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ÖN SÖZ
Yeryuvarı iç ve dış dinamik güçlerin etkisi altında milyonlarca yıldır sürekli değişim ve
dönüşüm içindedir. Hayatın kaynağını da oluşturan bu değişimler aynı zamanda toplum
yaşamında büyük sarsıntılara yol açan yıkımlar ve can kayıplarının yanı sıra tarihler boyunca
büyük göçlere, kültürel değişimlere ve yaşam şekline de yön vermiş afetlere de neden olmaktadır.
İç dinamik olayların neden olduğu ve kimi zaman afet olarak nidelendirilebilecek jeolojik olaylar,
genellikle insan ömrünün yetersiz kaldığı peryodik zaman dilimlerinde vuku bulmaktadır.
Volkanizma, deprem, kütle hareketleri gibi afetlere yol açan olayların, oluşum mekanizmaları ve
davranış biçimlerinin bilinmesi, zararların azaltılması ve mücadele için önemlidir.
Yeryuvarındaki deformasyonların ve enerji birikimlerinin ürünü olan bu olayların
gerçekleşmeden önce, yeri, şiddeti, etki çapı ve de en önemlisi zamanının kestirilmesi günümüz
koşullarında sayısal bağıntılarla kesin olarak saptanabilmesi güç bir konudur. Çoğu doğa
afetlerinin tekrarlanma periyotlarının uzun yıllar alması, Yer katmanlarının bölgeye ve
derinliklere göre homojen bir yapı sunmaması yapılacak çalışmaların tahminden öteye
gitmemesine yol açmaktadır. Jeolojik çalışmalar ve saha gözlemleri herhangi bir bölgede yerin
içinden kaynaklanacak bir afetin ne zaman olacağı dışında, olup olmayacağı, kabaca hangi etkide
ve hangi doğrultuda olacağı konusunda önemli bilgiler sunabilmekte, bu çalışmalar ışığında
önlemlerin alınabilmesini mümkün kılabilmektedir.
Nasıl ki hastalıklarla mücadelede, koruyucu hekimlik, erken teşhis ve hazırlık aşaması
önemli ise, afetlerle mücadelenin esasını da canlı bir organizma gibi dinamizmini sürdüren
dünyamızın afetlere yol açan olaylarını iyi tanıyarak, analiz ederek, gerekli önlem ve hazırlıkları
yapmak oluşturmaktadır. Müdahale ve iyileştirme, işin daha büyük külfet ve enerji gerektiren
kısmıdır.
Bu ders notunda öncelikle yeryuvarının oluşumundan günümüze değin geçirdiği evreleri,
canlı yaşamının gelişimini, yerin katmanları ve litosferin özellikleri ile kayaç oluşumları ve afet
coğrafyası detaylıca sunulmuştur. Doğa kaynaklı afetlerle mücadele için afete neden olan jeolojik
süreçlerin ve belirteçlerin saha gözlemi ve teorik olarak anlaşılmasını mümkün kılabilecek
bilgiler, çok sayıda görselleriyle birlikte sunulmuştur. Doğa Afetleri, jeoloji, jeofizik gibi
yerbilimleri başta olmak üzere farklı bilim dallarının konularını içine alan geniş bir yelpazede
anlatımı gerektiren bir konudur. Alıntılarla zenginleştirilen ders notunda eksiklik ve gözden
kaçan hususların olması kaçınılmazdır. Ancak bu kapsamda ele alınıp toparlanmış birkaç
çalışmadan biri olan bu ders notunun, başta bölüm öğrencilerimiz olmak üzere konuya ilgi duyan
herkese faydalı olmasını temenni ederim.
DR. ÖĞR. ÜYESİ İSAK YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. İsak YILMAZ
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Moho : Mohorovicic Süreksizliği
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VPİ: Volkan patlaması indeksi
YY: Yüzyıl
TNT : Trinitrotoluen olarak bilinen güçlü patlayıcı
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YAZAR NOTU
Dünya istatistiklerine göre sadece 1996 yılında doğal afetlerin neden olduğu maddi hasar
500 milyar dolar ve can kaybı 140.000 kişi civarındadır. Afetler yalnız gerçekleştiği ülkeleri ya
da komşularını değil iletişim ve ulaşımın yanı sıra, iç içe geçen ekonomik politikalar ile hızla
küreselleşmenin olduğu dünyamızın genelinde etkilerini hissettirmekte, ekonomik durgunluklar,
kültürel ve sosyal yıkımlara neden olabilmektedir. Bu doğrultuda afetlerle mücadelede ülkeler
arası iş birliği ve koordinasyon çalışmalarında hızlı bir ivme gözlenmekte bu doğrultuda başta
birleşmiş milletler olmak üzere çok sayıda çatı kuruluş bu çalışmların uluslarası boyutta
yürütülmesine olanak sağlamaktadır.
Ülkemizde etkili olan doğal afetler depremler, kaya düşmeleri, su baskınları, çığ, fırtına,
yer altı suyu yükselmesinin yanı sıra, teknolojik ve diğer afetler nedeniyle son can kayıplarının
yanı sıra, oluşan hasarların ülke ekonomisine getirdiği yük, gayrısafi millî hasılamızın %3-4’üne
karşılık gelmektedir. Alp Himalaya deprem kuşağında yeralan ülkemizin jeolojik ve coğrafik
koşulları dikkate alındığında, afetlerin yoğunluk ve dağılımlarının yanı sıra verdiği hasar ve
kayıplar açısından en büyük oranı, başta depremler olmak üzere litosfer afetleri gelmektedir.
Ülkemizde afetlerin neden olduğu yapı hasarlarının %61’i depremler %15’i heyelanlar %14’ü
seller %5’i kaya düşmeleri %4’ü yangınlar %1’i meteorolojik nedenlerden kaynaklandığı
görülmektedir. Yıkıcı bir deprem olma ihtimali her 1.5 yılda bir olup, deprem haritasında
ülkemizin %96’sının bu tehlikeye maruz alanda yer alıyor olması konunun ciddiyetinin
anlaşılması açısından büyük önem arz etmektedir.
Litosfer Afetleri yerkabuğunda meydana gelen afetleri konu almaktadır. Bunun için önce
litosfer tanıtılmış, yer sistemleri içindeki bağlantıları ortaya konulmuştur. Ardından
yerkabuğunun yapısı ve görünümü tanıtılmıştır. Yine yerkabuğu üzerinde etkili olan iç ve dış
etmen ve süreçler belirtilmiştir. Bu temel bilginin üzerine ise doğrudan litosfer afetleri inşaa
edilmiştir. Depremler, volkanik faaliyetler, erozyon, kütle hareketleri, zemin sıvılaşması, kıyı
problemleri buradaki başlıca konular olarak ele alınmıştır. Yine bu esnada bu olayları izleme
yöntemleri ve önleme yolları örneklerle ortaya konulmuştur.
Litosfer Afetleri 14 bölümlük, görsellerle desteklenmiş yoğun konu anlatımlarının yanı
sıra notun anlaşılır olması için her bölüm başlangıcında bölümün tanıtımı, konu anlatımı, konu
uygulamaları, bölümde neler öğrenildiğine dair konu başlıkları ve konu anlatımlarının test
edilebileceği soru-cevap bölümü şeklinde tanzim edilmiştir.
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1. DOĞAL EFETLERE GENEL BAKIŞ VE AFET COĞRAFYASI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, afet kavramı ve etkilerinin yanı sıra, yeryuvarının litosferi oluşturan
katmanların özellikleri ve başta litosfer afetleri olmak üzere, atmosferik afetler ve dış dinamik
etkisiyle gelişen doğal afetlerin oluş sıklığı, doğal afetlerin Dünya ve Türkiye’deki dağılımı,
etkileri ve verdiği zararlar anlatılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Afet nedir?

2)

Afet unsurları nelerdir?

3)

Yerin katmanları nelerdir?

4)

Yerin jeodinamik yapısı nasıldır?

5)

Doğal afet türleri nelerdir?

6)

Dünyada afet dağılımı ve etkileri nelerdir?

7)

Ülkemizde afetlerin yoğun olduğu bölgeler, afet türleri ve sıklıkları nelerdir

8)

Geçmişte etkili olan büyük afetler nelerdir?

9)

Afetlerin sosyal ve ekonomik yıkımları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Afet Unsurları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Afete neden olan olaylar ve
Afet kavramının doğru anlaşılması
afet tanımlamasında dikkat
ve afete neden olan olayların
edilmesi gereken unsurlar ile
etkilerininin bilinmesi,
afetlerin coğrafik
afetlerinyeryüzündeki dağılımları
dağılımlarını öğrenir
Yerin katmanları ve
özelliklerinin yanı sıra,
litosferdeki süreksizlikler,
sıcaklık, basınç ve kayaç
yapısının öğrenilmesi, dış
dinamik ve atmosferik
koşullar

Dünyamızın dıştan içe değişken
kayaç yapısı ve katmanlardan
oluştuğunun vurgulanması ve yüzey
koşullarındaki afetlerin öğrenilmesi

Yerin Jeodinamik Yapısı

Yerin jeodinamik yapısı ve
afetlere yol açan
değişimlerinin öğrenilmesi

Yeryuvarının yumurta kabuğu
misali incelikte kırılgan litosfer
katmanının bulunduğu alttaki
yoğun, sıcak ve basınç altındaki
katmanlardaki jeodinamik
değişimlerin litosferde büyük
afetlere neden olduğunun
belirtilmesi

Litosfer Afetleri

Litosfer afetleri ve
etkilerinin yanı sıra,
dağılımlarının öğrenilmesi

Yeryuvarında yaşam alanlarını
oluşturan taşküremizin doğal
yaşamı etkileyen büyük afetlere yol
açtığının bilinmesi

Yerin Yapısı, Litosfer,
Atmosferik koşullar ve dış
dinamik olayların afetler
üzerine etkileri
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Anahtar Kavramlar


Afet



Litosfer



Astenosfer



Manto



Yer içi jeodinamik yapısı



Doğal afetler ve zararları



Dünyada afet coğrafyaları ve afet türleri
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Giriş
Alp Himalaya Orojenik bölgesinde yer alan ülkemiz başta deprem olmak üzere, sel,
heyelan, çığ ve yangın gibi doğal afetlerin yoğun olarak görüldüğü bir coğrafyada yer almaktadır.
Bu afetlerin hem maddi hem de manevi anlamda yıkıcı etkileri vardır. Son 65 yıl içinde doğal
afetlerin neden oldukları yapı hasarları istatistikleri dikkate alındığında, hasarın %61'inin
depremler, %15'inin heyelanlar, %14'ünün su baskınları, %5'inin kaya düşmeleri, %4’nün
yangınlar ve %1'inin meteorolojik kökenli afetler (çığ, fırtına vb.) nedeniyle meydana geldiği
görülmektedir.
Dünyanın en aktif deprem kuşağı içinde yer alan ülkemiz yıkıcı depremlerin oluş sıklığı
açısından dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde yıkıcı bir deprem her 1.5 yılda veya
daha kısa bir süre içinde meydana gelmektedir. Son yüzyılda ülkemizde tahribata yol açan 128
deprem meydana gelmiş ve bu depremler nedeniyte 65.517 vatandaşımız hayatını kaybettiği ve
400.000 civarında da yapının ağır hasar gördüğü veya yıkıldığını kayıtlar göstermektedir. Türkiye
Deprem Bölgeleri Haritasına göre ülkemiz topraklarının yaklaşık %92'si farklı oranlarda
tehlikeye sahip deprem bölgeleri içinde yer almakta ve nüfusun aşağı yukarı %95'ide bu alanlarda
yaşamaktadır.
Depremlere ek olarak, Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde heyelanlar ve Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde çığ düşmeleri yoğun olarak meydana gelmektedir. 1950-1996
yılları arasındaki kayıtlara göre 936 insanımız hayatını kaybederken 5658 adet meskene de nakil
kararı verilmiştir.
Doğrudan ve dolaylı etkileri itibarı ile ülke kaynaklarımızın %3-4’ünü bulan afet
zararlarının azaltılmasının yanı sıra 90’lı yıllardan sonra küreselleşmenin hızlı artışı ile birlikte,
afetlerin ekonomik ve sosyal dengeleri sarsan uluslarası boyuttaki etkilerinin azaltılabilmesi için
afetlere neden olan olayların iyi bilinmesi ve buna göre gerekli önlemlerin alınması
gerekmektedir.
Afetlere neden olan olaylar (Atmosferik, hidrosferik, çevresel, biyolojik, teknolojik vb.)
çok sayıda olmasına karşın bunlar arasında litosferik afetler yer içi kaynaklı enerji
değişimlerinden kaynaklanması ve yerin jeodinamik yapısı itibarıyla en yaygın ve büyük hasarlı
müdahalede zorlanılan bölgesel ölçekli etkileri bulunan afetlere (Deprem, Volkanlar, Tsunamiler,
Heyelanlar vb.) neden olmaktadırlar.
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1. Doğal Afetlere Genel Bakış
İnsanların rutin hayat akışlarında değişime, kesintiye ve duraksamaya neden olan, birey
ve topluluklarda fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, önlem ve müdahalede imkânların
yetersiz kaldığı olaylar bütününe afet denmektedir.

1.1. Afet Unsurları
Afetler, doğa kaynaklı olabileceği gibi, teknolojik ya da yanlış mühendislik uygulamaları
ve dikkatsizlik-eğitimsizlik (yangınlar, kazalar, tarım alanlarının çeşitli sebeplerle yok edilmesi,
yanlış jeolojik yaşam alanı ve malzeme kullanımları vb.) nedeniyle felaketlere yol açan insan
kaynaklı ya da bu oluşumları birlikte barındıran sebeplerle oluşabilir.
Bu tanımdan yola çıkarak bir örnek verecek olursak; deprem bir afetmidir; afet ise ne tür
bir afetttir?
Toplum hafızasında ilk akla gelen afet deprem olsa da tanımı doğru koymakta fayda
vardır. Depremin afet olarak nitelenebilmesi için yukarıda bahsedilen hususları kaşılaması
gerekmektedir. Zira Yerküremizde iç dinamik güçlerin neden olduğu stress birikiminin litosfer de
kırılma ve sarsıntıya yol açan depremin afet olarak nitelenebilmesi için, depremin insan yaşam
sınırları içindeki bir bölgede etkisinin olması, zararlara yol açması müdahale ile etkilerinin
bütünüyle engellenememesi gerekmektedir. Oysa Alp-Himalaya Orojenindeki, Dünyanın en aktif
deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alan ülkemizde her gün yüzlerce deprem olmakta ve
sismogramlar tarafından kaydedilmektedir. Bunların birçoğu özel aletlerin tepit edebildiği kadar
küçük sarsıntılar olduğu gibi, etkisi büyük olmasına karşın uzaklığı nedeniyle hissedemediğimiz
depremlerdir. Dolayısıyla afet olarak tanımlanabilmesi için depremin büyüklüğünün yanı sıra,
episantırının yani sarsıntısının etkili olduğu, yıkımlara neden olabildiği bir coğrafik konumda
gerçekleşmesi ve bu iki özelliğiyle birlikte yıkım, can kaybı ile toplum hayatını sarsacak etki
doğurması gerekmektedir.
İlk iki (büyüklük ve yaşam alanına yakın konum) şartı sağlamasına karşın bu doğa
olayının afet olarak nitelenemeyeceği, çok sayıda örneği, bilinçli, eğitimli ve hazırlıklı toplum ve
yönetim anlaşıyı sergileyen japonya özelinden vermek mümkündür.
Çok büyük enerji boşalımlarının gerçekleştiği fayların, şehirlere çok yakın kırılmalarında
bile can kaybı ve kayda değer zararlara yol açmadığı, çok sayıda deprem kayda geçmiş olmasına
karşın buradaki depremlerin yarısı büyüklüğünde, zayıf denebilecek etkili depremlerin, az
gelişmiş birçok Doğu Asya ülkesinde büyük felaketlere yol açtığı, afetlere neden olduğunu
görmekteyiz.
Olayın şiddeti, konumu ve etkisinin yanı sıra gerçekleşme zamanı da afet
tanımlamasının önemli ölçütlerinden biridir. Örneğin Antik Çağlardan beri bilinen ve Yersinia
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Pestis adındaki bakteri tarafından oluşturulan bir enfeksiyon hastalığı olan veba, diğer adıyla
Kara Ölüm, Orta Çağ'da, 1347-1353 yılları arasında, Avrupa nüfusunun üçte birinin
kaybedilmesinden sorumlu bir afettir (Şekil 1,2).
6. yüzyıl batılı tarihçilerinin görüşlerine göre Merkez ve Güney Asya, Kuzey Afrika ve
Arabistan, kuzeyde Danimarka, batıda İrlanda`ya kadar olan Avrupa bölgesini etkileyen
neredeyse dünya çapında bir salgındı. Avrupa tarihinin geleceğini de etkileyen bu salgını
tarihçiler, o zaman tahtta bulunan ve salgından etkilenen Doğu Roma İmaparatoru Jüstinyen`in
adıyla anmaktadır.
İlk defa 1300 lü yıllarda Çin’de görülen ve askeri seferlerle geniş coğrafyalara yayılma
imkânı bulan veba salgını, pis ve güneş girmeyen yerlerde üremeye elverişli veba mikrobunu
taşıyan farelerin pireleri tarafından insanlara geçmektedir.
13. yüzyılın başlarında Orta Asya’dan hareketle Anadolu’ya giren Timur’un ordusu, 1402
yılında Osmanlı ordusunu önemli bir bozguna uğratmış, savaşın ertesinde 1403 yılının bahar
aylarında Anadolu coğrafyasında hem kıtlık baş göstermiş hem de veba salgını görülmüştür. 15.
yy. başlarından itibaren Anadoluda etkili olan veba salgını İstanbul’da 1625 yılında 200.000’den
fazla kişinin ölümüne yol açmış, 19. yy.a kadar büyük felaketlere yol açmıştır (Şekil 2).
Veba mikrobunun aynı zamanda orta çağda savaşlarda biyolojik silah olarak kullanıldığını
da görmekteyiz. Savaşlarda veba mikrobu taşıyan cesetlerin mancınıkla fırlatılarak salgının,
örneğin Ceneviz şehirlerinde ve devamında sıçradığı Sicilyada büyük salgınlara ve çok sayıda
ölüme yol açtığı görülmüştür. Japonlar 1940’ta Çin şehirlerine, savaş uçaklarından veba mikrobu
taşıyan pireler atmıştır.

Şekil 1: Orta Çağ Avrupasın da toplu ölümlere neden olan vebalı hastaların temsili görünümü.
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Geçen yüzyıla değin insanlık tarihinin en büyük tehditlerinden biri olan, dönem dönem
yayıldığı toplumlarda yıkıcı ve yok edici afetlere neden olan aynı koşullardaki veba salgını,
günümüz koşullarında iyi beslenme, aşı ve antibiyotikler sayesinde afete yol açabilecek bir sorun
olmaktan çıkmış görülmektedir. Dolayısıyla geçmişte afet olarak nitelenebilecek bazı doğal ya da
insan kaynaklı olaylar günümüzde bu özelliğini yitirmiş görülmektedir.
Sonuç olarak, afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur.

Şekil 2: Moskovada 1770 yılında baş gösteren veba salgını sonucu alınan karantina, yıkım ve
isyan hareketlerini gösterir temsili resim.
Bu değerlendirmeler ışığında afet kavramını yeniden ele aldığımızda, zarar ve kayıplara
yol açan, hayatı kesintiye uğratan olaylar olarak tanımlanabilecek farklı sebeplerle ortaya
çıkabilmektedir.
Önemli olan afete neden olan olayları iyi analiz ederek, geçmiş deneyimleri doğru
okuyup, gerekli önlemleri (yerleşim yeri seçimi, önleyici hazırlıklar ve uygulamalar vb.)
almaktır. Olayın kaçınılmaz olduğu durumlarda ise doğru ve hızlı müdahale ile olayın afet
boyutuna ulaşmadan bertaraf edilmesi, en azından kayıp ve zararın en aza indirilmesi önem arz
etmektedir.
Doğa kaynaklı afetler, yerin içindeki dinamik olayların yanı sıra, kozmik ışımalar,
atmosferik koşullar ve atmosfer dışı göktaşlarının dünyamıza çarpması ile oluşabilecek güçlü
enerji boşalımlarının ürünleridir. Doğadaki denge hâlinin bozulmasına karşılık gelen bu olayların
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yanı sıra, kayaçlardaki radyoaktik salınımlar, insan biyokimyasını bozan kimyasal bileşimler,
bilinçsiz toplumlarda afet boyutuna ulaşabilecek olaylara yol açabilmektedir.

1.2. Yerin Yapısı
Yeryuvarı, ortalama 6371 km yarıçapa sahip olup, bunun 90-100 km’si katı kırılgan
kayaç yapısı sunarken, yerin derinlerine inildikçe sıcaklık ve basıncın arttığı kayaçların ergiyik
hâlinde sıvı forma ulaştığı görülmektedir. Başlıca üç katman şeklinde özetlenebilecek yerin
yapısı için yumurta örneği güzel bir eşleştirmedir. Yerküremiz aynen yumurta örneğinde olduğu
gibi, dışta kırılgan bir kabuk (litosfer), içte ise manto dediğimiz sıvı silikat karışımından oluşan
magma formundaki kesim ve en içte yoğun demir nikel karışımından oluşan çekirdek kesimi yer
almaktadır. Dolayısıyla oransal olarakta yumurta içyapısı ile benzerlik sunan düyamızda litosferi
yumurtanın kabuğu, mantoyu yumurtanın beyaz kesimi, yoğun demir-nikel karışımından oluşan
çekirdeği ise yumurtanın sarı kısmı ile eşleştirmek mümkündür (Şekil 3).

Şekil 3: Yeryuvarının dinamik yapısı ile değişimlere ve afetlere neden olan içyapısına ait
görünüm.
Kabuk ve mantonun en üst kısmındaki katı kesiminden oluşan litosfer katmanı, okyanus
diplerinde ince karalarda ise daha kalındır. Yer kabuğu, okyanusların ve denizlerin altında
uzandıgı zaman “okyanus kabuğu”, kıtaları oluşturduğu zamanda “kıta kabuğu” olarak
adlandırılır. Okyanus kabuğunun kalınlıgı 8-10 km arasındadır. Oysa ortalama kalınlıgı 40
kilometreyi bulan kıta kabuğu yüksek sıradağların altında 60-70 kilometreye ulaşır (Şekil 4).
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Yerkabuğu mantoya oranla daha hafif maddelerden oluşmuştur ve bu iki katman
arasındaki geçiş bölgesi nerdeyse kesin bir sınır çizer. Bu geçiş bölgesi, böyle bir sınırın varlığını
ilk kez saptayan Yugoslav bilim adamı Andrije Mohoroviçiç'in (1857-1936) adıyla “Mohoroviçiç
süreksizliği” kısaca “M-süreksizliği” ya da “moho” olarak anılır. Bu sınırda yoğunluğa baglı
olarak sismik P dalgalarının hızı litosferde 7.2 km/sn iken, mantonun üst kısmında 8.1 km'ye
çıkar.

Şekil 4: Yerin dıştan-içe yapısı ve özelliklerini gösterir şekil.

1.3. Yeriçinin Jeodinamik Yapısı
Yerküre'nin iç ısı kaynağı ve mantonun konveksiyon hareketleri, yer kabuğunun
günümüzdeki fiziksel özellikleri (kalınlık, bileşim, esneklik ve kırılganlık), atmosfer ve
gezegenin su kütlesi uygun bir birleşim ve karşılıklı etkileşme ile Yer'in Güneş Sistemi içinde
benzerine rastlanmayan bir jeolojik etkinliğe sahip olmasını sağlar.
Kabuğun altındaki manto katmanında sıcaklık yaklaşık 2000 ile 4000 °C arasında olup,
mantonun en üst kesimini oluşturan astenosfer katında ısı farklarından dolayı, birbirlerinden
uzağa doğru hareket eden ısı akışı hareketi oluşmakta, buna konveksiyon akımı denmektedir. Bu
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ısı akışı yer yuvarında litosferde bir dinamik yapının oluşmasını sağlamakta, ısı akışının
birbirinden uzaklaştığı hatlar boyunca kırılıp parçalanan kabuktan, astonesferde yüksek basınç
altındaki manto malzemesi yukarı çıkmakta rift sistemi dediğimiz volkan dizilerini oluşturmakta,
zamanla bu havzalarda yoğun manto malzemesi ile çöküntülerle beraber okyanuslar
gelişmektedir. Bu şekilde okyanus tabanlarının alt-ortasında yeralan hat boyunca milyonlarca yıl
süregelen volkanik aktivite ile Atlantik okyanusu örneğinde olduğu gibi kıtalar birbirlerinden
uzaklaşırken, konveksiyon akımlarının tersine döndüğü sınırlarda ise yoğun (3.1-3.2 gr/cm3)
okyanusal kabuk, kıta kabuğunun (2.7 gr/cm3) altına dalarak okyanusların yok olmasına ve
sırtında taşıdıkları kıta kabuklarını bir araya getirip çarpıştırarak orojenik oluşumlara yol
açmaktadır. Tüm bu süreçler yer içindeki büyük dinamik enerjinin doğurduğu kinematik eylemler
olup, yeryuvarında değişken dinamik davranışların doğurduğu afetlerin, işte bu levha
hareketlerinin gerçekleştiği sınırlar boyunca yoğunlaştığını görmekteyiz (Şekil 5).

Şekil 5: Yeryuvarında plakaların dağılımı ve plaka sınırları boyunca deprem ve volkan
yoğunluklarını gösterir şekil.
Yerin iç dinamik özelliklerinin yanı sıra yer kabuğunun üst kesimlerindeki duraysızlıklar,
atmosferik koşullar, rüzgârlar, ısı anomalileri ve farklılıklarından kaynaklanan donma çözünme
olayları, çığlar, heyelanlar, seller gibi büyük ve genellikle ani gelişen enerji boşalımı ürünü
afetler dış dinamik koşullarda gelişmektedir.

12

1.4. Afet Bölgeleri ve Etkileri
Coğrafik koşullara göre ve zamana göre çeşitlilik sunan bu afetlerin bir kısmında normal
akışındaki doğa olaylarının (su akışı, stabil duran yer kütleleri, atmosfer katmanları) insan
müdahalesi sonucu duraylılığı bozulan yer ve çevre koşulları nedeniyle doğal akışından çıkıp
uzun ve kısa süreli afetlere yol aaçabildiğini görebilmekteyiz. Normal akışındaki akarsuların akış
rejiminin değiştirilmesi, stabil yer katmanlarına yapılaşmaya bağlı müdahale sonucu heyelan ve
kaya düşmelerine neden olan olaylar, kimyasal kirlilik sonucu atmosferik koşulların dengesinin
bozulması, aşırı sulama sonucu evoporasyon tuzluluk artış, bitki örtüsününü tahribatıyla gelişen
erezyon, hatta deprem üretebilecek büyüklüğe ulaşan nükleer denemeler ve daha birçok
müdahale afet oluşumuna yada afet boyutunu ve zamanını öne çekebilecek olaylar örnek olarak
verilebilir (Şekil 6)..

Şekil 6: Genel anlamda doğal afet türleri, can ve mal kayıplarına dair oranlar.
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Şekil 7: Ülkemizde görülen heyelânların mevsimlere dağılış oranları
Günümüze değin insanlık tarihini ele aldığımızda doğal afetlerin, jeolojik olaylar
sonucunda benzer jeodinamik coğrafyalarda ve milyonlarla ifade edilebilecek yıllar boyunca
tekrar edecek şekilde gerçekleştiğini görmekteyiz. Doğal afetlere neden olan olayları, depremler,
volkanlar, seller, fırtınalar, heyelanlar, karstik göçmeler, radyoaktif salınımlar ve tsunamilerin
yanı sıra, farklı bölgelerde gözlenebilecek meteor düşmeleri, kayaç minerolojisi ve kimyasına
bağlı olarak insanların yanlış yerleşim alanı seçimleri ve endüstriyel kullanımlarından kaynaklı,
genellikle uzun süreli toplumsal etkilere ve afet boyutuna ulaşabilecek can kayıplarına yol açıcı
olaylar şeklinde sıralamak mümkündür (Şekil 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).
Tarihi devirlerden bu yana Ülkemiz büyük ölçüde can kaybı, yaralanma ve mal kaybına
yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşmıştır. Bu doğal tehlikeler arasında başta depremler olmak
üzere, heyelanlar, su baskınları, kaya ve çığ düşmeleri, kuraklık ve önemli oranda zararlara yol
açmıştır.
Yirminci yüz yılın başlangıcından bu yana meydana gelen doğal afetler sonucunda 87.000
kişi hayatını kaybetmiş, 210.000 üzerinde kişi ise ciddi oranda yaralanmıştır. Ayrıca bu afetler
sonucunda 651.000 civarında konut yıkılmış veya ağır hasar görmüştür.
Son 65 yıl içinde doğal afetlerin neden oldukları yapı hasarları istatistikleri dikkate
alındığında, hasarın % 61'inin depremler, % 15'inin heyelanlar, % 14'ünün su baskınları, % 5'inin
kaya düşmeleri, % 4 nün yangınlar ve % 1'inin meteorolojik kökenli afetler (çığ, fırtına, vb.)
nedeniyle meydana geldiği görülmektedir.
Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından olan Alp–Himalaya kuşağı içinde yer alan
ülkemiz yıkıcı depremlerin oluş sıklığı açısından dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde
yıkıcı bir deprem her 1.5 yılda veya daha kısa bir süre içinde meydana gelmektedir.
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Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre ülkemiz topraklarının yaklaşık % 92'si farklı
oranlarda tehlikeye sahip deprem bölgeleri içinde yer almakta ve nüfusun aşağı yukarı % 95'ide
bu alanlarda yaşamaktadır

Şekil 8: Asyada 1900-2013 yılları arasında doğal afetler nedeniyle can kayıpları.

Şekil 9: Asyada 1900-2013 yılları arasındaki doğal afetlerden doğan ekonomik kayıpların
karşılaştırılmasını gösterir şekil.
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Deprem bölgeleri haritası esas alındığında ülkemiz topraklarının %96'sının farklı
oranlarda tehlikeye sahip deprem bölgeleri içersinde olduğu ve nüfusumuzun %98'inin bu
bölgelerde yaşadığı görülmektedir. Bu bölgelerin %66'ı ise aktif fay zonlarıdır veya daha açık bir
ifade ile her an büyük depremler olması beklenen bölgelerdir ve nüfusumuzun %70'i bu
bölgelerde yaşamaktadır.

Şekil 10: Dünyanın değişik yerlerinden ve ülkemizden hayatı kesintiye uğratan deprem
görünümleri.
16

Şekil 11: Dünyada Deprem kaynaklı büyük afetleri ve kayıpları gösterir şekiller.

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil
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Şekil 12: Başlıca ölümcül volkan patlamalarını gösterir şekil (Blong, 1984)
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Uygulamalar

1- Yerin yapısı ve afete yol açacak enerji birikimleri ve boşalımlarını detaylıca
öğrenmek için Levha tektoniği bata olmak üzere araştırmalkarda bulununuz
2- Dünyada ve Ülkemizde geçmişte ve günümüzde gerçekleşen Afetleri USGS, AFAD,
Meteoroloji, Kandilli ve Üniversitelerin ilgili sayfalarından takip ederek doğal
kaynaklı afetler hakkında fikir edininiz
3- Video paylaşım sitelerinde tarihte görülen büyük doğal felaketler ve bunların
etkilerine dair çok sayıda görsel bulunmaktadır. Bu videolar ve ilgili belgeselleri
izleyerek afetlerin boyutları hakkında bilgiler edininiz
4- Doğal afetlerin ekonomik ve kültürel boyutlarını göz önüne seren çok sayıda gerçek
hayat hikayelerinden oluşan sinema filmi bulunmaktadır. Bu filmleri izlemek afet
kültürü ve entelektüel birikiminizde büyük fayda sağlayacaktır. oluşturan kayaçların
afetlerdeki davranışları nasıldır,araştırınız
2B
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Uygulama Soruları
123456-

Afet unsurları nelerdir?
Afetler önlenebilirmi?
Her büyük doğa olayı afet olarak nitelenebilirmi?
Ülkemizde sık görülen afet türleri nelerdir?
Yerin içyapısının afet gelişimindeki önemi nedir?
Yeryüzünde doğal afetlerin yoğunlaştığı bölgeler, türleri ve nedenleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, doğal afetlere neden olayları, afetin etkilerini, yerin iç yapısını ve doğal afetlerin
küresel boyutunun ne oldugu şekillerle gözler önüne serilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi doğal afete yol açabilecek olaylardan biri değildir?
a)

Deprem

b)

Seller

c)

Nükleer reaktör patlamaları

d)

Çekirge istilası

e)

Meteor çarpması

2) Aşağıdakilerden hangisi günümüz koşullarında afete neden olaylardan biri olarak
söylenemez?
a)

Çığ

b)

Seller

c)

Volkanlar

d)

Veba

e)

Tsunami

3) Ülkemizde yıkıcı depremlerin meydana gelme sıklığı nedir?
a)

1 yıl ve daha az sürede

b)

1.5 yıl ve daha az sürede

c)

2 yılda bir

d)

5 yıl da bir

e)

10 yıl ve daha üzeri bir zamanda
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4) Son 65 yıl içinde ülkemizde meydana gelen doğal afetlerin neden olduğu hasarlar
açısından en çok hasara yol açan olay hangisidir?
a)

Depremler

b)

Seller

c)

Kuraklık

d)

Volkanlar

e)

Heyelanlar

5) Aşağıdakilerden hangisi bir olayın afet olarak nitelenebilmesi için gerekenlerden biri
değildir?
a)

Olayın çok şiddetli olması

b)

Sosyal yaşamı kesintiye uğratması

c)

Hayatın normal akışını etkilemesi

d)

Müdahalede mevcut imkânların yetersiz kalınması

e)

Olayın önceden engellenemez oluşu

6) Aşağıdakilerden hangisi yeriçi katmanlarından biri değildir?
a)

Litosfer

b)

Astonosfer

c)

Manto

d)

Ozonosfer

e)

Çekirdek
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7) Yer kabuğu ile Manto arasındaki süreksizlik aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Gutenberg Süreksizliği

b)

Newton Süreksizliği

c)

Mohorovicic Süreksizliği

d)

Lehmann Süreksizliği

e)

Einstein Süreksizliği

8) Depremler yeryuvarında daha çok hangi zonlarda sık görülür?
a)

Çöl bölgelerinde

b)

Kalkanlarda

c)

Deniz diplerinde

d)

Levha sınırlarında

e)

Soğuk bölgelerde

9) Asyada 1900-2013 yılları arasında en çok can kaybına yol açan olay aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Depremler
b)

Tayfunlar

c)

Kuraklık

d)

Tsunamiler

e)

Seller
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10)
Asyada 1900-2013 yılları arasında en fazla maddi hasara neden olan olay
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kuraklık

b)

Seller

c)

Deprmler

d)

Tsunami

e)

Fırtınalar

Cevaplar
1) C, 2)C, 3)B, 4)A, 5) A, 6)D, 7) C, 8)D, 9) C, 10) B

25

2. BÖLÜM GÜNEŞ SİSTEMİ VE EVREN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, yer dışı etkilerin şekillendirildiği olaylar be bu olayların kaynağını teşkil
eden evren, güneş sistemi, gezegenler, aseroid kuşağı ve meteoritler konularına dair bilgiler
verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Evren nedir?

2)

Evrenin oluşumu nasıl gerçekleşmişir?

3)

Güneş sistemi bileşenleri nelerdir?

4)

Güneşteki enerjinin kaynağı nedir?

5)

Güneşim Dünyamız üzerindeki etkileri nelerdir?

6)

Güneş sistemini oluşturan gezegenler ve özellikleri nelerdir?

7)

Meteoritlerin özellikleri nelerdir

28

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

EVREN

Evrenin tanımı, oluşumu

Evrenin oluşumuna dair bilgilerin
öğrenilmsi

Güneş sistemi ve güneşin
özellikleri

Güneş sistemini oluşturan
bileşenler, Güneşin enerji
kaynağının öğrenilmesi

Güneş sistemi, güneşin özellikleri
ve enerji kaynağına dair bölümde
sunulan bilgiler, ayrıca sunum
dosyası ve harici web ortamında
çok sayıda açıklayıcı video

Güneş sistemini oluşturan
Gezegenlerin özellikleri

İç ve Dış gezegenlerin
tanıtımı

Gezegenlerin fiziksel özellikleri ve
Güneş sistemindeki yerleri
konusunda detaylı bilgiler

Meteoritler

Meteoritlerin özellikleri

Meteoritlerin bileşimleri,
yeryuvarına aktarımları konularında
detaylı bilgiler
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Anahtar Kavramlar



Evren



Evrenin oluşumu



Güneş



Gezegenler



Nabula



Uydu



Meteoritler
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2.1. Evren
Evren: Gök cisimlerinin içerisinde yer aldığı sınırsız boşluğa evren denir. Bütün gök
cisimleri evren ismi verilen bu sınırsız boşluk içerisinde yer alır. Boyutları kesin olarak
bilinmeyen evrende farklı grupta ve nitelikte çok sayıda gök cisimleri bulunmaktadır. Bu gök
cisimlerinin her biri niteliklerine göre farklı isimlendirilmektedir. Genel anlamda evren:
sonsuzluk ve içerisindeki varlıkların tümünü kapsar. Evren içerisindeki cisimlerin başlıcaları
şunlardır:
Galaksi: Evrenin sonsuz boşluğunda bulunan, sayısız gök cisimlerinin oluşturduğu
kümelere galaksi denir. Dünyamızın içinde bulunduğu yıldız sistemi yani Güneş sistemi,
Samanyolu galaksinde yer alır.
Yıldız Sistemi: Bir yıldız ve onun çekim gücünün etkisi altındaki gezegenler ve diğer
gökcisimlerinden oluşan sistemlerdir. Örnek: Güneş sistemi.
Yıldız: Ağırlıklı olarak hidrojen ve helyumdan oluşan, yoğun ve karanlık uzayda ısı ve
ışık kaynağı olarak görünen plazma küresidir. Dünyadan çıplak gözle görülebilen yaklaşık 6 bin
dolayında yıldız vardır ve Dünya’ya en yakın yıldız, aynı zamanda Dünya üzerindeki yaşamın
kaynağı da olan Güneş'tir.
Nebula: Evrendeki kızgın gaz ve toz bulutlarıdır. Örnek: Andromeda.
Gezegen: Genel anlamıyla bir yıldızında yörüngesinde yer alan, yörüngesinde bulunduğu
yıldızlardan aldığı ısı ve ışığı yansıtabilen gökcisimleridir. Gezegenler taş ve kayalardan
oluşabildiği gibi, gaz ve buz kütlelerinden de oluşabilmektedir.
Uydu: Gezegenlerden küçük, bağlı olduğu gezegenlerin etrafında dönen gök cisimleridir.
Örnek: Ay.
Meteor: Atmosfere girince ateş külçesi durumuna dönüşen, evrendeki başıboş dolaşan
kayaçlardır.

2.2. Evrenin Oluşumu
Yeryuvarının kökenine yönelik çalışmalar evren kimyasına dayandırılmaktadır. Jeokimya
ile ilgilenen ilk araştırmacıların öncelikli amaçları yeryuvarındaki elementlerin bolluklarını
belirlemek olmuştur. Bu çalışmalar sırasında yeryuvarında bulunan element miktarlarının sebebi
ve yeryuvarındaki element bolluğunun, güneş sisteminde veya evrendekine benzer olup olmadığı
sorgulanmaya başlanmıştır. Yine Yeryuvarının neden çoğunlukla magnezyum, silisyum, oksijen
ve demirden meydana gelip de neden titanyum, flor ve altından meydana gelmediği soruları da
sorulabilir. Bu sorular jeokimyanın kapsamını genişleterek kozmokimya ve kozmolojinin alanına
sokmuştur. Böylelikle jeokimya çalışmaları Yeryuvarının kimyasal bileşimini daha iyi anlamak
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için güneş sistemi ve evrendeki elementlerin bollukları ve dağılımlarını anlamayı ve öğrenmeyi
de amaç edinmiştir.
Yeryuvarının bileşimi kendine özgüdür. Evrende, Yeryuvarının bileşimiyle bire bir aynı
olan sahip bir başka gezegenin olma olasılığı çok düşüktür. Ancak yeryuvarının bileşimi ile
Güneş sistemi içinde yer alan komşumuz Mars, Merkür, Venüs ve Ay arasında benzerlikler
bulunmaktadır. Ayrıca Yeryuvarı güneş sisteminin geri kalan diğer gezegenleriyle de benzer
jeokimyasal kökene sahiptir. Güneş sistemindeki bütün kütleler muhtemelen bazı elementleri
aynı bağıl bollukta içermektedir. Evrenin geri kalan kısmının bileşimine dair olan bilgilerimiz, bu
bileşimin büyük oranda bizim Güneş sistemimizinkine benzer olduğunu göstermektedir.
Hidrojen ve helyumca baskın, daha düşük miktarlarda karbon, oksijen, magnezyum, silis ve
demir içeren, fakat özellikle hidrojen ve helyumdan daha ağır elementlerin bollukları açısından
yersel farklılıklar gösteren bir bileşimdir bu.
Evrenin nasıl ve neden başladığı, büyüklüğü, şeklinin nasıl olduğu neden yapıldığı
soruları aslında basit gibi gözükür ama evren bilimciler 10 yıllardır bu sorulara yanıt bulmaya
çalışıyorlar. Amerikalı Gök bilimci Edwin Hubble uzak gökadalardan gelen ışıkları
gözlemleyerek Evrenin genişlediğini keşfetti. Bu sonuç bilimi başka bir sonuca götürüyordu:
Evren; sadece galaksi, gezegen ve yıldızların bulunduğu değişmez bir arena değildi. Evrenin
dinamik bir yapısı vardı. Evren hakkında 20. yüzyılın en büyük keşfi bu sonuçtur: Evren
dinamiktir ve sürekli genişlemektedir.
Evrenin oluşumu 13.7 milyar yıl önce Büyük patlama (Big Bang) ile başladı. Bu teoriye
göre Evrenin oluşumu başlangıçta tahmin edilemeyecek kadar yüksek bir yoğunluk ve sıcaklık
altında başlamıştır. Evren, başlangıçta atomların varlıklarını sürdüremeyecekleri ölçüde sıcaktı.
Başlangıçtaki sıcaklık 1010 K’dir. Bu nedenle hiç bir çekirdeğin duraylı olması mümkün değildi.
Hidrojenin bileşimini oluşturan proton ve nötronlar evrende oluşan maddelerin ilk duraylı
bileşenleridir. Evrenin ilk aşamalarında H ve He oluşmuştur. Büyük patlamadan sonra bu iki
elemente ek olarak da uzaya aşırı miktarda elektomanyetik radyasyon yayılmıştır. Başlangıçtan
bir saniye sonra proton, elektron, nötron ve foton gibi elemanlar evreni oluşturdu. İlk birkaç
dakikada, en hafif elementlerin çekirdeklerinin oluşabileceği derecede soğudu. Evrenin,
atomların oluşabilmesi için soğuması ise milyonlarca yıl sürdü. Bundan kısa bir süre sonra ise
basit moleküller oluştu ve milyarlarca yıl sonra da maddenin yıldızlara ve gökadalara dönüştüğü
karmaşık olaylar dizisi gelişti. Bunun ardından da bizim hâlâ tam olarak yanıt veremediğimiz
süreçler sonucunda da biyokimyanın karmaşık ürünleri gelişti.
Özetle: Yaklaşık 13.7 milyar yıl önce sıkıştırılmış bir yapının patlayıp çok hızlı bir
şekilde genişlemesiyle evren oluştu. Zamanla ilk plazma soğudu ve parçalandı. Böylece ilk
yıldızlar oluştu.
Elementler evrenin oluşumun her aşamasında meydana gelmişlerdir. Evrenin ilk oluşumu
esnasında veya daha sonraki karmaşık olaylar dizisine bağlı olarak da meydana gelmiş olabilirler.
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10 milyar yıldan daha önce oluşmuş olan yıldızlarda ana bileşenler hidrojen ve
helyumdur. Buradan yola çıkarak evrenin ilk oluşum evrelerinde sadece bu iki elementin
oluştuğunu söylemek olası. Diğer elementlerin oluşumu ise devam etmektedir.
Evrendeki en yaygın element olan hidrojen, tüm Gökadaların ve yıldızların ¾’ünü
oluşturur. İkinci baskın element ise helyumdur. Her iki element evrendeki maddenin %98’ini
oluşturur. Diğer elementlerin oranı ise sadece %2’dir.

2.3. Evrenin Kronolojik Gelişimi
Planck Dönemi: Büyük patlamadan 10-43 saniye sonra uzay, zaman ve madde oluşur.
Birleşik Alanlar Dönemi: Büyük patlamadan 10-39 saniye sonra evren aniden
genişlemeye başlar (Şekil 12).
Kuark Dönemi: Büyük patlamadan 10-5 saniye sonra kuarklar karışarak nötron ve
pozitronları meydana getirirler. Gamma ışınımından Elektron Pozitron çiftleri oluşmaya başlar.
Atom Oluşum Dönemi: Büyük patlamadan sonraki 0.01 saniye – 1 milyon yıl arası:
Büyük patlamadan sonraki 0,01 saniye ile 3 dakika arasındaki sürede proton ve nötronlar atom
çekirdekleri olarak bir araya gelirler. Büyük patlamadan 380.000 yıl sonra atom çekirdekleri ilk
elektronları yakalamayı başarır ve ilk atomlar ortaya çıkar. Evren saydam görünmeye başlar.
Kozmik ışınım açığa çıkar.
Karanlık Dönem (1- 280 milyon Yıl): Evrenin oluşumundan 1 milyon yıl sonra evrenin
genişlemesi sonucunda kozmik ışınımın ısısının çok düşmesiyle evren karanlık görülmeye başlar.
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Şekil 13: Evrenin oluşumu sarmalı.
Yapılaşma Dönemi: 280 milyon yıl sonra ilk galaksiler oluşmaya başlar. Kütleleri
yüksek yıldızlar patlayarak süpernovaya dönüşür. Açığa çıkan ağır elementler sonraki yıldız
neslinin malzemesini oluşturma aşamasına gelmiştir.
280 Milyon – 10 Milyar Yıl Arası
Evrenin oluşumundan bir milyar yıl sonra başta disk biçiminde olan galaksiler kendi
aralarında birleşerek günümüzde de varlıklarını sürdüren eliptik galaksilere dönüşürler.
2-6 milyar yıl arasında aralarında Samanyolu’nun da bulunduğu birçok galaksi daha
meydana geldi.
7 milyar yıl sonra: karanlık enerji evrenin genişlemesine ivme kazandırır.
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9.1 milyar yıl sonra Süpernovaların artıklarından Güneş, Dünya ve Güneş sistemimizin
değer gezegenleri ortaya çıktı (Şekil 132).
Günümüz Evreni (10- 13.7 Milyar Yıl): 10. 7 milyar yıl sonra Dünya’da ilk basit yaşam
formları gelişti.
13.7 Milyar Yıl Sonra (Günümüz): Yeryuvarının son 570 milyon yıllık tarihinin son
birkaç milyon yılında ortaya çıkan pirimatların bir türü olan Homo Sapiens Evrenin sırlarını
çözmek için uzaya açılmaya başladı.

2.4. Evrenin Geleceği
Evrenin oluşmasından 19 milyar yıl sonra Güneş, çekirdeğindeki hidrojen tamamen yanıp
helyumun yanma işlemi başladığında Kırmızı Dev’e dönüşecek ve Dünya’daki tüm yaşam yok
olacak. Samanyolu ile Andromeda galaksileri çarpışacak (Şekil 143).
Evrenin oluşmasında 20 milyar yıl sonra tüm yıldızlar birer birer sönecek. Yerlerine yeni
yıldız oluşamayacak. Süren genişlemenin etkisiyle evrene karanlık çökecek.

Şekil 14: Evrenin sonunun nasıl olacağına dair farklı modeller.

2.5. Güneş Sisteminin Oluşumu
Güneş ve Özellikleri: Çapı 1.4 milyon km, 5 milyar yaşında olduğu tahmin edilen ısı,
ışık ve enerji kaynağıdır. Yapısının tamamına yakını hidrojen ve helyum gazlarından

35

oluşmaktadır. Hacmi dünyanın hacminden 1.3 milyon kat daha fazladır ve kütlesi itibarıyla
dünyanın 332.000 katıdır. Ayrıca dünyaya en yakın yıldızdır. Dünyadan uzaklığı 149.500.000
km’dir. Güneş kendi ekseninde 70.000 km hızla döner ve bir turunu 25 günde tamamlar. Güneşte
hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında büyük bir enerji açığa çıkar. Saniye de 600 milyon ton
hidrojen, helyuma dönüşmektedir. Bu olay sırasında kırmızımsı bir alev 15-20 bin km yükselir bu
olaya güneş fırtınası denir. Güneşin sıcaklığı 6000 °C ve merkezindeki sıcaklık ise 1.5 milyon °C
dolayındadır. Güneş ışınları 8 dakikada yeryüzüne ulaşmaktadır ve güneşin üç günde yaydığı
enerji dünyadaki tüm enerjilerin toplamından fazladır.

2.5.1. Güneş Sistemi
Güneşin çekim kuvvetinin etkisiyle; gezegenler, gezegenlerin uyduları, kuyruklu yıldızlar
ve meteorların yine güneş etrafında birikmesiyle oluşan gök cisimleri topluluğudur. Güneş
sisteminin oluşumu ile ilgili olarak birçok teori vardır. Ancak en çok bilinen ve doğruluk payı en
yüksek olan teori 1796’da matematikçi Simon Laplace tarafından bağımsız olarak ortaya atılan
Kant-Laplace (Nebula) teorisidir. Bu teoride güneş sisteminin 4.65 milyar yıl önce dev bir
moleküler bulutunun çökmesiyle oluştuğu ileri sürülmektedir.
Güneş sisteminde bulunan gezegenler ve diğer gök cisimleri çekim kuvvetinin etkisiyle
güneş etrafında ve belli bir yörünge üzerinde dönmektedirler. Çapı 30 ışık yılı yani
283,821,914,177,430 km olan güneş sisteminde Güneş de dâhil olmak üzere toplam 10 gezegen
vardır. Bu gezegenler Güneş’e olan uzaklıklarına göre sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars,
Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’dür (Şekil 154). Bunların dışında bir de Plüton vardır. Ancak
Plüton dış merkezli bir yörüngeye sahip olduğu için gezegen olup olmadığı konusunda uzun
tartışmalar yaşanmış, 24 Ağustos 2006 yılında ise Uluslar Arası Astronomi Birliği Plüton’un
gezegen sınıfından çıkarılarak “cüce gezegen” sınıfına konulduğunu açıklamıştır (Şekil 165). Bu
dokuz gezegen ile birlikte onların bilinen 166 uydusu da güneş sistemine dâhildir.

Şekil 15: Güneş sistemi: Gezegenler, Cüce gezegenler ve Asteroid kuşağı.
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Şekil 16: Güneş sisteminde bulunan büyük uydular ve cüce gezegenler.
Güneş sisteminin oluşumu ile ilgili en mantıklı yaklaşım Samanyolu Galaksisi'nde yer
alan büyük bir gaz toz bulutunun yoğunlaşarak Güneş'i ve diğer gezegenleri oluşturmasıdır.
Önce, çökmekte olan bir hidrojen bulutu bir su kabarcığına dönüştü. Kabarcığın
çevresinde dönen bir gaz ve toz diski vardı. Bu diskten gezegenler oluştu. Küçük kitle
toplulukları kümelenerek büyük kitleleri oluşturdular. Yüksek ısıya dayanıklı maddeler (Fe, Si
vb), Güneş’e bağlı olarak daha yakın bir mesafede katılaştı. Bunlar iç dairedeki gezegenleri
oluşturdular (Merkür, Venüs Dünya ve Mars) su ve hidrokarbon gibi buharlaşabilen maddeler
daha sonra yoğunlaşabildi. Bunlar kartopu gibi birbirlerine yapışarak Jüpiter ve Satürn’ün
çekirdeğini ve birbirine organik moleküllerle bağlı olan çok sayıda küçük buz kütlelerini
oluşturdular. Araştırmacılar bu evreyi şöyle özetlemektedir:

başladı.

Dev bir gaz ve toz bulutu büzülmeye başladı. Bu sırada sıcaklığı da artmaya


Kütle çekimi arttıkça daha fazla miktardaki gaz ve toz bulutunu içine çekmeye
başladı. Böylece bulutun içindeki basınç çok arttı.

Yüksek sıcaklık ve basınçla birlikte nükleer tepkimeler meydana gelmeye başladı
ve parlak bir ışık topu olarak Güneş meydana geldi.

Güneş’in oluşumundan arta kalan malzemeler de güneşin çevresinde dönen
gezegenleri ve asteroidleri oluşturdu. Böylece Güneş sistemi meydana geldi.


Güneş sisteminin yaşı 4.65 milyar yıldır.

Güneş etrafındaki gezegenler için büyük bir ısı kaynağıdır. Güneş bu ısıyı bünyesindeki
hidrojeni çekirdek füzyonu ile helyuma çevirerek elde etmektedir. Başlangıçta %73 hidrojen olan
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hidrojen oranının günümüzde %38'e düştüğü tahmin edilmektedir. Bu durum Güneş’in ömrünü
yarıladığı anlamına gelmektedir. Güneş’in merkez sıcaklığı 10 milyon oC, dış sıcaklığı ise 5700
K°’dir. Samanyolu galaksisi içinde milyarlarca yıldız bulunmaktadır. Bunların büyük bir
çoğunluğunun büyüklüğü Güneş’e yakındır.

2.5.2. Güneş’teki Enerjinin Kaynağı
Nükleer enerjinin iki kaynağı vardır. Füsyon ve fizyon. Füsyon bildiğimiz atom
bombasının çalışma prensibidir, yani ağır elementlerin çekirdeklerinin parçalanmasından çıkan
muazzam enerji. Fizyonda ise, tersine hafif atomlar birleşerek daha ağır atomlar meydana
getirirler. Ortaya yine çok büyük bir enerji çıkar.
Bu hafif atomların birleşmesi çok kolay olmaz. Hafif atomların çekirdekleri artı yüklü
olduklarından, bir araya geldiklerinde büyük bir itme kuvveti doğar. Bu kuvvetlerin etkilerini
gidermek için çok yüksek sıcaklıklar gerekir. Pratikte bu kadar yüksek bir sıcaklığı, sürekli ve
kalıcı bir biçimde sağlamak çok güçtür ama bu şartlar en ideal şekilde Güneş’in merkezinde
mevcuttur.
Güneş’in merkezindeki 15 milyon derece sıcaklıkta olan gaz hâlindeki madde büyük
basınç altındadır. Güneş’in temel maddesi olan hidrojeni helyuma dönüştüren nükleer tepkime
yani fizyon olayı burada oluşur. 4 hidrojen çekirdeğinin bir helyum çekirdeği hâlinde birleşmeleri
sonucu son derecede büyük bir enerji miktarı açığa çıkar.
Serbest kalan enerji ışınım ve iletim yoluyla Güneş’in merkezinden çevreye doğru ilerler.
Bu yolculuk yaklaşık 10 milyon yıl sürer. Sonunda dış katmanlardan ısı ve ışık şeklinde uzaya
yayılırlar. Güneş yaşı ve aydınlatma gücü olarak sıradan bir yıldızdır. Bütün yıldızlar doğada en
çok bulunan, en basit, en hafif atom olan hidrojenin yavaş yavaş başta helyum olmak üzere diğer
daha ağır elementlere dönüştüğü birer nükleer potadırlar.

2.6. Gezegenler
Güneş ve onun çekim etkisi altında bulunan gök cisimlerinin oluşturduğu topluluğa denir.
Güneş’in çekim gücü etkisindeki 8 gezegen, uyduları ve diğer gökcisimlerinin oluşturduğu bir
sistemdir. Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin uzaklık ve büyüklük sıralanışı şöyledir.
Güneş sisteminin yörüngesinde bulunan Merkür, Venüs, Dünya ve Mars kayaçlardan
oluşmasına karşılık, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gaz kütlelerinden oluşmaktadır (Şekil
1716). 2006 yılına kadar Plüton gezegen olarak kabul edilmesine karşılık, Uluslararası Astronomi
Birliği’nin gezegen kriterlerini tam olarak sağlamadığı gerekçesiyle günümüzde gezegen olarak
değerlendirilmemektedir. Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin özellikleri şunlardır:
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Gezegenlerin tamamı elips şeklinde bir yörüngeye sahiptir ve tüm gezegenlerin
dönüş hızları birbirinden farklı olmakla birlikte bazı gezegenlerin yörüngeleri birbiri ile kesişir.

Gezegenler hem kendi ekseni etrafında hem de güneşin etrafında batıdan doğuya
doğru dönerler.


En küçük gezegen Plüton, en büyük gezegen Jüpiter’dir.



Güneş’e en yakın gezegen Merkür, bilinen en uzak gezegen ise Plüton’dur.



Dünya’ya uzaklık ve yarıçap olarak en yakın gezegen Venüs’dür.


Dünya’nın 1, Mars ve Neptün’ün 2, Uranüs’ün 6, Satürn’ün 10 ve Jüpiter’in 12
uydusu vardır. Merkür ve Venüs’ün uydusu yoktur.


Gezegenlerin dönüş hızları Güneş’e olan uzaklıklarına göre ters orantılıdır (Şekil

17)..

Şekil 17: Güneş sisteminde yer alan gezegenler, konumları ve birbirilerine göre göreceli
büyüklükleri.
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2.6.1. İç Gezegenler (Karasal Gezegenler)
Merkür: Merkür uydusu olmayan iki gezegenden biridir. Güneş’e 58 milyon km uzaklık
ile en yakın gezegendir ve sekiz gezegen içerisinde kütlesi itibarıyla sekizinci sıradadır. Yarıçapı
2439 km’dir. Çapına oranla büyük bir çekirdeğe sahiptir ve çekirdeğin %65’i Fe’dir. Atmosferi
yoktur. Çekim gücü dünyanın çekim gücünün 1/3′ü kadardır. Dünyada 50 kg ağırlığındaki bir
cisim burada 17 kg civarındadır. Güneş’e yakınlığı sebebiyle yüzey sıcaklığı 450°C’nin üzerine
çıkabilirken gece güneş ışınlarını almayan diğer tarafı ise -172°C’ye kadar düşebilmektedir.
Üzerine düşen ışınların ancak onda birini yansıta bilmektedir. Merkür, kendi ekseni etrafındaki
dönüşünü 58 günde, güneş etrafındaki dönüşünü de 88 günde tamamlamaktadır. Yörünge
üzerindeki dönüş hızı yaklaşık olarak 35 km/s’dir. Yerçekimi kuvvetinin az olması sonucu çok
ince bir atmosfere sahip olan Merkür çok miktarda Helyum ve Hidrojen içerirken, yüzeyi de
silikat tozları ile kaplıdır. Güneş’e çok yakın bulunduğu için çıplak gözle görülmesi sadece gün
doğumunda ve gün batımında mümkün olmaktadır. Üzerinde irili ufaklı kraterler ve uçurumlar
bulunan bu gezegen dünyanın sahip olduğu manyetik alanın %1 kuvvetinde manyetik alana
sahiptir. Merkür’e ait ilk fotoğraflar 1974′de ABD uzay aracı “Mariner 10” tarafından çekilmiştir.
Bu inceleme sayesinde Merkür gezegeninde su ve hayat olmadığı kesinleşmiştir. Atmosferi
olmadığı için meteor çarpmaları nedeniyle yüzeyi derin kraterlerle kaplıdır.
Venüs: Gün doğumunda ve batımında çıplak gözle rahatlıkla görülebilen Venüs Güneş’e
yakın ikinci gezegendir. Ülkemizde Çobanyıldızı olarak da bilinir. Kütlece Dünya’ya yakındır ve
bir atmosferi vardır. Atmosferi %93 oranında CO2 ve %2 oranında N2 ve az miktarda değişik
gazlardan oluşmuştur. Yoğun CO2 nedeniyle Gezegen çok parlak görülür. Güneş etrafındaki
dönme süresi kendi ekseni etrafında dönem süresinden daha hızlıdır. Diğer gezegenlerden ayrılan
en önemli özelliklerden biri de diğer gezegenlerin aksine saat yönünün tersine dönmesidir.
Atmosfer yoğunluğu dünyadakini 70 katıdır. Atmosferde az da olsa bulunan H2SO4 ve HCL gibi
asitler gezegene yağmur olarak yağmaktadırlar.
Dünya: Güneş Sistemi'nde Güneş'e en yakın üçüncü gezegendir. Güneş Sistemi'ndeki en
yoğun ve beşinci büyük gezegendir. Şu an için üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir.
Katı ya da “kaya” ağırlıklı yapısı nedeniyle üyesi bulunduğu yer benzeri gezegenler grubuna
adını vermiştir. Bu gezegen grubunun kütle ve hacim açısından en büyük üyesidir. Büyüklükte,
Güneş Sistemi'nin 8 gezegeni arasında gaz devlerinin büyük farkla arkasından gelerek, beşinci
sıraya yerleşir. Tek doğal uydusu Ay'dır. Yeryüzü, Yerküre, Mavi Gezegen ya da Latince adıyla
Terra olarak da anılır. Dünya Demir-Nikel karışımı bir çekirdeğe sahiptir. Bu Dünya’nın
dönmesiyle mıknatıslanmaya neden olur ve Dünya’nın manyetik alanını oluşturur. Bu manyetik
alan Dünya etrafında Van-Allen kuşakları olarak bilinen kalkanlar oluşturur. Bu kalkanlar yüksek
enerjili yüklü parçacıkların Yer atmosferine kadar ulaşmasına engel olur.
Mars: Güneş’e en yakın dördüncü gezegendir. Güneş’e uzaklığı 227.4 km’dir. Uzaydan
kırmızı renkte gözükür. Bu nedenle bir adı da Kızıl gezegendir. Atmosferi de olan Mars’ın
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yarıçapı 3200 km’dir. Ekvatordaki sıcaklığı gündüz 10 oC’dir. Geceleri bu sıcaklık yer yer – 75
o
C kadar düşebilir. Kutuplarda – 120 oC kadar iner. Marstaki atmosfer basıncı CO2 nin bu ısıda
donmasına izin vermektedir. Bu nedenle mars kutuplarında bol miktara CO2 buzları
bulunmaktadır. Mars atmosferinde H, O, CO, CO2 bulunmaktadır.

2.6.2. Asteroid Kuşağı
İç gezegenlerle Dış gezegenler arasında kalan bölge Asteroid Kuşağı olarak
adlandırılmaktadır. Burada dolaşan cisimler arasında gezegen olabilecek bir gök cismi
bulunmamaktadır. Asteroid kuşağının toplam kütlesi Ay’ınkine ancak yaklaşmaktadır. Güneş
Sistemi’nde gezegenlerin dizilişine baktığımızda Asteroid kuşağı olarak bilinen bölgede bir
gezegenin olması gerekmektedir. Bu konuda iki görüş öne sürülebilir. Bu bölgede oluşmakta olan
bir gezegenin Jüpiter’in çekim gücüne direnemeyerek parçalanması birinci olasılık. İkinci olasılık
ise bu kuşakta dolaşan gezegenimsi cisimlerin bir araya gelerek gezegen oluşturamamaları.
Kuşaktaki asteroidlerin toplam kütlelerini az olması Jüpiter gibi büyük bir cismin etkisiyle
yörüngelerinde çıktığını düşündürebilir.

2.6.3. Dış Gezegenler (Gaz Gezegenler)
Jüpiter: Yarıçapı 71370 km’dir. Kütlesi Yeryuvarı kütlesinin 318 katıdır. Çok yoğun bir
atmosferi ve küçük bir çekirdeği bulunmaktadır. . Gezegenin içi hakkında yapılan tahminlere
göre saf hidrojen veya %1-2 helyum içeren hidrojen ve %1-2 oranında diğer elemanlardan
oluşmuştur. Büyük bir manyetik alan sahip olan gezegenin tam 16 uydusu bulunmaktadır. Bu
uydular içinde en ilginci Europa uydusudur. Dünyadan yapılan incelemelerle bu uydunun
yüzeyinin su buzlarıyla kaplı olduğu ve hiç bir çarpma kraterinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Uydu
üzerinde yer alan ve değişik yönlerde düzenli olarak uzanan çatlaklar uydu yüzeyinde donmamı
su olduğunu işareti olarak kabul edilmektedir. Çatlakların kendisinden daha sıcak bir su üzerinde
çatlayan buza ait olduğu düşünülmektedir. Bu görüntüler uydu üzerinde canlı olabilme olasılığını
akla getirmektedir.
Satürn: Güneş Sistemi’nin ikinci büyük gezegenidir. Tamamen gazlardan oluşan
gezegen, ortalama 700 kg/m3 ile güneş sisteminin en düşük yoğunluğa sahip gezegenidir.
Voyager uzay aracının gönderdiği bilgilere dayanılarak H/He oranını 9/1 olduğu tahmin
edilmiştir. Güneş’e 1.433.000.000 km uzaklıktadır. Yüzey sıcaklığı – 150 oC dir. Tespit
edilebilen 177 uydusu vardır.
Uranüs: Gezegenin yapısı ve atmosferi hakkındaki bilgiler çoğunlukla tahminlere ve
1986 yılında gezegenin yakınlarından geçen Voyager 2 sondasından alınan bilgilere
dayanmaktadır. Bu bilgiler ışığında; gezegenin hidrojen bakımından zengin, metan ve helyum
içeren çok yoğun bir atmosfere sahip olduğu, yüzey sıcaklığının -221 ºC civarında olduğu tahmin
edilmektedir. . Dünyanınkinden daha büyük bir manyetik bir alana ve kayalık bir çekirdeğe sahip
olduğu düşünülmektedir. Üranüs’ün de tespit edilebilen 17 uydusu vardır. Güneş’e
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2.872.460.000.000 uzaklıkta bulunan gezegenin çapı 25.600 km’dir. Gezegenin en ilgi çeken
özelliği etrafındaki 9 adet ince halkadır.
Neptün: Plutonun gezegen olarak kabul edilmemesinden itibaren Güneş’e en uzak
gezegendir. Voyager uzay aracından alınan bilgilere dayanılarak gezegenin çapının 22 300 km
olduğu hesaplanmıştır.

2.6.4. Cüce Gezegenler
Cüce gezegen: Gezegen boyutunda olan (gezegen boyutlu nesne), ancak ne gezegen ne de
doğal bir uydu olan bir gök cismidir. Uluslar Arası Astronomi Birliği (UAA) cüce gezegeni
Güneş yörüngesinde olan ve kütle çekimi tarafından kontrol edilebilecek kadar yeterli kütleye
sahip olan, ancak bir gezegenin aksine diğer gök cisimlerinin yörüngesinde bulunmayan gök
cismi olarak tanımlar. Cüce gezegen terimi 2006’da Güneş etrafında dönen cisimlere özgü bir
kategoriye göre adlandırılmıştır. Cüce gezegen terimi 2006’da, trans-Neptün nesnelerin
keşifindeki artışla (neptünden olan uzaklıklara Güneş'ten daha fazla olan) birlikte ve hatta daha
kütleli objelerin, Eris keşfiyle Güneş etrafında dönen cisimlere özel üç çeşitli bir kategorileme
sistemine göre kabul edilmiştir.
Bu sınıflandırmanın belirttiğine göre komşu gezegenlerinin yörüngelerinde hareket
edebilecek kadar büyük kütleye sahip cisimler gezegen olarak adlandırılırken, kendi kütle
çekimleri etrafında dönemeyecek kütleli cisimler, Güneş Sistemi’nin küçük cisimleri olarak
adlandırılır. Cüce gezegenler bunların arasındadır. Cüce gezegenlerin, gezegen kadrosundaki
cisimlerin dışında tutulması, UAA tarafından hem övgü almış hem de eleştirilmiş, Eris cüce
gezegenini keşfeden astronot Mike Brown tarafından “bu alınacak doğru karardır” cümlesi
söylenmiştir. Ancak cüce gezegen kelimesini bulan Alan Stern, bunu reddetmiştir (1990).
Güneş Sistemi’nde yüzlerce ve binlerce cüce gezegen olduğu tahmin edilmektedir. UAA
günümüzde bunlardan beş tanesini bilmektedir; Ceres, Plüton, Haumea, Makemake ve Eris.
Brown, bunun resmî olarak tanınmasını şöyle eleştirdi: ”Mantıklı bir insan bunun anlamının
Güneş Sistemi’nde bilinen beş tane UAA tanımına uyan cüce gezegen bulunduğunu düşünebilir,
ancak mantıklı insan doğruya yakın olmaya çok uzak olabilir.”
Diğer yüzlerce bilinen gök cisimlerinin cüce gezegen olduğu şüphelidir. 200‘e kadar
sayıda olma ihtimali olan cüce gezegenler, Kuiper Kuşağı (Kuiper Belt) olarak bilinen tüm
bölgenin keşfedilmesiyle bulunabilir ve Kuiper Kuşağı'nın dışına saçılan cisimler de göz önüne
alındığında bu sayı 10.000’e kadar çıkabilir.
Bireysel astronotlarımız bunların birkaçından haberdardır ve 2011 Ağustos’unda Mike
Brown’un yayınladığı listede 390 aday cisimler, neredeyse kesin, olası cüce gezegenler
bulunmaktadır. Brown günümüzde 11 bilinen, beşi kabul edilen cüce gezegen tanımlamıştır ve ek
olarak OR, Quaoar, Sedna, Orcus, 2002 MS, Salacia ve daha bir düzine olası cüce gezegen daha.
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Stern’un belirttiğine göre bir düzineden daha fazla bilinen cüce gezegen vardır. Ancak bu
cisimlerden yalnızca iki tanesi, Ceres ve Plüton, gerçekten UAA tanımına gerçekten uyduğuna
karar verecek kadar iyi gözlemlenmiştir.
UAA, Eris’i Plüton’dan daha kütleli olduğu için cüce gezegen olarak kabul etmiştir.
Mutlak değeri +1’den parlak isimlendirilmemiş trans-Neptün nesnelerin, cüce gezegen olma
ihtimali düşünülerek adlandırılması gerektiği büyük ölçüde kabul edilmiştir. O zamanda bu tarz
bilinen sadece iki nesne, Makemake ve Haumea bu isimlendirme prosedüründen geçmiş ve cüce
gezegen olarak adlandırılmalarına karar verilmiştir. Cisimlerin cüce gezegen özellikleriyle diğer
gezegen sistemlerine göre adlandırıldıkları gözlenmemiştir. 22 Ocak 2014 de, ESA (Avrupa Uzay
Ajansı) bilim insanları ilk resmi zaman olarak, Ceres (en büyük nesne ve asteroid kuşağındaki tek
cüce gezegen) de su buharı saptandığını rapor etmiştir. Saptama, uzak kızılötesi özellikleri olan
Herschel Space Observatory kullanılarak tespit edilmiştir. Buluntular beklenmedikti, çünkü
kuyruklu yıldızlar, asteroid değil, jet filizleri olarak düşünülmüştü. Bilim insanlarından birine
göre ”kuyruklu yıldızlar ve asteroidler arasındaki çizgiler gittikçe daha ve daha bulanıklaşıyor.”
UAA beş cismi cüce gezegen olarak tanımlıyor: Ceres, Plüton, Eris, Haumea ve
Makemake. Ceres ve Plüton direkt gözlemlerle cüce gezegen olarak biliniyor (Şekil 187). Eris,
genellikle Plüton’dan daha kütleli olduğu için cüce gezegen olarak kabul ediliyor. Haumea ve
Makemake mutlak büyüklüklerine dayanılarak cüce gezegen olarak kabul ediliyor. Güneş’e olan
uzaklılarına göre cüce gezegenler:
Ceres: 1 Ocak 1801’de keşfedildi, Neptün’den 45 yıl önce. Yarım asır boyunca gezegen
olarak kabul edildikten sonra asteroid olarak sınıflandırıldı. IAU tarafından 19 Eylül 2006’da
cüce gezegen olarak kabul edildi.
Plüton: 18 Şubat 1930 tarihinde keşfedildi. 76 yıl boyunca gezegen olarak kabul edildi.
UAA tarafından 24 Ağustos 2006’da cüce gezegen olarak tanımlandı.
Haumea: 28 Aralık 2004’de keşfedildi. IAU tarafından 17 Eylül 2008’de cüce gezegen
olarak tekrar sınıflandırıldı.
Makemake: 31 Mart 2005’de keşfedildi. IAU tarafından 11 Temmuz 2008’de cüce
gezegen olarak tanımlandı.
Eris: 5 Ocak 2005’de keşfedildi. Medya raporlarında onuncu gezegen olarak anıldı. UAA
tarafından 13 Eylül 2006’da cüce gezegen olarak kabul edildi.
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Şekil 18: Güneş sisteminde yer alan cüce gezegenle ve birbirilerine göre göreceli
büyüklükleri.
Mike Brown Eris, Plüton, Haumea, Makemake ve altı diğer cismi neredeyse kesin cüce
gezegen olarak görüyor, çünkü onlar hidrostatik dengede bulunabilecek kadar yeterli kütleye
sahip. Eğer onlar (öncelikli olarak taşlı olacak şekilde) yoğun ise ve tahminî yarıçaplarının altı
sınırındalarsa, yüksek olasılıklıdır. Tancreti ve diğerleri 12 adet cüce gezegen olabilecek cisim
buldu ve UAA’ya bunlardan üçünü resmi olarak kabul etmesini tavsiye etti. Güneş’e göre olan
uzaklıklarıyla, altı tane ek olarak cüce gezegen olabilecek cisim:
Orcus: 17 Ocak 2004’de keşfedildi
2002 MS4: 18 Haziran 2002’de keşfedildi
Salacia: 22 Eylül 2004’de keşfedildi
Quaoar: 5 Haziran 2002’de keşfedildi
2007 OR10: 17 Temmuz 2007’de keşfedildi
Sedna: 14 Kasım 2003’de keşfedildi
Hiçbir uzay probu bunları ziyaret etmedi. Fakat NASA’nın uyduları bu konuda başarılı
olursa ve görevini başarıyla tamamlarsa 2015’te bu değişti ve Dawn, Ceres’in yörüngesine girdi.
New Horizon da aynı yıl Plüton sisteminin içinden geçmesi planlanıyor.
Ceres’den sonra asteroid kuşağındaki ikinci en kütleli cisim Vesta da cüce gezegen olarak
sınıflandırılabilir, çünkü şekli hidrostatik dengeden çıkmaktadır ve bunun en büyük sebebi
katılaşmadan sonra meydana gelen kütleli etkilerdir. Cüce gezegenin tanımı bu probleme hitap
etmiyor. Dawn probundan gelen veri, 2011-2012’de Vesta’da dolanan, belki bu konuyu açığa
kavuşturmaya yardım edebilir.

2.6.5. Meteoritler
İç gezegenler ile dış gezegenler arasında asteroid kuşağı bulunmaktadır. Astronomik
verilere göre meteoritlerin asteroid kuşağından geldikleri düşünülmektedir.
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Meteoritler basit olarak uzayda dolaşan ve atmosferden geçerek yeryuvarı yüzeyine
ulaşan katı parçacıklardır. Meteoritlerin boyutları mikroskobik ölçekten, tonlarca ağırlıktaki
büyük hacimli parçacıklara kadar değişebilir. Dünya yüzeyine her yıl ortalama 3500 adet
meteoritin düştüğü tahmin edilebilmektedir. Meteoritlerin parçalanmış yıldızların kalıntıları
oldukları düşünülmektedir. Dolayısıyla meteoritik malzemelerin incelenmesi;


Güneş sistemini anlayabilmek



Elementlerin jeokimyasal davranışları hakkındaki bilgilerimizi geliştirebilmek


önemlidir.

Dünya ile diğer yıldızların içyapıları hakkında bilgi edinmek açısında çok

Daha açık bir deyişle meteoritlerin kimyasal bileşimi ile ilksel magmanın kimyasal
bileşimi arasında çok önemli benzerlikler vardır.
Meteoritlerin Sınıflandırılması:
Meteoritler çok değişken kimyasal ve mineralojik bileşime sahip olabilirler. Genel olarak
bir meteoritin bileşiminde Silikat mineralleri, diğer mineraller ve metalik Fe Ni alaşımları
bulunur. Kimyasal olarak ise tamamen metal bileşimli olanlardan tamamen silikat bileşimli
olanlara kadar değişmektedir. Bu nedenle meteoritler;


Taşlar ( Kondritler- Akondritler )



Demirler



Demirimsi Taşlar olarak üç ana gruba ayrılırlar.

METEORİT TÜRÜ

METAL İÇERİĞİ
Kondritler

Yaklaşık %10 metal

Akondondritler

Yaklaşık %1veya daha az oranda metal

Taşımsı Demirler

Taşımsı Demirler

Yaklaşık %50 oranında metal

Demirli Meteoritler

Demirli meteoritler

%90’dan fazla Metal

Taşlar

Biçimlendirilmiş Tablo
Biçimlendirilmiş: Girinti: İlk satır: 0 cm
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Kondritler: En önemli olan grupturlar. Kondrit adını almalarının neden bir miktar metal
ve sülfür içeren kondrüller içermeleridir. Kondrüller daha çok silikatlardan oluşan ince taneli bir
matriks içinde dağılmış, çapları birkaç mm ye ulaşan sferoidal silikat kütleleridir. Kondritlerin
ana mineralleri Olivin, Piroksen, plajiyoklaz ve kamasit dir. Apatit, Kromit ve nabit bakır ise tali
minerallerdir. Birçok araştırmacı kondrüllerin güneş sistemine ait gaz bulutundan ilk yoğunlaşan
malzeme olduğuna inanır. Mineralojik bileşimlerine göre ve özellikle kondritler içindeki
silikatların Fe içeriği ile Metal ve sülfürlerin Fe içeriği arasındaki ilişkiye göre kondritler çeşitli
gruplara ayrılırlar.


Enstatit kondritler



Yüksek Fe, Düşük Metal İçerikli kondritler



Karbonatlı kondritler



Düşük karbonlu kondritler



Düşük karbonlu-Düşük Ca- Piroksenli kondritler.

Akondritler: Kondritlere oranla daha düşük Metalik Fe-Ni içeriğine sahiptirler ve daha
iri dokuludurlar. Akondritlerin bir kısmı breşik yapılıdır, bir kısmı ise magmatik dokular gösterir.
Bazı kondritler lavlarda gözlenen boşluklu yapılar sunarlar ki bu onların volkanik kökene sahip
olduklarını düşündürmektedir. Plajiyoklaz ve Piroksen gözlenen ana minerallerdir. Bazı
akondritler ise olivince zengindirler
Taşımsı meteoritler: Kaba dokuludurlar. Eş bolukta silkat ve metal fazlarından oluşurlar.
Demirli Meteoritler: Kimyasal bileşimi çoğunlukla Fe ve Ni’den oluşan meteoritlerdir.
Bu tür meteoritleirn sınıflaması Ni, Ga ve Ge içeriklerine göre yapılır.
Meteoritlerin Kökeni
Meteoritlerin taşlar, demirler ve taşımsı demirler olmak üzere üç ana gruba ayrılması
bunların yeryuvarı dışında silikatlı bir ortamda metalce zengin çekirdeğe farklılaşan oluşuklar
olduğunu göstermektedir. Bu oluşukların Mars ile Jüpiter arasında bulunan Asteroid kuşağından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Burada çapları çok değişken (1000 km yi aşkın) çok sayıda katı
cisim bulunmaktadır. Bunları serbest hareketleri sırasında yeryuvarının çekim alanına
kapıldıklarında atmosfere girerler. Bir kısmı atmosferde yanarak kaybolur. Atmosferi geçenler ise
değişik boyutlarda yeryuvarına düşerler.
Bazı meteoritler o kadar büyüktür ki çarptıkları yerlerde şok bir metamorfizmaya neden
olarak, magmatik faaliyetlere bile neden yol açabilirler. Kanada’da bulunan dünyanın en büyük
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Ni yataklarının bulunduğu SUDBURY Kompleksinin bu şekilde oluşmuş olabileceği
düşünülmektedir.


Gaz bulutlarından Fe ve Ni yoğunlaşır



Bu yoğunlaşma esnasında Kondrüller oluşur


Sıcaklığın aşırı düşmesi sonucu, yoğunlaşma duru ve ilk 2 aşama ile 3. aşamanın
bir kısmında oluşmuş olan malzeme aglomera haline dönüşerek uzaysal cisimleri oluşturur.

Oluşan bu uzaysal kütleler ısınır, metamorfizmaya uğrar ve böylece bazı uçucular
bu kütlelerin bünyelerini terk eder.

Isınmanın yavaşlaması ile uzaysal kütleler topaklaşır ve birbirine karışarak daha
büyük kütleli meteoritlerin ana kütleleri oluşur.


Bu meteoritik kütleler zamanla parçalanır.



Bu parçacıklar yeryuvarının çekim gücü altına girer ve atmosfere çekilir.
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Uygulamalar
1234-

Evrenin oluşum dönemlerini irdeleyiniz
Güneş sistemini oluşturan elemanları tartışınız
Güneşin enerji kaynağını ve dünyaya etkilerini araştırınız
Güneş sistemindegezegenlerin konumları ve güneşe olan uzaklıklarının etkilerini
sorgulayınız
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Uygulama Soruları
1234-

Evren oluşum süreçlerine dair teoriler nelerdir?
Evrende Hayatın başlangıcına dair teoriler nelerdir?
Dünyanı yaşanılır kılan özellikler nelerdir?
Meteroitleri dünyamızdaki kayaçlardan ayıran özellikler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Evrenin oluşumu, güneş sistemi, gezegenler ve uydular hakkında
kapsamlı bilgiler sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Evrenin sonsuz boşluğunda bulunan, sayısız gök cisimlerinin oluşturduğu
kümelere ne denir?
a)

Evren

b)

Asteroit

c)

Galaksi

d)

Yıldız

e)

Nebula

2) Evrenin oluşumundan 1 milyon yıl sonra evrenin genişlemesi sonucunda
kozmik ışınımın ısısının çok düşmesiyle oluşan döneme ne ad verilir?
a)

Kuark Dönemi

b)

Planck Dönemi

c)

Atom Oluşum Dönemi

d)

Birleşik Alanlar Dönemi

e)

Karanlık Dönem

3) Güneş sisteminin çapı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

1.4 milyon km

b)

2 milyon km

c)

2.2 milyon km

d)

4 milyon km

e)

14 milyon km
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4) Güneş Sistemi’nin oluşumu ile ilgili farklı teoriler ortaya atılmıştır. En geçerli
teori sayılan Kant-Laplace teorisinin diğer adı nedir?
a)

İzafiyet Teorisi

b)

Nebula Teorisi

c)

Bing-Bang Teorisi

d)

Levha TektoniğiTeorisi

e)

Kuantum Teorisi

5) Güneş sisteminde dünyamızın her iki yanında
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a)

Merkür-Uranüs

b)

Venüs-Satürn

c)

Neptün-Merkür

d)

Venüs-Mars

e)

Mars-Jübiter

bulunan

gezegenler

6) Aşağıdakilerden hangisi iç gezegenlerden biri değildir?
a)

Dünya

b)

Mars

c)

Merkür

d)

Uranüs

e)

Venüs
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7) Güneşteki enerjinin kaynağını oluşturan olaylardan biri olan Füsyon
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Hafif atomların birleşerek açığa çıkardığı enerji

b)

Ağır elementlerin çekirdeklerinin parçalanması ile açığa çıkan enerji

c)

Ağır elemetlerin donması ile açığa çıkan enerji

d)

Hafif elementlerin parçalanması sonucu açığa çıkan enerji

e)

Atomların elektron vermesi ile açığaçıkan enerji

8) Fizyon nedir?
a)

Ayın çekim gücü

b)

Güneş ışınlarının atmosferdeki etkisi

c)

Evrendeki kozmik bulutlar

d)

Güneşteki enerji kaynaklarından biri

e)

Dünyanın çekim etkisi

9) Aşağıdaki gezegenlerden hangisinin bilinen uydusu yoktur?
a)

Dünya

b)

Mars

c)

Jübiter

d)

Neptün

e)

Venüs
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10) İç gezegenlerle Dış gezegenler arasında kalan bölgeye ne ad verilir?
a)

Saman yolu

b)

Kara delik

c)

Asteroid Kuşağı

d)

Evren

e)

Nebula

Cevaplar
1)C, 2)E, 3)A, 4)B, 5)D, 6)D, 7)B, 8)D, 9)E, 10)C
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3. YERYUVARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, yeryuvarındaki doğal afetlerin oluşumuna yol açan, iç ve dış dinamik
olayların doğurduğu enerji düzensizliklerinin kaynağını oluşturan, Yerin iç ve dış katmanları ile
yeryuvarını oluşturan kayaç yapısı ve minerolojik bileşimleri hakkında bilgiler içermektedir.

56

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yer’in dış katmanları nelerdir?

2)

Yer yüzeyindeki morfolojik dağılımı ve su kütlelerinin döngüsü nasıldır?

3)

Yer’in iç katmanları ve süreksizlikler nelerdir?

4)

Yerin iç yapısının doğal afetlerdeki rolü nedir?

5)

Yerkabuğunu oluşturan kayaçların oluşumu nasıl gerçekleşir?

6)

Mineral Nedir?

7)

Minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri nelerdir?

8)

Kayaç türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yer’in katmanları

Yeryuvarının iç ve dış
katmanlarının öğrenilmesi

Yeryuvarındaki iç ve dış katmanlar
ile bu katmanların doğal afetlerin
oluşumundaki nedenlerin
irdelenmesi

Yeryuvarını oluşturan
Mineral ve Kayaçları

Mineral ve Kayaç
oluşumlarının yanı sıra
yeryuvarındaki
dağılımlarının ve ayırd edici
özelliklerin öğrenilmesi,

Mineral ve kayaçların görsellerle
birlikte, sunum dosyası ve
anlatımlarında yardımı ile
özellikleri ve ayırt edici
özelliklerinin öğrenilmesi
sağlanacaktır
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Anahtar Kavramlar


Atmosfer



Troposfer



Stratosfer



Litosfer



Manto



Mineral



Kristallenme ve Kristal şekilleri



Magmatik, metamorfik ve sedimenter kayaçlar
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3.1. Yerin Katmanları
Dünya, Güneş’ten koptuktan sonra dönerek katılaştığı için yapısında bulunan maddeler
yoğunluklarına göre dizilmişlerdir. Yoğunluğu büyük olan maddeler yerkürenin merkezinde
toplanmış, yoğunluğu küçük olan maddeler yerkürenin dış kısmında yer almıştır. Böylece
yerkürenin dışından merkezine doğru çeşitli tabakalar oluşmuştur. Dünya, dıştan içe doğru
atmosfer, biyosfer, hidrosfer, litosfer, pirosfer ve barisfer olmak üzere beş tabakadan oluşur
(Şekil 198).

3.1.1. Atmosfer (Hava Küre)
Dünya`nın etrafını saran ve onunla birlikte dönen hava tabakasına atmosfer denir. (Dünya
oluşurken katılaşan yerkabuğundan ayrılan azot, oksijen ve diğer bazı gazların oluşturduğu
tabakadır). Atmosferi oluşturan hava tabakasında %78 (78,1) oranında azot gazı (N2), %21 (20,9)
oranında oksijen gazı (O2), %1 oranında da diğer gazlar (soy gazlar, CO2 gazı, CO gazı, ozon
gazı (O3), su buharı) (%0,93 oranında soy gazlar, %0,07 oranında da değişken gazlar (su buharı,
CO2, O3) bulunur. Atmosferin kalınlığı 800–1000 km kadardır. Atmosferde sıcaklık farkına göre
çeşitli tabakalar oluşmuştur.

3.1.1.1. Troposfer
Ortalama kalınlığı 11 km (kuplarda 8 km, ekvatorda 16 km) olan, bulutların ve hava
olaylarının (yağmur, kar, dolu, rüzgâr) oluştuğu tabakadır. (Bu nedenle yer kabuğunun
değişmesinde önemli rol oynar). Bu tabakada yerden yukarı doğru çıkıldıkça her 1 kilometrede
sıcaklık 6,5 0C (bazen 5 0C), basınç da her 10,5 metrede 1 mm–Hg düşer. Bu tabakanın üst
kısmındaki sıcaklık –57 0C’dir. (Canlıların yaşaması için gerekli oksijen oranı, sıcaklık ve basınç
bu katmanda yer alır).

3.1.1.2. Stratosfer
Ortalama kalınlığı 48–50 km olan soğuk ve karanlık bir tabakadır. Bu tabakanın alt
kısmında sıcaklık –57 0C iken üst kısmında sıcaklık artar ve 0 0C ye kadar yükselir. Burada
bulunan ozon tabakası, Güneş`in (ışıma yoluyla gelen) zararlı ultraviole (ve mor ötesi) ışınlarını
süzer ve bu ışınlardan yeryüzündeki canlıların zarar görmesini engeller.

3.1.1.3. Mezosfer
Ortalama kalınlık 35–45 km olan bu tabakanın alt kısmındaki sıcaklık 0 0C iken üst
kısımlarında sıcaklık –100 0C`ye kadar düşer. Sıcaklık farkının fazla olduğu bu yoğun tabakada
atmosfere giren gök taşları sıcaklık–soğukluk farkından dolayı parçalanır.
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Şekil 19: Yer’in iç ve dış katmanlarını gösterir şekil.

3.1.1.4. Termosfer
Mezosferden sonra gelen 800–900 km kalınlığındaki en dış tabakadır. Bu tabakada
sıcaklık yüksek, yoğunluk ise düşüktür. Sıcaklık 400 0C ile 1800 0C arasında değişir. İki
tabakadan oluşur.
İyonosfer: Yoğunluğun az olduğu ve radyo dalgalarını yansıtan, iyonlaşmış gazların
oluşturduğu termosferin son 600 km’lik tabakasıdır. (Uydu cihazları bu tabakada bulunur).
Ekzosfer: Havanın olmadığı ve sıcaklığın çok yüksek olduğu termosferin en dış
tabakasıdır.
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3.1.2. Hidrosfer (Su Küre)
Yer kabuğunun çukur yerlerini dolduran suların (deniz, göl, akarsu, yeraltı suları)
oluşturduğu tabakadır (Şekil 2019). Yeryüzünün ¾’ü sularla kaplıdır. Hidrosferdeki sular
buharlaşarak hava olaylarının ve suyun doğal çevriminin gerçekleşmesini sağlarlar. Ayrıca
hidrosferi oluşturan sular yer kabuğunun şeklinin değişmesini sağlarlar (Yeryüzündeki sular
Dünya yüzeyine dağılabilseydi kalınlığı 4–7 km olurdu).

Şekil 20: Yer yuvarının dış katmanları ve döngüleri.

3.1.3. Biyosfer
Dünyada canlı yaşamının sürdürülebilir olduğu 16-20 km kalınlığındaki zondur.
Biyosferin atmosfer içindeki yüksekliği 10000 m'ye ulaşır. Bu yükseklikten sonra bakteri ve
mantarsporlarına rastlanmamıştır. Yerde yaşayan kara hayvanları için biyosfer 6500–6800 m,
yeşil bitkiler için 6200 m, yüksekliğe kadar çıkabilir. Denizin altında ise 5000 m derinlikte
canlıların yaşadığı saptandığından bu da biyosferin alt sınırını oluşturur.
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Biyosfer, bir gezegenin dış kabuğunun; hava, toprak, kaya ve su (atmosfer, Kriyosfer,
hidrosfer ve litosfer) içeren, içinde yaşam bulunan, biyotik dönüşümler ve çevirimler gerçekleşen
bir bölümüdür.

3.1.4. Litosfer
6371 km yarıçapına sahip olan yerküre dıştan içe dogru; yerkabugu (litosfer) manto ve
çekirdek olarak adlandırılan katmanlardan oluşur. Manto kendi içinde alt ve üst manto çekirdek
ise iç ve dış çekirdek olmak üzere ikiye ayrılır (Şekil 210).

Şekil 21: Yer’in katmanlarını gösterir şekiller.
Yer'in silikattan oluşmuş bir kabuğu, yüksek viskoziteli bir mantosu, akışkan bir dış
çekirdeği ve katı hâlde bir iç çekirdeği vardır (Şekil 221).
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Yer'in tabakaları aşağıda belirtilen derinliklerdedir:

Şekil 22: Yerin katmanları ve süreksizliklerini gösterir şekil.
Yerkabuğu mantoya oranla daha hafif maddelerden oluşmuştur ve bu iki katman
arasındaki geçiş bölgesi nerdeyse kesin bir sınır çizer. Bu geçiş bölgesi, böyle bir sınırın varlığını
ilk kez saptayan Yugoslav bilim adamı Andrije Mohoroviçiç'in (1857- 1936) adıyla
“Mohoroviçiç süreksizliği” kısaca “M-süreksizliği” ya da “moho” olarak anılır. Bu sınırda
yoğunluğa bağlı olarak sismik P dalgalarının hızı litosferde 7.2 km/sn iken, mantonun üst
kısmında 8.1 km'ye çıkar (Şekil 21).

•

Yer kabuğu okyanusların ve denizlerin altında uzandıgı zaman “okyanus kabuğu”,
kıtaları oluşturduğu zaman'da “kıta kabuğu” olarak adlandırılır. Okyanus kabuğunun kalınlığı 68 km arasındadır. Oysa ortalama kalınlığı 40 kilometreyi bulan kıta kabuğu yüksek sıradağların
altında 60-70 kilometreye ulaşır.

•

Kabuk SiAL ve SiMA katmanlarından oluşur. Genellikle kıtasal kabuk
parçalarının oluşturduğu alanlarda yer alan SiAL katı jeokimyasal olarak silikat ve aliminyumlu
minerallerce zengin hafif (3.2 gr/cm3) felsik kayaçlardan, daha yoğun (2.7 gr/cm3) Okyanusal
kabuk parçalarının yer aldıgı kısımlar ise silikat ve magnezyum minerallerince zengin bazikultrabazik kayaçların yer aldıgı SiMA katını oluşturur.
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3.1.5. Manto
Litosferin altından 700 km derinliğe kadar uzanan kuşağa üst manto veya astenosfer
denir. Bu kuşağın yoğunluğu 3.3-4.3 g/cm³ arasında değişmekte olup, bileşiminde ultrabazik ve
ultramafik (Olivinli veya (piroksenli), yani fazla miktarda alkali madde ve mineral içeren
magma veya ergimiş malzeme bulunur, üst mantonun alt kısmında P dalga hızı yoğunluk
artışından dolayı 10.7-11 km/sn'yi bulur. Yerkabuğu parçaları veya plakalar, üst mantonun
üzerinde yüzerler. Çünkü bu seviyelerde mantonun bir kısmı ergiyebilir. Bunun için de belli bir
sıcaklıkta mantonun bir miktar su içermesi yeterlidir. Bu durum gerçekleşince, kısmen eriyen
astenosfer hemen hiçbir direnç göstermeden biçim değiştirir (Şekil 232).

Şekil 23: Yeryuvarının katmanları, süreksizlikleri ve magmatik aktivitesini gösterir şekil.
700-2900 km derinlikleri arasında uzanan kısmında ise alt manto başlar; bu kuşakta
[demir] ve [magnezyum] [silikat silikatları] egemen durumdadır. Bundan dolayı alt mantonun alt
kısmında yoğunluk 5.5'e kadar çıkmakta ve P dalga hızı ise 13.6 km/sn'ye ulaşır.
Orta manto kısmı Üst ve Alt manto arasında bir geçiş zonu oluşturur. Manto yerkürenin
toplam hacminin %80’den fazlasını meydana getirir ve yerkabuğu hareketleri deniz dibi
yayılması, kıtaların kayması, epirojenez, orojenez, derin deprem depremler ile volkanizma için
gerekli enerjiyle iç kuvvetlerin kaynağını teşkil eder (Şekil 243).
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Yer içi katmanları ve derine doğru sıcaklığı

Şekil 24: Yerin katmanlarındaki etkin olaylar ve sıcaklık dağılımlarını gösterir şekiller.

3.1.6. Çekirdek
Mantodan Wiechert - Gutenberg kesintisiyle ayrılır. 2.890 kilometre derinlikten dünyanın
merkezine (6.370 km) kadar uzanır; yani 3.480 kilometre kalınlıktadır. Yoğunluğu dış sınırında
10, dünyanın merkezi kısmında ise 13 kadardır. Esas olarak demir ve nikelden (NIFE) oluştuğu
sanılmaktadır (Şekil 254).
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Şekil 25: Yerin katmanları ve litosfer-manto ilişkisini gösterir şekil.
Çekirdek, eski literatürde Nife terimiyle açıklanan kısma karşılık gelir. Deprem
dalgalarının yayılışına bakılarak yapılan araştırmalar, çekirdeğin iki kısımdan meydana geldiğini
göstermektedir: Çekirdek, dış çekirdek ve iç çekirdek olmak üzere iki kısma ayrılır. Dış çekirdek.
2890-5000 kilometre arasında yer alır (kalınlığı 2110 km). Burada yoğunluk 5.5'den 10'a kadar
çıkar ve P dalga hızı ise 13.6 km/sn'den 8.1 km/sn'ye düşer. Enine deprem dalgaları (S dalgaları)
bu kısma sokulmadıklarından, dış çekirdeğin sıvı olduğu sonucuna varılmıştır. İç çekirdek ise
5000-6370 kilometreler arasında, yani dünyamızın tam merkezinde yer alır ve katıdır. Kalınlığı
1370 kilometredir. Dış ve iç çekirdek arasındaki yoğunluk 12.3, sıcaklık ise 4300 °C’yi bulur.
Dış ve iç çekirdek arasındaki en önemli fark, dış çekirdekte demir/nikel karışımı magma ergimiş
hâlde, iç kısımda ise çok yüksek basınç etkisiyle kristal hâlinde olmasıdır, iç çekirdekte yoğunluk
13.6, sıcaklık ise 4500°C’yi aşar (6300°C).

3.2. Yeryuvarını Oluşturan Mineraller ve Kayaçlar
3.2.1. Mineraller
Genellikle inorganik olarak meydana gelen, tanımlanmış bir kimyasal bileşimi ve düzenli
bir atomik içyapısı olan, doğal ve homojen katı cisimlerdir.
- Geleneksel tanımlamaya göre bir mineral inorganik süreçlerle meydana gelir. Mineralin
tanımındaki diğer koşulları karşılayan bazı organik faaliyet ürünü bileşikler de mineral
kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle, inorganik teriminin önünde “genellikle” ön ekinin
kullanılması daha uygundur. Bununla ilgili olarak çok bilinen bir örnek, mollusk kabuklarının
kalsiyum karbonattan meydana gelmesidir. İstiridye kabuğu ile içerisindeki büyük kısmı
aragonitten oluşan inci, organik mineral oluşumuna ait diğer örneklerdir.
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- Tanımlanmış kimyasal bileşim mineralin belirli bir kimyasal formül ile ifade
edilebileceğini belirtir. Kuvars, formülünde (SiO2) görüldüğü gibi silisyum ve oksijenden
meydana gelir ve genellikle saf bir malzemedir. Ancak dolomit CaMg(CO3)2, her zaman saf CaMg’lu bir karbonat değildir ve değişik miktarlarda Fe ve Mn de içerebilir.
- Düzenli atomik içyapı, atom veya iyonların düzenli bir geometrik desen hâlinde
düzenlendiği bir içyapısal ağı belirtir. Cam gibi katıların düzenli bir atomik düzeni olmayıp
bunlar için amorf terimi kullanılır.
- Doğal olarak bulunma ifadesi, mineralin laboratuvarlarda yapılanlardan ayırt edilmesini
sağlar. Laboratuvarlarda üretilen minerallere sentetik ön eki eklenir.
- Homojen katı olmaları, minerallerin fiziksel olarak daha basit kimyasal bileşenlere
ayrılmayan katı bir malzeme olduğunu ifade eder.
Bir mineralin en küçük boyuttaki yapı elemanına “birim hücre” adı verilir. Birim hücreler
minerale ait bütün kimyasal, fiziksel ve simetri unsurlarını içerisinde barındıran en küçük
elemanlardır. Birim hücreler iki boyutta kare, dikdörtgen, paralelkenar veya altıgen şekillerde
olabilir ve paralel kaydırma yoluyla sonsuza kadar çoğaltılabilir. Olay üç boyutlu
düşünüldüğünde ise küp, dikdörtgenler prizması vb. şekiller oluşur. Üç boyutta oluşan bu birim
hücrede iki tür parametre bulunur;
a) Atomlar arası mesafe (a0, b0, c0)
b) Birim hücre eksenleri arasındaki açılar (
Bu parametreler her mineral için belli ve sabittir. Bu veriler sayesinde mineralleri tanımak
mümkün olmaktadır.
Kristal eksen ve sistemleri
Kristaller üç boyutlu cisimler olmaları nedeniyle ancak üç eksenli bir koordinat
sisteminde gösterilebilirler. Mineralojide bu koordinat sistemine kristal eksenleri adı verilir.
Eksenler (a1, a2, a3), (a, b, c) veya (a1, a2, a3, c) simgeleri ile gösterilirler (Şekil 264).
Bu eksenlerin boyları, sayıları ve eksenler arasındaki açılara göre 7 farklı eksen sistemi
oluşturulmuştur. Doğadaki tüm mineraller bu 7 ana kristal sistemi içerisinde toplanırlar. Ayrıca
bu sistemlere ait 32 alt sistem bulunmaktadır.
1. Kübik sistem
a1 = a2 = a3
˚
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2. Tetragonal sistem
a= b≠c
˚

3. Ortorombik sistem
a≠b≠c
˚

4. Heksagonal sistem
a1 = a2 = a3 ≠ c
˚,˚

5. Trigonal sistem
a1 = a2 = a3 ≠ c
˚,˚

6. Monoklinik sistem
a≠b≠c
˚, ≠˚

7. Triklinik sistem
a ≠b ≠ c
≠≠≠˚
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Şekil 264: Başlıca kristal formları.

Biçimlendirilmiş: Resim Yazısı, Sola, Satır aralığı: tek
Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil

Yerkabuğunda yaklaşık 4000 mineral tanımlanmıştır.
Kayaç yapıcı mineraller: Bu minerallerden sadece 20-30 tanesi kayaç oluşturur ve yer
kabuğunda yaygın olarak görülür. Bunlara kayaç yapıcı veya “esas” mineral adı verilir.
Diğerlerine ise tali veya ikincil mineral denir.
Ana Mineral Grupları
• Silikatlar, SiO4
• Oksitler, O2
• Sülfitler, S2
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• Karbonatlar, CO3
• Fosfatlar, PO4
• Evaporitler
Halitler
Sülfatlar
• Doğal elementler
Bu mineral gruplarından en yaygın olanları Silikat grubu minerallerdir. Bu minerallerden
en yaygın olanları ve doğada bulunan kayaçların büyük bölümünü oluşturanları şöyle
sıralanabilir; Kuvars, Feldspatlar (Alkali feldspat ve Plajioklas), Mikalar, Amfiboller,
Piroksenler, Olivin grubu, Kil mineralleri (Kaolinit, montmorillonit …). Bu mineraller aynı
zamanda kayaç yapıcı önemli minerallerdir. Bunlara ek olarak daha az oranda bulunan (ikincil ve
aksesuar mineraller) ise; Zirkon, titanit, apatit, epidot gibi minerallerdir. Bazı mineraller ise
metamorfik kayaçlar için yaygındır, örneğin; kalsit, granat, andalusit, sillimanit, disten, klorit
gibi. Mineraller insan hayatının vazgeçilmez önemli unsurlarıdır. Vücudumuzun çatısını
oluşturan kemikler, ağzımızdaki dişler ve hayatımızı sürdürmemizde ihtiyaç duyduğumuz
gıdaların çoğunda mineraller bulunmaktadır. Ayrıca kullandığımız eşyalar, takılar ve benzeri
birçok şey mineral ve kayaçlardan üretilmektedir.

3.2.2. Kayaçlar
Bir veya birden fazla tür mineralden, kayaç parçasından, organizma kalıntısından (fosil)
veya bunlarının değişik oran ve kombinasyonlarda bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Kendi
içinde bir bütünlük gösteren, yer yuvarının katı kesimlerini oluşturan jeolojinin en temel
birimidir. Başka bir ifade ile birden fazla mineralden oluşan, belli bir jeolojik bütünlüğü olan,
katı, doğal maddelere kayaç denir.
Yerkabuğunda kayaçlar
Yerkabuğunda bulunan kayaçlar oluşumlarına göre 3 ana başlık altında toplanmaktadır:
1. Magmatik kayaçlar
- plütonik/intrüzif/sokulum/derinlik
- volkanik/extrüzif/püskürük/yüzey
- subvolkanik/subplütonikdamar/yarıderinlik
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2. Metamorfik/başkalaşım kayaçlar
3. Sedimanter/tortul/tabakalı kayaçlar
Yer kabuğunun hacimsel olarak %95’ini magmatik ve matamorfik kayaçlar oluştururken
sadece %5’ini sedimenter kayaçlar oluşturmaktadır. Ancak buna tezat bir şekilde kapladıkları
yüzey alanları göz önüne alındığında magmatik ve metamorfik kayaçlar %25, sedimenter
kayaçlar ise %75’lik bir alan kaplamaktadırlar (Tablo 1).
Yer sisteminde kayaç döngüsüne bakarsak magmatik kayalar ayrı bir yer işgal eder.
Kayaç döngüsünde yerin içinde ve yer yüzeyindeki ilişkileri ve bunları oluşturan süreçleri
görmekteyiz. Burada hem doğrudan hem de ikincil bağlar ortaya çıkar (şekil 275).

Şekil 2627: Doğada Kayaç döngüsünü gösterir şekil.
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Tablo 1: Kayaç sınıflaması ve kayaçların genel özellikleri

3.2.2.1. Magmatik Kayalar
Kayaç döngüsünde magmatik kayaların sıvı bir magmanın soğuması ve katılaşması
yoluyla meydana geldiğini anlamaktayız (Şekil 286). Birçok veriye göre magma önceki kayaların
bölümsel ergimesi ile ortaya çıkmaktadır. Bölümsel ergime yerkabuğunda ve mantoda, çeşitli
derinliklerde, genellikle 50 km derinliği geçmemek kaydıyla oluşmaktadır.
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Şekil 2728: Magmatik kayaçların oluşum ortamları.
Magma oluştuktan sonra yanındaki kayalardan düşük yoğunluklu olması nedeniyle
yüzeye doğru hareket edebilmektedir. Yeryüzüne ulaşıp akan magmaya lav adını vermekteyiz.
Bazen magma volkan bacasından o kadar şiddetle çıkar ve etrafındaki doğa ve yaşam için büyük
felaket getirir. Ancak birçok püskürmede sakin akan lav şeklindedir. Yoğun olarak levha
sınırlarında gözlenen magmatik faaliyetler levha içlerinde de görülebilmektedir (Şekil 287,298).

Şekil 2829: Oldukça akıcı bazalt lavı
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Yüzeyde katılaşınca volkanik kaya adını alır. Hareketini yüzeye ulaşamadan yitiren ve
kabuk içinde katılaşan magmadan plütonik kayalar oluşur (Volkan ateş tanrısı; Pluto derinlerin
tanrısı). Eğer şiddetli erozyon ve bölgesel yükselme gerçekleşmezse plütonik kayaları yüzeyde
görmek olanaksızdır (bir kaya kütlesinin yüzeyde görülmesi, üzerinde toprak örtüsünün
bulunmamasına mostra denir) (Şekil 30)..

Şekil 3029: Magmatik kayaçların oluştuğu tektonik ortamlar.

3.2.2.2. Metamorfik Kayalar
Yukarıda kaya döngüsüne tekrar bakarsak; metamorfizma bir kayanın başka bir kayaya
dönüşüm olgusudur. Metamorfik kayaların kökeninde daha önce magmatik sedimenter ve hatta
metamorfik kayalar bulunur. Böylece her metamorfik kayanın bir atası vardır diyebiliyoruz.
Metamorfizma kelime anlamı olarak şekil değişimi olarak tanımlansa da esasında değişimler
mineraloji, doku ve bazen bileşim temelinde saklıdır. Metamorfizma ortamında önceki kaya
(daha bilimsel olarak protolit olarak adlandırılır) ilk oluşumuna göre daha farklı fiziksel ve
kimyasal koşullarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu koşullar başlıca sıcaklık, basınç ve kimyasal
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aktif akışkanları örnek gösterebiliriz. Bu yeni koşular altında yeni denge durumu sağlanıncaya
kadar kayada şekillenmeler sürecektir. Metamorfik değişimlerin çoğu yeryüzünün birkaç
kilometre derinlikte başlayan, yükselen sıcaklık ve basınç ile üst manto derinliklerine kadar
devam eder.
Metamorfizma genellikle düzenli bir artışla hafif şiddetli değişimlerden (düşük derece
metamorfizması) önemli değişimlere (yüksek derece metamorfizması) doğru yol alır (Şekil 32)..
Örneğin düşük derecede yaygın bir sedimenter kaya olan şeyl (kil taşı) sıkılaşarak sleyt (arduaz,
kayrak taşı) adı verilen metamorfik kayaya dönüşür. Her iki kayanın el örneklerinde benzerliği,
sedimenter-metamorfik sınırının geçişli ve değişimlerin güç algılanan türde olmasından
kaynaklanır. Derin ortamlarda ise aksine, dönüşüm şiddetli olduğundan köken kaya
tanınmayacak duruma gelir. Dolayısıyla yüksek derecede, köken kayaya ait tabaka düzlemleri,
fosil, boşluk gibi yapılar tamamen silinmiştir. Üstelik daha da derinlerde, yüksek sıcaklık altında
kayaya uygulanan yönlü basınç sebebiyle örneğin büyük boyutlu kıvrımlanma yapısı da
kazandırılır (şekil 3129).
En uç koşullarda oldukça yüksek sıcaklık sonucu kayalarda kısmi ergime olayı da
gerçekleşir. Ancak metamorfizma esnasında kaya katı durumunun genellikle korumaktadır.
Büyük boyutlu ergimeler magmatizma faaliyeti olarak algılanır.

Şekil 3031: Şiddetli deformasyon (yönlü basınç) altında kıvrımlanmış metamorfik kayalar.
Metamorfizmanın başlıca sebepleri basınç ve sıcaklıktır, çünkü kimyasal reaksiyonların
işleyişindeki enerjiyi sağlar ve var olan minerallerde rekristalizasyon veya neokristalizasyon
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gerçekleştirir. Magmatik kayalardan hatırlayacağınız üzere sıcaklık artışında mineral içindeki
iyonların titreşimleri de hızlanmaktadır. Katı bir kristalin yapıda bile tekçe atomlar kafes
yapısında göç ederek yer değiştirebilirler. Basınç da sıcaklık gibi derine gittikçe artmaktadır.
Üsteki kaya katmanlarının ağırlığıyla gömülen kayalar üzerine -su basıncına benzer- her yönden
eşit bir yüksek basınç egemen olur.
Üstelik daha derinlere inildiğinde yüksek basıncı daha sıkı, kafes yapılı yeni minerallerin
rekristalizasyonunu kolaylaştırır. Sadece yük basıncı ile kayalarda kıvrım ve faylar oluşamaz.
Yük basıncına eklenti olarak kayalar birde yönlü basınçtan etkilenir. Bu durum özellikle litosfer
levhalarının çarpıştığı bölgelerde ortaya çıkar. Bu ortamlarda kayalar farklı yönlerden farklı
kuvvetler altında kalır; yönlü basınç denilen bu etkiyle kayalarda deformasyon gerçekleşir.
Kayayı her yönde eşit kuvvette sıkıştıran yük basıncından farklı olarak, yönlü basınç bir yönde
daha kuvvetli oluşu ile fark edilir. (Şekil 314B) de görüldüğü gibi yönlü basınç altındaki kaya
birimi en şiddetli basınç yönünde kısalmış veya kalınlaşmış, buna dik yönde ise uzamıştır.

Şekil 3132: Yaygın metamorfik kayaların sınıflandırılması.
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3.2.2.3. Sedimenter Kayalar
Doğada var olan kayaçların ayrışıp parçalanması ya da çözünür hâlde sulu bir ortamda
konsantrasyon oluşturması sonucu ayrışan materyalin; ya taşınarak ya da bulunduğu ortamda
biriktirilmesi ile oluşan kaya türüne sedimenter kaya denmektedir.
Ayrışma fiziksel, kimyasal ve biyojenik olarak gerçekleşebilir. Ayrışan parçaların
kırıntılar şeklinde rüzgâr, akarsu, buzullar gibi bir taşıyıcı ile taşınarak genellikle sulu çukur
alanlarda biriktirilmesi, zamanla üst üste biriken bu sedimanların derine gömülmesi, taneler
arasındaki boşlukların ortamdaki kimyasal ergiyiklerle doldurularak çimentolanması ve
taşlaşması ile ortaya çıkan kayaya kırıntılı sedimenter kaya denmektedir.
Ayrışma ürünü materyallerin ya da kayaç yapıcı organizmaların, sulu ortamda olduğu
yerde çökeltilmesi ile gelişen kayaçlar ise organic ve biyojenik sedimenter kayalar olarak
adlandırılırlar.
Sedimenter kayanın oluşum sürecine sedimantasyon denmektedir. Kırıntılı kayalar için bir
kaynak alan, kaynak kaya ve kaynak kayanın ufalanıp parçalanması parçaların (sedimanların)
yüksek alanlardan eğim boyunca alçak düzlüklere ve oradanda göl ve denizlere taşınması,
birikme ve taşlaşma (diyajenez) süreçlerini geçirmiş olması gerekmektedir.
Kırıntılı sedimenter kayaların 3 ana bileşeni bulunmaktadır, bunlar tane, matriks ve
çimentodur. Kayayı oluşturan kırıntılılara tane, taneler arası boşlukları dolduran ve bağlayıcı
görevi gören daha küçük tanelere matriks, diyajenez sırasında, çökelme ortamında boşluklara
yerleşerek kayacı sıkı sert hâle getiren kimyasal bağlayıcı malzemeye ise çimento denmektedir.
Tane ve matrix kaynak ortamın litoloji türü, uzaklığı, iklimi gibi birçok özelliğini yansıtırken,
çimento çökelme ortam koşulları hakkında bize bilgiler sunar. Çökelme ortamının kimyası,
derinliği ve enerjisine göre çimento, demirli, silisli, karbonatlı olabilir.
Sedimenter kayaların bir diğer özelliği ise genellikle çökel havzalarda çökelim sırasında
yaşamlarını sürdüren canlı formlarının öldükten sonra bu kırıntılı malzemeyle birlikte gömülerek
taşlaşması ve fosilleri oluşturmasıdır. Fosilleşme, canlının silisleşmesi, karbonatlaşması ya da
piritli zırh oluşturması şeklinde korunmasının yanı sıra, kavkısının korunması ya da canlının
çökel içinde bıraktığı iz ya da çürüdükten sonra bıraktığı kalıp şeklinde de karşımıza çıkabilir.
Oluşum farklılıklarına göre kırıntılı, kimyasal, organik ve artık çökel kayalar şeklinde
başlıca türlere ayrılan sedimenter kayalarda, kırıntılılar tane boyuna göre diğerleri ise
bileşimlerine göre farklı adlar alırlar (Şekil 330). Kırıntılı sedimenter kayalarda tanelerin
volkanik püskürük kaya parçalarından oluşması durumunda piroklastik kaya şeklinde adlandırılan
yine tane boyutuna göre sınıflandırılan bir alt tür bulunmaktadır. Tane boyuna göre kırıntılı
kayaçlar çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ve kiltaşı olarak adlandırılmasına karşın, tane şekli ve çökelin
tabaka yapısı itibarıyle, farklı özel isimler kullanılabilmektedir. Örneğin, çakıltçaşlarından
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tanelerin yuvarlak olması durumunda konglomeratik çakıltaşı denirken köşeli olması durumunda
sedimenter breş ismini almaktadır. Özellikle ince kırıntılı sedimenterde silt-kil boyu kırıntlıların
yapraksı ince tabakalı olması durumunda kayaç şeyl ifadesi kullanılmaktadır. Kırıntılı kayaçlarda
boylanmanın kötü olduğu durumlarda birleşik isimler kullanılabilmektedir. Örneğin çakıllı
kumtaşı, burada kayaç içerisindeki egemen kırıntı boyu kum olup, içerisinde belirginlik sunan
çakılların varlığınıda ifade etmek üzere çakıllı kumtaşı adı tercih edilir, bu örnekleri çoğaltmak
mümkündür.

Şekil 3233: Kırıntılı kayaların tane boyuna göre sınıflandırılması.
Kimyasal kayaçlar genellikle sulu ortamda suda çözünür hâldeki, karbonat, tuz, fosfat,
demir, silisin kimyasal ve biyojenik nedenlerle çökelerek taşlaşması ile oluşan kayaç grubudur.
Yeryuvarında en çok gözlenen kireçtaşları bu grupta yer almaktadır. Karbonatlı kayaçlar bileşim
ve fosil içeriğine göre farklı isimlerle (Şekil 341), ifade edilebilmektedir (killi kireçtaşı, fosilli
kireçtaşı vb).
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Şekil 3334: Fosilli kireçtaşı görünümü.
Sedimenter kayaların oluşum süreçlerini ifade eden bazı kavramlar şunlardır;
Sedimenter havza (Basen); İçinde belirli bir kalınlıkta sedimanın biriktiği ve uzun jeolojik
periyodlar boyunca korunduğu bölgelerdir (Şekil 352, Tablo 2).
Sedimanter Ortam (Sedimantary Environment) belirli fiziksel, kimyasal ve biyolojik
koşullara sahip olan, bu özellikleri ile bitişik alanlardan ayırt edilebilen ve sedimanların
çökelmesine uygun su üstü veya su altındaki jeomorfolojik bir alandır.
i. Karasal ortamlar: Akarsu / fluviyal ortam, Göl / lakustrin ortamı, Bataklık ortamı, Buzul
ortamı, Çöl ortamı.
ii. Geçiş ortamı: Delta ortamı, Kıyı, Lagüner ortam, Gelgit düzlüğü
iii. Denizel ortam: Kıta sahanlığı (continental shelf), Kıta yamacı (continental slope),
Derin deniz (deep marine)
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Şekil 3435: Çökel ortamları gösterir şekil.
Tablo 2: Çökel ortamlarının sınıflaması.
Birincil depolanma
yerleşimi

Ana ortam

Biçimlendirilmiş: Normal, Ortadan

Alt ortam
*Alüvyal yelpaze

*Akarsu
Karasal

*Örgülü akarsu
*Menderesli akarsu

*Çöl
*Göl
*Buzul

*Delta
Geçiş

*Delta düzlüğü
*Delta önü
*Delta ilerisi

*Plaj/bariyer bar
*Haliç/lagün
Gel-git düzlüğü
Neritik

Denizel
Okyanusal

Şelf
**Organik resif
Yamaç
Derin okyanus düzlüğü

* Belirgin olarak silisiklastik tortulaşma ** Belirgin olarak karbonat tortulaşması
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Sedimanter Fasiyes (Facies)
Arazide geometri, litoloji, tortul yapı, paleoakıntı örnekleri ve fosil içerikleri ile
tanımlanan ve bu özellikleriyle diğerlerinden ayırt edilen stratigrafik birimleri ifade eder. Şöyle
ki:
Bir tabaka veya tabaka grubu, altındaki veya üstündeki tabaka veya tabaka grubundan
litoloji, doku, katmanlaşma, sedimanter yapılar ve fauna içeriği vs. ile ayrılıyor ise bu kayaçların
alt ve üstündeki kayaçlardan farklı fasiyeste geliştikleri söylenebilir.
Fasiyes alt fasiyeslere bölünebilir ya da birkaç fasiyes beraber değerlendirilerek fasiyes
topluluğu (facies assablage) olarak tanımlanabilir.
Fasiyes belirli özellikleri olan bir kayaçtır. Renk, tabakalanma, kompozisyon, yapı, fosil
ve sedimanter yapılar aracılığı ile tanımlanır.


Litofasiyes: Kayacın renk, doku ve sedimanter yapılar gibi fiziksel özelliklere



Biyofasiyes: Fosil içeriğine göre,



Sismik fasiyes: Yansıma, devamlılık, frekans gibi özelliklere göre tanımlanır.

göre,

Orojenik faaliyetlerle dağlık yüksek alanlar oluşurken, yükselen bu alanlarda ayrışma,
parçalanma ile kayaçlar dağlardan aşağı bölgelere taşınırlar. Böylece yükselen alanlar aşındırılıp
alçaltılırken vadiler, göller, denizler gibi çukur alanlar yükseklerden taşınan bu sedimanlarla
sürekli doldurularak denge konumuna ulaştırılır. Yüksek dağlık alanların aşındırılıp düzlükler
oluşturulması işlemine peneplenleşme denmektedir.
Yeryuvarında magmatic ve metamorfik kayaçların kütlesel olarak çokluğuna karşın
yüzeyde görülen (mostra) kayaçlar itibarıyle sedimenter kayalar örtü niteliğinde olduklarından
çok daha büyük alanlar kaplarlar.
Bu kaya grubunun en önemli özelliklerinden biri de taşıyıcı unsurun türüne göre akıntı
yapıları sergilemesi ve çökel ortama birikmesinin milyon yıllara dayanan yavaş gelişim sürecinde
üst üste peryodik olarak biriken sedimanların dönemsellik, litoloji türü, akıntı gücü, kaynak
alandaki tektonik rejim, iklim gibi özelliklere göre değişik renk ve kalınlıklar sunan tabakalı
istifli yapısıdır. Değişik kalınlıklarda gözlenen tabakalanma, düşük enerjili ortamlarda 1 cm’den
daha ince olduğu durumlarda lamina adını almaktadır.
Kırıntıların havzaya taşınma ve birikmesi sırasında ortamın enerjisi, kırıntı boyu, fasiyes
türü gibi özelliklere bağlı olarak, tabaka altı üstü ve içinde özel yapılar gelişmektedir (Şekil 363).
Özellikle akıntı yönü, türü ve kimi zamanda fasiyes özelliklerinin belirlenmesi adına önemli
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bilgiler sunan yapılardan biri çapraz tabakalanmalardır. Türbiditik taban yapıları, kuruma
çatlakları, ripılmarklar jeolojik olarak milyonlarca yıl öncesinde oluşan bu kayaçların hangi
koşullarda ve hangi süreçlerden geçerek oluşum süreçlerini tamamladıklarına dair somut kanıtlar
sunarlar (Şekil 374). Örneğin kuruma çatlakları, kıyı ortamlarını işaret ederken simetrik ripıllar
dalga etkinliğinde ki sahil çökelimini, hammocky yapıları ise dalga tabanı olmasına karşın
kırıntılı çökelimin oluştuğu dönemde fırtınalarla denizen derinliklerinde dalga tabanında
geliştirdikleri dalgalı düzensiy yüzey morfolojisini işaret etmektedir. Yine aynı şekilde çökel
birikme alanlarında hüküm süren canlı faaliyetleri özellikle göle ve deniz ortamlarında farklı
derinliklerde farklı canlı yaşam formlarının çökel içinde açtıkları beslenme, barınma, sürünme
izleri milyonlarca yıl sonra fosileşmiş izler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şekil 3356: Kaba kırıntılı çökelim.
Bu izlere bakarak canlının yaşadığı dönemide biliyorsak o dönemde sedimanlarımızın
derin denizdemi, kıyıdamı, yamaç ortamındamı olduğu, canlı formunun yaşam şartlarından yola
çıkarakta ortamın ışık, durumu tuzluluğu, ısısı gibi birçok bilgiye ulaşabiliriz. Kumtaşları
üzerinde-içinde gözlediğimiz vermicul (solucan) izleri (burrowslar) yüksek enerjili sığ şelf
ortamlarını gösterirken, asimetrik yelpaze şekilli Zoopycos fosili bize geçmişte bu kumlu
fasiyesin derin denize yakın yamaç ortamını, bal peteği görünümlü Paleodictyon fosili ise 5000
metrelere ulaşan denizin derin kesimlerini ifade eder.
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Şekil 3637: Türbiditik akıntıların denizlerde kıta yamacına taşıdığı kumlu siltli kırıntıların
oluşturduğu ince-orta kalınlıklı kumtaşı şeyl ardalanması.
Sedimenter kayalarda ilksel tabakalanma yataya yakın olup, kıvrımlı ve yüksek açılı
olarak gözlenen tabakalar bölgede geçmiş dönemdeki bir tektonik deformasyon (kıvrımlanma,
faylar vb.), ya da çökelim sırasında henüz taşlaşma gerçekleşmemişken heyelanların
gerçekleştiğini (slump yapıları) açığa vurmaktadır.
Sedimanter kayaçlar gözenekli yapıları, su içerikleri, killi birimleri kapsamaları itibarıyla
genellikle metamorfik ve magmatic kayaçlara nazaran daha duraysız bir yapıya sahiptirler.
Yaşam ortamlarımızın çoğunu teşkil eden, mühendislik yapılarımızı inşa ettiğimiz, tarım
yaptığımız özellikle genç birikimli sedimanter alanlar, doğa kaynaklı afetlerin oluşumu açısından
riskli bölgelerdir. Depremlerde gevşek zemin yapısı itibarıyla sarsıntının çok şiddetli hissedildiği
genç çökel havza alanları aynı zamanda özellikle zeminlerde zemin sıvılaşması ile birlikte
binaları içine çeken riskli alanlardır (Şekil 385,396).

Şekil 3738: Farklı Zemin tiplerinde deprem sarsıntısı gücünün değişkenlik sunması.
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Şekil 3839: Gevşek kumlu zeminlerde deprem sırasında Zemin sıvılaşması sonucu yapıda hasar
görülmeksizin yan yatması, zemine gömülmesi.
Deprem risklerinin yanı sıra, gevşek tutturulmuş çökel zeminler aynı zamanda gözenekli
yapıları itibarıyla özellikle yamaç alanlarda kurak zamanlarda stabil olan konumlarını, yağışlı
zamanlarda suyla ağırlaşarak ani göçmelere kaymalara neden olmakta, ülkemizde özellikle
Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede büyük can ve mal kayıplarına neden olan
heyelanlara yol açmaktadırlar.
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Uygulamalar
5678-

Yeryuvarını iç ve dış katmanlar nelerdir?
Mineral nedir, mineraller nasıl ayırt edilir?
Kayaçlar nasıl oluşur, türleri nelerdir?
Yeryuvarını oluşturan kayaçların afetlerdeki davranışları nasıldır?
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Uygulama Soruları
12345-

Yerin dış katmanları ve özellikleri nelerdir?
Dış katmanlara bağlı afet oluşumları neler olabilir?
Yer kabuğunun bileşimi nasıldır?
Minerallern kristallenme özellikleri nasıl belirlenir?
Kayaç türlerini belirleyen özelikler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yeryuvarının Dış ve iç katmanlarının yanı sıra, yuryuvarını oluşturan
kayaç yapısı öğrenilmiştir.
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3. Bölüm Soruları
1) Ortalama kalınlığı 11 km (kuplarda 8 km, ekvatorda 16 km) olan, bulutların ve
hava olaylarının (yağmur, kar, dolu, rüzgâr) oluştuğu tabaka hangisidir?
a)

Atmosfer

b)

Troposfer

c)

Stratofer

d)

Mezosfer

e)

Termosfer

2) Uçaklarında uçabildiği dünyamızn dış tabakası aşağıdakilerden hangisidi ?
a)

Termosfer

b)

Mezosfer

c)

Stratosfer

d)

Troposfer

e)

Hidrosfer

3) İyonosfer hangi tabakada yer almaktadır?
a)

Termosfer

b)

Mezosfer

c)

Stratosfer

d)

Troposfer

e)

Hidrosfer
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4) Çekirdek ile Manto arasındakisüreksizliğe ne ad verilir?
a)

Gutenberg Süreksizliği

b)

Lehman Süreksizliği

c)

Mohorovicic Süreksizliği

d)

Keppler Süreksizliği

e)

Kabuk Süreksiziliği

5) Yer kabuğunun çukur yerlerini dolduran suların (deniz, göl, akarsu, yeraltı
suları) oluşturduğu tabakaya ne ad verilir?
a)

Manto

b)

Astenosfer

c)

Biyosfer

d)

Hidrosfer

e)

Troposfer

6) Biyosferin alt sınırı olarak kabul edilen denizin altındaki derinlik sınırı nedir?
a)

100 m

b)

500 m

c)

2500 m

d)

5000 m

e)

8000 m
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7) Yerkabuğunun okyanuslarının altındaki kesimlerinde
tabakasındaki Sİ ve Ma neye karşılık gelmektedir?
a)

Silisyum-Magnezyum

b)

Silisyum-Magnetit

c)

Stronsiyum-Magnezyum

d)

Silisyum Mangan

e)

Stronsiyum-Malakit

görülen

SiMa

8) Okyanusal Kabuğu oluşturan SİMA katındaki zengin kayaç gurubu
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Granitik Kayallar

b)

Sedimenter Kayalar

c)

Bazik, ultrabazik Kayalar

d)

Metamorfik Kayalar

e)

Kireçtaşları

9) Kübik sistemde birbirine dik kaç eksen buluur?
a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

6
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10) Aşağıdakilerden hangisi bminerallarin kristallenme şekillerinden biri değildir?
a)

Kübik

b)

Hegzagonal

c)

Tetragonal

d)

Ortorombik

e)

Klinik

Cevaplar
1)B, 2)D, 3)A, 4)A, 5)D, 6)D, 7)A, 8)C, 9)B, 10)E
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4. YERYUVARINDA YAŞAM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Dünyada yaşamın nasıl şekillendiği, canlı yaşamı için gerekli koşullar,
suyun varlığı ve atmosferdeki oksijenin yaşanılır seviyeye gelişindeki süreçler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yeryuvarında ilk canlı gelişimi ne zaman gerçekleşti?

2)

Canlı çeşitliliğini sağlayan koşullara nasıl ulaşıldı?

3)

Karalarda yaşam ne zaman başladı?

4)

Yeryuvarında suyun kaynağı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yeryuvarında yaşam

Dünyayı yaşanılır kılan
değişimlerin neler olduğu

Yeryuvarının oluşumundan ilk canlı
gelişimine kadar geçen sürenin
araştırılması

Denizlerde başlayan
yaşamın karalara sıçraması

İlk canlı yaşam formları,
bunların atmosfer
koşullarında meydana
getirdiği değişimler ve
karalarda yaşamın
başlamasının nasıl
gerçekleştiği

Dünyada hayatı mümkün kılan
koşullar ve canlı çeşitliliğini temin
eden süreçlere dair çok sayıda
bilimsel ve eğitim materyali gözden
geçirilmeli

Yeryuvarında yaşamın
temel unsurlarından suyun
varlığı

Suyun dünyada varolma
sebeplerine dair farklı
görüşler

Suyun
çevrimi
ve
dünyada
oluşumunu temin eden süreçlere
dair
farklı
görüşleri
içeren
belgeselle konunun anlaşılırlığı
açısından faydalı olacaktır
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Anahtar Kavramlar


Yeryuvarında yaşam



İl canlı formları



Okyanuslarda hayat



Karalarda görülen ilk canlı türleri ve çeşitlilik artışı



Atmosferdeki oksijen ve yeryuvarındaki suyun varlığı
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4.1. Canlı Grupları
Yeryüzünde çevremizde gördüğümüz cisimlere bir göz attığımızda bunların iki değişik
grupta toplandığını görürüz.
1. Grup: Tüm kayaç türleri, toprak, cam, porselen, çeşitli tuzlar, su, madeni eşyalar vb.
maddelerin bulunduğu grup olup, bileşiminde Si, Al,O, Fe, Ca, Na, li, C, Mg gibi elementlerin
oluşturduğu çeşitli mineraller (veya bazı hallerde bunların molekülleri) bulunurlar. Bunlara
anorganik maddeler denilir.
2. Grup Tüm-bitki ve hayvanlar dünyasını ve bunlardan elde edilen yan ürünleri kapsayan
organik maddeler olup genelde C, H, 0, H, P, S gibi elementlerin oluşturduğu kompleks
moleküllerden oluşmuşlardır. Bunlara da organik maddeler denir.
Organik maddelere bakacak olursak, az gelişmiş ilkel organizmalarda göreceli olarak
genelde daha basit moleküller, gelişmiş organizmalarda daha karmaşık moleküller görülür.
Bundan da organizasyon düzeyinin artması için gittikçe kamaşık yapıların artması gerekliliği
sonucuna varılabilir. Şimdi önce teorik olarak yaşam oluşabilme ve gelişebilme ön koşullarını
kısaca irdeleyelim.
4.2. Yeryuvarında Yaşam Koşulları
Planetlerde yaşam oluşturabilme ön koşulları ve yeryuvarında organik hayatın gelişimi;
Güneşimiz gibi herhangi bir yıldız sisteminde yaşamın oluşabilmesi için şu faktörler etken
görülmektedir:
a) Planetin büyüklüğü veya kütlesi: bu faktörün etkisi şundan kaynaklanmaktadır: Fiziksel
kanunlara göre bir planetin kütlesi 1/20 güneş kütlesinden fazla ise bu planette yoğun çekirdek
reaksiyonları olur ısı çok yükselir ve planet yıldız gibi parlar. Planetin kütlesi 1/100 güneş kütlesi
bile olsa ısı yine çok yüksek olur ve her türlü yaşam koşullarını yok eder. Planetin kütlesi
Güneş’inkinin 1/1000’i gibi bir oran olsa bu defa planet soğuk olacaktır. Fakat atmosferin de H2,
Nh3, CH4 gibi gazlar o kadar yoğun olacaktır ki Güneş Işınları bu yoğun atmosferi
delemeyecektir (Jubiter, Saturn gibi). Merkür ve Ay gibi planetler ise tersine çok hafif
olduklarından bir atmorfer tutacak çekim kuvvetine sahip değillerdir. Hâlbuki yaşam oluşması
için atmosfer gereklidir. İşte bu nedenlerden dolayı yaşam ancak yeryuvarı, Venüs ve bir
dereceye kadar Mars gibi, Güneş kitlesinin 1/300 000 oranına yakın bir kütleye sahip olan
gezegenlerde oluşabilir (Şekil 4037).
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Şekil 4039: Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin büyüklüklerine göre dağılımı.
b) Gezegenler de yaşam oluşabilmesinin ikinci ön koşulu ise, gezegenin yörüngesinin az
veya çok bir çemre yakın olması ve yıldıza belirli bir uzaklıkta, ne çok uzak, ne çok yakın
olmasıdır. Ancak bu sayede optimal olarak yıldızı ışınlarından sürekli olarak yararlanılabilir.
c) Diğer ön koşul ise merkezde olan yıldızın radyasyonunun oldukça sabit olmasıdır.
Yeryuvarı ilk oluştuğunda yani yaklaşık 4.5 milyar yıl önce yeryüzünde büyük bir
olasılıkla sadece anorganik maddeler vardı. Diğer taraftan yeryüzünün ilk atmosferinde oksijen
bulunmadığı saptanmıştır. Atmosferinde bulunan gazların ise metan, karbonmonoksit, amonyak,
azot, hidrojen, su buharı, hidrojen sülfür ve benzerleri olduğu sanılmaktadır. Sürekli olarak
güneşin, ultraviyole ışınları altında olan bu gazlar yeryüzündeki su havzaları ile temas hâlinde
bulundukları yerlerde birbirleri ile reaksiyona girmişlerdir. Bu reaksiyonlar sonucu gittikçe
kompleks moleküller oluşmuş, amino asitler, proteinler, karbonitratlar vs. çok sayıda organik
madde gelişmiştir (Gedik, 1985).

4.2.1. Suyun Kaynağı
Mevsimler olmadan da dünyada yaşam gelişebilirdi ama bu gün bildiğimizden çok farklı
bir gezegen olurdu. Ay’ın varlığı, gel-gitleri sağladı. Ay yakınken bu etki çok daha güçlüydü,
zamanla dünyamızdan uzaklaştıkça etkisi zayıfladı.
Bugün okyanusları doğal karşılıyoruz ama 4.5 milyar yıl önce yoktular ve su olmadan
yaşam olamazdı. Bunca suyun nerden geldiği bilimin en inanılmaz öykülerinden biridir. Doğa,
üstünde insanın yaşayabildiği bu gezegen nasıl oluştu?

99

Dünya’nın dev bir gaz ve toz bulutundan oluştuğu, demir çekirdeğinin Dünya’yı Güneş
rüzgârının öldürücü parçacıklarında koruyan bir manyetik alan yarattığı ve başka bir gezegenle
çarpışmasına mani olduğu bilinmektedir.
Dünya’da yaşam olabilmesi için suya ihtiyaç vardır. Suyun kaynağı konusunda farklı
görüşler mevcuttur. Dünya’da 326 kenttirilyon su (394 trilyon adet olimpik yüzme havuzu)
bulunmaktadır. Dünya’nın erken döneminde su varsa bile çok azdı.
Dünya’nın oluştuğu dönemde iç güneş sistemi suyun varlığına izin vermeyecek kadar
sıcaktı. Güneşle asteroid kuşağı arasındaki bölge neredeyse kup kuruydu.
Dünyaya en yakın su rezervleri 250 milyon km uzakta dış asteroid kuşağındaydı. Bu arada
Güneş’ten uzakta, donmuş olan su, gezegen ve diğer oluşumlara katılıyordu. Suyun buradan
Dünya’ya nasıl ulaştığı bilim adamlarının yeni çözmeye başladığı konudur.
Kuyruklu yıldızların buz hâlde su içerdiği düşünülüyordu ve yüzyıllardır kuyruklu
yıldızların Dünya’ya su getirdiği iddia ediliyordu (Şekil 4138).
2005 yılında uzaya fırlatılan Nasa aracı ile 435 milyon km uzakta Tempel-1 kuyruklu
yıldızı yüzeyine 360 kg’lık bakır bir vurucu fırlatıldı. 4 Temmuz 2005’te saatte 37.000 km hızla
bakır vurucu kuyruklu yıldıza yaklaştı ve büyük bir patlama ile çarpma gerçekleşti. Saçıntıların
analizi kuyruklu yıldızların önemli miktarda su içerdiğini doğruladı. Deep infect bir kuyruklu
yıldızda ilk sondaj görevi yapıyordu.
Özellikle Ay’daki kraterler Meteor bombardımanlarının kanıtıdır. Gök cisimleri Dünya’ya
da çarpmış olmasına karşın Gezegenimizin etkin jeodinamik faaliyetleri bu izleri silmiştir. Radyo
teleskoplar kullanarak gökbilimciler kuyruklu yıldızların, 18 Ocak 2000’de Batı Kanada da
parlak bir ışıkla aydınlanan gökyüzünde, bir göktaşının atmosfere girdiğini gördüler. Göktaşı
Dünya’ya düşerken onlarca parçaya ayrılmış ve İngiliz kolonisindeki bir göle düştü. Bozulmamış
parça Houston da Nasa laboratuvarında incelendiğinde, göktaşının atmosfere girerken
sürtünmeden dolayı ısınmasına karşın zarar görmediği, ısının 1 kaç mm’de etkili olduğu görüldü.
Göktaşları düştükleri yerde yangın çıkarmaz çok çabuk soğurlar. Ayrıca, donmuş bir gölde
bulunduğu için korunan göktaşı incelendiğinde, kapsadığı kil minerallerinin içerisinde su tespit
edilmiş olup, taşın %20 kadarının su olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 4041: Yeryuvarına soğuk dış kuşaktan su taşıyan meteor bombardımanı ve hayatın kaynağı
su.
Gök taşının asteroid kuşağının dışında geldiği tespit edilmiş olup, kuşağın dışındaki
asteroidlerin dünyaya su getirdiği fikrini desteklemektedir. Bu kadar çok asteroidin
yörüngesinden çıkarak dünyaya çarpmasının sebebi nedir? Jubiter asteroid kuşağının hemen
ötesinde yeralmakta ve büyük kütlesi ve çekim gücü nedeniyle ona yaklaşan her cismi
parçalamaktadır. Uzak bir geçmişte binlerce asteroidin normal dairesel yörüngelerinden çıkıp
Dünya’nın yolu üstünden geçen eliptik yörüngeye girmiş ve çarpışmalar gerçekleşmiş, böylece
Dünya göktaşı bombardımanına uğramıştır. Asteroidler Dünya’ya çarpınca parçalanarak
içlerindeki su açığa çıkmış, ard arda patlamalarla bugün görülen okynanusları oluşturmuşlardır.
Colorado’daki laboratuvarlarda Dünya’nın en eski kayaları öğütülüp zirkon (yok edilmesi
zor) mineralleri ayırt edilerek, içlerindeki oksijenin yapısı ölçülmüş, kristallerin özel bir kaya
türünden oluştuğu tespit edilmiştir. Bu ancak su varsa var olabilecek bir kayaç oluşumudur.
Zirkonların yaşından Dünya’nın suyu elde ettiği zaman bulunmuş olup, bazı kayalarda ki
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zirkonların yaşı 4.4 milyar yıla karşılık geldiği tespit edilmiştir. Bu bilgiler dünya suyunun 140
milyon yıldan az bir sürede geldiğini ortaya koymaktadır.

4.2.2. Atmosfer Oksijen Düzeyinin Değişimi
Yaşamın kaynağı su ile birlikte karalarda yaşamın olabilmesinin önemli şartlarından biri
olan oksijenin atmosferde yeterli düzeye erişebilmesi 4 milyar yıldan uzun bir sürede
gerçekleşmiştir. Yeryuvarında, okyanusları oluşturacak büyüklükte suyun varlığına karşın,
atmosfer koşulları yaşam için müsait değildi (Şekil 4239).
2 milyar yıl önce, denizler yeraltından, çoğu hidrotermal yarıklardan deniz diplerine
ulaşan demirle doluydu. Atmosfer de bu günkünden çok daha kalındı. Demirce zengin okyanuslar
yeşil görünümlü, yoğun atmosfer ise kızıl renkliydi. Zamanla toprak soğuyarak 93 OC altına geldi
(yaşanabilir sıcaklık), su da vardı, fakat atmosferdeki gazlar büyük ölçüde Nitrojen, CO2 ve
Metandan oluşuyordu. Oksijen yoktu. Oksijen olmadan yaşam mümkün değildi.

Şekil 4142: Yeyuvarında jeolojik zaman ve yaşam gelişimini gösterir şekil.
Jeologlar Avusturalyanın batı kıyılarındaki köpek balığı koyundaki stromatolitleri
incelediklerinde bunların, ilkel yapılar olduğu ve iki formda bulunan, alüvyonlardan oluşan kısa
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sutunlar ve düz bakteriyel tabakalar olduklarını tespit ettiler. Biyojenik olarak meydana geldikleri
bilinen ve yaşları 2.7 milyar yıl öncesine uzanan bu canlıların, CaCO3 ya da SiO2’den meydana
geldiği tespit edilmiştir. Stromatoporoid olarak adlandırılan ve Mavi-yeşil bakterilerden oluşan
bu canlılar, oksijensiz atmosfer ortamında anaerob yaşamakta ve fotosentezle Güneş’ten aldıkları
enerjiyle karbondioktisiti oksijene çevirmektedir (Şekil 430).

Şekil 4243: Yeryuvarını yaşanabilir kılan ve canlı yaşamın başlangıcını oluşturan mavi-yeşil
algler ve demir yataklarının oluşumu.
Bir milyar yıl boyunca stromatoporoidlerin saldığı oksijen denizlerdeki serbest demir ile
birleşerek, bantlı demir oluşumları gerçekleşti, Ancak 500 milyon yıl önce atmorferdeki oksijen
hayvanların yaşayabileceği düzeye ulaştı. Silüriyen döneminde (400 mly yıl önce) karada bitki
yaşamı gelişti ve çeşitlenmeye başladı. Devoniyen döneminde (355 mly yıl önce) ise bitki ve
hayvanlar olarak büyük bir hızla okyanuslardan karalara taşındı. Karbonifer dönemine
gelindiğinde milyonlarca tür hayvan ve bitki yeryuvarını sardı (Şekil 4239). Günümüz
hidrokarbon yataklarının (petrol, kömür, doğal gaz vs.) çoğu Karbonifer dönemine karşılık canlı
patlamasının gerçekleştiği bu zaman dilimi oluşturmaktadır (Şekil 441).
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Şekil 4344: Karada yaşamın hızla geliştiği milyonlarca tür bitki ve hayvanın hayat bulduğu
karbonifer dönemi temsili resmi.
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4. Bölüm Soruları
1) Fiziksel kanunlara göre bir gezegenin kütlesi 1/20 güneş kütlesinden fazla ise
bu gezegende yoğun çekirdek reaksiyonları sonucu ne gerçekleşir?
a)

Isı çok yükselir ve gezegen yıldız gibi parlar

b)

Volkanik patlamalar gerçekleşir

c)

Gezegen yüzeyini su kaplar

d)

Kozmik ışımalar olur

e)

Gezegen sürekli gece olur

2) Yeryuvarında denizlerde gel-git oluşumunun kaynağı nedir?
a)

Güneş

b)

Mars

c)

Yerin çekirdeği

d)

Kıtaların hareketi

e)

Ay

3) Kuyruklu yıldızların önemli oranda su içerdiği bilimsel gerçeğini ortaya koyan
bilimsel deney hangi kuyruklu yıldızda keşfedilmiştir?
a)

Tempel-1

b)

Kuzey yıldızı

c)

Takım yıldızı

d)

Neptün

e)

Plüto
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4) Aydaki metero bombardımanlarının kanıtı nedir?
a)

Sürekli duman çıkışlarının olması

b)

Yanma gerçekleşmesi

c)

Kraterlerin varlığı

d)

Işık saçması

e)

Su bulunması

5) Yeryuvarında suyun varlığına dair yapılan araştırmalarda zirkon minerallerinde
elde edilen yaş bulgusu nedir?
a)

100 bin yıl

b)

1 milyon yıl

c)

500 milyon yıl

d)

2 milyar yıl

e)

4.5 milyar yıl

6) 2 milyar yıl önce, hidrotermal yarıklardan deniz diplerine ulaşan ve deniz
diplerini kaplayan elemet aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Bakır
Altın
Demir
Alüminyum
Oksijen
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7) Aşağıdakilerden hangisinin yeryuvarının yaşanabilir bir yer olmasında büyük
katkısı olmuştur?
a)

Solucanlar

b)

Stramatoporoidler

c)

Balıklar

d)

Virüsler

e)

Alüvyonlar

8) Karada bitki yaşamının gelişip ve çeşitlenmeye başladığı dönem hangisidir?
a)

Silüriyen

b)

Karonifer

c)

Devoniyen

d)

Kambriyen

e)

Permiyen

9) Canlı patlamasının gerçekleştiği Karbonifer dönemi
yataklarının oluşumu açısından önemlidir?
a)

Bakır yatakları

b)

Demir yatakları

c)

Silisyum yatakları

d)

Hidro-karbon yatakları

e)

Fosfat yatakları

hangi

ekonomik

107

10) Bitki ve hayvanların büyükk bir hızla okyanuslardan karalara taşındı dönem
hangisidir?
a) Silüriyen
b) Karonifer
c) Devoniyen
d) Kambriyen
e) Permiyen

Cevaplar
1)A, 2)E, 3)A, 4)C, 5)E, 6)C, 7)B, 8)B, 9)D, 10)C
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5. LEVHA TEKTONİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Yeryuvarının 6371 km lik yarıçapının kara alanlarında 40-60 km lik,
okyanus diplerinde ise 8-10 km lik kısmı rijit kayalardan oluşmakta kalan kısmı ise yüksek
sıcaklık ve basınç altında bulunan yoğun ağdalı mağma ve çekirdek kısmından oluşmaktadır. Bu
haliyle bir yumurta kabuğu inceliğinde bulunan yeryuvarındaki büyük afetlere yol açan
depremler, volkanlar gibi olayların kaynağı işte bu yerin iç kesimlerindeki büyük enerji
eğişimlerinin yüzeydeki yansımalarıdır. Bu bölümde iç dinamik diye tabir edilen yerin
içkesimlerindeki olayların yüzeyde kıtaları nasıl hareket ettirdiği, okyanusları açıp, kapadığı,
kıtaları birbirleri ile çarpıştırdığı Levha hareketlerinin türleri ve Dünya ve Türkiye deki levya
yapısı konuları hakkında bilgiler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Levha ne demektir?

2)

Levha hareketleri kaça ayrılır?

3)

Kıtalar birbirinden hangi hızlarda birbirlerinden uzaklaşırlar, yada yaklaşırlar,?

4)

Levha sınırlarında gelişen olaylar nelerdir?

5)

Levha hareketleri ile dağ oluşumları, magmatizma ve depremler arasında nasıl bir

ilişki vardır?

6)

Levha tektoniğini destekleyen veriler nelerdir?

7)
Son 600 milyon yıl öncesinden günümüze kıta ve okyanusların konumları nasıl
değişim göstermişlerdir?
8)

Levha harekektlerinin yol açtığı afetler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Levha sınırı türleri

Levha tektoniği kavramıi
levha sınırları, levhaların
hareketleri

Levha hareketleri bu bölümde
detaylıca sunulmuş olup, ilave
kaynaklardan yararlanılabilir

Levha hareketlerini
destekleyen veriler

Levhaların Dünyadaki
dağılımı ve Türkiyenin
levha yapısı, Levha
hareketlerine bağlı afet
oluşumları

Yeryuvarını dinamik yapısının
Levha tektoniğinin ortaya levha bazlı değişimleri üzerine çok
atılılışı ve bu teoriyi
sayıda kitap ve makaleden bu
destekleyen bilimsel kanıtlar
teorinin tarihsel gelişimi daha
detaylı olarak öğrenilebilir
Okyanusal ve kıtasal kabuk
ve Litosferin yapısı ile
levhaların hareketi sonucu
Astenosferden başlayarak
gelişen magmatizma,
deprem gibi olayların
öğrenilmesi, ayrıca bu
hareketlerin dünyadaki ve
ülkemizdeki dağılımı

Konu ile ilgili çok sayıda kitap ve
animasyon şeklinde oluşturulmuş
eğitim slaytları, belgeseller ve
akademik çalışmalardan
faydalanılabilir
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Anahtar Kavramlar


Levha tektoniği



Okyanusal kabuk, kıtasal kabuk, Okyanus ortası sırtlar



Okyanus hendekleri, Dağ oluşumları



Iraksayan, yakınlaşan ve transform sınırlar boyunca kıtaların hareketi



Levha sınırlarındaki deprem ve magmatik faaliyetler
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Yeryüzünde sıradağların uzun şeritler hâlinde sıralanması (Alp-Dinarit-Torid-Himalaya
kuşağı, Ural dağları, Appalaşlar, And dağları, Kayalık dağları vs.), deprem ve magmatizma
zonlarının belirli kuşaklarda yoğunlaşması ve 1600’lü yıllardan beri bilim adamlarının
yeryüzündeki kıta geometrilerinin birbirleriyle olan tamamlayıcı bütünlükleri yerin dinamik
yapısı ile ilgili önemli bulgular sunmuş olsa da özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında soğuk
savaş döneminde atıl savaş gemilerinin okyanuslara açılıp, nükleer denemelerle ilgili bilgi
toplamasına yönelik sismik kayıt alımlarında, farkında olunmadan Dünya’nın oluşumu ve
dinamizmine dair sırların keşfine kapı aralamıştır.
Alınan kayıtlar okyanus diplerinde ve bazı kıyılarında sürekli deprem kaydının
gerçekleştiği görülmüş, bu hatlar incelendiğinde atlantik ortasında bu deprem kuşağının okyanus
ortasında 5000 metre yüksekliğe ulaşan bir sıradağ oluşumu sunduğu ve bu dağ silsilesinin aynı
zamanda aktif bir volkanizmaya sahip olduğu görülmüştür. Dağların yüksek bölümleri yer yer su
yüzeyine çıkarak okyanusta adalar oluşturur. İzlanda bu şekilde oluşmuş bir volkanik adadır.
Aynı şekilde depremlerin yoğunlaştığı kıyı alanlarında derin odaklı depremlerin gerçekleştiği ve
bu alanlarda trench (hendek) adı verilen Dünya’nın en derin çukurlarının oluştuğu ve bu hattın
kara tarafında volkanik dağ zincirlerinin varlığı yerin dinamik yapısıyla eşleştirildi.
Okyanus ortası volkanik malzemenin eklenerek kıtaları birbirinden uzaklaştıran okyanus
açılımlarının olduğu alanda manyetik terslenmelerin varlığı tespit edildi. Ayrıca ilerleyen
zamanlarda gelişmiş GPS sistemlerinin ortaya çıkması, yerin katı rijit kısmını oluşturan litosferin
tek bir parçadan ziyade yerin içinde, sıvı özellikli mantoyla irtibatlı volkanik dağ zincirlerinin
ayırdığı çok sayıda parçadan oluştuğu ve zamanla bu parçaların birbirinden uzaklaştığı ya da
birbirine yaklaşıp çarpıştığını ortaya koydu.
Levha olarak adalandırılan bu parçalar Dünya da bir puzzle’ın (yap-boz) parçaları gibi
birbirini bütünler nitelikte milyarlarca yıl boyunca bir araya gelip tek bir kıta (Pangea, Pantalasa
vb.) ve sonrasında arada okyanuslar oluşturacak şekilde birbirinden ayrılarak, parçalı görünümler
sunan coğrafyaları oluşturdular (Şekil 452).
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Şekil 4445: Dünyanın 240 milyon yıl (Triyas devri) öncesinden günümüze Pangea süper kıtası
hali ile zamanla birbirinden ayrılan levhalarla yeni okyanusların oluşumunu.
Temeli 1970'li yıllarda ortaya atılmış olan Levha Tektoniği, 1912 yılında Alfred Wegener
tararafından ileri sürülen “Kıtaların Kayması” teorisinin yerine geçmiştir. Wegener, yer kürenin
Pangea adı verilen tek bir süper kıtadan oluştuğunu belirtmiş, Afrika ve Güney Amerika
kıtalarının kıyı şekillerinin birbirine benzediğini fark etmiştir (Şekil 452).
Daha sonraki yıllarda her iki kıtanın kenarlarının jeolojik, zoolojik ve diğer bazı özellikler
açıdan bir zamanlar yan yana olduklarını gösteren birtakım deliller saptanmıştır (Demirtaşlı ve
Erkmen, 2000).
Yeryuvarının yapı ve hareketlerini tüm olarak konu edinen Levha Tektoniği (Plate
Tectonics, Global Tectonics) kavramına göre, yerin dış kısmını oluşturan 70-100 km kalınlıkta ve
rijit özellikteki Litosfer, 7 büyük ve birkaç küçük levhadan meydana gelmektedir (Şekil 463). Bu
levhalar Üst Mantonun Litosfere kıyasla daha yumuşak ve kısmen akıcı bir bölgesi olan
Astenosfer veya düşük hız zonu üzerinde kaymakta, hareket hâlinde bulunmaktadır (Şekil 474).
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Şekil 4546: Yeryuvarının astenosfer üzerinde hareket hâlindeki levhaları ve hareket yönlerini
gösterir şekil.
Şekil 463’de belirtilen büyük Levhalar: Avrasya, Pasifik, Avustralya, Kuzey Amerika,
Güney Amerika, Afrika ve Antartik Levhalarıdır. Küçüklerden bazıları ise: Antiller, Filipinler,
Kokos ve Nazka Levhacıklarıdır (Şekil 463). Levhaların adları her ne kadar kıtaların adlarını
taşımakta iseler de kıtaların sınırları ile Levhaların sınırları aynı değildir. Kıtalar kendilerinden
çok daha büyük olan levhalar içine gömülmüş, levhalar tarafından pasif olarak sürüklenen levha
kabuğu parçalarıdır (Deniz buzulları –Aysbergler içinde saklı kalmış kayalar gibi). Türkiye’yi ve
komşu ülkelerini bu anlamda daha küçük levhalara (levhacıklara) ayırmak olanağı da vardır.
Birbirlerine bağıl olarak hareket eden levhaların sınırları yeryüzünde birkaç yıl içinde
vukua gelen depremlerin episantırlarının dağılımı ile belirlenebilmektedir (Şekil 474,485). Bu
durum, Levha sınırlarının sürekli olarak hareket hâlinde bulunduklarını ayrıca kanıtlamaktadır.
Denizaltı ve yerüstü volkanizması, jeosenklinallerin ve kıvrımlı sıradağların oluşumu,
büyük ölçüde yatay kayma hareketleri, farklı derinliklerde odakları olan depremler ve benzeri
büyük jeolojik tektonik olaylar hep bu levhaların sınır bölgelerinde vukua gelmektedir. Buna
karşın, levhaların kendi içlerinde belirgin bir deformasyon olmamaktadır.
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Şekil 4647: Levha hareketlerini gösteren blok modeller.
Bir levha üzerinde yer alan iki nokta, örneğin iki şehir arasındaki uzaklık hep aynı
kalmakta ancak iki değişik levha üzerinde bulunan iki şehir iki yöre arasındaki uzaklık zamanla
değişmekte, daha çok uzaklaşmakta ya da kısalmaktadır. Bu hareket kimi levhalar arasında hızlı
kimilerinde yavaş gerçekleşmekte ortalama yılda 4-20 cm arasında gerçekleşmektedir. Kabaca bir
yılda insan tırnağı uzamasıyla örneklenebilecek bu hareketin milyonlarca yıl devam ettiği
düşünüldüğünde on binlerce km’lik harekete neden olan devasa enerji kaynaklarına işaret
etmektedir.
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Şekil 4748: Aktif levha kenarlarını gösterir şekil.

5.1. Levha Sınırı Türleri
Levha sınırlarındaki bağıl hareketler 3 şekilde gerçekleşmektedir (Şekil 485). Levhalar ya
sınırları boyunca birbirlerinden uzaklaşırlar, aralarında bir açıklık bırakırlar (Diverjan levha
sınırları); yahut levhalar birbiri ile çakışırlar, çarpışırlar, biri diğerinin altına dalar veya üzerine
bindirir (konverjan levha sınırları); yahutta sınırları boyunca birbirine nazaran kayarlar
(transform faylı sınırlar). Bu üç çeşit hareketten herbirinin kendine özgü jeolojik sonuçları vardır
(Ketin, 1977).

5.1.1. Iraksayan (Diverjan) Levha Sınırları
Zamanla manto malzemesinin volkanik bir dağ zinciri boyunca yukarı çıkıp, gerilmeli
faylarla oluşturulan çöküntü havzasına sürekli eklenmesi (okyanus tabanı yayılması) ile birlikte
zaman içinde okyanusa dönüşen bir hat boyunca Kıtaların birbirinden uzaklaşmasına karşılık
gelen bir harekettir. Iraksayan levha hareketinin gözlendiği aşamada kabaca okyanus ortasında
gelişen sırt şeklindeki bu dağ zincirine rift (Atlantik Okyonusu Ortası Sırtı, Dogu Pasifik
Sırtı,Hint Okyonusu Sırtı vb.), olayın bütününe riftleşme denir. Rift hattı okyanus içinde rifte dik
transform faylarla kesilir (Şekil 496). Riftleşmenin olduğu kıyılar okyanus ve kıta kabuğu
bağlantısı bu süreçte pasif konumlu olup herhangi bir alma batma olayı gerçekleşmez.
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Şekil 4849: Birbirinden zaklaşan levhalar ve rift oluşumunun gerçekleştiği levha sınırı.
Bu sınırlar afetler açısından değerlendirildiğinde oldukça korunaklı, güvenli yaşam
alanlarını teşkil ederler (afrika batısı, Güney Amerika doğu kıyıları gibi). Herhangi bir deprem ya
da volkanik etkinlik bu süreçte etkin unsur değildir.

5.1.2. Yakınsayan (Konverjan) Levha Sınırları
Rift sistemlerini besleyen konveksiyon akımlarının tersine dönmesi ile birlikte, pasif
levha sınırları ektif hâle geçerek gerilmeli (birbirinden uzaklaşan) hareket sıkışmalı sisteme döner
(Şekil 5047). Bu esnada yoğunluğu, çoğunlukla manto malzemesinden oluşan ofiyolitik
kayaçların oluşturduğu yoğunluğu 3.1 olan okyanusal kabuk, temasta olduğu başka bir okyanusal
kabuk ya da yoğunluğu 2,7 olan kıtasak kabuk altına hızla dalarak astonesfere karışır. Yok olan
okyanusal kabuğun sırtında taşıdığı kıta kabuğunu diğer kıta ile çarpıştırarak büyük orojenik dağ
oluşumlarını gerçekleştirir.
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Şekil 5049: Okyanusal kabuğun kıta kabuğu altına dalması ve volkanik yay gelişimi.
Dalma-batma zonu ya da Wadati-Beniof zonu adı verilen bu olay esnasında derin
odaklı depremler, çok yoğun yüksek sıcaklık ve basınç ürünü metamorfizma, sıradağ oluşumları,
daldıktan sonar ergiyerek tekrar yükselen magmanın oluşturduğu soklulumlar ve volkanik
aktivitelerin yanı sıra, birçok jeolojik ve morfolojik değişimler bu zonda gerçekleşir. Bu olay
sayesinde okyanus sırtlarındaki yeni kabuk gelişimleri dengelenir.

5.1.3. Transform Faylı Sınırlar
Bir üçüncü tip levha sınırında ise iki levha birbirine göre yanal olarak hareket ederler
(Şekil 5148). Bu grupta levha sınırlarında yeni gelişimler veya tahribat söz konusu değildir.
Pasifik ve Kuzey Amerika levhalarının karşılıklı yanal hareketlerinden oluşmuş San Andreas
Fayı ve Anadolu Bloğu ile Karadeniz levhaları arasındaki hareketi sağlayan Kuzey Anadolu Fayı
bu grubun tipik örneklerini oluştururlar.
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Şekil 5051: Okyanus ve kıta içi transform faylı levha sınırlarını gösterir şekil.
Levhaların birbirlerine dokundukları sınırlarda mantoya kadar inen ara yüzeyler
bulunmaktadır. Bu yüzeylerde levhaların hareketlerini engelleyen pürüzlerin yarattığı sürtünme
kuvvetleri oluşturmaktadır. Bu sürtünmeyi yenmek için enerji birikmekte ve sürtünmeyi
yenebilecek miktarda enerji birikince ani boşalma ile “deprem” denilen olay olmakta ve enerji
aniden bir bombanın patlaması gibi şok dalgalar yaratarak küresel dalgalar hâlinde yayılmakta ve
geçtikleri ortamları sallamaktadırlar.
Dünya depremsellik haritasına dikkat edilirse depremlerin dar kuşaklar boyunca
yoğunlaştıkları görülür. Bu kuşakların levha sınırları ile uyumlu oldukları dikkati çeker.
Genellikle küçük-orta büyüklükteki depremler üçüncü grup levha sınırlarında (tarnsform faylar)
ve çok büyük depremler de ikinci grupta yer alan dalma-batma zonlarında (Subduction, WadatiBeniof Zonu) meydana gelmektedir.

5.2. Levha Hareketlerini Destekleyen Başlıca Veriler
1) Kıta geometrilerinin bir puzzle ın parçaları gibi birliktelik sunması (Şekil 5249).

Şekil 5152: Kıtaların daha önce birlikteliklerini ortaya koyan, kayaç ve kıta kenarlarının
birbirleri ile uyumluluğunu gösterir şekil.
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2) Benzer ve birbirini bütünleyen geçmişte birlikte olduğu düşünülen, günümüzde
binlerce uzaklıktakı kıyıların milyonlarca yıl öncesine ait kayaç ve fosilleri incelendiğinde benzer
canlı toplulukları ve kayaç çeşitleri barındırmaları (Şekil 530).

Şekil 5253: Levha hareketleri ile birbirinden uzaklaştığı düşünülen kıtaların birbirinden
ayrılmadan önceki zamanı temsil eden kayaçlarda tespit edilen fosil bulguları, canlı
topluluklarındaki büyük benzerliği göstermektedir.
3) Okyanus ortası sırtlardan her iki yana eklenerek devam eden volkanik katkıların
milyonlarca yıl süresince, okyanus ortası sırtın her iki yanında benzer manyetik polarite
özelliklere sahip olması (Şekil 541).

122

Şekil 5354: Rift zonlarında manyetik kutup terslenmeleri.
4) Günümüz gelişmiş GPS sistemleri ile uydulardan yer üzerindeki levhaların
birbirinden uzaklaştığının ve hareket yönlerinin ölçülebiliyor olması (Şekil 552). Belirlen kayma
miktarları ile yuryuvarının milyonlarca yıl sonrasında alacağı coğrafyanın yanı sıra, levha
harekletlerinin jeolojik sonuçları itibarıyla yapılan çalışmalarla, 100 milyonlarca yıl önceki
paleocoğrafik haritalar, kıtaların ve okyanusların konumları aşama aşama ortaya konabilmektedir.
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Şekil 5455: Yeryuvarındaki başlıca levhalar, hareket yönleri ve hızlarını gösterir şekil.
5) Yeryuvarında büyük jeolojik değişimlerin gözlendiği (depremler, metamorfizma, dağ
oluşumları, volkanizma vb.) olayların levha snırlarında gerçekleşmesi, kalkan olarak adlandırılan
ve levha sınırı oluşturmayan kıta içlerinde yüzmilyonlarca yıl hareketsiz, durağan bir jeolojinin
varlığı levhaların hareketini doğrulamaktadır (Şekil 563).

Şekil 5556: Pasifik okyanusu ve çevresindeki aktif levha sınırları boyunca yoğunlaşan
deprem ve volkanik aktivitelerin görünümü.
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5.3. Türkiye’nin Levha Yapısı ve Yakın Geçmişi
Yeryuvarında milyonlarca yıl öncesini modelleyen paleocografik haritalara bakıldığında
500 milyon yıl öncesinden başlayarak, Afrika, Güney Amerika, Hindistan, Arabistan gibi
kıtaların birarada bulunduğu ve Türkiye’yi oluşturan ve o dönemde Pontidler, Toridler şeklinde
farklı yerlerde parçalar hâlinde eklemlenmiş Gondvana kıtası zaman içinde parçalanmıştır (Şekil
574). Kıta kuzeyinde açılan okyanusların büyümesi ile bu büyük kıtadan kopan parçalar
uzaklaşmaktadır.
Oluşan okyanusların kapanım sürecinde, simetrik olmayan kapanımla birlikte kuzeydeki
büyük Levhayı oluşturan Lavrasyaya eklemlenen parçalarla birlikte, 90 milyon yıl öncesinden
başlayarak Lavrasya kıtası ve Gondwana kıtası parçaları olan Arabistan, Afrika ve Anadolu
Pontit ve Sakarya levhaları kuzeyde ve Türkiye GD sunda bir araya gelmiştir.

Şekil 5657: Yeryuvarının 340 milyon yıl önce plaka ve okyanuslarının konumunu gösterir şekil.
Neo-Tetis olarak adlandırılan bu okyanusun batıdaki kalıntı haldeki devamı Akdeniz olup
kapanma süreci devam etmekte ve Lavrasya ile Afrika kıtalarını birbirine yaklaştırtırmaktadır.
Yeryuvarının menteşesi konumundaki ülkemiz yaklaşık doğu batı eksenli çok sayıda okyanus ve
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jeolojik kıta parçalarını içinde barındıran, jeodinamizmi çok yüksek, litosfer kaynaklı afetleri
içinde barındıran bir coğrafik konumda yer almaktadır.
Türkiye’nin içerisinde yer aldığı “Alp-Himaleya” kuşağı, güneyde Arap-Afrika levhaları
ile kuzeyde Avrasya Levhası arasında sıkıştırılıp yükselmiş jeolojik açıdan genç bir dağ
kuşağıdır. Bu dağ sırası konumunu günümüzden yaklaşık 10 milyon yıl önce kazanmaya
başlamış olup evrimini hâlâ sürdürmektedir. Bu nedenle bu kuşak üzerinde yer alan çoğu ülkeler
gibi Türkiye’de tektonik açıdan aktif bir yapıya sahiptir.. Bu yapının doğal sonucu olarak da ülke
topraklarının hemen hemen tamamı önemli bir deprem tehlikesi altındadır.
Güneydeki Arap levhasının kuzeye, Avrasya levhasına doğru yakınlaşması ile bu iki levha
arasında yer alan Anadolu bloğu sıkıştırılıp yükselmiştir. Arap levhası kuzeye Avrasya’ya doğru
yaklaşık 25 mm/yıl hızla, Afrika levhası da yine kuzeye doğru yaklaşık 10 mm/yıl hızla hareket
etmektedir. Arap levhası, Anadolu mikro levhasının güneydoğu sınırına çarparak, Kuzey
Anadolu Fay Zonu’ndaki sağ yanal atımla, Anadolu mikro levhasını saat yönüne ters yönde
harekete zorlamaktadır.
Son zamanlarda elde edilen GPS verileri, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun her iki
tarafındaki Anadolu mikro levhası ile Avrasya levhasının arasındaki bağıl hareketin, yaklaşık 18 25 mm/yıl olduğunu göstermektedir. Sıkışmanın sonucu olarak, Üst Miyosen sonlarına (yaklaşık
10 milyon yıl önce) doğru Bitlis Kenet Kuşağı gelişmiş, böylece Arap levhası Anadolu bloğuna
kenetlenmiştir.

Şekil 5758: Türkiye ve yakın çevresinin levha tektoniği özellikleri.

126

Daha sonraki dönemlerde, kıtasal litosfer sıkışmayı kısalıp-kalınlaşma ile karşılayamaz
hâle gelince birbirleriyle kesişen bir çift yanal atımlı fay oluşmuştur. Bunlardan kuzeyde olanı
“Kuzey Anadolu Fay Zonu”, diğeri ise “Doğu Anadolu Fay Zonu” olarak adlandırılmıştır. Bu iki
fay Doğu Anadolu’da Karlıova civarında kesişirler ve Türkiye’nin en önemli genç yapısal
unsurlarını oluştururlar (Şekil 585).
Kuzey Anadolu Fayı sağ, Doğu Anadolu Fayı ise sol yanal atımlı faylardır. Bu iki fay
arasında kalan Anadolu bloğu, fayın gelişimi ile eş zamanlı olarak batıya doğru kaçmaya
başlamış ve batıya doğru kaçış, Batı Anadolu’da K-G yönlü gerilmeye ve genişlemeye neden
olmuştur. Türkiye, Anadolu Yarımadası rejiminin etkisi nedeniyle birçok kez yıkıcı depremler
yaşamıştır.

127

5. Bölüm Soruları
1) Orojenez nedir?
a)

Kıtaların kayması

b)

Dağ oluşumu

c)

Volkanizma

d)

Karaların su basması

e)

Rift oluşumları

2) Okyanus ortası boyunca gerçekleşen volkanik faaliyetlere ne denir
a)

Rift oluşumu

b)

Hendek gelişimi

c)

Dalma-batma

d)

Orojenez

e)

Deprem

3) Levhaların birbirinden uzaklaşmasına ne ad verilir?
a)

Riftleşme

b)

Diverjan hareket

c)

Konverjan hareket

d)

Çarpışma

e)

Transform hareket

128

4) Atlantik okyanusu boyunca
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Dalma-batma

b)

Çarpışma

c)

Açılma-Uzaklaşma

d)

Transform hareket

e)

Büyüme

her

iki

yanındaki

levhaların

hareketi

5) Litosferin kalınlığı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

5 km

b)

5-30 km

c)

50-60 km

d)

70-100 km

e)

100 km den kalın

6) Güney Amerika batı kıyıları
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

boyunca

gerçekleşen

levha

hareketi

Dalma-Batma
Çarpışma
Diverjan Hareket
Kopma
Uzama
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7) Aşağıdakilerden hangisi Levhaların hareketini destekleyen bir veri türü
değildir?
a)

Bitişik kıta kenarlarının birbiri ile uyumu

b) Benzer kıta kenararında geçmişte benzer canlı topluluklarına dair fosil
bulguları
c)

GPS ölçümleri ile levhaların hareketlerinin tespiti

d)
Okyanus ortası riftler boyunca her iki yanında benzer manyetik
değişkenliklerin saptanması
e)

Okyanuslardaki canlı çeşitliliği

8) Ülkemizdeki diri fayların oluşumunu temin eden ve halen stress aktarımını
temin eden olay aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Arabistan ile Anadolu levhasının çarpmışması

b)

Karadenizin açılımı

c)

Atmosferk koşullardaki değişim

d)

Anadolunun ovalık rejime sahip olması

e)

Ayın çekim gücü

9) Kuzey Anadolu Fayı ne tür bir faydır?
a)

Doğrultu atımlı fay

b)

Ters fay

c)

Bindirme fayı

d)

Normal fay

e)

Düşey fay
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10) Türkiyennin büyük bölümü hangi tektonik kuşakta yer almaktadır?
a) Hersiniyen Orojenik kuşağı
b) Alp-Orojenik Kuşağı
c) İzmir Kuşağı
d) Vardar Zonu
e) Asya-pasifik zonu

Cevaplar
1)B, 2)A, 3)B, 4)C, 5)D, 6)A, 7)E, 8)A, 9)A, 10)B
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6. KAYAÇ DEFORMASYONU VE DEFORMASYON YAPILARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, deformasyonun tanımı, deformasyon türleri, deformasyona neden olan
kuvvetler ve deformasyon yapılarının neler oldugu öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Deformasyon nedir?

2)

Deformasyonu arttıran şartlar nelerdir?

3)

Kaç türlü deformasyon vardır?

4)

Deformasyon sonucu ne tür yapılar gelişir?

5)

Deformasyon yapıları nasıl analiz edilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Deformasyonun tanımı

Deformasyonun ne
olduğunun öğrenilmesi

Çevremizdeki yük altındaki bütün
cisimlerin davranışları ve şekil
değişimleri gözlenerek

Deformasyon türleri

Deformasyon türleri ve
şartları hakkında bilgiler

Farklı bilimsel çalışmalar okunarak

Deformasyon yapıları ve
analizleri

Yönlü yükler altında
cisimlerde gözlenen
Deformasyon yapılarının kitaptaki
deformasyon sonucu gelişen bilgiler ışığında gündelik yaşamdaki
yapıların türleri ve mikro
karşılıklarının gözlenmesi ve
boyuttan-mega boyuta bu
deformasyon analizlerine yönelik
yapıların geometrilerinin
bilgisayar programlarından
tespiti ve analizlerinin
yararlanılması
yapılması
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Anahtar Kavramlar


Deformasyon,



Stres, strain kavramları



Deformasyon koşulları



Deformasyon türleri,



İki ve 3 boyutlu deformasyon analizleri, deformasyon yapıları


Kırıklar, çatlaklar, kıvrımlar, faylar, mikro yapılar, plastik deformasyon yapıları,
elastik davranış, stilolitler
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6.1. Deformasyon
Deformasyon, çeşitli iç ve dış kuvvetlerin etkisi ile strese maruz kalan bir cismin şekil,
biçim veya konum değiştirmesidir. Deformasyona neden olan yük miktarı önemlidir. Birim alana
uygulanan yüke stress (gerilme) denmektedir.
Cismin her noktasında uygulanan yüklerin eşit olduğu durum hidrostatik yükler altında
mümkün olup, diğer durumda yükler belirli bir düzen içinde ya da kompleks yönelimli olarak
cisim üzerinde etkin olabilir. Etkin olan yüklerin yönelimleri ve farklı yönlerdeki oranlarına göre
farklı deformasyon yapıları gelişmektedir. Cismi deforme eden yüklerin etki süresi (yavaş, uzun
zamana yayılan), yüke maruz kalan malzemenin türü, bu dersin içeriği bağlamında deforme olan
kayacın derinliği, su içeriği, ortamın sıcaklığı gibi koşullar farklı deformasyon şartlarına etki
eden hususlardır.

6.2. Deformasyon Türleri
Kayaçları deforme eden yükler kayacın türüne de bağlı olarak zamanlaması değişen
başlıca 3 davranış sergilerler. Deformasyonun ilk evresi elastik aşama olup kayaca uygulanan yük
kaldırıldığında elastik deforme olan kayacın (şekli, biçimi değişen); eski hâlini alması
durumudur. Elastik deformasyon limitini aşan kayaçlarda kalıcı deformasyon gelişimi gözlenir,
plastik evrenin geliştiği bu periyotta; yük kalksa bile cisim eski hâline dönme egilimi sunsa da
tam olarak ilk hâle dönemeyip şekil değişimine uğrar (Şekil 596).

Şekil 5859: Yükler alltındaki kayaçta gözlenen deformasyon aşamaları.
Cismi deforme eden yükler plastik limiti aştığında kayaçta kırılmalara neden olurlar.
Kırılma deformasyonu denilen bu evreden sonra kayaç hacminde penetratif davranış sergileyen
stresler bu aşamanın devamında kırık düzlemlerine aktarılır, diğer alanların gerilimi azalır.
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Yeryuvarında Litosferin deforme eden güçlerin dağılıma baktığımızda, bu enerji
yoğunluklarının Plaka sınırlarında olduğunu, Konveksiyon akımlarının doğurduğu ve kaynağı üst
mantoda yeralan akımın litosferde neden olduğu hareketler ile kıtaların birbirinden uzaklaştığı,
yaklaşıp çarptığı ya da birbirine nazaran transform hareketlere neden olduğunu görmekteyiz. Kıta
hareketlerinin neden oldugu stress birikimleri kayaçlarda da kıtalarda olduğu gibi, sıkışmalı,
gerilmeli, transform ve torsiyon yüklerle deformasyona neden olur.

Şekil 6059: Stress yönelimlerine göre deformasyon türleri.
Kuşatılmış yükler altında cisimde hacim değişimleri gözlenmekte olup, şekil değişimi
olmaksızın hacimde meydana gelen artış ya da azalışa dilatasyon denmektedir.
Deformasyona neden olan yüklerin farklı yönlerde farklı büyüklükler de olması
durumunda kayaçta şekil ve biçim değişimi gözlenir. Distorsiyon olarak adlanan bu deformasyon,
uzama, kısalma ya da kayaç içerisinde paralel düzlemlerin deformasyonla açısal konum almaları
hâlidir (Şekil 6057). Gerçekleşen bu değişimler sayısal olarak ölçülebilmektedir.

6.3. Deformasyon Analizi
Kayaçta deformasyona neden olan yükler, birbirine dik 3 asal yönde ele alınıp incelenir.
Maksimum, minumum ve ortaç stressler olarak adlanan bu gerilimlerin kayaçta neden olduğu
deformasyonla birlikte neden olduğu gerilme yönelimleri ise sıkışmalı, çekmeli ve kayaçta
sıkışma ve gerilmenin gözlenmediği yönelimler olarak ele alınır incelenirler. Bu ölçümler teorik
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olarak, stress ve strain (deformasyon) elips ve elipsoidleri olarak iki ve 3 boyutlu ölçüm ve
gösterimlerle, deformasyon yapılarının gelişimleri açıklanabilir (Şekil 6158).

Şekil 6061: Asal gerilme eksenleri ve deformasyon.
Asal gerilmeler arasındaki farka göre meydana gelen deformasyon yapılarının türü de
değişmektedir (Şekil 6259,630). Buna göre çubuksu ve düzlemsel yapılar gelişmekte, bu
yapıların oluşturduğu çizgisel ve düzlemsel yapıları ile bölgenin jeolojik geçmişi hakkında
yorumlar yapılabilmektedir.

Şekil 6162: Stres yönleri ve miktarlarındaki değişimle birlikte farklı deformasyon yapılarının
gelişimi.
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Şekil 6263: Asal gerilme yönleri ile jırık çatlak türleri arasındaki ilişki.
Deformasyonun kayaç içindeki dağılımına göre, homojen ve karmaşık deformasyondan
bahsetmek mümkündür. Homojen deformasyon; kayaçta içinde deformasyonun her noktada aynı
olduğu ve benzer şekilde olduğu deformasyon olup, kayaç içindeki deformasyonun farklı şekil ve
miktarlarda gözlenmesi durumu ise karmaşık deformasyon ile açıklanır. Homojen ya da karmaşık
deformasyon hâl ve davranışı gözlem ölçeğine göre değişkenlik sunabilmektedir. Makro ölçekte
yapılan bir gözlemde kompleks deformasyon olarak tanımlanabilecek bir deformasyon, mikro
ölçekte homojen deformasyon parçaları ihtiva eden bir karmaşadan söz edilebilir (Şekil 641).

Şekil 6364: Homojen ve Hetereojen deformasyon gelişimi.
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6.4. Deformasyon Yapıları
Stress altındaki kayayın, türü, deforme olduğu derinliği, ortamın sıcaklığı, ortamın ve
kayacın su içeriği, kayacın gözenekliliği, stresslerin yönelimleri ve zaman faktörleri kayacın
davranışını belirlememektedir. Genel anlamda litosferdeki deformasyona baktığımızda 3-4 km
derfinliklere kadar olan deformasyonda kayaçlar kırılgan davranış gösterirken, 4-7 km
derinliklerde yarı kırılgan, daha derinlerde ise daha plastik davranışlar gözlenmektedir (Şekil
652).

Şekil 6465: Deformasyonun derinlikle değişimini.
Tektonik kuvvetlerle deforme olan kayaçlarda deformasyona neden olan yüklerin
yönelimleri ve büyüklüklerine göre farklı tektonik rejimler (açılmalı, gerilmeli ve makaslamalı)
ve farklı tektonik yapılar gelişmektedir.
Sıkışmalı (kompresif) tektonik rejimde yer alan bir bölgede kayaçlar ve tabakalı yapılarda
plastik deformasyonun en önemli yapısını oluşturan kıvrımlar gelişir. Yatay yönde kısalıp
düşeyde, yüksek tepe ve dağları oluşturan kıvrım sistemi, deformasyonun devamında kırık çatlak
gelişimler ve fayların oluşumuna neden olur (Şekil 663,674). Deformasyonun derinliği ve
kayanın rijitliğine göre deformasyon plastik evreyi geçirmeden doğrudan çatlak ve fay gelişimine
neden olabilir (Şekil 685,696,7067).
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Şekil 6566: Deformasyon sonucu gelişen kıvrım yapıları ile makro ve mega ölçekte doğada
gözlenen kıvrım yapıları.
Teorik deneylerlede bu yapıların oluşum mekanizmaları incelendiğinde tek, eksenli ve 3
eksenli deformrasyona maruz bırakılan homojen silindirik betonların kırık çatlak sistemleri ve
devamında makaslama faylarının geliştiğini görebiliriz.
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Şekil 6667: Yol yarması ve kıyıdaki tabakalı düzlemlerde gözlenen kıvrımlanmalar.
Oluşan kırık çatlakları, deformasyona neden olan asal gerilme eksenlerine göre
yönelimleri ele alındığında, sıkıştırıcı yükle açı yapan (30-35o çatlak çifti /makaslama çatlakları),
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paralel olan tansiyon çatlakları (boyuna çatlak) ve dik yönelimli olarak destere dişi şeklinde
tırtırtıklı olarak izlenen stilolitik çatlaklar şeklinde adlandırılmaktadır (Şekil 630,685).

Şekil 6768: Çatlak türleri ve stress yönleri arasındaki ilişki ile, bina kolonlarında, kiriş ve
zeminlerinde, mermer ocağında gözlenen farklı çatlak görünümleri.
Tansiyon çatlakları ya da açılma çatlakları olarak adlandırılan çatlak sistemleri genellikle
çatlak duvarları birbirinden uzaklaştığı için oluşan boşluğa ortamdaki ya da yer altından
hidrotermak olarak getirilen silisli, karbonatlı, demirli ya da cevherli ergiyiklerle doldurularak
damar adını alırlar.
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Şekil 6869: Deprem sırasında meydana gelmiş bir büyük yarık ve ikincil çatlak gelişimlerinin
görünümü.
Çatlakların geometrik şekilleri ve diğer yapılarla olan ilişkileri sayısal olarak ölçülerek
yapı ve bölgenin milyonlarca yıllık deformasyon gelişimleri ortaya konabileceği gibi 3 boyutlu
stress analizleri yapılarak geleceğe dair yorumlarda bulunabilmek mümkündür (Şekil 696).
Benzer analizler bölgesel bazda yüzlerce km’lik bölgeleri kapsayabileceği gibi, deformasyon
zonundan yönlü alarak alınacak kibrit kutusu büyüklüğündeki kayaç örneklerinin, gerekli
işlemler sonrası mikroskopta analizleri ile benzer bölgesel ölçekli deformasyon bilgileri elde
edilebilir. Bu tür analizler doğal kaya oluşumlarında uygulanabileceği gibi mühendislik
yapılarında da yapılabilmekte, depremde zarar gören bir binadaki çatlaklardan, bir tünel, baraj vb.
inşaasında gözlenen çatlak sistemlerine kadar yapıyı deforme eden stressler tespit edilip
önlemlerin alınması ya da yapının konumlandıracağı yer seçiminin değiştirilmesi sağlanabilir.
Ülkemizin yakın tektonik gelişimine baktığımızda, neotektonik dönemde, kalıntısı
Akdeniz olan NeoTetis okyanusunun kapanım sürecinde Üst Kretase zamanından itibaren
Anadolu levhasında kuzey-güney yönlü sıkışmalara neden olmuştur. Doğuda Bitlis-Zagros hattı
boyunca Asimetrik olarak kapanımını gerçekleştiren bu okyanusun birbirine yaklaştırdığı
Anadolu ve Arabistan levhaları çarpışmaya başlamış, kuzey yönlü bu sıkışma Anadolu’nun
doğusunda bu yönde yatay yönde daralmaya yol açarken, yüksek sıradağların oluşumu temin
etmiştir.
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a

b
Şekil 7069: Yol yarmasında gözlenen gerilmeli deformasyon orunu normal faylar (a) ve uydu
görüntüsünde hareketin belirgin olarak izlenebildiği sağ yönlü doğrultu atımlı fay (b).
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6. Bölüm Soruları
1)

Deformasyon ortadan kaldırıldığında cismin ilk şeklinde dönmesi haline ne ad

a)

Plastik deformasyon

b)

Elastik deformasyon

c)

Kırılma-kopma

d)

Uzama

e)

Sıkışma

verilir?

2) Cismi deforme eden yükler plastik deformasyon limitini aştığında aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşir?
a) Elastik davranı
b) Plastik davranış
c) Kırılma
d) Uzama
e) Sünme
3) Kayaçlarda yönlü yükler altında birbiri ile 60-70 derece açı ile gerçekleşen çatlaklara
ne ad verilir?
a) Makaslama çatlakları
b) Tansiyon çatlakları
c) Stilolitik çatlaklar
d) Boyuna çatlaklar
e) Enine çatlaklar
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4) Kayaçlarda yönlü yükler altında birbiri ile testere dişleri şeklinde gerçekleşen
çatlaklara ne ad verilir?
a) Makaslama çatlakları
b) Tansiyon çatlakları
c) Stilolitik çatlaklar
d) Boyuna çatlaklar
e) Enine çatlaklar
5) Aşagıdakilerden hangisi plastik deformasyon yapısıdır?
a) Makaslama çatlakları
b) Tansiyon çatlakları
c) Kıvrımlar
d) Faylar
e) Depremler
6) Kemer şeklindeki kıvrım türü nedir?
a) Antiklinal
b) Senklinal
c) stilolit
d) Fay
e) Elastik büklüm

148

7) Sıcaklık artışı deformasyonda hangi etkiyi gösterir?
a) Plastik davranışı arttırır
b) Kırılmayı arttırır
c) Kopmayı arttırır
d) Faylanmayı hızlandırır
e) Etkisi olmaz

Cevaplar
1)B, 2)C, 3)A, 4)C, 5)C, 6)A, 7)A
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Fayın tanımı,.Fay geometrileri, morfolojisi, fay belirteçleri, fay türleri, fayın
atımı, fayın hareketini yansıtan veriler, fay analizleri, türlerine göre faylardaki asal gerilme
eksenlerinin dağılımları, diriliklerine göre sınıflamaları ve Ülkemizin tektonik yapısı ile ana fay
hatlarının özellikleri konularında bilgi sahibi olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Fay nedir?

2)

Fay belirteçleri nelerdir?

3)

Atım nedir, kaç türlü atım vardır?

4)

Fay türleri nelerdir?

5)

Fayların morfolojik özellikleri nelerdir?

6)

Diriliklerine göre faylar nasıl sınıflandırılırlar?

7)

Ülkemizdeki başlıca fay hatları ve türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Fayın tanımı, fay
elemanları ve geometrisi

Fay türleri

Fay oluşumu ve
firiliklerine göre fayların
sınıflandırılması

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Çevremizde özelliklede otoban gibi
büyük ulaşım hatlarındaki açık yol
yarmalarında tabakalardaki kırık
Fay oluşumu, tanınması, fay
hatları boyunca faylanma ile gelişen
düzlemi, atımı, fay füzeyi
hareket, deformasyon ve
gibi konuların öğrenilmesi
değişimlerin bölümde ki anlatımlar
ve görseller dikkate alınarak
incelenmesi
Fayların atımlarına ve kırık
düzleminin duruşuna göre
fayların nasıl
isimlendirildiğinin
öğrenilmes

Konu ile ilgili ders kitabı dışında
çok sayıda görsel ve makaleye
internet ortamında ulaşılabilir

Fayların oluşumu sırasında
Hem saha gözlemleri hemde teorik
gelişen deformasyon yapıları
çalışmalar ile bu konu hakkında
ve tespit edilen fay
derin bilgiler ve tecrübe elde
hatlarının aktivitelerinin
edilebilir
belirlenmesine dair bilgiler

Genç tektonik döneme ait
Kuzey Anadolu ve Doğu
Ülkemizdeki fay dağılımları ve
Anadolu Fayları başta olmak
etkileri başta MTA olmak üzere çok
üzere, doğu
Türkiyenin ana fay hatları
sayıda ilgili Kurumun web
bölgelerimizdeki sıkışmalı
sayfalarından raporlar ve haritalar
tektoniğin doğurduğu ters
incelenmeli
faylar Ege bölgesi gerilme
faylarına ait bilgiler
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Anahtar Kavramlar


Fay,



Fay düzlemi, atımı, fay çizgileri, fay kertiği, fay breşi



Fay türleri,



Fay geometrileri,



Fayların analizi, fay belirteçleri, fay morfolojisi



Diri fay, olası diri fay, ölü fay



Türkiyenin ana fay hatları
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7. FAYLAR

Yer kabuğunu oluşturan kayaçlar, yerin özellikle sığ kesimlerinde (0-4 km derinlik)
deformasyona maruz kaldıklarında kırılır, parçalara ayrılırlar. Büyük stres birikimlerinin
gerçekleştiği yer tabakalarında kırılmayla birlikte, kırık düzlemleri boyunca kırığın her iki
tarafında kalan parçalar (bloklar), hareket ederek fayları oluştururlar. Kırılma ve kayma kimi
zaman çok ani gerçekleşirken kimi zamanda akma şeklinde uzunca sürelere dayanan yavaş yavaş
stres boşalımları şeklinde gerçekleştiği görülür. Enerjinin ani boşalım sunduğu düzlemler aynı
zamanda deprem oluşumununda gerçekleştiği hatlardır.

7.1. Fay Elemanları ve Geometrileri
Kaymanın gerçekleştiği düzleme fay düzlemi, düzlem boyunca faylanmayla birlikte
blokların birbirlerine nazaran uzaklaşmasına atım denmektedir. Atım deformasyon yapılarında,
çatlakla ile fay oluşumunun en belirgin ayırt edici unsurudur (Şekil 7168).

a)

b)

Şekil 7071: Yer tabakalarını kat eden çatlak (joint) ve düşey kırık düzlemi boyunca atımın
gözlendiği fay (a) ile fay düzlemi, hareket yönü ve bloklarının gösterir şekil (b)
Fay düzleminde, faylanma sırasında blokların birbirlerine nazaran hareketi sonucunda
sürtünme sonucu oluşan fay çizikleri, fay kertikleri, yivler, oyuklar gözlenir. Yay çizgileri ile
blokların hareket yönleri tespit edilebilirken, asimetrik yapılı kertik, yiv izleri ve ikincil mineral
oluşumlarının düzlem üzerindeki dizilimlerinden oluşan pürüzler ile fay mekanizması ve türü
ortaya konabilir (Şekil 7168, 730, 741).
Fayın kat ettiği tabakaların rijitlik (kırılganlık) durumlarına göre blokların düzlem
boyunca sürtünmesi sonucunda, düzlemde kimi zaman yumuşak bloklarda öğütülme ile birlikte
parlatılmış yüzeyler (fay aynası) ve fay kili, kimi zaman da sert kayaçlarda, düzlemlerden
koparılan oldukça köşeli parçaların oluşturduğu milonitik ya da breşik zon gelişimi gözlenir
(Şekil 69). Fay breşi olarak adlandırılan bu köşeli ve kimi zaman cevher zenginleşmelerinin de
gözlendiği kayaçlar, fayın oluşum yaşı ve niteliği hakkında da önemli sonuçlar sunar.
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Şekil 7172: Faylanma sonucu gelişmiş dağınık köşeli parçalardan oluşan mega breş zonu.
Fay düzleminin yüzeyle yapmış olduğu arakesit izine fay fizgisi ya da fayın izi
denmektedir.

Şekil 7273: Güncel mostralarda, sağ yönlü atımla birlikte deprem kırığının oluşturduğu fay izi (a)
ve udu görüntüsünden bile izlenen bilen fay izi görünümü.
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Şekil 7374: Bir fay düzleminde blokların hareketi sırasında gelişen çizgiler (lineasyon) ve fay
kinematiğini yorumlamamızı sağlayan kertikleri oluşturan mineral liflerinin gelişimi (mineral
fibers).
Fay düzlemi eğik düşey ya da yatay olabilir. Fayın türü düzlemin duruşu ve blokların
hareketine göre belirlenmektedir. Fay düzlemi doğrultu ve eğim yönü ve eğim açısı ile ifade
edilirken fay çizgileri gidiş, dalım yönü ve dalım açısı ile ifade edilir (Şekil 752).
Fay düzemi kimi zaman oldukça dar bir hatta sıkışıp kalırken kimi zamanda oldukça geniş
bir zonda yer tabakalarını deforme ederek çalışır.
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a)

b)

c)
Şekil 7475: Sahil boyunca çıkıntı yapan eğmli düzlemin doğrultu (strike) ve eğimi (a), fay
düzlemine ait bir blokta yüzeyde gözlenen çiziklerin ve düzlemin ölçü (strike-doğrultu, dip-eğim,
gidiş (trend), dalım (plunge) ve yatım (yatım) değerleri (b) ile makaslama kırık-çatlakları
gözlenen eğimli tabakalar (c).
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7.2. Fay Türleri
Faylar, geometrik olarak ve kayma yönüne göre sınıflandırılır. Fay yönelimi, üç boyutta
iki açı ile tanımlanır. İlki eğim açısı olup, yatay düzlemle fay yüzeyinin yaptıgı açıyı temsil eder.
İkinci fayın doğrultusu olup, yeryüzündeki fay izinin kuzey ile yapmış olduğu açıyla tanımlanır.
Ayrıca faylar, eğim ve doğrultularına göre de sınıflandırılır. Karşılıklı bloklar birbirlerine
göre yatay olarak yer değiştiren faylara doğrultu atımlı faylar denir. Bu tip fayda her iki blokta
bulunan kayaçlar yanal olarak ötelenirler. Fayın bir bloğunda duruldugunda diğer blok soldan
sağa doğru hareket ediyorsa sağ yönlü veya tersine blok sağdan sola doğru yer değiştiriyorsa sol
yönlü doğrultu atımlı fay olarak adlandırılır.
Faydaki hareket eğim boyunca ise, bu tür faylar eğim atımlı faylar olarak isimlendirilir.
Eğim atımlı faylarda bloklar birbirlerine göre aşağı ya da yukarıya doğru kayarlar. Bu faylarda,
hareket eğime paralel olup kayaçlar düşey yönde yer değiştirirler. Bu yer değiştirme sonucu
yeryüzünde fay sarplıkları oluşur.
Eğim atımlı faylar iki alt gruba ayrılırlar. Faylanma yüzeyinin üzerindeki blok altındakine
göre aşağıya doğru hareket ediyorsa normal fay, tersine yukarıya doğru hareket ediyorsa ters fay
olarak isimlendirilir (Şekil 763). Diğer yandan eğim açısı küçük olan ters faylar, bindirme
fayları olarak bilinir. Bununla birlikte, doğada yukarıda bahsedilen sırf doğrultu atımlı ya da
eğim atımlı faya nadir olarak rastlanılır. Bunların yerine verev ya da oblik atımlı fay olarak
adlandırılan hem doğrultu hemde eğim atımlı bileşenleri içeren faylanmalar gözlenilir (Şekil
763). Fay düzlemi düşey olup blokların birbirine nazaran aşağı ya da yukarı hareket etmesi ile
oluşacak faylara düşey fay denmektedir.
Bazı kırıklar, anakaya üstündeki toprak seviyesi içerisine kadar ulaşamazlar. Çünkü zemin
yüzeyi yakınındaki toprak seviyesi bu hareketleri farklı şekilde soğururlar. Bu durumlarda,
hendekler (trench) kazılarak faylanmalar hakkında bilgi elde edilebilir.
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Şekil 7576: Fay düzlemlerinin konumu ve blokların hareketlerine göre fay türleri.
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Fay tipleri hakkında kısaca bilgiler verelim:

7.2.1. Doğrultu Atımlı Faylar
Bu tip faylar yeryüzünde 90 dereceye yakın dik bir konumda olan ve yerin içine doğru
hafifçe eğimlenen yalnızca yatay atımın oluştuğu yanal atımlı faylardır. Bu faylar, atımlarına
göre sağ ya da sol yönlü olabilirler. Kuzey Anadolu Fayı sağ; Doğu Anadolu Fayı ise sol yönlü
doğrultu atımlı faylardır. Atım, doğal olarak göreceli bir kavramdır. Aslında kırığın hangi
tarafındaki bloğunun hareket ettigi pek önemli değildir. Örneğin Kuzey Anadolu Fayı boyunca
fayın güney tarafındaki blok, kuzeyine göre batıya doğru hareket etmektedir (Şekil 774).

Şekil 7677: Sol yönlü ve sağ yönlü doğrultu atımlı fay blok model perspektif ve arazi
görünümleri.

7.2.2. Normal Atımlı Fay
Bu tip faylarda fay düzleminin bir tarafındaki blok yükselirken diğer tarafındaki düşerek
uzaklaşır. Burada hareket yine göreceli olarak gelişmektedir (Şekil 785a,796a,8077). Bir başka
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deyişle bir blok yükselirken diğeri yerinde durabilir ya da bir taraf yerinde dururken diğer taraf
düşebilir. Örneğin; 1970 Gediz ve 1995 Dinar depremi ile ilgili faylar normal atımlı faylardır.

7.2.3. Ters Atımlı Faylar
Bu tip faylar da düşey atımlı faylar olup, yalnızca fay düzlemi boyunca hareket eğim
yönüne göre ters yönde olmakta ve bloklar birbirine göre yaklaşmaktadır (Şekil 75b,c,76b).
Örneğin; 1975 Lice depremi ile ilgili faylar ters atımlı faylardır.

Şekil 7778: Eğim atımlı normal, eğim atımlı ter ve düşük açılı ters (bindirme) fayı blok model
görünümleri ve iki boyutlu stress yönelimleri.

a

b
Şekil 7879: Eğim atımlı normal ve eğim atımlı ters faylı tabakalar.
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Şekil 8079: Ege Bölgesi’nde sıklıkla gözlenen, normal fayların oluşturduğu horst ve graben
morfolojisi.

7.2.4. Verev (Oblik) Atımlı Faylar
Fay düzlemi boyunca hareketin hem düşey hem de yatay yönde olduğu faylardır (Şekil
8178).

Şekil 8081: Sol yönlü oblik normal faya dair blok model görünümü ve fayı oluşturan stress
yönelimleri.
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7.3. Fay Oluşumu (Faylanma)
Bir fayın oluşumundan önce bölgede bir gerilme gelişir, bölge deforme olur. Gerilme
kayaların kaldıramayacağı seviyeye gelince kayalar kırılır (Şekil 8279).

Şekil 8182: Bir bölgenin strese maruz kalması, bölgede yamulmanın başlaması, stresin bölgede
bir hatta yoğunlaşması ve kopma-kırılma ile birlikte düzlem boyunca blokların hareket etmesi
(fay oluşumu).
Bir deprem kırığı, kabuk içerisinde odak bölgesinde başlar ve fay düzlemi boyunca
dışarıya doğru her yönde yayılır. Fayların fiziksel özellikleri, farklı yerlerde farklı özellikler
gösterdikleri için, deprem kırığı her yerde aynı şekilde yayılmaz. Fay düzlemi boyunca asperiti
denilen yama şeklinde engeller, fay doğrultusunda değişmeler ve kaymayı önleyen yapısal
bariyerler bulunur. Bu engeller, bazen deprem tarafından kırılırken bazen de kırılmadan
kalabilmektedir.
Ana kırılma sona erdikten sonra, artçı sarsıntılar kırılmamış bir engeli kırabilir. Sahada ve
laboratuvarlarda yapılan kayma deneyleri, fay boyunca yer alan düzensizliklerin kaymayı
kilitlediğini ve tekrar kaymayı kolaylaştırdığını ortaya koymuştur. Deprem oluşumu ile ilgili
süreçler, ilk defa 1906’da San Fransisko depremini inceleyen Reid tarafından açıklanmıştır. Reid
tarafından ileri sürülen teoriye göre (Elastic rebound theory), yerin üst kısmındaki faylar
boyunca ardışıklı kaymalar sonucu depremler meydana gelmektedir.
Yüzlerce ve hatta binlerce yıllık sürede kayaçlar içerisinde yavaş yavaş deformasyon
birikmektedir. Sonunda deformasyona uğramış kayaçların en zayıf kısmında yani faylar boyunca
ani kaymalar meydana gelmektedir. Bunun sonucu olarak fayın blokları zıt yönlerde hareket
etmektedir. Bu kayma, çevredeki kayaçlar içerisinde yayılan kesme dalgaların hızından daha az
bir hızda olmaktadır. Birikmiş elastik deformasyon enerjisi, fayın her iki bloğunun dengeye
erisiyence kadar boşalmaya devam etmektedir.
Bir deprem kırığının ilerlemesi sırasında, herhangi bir yerde tüm hareket hemen aynı
zamanda meydana gelmez. Bunun yerine belirli mesafelere kadar yayılan titreşimlere neden
olabilecek şekilde düzensiz sıçramalar ya da hareketin ani duruşları şeklinde gelişebilir. Ani bir
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başlangıç hareketi, ani bir duruşta olduğu gibi titreşimler meydana getirir. Deprem dalgalarında
gözlenen çoğu yüksek frekanslı karışımlar, kırık önü hızındaki değişikliklerden kaynaklanır.
Deprem kırık uzunluğu, bölge kayaçlarındaki deformasyona, faylanmış kayacın özelliklerine ve
kayma yüzeyine bağlıdır.
Deprem kırığı, yayılma için enerji sağlayacak yeterince deforme olmamış bir yere
erişinciye kadar ilerler. Deprem kırığı, yeryüzüne doğru elastik davranış gösteren kırılgan
kayaçlar içerisinde yayılır. Fakat 1 ya da 2 km derinliklerde, kırık daha az kırılgan kayaçlarda
yayılmak zorundadır. Özellikle yeryüzü yakınlarında milonitik, kırılmış ve ezilmiş kayaç
ardalanmasından oluşan fay zonunda kayma dereceli olarak gelişir. Bu malzeme, deprem dalgası
üretemez. Bir deprem kırığı yüzeye ulaştığı zaman, gözle görülebilir bir faylanmaya neden olur.
Eğer zayıf bir zon aşırı yüklenirse, kabuk yırtılır ve bir kısmı diğerine göre yer değiştirir. Bu tür
yenilmeler yüzeyde iz bırakırlar. Hasar önemli miktarda olsa bile, depremden sonra böyle bir
faylanma yüzeyde gözlenmeyebilir. Yüzey faylanması görünümü ve uzunluğu, depremin
manyitüdüne ve odak derinliğine bağlıdır. Ayrıca yerkabuğu derinliklerindeki tektonik süreçlere
ve genel fay tipine de bağlıdır.
Depremler sığ odaklı ise, M=6 altındaki depremler yüzeyde dikkate değer faylanma
oluşturmazlar. Hatta depremler orta odak derinliğine sahipse (örnegin 120 km), M=7.5
büyüklüğünde bir deprem bile çok görülebilir bir yüzey faylanması oluşturmayabilir. Örneğin; 17
Ekim 1989 Loma Prieta depremi (Ms=7.1), San Andreas Fayı'nın 40 km’lik bölümünü kırmıştır.
Fakat 18 km odak derinlikli deprem yüzeyde dikkate değer bir kırık oluşturmamıştır. Kırık,
yeryüzünün 6 km altında kalmıştır. Yine 16 km odak derinlikli 13 Mart 1992 Erzincan depremi
(M=6.8), Kuzey Anadolu Fayı'nın 45 km'lik bölümünü kırmasına ragmen, yüzeyde faylanma
meydana getirmemiştir. Kırık, yeryüzünün 5 km altında kalmıştır (Demirtas vd. 1994).
Öte yandan Los Angeles yakınında biraz daha sığ odaklı 1 Ekim 1987 Whittier Narrows
(Kaliforniya) depremi (Ms=6) yüzeyde faylanmaya neden olmuştur. Bu deprem gömülü bir fay
üzerinde oluşmuştur. Benzer şekilde 1 Ekim 1995 Dinar depremi (Ml=5.9), Dinar-Çivril Fayı'nın
10 km'lik bölümünü kırmış ve yüzey kırığı, Dinar'dan Yapagılı köyüne kadar süreklilik
göstermiştir (Demirtas vd. 1995; Demirtas vd. 1996).
Depremlerden sonra yüzeyde görülen kırıklar, sıvılaşma, kayma ve oturma gibi yerel
zemin yenilmeleri şeklinde de görünebilir. Bu tür kırıklar kesinlikle faylanma ile
karıştırılmamalıdır. Örnegin; 27 Haziran 1998 Ceyhan- Misis depreminde (M=6.3) yanal
yayılmalar sonucu Ceyhan Nehri kenarları boyunca kademeli yarıklar oluşmuştur. Depreme
neden olan Misis Fayı sol yönlü doğrultu atımlı fay olmasına karşılık; bu yarıkların genel
mekanizması sağ yönvermiştir. Bu durum bu yarıkların yerel zemin koşulları ile ilgili olduklarını
ve derinliklerdeki faylanma ile ilgili olmadıklarını kanıtlamıştır (Demirtas 1998).
Faylanma tipi, özellikle risk altında bulunan yapıların hasar görebilme olasılıkları
açısından önemlidir. Depremlerde, yüzeyde belli genişlikte fay kuşakları gelişir. Geniş bir fay
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zonunda yer alan bina ya da diğer yapıların hasar görebilme olasılığı daha fazladır. Bir başka
deyişle boru hatları, kanallar ya da otoyol ve raylar gibi çizgisel yapılar fay zonunda birkaç yerde
hasar görebilirler. Doğrultu atımlı faylanmalı depremler, genellikle en dar fay zonları şeklinde
gelişirler. 1 ile 2 km genişlikte kesme zonları da oluşabilmektedir.
Normal faylanmalı depremler ise daha geniş fay zonları oluşturabilmektedir. Fay
düzleminin eğim açısı küçükse, fay zonunun genişliği bazen 5 km'ya kadar ulaşabilmektedir.
Eğim açısına bağlı olarak ters ya da bindirme fay mekanizmalı depremlerde, fay zonu çok
daha geniş olabilmektedir.
Bazı faylar da krip olayları olmaktadır. Asismik kaymalar olarak nitelendirilen bu
olaylar, San Andreas Fayı'nın Parkfield bölümünde; Kuzey Anadolu Fayı'nın da Ismetpasa
bölümünde gözlenmektedir. Bu kesimlerde her yıl 1-2 cm yer değiştirmeler ölçülmüştür. Bu yerdeğiştirmelerin depremlerle ilgili olmadıkları söylenmektedir.

7.4. Diriliklerine Göre Fayların Sınıflaması
Faylarla ilgili diğer ve çok önemli özellik fayın “diri ya da ölü” olarak nitelendirilmesidir.
Bir başka deyişle fayın üzerinde deprem olup olmayacağının saptanmasıdır. Aslında bütün
fayların üzerinde geçmişte hareket olmuştur. Ancak bazı faylarda bu hareket, günümüzde de
belirli aralıklarla depremler şeklinde devam etmektedir (Şekil 830). Örneğin Kuzey Anadolu Fayı
üzerinde sık sık depremlerin olduğu çok diri bir faydır. Öte yandan bazı fay hatlarında bilinen
tarihsel dönem içinde bir deprem ve bununla ilgili bir atımın olup olmadıgı bilinmediği için ne
ölçüde diri olduğu bilinmemekte ve ölü fay olarak nitelendirilmektedir (Örnegin Ecemis Fayı).
Herhangi bir fayın diri olup olmadığının belirlenmesinde jeolojik, sismolojik ve tarihsel veriler
kullanılır. Bu veriler kullanılarak bir fayın etkinliği değerlendirilebilir. Bu açıdan faylar,
diriliklerine göre 4 ana sınıf altında toplanabilir:
Aktif (diri) Fay =Günümüzden geçmiş 10.000 yıl süre içinde hareket etmiş fay (Holosen
dönemi içinde)
Potansiyel aktif (olası diri) Fay = Holosen dönemi (10.000 yıl) içinde değil ancak
Pleyistosen zamanından beri (1.65 milyon yıl) hareket eden fay
Ölü fay = 1.65 milyon yıldan beri hareket etmeyen fay.
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Şekil 8283: Deprem araştırması amacıyla açılan bir hendekte, tespit edilen diri ve ölü fay izleri.

7.5. Türkiye’nin Ana Fay Hatları ve Davranışları
Alp Orojenik kuşağı içerisinde yer alan ülkemiz, Kuvaterner dönemi öncesinde çok sayıda
plakanın, levha hareketleri ile bir araya getirilmiş kara parçası ve hâlen aktiv levha sınırlarını
teşkil eden denizel alanlardan oluşmaktadır. Okyanus tabanı kayaçlarından olan ofiyolitik
kayaçlarla varlığı ortaya konan okyanus kapanım süreçleri ve kıtla parçalarının bir araya gelişi
ülkemizin bulunduğu bölgede yaklaşık kuzey güney eksenli olarak gerçekleşmiştir. Bu tektonik
taşınma yönü, okyanus kapanımının gerçekleştiği doğu bölgemizde kıtaların çarpışmasının
devamında kuzey güney yönlü daralmaya yol açmıştır. Bu yönlü sıkışma ile birlikte bölgede ters
faylar ve kıvrım kuşağı gelişmiş, kalınlaşan ve yükselen kabuk devam ede gelen sıkışma
yüklerini karşılayamadığında hareket transform faylara aktarılmıştır. Kuzey Anadolu ve Doğu
Anadolu transform faylarının gelişimi ile birlikte kuzey güney yönlü sıkışma Ege’deki Helenik
yayındaki dalımla birlikte, faylar boyunca ayrılan Anadolu plakacığının batıya kaçışına, Orta
Anadolu’da ova rejimi hüküm sürerken Ege Bölgesi’nde graben tektoniği belirgin gerilmeli
tektonik rejime ve fayların oluşumuna yol açmıştır (Şekil 841).
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Şekil 8384: Türkiye’nin ana fay hatları ve bu fay hatlarının ayırdığı blokların hareket yönleri.
Miyosende başlayan Neotektonik dönemle birlikte, günümüz ana tektonik hatları
şekillenmiştir. Ülkemizin ana tektonik kuşakları, Anadolu ile Karadenizi sınırlayan Karlıova’dan
başlayıp Tekirdağ açıklarına değin yaklaşık doğu batı uzanımlı olarak gözlenen Kuzey Anadolu
Fay (KAF) Zonu ile Karlıova kesişiminden GB yönünde uzanan ve Anadolu, Arabistan ve
Afrika levhaları arasında sınır oluşturan Doğu Anadolu Fay (DAF) Zonudur (Şekil 852). DAF,
Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki en önemli aktif kıta içi transform faylardan birisidir. GPS
ölçümlerine göre Arabistan Levhasının 20-25 mm’lik kuzeye hareketi, Doğu Anadolu fay zonu
boyunca yılda 9 mm’lik sol yanal atımla karşılanmaktadır (McClusky ve diğ., 2000). Fay zonu
Karlıova üçlü birleşim noktası ile Amik Ovası arasında 580-km uzunluktadır.
Sağ yönlü doğrultu atımlı KAF Erken Pliyosende gelişmişken (~5 Ma; Barka and
Kadinsky-Cade, 1988), sol yönlü doğrultu atımlı DAF’ın oluşum zamanına dair henüz yaygın bir
görüş birliği bulunmamaktadır. Şengör ve diğ. (1982)’ye göre Geç Miyosen- Erken Pliyosen,
Yürür ve Chorowicz (1998)’e göre Geç Pliyosende gelişmiştir.
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Şekil 8485: Türkiye’nin aktif fay haritası (Eyidoğan vd., 1991).
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Bölüm Soruları
1)
Büyük stres birikimlerinin gerçekleştiği yer tabakalarında kırılmayla birlikte, kırık
düzlemleri boyunca kırığın her iki tarafında kalan parçaların (bloklar), hareketi ile
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a)

Kıvrmlar

b)

Çatlaklar

c)

Faylar

d)

Kopmalar

e)

Uzamalar

2) Kırılan blokların fay olarak adlanabilmesi için ön koşul aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Kırılan parçaların deforme olması
b) Kırığın ayırdığı blokların birbirlerine nazaran hareket etmesi
c) Kırılan blokların kıvrımlanması
d) Kırılan blokların arasına su girmesi
e) Kırılan parçaların arasında boşluk oluşmsı
3) Faylanma ile kırılan blokların birbirlerinden uzaklaşmasına ne ad verilir?
a) Atım
b) Kopma
c) Ayrılma
d) Bükülme
e) Açılma
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4) Faylanan bloklar arasında sürtünmeden kaynaklı köşeli çakıl oluşumuna ne ad
verilir?
a) Fay tozu
b) Fay çizgisi
c) Fay kertiği
d) Fay breşi
e) Fay kili
5) Faylanma sonucu fay yüzeylerinde gelişen ve fayın hareketini tespitte kullanılan
girinti çıkıntılı yapılara ne ad verilir?
a) Fay breşi
b) Fay çizgisi
c) Fayın atımı
d) Fay aynası
e) Fay kertiği
6) Düzlemi düşey ve hareketi
aşağıdakilerden hangisidir?

yatay

doğrultuda

geçekleşen

fay

türü

a) Düşey fay
b) Oblik fay
c) Normal Fay
d) Doğrultu atımlı fay
e) Ters fay
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7) Eğim boyunca fay düzleminin üzerinde kalan bloğun yukarı hareketi ile oluşan
fay türü hangisidir ?
a) Doğrultu atımlı fay
b) Bindirme fayı
c) Normal fay
d) Ters fay
e) oblik fay

8) Doğu Anadolu fayı nın türü aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Doğrultu atımlı sağ yönlü fay
b) Doğrultu atımlı sol yönlü fay
c) Oblik normal fay
d) Ters fay
e) Eğim atımlı normal fay
9) Kıvrım ekseni düşey yönde eğik kıvrıma ne denir ?
a) Dalımlı kıvrım
b) yatık kıvrım
c) Monoklinal kıvrım
d) Senklinal
e) Eğik kıvrım
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10) Aktif fayların yaşı için ne söylenebilir?
a) Son bin yıl içinde en az bir kere deprem üretmiş olması
b) Son 10 bin yıl içinde en az bir kere deprem üretmiş olması
c) Son 15 bin yıl içinde en az bir kere deprem üretmiş olması
d) Son 50 bin yıl içinde en az bir kere deprem üretmiş olması
e) Son 100 bin yıl içinde en az bir kere deprem üretmiş olması

Cevaplar
1)C, 2)B, 3)A, 4)D, 5)E, 6)D, 7)D, 8)B, 9)A, 10)b
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8. DEPREMLER VE DEPREM COĞRAFYASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Depremlerin nasıl oluştuğu,deprem dürleri, deprem fırtınası, depremin odak
noktası, depremde açığa çıkan dalgalar, depremlerin gücü, büyüklük ve şiddet kavramları,
yeryuvarında deprem üreten merkezler, levha tektoniği-deprem ilişkisi ve hasarları konularında
bilgiler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Deprem nedir?

2)

Deprem türleri nelerdir?

3)

Deprem dalgaları nelerdir?

4)

Derinliklerine göre depremler kaça ayrılır?

5)

Deprem odak noktası nasıl belirlenir?

6)

Kaç tür deprem odağı vardır?

7)

Depremin gücü nasıl hesaplanır?

8)

Yeryuvarında deprem dağılımlarında esas olan nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Deprem oluşumu, türleri

Depremin nasıl oluştuğu,
depreme yol açan sebepler
ve deprem türleri

Görsellerle zenginleştirilmiş bu
kitabınyanı sıra, Kandilli ve MTA
gibi kurumların veri tabanları ayrıca
USGS web sayfasından depremin
oluşumuna dair bilgiler ile

Deprem odak noktası,
Deprem dalgaları

Deprem odak noktalarının
tespiti ve deprem sonucu
açığa çıkan deprem
dalgalarının öğrenilmesi

Depremin ilk kırılma anından
itibaren gelişiminin izleneceği,
dalgaların yerin içinde ve yüzeyde
nasıl davranış sergilediğine dair
belgesel ve eğitim amaçlı
videolardan faydalanılabilir

Depremin gücünün
belirlenmesi

Deprem üreten enerjinin
boyutu ve depremin verdiğ
hasarlara dayalı
sınıflamaların öğrenilmesi

Kitaptaki ilgili bölümler ve hem
gerçek hemde deneysel deprem
davranışlarının ilgili makale ve
görsellerden faydalanılarak
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Anahtar Kavramlar


Deprem,



Sismoloji



Deprem kaydı



Deprem odak noktası, odak derinliği



Depremlerde büyüklük ve şiddet kavramları,



Deprem dalgaları,



Öncü ve artçı depremler



Deprm fırtınası



Depremlerin Yeryuvarında ve Ülkemizdeki dağılımları
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Yerkabuğunun üst kısımlarında geniş zaman aralıklarında biriken elastik enerjinin aniden
boşalarak yeryüzüne sarsılması olayına deprem adı verilir. Yerkürenin üst kesiminde oluşan
gerilmelerin esas kökeni yer içindeki ısı ve basınçtır. Yerkürenin derin kısımlarına doğru ısı ve
basıncın artması sonucu, astenosfer içinde oluşan konveksiyonel akımlar (ısı akımları) yerkürenin
dış kesimini oluşturan katı ve kırılgan özellikli litosfer parçalarının (levhalar) hareket etmelerine
neden olurlar. Bu rejimde levha adı verilen söz konusu parçalar ya birbirlerinden uzaklaşırlar,
(uzaklaşan levhalar; örneğin Afrika ve Güney Amerika levhaları) ya ortak sınırları boyunca zıt
yönlere kayarlar (yanal yönde hareket eden levhalar; Türkiye ve Karadeniz levhacıkları) veya
birbirleri ile (yaklaşan levhalar; Hindistan ve Avrasya levhaları) çarpışırlar (Demirtaşlı ve Ermen,
2000).
Deprem, bu hareketler esnasında doğal etmen ve süreçlerin etkisi ile yerkabuğunda
kısmen de üst mantoda meydana gelen kısa süreli sarsıntılardır. Deprem meydana getiren olay
yerkabuğundaki gerilmeler ve yerkabuğunun hareketleri ile yerkabuğunda birikmiş olan enerjinin
boşalmasıdır. Daha doğrusu potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesidir.
Deprem: Yer kabuğunda biriken enerjinin bir anda boşalması sonucu oluşan elastik
dalgaların, zemin yüzeyinde meydana getirdiği titreşim hareketleridir. Depremlere neden olan
olay ve yapıların kökeninde yerkabuğundaki hareketler ve dolayısıyla faylar vardır (Şekil 863,
874, 885).

Şekil 8586: Doğrultu atımlı sol yönlü fay düzlemi boyunca gerçekleşen deprem ve hasar
görünümü.
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Şekil 8687:Yer yuvarında levha sınırlarında yoğunlaşan depremlerin dağılımları ve odak derinliklerini gösterir şekil.
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ÇUBUK DEĞİŞİMLERİ

KAYA DEĞİŞİMLERİ

Kayalardaki ve çubuklardaki gerilmesiz
ilksel konum

Sıkışma yönü

Deforme olmuş kayalar ve eğilmiş
çubuklardaki potansiyel enerji birikimi

Deforme olmuş
kayalar

Biçimlendirilmiş: Sonraki ile birlikte tut

Biçimlendirilmiş: Resim Yazısı, İki Yana Yasla, Girinti: İlk
satır: 0 cm, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Kırılan çubuk ve kayalar, kırık (fay)
ve enerji boşalımı ya da depremi oluşturur

Deprem dalgaları

Şekil 88: Deprem oluşum mekanizması.
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Şekil 85: Deprem oluşum mekanizması.
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Deprem sırasında yerkabuğu içinde ışınsal olarak her yönde değişik tip dalgalar yayılır
ve çok uzaklardan yeryüzünün değişik bölgelerine yerleştirilmiş sismolojik istasyonlar
tarafından kaydedilirler. Bu istasyonlar tarafından kaydedilen dalga kayıtlarına sismogram
adı verilir. Sismogramdaki kayıtlar, gerçekte kaynak, yayılma yolu, kayıt istasyonu
karakteristikleri ve kayıt yerindeki yerel şartlardan kaynaklanan bazı gürültülerin toplam
etkilerini yansıtır. Bu tip çok karışık sismogramların karakteristik özelliklerini bilebilmek için
deprem kaynağı, yerkabuğu içyapısı ve dalgaların yayılma yolları hakkında bilgilerin tam
olarak bilinmesi gerekir. Bu tür bilgileri elde etmek için çok uzun zaman sismogramlar
üzerinde çalışmak gerekir. Sismogramlar konusunda deneyimli kişiler, dalgaları daha kolay
yorumlar ve daha ayrıntılı bilgiler elde ederler.
Depremlerle ilgilenen bilim dalına Sismoloji adı verilir. Sismoloji, Yunanca Sismo =
deprem ve logos = bilim kelimelerinin birleşmesinden türemiştir. Sismoloji, deprem
dalgalarının yorumlanmasından, yerkürenin içyapısı, depremlerin önceden kestirilmesi ve
deprem tehlike ve risk haritalarının hazırlanmasına kadar çok geniş konularla ilgilenir.
İlk sismoskop MS 132 yılında Çinli filozof Chang Heng tarafından icat edilmiştir. Bu
aygıt ayaklı bir vazo üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş 8 tane ejderha başı ile vazonun
ayağı üzerine yerleştirilmiş 8 tane kurbağadan oluşur. Kurbağaların açık olan ağızları
ejderhalara doğru dönüktür. Deprem sırasında ejderlerden bazıları ağızlarındaki bilyeyi
kurbağaların ağzına düşürür (Şekil 896). Hangi ejderin bilyesi düşmüşse sarsıntının
doğrultusu o yöndedir. Aletin kendi bulunduğu yerde hissedilemeyen yaklaşık 750 km
uzaklıklardaki depremleri algılayabildiği söylenmektedir. Aletin gövdesini oluşturan vazonun
içerisinde ne tür bir düzenek olduğu bilinmemektedir. Bu konudaki en yaygın görüş, vazo
içerisine çok duyarlı bir sarkaçın yer aldığı görüşüdür .
0F



http://www. koeri.boun.edu.tr/sismo/bilgi/sss_tr.htm.
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Biçimlendirilmiş: Sonraki ile birlikte tut

Biçimlendirilmiş: Sola

Şekil 89: Depremlerde oluşan yatay ve
düşey salınımları ölçen sismograflar ile
Çinliler tarafından kullanılan ve ilk deprem
cihazı olarak kabul edilen ejder başlıkurbagalı vazo ve modern sismograf cihazı.

Şekil 86: Depremlerde oluşan yatay ve
düşey salınımları ölçen sismograflar ile
Çinliler tarafından kullanılan ve ilk deprem
cihazı olarak kabul edilen ejder başlıkurbagalı vazo ve modern sismograf cihazı.
Depremleri kaynaklarına, odak uzaklığına, etkisi ve deprem sonucu açığa çıkan enerji
boyutuna göre farklı sınıflara ayrılırlar.
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Kaynaklarına Göre
• Tektonik Depremler: Levha hareketleri sonucu olan depremlerdir.
• Volkanik Depremler: Volkan patlamaları öncesinde ve sırasında olan depremlerdir.
• Çöküntü Depremleri: Yer altındaki boşlukların çökmesi sonucu oluşan depremler.
• İnsanların Neden Oldukları Depremler: Taşocağı patlamaları vb.
Derinliklerine Göre;
• Sığ Depremler: 0 - 70 km
• Orta Derinlikte Depremler: 70 - 300 km
• Derin Odaklı Depremler: 300 - 700 km
Uzaklıklarına Göre;
Yerel Deprem: 100 km’den daha az
• Yakın Deprem: 100 km – 1.000 km arası
• Bölgesel Deprem: 1.000 km – 5.000 km arası
• Uzak Deprem: 5.000 km’den daha çok
Büyüklüklerine Göre;
• Çok Büyük Depremler: M > 8.0
• Büyük Depremler: 7.0 < M < 8.0
• Orta Büyüklükte Depremler: 5.0 < M < 7.0
• Küçük Depremler: 3.0 < M < 5.0
• Mikro Depremler: 1.0 < M < 3.0
• Ultra Mikro Depremler: M < 1.0

8.2. Deprem Parametreleri
Büyük bir deprem çok ender olarak tek sarsıntıdan oluşur. Bazen büyük bir depremden
(ana sok) birkaç gün ya da birkaç hafta önce, ana sok yakınında küçük sarsıntılar olabilir.
Bunlara “öncü depremler” denir. Büyük bir depremden sonra aylarca sürebilen, ana
sarsıntıdan daha küçük ve zamanla giderek araları açılan ve büyüklükleri azalan bir dizi
sarsıntılar olmaktadır. Bunlara da “artçı depremler” denir. Ana fay bölgesi ya da doğrultusu
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üzerindeki jeolojik yapı değişken olduğu için, birikmiş bütün enerji tek büyük sarsıntı ile
boşalmaktadır ve enerji boşalması ve gerilmelerin yeniden dağılımı sürekli olarak devam
etmekte ve büyük bir depremin arkasından yüzlerce hatta binlerce daha küçük deprem
günlerce, haftalarca, aylarca hatta yıllarca sürebilmektedir.

8.2.1. Mikrodeprem
Büyüklüğü M=3 ve daha küçük olan depremler mikrodeprem olarak isimlendirilir.
Mikrodepremler, genellikle yerkabuğunun üst kesimlerinde oluşurlar. Bu depremler, zemin
gürültüleri şeklinde de gelişebilirler. Bu nedenle bu tür depremler öncü ya da artçı
depremlerle kolaylıkla karıştırılabilir. Büyük bir depremden önce, bu tür depremlerin normal
zemin gürültüsü mü yoksa öncü bir deprem mi olduğuna karar vermek çok güçtür. Örneğin
baraj ve yapay göl gibi büyük su kütleleri inşa edildikten sonra o bölgede artan mikrodeprem
etkinliği (induced seismicity) bu tür depremlerdendir.

8.2.2. Deprem Fırtınası
Sınırlı bir bölgede bir hafta ya da birkaç süresince çok sayıda oluşan mikrodepremler
deprem fırtınası olarak isimlendirilir. Deprem fırtınası diğer bir enerji boşalım yoludur.
Deprem fırtınası bir ana şokun varlığını belirtmez ve en fazla sayıya ulaşıncaya kadar sürekli
artar ve sonra yavaş yavaş azalır. Örneğin 1978 Kasım'ında Meloy kentinde (Norveç)
başlayan bir deprem fırtınası 1979 Ocak sonuna kadar devam etmiştir. Bu zaman süresince
yakındaki istasyonlardan büyüklüğü 3.2 ve daha küçük 10 000 deprem kaydedilmiştir. En
fazla olduğu gün (maksimum) 800 deprem kaydedilmiştir (Bungum vd. 1982). Bununla
birlikte deprem fırtınaları, genellikle bir gün içinde birkaç bin küçük deprem oluşumu
şeklinde görülür. Bu tür depremler, volkanik bölgelerde çok sık olarak gözlenir.

8.2.3. Odak Noktası (Hiposantr)
Odak noktası yerin içinde depremin enerjisinin ortaya çıktığı noktadır. Bu noktaya
odak noktası veya iç merkez de denir. Gerçekte, enerjinin ortaya çıktığı bir nokta olmayıp bir
alandır, fakat pratik uygulamalarda nokta olarak kabul edilmektedir (Şekil 90)..
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Biçimlendirilmiş: Sonraki ile birlikte tut

Şekil 90: Deprem Odak noktası
Şekil 86: Deprem Odak noktası
Odak noktasına en yakın olan yer üzerindeki noktadır. Burası aynı zamanda depremin
en çok hasar yaptığı veya en kuvvetli olarak hissedildiği noktadır. Aslında bu, bir noktadan
çok bir alandır. Depremin dış merkez alanı depremin şiddetine bağlı olarak çeşitli
büyüklüklerde olabilir. Bazen büyük bir depremin odak noktasının boyutları yüzlerce
kilometreyle de belirlenebilir. Bu nedenle “Episantr Bölgesi” ya da “Episantr Alanı” olarak
tanımlama yapılması gerçeğe daha yakın bir tanımlama olacaktır (Şekil 91)..
Şekil 91: Deprem dalgalarının odaktan yayılımı, odak derinlği ve merkezleri.
Şekil 87: Deprem dalgalarının odaktan yayılımı, odak derinlği ve merkezleri.
Depremde enerjinin açığa çıktığı noktanın yeryüzünden en kısa uzaklığı, depremin
odak derinliği olarak adlandırılır.

8.2.6. Depremin Gücü
Deprem olayı incelenmeye başladığından beri olan sarsıntıların büyüklüğüne göre
sıralanması ve kıyaslanması yapılmıştır. İnsanlar önce depremleri hafif, şiddetli, çok şiddetli
gibi niteliksel olarak sınıflandırmışlardır. Ancak bu biraz kişiye bağlı bir sınıflandırmadır.
Bunun yerine sınıflandırmanın herkesin bir depremi aynı şiddette değerlendireceği ortak bir
ölçeğe göre yapılmasının daha doğru olacağı düşüncesi ile bazı cetveller, “şiddet cetvelleri”
geliştirilmiştir. Daha sonra depremlerin titreşimleri aletlerle ölçülmeye başlandıktan sonra bu
aletlerin kayıtları kullanılarak depremlerin büyüklük dereceleri belirlenmeye başlanmış, bu işi
yapan kişinin adı kullanılarak “Richter” ölçeği geliştirilmiştir.
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Deprem ile ilgili kullanılan Şiddet ve Büyüklük (Magnitüd) kavramları her ne kadar
birbirleriyle yakın ilişkili görülürse de bunlar birbirlerinden oldukça farklı tanımlar ve
anlamlar ifade eder.

8.2.6.1. Depremin Şiddeti (İntensity)
Herhangi bir derinlikte olan depremin, yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin
ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle depremin şiddeti, onun yapılar, doğa ve
insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Bu etki, depremin gücü, odak derinliği, uzaklığı
yapıların depreme karşı gösterdiği dayanıklılık dahi değişik olabilmektedir.
Şiddet ifadesi, deprem sırasında depremin kaynağında ne kadar enerji boşalımı olduğu
hakkında bilgi vermez. Depremin şiddeti, yalnızca deprem nedeniyle oluşan hasarı ve etkisini
yansıtır. Sadece depremin arazide, binalarda ve canlılarda meydana getirdiği hasar ve
değişiklikleri belirtmek için kullanılmıştır (Şekil 9288).
Bir bölgede deprem meydana geldiği zaman, depremin herhangi bir noktadaki
şiddetini belirlemek için, o bölgede oluşan etkiler gözlemlenir. Deprem şiddeti, aletsel
verilerle değil, gözlemsel veriler yardımıyla belirlenebilmektedir.
Depremin şiddetini belirten cetveller, özellikle hassas deprem ölçüm cihazlarının fazla
gelişmediği eski dönemlerde daha yaygın olarak kullanılmıştır.
Şiddeti tanımlamak için birçok ölçek geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygın olarak
kullanılanı Değiştirilmiş Mercalli Şiddet Ölçeğidir (Modified Mercalli (MM) Intensity Scale).
Bu ölçek, Romen rakamları ile belirlenen 12 düzeyden oluşur. Hiçbir matematiksel temeli
olmayıp bütünü ile gözlemsel bilgilere dayanır (Şekil 9288).
Şiddet cetvellerinin açıklamasına geçmeden önce, burada kullanılacak terimlerin
belirtilmesine çalışılacaktır. Özel bir şekilde depreme dayanıklı olarak projelendirilmemiş
yapılar üç tipe ayrılmaktadır:


A Tipi: Kırsal konutlar, kerpiç yapılar, kireç ya da çamur harçlı moloz taş

yapılar.

B Tipi: Tuğla yapılar, yarım kagir yapılar, kesme taş yapılar, beton biriket ve
hafif prefabrike yapılar.


C Tipi: Betonarme yapılar, iyi yapılmış ahşap yapılar.

Şiddet derecelerinin açıklanmasında kullanılan az, çok ve pek çok deyimleri ortalama
bir değer olarak sırasıyla %5, %50 ve %75 oranlarını belirlemektedir.
Yapılardaki hasar ise beş gruba ayrılmıştır:
Hafif Hasar: İnce sıva çatlaklarının meydana gelmesi ve küçük sıva parçalarının
dökülmesiyle tanımlanır.
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Orta Hasar: Duvarlarda küçük çatlakların meydana gelmesi, oldukça büyük sıva
parçalarının dökülmesi, kiremitlerin kayması, bacalarda çatlakların oluşması ve bazı baca
parçalarının aşağıya düşmesiyle tanımlanır.
Ağır Hasar: Duvarlarda büyük çatlakların meydana gelmesi ve bacaların yıkılmasıyla
tanımlanır.
Yıkıntı: Duvarların yarılması, binaların bazı kısımlarının yıkılması ve derzlerle
ayrılmış kısımlarının bağlantısını kaybetmesiyle tanımlanır. Fazla Yıkıntı: Yapıların tüm
olarak yıkılmasıyla tanımlanır.
Şiddet çizelgelerinin açıklanmasında her şiddet derecesi üç bölüme ayrılmıştır.
Bunlardan;
(a) Bölümünde depremin kişi ve çevre,
(b) Bölümünde depremin her tipteki yapılar,
(c) Bölümünde de depremin arazi üzerindeki etkileri belirtilmiştir.
MSK Şiddet Cetveli:
I- Duyulmayan
(a): Titreşimler insanlar tarafından hissedilmeyip, yalnız sismograflarca kaydedilirler.
II- Çok Hafif
(a): Sarsıntılar yapıların en üst katlarında, dinlenme pozisyonunda bulunan az kişi
tarafından hissedilir.
III- Hafif
(a): Deprem ev içerisinde az kişi, dışarıda ise sadece uygun şartlar altındaki kişiler
tarafından hissedilir. Sarsıntı, yoldan geçen hafif bir kamyonetin meydana getirdiği sallantı
gibidir. Dikkatli kişiler, üst katlarda daha belirli olan asılmış eşyalardaki hafif sallantıyı
izleyebilirler.
IV- Orta Şiddetli
(a): Deprem ev içerisinde çok, dışarıda ise az kişi tarafından hissedilir. Sarsıntı, yoldan
geçen ağır yüklü bir kamyonun oluşturduğu sallantı gibidir. Kapı, pencere ve mutfak eşyaları
vs. titrer, asılı eşyalar biraz sallanır. Ağzı açık kaplarda olan sıvılar biraz dökülür. Araç
içerisindeki kişiler sallantıyı hissetmezler.
V- Şiddetli
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(a): Deprem, yapı içerisinde herkes, dışarıda ise çok kişi tarafından hissedilir.
Uyumakta olan çok kişi uyanır, az sayıda dışarı kaçan olur. Hayvanlar huysuzlanmaya başlar.
Yapılar baştan aşağıya titrerler, asılmış eşyalar ve duvarlara asılmış resimler önemli derecede
sarsılır. Sarkaçlı saatler durur. Az miktarda sabit olmayan eşyalar yerlerini değiştirebilirler ya
da devrilebilirler. Açık kapı ve pencereler şiddetle itilip kapanırlar, iyi kilitlenmemiş kapalı
kapılar açılabilir. İyice dolu, ağzı açık kaplardaki sıvılar dökülür. Sarsıntı yapı içerisine ağır
bir eşyanın düşmesi gibi hissedilir.
(b) : A tipi yapılarda hafif hasar olabilir.
(c) : Bazen kaynak sularının debisi değişebilir.
VI- Çok Şiddetli
(a) : Deprem ev içerisinde ve dışarıda hemen hemen herkes tarafından hissedilir. Ev
içerisindeki birçok kişi korkar ve dışarı kaçarlar, bazı kişiler dengelerini kaybederler. Evcil
hayvanlar ağıllarından dışarı kaçarlar. Bazı hâllerde tabak, bardak vs. cam eşyalar kırılabilir,
kitaplar raflardan aşağıya düşerler. Ağır mobilyalar yerlerini değiştirirler.
(b) : A tipi çok ve B tipi az yapılarda hafif hasar ve A tipi az yapıda orta hasar görülür.
(c) : Bazı durumlarda nemli zeminlerde 1 cm genişliğinde çatlaklar olabilir. Dağlarda
rastgele yer kaymaları, pınar sularında ve yer altı su düzeylerinde değişiklikler görülebilir.
VII- Hasar Yapıcı
(a): Herkes korkar ve dışarı kaçar, pek çok kişi oturdukları yerden kalkmakta güçlük
çekerler. Sarsıntı, araç kullanan kişiler tarafından önemli olarak hissedilir.
(b): C tipi çok binada hafif hasar, B tipi çok binada orta hasar, A tipi çok binada ağır
hasar, A tipi az binada yıkıntı görülür.
(c): Sular çalkalanır ve bulanır. Kaynak suyu debisi ve yer altı su düzeyi değişebilir.
Bazı durumlarda kaynak suları kesilir ya da kuru kaynaklar yeniden akmaya başlar. Bir kısım
kum çakıl birikintilerinde kaymalar olur. Yollarda heyelan ve çatlama olabilir. Yer altı
boruları ek yerlerinden hasara uğrayabilir. Taş duvarlarda çatlak ve yarıklar oluşur.
VIII- Yıkıcı
(a): Korku ve panik meydana gelir. Araç kullanan kişiler rahatsız olur. Ağaç dalları
kırılıp, düşer. En ağır mobilyalar bile hareket eder ya da yer değiştirerek devrilir. Asılı
lambalar zarar görür.
(b): C tipi çok yapıda orta hasar, C tipi az yapıda ağır hasar, B tipi çok yapıda ağır
hasar, A tipi çok yapıda yıkıntı görülür. Boruların ek yerleri kırılır. Abide ve heykeller hareket
eder ya da burkulur. Mezar taşları devrilir. Taş duvarlar yıkılır.
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(c): Dik şevli yol kenarlarında ve vadi içlerinde küçük yer kaymaları olabilir. Zeminde
farklı genişliklerde cm ölçüsünde çatlaklar oluşabilir. Göl suları bulanır, yeni kaynaklar
meydana çıkabilir. Kuru kaynak sularının akıntıları ve yer altı su düzeyleri değişir.
IX- Çok Yıkıcı
(a) : Genel panik. Mobilyalarda önemli hasar olur. Hayvanlar rastgele öte beriye
kaçışır ve bağrışırlar.
(b) : C tipi çok yapıda ağır hasar, C tipi az yapıda yıkıntı, B tipi çok yapıda yıkıntı, B
tipi az yapıda fazla yıkıntı ve A tipi çok yapıda fazla yıkıntı görülür. Heykel ve sütunlar düşer.
Bentlerde önemli hasarlar olur. Toprak altındaki borular kırılır. Demir yolu rayları eğrilip,
bükülür yollar bozulur.
(c) : Düzlük yerlerde çokça su, kum ve çamur tasmaları görülür. Zeminde 10 cm
genişliğine dek çatlaklar oluşur. Eğimli yerlerde ve nehir teraslarında bu çatlaklar 10 cm’den
daha büyüktür. Bunların dışında, çok sayıda hafif çatlaklar görülür. Kaya düşmeleri, birçok
yer kaymaları ve dağ kaymaları, sularda büyük dalgalanmalar meydana gelebilir. Kuru
kayalar yeniden sulanır, sulu olanlar kurur.
X- Ağır Yıkıcı
(b) : C tipi çok yapıda yıkıntı, C tipi az yapıda yıkıntı, B tipi çok yapıda fazla yıkıntı,
A tipi pek çok yapıda fazla yıkıntı görülür. Baraj, bent ve köprülerde önemli hasarlar olur.
Tren yolu rayları eğrilir. Yer altındaki borular kırılır ya da eğrilir. Asfalt ve parke yollarda
kasisler oluşur.
(c) : Zeminde birkaç desimetre ölçüsünde çatlaklar oluşabilir. Bazen 1 m genişliğinde
çatlaklar da olabilir. Nehir teraslarında ve dik meyilli yerlerde büyük heyelanlar olur. Büyük
kaya düşmeleri meydana gelir. Yer altı su seviyesi değişir. Kanal, göl ve nehir suları karalar
üzerine taşar. Yeni göller oluşabilir.
XI - Çok Ağır Yıkıcı
(b) : İyi yapılmış yapılarda, köprülerde, su bentleri, barajlar ve tren yolu raylarında
tehlikeli hasarlar olur. Yol ve caddeler kullanılmaz hâle gelir. Yer altındaki borular kırılır.
(c) : Yer, yatay ve düşey doğrultudaki hareketler nedeniyle geniş yarık ve çatlaklar
tarafından önemli biçimde bozulur. Çok sayıda yer kayması ve kaya düşmesi meydana gelir.
Kum ve çamur fışkırmaları görülür.
XII- Yok Edici (Manzara Değişir)
(b) : Pratik olarak toprağın altında ve üstündeki tüm yapılar baştan başa yıkıntıya
uğrar.
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(c) : Yer yüzeyi büsbütün değişir. Geniş ölçüde çatlak ve yarıklarda, yatay ve düşey
hareketlerin yön miktarları izlenebilir. Kaya düşmeleri ve nehir versanlarındaki göçmeler çok
geniş bir bölgeyi kaplarlar. Yeni göller ve çağlayanlar oluşur.

Şekil 92: Depremin 12 basamaklı Mercalli şiddetini yansıtan farklı hasar gelişimleri
görünümü.

Biçimlendirilmiş: Resim Yazısı, Sola, Aralık Sonra: 0 nk
Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil

Şekil 88: Depremin 12 basamaklı Mercalli şiddetini yansıtan farklı hasar gelişimleri
görünümü.
Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Enerjinin
doğrudan doğruya ölçülmesi olanağı olmadığından, Amerika Birleşik Devletleri'nden Prof. C.
Richter tarafından 1930 yıllarında bulunan bir yöntemle depremlerin aletsel bir ölçüsü olan
“Magnitüd” tanımlanmıştır. Prof. Richter, episantrdan 100 km uzaklıkta ve sert zemine
yerleştirilmiş özel bir sismografla (2800 büyütmeli, özel periyodu 0.8 saniye ve %80 sönümü
olan bir Wood-Anderson torsiyon Sismografı ile) kaydedilmiş zemin hareketinin mikron
cinsinden (1 mikron 1/1000 mm) ölçülen maksimum genliğinin 10 tabanına göre
logaritmasını bir depremin “magnitüdü” olarak tanımlamıştır (Şekil 93).. Örneğin Büyüklüğü
7.9 olarak ölçülmüş olan 1939 Erzincan Depremi sırasında 360 km’lik bir yüzey kırığı
oluşmuştur.
Cisim veya yüzey dalgalarına göre büyüklük hesabı yapılabilmektedir. Cisim dalgası
büyüklüğünde P ve S dalgalarının genlikleri esas alınır. Yüzey dalgası büyüklüğünde ise
doğrudan depremden yayılan Yüzey (L) dalgalarının genlikleri esas alınarak depremin
büyüklüğü ortaya konulmaktadır.
Diğer yandan Depremde oluşan sismik momentin şiddetini ifade etmek için ise
Moment Büyüklüğü ile depremlerin büyüklükleri hakkında tespitler yapılabilmektedir.
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Şekil 93: Deprem manyitüdü ve eş değer enerjisi

Biçimlendirilmiş: Resim Yazısı, Sola, Aralık Sonra: 0 nk

Şekil 89: Deprem manyitüdü ve eş değer enerjisi.
Bu sınıflamada depremler 1-9.5 arasında sınıflanır. Magnitüdü 6.5-9.5 arasında olanlar
oldukça yıkıcıdır.
Örnek olarak 1939 Erzincan depreminin magnitüdü 8, 1963 yenice depreminin
magnitüdü 7.75, 1976 Çaldıran Depreminin magnitüdü 7.5 olarak ölçülmüştür.
Depremlerle ilgili 5 yöntemle büyüklük ölçülmektedir:
• Lokal Magnitüd (ML)
• Süreden Hesaplanan Magnitüd (Md)
• Yüzey Dalgası Magnitüdü (MS)
• Cisim Dalgası Magnitüdü (mb)
• Moment Magnitüd (MW)
Ölçekte 1 derece artış yer hareketinin genişliğinin 10 kat arttığını gösterir.
Örneğin M=2,0 büyüklüğünde bir deprem, yeryüzünün derinliklerinde yaklaşık bir
futbol sahası büyüklüğünde bir kırığın meydana geldiğini gösterir. Büyüklük bir birim artarsa,
yani 3,0 büyüklüğünde bir deprem oluşmuş ise, yaklaşık 10 futbol sahasına eşit bir alanın
kırılmış olduğu anlaşılır (Şekil 940).
M 6 büyüklüğündeki bir deprem M 4- büyüklüğündeki bir depremden 100 kat daha
büyük yer hareketi oluşturur.
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Enerji açısından bakıldığında ise, büyüklükteki bir derecelik artış, 30 kat daha fazla
enerji artışına karşılık gelir.
M 6-büyüklüğündeki bir deprem M 4- büyüklüğüne sahip bir depremden 900 kat daha
fazla enerji açığa çıkarır.
Biçimlendirilmiş: Sonraki ile birlikte tut

Şekil 94: Deprem büyüklüğü ile yıkım gücü oranı arasındaki ilişki

Biçimlendirilmiş: Resim Yazısı, Sola, Aralık Sonra: 0 nk

Şekil 90: Deprem büyüklüğü ile yıkım gücü oranı arasındaki ilişki
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7. Bölüm Soruları
1)
Yerkabuğunun üst kısımlarında geniş zaman aralıklarında biriken elastik
enerjinin aniden boşalarak yeryüzüne sarsılması olayına ne denir?
a)

Kıvromlanma

b)

Deprem

c)

Çökme

d)

Kopma

e)

Göçme

2) Depremlerin oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkisi söz
konusudur?
a) Okyanuslardaki suyun oluşturduğu basınç
b) Güneşteki kozmik ışımalar
c) Ayın çekim etkisi
d) Levhaların hareketi
e) Kozmik ışımalar
3) Deprem bilim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Antropoloji
b) Arkeometri
c) Sismoloji
d) Filoloji
e) Hidroloji
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4) Tarihte ilk sismoskop kimler tarafından keşfedilmiştir?
a) Çinliler
b) Ruslar
c) Almanlar
d) İngilizler
e) Türkler
5) Aşağıdakilerden hangisi kaynaklarına göre bir deprem türü değildir?
a) Tektonik depremler
b) Çöküntü depremleri
c) Volkanik depremler
d) İnsan kaynaklı patlatmaların neden olduğu depremler
e) Gel-git depremleri
6) Sığ depremlerin derinlikleri aşağıdakilerden hangsidir?
a) 0-5 km
b) 5-15 km
c) 0-70 km
d) 10-50 km
e) 3 km den az
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7) Derin odaklı depremlerde deprem derinliği aşağıdakilerden hangisidir ?
a) 0-10 km
b) 10-50 km
c) 100-300 km
d) 70-300 km
e) 300 km den derin

8) Yerel depremlerde odak noktasına uzaklık aşağıdakilerden hangisidir ?
a) 5m km den az
b) 20 km den az
c) 50 km den az
d) 80 km den az
e) 100 km den az
9) Büyüklüklerine göre orta büyüklükteki depremlerin magnitütleri aşağıdakilerden
hangisidir?
a) M>8.0
b) 7.0<M<8.0
c) 5.0 < M < 7.0
d) 3.0 < M < 5.0
e) 1.0 < M < 3.0
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10) Derinlerdeki deprem odak noktası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Episantır
b) Hiposantr
c) Mezosantr
d) Focus
e) Apeks noktası
11) Depremin yıkıcı etkisin dayalı sınıfalamasına ne ad verilir?
a) Depremin sarsıntı gücü
b) Depremin şiddeti
c) Depremin büyüklüğü
d) Depremin Enerjisi
e) Depremin atımı

Cevaplar
1)B, 2)D, 3)C, 4)A, 5)E, 6)C, 7)D, 8)E, 9)C, 10)B, 11)B
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9. DEPREMLERDE SU, ZEMİN VE MÜHENDİSLİK YAPILARININ
DAVRANIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Depremlerin yıkıcı gücü, yapı hasarları, mühendislik yapılarında
kullanılan taşıyıcı yapı elemanları, temel tipleri, yapı hasarlarına neden olan kusurlar, zeminyapı ilişkisi konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Depremlerde yapı hasarlarına neden olan mühendşislk hataları nelerdir?

2)

Mühendislik yapılarında taşıyıcı yapı elemanları nelerdir?

3)

Depremlerde yapının rezonansa girmesi ne demektr?

4)

Depremler açısından elverişsiz zemin koşulları nelerdir?

5)

Zemin-yapı ilişkisi nasıl olmalıdır?

6)

Tsunami nedir, nasıl oluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Mühendislik yapılarında
taşıyıcı yapı elemanları

Depremler sırasında binanın
ayakta kalmasını sağlayacak
yapı elemanlarının
öğrenilmesi

Ders kitabının yanı sıra, daha
detaylı bilgileriçin inşaat
mühendisliği ve mimarlık bilim
dallarına ait ilgili kitaplarda
faydalanılabilir

Deprem hasarları ve
hasarlara neden olan
kusurlar nelerdir

Depremlerde gerçekleşen
yapı hasarları ve yıkılma ve
göçmelerin nedenleri

Teroik kitapların yanı sıra,
Ülkemizde ve Dünyada gözlenen
depremler sonrası hazırlanan yapı
hasar raporları konu hakkında
detaylı bilgi edinimini sağlayacaktır

Yapı türleri, depremlerde
yapı-zemin ilişkisine bağlı
hasarlar ve yıkılmalar nasıl
gerçekleşir

Yapı türleri, uygun zemin
koşulları, zemin
sıvılaşmasının ve zeminin
bina ile olan uyumunun
öğrenilmesi

Tsunami

Yapı türleri ve zemin koşullarının
detaylıca öğrenilmesi için geoteknik
konularında çok sayıda makale,
kitap ve sunum dosyalalarına web
ortamında ulaşmak mümkündür

Yakın geçmişte gerçekleşen ve
bölgesel ölçekte felaketlere yol açan
Tsunamilerin nasıl oluştuğu
tsunamilerle ilgili kitaptaki
nedenleri, ortaya çıkardığı
bilgilerin yanı sıra bu konuda
afetler ve önlemlerin
hazırlanmış açık kaynak erişimli
öğrenilmesi
çok sayıda makale ve belgeseller
konunn daha kapsamlı idrakinde
faydalı olacaktır
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Anahtar Kavramlar


Yapılarda taşıyıcı elemanlar,



Kolon, Kriş, Perde, Donatı, Etriye, Hatıl, Lento, istinat duvarları, zemin, Temel



Temel tipleri



Kagir, karkas, kerpiç, Hımış, betonarme yapılar, tünel kalıp



Yapılardaki statik sistem aksaklıları,



Yapılarda elverişsiz zemin koşulları,



Zemin sıvılaşması



Rezonans



Tsunami
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Depremlerde tamamen çöken yapılar içerisinde çok büyük can kayıpları meydana
gelmektedir. Yaşam alanlarındaki konut ve iş yerlerinin yanı sıra, baraj, tünel, köprü, rafineri,
santraller gibi büyük mühendislik yapılarında oluşabilecek yıkılma ve göçmeler doğrudan
etkileri ile belirgindir. Ayrıca, 11 Mart 2011 yılında Japonya’daki Tōhoku depremi ve
tsunamisi ile Fukuşima Nükleer santrali örneğinde görüleceği üzere etkileri itibarıyla
(patlamalar, su baskınları, çevre kirliliği vb.) dolaylı ve uzun süreli, büyük felaketlere yol
açabilmektedir.
Depremlerde tamamen çökme riski bulunan binalar İmar Kanunu’nun 39. maddesine
göre tehlikeli yapı kabul edilmektedir.
Hasar tespit komisyonunca hasarlı olduğu tespit edilen yapıların ruhsatlı olup
olmadıklarına bakılmaksızın harç alınmadan güçlendirilmesine izin verilir.

9.1. Depremlerde Yapı Hasarlarına Neden Olan Kusurlar
Depremlerde yapı hasarları depremin, yapının bulunduğu alandaki etkisinin yanı sıra,
zemin koşulları, zemin-yapı ilişkisinin doğru hesaplanamaması, kötü malzeme, işçilik ve
proje hataları gibi birçok nedenden dolayı gerçekleşebilmektedir.
Bu hasarların en aza indirilebilmesi için modem bilim ile mühendislik uygulamalarının
bir arada düşünülüp uygulamaların ortaya konması gerekmektedir. Bu doğrultuda, öncelikle
yaygın oluşları itibarıyla betonarme yapılarda, yapıyı ayakta tutan taşıyıcı elemanların yanı
sıra, zemin koşulları ve zemin-bina ilişkisini ana hatlarıyla gözden geçirmekte fayda vardır.

9.2. Taşıyıcı Yapı Elemanları
Bina taşıyıcı sisteminde ve taşıyıcı sistemi oluşturan elemanların her birinde;
– Deprem yüklerini temel zeminine kadar sürekli bir şekilde ve güvenli olarak
aktarılmasını sağlayacak yeterlilikte,
• Yeterli Dayanım
• Yeterli Rijitlik
• Yeterli Süneklik ve
• Yeterli Kararlılık bulunmalıdır.
Yapılarda Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri;
Taşıyıcı Sistem, yapının ömrü boyunca yapıya etkimesi öngörülen yükler altında;
• Kararlılığını kaybetmeden, öngörülen işletme performansını sağlamalıdır, Taşıyıcı
sistemi oluşturan elemanlar olabildiğince;
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• Planda yeterli serbestliği sağlayacak şekilde az yer kaplamalıdır,
• Isıtma, havalandırma, aydınlatma vb. donanımların yerleştirilebilmesine olanak
vermelidir,
• Taşıyıcı sistem elemanları; yangına karşı dayanıklı olmalıdır.
Taşıyıcı sistem elemanlarında; işletme performansını etkileyecek çatlama ve büyük
şekil değiştirmelere izin verilmemelidir.
Tek Eksenli Taşıyıcı Elemanlar
Kiriş, Kolon, Perde
Yüzeysel (İki Eksenli) Taşıyıcı Elemanlar
Plak (döşeme), İstinat Duvarı, Kabuk Levha
Üç Eksenli Taşıyıcı Elemanlar
Temel

9.2.1. Kolon
Yapılarda düşey ve yatay yükleri taşımak ve üzerine gelen yükleri temele kadar
iletmek için yapılmış yapı elemanlarıdır. Betonarme kolonlarda genel olarak beton basınca,
çelikler çekme kuvvetine, flambaj veya burulmaya özel durumlarda basınca çalıştırılır.
Kesitleri kare, dikdörtgen, yamuk, düzgün çokgen ve daire gibi geometrik şekillerde amacına
ve yerine göre yapılırlar.

9.2.2. Donatı
Betonun çekme mukavemeti oldukça düşüktür. Bu nedenle eğilmeye maruz olacağı
yapı elemanlarında donatısız olarak kullanılmaz Donatı çubuğu yapımında çeşitli cinslerde
çelik kullanılabilir. Fakat en çok kullanılan kolayca kesilip bükülenidir. Faydalı olabilmesi
için çubuklar ile beton arasındaki aderans yüksek olmalıdır. Nervürlü çelik kullanılarak
aderans kolayca sağlanabilir (Şekil 951).

9.2.3. Etriye
Etriyeler kolon şekline göre ve amacına göre değişik geometrik (kare, dikdörtgen,
yamuk, haç, köşeli) şekillerde yapılır. Etriyenin amacı kullanılan boyuna donatıların yapı
içinde bir bütün olarak, yani rijit şekilde çelik kafes meydana getirmek, beton dökülürken
donatıların oynamamasını sağlamak, boyuna donatının burulmasını engellemek ve kolonda
meydana gelecek kesme kuvvetlerini karşılamaktır.

205

Şekil 951: Betonarme yapılarda, yapı elemanlarını gösterir şekil ve resim.
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9.2.4. Kiriş
Döşemeden gelen yükleri mesnetlere (kolon veya duvarlara) ileten yapı elemanıdır.
Kiriş mesnetleri arasındaki mesafeye “serbest açıklık” denir.
Betonarme kirişler genellikle dikdörtgen kesitinde olup yatay durumda çalışır.
Üzerlerine gelen yükleri taşıyarak, oturdukları mesnetlere naklederken beton basınca
çelikler çekmeye çalışır ve kirişin çekme gerilmeleri bulunan kısımlarına yeteri miktarda çelik
donatım konur (Şekil 962).
Kiriş üzerindeki yükü mesnetlere naklederken eğilmeye maruz kalır. Bu durumda
kirişin orta kısmında yaklaşık kiriş yüksekliğinin yarısından geçtiği kabul edilen tarafsız
eksenin üst kısmı basınca, alt kısmı da çekmeye çalışır. Kirişimizin oturduğu mesnetler
arasındaki uzaklık serbest açıklık, mesnetlerin eksenleri arasındaki açıklık ise hesap
açıklığıdır.

Şekil 962: Yapı elemanlarından Kiriş Donatılarını gösterir şekil.

9.2.5. Perde
Planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.
Perde yüksekliği, temel üstünden veya zemin kat döşemesi üst kotundan ölçülen yüksekliktir.
Perde taşıyıcılar genellikle çok yüksek katlı binalarda, dayanımın artırılmasının yanı sıra
yanal yer değiştirmeyi sınırlamak içinde kullanılmaktadır (Şekil 971). Perde taşıyıcı
sistemlerde süneklik düzeyi yüksek ve süneklik düzeyi normal olarak iki kısımda
tanımlanmaktadır.
Yapının yatay kuvvetlerine karşı dayanımını artırmak için her iki yönde yeterli
perdeler düzenlemek gerekir.
Perdeli sistemlerde (döşeme-perde) yatay yüklerin tamamına yakını perdeler
tarafından karşılanmaktadır. Düşey yükleri taşıyan çerçeve elemanlar da olabilir, ancak yatay
yüklerde katkılarının az olduğu veya olmadığı varsayımı yapılabilir.
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Şekil 973: Perde ve Perde-Çerçeve sistem uygulamalarından örnekler.
Bu perdeler elden geldiğince, burulma rijitliğini artırmak amacıyla, yapının dış cephe
çerçevelerinin köşelerine yerleştirilir (Şekil 973).

9.2.6. Hatıl
Hatılın görevi genellikle kâgir ve yığma yapılarda taş duvar, tuğla duvar ve bloklarla
inşa edilen duvarların bağlantısını ve duvarların rijit bir şekilde hareketini sağlamak için
üzerine gelen yükleri düzgün üniform biçimde yayarak nakletmek üzere yapılan yapı
elemanıdır. Hatıl kesitinde pilye bulunmaz dört adet esas çelik ve 50 cm aralıklarla etriye
çeliği bulunur (Şekil 984). Ağırlığı yatay olarak dağıtmak ve duvarların düşey doğrultudaki
çatlamalarını önlemek için duvarın içine yatay olarak boydan boya uzatılan ahşap, tuğla ya da
beton bağlama ögesi olarakta tanımlanabilir.

Şekil 984: Betonarme hatıl donatılarını gösterir şekil.
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9.3.7. Lento
Betonarme karkas, genel olarak kâgir yapılarda kapı ve pencere kasalarının üzerindeki
boşlukları kapatmak ve üzerine gelen yükü kapı ve pencere kasalarının sağlıklı çalışabilmesi
için yanlardaki mesnetlere aktaran betonarme yapı elemanıdır (Şekil 995). Lento yapımında
dikkat edeceğimiz husus genişliğinin yan duvarların kalınlığı kadar olup yükseklikleri en az
20 cm olmalıdır. Lento kesitinde esas çelik, montaj çeliği, pilye ve etriye çeliği bulunur.
Etriye aralığı en çok 20 cm olmalıdır. Kapı ve pencere kenarları dişli ise lentolar da dişli
yapılır.

Şekil 995: Betornarme lento ve donatı yerleşimini gösterir şekil.

9.2.8. Döşemeler
Binalarımızda üzerinde taşıdığı yükleri kirişlere veya hatıllara, kolonlara aktaran ve
katları birbirinden ayıran yapı elemanıdır.

9.2.9. İstinat Duvarları
İstinat duvarları genellikle yandan gelen su, toprak gibi basınç kuvvetlerini önlemek
için yapılan yapı elemanlarıdır (Şekil 10096, 10197).

Şekil 10096: İstinat duvarı görünümü. .
Betonarme istinat duvarları aşağıdaki amaçlar için inşa edilir:
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1. Binalarda perde duvarı olarak zemin içinde taşıyıcı duvar olarak.
2. Yol kenarlarında toprağın kaymasını önlemek için
3. Binaların bodrum seviyesi temel ve çevre duvarı olarak.
4. Yol kenarı ve yarmalarda istinat duvarı olarak.
5. Üst ve altyapı kanallarının yan duvarları olarak.
6. Brüt betonarme duvarları olarak.

Şekil 10197: Betonarme İstinat duvarlarında donatı detayını gösterir şekil.

9.2.10. Kabuk Sistemler
Eğrisel yüzeyli sistemlere kabuk denir. Dönel simetrik kabuk sistemler eksenlerine dik
ve eksenleri doğrultusunda normal kuvvet taşıdıklarından, başka bir deyişle önemsenmeyecek
derecede az moment taşıdıklarından çok geniş açıklıkları kabuk sistemlerle geçmek
mümkündür (Şekil 10298).
Kabuklar yapılarda genellikle salon gibi geniş alanların örtülmesinde kullanılır.
Kabuklarda 200 m’ye kadar açıklıklar ekonomik olarak geçilebilir.
Kabuklar, büyük alanları ekonomik ve ara mesnetsiz olarak örtmek amacı ile
kullanılırlar. Verilen bir alanı örtmek için eskiden beri bilinen en iyi çözüm, kirişlere oturan
düzlem bir örtü sistemi oluşturmaktadır. Bu durumda birbirinden ayrı iki tür eleman vardır:
Örtü elemanları ve taşıyıcı elemanlar.
Kabukların hafifliği, donatıda ve temellerde ekonomikliğin sağlanmasında etkin rol
oynar. Başka bir yarar, bu yapıların zarif ve hafif görünüşündedir. Böyle bir görünüş
yapılarda estetik açıdan önemli bir etkendir.
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Tarihsel gelişimde kabuklar kubbe ile aşağı yukarı aynı dönemlerde ortaya çıkmıştır.
Betonarmenin kullanılmaya başlaması ile masif kubbelerin yerini ince betonarme kabuklar
almıştır. Kabukların en önemli özelliği hafif olmalarıdır.

Şekil 10298: Kabuk sistemleri ile oluşturulmuş yapılara dair görünümler.

9.2.11. Temeller
Kolonlardan gelen yükü temele ileten taşıyıcı elemanlardır. Yüzeysel ve derin temeller
olarak ikiye ayrılırlar.

9.2.11.1. Yüzeysel Temeller
A- Duvar Altı Temeli
Kagir temel, beton temel, betonarme temel gibi türleri vardır.
B- Tekil Temel (Münferit)
Her kolonun altına ayrı ayrı yapılan temellerdir. Münferit veya ayak temel de denir.
Orta sertlikte zeminlerde ve bina ağırlığının daha az olduğu koşullarda uygulanabilir. Tekil
temeller zemine, genelde kare veya dikdörtgen, nadir de olsa daire veya çokgen tabanlı
sömeller ile oturtulurlar.
C- Sürekli Temel (Mütemadi veya Şerit Temel)
Zeminin sağlam olduğu basit yığma binalarda, temel duvarları ya doğrudan temel
tabanına ya da temel zemini üzerinde dökülen betonarme duvar altı sömeli ya da taştan
yapılan taş sömeli üzerine oturur. Temel zeminin daha zayıf ve bina yükünün daha fazla
olduğu yapılarda ise taşıyıcı temel duvarlarının altına, iskelet-karkas yapılarda da kolonların
altına, kolon enkesitleri boyunca devam eden betonarme sürekli sömeller yapılır.
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D- Radye Temel
Radye jeneral olarak da bilinir. Dolma zeminlerde, emniyet gerilmesinin düşük olduğu
ya da fazla sıkışabilen zeminlerde, kolonların birbirine çok yakın olduğu durumlarda radye
temel uygulanır. Bina zemini tamamen örten ve tersine çalışan bir döşeme üzerine oturtulur .
1F

9.2.11.2. Derin Temeller
A- Ayak Temel
Tekil temeller gibi ve genellikle betonarme olarak inşa edilir. Ayaklar, planda
belirtilen duvarların birleşme noktalarına getirilir ve tabanları, kare veya çan şeklinde
genişletilir. Açık temel çukurunda inşa edilen bu ayakların üst kısımları, birbirine betonarme
kirişlerle bağlanır.
B- Kazık Temeller
Yapı yükü, zemine çakılan kazıklar kanalıyla, derinlerde bulunan sağlam zemine,
kazık uçlarıyla (uç kazığı) ya da kazığın yan yüzeylerinin sürtünmesinden (sürtünme kazığı)
yararlanarak aktarılır. Zemine belirli aralıklarla çakılan bu kazıklar birbirine, üst kısımlarına
atılan bağ kirişleri ve ızgaralarla bağlanır (Şekil 10399).

Şekil 10399: Kazıklı temel uygulamaları.
C- Kesonlar
Sağlam zeminin derinde olması keson temel ve kazık temellere göre daha geniş karne
ve sağlam temel yapmak gerektiği durumlarda keson temeller uygulanır. Bu tip temeller,
zemin üzerinde içerisi boş olarak inşa edilip, ağırlığından da yararlanarak, istenilen derinliğe
indirmek suretiyle oluşturulur.



http://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/temel-nedir-temel-cesitleri-nelerdir.html
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9.2.12. Kablolu Sistemler
Asma ve germe sistemlerde kablo olarak sentetik, organik ya da çelik halatlar gibi
zincirler ve hadde mamulü profiller de kullanılabilir (Şekil 1040).
Kablolu Sistemler, kabloların yalnızca çekme etkisinde olmaları ve eğri biçimlerinin
yarattığı taşıyıcılık üstünlüğü ile büyük açıklıkların geçilmesine olanak verir. Kablolar bir
askı ve gergi elemanı olarak ya da bir yüzey oluşturmak için kullanılabilir.

Şekil 1040: Kablolu sistemlerle oluşturulmuş mühendislik yapıları.

9.3. Deprem Yapı Hasarları
Bir deprem esnasında, yapısal hasara neden olan dört ana faktör vardır:

•

Depremin büyüklüğü, süresi

•

Faydan uzaklık

•

Temel sistemi ve yerel Zemin Şartları

•

Yapı türü ve kalitesi

•

Yoğun kentleşme ve arazi kullanma politikalarının yanlışlığı

•

Kaçak yapılaşma ve İMAR AFLARI
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9.3.1. Yapılar
Canlıların beslenmek ve barınmak gibi doğal gereksinimlerini karşılamak üzere, çeşitli
malzemeler ve yapım teknikleri kullanarak oluşturulan yer altı, yer üstü veya su tesisleridir.
3194 sayılı İmar Kanunu’na göre;
Karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmî veya hususi, yer altı veya yer üstü inşaatı
ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir.


Yapı malzemesine göre,



Bulundukları yere göre,



Sürekliliğine göre,



Hizmet amaçlarına göre,



Mülkiyetlerine göre,



Taşıyıcı sistemlerine göre,



İnşaat safhalarına göre

Malzemelerine göre yapılan sınıflandırmada, yapıların taşıyıcı sistemleri ve
duvarlarını oluşturan malzemeler için yapılmış olup yapı malzemelerinin, birtakım özellikleri
karşılaması gerekmektedir. Buna göre başlıca yapı tipleri aşağıda sunulmuştur.

9.3.1.1. Kerpiç Yapılar
Kerpiç, duvar örmek için kullanılmak üzere tahta kalıplara dökülerek güneşte
kurutulmuş balçık olup daha çok köy evlerinin yapımında kullanılır. Hem iktisadi bakımdan
ucuz hem de kışın sıcak tuttuğu için tercih edilir. Bir çeşit pişirilmemiş tuğla gibidir (Şekil
1051).

9.3.1.2. Hımış Yapılar
Boşluk kısımları taş, tuğla veya kerpiçle doldurulan ahşap iskeletli yapı. Dikme ve
payandalardan oluşan ahşap çatkıların boşlukları arasına kerpiç, alçı, tuğla vb. doldurularak
uygulanan duvar yapma tekniğine verilen ad, Hımış'a eşanlamlı olarak “dolma tekniği” de
kullanılır.
Ana taşıyıcı elemanlara “dolma direği”, yatay bağlantı elemanlarına “taban” denilir.
Kerpiç duvarların ahşap “hatıl”larla desteklenmesi tekniğine Hititler de dahi
rastlanıyor. Önceleri sadece yatay hatıllar kullanılırken sonraları yatay ve dikey hatıllar ızgara
şeklinde kullanılarak Osmanlı'nın “hımış” diye bildiği tekniğin temelleri atılmıştır (Şekil
1051).
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Şekil 1051: Farklı teknik ve malzemelerden türetilmiş yapı türleri a: kerpiç, b:Hımış c-d:
kagir e-f : betonarme (f: tünel kalıp).
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9.2.1.3. Kagir (Yığma) Yapılar
Bir binanın yapımında kullanılan malzeme taş veya tuğla ise tapuya kaydı “kagir yapı”
olarak girer. Bunların dışında binanın taşıma yükü, beton bir iskeletin üzerine verilmişse, bu
durumda o binalar için beton karkas ifadesi kullanılır. Ahşap binaların aksine toprak ve
tahtanın kullanılmadığı yapılardır.
Binadaki döşeme ve çatı gibi yatay sistem elemanları üzerine etki eden yükleri taşıyıcı
duvar özelliği olan iç ve dış duvarlara aktararak bunlar tarafından taşınmasını sağlayan oradan
temel ve sonrada zemine nakledilecek şekilde yapılan yapılardır.
Yığma sistemleri belirleyen özellikler, basit yöntemlerle düzleştirilen taşıyıcı
elemanları üst üste getirilip yığılması sonucunda bir bağlayıcı madde (harç) ile bütünleştirilere
oluşturulmasıdır*.
Yığma taştan yapılmış olan kagir yapılar eski dönemlerden günümüze kadar
ulaşmıştır. Kagir yapıların dış duvarları beton, taş, tuğla ve madeni levhalardan yapılmıştır.
Kagir yapılar ilkel insanın mağaralar yerine taş yığınlarından barınaklar yapması ve buralarda
yaşaması sonucunda ortaya çıkmıştır. Taban ve tavanları ahşap, çatısı, kiramit, eternit ya da
madeni levhalar gibi yanmaz malzemelerden olan binalardır. Bu yapıların döşemeleri ahşap
olanlarına yarım kagir, betonarme olanlarına ise yığma kagir yapı denir.

9.3.1.4. Betonarme Yapı
Betonarme, betonun çelik kullanılmak suretiyle güçlendirilerek imal edilen yapı
malzemesinin ismidir. Dilimize Fransızcadan gelmiş bir mühendislik terimidir. Kelimenin
Fransızca orijinali “béton armé” kelimesi güçlendirilmiş beton anlamındadır. Yapıda
kullanılan betonarme elemanlar (kolon, kiriş, döşeme vb.) birtakım gerilmelere maruz kalırlar.
Bunlar genel olarak basınç, çekme, kesme ve burulma etkileridir. Davranış itibarıyla gevrek
olan  beton, sünek çelik ile güçlendirilerek kompozit bir yapı malzemesi olan betonarme elde
edilir. Bu güçlendirme ile açıklıkların daha küçük kesitlerle geçilmesi olanaklı olmuştur.
Elemana yerleştirilen çeliğe sonradan veya önceden gerilme verilerek öngerilmeli/ardçekmeli
beton elde edilir.
2F

Bölme duvarları da tamamen taşıyıcı betonarme perde duvar olarak inşa edilen
yapılara Tünel kalıp denmektedir. Bu yapılar deprem kuvvetlerine karşı daha güvenlidirler.
Tünel kalıp sistemi, binaların döşeme ve duvarlarının büyük kalıp elemanlar ile birden
döküldüğü, yerinde dökme bir yapım sistemidir. Hazır kalıplar ile binanın taşıyıcı elemanları
betonarme olarak üretilmekte, temeller, çatı ve bitirme işlerinin çoğunluğu geleneksel
teknikler ile gerçekleştirilmektedir. İç ve dış bölme duvarları ise çoğunlukla hazır panellerden
oluşturulmaktadır. Tünel kalıplar ile bir hacmin en çok üç duvarı dökülebilmektedir. Açık
kalan kısımdan çıkarılan kalıplar, vinç yardımıyla başka bir noktada tekrar kurulmaktadır.
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Yapı, elemanları fabrikada hazırlanmış ve montaj edileceği yere parçalı hâlde
nakledilen ve inşa sahasında planlandığı parçaların birbirine montaj edilmesi neticesinde
ortaya çıkan yapıya ise Prefabrik Yapı denmektedir.

9.3.2. Yapıların Statik Sistemlerindeki Aksaklıklar
17 Ağustos 1999 depremi sonrası deprem bölgelerinde yapılan incelemeler yapılarda
meydana gelen hasarların zemin sorunlarının yanı sıra, çeşitli işçilik, malzeme, statik sistem
sorunlarıyla teknik kusurlardan kaynaklandığını göstermiştir.
Yapılarda meydana gelen hasarların önemli nedenlerinden biri, yapının statik
sistemindeki aksaklıklardır. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğin
öngördüğü konstrüktif kurallara uyulmayarak taşıyıcı sistem elemanlarında etriyelerin yeterli
sıkılıkta yerleştirilmemesi büyük bir hatadır. Örneğin kolon kiriş düğüm noktalarında
etriyelerin hiç kullanılmaması veya yeterli sıklıkta kullanılmaması nedeniyle düğüm
noktalarında, ağır hasarlar meydana gelmiştir.
Düğüm noktalarının yeterli rijitlikte olmaması yüzünden zayıf kolon ve güçlü kiriş
etkisi oluştuğu ve bu noktalarda göçme meydana gelerek tüm katların üst üste yığıldığı
görülmektedir.
Düğüm noktalarında uygun donatı ve etriye aralıklarının sıklaştırılması bu tür
yıkılmaları engellemek için önem arz etmektedir.
Statik sistemde ani rijitlik değişimlerinin bulunmaması ve burulma olmaması için
taşıyıcı sistemlerin mümkün mertebe simetrik yerleştirilmesi gerekmektedir. Perde kolonların
binanın herhangi bir katında, kendi düzlemleri içerisinde kirişlerin üstündeki açıklığın
ortasına veya kenarına oturtulmasına izin verilmemelidir. 1. ve 2. deprem bölgelerinde her iki
deprem doğrultusunda birbirine dik yerleştirilmiş perde kolon veya perde çerçeveli sistemler
tercih edilmelidir.
Yapının her iki yönünde perde duvarlar bulunmalı, çerçeve kirişler aynı kesite sahip
olmalı, kirişlerin her iki ucunda etriye aralıkları sık olmalı, mesnetlerde alt donatı üst
donatının %50’sinden az olmamalıdır.
Planda simetrik olmayan binalar ile planda simetrik olan ancak kolon ve perdelerin
yerleştirilmesi bakımından simetrik olmayan yapılar sakıncalı olabilir. Burulma olan
binalarda, rijitliğin az olduğu uçlardaki kolonlara gelen aşırı zorlanmalar ağır hasarlara neden
olabilir. Bu nedenle kolonlar itina ile boyutlandırılmalıdır.
Büyük açıklıklı kirişler ağır kütleler oluşturabilir. Ağır kütleler depremde taşıyıcı
sistemi risk altına sokabilir. Deprem titreşimi esnasında civardaki kolonlar aşırı yük altında
kalabilir.
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Kiriş ve kolon uçlarında gerekli etriye sıklaştırılmasının yapılmaması sonucu bu
noktalar da deprem kuvvetleri ile oluşan enerji tüketilememektedir. Bu durum önemli kırılma
ve göçmelere neden olmaktadır.
Farklı uzunlukta kolon veya perdeleri bulunan binalarda bu durumun ciddi sonuçları
vardır. Mühendis yapının tasarımında yükü karşılayan eleman ya da eleman gruplarının yükü
orantılı olarak paylaşması için rijitlikleri eşitlemeye çalışır. Mimari nedenlerle bu iş
yapılamadığı zaman tasarımcı rijit elemanları gelecek yüke uygun olarak detaylandırır. Bazen
bina kullanıma açıldıktan sonra kısa-kolon problemi istenmeden oluşur (Şekil 1062). Örneğin
bant pencere oluşturmak amacıyla kolon aralarına rijit duvarlar örülmesi. Bu basit işlem,
binanın yeniden modellenmesini ve tekrar analizinin yapılmasını gerektirir görünmemektedir,
ancak yapı denetiminin görevleri arasında sayılmayan bu işler, bedeli ödenerek müteahhitten
istenebilir. Bu denetimin yapılmadığı binalarda deprem, önemli hasara neden olmuştur.

Şekil 1062: Kısa kolon sorunu oluşumu ve hasar.
Kolonlar yanal deprem yükleri altında büyük kesme kuvvetine maruz kalırlar bu
nedenle, kolon düğüm noktalarında sıklaştırılması gereken etriyele uçlarının 135 derece
bükülmesi ve kıvırmanın içe doğru olması gerekmektedir. Etriye uçlarının içe doğru
olmaması hâlinde etriye uçları basınç altında açılacak ve kolonda hasar meydana gelecektir.
Yapıların yanal deprem yükleri altında devrilmelerinin önüne geçebilmek için yapıda
yeterli temel derinliği yani bina yüksekliğinin 1/6 oranında bir bodrum kat bulunmalı,
yapının yüksekliği cephe genişliğinin 3 katından fazla olmamalıdır.
Bitişik nizam binalar ve yakın inşa edilmiş binaların rijitliklerinin farklı oluşundan
kaynaklanan deprem sırasındaki salınımların asimetrik oluşu ile ilgili çekiçleme (çarpışma)
etkisini ortadan kaldırmak için binalar arasında yeterli boşluğun bırakılması, farklı frekans
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salınıma sahip yapılmaması ve bitişik binalarda kat seviyelerinin aynı hizada olması temin
edilmelidir.
Kolon kesitleri ve donatıları yeterli düzeyde olmalı, yönetmeliğe göre Perde
kolonların uzun kenarının kısa kenarına oranının en az 7/1 olmalıdır.
Zemin katında dükkân olan yapılarda, dükkân katlarının zayıf kat sorunu oluşturması
nedeniyle, dükkân katında yapının her iki yönünde betonarme perdeler kullanılmalı, kolon
kesmeleri yapılmamalıdır. Dükkân üstü katlarda asmolen döşemeler kullanıldığından yatık
kirişlerdeki kolon uçlarında büyük dönmeler meydana gelmektedir. Bu durumun önüne
geçebilmek için perde sistemlerle destek sağlanmalıdır.
Zemin katlarda yapılacak bölme duvarlar yapıların deprem kuvvetlerine karşı rijitliğini
arttırmaktadır.
Farklı zemin oturmalarına karşı bitişik bloklar arasında deprem etkisi derz
bırakılmalıdır. Bırakılacak minimum derz boşluğu 6 m yüksekliğe kadar en az 30 mm olacak
ve 6 metreden sonraki her 3 m’lik yükseklik için en az 10 mm eklenmelidir. Bina blokları
arasındaki derzler deprem de bütün blokların her doğrultuda birbirinden bağımsız olarak
çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenmelidir. Bitişik olarak inşa edilen fakat aralarında
yeterli derz boşluğu bulunmayan binalar deprem titreşimleri esnasında birbirine çarparak ağır
hasarlara ve yıkılmalara neden olmaktadır. Özellikle farklı tarzlarda titreşen komşu binaların
yatay deplasmanları belli bir anda bir birinin aksi doğrultuda gerçekleşirse o iki binanın
çarpışmaması için aralarındaki en ufak boşluğun her iki binanın maksimum yatay
deplasmanının mutlak değerinin toplamından büyük olmalıdır. Binalarda döşemelerin aynı
seviyede olmasının yanı sıra bina yüksekliklerinin de birbirine yakın olması farklı frekans
salınımdan kaynaklanacak etkiyi ortadan kaldırabilmesi açısından önemlidir .
3F

9.3.3. Yapılarda Kullanılacak Malzeme Seçimi Hataları
Deprem yönetmeliğine göre deprem bölgelerinde yapılacak tüm betonarme binalarda
C16 (BS 16) dan daha düşük dayanımlı beton kullanılamaz. Deprem sonrası kullanımı
gereken ya da tehlikeli madde barındıran binalarda C20 (BS 20) veya daha yüksek dayanımlı
beton kullanılması zorunludur. Betonarme yapılarda beton yüksek basınç ve düşük çekme
dayanımını karşılar. Betonarme yapılarda çekme gerilmeleri çelik donatı ile karşılanır.

9.3.4. Yapılarda Elverişsiz Zemin Koşulları
Deprem bölgelerinde bazı yerlerde zemin koşullarının elverişsiz veya yer altı su
seviyesinin çok yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumda zemin iyileştirilmelerinin
yapılması ve drenaj sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Ayrıca temel altına mıcır
serilmesi ve grobeton (çeliksiz beton) dökülmesi zaman zaman uygulanmaktadır. Bunun
yerine tesviye edilmiş toprak zemin üzerine demir döşenerek temel betonu dökülmektedir.

Çiftçi, H.İ., (2005), Fotograflarla Deprem Kuvvetleri Karşısında Yapıların Gösterdiği Davranışlar, İBB,
Kiptaş, 216s, İstanbul..
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Buda temellerde ki donatıların zamanla paslanarak çürüyüp mukavemetlerini yitirmelerine
neden olmaktadır. Temellerde gro beton ile zemin düzeltilmesi ve 5 cm temel derinliğinin
yeterli olmaması ya da bodrum kat yapılmaması, yıkılmalara neden olmakta, pas payı
bırakıldıktan sonra temel betonu dökülmelidir.
İzolasyonsuz yapıların çoğunda korozyon görülmektedir. Yapılarda özellikle yer altı
suyu ve bodrum katlardaki rutubet kolon pas payının dökülmesine ve kolon içerisinde çeliğin
paslanmasıyla ilgili kesit kaybına neden olmaktadır. Buda yapıda çekme kuvvetini karşılayan
çeliğin görevini yapamamasına neden olur.
Büyük bir çoğunluğumuz, son yıllara kadar evimizin ne tür bir zemin üzerine kurulu
olduğunu hiç düşünmemiştik. Ta ki, 1999 İzmit-Gölcük depreminin Adapazarı ve
Yalova’daki acı sonuçlarını görünceye kadar. Deprem sonrası bina hasarlarının belirli
alanlarda toplanması, bize bu tür felaketlerde üzerinde yaşadığımız zeminin ne kadar önemli
olduğunu gösterdi ve kafamızda kötü zemin, iyi zemin kavramları oluşmaya başladı. Bir süre
sonra, tam doğru olmasa da iyi zeminlerin sert zeminler olduğu, kötü zeminlerin ise yumuşak
zeminler olduğu vurgusu ön plana çıktı (şekil 1073).

Şekil 1073: Kent Planlamasında deprem tehlikesi açısından yer seçimi önemi.
Biraz daha bilimsel bakıldığında; sert zeminleri sismik dalga (S dalgası) hızı yüksek,
yumuşak zeminler ise sismik dalga hızı düşük zeminler olarak tanımlamak mümkündür.
Yumuşak zemin tabakalarının gelen deprem dalgalarını önemli oranda büyüttüğü ve
yeryüzünde meydana gelen hasarlarda önemli rol oynadığı uzun süredir bilinmesine karşın, bu
konudaki önemli gelişmeler 1985 Michoacan Meksika depreminden sonra olmuştur. Bu
depremde, kaynaktan yaklaşık 400 km uzaklıkta Mexico City şehrinin yumuşak zemin
üzerine kurulu bölümünde ağır hasar ve yüksek ivme değerleri kaydedilmesi (Şekil 1084),
araştırmaları büyük oranda bu konuya yönlendirmiştir (Yalçınkaya, 2010).

220

Şekil 1084: 1985 Meksika depremi ve uzaklığa bağlı kaydedilen ivme kayıtları (Yalçınkaya,
2010).

9.3.4.1. Rezonans
Tanım olarak belirli bir frekansta titreşen bir sistemin, aynı frekanstaki dış titreşimin
tesirinde kalarak yüksek genlikle titreşmesi olayıdır. Yani rezonans, maddenin kendi özgül
frekansıyla aynı frekansta üzerine gelen dalgaların etkisiyle aşırı genleşmesi ve parçalaması
diyebiliriz. Her cismin bir doğal frekans değeri vardır ve o doğal frekansla aynı frekansta
gelen ses dalgaları maddeyi parçalar.
Deprem dalgalarıyla ilgili diğer önemli özellik periyod ya da frekansdır. Yani
dalgaların hızlı ve ani mi yoksa yavaş ve yumuşak mı olduğudur. Bu olay binalara etkiyen
sismik kuvvetlerin belirlenmesinde çok önemlidir. Her cismin, doğal bir periyodu vardır. Bu
periyod cismin yatay bir kuvvet altında yapacağı ileri geri hareketin hızını ifade eder.
Cisimlerin kendi doğal periyodlarından başka periyodlarla titreşim yapmaları, ileri geri itilip
çekilmedikleri takdirde mümkün değildir.
İlk itme ile salıncağı harekete geçiren bir çocuk mümkün olduğunca salıncağın doğal
periyoduna yakın kıpırdama yaparsa sallanmayı başarabilir. Eğer hareketlerini iyi ayarlarsa
çok küçük itmelerle sallanmayı rahatça sürdürür. Benzer şekilde deprem hareketi binaya ilk
titreşimi verdiğinde bina kendi doğal periyoduna uygun öne arkaya sallanmaya devam
edecektir.
Periyod sismik dalganın bir çevrim yapması için gereken saniye cinsinden zaman
süresidir. Frekans ise saniyedeki çevrim sayısı olup periyodun tersidir. Frekans birimi
“Hertz”dir. Bir Hertz saniyede bir çevrim demektir. Doğal periyod değeri, dosya dolabı gibi
eşyalar için 0.05 saniyeden başlayıp tek katlı yapılarda 0.1 saniye değerine değişmektedir.
Periyod frekansın tersi olduğundan dosya dolabının titreşimi saniyede 1 bölü 0.05=20 çevrim
veya 20 Hertzdir. Dört katlı bir binanın periyodu 0.5 saniyedir. 10 ile 20 kat arasındaki daha
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yüksek binaların periyodları 1 ile 2 saniye civarındadır. Bu durum kısaca katsayısı (n)x0.1 ile
tanımlanabilir.
Bina periyodu deprem hasarı ile değişir. Kuvvetli yer sarsıntısına maruz kalan
betonarme yapılarda çatlamalar meydana gelir. Bu çatlamalar binayı yumuşatarak periyodunu
arttırır. Yapı periyodunun zemin periyoduna yaklaşması ile rezonans söz konusu olur. Bu
durum daha önceki depremlerde hasar gören yapılar için hayati öneme sahiptir. Çelik
yapılarda ise tam ters etkiden söz edebiliriz. Depremden kaynaklanan tekrarlı çevrim
hareketleri altında çeliğin akarak deforme olması sonucu çelik yapı rijitleşir.
İşte şarkıcıların bağırarak cam bardağı parçalamasında olduğu gibi, bardağı oluşturan
atomların frekansı ile aynı frekansta ses dalgaları ya da bir bölük askerin sadece uygun adım
yürüyerek devasa bir asma köprüyü çökertmesi de aynı prensiple olur (Fransa'da uygun adım
yürüyen askerler bir asma köprüyü yıkarak sen nehrine dökülmüştür).
Rezonansın etkilerini daha çarpıcı sunan örnek ise Nicola Tesla'nın icat ettiği deprem
makinesi olup, Tesla'nın deprem cihazı ise aynı prensip üzerine kurgulanmış olan böbrek taşı
kırma makineleri rezonansın, yaşamımızda kullanımına dair etkili örnekleridir (Şekil 1095).

Şekil 1095: Rezonans yöntemi ile es dalgaları ile böbrek taşlarının kırılması.
Cihaz böbreğin içine girmeden böbrekteki taşları üstelik de taştan çok daha hassas
olan böbreğe hiçbir zarar vermeden kırabilmektedir. Çünkü cihaz, böbreğin içindeki taşın
frekansıyla aynı frekansta ultrasonik ses dalgaları göndermekte ve taş parçalanırken böbrek
dokusunun doğal frekansı farklı olduğundan bu dalgalardan etkilenmemektedir.
Deprem olduğunda fayı kırarak aniden yer değiştiren tektonik plakalar belli bir
frekansta deprem dalgaları yaratır. Eğer deprem dalgalarının frekansı, binayı oluşturan demir,
beton gibi maddelerin frekansı ile aynı olursa rezonans gerçekleşir ve bina dayanımını
kaybeder (Şekil 11006). Bina kayalık bir zemindeyse, o zemin deprem dalgalarını olduğu gibi
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binaya iletir. Bu dalgaların frekansının, binanın frekansı ile aynı olma olasılığı da neredeyse
binde bir olasılıktır.
Deprem esnasında gevşek zemin, üzerine gelen deprem dalgalarını dağıtarak rastgele
yönde ve farklı frekanslarda binlerce farklı deprem dalgasına dönüştürmekte, genlik artarak
bina yüksekliğine de bağlı olarak salınım ve dolayısıyla hasarları daha güçlü kılmaktadır.
Ülkemizdeki zemin koşullarına bağlı olarak rezonans etkisinin ağırlıkta olduğu
nedenlerle, depremlerde en fazla hasar, 4-6 katlı yapılarda oluştuğu görülmektedir.

9.3.4.2. Zemin Büyütmesi
Bir deprem meydana geldiğinde, farklı sismik dalgalar kaynaktan itibaren yer içinde
değişik hızlarda yayılmaya başlarlar. Bu dalgalar yer yüzeyine eriştiklerinde birkaç saniyeden
dakikalara varan sürelerde titreşimler üretirler. Belirli bir yerdeki titreşimin süresi ve şiddeti;
depremin büyüklüğüne, kaynaktan uzaklığına, dalgaların yol aldığı ortamın fiziksel
özelliklerine ve o yerin zemin özelliklerine bağlıdır.
Sismik dalgalar, kaynaktan yeryüzüne kadar olan seyahatlerinin önemli bir bölümünü
yer kabuğunu oluşturan sert ana kaya içinde geçirirler. Seyahatlerinin son aşaması, özellikleri
ana kayaya göre oldukça farklı olan gevşek tutturulmuş zemin tabakaları içinde gerçekleşir ve
bu zemin tabakalarının fiziksel özellikleri yeryüzünde gözlenen titreşimin karakteristiğini
büyük ölçüde belirler.
Zemin tabakaları, sismik dalgalar için âdeta bir süzgeç gibidir. Bazı frekanslardaki
sismik dalgalar sönümlen dirilirken bazıları da büyütülür. Sismik dalgaları zemin tabakaları
içinde geçirdiği değişimlerin tümüne zemin etkisi adı verilir. Genellikle bu değişim
genliklerin artması şeklinde gözlendiğinden, zemin etkisi terimi zemin büyütmesi olarak da
adlandırılır.
Zeminin hâkim periyodunu değiştirmek zor ve masraflı bir iş olması nedeniyle,
genellikle yapının hâkim periyodunun zemin hâkim periyodundan farklı dizayn edilmesi
yoluna gidilir. Bunun için elbette öncelikle zeminin hâkim periyodunun doğru tespit edilmesi
gereklidir. Son yıllarda birçoğumuz mutlaka evimizin etrafında boş alanlarda yapılan sondaj
çalışmalarına veya jeofizik testlerine rastlamışızdır veya yeni bir inşaat yaptırmak isteyenler
öncelikle bu tür bir zemin etüt raporuna ihtiyaç duyulduğunu görmüşlerdir. Zemin etüt
raporları iki açıdan önemlidir. Birincisi; yapının inşa edileceği zeminin ne tür bir zemin
olduğunun belirlenmesi, ikincisi ise bazı fiziksel parametreler yardımıyla zeminin
mühendislik davranışının (oturma, kayma, taşıma gücü, su içeriği vb.) belirlenmesidir.
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Şekil 11006: Zemin davranışı ile bina yüksekliği seçimine bağlı olarak deprem sırasında
gerçekleşen salınımın doğurduğu rezonans ile yıkılma riskli yapıları gösterir şekil.
Türkiye deprem yönetmeliğinde zemin türleri dört sınıfa ayrılır: Z1, Z2, Z3, Z4. Bu
sınıflama genellikle, yukarıda belirtilen sismik dalga hızına ve zemin tabakasının kalınlığına
bağlı olarak yapılır.
Z1, sismik dalga hızı en yüksek ( VS > 700 m/sn ), yani sert ana kaya zeminlere, Z4
ise sismik dalga hızı en düşük olan ( VS < 200 m/sn ), yani yumuşak zeminlere karşılık
gelmektedir. Yönetmelikte aynı zamanda bu zemin sınıflarının hâkim periyot aralıkları ve
maksimum spektral büyütmeler de belirtilmiştir. Örneğin Z1 sınıfı için hâkim periyod aralığı
0.1 – 0.3 sn, Z4 sınıfı için ise hâkim periyot aralığı 0.2 – 0.9 sn’dir.
Hâkim periyod aralığındaki maksimum spektral büyütmeler ise tüm zemin sınıfları
için aynı ve 2.5 katı kabul edilmiştir. Yönetmeliğin önerdiği, eğer bu dört tür zeminden
hangisinin üzerine bina yapılacaksa ve binanın hâkim periyodu zemin için önerilen periyod
aralığı içindeyse, yaklaşık 2.5 katı maksimum spektral ivmelere (yani 0.4g X 2.5 = 1.0g),
binanın dayanması gerektiği şeklindedir. Rezonans olayından kaçma gibi bir durum
tanımlanmamıştır. Ne yazık ki, birçok depremde zemin tabakalarının bu değerin üstünde
spektral ivmelere neden olduğu gözlenmektedir (Yalçınkaya, 2010).

9.3.5. Depremler Sırasında Zemin
Sıvılaşma, deprem mühendisliğinin en önemli ve karmaşık konularından biridir.
Literatürde, sıvılaşmanın bazı özel durumlarda statik şartlarda da meydana gelebileceğinden
bahsedilse de, burada sadece sismik koşullardaki sıvılaşma üzerinde durulacaktır.
Sismik sıvılaşma, 29 Nisan 1964'de Alaska, Good Friday, (MW=9.2) ve 16 Haziran
1964'de Japonya, Niigata, (MS=7.5) depremleri ardından, ilk kez 1965'de Arthur Cassagrande
tarafından ortaya konulmuştur. Bu depremlerde birçok bina, temel zemininin taşıma gücünü
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yitirmesinden dolayı, yan yatmış, devrilmiş veya batmıştır. İstinat duvarları, oluşan aşırı
boşluk suyu basıncı nedeniyle ötelenmiş veya devrilmiştir. Eğimli alanlarda sıvılaşma kökenli
akma ve/veya yanal yayılmalar olmuş ve gömülü yapılar yüzeylenmiştir.
17 Ağustos 1999'da meydana gelen deprem, sıvılaşmayı bir kez daha en çarpıcı
yönleriyle ortaya koymuş, köprü ayakları ve bina temellerindeki yenilmeler büyük hasarlara
yol açmıştır.
Sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesi ile ilgili ilk detaylı çalışma 1970'li yıllarda
yapılmıştır. Son otuz yılda ise, sıvılaşma ile ilgili birçok araştırma yapılmış, konu hakkında
kafa karıştırmaya kadar varan farklı terimler ve analiz yöntemleri geliştirilmiştir. Bu durumun
giderilmesi amacıyla, NCEER (1996) ve NCEER/NSF (National Center for Earthquake
Engineering Research)/(National Science Foundation) (1998) tarafından yapılan çalışmalarda,
sıvılaşma konusunda anlaşılabilir ve olabildiğince ortak terminoloji ve yöntemler ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Özellikle analiz yöntemleri, elde edilen yeni veriler ışığında tekrar
gözden geçirilerek, modifiye edilmiştir.
Sıvılaşma, deprem kökenli devirsel kayma gerilmelerine maruz kohezyonsuz
zeminlerde hızlı kayma mukavemeti kaybıdır. Bazen kayma dayanımı neredeyse tamamen
kaybolurken (sıfıra düşerken), bazen de normalden daha düşük bir değere iner. Her iki
durumda da sıvılaşma çok çeşitli hasarlara yol açabilir. Bu nedenle, değerlendirilmesi deprem
mühendisliğinin en önemli konularından biridir.
Bir deprem anında meydana gelen sekonder (kayma) dalga yayılımının neden olduğu
devirsel kayma gerilmeleri gevşek, suya doygun kohezyonsuz bir zeminde hacimsel
büzülmeye neden olur. Bu büzülme zemin tanelerini daha sıkı konumda olmaya zorlar ve
taneden taneye yük aktarımına neden olur. Bu yük transferi boşluk suyu basıncını arttırır.
Sismik sarsıntı çok hızlı meydana geldiği için, kohezyonsuz zemin drenajsız yüklemeye
maruz kalır ve taneli yapı içinde aşırı boşluk suyu basıncı oluşur. Bu basınç, artmaya devam
ederse, öyle bir düzeye ulaşır ki, taneden taneye aktarılan temas basıncı (efektif gerilme)
kaybolur. Bu durumda, taneli zemin katıdan çok bir sıvı gibi davranır. Bu aşamada sıvılaşma
denilen olay meydana gelir (Şekil 11107, 11208,11309).
Zemin sıvılaştıktan sonra, aşırı boşluk suyu basıncı sönümlenmeye başlayacaktır.
Zeminin sıvılaşmış hâlde kalma süresi iki ana faktöre bağlıdır:
1. Depremden kaynaklanan sismik salınım süresine ve
2. Sıvılaşmış zeminin drenaj şartlarına.
Depremin neden olduğu tekrarlı kayma gerilmeleri yüklemesi ne kadar uzun ve güçlü
ise, sıvılaşma hâli o kadar kalıcı olacaktır. Eğer sıvılaşmış zemin altta ve üstte kil tabakası ile
sınırlanmış ise, sıvılaşmış zeminden suyun akışı ile aşırı boşluk suyu basıncının
sönümlenmesi de uzun süre alacaktır. Sıvılaşma işleminin tamamlanmasından sonra, zemin
daha sıkı konumda olacaktır.
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Şekil 11107: Zemin sıvılaşmasını gösterir temsili şekil.
Sıvılaşma kökenli hasar tipleri
Sıvılaşma sonucunda, binalarda, köprülerde, boru hatlarında ve diğer yapılarda farklı
şekilde hasarlar oluşabilir. Sıvılaşma aynı zamanda zemin yüzeyi hareketinin oluşumunu da
etkileyebilir. Akma türü sıvılaşma sonucunda akma yenilmeleri oluşur. Buna ek olarak ağır
yapıların batması veya devrilmesi, hafif gömülü yapıların yüzmesi ve istinat yapılarının
yıkılması da akma türü sıvılaşma olayı sonucu görülebilecek hasarlardandır. Devirsel
hareketlilik (mobilite) sonucunda ise şev göçmesi, binalarda oturma, yanal yayılma ve istinat
duvarlarında yanal ve düşey deplasmanlar gibi hasarlar görülebilir. Sıvılaşma kökenli
hasarlar, iyi tutulmuş bir sıvılaşma arşivi ile daha net olarak belirlenebilir.

Şekil 11208: Deprem sırasında kumlu zeminlerin suya doygun hâle gelerek sıvılaşma sonucu
binanın zemine gömülmesi.
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Kum Kaynaması Sıvılaşma olayı genellikle kum kaynamasıyla birlikte düşünülür.
Sıvılaşma derinde oluştuğu ve zemin yüzeyi yanal deplasmana izin vermeyecek kadar hafif
bir eğime sahip olduğu zaman, sıvılaşma zonu üstündeki zemin (sıvılaşmayan zemin) blokları
birbirinden ayrılabilir ve sıvılaşmış zon üzerinde sallanır. Neden olunan zemin salınımına
açılan ve kapanan çatlaklar eşlik edebilir. Deprem sırasında oluşan boşluk suyu basıncının
sönümlenme ihtiyacı, boşluk suyunun yukarı yönde hareket etmesine neden olur. Bu hareket,
zemin taneciklerine yukarı yönde etki eden kuvvetler oluşturur. Bu kuvvetler, bazı
partiküllerin su ile beraber yüzeye kadar taşınmasına ve yüzeyde kum konileri oluşmasına yol
açar.

Şekil 11309: Deprem sırasında sıvılaşmanın gelişimi ve 1999 Kocaeli depreminde Adapazarı
ilinde sıvılaşma sonucu devrilen binalar.

9.4. Depremin Tsunami Etkisi
Leonardo Da Vinci, 1504 yılında tamamladığı teknik notlarında, 1489 yılında, Adalya
körfezinde denizin yarılarak, sularının çekildiğini, sonra tekrar karaya doğru ilerlediğini, bu
sırada oluşan büyük dalgaların da kıyıyı istila ettiğini belirtmektedir. Bu ifade tsunamiyi
anlatmaktadır. TÜBİTAK desteği ile ODTÜ, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Japonya'nın
227

Tohoku Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmada Ege kıyılarında Vinci'nin ifade ettiği
1489 yılındaki olayın izleri Dalaman (Muğla) kıyılarında bulunmuştur. Deniz, o yıllarda
Dalaman deltasının bir bölümünde, bir kez olmak üzere kıyıdan 250 m içeriye kadar
ilerlemiştir. Bu doğal afetin Tsunami olduğu, alınan örneklerin Japonya'da yapılan analizleri
sonucunda belirlenmiştir (Yalçıner, 1999).
Tsunami (Tsu-nami) Japon dilinde “Liman dalgası” anlamına gelmektedir. Tsunamiye
sismik deniz dalgası ya da deprem deniz dalgası da denilmektedir. Tsunamileri anlamak için
önce bunların rüzgârların ve gelgitlerin yarattığı dalgalardan ayırt etmek gerekiyor.
Okyanuslarda esen rüzgârlar yüzeyde dalgalanmalar yaratabilirler. Okyanus ve deniz
tabanlarını ileri-geri süpüren gel-gitler, tsunamiler gibi okyanus dibine kadar ulaşabilen
akıntılar oluşturabilirler. Bu dalgalar rüzgârın, Ay’ın ve Güneş’in etkisine bağlı olarak
gelişmekte olup, tsunami ile ilgili değildirler. Tsunamilerin oluşabilmesi için, Yer kabuğunda;
1. Düşey yönlü bir hareket olmalıdır (Normal ya da Ters fay hareketlerinde olduğu
gibi),
2. Depremin odak noktasının deniz ya da okyanusun altında olması gerekir,
3. Deniz altında büyük boyutlu kayma oturmaların oluşması gerekir,
4. Deniz altında volkanik patlamalar olması gerekir (Demirtaş, 1999).
Dev deniz dalgalarının okyanuslardaki hızları saatte 750 km’ye ulaşabilmektedir. Tek
bir dalga yüksekliği birkaç metre, uzunluğu açık denizlerde 750 km olabilmektedir. Derin
denizlerde tehlikesiz olan bu dalgaların yüksekliği sığ kıyılarda 30 metreye çıkabilmekte ve
yıkıcı olabilmektedir (Şekil 1140). Tsunamilerin oluşması için, su kütlesinin bir kuvvet
tarafından etkilenmesi gerekmektedir. Derin sularda oluşan dalga daha sonra, sığ kıyılara
doğru hareket etmekte ve bu kıyılarda sel ve tufan benzeri hasarlara neden olmaktadır (Şek.
26,27). Sığ sularda özellikle “V” şeklinde daralan körfezlerde, körfez tabanının düşük eğilimli
olması hâlinde, dalga içerisindeki enerjinin sıkışmasıyla çok büyük bir tsunami (dev deniz
dalgaları) ortaya çıkmaktadır (Oksay, 1999). Tsunami ilk oluştuğunda tek dalga şeklinde olup,
daha sonra iki, üç ya da beş dalgaya bölünerek çevreye yayılmaktadır. Bu dalgaların ilki ve
sonuncusu zayıf enerjili olmaktadır. Kıyıda görülen hafif ve anormal su değişimi ilk dalganın
izidir ve gelecek olan kuvvetli dalganın da habercisi olabilmektedir (Atabey, 2000).
Tsunami daha çok okyanus kenarlarında bulunup, okyanuslara açık olan ülkelerde
olmaktadır. Okyanuslarda olan deprem ve yanardağ patlamaları tsunamiye yol açmakta ve
oluşan dalgalar ada ve kıyı ülkelerinde büyük çaplı hasarlara yol açmaktadır. 1755 Portekiz
depreminde İspanya, Portekiz ve Fas kıyılarında tsunami oluşmuştur. 1883’teki Krakatao
Adası volkan patlamasında oluşan tsunamide, Sumatra'da 36 500 kişi, 1933 Japonya
depreminde oluşan tsunamide 3000 kişi, 1946 Aleutian Adaları (Alaska) depreminde oluşan
tsunamide 122 kişi, 1998 Papau Yeni Gine depreminde oluşan tsunamide de 3000 kişi
hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde, Dalaman sahilleri dışında Didim ve Fethiye'de de
günümüzden 3500 yıl önce tsunami (Yalçıner, 1999) oluşmuştur (Yalçınkaya, 2010).
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Tsunami

Sığ
Yükselmeye
başlayan
dalga

Yer değiştiren
Deniz tabanı

Dev tsunami
dalgaları kıyılara
çarpar

Deniz tabanındaki
katmanlar

Şekil 1140: Tsunami gelişimini gösterir temsili şekil.

Şekil 1151: 2004 yılındaki depremde, Hint Okyanusu tsunamisi sonucu Endonezya
kıyılarındaki (Banda Aceh) hasar ve sonrasına dair (2014) görünüm.
26 Aralık 2004 günü saat 00:58:53 merkezi Endonezya'nın Sumatra Adası’nın batı
kıyısı açıklarında dalma batma zonundaki fay düzleminin kırılması sonucu gerçekleşen
depremde, Hint Okyanusu'na kıyısı olan karaları vuran, yüksekliği 30 metreye kadar çıkan
tsunamiler oluşmuştur. Bu nedenle on dört ülkede 230 binden fazla kişi ölmüştür. 9.1-9.3
büyüklüğündeki deprem, kayıtlara geçen üçüncü büyük deprem olup, tüm gezegeni 1 cm
hareket ettirmiş, 8.3 saniye ile 10 dk arasında değişen sarsıntılar oluşturmuştur. Tarihteki en
çok ölüme yol açan doğal afet olarak da kayıtlara geçen bu deprem, Endonezya’da en ağır
zararı vermiş, onu Sri Lanka, Hindistan ve Tayland izlemiştir (Şekil 1151).
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Uygulamalar
1- Depremlerde yapı hasarlarına neden olan kusurları kitaptaki bilgiler ışığında
çevrenizdeki mühendislik yapılarında görmeye çalışınız
2- Mühendislik yapılarındaki taşıyıcı elemanları etrafınızdaki binalarda, öğretilen
bilgiler ışığında sorgulayınız
3- Depremlerde yapıdan bağımsız olarak, rezonans etkisini farklı teknolojik
uygulamalarını araştırınız
4- Zemin sıvılaşması özelliğini, etkilerini,
etrafınızdaki bina temellerinde,
Ülkemizdeki depremler sonrası gözlenen tespitlerinde ve uygun ortamlarda
görmeye çalışınız
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Uygulama Soruları
1234-

Mühendislik yapılarındaki taşıyıcı elemanlar nelerdir?
Taşıyıcı elemalarda olası gereken özellikleri sıralayınız?
Temel tipleri ve seçimleri konusunu açıklayınız?
Zeminlerde suyun etkileri ve davranışını tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Mühendislik yapılarında taşıyıc sistemlerinin neler olduğunu,
temel tiplerini, deprem etkilerine karşı alınması gereken önlemleri ve yapılarda
elverişsiz zemin koşulları ve suyun etkisi konuları ortaya konmuştur.
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9.Bölüm Soruları
1) Planda uzun kenarın, kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Etriye
b)Lento
c)Perde
d)Kolon
e)Döşeme
2) Döşemeden gelen yükleri mesnetlere (kolon veya duvarlara) ileten yapı
elemanına ne denir?
a)Kiriş
b)Perde
c)Temel
d)Kolon
e)Donatı
3) Mühendislik yapıların betonla donatı çubukları arasındaki aderansı arttırmak
için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a)Betona çakıl atılır
b)Donatı çubukları yağlanır
c)Nervürlü çubuk kullanılır
d)Donatı aralıkları arttırılır
e)Betona tuz ilave edilir
4) Aşağıdakilerden hangisi üç eksenli taşıyıcı yapı elemanıdır?
a)Kolon
b)Kiriş
c)İstinat duvarı
d)Temel
e)İstinat duvarı
5) Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcı elemanlarda deprem yüklerini temel zeminine
kadar sürekli bir şekilde ve güvenli olarak aktarılmasını sağlayacak özelliklerden
biri değildir?
a)Yeterli dayanım
b)Yeterli rijitlik
c)Yeterli akışkanlık
d)Yeterli süneklik
e)Yetrli kararlılık
6) Depremlerde tamamen çökme riski bulunan binalar İmar Kanunu’nun hangi
maddesine göre göre tehlikeli yapı kabul edilmektedir ?
a) 5. maddesine
b) 39. maddesine
c) 51. maddesine
d) 58. maddesine
e) 62. maddesine
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7) Dolma zeminlerde, emniyet gerilmesinin düşük olduğu ya da fazla sıkışabilen
zeminlerde, kolonların birbirine çok yakın olduğu durumlarda tercih edilen ve
bina zemini tamamen örten temel tipi aşağı dakilerden hangisidir?
a)Kazıklı temel
b)Mütemadi temel
c)Münferit temel
d)Radye temel
e)Ayak temel
8) Aşağıdakilerden hangisi bir depremde yapı hasarına neden olan faktörlerden biri
değildir?
a) Kayalık zeminlere inşaat yapılması
b) Temel sistemi ve yerel Zemin Şartları
c) Faydan uzaklık
d) Yapı türü ve kalitesi
e) Kaçak yapılaşma ve imar afları
9) Japon dilinde “Liman dalgası” anlamına gelen, depremler, denizaltı heyelanları
gibi büyük enerj, boşalımlarında denizlerin kara içlerini basması olayına ne
denir?
a)Artçı şok
b)Tsunami
c)Su basmanı
d)Sel
e)Su taşması
10) Depremde kumlu zeminler üzerine inşaa edilen binaların sarsıntı ile birlikte
olduğu yerde zeminin içine doğru gömülmesi olayının nedeni nedir?
a)Zemin sıvılaşması
b)Dalma-batma
c)Ağırlık çöküntüsü
d)Rezonans
e)Torsiyon

1)C, 2)A, 3)C, 4)D, 5)C, 6)B, 7)D, 8)A, 9)B, 10)A
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10. SELLER VE KÜTLE HAREKETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Sellerin oluşumu, Yeryuvarında ve Ülkemizde sel riski taşıyan bölgeler,
sel felaketine yol açan nedenler, sel türleri, sellerin taşıdığı ve biriktirdiği malzemeler, sel
hasarları ve zararları, sellere karşı alınması gereken önlemler, Ülkemizden başlıca sel
felaketlerine örnekler ve Kütle hareketlerinin neden olduğu felaketler, kütle hareketlerine yol
açan nedenler, türleri, geometrileri, kütle hareketlerine karşı alınası gereken önlemler ile
Ülkemizde yaşanan büyük kütle hareketlerinin ve zararları konularında bilgiler öğenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sel nasıl oluşu?

2)

Dünya genelinde ve Ülkemizde sel felaketine maruz bölgeler nerelerdir?

3)

Ülkemizde Sellerin yol açtığı zararların boyutları nelerdir ?

4)

Sel türleri nedir?

5)

Sellere yol açan doğal nedenler ve insan kusurları nelerdir?

6)

Sellere karşı alınması gereken önlemler nelerdir?

7)

Kütle hareketleri nasıl gerçekleşir?

8)

Kütle hareketlerine neden olaylar nelerdir?

9)

Kütle hareketlerinin türleri nelerdir?

10)

Heyelan geometrisi nasıldır?

11)

Heyelan morfolojisinin genel özellikleri nedir?

12)

Kütle hareketlerine karşı alınması gerekn önlemler nelerdir?

13)

Ülkemizde heyelan zararlarının boyutları nedir?

14)

Ülkemizde heyelanlı bölgeler nerelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Seller

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sellerin genel tanımları,
Dünya genelinde ve
Ülkemizde Sellere maruz
bölgelerin nereler olduğu

Dünya genelinde en sık karşılarılan
ve ciddi zararlara yol açan küresel
bir afet olan sellerin oluşumunun iyi
bilinmesi önem arz etmektedir.
kitap dışında çok sayıda eğitsel
doküman ve internet ortamında
bilgi kaynağından faydalanılmalıdır.

Sel felaketine yol açan
endenler ve
alınmasıgereken ölemler

Ders kitabında konu detaylıca
Sel gelişimi ve sellere yol
anlatılmış olup, sel felaketinin
açan doğal nedenler ve insan boyutlarının ve nedenlerinin akılda
kusurlarının detaylıca
kalıcı öğrenlebilmesi için sellere
öğrenilmesi
dair video görüntülerini izlemek
fayda sağlayacaktır.

Kütle hareketleri

Kütle
hareketlerinin
kitaptakı
Kütle hareketlerinin gelişimi bilgilerinin yanı sıra, çevremizde
ve nedenleri hakkında
sıkça gözlemleyebileceğimiz bu
bililer öğrenir
hareketlerin gerçek boyutlarıyla
incelemek faydalı olacaktır.

Kütle hareketlerinin türleri
ve bu türlerin gelişmlerinin
Kütle hareketlerinin türleri
hızı, yıkım etkileri,
alınması gereken önlemler,
morfolojileri ve Ülkemizde
Ülkemizde bu afetin yol
bu risk altındaki bölgeler
açtığı zararlar ve dağılımı
gibi konularda bilgiler
edinilir

Çok farklı şekilde ve koşulda
gerçekleşen kütle hareketlerinin
sınırfalndırılabilmesi ve doğru
teşhisin konabilmesi için ilave kitap
ve görsellerden yararlanılabilir
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Anahtar Kavramlar


Seller



Sel türleri



Sellere karşı alınması gereken önlemler



Sel zararları ve coğrafik dağılımı



Kütle hareketleri



Kütle hareketlerinin geometrisi ve oluşumuna neden olan olaylar



Kütle hareketlerinin sııflandırılması



Heyelanlar


Heyelanların neden olduğu zararlar ve Ülkemizdeki heyelanlar, heyelana
maruz bölgeler ve zararları


Heyelanlara kaşı alınması gereken önlemler
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10.1. Seller
Bir nehir yatağındaki mevcut su miktarının, havzaya normalden fazla yağmur yağması
veya havzada mevcut kar örtüsünün erimesinden dolayı hızla artması ve yatak çevresinde
yaşayan canlılara, arazilere, maddi manevi zarar vermesi olayına sel veya taşkın
denmektedir. Uzun süreli aşırı ve şiddetli yağışlardan sonra özellikle fazla eğimli ve
geçirimsiz topraklarda taşkın olayı meydana gelmektedir. Ayrıca kar yağışının da yoğun
olarak yağdığı havzalarda ısının birden artması sonucu kar örtüsünün erimesi de taşkınlara yol
açabilmekte ve taşkın debilerine etkimektedir. Her iki etkenin beraber meydana gelmesi ve
yan kollardaki suyun aynı anda yükselmesi en tehlikeli taşkınları oluşturmaktadır. Taşkın
oluşumuna etki eden bir diğer faktör de havzada hâkim olan yağış rejimleridir
(www.mgm.gov.tr). Yağışlı dönemlerin dışında ani kar erimeleri de kendi başına sel reski
taşımaktadır (Şekil 116)..
Normal olmayan fazlalıkta ve kontrol edilemeyen yağışlar sonucu oluşan taşkınlar
insanların ölmesine, yapıların hasar görmesine vb. pekçok istenmeyen duruma yol açmakta
olup insanoğlunun tarihsel süreçlerden beri devamlı karşılaştığı bir olgudur.

Şekil 116: 2009 yılında Ayamama deresi-İstanbul Basın ekspres yolunda meydana gelen
sel ve taşkın (basından)
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10.1.1. Sel Coğrafyaları ve Ülkemizde Sel Felaketleri
Türkiye’de taşkın zararı yılda ortalama 100 milyon $ civarındadır. Taşkın önleme
yatırımı ise yılda ortalama 30 milyon dolardır. DSİ verilerine göre son 20 yılda tüm
Türkiye’de 300’ü aşkın taşkın meydana gelmiş (Şekil 118,119,120), bu taşkınlarda yaklaşık
500 kişi hayatını kaybetmiştir (Akyürek, 2013)..

Bazı Avrupa ülkeleri risk tabanlı taşkın yönetiminde stratejiler geliştirmişlerdir (Akyürek,
2013)
Almanya (DKKV, 2004),
Hollanda (Vis et al., 2003; Roos and Van der Geer, 2008),
İngiltere (Tunstall et al., 2004).
Taşkınlar, Atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosferin ortak etkileşimi ile
gerçekleşmektedir. Taşkınlar ile gelişen felaketler, taşkın düzlüğündeki yapıların işlevlerini
yitirmesi, su basması, zararlı maddeler ile etkileşim, su etkisi ile gelişen yapısal hasarlar, su
kaynaklı hastalıklar, erozyon ve çamur akmaları, yeraltısuyunun kirlenmesi şeklinde
sıralabilir.

Özellikle yeterli kalitede ve yeterli miktardaki su yukarıdaki sistemler için
vazgeçilmezdir. Eski bir deyim de belirtildiği gibi “Çok fazla, çok az, çok kötü”. Bu bölümde
suyun ‘çok fazla’ olması değerlendirlecektir.
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Şekil 11722: Dünyada sel felaketinin dağılımını gösterir şekil.

Şekil 11823: . Sel - Taşkın - Şiddet Yağış Afetleri 1940-2010 Yılları Arasındaki
Gözlenme Sayıları
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Şekil 11922: Türkiye sel baskınları afet haritası
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Şekil 120: Ülkemizde yıllara göre sellerin yoğunluk dağılımları.

10.1.2. Sel Felaketine Yol Açan Nedenler
Şekil 25: Ülkemizde yıllara göre sellerin yoğunluk dağılımları.
Aslında bunun sebebi nüfus artışına bağlı olarak insanların deniz ve nehir kenarları
gibi taşkın potansiyeli olan bölgelerde daha çok yerleşmelerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca
insan yaşamı ile taşkınlara yol açacak girişimler de artmaktadır. Ayrıca yaşanan taşkınlara
unutulmakta ve bu tip afetlerdedn ders alanların sayısı az olmaktadır. Örneğin, Amerika
birleşik devletlerinde nüfusun %15’i taşkın düzlüklerinde oturmaktadır.
Hidrosfer Hakkında iki önemli temel koşul hatırlanmalıdır.
(1) hidrosfer ve buna bağlı olaylar yerkürenin diğer sistemleri ile bağıntılıdır
(2) biyolojik ve fiziksel süreçler suya bağımlıdır.
Taşkınlar hemen hemen her iklimde ve her morfolojik ortamda gelişebilmekte olup
Kökenlerine
Paternlerine (oluş sıklığı)
Türüne (geniş veya dar yayılımılı)
Etkilerine göre farklılıklar göstermektedir.

Ayrıca taşkınlar oluşma süreleri
değerlendirilmektedir (Akyürek, 2013).

açısından

ve

oluşma

yerleri

açısından

da

Oluşma süreleri açısından taşkınlar;
Yavaş Gelişen Taşkınlar,
Hızlı Gelişen Taşkınlar,
Ani taşkınlar
Oluşma yerleri açısından taşkınlar;
Dere ve Nehir Taşkınları,
Dağlık Alan (Kuru Vadi),
Şehir Taşkınları,
Kıyı Taşkınları,
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Baraj Taşkınları
Nehirlerin ve derelerin oluşmasında, gelişmesinde ve etkimesinde akış eğimi akışın
hacmini ve nesneleri taşıma kapasitesini belirler. En yüksek eğimler başyukarı kesimlerde
nehir ve derelerin üst kısmlarındadır bu kesimlerde eğim daha diktir ve erozyon için daha
yüksek potansiyele sahiptir. Ayrıca aşınmış malzemeler aşağı kısımlarda birikeceğinden eğim
azalmaktadır ve derenin aşındırıcı gücü düşmektedir. Bunun yanında, zaman içinde su
hacmindeki değişim
(1) boşalım
(2) sediment miktarı
(3) eğim
(4) dere yatağının kıvrımlılığına bağlıdır
Taşkın potansiyeline etkiyen diğer etmenler ise topoğrafyanın dikliği, uzunluğu,
yönelimi, zemin türü ve bitki durumudur.
Buradaki alt sınır derenin taşıyabileceği en fazla su miktarıdır herhangi bir şekilde
derenin taşıyabileceği su miktarı artarsa kanal boyunca aşırı akışlar gelişecektir.
Taşkınlar boyutlarına göre küçük ve büyük olarak sınıflandırılırlar. Küçük taşkınlar
çok sıktır. Büyük taşkınlar genelde daha az sıklıkla gelişir Büyük taşkınlar genelde 10 veveya 50 yıllık periyotlar ile değerlendirilir.
Taşkınlar sebeplerine göre de sınıflandırılabilirler. Kar erimesi, aşırı yağış vb., dere
taşkınları genelde tekil olgulardır karmaşık değildir. Gün içerisinde çok fazla yağışın olması
veya eriyen karın aniden dere yatağına girmesi gibi etmenler etkilidir. Güçlü bir fırtına sonrası
yüsey akışı görece hızlıdır ve genelde dere yatağına hızla ulaşır ufak dereler bu duruma hızlı
tepki verirler. Bunun sebebi zemin doygun hale geçemeden suyun yüzeyden akmasına neden
olmasıdır. Çok miktarda su üst havzalarda kendine yol bulmuşve aşağıya doğr ilerliyorsa
taşkın dalgları şeklinde hareket edecektir.
Kuru iklimlerde toprak zemin bir miktar nem alıp suyu tutabilme özelliği kazanana
kadar suyun akmasına izin vermekte ve su itici de olabilmektedir. Bu tip durumlar da da
özellikle çöl ortamındaki fırtınalarda ani taşkınlar gelişmektedir.
Taşkına bağlı afetlerden korunmak için
(1) baraj yapılması
(2) nehir setleri
(3) kum torbaları
(4) ön izlemeler
(5) taşkın bölgelerinin bölgelendirilmesi ve arazi kullanımının planlanması
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(6) sigorta sisteminin devreye sokulması
Plansız şehirleşmeler, bitki örtüsünün bilinçsiz tahribi, taşkın bölgelerindeki zemin
özelliklerinin değiştirlmesi, geniş alanların geçirimsiz malzemeler ile kaplanması, şiddetli
yağışların drene edilmesi için kullanılan yöntemelerin yetersizliğinin taşkınlara ve sellere
bağlı afetlere yol açtığı unutulmamalıdır.

10.1.3 Baraj yıkılmaları ve buna bağlı taşkınlar
Baraj yapılarının taşıyabileceği, güvenle deşarj edebileceği bir su seviyesi vardır. Bu
seviyenin çeşitli sebepler ile aşılması ile baraj yıkılmaları ve taşkınları meydana gelmektedir.
Barajlar farklı amaçlar için yapılan jeolojik ve topoğrafik koşullara göre farklı tiplerdeki su
tutma yapılarıdır (Şekil 12123). Barajlar yapılış amaçlarına göre değişik yapılar
barındırmaktadır (Örneğin, enerji türbinleri, farklı tipteki dolusavaklar vb.)
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Şekil 121: Baraj yapılarına örnekler (sol üst, payandalı baraj; sağ üst, beton ağırlık
barajı; sol alt, kemer tipi; sağ alt, toprak dolgu baraj)

Şekil 23: Baraj yapılarına örnekler (sol üst, payandalı baraj; sağ üst, beton ağırlık
barajı; sol alt, kemer tipi; sağ alt, toprak dolgu baraj)
Doğal Nedenler
a) Fazla Yağış
b) Heyelan
c) Deprem
d) Aşınma
e) Rezervuar Alanında Oyulmalar Meydana Gelmesi
f)

Dalga Etkisi, Üstten Aşma

g) Buz Etkisi şeklinde sıralanabilir
Yapım Hataları
a)

Borulanma

b) Baraj Gövdesi Altında Sızıntı Olması
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c)

Çökme

d) Baraj Şevlerine Uygun Eğitim Verilmemesi
e)

Yetersiz Kitle

f)

Dolguda Farklı Oturma

g) Betonda Çatlama ve Bozulma
h) Kayma
i)

Kil Çekirdeğin Su Geçirmesi (Filtrelerin Tıkanması)

j)

Savak Yetersizliği

k) Diğer Sebepler şeklinde sıralanabilir
ICOLD büyük barajlar komisyonunun raporuna göre 200 baraj yıkılmasında etkin sebepler şu
şekildedir.

Üstten aşma
Heyelan
Borulanma
Sızma
Çökme
Dalga etkisi
Aşınma etkisi
İnşaat kusurları
Yetersiz gövde
Deprem
Buzlanma

(37
(21
(18
(13
(9
(5
(5
(5
(8
(9
(1

%18.5)
%10.5)
%9)
%6)
%4.5)
%2.5)
%2.5)
%2.5)
%4)
%4.5)
%0.5)

Ülkemizde ve dünyada çeşitli zamanlarda baraj yıkılmaları yaşanmıştır (Şekil 122, 123, 124).
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Biçimlendirilmiş: Sonraki ile birlikte tut

Şekil 122: Çokal barajı (Gelibolu)’da 16-17 Kasım 2007 tarihinde meydana gelen baraj ön
batardosunun yenilmesi olayı (Özdemir vd. 2011)

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil
Biçimlendirilmiş: Resim Yazısı
Biçimlendirilmiş: Resim Yazısı, İki Yana Yasla

Şekil 24: Çokal barajı (Gelibolu)’da 16-17 Kasım 2007 tarihinde meydana gelen baraj ön
batardosunun yenilmesi olayı (Özdemir vd. 2011)
Şekil 123: Bir barajın dolusavaktan yıkılması

Biçimlendirilmiş: Resim Yazısı
Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil
Biçimlendirilmiş: Resim Yazısı, Sola

Şekil 124: Bir baraj yıkılması sonrası yerleşim yerlerinin su altında kalması

Biçimlendirilmiş: Resim Yazısı
Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil

Şekil 26: Bir baraj yıkılması sonrası yerleşim yerlerinin su altında kalması
Jeolojik ortamda, kütleler sadece erozyonla aşınıp taşınmazlar. Yerçekimi, kütleleri
hareket ettiren bir diğer unsurdur. Kütlelerin ağırlıkları, bu kütleleri yerinde tutan kuvvetler
ulaştığı anda, kütle hareketleri başlar. Bu hareketler, çok küçük boyuttan kilometre boyutuna
kadar heyelanlar, kaya düşmeleri ve kaya çığları şeklinde olabilir. Özellikle ülkemizde önemli
can kaybı ve hasarlara yol açan kütle hareketlerinin incelenmesinde ve mühendislik
girişimlerinde ele alınmasında gerek ve yarar vardır.
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Kütle hareketleri, kaya veya zeminin (toprağın) yerçekimi etkisi ile yamaç aşağı
kayması sırasında rol oynayan tüm işlevlerle ilgilenir. Kaya malzemesinin bozunma ve
parçalanmasının bir sonucudur. Özellikle tepe ve dağlık kesimlerin erozyonunun önemli bir
parçasıdır. Özellikle dağlarda kaymalarla yer şekillerini değiştirirler. Bu kaymalar sonucu
harekete geçen kütleler, yamaçlarda molozlar şeklinde birikir ve bazen akarsu yataklarına
baraj yaparak doğal göller oluştururlar. Gerek bu kayma alanlarını gerekse de moloz
tortullarını inceleyen yerbilimciler, bu alanlarda eskiden oluşmuş yer hareketlerini
anlayabilirler. Yine bu sayede bu alanların bu anlamda bir risk taşıyıp taşımadıkları ortaya
çıkabilir.
Kütle hareketlerinin oluşumunda insanın da etkisi vardır. ABD'de, doğal olarak yılda
600 milyon ton malzemenin doğal yollarla hareket ettiği bilinmektedir. Genellikle, insan
eliyle yapılan değişikliklerin doğal koşullarla olanlara göre az olduğu düşünülmektedir. Buna
karşın, yine ABD'de, evlerin ve inşaatların yapılması için yürütülen çalışmalar ile 800 milyon
ton malzemenin insan eli ile kazıldığı ve hareket ettirildiği bilinmektedir.
Bu bölümde, kütlelerin niçin hareket ettiği, hareketlerin farkları ve iklim, plaka
tektoniği ve insan etkinliğinin hareketlerle olan ilişkileri ele alınmıştır.

10.2.1 Kütle Hareketlerini Başlatan Unsurlar
Arazi gözlemleri, kütle hareketlerini başlatan başlıca unsurların şunlar olduğunu
göstermiştir (Şekil 125)::
1) Yamaç malzemelerinin türü: Yamaç malzemeleri, sağlam kaya kütlesi veya
kayaçların bozunmuş kısımlarından oluşan (toprak dâhil) zemin (regolith) olabilir. Bu
malzemeler, tutturulmamış (gevşek ve çimentolanmamış, unconsolidated) veya tutturulmuş
(sıkışmış ve çimento mineralleri ile bağlanmış) olabilirler.
2) Malzemelerin su içeriği: Malzemelerin içindeki su miktarı (su içeriği)
malzemelerin ne kadar gözenekli (taneler arası boşluklu) ve ne kadar yağmur veya diğer
kaynaklardan su aldığına bağlıdır.
3) Yamaç eğimi ve duraysızlığı (instability): Yamaç eğimi ve duraysızlığı, yamaç
malzemelerinin düşme, kayma ve bazı koşullarda akma eğilimlerini değiştirir.
Bu üç unsurda doğada çalışır fakat bunlardan insan etkilerine en fazla bağlı olanlar
yamaç (şev) duraysızlığı ve su içeriğidir. Üç unsurunda etkisi aynıdır: kaymaya olan direnci
azaltırlar ve bunun sonucunda yerçekimi kuvvetleri ağır basarak kütle hareket etmeye başlar.
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Şekil 1258712: Kütle hareketlerini etkileyen unsurlar.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

10.2.2. Yamaç Malzemesi Türleri
Tutturulmamış malzemeler
Bu tür malzemelerden oluşan bir yığının -örneğin bir kum yığını- doğal koşullarda
kendi kendini duraylı olarak tuttuğu bir açı vardır (angle of repose: doğal yığın açısı, DYA)
(Şekil 126). . Herhangi bir yamacın (şevin) açısı, bu açıdan fazla ise, şevin duraylılığı
kaybolur. Şevi oluşturan malzemeler, şev duraylı hâle gelene kadar hareket ederler (doğal
yığın açısında olan bir kum kütlesi üzerine kum döküldüğünde olduğu gibi). Bu doğal açı,
malzemelerin tane boyu ve şekli ile değişir. Daha büyük, yassı ve köşeli taneler, daha yüksek
DYA’larda duraylıdır. Kumla yaptığımız modellerde, ıslak kumun kendini daha yüksek
açılarda tuttuğunu biliriz. Dolayısı ile bir miktar su malzeme tanelerini bir arada tutar.
Sıkışmış ve çimento mineralleri ile bağlanmış olan malzemelerle üzeri bitki örtüsü ile
kaplı topraklar, tutturulmamış olanlara nazaran daha yüksek açılarda doğal duraylılıklarını
korurlar. Bu tür malzemelerin tanelerini birada tutan kuvvetler, kohezyon, adhezyon,
bağlanma (bir çimento ile) ve bitki köklerinin tutma kuvvetleridir. Kohezyon, aynı türden
olan malzeme tanelerini bir arada tutar. Adhezyon ise, değişik türde malzeme tanelerini bir
arada tutan kuvvettir. Zayıf bir çimentolanma bile, malzeme DYA'sını arttırır. Tüm bu
kuvvetlere, “içsel sürtünme” (internal friction) adı verilir. Bu olgunun büyük değerlere
ulaştığı kayaçların taneleri, bir kum yığınındaki taneler kadar hareket etmeye serbest
değillerdir. Eğer bu tür kayaçlar hareket ederlerse, hareketleri kütle yer değiştirmesi - akışkan
gibi değil - şeklinde olur.
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Şekil 12613: Tutturulmamış çeşitli malzemelerde oluşan doğal yığın açıları.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

10.2.3. Su İçeriği
Tutturulmuş malzemelerin kütle hareketleri genellikle su içeriğinin artmasına ve/veya
yamaç eğimlerinin artmasına ve/veya bitki örtüsünün kalkmasına bağlı olarak gelişir. Yer altı
su tablası altında kalan kısımda, gözenekler su ile dolunca, bu su, taneler arasında yağ gibi bir
rol oynar ve taneleri birbirleri üzerinde kaymalarını kolaylaştırır. Bu bazen bir kil tabakasına
suyun girmesi, kili şişirmesi ve kilin üzerindeki malzeme ile beraber kaymasına neden olur.
Bazen de su basıncı (boşluk suyu basıncı) o kadar yüksek değerlere ulaşır ki kayaç tanelerini
birbirlerinden uzaklaştırır, koparır ve kaydırır. Bu durumda malzeme, bir akışkan gibi -kütle
gibi değil- akar.
Topraklarda da erozyon, toprak yakma ve ağaç kesme işlemleri, toprağı birada tutan
bitki köklerini ortadan kaldırma nedeni ile duraysızlıklar artar.

10.2.4. Yamaç Eğimi ve Duraysızlıkları
Yamaç eğimleri, kolaylıkla bozunan şeyl (ince taneli denizel tortul kayaç) ve volkanik
tüf (küllerden oluşur) formasyonlarında yataya yakın iken, sert ve sağlam kayalarda düşeye
yakın olabilir. Yamaç eğimleri, kayacın bozunma (weathering) ve parçalanmasına
(fragmentation) bağlıdır. Duraylılık özellikle kayaç tabaka eğimlerinin yamaç eğimine az çok
paralel olduğu yerlerde azalır. Bu durumdaki kayaçlarda, tabaka arası yüzeyler, ya yüzeyin iki
tarafındaki malzemenin mineral içerik farkı ve/veya bu iki malzemenin suyu tutma farkı
nedeniyle özellikle duraysızlık yaratırlar (Şekil 127,128).
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Şekil 12714: Farklı su içeriğindeki kum tanelerinin davranış biçimleri.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

Şekil 12815: Zemin içerisindeki taneler ile su arasındaki ilişki.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

10.2.5. Kütle Hareketlerinin Çeşitleri
Her ne kadar halk dilinde her türlü kitle hareketi “heyelan” olarak anılsa da birbirinden
farklı yönleri olan bu hareketlerin isimlendirilmesinde fayda vardır.
Jeologlar, kütle hareketlerini şu unsurlara bağlı olarak sınıflandırırlar:
1) Malzeme türü (örneğin kaya veya tutturulmamış moloz)
2) Hareketin hızı (yılda birkaç santimetreden saatte kilometrelere kadar)
3) Hareketin türü: kayma (az çok bir birim şeklinde hareket) veya akma (malzeme
akışkan gibi davranır).
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Bazen bir hareket, bu sınıflardan bir kaçına bağlı özellikler gösterebilir. O takdirde,
hareketin ana özelliğine bakılarak bir isim verilmelidir (örneğin kaymalarında olduğu bir
genel akma olayı).

10.2.6. Kaya Kütlesi Hareketleri
Bu hareketler adı altında, kaya düşmesi, kaya kayması ve kaya çığı gibi hareketler
incelenir (Şekil 129, 130, 131, 132). . Kaya düşmesi, fiziksel ve kimyasal bozunma ve
erozyonla kaya kütlesinden koparılan kaya bloklarını belirtir. Bazen, düşme sınırındaki bir
blok, ana kütle ile arasındaki çatlaklara dolan suyun donması ve itmesi ile düşer. Hızlı bir
hareket olmasına karşın seyrek rastlanır. Kaya blokları düşmek yerine daha sık olarak
kayarlar. Bloklar bazen de kar çığlarına benzer bir şekilde akarak kaya çığlarını (rock
avalanche) oluştururlar. Sıklıkla depremlerin tetiklediği bu hareketlerle, yarım milyon metrke
küp hacimde kütleler, onlarca veya yüzlerce kilometre/saat hızda yerdeğiştirebilirler. Çok
yıkıcı türde hareketlerdir. Genellikle bozunmanın etkin olduğu dağlık kısımlarda gelişirler ve
yüksekliği 150 metreden fazla ve eğimi 25°den az olmayan kaya yamaçlarında oluşurlar.

Şekil 12916: Kaya kütlelerinin hareketleri: (a) Kaya düşmesi. Bir yar veya dik dağ
yamacından düşen kaya blokları, (b) Kaya kayması. Önemli miktarda kaya bloğunun
yamaçtan aşağıya bir kütle şeklinde kayması, (c) Kaya çığı. Büyük kayaç kütlelerinin bir vadi
içinde yüksek hızda akması.
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Şekil 130117: Kaya düşmesi sonucu kapanan bir kara yolu görüntüsü.

Biçimlendirilmiş
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Şekil 13118: Kaya kayması sonucu kapanan bir kara yolu görüntüsü.

Biçimlendirilmiş
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Biçimlendirilmiş

Şekil 13219: Kaya çığına bir örnek.

Biçimlendirilmiş
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10.2.7. Tutturulmamış Kütle Hareketleri
Bu tür hareketler genellikle kıvamı yüksek akışkanların (şurup ya da bal gibi) akma
hareketlerine benzerler. En yavaşı olan krip (creep), yılda 1 ila 10 milimetre kadar hızla
hareket eden zeminler için kullanılır. Telefon direkleri, bahçe çitleri ve ağaçlar gibi yere iyi
tutunmuş veya tutturulmuş cisimlerin yamaç aşağıya doğru hareketleri ile anlaşılırlar. Diğer
hareketlerden, yer akmaları (earth flow), moloz akmaları (debris flows), çamur akmaları ve
özellikle moloz çığları daha hızlı ve daha tehlikeli kütle hareketlerindendir (Şekil
133,134,135). r.

Şekil 13320: Tutturulmamış kütle hareketleri: En yavaş kütle hareketi olan krip (sürünme).

Biçimlendirilmiş
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Şekil 13421: Tutturulmamış kütle hareketleri: (a) Toprak akması (earth flow) (b) Moloz
akması (debris flow) (c) Çamur akması (mud flow).

Biçimlendirilmiş

Şekil 13588: Tutturulmamış kütle hareketleri: (a) Moloz çığı (debris avalanche) (b) Dairesel
(kavisli) kayma (Göçme, Slump) (c) Moloz kayması (debris slide).

Biçimlendirilmiş

Hareket etmiş malzemelerin erozyonu
Kütle hareketleri sonucu, yamaçların topuk kısımlarında (alt kesimlerinde) toplanan
malzemeler, zaten kırılmış ve küçük parçalara ayrılmış olmaları nedeni ile daha kolay
aşınırlar. Zaman içinde de akarsu yataklarına taşınarak hareket bölgesinden ayrılırlar. Bu
nedenle eski kütle hareketlerini tanıyabilmek zordur.
Denizel kütle hareketleri
Her ne kadar bu tür bir hareketin tanığı olmasa da deniz tabanında yapılan jeolojik
araştırmalar, bu yerlerde de bu tür hareketlerin olduğunu göstermektedir.

10.2.8. Kütle Hareketlerini Kontrol Eden ve Tetikleyen Faktörler
10.2.8.1 Jeolojik – Hidrojeolojik Nedenler


Malzemenin litolojik özellikleri



Zayıf, hassas, makaslamaya uğramış malzeme,



Malzemedeki süreksizlikler ve özellikleri,



Malzemenin hidrojeolojik davranışı,



Tersine uzanan yapının kırılması,



Geçirgenlikteki zıtlık,
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Sertlikteki zıtlık.

Bir şevdeki malzemenin çeşidi o şevde oluşabilecek duraysızlık tipi ile doğrudan
ilişkilidir. Yenilme türü ve yüzeylerinin yeri, farklı litolojilerin ardalanması, bozuşması, sert
ve yumuşak katmanların varlığı, sıkışma dereceleri, çimentolanma özellikleri, tane boyu gibi
litolojik özelliklerine bağlıdır. Litolojik özelliklerdeki olumsuz değişimler kesme dayanımını
azaltarak şevlerin yenilmesine neden olmaktadır (Şekil 136).. Bu özellikler aşağıdaki gibi
sıralanabilir:


Bileşim, doku ve yapı,



Kırıklar ve faylar,



Tabakalanma ve foliasyon düzlemleri,



Breşik zonlar,



Masif kaya ve plastik malzemeler,



Geçirgenliği farklı, ardalanmalı malzemeler,


değişimler,

Malzemelerde bozuşma, fiziksel

ve kimyasal reaksiyonlardan dolayı



Kayalarda fiziksel parçalanma,



Kil minerallerinin su alması,



Killerin ve killi kayaların kuruyarak çatlaması,



Malzemelerin çözünme ve yıkanması,



Killerin plastikliğinde artış.

Şekil 13623: Farklı kütle hareketlerine örnekler.

Biçimlendirilmiş
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Jeolojik yapı ve süreksizliklerin şev duraylılığını belirlemede çok belirgin bir rolü
vardır. Oluşabilecek problemler yapısal bileşenleri ile yükseklik, eğim ve yönelim gibi
geometrik şev parametrelerinin birleşimi ile kontrol edilir.
Şevin altında uzanan kayalar şevle aynı yönde eğime sahip olduğunda kütle
hareketinin olma olasılığı kayaların şevin zıt yönünde yatay ya da eğimli olması durumundan
daha yüksektir.
Kayalar şevle aynı eğime sahip olduğunda ise çeşitli düzlemler boyunca süzülen su
komşu kaya tabakaları arasında kohezif olma özelliğini ve sürtünmeyi azaltır. Bu, özellikle
ıslak olduğunda kaygan hâle gelen kil tabakaları mevcut olduğunda doğrudur.
Eklemler boyunca geçen su kayayı ayrıştırarak üstteki kayacın ağırlığı onu düşürene
kadar bu açıklıkları genişletir.

Şekil 13724: Jeolojik ve hidrojeolojik unsurlar ile kütle hareketleri arasındaki ilişkiler.

Biçimlendirilmiş
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Çoğu yenilmeler yer altı suyunun boşluk basınçları ve şev malzemesinin aşınmasını da
içeren etkilerle meydana gelir. Bir şevde su varlığı zemin dayanımını azaltmakta ve
duraysızlığı teşvik eden kuvvetleri de artırarak şev duraylılığını azaltmaktadır..
Kütle hareketlerinde suyun etkileri şu şekilde sıralanabilir (Şekil 137):

azalma,

Normal gerilmenin azalmasıyla yenilme yüzeylerinin kesme dayanımında



Çekme çatlaklarında artan basınç nedeniyle şev aşağı yönde kesme kuvvetinde



Doygunluktan dolayı malzemenin ağırlığında artış,



Su içeriği artışından dolayı yumuşama,



YAS akışı nedeniyle borulanma,



Mineralojik değişimler,



Donma nedeniyle süreksizliklerde açılma.

artış,
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Uzun süreli yağışlar veya bir rezervuar ya da göl inşasından sonra yamaçlarda
yükselen su seviyesi boşluk suyu basıncını artırarak heyelanları tetikleyebilir (Vajont barajı
1963) (Şekil 138).. Su seviyesindeki ani düşümlerde şev duraysızlığı açısından en elverişsiz
durumu oluşturmaktadır.

Şekil 13825: Vajont barajı inşaasından sonra 1963 yılında gerçekleşen heyelanlar.

10.2.8.2. Morfolojik Nedenler


Şev özellikleri,



Tektonik ve volkanik yükselme,



Buzul gerilmesi,



Yamaç topuğunun akarsu tarafından aşındırılması,



Yamaç topuğundaki dalga aşındırılması,



Yamaç topuğundaki buzul aşındırılması,



Yer altı aşındırması,



Yamaç üzerine veya yamacın tepesine yük konulması,



Bitki örtüsünün ortadan kaldırılması.

Şev açısı, genellikle kütle hareketlerinin başlıca nedenidir. Genelde şev açısı ne kadar
yüksekse o şev o denli az duraylı olarak görülmektedir. Bu yüzden dik şevlerin kütle
hareketleri geçirmesi düşük eğimli olanlardan daha olasıdır. Çökme olmadan bir şevin
dayanabildiği en yüksek açı duruş açısı /güvenlik açısı/ doğal yığın açısı (angle of repose) dır.
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Bu açı değerinde şev malzemesinin kesme dayanımı ile yerçekimi kuvveti tam olarak
dengelenir. Pekişmemiş malzemelerde normalde duruş açısı 25° ile 40° arasında değişir.
40°den daha yüksek eğimli şevler genellikle bozunmamış kayadan oluşur (Şekil 139)..

Şekil 13926: Kütle hareketlerinde şev açısı ve morfolojik özelliklerin etkileri. Irmak aşındırmasıyla
şevin altının oyulması şev açısını artırarak şevin tabanını kaldırır ve şev yenilmesine yol açabilir.

10.2.8.3. Fiziksel Nedenler


Şiddetli yağmurlar,



Karın hızlı erimesi,



Taşkın ve gel-git olayında suların hızlı çekilmesi,



Deprem,



Volkanik püskürme,



Çözülme,



Donma ve çözülme yoluyla ayrışma,



Şişme-büzülme yoluyla ayrışma,



Olağan üstü yağışların devam etmesi.

Bitki örtüsü yamaç duraylılığını birkaç şekilde etkiler. Yağmurlu fırtınada suyu
emerek alan bitki örtüsü kesme dayanımı yitimine yol açacak biçimde şev malzemesinin suya
doygunluğunu azaltır. Bitki örtüsünün kök sistemi de toprak partiküllerini birbirine
bağlayarak ve toprağı ana kayaya tutundurarak şevin duraylı hâle gelmesine yardım eder.
Bitki örtüsünün doğal ya da insan etkinlikleriyle yok edilmesi birçok kütle hareketinin başlıca
nedenidir.
Bitki kökleri, derine giden cinsten olanlar yamaçın duraylılığını sağlar şekilde etki
yapar. Örneğin heyelanları önlemek için kökü derinlere giden, gövdesi fazla büyümeyen
bitkiler önerilir. Kökün derinlere gitmesi, gözenek ve çatlaklardaki suyu alır. Ağaçların
gövdesi çok fazla büyürse yamaca ek yük getirir. Bundan dolayı da kayma gerçekleşir (Şekil
140)..
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Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk
Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk

Şekil 14027: 1900 – 2013 yılları arasında meydana gelen heyelanların dağılım haritası.
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10.2.8.4. İnsani Nedenler


Yamacın veya topuğun kazılması,



Yamaca veya tepesine yük konulması,



Göl suyu seviyesinin aşağı doğru çekilmesi,



Ormansızlaştırma,



Toprağı sulama,



Maden kazıları,



Yapay titreşimler,



Kullanımdan kaynaklanan su kaçakları.

Arazi gerilmelerinin şev duraylılığında önemli rolü vardır. Malzemenin boşaltılması,
doldurulması ya da yığılması şev üzerinde problemlere yol açabilir. Bir şev kazıldığı zaman
yük kalkmasıyla oluşan gerilme rahatlaması malzeme özelliklerini değiştirebilir.
Doğal koşullarda malzemenin yükü şevi destekleyen taneler arasında sürtünme ile
birlikte taneler arası dokanaklarla taşınır. Aşırı yüklenmenin ortaya çıkardığı ek ağırlık sırayla
kesme dayanımını azaltıp şev malzemesini zayıflatarak malzeme içindeki su basıncını artırır
ve şevin yenilmesine neden olur (Şekil 142)..
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Şekil 14128: Duraysız bir yamaçta yapılan binaların sebep olduğu heyelanlar.

Biçimlendirilmiş
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Yol yarmaları ve yamaçta inşaat alanları için yapılan kazılar yamaç yenilmesinin bir
başka önemli nedenidir (Şekil 141,143)..

Şekil 14229: Stabil bir yamaçta yapılan bir yol kazısı sonucunda meydana gelen heyelanlar.

Biçimlendirilmiş
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Şekil 14330: Kütle hareketlerinde insan etkileri.
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10.2.9. Kütle Hareketlerinin Önlenmesi ve Zarar Azaltma
Kütle hareketlerinin önlenmesi için yapılacak işlemler temel olarak; bu olayları
meydana getiren sebepleri ortadan kaldırmak, kaydırıcı kuvvetleri azaltarak ve tutucu
kuvvetleri çoğaltmakla olanaklıdır. Bu kapsamda alınacak önlemler aşağıdaki gibi
sıralanabilir.
A. Şev geometrisinin değiştirilmesi
1. Şev açısının düşürülmesi,
2. Şevin tepesinden ağırlık kaldırılması,
3. Şev topuğunda ağırlık konulması ya da artırılması,
4. Palye inşaası (basmaklama).
B. Drenaj
1. Yüzey direnajları,
2. Derin direnajlar.
C. Şev içerisine drençli yapısal bileşenler yerleştirerek zemin dayanımının
artırılması
1. Kazıklar ve mikro kazıklar gibi makaslanmayan elemanların yerleştirilmesi,
2. Civata ve ankrajlar gibi sürtünme kuvvetlerini artıran elemanların yerleştirilmesi,
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3. Jet enjeksiyonu kolonları.
D. Duvar ya da diğer istinat bileşenlerinin inşaası
E. Yüzey koruma yöntemleri
Şev geometrisinin değiştirilmesi: Dengeyi bozacak ek yük ve kazıların etkisini
ortadan kaldırmak için şeyin eğim açısı küçültülür. Bunun için şey yüzeyi tıraşlanır veya
şekillenir (Şekil 144)..

Şekil 14431: Kütle hareketlerinin önlenmesinde şev açılarının düşürülmesi.

Biçimlendirilmiş
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Topuğa basit taş-duvar örme, beton istinat duvarları yapma, ahşap, beton ya da çelik
kazık çakma ve benzeri yöntemler uygulanır (Şekil 145). Bu yapılar yeterince derine
indirilmelidir. Bunun içinde kayma yüzeyinin derinliği ve su tablasının konumu bilinmelidir..

Şekil 14532: Ana kayaya sağlam tutturulup, çakılla doldurulan ve dren borularıyla donatılan
koruma duvarları şevin tabanını destekler ve heyelan riskini azaltabilir.
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Drenaj: Yüzey suları genellikle eğimli yerlerde birbirine dik veya balıksırtı drenlerde
toplanır ve şevden dışarı atılır. Heyelanın başlangıç noktası gerisinde boydan boya uzanan
çevirme hendekleri yapılarak yağış sularının heyelan olacak alana girişi önlenir. Şevlerdeki
yer altı suyu boru, hendek, yatay sondaj, tünel, galeri ve benzeri drenaj sistemleri ile drene
edilerek veya pompaj kuyuları yapılarak dışarı atılır. Böylece boşluk suyu basıncı azalacak,
kohezyon artacak ve dolay ısıyla kaydırıcı kuvvetlerin etkisi azalmış olacaktır (Şekil 146)..

Şekil 14633: Yamaç duraylılığını sağlamak için oluşturulan drenaj sistemleri.

Biçimlendirilmiş
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Şev içerisine drençli yapısal bileşenler yerleştirerek zemin dayanımının artırılması:
Şevli alanlarda yamaç stabilitesinin sağlanması için modern teknolojik iyileştirme yöntemleri
kullanılmaktadır (Şekil 147,148,149,150)..

Şekil 14734: Modern şev stabilite yöntemleri.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş
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Şekil 14835: Modern şev stabilite yöntemleri.
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Şekil 14936: Modern yüzey koruma yöntemleri.

Biçimlendirilmiş
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Bunlar özellikle şevleri dış etkilerden, en önemlisi de yüzey sularının girişinden
korumaya yönelik çalışmalardır. Bunun için şev yüzeyi çimlenir, taş ya da betonla örtülür
veya çelik levhalarla kaplanır. Kimi yerde ağaçlandırılır. Yamaçlara su seven, köklü ve bodur
ağaçlar dikilir. Böylece köklerin toprağı tutması sağlanır.
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Şekil 15037: Modern yüzey koruma yöntemleri.
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10.2.10. Ülkemizde Meydana Gelmiş Bazı Önemli Heyelanlar
1985 Batı Karadeniz Heyelanları: Aşırı kar yağışlı kış mevsiminden sonra bahar
başlangıcında karların ani erimesi sonucu Zonguldak, Kastamonu ve Sinop illerinde yaklaşık
1684 konutu etkileyen heyelan olayları meydana gelmiştir.
23.06.1988 Çatak Heyelanı: Trabzon-Maçka-Çatak mevkiinde meydana gelen
heyelanda 46 kişi hayatını kaybetmiştir.
21.07.1988 Rize Heyelanları: Rize iline bağlı 3 ilçeyi etkileyen taşkın ve heyelan
olayları meydana gelmiştir. Heyelandan 3 kişi hayatını kaybetmiştir.
19/20.06.1990 Trabzon-Giresun-Gümüşhane Heyelanları: Her üç ilde 65 kişinin
ölümüne ve büyük maddi kayıplara yol açan heyelan ve taşkın olayları meydana gelmiştir.
13.07.1995 Senirkent Çamur Akması: Isparta - Senirkent ilçesinde meydana gelen
çamur akması olayında 74 kişi hayatını kaybetmiştir.
20/21.05.1998 Batı Karadeniz Heyelanları: Karabük, Bartın, Zonguldak ve Bolu
illerinde 1330 konutu etkileyen heyelan, 5500 konutu ve iş yerini değişik derecelerde
etkileyen taşkın olayları meydana gelmiştir.
07/08.08.1998 Trabzon-Beşköy Heyelanı: 50 kişi hayatını kaybetmiş, 100 konut
yıkılmıştır.
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23/24.07.2002 Rize Heyelanları: Selamet köyünde 20 olmak üzere toplam 27 kişinin
öldüğü heyelan olayları meydana gelmiştir.
17.03.2005 Sivas-Koyulhisar İlçesi Sugözü Köyü Kuzulu Heyelanı: SivasKoyulhisar-Sugözü Köyü-Kuzulu Mahallesi’nde yaşanmıştır. 17.03.2005 tarihinde Saat:
10:30 sularında meydana gelen heyelan olayında 15 kişi hayatını kaybetmiştir (Şekil 151)..
Kahramanmaraş Afşin-Elbistan B Termik Santraline kömür sağlayan 6 Şubat 2011 ve
10 Şubat 2011 tarihlerinde iki kez şev kayması meydana gelmiştir. İlk olayda bir işçi, ikinci
olayda ise biri maden mühendisi, diğeri jeoloji mühendisi olmak üzere kayan malzemenin
altında kalan 10 kişi olmak üzere toplam 11 kişi yaşamını yitirmiştir (Şekil 152)..

Şekil 15138: Sivas – Koyulhisar Sugözü heyelanı.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş
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Şekil 152:39: Kahramanmaraş, Afşin – Elbistan termik santrali kömür ocağında meydana
gelen heyelan.
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Uygulamalar
1- Ülkemiz seller ve heyelanlar açısından oldukça yoğun afetlere maruz kalmakta olup,
olası sel ve heyelanların çevrenizdeki etkilerini gözlemleyiniz
2- Sel ve heyelana neden olan doğal olayları araştırınız
3- Sel ve heyelana yol açan doğal olmayan sebepleri tartışınız
4- Sel ve heyelana karşı alınabilecek tedirleri araştırınız
5- Ülkemizde ve dünyada sel oluşumlarını ve nedenlerini irdeleyiniz
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Uygulama Soruları
1234567-

Ülkemizde sel riski olan bölgeler hangileridir?
Sellerin ülkemizde yıllık maddi zararı ne kadardır?
Dünyada sele maruz bölgeler nerelerdir?
Aluşma yerleri açısından taşkınlar nerelerdir?
Kütle hareketlerini başlatan unsurlar nelerdir?
Yamaç eğiminin heyelan oluşumunu hangi yönde etkiler
Heyelanların doğal ve doğal olmayan nedenleri nelerdir
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, dış dinamik olayların şekillendirdiği seller ve kütle hareketlerinin
oluşumu, türleri ve alınabilecek önlemler ile Ülkemiz ve Dünyadaki riskli
bölgeler öğretilmiştir.
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10.Bölüm Soruları
1) Bir nehir yatağındaki mevcut su miktarının, havzaya normalden fazla yağmur
yağması veya havzada mevcut kar örtüsünün erimesinden dolayı hızla artması ve
yatak çevresinde yaşayan canlılara, arazilere, maddi manevi zarar vermesi
olayına ne denir?
a)Çığ
b)Kütle hareketi
c)Sel veya taşkın
d)Tsunami
e)Moloz akıntısı
2) Türkiye’de taşkınların maddi zararı yılda ortalama ne kadardır?
a) 100 bin $
b)1 milyon $
c)50 milyon $
d)100 milyon $
e)250 milyon $
3) Aşağıdaki ülkelerden hangisi risk tabanlı taşkın yönetiminde stratejiler
geliştirmiştir?
a)Letonya
b)Hollanda
c)Fransa
d)İtalya
e)İspanya
4) Aşağıdakilerden hangisi taşkınlar ile gelişen felaketlerden biri değilir?
a)Su basması
b)Zararlı maddeler ile etkileşim
c)Su kaynaklı hastalıkları
d)Zemin sıvılaşması
e)Çamur akmaları
5) Aşağıdakilerden hangisi kütle hareketlerine yolaçan olan insani nedenlerden biri
değildir?
a) Yamacın veya topuğun kazılması
b) Ormansızlaştırma
c) Maden kazıları
d) Toprağı sulama
e) Deprem
6) Bir kum yığını- doğal koşullarda kendi kendini duraylı olarak tuttuğu bir açı
vardır, hangi durumda kum yığınının dyrağlılığı bozulur?
a) Yığının yer aldığı yamaş yatay ise
b) Yığının bulunduğu yamaç eğimi yığın duraylılık açısından fazla ise
c) Yığın her yanından desteklenirse
d) Yığının bulunduğu yamaç eğimi yığın duraylılık açısından az ise
e) Yığın bitki örtüsü ile kaplanırsa
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7) Aşağıdakilerden hangisi kütle hareketlerine neden olan olaylardan biridir?
a)Heyelanlı alanda uygun bitki örtüsü oluşturulması
b)Kütle hareket riski olan yerde istinat duvarlarının yapılması
c)Heyelan düzlemi üzerindeki suyun drene edilmes
d)Kütle hareketi olan düzlemin şevinin arttırılması
e)Heyelan düzlemi üzerinden malzeme alınması
8) Aşağıdakilerden hangisi kütle hareketlerini engellemek için şev geometrisinin
değiştirilmesi işlemlerinden biri değildir?
a) Şevin üzerine malzeme konması
b) Şev açısının düşürülmesi
c) Şevin tepesinden ağırlık kaldırılması
d) Palye inşaası (basmaklama)
e) Şev topuğunda ağırlık konulması ya da artırılması

1)C, 2)D, 3)B, 4)D, 5E 6)B, 7)D, 8)A,
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11. VOLKANLAR VE VOLKANİK AFETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Volkanizmanın gelişimi, volkanik faaliyetler, patlama, püskürme ve lav
akıntıları, gaz çıkışları bunların küresel etkileri, volkanik malzemenin bileşimsel ve dokusal
özellikleri ile volkanik faaliyetlerin izlenmesi, geçmişte yaşanmış büyük volkanik afetler ve
alınması gereken önlemler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Volkanizma nedir?

2)

Volkanik patlamalar nasıl gerçekleşir?

3)
nelerdir?

Volkanik püskürmeler, tüf, lav ve gaz çıkışları ile akma tipleri ve dokuları

4)

Volkan bacaları ve çevresinin morfolojik özellikleri nelerdir?

5)

Volkanik alanlarda volkanizmanın takibi nasıl yapılır?

6)
Volkan patlamaları ve volkanizma sonucu gelişmesi muhtemel afetlere karşı
alınması gereken tedbirler nelerdir?
7)
Tarihte gözlenen büyük volkanik patlamalar, bunların küresel ve iklimsel
etkilerinin yanı sıra, yol açtığı maddi ve canlı ölümlerinin boyutları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Volkanizma

Volkanik faaliyetin genel
hatları

Temel bilgi olarak volkanik
faaliyetlerle ilgili internet ortamında
çok sayıda Türkçe ve diğer dillerde
hazırlanmış yazılı ve görsel
materyallerden faydanılabilir

Volkanik faaliyetin
safhaları

Volkanizmanın gelişim
süreçlerinin detayları

Volkanik faaliyetlerin safhaları
konu ile ilgili oldukça detaylı yerli
yabancı kitaplardan
yararlanılmalıdır

Konu

Volkanlar magma bileşimi
başta olmak üzere volkanik
Volkanlardan çıkan
faaliyet sırasındaki
malzemeler, volklanik dağ
gelişimine göre farklı
oluşumları ve morfolojik
morfolojik veriler
özellikler
sunmaktadır. Bu ayrıntılar
ilgili başlıklarda
öğrenilebilir.

Volkanik aktivitelerin
izlenmesi, volkanik afetler
ve küresel etkileri ile
alınması gereken önlemler

Volkanik faaliyetlerin
kiresel etkileri, alınması
gereken önlemler ve
geçmişte yaşanmış büyük
volkanik patlamaların
sonuçlarını öğrenilir

Konu ile ilgili magmatik kayaçlar,
magmatizma,
levha
tektoniği
bilgilerini
içeren
kitaplardan
yararlanılabilir

Konu başlıkları ile iligili cok sayıda
belgesel, film ve akademik
çalışmadan fayalanılmalıdır
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Anahtar Kavramlar


Vokanizma



Volkanizma ürünleri



Volkanik patlamalar



Volkanik afetler


Türkiye ve dünyada volkanik etkinlik, geçmişte yaşanan büyük volkanik
patlamalar, bunların küresel etkileri ve zararları
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11.1. Volkanlar
Volkan: Yerin derinliklerinde oluşmuş magmanın kırık ve çatlak sistemlerini
kullanarak yeryüzüne ulaşması sonucu oluşturmuş olduğu yeryüzüne şekline verilen isimdir.
Halk arasında yaygın olarak “Yanardağ” olarak kullanılagelmiştir. Volkanları ve volkanlarla
ilişkili afetleri anlamak için öncelikle magmanın ne olduğunu ve nasıl oluştuğuna kısaca bir
bakalım.
Magma: Yerin derinliklerindeki ergimiş kayaç kütleleridir. Magma; katı (mineraller
ve ergimemiş kayaç parçaları), sıvı (tümüyle ergimiş silikat polimerleri) ve gaz (çeşitli gazlar,
su buharı ve uçucu elementler) fazları olmak üzere maddenin üç hâlini birlikte bulunduran
karmaşık bir sistemdir.
Normal şartlar altında stabil olan bir kayacın ergimesi ve magma oluşturabilmesi için
sıcaklığın yükselmesi, basıncın düşmesi veya ortama uçucu bileşenler (H2O gibi) eklenmesi
gerekir. Örneğin 1300 oC sıcaklık ve 15 kbar basınç altında katı hâlde bulunan bir manto
kayasının (peridotit) basıncı sabit kalmak şartıyla 1500 oC’ye kadar ısıttığımızda ergiyerek
magma oluşturacaktır. Benzer şekilde sıcaklığı 1300 oC’de sabit tutup basıncı 5 kbar
seviyelerine düşürdüğümüzde veya ortama su eklendiğinde ergime meydana gelecek ve
magma oluşacaktır. Birinci durumda sıcaklık sabit kalmasına karşılık basıncı düşmesi
(kayaçların bulunduğu derinlikten daha sığ derinliklere yükselmesi) ergimeye neden olacaktır.
Bu duruma basınç ferahlaması anlamına gelen “adiyabatik dekompresyon” adı verilir. Ortama
su veya uçucu bileşenlerin ilave edilmesi de kayaların ergime sıcaklıklarını yaklaşık 200 –
300 oC düşürmektedir.
Magmaların bileşimi ergime türüne, ergime miktarına, ergiyen kayacın türüne ve
ortamın fiziko – kimyasal koşullarına göre farklılık göstermektedir. Magmalar SiO 2
bileşimlerine göre başlıca dört ana grup altında toplanmaktadır:
1)

SiO2 < %45 ise Ultramafik (ultrabazik) magmalar

2)

SiO2 %45 – 52 ise Mafik (bazik) magmalar

3)

SiO2 %52 – 63 ise ortaç magmalar

4)

SiO2 > %63 ise Felsik (asidik) magmalar

Bir kayaç ergidiğinde oluşan magmanın yoğunluğu yan kayaçlara oranla daha düşük
olur. Bunun sonucu olarak magma oluştuktan sonra bulunduğu ortamı terk eder ve
yükselmeye başlar. Bu durum tıpkı su içerisindeki zeytinyağı damlalarının suyun yüzeyine
hareketi gibidir. Magma ile yan kayaç arasında yoğunluk farklı çok fazlaysa magma oluşur
oluşmaz harekete geçer ve yükselir. Ancak yoğunluk farkı çok fazla değilse ergiyen magma
belirli bir miktara ulaştıktan sonra yükselmeye başlar. Oluşan her magma yüzeye kadar
ulaşmaz. Magmanın yoğunluğu ile yan kayaç yoğunluğu eşit olursa veya magma kendinden
daha az yoğun bir yan kayaca ulaşırsa yükselemez. Yükselme hızına ve süresine bağlı olarak
magma giderek ısısını kaybeder ve daha soğuk yan kayaçlar içerişe ulaştığında katılaşır ve
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yüzeye ulaşamaz. Çoğu zaman magmalar yerin derinliklerinde magma odası adı verilen
rezervuarlarda toplanır ve birikirler. Magma odalarında biriken magma ya burada
kristallenerek magmatik kayaçları oluşturur ya da “baca” adı verilen kanallar yardımıyla
yüzeye kadar ulaşır. Magmanın yeryüzüne kadar ulaşmasına “püskürme”, yüzeye kadar
ulaşan magmalara da “lav” adı verilir (Şekil 153). Magmaların katılaşmasıyla magmatik
kayaçlar oluşur ve magmanın katılaşma derinliklerine göre; derinlik kayaçları, damar
kayaçları ve yüzey kayaçları olarak adlandırılırlar.

Şekil 1538940: Hawaii adasında yüzeye kadar ulaşmış magma (lav) kütlesi.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

11.2. Patlama Dinamiğine Göre Volkanizma
Magmanın oluşumu ve katılaşması ile ilgili kısa bir giriş yaptıktan sonra ana konumuz
olan volkanlara geri dönelim. Volkanları magmanın yüzeye kadar ulaşması sonucu oluşan
yeryüzü şekilleri olarak tanımlamıştır. Volkanların şekilleri magmanın sıcaklığına, bileşimine,
viskozitesine (akmaya karşı direncine), uçucu madde ve gaz içeriğine bağlı olarak değişkenlik
göstermektedir. Volkanizma; effüzif volkanizma, ekstrüzif volkanizma ve ekspolosif
volkanizma olarak üç türlüdür:
Effüzif volkanizma: Düşük viskoziteli bazaltik magmaların kırık sistemlerini takip
ederek yüzeye ulaşması ve akmasıyla oluşur. Lavın sıcaklığına ve magma miktarına bağlı
olarak çok geniş alanları kaplayabilir ve çok uzak mesafalere kadar akarak ulaşabilirler (Şekil
154)..
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Şekil 15441: Effüsif püskürmeye bir örnek: Mauna Loa yanardağının 1984 yılındaki
püskürmesi.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

Ekstrüzif volkanizma: Yüksek viskoziteli magmaların çıkış noktası üzerinde
yığışarak dom yapısı oluşturduğu volkanizma türüdür. Genel olarak SiO 2 içeriği yüksek
magmalar (riyolit gibi) bu tür püskürmeler yapar. Lavlar çıkışın gerçekleştiği bacanın hemen
kenarında soğumaya başlar ve alttan gelen sıcak magma soğuyan magmanın üzerinde bir
kubbe gibi yükselir (Şekil 155)..

Şekil 15542: Ekstrüzif püskürmeye bir örnek: Kelud yanardağının püskürmesi ve dom
oluşumu.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

Eksplosiv (patlamalı) volkanizma: Gaz ve uçucu bileşenler açısından zengin
magmaların püskürme türüdür. Gaz ve uçucu bileşenlere bağlı olarak iç basınçları yüksektir
ve yüksek bir enerji ile patlarlar. Afet riskleri açısından en tehlikeli volkan gruplarını
oluştururlar. Hem lav hem de piroklastik malzeme püskürtebilirler. Püskürme şiddetine bağlı
olarak püsküren malzemeler kilometrelerce yukarıya çıkabilir ve kilometrelerce uzak
mesafelere ulaşabilir (Şekil 156)..

283

Şekil 15643: Eksplosif püskürmeye bir örnek: Fuego yanardağının 2007 püskürmesi.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

Volkanlarının püskürme tipleri farklılıklar göstermektedir ve adlama yapılırken
püskürme tipinin en iyi gözlendiği volkanın adı püskürme türüne isim olarak seçilmiştir.
Başlıca püskürme türleri aşağıda anlatılmıştır (Şekil 157)..

Şekil 15744: Başlıca püskürme türleri.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş
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11.3. Püskürme Türlerine Göre Volkanizma
Hawai tipi volkanizma
Hawaii tipi volkanizma düşük viskoziteli, gaz ve uçucu bileşen açısından fakir
magmaların oluşturduğu püskürmelerle oluşur. Bu tür volkanizmada yaygın olarak yüksek
akışkanlığa sahip lavlar oluşurken çok az oranda da piroklastik malzeme üretebilirler.
Genellikle kalkan tipi yayvan morfolojiye sahip volkanlar oluşur. Bir çatlaktan çıkan lav
pınarları şeklinde gözlenirler. Ana çıkış bacası daima açıktır ve baca içerisinde lav gölleri
oluşur. Baskın olarak Pahoehoe lavları ile daha az oranda AA tipi lavlar izlenir (Şekil 158)..

Şekil 15845: Solda Pahoehoe tipi lav akıntısı ve sağda AA tipi bloklu lav akıntısı (Hawaii).

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

Stromboli tipi volkanizma
Bu püskürme ismini İtalya’nın Eoliyen ada zinciri içerisinde bulunan Stromboli
Adası’ndan almaktadır. Patlamaları çok şiddetli değildir 15-20 dakika aralıklarla sık sık lav
püskürürler. Stromboli volkanı bu şekilde yaklaşık 2000 yıldır düzenli olarak püskürmektedir.
Lav püskürmeleri çok yoğun olmayıp cüruf ve bombalar daha yoğundur. Lavlar çabuk
katılaştığından volkan kraterinin çevresinde birikirler ve tepe kısımları kesilmiş gibi gözükür.
Vulkano tipi volkanizma
Bu püskürme tipi adını İtalya’nın Eoliyen ada zinciri içerisinde bulunan Vulkano
Adası’ndan almışlardır (Şekil 159).. Sicilya’nın kıyısında volkanlar hemen hemen tümü bu
türdendir. Volkanın bacası daha önce çıkan lavlar tarafından tıkanmıştır. Zaman içerisinde
tıkanan baca etrafına biriken sular magma odasına sızar ve magma odasındaki magma ile
etkileşime girer ve yükselen basınç nedeniyle çok kuvvetli patlamalara neden olur.
Patlamaları çok kuvvetli ve gürültülüdür. Çünkü lavları yoğun olduğu için gazları sıkışıktır.
Patlamalarda iri kayalar ve volkanik küller de yoğun bir şekilde açığa çıkar. Lavlar çok
yükseğe fırlar. Tıkaç parçalanıp açıldıktan sonra püskürme diğer püskürme türlerine
dönüşerek devam eder.
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Şekil 15946: Stromboli volkanı, İtalya.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

Pele tipi volaknizma
Bu tip, Martinik Adası’nda bulunan Pele yanardağından ismini almıştır. Bu tip
yanardağların püskürmesi diğerlerinden çok farklıdır. Lav kratere ulaştığında katılaşır ve
krateri kapatır. Basınç kuvvetlendiğinde yanardağ çok büyük bir şiddetle patlar ve kraterin
üstü tamamen havaya uçar. Büyük miktarda volkanik kül gökyüzünü kaplar.
Pliniyen tipi volkanizma
Ortaç veya asidik magmaların ürettiği bir volkanizma tipidir. Baca açıktır. Gazların
itme gücü ile patlama kolonu ile gaz itme gücünün azaldığı noktadan itibaren de
konveksiyonun hâkim olduğu patlama bulutu oluşturur. Yüksek enerjili patlamalardır. Sığ
derinlikte bulunan magma odalarından itibaren gelişirler. Gözeneklenme magma odasının
tavan kesiminden itibaren başlar ve süpersonik hızla atmosfere doğru malzeme fırlatılır. MÖ
79 yılı Vezüv patlamasını tanımlayan tarihçi Genç Pliny adına izafeten Pliniyen tipi patlama
ismi verilmiştir. Patlama kolonu onlarca kilometre yükseğe ulaşabilir. Patlama kolonu ile
patlama bulutundan itibaren pomza, kül ve litik parçaların geri düşmesini tarif eden, patlama
oranı ve gaz içeriği yüksek bir volkanizma tipidir. Birkaç saat ile birkaç gün arasında devam
edebilir. Gaz itme gücünün zamanla azalması, bacanın genişlemesi gibi faktörler nedeniyle
kolonda yıkılma olur ve faaliyet sonlanır.
İzlanda tipi volkanizma
İzlanda tipi yanardağlar: Bu tip yanardağlarda erimiş bazalt taşı paralel yarıklardan
dışarı püskürür. Bu tür akıntılar çoğunlukla lav platosu oluşumlarına yol açar.
Surtsey tipi volkanizma
Freatomagmatik, yani hidrovolkanik bir patlama tipidir. Sığ denizel ortamda gelişen
bir volkanizma olup, hyaloklastitik tüf halkası oluşur. Freatomagmatizma, yükselen
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magmanın yer altı suyu veya yüzey suları (nehir, göl, deniz vb) ile teması sonucunda oluşan
bir volkanizma dinamiğidir. Magma-su temasında öncelikle magma etrafında bir buhar
tabakası oluşur. Bu tabaka kontakt devam ettikçe genleşir ve buhar basıncı artmaya devam
eder. Temas yüzeyi genişleyerek termik transferin artmasına neden olur. Akabinde buhar
basıncı, üstünde bulunan litostatik basınç değerini yenerek patlama gerçekleşir. Patlamalar
ritmik olarak, ortamda su tükeninceye kadar devam eder. Maar tipi volkanik patlama
kraterleri oluşur. Genel adı altında maar’lar 3 farklı morfoloji sunarlar. Bunlar yaklaşık
dairesel şekle sahip olan maar, tüf halkası ve tüf konileridir. Maar, krater yüzeyi topoğrafik
yüzeye göre daha düşük kotta bulunan, ürünleri genelde dış eğimli olup, krater kenarlarında
çökmeden kaynaklanan iç eğimlere sahip bulunan tabakalardan ibaret kraterlerdir. Tüf
halkaları ve tüf konilerinde ise krater yüzeyi topoğrafik yüzeyden daha yüksek kotlarda
bulunurlar. Genelde ortamda bol miktarda su olması durumunda, yani göl veya denizel
ortamlarda ortaya çıkarlar. Tüf konilerinin krater yamaçları, tüf halkalarına nazaran daha dik
durumdadırlar ve magma-su etkileşiminin uzun süreler devam etmesi ile oluşurlar.

11.4. Volkanların Etkileri
Volkanlardan çıkan lavlar yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin lavlarla kapanmasına
sebep olur. Ayrıca yanardağın üzeri kar ve buzlarla kaplı ise bunların eriyip yamaçlardan
aşağıya doğru çamur akıntılarına sebep olmaktadır. Volkan patlamaları sonucu lavların yanı
sıra yoğun kül bulutları ve dumanlar da iklim üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Karanlık
gündüzler, şiddetli rüzgârlar, çamur yağışları volkanların bulunduğu bölgeyi etkilemektedir.
Ayrıca gökyüzünü kaplayan toz, gaz ve küller de güneş ışınlarının bir bölümünü keserek alt
katmanlardaki ısıyı düşürür.
Volkanların zararları yanında olumlu etkileri de bulunmaktadır. Volkanik tüflerin
içerdiği mineraller toprağın verimini arttırmaktadır. Bunun yanında birçok maden yatağı da
volkanlara bağlı olarak oluşmaktadır. Ayrıca volkanik alanlar turizm amaçlı da
kullanılmaktadır.
Volkanizma faaliyetleri sonucunda şu durumlar gerçekleşebilir;


Volkanik yer şekilleri oluşur.


Atmosfere yayılan volkanik malzeme gökyüzünün kararmasına, sıcaklık
değerlerinin azalmasına, çamur (kül) yağmurlarının oluşmasına neden olabilir.

Buzul bölgelerde buzulların hızla erimesine yol açarak sel felaketlerine,
okyanus sularının tuzluluk değerlerinin değişmesine yol açabilir.


Canlı yaşamını olumsuz etkiler.



Can ve mal kaybına yol açar.



Deprem ve tsunami oluşturabilir.
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Çeşitli maden ve minerallerin oluşmasını sağlar.

Dünya volkanik alanları;

Büyük (Pasifik-Ateş Çemberi) Okyanus ortaları (Endonezya, Yeni Zelanda,
Japonya, Filipinler, Hawaii), Amerika’nın Batı kıyıları.


Atlas okyanusu ortaları (İzlanda, Karayip ve Asor Adaları).



Akdeniz Çevresi (İtalya).



Doğu Afrika volkanik aktivitelerin görülebileceği yerlerdir.

Türkiye’deki Başlıca Genç Volkanik Dağlar


Doğu Anadolu Bölgesindekiler: Ağrı, Tendürek, Süphan, Nemrut.



İç Anadolu Bölgesi: Erciyes, Hasan Dağı Melendiz Dağı, Karadağ, Karacadağ.



Akdeniz Bölgesi: Hassa ve çevresi (Hatay).



GD. Anadolu Bölgesi: Karacadağ.



Ege Bölgesi: Kula volkanları.

11.5. Volkanik Faaliyetlerde Çıkan Ürünler
Yanardağların püskürmeleri ve volkanik etkinlikler farklılık gösterir:
1. Nuees Ardentes-Kızgın Bulutlar
Kor hâlindeki kızgın çığ, 600 °C sıcaklıktaki kül, toz ve gaz karışımından oluşan bulutlardır.
Bunlar, 10 km uzaklığındaki mesafelere 100 km/saat'lik hızlarla akabilirler (Şekil 160)..

Biçimlendirilmiş: Girinti: İlk satır: 0 cm

Biçimlendirilmiş

Şekil 16047: Kızgın bulutlar.

Biçimlendirilmiş

288

2. Volkan Külleri
En fazla yayılan malzeme olup, tarım alanlarını kaplayabilir veya örtebilir, mahsulleri
tahrip edebilir, şebekeleri ve makineleri tıkayabilir, mekanik aksamlarda ileri derecede
yıpranmaya yol açabilir, hayvanların boğulmasına yüksek olmayan ve düz çatılarda aşırı
yüklere neden olabilir (Şekil 161)..

Şekil 16148: Bir volkanik püskürmede açığa çıkan küller.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

3. Lav Akıntıları
Volkanizmanın en tipik göstergeleridir. Bazalt bileşimindeki lavlar 1m/gün'den 3
m/saniye'ye kadar değişen hızlarla akabilirler, ancak bunların insan yaşamını tehdit etme
derecesi düşüktür. Lav akıntıları kaynağa yakın kesimlerde en yüksek hıza sahiptir ve
kaynaktan olan uzaklık arttıkça, zeminle ve atmosferle olan temasları nedeniyle hızları azalır.
Soğuma akıntının katılaşmasına neden olabilir ve akıntı katılaşan malzemenin oluşturduğu
kanalın içinde akmaya devam edebilir (Şekil 162)..
Daha geniş ve yönlenmiş şekilde olan ve havada asılı konumdaki kaya tozları ile
gazlardan oluşan akıntılar kül akıntısı veya piroklastik akıntı olarak adlandırılırlar. Bunlar,
200 -1000 km/saat bir hızla akabilirler. Volkanik patlamalardan kaynaklanan hava kirlenmesi
ve bununla ilgili riskler kül yayılımıyla sınırlı kılınamaz (örneğin, volkan küllerinin MS 79'da
Pompei'deki kumsalda yaşayanların ölümüne neden olduğu düşünülmektedir).
Büyük patlamalar ayrıca 8-16 km yükseklikteki troposfer ile stratosfer arasındaki
sınıra ulaşan volkanik tozlar nedeniyle atmosferik değişimlere de neden olurlar.
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Şekil 16249: Bir volkanik püskürmede açığa lavlar.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

4. Laharlar (Döküntü Akıntıları)
Volkanik çamur, Japoncada kullanılan bir sözcük olan lahar ile de ifade edilmekte
olup, bunlar doğrudan patlamadan kaynaklanmışsa birincil, eğer başka nedenlerden dolayı ise
ikincil lahar adı verilir. Laharlar volkanik patlama öncesinde, sırasında veya sonrasında
meydana gelebilirler ve sıcak veya soğuk malzemeden oluşabilirler. Tsunamilere de neden
olabilirler (Şekil 163)..

Biçimlendirilmiş

Şekil 16350: St Helen volkanında patlama sırasında eriyen karların oluşturduğu laharlar.
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Biçimlendirilmiş

5. Gaz Çıkışları
Tüm bu yanardağ etkinlikleri sırasında insan sağlığına zararlı gazlar çıkmaktadır.
Volkanın patlamasından önce ve patlama esnasında yoğun gaz çıkışları gözlenir. Çıkan gazlar
genellikle yakıcı ve zehirlidir (Şekil 164). . Bu nedenle volkanik faaliyetlerin gözlendiği
alanlarda lav ve küllerden kurtulan çoğu insan zehirli gazlardan etkilenerek hayatlarını
kaybetmişlerdir.

Şekil 16451: Bir volkan kraterindeki kükürtlü gaz çıkışları.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

6. Depremler
Yanardağ etkinlikleri genellikle depremler, sıcak su kaynakları, çamur kazanları ve
gayzerler gibi yer etkinlikleriyle beraber görülürler. Püskürmelerden önce genellikle düşük
şiddette depremler görülür. Bu depremler aslında volkanik faaliyetin habercileridir.

11.6. Volkanik Aktivitelerin İzlenmesi
Şaşırtıcı olsa da volkan bilimciler, etkin (aktif) yanardağların sınıflandırılmasında fikir
birliğine varmamışlardır. Bir yanardağın yaşam süresi, birkaç aydan birkaç milyon yıla kadar
değişebilir. Bu tür bir sınıflandırma yapmak, insanların, hatta bazen uygarlıkların bile varlık
süreleri göz önüne alındığında anlamsız görünebilir. Örneğin, Dünya'daki yanardağların
birçoğu, geçen birkaç binyılda birçok kez püskürmüşlerdir, ama günümüzde herhangi bir
etkinlik göstermemektedirler. Bu tür yanardağların uzun ömürleri göz önüne alındığında çok
etkin oldukları söylenebilir. Ancak, bizim ömürlerimiz düşünülürse, etkin değildirler. Bu
tanımı daha da karmaşıklaştıran ise, harekete geçen ama püskürmeyen yanardağlardır. Bu
yanardağlar etkin midir?
Bilim adamları genellikle, püsküren ya da yeni gaz çıkışları veya beklenmedik deprem
etkinliği gibi hareketlilikler gösteren yanardağları etkin olarak kabul ederler. Birçok bilim
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adamı, yazılı tarihte püskürdüğü bilinen yanardağların da etkin olduğunu kabul ederler. Yazılı
tarihin bölgeden bölgeye farklılıklar gösterdiğini, örneğin Akdeniz'de 3000 yıl geriye,
ABD'nin Pasifik kıyısında 300 yıl, Havai'de ise 200 yıl geriye kadar gittiğini göz önünde
bulundurmak gerekir.
Uyuyan yanardağlar, şu an (yukarıdaki tanıma göre) etkin olmayan ancak her an
hareketlenmesi ya da patlaması muhtemel yanardağlardır.
Sönmüş yanardağlar ise, bilim adamlarının bir daha püskürmelerini olası görmedikleri
yanardağlardır. Bir yanardağın gerçekten sönmüş olup olmadığının belirlenmesi zordur.
Örneğin, çanakların milyonlarca yıllık ömürleri olduğu bilindiğinden, 10 binlerce yıl
püskürmemiş bir çanağın sönmüş değil uyuyan olarak tanımlanması gerekir. Yellowstone
Ulusal parkında bulunan Yellowstone çanağı, en az 2 milyon yaşındadır ve 70 bin yıldan beri
hiç püskürmemiştir, fakat bilim adamları tarafından sönmüş olarak tanımlanmaz. Doğrusu,
çanak sık sık depremler yarattığı, etkin bir jeotermal sistemi bulunduğu ve yüzeyi hızlı
değiştiği için, birçok bilim adamı tarafından çok etkin bir yanardağ olarak kabul edilir.

11.7. Volkan coğrafyası ve tarihte büyük volkanik faliyetler
Dünya nüfusunun onda biri aktif ya da potansiyel olarak aktif volkanlara yakın olarak
yaşamaktadır. Ortalama her yıl 50-60 volkan aktif hâldedir. Son 10.000 yılda 1500’den fazla
volkan aktif olmuştur (Şekil 165,166).. Volkanlar bazen uyarı vermeden faaliyete geçerler,
ancak bilim insanları dünyanın bazı volkanlarını gözlem altında tutmaktadır. Volkanlar
sürekli olarak izlenir ve gözlem altında tutulursa can kayıpları büyük ölçüde azalabilir.
Volkanlarla ilgili asıl tehlikeler: lav akıntısı, piroklastik (kırıntılı) akıntı (hızlı hareket
eden sıcak kayalar ve moloz akıntısı), patlamalar ve çamur akıntıları. İkincil tehlikeler ise
tsunamiler, sıcaklık düşmelerine neden olan bölgesel ve küresel iklim değişimleri, kıtlık ve
çeşitli hastalıklardır. İnce volkanik küller jet motorlarını durdurabilir.
1988’de bilim insanları Karayip Adası’nda Montserrat volkanik aktivitesinin
1990'ların ortalarında artacağını ileri sürdüler. Volkan 1995’de püskürdü. Ancak bu iyi
gözlem sayesinde çevresinde yaşayanlar için ölümler azalması anlamında işe yaradı.
Volkanik püskürmeler bölgesel ya da küresel anlamda iklimi etkileyebilir. Bu
püskürmeler atmosfere büyük miktarda karbondioksit gazının salar. Filipinlerdeki Pinatubo
volkanı 1991 faaliyete geçtiğinde atmosfere saldığı gazlar tüm dünyayı sardı, sıcaklık bir
hafta içinde yaklaşık 0.25oC kadar düşmüştü.
Volkanların aktivitesi rastgele olaylar değildir. Aktivitenin mevsimsel olduğu ve hava
durumu, iklim ve deniz düzeyi gibi çevresel faktörlerin faaliyetleri etkilediği ileri sürülür.
Sözgelimi, Montserrat volkanında büyük püskürmelerin, yağışların arttığı yaz aylarına denk
gelmektedir. Volkanik salımlar üst atmosferdeki ozon tabakasını inceltmektedir.
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Biçimlendirilmiş: Sonraki ile birlikte tut

Şekil 165: . Ülkemizde volkanik alanlar ve jeotermal sahalarını gösterir harita

Biçimlendirilmiş: Resim Yazısı

Şekil 34. Ülkemizde volkanik alanlar ve jeotermal sahalarını gösterir harita

Şekil 16634: . Ülkemizde volkanik alanlar ve jeotermal sahalarını gösterir harita

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş
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Püskürmeler, bulutlar volkanları örttüğünde anlaşılamaz. Bilim insanları yoğun bulutta
dahi volkanları gözlemleyebilecek sensörler geliştirmiştir. Küresel afete neden olabilecek
kadar büyük süper-volkanlar ortalama her 100.000 yılda bir gelişir. Son süper patlama
Endonezya’da, Toba volkanında 74.000 yıl önce gerçekleşmiştir.
Endonezya’da bulunan 155 volkandan 76 tanesi toplam 1171 kere patladı. Dünya’daki
volkanların üçte biri burada. Dünya’da volkanik patlamalardan ve onun sonuçları olan toprak
ve çamur akmaları, heyelanlar, tsunamiler, küller ve lavlardan etkilenen ülke Endonezya’dır.
26 Mayıs 2006 tarihinde Endonezya’nın Java Adası’nın güneyinde insanlar uyurken
sabahın bir saatinde 6.3 büyüklüğünde (USGS) bir deprem meydana geldi. Ölü sayısı
depremin büyüklüğünde beklenmeyen bir sayıya ulaştı. 6300 insan hayatını kaybetti. 2000
insan yaralı ve 100.000’den fazla insan evsiz kaldı.
Gaz faaliyetlerinden dolayı faaliyete geçmesi beklenen ve dağın yamaçlarında
yaşayanların uzaklaştırıldığı Merapi volkanı, uzmanlara göre depremle birlikte daha şiddetli
patlamalara sahne olacak. Can kayıpları açısından Dünya afet tarihinin en büyük felaketleri
olarak kabul edilen 2004 Sumatra ve 2005 Nias depremleri ve tsunamilerinin yaraları henüz
sarılmadan ardından bu ölümcül Yokyakarta depremi meydana geldi.
Endonezya’ya ve Dünya’ya neler oluyor? Sona doğru mu gidiyoruz? Uzmanlar
gözü Endonezya’da. Neden mi?
Çünkü buradaki doğal afetler tüm Dünya’yı etkisi altına alabiliyor. Sözgelimi, Java
Adası’nın doğusundaki Tambora volkanı 1815’te faaliyete geçtiğinde çıkardığı malzemeler
40-50 km kadar gökyüzüne yükselerek Güneş ışınlarını engellenmiş ve küresel sıcaklık 3
derece kadar düşerek küresel soğuma yaşanmıştır. Bu nedenle 1816 yılı “Yazı Olmayan Yıl”
olarak adlandırılır. Bu olayların tekrarlanma olasılığı nedir? Bu bölge neden önemli?
Süper yanardağlar: Bilinen en büyük volkanlar olup normal yanardağların aksine
magma haznesinin büyüklüğünden dolayı patlamalardan sonra bir volkan konisi yerine dev
boyutlarda kalderalar (göçükler) oluştururlar (Şekil 167)..
Süper yanardağlar, bölgelerinin altında bulunan oldukça büyük bir magma odasıyla
kendilerini belli ederler. Örneğin, Yellowstone Yanardağı'nın 60 km uzunluğunda, 40 km
genişliğinde ve 10 km derinliğinde magma odası takriben 24.000 km³ magma içerir. Kısmen
erimiş durumda olan magma gazla (birkaç bin yılda) zenginleşirken bölge, magma haznesi
üzerinde yükselmeye başlar. Magma, gazla zenginleşerek kritik noktaya geldiğinde
birbirinden uzakta birkaç yerden üst tabaka delinir. Tipik olarak bu delinme, yükselmeden
dolayı magma haznesi üzerinde halka şeklinde oluşan çatlaklardan olur. Bu şekilde sert
zemin, boşalan magma haznesine gömülerek karakteristik kalderayı oluşturur. Patlamanın
şiddeti volkan patlama indeksindeki değeri sekiz (VPİ-8) ve daha büyüktür. Bu esnada
yüzlerce, hatta binlerce kilometreküp lav, magma haznesinden ses hızının üstünde bir hızla
stratosferin 50 km yüksekliğine kadar fırlar ve 100 kilometrelik bir uzaklığa kadar yağar.
Volkan tozu bütün Dünya'yı sarar.
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Bu derece kuvvetli patlamalar bilinmeyen derecede şiddetli depremler ve volkanın
durumuna göre tsunamilerle beraber görülürler. Böyle patlamaların nasıl olacağını tahmin
eden modeller, bilim şu ana kadar böyle bir fenomen gözlemleyemediğinden yoktur.
Birincil tahribatın yanında bir süper yanardağı patlamasıyla küresel iklim değişikliği
gelir. Volkanik kış adı da verilen bu olayla sıcaklık, bütün Dünya'da birkaç derece düşer.
Canlıların büyük sayıda ölümüyle yıllarca süren bir besin sıkıntısı baş gösterir.
Kaza kurbanlarının ne kadar olacağı konusunda sadece spekülasyonlar yapılabilir.
Sayıları süper yanardağın konumuna bağlıdır. 100 kilometrelik bir daire çevresi içinde kalan
bölgede patlama dolayısıyla hayat tamamen yok olur. Daha büyük uzaklıklarda da ölüm oranı
yüksek olur. Volkan tozu çok ince olup küçük çatlaklardan da içeriye girer. Sıvıyla temas
etmesi durumunda betona benzer bir madde (lahar) oluşturmasından dolayı canlılar, yeteri
kadar hava alabilseler de ciğerlerinin çalışamaz duruma gelmesinden dolayı boğulabilirler.
Nefes almayı destekleyen aygıtlar olmadan hayatta kalabilme ihtimâli küçüktür. Bitkiler bu
tozla yoğun olarak kaplandıklarında bu durum fotosenteze engel olur veya imkânsız kılar ve
bitkiler ölür. Yağmurla durum düzelemez, ancak kötüleşebilir.
Süper yanardağların bilinen patlamalarıyla soy tükenmesinden sorumlu oldukları
sanılır. Bilinen en son süper yanardağ patlamasında insanlık, Toba Felâketi Teorisi'ne göre
birkaç bin kişiye indirgenerek bir genetik darboğazdan geçmiştir. Bu patlama 75.000 yıl önce
önce Toba Yanardağı’nda olmuş olup kalıntısı Sumatra, Endonezya'daki Toba Gölü'dür.
İnsanlık için en tehlikeli süper yanardağ, Yellowstone Millî Parkı'nda bulunan
Yellowstone'dur. Bundan sonraki patlaması, jeologların görüşüne göre yakın olup jeolojik
zaman aşımlarına göre yakın zamanda (birkaç bin yılda) bir patlama beklenmektedir.
Şu sıralar Dünya'da ancak birkaç süper yanardağ bilinmektedir. Yellowstone'un yanı
sıra Toba Gölü, Taupo Gölü ve La Garita kalderası bilinenler arasındadır. Süper ağır
patlamalar, aşağıdaki yanardağlardan bilinmektedir (seçmeler). Burada patlamalar,
şiddetlerine göre VPİ-8'e erişebiliyorsa süper yanardağ olarak değerlendirilir.
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Volkan
La Garita kalderası
Toba gölü
Yellowstone
kalderası
Vilama kalderası
Taupo gölü
Yellowstone
kalderası (Lava çayı
patlaması)

Patlama Zamanı
VPİ 8
Kolorado, ABD
~ 27 milyon yıl önce
Sumatra, Endonezya
~ 75.000 yıl önce
Yer

Çıkan Madde Miktarı
5.000 km³
2.800 km³

Wyoming, ABD

2,2 milyon yıl önce

2.500 km³

Arjantin
Kuzey Adası, Yeni
Zelanda

8,4 milyon yıl önce
22.500 − 26.500 yıl
önce

2.000 km³

Wyoming, ABD

640.000 yıl önce

1.000 km³

1.170 km³

VPİ 7
Long Valley
kalderası
Valle Grande

Kalifornya, ABD

760.000 yıl önce

600 km³

New Mexico, ABD

1,12 milyon yıl önce

~ 600 km³

Aso

Kyūshū, Japonya

Dört büyük büyük
patlama 300.000 ilâ
80.000 yıl önce önce

~ 600 km³

Laacher See

Rheinland-Pfalz,
Almanya

12,900 yıl önce

~ 300 km³

Yellowstone
kalderası (Mesa
çavlanı patlaması)

Wyoming, ABD

1,2 milyon yıl önce

280 km³

Bruneau-Jarbidge

İdaho, ABD

10 − 12 milyon yıl
önce

> 250 km³

Santorini

Kiklat adaları,
Yunanistan

~ MÖ 1628

160 km³

Tambora

Sumbawa,
Endonezya

1815

160 km³

~ 4300 MÖ

150 km³

~ 4900 MÖ
~ 5700 MÖ
22.000 yıl önce

150 km³
130 km³
110 km³

181

85 – 100 km³

Kikai
Mazama Dağı
Kuril gölü
Aira
Taupo gölü
Flegreik alanlar

Ryūkyū Adaları,
Japonya
Oregon, ABD
Kamçatka, Rusya
Kyūshū, Japonya
Kuzey adası, Yeni
Zelanda
Campania, İtalya

35.000 yıl önce
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Şekil 16752: Süper volkanların dünya üzerindeki yerleri.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

1. Tambora Dağı, Endonezya
10-15 Nisan 1816
Ölü Sayısı: 92.000
Tambora’da yaşanan patlamada 92.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Patlamanın etkileri
kilometrelerce uzaklarda bile hissedilmiştir. Patlama sonucunda atmosfere karışan volkanik
kül sıcaklığı düşürmüş, İngiltere’de Haziran ayından kar yağmasına sebep olmuştur. Bu
patlamanın sonucu olarak ilk olarak 13.000 fit yüksekliğe sahip olan yanardağın boy 9.000
fite düştü. Daha sonra patlamanın tahrip gücüne bağlı olarak 1816 yılı, atmosferdeki külün
sıcaklığı düşürmesinden dolayı, “yazı olmayan yıl” olarak ünlendi, bu sadece Endonezya’da
değil dünya çapında da hissedildi. İlginç bir şekilde, Avrupa’dan Amerika’ya kadar olan
bölgede, patlamanın doğrudan bir sonucu olarak gerçekleşen sıcaklığın düşmesi nedeniyle,
100.000 insanın ekin yetişmemesi sonucu öldüğü düşünülmektedir (Şekil 168)..

Biçimlendirilmiş

Şekil 16853: 1816 yılındaki patlaması sonrası iklimi değiştiren Tambora volkanı.

Biçimlendirilmiş
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2. Pelee Dağı, Batı Hint Adaları
25 Nisan-8 Mayıs 1902
Ölü Sayısı: 40.000
25 Nisan 1902 yılında başlayan patlamalar 8 Mayıs’a kadar devam etti. Tamamıyla
yerle bir olan St. Pierre kentinde son patlamada 25.000 kişi hayatını kaybetti. Sağ kalmayı
başaran 2 kişiden biri hücrede tutulan bir mahkûm ve diğeri de şehrin dışarısında yaşayan bir
adam oldu. Adanın çevresinde pek çok gemi de tamamen ortadan kayboldu .(Şekil 169).

Şekil 169904: 1902 yılındaki patlaması sonrası Pelee volkanı.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

3. Krakatoa Dağı, Endonezya
26-28 Ağustos 1883
Ölü Sayısı: 23.000
1883 yılında patlayan Krakatoa Dağı, adanın 2/3’ünü yerle bir etti. Patlamanın sesi o
kadar şiddetliydi ki Avustralya’dan bile duyulduğu kayıtlara geçti. Bu patlama sebebiyle
Krakatoa’nın üçte ikisi kadar bir masif, adanın büyük bir bölümünü tahrip ederek çöktü. Tüm
dünyada önemli etkileri hissedildi, patlamanın sesi oldukça yüksek olup Avustralya’dan
duyuldu ve olağanüstü günbatımına benzer ışıkları patlama sonrasında aylarca dünya çapında
gözlemlendi. Patlama sebebiyle hiç kimse hayatını kaybetmedi. Tüm ölümlerin sebebi
patlamaya bağlı ortaya çıkan tsunamiydi (Şekil 170)..
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Şekil 17055: 1883 yılında patlayarak çöken Krakatoa volkanının yerinde oluşan yeni volkan
Anak Krakatoa (Krakatoa’nın oğlu).

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

4. Nevado del Ruiz, Kolombiya
13 Kasım 1985
Ölü Sayısı: 23.000
Patlama küçük olsa da yanardağın tepesindeki buz kütlesini eriterek devasa bir çamur
kaymasına sebep oldu. Çamur altında kalan Armero şehrinde 23.000 kişi hayatını kaybetti.
Orta derecede bir volkanik patlama olarak kabul edilmesine rağmen çevredeki bölgeler için
yıkıcı sonuçlara sahipti. Patlama gece başladı ve hem sıcak hem de soğuk çamur akışına
neden oldu, ki Armero kasabasını toprağa gömdü (Şekil 171). . Patlamadan sonra depremler
de dahil olmak üzere yaklaşan bir patlamanın belirtileriyle alakalı sorumluluk hakkında yoğun
tartışmalar oldu. Kolombiya yönetimi gelecekteki bu tür olayları önlemek için bir program
oluşturdu.

Şekil 17156: Nevado del Ruiz yanardağının 1985 yılındaki püskürmesi sonucu lahar akıntısı
altında kalan Armero şehri.
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Biçimlendirilmiş
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5. Unzen Dağı, Japonya
1792
Ölü Sayısı: 12.000-15.000
Yanardağın patlamasından sonra meydana gelen depremin tetiklediği tsunamide
12.000-15.000 kişi hayatını kaybetti. 1792’deki Unzen Dağı patlaması, Japonya tarihinin en
yıkıcı ve en ölümcülüdür (Şekil 172).. İlk patlama heyelanı ve tsunamiyi tetikledi. Unzen
Dağı, kompozit bir volkan grubundan oluşur ve Nagasaki’nin doğusunda yer almaktadırlar.
Ölümlerin çoğunun heyelan ve tsunamiden dolayı olduğu söylenir ki yıkıcı heyelanın kanıtı
bugün bile hâlâ görülebilmektedir.

Şekil 172:57: Japonya’daki Unzen yanardağı.

Biçimlendirilmiş
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6. Vezüv Yanardağı, İtalya
MS 24 Nisan 79
Ölü Sayısı: > 10.000
Gelmiş geçmiş en ünlü yanardağ patlamalarından biri olan Vezüv Yanardağı patlaması
sonucunda Pompeii ve Herculaneum şehirleri yerle bir oldu. 19 saat sürdüğü kaydedilen
patlamada Pompeii santimetrelerce külle kaplandı. 750 dereceye varan sıcaklık sebebiyle
bölgedeki organik maddelerin çoğu karbonize oldu. Bulunan kurbanlarının çoğunun
başlarının üst kısmı olmadığı ve beyinlerinin eridiği kayıtlara geçti.
7. Laki Volkanik Sistemi, İzlanda
8 Haziran 1783-Şubat 1784
Ölü Sayısı: 9350
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Neredeyse bir yıl süren sürekli patlamalarda ciddi yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Çoğu
açlıktan olmak üzere 9350 kişi hayatını kaybetti. Bu patlama, toplamda 14.7 kübik kilometre
lav püskürterek ve 27 kilometre çatlak oluşturarak 8 ay sürdü. Volkanik malzeme aşırı yüksek
hacimli olmasına rağmen bu patlamada yanardağdan dışarı atıldı, bu ölü sayısının çok
olmasının asıl sebebi değildi. Aslında ölümcül gaz emisyonu katildi. Su buharı, karbondioksit,
kükürt dioksit, hidrojen klorid ve florür içeren çok miktarda gaz atmosfere salındı. Bunun
sonucunda oluşan bulut İzlanda üzerinde ilerledi ve asit yağmurunun oluşmasına, hayvan ve
toprak zehirlenmesine sebep oldu.
8. Vezüv Yanardağı, İtalya
Aralık 1631
Ölü Sayısı: 6000
Milattan sonra 79’daki patlamadan bu yana Vezüv bir düzine kere daha patladı.
Volkan beklenmedik şekilde 16 Aralık 1631 yılında sabah saat 6 ve 7 arasında patladı 6000
kişi hayatını kaybetti. Bu patlama sırasında çevrede çok sayıda deprem, büyük kül bulutları,
kaya ve sünger taşı yağmurları ve volkanın konik kraterinden akan bir lav nehri meydana
geldi. Patlama birkaç gün sürdü ve 19 Aralık’a kadar kurtarma çalışmalarına başlanamadı.
9. Kelud Dağı, Endonezya
19 Mayıs 1919
Ölü Sayısı: 5110
Ölümlere, meydana gelen çamur selinin sebep olduğu kayda geçti. Kelut Dağı,
1919’da patladığında 100’ün üzerinde köy 40 kilometre ilerleyen ölümcül lavlar nedeniyle
yıkıldı. Bu patlama sırasında 38 milyon metre küp su krater gölünden çıkarıldı. Volkan,
büyük ölçüde 1919’dan bu yana 1966’da bir kez ve 1990’da tekrar olmak üzere birkaç kez
patladı.
10. Galunggung Dağı, Java Endonezya
Tarih: 1882
Ölü sayısı: 4.011
Volkan 1882 yılının Ekim ayında patladı. Patlamada yaklaşık olarak 4.011 kişi öldü ve
114 köy yok oldu. Galunggung Dağı, Pasifik Ateş Halkası üzerinde yer almaktadır ki Asya
kıyıları etrafında, Orta ve Güney Amerika’nın batı kıyıları boyunca at nalı şeklinde yer alan
ve iyi bilinen bir volkan tabakasıdır. Bu özel patlama 5 volkanik VPI patlamasıydı (Volkanik
Patlayıcı İndeksi) (Şekil 173)..
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Şekil 17358: Galunggung yanardağı.

Biçimlendirilmiş
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Uygulamalar
1- Volkanizma ve volkanik faaliyetlerin coğrafik dağılımlarını araştırınız
2- Volkanik faaliyetlerin Levha tektoniği ile ilişkisini kurunuz
3- Magmatik olayların türleri ve kayaç oluşumlarını irdeleyiniz
4- Volkanizma ürünü kayaçları bileşim ve tane boyuna göre ayrımını yapınız
5- Volkanizma sonucu gelişen morfolojik yapılar hakkında bilgi edininiz
6- Tarihte gözlenen büyük volkanik olaylar ve afetleri araştırınız
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Uygulama Soruları
1- Volkanizma nedir, nasıl oluşur?
2- Volkanik faaliyetlerin coğrafik dağılımları ve türleri nelerdir?
3- Volkanlardan çıkan lavların akıcılığında etkin olan unsurlar nelerdir ?
4- Uzun süreli volkanik faaliyetlerin küresel etkileri neler olabilir?
5- Volkanik afetlere dünyadan örnekler veriniz
6- Türkiyedeki volkanik dağlar hangileridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Volkanik faaliyetlerin gelişimi, volkanlardan çıkan malzeme türleri,
volkanizmanın şekillendirdiği morfoloji tipleri, volkanizmanın küresel ve bölgesel ile dünya
ve Türkiye coğrafyasında volkanik faaliteler konularında bilgler sunulmuştur.
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11. Bölüm Soruları
1) Yerin derinliklerinde oluşmuş magmanın kırık ve çatlak sistemlerine kullanarak
yeryüzüne ulaşması sonucu oluşturmuş olduğu yeryüzüne şekline ne denir?
a)Magma
b)Lav
c)Volkan
d)Kaldera
e)Plüton
2) Aşağıdakilerden hangileri normal şartlar altında stabil olan bir kayacın ergimesi
ve magma oluşturabilmesi gereken koşulları sağlayabilir?
I- Sıcaklığın yükselmesi
II- Basıncın düşmesi
III-Derinliğin artması
IV-Ortama uçucu bileşenler (H2O gibi) eklenmesi
a)I-III
b)II-III
c)I-III-IV
d)I-II-IV
e)I-II-III-IV
3) Aşağıdaki ülkelerden hangisi magmaların bileşiminin farklılığında etkili
unsurlardan biri değildir?
a) Ergime türüne
b) Ergime miktarı
c) Ergiyen kayacın türü
d) Ortamın fiziko – kimyasal koşulları
e) Atmosferik şartlar
4) Felsik (asidik) magmalarda SiO2 oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a) SiO2 < %45
b) SiO2 %45 – 52
c) SiO2 %50-60
d) SiO2 %52 – 63
e) SiO2 > %63
5) Ortaç bileşimli magmalarda SiO2 oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a) SiO2 < %45
b) SiO2 %45 – 52
c) SiO2 %50-60
d) SiO2 %52 – 63
e) SiO2 > %63
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6) Yüzeye kadar ulaşarak, yüzeyde akan magmalara da ne ad verilir?
a) Tüf
b) Lav
c) Granit
d) Kireçtaşı
e) Kor
7) Düşük viskoziteli bazaltik magmaların kırık sistemlerini takip ederek yüzeye
ulaşması ve akmasıyla oluşan volkanizmaya ne ad verilir?
a) Efüzif volkanizma
b) Ekstrüzif volkanizma
c) İntrüzif volkanizma
d) Eksplosiv (patlamalı) volkanizma
e) Püskürük volkanizma
8) Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki volkanik alanlarda biri değildir?
a) Amerika batı kıyıları
b) Atlantik ortası sırtları
c) Akdeniz çevresi
d) Doğu afrika volkanik alanları
e) İç Avustralya bölgesi
9) Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizdeki başlıca genç volkanik dağlardan birisi
değildir?
a) Süphan Dağı
b) Erciyes Dağı
c) Karacadağ
d) Uludağ
e) Ağrı Dağı
10) 1988’de bilim insanlarının 1990'ların ortalarında artacağını ileri sürdükleri
Montserrat volkanik aktivitesi 1995’de püskürdü. Bu iyi gözlem sayesinde
çevresinde yaşayanlar için ölümlerin azaldığı bölge neresidir?
a) Kıbrıs
b) Karayip Adası
c) İzlanda
d) Hawai
e) Kınalı Ada

1)C, 2)D, 3)E, 4)E, 5D, 6)B, 7)A, 8)E, 9)D, 10)B
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12. EROZYON ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Erozyonun tanımı, çeşitleri, zararları ve Ülkemiz ve Dünya genelinde
erezyona açık bölgeler ve alınan önlemler konu edilmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
9)

Erozyon nedir?

10)

Erozyonu arttıran doğal ve insan kaynaklı sebepler nelerdir?

11)

Erozyonun türleri nelerdir?

12)

Erozyonun zararları nelerdir?

13)

Erozyon bölgeleri nerelerdir?

14)

Erozyona karşı alınması gereken önlemler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Erozyonun tanımı

Erozyonun ne olduğu
konusunda detaylı bilgi
edinilir

Erozyo konusu ülkemizde ciddi
zararlara ve uzun vadede eflaketlere
yol açabilecek bir olay olup konuyla
ilgili yayınlanmış çok sayıda rapor
ve makaleden faydalanılabilir

Erozyon oluşumunun gelişimine
Erezyona neden olan doğal Erozyona neden olan olaylar
doğal nedenler ve erozyonu arttırıcı
ve beşeri nedenler
hakkındadetaylı bilgiler
yanlış uygulamaların araştırılması

Ülkemiz için gelecekte
Erozyonun zararları,
büyük tehdit oluşturan
Erozyona maruz bölgeler, erozyonun iyi anlaşılması ve
alınması gereken tedbirler gerekli önlemler konusunda
bilgi edinimi

Ülkemiz ve dünyada erozyonun
ulaştığı boyut ve alınması gereken
önlemler ulusal ve uluslarası bir çok
çalışmaya konu olmuş olup, konu
ile ilgili çok sayıda kamu ve tüzel
kuruluşun
çalışmaları
takip
edilebilir
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Anahtar Kavramlar


Erozyon



Erozyon çeşitleri



Radyasyonun kullanımı ve insan sağlığı üzerindeki etkileri



Kanserojen doğal kayaç oluşumları


Ağır metallerin geçmişten günümüze günlük yaşamımızdaki kullanımı ve
oluşturdukları büyük sağlık sorunları
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12.1. Erozyonun Tanımı
Erozyon; yağış, buzul, rüzgâr, yer altı veya yüzey sularının aşındırma gücüne bağlı
olarak zemin veya kaya kütlesinin aşınabilirliğinin bir fonksiyonudur. Aşınabilirlik, kayacın
fiziksel özelliklerine ve topografik yüzeye (yamaç eğimi ve şekli, bitki örtüsüne) bağlıdır
(Selby, 1982).
Erozyon başlıca iki güç tarafından oluşturulur. Bunlar; su ve rüzgârdır. Tarifindeki
basitliğe rağmen erozyon oldukça karmaşık ve güçlü etkileri olan bir süreçtir.
İnsan etkisi olmadan ortaya çıkan doğal erozyonun miktarı ve etkisi çok düşüktür. Bu
nedenle erozyon denilince akla, insan kaynaklı hızlandırılmış erozyon gelir; çünkü, erozyon
çoğunlukla insanların yanlış arazi kullanımı ile ortaya çıkan bir toprak bozulması sorunudur.
Erozyonla taşınan toprağın asıl kaynağı, insanlar tarafından tarım için işlenmiş alanlar
ile ormansızlaştırılmış veya aşırı otlatma ile açık hâle getirilmiş arazilerdir. Bu arazilerde
oluşacak erozyonun hızı iklim, topografya, toprak yapısı, bitki örtüsüne ve özellikle arazi
kullanım şekline bağlıdır.
Erozyon, aynı zamanda yavaş, sessiz ve tam olarak algılanamayan gerçek bir krizdir.
Depremlere, volkanik patlamalara ya da öteki doğal afetlere benzemeyen bu insan yapımı
felaket, yavaş yavaş yayılmaktadır.
Toprak erozyonu, yağmur, yüzey akışı, rüzgâr, yer çekimi, buzul ve toprak işlemesi
gibi doğal ve yapay faktörler nedeniyle toprak parçacıklarının bulunduğu yerden ayrılması,
sürüklenmesi ve taşınması olayıdır (Boardman ve Poesen 2006).
Özellikle suyun neden olduğu erozyon sadece ekonomik değil sosyal olumsuzlukları
da beraberinde getirmektedir. Erozyon doğrudan ya da dolaylı yoldan, yamaçların daha dik
bir yapı kazanmasına neden olmakta bu da hem mal hem de can kaybına neden olan toprak
kaymalarını beraberinde getirmektedir (Conoscenti ve ark. 2008). Erozyon ayrıca su
kaynakları ve su kaynaklarının korunması üzerinde de önemli bir çevresel etkiye sahiptir
(Eroğlu ve ark. 2009; Butt ve ark. 2011).
En ciddi su erozyonu dağlık arazilerde görülmektedir, özellikle oynak ve gevşek
jeolojik yapılar, akarsu ve sel aşındırmaları ile toprak ve kayaların büyük kütleler hâlinde
hareketine neden olmaktadır (Selby 1982; Lee 2004).
Ülkemiz topraklarının sadece %7’sinde düşük düzeyde erozyon görülürken,
%20’sinde yüksek ve %63’ünde çok yüksek erozyon görülmektedir. Bu oranlar ülkemizi, en
fazla toprak kaybına uğrayan ülkelerden biri hâline getirmiştir. Deniz seviyesinden ortalama
1132 m yüksekliğinde engebeli arazi, iklim (özellikle uzun bir kuraklık dönemini takip eden
şiddetli yağışların takip ettiği Akdeniz iklimi) ve aşırı derecede toprak işleme, yamaçların
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tarıma açılması gibi uygun olmayan tarım uygulamaları ülkemizde erozyona uğrayan toprak
oranının yüksek olmasına neden olan ana etmenlerdir (ÇEDPGM 1996; Yıldırım 2011).
Yarı kurak ve kurak Akdeniz bölgelerinde toprak erozyonu hem toprak hem de su
kaynakların korunması için en büyük tehdit konumundadır. Toprak erozyonu ve tortullaşma
ayrıca barajların ekonomik ömrünü de olumsuz yönde etkilemektedir. Dahası, erozyonun
neden olduğu tortullaşma su kalitesini ve sucul yaşamı da ciddi bir şekilde tehdit etmektedir
(Akay ve Sessions 2005; Akay ve ark. 2008).
GDREC (2008)’e göre ülkemizde her yıl ırmak, göl, baraj ve denizlere 345 milyon
tortu sürüklenmektedir. Bu yüzden sürdürülebilir yöntemler ve havzaların korunması, uzun
vadede hem hayat kalitesi açısından hem de ulusal ekonomi açısından büyük bir önem arz
etmektedir.
Su erozyonunda kaybedilen toprak miktarı, bitki örtüsü, topografik özellikler, iklimsel
değişkenler ve toprak özelliklerinden etkilenmektedir. Beşerî faaliyetler ve büyük ölçekli
gelişmeler bitki örtüsünü değiştirerek toprak erozyon oranı üzerinde çok etkili olabilmektedir
(Jinren ve Yingkui 2003).
Yamacın eğimi, uzunluğu, şekli gibi topografik özellikler erozyonun derinliğini
belirlemektedir. Erozyondaki en önemli iklimsel değişken yağmurun aşındırıcı etkisini
belirleyen yağmur miktarı ve yağış yoğunluğudur (Corine 1992).
Toprak erozyonunun yakın ve uzak çevresinde olan etkisini azaltmak için hafifletici ve
koruyucu önlemlerin alınması gereklidir ve önceliğin kaynakların uygun bir şekilde kullanıma
yönlendirilmesi başarılı koruma projelerini beraberinde getirebilir (Nigel ve Rughooputh
2010). Koruma için mevcut sınırlı kaynaklar, haritalama, gözlem ve öncelik sırasına koyma
gibi yöntemler ile duyarlı erozyon bölgelerine tahsis edilmelidir (Fei ve diğ., 2010). Bu
duyarlı bölgelerde risk haritalarının oluşturulması, hassasiyet seviyesine göre koruma
tedbirleri için duyarlı bölgelerin önceliğinin ortaya konmasına olanak sağlamaktadır (İkbal ve
Khan 2014).
Toprak erozyonuna sebep olan ana etmenler topografya, yağmur, bitki örtüsü, toprak
yapısı ve toprak örtüsüdür (Beskow ve ark. 2009; Tian ve ark. 2008; Zhou ve ark. 2005). Bir
erozyon risk haritası oluştururken genellikle 4 erozyon kontrol faktörü (yağış, topografya,
arazi kullanımı ve toprak aşınması) dikkate alınır (Nigel ve Rughooputh 2010).

12.2. Erozyonun Çeşitleri
12.2.1. Su Erozyonu
Su erozyonu, diğer erozyon çeşitleri içerisinde en yaygın ve en etkilisidir. Eğimli
arazilerde, bitki örtüsünün zayıfladığı veya tamamen yok olduğu bölgelerde; yere düşen
yağmur damlaları darbe etkisi ile bir kısım toprak parçasını yerinden kopararak parçalar.
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Böylece yüzeysel akışa geçen yağmur suları, bu toprak parçalarını sürükleyerek
aşağılara taşır. Yüzeysel akış hâlindeki sular aşağılara indikçe, diğer yüzeysel akış suları ile
birleşerek güçlenir ve giderek taşıma gücü de artar. Böylece akış sularının beraberinde taşıdığı
toprak ve iri materyal miktarı çoğalarak, taşkın şeklinde akan ve büyük zararlara sebep olan
seller meydana gelir.
Su erozyonunun ileri aşamalarında büyük derelerin ve yarıkların oluşumu
görülmektedir (Şekil 174).. Bu olayın diğer bir sonucu da yer altı sularının yeteri kadar
beslenememesi ve kuraklığa sebep olmasıdır.

Şekil 1749160: Su erozyonu sonucu oluşmuş büyük oyuntular.

Biçimlendirilmiş
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Yüzey toprağı besin maddeleri yönünden çok zengindir. Su erozyonu sonucu yüzey
toprağının kaybolması, toprağı fakirleştirmekte ve toprağın verimini düşürmektedir. Bu
erozyon çeşidi bütün ülkelerde görülmekte olup, erozyonla kaybolan toprak verimliliğinin
yeniden kazanılması mümkün değildir. Rüzgâr erozyonu ile mücadelede başarı sağlanmasına
rağmen, su erozyonu ile mücadele çalışmalarında henüz yeterli mesafe alınamamıştır.

12.2.2. Rüzgâr Erozyonu
Kurak ve yarı kurak (step) iklime sahip bölgelerde yaygın olan rüzgâr erozyonu;
yeterli bitki örtüsü bulunmayan, oldukça düz ve geniş arazilerde, gevşek yapıdaki kuru ve
ince bünyeli toprağın, şiddetli rüzgârların etkisi ile parçacıklar hâlinde yerinden oynatılarak,
toz bulutları şeklinde yer değiştirmesi olayıdır.
Rüzgâr erozyonu ile toprakta yer yer çukurlar oluşur. Bu çukurlardan çıkan toprak,
başka yerlerde toplanarak kum tepeleri meydana getirir (Şekil 175).. Rüzgâr erozyonu;
yolları, binaları ve su yollarını etkileyebilir, ayrıca tarımsal alanlarda hasara sebep olabilir.

315

Şekil 17651: Rüzgâr erozyonu sonucu oluşmuş peribacaları (Narman).
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12.2.3. Çığ Erozyonu
Çığ: Yamaç üzerinde toplanan kar kütlesinin, yeni yağan karlarla aşırı yüklenmesi
veya yamaçla bağlantısının zayıflaması hâlinde, herhangi bir etki ile dengesini kaybederek
dağ yamacından aşağıya doğru kayması ve yuvarlanması olayıdır.
Çığlar, önlerine gelen engelleri tahrip eder, beraberinde toprak, taş ve ağaçları söker
götürür. Bu şekilde meydana gelen aşınma ve taşınma olayına çığ erozyonu denir.

12.2.4. Yerçekimi Erozyonu
Kitle hareketleri, genellikle ayrışma ürünü olan ve sağlam kaya üzerine oturmuş
bulunan örtünün, esas itibarıyla yerçekimi etkisi ile küçük veya büyük kitleler hâlinde
yamacın aşağısına doğru yer değiştirmesi olayıdır.

12.2.5. Buzul Erozyonu
Yüksek dağlık arazilerdeki derelerde, çeşitli zamanlarda oluşmuş buzulların parça
parça aşağılara doğru kayması sırasında, beraberinde buzultaş denilen çeşitli büyüklükteki
materyal kitlelerini sürüklemesi ile meydana gelen aşınma ve taşınma olayına buzul erozyonu
denir (Şekil 176)..
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Şekil 17662: Buzul erozyonu sonucu oluşmuş morfoloji.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

12.3. Erozyonun Zararları
1. Tarım ve mera arazilerinin verimli toprakları taşınır, toprak derinliği azalır.
2. Topraktan su ve bitki besin maddeleri kaybolmaktadır.
3. Bitkiler, taşınan toprakların darbe tesirinden ve rüzgârın terlemeyi artırmasından
dolayı zarar görürler.
4. Kontrolsüz yüzey akışları aşağı arazilerde taşkınlara neden olduğundan, verimli
tarım toprakları taşınan materyalle örtülmekte, toprak ve yıllık ürün kaybı olmaktadır.
5. Taşkınlar, yol, köprü, sulama ve drenaj kanalları, hava alanları, sanayi tesisleri ve
yerleşim yerlerine zarar vermekte; hayvan ve insanlarda can kaybına neden olmaktadır.
Sonuç olarak erozyon, tarım arazilerinin elden çıkmasına, üretimin azalmasına,
insanların fakirleşmesine, bazen de göçlere neden olarak ekonomik ve sosyal boyutlarıyla
ülkeye zarar vermektedir.

12.4. Ülkemizde Erozyon
Erozyon, topraklarımızın yok olmasına sebep olan etkenlerin başında gelmektedir.
Ülkemizdeki erozyon, Avrupa'dan 12, Afrika'dan 17 kat daha fazladır. Erozyon sebebi ile
toprağın verimi azalmakta, besin maddeleri yok olmakta, sular kirlenmekte, ürünlerde verim
ve kalite düşmektedir. Ülkemizde erozyon sonucu her yıl 500 milyon ton verimli toprağımız
kaybolmaktadır.
Ülkemiz toplam alanlarının sadece %6.64’ünde erozyon sorunu yoktur. Kalan
alanlarında çeşitli derecelerde erozyon görülmektedir. Toplam alanlarının yaklaşık %79’u
toprak ve verim kaybına neden olacak seviyede erozyonun etkisi altındadır (Şekil 177)..
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Ülkemizde, erozyon sonucu akarsu yataklarında taşınan katı madde miktarı, yılda 600
milyon ton civarındadır. Bu rakam tüm Avrupa kıtasındaki yıllık kayıp olan 320 milyon tonun
1.8 katıdır.
En fazla sediment, yılda 39,9 milyon ton ile Fırat Nehri tarafından taşınmaktadır.
Bunu, 21.4 milyon ton ile Kızılırmak izlemektedir. Ülkemizde birim alandan akarsularla
taşınan katı malzeme miktarı, Dünya ortalamasından 4,22 kat; Afrika’dan 22 kat; Avrupa’dan
17 kat ve Kuzey Amerika’dan 6 kat fazladır.
Akarsuların taşıdığı katı malzemenin çokluğu barajlar için bir tehdit oluşturmaktadır.
Bugün için, 16 barajımız ya erozyon nedeniyle kullanımdan çıkmış ya da çıkmak üzeredir.
Erozyon, özellikle: Keban, Karakaya ve Atatürk Barajı gibi çevresi eğimli ve bitki örtüsü
zayıf arazilerle kaplı barajlarımız için büyük bir tehlikedir.
Yılda 1 mm yüksekliğinde toprağın kaybı 100 yıl sonra toprak derinliğinin 10 cm
azalması demektir. Bu rakam önemlidir, çünkü Türkiye toplam yüzeyinin yaklaşık %68’i 50
cm ve daha az derinliğe sahip topraklardan oluşmuştur.

Şekil 17673: Türkiye erozyon risk haritası.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

12.5. Erozyonun Önlenmesi
Erozyon ile mücadele oldukça zor ve masraflı bir iştir. Yılda 100 bin hektar alanda
mücadele yapılsa, sadece orman sınırları içinde kalan alanlarda erozyon mücadelesini yapmak
26 yıl sürmektedir. Yurdumuzda erozyon mücadelesi yapılması gereken toplam alan ise 61.2
milyon hektardır.
Ülkemizde ormanlar başta olmak üzere her çeşit bitki örtüsü giderek azalmaktadır.
Ormanlarımızın devamlılığını tehlikeye sokan etkenler arasında; orman yangınları, zararlı
böcekler ve hastalıklar bulunmaktadır.
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Bunları önlemek için:


Doğal bitki örtüsü korunmalı ve çıplak yerler ağaçlandırılmalıdır.



Yamaçlar basamaklandırılmalı ve ağaçlandırılmalıdır.



Yamaçlardaki tarlalar, bayır aşağıya değil, enlemesine sürülmelidir.


Mera alanları korunmalı, aşırı otlatma yoluyla meraların bozulması
önlenmelidir.
Ülkemizde erozyonu önleme konusunda gerekli tedbirler alınmazsa, özellikle bitki
örtüsünün yok olmasına bağlı olarak, yağışlar azalacak ve kurak bir iklim başlayacaktır. Bu
durum ise ülkemizin yakın bir gelecekte çölleşebileceği anlamına gelmektedir.
Yurdumuzda erozyonla mücadele konusunda çeşitli devlet kuruluşlarının yanı sıra,
dernek ve vakıflar da çalışmalar sürdürmektedir. Bu kuruluşlar içerisinde erozyonla ilgili en
etkili çalışmayı, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma
Vakfı (TEMA) yürütmektedir. Bu vakfın kuruluş amacı ulusumuza, toprak erozyonunun
sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmak, erozyonu önleme çalışmalarına destek
sağlamaktır. TEMA, kamuoyunu erozyon tehlikesi konusunda bilgilendirmek için çeşitli
çalışmalar yürütmektedir. Bunun yanı sıra, erozyonu önleme çalışmalarına da etkin olarak
katılmaktadır. TEMA, bu amaçla yurdun çeşitli yerlerinde ağaçlandırma ve meraların
iyileştirilmesi çalışmalarını sürdürmektedir.
TEMA Vakfının yanı sıra amaçları arasında erozyonla mücadelenin bulunduğu ulusal
ve uluslararası sivil kuruluşlar da vardır. Yeşil barış anlamına gelen Greenpeace (Grinpis)
adındaki örgüt ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı yurdumuzun dışında dünyada da çalışmalarını
sürdüren kuruluşlardır. ÇEKUL (Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Vakfı) ise bu konuda
yurt içinde faaliyet gösteren sivil kuruluşlarımızdan biridir.
Ülkemizde dağ kuşakları geniş yer tutar. Bu nedenle arazi oldukça engebeli ve yamaç
eğimleri oldukça fazladır. Ayrıca doğal bitki örtüsü büyük ölçüde yok edilmiştir. Bu
nedenlerle erozyon yurdumuzda yaygın olarak görülmektedir. Öyle ki ülkemizde her yıl
yüzlerce kamyon dolusu toprak erozyonla yok olmaktadır. Yurdumuzda bir yılda erozyonla
kaybolan bu toprak ile Kıbrıs Adası 10 cm toprakla kaplanabilir.
Erozyonun ülkemize verdiği zarar bununla da kalmamaktadır. Erozyonun etkisiyle
tarımsal verim azalmakta, taşkınlarla ve millenmeyle tarım arazileri bozulmaktadır. Ayrıca
akarsuların taşıyıp getirdiği binlerce ton toprak, çakıl, kum vb. maddelerle baraj göllerimiz
dolmaktadır.
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Uygulamalar
1- Erozyon çeşitlerinin web ortamında görselleri çalışınız
2- Erozyon zararlarının ekonomik boyutlarını araştırınız
3- Erozyonla mücadele konusunda kamu ve tüzel kişiliklerin çalışmalarını gözden
geçiriniz
4- Ülkemizde erozyona maruz bölgeleri araştırınız
5- Yurt dışında erozyon konusundaki çalışmaları gözden geçiriniz
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Uygulama Soruları
1- Erozyon nedir, nasıl oluşur?
2- Erozyon çeşitlerini sıralayınız?
3- Erozyona neden olan unsurlar nelerdir?
4- Erozyonla mücadelede ülkemizdeki kurum ve kuruluşlar hangileridir?
5- Ağaç dikmek erozyonu önlermi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, erozyonun tanımı, nasıl oluştuğu, türleri, erozyon zararlarını, Ülkemizve dünya
genelinde erozyona maruz bölgeler ve alınan tedbirler hakkında bilgiler sunulmuştur.
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12. Bölüm Soruları
1) Yağış, buzul, rüzgâr, yer altı veya yüzey sularının aşındırma gücüne bağlı olarak
zemin veya kaya kütlesinin aşınabilirliğinin bir fonksiyonu tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Çığ
b)Heyelan
c)Alterasyon
d)Erozyon
e)Konkresyon
2) İnsan kaynaklı erozyon çoğunlukla hangi nedenle ile ortaya çıkar?
a) Yanlış arazi kullanımı
b) Depremler
c) Ağaçlandırma
d) Fabrikalar
e) Hayvancılık
3) Erozyon oluşumuna etki eden başlıca iki doğal güç aşağıdakilerden hangisidi?
a) Sis-Kuraklık
b) Rüzgar ve Su
c) Ses kirliliği ve yıldırımlar
d) Su ve don etkisi
e) Ağaçlandırma ve canlı etkisi
4) En ciddi su erozyonu hangi arazilerde görülür?
a) Ovalık araziler
b Göller
c) Denizler
d) Çöller
e) Dağlık alanlar
5) Aşağıdakilerden hangisi bir erezyon çeşiti değildir?
a) Su erozyonu
b) Rüzgar erozyonu
c) Çığ erozyonu
d) Nem erozyonu
e) Buzul erozyonu

323

6) Sahip olan rüzgâr erozyonu hagi iklime sahip bölgelerde yaygındır?
a) Tropikal
b) Muson
c) Kurak ve yarı kurak
d) Soğuk
e) Tundra iklimi
7) Aşağıdakilerden hangisi erozyonun zararların biri değildir?
a) Tarım ve mera arazilerinin verimli toprakları taşınır, toprak derinliği azalır.
b) Bitkiler, taşınan toprakların darbe tesirinden ve rüzgârın terlemeyi artırmasından
dolayı zarar görürler.
c) Kontrolsüz yüzey akışları aşağı arazilerde taşkınlara neden olduğundan, verimli
tarım toprakları taşınan materyalle örtülmekte, toprak ve yıllık ürün kaybı olmaktadır.
d) Topraktan su ve bitki besin maddeleri kaybolmaktadır
e) İklim değişikliklerine yol açar
8) Ülkemiz yaklaşık % kaçı toprak ve verim kaybına neden olacak seviyede
erozyonun etkisi altındadır
a) 20
b) 35
c) 56
d) 79
e) 91
9) Ülkemizde, erozyon sonucu akarsu yataklarındaki taşınan sedimentler itibarı ile
en fazla taşınma aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmeketidir?
a) Dicle
b) Fırat
c) Kızılırmak
d) Büyük Menderes
e) Cehyan
10) Akarsuların taşıdığı katı malzemenin çokluğu barajlar için bir tehdit
oluşturmaktadır. Ülkemizde bu tehdit altında bulunan baraj sayısı kaçtır?
a) 3
b) 5
c) 10
d) 12
e) 16

1)D, 2)A, 3)B, 4)E, 5D, 6)C, 7)E, 8)D, 9)B, 10)E
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13. MİNERAL JEOKİMYASI VE TIBBİ JEOLOJİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, mineral jeokimyası ve tıbbi jeoloji konularını içeren, radyo aktif
elementler, bozunma, radyoaktif elementlerin günlük yaşamımızda ve teknolojide kullanımı
etkileri ve zararlarının yanı sıra, minerallerin vucut kimyamızda ve sağlığımızdaki etkilerini,
uzun ve uzun süreli felaketlere yol açabilecek zararları konu edilecektir..
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
16)

Radyoaktif elementler nelerdir?

17)

Radyoaktif bozunma nasıl gerçekleşmektedir?

18)
nelerdir?

Radyoaktif elemtlerin kullanımı ve insan sağlığını tehdit eden boyutları

19)

Minerallerin sağlığımız üzerindeki faydalı ve zararl etkileri nelerdir?

20)

Kanserojen element ve mineraller hangileridir?

21)
Ağır metaller ve zararlı kimyasallerin geçmişten günümüze tecrübe edilmiş
büyük zararlara yol açan etkileri hangileridi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Mineral jeokimyası ve
Tıbbi jeolojinin gelişimi

İnsan sağlığının doğayla
etkileşiminin nasıl olduğ
konuları hakkında fikir
edinilir

Kayaçlar, mineraller ve doğal
endüstriyel hammaddelerin yanlış
kullanımı sonucu oluşabilecek
zararlara dair ülkemizde ve dünyada
çok sayıda çarpıcı örneği
inceleyerek

Radyoaktif elementlerin
türleri ve radyonyon
zararları

Doğal ve teknolojik anlamda
radyasyonun vcut sağlığımız
üzerindeki etkileri örneklerle
sunulmuştur.

Modern çağa teknolojik, geçmiş
yıllarda ise radyasyonun insan ve
toplum sağlığı üzerine etkilerini
konu alan çok sayıda bilimsel
makale ve basında haber takip
edilebilir

Kayaç ve mineral
jeokimyasının insan sağlığı
üzerindeki etkilerini konu
alan ve son yıllarda büyük
Mineral ve kayaç
önem kazanan Tıbbi jeoloji
jeokimyası, ağır metallerin
sayesinde birçok sağlık
sağlığımız üzerindeki
sorununun vucudumua
etkileri
adığımız ve maruz
kaldığımız mineral eksikliği
yada, zehirlenmeleri
konularında bilgi edinimi

Ağır
metaller
ve
mineral
eksiklikleri
ve
aşırılıklarının
isağlığımız üzerindeki etkilerini
konu alan sn yıllarda yapılmış çok
sayıda makale incelenebilir
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Anahtar Kavramlar


Tıbbi Jeoloji



Radyoaktif bozunum



Radyasyonun kullanımı ve insan sağlığı üzerindeki etkileri



Kanserojen doğal kayaç oluşumları


Ağır metallerin geçmişten günümüze günlük yaşamımızdaki kullanımı ve
oluşturdukları büyük sağlık sorunları
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Tıbbi Jeoloji: Esas bileşenleri elementler, mineraller, kayaçlar, toprak ve su olan
jeolojik ortam ile çevre sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen multi-disipliner bir bilim dalıdır.
Minerallerin insan sağlığına etkileri jeoloji ve tıp bilimlerinin tarihi geçmişinden beri
bilinmektedir. Sağlık sorunları ve Jeoloji arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Jeolojik
süreçler, malzeme ve ortamların insan sağlığı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ve bu
etkinin coğrafik dağılımını inceleyen Tıbbi Jeoloji (medical geology), özellikle iş sağlığı ve
jeoloji arasındaki bu bağın, yaşam alanımızda güvenliğimizi ve sağlığımızı tehdit edebilecek
önemli bir faktör olduğunu göstermektedir.
Tıbbi Mineraloji: Doğal minerallerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve ilişkileri
inceleyen, tıbbi jeoloji biliminin kapsam alanı içinde bir anabilim dalıdır. Tıbbi jeolojik
çalışmalar sonucu elde edilen bulgular mineraloji ve meslek hastalıkları arasındaki ilişkiyi
ortaya koymaktadır. Minerallerin oluşturduğu madenler ve taşlar fiziksel ve kimyasal
özellikleri itibarıyla eczacılıkta ve tedavide kullanıldıkları gibi, çeşitli meslek hastalıklarının
da sebebi oldukları bilinen bir gerçektir. Solunum, sindirim ve cilt teması yoluyla insan
sağlığını olumsuz etkileyen bu mineraller ise (asbest, silis, zeolit vd.) Tıbbi Mineraloji’nin ana
bileşenlerini oluşturur. Tıbbi Mineraloji, özellikle maden sektöründe çalışanların meslek
hastalıkları ile mücadele programlarının önemli bir elemanı hâline gelmiştir. Ülkemizin
jeolojik ve mineralojik şartları göz önüne alındığında, ulusal düzeyde uygulanacak meslek
hastalıklarıyla mücadele programlarında tıbbi mineraloji araştırmalarının dikkate alınması
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, günümüzde birçok araştırmaya konu olmuş bu
minerallerin, çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini, maruziyet eşik değerlerinin altında
tutmak için Tıbbi Mineraloji içeriklerinin de kontrol edilmesi büyük önem arz etmektedir.
Maden ve taş ocakları işletmelerine yönelik risk değerlendirmelerinde, kontrol
tedbirlerinin uygulanmasında ve söz konusu iş yerlerinde çalışanların meslek hastalıklarına
maruziyetlerinin en aza indirilmesinde kullanılacak en önemli verilerden biri de hiç şüphesiz,
faaliyet alanındaki litolojik (jeolojik) birimlerin Mineralojik ve Petrografik özellikleri ile
Kimyasal bileşimleridir. Bu veriler, aynı zamanda minerallerin fizikokimyasal özelliklerini
belirleyen ana bileşenlerdir .(Tablo 3). Bunlar; Kimyasal bileşim, Tane boyu, Sertlik derecesi,
Yapı ve doku özellikleri, Kristal siste mi, Tenör dağılımı ve diğer özelliklerdir.
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Tablo 3: İnsan sağlığına etki eden mineraller ve sebep oldukları hastalıklar.
Mineraller ve Kayaçlar
Radyoaktif
Mineraller
(Uraninit,
Tyuyamunit, Thorininit, autinit)
Asbest Grubu (krizotil, krosidolit, tremolit,
amozit, antofillit, aktinolit)

Neden Olduğu Hastalıklar
Kemik, kemik iliği, deri ve akciğer
kanserleri,
Mezotelyoma, Asbestoz, Pleura, vd., (mide,
böbrek, pankreas, üst sindirim yolu ve
solunum yolu kanserleri)
Kuvars ve silikat Grubu (kuvars, ametist, Silikosis, Pulmonar fibrozis,
tridimit, kristobalit, kalsedon, sileks, olivin,
alümino silikatlar, gröna, epidot, pomza,
sepiolit vd.)
Kalsit, Aragonit, Vaterit
Safra kesesi taşları,
Zeolit Grubu (eriyonit, analsim, lösit, Mezotelyoma, Pleura ve periton kanserleri,
natrolit, şabazit, höylandit, stilbit)
Kömür Grubu (taşkömürü, linyit, antrasit)
Antrakosis,
Nikel
Akciğer ve nazal sinüs kanserleri
Talk, Mika,
Pulmoner fibrozis
Whewellite, Weddellite, Brushit, Apatit
Üriner taşlar (Böbrek taşları)
Arsenik, Kromit, Hematit
Cilt ve akciğer kanserleri

13.1. Radyoaktif Elementler ve Bozunma
Radyoaktivite (Radyoaktiflik/Işınetkinlik): Atom çekirdeğinin, tanecikler veya
elektromanyetik ışımalar yayarak kendiliğinden parçalanmasıdır, bir enerji türüdür. Çekirdek
tepkimesi sırasında ortaya çıkar. İnsan vücudunun da birçok nesnenin de içinden geçebilir.
Yalnızca toprağın, kayaların ve özellikle kurşunun içinden rahatça geçemez. Radyasyon
yayan nesneler, radyoaktif olarak adlandırılır.
Çevremizde her zaman için bir miktar radyasyon bulunur, fakat radyasyonun fazlası
insan sağlığını tehdit ettiği gibi, daha ileri safhalarda ölüme yol açabilir.
Doğal radyasyon uranyum gibi bazı kimyasal elementler ile uzay boşluğundaki
yıldızlar ve bazı nesneler tarafından üretilir. Bazı nesneler bir saniyeden çok daha az süreyle
radyoaktif kalabilirler, bazıları ise binlerce yıl radyoaktif özelliğini koruyabilir.
Radyasyon özel makineler sayesinde de üretilebilir, bu makinelere Siklotron (ivme
makinesi), doğrusal hızlandırıcı veya parçacık hızlandırıcı adı verilir. Bazı bilim insanları bu
makineleri üzerinde çalışabilecekleri radyasyonu üretebilmek için kullanırlar. Röntgen
cihazları az miktarda üretilen (X ışınları) sayesinde insan vücudunun iç kısımlarının
görüntülenmesini sağlar.
Doğada kendiliğinden radyoaktif olan bazı elementler vardır, bunlar dört grupta ele
alınır:
1)
Radyum grubu: Bu grup uranyum 238 ile başlar ve art arda parçalanmalarla
kararlı kurşun 206'ya dönüşür.
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2)

Aktinyum serisi: Bu seri uranyum 235 ile başlar ve kurşun 207'ye dönüşerek

3)

Toryum serisi: Adını aldığı toryum 232 ile başlar ve kurşun 208 ile son bulur.

4)

Neptünyum serisi: Neptünyum 237 ile başlayıp, bizmut 209 ile biter.

biter.

Radyoaktif Işıma (Bozunma) Çeşitleri
α (Alfa) ışıması: İki nötron ve iki protondan meydana gelen, +2 yüklü bir Helyum
çekirdeği yaymaktır. Bu ışıma sonucunda, proton ve nötron sayıları 2'şer birim azalır. Bu
tanecikler +2 yüklü oldukları için elektromanyetik çekime de yakalanırlar. Bu ışımaların
durdurulması çok kolaydır. Örneğin bir kâğıt yaprak bile yeterli olur.
β (Beta) ışıması: Pozitron veya elektron yayımıdır. Pozitron, elektronun
antimaddesidir ve elektron yayımlamanın tam tersi olarak gerçekleşir. Beta ışımaları alfa
taneciklerine göre daha hızlıdır. Durdurulmaları daha zordur. Yüklü oldukları için manyetik
alanda sapma gösterirler.
1 nötron; 1 protona dönüşürken 1 elektron ve 1 anti elektron nütrinosu fırlatır. Buna
Beta ışıması denir. Proton sayısı 1 artar. Nötron sayısı 1 azalır. Kütle numarası değişmez.
1 proton; 1 nötrona dönüşürken 1 pozitron ve 1 elektron nütrionusu fırlatır. Buna
Pozitron ışıması denir. Proton sayısı 1 azalırken, nötron sayısı 1 artar. Kütle numarası
değişmez.
γ (Gamma) ışıması: Bir çekirdeği uyarılmış bir hâlden, daha az uyarılmış veya kararlı
hâle getiren bir foton yayımıdır. Foton olduğu için ışık hızında ilerler. Kuvvetli nüfuz eder.
Durdurulması çok güçtür. Yüksüz olduğu için manyetik alanda sapma göstermez. Foton
olduğu için bir etkin kütlesi vardır ve bu kütle sayesinde kütle çekimine yakalanır.
Radyoaktif dönüşümler az veya çok hızlı olurlar. Göz önüne alınan element çekirdeğin
yarısının parçalanması için gerekli süreye Periyot (radyoaktiflik) veya yarılanma süresi denir.
Çekirdeğin yapısı, en önemli unsurdur. Bir saniyenin milyarda birinin binde biri ( 10-12 )
kadar süren periyotlar olduğu gibi 1017 yıla ulaşan periyotlar olduğu bilinmektedir. Nükleer
tepkimelerde, doğada bulunmayan radyoaktif çekirdekler elde edilebilir. Bu olaya suni
radyoaktiflik denir.

13.2. Radyoaktif Elementlerin Kullanımı
Nükleer silahlar (atom bombaları), yapıları tahrip etmek ve insanları öldürmek
amacıyla çok hızlı bir şekilde çok yüksek miktarda radyasyon ortaya çıkarırlar. Bu konuda en
büyük ve insanlığın hafızasına kazınmış en acı deneyim, Amerikan ordusunun II. Dünya
Savaşı’nın sonunda (1945) Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı bombalardır. Öte yandan nükleer
silahlar, II. Dünya Savaşı’ndan seksenli yılların sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri ve
Sovyetler Birliği başta olmak üzere, kapitalist ve sosyalist bloklar arasında meydana gelen
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Soğuk Savaş’ın temelini oluşturmuştur. Uzun yıllar boyunca devam eden karşılıklı nükleer
tehditler, insanlık için korkutucu bir deneyim meydana getirmiştir.
Nükleer reaktörler elektrik üretmek için kullanılmaktadırlar. Bunlar da çok miktarda
radyasyon meydana çıkarırlar, bu nedenle radyasyonun reaktörden dışarı sızmasını önleyecek
şekilde dikkatlice inşa edilirler. Fakat birçok insan, reaktörlerde bir sorun oluşması
durumunda radyasyonun çevreye yayılabileceğinden ve insanlara ve diğer canlılara zarar
verebileceğinden endişe duymaktadır. 26 Nisan 1986’da Ukrayna’nın Çernobil şehrinde
meydana gelen ve kanserojen etkileri Sovyetler Birliği, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’yi de içine
alan geniş bir alanda bugün dahi hissedilen büyük felaket, bu korkunun başlıca temelidir. Öte
yandan, nükleer reaktörlerin parçaları ve atıkları büyük sorun oluşturmaktadır. Kimi parçalar,
yüzlerce, hatta binlerce yıl boyunca radyoaktif kalabilmekte ve çevreye zarar verebilmektedir.
Bu nedenle, bunların güvenli bir şekilde nasıl saklanması gerektiğine ilişkin tartışmalar,
günümüzde bile canlılığından bir şey kaybetmiş değildir.
Yukarıda sayılanların dışında, radyoaktiflik hemen hemen bütün bilimsel ve teknik
alanlarda geniş bir uygulama alanı bulur. Radyoaktif izotopların nükleer tepkimelerinden
tekniğin birçok dalında kontrol aracı olarak faydalanılır. Bu kontrolde özellikle radyoaktif bir
elementin radyoaktif olmayan bütün izotoplarıyla aynı özellikleri göstermesinden yararlanılır.
Radyoaktif uygulamalardan bazı bilim dallarında şu şekilde yararlanılmıştır:
Kimyada uygulamalar: Işınım Kimyası adında yeni bir kimya dalı gelişmiştir. Bu
dalın konusu ışıma altında gelişen yeni kimyasal tepkimelerin incelenmesidir. Bu işlemlerde
kobalt 60 gibi radyoaktiflik derecesi çok yüksek kaynaklar kullanılır.
Biyoloji ve Tarımdaki uygulamalar: Radyoaktifliğin en geniş uygulaması bu alanda
bulunur. Bitkinin bünyesine düşük miktarda karbon 14 verildiğinde, bünyede karbon
izlenebilir. Radyoaktif ışınımlar canlı hücreler üzerinde büyük etki yapar; bu hücreleri önce
değişikliğe uğratır, sonra öldürür. İnsan için çok zararlı olan bu etkiler tarımda çok yararlıdır.
Böylece çok çabuk olgunlaşan yeni bir domates türü geliştirilmiştir.
Tıbbi uygulamalar: Yok edilmesi zor olan kanser ve tümör tedavisinde metot hâline
gelmiştir; bu amaçla X ışınları uzun süredir kullanılıyor.
Metalurjideki uygulamalar: Radyoaktiviteden çeliğin katılaşmasını, metalürjik
tepkimelerin kinetiğini vb. incelemekte yararlanılır. Bu yolla metallerin yayılması kolayca
izlenir.
Tarih, Arkeoloji ve Jeolojide uygulamalar: Ahşap eşyanın veya kumaşların
yapıldığı tarih, karbon 14 metoduyla kesin olarak bulunur. Bu usul eski medeniyetlerin
incelenmesinde çok yararlıdır.
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13.3. Radyasyonun Zararları
İyonlaştırıcı radyasyon, hücrenin genetik materyali olan DNA’yı parçalayabilecek
kadar enerji taşımakta ve DNA’nın parçalanmasıyla hücreler ölmektedir. Bunun sonucunda
doğal olarak dokular zarar görür ve kansere yol açabilir.
Çevreye rastgele atılan radyoaktif maddeler insan, hayvan ve bitki sağlığına olumsuz
etkiler yaparak çevreyi ve ekolojik dengeyi bozmaktadır. Ayrıca radyasyon canlıda genetik
değişikliklere ya da vücutta kalıcı değişikliklere sebep olabilir. Radyasyonun etkileri cins, yaş
ve organa göre değişmekle birlikte, çocuklar ve gelişme çağındaki gençlerde genellikle gözü
etkileyerek görme bozukluğu, katarakt gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır.
Radyasyonun etkileri zamanla ortaya çıkmaktadır. Geçmişte yapılan nükleer silah
denemelerinden dolayı radyoaktif maddelerle yüklenmiş toz bulutları, atmosferin yüksek
tabakalarına ve stratosfere yerleşerek, radyoaktif yağışlar hâlinde yavaş yavaş yeryüzüne
inmekte ve çevrenin, özellikle yüzeysel suların kirlenmesine sebep olmaktadır.
Radyasyonun çevreye zararları sınır tanımaksızın yayılmakta ve kilometrelerce uzağa
etki etmektedir. En basit örnekle Ukrayna’daki Çernobil kazası sadece Ukrayna’da oluşan bir
kaza olarak kalmamış birçok bölgeyi etkiledeği gibi Karadeniz Bölgesi’ni de etkilemiştir.

13.4. Mineraller ve Mineral Eksikliği ile Oluşan Hastalıklar
Vücudun kendi kendine oluşturamadığı inorganik maddeler olan mineraller, vitaminler
ile birlikte çalışarak vücutça en fazla ihtiyaç duyulan bölgelere etkin bir şekilde ulaşmalarını
sağlarlar. Dolayısıyla insan vücudunun en az vitaminler kadar minerallere de ihtiyacı vardır.
Kan basıncında, kalp ritminde, kas fonksiyonlarında, vücuttaki sıvı dengesinin
devamlılığında, üremede oldukça önemli rol oynayan mineraller ayrıca kan oluşumunu ve
sağlıklı sinir fonksiyonları gelişimini de kontrol ederler. Özellikle büyüme ve gelişme
çağındaki çocuklarda mineral eksiklikleri oldukça büyük sorunlara neden olabilmektedir:
Çinko: İnsan organizmasının büyüme ve farklılaşma gibi pek çok biyolojik sürecine
katkı sağlayan çinkonun eksikliğinde çocuklarda bağışıklık sistemi yeterli derecede etkin
olamadığı için multisistem hastalıkları görülebilir. Büyüme ve gelişme geriliği oluşabilir.
Ayrıca ergenlik çağında cinsel olgunluğa erişememe, enfeksiyonlara dayanıksızlık, iştahsızlık
ve kilo alamama, öğrenme ve dikkat eksikliği, tat alma duyusunda bozukluk, akne, dermatit,
saçlarda incelme ve dökülme gibi cilt sorunları yaşanabilir.
Demir: Eksikliğinin çocuklarda ve yetişkinlerde görülen en önemli sonucu anemi
olarak da adlandırılan kansızlıktır. Kansızlığa bağlı olarak deri ve diğer dokuların renginin
solukluğu, saç dökülmesi, kaşıntı, saç ve tırnaklarda çatlamalar görülebilir. Ayrıca kanın
oksijen taşıma yeteneğinin düşmesi sonucu hâlsizlik, yorgunluk, çarpıntı, yaraların zor
iyileşmesi, dudak kenarlarında yaralar, yutma güçlüğü, soğuk intoleransı da yaşanabilir.
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İyot: İyot eksikliğinde tiroid bezi, hormon üretebilmek için gereken iyotu daha iyi
tutabilmek amacıyla hücrelerini büyütür. Guatr olarak adlandırılan bu hastalığı önlemede iyot,
en önemli mineraldir.
Kalsiyum: Yeterince kalsiyum alınmaması durumunda vücut kemiklerde depolanan
kalsiyumu kullanmaya başlar. Bunun uzun yıllar sürmesi hâlinde eğer eksilen kalsiyum yerine
konmazsa kemikler güçsüzleşir ve kolay kırılır hâle gelir. Çocukluk çağında raşitizmin en
büyük nedeni kalsiyum eksikliğidir. Ayrıca kalsiyum emiliminin yeterli derecede
yapılamaması çocukların diş yapılarında bozulmalara, diş eti sorunlarına yol açabilir. Saç ve
tırnaklarda kırılmalar meydana gelebilir. Duyu kusurları, adalelerde seğirmeler, uyku
bozukluğu ve dalgınlık yaşanabilir. Ağlama, hırçınlık ve iştahsızlığa neden olabilir.
Magnezyum: En yoğun olarak kalp, böbrek, beyin ve karaciğer gibi metabolizmalarda
olduğu için, magnezyum vücudun enerji üretiminde çok önemli bir rol oynamaktadır.
Dolayısıyla magnezyum yetersizliği birçok enzim sistemini etkiler ve metabolik sonuçları
ortaya çıkarır. Hâlsizlik, iştahsızlık, huzursuzluk, uyku bozuklukları gibi genel belirtiler,
öğrenme kapasitenin azalması, dalgınlık, hafıza zayıflığı ile beyin fonksiyonlarının
etkilenmesi, kas seğirmeleri, titremeleri ve kalp çarpıntısı gibi problemler yaşanabilir. Yaşça
daha küçük bebeklerde ise havale nedeni olabilmektedir.
Selenyum: Selenyum eksikliği, toprağın selenyum açısından zenginliği ile doğrudan
bağlantılıdır. Selenyum açısından fakir topraklarda yaşayan ailelerin çocuklarının diğer
çocuklara oranla daha yavaş büyümekte oldukları gözlemlenmiştir. Toprakları bu mineral
açısından fakir yörelerde selenyumdan zengin yörelere oranla bazı kanser çeşitlerinin sık
görülmesi söz konusudur. Eksikliğinde kas yapısında şiddetli bir zayıflık belirir, kalp ve
damarlardaki esneme kabiliyeti azalır. Çocuklarda selenyum eksikliği ölümcül
kardiyomyopatiye neden olmaktadır.
Kükürt: Sağlıklı saç, cilt ve tırnaklar için gereklidir. Oksijen dengesinin
muhafazasına yardımcı olur, bu da beyin fonksiyonları için çok önemlidir. Sülfür aynı
zamanda B-grubu vitaminlerinin işlevlerini yerine getirmesine ve karaciğerde safranın
salgılanmasına yardımcı olur.
Bor: Vücudumuzdaki ve kemiklerdeki kalsiyum, magnezyum ve fosforun muhafazası
için gerekli olan bir mineraldir. Bor bu üç mineralin vücutta maksimum şekilde kullanılması
ve muhafazasını sağlayan yardımcı mineraldir.
Fosfor: Sadece fizyolojik kimyasal reaksiyonlarda yer almakla kalmaz, aynı zamanda
vücuttaki bütün hücrelerde bulunur. Normal kemik ve diş yapısı, kalp düzeni ve normal
böbrek fonksiyonları için gereklidir.
Sodyum: Bu mineral sinir ve kas fonksiyonlarının devamı için çok önemlidir. Asıl
görevi sıvı pompalanmasını sağlamak ve gıdaların hücre zarından geçişini sağlamaktır. Bol
miktarda sodyum yüksek kan basıncına katkıda bulunur.
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Potasyum: Hayati minerallerden biridir. Vücuttaki potasyumun yüzde 98′i hücre
duvarlarının içinde bulunur. Potasyum, sodyumla birlikte vücuttaki su dengesinin
sağlanmasına yardımcı olur ve gıdaların hücre içine geçişini sağlar. Potasyumun önemli
görevlerinden biri de sinir sistemindeki mesajları iletmesidir. Beyne oksijenin gönderilmesi
beyin için önemlidir. Her gün bu mineral vücutta kullanılır ve tekrar yeri doldurulur. Kalbimiz
ve vücuttaki diğer kaslarımızın sağlıklı yapısını koruması potasyuma bağlıdır.

13.5. İnsan Sağlığına Zararlı Mineraller
13.5.1. Asbest Minerali ve Etkileri
Asbest, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda bir silikat
mineralidir. Asbest mineralleri iki gruba ayrılır bunlar:
1. Serpantin grubu: En etkin olanı Mg'ca zengin silikat minerallerinden olivinin ve
ortopiroksenin serpantinleşmesi ile oluşan Krizotil Mg3(Si2O5)(OH)4 (beyaz asbest)
mineralidir. Lizardit (Mg6(OH)8.Si4.O10) ve Antigorit diğer serpantin grubu asbest
mineralleridir (Şekil 178,179)..
2. Amfibol grubu: Bunlar da dörde ayrılır:


Krosidolit: Na2Fe2+3Fe3+2Si8O22(OH)2 (Riebekit) (mavi asbest)



Amozit: Fe7Si8O22(OH)2 (Gümingit) (kahverengi asbest)



Tremolit: Ca2Mg5Si8O22(OH)2 (beyaz amfibol)



Aktinolit: Ca2 (Mg, Fe) 5Si8O22 (OH) 2 (yeşil amfibol)

Serpantin grubu asbestin SiO2 içeriği %42’den düşüktür; bu nedenle yumuşak, esnek,
ipeksi parlaklığa sahiptir. Amfibol grubu asbestlerin SiO2 içerikleri ise %51’den yüksektir, bu
nedenle krizotil asbeste göre daha sert, asitlere karşı daha dayanıklı ve vücut tarafından
sindirilmeleri çok daha zordur. Tüm bu özellikleri amfibol grubu asbestlerin yukarıda
tanımlanan kanser vakalarına neden olma ihtimalini arttırmaktadır.

Biçimlendirilmiş

Şekil 1789264: Asbest mineralleri.

Biçimlendirilmiş
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Şekil 17965: Asbest minerallerinin lifsi yapısının elektron mikroskobunda görünümü.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

Asbest son derece kanserojen bir maddedir. Solunum ya da içme suyu yoluyla vücuda
girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açar. (Şekil 180). Uzmanlar cilde
nüfuz etmesinin de mümkün olduğunu düşünmektedirler. Asbestin neden olduğu hastalıkların
bazıları, akciğer zarları arasında sıvı toplanması, kireçlenme, akciğer zarı kalınlaşması ve
akciğer dokusunda bağ dokusu oluşumu gibi selim hastalıklardır. Ayrıca ciltte yaralara neden
olabilir .
Asbeste bağlı oluşan hastalıklar
Asbestoz: İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilen asbestoz, asbest
liflerini çözmeye çalışan vücut tarafından üretilen asidin akciğer zarında oluşturduğu
yaralardır. Bu hastalığın kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır.
Mezotelyoma: Asbestin yol açtığı en önemli hastalık akciğer zarı ve karın zarı
kanseri, yani mezotelyomadır. Batı ülkelerinde yılda her bir milyon kişinin 1-2'sinde saptanan
mezotelyoma, Türkiye'de yılda en az 500 kişide görülmektedir. Mezotelyomaya ait en sık
rastlanan yakınmalar, ağrı ve ilerleyici nefes darlığıdır. Akciğer röntgeni ve tomografide tipik
bulgular saptanabilirse de kesin tanı için başvurulan standart yöntem akciğer zarı biyopsisidir.
Mezotelyoma, erken dönemde tanınıp uygun cerrahi girişim uygulanamadığında, ilaç ya da
ışın tedavisine iyi cevap vermeyen ve hastayı kısa zamanda ölüme götüren bir hastalıktır.

337

Şekil 18066: Akciğere yerleşmiş asbest parçaları

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

Kanser: Asbest, akciğer, gırtlak ve sindirim sistemi kanserlerine yol açmaktadır.
Ayrıca Akciğer zarı (plevra) kalınlaşmasına da neden olmaktadır.
Asbestin çevreye verdiği zararlar
Düşük oranlarda asbest soluduğumuz havada ve doğal kaynaklar da dahil olmak üzere
içme suyunda bulunmaktadır. Araştırmalara göre genel olarak asbeste maruz kalanlarda
(meslek dışında) akciğer zarında gram başına on bin ila yüz bin asbest parçacığı
bulunmaktadır ki bu da her insanın akciğerlerinde milyonlarca parçacık bulunması demektir.
EPA, içme suyunda yoğunluk sınırı olarak uzun lifler için (uzunlugu 5 µm'yi geçen
lifler) litre başına 7 milyon lif olarak alınmasını önermiştir.
Solunan havadaki asbest liflerinin boyu 3.0-20.0 µm ve kalınlığı 0.01 µm olduğu için
çıplak gözle görülememektedir.
Türkiye'de asbest kullanımı
Asbest Anadolu'nun birçok yöresinde bulunmakta ve halk tarafından bilinçsizce
kullanılmaktadır. Köylüler, asbesti evlerinin damlarına sermek, evlerini badana yapmak için
ve küçük çocuklarda pudra yerine kullanırlar. Amasya bölgesinde ve Kayılar Yörüklerinde ise
bebekler, höllük toprağı olarak bilinen ısıtılmış asbestle sarılmaktadır. Bu uygulamalar
sırasında havaya karışan asbest lifleri yoğun şekilde solunur. Asbest, onu topraktan çıkaran ve
kullanan köylülerden başka, asbestin kullanıldığı endüstri alanlarında çalışan işçiler için de
çok zararlıdır.
Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş, Eskişehir'in Mihalıççık, Kaymaz ve Çifteler,
Denizli'nin Tavas, Kütahya'nın Aslanapa ve Gediz, Konya'nın Ereğli, Halkapınar,
Karaman'nın Ayrancı, Sivas'ın Yıldızeli, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlı ve
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Şarkışla, Şanlıurfa'nın Siverek Elazığ'ın Maden ve Palu ilçeleri asbeste bağlı hastalıkların sık
görüldüğü yerlerdir.
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, kansere neden olan
asbestin, Türkiye'de üretim, kullanım, piyasa arzı ile asbest içeren eşyaların piyasaya arzını 31
Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yasakladı.
Alınması gereken önlemler

Asbest bulunan yerleşim yerleri saptanmalı, asbest içeren toprağın halk
tarafından kullanılması engellenmeli ve ciddi tehdit altındaki yerleşim birimlerinin yerleri
gerekirse değiştirilmelidir.


Halk, asbestin neden olduğu hastalıklar hakkında eğitilmelidir.


Asbeste bağlı hastalıkların geriye dönük araştırılması yapılarak arşiv
oluşturulmalıdır. Asbeste bağlı olarak gelişebilecek hastalıkların detaylıca incelenerek klinik
çalışmaları başlatılmalıdır.

Asbestli toprak kullanmaya devam eden aileler (iç-dış sıva malzemesi, badana,
çanak-çömlek yapımı vs.) eğitim çalışmalarıyla bilinçlendirilmeli, asbestle badana yapılmış
evlerin duvarları plastik boya ile yeniden boyanmalıdır.


Mezotelyoma riski taşıyanlar belirlenmeli ve bunlar yakından izlenmelidir.


Doktorlar asbestin neden olduğu hastalıklar konusunda özel olarak
eğitilmelidir.

13.5.2. Kuvars ve Silikat Grubu Mineralleri ve Etkileri
Doğal ortamda en bol ve en yaygın bulunan minerallerin başında kuvars gelmektedir.
Ülkemizin jeoloji haritasına bakıldığında kuvars açısından zengin granitik, volkanik ve
sedimanter kayaçların çok geniş alanlar kapladığı hemen görülecektir. Buna bağlı olarak
çalışma ortamında ve doğal ortamlarda oluşabilecek tozların içinde en fazla bulunan
mineralde kuvars veya serbes silistir. Bu nedenle toz kaynaklı en yaygın hastalık da
Silikosis’tir. On yıl ve üzeri bir süre bu tip tozların düşük konsantrasyonlarına maruz kalan
insanlarda “Kronik Silikosis” vakaları tanımlanmıştır. Birkaç hafta ile 5 yıl arasında yüksek
konsantrasyonda toza maruz kalmış insanlarda ise “Akut Silikosis” vakaları tanımlanmıştır
(Şekil 181)..
Silikozis: Son yılların en tehlikeli solunum yolları hastalıklarından biri de silikozis
hastalığıdır. Özellikle yer altı mesleklerini icra eden bireylerde ve sanayi sektöründe çalışan
bireylerde çok daha sık görülebilen silikozis hastalığı solunum yolları hastalıkları arasında
taşıdığı ölümcül riskleri sayesinde en tehlikeli hastalıklar arasında yer almaktadır. Genellikle
sinsi bir şekilde ilerleme gösteren silikozis hastalığı genellikle 20-25 yıl arası gibi çok uzun
bir süreç sonrasında kendini tam olarak gösterebilmekte ve erken müdahale edilmediği
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takdirde bireyin hayatını kaybetmesine neden olabilmektedir. Silikozis hastalığının en
olumsuz niteliklerinden biri de maalesef bu hastalığın kesin bir tedavi yöntemi
bulunamamaktadır.

Şekil 18167: Silikosis hastalığına neden olan silisyum nanopartikülleri.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

13.5.3. Sepiyolit Grubu Mineralleri ve Etkileri
Sepiyolit ve paligorskit, fillosilikat grubuna dahil kil mineralleridir. Bu mineral
grubunun tanımına uygun olarak (Brindley ve Pedro, 1972), T2O5 (T=Si, Al, Be...) bileşimli,
iki yönlü sürekli bir tetrahedral tabaka, buna karşılık diğer tabaka silikatlarından farklı olarak
süreksiz oktahedral tabakalardan oluşurlar. Bu minerallerin kristal strüktürü, 2:1 fillosilikat
strüktürüne ait zincirlerin birbirine bağlanmasından meydana gelir. Herbir zincir, diğerine ters
ardalanmalı SiO4 tetrahedronları vasıtasıyla Si-O-Si bağları ile tutturulmuştur. Zincir
şeklindeki yapı, X-eksenine paralel uzanır ve Y-ekseni boyunca genişliği, sepiyolitte üç adet
bağlı piroksen-tipi zincir genişliği kadardır. Buna göre, 2,1 tabaka yapısı X-ekseni boyunca
sürekli, buna karşılık Y-ekseni boyunca kesiklidir. Basit olarak sepiyolit sulu magnezyum
silikat, atapulgit (paligorskit) ise sulu magnezyum-aluminyum silikat bileşimli kil
mineralleridir. Kimyasal formülleri ise, sübstitüsyonları olmaksızın ideal teorik bileşimleri,
Nagy-Bradley'e göre şu şekildedir:
Sepiyolit: (Si12)(Mg9)O30(OH6)(OH2)4.6H2O
Atapulgit (Paligorskit): (Mg, Al)2 Si4O10(OH).4H2O
Sepiyolit mineralinin dokusu, yüzey alanı, porozitesi, kristal morfolojisi ve
kompozisyonu, bu mineralin teknolojik uygulamalarına baz teşkil eden fizikokimyasal
özellikleri ile yakından ilişkilidir. Sepiyolit yapısı, ısıl muamelelere karşı hassastır. Zeolitik ve
adsorbe su molekülleri, ısı derecesi yükseldikçe kaybedilir. Mineral ayrıca asitle muameleye
karşı da duyarlı olup bu işlem sonucu kristal yapısı kısmen tahrip olabilir. Hem ısı hem de asit
muameleleri, sepiyolitin yüzey özellikleri ve porozitesini değiştirebilir. Böylece mineralin en
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faydalı özelliklerinden (örneğin absorptif, kolloidal ve katalitik özellikler) bazılarını bu
işlemlerle değiştirmek mümkün olabilmektedir.
Sepiyolit, iğnemsi veya lifsi yapıda bir kil minerali olup çok geniş endüstriyel
kullanım alanlarına sahip bulunmaktadır. Hâlen dünya sepiyolit üretiminin büyük bir kısmı
İspanya'da gerçekleştirilmekte olup, daha az miktarda Türkiye ve ABD'de de üretim
yapılmaktadır. Madrid yakınlarındaki Vallecas-Vicalvaro sepiyolit yatakları TOLSA-SA
tarafından işletilmekte olup söz konusu sepiyolit oluşumları Tajo havzası içindeki gölsel
ortamlarda Miyosen zamanında kimyasal çökelim yoluyla oluşmuşlardır. Lifsi materyallerin
insan sağlığı yönünden olumsuz etkileri ve özellikle de kanserojen etkisi göz önünde tutularak
Tolsa tarafından sepiyolit konusunda epidemiyolojik çalışmalar, deney hayvanları üzerinde
testler ve in-vitro testleri yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçları, Industrial Minerals-Nisan
1994 sayısında J. Santaren ve A. Alvarez tarafından özetlenmiştir. Çalışmalar sonucunda,
sepiyolitin kanserojen etkisinin oluşum şekli ile yakından ilişkili olduğu, sedimanter oluşumlu
sepiyolitlerin genel olarak kanserojen olmadığı, buna karşılık hidrotermal kökenli oluşumların
kanserojen etki yarattığı saptanmıştır. Japon Çalışma Bakanlığı-Endüstriyel Hijyen Milli
Enstitüsünden Kohyama ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İspanya ve
Türkiye'den sedimanter sepiyolit örnekleri ile Çin'den sedimanter olmayan sepiyolit örnekleri
üzerinde biyolojik aktivitelerine yönelik bulgular elde edilmiştir. Çin sepiyoliti, diğerlerine
göre daha yüksek kristallik derecesine sahip olup kristaller çok daha uzundur. In-vitro
çalışmaları, İspanyol ve Türk sepiyolitlerinin düşük sitotoksik ve genotoksik etkisine rağmen
Çin sepiyolitinin bu etkilerinin çok kuvvetli olduğunu ortaya koymuştur. In-vivo
çalışmalarında, Çin sepiyoliti ve Türk sepiyoliti denenmiş olup, Çin sepiyoliti farelerin plevral
boşluklarında malin mezotelyomlar oluşturmuştur. Öte yandan Türk sepiyoliti, zayıf
fibrojenik etki göstermekte ve mezotelyoma oluşumuna neden olmamaktadır.
Sepiyolitlerin ve diğer lifsi materyallerin kanserojen etkisi, lif boyu ve çapı ile
ilintilidir. Özellikle lif boyu uzadıkça kanserojen etki artmaktadır (Şekil 182).. Mineralojik
açıdan, sedimanter sepiyolitler, genellikle 2-10 arasında lif boyuna sahip olmasına karşılık,
hidrotermal ve diğer oluşumlu sepiyolitler, 20'a kadar çıkabilen liflerden teşekkül etmektedir.
Sedimanter sepiyolitler, Türkiye, İspanya, ABD'de ekonomik yataklar sunmakta, diğer
oluşum türlerine ise Finlandiya, Çin, Japonya, Kore ve Güney Afrika'da rastlanmaktadır.
Sedimanter sepiyolitlerin oluşumu sırasında sedimanter ortamda çok daha yüksek sayıda
kristal çekirdeği teşekkül ettiğinden, agregasyon daha kolay gerçekleşmekte ve sonuçta daha
düzlemsel partiküller meydana gelmektedir. Bunlar, daha düşük kristalinite ve kristal
defektleri göstermektedir.
Sonuç olarak, sedimanter kökenli sepiyolitlerin kanserojen etkisi olmamasına karşın,
diğer oluşum türlerine sahip uzun lifli sepiyolitler kanserojen etkilidir. MTA Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülen Sepiyolit Projesi kapsamında yapılan SEM ve TEM
çalışmalarında Türk sepiyolitlerinin (Eskişehir-Sivrihisar ve Ankara-Polatlı yöreleri,
Türktaciri, Kurtşeyh, Oğlakçı sepiyolit oluşumları) lif boyu 2-5 arasında bulunmaktadır.
Dolayısıyla kanserojen olmadıkları belirtilebilir.
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Şekil 18268: Sepiyolit minerali ve lifsi yapısının elektron mikroskop görüntüsü.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

13.5.4. Zeolit Grubu Mineralleri ve Etkileri
Zeolitler alkali (Na, K) ve toprak alakli (Ca) metallerin sulu alümina silikatlarıdır.
Zeloit grubunda farklı kristal sistemde oluşmuş, düşük ve yüksek ısıya dayanımlı 30 farklı
minerali vardır; Ülkemizdeki zeolit yatakları Üst Miyosen döneminde Batı ve İç
Anadolu’daki gölsel ortamda Hasandağı, Erciyes Dağı ve Melendiz Dağı’ndaki volkanik
etkinliklere bağlı olarak meydana gelmiştir.
Bir kristalize aluminosilikat olan zeolit'lerin doğal 30 türünün içinde sadece erionit ve
mordenit lifsel yapıdadır. Bunlardan yalnız kristal yapısı lifsel olan erionite'in epidemiyolojik,
in vivo ve in vitro olarak karsinojenik ve fibrojenik olduğu gösterilmiştir. Erionitin kanser
yapıcı bir mineral olduğu Dünya Sağlık Teşkilatına bağlı, Uluslararası Kanser Araştırma
Kurumu (International Agency Research on Cancer) tarafından kabul edilmiştir.
Eriyonit: ((Na2,K2,Ca)2Al4Si14O36·15H2O), hegzagonal sistem,
Binlerce yıl önce Erciyes, Hasandağ ve hemen yakınındaki Melendiz Dağlarının
volkanik lavlarının örttüğü, yabancıların Cappadocia, bizlerin Göreme dediği bölgede eşsiz
doğa harikası olan jeolojik bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu yörenin sadece üç yerinde, su ve tuz
ile reaksiyona giren volkanik lavlar şabazit, klinoptilolit ve kristalize olarak lifsel yapıda
erionitin oluştuğu yerlerde Karain, Tuzköy ve Sarıhıdır köyleri yerleşmiştir. Erionitin asbestin
yaptığı hastalıkların tümüne sebep olduğu Göreme bölgesindeki çalışmalarla gün yüzüne
çıkmıştır. (Şekil 183). Bu bölgedeki üç köyden ayrı olarak diğer köylerde seyrek de olsa
malign plevral ve peritoneal mezotelyoma endemisi olduğu bilinmektedir. Bölgeden gelen
mezotelyomalı hastaların ortalama yaşı 50 olup en genci 26, en yaşlısı ise 75 bulunmuştur.
Hastalık hem kadınlarda hem de erkeklerde görülmüştür. İşin ilginç yanı, hastalığın bazı
ailelerde daha yoğun bir şekilde görülmesiydi. Bir aile içinde plevral ve peritoneal
mezotelyoma ile birlikte lenfoma, karaciğer kanseri, kemik sarkomu gibi mezotelyoma dışı
tümörler de görülmekteydi. Bu gözlemler kanserin oluşmasında esas etken erionite olmakla
beraber genetik yatkınlığın da ek faktör olarak etkili olabileceğini işaret etmektedir.
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Göremenin Karain, Tuzköy ve Sarıhıdır köylerinde yapılan proportional mortalite
çalışmalarında, ilk iki köyde ölenlerin %70'inin maliğn hastalıktan öldüğü gerçeğini ortaya
çıkarmıştır. Buna karşın Kızırmağın güneyindeki eski yerleşim yerini nehrin taşkınları ve
arkadaki kayaların düşerek insan ve hayvan zayiatına sebep olması nedeniyle zamanın
hükûmeti 1958 yılında köyün nehrin kuzey yakasındaki tuğla, briket gibi malzeme ile
yapılmış yeni evlere taşınmasını sağlamıştır. Sarıhıdır'daki mortalite oranının %50'nin altında
olması buna bağlı olsa gerek. Bu köydeki hastaların birisi hariç tümü eski köyde doğmuş
bireylerdi. Bu olay Göreme'deki kanser sorununun ancak, köy yerlerinin değiştirilmesiyle
çözülebileceğini göstermektedir.
Göreme'deki kanserli köylerdeki insanlar, ev ve bahçe duvarlarının yapı taşları olan su
kayasının içindeki erionit'ten solumaktadır. Hasta ve sağlamların bronş sekresyonunda,
soludukları evin havasında ve akciğerlerinde hem erionit lifleri ve asbest cisimciğine
benzeyen zeolit cisimcikleri gösterilmiştir. Bugün sadece 35 haneli bir köy hâline gelen
Karainliler'ın büyük bir kısmı, çeşitli nedenlerle, yurt içi ve yurt dışı yerlerde yaşamlarını
sürdürmektedirler. Köyden ilkokulu bitirdikten sonra ayrılanların bile dünyanın neresine
giderse gitsin mezotelyoma riskini taşımaktadır.

Şekil 18369: Eriyonit minerali ve lifsi yapısının elektron mikroskop görüntüsü.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

13.6. Nanopartiküller
Nanoteknoloji 1-100 nanometre uzunluktaki partiküllerin kullanıldığı fizik, kimya,
elektronik, enerji üretimi, biyoloji, tıp gibi geniş uygulama alanları bulunan yeni bir bilim
dalıdır. Her yeni teknolojide olduğu gibi, bu teknoloji ve ürünlerinin de çevre ve sağlık
üzerindeki etkileri merak edilmektedir. Nanopartiküllerin insan vücudunda en önemli giriş ve
hedef organı akciğerlerdir. Burada nanopartiküllerin başta solunum sistemi olmak üzere
canlılar üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri tartışılacaktır.
Nanobilim kavramı ilk kez 1959 yılında Nobel Fizik Ödülü sahibi Richard Feyman
tarafından bilim felsefesiyle ilgili bir sohbeti sırasında gündeme getirilmiştir. Drexler 1986
yılında moleküler yapıdaki nanoteknolojinin dikkat çekici olanaklarını tartışmaya açmıştır.
Zamanla nanoteknolojideki hızlı gelişmeler diğer teknolojik alanlarda olduğu gibi insan ve
ekosistem için büyük yararları olduğu kadar önemli zararları olabileceği konusunu da
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gündeme getirmiştir. Son yıllarda nanoteknoloji alanındaki hızlı gelişmeler bu teknoloji
ürünlerinin günlük yaşantımıza daha fazla oranda girmesine yol açmaktadır. Bugün itibarıyla
1000'den fazla çeşit nanoteknoloji ürününün günlük kullanılan ürünler arasında yerlerini
aldığı görülmektedir. Kir tutmaz bebek elbiseleri, leke tutmaz masa örtüleri, su tutmazıslanmaz-kirlenmez boyalar, tıraş losyonları, güneş kremleri, hatta tanı ve tedavi amacıyla
yapılan bir takım ilaç-tıbbi uygulamalar bunlardan bazılarıdır. Nanoteknolojiye dayalı
ekonominin 2015 yılında 1 trilyon doları aşacağı tahminleri yapılmaktayken, bu beklentinin 3
trilyon doları aşacağı ifade edilmeye başlanmıştır. Nanoteknolojideki bu akıl almaz hızlı
gelişmeler bu teknolojinin özünü oluşturan nanopartiküllere dikkatleri çevirmiş ve ilk
deneysel gözlemler bu kuşkuyu haklı çıkaracak boyutlara ulaşmaya başlamıştır.
İnsanoğlunun asbest ile yaşadığı acı deneyim “Nanopartiküller geleceğin asbesti
olabilir mi?” sorusunu da tıp dünyasında daha fazla sorulur hâle getirmiştir. Yirminci
yüzyılın başından itibaren sanayide yaygın kullanılmaya başlanan asbestin insan vücudundaki
ciddi toksik etkileri ancak 20. yüzyılının sonuna doğru kanıtlanmış ve tüm dünyada
yasaklanmaya başlanmıştır. Son 40 yıldır sanayide asbest kullanımı giderek azalmakla birlikte
asbestle ilişkili malign mezotelyoma sıklığı artmaya devam etmektedir. Sanayide amfibol
kullanımının azalmasına rağmen hastalığın artmaya devam etmesi muhtemel çevresel krizotil
ya da başka fiberlerin hastalığın etyolojisinde rol oynayabileceğini akla getirmektedir. Bu
noktada asbeste benzer lifsel özellikler gösteren bazı nanopartiküllerin bu tür bir etkisinin
olup olmadığı araştırılmaktadır.
Nanoteknolojide kullanılan nanopartiküller; “American Society for Testing and
Materials (ASTM)”ın standart tanımlamasına göre partikül boyutları iki ya da üç boyutlu
olarak 1-100 nm uzunluktaki parçacıklar olarak tanımlanmaktadır (Şekil 184).. Farklı
özelliklerine göre farklı sınıflamalar bulunmakla birlikte basit olarak şu şekilde
sınıflandırılabilir;


Karbon bazlı nanopartiküller (fullerenes, çok duvarlı karbon nanotübler vb.),


Metal bazlı nanopartiküller (altın kolloidler, nanokabuklar, nanoçubuklar,
süperparamagnetik demiroksit nanopartiküller vb.),


Yarı iletken bazlı nanopartiküller (kuantum noktaları vb.).

Nanopartiküllerin insan vücudunda en önemli giriş ve hedef organı akciğerlerdir.
İnhalasyonla akciğerlere alınan partiküller pariyetal plevraya kadar ulaşır. Kısa boyutlu ya da
sarmal yapıdakiler makrofajlar tarafından çevrelenerek yok edilir. Ancak yüksek boy-en
oranına sahip nanotübler asbest lifleri gibi stomalar çevresinde birikir. Makrofajlar, bu lifsi
yapıları nedeniyle nanotübleri fagosite edemez ve ortama mezotel hücreleri tarafından
proinflamatuvar, genotoksik, mitojenik mediatörler salınır. Bu sürecin gelişmesinde partikül
boyutları özellikle önem taşımaktadır. Partikül boyutu 100 nm'den küçük nanopartiküllerin
hava ve sıvıda daha fazla biriktikleri, epitel hücreleri, lenfatikler, kan, sinir sistemi ve
sekonder hedef organlara daha fazla geçtikleri, büyük partiküllerin ise karaciğerin
eliminasyonu nedeniyle hedef organlara ulaşamadığı ifade edilmektedir.
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Şekil 18740: Nanopartiküllerin elektron mikroskop görüntüsü.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

Yapılan çalışmalar sonucunda, nanopartiküllerin canlılar üzerinde toksik etkilerinin
olduğu belirlenmiştir. Gelecekte nanoteknolojinin daha yaygın kullanılır hâle gelmesi,
insanların nanopartiküllerle daha fazla teması anlamına gelecektir. Bu nedenle insanoğlunun
“asbestle gördüğü korkulu rüya”nın tekrarlanmaması için nanopartiküllerin, başta solunum
sistemi olmak üzere insan sağlığı üzerine muhtemel olumsuz etkilerinin daha fazla
araştırılması gereklidir.

13.7. Ağır Metaller ve Zararlı Kimysallar
Endüstriyel işlem ve ürünlerde ağır metal ve zararlı kimyasal kullanımı son yıllarda
hızla artmış ve buna bağlı olarak insanlar üzerindeki etkisi de daha tehlikeli boyutlara
ulaşmıştır. İçme suyu, gıdalar, kişisel bakım ürünleri ve ev temizlik ürünlerinde bulunan ağır
metaller ve zararlı kimyasallar çevreyi ve ekolojik sistemi bozmaktadır. Sonunda bunlar insan
vücuduna girdiğinde toksik etkileri ile insan sağlığını bozmakta, alerjiden, hormonal
bozukluk, depresyon ve kansere kadar birçok ciddi hastalıkların oluşmasına neden olmaktadır.
Alüminyum, arsenik, kadmiyum, kurşun, civa ve çinko en yaygın ağır metaller olup
toplum sağlığını tehdit eden büyük bir güç oluştururlar (Şekil 185)..
Ağır metaller birikerek etki gösteren maddelerdir ve sonunda insan vücudunda toksik
etkiye neden olurlar. Solunum, beslenme ve deri yoluyla insan vücuduna girerek dokularda
birikmeye başlarlar. Bu metaller vücuttan uzaklaştırılamaz ise zaman içinde insan sağlığını
tehdit eden toksik değere ulaşırlar.
Denekler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ağır metallere maruz kalan
insanlarda, akciğer kanseri, astım, Alzheimer, beyin dokularında tahribat, böbrek yetersizliği,
deri hastalıkları, işitme bozuklukları, kansızlık, kromozom tahribatı, sakat doğumlar, kısırlık,
mide ağrıları, obezite, yüksek tansiyon, çeşitli kanserler, ruhsal ve nörolojik davranış
bozuklukları ve daha birçok metabolizma sorunu gözlenmiştir.
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Deniz ürünlerinde yapılan araştırmalarda cıva, kadmiyum, krom, kurşun, nikel ve
benzeri değişik oranlarda ağır metallere rastlanılmıştır. Bu durumda sağlıklı olacağınızı
düşünerek bol bol balık yerken, vücudunuza ağır metal gireceğini düşünebilir misiniz?

Şekil 18751: Ağır metal açısından zengin piller ve elektronik parça atıkları.
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Uygulamalar
1- Mineral ve Su jeokimyasına bağlı bölgesel riskler konusunda makaleleri gözden
geçiriniz.
2- Radyoaktif elementler gündelik yaşamımızdaki önemini araştırınız.
3- Radyasyonun zararlarını tıbbi açıdan değerlendiriniz.
4- Ağır metallerin tarisel süreçlerde kullanımları ve yaşam sürelerindeki etkilerini
araştırınız.
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Uygulama Soruları
1- Kanser yapıcı kayaç oluşumları nelerdir?
2- Radyasyonun bireysel ve toplumsal etkilerini, örneklerle açıklayınız?
3- Yaşam kaynağı mineral gruplarının gereksinim ve zararları nelerdir?
4- Ağır metallerin gündelik kullanımları ve etkileri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, radyoaktif elementler, bozunmaları, zararları, İnsan sağlığına zararlı mineraller,
kanser yapıcı asbest gurubu mineraller, nanopartiküller, ağır metaller ve zararlı kimyasallar
konularında bilgiler sunulmuştur.
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13. Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif minerallerin yol açtığı rahatsızlıklardan biri
değildir?
a) Kemik iliği hastalığı
b) İşitme problemleri
c) Deri kanserleri
d) Akciğer kanserleri
e) Görme bozuklukları
2) Arsenik, Kromit, Hematit gibi minerallerin yol açtığı rahatsızlık aşağıdalilerden
hangisidir?
a)Böbrek taşları
b)Görme bozuklukları
c)İşitme bozuklukları
d)Sindirim sistemi bozuklukları
e)Cilt ve Akciğer kanserleri
3) Kalsit, aragonit ve vaterit
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Antrokosis
b) Cilt kanseri
c) Silikosis
d) Safra kesesi taşı oluşumu
e) Solunum yolu rahatsızlıkları

gibi

minerallerin

neden

olduğu

hastalık

4) Atom çekirdeğinin, tanecikler veya elektromanyetik ışımalar yayarak
kendiliğinden parçalanması olayına ne denir?
a) Radyoaktivite
b) Kristallenme
c) Kirlenme
d) Kireçlenme
e) Oksitlenme
5) Aşağıdakilerden hangisi doğada kendiliğinden radyoaktif olan elementlerden
grup ya da serilerinden biri değildir?
a) Radyum grubu
b) Aktinyum serisi
c) Fosfat grubu
d) Toryum serisi
e) Neptünyum serisi

350

6) Pozitron veya elektron yayımına da ne ad verilir?
a) α (Alfa) ışıması
b) β (Beta) ışıması
c) γ (Gamma) ışıması
d) Lazer ışıması
e) Σ (Sigma) ışıması
7) Amerikan ordusunu II. Dünya Savaşı’nın sonunda (1945) hangi şehirlere nükleer
bomba atmıştır?
a) Kobe-Nagazaki
b) Honkong-Kobe
c) Hiroşima ve Nagazaki
d) Pekin-Hiroşima
e) Tokyo-Yokohoma
8) Ahşap eşyanın veya kumaşların yapıldığı tarihlerin belirlenmesinde kullanılan
radyometrik yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uranyum-Kurşun
b) Argon-Argon
c) Karbon 14
d) Toryum-Kurşun
e) Dendrokronoloji
9) Demir eksikliğinin çocuklarda ve yetişkinlerde görülen en önemli sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anemi
b) Akciğer kanseri
c) Prostat kanseri
d) Ülser
e) İşitme proplemleri
10) Magnezyum yetersizliği birçok enzim sistemini etkiler ve metabolik sonuçları
doğurmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir?
a) Böbrek yetersizliği
b) Uyku bozuklukları
c) Huzursuzluk
d) Hâlsizlik
e) iştahsızlık
11) Aşağıdakilerden hangisi son derce kanserojen özelliğe sahip asbest gurubu
minerallerdendir?
a) Feldspat grubu mineraller
b) Serpantin grubu mineraller
c) Fosfat frubu mineraller
d) Tuz mineralleri
e) Kil grubu mineraller
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12) Aşağıdakilerden hangisi toplum sağlığını tehdit eden ağır metallerden biri
değildir?
a) Alüminyum
b) Kadmiyum
c) kurşun
d) Bakır
e) Çinko
1)E, 2)D, 3)D, 4)A, 5C, 6)B, 7)C, 8)C, 9)A, 10)A, 11)B, 12)D
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14. DIŞ KAYNAKLI AFETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Dünyayı etkileyen ve geçmişten günümüze değişimlere ve zaman
zamanda toplu yokoluş ve felaketlere yol açan dış kaynaklı gök cisimlerinin dünyaya
çarpmaları ve büyük enerji yansımalarının türleri ve özellikleri sunulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Güneşin enerji kaynağı ve ölçüsü nedir?

2)

Dünyayı etkileyebilecek olan Güneş olayları nelerdir?

3)

Yerin dış kaynaklı olaylara karşı koruyucu katmanlar ve etkileri nelerdir?

4)

Kuyruklu yıldazların dünyaya etkileri nedir?

5)

Meteoritler ve meteor çarpmaları nedir?

6)

Göktaşlarının çarpma etkileri ve bu etkilere karşı alınan önlemleri sıralayınız?

7)
hangileridir
8)

Geçmişten günümüze dünyada ve ülkemizde gözlenen meteor çarpmaları

Mineral jeokimyası ve insan sağlığı üzerine etkileri ve zararları, tıbbi jeoloji

nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Dış kaynaklı afet ve
zararlar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yeryuvarında geçmişten
Dünyaya ulaşan gök cisimleri ve
günümüze büyük canı yok ışımaların etkilerinin neler olduğu
oluşlarına ve değişimlere yol
konularında çok sayıdad bilisel
açan dış kaynaklı gök
makale ve görsel materyal,
cisimlerinin neler olduğu
belgesellerden faydlanılabilir

Güneşin yapısı, enerjisi,
güneşteki patlamalar,
rüzgarlar, lekeler ve
bunların dünyaya etkileri

Güneşteki büyük
değişimlerin dünya
üzerindeki zararları ve bu
etkileri çoğaltan unsurların
neler olduğu öğrenilir

Güneşin yapısı ve dünyamıza
etkleri konularında yerli ve yabancı
çok sayıda bilimsel eserden
faydalanılabilir

Kuyruklu yıldızlar ve
meteoritlerin yeryuvarına
ulaştıklarında gösterdiği
etkiler ve bileşimleri

Yeryuvarının oluşumunda
ve sonrasındaki süreçlerde
büyük değişimlere ve hatt
kimi zaman toplu canlı
ölümlerine yol açan büyk
felaketler hakkında bilgi
edinilir.

Dünya dışı gök cisimlerinin
dünyaya ulaşmaları ve çarpmaları
sonucu ortaya çıkacak büyk
olaylara dair yazılı ve görsel çok
sayıda
bilgi
kaynağında
faydalanılmalıdır

356

Anahtar Kavramlar


Dünyayı etkileyebilecel Güneş olayları



Güneş patlamaları



Güneş rüzgarları



Güneş lekeleri



Kuyruklu yıldızlar



Meteorların yapısı ve çarpma etkileri


felaketler

Jeolojik süğeçlerde Göktaşlarının dünyaya ulaşması ve oluşturduğu büyük
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Bu bölümde Dünya dışından gelebilecek riskler ve olası afet senaryoları anlatılacaktır.
Dünyamız içerisinde bulunduğu Güneş Sistemi’ndeki değişikliklerden doğrudan ve/veya
dolaylı olarak etkilenebilecektir.

14.1. Dünyayı Etkileyebilecek Güneş Olayları
Hesaplara göre Güneş'imiz, normal bir Ana Kol Yıldızı olarak, 5 milyar yıl daha
dayanacak kadar hidrojene sahiptir. Ama bu dönemin sonunda mutlaka bir nükleer kabuk
kaynağı oluşturacak ve Kırmızı Dev Yıldız olmak için değişmeye başlayacaktır. Astronomi
açısından çok kısa bir zaman içerisinde, Güneş’in kızgın diski, gökyüzünün büyük bir
bölümünü kaplayacaktır. Okyanuslar kaynamaya başlayacak ve yeryüzünde hiçbir hayat
kalmayacaktır.
Dünya, kendi ekseni etrafında yekpare bir şekilde döndüğü hâlde Güneş, bu dönüşü,
parça parça gerçekleştiriyor. Güneş, ekvator bölgesi dönüşünü 26 günde tamamlarken;
kutuplar için bu süre 30 gün. Merkez ve ışınım bölgesi ise dönüşlerini, tek vücut hâlinde 28
günde tamamlıyorlar. Gökbilimciler, dönüş süresi bakımından, iç ve dış tabakalar arasında
oluşan bu farkın, Güneş'in manyetik alanını oluşturduğu görüşündeler. Elektrik akımlarının,
iletken durumdaki sıcak gazlar arasından geçerken, oluşturdukları manyetik alan çizgileri de
iç bölgeleri aşıp, ışıkküreyi de delip geçer. Güneş'i, güney ve kuzey kutupları olan;
Dünya'nınkinden 100 kat daha güçlü bir mıknatıs hâline getirirler. Güneş etkinliklerinin
birçoğu, bu manyetik alanın etkisiyle ortaya çıkar. Bu etkinliklerinin önemli bir bölümü,
kendilerini taç kısmında belli eder.

14.1.1. Güneş Rüzgârları
Taç kısmındaki parçacıkların, Güneş'in yıldızlararası boşluğa uzanan manyetik alan
çizgileri boyunca akması sonucu, Güneş rüzgârları oluşuyor. 400 km/s hızla ilerleyen
elektronlar ve protonlar, Güneş rüzgârının Dünya atmosferine yaklaştığı zamanlarda,
gezegenimizin manyetik alanı tarafından hapsedilir ve atmosfere doğru çekilirler.
Atmosferdeki atomlar, bu yüksek enerjili parçacıklarla etkileşime girerek, enerjilerini
soğururlar. Sonra da renkli ışık geri salarak, kimi zaman muhteşem bir renk ve ışık dansı
olarak bizlere yansıtırlar. Kuzey yarımkürede gerçekleştiğinde, Aurora borealis adını alan bu
Dünya - Güneş ortak yapımı gösteri, gökyüzüne bakıp tanık olunabilecek büyüleyici bir olay
(Şekil 186)..
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Şekil 18762: Güneş rüzgârlarının sonucu oluşan kutup ışıkları.

Biçimlendirilmiş
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14.1.2. Güneş Lekeleri
Güneş lekeleri, manyetik alanın gözle görülür etkilerinin, en uzun zamandır (2000 yıl
öncesinden beri) bilinen örneklerinden biridir (Şekil 187).. Büyükleri değişken olmakla
birlikte, en büyüklerinin çapı, yaklaşık 50.000 km kadardır. Ortalama olarak birer Dünya
boyutundaki bu lekelerin bir kısmını çıplak gözle görmek mümkün. Işıkküre üzerinde küçük,
karanlık alanlar olmalarının nedeni, gerçekten koyu olmaları değildir. Ancak, üzerinde yer
aldıkları ışıkküreden, daha düşük sıcaklığa sahip olmalarıdır. Bunun da nedeni, yine kuvvetli
manyetik alanlardır.
Lekeler, güçlü manyetik alan bölgelerinde ortaya çıkıyor. Bu bölgelerin nispeten
soğuk olmasının nedeni, manyetik kuvvetlerin, alt tabakadaki konveksiyon bölgesinde
bulunan sıcak gazların yukarıya çıkmasını engellemesidir. Genellikle, gruplar hâlinde ortaya
çıkan lekelerin ömrü, birkaç saatten birkaç aya kadar değişiyor.
Güneş lekelerinin belirli bölgelerde ve belirli aralıklarla artıp azalan sayıları, Güneş'in
etkin bir dönemde olup olmadığının, en büyük ipucunu sağlar. Manyetik etkinliğin çok
olduğu dönemler, doğal olarak lekelerin de sayılarının artığı dönemlere karşılık geliyor.
Güneş lekeleriyle ilgili kaynakların geçmişi, MÖ 1.yy.da Çin'e uzanıyor. 17. yy.
başlarında teleskopla görülmüş olmalarına rağmen Alman gökbilimci Samuel Schwabe,
1826'da kayıt tutmaya başlayıncaya dek, kimse sistematik bir sayım yapmadı. 1843'e
gelindiğinde Schwabe, yaklaşık on yıllık bir dönemde, lekelerin sayısının, minimumdan
maksimuma çıkıp, yeniden minimuma indiğini açıklayacak kadar kendine güveniyordu.
1915'e gelindiğinde ise, Amerikalı gökbilimci George E. Hale ve Kaliforniya'daki
Mount Wilson Gözlemevindeki meslektaşları, lekelerin genellikle çiftler hâlinde
görüldüğünü, Güneş'in ekvatoruna aşağı yukarı paralel dizildiklerini ve her çiftin iki yarısında
da zıt manyetik kutupluluk olduğunu gösterdi. Ayrıca, Güneş'in kuzey yarıküresindeki tüm
leke çiftlerinin aynı yönelimde, güney yarımküredeki tüm çiftlerin de buna zıt yönelimde
olduğunu saptadılar. Açıkça görüldüğü üzere, lekelerin düzeni, Güneş'in kuzey-güney ana
manyetik alanının iç tarafından doğrudan etkileniyor.
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Ortalama olarak 11 yılda bir, Güneş'in genel manyetik kutupluluğu tamamen tersine
çevriliyor. Kuzey manyetik kutbu, güney kutbu olurken, güney kutbu da kuzey kutbuna
dönüyor. Dolayısıyla Güneş'in başlangıçtaki yönelimine döndüğü tam bir manyetik Güneş
çevrimi, ortalama 22 yıl alıyor. Sürecin tümünü hiç kimse tam olarak anlamıyor. Güneş lekesi
döngüsünün insan yaşamı üzerinde doğrudan etkileri olduğuna ilişkin kanıtlar olması
nedeniyle, bu belirsizlik talihsiz bir durum. Maunder minimumu dönemini, göz önüne alın.
Kayıtlar 1645-1715 arasındaki ürkütücü dönemde, Güneş yüzeyinde hiç leke olmadığını
gösteriyor.
O dönemdeki pek çok Güneş bilimcisi gibi Eddy de, Güneş leke sayılarındaki
değişimlerin yer iklimiyle ilişkili olduğu konusunda ikna olmamıştı. 70 yıl süren minimum
döneminde, ağaçların büyüme halkaları üzerindeki veriler inceledi. Bu ağaçlar, söz konusu
dönemden önceki ve sonraki dönemlere ait ağaçlardan dikkat çekici ölçüde daha fazla karbon
14 içeriyordu. Bu da, o dönemde Dünya'ya daha yüksek miktarlarda kozmik ışınım ulaştığı
anlamına geliyordu. Manyetik açıdan etkin Güneş, aldığımız kozmik ışını azaltıyor.
Dolayısıyla Eddy, arada bir bağlantı olduğu sonucuna vardı. Eddy'nin araştırması, 1460-1550
arasında bir diğer Güneş lekesi kıtlığına dikkat çekti. Bu olayı, Maunder'in tarihleriyle yan
yana getiren uzmanlar, bu uzun süren minimum dönemlerinin, Avrupa'da ve diğer yerlerde
Küçük Buzul Çağı (1400-1850) olarak bilinen, çok soğuk dönemle çakıştığını fark ettiler.
Güneş lekelerinin sayısındaki değişiklik, insanların yaşamı için önemli olan çeşitli olgulara da
yansır. Güneş lekelerinin en büyük değerlerini aldığı yıllarda ağaçların daha hızlı büyüdüğü
bilinmektedir. Güneş lekelerinin sayısı ile buğday fiyatları arasında da benzer korelasyon var
gibidir. Güneş lekeleri ne denli küçükse, buğdayın fiyatı o denli yüksek olmaktadır. Bu
durum, zayıf Güneş lekeleri yıllarında daha az buğday yetiştiği için fiyatın yükseldiği iddia
edilerek açıklanabilir.

Şekil 18773: Güneş lekeleri.
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14.1.3. Güneş Patlamaları
Güneş yüzeyinde gerçekleşen en şiddetli olaylar, ani patlamalarla ortaya çıkan Güneş
parlamalarıdır (Şekil 188). . En büyük patlamalar, tümü 10 ila 1000 saniyelik bir zaman
diliminde patlayan milyarlarca megatonluk TNT'ye ya da milyonlarca hidrojen bombasının
enerjisine eşdeğerdir. Güneş etkinliğinin, üst düzeyde olduğu dönemlerde, sayı ve şiddetleri
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artan parlamalar ortaya çıkar. Bu durumda, sıcaklığı 10 milyon ºC’yi bulabilen madde,
görünür ışığın yanı sıra, büyük miktarda morötesi ışık ve X- ışını da yayar.
Tahminen Taçtaki bir ya da birden çok manyetik alan halkası, kırılma noktasına kadar
gerilip, yeni bir biçim alırken; dışarıya bir anda elektrik akımları salındığında, Güneş
patlamaları oluşuyor. Işınım ışık hızıyla yol alarak, Dünya'ya 8 dakikada ulaşıyor. Telsiz
haberleşme sistemleri ile deniz ve hava seyir sistemlerini olumsuz yönde etkileyebiliyor.
Patlamaların küçük bir yüzdesi de uydularda arızaya neden olabilen yüksek enerjili ve çok
hızlı hareket eden protonlar fırlatıyor.
Uzmanlar ancak birkaç on yıldır, Güneş patlamaları üzerinde ölçüm yapıyorlar. Buna
göre şimdiye dek gözlenmiş en güçlü X- ışını patlaması, Kasım-2003'te kaydedildi.

Şekil 18784: Güneş patlamaları.
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14.1.4. Taç (Koronal) Kütle Atımı (TKA)
Güneş'in halesinden, yani Güneş tacından, saatte milyonlarca km hızla, milyarlarca ton
elektrik yüklü parçacık kaçıyor. Bu devasa bulutlar, Dünya'nın koruyucu manyetosferine
çarptığında, manyetik alan çizgilerini sıkıştırıp, Dünya atmosferinin üst katmanlarına,
trilyonlarca vat güç yüklüyorlar. Bu da büyük kesintilere yol açacak şekilde, elektrik hatlarına
aşırı yük bindirebiliyor ve Dünya çevresindeki yörüngelerde bulunan araçlara, zarar
verebiliyor. (Şekil 189). Güneş patlamaları ve TKA, genellikle bir arada gerçekleşiyor. 2003
Ekim ayında, ard arda meydana gelen TKA, aygıtların erken uyarısı ile gezegenimizde çok az
hasarla atlatıldı. Atmosfer o denli elektrik yüklüydü ki, kuzey ışıkları, ta güneyde, Akdeniz'de
bile görünüyordu. 1989'da şiddetli bir TKA Dünya'yı vurduğunda, Quebec'te yüksek gerilim
ağını çökerterek, yaklaşık 7 milyon kişiyi elektriksiz bırakmıştı.
Normal koşullarda TKA'nın Dünya'ya ulaşması, 1 ila 3 gün sürüyor. Tetikleyen
mekanizmanın bilinmemesi nedeniyle, TKA'nın ne zaman meydana geleceği ya da oluşup
oluşmayacağını öngörmek mümkün değil. Uzay meteorologları, en azından TKA'nın hızı ve
manyetik yönelimleri ile ilgili olarak da önceden uyarı alıyor. Bir TKA'nın manyetik
kutupluluğu, yolculuğu sırasında değişebiliyor. Kutupluluğu Dünya'nınkinin zıddıysa,
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çarpışma da en büyük elektrik yükü üretiyor. Uzmanlar TKA, ACE adlı bir uydunun yanından
geçtiğinde ve çarpışmaya ancak bir saat ya da daha az bir süre kala bu verileri alıyor.
Tüm bu gelişmelere bağlı olarak ABD Uzay Çevre Merkezi, hem yeryüzündeki hem
de yörünge üzerindeki Güneş teleskoplarından aldığı verileri topluyor. Güneş'in Dünya
yönüne attığı her plazma topunu, Güneş Hava Tahminleri raporuyla web de duyuruyor.

Şekil 18795: Güneşte meydana gelen Taç (koronal) kütle atımı ve gezegenimiz oransal
büyüklüğü.

14.2. Dünyayı Etkileyebilecek Kuyruklu Yıldız Olayları
Kuyruklu yıldızlar, “kirli kartopu” ya da “buzlu çamur topu” olarak anılırlar.
İsimlerinde yer almasına rağmen yıldız değildirler, buz (su ve donmuş gazlar) ve (bir nedenle
Güneş Sistemi'nin oluşumu sırasında gezegenlerde yoğunlaşamamış) kozmik toz karışımından
oluşurlar.
Güneş Sistemi'nin diğer küçük cisimlerinin aksine, kuyruklu yıldızlar Antik Çağlardan
beri bilinmektedir. Çin kayıtlarına göre Halley kuyruklu yıldızı MÖ 240 yılından beri
tanınmaktadır.
1995 yılı itibarıyla 1024 kuyruklu yıldız kataloglanmış ve yörüngeleri (kabaca da olsa)
hesaplanmıştır. Bunlardan 184'ü periyodik kuyruklu yıldızdır (yörünge dönemleri 200
seneden azdır.) Mutlaka bunların dışında kalan pek çoğu da periyodik kuyruklu yıldızdır,
ancak yörüngeleri yeterli hassasiyetle tanımlanamadığından kesinleştirmek mümkün
olamamaktadır.
Kuyruklu yıldızların bölümleri (Şekil 190)::
1. Nüve: Nispeten katı ve kararlı olan çekirdek, su buzu ve diğer donmuş gazlar ve az
miktarda kozmik toz ve diğer katı cisimlerden oluşmuştur.
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2. Koma: Çekirdekten buharlaşan su, karbondioksit ve diğer nötr gazların yoğun bir
bulutudur. Nüveyi çevreleyen ışık topu şeklinde görülür.
3. Hidrojen bulutu: Çok büyük (milyonlarca km) ancak son derece seyrek bir nötr
hidrojen zarfıdır.
4. Toz kuyruğu: 10 milyon km'yi aşan uzunlukta, çekirdekten kaçan gazlarla taşınan
mikroskobik toz partiküllerinden oluşmuş duman. Kuyruklu yıldızın çıplak gözle görülebilen
en belirgin özelliğini oluşturur.
5. İyon kuyruğu: Kuyruklu yıldızın yüzlerce milyon km'ye varan uzunlukta Güneş
rüzgârıyla reaksiyon sonucu iyonize olmuş gazlardan oluşan plazma kuyruğudur.
Kuyruklu yıldızlar, Güneş yakınından yüzlerce geçiş sonunda (yaklaşık 500 geçiş
sonunda), buz ve gazlarının tamamına yakınını yitirerek asteroidlere benzer bir görünüm
kazanırlar (muhtemelen dünyaya yakın asteroidlerin bazıları ölü kuyruklu yıldızlardır.)
Yörüngeleri Güneş'e yaklaşan kuyruklu yıldızların, Güneş ya da gezegenlerle çarpışma ya da
oldukça yakın bir geçişle (özellikle Jüpiter'e yakın geçerlerse), Güneş Sistemi dışına atılmaları
olasılığı vardır.

Şekil 19076: Bir kuyruklu yıldızın bölümleri.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

Bir kuyruklu yıldızın yörüngesi
Kuyruklu yıldızlar içinde en ünlüsü Halley kuyruklu yıldızıdır. Yakın geçmişte
görülen kuyruklu yıldızlar, 1994 yazında Jüpiter'e çarpan SL 9 (Shoemaker-Levy) ve 1997
yılında çıplak gözle gözlemlenen Hale-Bopp ve 2002 yılında görülen İkeya Seki kuyruklu
yıldızıdır.
Kuyruklu yıldızlar Güneş'e yeterince yakın olmadıkça görülmezler. Bazılarının
yörüngesi Güneş Sistemi'nin bir hayli dışına taşar, bunlar bir kez görüldükten sonra binlerce
yıl boyunca geri dönmezler. Sadece kısa ve orta periyotlu kuyruklu yıldızların (Halley
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kuyruklu yıldızı gibi) yörüngelerinin en azından önemli bir bölümü Güneş Sistemi içinde
kalır.
Kuyruklu yıldızların Dünyaya felaket getirdiğine yönelik sayısız teori bulunmasına
karşılık bunların somut kanıtları bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir kuyruklu yıldızın dünyaya
çarpması ve/veya yörüngesine girmesinin ne gibi etkilerinin olacağı araştırılmaktadır.

14.3. Dünyayı Etkileyebilecek Meteorit (Göktaşı) Olayları
Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi, ABD Kongresi için hazırladığı raporda, dünyaya
bir göktaşı çarpması durumunda neler yaşanacağını ve bu felaketi önleme yöntemlerini
araştırdı. Araştırma sırasında her ayrıntı düşünüldü.
Başta Hollywood olmak üzere, bilim dünyasında da tartışılan dünyaya bir göktaşı
çarpması senaryoları, ABD Kongresi'nin de konuyu araştırmasına neden olmuştur. Kongre
Bilim Kurulu, geçen yıl Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi'nden, böyle bir felaket için
ayrıntılı bir rapor istedi. Boston'daki Harvard Astrofizik Merkezi'nde buluşan Konsey, iki gün
süren çalışmalardan sonra, geçen cuma istenilen raporu hazırladı.
Erken uyarı sistemi gerek!
“Dünyayı Korumak: Dünyaya Yakın Nesneler Araştırması ve Tehlikeyi Önleme
(Defending Planet Earth: Near Earth Object Surveys and Hazard Mitigation)”
raporunda, çarpma ve önleme senaryolarının yanında, bir göktaşı felaketini önlemek için
Birleşmiş Milletler gibi bir kurum kurulmasını istendi. 2020'ye kadar çapı 140 metreden az
göktaşları için erken uyarı sistemine acil ihtiyaç olduğu belirlendi.
Raporda, dünyaya çarpacak göktaşlarının, çaplarına göre ne kadar zarar vereceği ve
neler ile karşılanacağı tek tek anlatılmıştır. Rapora göre:
Çapı 1 ila 10 metre olursa: Çarpışma, önlemler alındığında, birkaç saat veya gün
önce belirlenebiliyor. Bu durumda, insanlara meteorun düşmesi beklenen yerde, dışarı
çıkmamaları, pencerelerden uzak durmaları veya gökyüzüne direk bakmamaları tavsiye edilir.
Maddi zararlar görülebilir. Cep telefonu veya internette de aksaklıklar olabilir.
Çapı 10 ile 25 metre: Bu yüzyılda büyük olasılıkla bekleniyor. Göktaşı düştüğü yerde
10'larca kilometre çapında zarar verebilir. Diğer doğal afetlerde olduğu gibi bu bölgelerde
yaşayanlar, önceden haber verilerek tahliye edilir. Aksi takdirde, ölümler olabilir.
Çapı 25 ile 100 metre: Karşı karşıya kalacağımız şey kitlesel panik, bina yangınları,
sosyal kargaşa, çok sayıda ölüm ve yaralanmalar olabilir.
Çapı 100 metreden fazla olduğunda: Bu durumda da insanlık İkinci Dünya Savaşı,
Güney Asya'daki Tsunami felaketi, büyük depremler gibi büyük felaketler yaşayabilir.
Onbinlerce ölüm olabilir.
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Daha büyük göktaşları: Gerekli önlemler alırsa, dünya bu kadar büyük göktaşlarını
10'larca yıl önceden belirleyebilir. Önlemek mümkün olmazsa, felaketten sağ kalan olursa,
onların nasıl yaşayacağı hakkında yeni sosyal yasalar, yeni teknolojiler geliştirilebilir.
Göktaşı çarpmalarında asıl önemli şey, sivil savunmadır. Göktaşları, saatler veya
haftalar öncesinde belirlenebilir. Göktaşlarından gezegeni korumak için aşağıdaki yöntemler
önerilmiştir:
1- Yavaşça İttirme: Göktaşının yörüngesi, dışarıdan darbe ile değiştirilebilir. Çapı
100 metre veya daha küçük göktaşları için geçerli olabilir.
2- Kinetik Patlatma: Büyük bir göktaşı, eş değer büyüklükteki başka uzay mekikleri
tarafından, patlatılabilir. Ancak sonrasında küçük parçaların riski devam edecektir. 2006
yılında NASA tarafından Deep Impact görevinde kullanıldı.
3- Nükleer saldırı: Bu insanlığın son çaresi olacaktır. Nükleer bomba, çapı birkaç
kilometreden fazla olan göktaşları için kullanılabilir.
NASA, dünyanın 2036 yılında çok büyük bir asteroit tehlikesiyle karşılaşacağını
açıkladı. 2004 yılında keşfedilen Apophis isimli bir asteroit 2029 ve 2036 yıllarında dünyanın
çok yakınından geçecek. Rusya Uzay Ajansı Apopsiz’in çarpması hâlinde 20 bin atom
bombası gücündeki asteroide karşın tüm önlemlerin alınması gerektiğini açıkladı.

14.4. Dünyayı Etkilemiş Olan Bazı Meteor Olayları
2013 Çelyabinsk – Rusya
15 Şubat 2013 tarihinde yerel saate göre sabah 09:20 civarında parlak bir meteorun
Rusya semalarında belirmesiyle başladı. Saatte yaklaşık 60.000 km hızla hareket eden cisim
Güney Ural bölgesini geçtikten sonra parlak bir ateş topuna dönüştü ve Çelyabinsk Oblastı
semalarında yerden 15 ila 25 km yukarıda patladı. Yaklaşık 500 kiloton TNT gücündeki açığa
salınan enerjinin tamamına yakını atmosfer tarafından emildi (Şekil 191)..
Çoğunluğu şok dalgasının etkisiyle parçalanan pencerelerden dolayı 1500 civarında
kişi yaralandı. Bölgedeki altı şehirde 4300'den fazla bina hasar gördü. Aşırı parlak ışık saçan
meteor Çelyabinsk'de gün ortasında gölge hareketlerine sebep oldu ve Sverdlovsk Oblastı,
Tümen Oblastı, Orenburg Oblastı, Başkurdistan ve Kazakistan'dan gözlemlendi. Görgü
tanıkları ayrıca ateş topunun sıcaklığını hissetti.
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Şekil 19177: 2013 yılında Çelyabinsk’e düşen meteorun patlama anı.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

Yaklaşık 10.000 ton ağırlığındaki Çelyabinsk meteoru, 1908'deki Tunguska olayından
sonra dünya atmosferine giren en büyük cisim oldu. Ayrıca çok sayıda yaralanmaya sebep
olan ilk meteor. Meteor ancak atmosfere girdikten sonra fark edildi.
Atmosferin yaklaşık 35 kilometre yakınından geçeceği önceden tahmin edilen 2012
DA14 meteorunun geçişi bu olaydan 15 saat sonra gerçekleşti. NASA, Avrupa Uzay Ajansı
ve Rus kaynaklar bu iki meteorun birbiriyle alakalı olamayacağını, cisimlerin oldukça farklı
yörüngelerinin olduğunu belirtti.
1908 Tunguska – Rusya
30 Haziran 1908 günü sabah saat yaklaşık 7:45 sularında Sibirya'nın orta
kesimlerindeki Podkamennaya Tunguska Irmağı yakınlarında oluşan büyük gök patlamasına
“Tunguska Olayı” adı verilmiştir.
Patlama 10-15 megatonluk bir dinamit kütlesinin patlamasına eş değerdi. Kesin
olmayan verilere göre patlamanın nedeninin, bir kuyruklu yıldız parçasının ya da asteroit'in
havada patlaması olduğu sanılmaktadır. Cismin atmosfere yaklaşık 100.000 km/sa hızla
girdiği ve ağırlığının 100.000 ile 1.000.000 ton arasında olduğu varsayılmaktadır.
2012 Nevada – ABD
Astronomlar, Nevada ve California eyaletleri boyunca uzanan geniş bir şeritte bir
göktaşının neden olması ihtimali kuvvetli bir patlama sesi duyulduğunu belirtti. Yerel saatle
08.00'deki patlamanın duyulmasının ardından emniyet kuruluşlarına iki eyalete yayılmış
durumdaki Sierra Nevada Sıradağlarının her iki yakasından telefonlar yağmaya başladığı
kaydedildi.
Patlama, Nevada eyaletindeki Reno kentinden Winnemucca kentine ve California
eyaletindeki Sacramento kentinden Bakersfield kentine kadar uzanan bölgelerde bulunan
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evlerin sallanmasına neden oldu. Her iki eyaletten patlama olduğu sırada gökyüzünde büyük
bir ateş topu izi görüldüğüne ilişkin bilgiler geldiği bildirildi.
Reno kentindeki Nevada Üniversitesine ait Fleischman Planetaryumu'nda görevli Dan
Ruby, gelen bilgilerin göktaşının Sierra Sıradağlarının Reno kentinin güneybatısındaki kısmı
üzerindeyken gökyüzünde parçalandığına işaret ettiğini söyledi.
2015 Sarıçiçek – Bingöl
Bingöl'ün merkezi bağlı Sarıçiçek köyüne 2 Eylül 2015 günü dünyaya meteorit
parçaları düştü. Olayın duyulmasının ardından Bingöl Üniversitesi göktaşları üzerinde
inceleme yaptı. Üniversiteden yapılan açıklamada, göktaşının atmosfere girmesi esnasında
parçalandığı ve en büyüğünün yaklaşık 20 milimetre olduğu belirtilerek, meteor düşme
olayının NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi) yetkililerince de
takip edildiği belirtildi.

2016 Gladstone – Avustralya
Yerel saatle 08.30 sularında gökyüzünde beliren ve hızla dünyaya yaklaşan parlak ışığı
gören Gladstone'lular sahile akın etti. Dev ışık kütlesi Gladstone sahili açıklarını adeta güneş
gibi aydınlattıktan sonra büyük bir gürültüyle denize düştü. Işık kütlesinin denize düşmesiyle
birlikte kentte şiddetli bir sarsıntı meydana gelirken, bazı binaların camları kırılması korkuya
yol açtı. Meteoroloji yetkilileri düşen cismin ne olduğu konusunda bir tahminleri olmadığını
belirtirken, Harvard Üniversitesinden astrofizikçi Prof. Jonathan McDowell, ışık kütlesinin
büyük bir meteor olduğunu bildirdi. Prof. McDowell, denize çarparken yüzlerce kilometre
mesafeden görülebilecek kadar büyük bir ışık parıltısı oluşturan cismin muhtemelen 1 metre
çapında bir meteor olduğunu belirterek, bunun son yıllarda dünyaya çarpan en büyük meteor
olduğunu kaydetti (Şekil 192)..
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Şekil 1921938: 2016 Yılında Avustralya’ya düşen göktaşının atmosfere girdiği an.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

14.5. Jeolojik Dönemlerdeki Meteor Afetleri
250 Milyon Yıl Önce (Permiyen – Trias Sınırında)
Bilim adamları Dünya’nın çeşitli yerlerinden toplanan karbon kürelerde yapılan
incelemeler, 250 milyon önce bir göktaşının Dünya’ya çarptığını ortaya koydu. 250 milyon
yıl önce Dünya’ya çarpan bir göktaşı veya kuyruklu yıldız, o dönemdeki tüm yaşam
biçimlerini yok etti. Dünya üzerinde canlıların yok olmasına neden olan yeni bulgunun kanıtı,
çok eskiden oluşmuş çökelti katmanlarındaki karbon küreler içinde bulunan uzay gazlarında
saklı. Dünya’nın farklı yerlerinden elde edilen kürelerin içinde bulunan gaz izotoplarından, bu
gazların, uzaydan geldiği anlaşılıyor. Bu bilgi, Dünya’da yaşamın 250 milyon yıl önce yok
olduğuna yönelik diğer bulgularla destekleniyor.
Dünya’ya 250 milyon yıl önce çarpan bu göktaşı veya kuyruklu yıldızın 10 kilometre
çapında olduğu sanılıyor. Göktaşının çarpmasıyla oluşan sarsıntı sonucunda meydana gelen
yanardağ patlamalarının etrafa yaydığı lavların ve kül bulutlarının Dünya’yı asırlar süren
karanlık ve soğuk bir döneme soktuğu ve tüm yaşamı yok ettiği tahmin ediliyor.
65 Milyon Yıl Önce (Kretase – Paleosen Sınırı)
Klasik teoriye göre 65 milyon yıl önce, Kretase Döneminin sonunda, Meksika’nın
Yucatan Yarımadası açıklarına 10 km çapında bir asteroit çaptı (Şekil 194).. Çarpışma dev
tsunami dalgalarına ve dünya çapında orman yangınlarına yol açtı. Patlamanın etkisiyle 180
kilometreden daha geniş bir krater açıldı. Toz ve kül bulutları atmosferi kaplayarak,
Dünya’nın aylarca, belki de yıllarca karanlığa gömülmesine neden oldu (Şelil 193)..
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İklimlerin değişmesi ve bitkilerin ölmesi nedeniyle besin zincirinin çökmesi,
dinozorların soyunun tükenmesiyle sonuçlandı. Böylece memeli türlerinin önü açıldı ve 38
milyon yıl önce daha çok küçük birer keseli boyundaki memeliler bugünkü dünyanın hâkimi
oldular. En azından şimdiye dek öyle olduğunu sanılıyordu ama yeni teoriye göre Dünya’ya
bir değil, 2 asteroit çarptı ve bu iki göktaşı dinozorlara tek bir 10 km’lik asteroit kadar zarar
verdi.
Bu da insan türünün geleceği için önemli bir problem: Eskiden tek bir asteroitin açtığı
düşünülen birçok krateri iki ya da daha fazla göktaşı açmışsa bu, Dünya’ya sanılandan daha
fazla asteroit düştüğü anlamına gelir. Artan riske bağlı olarak, beklenmedik bir felaketi
önlemek için Dünya yörüngesine erken uyarı teleskoplarının yerleştirilmesi gerekir.

Şekil 19379: 65 Milyon yıl önce dünyaya çarpan meteoritin düştüğü yer: Meksika Yucatan.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş
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Şekil 19840: Meteoritin çarptığı varsayılan yerin 3 boyutlu yüzey modeli.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş

49.000 Yıl Önce Barringer, Arizona – ABD
Bundan tam 49.000 yıl önce yaklaşık 300.000 ton ağırlığında, 45 metre genişliğinde
büyük bir nikel-demir göktaşı 65.000 km/saat hızla dünyaya çarpıyor ve şu an ArizonaAmerika sınırları içerisinde bulunan “Barringer Kraterini” oluşturuyor. Patlamanın şiddeti
tam 20 milyon TNT'ye eşit. Dünya üzerinde bulunan bozulmadan korunmuş en iyi krater
(Şekil 195)..
Kraterin çapı 1,2 km, derinliği tam 175 metre. 1902 yılında adını aldığı bir maden
mühendisi olan Daniel Barringer tarafından bulunmuş.
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Şekil 19851: Barringer kraterine ait görüntüler.

Biçimlendirilmiş
Biçimlendirilmiş
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Uygulamalar
1- Dünyayı etkileyebilecek Güneş olayları nelerdir.
2- Yerin manyetik alanının dünyayı dış etmenlere karşı nasıl koruduğunu araştırınız.
3- Meteoritlerin yeryuvarındaki etkileri morfolojik belirtileri ile ilgili makaleleri
okuyunuz.
4- Jeolojik dönemlerdeki meteor yağmurlarının yeryuvarındaki yaşam üzerine etkilerini
araştırınız.
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Uygulama Soruları
1- Güneş patlamaları ve bunun dünyaya yansımaları nelerdir?
2- Meteoritlerin genel özellikleri ve yeryuvarındaki kayaçlardan ayrımı hakkında
bilgi veriniz?
3- Yeryuvarının oluşum sürecinde dış kuşaktan yeryuvarına ulaşan gök cisimlerinin
ilişkisi hakkında bilgi veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Yeryuvarının oluşum sürecinde dünyaya ulaşan gökcisimlerinin etkileri,
meteroitlerin genel görünümleri bileşimleri, yer kayaçlarından farkları ile çarpma
morfolojileri, Güneşteki lekeler, fırtınalar ve patlamalarının yeryuvarına olan etkileri dünya
dışı kaynaklı bu olayların yeryuvarında doğurabileceği hasar ve afetler konu edilmiştir.
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14. Bölüm Soruları
1) Hesaplara göre Güneş'imiz, normal bir Ana Kol Yıldızı olarak, kaç milyar yıl
daha dayanacak kadar hidrojene sahiptir?
a)1
b)3
c)4
d)5
e)9
2) Güneş, ekvator bölgesi dönüşünü 26 günde tamamlarken; kutuplar için bu süre
kaç gündür?
a)14
b)19
c)21
d)26
e)30
3) Güneşin taç kısmındaki parçacıkların, yıldızlararası boşluğa uzanan manyetik
alan çizgileri boyunca akması sonucu, gelişen olaya ne ad verilir?
a) Güneş lekesi
b) Güneş rüzgarrı
c) Güneş patlaması
d) Güneş ışıması
e) Güneş yanığı
4) Güneş lekeleri hangi bölgelerde ortaya çıkar?
a) Ekvatorda
b) Okyanus alanlarında
c) Ozon deliklerinde
d) Bulutlu bölgelerde
e) Güçlü manyetik alanların olduğu bölgelerde
5) Güneş bilimcisi gibi Eddy, Güneş leke sayılarındaki değişimlerin yer iklimiyle
ilişkili olduğu konusunda ikna olmamıştı. Eddy, Hangi veriyi kullanarak, karbon
14 yardımıyla, o dönemde Dünya'ya daha yüksek miktarlarda kozmik ışınım
ulaştığı sonucuna vardı?
a) Metalik kayaçları inceleyerek
b) Su analizleri ile
c) Toprak analizi ile
d) Farele üzerinde uyguladığı deneyler ile
e) Ağaçların büyüme halkaları üzerindeki veriler
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6) Aşağıdakilerden hangisi, tümü 10 ila 1000 saniyelik bir zaman diliminde
patlayan milyarlarca megatonluk TNT'ye ya da milyonlarca hidrojen bombasına
eşdeğer enerjisinim açığa çıktığı sıcaklığı 10 milyon ºC’yi bulabilen madde,
görünür ışığın yanı sıra, büyük miktarda morötesi ışık ve X- ışını da yayıldığı
güneş patlamalarının dünyadaki etkilerinden biri sayılamaz?
a) deniz haberleşme sistemlerinin olumsuz etkilenmesi
b) Telsiz haberleşme sistemleri olumsuz etkilenmesi
c) Depremler
d) Hava seyir sistemlerininin bozulması
e) Uydularda arıza
7) Buz (su ve donmuş gazlar) ve (bir nedenle Güneş Sistemi'nin oluşumu sırasında
gezegenlerde yoğunlaşamamış) kozmik toz karışımından oluşan gök cisimleri
nedir.
a) Gezegen
b) Kuyruklu yıldız
c) Uydu
d) Samanyolu
e) Karadelik
8) Çin kayıtlarına göre MÖ 240 yılından beri bilinen gök cismi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Ay
b) Dünya
c) Jubiter
d) Güneş
e) Halley Kuyruklu Yıldızı
9) Dünyaya çarpacak Gök cisimlerini etkilerini araştırmak üzere ABD Kongresince
düzenlenen Bilim Kongresinde bilim Kurulunun hazırladığı rapora göre çapı 25100 m arasında olan bir meteorun çarpma olasılığı ve etkisi nasıl tanımlanmıştır?
a) Bu yüzyılda büyük olasılıkla bekleniyor. Göktaşı düştüğü yerde 10'larca kilometre
çapında zarar verebilir. Diğer doğal afetlerde olduğu gibi bu bölgelerde yaşayanlar,
önceden haber verilerek tahliye edilir. Aksi takdirde, ölümler olabilir.
b) Bu durumda da insanlık İkinci Dünya Savaşı, Güney Asya'daki Tsunami felaketi,
büyük depremler gibi büyük felaketler yaşayabilir. Onbinlerce ölüm olabilir.
c) Karşı karşıya kalacağımız şey kitlesel panik, bina yangınları, sosyal kargalaşa, çok
sayıda ölüm ve yaralanmalar olabilir.
d) Gerekli önlemler alırsa, dünya bu kadar büyük göktaşlarını 10'larca yıl önceden
belirleyebilir. Önlemek mümkün olmazsa, felaketten sağ kalan olursa, onların nasıl
yaşayacağı hakkında yeni sosyal yasalar, yeni teknolojiler geliştirilebilir.
e) Bu büyüklükte bir gök cisminin atmosferden geçme şansı bulunmamaktadır
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10) Sarıçiçek köyüne 2 Eylül 2015 günü meteorit parçalarının düştüğü Sarıçiçek
köyü hangi ilimize aittir?
a) Mardin
b) Ağrı
c) Kütahya
d) Niğde
e) Bingöl
11) Jeolojik zaman dilimlerinden Permiyen döneminde gerçekleştiği belirtilen ve o
dönemdeki tüm yaşam biçimlerini yok ettiği söylenen göktaşı veya kuyruklu
yıldızın dünyaya ne zaman çarptığı iddia edilmektedir?
a) 5 bin yıl önce
b) 150 bin yıl önce
c) 30 milyon yıl önce
d) 250 milyon yıl önce
e) 3 milyar yıl önce

1)D, 2)E, 3)A, 4)E, 5E, 6)C, 7)B, 8)E, 9)C, 10)E, 11)D
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