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SUNUM İÇERİĞİ

Coğrafyanın tanımını
Coğrafyanın 

beş temel unsuru
Coğrafyanın bölümleri



COĞRAFYANIN TEMEL UNSURLARI

Konum Bölge

Beşeri ve Fiziki 

Ortam 

İlişkisi

Yer 

(Mekan)
Hareket

Mekâna bağlı tüm olayları kendi
metot ve teknikleriyle araştıran
modern coğrafyanın beş temel
unsuru vardır. Bu beş unsurla
coğrafya, diğer bilim dallarından
ayrılır.

İnsanlar; dünya üzerinde var olduğu
andan itibaren doğal ortamdan
yararlanmaya, ilerleyen zamanlarda
da doğal ortamı şekillendirmeye
başlamıştır. Zaman içinde insanın
doğal ortamla ilişkisini konu alan
coğrafya bilimi, bir bilim dalı olarak
ortaya çıkmıştır ve bu bilim dalı
günümüze kadar gelişim göstermiştir.

Coğrafi ortamdaki doğal ve beşerî olayları,
insanla ilişkilendirerek inceleyen bilim
dalına coğrafya denir.

Coğrafya bilimi; coğrafi ortamda doğal
süreçler içerisinde meydana gelen
değişimleri, insan etkinlikleriyle
şekillenen beşerî ortamdaki değişimleri
bir çalışma metodolojisi içerisinde
araştırır ve inceler.
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Jeomorfoloji

Klimatoloji

Hidrografya

Biyocoğrafya

Kartoğrafya

Nüfus

Yerleşme

Tarım

Siyasi

Ekonomik

Tarihi

Enerji

Turizm

Ticaret

Ulaşım

Sanayi

Sağlık

Fotogrametri



JEOMORFOLOJİ KLİMATOLOJİ HİDROGRAFYA BİYOCOĞRAFYA

Jeomorfoloji (Yer Şekilleri 
Bilimi)
Litosferi oluşturan unsurları 
(yer kabuğu, kayaçlar, 
topraklar), litosfer olaylarını 
(tektonizma, volkanizma, dağ 
oluşumu vb.) ve yer 
şekillerinin oluşum süreçlerini 
(dağ, plato, ova,
vadi vb.) inceler.

Klimatoloji (İklim Bilgisi)
Atmosfer ve hava olaylarını (basınç 
değişimi, sıcaklık değişimi vb.), 
iklim elemanlarını (sıcaklık, basınç 
ve rüzgârlar vb.) ve yeryüzünde 
görülen iklim tiplerini (Akdeniz 
iklimi, muson
iklimi vb.) inceler.

Hidrografya (Sular Coğrafyası)
Hidrosferi oluşturan çeşitli su 
ortamlarını (deniz, göl, akarsu vb.) ve 
hidrosferde meydana gelen doğa 
olaylarını (su döngüsü, akıntılar, 
dalgalar vb.) inceler.

Biyocoğrafya (Canlılar Coğ.)
Biyosferdeki bitki ve hayvan 
topluluklarının genel 
özelliklerini, etkileşimlerini 
ve yeryüzündeki dağılışlarını 
inceler.

KARTOĞRAFYA

Kartografya (Harita Bilimi),
Yeryüzünün bütününün ya
da bir bölümünün düzleme
aktarılma tekniklerini ve
haritalardan yararlanma
esaslarını inceler.



TARIM COĞRAFYASI EKONOMİK  COĞRAFYA

Tarım ürünlerinin
ekim ve dikimini, hayvan 
yetiştiriciliğini, balıkçılığı ve 
ormancılığı; neden, dağılış ve 
etkileşim ilkelerine göre 
inceleyen bilim dalıdır.

Yararlandığı Bilimler
Zooloji
Botanik

İnsanların tarım, hayvancılık,
ormancılık, madencilik,
turizm, ticaret, sanayi,
hizmetler vb. ekonomik
faaliyetleri ile bu  faaliyetlerin 
coğrafi olaylarla etkileşimini 
inceler.

Yararlandığı Bilimler
İktisat (Ekonomi)

YERLEŞME COĞRAFYASI

Yerleşmelerin gelişimini,
tiplerini, dağılışını; yerleşmeyi 
etkileyen faktörleri ve mesken 
tiplerini inceler.

Yararlandığı Bilimler
Arkeoloji (Kazı Bilimi)

Tarih

NÜFUS COĞRAFYASI

Nüfusun özelliklerini, dağılışını, 
değişimini, hareketlerini ve nüfus 
politikalarını; bunların coğrafi 
ortamlar ve olaylarla etkileşimini 
inceler.

Yararlandığı Bilimler
Demografi (Nüfus Bilimi)
İstatistik
(Sayısal Sınıflama Bilimi)

SİYASİ  COĞRAFYA

Devletlerin jeopolitik konumlarını 
ve konumlarının
dış siyasetteki etkilerini
inceler.

Yararlandığı Bilimler
Uluslararası İlişkiler

Tarih, ekonomi

TARİHİ  COĞRAFYA

Geçmişin coğrafi özelliklerini 
coğrafya biliminin yöntem ve 

ilkeleri ile inceler.

Yararlandığı Bilimler
Arkeoloji

Tarih

SANAYİ COĞRAFYASI

İnsan faaliyetleri sonucunda ham
ya da yarı işlenmiş maddelerin
işlenerek mamul madde hâline
gelmesi etkinliğiyle ilgili kolları, bu
kuruluşların dağılışı ve bu dağılışta
etkili olan faktörleri inceler.

TURİZM COĞRAFYASI

Turizmin türlerine göre
sınıflandırılması, dağılışı
ve mekânla etkileşimini
inceleyen bilim dalıdır.

ULAŞIM COĞRAFYASI

Kara, hava, demir ve deniz
ulaşımını etkileyen faktörler ile
bunların gelişiminive dağılışını
inceleyen bilim dalıdır.

ENERJİ COĞRAFYASI

Enerji kaynaklarının
oluşumunu,
özelliklerini ve dağılışını
inceleyen bilim dalıdır.



İLK ÇAĞ COĞRAFYACILARI

Coğrafya terimini,
geographica şeklinde
belirtmiştir. Coğrafya
terimini kullanan ilk
kişidir. Yaz gün
dönümünde (21 Haziran)
İskenderiye ve Asvan
arasında güneş ışınlarının
düşme açısındaki farktan
yararlanarak bir
derecelik meridyen yayı
ve dünyanın çevre
uzunluğunu gerçeğine
yakın bir şekilde
hesaplamıştır. O dönemde
bilinen dünyanın bir
haritasını çizmiş

EROTESTHENES

İlk Çağ’da Dünya’nın şekli
ve yapısı ile ilgili fikirler
öne süren Tales (MÖ
625-547)

TALES

insan çevre ilişkilerine
değinen Heredot (MÖ
484- 426)

HEREDOT ARİSTOTELES

doğal kaynaklar ile
devletlerin gelişiminin
ilişkisine değinen
Aristoteles (MÖ 384-
322)

STRABON

Amasyalı Strabon (M.Ö.63-
M.S.23), 17 ciltlik Gegraphe
(Gegrafi) adlı eserinde yer
vermiştir.

BATLAMYUS       
(İLK HARİTACI)

Batlamyus adıyla bilinen
Ptoleme’dir. Batlamyus,
Geographica Syntaxis
(Ceograpika Sentaksis)
adlı eserinde küremsi
dünya yüzeyinin
haritalama yöntemlerini
anlatmış, başta dünya
haritası olmak üzere
çeşitli haritalar çizmiştir.
Eserinde 8.000 kadar
yerin adını listelemiş,
bunlardan 400 kadarının
koordinatlarını gerçeğe
yakın bir şekilde
göstermiştir.



ORTA ÇAĞ COĞRAFYACILARI 
Orta Çağ’da Batı dünyası Hristiyan din adamlarının özgür düşünceyi kısıtlayıcı ve baskıcı tutumlarıyla, Haçlı Seferlerinin bilim kurumlarına ve
kütüphanelere verdiği zararlarla bilimsel alanda gerilemeye başlamıştır. Aynı dönemde Türk-İslam ülkelerinde büyük bir aydınlanma çağı
başlamıştır.

El-Harizmi, Dünya’nın
şekli hakkında kitap
anlamına gelen Kitap
Suret el Arz’ı yazmıştır.

EL HARİZMİ

Tunus’ta doğmuş olan

İbn Haldun’un

Mukaddime isimli

eserindeki fikirlerinin

etkileri günümüz bilim

dünyasında da hala

sürmektedir.

İBN-İ HALDUN

Muhammet İdrisi’nin
Kitabu Roger adlı eseri
bu çağda coğrafya
alanında yazılmış bir
diğer önemli eserdir.
İdrisi, dairesel bir
dünya haritası çizmiş
ve eserinde iklim
tiplerini anlatmıştır.

MUHAMMED İDRİSİ İBN-İ BATUTA

Fas’ın Tanca şehrinde
doğan İbn Batuta,
İslam dünyasının
büyük kısmını ve
Hindistan’ı gezmiş, 29
yıl süren seyahatleri
boyunca edindiği
bilgileri yazdığı
seyahatnamesinde
toplamıştır.

BİRUNİ

El-Biruni; Dünya’nın
boyutları, yarı çapı,
çevresi ve eksen eğikliği
hakkında bilgi veren
Kanun el Maksudi’yi
yazmıştır. Özellikle
Biruni’nin yazdığı
eserler kendisinden
sonra gelen bilim
insanlarına yol gösterici
olmuştur. Jeodezinin
babası kabul edilir.

Bilinen en eski Türk haritasını 
çizmiştir. Bu harita, Divan-ı Lügati’t
Türk adlı eserinde yer almaktadır.

KAŞGARLI MAHMUD



YENİ ÇAĞ COĞRAFYACILARI 
Orta Çağ’dan Yeni Çağ’a geçiş dönemindeki Rönesans hareketleri Avrupa’da bilimin tekrar gelişmeye başlamasında etkili olmuştur. Bu gelişme coğrafya
bilimini olumlu etkilemiştir. Yeni Çağ’da Çin ve Hindistan gibi Uzak Doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşma ve bu zenginlikleri ele geçirme arzusuyla uzun
mesafeli deniz seyahatleri yapıldı.

Hindistan’a deniz
yoluyla ulaşması

VASCO DA GAMA 
1497

Ümit Burnu’nu keşf
ediyor.

BARTELMİ DİYAZ
1488

Amerika Kıtasına
ulaşıyor. Ancak
kıtanın Hindistan
olduğunu
düşünüyor.

KRİSTOF COLOMB

MACELLAN 
1522

Dünyanın Dairesel
Şekle Sahip
Olduğunun
Kanıtlanması Ve
Dünyanın Etrafının
Dolaşılması

DEL CANO 
1522

Macellan yolda ölünce
yardımcısı Delcano
Dünyanın dairesel
şekle sahip olduğunu
kanıtlıyor.

Deri üzerine çizilmiş
70 haritadan oluşan
ilk dünya atlasıdır
(Theatrum Orbis
Terraum).

ORTELİUS

Amerika Kıtasına
ulaşıyor. Buranın
yeni bir kıta
olduğunu
belirliyor.

AMERİCO VESPUCİ

Ümit Burnu

Atlas Ok.

Hint Ok.
Afrika kıtası

Hindistan

Asya Kıtası

Hint Ok.

Afrika
kıtası

Arap
Yarımadası



YENİ ÇAĞDA COĞRAFİ KEŞİF ROTALARI



1567’de yedi 
haritadan oluşan 

bir atlas 
oluşturmuştur. 

Piri Reis

Piri Reis (1465-
1554) çizdiği dünya 
haritası ve yazdığı 

Kitab-ı Bahriye 
isimli eserleriyle 

dünyaca tanınmıştır.

Katip Çelebi

Katîp Çelebi’nin 
yazdığı Cihannüma
(Dünya’nın Aynası) 
en önemli coğrafya 

eserlerindendir.

Evliya Çelebi

Orta Doğu, Avrupa ve 
Kuzey Afrika’da birçok 

ülkeyi gezmiş, 
seyahatnamesinde 
gezdiği yerlerle ilgili 
bilgileri detaylı bir 
şekilde anlatmıştır.

Ali Macar Reis

Yeni Çağ’da İslam dünyasında haritacılık alanında çalışma yapan bilim insanları



Piri Reisin Haritası Uydu Görüntüsü



KAYNAKLAR

Kaputaş Plajı, Kaş- Kalkan, Antalya  (Fotoğraf:İrfan AKAR)
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9. Sınıf MEB Coğrafya Kitabı
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