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Condition: New. Publisher/Verlag: LAP Lambert Academic Publishing | Bir bölgenin yerlesimini
belirleyen en önemli unsurlar n bas nda, hiç süphesiz iklim, cografi yap , su kaynaklar , bitki örtüsü
ve geçim kaynaklar gelmektedir. Bu bak mdan çal sma alan m z olusturan ve Dogu Karadeniz
Bölgesi&apos;nde yer alan Giresun li, su kaynaklar , bitki örtüsü, iklimi ve gerekse de geçim
kaynaklar bak m ndan çok uygun bir görünüm sergilemektedir. Giresun li yerlesim merkezlerini
sahil ve iç k s m merkezleri olarak ikiye ay rmak mümkündür. Sahil yerlesimleri tüm k y yerlesim
merkezlerinde oldugu gibi ayn stratejik amaçla insa edilmistir. M.Ö. II. binden itibaren yerlesim
gördügü anlas lan Giresun&apos;dan ilk olarak Antik Çag yazarlar Kerasous olarak
bahsetmektedirler. M.Ö. 15. yüzy lda Azzi, M.Ö. 7. yüzy lda Miletoslar, M.Ö. 7. yüzy lda Kimmer -
skitler, M.Ö. 6. Yüzy lda Persler, M.Ö.183&apos;de Pontos Krall g , M.Ö 172&apos;de Roma
mparatorlugu, M.S. 395&apos;de Dogu Roma mparatorlugu ve daha sonra s ras yla Trabzon Rum
Devleti, Çepni Türk Beyligi, Mogollar ve Osmanl mparatorlugu egemenliginde kalm st r. Bu bak
mdan bölge gerek stratejik konumu gerekse yerlesime olan uygunlugu nedeniyle zengin bir tarihi
geçmise sahiptir. | Format: Paperback | Language/Sprache: tur | 116 pp.
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ReviewsReviews

This publication is definitely worth buying. It is writter in straightforward words rather than di icult to understand. You are going to like how the writer
compose this publication.
-- Dr . Joa quin K lein-- Dr . Joa quin K lein

Merely no phrases to describe. It really is rally intriguing throgh reading time. I am happy to tell you that this is basically the greatest book i have go
through in my own lifestyle and might be he greatest book for ever.
-- K a ttie Wunsch-- K a ttie Wunsch
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