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Etkinlik İsmi COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 20 dk.

Amacı Coğrafyanın araştırma konularını ve bölümlenmesini açıklayabilme. Bireysel

Kazanım 9.1.2: Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar.

Alan Becerisi: Tablo, Grafik ve Diyagram Hazırlama ve Yorumlama

Aşağıda verilen metni okuyarak soruları cevaplayınız.Yönerge

1. ÜNİTE > Doğal Sistemler

 MUDANYA’NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

MÖ 700’lerde İyonlardan olan Kolofonlular tarafından kurulan şehrin bilinen ilk ismi Myrlea’dır. Mu-
danya, 40°-41° kuzey paralelleri ile 28°-29° doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Bursa Ovası’nı 
Marmara Denizi’nden ayıran ve doğu-batı yönünde uzanan Mudanya sırtlarının ortalama yükseltisi 
250-300 m’dir. Şehrin güneyinde uzanan dağlık alanlar; kil, kum ve kalker tabakalardan oluşmuştur. 
Birinci derece deprem bölgesi olan Mudanya’nın alüvyon sahada yer alması ve yer altı suyu seviyesinin 
yüzeye yakınlığı, depremin şiddetini artıran nedenlerdendir. Uludağ’ın güney yamaçlarından doğan 
Nilüfer Çayı, ilçe topraklarından geçen en önemli akarsudur. Hâkim rüzgârın poyraz olması sebebiyle 
şehre yağışlar, genellikle kuzeydeki Marmara Denizi’nden gelir. Alçak kesimlerde yer alan kocayemiş, 
yabani zeytin ve böğürtlen gibi kısa boylu çeşnili ağaçlar makilikleri; kayın, çınar, ıhlamur gibi ağaç 
türleri ise ormanları oluşturur.
(1) Sosyal, ekonomik ve kültürel faktörlere bağlı olarak şehrin sürekli değişen nüfusu, 2019 yılındaki 
TÜİK verilerine göre 74.950 kişi olarak tespit edilmiştir. (2) Kurtuluş Savaşı’nı bitiren Mudanya Mü-
tarekesi’nin burada imzalanmasından dolayı kentin Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde özel bir yeri 
vardır. (3) Mudanya’nın dar bir kıyı şeridinde bulunmasında denizin ve dağların önemli ölçüde etkisi 
olmuştur. (4) Zeytinciliğin ciddi anlamda geliştiği şehirde bağcılık, sebze ve meyvecilik, ayçiçeği, tahıl 
ve soğan gibi tarımsal faaliyetler de yapılmaktadır. (5) Mudanya-Bursa arasındaki ulaşım D 575 kara 
yolu ile sağlanırken Armutlu (Yalova) ve İstanbul’a da feribot seferleri ile çok kısa sürede ulaşılabil-
mektedir. (6) Kentin ithalat (dış alım) kalemlerini sanayi mamul ve yarı mamul maddeler oluşturur-
ken ihracat (dış satım) kalemlerini ise Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretilen mamul maddeler 
oluşturmaktadır. (7) Mudanya; arkeolojik yerleşmeleri, tarihî evleri, eski mimari yapıları, uzun sahil 
şeridi ve kırsal çekicilikleriyle başta Bursa olmak üzere çevre il ve ilçelerden günübirlik yerli turistlerin 
uğrak yeri hâline gelmiştir. 

(Albayrak, 2018)

Taş Küre
(Litosfer)

Hava Küre
(Atmosfer)

Su Küre
(Hidrosfer)

Canlılar Küresi
(Biyosfer)

1. Metnin 1. paragrafında geçen doğal unsurları veya doğal olayları ifade eden kelimeleri ilgili doğal 
sistemle eşleşecek şekilde tabloya yazınız.  (Not: Bir doğal unsuru ifade eden kelime, ilgili sütuna bir defa yazılacaktır.)
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Hazırlayan: Nurullah BALŞEN

Metnin 2. paragrafında numaralanmış şekilde verilen cümleler, beşerî coğrafyanın hangi bilim alan-
ları tarafından incelenmektedir?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Aşağıdaki boşluklara doğal unsur veya doğal olayları inceleyen fiziki coğrafyanın bilim alanı ile bu 
alanın yararlandığı bilim dalını yazınız.

Alüvyal toprak

Yağış

Nilüfer Çayı

Çınar ağacı       

Kireç taşı            

Yer altı suyu

    Yararlandığı Bilim Dalı         Fiziki Coğrafya Bilim Alanı     

2.

3.


