölçekte (küresel, kıtasal-denizel, ülkesel ve
alansal) çeşitli yaklaşım veya bakış açılarına göre ayrılmış bölümleridir.
Bölgelerin oluşum şekli ile oluşan bölgelerin türleri ve nitelikleri bölge kavramı
içinde ayrı bir önem taşımaktadır. Bu bakımdan bölgeleri oluşum şekillerine ve
türlerine göre iki ayrı başlık altında ele almak gerekmektedir.
2.1. Oluşum Şekillerine Göre Bölgeler
Bölgelerin oluşumunda bölgeyi oluşturan unsurların türdeşlikleri, birbirlerine
karşı uyumlulukları/uyumsuzlukları etkili olmaktadır. Bölgeler, yeryüzündeki doğal
oluşumlarla doğal faaliyetlerin; insanın kendi varlığı ile ilgili hususların yanı sıra
insanın yeryüzündeki faaliyetlerine bağlı olarak oluşmakta ya da oluşturulmaktadır.
Her şeyden önce bahsi geçen hususların yeryüzünde bulundukları yerlerin makȃnsal
ölçekte belirlenmesi (lokasyon tespiti) ve dağılışlarının ortaya çıkarılarak
sınırlandırılmaları gerekmektedir.
E.Tümertekin,-N. Özgüç, 2000. Coğrafya, Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar, İstanbul.
E.Tümertekin,-N. Özgüç, 1998. Beşeri Coğrafya, İnsan, Kültür, Mekân, İstanbul.
20 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=B%F6lge&ayn=tam
18
19
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Bölgeyi oluşturan unsurların makȃnsal ölçekte lokasyon tespiti→DAĞILIŞ
⬇
Lokasyon tespiti yapılan unsurların sınırlandırılması→ BÖLGE OLUŞUMU
Sınırlandırılan mekânlarda bölge oluşumuna esas teşkil eden unsur ve
faaliyetler arasında bir uyum ve benzeşim (bütünlük) sağlanıyorsa elde edilen bu
bölgelere “türdeş” ya da “homojen” özellikli bölge denilmektedir. Bu tip bölgeler,
doğal unsurların ve faaliyetlerin her biri için ve insanın yeryüzündeki sosyal, kültürel
ve ekonomik faaliyetlerine göre ayrı ayrı belirlenen bölgelerdir. Sadece yeryüzü
şekillerine, iklime, bitki örtüsüne, kadın nüfusuna, bir hastalığa veya tarımsal ürüne
göre oluşturulan bölgeler homojen bölge için örnektir. Homojen bölge oluşumunda,
bölge sınırları içindeki unsurların türdeş olmaları ve belli ölçütler bakımından kendi
içinde dereceli veya genel bir benzeşim olmalıdır. Diğer yandan da belli özellikleri ile
diğer bölgelerden farklı olmalıdırlar.
Geniş mekânlarda hem doğal unsurları, hem de beşeri unsurları birlikte ele
alarak genel yaklaşımla oluşturulan bölgelere heterojen bölge denilmektedir. Bu tür
bölgeler oluşturulurken türdeş olmayan çok sayıda unsur veya faaliyet bir araya
getirildiği için benzeşim oranı azalmaktadır. Türkiye’nin coğrafi bölgeleri bu
yaklaşımla oluşturulmuştur.
Homojen (homogenesis) ve heterojen (heterogenesis) köken itibariyle tekli ve
çoklu oluşumu ifade eden sözcüklerdir. Bu sözcüklerin sonunda yer alan “genesis
(jenez)” oluşumla ilgili bir ektir. Oluşum şekliyle ilgili diğer bir sözcükte “formation
(formasyon)” dur. Formasyon, belirli bir süreç sonunda meydana gelmiş yapılanmayı,
kısaca oluşumu ifade eder. 21 Batılı coğrafyacılar homojen ve heterojen bölgeleri tek
başlık altında birleştirerek “formal bölgeler” olarak adlandırmaktadırlar. Aynı
zamanda tek unsurun homojenliğine veya çok sayıda unsurun heterojenliğine
dayanan bölgelere şekilsel (formal) bölgeler ya da jenerik bölgeler denilmektedir.
Sibel Ecemiş Kılıç- M. Mustafa Mutluer’in birlikte yayınlamış oldukları
“Coğrafyada ve Bölge Planlamada Bölge Kavramının Karşılaştırmalı Olarak
İrdelenmesi” adlı makalede22 bu konuyla ilgili olarak şunlar yazılmıştır: “Tek bir
unsurun homojenliğine dayanan bölgeler, şekilsel bölgeler ya da jenerik bölgeler olarak
da adlandırılmaktadırlar. Tek bir unsurun türdeşlik gösterdiği mekan birimlerinin ayırt
edilmesi ile şekilsel (formal) ya da türdeş (homojen) bölgelerden söz edilmiş olur.
Bunlar belirli tek bir özelliğin yeknesaklığına dayanır. Bu tip bölgelere örnek olarak step,
orman, çöl gibi vejetasyon şekli bölgeleri, toprak bölgeleri, belirli ürünlerin hâkimiyetine
veya bir ürünün sağladığı gelirin bütün zirai gelire oranına göre belirlenen zirai bölgeler,
yağış rejimi bölgeleri, sık nüfus bölgeleri, toplu ve dağınık iskân bölgeleri, mesken tipleri
bölgeleri vb. bölgeler verilebilir (Erinç,1957).”

- Örneğin, jeolojik formasyon, yerkabuğunu oluşturan farklı şekil ve yapıda özelliklere sahip jeolojik oluşumları ifade eder.
Pedagojik formasyon almak denilince, eğitim-öğretimle ilgili bilgi ve beceri kazanarak, bunları uygulayacak duruma gelmek, forma
kavuşmak anlaşılmaktadır.
22 - Sibel Ecemiş Kılıç- M. Mustafa Mutluer (2004), “Coğrafyada ve Bölge Planlamada Bölge Kavramının Karşılaştırmalı Olarak
İrdelenmesi” , Ege Coğrafya Dergisi, Sayı:13, s.19-20. (http://cografya.ege.edu.tr/13-3-ECEMIS_MUTLUER.pdf)
21
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2.2. Bölge Birimleri Sınıflaması
Farklı yapıdaki bölgelerin sahip oldukları özellikler dikkate alınarak aşağıdaki
çizelgede görüldüğü gibi Bölge Alt bölgeBölümYöreKesimAlan şeklinde
birimlere ayrılmasına denilmektedir.
BÖLGE BİRİMLERİ

KAPSAMI
Küresel, kıtasal veya ülkesel boyutta birinci derecede yapılan
bölge taksimatına göre elde edilen sınırlandırılmış yeryüzü
parçalarından her biridir.
Büyük bölgeler içinde farklı özellikleriyle birbirinden ayrılan
ikinci derecede sınırlandırılmış yeryüzü parçalarıdır. Her
bölgelerde alt bölge ayrımı yapılmayabilir. Bu durumda
doğrudan bölümlere geçilir.
Alt bölgelerin veya alt bölgesi bulunmayan bölgelerin farklı
özellikleri nedeniyle birbirinden ayrılan sınırlandırılmış
kısımlarıdır.
Bölümlerin homojen özelliklere sahip kısımlarıdır.

BÖLGE
ALT BÖLGE

BÖLÜM
YÖRE
KESİM, CİVAR, ÇEVRE,
DOLAY, MUHİT
ALAN

Homojen nitelikli yörelerin kendi içinde ayrılan parçalarıdır. Her
yörede kesim ayrılmayabilir. Bu durumda doğrudan alana
geçilir.
En küçük mekân birimi, tüm bölgelerde insanın yeryüzüyle
etkileşim halinde bulunduğu birimlere karşılık gelir.

3. BÖLGE TİPLERİ
Batılı coğrafyacılar bölgeleri oluşum şekline ve özelliklerine göre biçimsel
(formal), işlevsel (fonksiyonel) ve algısal (perceptual) olmak üzere üç grupta
toplamaktadır.
BİÇİMSEL (FORMAL) BÖLGELER
MEKANSAL ÖLÇEK
Küresel

Kıtasal-denizel, ülkesel

BÖLGE TİPİ

NİTELİĞİ

Doğal Bölgeler: Kuzey yarım küre, Güney yarım küre; Batı
yarım küre, Doğu yarım küre; Kuzey ve Güney Kutup
bölgeleri, Orta kuşak, Tropikal (Ekvatoral) kuşak, Kıtalar,
Adalar, Okyanuslar ve Denizler

Biçimsel

Doğal Bölgeler: Paleocoğrafik, Jeomorfojenetik, Klimatik,
Hidrografik, Pedojenetik, Floristik, Zoocoğrafik ve Doğal
Afetlerle ilgili bölgeler

Homojen

Sosyo-kültürel Bölgeler: Yerleşme, nüfus, kültür bölgeleri

Homojen

Birincil ve ikincil ekonomik faaliyetlere göre bölgeler:
Tarım, hayvancılık, ormancılık, avcılık, toplayıcılık, madencilik
ve sanayi bölgeleri

Homojen

Coğrafi Bölgeler: Sınırları, genel yaklaşımla fiziki coğrafya
unsurlarına ve sosyoekonomik faaliyetlere bağlı kalınarak
çizilen bölgeler.

Heterojen
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3.1. BİÇİMSEL (FORMAL) BÖLGELER
Ölçülebilir, somut verilere göre sınırlandırılmış homojen ve heterojen nitelikli
bölgelerdir. Küresel ölçekte doğal bölgelerle, yerleşim bölgelerini (ökümeni);
kıtasal-denizel ölçekte fiziki coğrafyanın araştırma alanlarına göre oluşmuş doğal
bölgeleri; insanın yeryüzündeki varlığı ve gerçekleştirdiği sosyokültürel
faaliyetlere ve hizmetler sektörü dışında kalan birincil ve ikincil ekonomik
faaliyetlere (tarım, hayvancılık, ormancılık, avcılık, toplayıcılık, madencilik, sanayi)
göre şekillenen bölgeleri ve heterojen özellikli coğrafi bölgeleri kapsamaktadır.
3.1.1. Küresel Ölçekte Doğal Bölgeler
Dünya’nın şekli ve hareketlerine bağlı olarak yerküre üzerinde ayrılmış
bölgelerdir. En büyük paralel dairesi olan Ekvator, yerküreyi kuzey ve güney
yarıkürelere, başlangıç meridyeni ise batı ve doğu yarıkürelere ayırarak küresel
ölçekte biçimsel olarak dört bölge oluşumuna yol açmıştır. Yerküre üzerinde bir
yerin coğrafi konumunun belirtilmesinde kullanılan yarı küreleri küresel ölçekte
bölgeler olarak nitelendirmekteyiz.

Dünya’nın şekline, eksen eğikliğine ve Güneş etrafındaki yıllık hareketine bağlı olarak
yeryüzünde farklı iklim kuşakları (matematik iklim kuşakları) meydana gelmiştir.
Paralel daireleri ile sınırlanan iklim kuşakları aslında küresel ölçekte iklim bölgelerine
karşılık gelmektedir. Buna göre yerküre üzerinde ekvator ile dönenceler arasındaki
alana tropikal kuşak (ekvatoral bölge), dönenceler ile kutup daireleri arasındaki alanlara
orta kuşak, kutup daireleri ile kutup noktaları arasındaki alana da kutup kuşağı ya da
kutup bölgesi denir.
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Küresel ölçekte paralel dairelerine göre biçimsel bölgeler

Küresel ölçekte iklim kuşakları ayrıntılı olarak ele alındığında aşağıdaki
haritayla karşılaşılmaktadır. Bu haritada görüldüğü üzere, 00 paralel dairesine karşılık
gelen Ekvator dairesi ile Yengeç ve Oğlak dönenceleri (23027’ paralelleri) arası
Ekvatoral bölge (tropikal kuşak); dönenceler ile 350 kuzey ve güney paralelleri arası
subtropikal kuşak; 350 kuzey ve güney paralelleri ile kutup dairesi olarak bilinen 660
33’kuzey ve güney paralelleri arası ılıman kuşak, 660 33’ paralel dairesi ile 900 kutup
noktası arası kutup bölgesi olarak adlandırılmaktadır.
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Küresel ölçekte kuşak veya zon olarak adlandırılan iklim bölgeleri enlem
faktörüne ve genel klimatik faktörlere bağlı olarak belirlendiği için genel
niteliklidirler. Kıtasal-denizel ölçekte ve ülkesel ölçekte ise mekân küçülmeye
başlamakta, enlem faktörünün yanı sıra yükselti, denize uzaklık yakınlık, gezici hava
kütlelerinin hareketleri vb. nedenlerle genel iklim kuşakları içinde farklı iklim
bölgeleri oluşmaktadır.
Yerküre üzerindeki kıtalar (Avrasya=Avrupa+Asya, Afrika, Avustralya, Kuzey
Amerika, Güney Amerika, Antarktika) ile bunların parçası olan adalar; kıtaların
arasını dolduran okyanuslar (Pasifik okyanusu, Atlas okyanusu, Hint okyanusu,
Kuzey ve Güney okyanusları) ve bunlara bağlı olan denizler başlı başına küresel
ölçekte birer doğal bölgedir.
Kıtalar, yer kabuğunun okyanuslarla işgal edilmiş kısımları dışında kalan büyük
kara parçalarıdır. Paleocoğrafik evrim ve jeolojik yapı itibariyle aynı özellikleri
paylaşan adalar, bağlı oldukları kıtalarla birlikte değerlendirilmekle birlikte ayrı
olarak da ele alınabilmektedir. Kıtalarda, okyanus ve bunlara bağlı denizlerde
bölgeleme ve adlandırma yapılmıştır. Örneğin kıtalarla ilişkili olarak; Kuzey Amerika,
Orta Amerika, Güney Amerika; Kuzey Afrika, Orta Afrika, Güney Afrika, Kuzey
Avrupa, Batı Avrupa, Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Kuzey Asya, Orta Asya, Doğu Asya,
Güneydoğu Asya, Güneybatı Asya, Ortadoğu, Avustralya, Antarktika gibi. Okyanus ve
denizlerle ilgili olarak Kuzey Atlantik, Güney Atlantik, Kuzey Pasifik, Güney Pasifik,
Kuzey Buz Denizi (Arctic Ocean), Güney Buz Denizi (Southern Ocean), Hint Okyanusu,
Japon Denizi, Ohotsk Denizi, Akdeniz, Baltık Denizi gibi.
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3.1.2. Küresel Ölçekte Yerleşim Bölgeleri (Ökümen)
Yeryüzündeki yerleşim alanları bütün halinde ele alındığında küresel ölçekte
değerlendirme yapılmaktadır. Yeryüzünde yerleşik alanların tümü küresel ölçekte
“ökümen” olarak adlandırılmaktadır.

Dünya genelinde yerleşim bölgeleri (Ökümen)

Ökümenin (yerleşim alanlarının) küresel ölçekte coğrafi dağılışı kuzey ve güney,
batı ve doğu yarım kürelere göre ele alınarak kıta ve adalara göre değerlendirmeler
yapılabilir. Bu değerlendirmeler geneldir. Yukarıdaki haritaya göre kuzey yarım kürede
orta kuşak (ılıman kuşak) yoğun yerleşim bölgesi durumundadır.
Her bir kıta özelde ele alındığında, kıtasal ölçeğe geçilmiş olur ki bu durumda
kıtadaki yerleşim alanlarının coğrafi dağılışı ana jeomorfolojik birimlere, hidrografik vb.
unsurlara göre ele alınarak yerleşim bölgelerinden söz edilmektedir. Örneğin, Kuzey
Amerika kıtasının yerleşim bölgelerini inceleyecek olursak, Kuzey Amerika’nın kuzey
kesimi, Hudson Körfezi ve çevresi (Kanada kalkanı)
yerleşim bölgesi olarak
görülmemektedir. Kanada’nın güneyi (Büyük Göller ve çevresi), batıdaki Kayalık Dağları,
çöllerin geniş yer kapladığı Büyük Havza, Arizona bölgesi dışında ABD’nin Pasifik kıyıları
ve doğu yarısı, Meksika’nın doğu ve güney kesimleri yoğun nüfuslu yerleşim
bölgeleridir.
3.1.3. Kıtasal-Denizel ve Ülkesel Ölçekte Doğal Bölgeler
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Küresel boyutta coğrafi olayları ayrıntılı biçimde ele almak pratikte mümkün
değildir. Kıtasal-denizel ve ülkesel ölçekte mekân daraldığı için bölge oluşumuna
zemin hazırlayan coğrafi unsurlar netlik kazanmaktadır. Yeryüzünde bütünüyle doğal
faktörlerin karşılıklı etkileşimiyle meydana gelen, sahip oldukları özellikleri
itibariyle genelde bütünlük sağlayan büyük alanlı ortamlara doğal bölge
denilmektedir. Oğuz Erol’unda belirttiği gibi, kendi içlerinde sahip oldukları
özellikleri itibariyle bölümlere (alt bölgelere), yörelere ve kesimlere
ayrılabilmektedirler. 23 Yeryüzü şekillerine, iklime, hidrografyaya, doğal bitki
örtüsüne, faunaya (hayvanlara), toprak örtüsüne ve doğal afetlere göre oluşan doğal
bölgeleri 24, şu şekilde ele almak mümkündür:
a) Paleocoğrafik bölgeler
Paleocoğrafya, jeolojik devirler boyunca yer kabuğunda meydana gelen
değişimleri, kara ve denizlerin yeryüzüne dağılımlarıyla şekillenmelerini; iklim
koşullarını, bitki (flora) ve hayvan (fauna) topluluklarının özelliklerini kıtasal denizel
ölçekte dağılışını incelemektir. Bu oluşumların dağılışıyla ilgili olarak yeryüzünde
meydana gelmiş bölgelere paleocoğrafik bölge denilmektedir.

b) Jeomorfojenetik bölgeler
Yeryüzü şekillerine göre belirlenmiş doğal bölgelerdir. Örneğin, ülkemizdeki Kuzey Anadolu
Dağları, Konya ovası, Haymana Platosu, Toroslar, Ãukurova, Gediz Depresyonu vb. Kuzey Amerika
kıtasındaki Kanada Kalkanı, Kayalık Dağları, Appalaş Dağları, Büyük Ovalar ve Missisipi Deltası
birer jeomorfolojik oluşum olup, jeomorfojenetik bölge kapsamında değerlendirilmektedirler.

Jeomorfojenetik bölgeler sistematik olarak kendi içlerinde alt bölgelere
(bölümlere), yörelere ve kesimlere ayrılabilmektedirler. Örmeğin, Toros Dağları
orografik bir sistem olarak bütün halinde bir jeomorfojenetik bölgedir. Bu bölgenin
alt bölgelerini Batı Toroslar, Orta Toroslar, Doğu Toroslar ve Güneydoğu Toroslar
oluşturmaktadır. Bu alt bölgelerin her birinde sistematik biçimde bölüm, yöre, kesim
ve alan ayrımı yapılabilmektedir.

2324

O.Erol, (1993) “Türkiye’nin doğal yöre ve çevreleri”, Ege Coğrafya Dergisi, 7, 13-41.

- N.Tunçdilek, (1987) Geoekoloji’nin İlkeleri-Doğal Bölgeler, İstanbul Üniv. Yay., İstanbul.
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Kuzey Amerika’nın jeomorfojenetik Bölgeleri
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Jeomorfojenetik bölge, bölüm ve yörelerinin bölge planlama çalışmaları
bakımından sınırlandırılarak adlandırılması ayrı bir önem taşımaktadır. Ele alınan
bir jeomorfojenetik bölgenin alt üniteleriyle birlikte kapladığı sahanın ülke içinde
nerede başlayıp, nerede bittiğinin uygun ölçekteki bir topografya haritası üzerine
çizilmesi aynı zamanda planlama bölgesinin sınırlarının tespiti anlamına
gelmektedir. Özellikle dağlık alanların ekolojik, turizm ve rekreasyon yönünden
planlanması çalışmalarında konunun uzmanı olan coğrafyacıların (jeomorfologların,
planlama coğrafyacılarının) bilgi birikiminden ve deneyimlerindan bizzat
yararlanılmalıdır.
c) İklim bölgeleri
Sadece yeryüzündeki iklim tiplerini esas alarak, benzer iklim özelliklerinin
hüküm sürdüğü sahaları içine alan doğal bölgelerdir. Dünya’da iklim bölgeleri
üzerine sınıflandırma çalışması yapan Alman iklim uzmanı Wladimir Köppen,
yeryüzünde beş iklim kuşağı tespit etmiştir.
 Tropical (Sıcak ve yağışlı ekvatoral iklim bölgeleri),
 Dry (Kurak iklim ve çöl bölgeleri),
 Temperate (Subtropikal ılıman iklim-Akdeniz İklimi bölgeleri),
 Cold (Soğuk karasal iklim bölgeleri),
 Polar (Kutup iklim bölgeleri)
Wladimir Köppen tarafından belirlenen bu beş büyük iklim kuşağı kendi içinde
dereceli olarak alt bölgelere ayrılmaktadır. İlgili haritada görüldüğü üzere tropikal
iklim kuşağı üçe, kurak iklimler ile çöl kuşağı ikiye, subtropikal iklim kuşağı dörde,
soğuk karasal iklim kuşağı üçe, kutup iklim kuşağı ise ikiye ayrılmıştır.
Bu genel haritaya göre Türkiye, Ilıman Akdeniz İklimi (Temprate) ile SoğukKarasal İklim (Cold) ve Kurak İklim (Dry) bölgeleri içinde kalmaktadır.

Wladimir Köppen’in Dünya İklim Sınıflama Haritası
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Ülkemizin iklim bölgeleri, iklim konusunda uzmanlaşmış coğrafyacılar
(klimatologlar) tarafından araştırılarak belirlenmiş olup, birbirinden farklı özellikte
olan bu iklim bölgelerinin (Nemli Akdeniz İklimi, Yarı Nemli Akdeniz İklimi,
Karadeniz İklimi, Yarı Nemli Marmara iklimi, Yarı Kurak İç Anadolu İklimi, Yarı Kurak
Güneydoğu Anadolu İklimi, Karasal Doğu Anadolu İklimi bölgeleri) sınırları haritalar
üzerine işlenmiştir. 25

Türkiye iklim bölgeleri- Asaf Koçman Türkiye İklimi İzmir-1993

Mevcut uygulamalarda iklim bölgelerine göre doğrudan bölge planlama
çalışmaları yapılmadığını gözlemekteyiz. Ancak, planlama için seçilen bölgelerin
hangi iklim bölgesinin veya bölgelerinin etki sahası içinde bulunduğunun tespitinde
iklim bölgelerinden yararlanılmaktadır. Örneğin genelde karasal iklim bölgesi içinde
yer alan Doğu Anadolu Coğrafi Bölgesinde bir mülki idare bölgesi olan Iğdır İli’nin
idari sahasının büyük bir kısmında (Iğdır Ovası’nda) Akdeniz iklimi farklı özellikte
mikro klima alanı oluşturabilmektedir.
d) Hidrografik bölgeler
Hidrografik şartlara göre oluşmuş doğal bölgelerdir. Okyanuslar, denizler,
göller ve akarsular beslenme alanlarıyla birlikte ele alındığında her biri için ayrı bir
hidrografik bölge ortaya çıkmaktadır. Dünyadan ve ülkemizden örnek verecek
olursak, Amazon Havzası, Missisipi Havzası, Karadeniz havzası, Van Gölü Havzası,
Tuz Gölü Havzası, Yeşilırmak Havzası hidrografik doğal bölge durumundadırlar.

25

- Asaf Koçman, (1993) Türkiye İklimi. Ege Üniv. Edebiyat Fak. Yay., İzmir, 75-81.
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Güney Amerika’da Amazon Havzası ( http://rainforests.mongabay.com/amazon/amazon_map.html)

Karadeniz’in Hidrografik Bölgesi
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Bir akarsuyun kollarıyla birlikte kapladığı alanın (havzanın) tümü bir hidrografik bölge oluşturur.

Van Gölü Havzası= Van Gölü Hidrografik Bölgesi
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Yeşilırmak Havzasının (Bölgesinin) Batı Bölümü

Yeşilırmak Havzasının (Bölgesinin) Doğu Bölümü: Kelkit Havzası

Bölge planlamada bir akarsu veya göl havzası çalışma alanı (planlama bölgesi)
olarak seçilebilmektedir. Örneğin “Yeşilırmak Bölgesi” veya “Yeşilırmak Havzası” gibi
adlandırmalarla, Yeşilırmak’ı besleyen bütün kollar ve bunların üzerinde aktıkları
alanların bütünü vurgulanmaktadır. Buna göre Yeşilırmak’ın bir ağacın gövdesini ve
dallarını andıran drenaj ağının diğer akarsuların drenaj ağı ile olan sınırı (ana su
bölümü çizgisi) Yeşilırmak Havzasının bölge sınırını meydana getirmektedir. İşte bu
sınırlar içinde kalan alanların tamamı bir hidrografik bölge oluşturmaktadır.
Planlamada bu sınırlar içindeki sahaların bütünü ele alınmalı ve gerekli olan
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çalışmaların hepsi yapılmalıdır. Özellikle son yıllarda olumsuz çevresel etkiler
nedeniyle akarsuların ve göllerin kirlenmesi çok sayıda sorunları da beraberinde
getirmektedir. Coğrafi ve ekolojik sorunların birlikte giderilebilmesi için yapılan
bölge planlama çalışmalarında göl ve bataklıklar (sulak alanlar) ile akarsu havzaları
güncelliklerini sürdürmektedirler.
f) Floristik bölgeler
Yeryüzünde iklimin, yükseltinin, bakı şartlarının ve toprak örtüsünün
kontrolünde gelişen doğal bitki örtüsü, özellikleri itibariyle birbirinden ayrılan
büyük alanlı bölgeler oluşturmaktadır.
Dünya’da kıtasal-okyanusal boyutta yeryüzünde 6 floristik büyük bölge
(Holarktis, Neotropis, Palaeotropis, Australis, Antarktis, Capensis) tespit edilmiş
olup bu büyük bölgeler alanları daha küçük olan flora bölgelerine, onlar da flora
bölümlerine ve yörelerine ayrılırlar. 26
Holarktis büyük bitki bölgesi (bitki âlemi): Kuzey Amerika kıtasının Meksika
dışında kalan bölümüyle Grönland adasını; Avrupa’nın tümünü, Arap ve Hint
yarımadaları ile Güneydoğu Asya dışında Asya kıtasını ve doğusundaki adaları; Kuzey
Afrikayı (Atlas ülkeleri: Fas, Tunus, Cezayir ile Libya ve Mısır’ın kuzey kesimlerini)
içine almaktadır.

Dünya’nın floristik bölgeleri ve kapsadığı alanlar
(S.Erinç Vejetasyon Coğ.s.112)

Neotropis büyük bitki bölgesi (bitki âlemi): Genel olarak Latin Amerika’yı
(Meksika ile Orta ve Güney Amerka’yı)içine almaktadır.
Paleotropis büyük bitki bölgesi (bitki âlemi): Afrika kıtasının kuzey ve
güney kesimleri (Atlas ülkeleri: Fas, Tunus, Cezayir ile Libya ve Mısır’ın kuzey
kesimleri ile güneydeki Kap burnu civarı) dışında kalan büyük bölümü ile
Madagaskar adasını; Arap ve Hint Yarım adalarını, Asya’nın güneydoğu kesimini ve
26

- S.Erinç, (1977) Vejetasyon Coğrafyası, İstanbul Üniv. Coğrafya Ens. Yay., İstanbul,111-136.
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Güneydoğu Asya Adalarını; Hint Okyanusu ile Büyük Okyanus’un orta ve güney
kesimindeki adaları kapsamaktadır.
Australis büyük bitki bölgesi (bitki âlemi): Avustralya kıtasını ve yakın
çevresini içine almaktadır.
Capensis büyük bitki bölgesi (bitki âlemi): Afrika kıtasının güney ucunu
oluşturan Kap bölgesi ile bu civardaki adaları kapsamaktadır.
Antarktis büyük bitki bölgesi (bitki âlemi): Güney kutup bölgesinde
Antarktika kıtasını ve yakın çevresini içine almaktadır.
Holarktis bitki âleminin içinde yer alan ülkemiz sadece bu büyük flora âleminin
değil, konumu gereği aynı zamanda komşu flora bölgelerinin de etkisi altında
bulunmaktadır. Türkiye; dünyanın en zengin floristik merkezlerinden biri olarak
bilinmektedir. 1960’larda 3000 – 5000 arasında tahmin olunan flora sayımız,
günümüzde 9.500– 10.000’ lere ulaşmıştır. Öte yandan, ülkemizin floristik yapısı son
derece karmaşık bir yapı göstermektedir. Bu karmaşıklık, ülkemizin coğrafi konumu
ile ilişkili olup, birkaç botaniksel bölgenin bir birleşim yerinde bulunmas ından,
ayrıca topografik yapısının ve iklim özelliklerinin çok farklı oluşundan
kaynaklanmaktadır. Türkiye’yi üç büyük floristik bölgeye ayırmışlardır. Bunlar
Euro–Siberian (Avrupa–Sibirya), Mediterranean (Akdeniz) ve Irno – Turanian
(İran– Turan) bölgelerdir.
Bu arada genellikle birbiri ile karıştırılan flora ve vejetasyon sözcüklerini
tanımlamakta yarar vardır. Flora bir ülke, bir bölge ya da belirli bir yörenin
bitkilerinin tümüne verilen bir ad olup, florayı oluşturan bitki elementleri arasında
herhangi bir karşılıklı floristik ilişki bulunması koşulu yoktur. Örneğin; Türkiye
Florası, Avrupa Florası, Meryemana Araştırma Ormanı Florası gibi. Vejetasyon ise,
bir ülkenin ya da bir bölgenin belirli yaşam koşullarına göre gelişen ve yaşam
koşulları özdeş olan bitki taksonlarının oluşturdukları toplumlar olarak
tanımlanmaktadır. Bu tanım biraz daha açılacak olursa, vejetasyonda floradan farklı
olarak yaşam koşulları benzer olan bitki taksonlarının birlikte bulunması koşulu
aranmaktadır. Örneğin; çöl, step, maki, orman ve savan vejetasyonları gibi.
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Örneğin, Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin önemli flora bölgelerinden olan
Euro-Siberian (Euxine–Colchis) Flora Alanı içerisinde yer almaktadır. Euro–Siberian
(Avrupa–Sibirya) bölgesi Türkiye’nin tüm kuzey kesimlerini (Karadeniz sahilleri ve
iç kesimleri) içermekte olup, doğuda Kafkasya’nın büyük bir bölümü ile Kırım ve
Dobrudja dağlarına kadar uzanmaktadır. Avrupa–Sibirya bölgesi Türkiye’deki
bölgesel dağılışa göre, Ordu ili yakınlarındaki Melet ırmağı ile birlikte Euxine (Öksin)
ve Colchis (Kolşik) olarak iki alt bölgeye ayrılmaktadır. Bunlardan Öksin provens,
Istranca dağları ile Melet ırmağı arasında uzanmakta olup, Kolşik provens Melet
ırmağının doğusunda başlamaktadır.
Kolşik flora bölgesi, Karadeniz’in doğu kıyısında Rusya’nın Tuapse limanı
civarından başlayarak, Kafkasların güney yamaçları boyunca uzanır ve hemen hemen
Rion havzasını içine alacak şekilde içeriye sokulur. Daha güneyde Küçük Kafkasların
kenarından Karadeniz’e yaklaşan kolşik flora bölgesi, Artvin’in biraz kuzeyinden
geçecek şekilde batıya yönelerek, Soğanlı-Kaçkar silsilelerinin güney eteklerinde
Trabzon civarına, oradan da Ordu’daki Melet ırmağına kadar uzanır. Kafkas
dağlarının güneyindeki tarihi Kolşid (Colchis) ülkesine atfen verilen bir isimle Kolşik
flora denilen ve gür orman özelliği gösteren bu bitki topluluğunun teşekkülünde
yerel şartların rolü başta gelmektedir.
g) Fauna (Zoocoğrafya) bölgeleri
Fauna, belli bir bölgede yetişen hayvanların tümüne verilen addır. Yeryüzünde
ekolojik olarak sınırlanabilir bir yaşam alanında bulunan hayvan türlerinin
tamamıdır. Özellikle, eko turizm, doğal hayatı koruma ve avcılık konularıyla ilgili
olarak yapılacak planlamalarda fauna bölgeleri büyük önem taşımaktadır.
Biyolog, Zoolog ve Zoocoğrafyacıların yapmış oldukları çalışmalar sonucunda
Dünya’da altı büyük fauna bölgesi tespit edilmiştir. Bu bölgelerin adlarıyla
kapladıkları alanlar aşağıda gösterilmiştir.
Nearctic büyük fauna bölgesi: Kuzey Amerika kıtasında Kanada, A.B.D. ve
Meksika’yı; Grönland adasını içine almaktadır.
Palaearctic büyük fauna bölgesi: Avrupa kıtasını, Asya’nın Hindistan,
Güneydoğu Asya ve Güneydoğu Asya Adaları dışında kalan bölümünü (Arap
yarımadası dahil); Kuzey Afrika’yı kapsamaktadır.
Neotropical büyük fauna bölgesi: Orta Amerika kıstağı ile Orta Amerika
Adalarını ve Güney Amerika kıtasını içine almaktadır.
Afrotropical büyük fauna bölgesi: Orta ve Güney Afrika ile Madagaskar
adasını kapsamaktadır.
Oriental büyük fauna bölgesi: Hindistan, Güneydoğu Asya ve Güneydoğu Asya
Adaları ile Pasifik Okyanusunun orta kesimlerini içine almaktadır.
Australasian büyük fauna bölgesi: Avustralya kıtası ve yakın çevresindeki
adaları kapsamaktadır.
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Dünya’nın zoocoğrafik (fauna) bölgeleri ve kapsadığı alanlar
(http://encarta.msn.com/media_461536032/Zoogeographic_Regions.html)

Türkiye Faunası, hayvanlar âleminin Türkiye sınırları içerisinde yaşayan
üyelerinin tümüdür. Birçok farklı hayvan türünü barındırması ile dikkat çeker.
Anadolu'nun Asya ile Avrupa arasındaki konumu bunda başlıca etkendir. Farklı iklim
özelliklerinde coğrafi bölgelere sahip olduğu için, bitki örtüsünün diğer Orta Doğu
ülkelerine göre daha zengin (850 cins altında toplanan 9.000 tür bitki) olması ise
diğer önemli etkendir ve bu yüzden, farklı iklim ve besin ihtiyacı olan birçok hayvan
türü kendisine uygun yaşam alanı bulabilmektedir. Böylece, Türkiye'de yalnızca
Akdeniz faunasının değil, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar ve Arap
Yarımadası faunalarının da tipik türleri bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa ülkeleri ile
karşılaştırıldığında, çok daha fazla memeli tür barındırır ve bu da Türkiye faunasının
ne kadar önemli bir düzeyde olduğunu gösterir. Türkiye faunasına ait 160 memeli,
418 kuş, 120 sürüngen, 22 kurbağa, 127 tatlı su balığı, 384 deniz balığı olmak üzere
toplam 1230 civarında omurgalı tür tanınır. Ama bu türlerin bazıları tamamen
tükenmek üzeredir, bazıları da tehlike altında bulunmaktadır.
h) Pedojenetik bölgeler (Toprak Bölgeleri)
Bir deri gibi yeryüzünü kimi yerde kalın, kimi yerde ince bir örtü şeklinde saran
toprak örtüsü, oluşum özelliklerine ve diğer niteliklerine göre farklı tipte toprak
bölgelerinin meydana gelmesini sağlamaktadır. Toprağa dayalı arazi kullanımının
tespitinde ve planlanmasında toprak bölgelerinden yararlanılmaktadır. Dünya’daki
toprak bölgeleri aşağıdaki haritada görülmektedir.
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Dünya Toprak Bölgeleri
Kaynak: http://soils.usda.gov/use/worldsoils/mapindex/order.html

ı) Doğal afet bölgeleri
Doğal ortamda meydana gelen ve insanın canı, malı ve etkinlikleri üzerinde
büyük ölçüde olumsuzluklar yaratan doğal faaliyetlerin etkin olma durumuna göre
belirlenmiş doğal bölgelerdir. Deprem, heyelan, kasırga, çığ, sel, taşkın ve
volkanizmaya bağlı afet bölgeleri gibi. Ne zaman meydana geleceği önceden
kestirilemeyen doğal afetlerin insan erindeki olumsuz etkilerini azaltmak için yapılan
planlama çalışmalarında doğal afet riski taşıyan bölgelerin öncelikli olarak coğrafi
yönden incelenmesi gerekmektedir.

Dünya’daki Deprem Bölgeleri

http://map.ngdc.noaa.gov/website/seg/hazards/viewer.htm
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Dünya Volkan Bölgeleri

http://map.ngdc.noaa.gov/website/seg/hazards/viewer.htm
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Türkiye çığ bölgeleri haritası

3.1.4. Sosyokültürel Faaliyetler ile Hizmetler Sektörü Dışında Kalan
Birincil, İkincil Ekonomik Faaliyetlere Göre Şekillenen Bölgeler
Bu gruptaki bölgeler, yerleşim alanlarına, nüfusun sosyal ve kültürel
niteliklerine, birincil (tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik, avcılık, toplayıcılık)
ve ikincil (sanayi) ekonomik faaliyetlere göre şekillenmektedirler.
a) Yerleşim bölgeleri
Yeryüzünde insan toplulukları tarafından oluşturulan çeşitli tip ve büyüklükteki
yerleşim alanlarının bir araya gelmesiyle yerleşim bölgeleri oluşmaktadır. Yerleşim
bölgeleri küresel, kıtasal ve ülkesel ölçekte ele alınabilmektedir.

Küresel ölçekte yerleşim bölgeleri
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Küresel ölçekteki yerleşim bölgesinden (ökümen) daha önce bahsedildiği için
burada kıtasal ve ülkesel ölçekte yerleşim bölgelerinden örnekler verilecektir.

Kıtasal ölçekte Kuzey Amerika’nın yerleşim bölgeleri

Kıtasal ölçekte Avrupa’nın yerleşim bölgeleri
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Kuzey Amerika ve Avrupa’nın gece çekilmiş uydu fotoğrafları üzerinden kıtasal
ölçekte yerleşim bölgelerinin sınırlarını yoğun, orta yoğun, az yoğun yerleşim
bölgeleri şeklinde dereceli olarak çizmek mümkündür. İlgili fotoğraflarda yerleşim
bölgelerindeki yoğunluk şu renklerle ayırt edilmiştir:
Yerleşmelerin bulunmadığı yerler: Siyah
Yerleşmelerin seyrek olduğu bölgeler: Gri-mavi
Yerleşmelerin orta sıklıkta olduğu bölgeler: Yeşil
Yerleşmelerin sık aralıklı olduğu bölgeler: Sarı-turuncu ve kırmızı

Ülkesel ölçekte Türkiye’nin yerleşim bölgeleri (http://darksitefinder.com/maps/world.html)
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Ülkesel ölçekte genel yaklaşımla yapılan bölge ayrımında yerleşmelerin
yeryüzündeki coğrafi dağılışları yani sıklık ve seyreklik durumu etkili olmaktadır. Bu
durumu şu örnekle açıklayacak olursak, “Doğu Karadeniz Coğrafi Bölgesinin kıyı
kuşağı yerleşmelerin yoğun olduğu bölgelerimizden biridir.” cümlesiyle Doğu
Karadeniz Bölgesindeki kıyı kuşağının yerleşmeler için en uygun jeomorfolojik birim
olduğu ve bu nedenle kıyı kuşağının yoğun bir yerleşim bölgesi olduğu
vurgulanmaktadır. Bu tarz yaklaşımla yapılan bölge ayrımında, yerleşim bölgesi
olarak nitelendirilen kıyı kuşağında yer alan yerleşmelerin ne tür yerleşmeler olduğu
fazlaca önem taşımamaktadır. Burada öne çıkan husus, kıyı kuşağının fiziki coğrafya
koşullarının kontrolünde yoğun bir yerleşim bölgesi oluşturabilecek fonksiyona
sahip olmasıdır.

Doğu Karadeniz Bölgesinde yoğun yerleşim bölgesi durumunda olan kıyı kuşağı

http://www.lightpollutionmap.info/#zoom=10&lat=4840803.86427&lon=4118796.60106&layers=B0TFFFFTT

Yerleşmeleri genel fonksiyonları ve ayrıntıdaki alansal fonksiyonları
bakımından özele indirgeyerek sahip oldukları niteliklerine göre tasnif edecek
olursak, farklı türde yerleşim bölgeleri elde edilmektedir. Coğrafyacıların
yadırgayarak yaklaştıkları bu tür bölge ayrımında geniş alanlı bölge yaklaşımları
ortadan kalkarak daha dar alanlı bölge yaklaşımları egemen olmaktadır. Örneğin:
“Türkiye’nin kentsel ve kırsal yerleşim bölgeleri” şeklinde bir ifadeyle ülkemizdeki
şehirler ve kasabalar ile kır yerleşmelerinin (köy yerleşmeleri, mezra, kom, dam, ağıl,
yayla yerleşmeleri vb.) yoğun olarak bulunduğu sahalar akla gelmektedir.
Türkiye’deki yerleşmeleri şehirlerin, kasabaların ve kırsal yerleşmelerin ülke
sathında yoğunlaştıkları dar alanlı bölgeleri coğrafyacılar kuşak, zon, saha veya alan
şeklinde adlandırmaktadırlar. Örneğin, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük
şehirlerimizin işgal ettikleri yerleşim arazisinin bütününe “Metropoliten alan”,
Bolkar, Canik, Kaçkar Dağlarındaki yayla yerleşmelerinin bulunduğu jeomorfolojik
birimlere “yaylalar kuşağı” veya “yaylalar zonu” denilmektedir.
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Ankara şehri yerleşim alanı

Özellikle büyük şehirler sahip oldukları fonksiyonları nedeniyle çevrelerindeki
diğer yerleşmelerde yaşayan insanları kendilerine çekerek bir cazibe merkezi haline
gelmektedirler. İşte, coğrafi konumu ve taşıdığı fonksiyonları sebebiyle cazibe
merkezi durumunda olan şehirlerin etki sahaları içinde kalan alanlara polarize
bölge denilmektedir. 27
Bir şehrin veya kasabanın planlama için bütün halinde bir bölge olarak ele
alınması bir ölçüde olumlu karşılanabilir. Ancak, bir şehrin içinde çok yerde
birbiriyle iç içe giren ve daha küçük alanlı olarak yer kaplayan oturma, barınma,
pazarlama-ticaret, sanayi, eğitim-kültür, sağlık, rekreasyon-turizm, ulaştırmailetişim, yönetim vb. fonksiyon alanlarının oturma bölgeleri, sanayi bölgesi, eğitimkültür vb. bölgeleri şeklinde takdim edilmesini hatalı bir yaklaşım olarak
nitelendirmekteyiz.
Yerleşim bölgelerinin lokasyonlarının ve sınırlarının tespitinde öncelikli olarak
coğrafi ve yönetsel sınırlar etkili olmaktadır. Yerleşim planlamalarında görev alan
uzman coğrafyacılar (şehir coğrafyacıları, kırsal yerleşim coğrafyacıları) yerleşimle
ilgili bölge ayrımını çok yönlü olarak ele aldıkları için ortaya çıkacak muhtemel
engelleri kolayca aşabilmektedirler. Bu nedenle yerleşim konusuyla doğrudan ilgili
olan şehir ve bölge planlama çalışmalarında uzman coğrafyacılara yer verilmelidir.
b) Nüfus bölgeleri
Yeryüzünde yaşayan insanların bulundukları yerlere ve zamana göre sayıları
nüfus olarak tanımlanmaktadır. Nüfus doğrudan yerleşim alanları ve ekonomik
faaliyet sahalarıyla ilişkilidir. Yeryüzünün nüfus barındıran kesimlerinin bilimsel
esaslar kapsamında tespit edilerek haritalanması sonucunda sık nüfuslu bölgeler,
seyrek nüfuslu bölgeler şeklinde bir ayrım yapılmaktadır. Ayrıca kıtasal ve ülkesel
ölçekte, nüfusu sosyal ve ekonomik niteliklerine (cinsiyet, yaş grupları, ırk, dil, din,
eğitim, sağlık, iktisaden faal olma/olmama) göre ayrı ayrı ele alarak bölgesel bazda
incelemek mümkündür.

27

- Z.Dinler, (2001) Bölgesel İktisat. S.80-87
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Dünya nüfusunun kıtasal ve ülkesel ölçekte bölgesel dağılımı

Yoğunluğa göre nüfus bölgeleri
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Kadın ve erkek nüfusunun fazla olduğu bölgeler

c. Kültür bölgeleri
Nüfusun kültürel niteliklerine (ırk, dil, din, folklor vb.) bağlı olarak oluşmuş
bölgelerdir. Kıtasal ölçekte birer kültür bölgesi olan “Anglo Amerika” ile “Latin
Amerika” bu durum için en tipik örneği oluşturmaktadırlar. Anglo Amerika, Kuzey
Amerika kıtasında Anglo-Sakson kültürüne bağlı toplumların çoğunlukta bulunduğu
Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’ni kapsadığı halde; Latin Amerika, A.B.D.’nin
güneyinde Meksika’dan başlayıp, Orta ve Güney Amerika’yı içine alan geniş bir
kıtasal bölgeyi içine almaktadır. 28 Kıta ölçeğinde büyük alanlı alanlar kaplayan kültür
bölgeleri, ülke ölçeğinde daha küçük alanlı olabilmektedirler. Ülkemizin folklorik
(halk müziği, halk oyunları vb.) çeşitliliğine göre ayrılan bölgeler ve yöreler bu
durum için en güzel örneği oluşturmaktadır.
Kültür sözcüğü, Latince’deki culturadan gelir. Cultura, inşa etmek, işlemek,
süslemek, bakmak anlamlarına gelen colere'den türetilmiştir. Örneğin Romalılar
toprağın işlenmesine agri cultura (ing. agriculture) demişlerdir. Türkçenin batı dilleri
etkisine girmesinden önce kullanılan hars kelimesi Arapçadır ve "tarla sürmek"
anlamına gelir. Her iki kelimenin de tarımla ilgili olmasından dolayı, TDK “ekin”
28

- E.Tümertekin (1970) Anglo-Amerika, İstanbul Üniv. Yay., İstanbul, 10-11.
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sözcüğünü söz konusu yabancı kökenli kelimelere alternatif olarak önermiştir. Türk Dil
Kurumu sözlüğüne göre, kültür29, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan
bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede
kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren
araçların bütünüdür. Sosyolojik olarak, bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce
ve sanat eserlerinin bütünü o toplumun kültürüdür. Bireyler için ise yargılama, zevk ve
eleştirme yeteneklerinin öğrenme ve tecrübeler yoluyla geliştirilmiş olan biçimine o
kişinin kültürü denir. Bireyin edindiği bilgileri anlatmak için de kültür kelimesi
kullanılır.
Yeryüzündeki farklı kültür mozaikleri yana, iç içe bulunmakta; ya da birbirinden
türlü nedenlerle yalıtılmış olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Belli başlı büyük kültür
bölgeleri dil, din ve ırk eksenli olarak coğrafi ortam koşullarıyla ilişkili olarak ortaya
çıkmıştır. Güçlü kültürler yeryüzünde geniş alanlara yayılarak egemenlik sahaları
oluşturmuşlardır. Bu durum siyasi coğrafya için önemlidir. Çünkü, aynı kültüre bağlı
ülkeler kolay anlaşmakta, askeri, siyasi ve ekonomik yönden bir araya
gelebilmektedirler. Yeryüzündeki belli başlı kültürler şunlardır:
Anglo-Sakson Kültürü
Latin Kültürü
Türk Kültürü
Çin Kültürü
Hint Kültürü
Arap Kültürü
Anglo-Sakson Kültürü
Avrupada ortaya çıkmış, iletişim araçlarıyla Dünya’ya yayılmıştır. Kuzey Avrupa,
Meksika dışında Kuzey Amerika, Avustralya Anglo-Sakson kültür bölgesini oluşturur. Bu
kültüre mensup olanlar Hıristiyanlığın protestan mezhebinin din ve hayat anlayışını ve
İngilizceyi tüm dünya üzerinde hakim kılmak amacını gütmektedirler.
Anglo-Sakson, Germen kavimlerinden Anglar, Sakslar ve Jutlar'a verilen isimdir.
Bu milletler bu günkü İngiliz milletinin çekirdeğini meydana getirmişlerdir. 5. ve 6.
yüzyıldan beri Almanya'dan göç ederek Britanya adalarının çeşitli bölgelerine
yerleşmişler ve ayrı ayrı krallıklar kurmuşlardır. Bu krallıklar Kent, Sussex, Wessex,
East, Anglia, Mercia ve Northumtna olmak üzere 7 tanedir. Sonunda Wessex kralı Egbert
(802-839) diğerlerini hakimiyeti altına alarak birliği sağlamıştır.
Wessex'lerin kurduğu bu hükümetin esası Germen örf ve adetlerine dayanmakta,
halk; asilzadeler, hür çiftçiler, yarı hür olanlar ve kölelerden meydana gelmekteydi. Daha
sonra aristokrat bir zümre gelişerek hakimiyeti ele geçirmiştir. Anglo-Saksonlar önceleri
putperestken daha sonra Hıristiyanlığı kabul etmişlerdir. Anglo-Saksonlar
İskandinavya'dan gelen Vikinglerle savaşmışlar, bunları yenerek siyasi bütünlüklerini
korumuşlardır. Bu bütünlük Norman Prensi I. William tarafından (1066) adaların
istilasıyla son bulmuştur. Anglo-Saksonlar İngilizlerin dil, edebiyat, hukuk ve çeşitli
adetlerine etki etmiştir.

29

- Kültür sözcüğünün yeni dilde karşılığı “ekin”, Arapçadaki karşılığı “hars” tır.
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Anglo Amerika-Latin Amerika
Latin Kültürü
Bu kültür İtalya’nın Lazio bölgesi içindeki Latium (Latina) yöresinde ortaya
çıkmış ve Dünya’ya yayılmıştır. Başta İtalya olmak üzere, Latin (Romance) kökenli
dillerin (İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Fransızca) konuşulduğu Güney ve Batı Avrupa
ülkeleri (Fransa, Almanya, İsviçre, İspanya, Portekiz) ile Kuzey Amerika’da Meksika, Orta
ve Güney Amerika ülkeleri Latin kültürünün egemen olduğu bölgelerdir. Bu dağılıma
göre “Latin Avrupa” ve “Latin Amerika” gibi kültürel bölgeler ortaya çıkmıştır. Latin
kültüründe din olarak Hıristiyanlığın Katolik mezhebi etkindir.
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Latin Avrupa

Türk Kültürü
Yeryüzünde Türklerin yaşadığı ülkeler, Türk kültür bölgesini oluşturmaktadır.
Orta Asya’da yaşayan Türkler tarihsel süreç içinde çeşitli nedenlerle Dünya’ya yayılarak
Türk Kültür’ünü gittikleri yerlerde etkin kılmışlardır. Bu sırada çeşitli dillerin ve dinlerin
etkisinde kalınmış ve farklı yapıda mozaikler ortaya çıkmıştır. Örneğin Macar (Hun)
Türkleri Macar dilini ve Hıristiyanlığı kabul etmişlerdir. Gene Finlandiya’daki Fin
Türkleri de dil olarak Fince’yi, din olarak ta Hıristiyanlığı tercih etmişlerdir. Genelde
Türk dünyası içinde egemen din İslam’dır. Günümüzde “Türkçe konuşulan ülkeler”
kavramıyla Türk Kültüründe dili öne çıkaran bir bölgesel yaklaşım sergilenmektedir.
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Çin Kültürü
Aşağıdaki haritada görüldüğü gibi başta Çin olmak üzere, aynı kültürel mirası
paylaşan Moğolistan, Japonya, Kore, Malezya, Singapur ve Vietnam Çin Kültür bölgesi
içinde kalmaktadır.

Dünya’da Çin kültürü bölgesi

Çin kültürünün egemen olduğu bölgeler
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Dünya’da Hıristiyanlığa bağlı kültür bölgeleri

Dünya’da Müslümanlığa bağlı kültür bölgeleri

Dünya’da öne çıkan dil bölgeleri
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d) Hammadde üretim bölgeleri
Hammadde üretimiyle ilgili birincil ekonomik faaliyetlere (tarım, hayvancılık,
ormancılık, avcılık, toplayıcılık ve madencilik) göre oluşan bölgelerdir.
Tarım Bölgeleri
Ülke genelinde tarım alanlarının niteliğine, bu alanlarda yürütülen tarımsal
faaliyet türlerine ve yetiştirilen tarım ürünlerine göre oluşturulan bölgelerdir.
Hayvancılık Bölgeleri
Büyükbaş-küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, arıcılık, ipekböcekçiliği ve
kültür balıkçılığı yapılan alanların yoğunluğuna göre şekillenen bölgelerdir.
Ormancılık Bölgeleri
Ekonomik yönden yararlanmaya elverişli olan ve olmayan orman alanları,
koruma ve geliştirme amacıyla bölgelemeye tabi tutulmaktadırlar. Orman Bakanlığı
tarafından oluşturulan orman işletme bölgeleri bu durum için örnek
oluşturmaktadır.
Avcılık Bölgeleri
Kara ve su ortamlarında yaban hayatı içinde yaşamakta olan; eti, derisi, kemiği,
zehri vb. için avlanan hayvanların bütünüyle yok edilmelerini önlemek maksadıyla
oluşturulan avlanma bölgeleridir. Daha önce de belirttiğimiz gibi doğal bölgeler
içinde yer alan fauna bölgeleriyle fonksiyon bölge durumundaki avlanma bölgeleri
birbirleriyle çakışmaktadır.
Toplayıcılık Bölgeleri
Doğal ortamda bulunan hammaddelerin bir kısmı insanlar tarafından zor
koşullarda toplanarak elde edilmekte değerlendirilmekte ve ekonomik kazanç
sağlanmaktadır. İşte yeryüzünde toplayıcılık faaliyetinin yoğun olduğu bu mekânlara
toplayıcılık bölgeleri denilmektedir.
Madencilik Bölgeleri
Maden yataklarının bulunduğu alanlar, çıkartılan madenin türüne göre değişik
adlar verilerek (Zonguldak Kömür Havzası, Raman Petrol Bölgesi gibi) bölgelemeye
tabi tutulmaktadırlar.
e) Sanayi (endüstri) bölgeleri
Kıtalar ve ülkelerde yoğun sanayi alanlarının sık aralıklarla bulunduğu mekânlara
sanayi bölgesi, sanayi kuşağı, sanayi bandı gibi adlar verilmektedir. Kuzeybatı Avrupa ve
Birleşik Krallık’taki sanayi bölgeleri gibi.
Ülkesel ölçekte, işledikleri ve ürettikleri ürünler bakımından birbiriyle ilişkili olan
sanayi tesislerinin (fabrikalar, atölyeler) bir araya gelerek oluşturdukları “organize
sanayi bölgeleri” geniş alan kapladıkları için “sanayi bölgesi” sıfatını hak etmektedirler.
Bir şehrin içinde küçük alanlar halinde yer tutan ve genelde atölyelerden oluşan sanayi
sitelerinin veya tek başına bir fabrika alanının “sanayi bölgesi” olarak nitelendirilmesini
hatalı bir yaklaşım olarak değerlendirmekteyiz. Bu gibi küçük sanayi alanları bir şehrin
içinde yer alıyorsa, fonksiyonel bakımdan “sanayi alanları” şeklinde adlandırılmalıdırlar.
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Kuzeybatı Avrupa’nın sanayi bölgeleri

Birleşik Krallık’ta sanayi bölgeleri
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3.1.5. Coğrafi Bölgeler
Hem doğal ortam koşullarına hem de insan etkinliklerine göre sentezci bir
yaklaşımla oluşturulan kendi içinde farklılıkları olan heterojen özellikli bölgelerdir.
Doğal bölgelerle fonksiyon bölgeler tek unsura göre belirlendikleri için bu bölgelerde
benzeşim oranı yüksek olmaktadır. Bir anlamda doğal bölgelerle sosyoekonomik
bölgelerin sentezi olan coğrafi bölgeler, doğal bölgeler üzerinde insan faaliyetlerinin
etkisiyle şekillendikleri için, yalın haldeki doğal bölgelerden daha renkli bir yapıya
sahiptirler. Doğal bölgeler ortak özellik taşıyan tek bir doğal unsura göre tayin
edildikleri halde, coğrafî bölgeler genelde benzer özelliklere sahip olan doğal ve
sosyoekonomik unsurlara göre belirlenmektedir. Coğrafî bölgelerin kapsadıkları
alanların bütününde aynı özellikleri görmek mümkün olmadığı için, ayrıntıda farklı
özelliklere sahip olan alt bölgelere, bölümlere, yörelere, kesimlere ve alanlara
ayrılmaktadırlar.

Bir büyük coğrafî bölge içinde doğal ve beşerî özellikleri yönünden farklılık
gösteren küçük bölgelere alt bölge (subregion), bir alt bölge içinde doğal ve beşerî
özellikleri itibariyle genel özelliklere sahip ünitelere coğrafî bölüm, coğrafi bölüm
içinde doğal ve beşerî özellikleri itibariyle belirgin özelliklere sahip coğrafî ünitelere
ise coğrafî yöre denilmektedir. Yöreler sahip oldukları doğal ve beşerî özellikler
bakımından genelde bütünlük gösteren en küçük coğrafî mekânlar olup, kendi içinde
45

BÖLGE KAVRAMI VE SİSTEMATİĞİ DERS NOTLARININ TÜM YAYIN HAKLARI PROF. DR. ALİ ÖZÇAĞLAR’A
AİTTİR. BAŞKASI TARAFINDAN KİTAP VE MAKALE HALİNE GETİRİLEREK YAYINLANAMAZ

kısmen çok küçük farklılıklar gösterebilmektedirler. Bu yüzden yöreler kesimlere,
kesimler de alanlara ayrılırlar. Kesim, yörenin kendi içindeki farklı kısımları olup,
yeryüzünün geometrik anlamdaki parçalarıdır. 30 Bir coğrafi bölge içindeki sistematik
yapıyı şu örnekle gösterebiliriz:
Büyük coğrafi bölge

Karadeniz Bölgesi

Alt coğrafi bölge

Orta Karadeniz Bölgesi

Bölüm

Kıyı kuşağı bölümü

Yöre

Çarşamba ovası

Kesim

Yeşilırmak’ın batısında kalan kesim

Alan

Dikbıyık ve yakın çevresi

Orta Karadeniz bölgesinde Canik Dağları kuzeyindeki kıyı kuşağı bölümü

Orta Karadeniz bölgesinin kıyı kuşağı bölümünde yer alan Çarşamba ovası yöresi

30

- P.E. James,- C.F.Jones, 1954: 22
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Karadeniz bölgesinde Orta Karadeniz Bölgesinin kıyı bölümü içinde sahip
olduğu coğrafi niteliklerine göre ayrı bir yöre oluşturan Çarşamba ovası, Yeşilırmak
ile iki kesime (batı kesim, doğu kesim) ayrılmaktadır. Bölge sistematiğinin en küçük
birimini oluşturan alanlar, kesimlerin küçük parçaları olup doğrudan yaşam
alanlarına tekabül eden yerleşim alanlarını ve bunların yakın çevresini
oluşturmaktadır. Yukarıda verdiğimiz örneğe dayalı olarak Çarşamba ovasının batı
kesimindeki Dikbıyık kasabası, bir yerleşim alanı olup bölge sistematiğinin en son
halkasında yer almaktadır.
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
06–21 Haziran 1941 tarihleri arasında Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi'nde toplanan Birinci Coğrafya Kongresi, ilk ve orta öğretimde okutulan
“Türkiye Coğrafyası” derslerinin belirlenecek yeni bölge sistematiğine göre daha
verimli bir şekilde işlenmesi; daha önceden coğrafyacılar tarafından münferit olarak
yapılmış bölge ayrımlarının bilimsel tabana oturtularak jeolojik yapıya, yer
şekillerine, iklime, bitki örtüsüne, hidrografyaya, beşeri ve iktisadi faaliyetlere göre
belirlenmesi ve bölge ayrımı konusunda süre gelen kargaşanın önlenmesi amacıyla
Türkiye'yi 7 büyük coğrafî bölgeye (mıntakaya) ve 22 tali (alt) bölgeye ayırmıştır.

1941 Birinci Coğrafya Kongresince çizilen coğrafi bölge sınırları

Her nedense, sonradan büyük coğrafî bölgelere (mıntakalara) "coğrafî bölge",
tali bölgelere (ikinci dereceden coğrafî bölgelere) ise "coğrafî bölüm" adları
verilmiştir. Kongre tarafından hazırlanan Türkiye'nin Coğrafî Bölgeleri adını taşıyan
haritanın işaretler kısmında 22 tali coğrafî bölgenin (şimdiki coğrafî bölümlerin)
sınırları "Coğrafî bölgelerin ikinci derece taksimatı" şeklinde gösterilmiştir. Aslında,
bugün coğrafî bölüm olarak nitelendirilen alanlar gerçekte coğrafî bölge özelliği
taşımaktadır. Birinci Coğrafya Kongresi bu durumu göz önünde bulundurarak şimdi
coğrafî bölüm olarak kabul edilen alanları ikinci dereceden (tali) coğrafî bölge olarak
adlandırmıştır.
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Türkiye'nin coğrafî bölgelerinin sınırlarının belirlenmesinde, genelde doğal
unsurlar (yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü, hidrografik koşullar) belirleyici unsur
olmuştur. Beşerî faaliyetlerin şekillenmesi temelde doğal faktörlere bağlı olduğu için,
1941 yılında coğrafî bölgelerinin taksimatıyla ilgili çalışmalar yapan coğrafyacılar
ağırlıklı olarak doğal unsurları esas almışlardır.
Coğrafi bölge sınırlarının belirlenmesinde beşeri ve iktisadi faaliyetlerin önemli
bir kriter oluşturduğu belirtilirse de bu hususa fazlaca dikkat edilmemiştir. Bölge
ayrımı yapılırken sistematiğin temelini oluşturan yörelere inilmemiş olup Darkot’un
belirttiği gibi, sonradan bölgelerin içinde yöreler aranmaya başlamıştır. 31
I- KARADENİZ MINTAKASI
Doğu bölgesi
Orta bölge
Batı bölgesi
II- MARMARA MINTAKASI
Istranca bölgesi
Ergene bölgesi
Çatalca-Kocaeli bölgesi
Cenup Marmara bölgesi
III- EGE MINTAKASI
İç batı Anadolu bölgesi
Ege bölgesi
IV- AKDENİZ MINTAKASI
Antalya bölgesi
Adana bölgesi
V- İÇ ANADOLU MINTAKASI
Yukarı Sakarya bölgesi
Konya bölgesi
Orta Kızılırmak bölgesi
Yukarı Kızılırmak bölgesi
VI- DOĞU ANADOLU MINTAKASI
Erzurum-Kars bölgesi
Yukarı Murat -Van bölgesi* (ayrılarak yazılması gerekiyor)
Yukarı Fırat bölgesi
Hakâri bölgesi
VII- CENUPDOĞU ANADOLU MINTAKASI
Dicle bölgesi
Orta Fırat bölgesi

Yukarıdaki orijinal listede Doğu Anadolu mıntakası içinde yer alan tali
bölgelerden Yukarı Murat bölgesi ile Van bölgesi aslında ayrı ayrı tali bölgeler
oldukları halde birleştirilerek "Birinci Coğrafya Kongresi" kitabının 78. sayfasında
“Yukarı Murat-Van bölgesi” şeklinde tek bölgeymiş gibi yazılmıştır. Aslında bunların
ayrı bölgeler halinde oldukları aynı kitabın 90. sayfasında gerekçesiyle birlikte
açıklanmıştır. Hal böyle iken, başlangıçta yapılan bir yazım hatası nedeniyle
Türkiye'nin tali bölge (coğrafi bölüm) sayısının 21 mi yoksa 22 mi olduğu hususu,
31

- B. Darkot, (1955) “Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Hakkında”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı:13-14,
s. 146.
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müfredat programı hazırlayıcıları, ders kitabı yazarları ve öğretmenler arasında
gereksiz tartışmalara yol açmıştır. Vaktiyle gözden kaçan bu yazılım hatasını
düzelterek Türkiye'nin tali coğrafi bölge (coğrafi bölüm) sayısının 22 olduğunu
açıklamak zorunlu olmuştur.
Türkiye’nin yönetsel bölünüşüyle ilgili düzenlemeler yapılırken bazı illerin
yönetsel alanları bütünüyle bir coğrafi bölge içinde kalacak biçimde
sınırlandırılmamıştır. Bu yüzden coğrafi bölge sınırlarıyla yönetsel bölge sınırları çok
yerde çakışmamaktadır. Ülkemizde Avrupa Birliği standartlarına uygun planlı bir
yönetsel bölünüş yapılmadığı için, mevcut 81 ilden 53’ü bütünüyle bir coğrafi bölge
içinde kalırken 28 ilin yönetsel alanı birden fazla coğrafi bölgede yer kaplamaktadır.
Birden fazla coğrafi bölgede yer tutan iller
İLİN ADI
1.Çanakkale
2-Balıkesir
3-Bursa
4-Bilecik
5-Sakarya
6-Eskişehir
7-Ankara
8-Çankırı
9-Yozgat
10-Çorum
11-Tokat
12-Sivas
13-Erzincan
14-Erzurum
15-Muğla
16-Denizli
17-Afyon
18-Konya
19-Karaman
20-Niğde
21-Kayseri
22-Kahramanmaraş
23-Gaziantep
24-Adıyaman
25-Diyarbakır
26-Batman
27-Siirt
28-Şırnak

İl merkezinin ve ilin
yönetsel alanının büyük
bir kısmının içinde yer
aldığı coğrafi bölge
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Orta Anadolu
Orta Anadolu
Orta Anadolu
Orta Anadolu
Karadeniz
Karadeniz
Orta Anadolu
Doğu Anadolu
Doğu Anadolu
Ege
Ege
Ege
Orta Anadolu
Orta Anadolu
Orta Anadolu
Orta Anadolu
Akdeniz
Güneydoğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu
Doğu Anadolu

İlin yönetsel alanına yer veren
komşu coğrafi bölgeler
Ege
Ege
Ege
Karadeniz-Orta Anadolu-Ege
Karadeniz
Karadeniz
Karadeniz
Karadeniz
Karadeniz
Orta Anadolu
Orta Anadolu
Doğu Anadolu-Karadeniz
Karadeniz
Karadeniz
Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz-Orta Anadolu
Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz
Doğu Anadolu-Akdeniz
Doğu Anadolu
Akdeniz
Anadolu-Akdeniz
Doğu Anadolu
Doğu Anadolu
Doğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün (TÜİK) coğrafi bölgelere göre hazırlayıp
yayınlamış olduğu istatistik verilerde ilin merkezi hangi bölgede bulunuyorsa,
verileri bütünüyle o bölgeye dahil edilmektedir. Örneğin Çankırı ilinin % 55’lik alanı
Batı Karadeniz Bölümünde bulunmasına rağmen, il merkezi olan Çankırı Orta
Anadolu’da bulunduğu için, ilin Karadeniz bölgesinde kalan ilçelerinin verileri
bütünüyle Orta Anadolu Bölgesine katılmaktadır.
I.Türk Coğrafya Kongresinin tutanaklarında belirtildiği gibi, Türkiye’nin coğrafi
bölgelere ayrılmasındaki esas amaç ilk ve orta öğretimdeki öğrencilere Türkiye
Coğrafyasını en iyi şekilde öğretebilmektir. Başlangıçta pedagojik amaç gözetilerek
yapılan coğrafi bölge ayrımında planlama konusu fazlaca dikkate alınamamıştır.
Pedagojik amaçlı da olsa, bilimsel esaslara bağlı kalarak belirlenen coğrafi bölgelerin
daha sonraki yıllarda yapılan yeni araştırma-inceleme sonuçlarına göre hatalı yönleri
düzeltilmemiştir. Başlangıçta devletin coğrafi bölge sistematiğine uygun planlamalar
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yapmak gibi bir niyetinin bulunmaması yüzünden, mülki yönetsel bölgeleri
bütünüyle coğrafi bölgelerle uyumlu hale getirilmemiştir. Devlet kuruluşlarının
işlevsel olarak yapılanmaları ve ülke sathındaki dağılışları coğrafi bölge, coğrafi
bölüm bazında gerçekleştirilmediği için, kamu hizmetlerinin planlanmasında ve
yürütülmesinde daha çok mülki idare bölgeleri (iller) tercih edilmiştir. Devlet
Planlama Teşkilatı ile TÜİK (DİE)’in yaptıkları çalışmalarda daha çok mülki idare
bölgelerine bağlı kalınmıştır. İl alanlarını ayrı ayrı ele alarak veya gruplayarak
oluşturulan devlet hizmet bölgeleri kesinlikle coğrafi bölgelerle uyumlu değildir. Bu
itibarla Türkiye’de coğrafi bölge, coğrafi bölüm, coğrafi yöre bazında net ve doğru
istatistik veri bulunmamaktadır.
Birden fazla coğrafi bölgede yer tutan 28 ildeki uyumsuzluğun ilçe bazında
da görülmesi önemli bir sorundur. A.Ü.D.T.C.F. Coğrafya Bölümü Türkiye Coğrafyası
Anabilim Dalı tarafından yapılan bir çalışmayla coğrafi bölge sınırları büyük ölçüde
ilçe sınırlarıyla çakıştırılarak yeniden çizilmiştir. Ancak, ilgili çizelge de adları
verilen 15 ilçenin yönetsel alanlarının bütünü, farklı coğrafi özelliklere sahip
olduklarından iki coğrafi bölge tarafından paylaşılmaktadır. Bu gibi ilçelerde, ilçe
merkezi hangi bölgede bulunuyorsa ilçenin bütününü kapsayan istatistik veriler ilçe
merkezinin bulunduğu coğrafi bölgeye dahil edilerek bölge istatistikleri daha doğru
ve güvenilir hale getirilebilir. İlçelerin alanları il ölçeğine göre daha küçük boyutta
olduğu için hata oranı da önemli ölçüde azalmaktadır. Coğrafi bölge bazında
yapılması zorunlu olan planlamalar için gerekli olan istatistik verilerin
derlenmesinde ve düzenlenmesinde bu esasa göre hareket edilmesi daha yararlı
olacaktır.
Yönetsel alanı iki coğrafi bölge tarafından paylaşılan ilçeler

İLÇENİN ADI
1.Nallıhan
2.Kızılcahamam
3.Tokat Mrk. ilçe
4.Refahiye
5.Beypazarı
6.Zara
7.Kangal
8.Yahyalı
9.Karaman Mrk. ilçe
10.Güneysınır
11.Bozöyük
12.Gerger
13.Bolvadin
14.Çay
15-Göksun

BAĞLI
OLDUĞU İL
Ankara
Ankara
Tokat
Erzincan
Ankara
Sivas
Sivas
Kayseri
Karaman
Konya
Bilecik
Adıyaman
Afyon
Afyon
K.Maraş

İlçe merkeziyle
birlikte ilçe
alanının bir
kısmının yer
aldığı 1. coğrafi
bölge
Karadeniz
Karadeniz
Karadeniz
Karadeniz
Orta Anadolu
Orta Anadolu
Orta Anadolu
Orta Anadolu
Orta Anadolu
Orta Anadolu
Orta Anadolu
Doğu Anadolu
Ege
Ege
Akdeniz

İlçe alanının
geriye kalan
kısmının yer
aldığı 2.coğrafi
bölge
Orta Anadolu
Orta Anadolu
Orta Anadolu
D. Anadolu
Karadeniz
Karadeniz
D. Anadolu
Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz
Ege
GD. Anadolu
Orta Anadolu
Orta Anadolu
D. Anadolu
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3.2. İŞLEVSEL (FONKSİYONEL) BÖLGELER
Mal üretimi (hammadde ve sanayi üretimi) dışında, işlevselliğin öne çıktığı
hizmetlerle ilgili bölgelerdir. Eğitim, sağlık, ulaştırma-iletişim, pazarlama-ticaret,
barınma-eğlenme-rekreasyon, rehberlik-danışmanlık, güvenlik hizmetleriyle yönetim
ve planlama konularıyla ilgili bölgeler fonksiyon bölge kapsamında ele alınmaktadır.
FONKSİYONEL BÖLGELER
 Eğitim
 Sağlık
 Ulaştırma
 İletişim
 Pazarlama
 Ticaret
 Barınma
 Eğlence
 Turizm ve rekreasyon
 Rehberlik-danışmanlık
 Güvenlik
 Yönetim
 Planlama
Hizmet sektörü içinde yer alan eğitim, sağlık, ulaştırma-iletişim, pazarlamaticaret, güvenlik, barınma-eğlence, rekreasyon-turizm faaliyetleriyle ilgili olarak
oluşan fonksiyonel bölgelerdir.
Bazı kamu kurumlarının ülke sathında yürüttükleri veya yürütmeyi
planladıkları hizmetlerin daha verimli ve kontrollü bir biçimde yürütülmesini
sağlamak maksadıyla kurumsal yönden kendi bakış açılarına göre oluşturdukları
bölgelere “Kamu Kurumlarının Hizmetleriyle İlgili Yönetim Bölgeleri” adını vermek
mümkündür. Ülke içinde hizmet bölgeleri bulunan devlet kurumlarından en
önemlileri şunlardır: Devlet İstatistik Enstitüsü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet
Su İşleri Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Asker Alma Dairesi Başkanlığı, Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri Birliği, Toprak Mahsulleri Ofisi. Bu bölgelerin birbiriyle
yakından ilişkili olanlarının bile uyuşmaması, ülke sathında tutarsız bir bölge ayrımı
yapıldığını göstermektedir.
•Yönetsel bölgeler
Devlet sınırlarıyla kuşatılan ve coğrafi mekâna karşılık gelen geniş alan lı bir
ülke arazisinin bütününü hiçbir bölümleme yapmadan yönetmek mümkün değildir.
İşte, devletin ülke arazisini kolay bir biçimde yönetmek, hizmetlerin yurt sathında
yayılışını sağlamak ve denetimini yapmak için yasalara bağlı kalarak oluşturduğu
yönetsel bölünüşe göre elde edilen bölgelerdir.
Şehir ve kasaba yerleşmelerinde yerel yönetim görevi yapan belediyelerin
hizmet alanlarının bütünü kendi içinde çeşitliliğe sahip fonksiyon bölge niteliği
taşımaktadırlar. Bu itibarla belediyelere ait hizmet bölgeleri ifadesi kullanılmıştır.
Belediye sınırlarıyla belirlenen bu yerel yönetim bölgeleri aynı zamanda bir şehrin
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veya kasabanın yerleşim alanıyla çakışmaktadır. Özellikle bünyesinde büyük şehir
belediyesi bulunan şehirlerimizde belirgin bir semtleşme meydana geldiği için,
semtlerde kurulan belediyelerin hizmet verdikleri alanların sınırları aynı zamanda
belediyelerin bölge sınırlarını oluşturmaktadır.
•Plan bölgeler (Kalkınma Projesi Bölgeleri)
Bölgesel politikayı uygulamakla görevli yönetimin yetki alanı içinde kalan
sahalara plan bölge denilmektedir. 32 Ülkemizde genelde coğrafi bölge adı
kullanılarak düzenlenen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi
(DAP) ve Doğu Karadeniz Bölgesi Projesi (DOKAP)’ne ait planlama bölgelerinin
coğrafi bölge sınırlarına uyulmadığı görülmektedir. “Proje bölgesi” veya “plan bölge”
olarak adlandırılan bu bölgelerin oluşumunda da il alanları baz alınmış olup, iller
yönetsel sınırları içindeki arazinin hangi coğrafi bölgelerde yer tuttuğuna
bakılmaksızın bütünüyle planlama bölgesi içine dahil edilmişlerdir.

Türkiye’nin Plan Bölgeleri (Kaynak:DPT)

•İstatistik bölgeleri
Ülkelerin kalkınması için gerekli olan planlamaların yapılabilmesi, sağlıklı ve
düzenli tutulan istatistiklerle mümkündür. İstatistik verilerin kaynağını oluşturan
coğrafi mekânlara göre devlet yönetimleri tarafından bilimsel esaslara göre istatistik
bölgeleri belirlenmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda istatistik bölgeler
genelde hem coğrafi, hem de yönetsel bölgelerle uyumlu olup, yapılan çalışmalarda
elde edilen sonuçlar birbirini tamamlar niteliktedir. Türkiye’de ise durum çok
farklıdır. Ülkemizde coğrafi bölge adı kullanıldığı halde, coğrafi bölge sistematiğiyle
pek ilgisi olmayan bir istatistik bölge ayrımı bulunmaktadır.
Ülkemizin sosyoekonomik yapısıyla ilgili her türlü istatistik veriyi elde etme işi
yasayla kendisine verilen Türkiye İstatistik Kurumu (Devlet İstatistik Enstitüsü),
bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyoekonomik
analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa
Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistikî veri tabanı
oluşturulması amacıyla ülke çapında İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması
yapmıştır. 22 Eylül 2002 tarihli 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Avrupa
Birliği Bölgesel İstatistik Sistemi (NUTS=Nomenclature of Territorial Units for
Statistics)” adıyla yürürlüğe koyulan İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasında
32

- Z.Dinler, (2001)- Bölgesel İktisat. S.87
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iller tek başlarına "Düzey 3" olarak tanımlanmış; ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden
benzerlik gösteren komşu iller ise bölgesel kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri
dikkate alınarak "Düzey 2" ve "Düzey 1" olarak gruplandırılmak suretiyle hiyera rşik
İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması yapılmıştır. İstatistikî bölge birimlerinin
kolay kavranması için sistemin tabandan başlayarak ele alınması daha doğru
olacaktır.

“Düzey I” olarak belirlenmiş Türkiye’nin Büyük İstatistik Bölgeleri
Türkiye’nin İstatistik Bölge Birimleri
DÜZEY 1
DÜZEY 2
DÜZEY 3
BÜYÜK İSTATİSTİK BÖLGELER ALT İSTATİSTİK BÖLGELER ALT İSTATİSTİK BÖLGELERİ OLUŞTURAN İLLER
İSTANBUL

İSTANBUL

İstanbul

BATI MARMARA

TEKİRDAĞ
BALIKESİR

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli
Balıkesir, Çanakkale

İZMİR

İzmir

AYDIN

Aydın, Denizli, Muğla

MANİSA

Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak

BURSA

Bursa, Eskişehir, Bilecik

KOCAELİ
ANKARA

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

KONYA

Konya, Karaman

ANTALYA

Antalya, Isparta, Burdur

ADANA

Adana, Mersin

HATAY

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

EGE

DOĞU MARMARA
BATI ANADOLU
AKDENİZ

ORTA ANADOLU

BATI KARADENİZ

Ankara

KAYSERİ

Kırıkkale, Aksaray, Niğde,
Nevşehir, Kırşehir
Kayseri, Sivas, Yozgat

ZONGULDAK

Zonguldak, Karabük, Bartın

KASTAMONU

Kastamonu, Çankırı, Sinop

SAMSUN

Samsun, Tokat, Çorum. Amasya

KIRIKKALE

Trabzon, Ordu, Giresun,
Rize, Artvin, Gümüşhane
Erzurum, Erzincan, Bayburt

DOĞU KARADENİZ

TRABZON

KUZEYDOĞU ANADOLU

ERZURUM
AĞRI

ORTADOĞU ANADOLU

MALATYA
VAN

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli

GAZİANTEP

Gaziantep, Adıyaman, Kilis

ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Diyarbakır

MARDİN

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
Van, Muş, Bitlis, Hakkâri

(Kaynak: 22 Eylül 2002 tarih ve 24884 sayılı Resmi Gazete)
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"Düzey 3", mevcut mülki yönetsel bölünüş içindeki 81 adet ili kapsamaktadır.
Her ilin yönetsel alanı içindeki saha bir “İstatistikî Bölge Birimi” kabul edilmiştir.
“Alt istatistik bölgeler” şeklinde isimlendirdiğimiz “Düzey 2” ler, merkez seçilen
ilin adı altında birbirine komşu değişik sayıdaki il alanının (Düzey 3’ün)
gruplanmasıyla oluşturulmuştur. Bu sisteme göre Türkiye 26 alt bölgeye ayrılmıştır:
1-İstanbul, 2-Tekirdağ, 3-Balıkesir, 4-İzmir, 5-Aydın, 6-Manisa, 7-Bursa, 8-Kocaeli, 9Ankara, 10-Konya, 11-Antalya, 12-Adana, 13-Hatay, 14-Kırıkkale, 15-Kayseri, 16Zonguldak, 17-Kastamonu, 18-Samsun, 19-Trabzon, 20-Erzurum, 21-Ağrı, 22Malatya, 23-Van, 24-Gaziantep, 25-Şanlıurfa, 26-Mardin.
“Büyük istatistik Bölgeler” olarak nitelendirdiğimiz "Düzey 1" ler, alt istatistik
bölgelerinin (Düzey 2’lerin) gruplandırılması sonucu belirlenmiş olup, toplam 12
adettir: 1-İstanbul, 2-Batı Marmara, 3-Ege, 4-Doğu Marmara, 5-Batı Anadolu, 6Akdeniz, 7-Orta Anadolu, 8-Batı Karadeniz, 9-Doğu Karadeniz, 10-Kuzeydoğu
Anadolu, 11-Ortadoğu Anadolu, 12-Güneydoğu Anadolu.
3.3. ALGISAL (PERCEPTUAL) BÖLGELER
Toplumdaki psikolojik, sosyolojik ve siyasal algılara göre zihinsel olarak
oluşturulan bölgelerdir.
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