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Etkinlik İsmi ŞEHİR GELİŞİMİNDE MEKÂNSAL YANSIMALAR 30 dk

Amacı Şehirlerin kuruluş ve gelişimini etkileyen coğrafi faktörleri analiz edebilme. Grup

Gerekli materyaller 9. sınıf coğrafya ders kitabı, coğrafya atlası, Genel Ağ. 

Kazanım 9.2.1. Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder.

Alan Becerileri: Coğrafi Sorgulama

Genel Beceriler: Bilgi Okuryazarlığı

Yönerge 1  Aşağıdaki soruları verilen bilgileri inceleyip konu ile ilgili araştırma yaparak cevaplaynız.Yönerge   
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1950 yılında dünyadaki nüfusun %30’u şehirlerde yaşamaktayken günümüzde dünya nüfusunun %56’sı 
şehirlerde toplanmıştır. 2020 yılı itibarıyla 30’dan fazla şehrin nüfusu 10 milyonun üzerindedir. Bu du-
rum yerleşmelerin şehirleşme yönündeki eğilimini göstermektedir.

Sanayi ve hizmet sektörünün gelişimiyle şehirlerin sunduğu iş imkânları insanların yaşaması için şehir-
leri cazibe mekânları hâline getirmiştir. Nüfus artışı ve göç olgusu ile birlikte şehirlerde yaşayan nüfus 
her geçen gün artmaktadır. Nüfuslanma ve iş imkânlarının yerleşme üzerindeki etkisi dışında şehirlerin 
kuruluşu ve gelişimi ile ilgili bir coğrafi sorgulama daha yapılabilir. Bu sorgulama şehirlerin gelişimi 
üzerinde etkili olan başka coğrafi şartların da olup olmadığıdır. 

Aşağıdaki dünya haritasında nüfusu en fazla olan on yedi şehrin konumu yer almaktadır.

2.ÜNİTE> Beşerî Sistemler

Öğretmene Not:    Etkinlik için sınıfta gruplar oluşturulur. 

Öğretmen öğrencilere hangi kaynaklardan bilgi toplayabileceklerini anlatır. Buna göre şehirlerin bulunduğu yerin yer şekilleri ve hidrografya 

bilgileri için atlas veya Genel Ağ haritalarından yararlanılabileceği, şehirlerin iklim özellikleri için 9. sınıf coğrafya ders kitabının kullanılabileceği 

belirtilir. Gurpların araştırma yapmaları ve soruları cevaplamaları istenir.
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Aşağıda yer alan şehirlerin coğrafi özelliklerini araştırarak tabloyu doldurunuz.

Yukarıdaki tablodan elde edilecek bilgilerden hareketle şehirlerin kuruluş yeri ile ilgili olarak hangi 
coğrafi genellemelere ulaşılabilir?

Tabloda yer alan şehirlerin büyük bölümünün okyanus veya deniz kıyısında ya da  bunların yakı-
nında kurulması üzerinde etkili faktörleri belirleyiniz.

Tabloda belirtilen şehirlerin coğrafi şartları göz önüne alındığında  bu şehirlerin mekânsal gelişimi-
nin coğrafi sınırları var mıdır? Tartışarak elde ettiğiniz sonuçları yazınız. 

Şehir Ülke Nüfus
Şehirlerin coğrafi özellikleri

Okyanus veya 
deniz kıyısında 

Akarsu 
yakınında

Yer şekilleri 
sade 

Ilıman 
iklim

Tokyo Japonya 37.393.129 + + + +
Delhi Hindistan 30.290.936
Şanghay Çin 27.058.479
Metro Manila Filipinler 24.100.000
Sao Paulo Brezilya 22.043.028
Meksiko Meksika 21.782.378
Dakka Bangladeş 21.005.860
Kahire Mısır 20.900.604
Pekin Çin 20.462.610
Mumbai Hindistan 20.411.274
Osaka Japonya 19.165.340
Karaçi Pakistan 16.093.786
Congçing Çin 15.872.179
İstanbul Türkiye 15.519.675
Buenos Aires Arjantin 15.153.729
Kalküta Hindistan 14.850.066
Lagos Nijerya 14.368.332

Hazırlayan: Cem ERDEBİL


