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3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

Aşağıdaki bilgileri kullanarak yerleşmeyi etkileyen doğal ve beşerî faktörleri uygun kutulara 
yazınız.

BEŞERÎ FAKTÖRLER DOĞAL FAKTÖRLER

iklim, yer şekilleri, sanayi, turizm, ulaşım, bitki örtüsü, madencilik, 
sosyal ve kültürel faktörler, tarım, su kaynakları

Ulaşım İklim

Aşağıda verilen bilgileri doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak cevaplayınız.

SB. 7. 3. 1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkile-
yen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.

İnsanların ilk yerleşim yeri tercihlerinden biri mağaralar olmuştur.D

D

D

D

D

D

Y

D

Çatalhöyük‘ün yerleşim yeri olarak seçilmesinde etkili olan nedenlerden biri de verimli top-
raklara sahip olmasıdır.

Yerleşmeyi etkileyen doğal faktörlerden biri de su kaynaklarıdır. 

Ülkemizin nüfus dağılışında beşerî ve doğal faktörler etkilidir.

İnsanların İzmit ile İzmir illerini yerleşim yeri olarak tercih etmelerinde ortak sebeplerden 
birisi deniz kıyısında olmalarıdır.

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi nüfusu etkiler. 

Kapadokya bölgesinin önemli ticaret yolları güzergâhında olması doğal etkenlere örnektir.

Yükseltinin fazla olduğu alanlarda nüfus azdır. 

YERLEŞMEYİ 

ETKİLEYEN

FAKTÖRLER

BE
ŞE

RÎ
 F

AK
TÖ

RL
ER

DOĞAL FAKTÖRLER

İnsan eliyle 

gerçekleşen 

faktörlerdir.

Doğal olarak 

gerçekleşen 

kendiliğinden olan 

faktörlerdir.

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Sanayi

Turizm

Sosyal ve kültürel faktörler

Yer şekilleri     

Toprak özellikleri

Su kaynakları



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

Aşağıda öğrencilerin yaşadıkları yerlerle ilgili bilgiler ve bu yerlere ait görseller verilmiştir. 
Öğrencilerin yaşadıkları yerlerle ilgili verdikleri bilgilerden yola çıkarak görselleri örnekte ol-
duğu gibi eşleştiriniz. Yerleşimi etkileyen hangi faktörle ilgili olduğunu görsellerin altlarına 
yazınız.

Yaşadığım bölge verimli otlaklara sahiptir. Bu 
otlaklarda hayvancılıkla uğraşarak gelir elde 
ederiz.

Kadir

SB. 7. 3. 1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkile-
yen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.

A

B

C

E

F

E

Yaşadığım yer verimli bir delta ovasındadır. Tar-
lalarımızda ekonomik getirisi yüksek olan tarım 
ürünlerinden bol miktarda yetiştiriyoruz.

Burak

C

Halkımız şehrimizde bulunan sanayi tesislerinde 
çalışarak gelir elde etmektedir. Burada işsizlik 
sorunu azdır.

Umay
A

Benim yaşadığım şehirde turizm faaliyetleri yo-
ğun olarak yapılmaktadır. İnsanlar turizm sektö-
ründe çalışarak gelir elde etmektedir.

Emre
B

Benim yaşadığım yer kara ve demiryolları bağ-
lantıları ile çevre illere bağlanır. Bu sayede ticari 
ve kültürel olanaklar gelişmiştir.

Ayşe
F

Etkinlik 3



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını cümlelerdeki boşluklara örnekte olduğu gibi yazınız.

1. İnsanların yaşamak ve ekonomik etkinliklerini sürdürebilmek amacıyla seçtikleri yaşam alanına 

…………………...........…….. denir.

2. …………………………………… insanların yerleşim alanı seçerken nelere dikkat ettikleri hakkın-

da da bilgi edinmemizi sağlar.

3. Neolitik Dönem’e ait en eski yerleşim yerlerinden biri olan ………………………….. medeniyetin 

ve ziraatın temellerini anlamamızı sağlayan önemli bir yerleşim alanıdır.

4. ……………………… yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olan bir inanç merkezidir.

5.  ………………………….. ulaşım olanaklarının kısıtlı olduğu, tarıma elverişli alanların az olduğu 

yerlerdir.

6.  …………….. tarım alanlarında verimi düşürerek insanların yeterli ürün elde edememelerine ve 

göç etmelerine yol açar.

7. Bir yerleşim yerinde gerçekleştirilen …………………………. o yerin tercih edilmesindeki beşerî 

faktörlerdendir.

8. 18. yy.dan itibaren dünyada şehir yerleşimlerinin  oluşmasında  önemli etkenlerden biri olarak 

…………………………….. gösterilebilir.

Arkeolojik kazılar

yerleşim merkezi

arkeolojik kazılar

Göbeklitepe

dağlık araziler

Çatalhöyük

kuraklık

Alacahöyük

Sanayi İnkılabı

ovalar

ekonomik faaliyetler

yerleşim merkezi

SB. 7. 3. 1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkile-
yen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.

TÜİK 2017 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun %18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, en çok nüfusa 
sahip olan ilimiz olmuştur. Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlaması, yeryüzü şekillerinin sade, ikliminin 
ılıman ve limanların işlek olması şehrin hızla büyümesinde önemli yere sahiptir.
Verilen bilgilere göre İstanbul nüfusunun artmasında,
I. Coğrafi özellikleri 
II. Sanayi faaliyetleri 
III. Ticari potansiyeli 

unsurlarından hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I  B) I ve II  C) II ve III  D) I, II ve III  

Etkinlik 4

SORU

Çatalhöyük

Göbeklitepe

Dağlık araziler

Kuraklık

ekonomik faaliyetler

Sanayi İnkılabı



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

Aşağıda nüfus dağılışını etkileyen faktörler verilmiştir. Bir yerleşim yerinde nüfusu artıran ya 
da azaltan durumları örnekte olduğu gibi işaretleyiniz.

 

NÜFUS DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
NÜFUSU 
ARTIRIR

NÜFUSU 
AZALTIR

İş imkânlarının gelişmiş olması

Turizm faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yapılması

Yer altı kaynakları bakımından zengin olması

Verimli tarım alanlarına sahip olması

Ulaşım yolları üzerinde olması

Yeryüzü şekillerinin sade ve düz olması

Su kaynaklarının yetersiz olması

Ilıman iklim özelliklerinin olması

Eğitim olanaklarının gelişmiş olması

Sağlık hizmetlerinin çok yaygın olması

Ormanlık arazilerin geniş yer kaplaması

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygın olması

  Dağlık ve engebeli olması

  Sanayi kuruluşlarının çok olması

   Ticari faaliyetlerin gelişmiş olması

SB. 7. 3. 1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkile-
yen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.

Etkinlik 5



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

Aşağıdaki metinlerde tarih öncesi dönemlere ait yerleşim merkezleri hakkında bilgiler veril-
miştir. Bu yerlerin tarih öncesinden günümüze kadar tercih edilen yerleşim yerleri olmasını 
sağlayan ortak özellikleri nelerdir? Yazınız.

Çayönü Höyüğü ’nün bulunduğu tepenin güneyinden Boğazçay Deresi geçmektedir. Hem bu 
kaynak hem de yakın çevresindeki pınarlar burayı yurt yeri olarak seçenlerin su ihtiyacını kar-
şılamıştır. Çayönü yerleşmesinin olduğu Ergani Ovası’nın Neolitik Dönem öncesinde de avcı 
toplayıcı kavimler için son derece müsait bir bölge olduğu tespit edilmiştir. Çünkü burada o 
dönemde geniş meşe ormanları yer aldığı için yabani sığır, koyun ve keçinin yaşadığı; yabani 
bitkiler ve diğer yaşam kaynakları açısından son derece elverişli olduğu düşünülmektedir.

Çayönü

Aksaray’ın 25 km güneydoğusundaki Melendiz Çayı’nın kıyısında yer alır. Âşıklı halkı, esas 
olarak avcı ve toplayıcı bir topluluk olmanın yanı sıra ilk tarım topluluklarındandır. Kazılar-
da bulunan hayvan kalıntıları, yoğun ve bilinçli avcılık yapan yerleşiklerin en sık avladıkları 
hayvanların yaban koyunu, yaban sığırı, domuz, kızıl geyik, alageyik ve karaca olduğunu 
göstermektedir. Araştırmalar, Âşıklı halkının tarımla uğraşmaya başladıktan sonra yerleşik 
hayata geçtiklerini göstermektedir.

Âşıklı Höyük

MÖ 8.500-7.500 civarına tarihlenen Boncuklu Höyük, Orta Anadolu’nun Konya Ovası’n-
daki ilk çiftçi köylerindendir. Kazılarda ortaya çıkan karbonlaşmış bitki kalıntıları sulak alan 
bitkilerinin baskın türler olduğunu kanıtlamaktadır. Buluntular çevrede yerel bir sulak ala-
nın varlığına ve aynı zamanda alanı çevreleyen tepelerden de bitki elde edildiğine işaret 
etmektedir. Yaban öküzü ve yaban domuzu, Boncuklu Höyük’te tüketilen başlıca büyük 
hayvan türleri olup bu hayvanların da bölgedeki sulak alanlarda avlandığı düşünülmektedir.  
Boncuklu’da evcilleştirilmiş buğday, bezelye ve mercimek gibi bitkiler mevcut olmakla birlik-
te bunlara oldukça ender rastlanır.

Boncuklu Höyük

SB. 7. 3. 1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkile-
yen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.

Etkinlik 6

Su kaynaklarına yakın olması

Av yapabilmek için yabani hayvanların bulunması

Akarsu kenarında olması

Tarım ürünü yetiştirebilecek toprakların bulunması

Orman örtüsü ve yabani bitki türlerinin bulunması



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER
SB. 7. 3. 2.  Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin 
demografik özelliklerini yorumlar.

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını cümlelerdeki boşluklara örnekte olduğu gibi yazınız.

1. Sınırları belli bir yerde yaşayan insan sayısına …………………… denir.

2. Kilometrekareye  düşen insan sayısına …………………………… denir.

3. Köylerde ve kasabalarda yaşayan insan sayısına …………………………. denir.

4. Nüfusun yapısını, durumunu ve özelliklerini inceleyen bilime ………………….. denir.

5. Bir ülkedeki doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki farka ……………………….. denir.

6. Şehirlerde yaşayan insan sayısı ………………………….. diye ifade edilir.

7. Nüfusun cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımını …………………………. gösterir.

8. Nüfusumuzun büyük bir kesiminin bulunduğu …………………. iklim koşullarının uygunluğu ve iş 

olanaklarının fazla olması nedeniyle tercih edilir.

kent nüfusu

demografi

kır nüfusu

nüfus

nüfus artış hızı kıyı şeridi

nüfus piramidi

kent nüfusu

nüfus yoğunluğu

nüfus

Yıllara göre Türkiye’de çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılım oranları incelendiğinde 
aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) 1927’de tarımsal üretim 1980 ve 2017 yıllarından fazla olmuştur.
B) 1980’de tarım sektöründe çalışan nüfus 2017’de hizmet sektöründe çalışan nüfustan fazladır.
C) 1980’de hizmet sektöründe çalışan nüfus 1927’de hizmet sektöründe çalışan nüfusun yaklaşık 

beş katıdır.
D) Yıllar içerisinde sanayide çalışan nüfusun oranı artış göstermiştir.

Etkinlik 1

SORU

nüfus yoğunluğu

kır nüfusu

demografi

nüfus artış hızı

nüfus pramidi

kıyı şeridi



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER
SB. 7. 3. 2.  Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin 
demografik özelliklerini yorumlar.

Ülkemizde nüfusun dağılımı tüm yerleşim merkezlerinde aynıdır.

Tarıma elverişli düzlük arazilerin olduğu yerlerde nüfus fazladır.

Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen temel faktörlerden biri yer şekilleridir.

Suyun az olduğu ve kuraklığın görüldüğü yerlerde nüfus azdır.

Nüfus yoğunluğu büyük şehirlerde daha fazladır.

Ülkemizde nüfus yoğunluğu yıllara göre değişmemektedir.

Kapadokya bölgesinin önemli ticaret yolları güzergâhında olması doğal etkenlere 
örnektir.

Ülkemizdeki kadın ve erkek nüfusu her zaman eşit olmuştur.

Ülkemizde kırsal nüfus giderek azalmaktadır.

Ülkemizin yaş ortalaması yıllar geçtikçe yükselmektedir.

Türkiye’de çalışan nüfus yalnızca tarım ve sanayi sektöründedir.

Ülkemizin nüfus artış hızı azalmaktadır.

Türkiye’nin nüfusu uzun yıllardır artmaktadır.

Sanayisi gelişmiş kentlerde nüfus daha yoğundur.

Türkiye’nin Karadeniz kıyıları turizm faaliyetleri nedeniyle yoğun nufusa sahiptir.

Ülkemizde kentsel nüfus daha fazladır.

Ülkemizde nüfusun çoğu tarım sektöründe çalışmaktadır.

Türkiye’nin nüfus özellikleri ve bunu etkileyen  unsurlarla ilgili bilgileri doğru (D) ya da yan-
lış (Y) olma durumuna göre cevaplayınız.

Y

D

D

D

D

Y

Y

D

Y

Y

D

D

Y

D

Y

D

Y

Etkinlik 2



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

Aşağıdaki soruların karşılığı olan kelime ve kavramlar bulmaca içinde soldan sağa ve yukarı-
dan aşağıya yerleştirilmiştir. Bu kelime ve kavramları örnekte olduğu gibi bulup işaretleyiniz.

1. Türkiye’de nüfus sayımını yapan kurumdur.

2. Bir ülke içinde nüfusun yer değiştirmesine verilen addır.

3. Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin kısaltmasıdır.

4. Az gelişmiş ülkelerde çalışan insan sayısının fazla olduğu sektördür.

5. Okula giden ve okul çağındaki çocuk sayısının birbirine oranıdır.

6.  İnsanların dinlenmek, gezip görmek amacıyla yaptıkları seyahat biçimidir.

7. Türkiye'de nüfus yoğunluğu en fazla olan kenttir.

8. Sınırları belirli bir yerde yaşayan insan sayısıdır.

9. Nüfusu 20 binin üzerinde olan yerlere verilen addır.

10. Karadeniz’in kırsal kesimlerinde yaygın olan yerleşme tipidir.

C B E N T O N Ü F U S T Y

Z A K T L F E O İ E C R T

V E Ü D İ S T A N B U L A

A D N K S A K I N I Ğ A D

İ B T Ü İ K Z J Ö T R Ü I

V E N N M İ İ Ç G Ö Ç Ö M

Z E U D N O K E C E G Y R

O D N O M Z İ R U T İ R U

Ç K E R N E Ç A R K R S T

O E B E O K U L L A Ş M A

D R Ğ T S N A D K L U N R

A S F G L U K O K L İ F I

N Ş A D G K E N T T Ö A M

SB. 7. 3. 2.  Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin 
demografik özelliklerini yorumlar.

Etkinlik 3



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

Aşağıdaki tabloda 2013-2018 yılları arasında ülkemizdeki bazı illerin nüfus artış hızları ile nü-
fus yoğunluklarındaki değişim gösterilmiştir. Tabloda verilen bilgileri kullanarak aşağıdaki 
soruları cevaplayınız.

NÜFUS ARTIŞ HIZI NÜFUS YOĞUNLUĞU
2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

ERZURUM -4,5 -1,3 -0,4 -0,2 9,6 30 30 30 30 30

ANTALYA 29,4 29,2 17,4 15,3 25,9 107 110 112 114 117

BATMAN 18,1 16,1 18,0 13,9 23,4 120 122 124 126 129

BURDUR -1,4 5,6 11,8 12,8 19,3 38 38 38 38 38

ANKARA 20,6 23,1 14,3 18,3 10,8 210 215 218 222 224

Ankara ili ile Antalya ilinin nüfus yoğunluklarını inceleyiniz. Bulduğunuz sonuca göre 
Ankara ile Antalya’nın nüfus yoğunluklarındaki değişimin sebebi aynı mıdır? Nedenle-
rini yazınız.

Tabloda 2014-2016 yılları arasında nüfus artış hızının düştüğü illeri yazınız.

Tabloda 2016-2018 yılları arasında nüfus artış hızının yükseldiği illeri yazınız.

Tabloda verilen illerden nüfus artış hızı birbirine en yakın olan illerimiz hangileridir?

SB. 7. 3. 2.  Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin 
demografik özelliklerini yorumlar.

Etkinlik 4

ANTALYA-ANKARA

ERZURUM-ANTALYA-BATMAN-BURDUR

ERZURUM-ANKARA

Antalya turizm kenti, Ankara ise başkenttir. Bu illerimizin nüfus yoğunluklarındaki 
değişim aynı sebeplerden değildir.



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

 
KIRSAL 

YERLEŞİM
KENTSEL 
YERLEŞİM

Çevre kirliliği daha azdır.

Tarım faaliyetleri daha fazla görülür.

İnsanlar ihtiyaçları olan ürünleri büyük oranda kendi üretir.

Hayvancılık faaliyetleri daha fazla görülür.

Ulaşım imkânları gelişmiştir.

Nüfusu sürekli azalır.

Miras yoluyla topraklar bölünmektedir.

Nüfus yoğunluğu daha çoktur.

Eğitim olanakları gelişmiştir.

Sağlık hizmetleri daha yaygındır.

Daha fazla göç verir.

Sosyal ve kültürel faaliyetler yaygındır.

Aşağıda kır ve kent yerleşimi ile ilgili verilen durumları değerlendirerek hangi yerleşim türü-
ne ait olduklarını örnekte olduğu gibi işaretleyiniz.

Ülkemizde Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze kadar kır ve kent nüfus oranları önemli değişiklikler 
göstermiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında kırsal nüfus kent nüfusundan daha fazla iken bugün bunun tam 
tersi bir durum söz konusudur. Günümüzdeki mevcut durumun sebepleri nelerdir? Yazınız.

Çalışan nüfus daha çok hizmet sektöründedir.

Doğal su kaynaklarına daha fazla ihtiyaç duyulur.

SB. 7. 3. 2.  Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin 
demografik özelliklerini yorumlar.

Etkinlik 5

Etkinlik 6

Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülke ekonomisi daha çok tarım ve hayvancılığa dayalı idi. Bu yüzden nü-
fus daha çok kırsal nüfus olma özelliğine sahipti. Ancak ülkemizin sanayisinin hızla gelişmesi bera-
berinde şehirleşmeyi hızlandırmıştır. Şehirleşme ile eğitim, sağlık, güvenlik vb. ihtiyaçlar artış olması 
ülkemizin şehir nüfusunun artmasına neden olmuştur. Şehirleride yaşam koşullarının daha iyi olması 
kırsaldan kentlere göçleri artırmıştır.



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

Ülkemizin kır ve kent nüfusu oranları grafiğinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

20

30

40

50

60

70

80

1927 1945 1955 1965 1975 1985 2000 2014

Kent Nüfusu Kır Nüfusu

Kır ve kent nüfusu oranı arasındaki farkın en yüksek olduğu yıl hangisidir?

Kent nüfusunun en fazla olduğu yıl hangisidir?                                               

Kır ve kent nüfusu oranı arasındaki farkın en düşük olduğu yıl hangisidir?       

Kır nüfusunun en fazla olduğu yıl hangisidir?

SB. 7. 3. 2.  Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin 
demografik özelliklerini yorumlar.

Türkiye’de modern anlamda kentleşme hareketinin Cumhuriyet’in ilanından sonra ve özellikle de 
tarımda makineleşmeyle birlikte başladığı görülmektedir. Kent nüfusundaki ilk artışı Türk-Rum mü-
badelesinin oluşturduğu bilinmektedir. Mübadele sırasında ülke nüfusunda göç veya nüfus değiş 
tokuşuyla meydana gelen artış daha çok kentsel nüfusu etkilemiştir. Kırsal arazilerin miras yoluyla 
bölünmesi kentsel alanlara göçü hızlandırmış ve kentsel nüfusun artmasına neden olmuştur.

Verilen bilgilere göre kentsel nüfusun artışına aşağıdaki etkenlerden hangisinin sebep oldu-
ğu söylenemez?

A) Siyasi nedenler
B) Teknolojik gelişmeler
C) Sosyal sebepler
D) Ekonomik sebepler

Etkinlik 7

SORU

1927

1985

2014

1927



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

Toplam Nüfus Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
2016 79 814 871 40 043 650 39 771 221
2017 80 810 525 40 535 135 40 275 390
2018 82 003 882 41 139 980 40 863 902
2019 83 154 997 41 721 136 41 433 861

Nüfusundaki Kadın Ve Erkek Oranları

Tabloda Türkiye’nin 2016-2019 yılları arasındaki kadın ve erkek nüfusları verilmiştir. Tablodaki 
verilerden faydalanarak aşağıdaki grafiği tamamlayınız.

40 Milyon

20 Milyon

60 Milyon

80 Milyon

2016 2017 2018 2019

Kadın Nüfusu

Erkek Nüfusu

Toplam Nüfus

Türkiye’nin nüfusu, 2019’da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 
997 kişiye ulaştı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (41 milyon 721 bin 136 kişi), kadın nüfusun oranı 
yüzde 49,8 (41 milyon 433 bin 861 kişi) olarak kaydedildi.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kadın nüfusunun az olmasında yaşanan iç göçler etkili olmuştur.
B) 2019’da bir önceki yıla göre nüfus artmıştır. 
C) 2019’da kadın-erkek nüfus oranları birbirine yakındır.
D) 2019’da erkek nüfusu kadın nüfusuna göre daha fazladır.

SB. 7. 3. 2.  Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin 
demografik özelliklerini yorumlar.

Etkinlik 8

SORU

Nüfus

Yıllar



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

Çocuklar! Türkiye’de nüfusun 
dağılışını etkileyen faktörlerle 
ilgili bildiklerinizi söyleyiniz.

Öğretmen

Ülkemizin her yeri yerleş-
mek için eşit şartlar taşıma-
maktadır.

Ayşe

Ülkemizde nüfus, kıyı kesim-
lerinde iç kesimlere göre daha 
azdır.

Gökçe

Ülkemizde düzlük alanlar 
nüfusun daha fazla olduğu 
yerlerdir.

Hakan
Yer şekilleri ülkemizde nü-
fusun dağılışında turizm fa-
aliyetleri kadar etkili değildir.

Aysima

Ülkemizde tarımın geliştiği kent-
ler daha fazla nüfusa sahiptir.

Selcan

DOĞRU YANLIŞ

Öğrencilerin verdiği yanlış bilgilerin doğrusunu aşağıdaki kutucuğa yazınız.

SB. 7. 3. 2.  Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin 
demografik özelliklerini yorumlar.

Öğrencilerin söylediklerini dikkate alarak hangi öğrencilerin doğru bilgi verdiğini, hangi öğ-
rencilerin yanlış bilgi verdiğini aşağıdaki kutucuklara yazınız

Etkinlik 9

Ayşe

Hakan

Selcan Aysima

Gökçe

Aysima: Yer şekilleri nüfusun dağılışında turizmden daha fazla etkilidir.

Gökçe: Ülkemizde nüfus, kıyı şeridinde iç kesimlere göre daha fazladır.
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1. Plansız olarak şehirlerin hızlı büyümesiyle ortaya çıkan yerleşme biçimine ……………………… 

adı verilir.

2. Farklı bir şehirde üniversitede öğrenim görmeye hak kazandım. Böylece   yaşadığım şehirden 

İzmir’e ……………………… amacıyla göç ettim.

3. Evimiz ve iş yerimiz ……………………… nedeniyle yıkıldığı için Karaman’a taşındık.

4. Ülkemizin yetiştirdiği ve alanında uzman birçok kişi ……………………… yoluyla başka ülkelere 

gitmektedir.

5. Sağlıklı yaşama ilgi duyan Nuri Bey tüketeceği gıdaları kendisi yetiştirmek istemiş, bu nedenle 

………………………… etmiştir.

6.  Yaşadığı yerde yeterli ……………………… hizmetlerine ulaşamayan insanlar farklı yerlere göç 

ederler.

7. Ülkemize komşumuz Suriye’den ……………………… nedeniyle gelen birçok insan vardır.

8. Ülke içerisinde insanların çeşitli sebeplerle bir yerden başka bir yere taşınmalarına 

……………………… denir.

9. ……………………… insanların hiçbir baskı ve zorlama olmadan kendi istekleriyle yaşadıkları yeri 

değiştirmeleridir.

10. Pamuk toplama zamanında Çukurova civarında ……………………… nedeniyle nüfus hareketliliği 

yaşanır.

11. İnsanlar devletler arası antlaşmalarla yapılan ………………………. sonucunda yapılan göç ile 

karşılıklı olarak yer değiştirir.

12. Büyük kentlerdeki plansız yerleşme sorununu çözmek için ……………………… projeleri başla-

tılmıştır.

13. Ülkemizdeki göçün nedenlerinden biri de tarım arazilerinin ……………………… ile bölünmesidir.

14. Ülke nüfusunun azalmasında ……………………… önemli bir etkendir.

SB. 7. 3. 3 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını cümlelerdeki boşluklara örnekte olduğu gibi yazınız.

çarpık kentleşme

dış göç

kentten kırsala göç

mübadele

beyin göçü

çarpık kentleşmemevsimlik göç

iç göç

doğal afet

kentsel dönüşüm

gönüllü göç trafik

eğitim

iç savaş

miras yolu

sağlık

Etkinlik 1

eğitim

doğal afet

beyin göçü

kentten kırsala göç

sağlık

iç savaş

iç göç

Gönüllü göç

mevsimlik göç

mübadele

kentsel dönüşüm

miras yolu

dış göç



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

SB. 7. 3. 3 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. SB. 7. 3. 3 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

Aşağıda insanların göç etme nedenleri verilmiştir. Göç edenlerin konuşmalarından yararla-
narak hangi sebeplerle göç ettiklerini örnekte olduğu gibi işaretleyiniz.

MURAT:  Ailem her yaz fındık toplamak için yaşadığımız şehirden Giresun’a gider.

HASAN: Tarım alanlarımızın miras yolu ile parçalanıp küçülmesi sonucunda şehre göç ettik.

BEGÜM: Eğitimimi tamamladıktan sonra Antalya'da iş buldum ve buraya yerleştim.

MELEK: Yaşadığım şehirde meydana gelen depremden sonra ailem Konya'ya yerleşme kararı aldı.

TEMEL: Deniz kenarında şirin bir ilçede yaşıyordum. Fakat hastalığımın tedavisi için imkânların  

daha iyi olduğu İstanbul'a yerleştim.

BÜLENT: Heyelan nedeniyle köyümüzü terk etmek zorunda kaldık. Ailemle Kayseri’ye taşındık.

GÖKÇE: Fransa’ya doktora yapmak için geldim. Doktora eğitimim bitince ülkeme dönerek orada 

çalışmayı düşünüyorum.

CAN: Kasabada küçük bir dükkânım vardı. İstanbul'a gelip işlerimi büyüttüm. Burada ticari açıdan 

ulaşım ve pazarlama imkânları daha iyi.

NACİ: Ülkemde uzay bilimleri eğitimi aldım. Çalışma olanaklarının iyi olması ve daha iyi kazanç 

elde edeceğim için yurt dışına çalışmaya gittim.

ENSAR: Ülkemde yaşanan iç savaş nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldım.

ELİF: Pamuk toplama zamanı gelince köyümüze dışardan birçok insan çalışmaya gelmektedir.

AYÇA: Annemin diyaliz tedavisi olabilmesi için yaşadığımız köyden şehir merkezine taşındık.

MURAT

HASAN

BEGÜM

MELEK

TEMEL

BÜLENT

GÖKÇE

CAN

NACİ

ENSAR

ELİF

AYÇA

Ekonomik
Beyin 
Göçü

Doğal Afet Sağlık Eğitim
Mevsimlik 

Göç
İltica

Etkinlik 2
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Göçlerin sosyal, ekonomik ve doğal nedenleri vardır. Siz de örnekte olduğu gibi ilgili boşluk-
lara göç nedenlerini  yazınız.

SOSYAL NEDENLER EKONOMİK NEDENLER DOĞAL NEDENLER

Eğitim faaliyetleri İş olanakları Depremler

Kırsaldan kente göç hareketinin olumsuz sonuçlarını örnekte olduğu gibi yazınız.

Eğitim ve sağlık 
hizmetlerinde 
aksama yaşanır.

KIRSALDAN
KENTE
GÖÇÜN 

OLUMSUZ
SONUÇLARI

SB. 7. 3. 3 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

Etkinlik 3

Etkinlik 4

Kültürel faaliyetler

Kan davaları

Savaşlar

Toprakların miras
yoluyla bölünmesi

Daha iyi bir hayat 
yaşama isteği

Heyelan

İklim

Erozyon

Trafik
sorunları
ortaya çıkar.

Çevre kirliliği
artar.

Çarpık
kentleşme
ortaya çıkar.

Nüfus 
yoğunluğu
artar.

Kırsaldaki
toprak boş
kaldığından
üretim azalır.

Ulaşımda 
sorunlar
ortaya çıkar.



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

SB. 7. 3. 3 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

Aşağıdaki şehirleri nüfuslarının artmasında etkili olan faktörler ile eşleştiriniz.

KOCAELİ MADENCİLİK

TURİZM 

SANAYİ 

ULAŞIM

ANTALYA

ZONGULDAK

ESKİŞEHİR

Haritada verilen şehirlerin nüfuslarına göre fazla olandan az olana doğru sıralanışı İstanbul-Kon-
ya-Şanlıurfa şeklindedir. Nüfus yoğunluğu fazla olandan az olana doğru sıralamaları ise İstan-
bul-Şanlıurfa-Konya şeklindedir. 

SB. 7. 3. 3 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

Etkinlik 5

Etkinlik 6

Nüfusu az olmasına rağmen Şanlıurfa’nın  Konya’ya göre nüfus yoğunluğunun fazla olma 
sebepleri nelerdir? Yazınız.

Şanlıurfa’nın yüz ölçümü Konya’dan daha az olduğu için yoğunluk fazladır.

Aşağıdaki harita ve bilgilerden yararlanarak soruyu cevaplayınız.



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

1. Ülke içinde yaşanan göçlerle ülkenin nüfusu değişmez.

2. Göç alan ve  nüfusu hızlı artan şehirlerde çarpık kentleşme görülmez.

3. Beyin göçü veren ülkelerin teknolojik ve kültürel gelişimleri yavaşlar.

4. Büyükşehirlere göç veren kırsal bölgelerde iş gücü kaybı sonucunda tarımsal 
üretim azalır.

5. Sürekli ve düzensiz göç alan yerleşim yerlerinde altyapı sorunları artar.

6. Ülkemizde en fazla göç alan yerler ülkemizin kuzey ve doğu kesimleridir.

7. Ülkesinde iç savaş çıkan Suriyeli Ahmet’in Türkiye’ye göç etmesi beyin göçüne 
örnektir.

8. İç göç hareketleri ülke içinde nüfus dağılışını, dış göç hareketleri ise ülkenin nüfus 
miktarını etkiler.

9. Bir kentten diğer bir kente yapılan göçler zorunlu göç kabul edilir.

10. Çalışmak amacıyla başka bir ülkeye yerleşen vatandaşlarımızın yıllar sonra 
kesin dönüş yapmaları ülkemize döviz ve bilgi birikimi kazandırır.

11. Göç alan şehirlerin tümünde göç alma nedenleri aynıdır.

12. İnsanların tarım, hayvancılık ve turizm gibi faaliyetler nedeniyle yer değiştirmesi 
geçici göçtür. 

D

Y

D

D

D

Y

Y

D

D

Y

Y

D

Aşağıdaki bilgileri doğru (D) ya da yanlış (Y) olma durumuna göre örnekte olduğu gibi  
cevaplayınız.

Yanlış olarak işaretlediğiniz cümlelerin doğrusunu örnekte olduğu gibi aşağıya yazınız.

2. Göç alan ve nüfusu hızla artan şehirlerde çarpık kentleşme problemleri görülür.

SB. 7. 3. 3 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

Etkinlik 7

6. Ülkemizde en fazla göçü batı kesimleri almaktadır.

7. İç savaş nedeniyle yapılan göç zorunlu göçtür.

9. Bir kentten dğer kente yapılan göç iç göçtür.

11. Göç alan şehirlerin tümünde göç alma nedenleri farklıdır. (Eğitim, iş, turizm vb.)



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

SB. 7. 3. 3 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız. 

Merhaba, ben Meral.  Annem ve babam aileleriyle Bulgaris-
tan’dan göç etmişler. Yaşadığımız şehre babamın tayini ne-
deniyle geldik. İlkokula başlayacağım yıl yaşadığım şehirde 
büyük bir deprem felaketi yaşadık ve evimiz yıkıldı. Bu neden-
le ailemle birlikte İzmir’e göç etme kararı aldık. Ben ilkokul, or-
taokul ve yüksekokul öğrenimimi İzmir’de tamamladım. Daha 
sonra yurt dışından ekonomik getirisi yüksek, çalışma olanak-
ları çok iyi bir iş teklifi aldım. Yurt dışına giderek çalışmaya 
başladım. Ben yurt dışında çalıştığım sırada babam astım 
hastalığına yakalandı. Doktorların önerisi ile ailem babamın 
sağlık açısından daha rahat yaşayabileceği Çanakkale’nin bir 
ilçesindeki orman köyüne yerleşti. Babamın hastalığı ve yurt 
dışında yaşamanın kültürel zorlukları nedeniyle ülkeme kesin 
dönüş yapma kararı aldım. Geçen yıl Türkiye’ye döndüm. Şu 
anda ülkemde yaşıyor ve mesleğime devam ediyorum.

SB. 7. 3. 3 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

Etkinlik 8

Meral sırasıyla hangi göç türlerini yaşamıştır?  Yazınız.

Sürekli göç, zorunlu göç, dış göç, iç göç

Meral’in ailesi hangi göç türlerini gerçekleştirmiştir?  Yazınız.

Mülteci göçü (zorunlu göç), sürekli göç, zorunlu göç, gönüllü göç (iç göç)

Meral’in yurt dışından kesin dönüş yapma kararını Meral ve ülkemiz açısından değerlendi-
rip yazınız.

Meral açısından vatanına dönmek güzel bir olaydır. Ailesiyle ve sevdikleriyle birlikte olur.
Ülkemiz Meral’in bilgi birikiminden faydalanır.



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

Türkiye göç haritasını inceleyerek en fazla göç alan ve göç veren 5 ilin ismini yazınız. 

Göç Alan Göç Veren

SB. 7. 3. 3 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

Etkinlik 9

Ülkemizde gerçekleşen iç göçler hangi yönlere doğru yapılmaktadır? Yazınız.

Ülkemizde iç göçler, doğudan batıya ve iç kesimlerden kıyı kesimlere doğru olmaktadır.

Göç alan şehirlerimizin ortak özellikleri neler olabilir? Yazınız.

İş olanakları, eğitim olanakları, sağlık olanakları vb.

TÜRKİYE GÖÇ HARİTASI

Kocaeli      Hakkâri

Çanakkale Siirt

Bolu          Kars

Antalya Ağrı

Ankara Bitlis



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER
SB. 7. 3. 3 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. SB. 7. 3. 4. Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması hâlinde 

ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.

Aşağıda yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanabileceği durumlar verilmiştir. Bu du-
rumları uygulanacak kısıtlamalar ile eşleştiriniz. (Birden fazla işaretleme yapabilirsiniz.)

Suç işlenmesini önlemek

Kamu mallarını korumak

Suçu soruşturmak ve kovuşturmak

Düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek

Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak

Genel sağlığı korumak

YERLEŞME 
ÖZGÜRLÜĞüNÜN 

KISITLANMASI

SEYAHAT 
ÖZGÜRLÜĞÜNÜN

KISITLANMASI

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını cümlelerdeki boşluklara uygun bir şekilde yazınız.

ifade özgürlüğü

karantina

yerleşme özgürlüğü kovuşturma sit alanı

seyahat özgürlüğü pasaport nüfus cüzdanı

1. Yasalara göre kişiyle ilgili yapılan soruşturma ve araştırmaya …………………… denir.

2. Korunmasında kamu yararı gözetilen  tarihi ve doğal yerlere …………………………… denir.

3. Yabancı ülkelere giriş ve çıkış için gerekli olan belgeye  ……………………. adı verilir.

4. Bireylerin kanunlara uygun olarak yurt içinde kendi iradesiyle serbest dolaşma hakkına 

………………………… denir.

5. Bir yerleşim yerinin salgın hastalık tehlikesine karşı giriş çıkışlara kapatılmasına 

………………….. denir.

6. Devlet tarafından düzenli şehirleşmeyi sağlamak amacıyla …………………………………… 

kısıtlanabilir.

pasaport

Etkinlik 1

Etkinlik 2

kovuşturma

sit alanı

seyahat özgürlüğü

karantina

yerleşme özgürlüğü
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Koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edildi. 
Virüsün henüz aşısı veya ilacı bulunamadı. Virüs şimdiye kadar 17 kişinin ölümüne yol açarken, en 
az 600 kişiyi de etkiledi. Virüsün insandan insana bulaşabildiği teyit edildi. Birkaç hafta içerisinde 
hızla yayılan virüse Çin'in dışında Güney Kore, Japonya, Tayvan, Tayland ve ABD gibi ülkelerde de 
rastlanmaya başlandı.
Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için Çin Devleti tarafından önce  Vuhan kenti, ardından 
Huanggang şehri karantina altına alındı. Vuhan'ın yaklaşık 75 kilometre batısında bulunan ve 7 mil-
yon nüfusa ev sahipliği yapan Huanggang'da tüm toplu taşıma hizmetleri durduruldu. Ana meydanlar 
kapatıldı ve halka da sokağa çıkmamaları için uyarı yapıldı. Ayrıca çok özel bir durum olmadıkça 
şehirden ayrılmaları da yasaklandı.     

Aşağıdaki genel ağ haberini okuyup soruları cevaplayınız.

1. Bireylerin başka ülkelere seyahat ederken ülke dışına giriş-çıkış işlemleri için gerekli olan belgedir.

2. Yayılma tehlikesi olan salgın hastalıklara karşı önlem olarak uygulanan bölgesel giriş-çıkış 

yasağıdır.

3. İnsanların farklı ülkelere giderken yetkili makamlardan alması gereken izne denir.

4. Çeşitli olumsuz sebepler nedeniyle kendi ülkesinden farklı bir ülkeye sığınan kişilere denir.

TA P R O A P S

_ _ _ _ _ _ _ _

1
AT N A K İ R N A 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

2
E V Z İ

 _ _ _ _

3
LT Ü M E C İ

 _ _ _ _ _ _

4

SB. 7. 3. 4. Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması hâlinde 
ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.

Aşağıdaki açıklamaları kullanarak anagram bulmacayı çözünüz.

Etkinlik 4

Etkinlik 3

Korona virüsünün görüldüğü ülkelerde karantina uygulaması yapılması kişilerin hangi 
haklarını kullanmasını engellemektedir? Yazınız.

Karantina uygulanan yerlerde kişi hak ve özgürlükleri engellenebilir. Seyahat özgürlüğü
engellenir.

Karantina uygulanan yerlerde yaşayan insanlar ne tür olumsuzluklarla karşılaşabilirler? 
Yazınız.

Karantina bölgelerinde insanlar günlük ihtiyaçları konusunda olumsuzluklar yaşarlar.
Ekonomik sorunlar, sağlık sorunları ve gıda maddelerine ulaşımda sorunları olmaktadır.

P A S A P O R T K A R A N T İ  N A V  İ  Z  E M Ü L T E C İ



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER
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1. Bir ülkeden başka bir ülkeye yerleşmek amacıyla taşınmak.

2. Devletlerin birbirleriyle anlaşarak ülke nüfuslarının bir kısmının karşılıklı yer değiştirmesi.

3. Ülkemizde nüfus sayımı ve bunun istatistiklerini yapan kurum.

4. Alanında uzman kişilerin daha iyi olanaklar için bir başka ülkede yerleşip çalışması.

5. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin kısaltması.

6. İnsan nüfusunun gelişmesini ve dağılımını inceleyen bilim dalı.

7. Ülke sınırları dışına çıkmadan yapılan göç hareketi.

8. Günümüzde Konya ili sınırları içerisinde bulunan eski bir yerleşim merkezi.

9. Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısı.

10. Başka bir ülkeye sığınan kimse.

11. İnsanların kontrolü dışında doğada meydana gelen can ve mal kaybına sebep olan olay.
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Aşağıdaki açıklamaların  karşılığı olan kavramları bulmacaya ok yönünde yazınız ve şifreyi bulunuz.

Etkinlik 1

ÜNİTE DEĞERLENDİRME



3. ÜNİTE İNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

KAYNAKÇA

MAKALE

GENEL AĞ ADRESLERİ

Abdülhaluk Mehmet ÇAY, “Tarih Türklerden Önce Anadolu”,  (Ankara: 2009)

https://www.haberler.com/17-kisiyi-olduren-virus-hizla-yayiliyor-bir-12844885-haberi/ 

(Erişim Tarihi 10.02.2020)

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2007-2018 

(Erişim Tarihi 11.02.2020)

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist Yıllara göre illerin yıllık nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu, 2007-2018 

(Erişim Tarihi 11.02.2020)

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist Yıllara, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus, 1935-2019 

(Erişim Tarihi 11.02.2020)
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*ID Numaraları verilen görseller www.123rf.com stok fotoğraf ajansıdan alınmıştır.

*Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası ve Mevlana Kalkınma Ajansının Konya İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne eğitim amaçlı faaliyetlerinde kullanılması için izin verdiği görseller yer almaktadır

GÖRSEL KAYNAKÇA

KİTAPLAR
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Sosysl Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar) (Ankara:  2018)

Türkçe Sözlük (Anakara: Türk Dil Kurumu Yay., 2011)
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