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EGE BÖLGESİ

Yurdumuzun batı kesiminde Ege Denizi'ne komşu olan ve adını bu denizden alan
Ege bölgesi kapladığı alan bakımından Türkiye yüzölçümünün % 10.6' sını
(82251 km2) oluşturur. Diğer coğrafi bölgelerle karşılaştırıldığında, bu bölge
Doğu Anadolu, Orta Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinden sonra 5. sırada
yer alır. Bölgenin nüfusu 2012 yılında 9.587.778'e yükselmiştir. Türkiye
nüfusunun % 13'ü Ege bölgesinde yaşamaktadır. Kilometrekare başına ortalama
116 kişinin düştüğü bu bölge, nüfus yoğunluğu sıralamasında Marmara
bölgesinden sonra ikinci sırada yer almaktadır.
Bu bölge, adını Ege Denizinden almıştır. Ege Denizi, Anadolu ve Yunanistan
Yarımadası arasında bulunan irili ufaklı 3000 kadar ada ve ada görünümündeki
kara parçalarına da içine alan yarı kapalı bir denizdir. Anadolu Yarımadasının batı
kıyılarının çok fazla girintili ve çıkıntılı olması ve bu kıyılara çok yakın konumda
çok sayıda ada bulunması, Ege denizinin daha önce büyük bir kara parçası
olduğunu düşündürmektedir. Ege denizinin, başka yerlerde çok az görülen,
girintili çıkıntılı kıyılara; bu kıyılarda bulunan çok sayıdaki koy, körfez, boğaz ve
yarımadaya sahip olma gibi bir başka özelliği daha vardır. Ege Denizi, yakın bir
geçmişte “Aegeis” ya da “Egeid” adı verilen bir kara parçasının, büyük bir
bölümünün sular altında kalmasıyla oluşmuştur; üstündeki adaların çokluğu
nedeniyle “Adalar Denizi” diye de adlandırılır.

Ege Denizi'nde, kuzeyde Saros Körfezi'nden başlayarak güneye
doğru “S” biçiminde uzanan, tabanının derinliği yer yer 1000 m'yi
aşan bir oluk yer alır.
Ege Denizi'nde çok sayıda ada bulunur. Toplam yüzölçümleri
yaklaşık olarak 23.000 km² olan bu adalar, her yana serpilmiş gibi
görünmelerine karşın, belli bir düzen ve gruplaşma gösterirler.
Ege Denizi kendi içinde Trakya Denizi, Mirtoan Denizi ve Girit
Denizi olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.
•Trakya Denizi, Ege Denizinin kuzey kısmı oluşturur. kabaca
Limni Adası’nın kuzey'i ve Halkidiki yarımadasının doğusu kapsar
•Mirtoan Denizi, Kiklad Adaları ile Mora Yarımadası arasında
kalan bölgeyi tanımlar.
•Girit Denizi, Kiklad Adaları ile Girit Adası arasını içerir.

Ege Denizi'nde yıllık yağış tutarı kuzeyden güneye gidildikçe azalır. Yağışlar
genellikle kış aylarında toplanmıştır. Komşu karalarda olduğu gibi, Ege Denizi
alanında da yazlar çok kuraktır. Yazın Ege Denizi'nin her yanında, kuzeyden ve
kuzeydoğudan “etezyen” adı verilen şiddetli bir rüzgâr eser. Ege Denizi, biyolojik
ve hidrolojik özellikleri bakımından Karadeniz ile Akdeniz arasında bir geçiş
alanı oluşturur.
Ege bölgesi, yerkabuğunun alçaldığı ve yakın bir jeolojik geçmişte Akdeniz
sularıyla istila edildiği bir alana tekabül eder. Miyosen Devri sırasında, bugünkü
Orta ve Doğu Ege Deniz’inin bulunduğu bölge Anadolu’nun devamı olan bir kara
parçasıdır. Miyosen’in sonunda ve onu izleyen Pliyosen Devri başında bu kara
parçasının, kabaca Edremit-Çeşme-Bodrum çizgisinin üzerindeki jeolojik
kırıklarla parçalanması sonucu, bu çizginin batısında kalan kara parçası çökerek
Doğu ve Orta Ege’yi meydana getirmiştir. Bu yeni çukurluk bir süre sonra
Anadolu’nun eski devamının üzerinde bir acı su gölü (Ege Gölü) olarak kaldıktan
sonra geri kalan kara parçalarının da çökmesi sonucu kuzeyden Marmara
kanalıyla Karadeniz ve güneyden de Akdeniz sularıyla kaplanmıştır. Ege
çukurluğunun doğu kıyıları günümüze dek yavaşça çökmektedir. Batı Anadolu
sahillerindeki suyla kaplı eski kentler bunun canlı örnekleridir. Doğu ve Orta Ege
Denizi’nin Anadolu’nun bir parçasının jeolojik çöküntüsü sonunda oluşması
Anadolu’ya yakın bugünkü adaların da jeolojik açıdan Anadolu’nun parçası
olduğunu açıkça göstermektedir.

Ege Denizi ile Akdeniz arasındaki sınır Kitira, Girit, Kasos, Karpatos
adaları üzerinden geçer.

EGE BÖLGESİ’NİN SINIRLARI
Ege bölgesi şekil olarak bir üçgene benzemektedir. Tabanı Ege kıyılarına, tepe
noktası Afyonkarahisar doğusundaki Emirdağ'a tekabül etmektedir. Bölge
kuzeyden Marmara, doğudan Orta Anadolu, güney ve güneydoğudan Akdeniz
bölgesiyle komşudur. Üçgenin tabanına karşılık gelen Ege Denizi kıyıları çok
girintili çıkıntılı olup, kuzeyden güneye doğru kuş uçuşu mesafesi 550
kilometredir. Ayrıntıya inilerek koy ve körfezler hesaba dahil edildiğinde bu
mesafe 2400 kilometreye ulaşmaktadır. Ege bölgesinin Ege Denizi kıyılarına
tekabül eden batı sınırı kuzeyde Biga yarımadası güneyinde Baba Burnu
civarında başlar ve güneyde Marmaris'in doğusunda Karaağaç limanında son
bulur.
Ege bölgesinin Marmara bölgesiyle olan kuzey sınırı düzgün bir uzanış
göstermeyip, çok yerde zikzaklar oluşturmaktadır. İdari ünite sınırlarıyla coğrafi
bölge sınırını çakıştırmak suretiyle yeniden çizdiğimiz bölge sınırı, Biga
yarımadasının güneybatı köşesinde Bababurnu'nun kuzeyinden başlar ve Kaz
Dağı' nın zirvelerini batı-doğu doğrultusunda izleyerek İvrindi kasabası batısında
güneybatıya bükülür.

Coğrafi bölge sınırı, bu uzanış sırasında Çanakkale ilinin Ayvacık
ilçesi kuzey sınırını, Balıkesir iline bağlı olan Edremit ilçesi kuzey
sınırını ve Havran ilçesinin doğu sınırını takip eder. Havran ilçesi
güneyinde Madra Dağı'nın zirve kısmına yaklaşan bölge sınırı, bu
noktadan itibaren tekrar batı-doğu doğrultusunu kazanarak Balıkesir
ilinin idari sınırıyla çakışır. Bigadiç batısında doğrultu değiştiren
sınır, Sındırgı ve Dursunbey ilçelerinin idari sınırlarına uyum
göstererek yayvan bir "U" şekli oluşturur ki, burası Marmara
bölgesinin Ege bölgesine en çok sokulduğu kesimdir (Bu kesimde
Sındırgı güneyinde yer alan Kepez Dağı doğal bir sınırdır). Bu
kesimden sonra Dursunbey ilçesinin batı sınırını izleyerek kuzeye
doğru ilerleyen coğrafi bölge sınırı, Bursa ilinin sınırlarında yer alan
Ulubat Gölü'nün güneydoğusuna sokulur. Ulubat Gölü
güneydoğusundan itibaren yaklaşık batı-doğu doğrultusunu izleyen
sınır, Bursa güneyindeki Uludağ'ın güney eteklerini ve daha ilerideki
Domaniç Dağları'nı takip ederek Bilecik il sınırında son bulur.

Bölgenin Orta Anadolu bölgesiyle olan sınırı, kuzeyde Bilecik
ilinin güneyinden başlar. Bilecik ilinin güney kesiminde yer alan
Bozöyük ilçesinin idari alanı Ege bölgesi ve Orta Anadolu bölgesi
sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bozöyük ilçesinin Dodurga
bucağını Ege bölgesine katacak şekilde kuzeybatı-güneydoğu
doğrultusunda uzanan coğrafi bölge sınırı, Kütahya-Eskişehir il
sınırında Türkmen Dağları'nı izler. Afyon-Eskişehir il sınırında
batı-doğu doğrultusunu kazanan bölge sınırı, Yazılıkaya Platosu'nun
güneyini takip etmektedir. Daha ileride Emirdağ ilçe alanını
bütünüyle Orta Anadolu bölgesine katan coğrafi bölge sınırı, bu
kesimde üçgenin tepe noktasını oluşturarak doğrultu değiştirir ve
kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunu alır. Bu kesimde sınır,
Bolvadin'i ve Çay kasabasını Ege bölgesinde bırakacak şekilde
güneye yönelerek Karakuş Dağları ile Sultan Dağları'nın
kesiştiği noktada son bulur.

Ege bölgesinin Akdeniz bölgesiyle olan sınırı, Büyük Menderes
vadisi güneyindeki KB-GD doğrultulu Menteşe Dağları ile Batı
Torosların ilk sırasını oluşturan GB-KD doğrultulu dağ sırası
üzerinden geçmektedir. Sınır, güneyde Marmaris- Köyceğiz
arasındaki Karaağaç limanından başlamakta; buradan itibaren GBKD doğrultusunda uzanarak Gölgeli (Sandıras) Dağı'nın batısını,
Acıpayam Ovası batısında uzanan dağ sırasını, Honaz Dağını,
Acıgöl batısındaki Beşparmak dağlarını izlemektedir. Sandıklı
güneydoğusunda Kumalar Dağı'nı takip eden bölge sınırı, burada
hafif bir kavis yaparak Eğirdir Gölü kuzeyinde Karakuş Dağları'na
kavuşarak Çay kasabası güneyinde son bulur. Güneybatıda
Karaağaç limanı ile kuzeydoğuda Çay kasabası arasında çizilen bu
coğrafi sınır Muğla, Denizli ve Afyon illerinin idari bütünlüğünü
bozmaktadır. İleride bahsedileceği üzere bu illerin birçok ilçe alanı
Akdeniz bölgesinde yer almaktadır.

1941 yılında toplanan I. Türk Coğrafya Kongresi
tarafından Ege bölgesi, Asıl Ege ve İçbatı Anadolu olmak
üzere iki alt coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Güneyde Acıgöl
havzasındaki Çardak, Bozkurt kasabaları batısı ile
kuzeyde Sındırgı kasabası güneyinde Kepez Dağı
(Demirci Dağı) arasında çizilecek güneydoğu-kuzeybatı
doğrultulu verev bir çizgi, Ege bölgesini iki bölüme
ayırmaktadır. Bu çizginin batısında yer alan bölüme Kıyı
Ege Bölgesi, doğusunda kalan bölüme de, İç Ege Bölgesi
adı verilmektedir. Bu bölgeleri birbirinden ayıran coğrafi
sınır, Kıyı Ege bölgesinde batı-doğu doğrultusunda
uzanan geniş tabanlı tektonik depresyonların daralarak
yerlerini dar tabanlı vadilere bıraktıkları İçbatı Anadolu
platolarının batı yamaçlarından geçmektedir.

EGE BÖLGESİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ VE KOMŞU COĞRAFİ
BÖLGELERLE KARŞILAŞTIRMASI
Ege bölgesi, kendini çepeçevre kuşatmış olan Akdeniz bölgesi, Orta Anadolu ve
Marmara bölgelerinden farklı birtakım özelliklere sahiptir. Akdeniz bölgesinde kıyı
çizgisine paralel uzanan ve kıyı gerisinde dar ve yüksek bir duvar gibi yükselen
dağlar, Kıyı Ege bölgesinde kıyıya dik veya verev bir şekilde inerler. Aralarında
tektonik çukurlukların (grabenlerin) yer aldığı batı-doğu doğrultulu dağ sıraları
(horstlar), doğuda İç Ege bölgesinde sıradağ özelliğini kaybederek adeta
kenetleşirler. Bu kenetleşme sonucu 900-1300 m. yüksekliğe sahip platolar ve
platolar üzerinde tek başına duran dağlar genel manzarayı oluşturur. İşte, Kıyı Ege
bölgesi ile İç Ege bölgelerinin ayrılmasında rölyef şartlarındaki bu belirleyicilik
etkili olmuştur. Daha önce belirttiğimiz gibi, bu bölümleri birbirinden ayıran
coğrafi sınır, Kıyı Ege bölgesinde batı-doğu doğrultusunda uzanan geniş tabanlı
tektonik depresyonların daralarak yerlerini dar tabanlı vadilere bıraktıkları İçbatı
Anadolu platolarının batı yamaçlarından geçmektedir. Kıyı Ege bölgesindeki geniş
tabanlı depresyon alanları Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü alanlardır. Yükselti,
iklim, hidrografya ve toprak şartları bakımından İç Ege (İçbatı Anadolu) bölgesine
göre avantajlı durumda olan Kıyı Ege bölgesinde beşeri ve ekonomik faaliyetlerde
de çeşitlilik söz konusudur. Nadas alanlarının geniş alanlar kapladığı ve ekstansif
hayvancılığın yaygın olduğu İç Ege Bölgesine karşılık, Kıyı Ege Bölgesinde tarım
ve hayvancılık faaliyetlerinde de çeşitliliğin arttığı gözlenmektedir.

Akdeniz bölgesi kıyıları, dağların uzanışına ayak uydurarak Antalya-Mersin ve
İskenderun civarında çizdiği birkaç kavis dışında nispeten düzgün uzanışlıdır. Ege
bölgesi kıyılarında ise durum çok farklı özellik taşırmaktadır. Şimdiki Ege
Denizi'nin yer aldığı alanda vaktiyle eski kültelerden yapılı Egeit karası yer
almaktaydı. Egeit karası IV. Jeolojik devirde (Kuaterner) Buzul Çağı ortalarına
doğru (Mindel-Riss buzul arası döneminde) buzulların ağır yükü altında kaldığı
için kırılıp çökmüştür. Buzul Çağı sonunda (Postglasyal dönemdeki Flandrien
trangresyonunda) buzulların erimesiyle birlikte kabaran sular, çukurlaşan alanları
doldurarak Ege Denizi'nin oluşumunu sağlamıştır.
Balkan yarımadası ile Anadolu yarımadası arasındaki alanda Egeit karası
bütünüyle çökerek sular altında kalmayıp, çok yerde irili ufaklı adalara yer
vermiştir. Kırılıp çökme ve suların istilasına uğrama sonucunda Anadolu
yarımadasının batı kıyıları adeta bir dantel gibi işlenerek girintili çıkıntılı durum
almıştır. Kıyı Ege Bölgesinde, horst özellikli dağ sıraları arasında batı-doğu
doğrultusunda uzanan tektonik çukurluklara sonradan yerleşen akarsular, hazır
buldukları bu yataklar içerisinde akarken önceden birikmiş depoları (neojen
dolguları) aşındırarak denize taşımışlar, depresyon tabanlarını tesviye ettikten
sonra taşıdıkları alüvyal malzemeyi depresyon tabanlarında ve deniz kıyısında
biriktirmeye başlamışlardır.

İlk aşamada bu akarsular derin koy ve körfezleri
doldurdukları için, Ege kıyılarında, Karadeniz kıyısında
(Bafra ve Çarşamba ovalarında) olduğu gibi, tipik delta
ovaları meydana gelmemiştir. Ege Denizi kıyılarındaki
koy ve körfezler çok yerde akarsuların ağız kısımlarını
işgal ederek kara içerine doğru sokulmuşlardır. Bu şekilde
meydana gelen kıyı tipine "Ria tipi kıyılar"
denilmektedir. Ayrıca çok yerde kıyı kordonları ve
lagünler meydana gelmiştir ki, bu şekildeki alçak kıyılar
"Liman tipi kıyılar" olarak tanımlanmaktadır. Ege
bölgesi kıyılarında yer alan belli başlı burun, yarımada ve
körfezler kuzeyden güneye şöyle sıralanmaktadır:

Baba Burnu-Kaz Dağları
Edremit Körfezi
Tuz Burnu-Madra Dağı
Dikili Körfezi-Çandarlı Körfezi
Aslan Burnu-Foça Yarımadası-Yunt Dağı
İzmir Körfezi
Çeşme-Karaburun-Urla Yarımadası
Sığacık Körfezi-Kuşadası Körfezi
Dilek Yarımadası-Tekağaç Burnu
Akbük Limanı-Güllük (Mandalya) Körfezi
Bodrum Yarımadası
Gökova (İstanköy-Kerme) Körfezi
Datça (Reşadiye) Yarımadası
Datça Körfezi-Hisarönü Körfezi
Bozburun Yarımadası
Marmaris Körfezi

Ege ve Akdeniz bölgelerinin denize yakın veya deniz tesirlerinin
ulaşabildiği kesimlerinde karakteristik Akdeniz iklim tipi hüküm
sürer. Bununla birlikte Ege ve Akdeniz bölgelerindeki sıcaklık
farklılıkları oldukça dikkat çekicidir. Akdeniz bölgesine komşu olan
Marmaris gibi daha kuzeydeki Kuşadası'nda da Temmuz ayı sıcaklık
ortalamaları Akdeniz bölgesindeki Fethiye'ye göre 3 – 3,5 derece
daha düşüktür. Bu sebeple yaz mevsiminde, Akdeniz kıyılarında
yaşayan insanlar için sayfiye yaylacılığı Ege bölgesine oranla daha
fazla önem kazanır. Her iki bölgenin kış mevsimi sıcaklık dereceleri
arasında da farklılık belirmektedir. Ege bölgesinin güneybatı
kenarındaki Marmaris, Ocak ayında Akdeniz bölgesi istasyonlarıyla
eşit sıcaklık derecelerine sahip olsa bile, aynı aya ait İzmir ile
Fethiye sıcaklık dereceleri arasında Fethiye'nin lehine 2 derecelik
bir fark vardır.

Ege bölgesi, Orta Anadolu bölgesinden oldukça farklı özelliklere
sahiptir. Orta Anadolu bölgesindeki Porsuk ve Yukarı Sakarya
oluklarına göre 350 m. daha yüksekte bulunan “İç batı Anadolu
Eşiğinde” rölyef, iklim, doğal bitki örtüsü özellikleri Orta
Anadolu'dan oldukça farklıdır. Burada yağışlar artar ve bu sebeple
insan tahribatından geriye kalmış ormanlara (meşe-ardıç) rastlanır.
İç batı Anadolu eşiğinde küçük lekeler halinde yer alan step
alanları, Orta Anadolu’da geniş alanlar kaplamaktadır. Orta
Anadolu'da kır yerleşmeleri içerisinde yaygın olarak rastladığımız
topraktan yapılmış düz damlı evlerin yerini İç batı Anadolu
bölgesinde üzeri kiremitle kaplı evler almaktadır. Yetiştirilen tarım
ürünleri yönünden konuya yaklaştığımızda, Orta Anadolu
bölgesinde ürün çeşitliliğinden fazlaca söz edilemezken, Ege
bölgesinde farklı özelliklere sahip Kıyı Ege ve İç Ege bölgelerinde
çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmektedir.

Ege bölgesi, daha belirgin bir topoğrafyası, tutarlı sıcaklık seyri, yıllık
yağış tutarı, yağış rejimi ve doğal bitki örtüsüyle Marmara bölgesinden
ayrı bir özellik sergilemektedir. Marmara'ya göre daha yüksek, daha çok
dilimlere ayrılmış Ege bölgesi, 1200 mm.'lik yıllık yağış tutarıyla
Marmara bölgesinden daha nemli imiş gibi görülür (Marmara bölgesi'nin
yıllık yağış tutarı: 750 mm. ). Bir bölgenin nemli veya kurak oluşu
sıcaklıkla da ilgilidir. Ege bölgesi, Marmara bölgesinden kış ve yaz
mevsiminde daha sıcaktır. Örneğin İzmir'de kış mevsimi İstanbul'a göre
3.2 derece; yaz mevsimi ise 4,2 derece daha sıcak geçmektedir. Ege
bölgesine düşen fazla yağışlar buharlaşma yoluyla kaybolduğu için, Ege
bölgesi Marmara bölgesine oranla daha kuraktır. Bu nedenle, Ege
bölgesinde genelde kuraklıktan hoşlanan kızılçam, karaçam, fıstık çamı,
meşe ve ardıç ormanlarına rastlanmaktadır. Marmara bölgesinde yaz
mevsimi Ege'ye göre daha yağışlı geçtiği için, Marmara bölgesinin yüksek
kesimlerinde nemden hoşlanan ormanlar (kayın ormanları) yer almaktadır.
Bu özellikler her iki bölgenin diğer beşeri ve ekonomik faaliyetlerinde de
(özellikle tarımsal faaliyetlerde ) etkili olmaktadır.

EGE BÖLGESİ'NİN İDARİ BÖLÜNÜŞÜ

Ege bölgesinin coğrafi sınırları dahilinde 12 ilin (İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Afyon,
Denizli, Muğla, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) toprakları yer almaktadır. İzmir, Aydın,
Manisa, Kütahya ve Uşak illerimizin tamamı Ege bölgesinde kaldığı halde, Afyon, Denizli ve Muğla
illerinin bazı ilçeleri komşu coğrafi bölgelerde bulunmaktadır. Ayrıca, merkezleriyle idari alanlarının
büyük kesimi Marmara bölgesinde bulunan Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin bazı
kesimleri bu bölge içinde yer almaktadır.
Kıyı Ege Bölgesi İçerisinde Yer Alan İdari Üniteler:
İZMİR ve AYDIN illerinin tamamı; MANİSA ilinin Merkez, Soma, Kırkağaç, Akhisar, Saruhanlı,
Turgutlu, Ahmetli, Gölmarmara, Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl ilçeleri; ÇANAKKALE ilinin
Ayvacık ilçesi; BALIKESİR ilinin Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık ilçeleri; MUĞLA
ilinin Merkez, Milas, Bodrum, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris ve Datça ilçeleri; DENİZLİ
ilinin Merkez, Buldan, Sarayköy, Akköy, Babadağ, Honaz, Tavas, Serinhisar, Kale ve Beyağaç
ilçeleri.
Bu idari üniteleri bünyesinde bulunduran Kıyı Ege Bölgesi, 45796 km2 yüzölçüme sahiptir. 2012 yılı
nüfusu 7.804.579 olan Kıyı Ege Bölgesi, bölge nüfusunun % 81’ini barındırmakta ve burada
kilometrekareye 170 kişi düşmektedir. Km2 başına ortalama 49 kişinin düştüğü İç Ege Bölgesinin Kıyı
Ege Bölgesine nazaran oldukça tenha olduğu görülmektedir.
İç Ege Bölgesinin İdari Bölümleri:
Bu alt bölge içerisinde KÜTAHYA ve UŞAK illerinin idari alanlarının tamamı, AFYON ilinin
Merkez, İhsaniye, İscehisar, Bayat, Çobanlar, Bolvadin, Çay, Sincanlı, Şuhut, Hocalar ve Sandıklı
ilçeleri; DENİZLİ ilinin Çivril, Bekilli, Baklan, Çal, Güney ilçeleri; MANİSA ilinin Gördes,
Demirci, Köprübaşı, Selendi, Kula ilçeleri; BALIKESİR ilinin Dursunbey ilçesi, BURSA ilinin,
Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ilçeleri ve BİLECİK ilinin Bozöyük ilçesine bağlı olan
Dodurga Bucağı.

İç Ege Bölgesi 36.742 km2'lik yüzölçüme sahiptir.
2012 yılında 1.783.199 nüfus barındıran İç Ege’de,
bölge nüfusunun % 19’u barınmakta ve km2' ye 49
kişi düşmektedir.
Yüzölçümü km2
Kıyı Ege Bölgesi
İç Ege Bölgesi
EGE BÖLGESİ

45.796
36.742
82.538

2012 Yılı Nüfusu Aritmetik Nüfus
Yoğunluğu
7.804.579 (%81)
170
1.783.199 (%19)
49
9.587.778
116

KIYI EGE BÖLGESİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ
Daha önce genel özellikleri ve sınırları hakkında bilgi verdiğimiz Kıyı Ege
Bölgesi, Kuzeyde Kaz Dağları'nın güney kesiminden başlayarak Büyük
Menderes depresyonu güneyindeki dağlık Menteşe Yöresi'ni de içine alarak EgeAkdeniz bölgesi sınırında son bulmaktadır. Kuzeyden güneye doğru genel olarak
batı-doğu doğrultusunda uzanan horst özellikli dağ sıraları ve tektonik
depresyonlar ( grabenler ) bu bölümün ana jeomorfolojik yapısını oluşturur. Genel
uzanış doğrultusu genelde batı-doğu olmakla birlikte, kimi yerde kuzey-güney
veya kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu dağ sıralarına ve depresyonlara da
rastlanmaktadır. Güneyde Menteşe Yöresine kadar ana hatlarıyla batı-doğu
doğrultusunu izleyen topografik hatlar, Menteşe Yöresinde değişime uğrayarak,
kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunu kazanmaktadır. Ege-Akdeniz bölgesi sınırının
ötesinde (Teke Yarımadası'nda) ise, Gölgeli Dağları'ndan (Sandıras-Bozdağ)
itibaren hakim doğrultu güneybatı-kuzeydoğu olmaktadır. Topografyadaki bu ani
doğrultu değişiminin meydana geldiği bu hat, Ege-Akdeniz bölgeleri arasındaki
coğrafi sınırı belirlemektedir.

Kıyı Ege Bölgesinde geniş oluklar şeklinde uzanan tektonik depresyonlar ile bunlar arasında geniş
alanlar kaplayan dağlar, eski bir masif kütlenin (Menderes Masifi'nin) jeolojik devirler boyunca büyük
ölçüde değişime uğraması sonucunda meydana gelmişlerdir. Kıyı Ege Bölgesinin ana rölyefine büyük
etkisi olan ve genelde "Menderes Masifi" denilen bu eski kütleye A. Philippson "Lydia-Karya
Masifi"; İ. Hakkı Akyol ise "Saruhan-Menteşe Eski Kütlesi" adını vermiştir. Belirtilen isimlerle
anılan bu eski kütle, Birinci Zaman'dan önce meydana gelmiş orojenik hareketlerle vücut bulmuştur.
Yapısı genelde metamorfik, billuri (gnays, mikaşist, mermer, v.b.) ve iç püskürük kayaçlardan
(granitlerden ) oluşmaktadır. I. Zamandan önceki orojenik hareketlerle kıvrılarak o zamanki
jeosenklinal alanı içerisinde bir ada gibi yükselen bu kütle, I. Zaman içinde meydana gelen diğer
kıvrılmalarla iyice sertleştiği için, II. ve III. Zamanda meydana gelen orojenik hareketler sırasında
yeniden kıvrılamayıp çok yerde kırılıp çökmüştür. Bu arada etrafındaki deniz (jeosenklinal) alanlarında
tortulanan yatay tabakaların kıvrılarak deniz yüzüne çıkması sırasında onları yönlendirerek uzanış
doğrultularını tayin etmiştir. Menderes Masifi'nin çöken kısımları III. Zamanda Neojen depoların
birikme alanları olmuştur. Küçük Menderes Depresyonu dışındaki depresyonlarda yaygın olarak
görülen Neojen depolar bunun en tipik kanıtıdırlar. IV. Zamandaki epirojenik hareketler (geniş alanlı
yaylanma, alçalıp, yükselme hareketleri ) Kıyı Ege Bölgesinde kuzeyden güneye uzanan horst-graben
sisteminin daha da belirginleşmesini sağlamıştır. Ege Denizine yerini veren Egeid karasının bu
hareketler sırasında kırılarak çökmesi ve Postglasyal devrede sular altında kalması sırasında, Egeid
karasının Anadolu Yarımadasındaki devamı olan ve yüksekte kalan Menderes Masifi de kırılarak
parçalanmıştır. Bu olaylar sonucunda oluşan batı-doğu doğrultulu hendeklerin ( grabenlerin ) içleri çok
yerde su ile dolarak Ege Denizi'nin Anadolu Yarımadası kenarındaki koy ve körfezlerini
oluşturmuşlardır. Horst karakteri taşıyan aynı doğrultudaki dağ sıraları ise denize dik olarak uzanarak
kıyıdaki çıkıntıları (yarımada ve burunları) meydana getirmişlerdir.

IV. Zamanda akarsu ağının oluşmasıyla birlikte yeni bir işleyiş başlamış ve akarsular önceden
hazırlanmış tektonik çukurluklar içerisine kolayca yerleşmişlerdir. Şimdiki dağ sıraları arasında
depolanmış olan dolguları hızla süpürerek kıyıdaki koy ve körfezleri doldurmaya başlamışlardır.
Bu akarsular çok uzun süreden beri bu işlemi yaparak kıyının şekillenmesine ve aynı zamanda
depresyon tabanlarının da alüvyal malzeme ile doldurulmasına hizmet etmişlerdir. Kıyıdan
içeriye doğru sokulmuş koy ve körfezlerin akarsuların taşıdığı alüviyal malzeme ile doldurulması
ilk delta alanlarının kara içerisinde kalmasını sağlamıştır. Bu nedenle akarsu ağızlarında çok
büyük delta ovaları meydana gelmemiştir. Kıyıya dik olarak sokulan yarımada ve burunlar
arasında yer alan bu düzlükler "alçak kıyılara" yer vermektedirler. Dağların kıyıya dik bir
şekilde sokulduğu kesimlerde ise yarlı (falezli) "yüksek kıyılar" bulunmaktadır. Akarsu
ağızlarında yer alan, fakat alüviyal malzeme ile fazlaca dolmamış haliç özelliğini yitirmemiş koy
ve körfezlerin ard arda sıralandığı "ria" tipi kıyılar da Kıyı Ege Bölgesinin kıyı kuşağı içerisinde
yer almaktadırlar. Bu bölümde kıyının belirtilen bu özelliklere bağlı kalarak şekillenmesi, çok
girintili ve çıkıntılı bir kıyı tipinin (enine kıyı) meydana gelmesini sağlamıştır.
Kıyı Ege Bölgesinin Ege Denizine bitişik komşu alanları ile depresyon alanlarının 0- 800
metrelere kadar olan kesimleri karakteristik Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü alanları
oluşturmaktadır. Ege Denizi'nin nemli ve ılıman etkilerine açık olan batı-doğu doğrultulu
depresyon alanları boyunca Akdeniz ikliminin etkileri fazlaca değişime uğramadan kendini
göstermektedir. Ancak, bu depresyon alanlarını birbirinden ayıran dağ sıralarında 800m. veya 900
m.'den sonra Akdeniz ikliminin özelliklerinin bozulduğu gözlenir. Kış mevsiminde sıcaklık
dereceleri sıfır derecenin altına düşer, hatta kar yağışları meydana gelir. Yazın depresyon alanları
sıcaklıktan kavrulurken, dağlar serin alanları oluştururlar. Örneğin, Gediz ile Küçük Menderes
depresyonlarını birbirinden ayıran Bozdağlar, yaz mevsiminde bir sayfiye alanı, kışın ise kayak
alanı haline gelmektedir.

KIYI EGE BÖLGESİNİN YÖRELERİ
Başlıca bu özelliklere sahip olan Kıyı Ege Bölgesini kendi
içerisinde şu yörelere ayırarak incelemek mümkündür:
1-Edremit-Havran oluğu
2-Madra Dağı
3-Armutova-Ayvalık-Altınova-Dikili Yöresi
4-Bakırçay Depresyonu
5-Yund Dağı
6-Kumçay oluğu
7-Gediz Depresyonu
8-İzmir ve Yakın Çevresi
9-Bozdağlar ve Urla - Çeşme Yarımadası
10-Küçük Menderes Depresyonu
11-Aydın Dağları
12-Büyük Menderes Depresyonu
13-Menteşe Dağları
14-Bodrum Yarımadası
15-Marmaris-Datça-Bozburun Yarımadaları

Kaz Dağları

Akçay-Altınoluk

