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Iç anadolu bölgesindeki iç ovalar
Orta Anadolu bölgesinin orta Anadolu bölgesinin coğrafi konumuönemli arazi formları, Türkiye'nin Anadolu'nun orta kesiminde yer alan yedi coğrafi bölgesinden biridir. Bu yer nedeniyle Orta Anadolu olarak da adlandırılır. Orta Anadolu bölgesinin yüzölçümü 151.000 km2 olup, bu bölge Türk Praklarının
%20'sini kaplar. Doğu Anadolu'dan sonra ikinci büyük bölgemizdir. Güneydoğu Anadolu hariç diğer tüm bölgelere komşudur. Aynı zamanda ülkemizde bir tahıl deposu olarak hatırlanır. Büyük ovalara, ovalara, Salt Lake City'ye, Akşehir Gölü'ne ve Eber'e, Karakadağa ve Karadağ'ın volkanik dağlarına
sahiptir. Burası Türkiye'nin en kurak bölgesi. Nüfus açısından bölgenin en tenha bir parçasıdır. Halk tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ülkenin en önemli tahıl yataklarından biridir. Konya, Axarai ve Karaman bölgenin illeridir. Tuz gölü var. Derinliği düşük ve kuru olduğu için yaz daha da azdır. Ülkenin tuz
ihtiyacının en önemli kısmı buradan karşılanmasıdır. Yukarı Sakarye bölgenin kuzeybatı kısmıdır. Orta Kırmızı'nın doruklarından Orta Anadolu'ya kadar uzanır. Zemin formları daha dayanıklı, iklim biraz daha nemli. Yıllık yağış miktarı yaklaşık 400 mm. Elverişli iklim ve ulaşım koşulları nedeniyle bölgenin
en yoğun nüfuslu bölgesidir. Bölge nüfusunun yaklaşık yarısı bu bölümde yaşamaktadır. Batı Anadolu'yu İnsi ilçelerine bağlayan yolların geçtiği önemli bir yerde yer almaktadır. Bölgede Eskişehir ve Ankara illeri bulunmaktadır. Bölge Kırkoğlu, Sivrihisar, Karamdaş, Sundiken ve İdrisda'ya ev sahipliği
yapmaktadır. Eimir ve Maughan Gölleri Ankara yakınlarındadır. Karasal iklim bölümünde görülebilir. Kış çok soğuk, yazları sıcak ve kurak. Sitede yetiştirilen ürünler, şeker pancarı, arpa, buğday, baklagiller, sebze ve meyveler yetiştirilmektedir. Bölümün Türzim değerleri, kentin köşkü, Yunus-Emre'nin
türbesi, eski meclis binası, Animakbir, Atatürk Orman Çiftliği (AOC), Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Çankırı'dan Toros Dağları'na kadar uzanan Orta Anadolu Merkez Okuma Bölümü, Reddening yayınını alan yayının bir parçasıdır. Bu alan açısından bölgenin en büyük parçasıdır. Kuzey kısmı daha
sağlam. Yaylalar ve alçak ovalar platonun bazı bölgelerinde yaygındır. Ortada büyük bir Kırmızı Plato vardır. Volkanik Dağ Ersies bu bölümde yer almaktadır. Tarım arazilerinin payı, verimli volkanik topraklarla kaplı güney bölgesine göre daha yüksektir. İç Anadolu'nun en yoğun nüfuslu kırsal alanıdır.
Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Josgat ve Kırıkkale bölgenin illeridir. Site, Orta Anadolu bölgesinin orta kesiminde yer almaktadır. Güneyde Hasan, Erciyes, Merlendiz volkanlara meydan okuyor. Bu bölümde kuzey daha dayanıklıdır. Bocock platosunun bölümü geniştir. Bu bölümde nüfus yoğundur, ortalama
kızarıklık yoğundur, yer ısısı etkilidir, yaz sıcak, kuru kısımlar soğuk ve karlıdır. Genellikle bu alan bozkırlarla kaplıdır. Kızarıklık bereketin en önemli akışıdır. Kayseri bu bölümdeki en büyük yerdir. Bu bölümde halı, şeker, meyve suyu, sosis ve pastırma fabrikaları da bulunmaktadır. En önemli ekonomik
gelir tarımdır. Burası Orta Anadolu'nun en küçük, en güvenilir bölgesidir. Ortalama bira amplifikatör 1300-1650 metredir. Dağlarla çevrili bir havuz. Dayanıklı olduğu için tarım alanlarının payı daha düşüktür. Nüfus sık, kentleşme düzeyi yüksektir. Burası kışın bölgenin en soğuk kısmıdır. Sivas ilinde yer
alan bölümde bölgenin ortak özellikleri, arazinin şekli açısından sade bir görünüme sahiptir. Yerin şekli farklı değildir. Çok engebeli arazi olmadığı için, kara ve demiryolu taşımacılığı için çok uygundur. Bölgenin birçok yerinde, kural olarak, 1000 m. Sakarya ve Kızılymak vadilerinde en alçak yerlerde,
yaklaşık 700 m yüksekliğinde, kuzeydoğu-güney-güneybatı yönünde uzanan dağların volkanik kökenli olduğu daireler bulunmaktadır. Aralarında baş; Hasandaş, Karakadag, Karadağ, Ersies Dağı ve Melendiz Dağları. Bölgedeki kıvrımlı dağlar doğuda geniş bir alanı kaplar. Bunların en önemlisi Beyaz
Dağlar, Hyunzir Dağı, Teser Dağı ve İldiz Dağı'dır. Yaylalar en çok bu bölgede yer alır. Batıda Hayman ve Çihanbeyli, güneyde Obruk, doğuda Bozok (Kızılma), Ege sınırı boyunca Yezitkaya (Bayat) ve Doğu Anadolu boyunca Uzunyayla gibi platolara sahiptir. Salt Lake City, Türkiye'nin en büyük kapalı
yüzme havuzudur. İç Anadolu'nun bazı ovaları oldukça büyüktür. Konyak ovası Türkiye'nin en büyük ovasidir. Eski göl tabanı. Büyük ovalardan bir diğeri de Salt Lake City'nin güneyindeki Aksaray Ovaları'dır. Yaylanın batısındaki Sakarya'nın üst ovası da geniş bir alanı kaplar. Yaylalar arasındaki
çukurlarda Eskişehir, Ankara, Kayseri ve Develi ovaları küçük ovalar dır. Anadal iç bölgesinin orta kırmızı bölümü büyüktür. Bu bölgede dağlar söndü volkanlar. Kış yağmurlu, yaz sıcak. Doğal bitki örtüsü - bozkır. Buğday, arpa ve şeker pancarı yetiştirirler. Kırgızistan'da bir Orta Doğu petrol rafinerisi
bulunmaktadır. İç Anadolu bölgesinin en önemli akarsuları Kızılymak, Sakarya Nehri, Porsuk ve Çılgın Çay'dır. Bu bölgenin akarsuları kapalı havzada akan sel akımlarıdır. İlkbahar yağmurları ile dolup taşar ve yazın kurur. İç Anadolu bölgesinin güney kesimlerinde sularını denizlere göndermek mümkün
değildir. Bu nedenle, kapalı havuzlar geniş bir alanı kapsamaktadır. Kapalı havuzların büyük kısmı Konya Ovası, Salt Lake City ve Akşehir Gölü - Eber çevresinde yer almaktadır. Seife Gölü, Sultana Kamış (Yaygolu) gibi küçük kapalı yüzme havuzları da bulunmaktadır. Orta Anadolu bölgesinin büyük bir
bölümü, Kızıl, Sakarya ve Ezilyrmak'ın bir kolu olan gerilmiş suyu sayesinde sularını Karadeniz'e gönderir. Güneydoğudaki Uzunyaila bölgesi, Seyhan'ın bir kolu olan zanente'nin suyu sayesinde sularını Akdeniz'e gönderir. Burası en çok sel sularının bulunduğu bölge. Bu göl büyük ölçüde buharlaşma
nedeniyle yaz aylarında kurur. Salt Lake City tektoniktir. Çok derin değil. Göl alanı kış ve ilkbaharda çok yer kaplarken, yaz aylarında buharlaşma ve yiyecek yetersizliği nedeniyle genişlediği alan azalır. Tuz ihtiyacımızın %30'u. Diğer önemli göller akşehir, Eber, İlgün (Çavuşoğlu), Tuzla, Seif, Maughan ve
Sultanasalak-ı Mekip'tir. Sakarya Nehri üzerinde Saryar ve Gyekkekaya barajları bulunmaktadır. Bu nedenle bölge, sıcak ve kurak yazlar, soğuk ve karlı kışlar ile karasal iklimhakimdir. Bölgede, doğuya doğru iletinve kış sıcaklıkları çok düşük değerlere ulaştıkça irtifanın yükselmesi nedeniyle yeryüzü
derecesi artar. İç Anadolu ülkemizin en az yağışlı bölgesidir. Ortalama yağış miktarı: 400 mm. İlkbahar aylarında en fazla yağış fırtınalı bir şekilde düşer. Baskı Kuru sezon. Kurak yazlar ve yaz kuraklığının erken başlangıcı bitki bitkileri üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bölgenin en az yağışlı kesimi ve
ülkemiz Salt Lake City (320 mm) civarındadır. Düşük yağış, bölgenin deniz etkisine kapalı olmasından kaynaklanmaktadır. Deniz nemli hava kütlesi dağların deniz yamaçlarında yağış şeklinde nem bırakır. Orta Anadolu bölgesine doğru eserken kurudur. Bölgede yağış konveks ve frontal kökenlidir.
Konveksiyon yağış, ayrıca kırk iki denir, ilkbaharda yaygındır. Bozkır aylardır yeşillik gösteren, bahar yağmurları ile yeşil yaz sıcağında sarar bir çimenli topluluktur. Orta Anadolu bölgesi ülkemiz ormanlarının %7'sini kaplar ve bölgeler arasında 6.sırada yer almaktadır. Ovalar: Kayseri, Konya, Ereğli,
Aksaray, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Develi, Nevşehir, Kırşehir, Sivas. Sadece Mermer bölgesi tarafından ekili ve ekili alanların payı ile dikenli dir. Çalışan nüfusun çoğu tarımdadır. Türkiye'nin en önemli tahıl üretim bölgesidir. İklimin yarı kurak doğasına rağmen, çok geniş alanlar tarıma ayrılmıştır.
Bölgedeki tarım iklim koşullarına bağlıdır. Özellikle, bahar yağışlarının yetersizliği veya gecikmesi, iklimyarı kurak olduğu için tahıl üretiminde, yağışların düşmesinde önemli dalgalanmalara yol açabılır. Sulama tarımın en önemli sorunudur. Bunun için büyük sulama kanalları (barajlar) yapılmalı ve yeraltı
suları kullanılmalıdır. Ekonominin temeli tarım ve hayvancılık üzerine kuruludur. Bu bölge Türkiye'nin milli gelirinin %20'sini sağlamaktadır. Küçükbaş hayvancılık bölgenin ön planda... Tahıl tarımda ana üründür. Türkiye genelinde tahıl için ayrılan arazinin neredeyse yarısı bu bölgededir. Arazi formları ve
iklim koşulları tahıl üretimini vurgular. Ovaların geniş alanı makine tarımına katkıda bulunmuştur. Şeker pancarı bölgenin alışılmadık bölgelerinde yetiştirilmektedir. Buğday, şeker pancarı ve elmanın en çok üretildiği bölgedir. Özellikle Konya, Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Yersiz şeker fabrikalarının
bulunduğu yerlerde şeker pancarı yetiştirilmektedir. Bahar yağışı ve yaz kuraklık Çarşamba ilgili tahıl oluşturdu. Burası Türkiye'nin tahıl deposu. Yanıcı olmayan/su eriten arazisayısının düşük olması, buğday tarlalarının geniş alanlarına yol açmıştır. Bölgede buğday nadas yöntemi ile yetiştirilmektedir.
Burası alan bakımından en fazla alana sahip bölgemizdir. Bölgenin yeraltı zenginlikleri linyitler, krom, lüleston, tuz ve bor mineralleridir. Krom : Sivas Eskişehir ve Kayseri'ye kaldırılır. Kayatuzu : Kırşehir ve Ankara çevresinde niçin kaldırılır. Linyit: Sivas'a kaldırıldı. çinko ve demir: Siwa ve Ereğli'de mined.
Merkür: Konya Sarayı'nda kaldırıldı. Tuz: Salt Lake City alınan. Ayrıca: Sivas Tunceli çevresinde niçin kaldırılır. Tasma: Eskişehir'de kaldırılıyor. Hediyelik eşya yapımında kullanılır. Bor mineralleri: Hemen hemen tüm bölge maden. Sanayi Sivas: Lokomotif, gıda, motor, çimento ve yapı malzemeleri sanayi
ve devlet demiryolları tren, Thudemshash fabrikası vagon üretimi. Bir şeker fabrikası var. Ankara'da : dokuma, gıda, tarım aletleri, çimento ve mobilya sanayi, konyak : Tarım araçları, Gıda, Motor, Çimen, Süt Ürünleri ve Yapı Malzemeleri Sanayii, Kumra Şeker Fabrikası (tam) Kayseri : Kırgızistan'da
halıcılık, meyve suyu, pamuklu dokuma, pastırma ve sosis üretim merkezleri : Orta Anadolu rafinerisi, silah fabrikası, metalurji ve metalurji Nüfusu ve yerleşmeleri ile Orta Anadolu bölgesinin yaklaşık 50 milyon nüfuslu Mermer bölgesinin ardından ikinci sırada yer aldı. Bu bölgenin nüfus yoğunluğu 64
kişi/km2'dir. (1997 verilerine göre, Türkiye'nin ortalama nüfus yoğunluğu 81 kişi/km² olup, bölgenin doğal koşullarının etkisine bağlı olarak, daha çok komşu bölgelere yakın dağ eteklerinde yoğunlaşmıştır. Bunun nedeni su kaynaklarının yetersiz olması ve tarım arazilerinin çok geniş bir alanla kaplı
olmasıdır... Bir kitle köyü olarak kırsal yerleşim ile, kasabalar dağ eteklerinde boyunca dağınık. Bölge nüfusunun yüzde 62'si 10 binden fazla nüfusa sahip yerleşim lerde yaşıyor ve şehir olarak kabul ediliyor. Tarım arazileri büyük olmasına rağmen, nüfusun yüzde 38,44'ü kırsal kesimde yaşıyor. Büyük
tarım arazileri düşük kırsal nüfus yoğunluğuna yol açar. Nüfus dağılımı yağış dağılımına benzer. Bölgenin en kalabalık kısmı Yukarı Sakarya'dır. Bu bölümün yoğun nüfusunda önemli bir rol oynar, sanayi faaliyetleri ile Ankara'nın başkentidir. Konyak ve Ace Gölü düşük nüfus yoğunluğuna sahip yerlerdir.
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