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YAZAR NOTU
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dil kullanılarak anlatım yoluna gidilmiştir. Yararlanılan kaynakların başında İ.Ü. Coğrafya
Bölümü’nden emekli Prof.Dr. M.Yıldız Hoşgören Hocamızın Jeomorfolojinin Ana Çizgileri I ve
II kitaplarından da çokça faydalanılmıştır. Coğrafya bölümü hocalarımızdan Prof. Dr. Barbaros
Gönençgil’in Küresel Degradasyon Sürecinde Dağlar ve Dağ Alanları Yönetim (DAY) kitabına,
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1.BÖLÜM

DOĞAL FAKTÖRLERİN TURİZME ETKİSİ GİRİŞ

9

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
“Doğa” kavramının genel anlamını
1.2.
“Doğal Faktör” ifadesi ile neyin kastedildiğini
1.3.
Turizme etki eden doğal faktör ve süreçlerin neler
olduğunu
1.4.
Doğal faktörlerin turizme etkisinin genel hatlarının
belirlenmesi

10

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Doğa ve doğal faktör nedir?
Turizmde etkili doğal faktör ve süreçler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Doğa Kavramı
Doğa kavramını bilir.
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak
Turizmde etkili olan doğal Turizmde etkili olan doğal Okuyarak, fikir yürüterek,
faktör ve süreçler
faktör ve süreçleri bilir ve araştırarak
yorumlar.
Doğal faktörlerin turizme Doğal faktörlerin turizme Okuyarak, fikir yürüterek,
etkisinin genel hatlarının etkisinin genel hatlarıyla
belirlenmesi
açıklar.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Doğa, Turizmde Doğal Faktörler, Doğal Kaynaklar
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Giriş
Bu ders kapsamında doğal faktörlerin turizme etkisi; Başlıca Turizm Kaynakları, Yüzey
Şekilleri, İklim ve Doğal Bitki örtüsü konuları ele alınacak; bunların turizme etkileri ana
hatlarıyla anlatılacaktır.
Doğal çevreyi oluşturan, yerşekilleri, iklim, bitki örtüsü ve bunların turizme etki eden yönleri
açısından konular alt başlıklara ayrılacaktır. Örnek olarak yüzey şekilleri, kıyılar, yaylalar,
dağlar, mağaralar, travertenler, volkanik sahalar, gibi alt başlıklar halinde ayrıca ele
alınacaktır. Bu alt başlıklar için de turizme etkiler irdelenecek ve bilgilendirmeler
yapılacaktır.
Bu ders ile öğrenciler doğal etmen ve süreçlerin yer şekillerine etkileri hakkında bilgi sahibi
olacak konuyla ilintili olarak ülkemizden ve dünyadan örnekler göreceklerdir.
14 haftalık ders kapsamında aşağıdaki konu başlıklarına değinilecektir;

HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
Dersin Teorik Konu Başlıkları
1
Doğal Faktörlerin Turizme Etkisi Giriş
2
Başlıca Turizm Kaynakları
3
Yüzey Şekilleri
4
Kıyılar
5
Yaylalar
6
Dağlar
7
Mağaralar
8
Travertenler
9
Volkanik Sahalar
10
Su Kaynakları
11
Doğal Bitki Örtüsü
12
Milli Parklar ve Doğal Sit Alanları
13
İklimin Turizme Etkisi
14
Genel Değerlendirme

1.1. Doğa ve Doğal Faktör
Taşküre, Havaküre, Suküre, Canlılar Küresinin ortak bileşeninden oluşan ortama doğa denir.
Doğa, insanoğlunun biyolojik varlığını, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel faaliyetlerini
etkiler ve hatta bu faaliyetleri belirler. Doğa, insanların ekonomik yaşamları üzerinde etkili ve
belirleyici olmaktadır. Doğal unsur veya kaynaklar; insanların üretim-dağıtım-tüketimlerini
etkilerler. Bir yerin coğrafi konumu başta olmak üzere yeryüzü şekilleri, toprak, iklim, su,
doğal afetler ve yer altı kaynakları doğal yaşamı şekillendirir. İnsanoğlunun günlük yaşamını
etkileyen ve genel olarak da yaşamını belirleyen doğal faktörlerin turizme etkisi de
kaçınılmazdır.
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Doğal faktörler, mekânsal farklılıkları belirlemesi açısından önem kazanır. Turizm de
mekânsal koşullarla son derece ilgilidir. Mekânsal farklılıklar olmasaydı, ünlü coğrafyacı Jean
Gottman’ın deyimiyle “dünya bir beyzbol topu gibi dümdüz bir yüzeye sahip olsaydı,
coğrafya diye bir bilim dalı olmayacak”, turizm denilen olay da meydana gelmeyecektir
(Özgüç, 1998).
Coğrafi konum, iklim özellikleri, yeryüzü şekilleri olan dağlar, vadiler, ovalar, deniz, akarsu,
göl kıyıları, toprak özellikleri, doğal bitki örtüsü, yaban hayatı gibi doğal kaynaklar mekânsal
farklılıkları oluşturur. Oluşan mekânsal farklılıklar da turizmin gelişmesini sağlar. Bu
kaynaklar farklı özellikteki turizm bölgelerini de oluşturur.

Coğrafi Konum
Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konum o yerin veya mekanın coğrafi özelliklerini
şekillendirir. Coğrafi anlamda iki tip konum bulunmaktadır. Bunlardan ilki matematik
konumdur. Matematik konum enlem-boylam gibi sayısal değerlerle ifade edilmektedir ve
mutlaktır. Bir yerin güneşlenme durumu, genel iklim kuşakları içerisindeki yeri matematik
konumla belirlenir. İkincisi ise özel konumdur. Özel konum bir yerin, yeryüzü şekilleri,
madenleri, komşu ülkeleri gibi kendine has koşullarını ifade eder. Doğal ve beşeri açılardan
farklılıklar bir yerin matematik ve özel konumunun sonucudur. Bir yerin konumu ekonomik
faaliyetlerini, üretim özelliklerini etkilemektedir. Turizm faaliyetleri de coğrafi konumla
yakından ilişkilidir. Ulaşım, turizm etkinliğinin türü, turistik unsurun cazibesi coğrafi
konumun oldukça fazla etkilediği niteliklerdir.
Turistik bölgenin konumu, ulaşım ve tercih koşulları açısından önemlidir. Özellikle;
havaalanı, karayolu, suyolu, demiryolu gibi ulaşım yollarına yakınlık turizmi ve turizm
potansiyelini etkilemektedir. Şüphesiz ulaşım olanaklarını belirleyen faktörlerin başında ise
doğal ortam özellikleri gelmektedir. Tarihi dönemlerde de yerleşim yelerinin ekonomik olarak
gelişmesi ulaşım olanaklarıyla yakından ilişkili olmuştur. Efes, Milet gibi Roma döneminin
liman şehirleri kalkınmalarını büyük oranda liman özelliklerine borçludur. Yine doğudan
batıya doğru uzanan İpek Yolu üzerindeki şehirler olan Semerkant, Diyarbakır gibi şehirler de
genel olarak kalkınmalarını bu ticaret yoluna borçludur. Ulaşım faktörü nedeniyle tarihi
dönemlerde gelişen medeniyet ve şehirler günümüzde turistik merkez olma özelliğindedir.
Birçok ülke doğal kaynaklara sahiptir ve bunlar ülkeyi zengin veya diğer bir ifade ile
güçlendirir. Bazı ülkelerin ise doğal kaynakları ülkeyi önemli ölçüde avantajlı kılmaktadır.
Sudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler sahip oldukları petrol
kaynaklarıyla ekonomilerini güçlendirmektedirler. Yine Güney Afrika elmas ve altın
madenleriyle önemli miktarda gelir elde etmektedir. Bu tükenebilir doğal kaynakların
haricinde ayrıca yenilenebilir doğal kaynaklardan bahsedebiliriz. Ormanlar, balıkçılık, rüzgâr,
güneş enerjisi gibi kaynaklarda da günümüzde giderek önem kazanmaktadır.
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İklim
İklim; bir yerin en az 40- 50 yıl boyunca gösterdiği hava koşullarıdır. İklim; Sıcaklık, basınç
ve rüzgârlar, nem ve yağış gibi elemanlardan oluşmaktadır. Doğal özelliklerden biri olan
iklim insan yaşantısı ve sosyo-ekonomik aktivitelerini etkiler. İnsanın, üretim, ulaşım, tüketim
alışkanlıkları iklim ile ilişkilidir. Çayın Rize ve Artvin’de yetiştirilmesi, pamuğun yaz
kuraklığı gerektiren Akdeniz ikliminde yetiştirilmesi iklimin tarıma olan etkisine örnek
verilebilir. Yine ülkemizde Akdeniz iklim koşularında uzun süreli deniz, kum güneş turizmi
de iklimin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisine örnek verilebilir. Hava koşullarının
insanların giyim-kuşam özellikleri, yöresel üretime bağlı olarak yemek kültürü gibi sosyal ve
kültürel hayat üzerinde de belirleyici etkisi bulunmaktadır.
Yerşekilleri
Yer kabuğun üst kısmını yerşekillerinden meydana gelmektedir. Yeryüzü şekilleri; yerin
içyapısından kaynaklanan iç kuvvetler ve atmosferden kaynaklanan dış kuvvetlerin ortak
eseridir. Bunlardan dağlar, ovalar, platolar geniş yer kaplayan yer şekilleri olurken; tepe, vadi,
yamaç, volkan konisi, maar, kaldera, boyun, taraça, sırt, mağara, traverten, çağlayanlar, dev
kazanları, kumullar, dolin, uvala, polye gibi şekiller daha az yer kaplamaktadır.
Bir yerin denizden yükseltisi, düz veya eğimli bir özelik taşıması, bakı özellikleri yeryüzü
şekillerinin genel özelliklerini oluşturur. Yeryüzü şekilleri coğrafi konum ile birlikte iklim
özelliklerini, toprak, bitki örtüsü ve su özelliklerini etkiler. Ulaşım yine yeryüzü şekillerinden
en fazla etkilenen beşeri olgulardan bir tanesidir. Bu ders kapsamında anlatılacak olan kıyılar,
yaylalar, dağlar, mağaralar, travertenler, volkanik sahalar yerşekilleri ile ilgili konulardır.
Toprak
Bütün tarımsal üretimlerin temelinde toprak bulunmaktadır. Torağın verimliliği genellikle
iklime ve içerdiği humus miktarına bağlıdır. Özellikle iklim bitki örtüsünü, anakayanın
parçalanması, organizmaları etkilediği için toprak oluşumunda en önemli rolü oynar.
Toprağın verimli olduğu bölgeler veya ülkeler için toprak önemli bir zenginlik kaynağı
oluşturmaktadır. Porselen kiremit, tuğla gibi sanayilerin de ham maddesi topraktır. Toprak
hammadde olması açısından da önem taşımaktadır.
Bitki Örtüsü
Doğal bitki örtüsü bazı koşullarda turizmi destekler veya turizme yönlendirir. Ot, Çalı ve
Ağaç formasyonlarından oluşan doğal bitki örtüsü iklim özellikleriyle yakından ilişkilidir.
Genel olarak iklim ve toprak özellikleri bitki örtüsü tür ve çeşitliliğini belirler. Ekvatoral
iklim koşulları altında yağmur ormanlarının oluşması, Akdeniz ikliminde karakteristik bitki
örtüsünün makiler ve kızılçam ormanlarının olması, karasal iklim şartları altında bozkır bitki
örtüsünün oluşması bu duruma verilecek örneklerdir. Burada şunu da belirtmek gerekir;
hakim iklim tipi ve toprak örtüsünün haricinde beşeri faktörler de bitki örtüsü üzerinde
denetim sahibidir. Zira insanoğlu elindeki güç ve imkânlarla bitki türlerine veya
topluluklarına zarar verebilmektedir.
Bitki örtüsü doğal kaynak olarak tek başına değerlendirilmemelidir. Çünkü doğal bitki örtüsü
toplulukları hayvanlar için de yaşam alanı özelliği sunmaktadır. Bundan dolayı Flora (Bitki),
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Fauna (hayvan) birlikte değerlendirilmelidir. Bitki tür ve topluluklarının ortadan kalktığı
veya tahrip olduğu yerde buna bağlı olarak diğer canlıların da hayatı tehlikeye girmektedir.
Bitki tür ve topluluklarını tanımaya yönelik turizm, fotoğraf çekme, ormanlık alanlarda
trekking, manzara görselliğe dayalı turizm, avcılık turizmi gibi bazı turizm çeşitleri bitki
örtüsüyle yakından ilişkilidir.
Su Kaynakları
Su kaynakları önemli doğal kaynaklarındandır. Başlıca su kaynakları; yer altı suyu
kaynakları, akarsular, göller, denizler ve okyanuslardır. Dünyanın ¾’ü sularla kaplı olmasına
rağmen tatlı sular bu oranın %2,5’ü kadardır. Nitekim bu tatlı sularında %68.9’u buzullarda,
%30,8’ü yeraltı ve toprakta saklı su, % 0.3’ü ise akarsu, göl, bataklıklarda bulunmaktadır.

Şekil 1: Dünya Tatlı ve Tuzlu Su Dağılışı Tahmini (Kaynak: Igor A Shiklomanov State
Hydrologcal Institute (Saint Petersburg) and UNESCO, Paris, 1999)
Turizm endüstrisi başta oteller olmak üzere yüzme havuzları, golf sahaları kişisel kullanıma
yönelik çok su tüketiminin olduğu bir sektördür. Bundan dolayı su kaynaklarını
tükenebilmekte veya zarar görebilmekte ve su kaynakları üzerinde kirlilik oluşabilmektedir.
Özellikle Akdeniz iklimi gibi kısmen kurak sayılabilecek yerlerde sıcak ve kurak yaz
mevsiminden dolayı su tüketimleri de artmaktadır. Golf sahaları temiz ve tatlı su kullanan
tesislerdir. Son yıllarda giderek popüler olan golf turizmi her gün oldukça fazla miktarda su
kullanmaktadır. Eğer bu su kuyulardan sağlanıyorsa bu su kaynağının tuzlanmasına yol
açabilmektedir.
Su ve kıyılar turizmde oldukça role sahiptir. Hatta turizm denilince birçok ülkede ilk akla
gelen deniz- kum güneş turizmidir. Yüzme, dalma, sörf, güneşlenme, mavi tur suya bağlı
olarak yapılan turizm aktivitelerinden bir kaçıdır.

17

Foto 1. Antalya-Belek Golf Sahası Oteller Bölgesi
(Kaynak:https://www.propertyturkey.com/blog-turkey/belek-golf-scores-top-handicap-forprofessionals)
Yine su kaynaklarına bağlı olarak yürütülen ve sağlık turizminin bir kolu olan termalizm,
soğuk ve sıcak mineralli suların sağlık amacıyla içme ve dış tatbiklerle kullanımı için
turistlerin ulaşım, konaklama, ağırlama gereksinimlerinin karşılanmasını kapsayan bir turizm
çeşididir. Halk arasında "şifalı sular" olarak tanımlanan bu kaynaklardan içilenler içme ve
içmece, dış tatbiklerle kullanılanlar ise ılıca, girme, çermik, hamam, kaynarca, ılısu gibi
isimler alırlar. Turizmde ise "kaplıca merkezi" veya "termal merkez" olarak adlandırılırlar
(Doğaner, 2001).
Kaplıcalar Türkiye'de genel olarak termal turizm amacıyla kullanılmaktadır. Fakat orman
içinde (Oylat, Kızılcahamam, Yalova gibi) ve orta yükseklikteki dağlık alanlarda yer alan
(Murat dağı ve Ayder) kaplıcalar klimatizm (iklim tedavisi) açısından da uygundur. Murat
dağı ve Ayder kaplıcaları aynı zamanda yayla turizm alanıdır. Bazı kaplıcaların ayırıcı
özellikleri bulunmaktadır. Hüdai (Afyon- Sandıklı) kaplıcası peloidoterapi (çamur tedavisi)
açısından ünlüdür. Kaplıca civarından getirilen toprak (peloid), banyo uygulamaları için
hazırlanan küvetlerde kaplıca suyu ile karıştırılarak "çamur banyosu" ortamı elde
edilmektedir. Biyolojik ortamı ilginç olan ve içinde 2-8 cm büyüklüğünde balıkların yaşadığı
Sivas-Balıklı çermik yurdumuza özgü termo mineral sudur. Kıyı turizminin geliştiği
yerlerdeki kaplıcalar daha çok ilgi görmektedir (Çeşme-llıca). Köyceğiz gölü kıyısında olan
Sultaniye kaplıcası deniz turizmine katılanlar tarafından günlük olarak kullanılmaktadır
(Doğaner, 2001).
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Doğal Afetler
Doğal ortamdaki etken ve süreçler ile gerçekleşerek insan hayatını etkileyen birçok doğal afet
vardır. Bunlara depremler, volkanik olaylar, tusunami, sel ve taşkınlar, heyelanlar, kasırga ve
fırtınalar, orman yangınları örnek olarak verilebilir. Bu tür olaylar insanların yaşamlarını
özellikle ulaşım faaliyetlerini, ekonomik faaliyetlerini olumsuz etkilerler. 14 Nisan 2010
tarihinde İzlanda da volkanik patlama gerçekleştiren Eyjafjallajökull volkanı batı Avrupa’daki
hava ulaşımını 6 gün boyunca sekteye uğratmıştır. Buna rağmen Turizm açısından bu süre
boyunca turizm sektörüne girdiler devam ettiği gözlenmiştir. Zira insanların bir yerlerde
konaklama yapmaları gerekmiştir (Web 1).
Bazıları diğer canlılardan insana bulaşan daha sonra da insandan insana bulaşma özelliği
kazanan bulaşıcı ve yaygın hastalıklar, çok sayıda ülkeyi bölgeyi etkilemektedir. Hava
alanları ve terminallerde karantina uygulamalarına sebep olmakta, tedirginlik oluşturmaktadır.
AIDS, Kolera, Domuz Gribi, Kuş Gribi, Zika virüsü gibi çok sayıda salgın ve bulaşıcı hastalık
son yıllarda etkili olmuş ve özellikle ilk yayıldıkları ülkelere giden turist sayılarında önemli
düşüşlere sebep olmuşlardır. 2009 yılında olduğu gibi özellikle kış aylarında artan grip
vakaları insanların turizme katılmalarını engellemekte, seyahat ve tatil rezervasyonlarını iptal
ettirmektedir. Bunlara bir diğer örnek 2016 yaz aylarında Brezilya’da geçekleştirilen
uluslararası olimpiyat oyunlarına katılımda Zika virüsünün yarattığı tedirginliktir. Tüm bunlar
turizm sektörüne önemli maddi kayıplar verdirmekte ve olabilecek yatırımları azaltmaktadır.
Tarımsal potansiyelini geliştiren doğal özellikler, gıda ürünlerinin üretim ve tüketim
süreçlerini belirler böylece gıda ürünlerinin tür ve fiyatı üzerinde doğal özelliklerin
denetleyici etkisi de ortaya çıkar. Turizm kuşkusuz ülkenin bu üretim süreçlerini hem etkiler
hem de bunlardan etkilenir.
Yurdumuzun Akdeniz Bölgesinde Antalya körfezi çevresinde ve genelde sahil şeridinde
konumlanan çok yataklı otellerin “her şey dahil” konseptli turizm faaliyetlerinde yoğun gıda
tüketimleri yapılmaktadır. Buna karşılık tarımsal üretim merkezine yakınlık, yoğun tarım,
seracılık faaliyetleri bu maliyetleri düşürmektedir.
Doğanın turizm üzerindeki etkileri konusunun yanı sıra son yıllarda konuşulan ve tartışılan bir
diğer konu da turizmin doğa veya çevre üzerindeki etkileridir.
Doğal çevre ve ekosistemde bozulma, kirlilik, bitki ve hayvanlar açısından özel türlerin yok
olması, turizmin doğal çevre üzerindeki başlıca etkileridir. Buna ek olarak su kaynaklarının
kirletilmesi ve yok edilmesi, akarsu, göl ortamlarında aşırı su kullanımı ve tüketimi, yeraltı su
rezervlerinin kaybolması, limitlerin üzerinde avcılık, kıyılardaki aşırı kullanımdan dolayı kıyı
ekosistemlerinin bozulması turizmin doğal çevre üzerindeki diğer etkilerdir (Hall ve Page,
1999). Ayrıca ulaşım kaynaklı hava kirliliği, bitki örtüsü ve orman tahribi, tarım alanı ve arazi
tahribi gibi olumsuz etkiler eklenebilir.
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Uygulamalar
Dünya üzerindeki görülen başlıca doğal afet türlerini araştırınız.
Dünya turizmde en fazla yararlanılan deniz ve okyanusları araştırınız.
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Uygulama Soruları
Atmosfer kökenli olan doğal afetler hangileridir?
Dünyada turizmde en fazla yararlanılan denizleri sıralayınız ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde “Doğa” kavramının genel anlamını, Doğal Faktör” ifadesi ile neyin
kastedildiğini, turizme etki eden doğal faktör ve süreçlerin neler olduğunu, doğal faktörlerin
turizme etkisinin genel hatlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Taşküre, Havaküre,
ortama………denir.

Suküre,

Canlılar

Küresinin

ortak

bileşeninden

oluşan

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Litosfer
Hidrosfer
Atmosfer
Doğa
Troposfer

2. Doğal unsur veya kaynaklar; insanların üretim-dağıtım-tüketimlerini etkilerler. Bir yerin
coğrafi konumu başta olmak üzere yeryüzü şekilleri, toprak, iklim, su, doğal afetler ve yer altı
kaynakları doğal yaşamı şekillendirir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın faaliyetlerini şekillendiren doğal unsurlardan
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Hava durumu
Akarsular
Bitki örtüsü
Madenler
Politika

3. Ünlü coğrafyacı Jean Gottman’ın deyimiyle “dünya bir beysbol topu gibi dümdüz bir
yüzeye sahip olsaydı, coğrafya diye bir bilim dalı olmayacak”, turizm denilen olay da
meydana gelmeyecektir.
Yukarıda adı geçen bilim adamının turizmin gerçekleşmesi için gereken unsur olarak
vurguladığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Mekansal Benzerlik
Mekansal Tekdüzelik
Mekansal Farklılık
Mekansal Kontrol
Mekansal Denetim

4.Aşağıdakilerden hangisi matematik konum ile ilgili bir ifadedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
Türkiye petrol çıkarak Ortadoğu ülkelerine yakındır.
Türkiye’nin genç ve dinamik bir nüfusu bulunmaktadır.
Ülkemiz güneş ışınlarını eğik açılarla almaktadır.
Yurdumuz değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.
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5. Hava Durumu güncel yaşanan hava olaylarını açıklamak için kullanılmaktadır. İklim; de
hava durumu gibi sıcaklık, basınç ve rüzgârlar, nem ve yağış gibi elemanlardan oluşmaktadır.
Ancak İklim; bir yerin en az 40- 50 yıl boyunca gösterdiği hava koşullarıdır ve bir yer için
yapılan genel değerlendirmedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi hava durumu ile ilgilidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Burada kışlar çok soğuk ve sert geçer.
Benim bildiğim bu ayda kar yağmaz.
Birkaç gündür öğleden sonra kırkikindi yağmuru yağıyor.
Burada nisan ayazına dikkat edeceksin.
Buraya turisti çeken yaz boyunca güneşli olmasıdır.

6. Turizmde önemli rezervasyon iptallerine yol açmakta, ülkelerin hava alanları ve
terminallerde karantina uygulamalarına gitmelerine sebep olmaktadır. 2016 yılında
Brezilya’da gerçekleştirilen olimpiyatlarda da etkisini göstererek olimpiyata olan katılımda
düşüşlere neden olmuştur.
Yukarıdaki metinde ifade edilen ve turizmde çeşitli olumsuzluklara yol açan olay
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Orman yangınları
Bulaşıcı Hastalıklar
Sel felaketleri
Çığ
Heyelan

7. Tarihi dönemlerde de yerleşim yelerinin ekonomik olarak gelişmesi yerşekilleri ve ulaşım
olanaklarıyla yakından ilişkili olmuştur. Efes, Milet gibi Roma döneminin şehirleri
kalkınmalarını aşağıdakilerin hangisine borçludur?
A)
B)
C)
D)
E)

Kıyı şehri olmalarına
Coğrafi koordinatlarına
Engebeli arazi yapısına
Matematik konumuna
Nüfus fazlalığına

8. Yeryüzü şekillerinin aşağıdakilerden hangisine etkisi diğerlerinden daha azdır?
A) Ulaşım imkânları
B) Hava ulaşımı güzergâhı
C) İklim
D) Bitki örtüsü dağılışı
E) Su özellikleri
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9.Aşağıdakilerden hangisi doğal bir unsur değildir?
A) Deniz kıyısı
B) Orman
C) Toprak
D) Göl
E) Baraj Gölü
10. Doğal kaynaklardan olan toprak oluşumda aşağıdakilerden hangisi daha fazla role
sahiptir?
A)
B)
C)
D)
E)

Bitki örtüsü
İnsan
İklim
Enerji
Rüzgârlar

Cevaplar
1) D , 2) E 3 C, 4) D, 5) C, 6) B, 7) A, 8) B, 9) E, 10) C
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2. BAŞLICA TURİZM KAYNAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Doğal Kaynağın ne olduğunu
2.2. Turizmde başlıca doğal kaynakların neler olduğunu maddeler halinde
gösterimini
2.3. Bazı turistik doğal kaynak ve çekicilik örneklerini
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Doğal kaynak nedir?
Turizmdeki başlıca doğal kaynaklar nelerdir?
Turizmde doğal kayanaklara örnekler veriniz.
Turizmde doğanın çekiciliğini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Doğal Kaynaklar

Doğal Kaynak
açıklar

kavramını

Turizmde Başlıca Doğal Turizmdeki başlıca
Kaynaklar
kayanakları bilir.

doğal

Turizmde Başlıca Doğal Turizmde doğal kaynakları
çekicilik
yaratabileceğini
Kaynaklar
bilir

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okuyarak,
araştırarak,
sorular
çözerek,
fikir
yürüterek
Okuyarak,
araştırarak,
sorular
çözerek,
fikir
yürüterek
Okuyarak,
araştırarak,
sorular
çözerek,
fikir
yürüterek

Turizmde Başlıca Doğal Doğal kaynaklara bağlı Okuyarak,
araştırarak,
Kaynaklar
sorular
çözerek,
fikir
olarak
oluşan
turizm
yürüterek
çeşitlerini bilir.
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Anahtar Kavramlar
Doğal Kaynak, Yeryüzü Şekilleri, Doğal Kaynaklara Bağlı Yapılan Turizm Faaliyetleri
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Giriş
İnsanın herhangi bir ihtiyacını karşılayan ve kullanılan her bir materyal, madde veya ürüne
kaynak denir. Kaynak hem doğal hem de beşerî olabilir. Doğal kaynak, doğal ortamda
kendiliğinden oluşmuş, oluşma aşamasında insan aklı, işgücü ve herhangi bir etkinliği
olmayan kaynaklarıdır.
Doğal kaynaklar; yenilenemez (tükenebilen), yenilenebilir kaynaklar olarak iki gurupta
değerlendirilebilir. Yenilenemez kaynaklara fosil yakıtlar olan petrol, doğalgaz, kömür,
demir, bakır, altın gibi oluşumları milyonlarca yıla dayanan madenler örnek verilebilir.
Yenilenebilen kaynaklar ise doğal ortam etkisiyle tekrarlayan kaynaklardır. Denizlerdeki
dalga ve akıntılar, rüzgâr, güneş enerjisi, akarsular gibi kaynaklardır. Hayvanlar, bitki örtüsü
ise kendini yenileyebilen kaynaklar arasında sayılabilir. Ancak tüketimleri fazla olursa
özelliklerini yitirebilir veya kaybolabilirler.

Yenilenemeyen Kaynaklar

Yenilenebilen Kaynaklar

Petrol, Kömür, Doğal Gaz, Bor, Demir, Bakır
Gümüş gibi madenler

Su, Deniz ve Okyanus Akıntıları, Rüzgarlar,
Güneşlenme,

Aşırı kullanılmaması durumunda bitki
örtüsü, hayvalar kendilerini yenileyebilirler.

Şekil 2:Yinelenebilen ve yinelenemeyen kaynaklar
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2.1. Turizmde Doğal Kaynak Kavramı
Günümüzde büyüyen şehirler, çarpık kentleşme, gelişen sanayi, hızla artan nüfus, artan çevre
kirliliği, şehirsel yaşam stresi gibi faktörler insanları özellikle doğal ortamlarda zaman
geçirmeye yönlendirmektedir. Yaşamına doğal ortamda başlayan insanoğlu bilim ve
sanayileşmede geliştikçe doğal ortamından uzaklaşmaya başlamıştır. Günümüzde ise sosyal
ve ekonomik açıdan güç kazandıkça bu sefer doğal koşulları araştırma ve doğal koşullardan
daha fazla yararlanma çabasına girmiştir.
İnsanları turizme yönlendiren olguların başında doğal ortam veya diğer bir değişle doğal
mekânsal farklılıklar gelmektedir. Mekânsal farklılıklar konusunda belirleyici olan ise
genellikle doğal ortam koşulları ve doğal kaynaklardır. Doğal kaynaklar; doğada
kendiliğinden meydana gelmiş, insan faktöründen etkilenmemiş, oluşumu belirli
koşullarda gerçekleşen kaynaklardır. İklim özellikleri, yeryüzü şekilleri, madenler,
toprak, bitki örtüsü, su, hava, canlılar doğal kaynakları oluşturur.

2.2. Turizmde Başlıca Doğal Kaynaklar
Yeryüzü şekilleri; dağlar, ovalar, platolar, gibi ana yer şekilleri ile vadiler, boğazlar,
kanyon vadiler, yamaç, boyun, sırt, delta, şelaleler, mağaralar, kıyı şekilleri, koylar,
körfezler taraçalar, travertenler, volkan konileri gibi elementer şekillerdir. Bütün bu
yerşekilleri sahip oldukları oluşum süreçleri ve farklılıklarıyla bazen tek başlarına turizm
kaynağı oluşturabilirler.
Su Kaynakları, Doğal Bitki Örtüsü, Yaban Hayatı, Milli Parklar ve Doğal Sit Alanları,
bölgenin sahip olduğu iklim özellikleri turizmde çekicilik oluşturabilir. Turizmde doğrudan
veya dolaylı olarak kullanılabilir. Doğal kaynaklara bağlı olarak yapılan turizm çeşitleri
aşağıdaki gibi sıralanabilir.
 Termal Turizm
 Dağ Turizmi
 Doğa Koşusu,
 Yamaç Paraşütü
 Mağara Turizmi
 Manzara Gözleme
 Yüzme, Dalış
 Bisiklet Turizmi
 Kamp-Karavan Turizmi
 Av Turizmi
 Akarsu Turizmi (Kano-Rafting)
 Rüzgâr Sörfü,
 Kar Sürüşü, Off Road Sürüş,
Tablo 1: Doğal kaynaklara bağlı turizm çeşitleri















Yayla Turizmi
Trekking
Dağ Tırmanışı
Kayak
Kuş Gözlemciliği
Yatçılık
Sportif Olta Balıkçılığı
Atlı Doğa Yürüyüşü
Botanik Turizmi
Atçılık, At Sürüşü
Foto Safari
Piknik
Tarıma Dayalı Turizm
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2.3. Doğal Kaynaklardan Bazılarının Turizmde Kullanım Örnekleri
Sahip oldukları farklı özellikleri ile turizmde çekicilik oluşturan çok sayıda doğal kaynak
bulunmaktadır. Bunların bazılarının uluslararası ünü veya tanınırlığı vardır. Dünya genelinde
2016 yılı itibarıyla UNESCO Dünya Miras Listesinde kayıtlı olan 203 adet doğal 35 karma
(Kültürel/Doğal) turizm unsuru bulunmaktadır.
Ülkemizde Göreme Milli Parkı ve
Kapadokya (Nevşehir) ile Pamukkale-Hierapolis (Denizli) hem kültürel hem doğal
özellikleriyle listeye alınmıştır.
Turizmde çekicilik yaratan doğal kaynaklara; UNESCO’nun Dünya Miras Listesinde kayıtlı
olan yurdumuzda Denizli ili sınırları içindeki Pamukkale travertenleri örnek olarak verilebilir.
Sıcak ve kireçli suların oluşturduğu bu traverten şekilleri ile dünyada eşine az rastlanan bir
doğal ortam oluşmuştur. Pamukkale travertenlerinin doğal ortam oluşum ve gelişim süreci
hâlihazırda devam etmektedir. Pamukkale tarihi dönemlerde de ilgi çeken bu bölge Roma
döneminde de kaplıca ve şifahane olarak kullanılmıştır. Dönemin önemli kentlerinden biri
olan Hierapolis burada kurulmuştur. Günümüzde hem Hierapolis Antik Kenti hem kaplıca
özellikleri hem de travertenlerin doğal çekiciliğinden dolayı her yüzbinlerce insan tarafından
ziyaret edilmektedir.

Foto 2: Pamukkale Travertenleri (Foto: Cihan BAYRAKDAR)
Bazı yerşekillerinin sahip oldukları özellikleri değişik amaçlar için değerlendirilir ve turizmde
çekicilik oluşturulur. İsviçre, Fransa, İtalya ve Avusturya sınırları içinde yükselen Alp
Dağlarının ( Şekil 1, Foto 2, 3, 4) yükseltisi ile birlikte sıcaklıkların düşmesi ve kar
potansiyelinin artması kayak turizmi için zemin hazırlamıştır. Ayrıca aynı yerler yaz
mevsiminde ise yayla turizmi amaçlı değerlendirilmektedir. Tüm bu ülkeler, gerekli
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yatırımları yaparak bu potansiyeli değerlendirip turizmdeki ekonomik girdiyi arttırmaya
çalışmaktadırlar.

Şekil 3:Fransız Alpleri'nde Tignes ve Val D'isere kayak merkezleri teleferik haritası
Kaynak: https://www.inghams.co.uk/ski-holidays/ski-resorts/france/espace-killy-ski-area/valdisere

Foto 3: Fransız Alpleri Val D'isere kayak merkezi
(Kaynak: www.inghams.co.uk/ski-holidays/ski-resorts/france/espace-killy-ski-area/val-disere)
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Foto 4: Val D'isere kayak merkezi yaz mevsimi görüntüsü (Kaynak: http://www.alpinalodge.com/en/)

Yerkabuğunu oluşturan kayalar veya değerli taşlar da turizmde çekicilik yaratabilir. ABD ve
Kanada’nın soğuk kesimlerinden Amerika’nın sıcak Güneş Kuşağı’na çoğu emekli olan,
insanların mevsimlik göçünü ifade eden “Snowbirding” doğanın turizm üzerindeki etkilerine
örnek verilebilir. Arizona’da bulunan Quartzsite yerleşimi madenciliğe (değerli taş ve mineral
toplayıcıları) bağlı olarak nüfusunu 1910’da 339’a çıkardı. Bugünlerde yaz ortası nüfusu 3677
kış nüfusu 750 000 hatta 1000000’u geçmektedir (Özgüç, 1998).
Quartzsite’ın popüler karavan (Foto 5, Foto 6) araç kampları kış turizm ekonomisine katkı
sağlayan başlıca unsurdur. 9 adet değerli taş ve mineral serileri, 15 kez açılan bitpazarı
önemli çekicilikler yaratır. Daha çok Ocak ve Şubat aylarında 2 milyon insanı buraya çeker.
(Web 2)
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Şekil 4: Quartzsite ile ilgili hazırlanmış tanıtıcı bir web sitesi (Kaynak:
http://www.ci.quartzsite.az.us/)

Foto 5:Quartzsite karavan parkları
(http://quartzsitervshow.com/files/4214/6541/6091/RV_Show_Aerial1.jpg)
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Foto 6:Quartzsite Taş Pazarı (http://blogs.wsj.com/photojournal/2012/09/27/trouble-inquartzsite-ariz/)
Bir yerin iklim özellikleri nüfus, yerleşme, ulaşım, turizm gibi beşeri faaliyetleri etkiler ve
belirler. Dünya nüfusunun genel olarak orta iklim kuşağında diğer bir ifade ile ılıman iklim
kuşağında yoğunlaşması, iklimin etkilerinin göstergelerindendir. İklimin turizm üzerinde de
bariz bazı etkileri vardır. Örneğin; ülkemizin, orta kuşakta bulunması ve farklı yerşekilleri
özelliklerine sahip olması nedeniyle farklı iklim bölgeleri oluşmuştur. İklim özellikleri
bakımından da elverişli koşullara sahip olan ülkemizde turistlerin en yoğun olarak geldikleri
Ege ve Akdeniz kıyılarında yıllık sıcaklık değerleri 15-20 dereceler arasında değişir. Bu
değerler yaz mevsiminde 25-28 dereceler arasındadır. Ülkemiz bu ısı değerlerinin yanı sıra
güneşlenme süresi, deniz suyu sıcaklığı gibi deniz turizmine etki eden faktörler bakımından
oldukça elverişli koşullara sahiptir. Nitekim denize girme açısından en uygun sıcaklık olan 20
derecelik değer Ege ve Akdeniz kıyılarında 5-6 aylık bir dönemde sürmektedir. Aynı biçimde
güneşlenme süresi de Akdeniz ve Ege kıyılarında 6 aylık bir dönemi kapsamaktadır. Bu süre
içinde deniz suyu sıcaklığı 15-17⁰C den fazladır. Böylece denize girme, yüzme ve su sporları
yapmaya uğundur (Ertin, 1998). Oysa Karadeniz kıyılarında ise sadece yılın iki ayı denize
girmeye uygundur.
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Jeomorfolojik (yeryüzü şekilleri) özellikleri, bitki örtüsü ve hayvan türleri yaşamı açısından
farklı ve değerli görülen alanlarda doğal hayatı korumak amacıyla milli park ilan etme
uygulamasına gidilmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde Idoha-Wyoming-Montana
Eyaletlerinde yayılışı bulunan Yellowstone milli parkı bunlardan biridir. Her yıl milyonlarca
turist tarafından ziyaret edilen bu park özellikle gayzer adı verilen tazyikli buhar çıkışlarıyla
dikkat çekmektedir. Üzerinde fay hatları, volkanik unsurların bolca bulunduğu bu milli parkın
bazı kesimleri kameralarla anlık takip edilmektedir. Kampçılık ve trekking gibi etkinliklerin
haricinde doğayı gözlem ve öğrenme amacıyla da etkinlikler düzenlenmektedir. Bu konuda
çok sayıda turizm seyahat acentesi faaliyetler yürütmektedir.

Foto7:Lamar-Vadisi-Yellowstone Ulusal Parkı -Wyoming
(Kaynak: www.beritabaru.info/yellowstone-national-park-campground.html)

Foto 8: Yellowstone Ulusal Parkı- ABD ( Kaynak: https://www.yellowstoneparknet.com/)
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Foto
9:
Yelowstone Ulusal
Parkının
Konumu ve
www.beritabaru.info/yellowstone-national-park-campground.html)

Kampçılık

(Kaynak:

Farklı yerşekilleri turistler için çekicilik oluşturabilir. Yeryüzü şekillerindeki farklılık bir ülke
veya bölgeyi turizm açısından önemli bir merkez haline getirebilir. Dağlık alanlar, kıyılar,
adalar önemli cazibe merkezleridir. Avusturalya’da Wave Rock dalga görünümlü kaya ile bu
şekilde çekicilik meydana getiren bir yer şeklidir.

Foto 10: Wave Rock – Avustralya (Kaynak: http://goista.com/the-wave-rock-in-hyden/)
Wave Rock uzun ve kırılma aşamasında olan bir dalganın görüntüsünü yansıtmaktadır. Dalga
görüntüsü yaklaşık 14m yüksekliğinde ve 110m uzunluğundadır. Hyden şehrinin 3 km
doğusunda yer almaktadır. Burası Avustralya’nın batısındaki Perth şehrine 296 km uzaklıkta
bulunmaktadır. Wave Rock ve Hyden Rock’un bulunduğu bu kesim Hyden Wildlife Parkı’nın
bir kesimini oluşturmaktadır.
Yine Avusturalya’nın turizm ikonlarından olan ve Uluru olarak da bilinen Ayers Kayası; çöl
bölgesinde yüksek oranda demir minerali içeren paslı kırmızı renkte arkoz-kumtaşından
oluşmuştur. Rengini yüksek oranda demir içermesine borçludur. Uluru-Kata Tjuta Milli
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Parkı'nın içinde bulunur. Bu kaya Aborjinler tarafından kutsal olarak kabul edilir. Zeminden
yaklaşık 350 metre kadar yükselen bu kaya doğal kaynak olarak turizmde çekicilik
oluşturmaktadır.

Foto 11:Ayers Kayası-Avusturalya (Kaynak: http://www.crystalinks.com/ayersrock.html)
Geçmişin farklı iklim koşulları altında buzul aşındırması sonucu oluşan tekne şeklindeki
vadilerde deniz sularının dolmasıyla oluşan kıyılara fiyort tipi kıyılar denilmektedir.
Günümüzde özellikle kuzey yarıkürede kutup bölgelerine yakın kıyılarda bu tip kıyıları
görmek mümkündür. Bu yerlerin başında da Norveç kıyıları gelmektedir. Burada buzul
aşındırmasıyla oluşan tekne vadiler deniz seviyesinin yükselmesiyle kısmen deniz tarafından
işgal edilmiştir. Su, arazi yapısı ve bitki örtüsü gibi doğal kaynaklar bir arada güzel
manzaralar sunmaktadır. Bundan dolayı da bu kesimlere turistler akın etmektedir. Özellikle
Bergen bölgesi bu konuda Norveç’in en fazla bilinen fiyort kıyı bölgelerindendir ve burası her
yıl binlerce turisti misafir etmektedir. Ayrıca büyük turist gemileri de bu kıyılara
uğramaktadır.

Foto 12: Norveç fiyortlarından bir kesit (Kaynak http://www.voyage-prive.it/ppl/viaggionorvegia-oslo-tour-dei-fiordi-norvegesi/50467)
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Uygulamalar
Tükenebilir doğal kaynaklardan doğal gaz, kömür ve petrol turizm endüstrisini hangi
açılardan etkiler araştırınız.
Doğal kaynaklara bağlı turizm aktivitelerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
Tükenebilir enerji kaynaklarının turizm endüstrisine ne gibi katkıları veya etkileri vardır?
Doğal kaynaklara bağlı turizm aktivitelerinden hangileri bitki örtüsüne bağlıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğal Kaynağın ne olduğunu, turizmde başlıca doğal kaynakların neler olduğunu maddeler
halinde gösterimini, bazı turistik doğal kaynak ve çekicilik örneklerini öğrendik. Ayers
Kayası- Avusturalya, Yellowstone Ulusal Parkı -ABD, Pamukkale Travertenleri, QuartzsiteArizona-ABD, Wave Rock –Avustralya, Norveç Fiyortları, Fransa Alpleri bu bölümde verilen
turizmde başlıca çekicilik örnekleri olmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Kendiliğinden oluşmuş, oluşma aşamasında insan aklı, işgücü ve herhangi bir etkinliği
olmayan kaynaklara ……………………….denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Beşeri kaynak
Doğal Kaynak
Hem doğal hem de beşeri kaynak
Ham madde
Organik Üretim

2. Aşağıdakilerden hanisi yenilenemeyen doğal kaynaklardan biri olarak gösterilemez?
A)
B)
C)
D)
E)

Petrol
Kömür
Doğal Gaz
Bor
Güneş

3. Doğada bulunan bazı kaynaklar süreklidir ve kendilerini yenileyebilirler. Aşağıdakilerden
hangisi yenilenebilen kaynaklardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Su
Rüzgâr
İklim
Gümüş
Bitkiler

4. Aşağıdakilerden hangisi turizmde yararlanılan yeryüzü şekillerinden bir değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Vadiler
Kanyonlar
Şelaleler
Yamaç paraşütü
Mağaralar

5.Bazı turizm faaliyetleri doğrudan doğal kaynaklarla ilişkilidir ve doğal kaynakalara bağlı
olarak yapılır.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğal kaynağa bağlı olarak yapılan turizm faaliyetlerinden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Termal Turizm
Yayla Turizmi
Dağ Tırmanışı,
Yamaç paraşütü
Kongre Turizmi
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6.Aşağıdaki turizm aktivitelerinden hangisi daha çok doğal ortama bağlı olarak
yapılmaktadır?
A) Off Road Sürüş
B) Panayır
C) Fuar
D) Kongre
E) Eğitim
7. Dünya genelinde 2016 yılı itibarıyla UNESCO Dünya Miras Listesinde kayıtlı olan 203
adet doğal 35 karma (Kültürel/Doğal) turizm unsuru bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde UNESCO Dünya Miras Listesinde kayıtlı olan doğal bir
alandır?
A)
B)
C)
D)
E)

Uludağ
Kaz Dağları
Sümela Manastırı
Mardin Evleri
Pamukkale Travertenleri

8. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Alp Dağlarındaki kış turizmi potansiyeli olan ülkelerden biri
olarak görülemez?
A)
B)
C)
D)
E)

İsviçre
Finlandiya
Fransa
İtalya
Avusturya

9. Jeomorfolojik (yeryüzü şekilleri) özellikleri, bitki örtüsü ve hayvan türleri yaşamı açısından
farklı ve değerli görülen alanlarda doğal hayatı korumak amacıyla alınan tedbirlerden biri
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Maden çalışmaları yapma
Yerleşmeye kapatma
Ulaşımı geliştirme
Milli park ilan etme
Enerji üretim amaçlı kullanma
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10. ABD’de Idoha-Wyoming-Montana Eyaletlerinde yayılışı bulunmaktadır. Her yıl
milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen bu park özellikle gayzer adı verilen tazyikli buhar
çıkışlarıyla dikkat çekmektedir. Üzerinde fay hatları, volkanik unsurların bolca bulunduğu bu
milli parkın bazı kesimleri kameralarla anlık takip edilmektedir.
Bu milli park aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Yellowstone
Kapadokya
Pamukkale
Death Valley
Grand Canyon

Cevaplar
1)B , 2)E, 3)D, 4)D, 5)E, 6)A, 7)E, 8)B, 9)D, 10)A
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3. YÜZEY ŞEKİLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Yüzey şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde etkili olan etmen ve süreçlerini
3.1.1.Yerkürenin genel özelliklerini
3.1.2. İç Kuvvetler olan Epirojenez, Orojenez, Volkanizma, Depremleri genel
özellikleri ve etkileriyle
3.2.3. Dış Kuvvetleri
A. Ayrışmayı
B. Akarsular ve oluşturdukları yerşekillerini
C. Rüzgârlar ve oluşturduğu yerşekillerini
D. Karstlaşma ve karstik yeryüzü şekillerini
E. Buzullar ve buzulların oluşturduğu yeryüzü şekillerini
F. Dalga ve akıntıların oluşturduğu yeryüzü şekillerini
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ovalar, platolar, dağ kavramalarının tanımını yapınız
Yüzey şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde etkili olan etmen ve süreçler nelerdir?
Epirojenez, orojenez, volkanizma, deprem kavramlarını tanımlayınız.
Epirojenez, orojenez, volkanizma ile oluşan yer şekilleri nelerdir?
Dış Kuvvetler nedir?
Ayrışma kaç türlü gerçekleşir?
Akarsular hangi yerşekillerini oluşturur?
Rüzgârlar hangi yerşekillerini oluşturur?
Karstlaşma sonucu hangi yerşekillerini oluşur?
Buzullar ve buzulların oluşturduğu yeryüzü şekilleri nelerdir
Dalga ve akıntıların oluşturduğu yeryüzü şekilleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yüzey Şekillerinin Oluşum
Ve Gelişimlerinde Etkili
Olan Etmen Ve Süreçler

İç Kuvvetler olan Epirojenez,
Orojenez, Volkanizma,
Depremleri genel özellikleri ve
etkileriyle bilir.
Dış Kuvvetleri genel özellikleri
ve etkileriyle bilir.

Yüzey Şekillerinin Oluşum
Ve Gelişimlerinde Etkili
Olan Etmen Ve Süreçler
A. Ayrışma

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik
ayrışmayı bilir.

B. Akarsular Ve
Oluşturdukları
Yerşekillerini
C. Rüzgârlar Ve
Oluşturduğu Yerşekilleri

Akarsuların aşındırma ve
biriktirme şekillerini bilir.

D. Karstlaşma Ve Karstik
Yeryüzü Şekilleri

Karstlaşma ve karstik şekilleri
bilir.

E. Buzullar Ve Buzulların
Oluşturduğu Yeryüzü
Şekilleri
F. Dalga Ve Akıntıların
Oluşturduğu Yeryüzü
Şekilleri
G. Kütle Hareketleri Ve
Kütle Hareketlerinden
Korunma Yolları

Buzullar ve buzulların
oluşturduğu yeryüzü şekillerini

Rüzgârlar ve oluşturduğu
yerşekillerini bilir.

Dalga ve akıntıların
oluşturduğu yeryüzü şekillerini
Kütle hareketlerini ve kütle
hareketlerinden korunma
yollarını bilir

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
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Anahtar Kavramlar
Ovalar, Dağlar, Platolar, Epirojenez, Orojenez, Volkanlar, Depremler, Akarsular,
Buzullar, Rüzgârlar
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Giriş
Yerşekilleri, yüzey şekilleri, yeryüzü şekilleri, topoğrafik şekiller gibi isimlerle adlandırılan
yerkabuğunun kısmen içinde (mağaralar) ve dışındaki oluşumlardır. Deniz seviyesinden olan
yükselti ve deniz yüzeyinden olan derinlik, eğim özelllikleri, bakı özellikleri yeryüzü
şekillerinin genel niteliklerini belirler.
Yüzey şekillerinin taşıdığı özellikler, coğrafi konum ile birlikte iklim özelliklerini, toprak,
bitki örtüsü ve su özelliklerini etkiler. Yüzey şekillerinin bir özelliği olan yükselti bir bölgenin
iklim türünün oluşumunda etkilidir. Yükseldikçe Güneş ışınlarının yerden yansımalarının
miktarının düşmesi, atmosferde nem gaz yoğunluğunun azalması ile sıcaklık düşmektedir
(yaklaşık her 100 m’de 0,65 ºC). Yine bakı faktörü güneşlenmeyi belirleyen bir faktördür.
Kuzey yarımkürede güney yamaçların kuzey yamaçlara göre daha sıcak olması bakı
faktörünün bir sonucudur. Ayrıca denize veya okyanusa bakan yamaçların diğer yamaçlara
göre daha fazla nem taşımaları ve yağış almaları bakı faktörünün bir etkisidir. Eğim,
güneşlenme açısını etkilediği gibi toprak kalınlığı, bitki tutunması gibi olguları
etkilemektedir. Çok eğimli yamaçlarda toprak kalınlığının az olması, bitkilerin tutunamaması
bu duruma örnektir.
Yer şekillerinin beşeri ve ekonomik faaliyetler üzerinde de rolü bulunmaktadır. Yüzey
şekillerine ait yükselti ve eğim en başta ulaşım faaliyetlerini etkilemektedir. İnsanların üretim,
dağıtım, tüketim süreçleri üzerinde de yerşekillerinin etkisi bulunmaktadır.
Yeryüzü şekillerinin farklılığı, benzerlerinin az olması turizmde bir çekicilik oluşturmaktadır.
Ülkemizde peribacalarıyla ünlü olan Ürgüp-Göreme diğer adıyla Kapadokya, travetenleriyle
dikkat çeken Pamukkale, volkanik topoğrafik şekilleri ile dikkati çeken Kula bu yeryüzü
şekillerine başlıca örneklerdir.
Yüzey şekillerinin oluşum ve gelişimde iç ve dış kuvvetlerin etkisi söz konusudur. Kısaca
yerşekilleri iç ve dış kuvvetlerin denetiminde ve bunların oluşturduğu etken ve süreçler ile
meydana gelmişlerdir. Bu başlık kapsamında yerşekillerinin oluşumunda iç ve dış kuvvetler
üzerinde durulacak, ortaya çıkan yer şekilleri örneklendirilecektir.
Bu bölüm hazırlanırken Prof Dr. M. Yıldız Hoşgören’e ait Jeomorfolojinin Ana Çizgileri I,
2015 ile Jeomorfolojinin Ana Çizgileri II’ adlı kitaplara sıkça yararlanılmıştır.
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3.1. YÜZEY ŞEKİLLERİNİN OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN ETMEN VE
SÜREÇLER
3.1.1. Yerkürenin Özellikleri:
Yerküre, iç içe birtakım katmanlardan meydana gelmektedir. Bu katmanlardan en dıştan içe
doğru yer kabuğu, manto ve çekirdektir. Yerkabuğu; yerkürenin en dış kısmını meydana
getiren ve ortalama kalınlığı 33-35 km kadar olan katmandır. Kimyasal bileşimi ve yoğunluğu
birbirinden farklı iki kısımdan meydana gelir. En üstte granitik bileşimdeki yerkabuğunda
silisyum ve alüminyum elementleri egemendir (SİAL). Bu nedenle daha hafiftir; yoğunluğu
2.7-2.8 gr/cm3’tür. SİAL’in altında Bazaltik yerkabuğu bulunur. Silisyum ve magnezyumlu
unsurlar egemendir (SİMA). Dolayısıyla granitik kabuktan daha ağırdır; yoğunluğu 3-3.5
gr/cm3 arasında değişir. Granitik yerkabuğunun altında ve okyanus tabanlarında yer alır. Bu
nedenle bazaltik yerkabuğuna okyanusal kabuk adı da verilir. Yerden yaklaşık 100 km
derinliğe kadar olan kesim yerkabuğu ile manto arasındaki sınıra karşılık gelen derinliktir
(Hoşgören, 2015).
Manto yerkabuğu ile çekirdek arasında yer alan katmandır. Kalınlığı 2860 km ye yakındır.
Ultrabazik veya Ultramafik kayaçlardan oluşur. Ağırdır; yoğunluğu 3,5-6 gr/cm3 arasında
bulunur. Mantonun en dış kısmına Astenosfer adı verilmektedir. Astenosfer yerkabuğunun
altında yer alır. Dünya katmanları içinde en akışkan yapıdaki bölümdür. Volkanlardan
çıkan magma kaynağını bu bölümden alır. Yerkabuğu parçalar halinde bu tabakanın üzerinde
yüzer durumdadır. Sürekli hareket halindeki magma kıtaların hareket etmesini sağlar.En iç
kısımda ise çekirdek yer alır. Çekirdek çok sıcak ve yoğun olduğundan (12gr/ cm3) katı kabul
edilir(Hoşgören, 2015)..
3.1.2. Yerkabuğu Hareketleri (İç Kuvvetler)
Yerkabuğu durağan (stabil) değil, hareketlidir. Gözlerimizin önünde cereyan eden ve zaman
zaman büyük can ve mal kaybına yol açan depremler ile aslında yatay olarak bulunması
gereken tortul tabakaların kıvrılmış, bükülmüş, kırılmış, eğimlenmiş olarak bulunmaları bu
hareketliliğin belirgin kanıtlarıdır. Yerkabuğunu meydana getiren kıtaların (levhaların) manto
üzerinde yüzdüğünü yerlerinin sabit olmadığı, onların zamanla yer değiştirdikleri bilimsel
olarak ilk defa 1912 yılında Alfred Wegener tarafından ortaya atılmıştır. Wegener’in bu
kuramı levha tektoniği kuramı ile gündeme getirilmiştir. Wegener'e göre, Paleozoik
sonlarında (350-280 milyon yıl önce) günümüz kıtaları tek bir kara parçası meydana getirecek
şekilde yan yana bulunuyorlardı. Bu büyük kara parçasına veya kıtaya Pangea (Dünya Kıtası)
adı verilmiştir. Pangea kıtası Mesozoik başlarında, günümüzden yaklaşık 180-200 milyon yıl
önce, parçalanmaya başlamış ve önce biri kuzeyde (Laurasia Kıtası) diğeri güneyde
(Gondwana Kıtası) olmak üzere iki kıta meydana gelmiştir. Bu iki kıtanın arasında Tethys
(Tetis) Okyanusu gelişmiştir. Daha sonra bu iki büyük kıta da parçalanmış ve parçalar
birbirinden uzaklaşarak bugünkü yerlerini almışlardır. Böylece yeryüzü günümüzdeki
görünümünü kazanmıştır (Hoşgören, 2015).
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Şekil 5:Dünya Tektonik ve aktif volkanlar haritası (coğrafyaharita.com)
Yerkabuğunun, kendi yapısı ve şekli üzerinde değişiklikler meydana getiren hareketlerine
yerkabuğu hareketleri veya tektonik hareketler ismi verilir. Bu hareketler iç kuvvetler
sonucu oluşurlar. İç kuvvetler; epirojenik hareketler, orojenik hareketler, volkanizma ve
depremlerdir.
3.1.2.1. EPİROJENİK HAREKETLER (Kıta oluşumu)
Farklı yoğunluk ve kalınlıktaki büyük yerkabuğu parçaları kıvamlı bir sıvı olan manto (sima)
üzerinde yüzer durumdadır ve özellikle kalınlıkları oranında mantoya az veya çok gömülmek
suretiyle bir denge halinde bulunurlar. Bu dengeye izostatik denge denir. Aşınma sahaları,
devamlı olarak kütle kaybına uğradıkları için, zamanla hafifler ve yükselir. Buna karşılık
birikme sahaları, biriken maddelerin ağırlığı altında, torbalaşarak alçalır. İskandinavya ve
Labrador gibi eski buzul sahalarının, bugün, epirojenik hareketlere maruz kalarak tedrici bir
şekilde yükselmekte oluşları bu görüşü destekler. Anadolu yarımadası, onun özellikle batı ve
orta kısmı epirojenik karakterdeki Post-Alpin tektonik hareketlere bağlı olarak, 10-15 milyon
yıldan beri yükselmekte, buna karşılık Karadeniz ve Doğu Akdeniz havzaları çökmekledir.
Epirojenez sonucu alçalan yerlerin sular altında kalmasına transgresyon (deniz ilerlemesi),
yükselen yerlerin karaya dönüşmesine ise regresyon (deniz gerilemesi) denir (Hoşgören,
2015).
3.1.2.2. OROJENİK HAREKETLER (Dağ Oluşumu)
Dağlar, esas olarak, kısa mesafeler içinde büyük yükselti farkları içeren, genellikle dar ve
derin vadilerle yarılmış, yamaç eğimlerinin yüksek değerde ve devamlı olduğu yüksek
sahalardır. Orojenez dağ oluşumu demektir. Orojenez yeryüzünün derin deniz ve okyanus
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çukurlarında biriken kalın tortul tabakaların yan basınçların etkisiyle kıvrılıp yükselmeleri ve
sular yüzüne çıkmalarıyla dağların meydana gelmesi olayıdır. Tortul kütleler elastik ise
kıvrımlı dağlar, sert dirençli ise yan basınçlar ile kırıklı, faylı dağlar oluşur.
Kıvrılma ile Dağ Oluşumuna; Avrupa'da, Alp Dağları, Balkan Dağları; Yurdumuzda Kuzey
Anadolu Dağları, Toroslar, Asya’da Kafkasya Dağları, Zagros Dağları, Himalaya Dağları,
Altay Dağları, Endonezya Adaları, Filipinler, Japonya Adaları, Kamçatka Dağları; Kuzey
Amerika'da, Kayalık Dağlar; Güney Amerika'da, And Dağları ve Afrika'da Atlas Dağları
örnek verilebilir.
Tabakaların kıvrılmaya elverişli olmadığı kesimlerde ise, kırılmalar veya faylanmalar
görülür. Orojenik hareketlerin sebep olduğu şekil değişiklikleri üzerinde yan basınçların
niteliği ve şiddetiyle, bu hareketlere maruz kalan tabakaların niteliklerinin etkisi vardır.
Kıvrılmaya zorlanan yerey parçası gevşek ve plastik yapıda değil de kıvrılma özelliğini
kaybetmiş ve sertleşmiş yapıdaysa orojenez esnasında kıvrılmaz, kubbeleşir ve aynı zamanda
da kırılır. Böylece horst ve graben sistemleri oluşur. Yurdumuzda bunun tipik örneğini Ege
bölgesinde görmekteyiz. Bozdağlar, Aydın Dağları, Menteşe Dağları gibi. Burada Gediz,
Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovaları faylanarak çökmüş yerkabuğu bloklarına
karşılık gelen kısımlar üzerinde bulunurlar. Bunlar arasında ise faylanarak yükselmiş Bozdağ
ve Aydın dağları yer alır.

Foto 13:Kıvrımlı Dağlara örnek Doğu Karadeniz Dağlarından Kaçkar Dağları (Foto: Cihan
BAYRAKDAR)

55

Şekil 6:Türkiye'nin Dağları Haritası (Kaynak: http://cografyahocam.com/turkiyenin-daglariharitasi/)
3.1.2.3. VOLKANİZMA
Volkanizma; yerin iç kısımlarında yer alan magmanın yeryüzüne doğru sokulması veya
yükselmesi sürecidir. Bu yükselme bazen yerkabuğu içinde herhangi bir derinlikte son bulur.
Buna derinlik volkanizması veya plütonizma denir. Bazen de magma yerkabuğunu kat ederek
yüryüzüne çıkar. Buna da yüzey volkanizması adı verilir.
a- Derinlik Volkanizmasıyla Oluşan İntrüsif Kütleler:
Derinlik volkanizmasıyla magma yerin derinliklerinden yeryüzüne doğru çeşitli boşluk ve
kırıklar vasıtasıyla hareket eder ancak yeryüzüne çıkmadan soğuyup katılaşır. Böylece
derinlik yapıları ve plütonik kayaçlar meydana gelir. Oluşan şekillerden en büyüğü
Batolitlerdir. (Yurdumuzda Uludağ, Yıldız (Istranca) Dağları ve Doğu Karadeniz Dağları
gibi dağlar örnek verilebilir) Bunlar etraflarına göre daha dirençli kayalardan oluştukları için
yüksek kalırlar.
b- Yüzey Volkanizmasıyla Oluşan Kütleler:
Yüzey volkanizması veya dar anlamda volkanizma; yeryüzüne çıkan maddeler burada
volkan konileri, maarlar, lav akıntıları, lav örtüleri ve piroklastik madde örtüleri gibi
önemli şekillerin meydana gelmesine sebep olurlar.
Volkanizma sırasında yeryüzüne püskürtülen veya atılan maddeler katı, sıvı ve gaz olmak
üzere üç halde bulunurlar. Katı maddeler; patlamalar sonucu havaya fırlatılan maddelerdir.
Piroklastik maddeler veya tefra isimleri de verilen bu maddeler çeşitli büyüklükte olurlar
ve buna göre değişik isimler alırlar. İnce kül veya toz; lapilli, volkan bombası veya volkan
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bloğu gibi. Volkanlardan fırlatılan kül gibi küçük unsurların üst üste yığılmaları veya
akarsularla göl veya denizlere taşınarak onların diplerinde çökelmeleriyle volkanik tüf
olarak adlandırılan ekstrüsif kayaçlar meydana gelir. Piroklastik unsurlar ile lavların
birbirini takip ettiği farklı dönemlerde oluşan ve genelde büyük volkan konilerinden oluşan
yeryüzü şekillerine strato volkanlar denilmektedir.
Dağların bir kısmı volkanizma sırasında yeryüzüne püskürtülen lav ve/veya piroklastik
maddelerin (tefra) üst üste yığılması sonucu oluşmuşlardır. Bu dağlar volkanik dağ olarak
adlandırılmaktadır. Ağrı, Süphan, Nemrut ve Erciyes bu şekilde oluşan volkanik dağlardır.
Genellikle volkan konilerine karşılık gelen tek dağlara ise, Ağrı Dağı, Süphan Dağı, Nemrut
Dağı ve Erciyes Dağı örnek gösterilebilir. volkanlar bunlara örnektir. Japonya’daki Fuji,
İtalya’daki Etna, Vezüv gibi dağlar bunlara örnektir.

Foto 14:Büyük ve Küçük Ağrı Dağları (Google earth görüntüsü)
Volkanlardan çıkan sıvı haldeki ergimiş maddelere lav ismi verilir. Lavlar volkanlardan
dışarı atıldıktan sonra yeryüzeyinin eğimini takip ederek akarlar ve çukur yerleri doldururlar.
Magmanın çok sıcak, bazik bileşimde ve dolayısıyla çok akıcı olması lav akıntıları ve lav
örtüleri ile tabla veya kalkan şeklindeki lav volkanlarının (lav kalkanları) meydana
gelmesine yol açar. Hawai adasını meydana getiren volkan ile yurdumuzun Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'ndeki Karacadağ volkanı bu tiptedir. Buna karşılık magmanın az sıcak, asit
karakterde ve dolasıyla az akıcı olması piroklastik konilerin, maarların, kalderaların
oluşmalarına imkân verir. Burada volkanizma bacanın kıvamlı lavlarla sık sık tıkanması
sonucu patlamalı olarak cereyan eder. Örnek: Vulkano ve Pelee volkanları.
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Şekil 7:Volkanların yeryüzünde dağılışı.
Gazlar: Püskürme sırasında volkanlardan çıkan gazların en büyük kısmını subuharı teşkil
eder. Bu gazın bulunuş oranı % 70'e yaklaşır. Su buharının dışındaki gazlar karbon dioksit
(C02), hidrojen sülfür (H2S), karbon monoksit (CO), klor (Cl), amonyum klorür (NH4CI) ve
kükürt dioksit (S02) gibi gazlardır. Volkanik faaliyetin sonuna doğru magma sıcaklığına bağlı
olarak değişir. Bu bakımdan üç evre vardır: Sıcaklığın 1000°-200°C ler arasında olduğu
Fumoral evre, Sıcaklığın 200°-100° ler arasında olduğu Solfatar evre, Sıcaklığın 100° nin
altında olduğu Mofette evresi ve sıcak su kaynakları evresidir.
3.1.2.4. DEPREMLER
Deprem, yer kabuğunun derinliklerinde doğal nedenlerle oluşan salınım ve titreşim
hareketleridir. Depremi inceleyen bilim sismoloji, ölçen alet ise sismograftır. Şiddeti Richter
Ölçeği'ne göre belirlenir. Depremin kaynağını aldığı yere İç merkez (hiposantr), yeryüzünde
buna en yakın noktaya da dış merkez (episantr) denir.
Odak Derinliği: Depremde enerjinin açığa çıktığı noktanın yeryüzünden en kısa uzaklığıdır.
Depremler odak derinliklerine göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma tektonik depremler
için geçerlidir. Yerin 0-60 km. derinliğinde olan depremler sığ depremlerdir. Sığ depremler
dar bir alanda hissedilir, çok büyük hasar yaparlar. Yerin 70-300 km. derinliklerinde olan
depremler orta derin depremlerdir. Yerin 300 km'den fazla derinliğinde olan depremler derin
depremlerdir. Çok geniş alanlarda hissedilir, yaptıkları hasar azdır.
Deprem Dalgaları: Deprem anında, blokların ani olarak kayması ile deprem dalgaları
üretilir ve bunlar kayaçlar içerisinde odaktan çevreye doğru yayılırlar.
Deprem dalgaları üç gruba ayrılır. 1. P Dalgaları (Boyuna Dalgalar): Kayıtçılara ilk ulaşan
deprem dalgasıdır. Hızı, kabuğun yapısına göre 1,5 ile 8 km/sn arasında değişir. Tanecik
hareketleri yayılma doğrultusuna paraleldir (Bu yüzden boyuna dalgalar olarak da
isimlendirilirler). Yıkım etkisi düşüktür. 2. S Dalgaları (Enine Dalgalar): Kayıtçılara ikincil
olarak ulaşan deprem dalgasıdır. Hızı P dalgası hızının % 60'ı ile % 70'i arasında değişir.
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Tanecik hareketleri yayılma doğrultusuna dik ya da çaprazdır ("enine dalgalar" olarak da
isimlendirilir). Yıkım etkisi yüksektir. 3. Yüzey dalgaları: Dünya'nın yüzeyi boyunca yayılan, P ve S dalgalarından sonra kayıtçılara gelen ve depremlerde esas hasarı yapan dalgalardır
(Hoşgören, 2015).
Öncü Deprem: Ana veya büyük depremden önce olan sarsıntılara denir.
Artçı Deprem: Büyük depremden sonra gerçekleşen daha küçük sarsıntılara denir.

Oluşumlarına Göre Depremler
1. Çöküntü (Göçme) Depremleri: Yer altındaki mağara, maden ocağı gibi boşlukların
çökmesi ile meydana gelirler, yerel hasar oluştururlar.
2. Volkanik Depremler: Volkanizma olayı öncesi ve sonrasında etkili olan depremlerdir.
Dar bir alanda etkili olurlar.
3. Tektonik Depremler: Yer kabuğunda meydana gelen sıkışma, gerilme ve kırılmalar
sırasında oluşur. Dünyada en fazla görülen deprem çeşididir. Ülkemizdeki depremlerin
neredeyse tamamı tektonik depremdir.
Kabaca 1900 yılından başlatılan ve aletsel dönem adı verilen dönemde deprem derecesinin
tespitinde C.F. Richter tarafından ortaya atılan Richter ölçeğinde (1935 ve 1953), esas olarak,
deprem odağında (hiposantr) açığa çıkan enerji miktarı göz önünde bulundurulmuştur.
Yurdumuzda da kullanılan bu ölçekte en hafif deprem 1.5, en şiddetli deprem ise 8.5-9
magnitüd değerindedir. Burada magnitüd; episantrdan100 km uzakta bulunan bir standart
sismografın (Wood- Anderson sismografı) kaydettiği yatay bileşene ait maksimum genliğin,
10 tabanına göre logaritmasına karşılık gelmektedir (Hoşgören, 2015)..
3.1.3. Dış Kuvvetler
Dünyanın atmosferi ve güneş enerjisinin etkisiyle oluşan kuvvetlere dış kuvvetler
denilmektedir. İç kuvvetler sayesinde oluşan büyük çaplı yer şekilleri dış kuvvetler
tarafından biçimlendirilir. Biçimlendirme aşındırma ve biriktirme şekilleri olarak karşımıza
çıkmaktadır.
3.1.3.1. AYRIŞMA
Yeryüzünü oluşturan kayalar dış kuvvetlerin etkisi ile zamanla küçük parçalara ayrılmaktadır.
Bu sürece "ayrışma" adı verilir. Ayrışma üç yolla gerçekleşir.
Fiziksel Parçalanma (Mekanik Parçalanma): Fiziksel parçalanma günlük ve yıllık sıcaklık
farklarının fazla olmasının bir sonucudur. Gündüz ısınarak genişleyen maddeler akşam
soğuyarak daralır. Bu hareketlilik kayanın öncelikle çatlamasına zamanla da parçalanmasına
neden olur. Yine kayaç boşluk ve çatlaklarına giren suların donma ve çözülmesi de zamanla
kayaçların parçalanmasına neden olur. Fiziksel parçalanma en çok çöl ve karasal iklim
bölgelerinde etkilidir. Ülkemizde Doğu-İç ve Güneydoğu Anadolu'da etkilidir.
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Kimyasal Ayrışma: Kayaçların içerisinde yer alan bazı mineraller su ile temas ettiklerinde su
tarafından çözülür veya eritilirler. Sıcaklık, kayacın kimyasal yapısı suyun asitliliği ayrışma
üzerinde etkilidir. Yağışın çok olduğu yerlerde kimyasal ayrışma etkili olur. Ekvatoral bölge
ile ülkemizde yağışın bol olduğu Karadeniz bölgesinde daha etkilidir.
Bunların haricinde canlıların salgıladıkları asit ve diğer özellikleriyle kayaçları parçalamasına
organik ayrışma denir. Özellikle bitki örtüsünün yoğun olduğu yerlerde görülür.
Bu bölümde birer dış kuvvet olan akarsular, rüzgârlar, buzullar, dalga ve akıntı, karstik
şekiller, kütle hareketleri gibi konulara değinilecektir.
3.1.3.2. AKARSULAR VE OLUŞTURDUKLARI YERŞEKİLLERİ
Bir yatağa bağlı olarak akan sulara akarsu denir. Buna karşılık suyun, bir yatağa bağlı
olmadan, yamaçları adeta bir örtü gibi kaplayarak akmasına sellenme denir. Küçük akarsular
dere, çay adlarını alırlar. Büyük akarsular ise nehir, ırmak adlarını alırlar. Akarsuyun doğarak
akışa geçtiği ilk bölüme kaynak, denize ulaştığı kısma ağız adı verilir. Kaynaktan ağıza
kadar izlediği yola çığır denir (Erinç, 2001) . Akarsuyun kolarıyla beraber sularını topladığı
sahaya havza, havzaları birbirinden ayıran kesime ise su bölümü çizgisi denilmektedir. Eğer
akarsu sularını denize ulaştırıyorsa açık havza, ulaştıramıyorsa kapalı havza denir.
Bir akarsuyun belli bir kesitinden 1 saniyede geçen su miktarının m3/sn cinsinden ifadesine
debi veya akım miktarı denir. Akım beslenme koşullarına bağlı olarak yıl boyunca
değişebilir. Yıl boyunca akımda meydana gelen değişikliklere akarsu rejimi adı verilir. Akış
hızı akarsuyun ölçüm yapılan noktasına göre farklılıklar gösterir. Akımı çok değişen
akarsulara düzensiz, az değişen akarsulara düzenli rejimli akarsular denir (Erinç, 2001).
Akarsuyun akış hızı; Eğim, su miktarı, havza büyüklüğü, yatak genişliği, taşınan yük
miktarı, bitki örtüsü, kayaçları geçirgenliği gibi faktörlerden etkilenir.
A. Akarsuların Oluşturduğu Aşınım Şekilleri
Akarsuyun akış hızı, taşınan su miktarı, taşınan asılı materyal miktarı, akarsuyun içinde aktığı
yatağın özelliği, yatağındaki kayaçların türü ve dayanıklılığı, havzadaki bitki örtüsü aşındırma
gücünü etkileyen özelliklerdir. Taşıdığı materyalleri parçalayan akarsular, geçtikleri yerlerde
de ana kayayı parçalamaktadır. Aşınım olayı deniz seviyesinde sona erer. Akarsu, vadisinin
büyük bölümü deniz seviyesine kadar aşındırılır, böylece akarsu denge profiline ulaşmış olur.
Denge profiline ulaşmış akarsuların;
 Aktıkları oluk düze çok yakındır.
 Akış hızı azdır
 Derine aşındırma çok azdır.
Denge profilinin oluştuğu akarsularda orta büyüklükte gemilerle ulaşım ve taşımacılık
yapılabilir. Örneğin ülkemiz engebeli ve yüksek bir ülke olduğu için akarsu akış hızı fazla,
yatak eğimi yüksek ve derine aşındırma yoğundur. Bundan dolayı Türkiye akarsularında
taşımacılık yapılamaz. Akarsu aşındırması sonucu oluşan şekiller şunlardır:
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1. Çağlayan ve Dev Kazanı
Akarsu hattı üzerindeki ani eğim değişmesine bağlı olarak şelale veya diğer bir değişle
çağlayanlar oluşur. Şelaleden dökülen sular döküldükleri yeri aşındırırlar ve derin bir çukur
meydana getirirler. Böylece oluşan çukura dev kazanı denir. Akarsuyun aşındırma gücü ve
şelale basamağının yüksekliği, dev kazanının derinliği üzerinde etkilidir.
2. Peribacası
Volkanik faaliyetler esnasında çevreye hem tüfler hem de volkanın bacasından savrulan kaya
parçaları yayılır. Yamacın yumuşak yerleri akarsular ve sel sularıyla hızla aşınır. Dirençli
bloklar, altlarındaki kısımları şemsiye gibi korurlar ve zamanla sütunlar halinde yüksekte
kalırlar. Bu oluşumlara peribacası denir. Türkiye'de Göreme ve Ürgüp yöresi (Nevşehir) bu
oluşumların Dünyada en güzel örneklerinin bulunduğu alandır (Erinç, 2001).
3. Vadiler
Akarsuyun içinden aktığı, sürekli olarak aşındırdığı genelde “V” harfini andıran oluğa vadi
denir. Akarsu aşındırması sonucu çentik vadi, boğaz vadi, asimetrik vadi, kanyon vadi gibi
vadi şekilleri oluşur.
A) Çentik Vadi: Daha çok akarsuların kaynak bölgelerinde görülen "V" harfi şeklinde
dar ve derin vadilerdir. Akarsu aşınmasının ilk evresidir.

Şekil 8: Akarsu vadi gelişimi basamakları (Kaynak:Alexis Owen
http://slideplayer.com/user/8124018/)
B) Boğaz Vadi: Nispeten alçak iki yer arasındaki dağları bölerek bu alçak alanları
birleştiren vadilere boğaz vadi denir. Toroslardaki Gülek boğazı İç Anadolu’yu Akdeniz’e
bağlar.
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C) Asimetrik Vadi: Akarsuyun iki yakasının farklı dirençte olduğu vadilerde
yumuşak bölge çabuk aşındırılır ve düzleştirilirken sert ve dayanıklı kesim daha dik olarak
kalır. Bu durumda asimetrik bir vadi oluşur.
D) Kanyon Vadi: Yatay durumda ama farklı dirençteki tabakalardan oluşan
yerlerdeki derin yarılmış vadilerdir. Yamaçları basamak basamaktır. Dirençli tabakalar
yamaçlardaki dikliklere, dirençsiz tabakalar da sahanlıklara dönüşmüştür (Erinç 2001). Kuzey
Amerika’daki Grand Kanyon, ile yurdumuzda Akdeniz Bölgesinde Göksu nehri vadisi,
Nevşehir’deki Ihlara vadisi bu vadilere birkaç örnektir.

Foto 15 :Grand Kanyon -ABD (http://www.thecanyon.com/)

Foto 16:Ihlara Kanyonu (Foto: Cihan BAYRAKDAR)
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E) Geniş Tabanlı Vadi: Yataklarını derine doğru yeterince kazıyan akarsuların
zamanla kenar kesimleri de iyice törpülenir. Böylece zamanla akarsuyun menderesler çizerek
aktığı geniş tabanlı vadiler oluşur. Bu vadiler daha sonra ovalara dönüşür.

Foto 17: Büyük Menderes Ovası Söke-Aydın
(Kaynak:http://www.havadanaydin.com/2016/05/buyuk-menderes-nehri.html)
4. Kırgıbayır (Badlands)
Kırgıbayır kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde özellikle, bitki örtüsünden yoksun
yamaçlarda, kil, kum ve tüf gibi kolayca ayrışabilen kayaçların bulunduğu arazilerde, küçük
dere yataklarının araziyi parçalamasıyla oluşur. Ülkemizde İç Anadolu Bölgesinde ve
özellikle Ürgüp-Göreme çevresinde görülür.

Foto 18:Badlands topoğrafya-Ürgüp (Foto Cihan BAYRAKDAR)
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5. Platolar
Ana yer şekillerinden biri olan platolar, ovalar gibi, çeşitli yükseltilerde yer alabilen düz veya
düze yakın ya da hafif dalgalı sahalardır. Platolar, ovalardan farklı olarak, üzerlerinde akan
akarsular tarafından oldukça derin bir şekilde yarılmış ve parçalanmışlardır. Platoların bir
kısmı aşınım yüzeylerinin veya kıyı düzlüklerinin tektonik hareketler ile yükselmeleri
sonucunda meydana gelmişlerdir. Bir kısmı da taban seviyesi olan denizlerin alçalması
sonucu yeni taban seviyesine bağlı olarak akarsu aşındırması canlanmasıyla, akarsuların
yataklarını yeniden derinleştirmesiyle oluşurlar. Sonuçta, akarsular tarafından nispeten derin
bir şekilde yarılmış ve parçalanmış düzlükler olan platolar meydana gelmiştir. Bu tür platolara
örnek olarak; Çatalca-Kocaeli Platosu, Haymana Platosu, Cihanbeyli Platosu, Bozok Platosu,
Erzurum-Kars Platosu, Ardahan Platosu ve Uzunyayla verilebilir (Hoşgören, 2015)

Şekil 9:Ana yerşekilleri: dağ, plato ve ova (Kaynak: Hoşgören, 2015)
B. Akarsuların Oluşturduğu Birikim Şekilleri
1. Irmak Adası
Akarsuların beraberinde taşıdığı kum, kil, çakıl gibi unsurlar akarsuyun eğiminin azaldığı
yerlerde birikir ve tümsek oluşturur. Genelde kumdan oluşan bu unsurlara ırmak ada denir.

Foto 19.Irmak Ada
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2. Birikinti Konisi ve Yelpazesi
Yüksek dağlık bir sahadan kaynağını alan akarsu düz bir alana geldiğinde azalan hızdan
dolayı gücünü kaybeder ve taşıdığı unsurları biriktirir. Birikim yüksek yerden alçak yere
doğru fazla bu yer şekline yer şekline birikinti konisi denir. Eğer koni çok geniş bir alana
yayılmış ve yayvansa az eğimliyse bunlar birikinti yelpazesi adı verilir. Yurdumuzdaki dağlık
alanlarda bu tip yerşekilleri yaygındır.
3. Ovalar:
Ovalar çeşitli yükseltilerde yer alabilen düz veya düze yakın hafif dalgalı sahalardır. Yatay
olabildikleri gibi hafif eğimli de olabilirler. Ovalarda akan akarsular derin vadilere sahip
değillerdir, yani yataklarında fazla gömülmemişlerdir. Bu akarsular genellikle serbest
menderesler çizerek akarlar veya örgülü yataklara sahiptirler. Ovalar her yükseltide
bulunabilirler. Çukurova deniz kıyısından itibaren başlarken İnegöl Ovası 300 m. Yükseltide,
Hakkari’deki Yüksekova 1900 m. yükseltide yer almaktadır (Hoşgören 2015).

Foto 20:Kıyı ovalarımızdan Çukurova'nın Google Earth uydu görüntüsü
Ovalar oluşumlarına göre, esas olarak iki grup altında toplanabilir: 1- Birikim ovaları ve 2Aşınım ovaları. Bunlardan birikim ovaları akarsu, dalga, buzul gibi dış etmenlerin uygun
koşul ve yerlerde biriktirdikleri irili ufaklı unsurlardan meydana gelmişlerdir. Unsurların
biriktiği yere göre, taban seviyesi ovası, delta ovası, dağiçi ovası, dağeteği ovası (piedmont
ovası), sandur ovası ve karstik ova gibi çeşitli isimler alırlar veya tiplere ayrılırlar. Birikim
ovalarına örnek olarak Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları verilebilir. Bunlar delta
ovalarıdır ve delta ovaları akarsuların biriktirdiği kum, kil çakıl ve organik unsurların
birikerek denize doğru yaptıkları üçgen şeklindeki çıkıntılardır (Hoşgören, 2015).

65

Foto 21:Sandıklı Ovası-Afyon Foto: Cihan BAYRAKTAR
İnegöl, Erzurum ve Muş ovaları (taşkın ovası veya taşma ovası), Muğla, Elmalı ve Kestel
ovaları (karstik ova) verilebilir. Aşınım ovalarının oluşumu ise aşındırma olayına bağlıdır.
Örneğin akarsu aşındırmasında, aşınım devresinin son evresinde meydana gelen aşınım
ovaları ile dalga aşındırması sonucu oluşmuş ve sonradan su yüzüne çıkarak kara haline
geçmiş dalga aşındırma düzlükleri (abrazyon platformları) bu tip ovalara örnek oluşturur
(Hoşgören, 2015).

Şekil 10.Türkiye'nin Ovaları (Kaynak: http://cografyalise.blogcu.com/turkiye-nin-platolariovalari/13453340)
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Dağ Eteği Ovası
Dağlık arazilerde eğim azalması sonucu oluşan birikinti konisi ve yelpazelerin birbirine
eklenmesiyle dağ eteği ovaları oluşur.

Foto 22:Dağ Eteği Ovası-Kazbegi-Gürcistan (Foto: Ergin CANPOLAT)
Dağ İçi Ovası
Dağlık alalarla çevrili havzalarda oluşan ovalara dağ içi ovası denir. Yurdumuzda Doğu
Anadolu Bölgesinde büyük akarsuların geçtiği yerlerde dağ içi ovaları bulunmaktadır.

Foto 23.Dağ içi ovası ve taraçalar
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5.Delta Ovası
Genellikle denize doğru bir üçgen şeklinde olan bu ovalar akarsuların taşıdıkları materyallerin
deniz kıyısında biriktirmesi ile oluşur. Yurdumuzda Çukurova, Bafra, Çarşamba ovaları
önemli delta ovalarıdır.

Oluşumunda Akarsu Aşınım Ve Birikiminin Etkili Olduğu Şekiller:
1. Menderes
Akarsular eğimin azaldığı bölümlerde enerjilerini büyük ölçüde kaybederler. Bunun
sonucunda oluşan “M” harfini andıran akarsu kıvrımlarına menderes denir. Mendereslenme
ile akan akarsular alüvyonları dönem dönem araziye yayarlar bu sayede ovalar verimli olur.

Foto 24:Menderes yaparak akan akarsu (https://californiawaterblog.com/2012/01/10/whitherthe-delta-economy/)
2. Taraçalar (Sekiler)
Akarsu vadilerinin kenarlarında görülen basamaklanmaya taraça denir. Bu basamaklar
akarsuyun eski yatağına ait izlerdir. Taraçaların oluşması;
 Akarsu havzasının tektonik olarak yükselmesi,
 Deniz seviyesinin alçalması,
 Farklı dayanıklılıktaki kayaçların yatay tabakalar halinde bulunması gibi koşullar
gereklidir.
Vadisini kazarak genişletmiş bir akarsu eğer tektonik bölge tektonik olarak yükselirse, ya da
deniz seviyesi alçalırsa yatağını yeniden kazmaya başlar. Böylece eski akarsu yatağı
basamaklar halinde yüksekte kalır. Türkiye'nin tektonik açıdan aktif bir ülke olmasının yanı
sıra denizlerimizde seviye değişimlerinin fazla olmasından dolayı taraçaların hemen hemen
her yerde görülebileceği bir ülkedir.

3.1.3.3. RÜZGÂRLAR VE OLUŞTURDUĞU YERŞEKİLLERİ
Rüzgârlar yeryüzünü şekillendiren dış etkenlerden biridir. Rüzgârın bu etkisi 3 temel etkene
bağlıdır. 1. Bitki örtüsünün çok zayıf ve seyrek olması, 2. Yerde kum ve çakıl boyutunda toz
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ve gevşek malzemenin bulunması, 3. Yerin kuru olması (Erinç, 2001). Rüzgâr aşınım ve
birikim şekillerinin fazla olduğu yerlerde yağış miktarı azdır. Bu gibi yerlerde hareketliliğin
bir sonucu olarak yer şekilleri sürekli değişim halinde olur. Rüzgârın taşıdığı materyallerin de
aşınımı etkilemesinden dolayı erozyon zemine yakın bölümlerde daha fazla olur.
A. RÜZGÂRLARIN OLUŞTURDUĞU AŞINIM ŞEKİLLERİ
Mantar kaya: Rüzgâr erozyonu özellikle yere çok yakın alanlarda etkili olmaktadır. Budan
dolayı kayayı alttan aşındıran rüzgâr ve içindeki kum altı dar üstü daha geniş kayanın
oluşmasını sağlar. Oluşan bu şekle mantar kaya, eğer zemine doğru olan kesimi üst
kısmından daha dalın bir görünüme sahipse bu oluşan şekle şahit kaya adı verilir.

Foto 25:: Şahitkayalar veya Mantarkayalar
(Kaynak:http://desertlandforms/weebly.com/desert-landforms.html)
Tafoni: Kayaçların nispeten dirençsiz kısımlarının rüzgâr erozyonu ile oyularak aşındırılması
ile ortaya çıkan gözeneklere tafoni denir.

Foto 26:Tafoniler (Foto: Cihan BAYRAKDAR)
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Yardang: Rüzgârın esiş yönüne paralel uzanan şahit tepeler dizileri ve oluklara yardang
denir. Bunların oluşumunda da kayaçların farklı dirençte olması da etkilidir.

Foto 27:Çöl ortamı, aşınım artığı tepeler (Foto: Cihan BAYRAKDAR)
B. RÜZGÂRLARIN OLUŞTURDUĞU BİRİKİM ŞEKİLLERİ
Kumullar
Kum Tepeleri: Rüzgâr gücünün azaldığı yerde sürüklediği unsurları bırakır ve biriktirir. Bu
genelde doğal bir engelden dolayı da gerçekleşebilir. Birikim çoğunlukla bir tepe halini alır.
Barkan: Rüzgârın esiş yönüne bağlı olarak iç kısımları bir hilali andıran kum tepeciklerine
barkan denir. Hilalin sivri kısımları rüzgâr yönüne paralel olur.

Foto 28:Barkanlar (Kaynak: Barkanlar https://www.studyblue.com/notes/note/n/types-ofdunes/deck 15875563)
Lös: Rüzgârın taşıdığı ince materyalleri biriktirmesiyle oluşan depolara lös adı verilmektedir.
3.1.3.4. KARSTLAŞMA VE KARSTİK YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
Su ile çözünebilen kayaçlarda çözülme sonucu görülen yeryüzü şekillerine karstik şekiller
denilmektedir. Genel olarak karstlaşmanın yaşandığı kayaçlar; Kireçtaşı (Kalker) Alçıtaşı
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(Jips) Tuz'dur. Karstik aşınım yeraltına sızan suların kayaçları çözündürmesi ile gerçekleşir.
Bununla birlikte, tüm kayalar suda bir miktar çözünebilir ve karst en cok çözünen kaya tipleri
ile sınırlandırılamaz. Karst şekilleri ayrışma, hidrolik etki, tektonik hareketler, buzul erime
suları ve erimiş kayaların (lavların) tahliyesi gibi diğer yollarla da oluşabilir (Hugget, 2015).
Karstlaşmanın ve dolayısıyla karst topografyasının gelişebilmesi için bir takım koşulların
birlikte gerçekleşmesi gerekir. Bugün kalkerlerin bulunduğu her sahada karst topografyasına
ait yerşekillerinin görülmeyişi, hiç değilse, onların tam olarak gelişmiş bulunmamaları bunun
bîr kanıtıdır. Karstlaşma üzerinde etkili olan etmenler, esas olarak, şunlardır: Kayaç cinsi,
iklim, tabakalanma özellikleri, jeomorfolojik özellikler ve zaman. (Hoşgören, 2016). Ayrıca;







Kayacın kimyası ve boyutları
Arazinin tektonik özellikleri
Kayaçtaki çatlak ve gözenek oranı
Yağış miktarı
Bitki örtüsü
İklim ve sıcaklık

Yağış sularının içinde bulunan karbondioksit (C02) çözünmeyi büyük oranda hızlandırır.
Sıcak iklimlerde çözünme için uygun koşullar vardır. Ancak soğuk iklimlerde de karstlaşma
yaşanır. Çünkü; soğuk sular daha fazla C02 taşırlar (Pekcan N. , 1999).
A. Karstik Aşınım Şekilleri
1. Lapya: Yeryüzünde sellenme sularının karstik kayaçları çözmesiyle oluşan en küçük
karstik şekillere lapya denir. Bunlar küçük çukur ve oluklardır (Erinç 2001).
2. Dolin: Suyun çözündürmesiyle oluşan küçük karstik kapalı çukurlara dolin denir.
3. Uvala: Dolinlerin zamanla büyüyerek birbirleriyle birleşmesi sonucunda oluşan daha
büyük karstik şekillere uvala adı verilir.
4. Polye: Dolin ve uvalaların birleşmesiyle oluşan en büyük karstik depresyonlara polye denir
(Erinç 2001). Polyeler tektonik bakımdan aktif alanlarda çözülmenin şiddetli olmasından
dolayı daha hızlı oluşurlar. Polyelerin tabanları alüvyonlarla veya terra rossa topraklarıyla
kaplıdır. Yurdumuzda Akdeniz Bölgesinde Antalya'daki Elmalı, Kestel, Bucak, Tefenni ve
Akseki gibi ovalar, polyelere örnektir.
5. Mağara: Yeraltına sızan suların eriyebilen kayaçları aşındırması ile oluşan yeraltı
şekillerine mağara adı verilir. Mağaralar karstlaşmanın temel şekilleridir. Zamanla büyüyerek
genişleyen mağaralar kilometrelerce uzunluğu ulaşabilirler.
6. Obruk: Mağara tavanının çökmesi sonucunda meydana gelen baca veya kuyu şeklindeki
çukurlara obruk denir. Bunların ağızları genellikle daire veya elips şeklindedir. Ülkemizde
obruklar özellikle Obruk Platosu ile Taşeli platosunda görülür (Erinç 2001).
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7. Doğal Köprü: Mağaraların tavan kısımlarının bir bölümü çökerken bir bölümü daha
dayanıklı olduğundan çökmez ve doğal bir köprü oluşur. Doğal köprülere ülkemizde "yer
köprü" adı verilir. Ermenek'teki yer köprü bu oluşuma örnektir.
8. Düden (Suyutan): Dolin, uvala, polye gibi karstik çukurlukların tabanında bulunan ve
buralardaki suları yer altına sızdıran doğal kuyulara düden ya da suyutan denir (Erinç 2001)..
B. Karstik Birikim Şekilleri
Yeraltına sızan suların içinde eriyik halde bulunan mineraller karbondioksitin bileşikten
ayrılmasıyla birikmeye başlarlar. Ortaya çıkan bu birikintilere traverten denir. Traverten hem
bir kaya hem de yeryüzü şekli olarak değerlendirilir.
1. Traverten: Bazı kaynakların etrafında kireç tabakaları çökelir. İçinde bitki
kalıntılarına da rastlanan bu tür kimyasal çökellere traverten adı verilir. Travertenler
bazen geniş sahalara yayılan örtüler oluştururlar. Örneğin; Pamukkale (Denizli), Antalya
travertenleri böyledir (Erinç 2001).
2. Sarkıt, Dikit ve Sütun
Yeraltında, kireç bakımından zengin sular içlerindeki kireci öncelikle mağara tavanında
bırakırlar. Böylece tavandan aşağıya doğru sivri çıkıntı yani sarkıtlar oluşur. Tavan suyunun
damladığı yerde ise yerden yükselen kireç birikimleri yani dikitler oluşur. Bu iki yeryüzü
şeklinin zamanla birleşmesi ile sütunlar ortaya çıkar.

Şekil
11:Türkiye'de
karstik
%26%23350%3Bekiller.htm)

şekiller

(Kaynak:http://cografya57.tr.gg/Karstik-

3.1.3.5.BUZULLAR VE BUZULLARIN OLUŞTURDUĞU YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
Kalıcı Kar: Sıcaklığın yıl boyunca 0° C'nin altında olduğu bölgelerde yeryüzüne düşen kar
erimez. Bunun sonucunda yıl boyunca erimeyen kar örtüleri ya da diğer bir ifade ile kalıcı
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karlar oluşur. Kalıcı karların görüldüğü en alçak seviyeye "kalıcı kar alt sınırı" adı verilir.
Kalıcı karsının Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklığın düşmesine bağlı olarak alçalır.
Buzul: Kalıcı karların yıllar boyunca hem birikmesi, yoğunluk ve ağırlıklarının artmasıyla
oluşan yeni unsura buzul denir. Sonuçta buzulun kalınlığı belirli bir sınırı aşarak buz kütlesi
kendi ağırlığının ve çekimin etkisi altında harekete başlayınca, bir glasiye meydana gelmiş ve
buzul aşındırması süreci başlamış olur. (Erinç, 2014).

Foto 29: İsviçre Alplerinde sirk buzulu (solda) ve vadi buzulları (sağda) (Foto: Cihan
BAYRAKDAR)

A.Buzulların Oluşturduğu Aşınım Şekilleri
1. Sirk: Dağların zirve kısmında buzul aşındırması sonucunda oluşmuş, üç tarafı kapalı
çukurluklardır. Suların birikmesi ile sirk gölü halini alırlar.
2. Tekne Vadiler: Akarsu vadilerini dolduran buzullar büyük bir basınçla tabanlarını
aşındırarak bu vadileri "U" şekline dönüştürür. U şeklindeki bu vadilere tekne vadi denir.
3. Hörgüç Kaya: Buzul kütlesi yüzeyi aşındırırken karşısına çıkan sert kütleleri tam olarak
aşındırmasa da üzerinden geçer törpüler, ovalleştirir ve çizer. Buzul ortadan kalktığında
görünen bu tepesi oval şekillere hörgüç kaya adı verilir.
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Foto 30:Munzur Dağlarında bir sirk içinde korunmuş Şahintaşı Kuytu buzulu (Foto: Cihan
BAYRAKDAR)
B. Buzul Biriktirme Şekilleri
1. Moren:Buzullar geçtikleri yerlerden ve vadilerin kenarlarından taş, kaya, toprak gibi
maddeleri koparırlar. Bunları altlarında önlerinde yanlarında sürüklerler ve çökeltirler. Buzul
aşındırmasıyla meydana gelmiş bu kırıntılı maddelere moren adı verilir (Erinç, 2001)
2. Sander Düzlüğü: Buzullar, morenleri belirli bir yere kadar sürükledikten sonra enerjileri
tükenir. Burada buzulların altından çıkan akarsular ince materyalleri biriktirerek geniş
düzlükler oluşturur. Bu düzlüklere sander ovası veya düzlüğü adı verilir.

Foto 31:Moren depoları ve sandur düzlüğü - Dedegöl Dağları (Foto: Zeynel ÇILĞIN)
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3.1.3.6. DALGA VE AKINTILARIN OLUŞTURDUĞU YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
Dalga: Rüzgâr, gel-git, deprem gibi faktörlerle oluşan deniz, göl ve okyanus yüzeyi
salınımlarına dalga denir. Dalgalar kıyıya yaklaştıkça tabana sürtünmeden dolayı parçalanır
ve enerjisini kaybeder. Akıntı ise; suyun yer değiştirme hareketidir. Su artışı, Sürekli
rüzgârlar, dalga, Gel-Git sıcaklık farkı, tuzluluk oranı farkı, su tabanı topoğrafyası gibi
sebeplerle akıntı oluşur. Dalga ve akıntılar kıyılardaki şekillenmeyi aşındırma, taşınma,
biriktirme gibi olaylarla gerçekleştirir.
A. Dalga Aşınım Şekilleri:
Falezler (Yalıyarlar)
Deniz ve göllerin kenarlarında yer alan ve dalga aşındırması sonucu meydana gelmiş bulunan
dikliklerdir. Deniz ve göllerin kenarlarında görülen bazı dikliklerin oluşumlarında dalga
aşındırmasının rolü yoktur. Bu tür dikliklere sözde falez veya yalancı falez denir. Falezlerin
bir kısmı iyice gerilemiş ve dalga aşındırmasının etkisi dışında kalmıştır. Fırtınalı zamanlarda
dahi dalgaların erişemediği bu falezlere ölü falez adı verilir. (Hoşgören, 2016).
Dalga Aşındırma Düzlükleri (Abrazyon Platformları, Kıyı Platformu)
Falez dikliğinin oluşarak gerilemesine paralel olarak, kıyı çizgisi önünde dalgaların aşındırma
aktivitelerinin eseri olan bir sahanlık veya bir platform ortaya çıkar. Buna dalga aşınım
düzlüğü (abrazyon platformu, kıyı platformu) denir. Falez geriledikçe, abrazyon platform
genişler. (Erinç, 2014).
Mağaralar, Kemerler, Sutunlar ve İlişkili Şekiller
Deniz mağarası, falezin zayıf direnç hattı boyunca, dalgalar tarafından kazılmış bir oyuktur.
Mağara derinliği girişteki genişliğinden daha büyüktür. Her iki tarafından dalgaların etkilediği
bir burunun tabanında, çoğu kez jeolojik olarak zayıf direnç hattında, bir deniz kemerine
dönüşecek bir delik açılabilir. Eğer bir kemerin uzunluğu, girişinin genişliğinden önemli
ölçüde daha uzun olursa, bunun için "deniz tüneli' teriminin kullanılması daha uygun olur. Bir
deniz kemerinin üstünün göçmesi bir deniz sütununu oluşturur.
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Şekil 12: Kayalık bir kıyıda aşınım şekilleri (Huggett, 2015).
B. Dalga Birikim Şekilleri:
Kıyılarda hem dalgalar hem de akıntılar çeşitli boydaki materyalleri kıyıya hem taşır hem de
biriktirirler. Ancak uygun ortam koşullarının olduğu yerlerde dalgalar biriktirme yapar.
Plajlar
Plajlar kıyı çizgisi boyunca uzanan, kum ve/veya çakıllardan oluşmuş biriktirme şekilleridir.
Plajlar falezlerin önlerinde ve kıyı ovalarının kenarlarında yer alırlar. Falezlerin önlerinde yer
alanlar ince şeritler halinde oldukları halde, kıyı ovalarının kenarlarındakiler nispeten geniş
alanlar kaplarlar. Plajları meydana getiren kum, çakıl gibi unsurların esas kaynağını
alüvyonlar teşkil eder. Akarsular tarafından karadan kıyıya taşınan alüvyonlar dalga ve kıyı
akıntıları tarafından kıyı çizgisi boyunca taşınıp biriktirilerek plajları meydana getirirler.
(Hoşgören, 2016).
Kıyı Okları ve Kıyı Kordonları
Girintili çıkıntılı kıyılarda, enkaz göçü ve kıyı akıntılarıyla nakledilen kum, çakıl gibi çeşitli
boyuttaki unsurlar, girintilerin veya koyların nispeten derin olan ön kısımlarında, hız azalması
veya ters akıntıların varlığı gibi nedenlerle, biriktirilirler. Unsurların üst üste
yığılmalarıyla oluşan birikintilerin su yüzüne çıkmaları ve aynı zamanda, koyların
ağızlarındaki bir burundan karşı buruna doğru uzanmalarıyla ok biçiminde birikim şekilleri
gelişir. Bunlara kıyı oku denir. Bu durumdaki bir kıyı okunun, koyun ağzını kapatacak şekilde
gelişmesi ve karşı buruna bağlanmasıyla da kıyı kordonu meydana gelir. Kıyı kordonunun
oluşumuyla eskiden koy olan kısım, denizden ayrılarak göl haline geçer. Bu göle lagün denir.
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Kıyı
kordonlarına
örnek
olarak
yurdumuzdaki
Küçük
Çekmece
ve Büyük Çekmece göllerini (lagünlerini) Marmara Denizinden ayıran kıyı kordonları
(üzerlerinden E 5 Devlet Karayolu geçmektedir), Fethiye'deki Ölüdeniz Lagünü' nü
Akdeniz'den ayıran kıyı kordonu gösterilebilir (Hoşgören, 2016).

Şekil 13:Kıyı birikim şekillerinin diyagramatik olarak gösterimi (Huggett, 2015).
Tombololar
Karayı ve adaları birbirine bağlayan setlere tombolo adı verilir. Bunlar da oluşumları
bakımından kıyı oklarının meydana gelişi ile aynıdır. Yani bir kıyıdan başlayarak ilerleyen bir
kıyı oku zamanla, kıyının önündeki bir adaya kadar uzanır ve sonuçta
ona bitişir. Bazen bir adanın birden fazla okla karaya bağlandığı görülebilir. Tomboloya
ülkemizde Kapıdağ Yarımadası’nın Belkıs tombolosunda rastlanır (Erinç, 2014).
Resifler
Bunlar, mercan adı verilen, koloniler halinde ve bir yere tutunarak yaşayan deniz canlılarının
kalker iskeletlerinin (polipiye) üst üste yığılması ve su yüzüne çıkmasıyla meydana gelen
biriktirme şekilleridir. Mercanlar sıcaklığı 18° nin üzerinde (optimum sıcaklık 25°-30° ler
arasındadır) olan tuzlu sularda yaşarlar. Resifler kıyı resifi, set resifi ve atol olmak üzere üç
tipe ayrılmaktadırlar (Hoşgören, 2016).
.
3.2. YÜZEY ŞEKİLLERİNİN TURİZME ETKİLERİ
Yeryüzü şekillerinin her yerde faklı özelliklere sahip olması, oluşturdukları değişik manzara
ve güzellikleri bazen de çarpıcı özellikleri insanları gidip görmeye itmekte yani turizme
yönlendirmektedir. Daha önceki konular da değinildiği üzere yurdumuzdaki Pamukkale
travertenleri, Ürgüp-Göreme yöresindeki peribacaları, birçok bölgemizdeki şelaleler, dağlık
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alanlar, kıyılar turistleri kendine çekmektedir. Böylece bu niteliklere sahip yerlerde turizm
endüstrisi oluşmaktadır.
Yerşekillerinin turizm üzerindeki etkilerine örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri ile
Kanada sınırındaki Niagara Şelalesini verebiliriz. Yer yıl milyonlarca turist bu şelaleyi
görmek için akın etmektedir. Hem ABD hem de Kanada tarafında bu turistlerin ihtiyaçlarını
giderecek önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir.

Foto 32:Niagara Şelalesi (Kaynak: http://www.holidayinnniagarafalls.com/)
Yurdumuzda yer alan ve Kapadokya olarak da bilinen Ürgüp-Göreme ve Avanos yöresi yer
şekilleri ile dikkat çekicidir. Bölgedeki volkanizma sonrasında akarsu aşındırması başta
olmak üzere dış kuvvetlerce günümüzdeki şekillerini alan peribacaları ve diğer yerşekilleri
meydana gelmiştir. Yumuşak ve şekillendirilebilir tüfler tarihi dönemlerde insanlar tarafından
kullanılmış, yeraltı şehirleri, kilseler, konutlar inşa edilmiştir. Tarihi dönemlere ait izler de
taşıdığı için beşeri açıdan da önemli bir yöre olma özelliği kazanmıştır. Bu nitelikleri
Kapadokya’yı dünyaca üne kavuşturmuş ve bölgede önemli bir turizm sektörü oluşturmuştur.

Foto 33:Ürgüp-Göreme (Kapadokya) (Kaynak: http://www.cntraveler.com/galleries/2015-1127/the-50-most-beautiful-places-in-the-world)
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Uygulamalar
Dağ, plato ve ovaların bunların başlıca özellikleri nelerdir? Araştırınız.
Dünya’nın iç yapısını ve bu yapının başlıca sonuçları nelerdir araştırırarak yorumlayınız.
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Uygulama Soruları
Dağlar ve platolar arasındaki farklar nelerdir?
İç kuvvetlerle hangi yeryüzü şekilleri oluşur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ovalar, platolar, dağların genel özelliklerini,
İç Kuvvetler olan Epirojenez, Orojenez, Volkanizma ve Depremlerin ne olduğunu,
Fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışmayı,
Akarsular, Rüzgârlar, Buzullar, Dalga ve Akıntıların aşındırma ve biriktirme şekillerini,
Karstlaşma ve karstik şekillerin neler olduğunu,
Kütle hareketlerini ve kütle hareketlerinden korunma yollarını
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekillerinin genel özelliklerini belirleyen unsurlardan biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Eğim
Yükselti
Derinlik
Bakı
Bitki Örtüsü

2. Güneşlenmeyi belirleyen bir faktördür. Kuzey yarımkürede güney yamaçların kuzey
yamaçlara göre daha sıcak olması bu durumun bir sonucudur. Ayrıca denize veya okyanusa
bakan yamaçların diğer yamaçlara göre daha fazla nem taşımaları ve yağış almaları yine bu
faktörünün bir etkisidir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda açıklanan faktördür?
A)
B)
C)
D)
E)

Eğim
Bakı
Derinlik
Bitki Örtüsü
Yükselti

3. Delta ovaları akarsuların deniz kıyısına kadar taşıyarak getirdikleri ve depoladıkları kum,
kil çakıl ile organik unsurların birikerek denize doğru yaptıkları üçgen şeklindeki çıkıntılardır.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki delta ovalarına örnek oluşturmaz?
A)
B)
C)
D)
E)

Çukurova
Bafra Ovası
Çarşamba Ovası
Gediz Ovası
Erzincan Ovası

4. Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Orojenez
Epirojenez
Volkanizma
Heyelan
Depremler
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5. İskandinavya ve Labrador gibi eski buzul sahalarının günümüzde buzulların erimesine
bağlı olarak tektonik olarak yükselmeleri aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Epirojenez
Orojenez
Volkanizma
Depremler
Faylanma

6. Yurdumuzda Ege Bölgesi’ndeki Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovaları birer
graben sahası olurken; Yunt Dağı, Madra Dağı, Bozdağlar ve Aydın Dağları birer horst alanı
olarak görülmektedir.
Yukarıda bahsedilen yer şekilleri aşağıdaki hareketlerden hangisi sonucunda oluşmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)

Orojenezle kıvrılma
Orojenezle kırılma
Volkanizma
Epirojenez
Plütonizma

7. Daha çok kurak ve yarı kurak iklim şartlarında, gece-gündüz ile yaz-kış sıcaklık farkları
sonucunda kayaç yüzeylerinde, genleşme ve büzüşmenin birbirini takibi sonrasında
çatlamalar ve ufalmalar oluşur.
Yukarıda bahsedilen parçalanma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kimyasal
Fiziksel
Biyolojik
Deflasyon
Organik

8. Bir akarsuyun belirli bir kesitinden bir saniyede geçen toplam su miktarına akım veya debi
adı verilir. Akarsu debisi birçok faktörden etkilenir.
Aşağıdakilerden hangisi akarsu debisini etkileyen faktörler arasında gösterilemez?
A)
B)
C)
D)
E)

Havzanın genişliği
Havzaya düşen yağış miktarı
Bitki örtüsü
Beslenme kaynaklarının türü
Ulaşım faaliyetleri
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9. Akarsular, rüzgârlar, buzullar, dalga ve akıntılar, kütle hareketleri dış kuvvetlerdir. Bunlar
yer yüzünü adeta törpülerler ve iç kuvvetler sonucunda oluşan yerşekillerini sürekli olarak
değiştirirler.
Aşağıdakilerden hangisi dış kuvvetlerce oluşturulan bir yeryüzü şekli değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Falez
Vadi
Traverten
Graben
Devkazanı

10.
Fotoğrafı verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Konya
Kaçkar Dağları
Ürgüp-Göreme
Antalya
Marmaris

Cevaplar

1)E , 2)B 3)E, 4)D, 5)A 6)B, 7)B, 8)E, 9)D, 10)C
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4. KIYILAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Alçak Kıyılar
4.2. Haliçli ve Limanlı Kıyılar
4.3. Rialı ve Kalanklı Kıyılar
4.3.1. Rialı Kıyılar
4.3.2. Kalanklı Kıyılar
4.4. Fiyortlu Kıyılar
4.5. Boyuna Yapılı Kıyılar
4.5.1 Dalmaçya Tipi Kıyı
4.5.2.Faylı Kıyı
4.6. Enine Yapılı Kıyılar
4.7. Volkan Kıyıları
4.8. Resif Kıyıları
4.9. Kıyı Taraçaları
4.10. Kıyı Kumulları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kıyı Nedir?
Başlıca kıyı tipeleri nelerdir?
Haliçli ve limanlı kıyıların genel özellikleri nelerdir?
Rialı ve kalanklı kıyıların başlıca özellikleri nedir?
Fiyortlu kıyı ne demektir?
Boyuna yapılı kıyı örnekleri hangileridir?
Enine yapılı kıyıların genel özelliği nedir?
Resif kıyı nedir?
Kıyı taraçaları ne şekilde oluşur?
Kıyı kumulları ve plajlar ne şekilde oluşur?
Tombolo, Kıyı Oku, Kıyı Kordonu ve Lagün kavramlarını tanımlayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Alçak Kıyılar

Kıyıların başlıca yapısal özellikleri
hakkında çıkarımda bulunur.

Haliçli ve Limanlı
Kıyılar

Haliçli ve limanlı kıyıları oluşum ve
özellikleri açısından bilir.

Rialı ve Kalanklı
Kıyılar

Rialı ve Klanklı kıyıların genel
özelliklerini bilir.

Fiyortlu Kıyılar

Fiyortlu kıyıların oluşumunu ve
nerelerde görüldüğünü bilir.

Boyuna Yapılı Kıyılar
Dalmaçya Tipi Kıyı,
Faylı Kıyı
Enine Yapılı Kıyılar

Boyuna yapılı kıyıların niteliklerini
ve türlerini bilir.

Volkan Kıyıları

Volkanik arazilerdeki kıyı tipleri
hakkında çıkarımlarda bulunur.

Resif Kıyıları

Resif kıyı, atol kıyı gibi kavramları
bilir.

Kıyı Taraçaları

Kıyı taraçalarının ne şekilde
oluştuğunu bilir.

Kıyı Kumulları

Kıyı kumulları ve plajların genel
niteliklerini bilir.

Enine kıyıların ve boyuna kıyıların
ayırımını yapabilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
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Anahtar Kavramlar
Kıyılar, kıyı oku, tombolo, fiyort kıyılar, lagün, kıyı kumuları, plajlar
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Giriş
Deniz-kum-güneş turizminin dünya genelindeki yaygınlık ölçüsü düşünülürse; turizmde,
kıyıların en çok ilgi çeken unsur olduğu söylenebilir. Kıtasal veya karasal alan ile suyun
birleşme noktaları olan kıyılar, aşındırma etmen ve süreçleriyle farklı bölge ve yerlerde farklı
şekillerde bulunmaktadır.
Başta iç kuvvetler olmak üzere, kıyıyı oluşturan kayaç yapısı, dalga ve akıntıların kuvveti ve
yönleri, akarsular ve diğer aşındırma etmenleri kıyının şekillenmesinde önde gelen rolleri
oynamaktadır. Çağımızda insanın kıyılar üzerinde büyük değişiklikler yaptığı, kıyı
görüntülerini değiştirdiği de söylenebilir.
Genel kıyılar alçak ve yüksek olmak üzere iki büyük kategoriye ayrılmaktadır. Alçak kıyılar
kıyı ovalarının kenarında bulunur. Bunların kısmı deltaların kenarı, Bir kısmı da kıyı
bölgesindeki eski platformların kenarıdır. Eskiden altında bulunan bu platformların hafif
şekilde yükselmesi kıyı ovalarının meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. Yüksek kıyılar
daha çok tepelik bölgelerin kenarıdır. Bu tepelik bölgelerin bir kısmı dağ yamaçlarının denize
doğru uzanan eteklerinden başka bir şey değildir. Bir kısmı da alçak platolardır.
Yüksek kıyılar çeşitli faktörlerin etkisi ile muhtelif şekiller almıştır. Kıyılar şekillerine göre
isimlendirilerek bir takım kıyı tiplerine ayrılmıştır. Bunların başlıcaları; haliçli ve limanlı kıyı,
rialı ve kalanklı kıyı, fiyortlu kıyı, volkan kıyısı, resif kıydır.
Bu bölümde başılıca kıyı tiperi ile bunların oluşum ve gelişim süreçleri üzerinde durulacak,
kıyı tiplerine örnekler verilecektir.

4.1. Alçak Kıyılar (Ova Kıyılar)
Alçak ve basık kıyıların biçimlendirilmesi yüksek kıyılardan farklıdır. Buralarda deniz sığdır.
Bu nedenle dalgalar çok uzaklarda çatlar ve deniz tabanı önce buralarda aşındırılır.
Aşındırdıkları maddeleri de bir tümsek halinde kıyının açığında yığarlar. Deniz altındaki bu
tümseğe topuk denir. Aşındırmanın ilerlemesi sonucunda topuk büyür ve deniz yüzeyine çıkar
buna ön kıyı setti denir. Bu set zamanla karaya doğru yerleşmeye devam eder ve bunun
sonucunda kıyı çizgisiyle set arasında lagün (deniz kulağı) adı verilen sığ bir deniz girintisi
oluşur. En sonunda lagün de dolar kara haline geçer (Erinç S. , 2001). Ova kıyıları yüksek
kıyılara nazaran çok sınırlıdır. Bunların en yaygın olduğu yerler Belçika, Hollanda,
Danimarka, Kuzey Almanya kıyıları, Rusya’nın kuzey kıyıları, Kuzey Amerika’nın Atlantik
kıyılarında bazı kesimler ve Meksika körfezi kıyılarıdır.

4.2. Haliçli ve Limanlı Kıyılar
Bunlar az yüksek ve akarsularla hafifçe yarılmış bir platonun veya hafifçe tepelik bir sahanın
üzerindeki vadi şebekesinin aşağı kesimlerindeki yataklarının sular altında kalması ile
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meydana gelmiş olan kıyı tipleridir. Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere oluşum mekanizması
olarak rialı kıyılar ile aynıdırlar. Fakat onlardan, kıyı haline geçen sahanın morfolojik
özellikleri bakımından ayrılırlar. Gerçekten böyle bir sahanın kısmen sular altında kalması
sonucunda rialar gibi dallı, fakat onlardan farklı olarak yamaçları daha basık olan bir takım
koylar ve haliçler meydana gelir. Bu karakteri sunan kıyılara haliçli kıyı denir (Erinç, 2014).

Foto 34: Haliçli Kıyı Örneği Chesapeake Maryland-ABD
(Kapat:http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/86000/86655/langley_oli_201520
6_lrg.jpg)

Foto 35: Haliçli Kıyı Chesapeake-Maryland-ABD
(Kaynak:http://www.city-data.com/forum/general-u-s/1657632-regional-state-culture-yourfavorite.html)
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4.3. Rialı ve Kalanklı Kıyılar
4.3.1. Rialı Kıyılar
Akarsularla derin bir şekilde yarılmış olan oldukça yüksek bir sahada vadilerin aşağı
çığırlarının sular altında kalması sonucunda tıpkı vadiler gibi büklümlenmeler göstererek
uzanan koylar meydana gelir. Bunlar derindir, iç kısımlara doğru fazla sokulur ve aynen bir
vadi şebekesi gibi bir takım kollara ayrılır. Bu ikincil girintiler, eski yan kol vadilerinin
yataklarına karşılık gelir. Bu görünümü sunan koylara Iber Yarımadası’nın kuzeybatı
köşesinde Galisya’da Ria adı verilir. Bu isim, halen aynı özellikleri gösteren kıyıları açıklayan
bir terim olarak kullanılmaktadır (Erinç, 2014).
4.3.2. Kalanklı Kıyılar
Karstik sahalardaki kanyon şekilli gömük ve kuru vadilerin deniz tarafından işgal edilmesi
halinde, görünüm olarak rialara benzer çok derin koylar meydana gelir. Bu koylara
güneydoğu Fransa’da Provence kıyılarında kalanque adı verilir. Akdeniz’de Malta Adası’nda
Valensiya kıyıları, kalank şeklinde koylarla kaplıdır. Bu koylar, doğal liman özelliğinde
kullanıma sahiptir. Bu isim de, benzer koyların görüldüğü kıyıları belirten bir terim olarak
kullanılır. Türkiye’de karstik süreçlerin çok yoğun olduğu Taşeli kıyılarında, özellikle Mersin
ile Silifke arasında oldukça tipik kalanklar görülür. Ayrıca kuzey kıyılarımızda Şile ve Kerpe
kıyılarında minyatür kalank örnekleri bulunur (Erinç, 2014).

Foto 36: Kalanklı Kıyılar –İtalya (http://blog.malta-vacanze.it/alla-scoperta-delle-spiaggemalta-meno-conosciute/)
4.4. Fiyortlu Kıyılar
Bu tip kıyılar, çok parçalanmış, girintili çıkıntılı bir görünüm gösteren yüksek kıyılardır.
Kıyının bu görünümü, Norveç'de fiyord (fjord) adı verilen yan yana sıralanmış ve deniz
istilasına uğramış eski buzul vadilerinden veya teknelerden ileri gelir. Dallı budaklı bir
şekilde kara içine kilometrelerce uzanabilen deniz kollarını teşkil eden ve kaynak noktalarına
doğru içlerinde yer yer göller bulunan terkedilmiş buzul vadileri, ya da, buzullu vadiler
şeklinde devam eden bu fiyordlar buzul vadilerinin bütün özelliklerini gösterirler. Enine
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profilleri "U" harfi şeklindedir. Dik ve sarp kayalıklardan müteşekkil yamaçlarda, yer yer
çağlayanlar teşkil eden asılı vadiler yer alır. Boyuna profillerinde ise eşik veya sürgülerle
bunların arasında aşırı oyulma çanakları bulunur (Hoşgören, 2016).
4.5. Skayerli Kıyılar
Bu tip kıyılar da fiyordlu kıyılar gibi çok parçalı ve girintili çıkıntılı bir görünüme sahiptirler.
Deniz karaya doğru çeşitli genişlikte ve uzunlukta kanallar ve koylar halinde sokulmuştur.
Kıyıda skayer (skyer) adı verilen geçitlerle birbirinden ayrılmış irili ufaklı yüzlerce ada
bulunur. Ancak röliyef silik veya basıktır; kanallar ve koylar da fiyordlu kıyılarda olduğu gibi
derin değildir (Hoşgören, 2016). Eskiden örtü buzullarıyla kaplı olan alanlarda, buzulların
cilaladığı hörgüç kayaların ve buzul taş tepelerinin deniz suları altında kalmasından yüzlerce
adadan oluşan bir kıyı tipidir (Erinç S. , 2001).

4.6. Boyuna Yapılı Kıyılar
Kıyının şekillenmesi üzerinde bölgenin jeolojik yapısının barız etkiler göstermiş etkiler
olduğu hallerde kıyı tipi seçilirken strüktür dikkate alınmaktadır. Pasifik tipi boyuna kıyılarda
tortul kayaçlardaki kıvrımların ekenleri kıyıya az çok paralel olarak uzanır. Bu özelliği dolası
ile bunlara boyuna yapılı kıyılar denilmektedir. Atlantik tipi boyuna kıyılar ise kıvrım
eksenleri kıyıya dikey durumdadırlar. Bu sebeple bunlarla enine kıyılar denilmiştir.
Boyuna yapılı kıyılar yüksek, falezli kıyılardır ve uzun mesafeler dahilinde önemli değişikler
göstermeden devam edip giderler.
Bunların Dalmaçya tipi ve faylı kıyı olmak üzere iki özel şekli mevcuttur.
4.5.1. Dalmaçya Tipi Kıyı
Kıyıya paralel dağlar arasındaki çukurlara ve vadilere, yükselen denizin sokulması sonucunda
kıyıya paralel ardalanan, yarımadalardan, bunlar arasındaki boğazlardan ve koylardan oluşan
bir kıyı tipi meydana gelir. Bu kıyı tipinin en güzel örneği Dalmaçya kıyılarında görülür.
Onun için bu tip kıyılara Dalmaçya tipi denir. Kaş ve Kale (Demre) arasındaki kıyılarımız
böyledir (Erinç S. , 2001).
4.5.2.Faylı Kıyı
Fay düzlemlerinin kıyıya paralel olarak uzandıkları faylı kıyılarda fay düzlemlerinin kıyının
düz ve sarp bir şekille uzanmasıyla belli olur. Yeni teşekkül etmiş faylı kıyılarda dalga
aşındırma düzlüğü yoktur ve falez, fay düzlemine tekabül eden bir sözde falezdir. Bu falez
aynı diklikte derin kısımlara doğru uzanır. Sözde falezin üst kısımlarında faylanmaya bağlı
olan asılı vadiler görülür. Bu tip kıyılara örnek olarak Yeni Zelanda adasında Wellington
civarı gösterilebilir (Hoşgören, 2016).
4.6. Enine Yapılı Kıyılar
Bu tip kıyılarda da kıyı haline geçen bölgenin yapısal özellikleri kendisini açık bir şekilde
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belli eder. Ancak boyuna yapılı kıyılarda yapısal hatlar kıyıya paralel olarak uzandıkları halde
enine yapılı kıyılarda bu hatlar kıyıya diktir.
Atlas okyanusu kıyılarında çok rastlandığı için enine yapılı kıyılara Atlantik tipi kıyılar ismi
de verilmektedir. Deniz istilasına maruz kalarak kıyı haline geçen bölgede kıvrımlı bir yapı
mevcutsa bu takdirde antiklinaller denize doğru çıkıntılar teşkil ederek burunları, sularla
işgal edilen senklinaller ise burunların arasında yer alan koy veya körfezleri meydana
getirirler. Kıyı bölgesinde bir faylı yapı söz konusu ise, bu takdirde horstlar burunları,
grabenler ise körfezleri oluştururlar. Enine yapılı kıyıların gelişiminin ileri safhalarında dalga
aşındırmasıyla geriletilen antiklinal ve horstlar sarp falezleri; zamanla dolarak kıyı ovası
haline geçen senklinal ve grabenler ise onların arasındaki alçak kıyıları teşkil ederler. Bu
suretle, yüksek falezli kıyılar ile onların arasında girintiler teşkil eden alçak kıyıların uzun
mesafeler boyunca birbirlerini takip ettikleri görülür. Yurdumuzun Batı Anadolu
kıyıları, özellikle Çandarlı-Güllük körfezleri arası, bu tip kıyıların karakteristik bir örneğini
teşkil eder. (Hoşgören, 2016).
4.7. Volkan Kıyıları
Oluşları volkanizmaya bağlı adaların kıyılardır. Bu adaların bir kısmı koni biçiminde
oldukları için kıyıları daire şeklindedir. Bunlar her taraftan dalga aşınmasına maruz
bulunmaktadır. Bu sebeple ada çevresinde sarp falezler teşekkül eder. Deniz aşındırması
ilerledikçe gerçek falezler kendini göstermekte ve bunların önünde çok dar bir platform
teşekkül etmektedir.
Volan adalarının bazıları birkaç koninin birleşmesiyle meydana gelmiş olduğu için, bunların
kıyıları girintili çıkıntılıdır. Tropikal bölge denizlerinde bulunan volkan adalarının çevresinde
ayrıca mercan resifleri de teşekkül etmiştir.

Foto 37: Volkanik kayaçlar ve siyah kum plajı Maui kıyıları-Hawaii
(http://www.shutterstock.com/video/clip-163759-stock-footage-volcanic-rocks-and-blacksand-beach-shore-of-maui-hawaii-with-surf-splashing-pacific-ocean.html)
4.8. Resif Kıyıları
Bunlar, mercan adı verilen, koloniler halinde ve bir yere tutunarak yaşayan deniz canlılarının
kalker iskeletlerinin (polipiye) üst üste yığılması ve su yüzüne çıkmasıyla meydana gelen
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biriktirme şekilleridir. İçlerinde az olarak diğer canlılara ait kalıntılarla inorganik
detritik unsurlar da bulunur. Bu durumda resifler organik kökenlidirler ve mercanların yaşam
sahaları olan intertropikal bölge okyanus ve denizlerinde gelişmişlerdir. Mercanlar sıcaklığı
18° nin üzerinde (optimum sıcaklık 25°-30° ler arasındadır) olan tuzlu sularda yaşarlar
(Hoşgören M. Y., 2016).
Resifler tipik olarak tropikal okyanusların sığ ve temiz sularında gelişir. Kuzeydoğu
Avustralya kıyılarının açıklarındaki Mercan Denizi’nde bulunan Büyük Set Resifi 2600
km’lik uzunluğuyla dünyanın en geniş organik yapısıdır. Bu resif kıtsa şelfin kenarı boyunca
oluşmuş, boyutları 10 ile 10000 hektar arasında değişen, 3000’den fazla tekli mercan
resiflerini ve yüzlerce küçük mercan adalarını içerir.
Bir Atol bir sığ lagünü çevreleyen bir mercan resifi ve küçük kumlu adalar halkasıdır. Atoller
Marshall Adaları ve Kiribati gibi atol zincirlerinden oluşan ada gruplarının bulunduğu
tropikal Pasifik Okyanusu’nda yaygındır. Atoller Hawai adasındaki sıcak nokta izinde olduğu
gibi volkanik adaların kendilerini oluşturan ısı anomalilerinden uzaklaşmaları ve denizaltına
çökmeye başlamalarıyla oluşur. Resifler başlangıçta volkanik bir adanın etrafını çevreleyen
sığ sular içerisinde bir saçak şeklinde oluşur. (Huggett, 2015)

Foto 38:Mercan veya resifli kıyılar
4.9. Kıyı Taraçaları
Negatif hareketlere uğrayan bir kıyı bölgesinde, yani deniz seviyesi alçalan bölgede eskiden
sularla örtülü olan abrazyon ve birikim platformları meydana çıkar ve seviye değişikliğinin
siasına göre belli yükseltide bir kıyı taraçası halini alır. Seviye değişikliğine yol açan etkenin
özelliğine göre kıyı taraçasının eğimi, değişmemiş olabileceği gibi, artmış ve yüzeyi
bükülmüş de olabilir. Taraçanın yüzeyinde çakıl, kum gibi maddelerden oluşan ve içinde bazı
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deniz hayvanlarına ait kavkı kalıntılarının da bulunduğu bir örtü deposu bulunur. Bu örtü
aradan uzun bir zaman geçtiğinde, taraça yüzeyini işleyen sellenmeler, onu yaran akarsu
vadileri tarafından parçalanabilir ve inceltilebilir. Abrazyon platformu, kıyı gelişiminin
oldukça erken bir devresinde yükselerek bir kıyı taraçası haline dönüşmüş olduğunda, bunun
yüzeyinde kayalar, eski adacıkların kalıntıları gibi bazı pürüzler bulunabilir. Taraçanın
genişliği de bir taraftan gelişimin süresine, diğer taraftan zemini oluşturan kayaların dirençsiz
ve kıyı çizgisi gerisindeki yeryüzü şeklinin eğim derecesine bağlı olarak az veya çok olur
(Erinç S. , 2014).
4.10. Kıyı Kumulları
Kıyı kumulları kıyı çizgisi boyunca uzanan kum veya çakıllardan oluşmuş biriktirme
şekilleridir. Plaj, Fransızca’da plage olarak kullanılır ve kumsal anlamına gelir. Kumullar,
falezlerin önlerinde ve kıyı ovalarının kenarlarında yer alırlar. Falezlerin önlerinde yer alanlar
ince şeritler halinde oldukları halde kıyı ovalarının kenarındakiler nispeten geniş alanlar
kaplarlar. Plajları meydana getiren kum, çakıl gibi unsurların esas kaynağını alüvyonlar teşkil
eder. Akarsular tarafından karadan kıyıya taşınan alüvyonlarla, dalga ve kıyı akıntıları
tarafından kıyı çizgisi boyunca taşınıp biriktirilerek plajları meydana getirirler.
Plajlar kıyı çizgisi boyunca uzanan, kum ve/veya çakıllardan oluşmuş biriktirme şekilleridir.
Plajları meydana getiren bu detritik unsurların içinde kavkı parçalarıyla iri bloklar da
bulunabilir. Plajlar falezlerin önlerinde ve kıyı ovalarının kenarlarında yer alırlar. Falezlerin
önlerinde yer alanlar ince şeritler halinde oldukları halde, kıyı ovalarının kenarlarındakiler
nispeten geniş alanlar kaplarlar. Plajları meydana getiren kum, çakıl gibi unsurların esas
kaynağını alüvyonlar teşkil eder. Akarsular tarafından karadan kıyıya taşınan alüvyonlar dalga
ve kıyı akıntıları tarafından kıyı çizgisi boyunca taşınıp biriktirilerek plajları meydana
getirirler. Plajları oluşturan irili ufaklı bu unsurlar, dalgalar tarafından ileri geri hareket
ettirildikleri gibi, kıyı çizgisine paralel olarak yana doğru da hareket ettirilirler. Dalga
yönünün kıyı çizgisine verev olduğu durumda, unsurlar, önce, dalganın ilerlediği yönde,
ileriye ve kısmen de yana doğru atılırlar. Sular geri çekilirken, geldikleri yolu takip etmezler
ve plajın eğimi boyunca en kısa yoldan denize ulaşırlar. Bu sırada, daha önce ileriye doğru
taşıdıkları unsurları da beraberlerinde sürüklerler, Böylece, zamanla, kıyı çizgisi boyunca
yana doğru bir unsur taşınması meydana gelmiş olur. Enkaz göçü adı verilen bu olay
sonucunda, hâkim dalga yönünün kıyı çizgisine verev olduğu kıyılarda, kıyı boyunca önemli
miktarda unsur nakledilmektedir (Hoşgören, 2016).
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Şekil 18: Kıyı kumulların dünyadaki dağılışları (Huggett, 2015).
Girintili çıkıntılı kıyılarda enkaz göçü ve kıyı akıntılarıyla nakledilen kum, çakıl gibi çeşitli
boyuttaki unsurlar girintilerin veya koyların nispeten derin olan ön kısımlarında hız azalması
veya ters akıntıların varlığı gibi nedenlerle biriktirilirler. Bu materyallerin üst üste olmalarıyla
oluşan birikintilerin su yüzüne çıkmaları ve aynı zamanda koyların ağzındaki burundan karşı
burnuna doğru uzanmalarıyla ok biçiminde birikim şekilleri gelişir buna kıyı oku denir. Kıyı

Foto 39: Farewell Kıyı Oku -Yeni Zelanda
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Farewell_Spit.jpg)
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okunun karşı buruna bağlanmasıyla kıyı kordonunu meydana gelir. Kıyı kordonu
oluştuğunda ise eskiden koy olan kısım denizden ayrılarak göl haline geçer bu şekilde oluşan
göllere lagün adı verilir. İstanbul'daki Küçükçekmece ve Büyükçekmece gölleri Fethiye'deki
Ölüdeniz birer lagün örneği olarak karşımıza çıkar.

Foto 40 :Kıyı Oku Fethiye-Ölüdeniz (Kaynak: Türk Hava Kurumu)

Şekil 14: İkili (A) (Fransa'nın güney kıyısındaki Giens Adası) ve Üçlü tombolo ( B)
(İtalya'nın batısında, Toskana kıyısındaki Monte Argentado ) T- Tombolo, L- Lagün
(Hoşgören, 2016).
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Kıyılarda ayrıca tombolo adı verilen ada ve karayı birbirine bağlayan kıyı okları da önemli
şekillerdendir. Genellikle karadan adaya doğru ilerleyen kıyı okları tomboloları meydana
getirir. Yurdumuzdaki kapıdağ yarım adasını bağlayan Belkıs Tombolosu ile Karadeniz
kıyısındaki Sinop Tombolosu tombololara örnektir. Kıyılarda ayrıca delta adı verilen,
akarsuların denize doğru taşıyıp biriktirdikleri kum, kil, çakıl ile organik unsurlardan oluşan
alüvyonların deniz, göl, okyanuslara doğru yaptıkları üçgenimsi şekiller meydana gelir.
Yurdumuzda Çukurova, Bafra ovası, Çarşamba ovası deltalara örnektir(Hoşgören, 1998).
4.11. Gel-Git:
Gel-gitler yer, Ay ve Güneş gibi gök cisimleri arasındaki çekim etkisi nedeniyle meydana
gelen su kütlelerinin hareketidir. Gelgit nedeniyle kıyı boyunca su seviyesi değişimleri
meydana gelir. Gelgit nedeniyle oluşan dalganın şekli, deniz veya okyanusun boyutu ve şekli,
kıyı çizgisinin şekli ve hava durumu gibi birçok faktöre bağlıdır. Pasifik Okyanusu kıyılarının
büyük kısmında, her 24 saatte bir farklı büyüklükte, yüksek ve alçak seviyelerle karakterize
edilen karışık gelgitler gelişir, Antarktik kıyılarında her 24 saatte bir gerçekleşen ve sadece bir
yüksek ve bir alçak seviye ile temsil edilen günlük gelgitler vardır (Huggett, 2015).
Genelde bir günde iki yüksek ve iki alçak su seviyesi ile temsil edilen yarım günlük gelgitler
de söz konusudur. Büyük gelgitler (spring tides) normal yüksek gelgitlerden yüksek olup Ay
ve Güneş'in aynı hizada bulunduğu her 14-75 günde bir gerçekleşir. Küçük gelgitler (neap
tides) ise normal alçak gelgitlerden daha düşük seviyede olup büyük gelgitlerle ardalanmalı
olarak Güneş ve Ay'ın Yerküre ile 90°lik bir açı yaptığı durumda meydana gelir. Dalga
egemen kumsallar mikrogelgit genliğine sahip kıyılarda oluşur. Gelgit tarafından değişime
uğratılmış kumsallar, sürekli olarak dalga etkisine maruz kalan yüksek gelgit genlikli
kıyılarda oluşur. Gelgit egemen kumsallar ise yüksek gelgit genliğine sahip olan ve çok küçük
dalgaların bulunduğu kıyılarda oluşurlar (Huggett, 2015).

Şekil 15: Gel-gitin küresel deseni (Kaynak: (Huggett, 2015), Dawis, 1980’den)
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4.6. Kıyıların Turizme Etkisi
Su ile karanın birleştiği hareketli bir zonda yer alan kıyılar gerek görsellikleriyle ve gerekse
yapılabilecek aktiviteler anlamında turistleri çeken bir özelliğe sahiptir. Deniz-kum-güneş
turizmi, yatçılık ve mavi yolculuk, sörf, yüzme, dalma, bilimsel araştırmalar, hobi amaçlı
avlanma gibi aktiviteler kıyıların turizm potansiyelini arttırmaktadır. Bu tip aktivitelerin
haricinde kıyılarda tatil ve dinlenme amacıyla kurulan kampingler, inşaa edilen oteller
buralara verilen kıymeti de arttırmaktadır.
Orta Amerika’da Meksika, Meksika Körfezi çevresinde Karayip Adaları, Kanarya Adaları,
Akdeniz’de İspanya, İtalya, Yunanistan Adaları, Türkiye, Hint Okyanusunda Seyşeller, ve
Maldiv Adaları, Avustralya ve Endonezya Adalarının kıyı bölgelerinin bazılarında kıyı
turizmi yoğun olarak yapılmaktadır.
Ülkemizin toplam 8300 km’yi bulan kıyılarında farklı kullanım tipleri de gelişmiştir.
Ülkemizin kıyılarına bir bütün olarak bakıldığında hemen hemen tüm dünya deniz ve okyanus
kıyılarında görülen şekilleri bünyesinde topladığı görülür. Ancak tesislerin yapılmasına ve
denize girmeye uygun olan plajlı kıyıların geniş yer tuttuğu, bunların özellikle denize girme
süresi uzun olan hava sıcaklığı, güneşlenme süresi ve deniz suyu sıcaklığı) Ege ve Akdeniz
kıyılarında koy ve körfezler dahilinde geniş bir uzanış gösterdikleri dikkati çeker. Yurdumuz
orta kuşakta deniz suyu sıcaklığının 18 ºC’nin üzerinde 4-9 ay arasında seyretmektedir. Su
sıcaklığının en uzun dönem 18 ºC’nin üzerinde olduğu deniz 8-9 ay ile Akdenizdir.
İnsan sağlığı % 70 üzerindeki bağıl nem oranından rahatsız olmaktadır. Yaz mevsiminde
Türkiye kıyıları bu açıdan incelenirse bağıl nem oranı Karadeniz kıyılarında % 70'in üzerine
çıkmaktadır. Marmara Denizi kıyılarında % 60-70, Ege Denizi kıyılarında % 50-65
oranındadır. Akdeniz kıyılarında ise bu oran % 57- 70 arasındadır ve batıdan doğuya doğru
yükselmektedir. Bağıl nem oranları açısından insan sağlığına en uygun yerler güneybatı
Anadolu kıyılarıdır (Doğaner, 2001).
Kıyı turizminde rüzgâr hızı günlük rekreasyonel faaliyetleri etkilemesi bakımından önemlidir.
Bunun için rüzgâr hızının 7 m/sn'den fazla olmaması gerekir. Bu açıdan Türkiye kıyıları
incelenirse yaz mevsiminde ortalama rüzgâr hızı Karadeniz kıyılarında 1-5 m/sn, Marmara
Denizi kıyılarında 1- 3 m/sn, Ege Denizi kıyılarında 2-3 m/sn, Akdeniz kıyılarında 1-2
m/sn'dir. Deniz üzerinde esen hafif şiddette rüzgâr denizle ilgili rekreasyonel faaliyetler
(yelken, windsurf vb.) için uygundur. Kıyı turizminde hafif şiddette rüzgâr deri üzerinde nemi
buharlaştırarak, sıcağa dayanabilmeyi kolaylaştırır (Doğaner, 2001).
Havanın açık olması güneşlenmeye ve diğer rekreasyonel faaliyetlere olanak tanır. Bu
nedenle iklimde açık günler sayısı önemlidir. Türkiye kıyılarında açık günler sayısı kuzeyden
güneye doğru artmaktadır. Karadeniz kıyılarında açık gün sayısı 51 gün, Marmara kıyılarında
81 gün, Ege kıyılarında 109 -183 gün, Akdeniz kıyılarında 88-141’dür (Doğaner, 2001).
Kıyı turizminin en fazla gelişme gösterdiği kıyılar, uzun ve geniş plajların bulunduğu alçak
kıyılardır. Alçak kıyılarda turizmde "kumsal" olarak tanınan plajlar, kıyı ovaları önünde geniş
ve uzun şeritler halinde uzanırlar. Kıyı turizminde başlıca rekreasyonel faaliyet olan
"güneşlenmek" ve diğer rekreasyonel faaliyetler için olanak sağlayan kumsallar, kumlarının
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inceliği oranında kıyı turizminde önem taşırlar. Çünkü kıyı turizminde dinlenmek yanında,
sağlıklı kalmak için yapılan kum kürü, güneşlenmekle birlikte en çok ilgiyi çeken faaliyettir.
Özellikle çok ince kumlu (çapı 0.16-0.8 mm) ve ince kumlu (çapı 0.8-0.4 mm) kumsallar en
çok tercih edilirler (Doğaner, 2001).
Turizmde kıyının alçak veya yüksek olması dar veya sığ olması büyük önem arzetmektedir.
Yüksek ve derin kıyılar ulaşım zorluğunu beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte tesis
yapımını zorlaştırır ve günlük rekreasyonel faaliyetler yapılmasına olanak sağlamaz. Fay
dikliği olan ve falezli kıyılar yine turizm faaliyetlerinin yapılmasını engeller. Ancak bu tip
kıyılarda manzara seyirlerine bağlı turizm tesisleri yapılabilmektedir.
Alçak kıyılar, turistik tesis yapımı için kıyı boyunca ve iç kısımlara doğru geniş alan
sağladıkları gibi ulaşım açısından güçlük çıkarmazlar. Fakat alçak kıyılarda akarsu ve dere
ağızları sığ ve bataklık bir kıyı oluşturarak çevresiyle birlikte kıyı turizmine uygun değildir.
Dalgaların ve akarsuların getirdiği malzemenin kıyıda sığ olan koy ağızlarında birikmesiyle
oluşan kıyı oku ve kıyı kordonlarının denize ve koya bakan kısımları kıyı turizminde kumsal
olarak kullanılır. Kıyıda oluşan birikim şekillerinden adaları birbirine veya kıyıya bağlayan
tomboloların her iki kıyısı da kıyı turizminde kumsal olarak kullanılmaktadır (Doğaner,
2001).

Foto 41: Şile Plajları -İstanbul (Kaynak: http://www.marmaragundem.org/sile-ve-agvaplajlari-ve-gezilebilecek-yerler.html)
Datça kıyıları gibi Ege ve Akdeniz'in ayırım noktasında yer alan doğal yapısı ve geniş
kumsalı ile eşine az rastlanan "Ölüdeniz" (Fethiye), Kaş, Antalya, Kemer, Side, Alanya
Akdeniz kıyılarımızda dikkati çeken alanlardır. Buralarda özellikle turizmin taleplerini
karşılama amacıyla büyüklü küçüklü çok sayıda tesisler, oteller, kamp alanları inşa edilmiştir.
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Foto 42: Antalya Körfezi - Sahil Kamp ve Kamp ve Otelleri
(http://www.antalyahomes.com.tr/satilik-arsa)
Ülkemizin Marmara kıyıları ise denize girme süresinin kısa oluşu nedeniyle yabancı
turistlerin ilgisini çeken bir alan değildir. Fazla girintili çıkıntılı olmayan kıyı özellikleri ile
mavi ve yeşilin iç içe olduğu Karadeniz kıyılarımız ise denize girme ve güneşlenme süresinin
kısalığı nedeniyle turistlerin ilgisini çekmez. Bu kıyıda yer alan Şile, Ağva, Kilyos,
Akçakoca, Riva, Kastro gibi yerleşim merkezleri yerli turistlerin yaz aylarında dinlendikleri
yerlerdir.
Kıyılarımızda dikkati çeken diğer bir turizm şekli de yat turizmidir. Ege ve Akdeniz
kıyılarında Mavi yolculuk adı altında yatlarla yapılan bu turizm biçiminde yatların uğrak yeri
olan marinalar İzmir'den itibaren Altınyunus (İzmir), Kuşadası (Aydın), Bodrum (Muğla),
Marmaris (Muğla), Kemer (Antalya), Kaleiçi (Antalya) marinalarıdır. Ayrıca ülkemizin en
çok turist çeken şehri olan İstanbul'da Anadolu yakasında Kalamış, Avrupa yakasında Ataköy
yat limanları vardır.
Otel konseptinde konaklama, yeme-içme, eğlence seçenekleri sunan; belirli rotalarda turizm
amaçlı olarak yolcu taşıyan büyük gemilerine kruvaziyer gemiler denir. Uluslararası
Kruvaziyer Hatları Birliği'nin tanımı ile; derin sularda en az iki gün kalabilecek, en az 100
yolcu kapasiteli olmaları gerekmektedir. Ülkemizde başta İstanbul olmak üzere, İzmir,
Kuşadası, Maramaris, Bodrum, Antalya limanları bu tip gemilere uygundur.
İstanbul’da 2014’ten itibaren bozğazda Tarabya ve İstinye koylarında İstanbul’da artan
talepleri karşılma amacıyla yat ve tekneler için park alanları oluşturulmuştur.
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Foto 43: Tarabya Koyu Marinası
(http://istanbulucuyorum.blogspot.com.tr/2016_01_01_archive.html)

Foto 44: İstinye Koyu (Kaynak: http://www.tatiloteller.net/index.php/istinye-yenikoytarabya/)
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Uygulamalar
Türkiye’de yat limanlarının olduğu kıyıları araştırınız.
Ülkemizde görülen kıyı tiplerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
Türkiye’de yat turizminin en uygun bölgelerimiz hangileridir?
Ülkemizde hangi kıyı tiplerinde turizmde yararlanma oranı daha fazladır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde: kıyıları yüksek ve alak kıyılar olarak ayırdık. Bunların genel özelliklerini
öğrendik. Ayrıca kıyı türlerini, haliçli ve limanlı, rialı ve kalanklı kıyıları, fiyort kıyıları,
boyuna ve enine yapılı kıyıları, dalmaçya tipi kıyıları, faylı kıyıları, enine yapılı kıyıları,
volkan kıyıları, resif kıyıları, kıyı taraçalarını, kıyı kumullarını kısaca kıyı tiplerini öğrendik.
Buna ek olarak kıyı oku, kıyı kordonunu, tombolo, lagün gibi kavramları örnekleriyle
öğrendik. Kıyıların turizme etkisini de gözden geçirdik. Dünyadaki turizm amaçlı kullanılan
başlıca kıyılara örnekler verdik.
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Bölüm Soruları
1. Kıyılar şekillerine göre isimlendirilerek bir takım kıyı tiplerine ayrılmıştır. Aşağıdakilerden
hangisi bir kıyı tipi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Haliçli
Limanlı kıyı
Rialı
Kalanklı
Moren

2. Turizmde, kıyıların en çok ilgi çeken unsur olduğu söylenebilir. Aşaıdakilerden hangisi bu
durumun bir nedeni olarak değerlendirilebilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kıyılardaki akıntılar
Kıyıların yoğun nüfuslanması
Kıyılarda bulunan tarihi unsurlar
Deni-Kum-Güneş turizmine olan talep
Kıyıların klimatik özellikleri

3.Aşağıdaki kıyı tipi ikililerinden hangisi vadilerin seniz tarafından işgali neticesinde oluşan
kıyı tipleridir.
A)
B)
C)
D)
E)

Fiyort-Dalmaçya
Haliç-Fiyort
Volkanik- Resif
Haliç-Resif
Ria-Boyuna

4. Fiyort tipi kıyılara aşağıdaki ülkelerin hangisinde rastlama olasılığı en fazladır?
A)
B)
C)
D)
E)

İspanya
Fas
Meksika
Portekiz
Danimarka

5. İstanbul ve Çanakkale boğazları bu kıyı tiplerine örnektir. Akarsu vadilerinin genel olarak
küçük kolları ile beraber deniz altında kalmalarıyla oluşurlar. Bu kıyılarda iç kısımlarında
ayrıca sağlı sollu koylar da bulunmaktadır.
Bu kıyı tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Dalmaçya
Ria
Fiyort
Resif
Kalanklı
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6. Dalga ve akıntılarla gelen kum-kil birikintilerin su yüzüne çıkmaları ve aynı zamanda
koyların ağzındaki burundan karşı burnuna doğru uzanmalarıyla kıyı okları adı verilen
birikim şekilleri meydana gelir. Kıyı oklarının bir koy veya körfezin ağzını tıkamasıyla oluşan
yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Burun
Lagün
Marina
Liman
Tombolo

7.
Yukarıda uydu görüntüsü verilen örnekte olduğu gibi kıyının açığında yer almış olan adanın
dalga ve akıntılarca biriktirilen enkaz ile kıyıya bağlanmasıyla oluşan yer şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kıyı setti
Falez
Deniz kulağı
Lagün
Tombolo

8. Kıyı çizgisi boyunca uzanan kum veya çakıllardan oluşmuş biriktirme şekilleridir. Dik
kıyılar olan falezlerin önünde ve alçak kıyıların da kenarlarında rastlanır.
Bahsedilen birikim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Haliç
Ria
Lagün
Plaj
Abrazyom
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9.Aşağıdaki ülke kıyılarından hangileri diğerlerine göre turizme daha az olanak sağlar?
A)
B)
C)
D)
E)

İspanya
Türkiye
Yunanistan
Hollanda
Finlandiya

10. Otel niteliğinde konaklama, yeme-içme, eğlence ve sosyal aktiviteler gibi seçenekleri
sunan; belirli rotalarda turizm amaçlı olarak dolaşan kruvaziyer gemiler denir.
Yurdumuz limanlarından hangi ikisi bu turizm tipi için uygundur.
A)
B)
C)
D)
E)

Bebek-İstinye Koyları
Antalya-Kuşadası Limanları
Ölüdeniz- Bodrum Limanı
Marmaris – Alaplı Limanı
İğneada –Kuşadası Limanları

Cevaplar
1) E, 2)D 3)B, 4)E, 5)B , 6)B, 7)E, 8)D, 9)E, 10)B
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5. YAYLALAR (Platolar)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. Yayla (plato) tanımını ve Genel Özelliklerini
Platolardan yararlanma şekillerini
5.1. Başlıca yayla çeşitlerinin neler olduğunu
5.2. Yaylaların Türkiye’deki dağılışını
5.3. Yaylaların turizme etkisini
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yayla (plato) Nedir?
Platolardan hangi ekonomik faaliyetler için yararlanılır?
Başlıca plato çeşitleri nelerdir?
Yaylaların turizme ne gibi katkıları olmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Giriş
Giriş

5.1. Yayla (Plato) Çeşitleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Yaylanın genel tanımını bilir Okuyarak,
araştırarak,
sorular
çözerek,
fikir
yürüterek
Yala ve platonun aynı Okuyarak,
araştırarak,
sorular
çözerek,
fikir
anlama geldiğini bilir
yürüterek
Yayların oluşum özellikleri Okuyarak,
araştırarak,
sorular
çözerek,
fikir
ve çeşitlerini bilir.
yürüterek

5.2. Yaylaların (Platoların)
Türkiyede’ki Coğrafi
Dağılışı

Yaylaların ülkemizde
görüldükleri yerlere ilişkin
çıkarımda bulunur.

Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek

5.3. Yaylaların Turizme
Etkileri

Yaylaların turizme katkısını
ve turizm üzerindeki
etkilerini bilir.

Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
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Anahtar Kavramlar
Yayla, Plato, Peneplen, Karstik Plato
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Giriş
Akarsularla derince parçalanmış hafif engebeli, çoğunlukla geniş saha kapsayan yüzey
şekline plato (yayla) denir. Arazi görünümünde genel bir seviye birlikteliği bulunmaktadır.
Ancak vadiler ile derin bir parçalanma söz konusudur. Plato plate kelimesiyle aynı anlamda
olup düzlük düz yer anlamına gelir

Şekil 16 Plato kesiti
Dünyada en geniş ve yüksek plato Tibet Platosudur. Dünyanın çatısı (roof of the world)
olarak isimlendirilir. Tibet Platosu 2,5 milyon km karelik bir alanı kapsar deniz seviyesinden
ortalama yüksekliği yaklaşık 5.000 m’dir.

Foto 45: Tibet Platosu (www.ducatiperformanceparts.net/photographyzym/plateau-of-tibet)
Etraflarına göre yüksek olmalarından dolayı yaylalar yaz mevsiminde serin olmaktadır. Arazi
yapısının da uygun olmasından dolayı yaylalar özellikle geçici yerleşme yerleri olarak
değerlendirilmektedir. Hayvancılık bu kesimde yapılan önemli ekonomik faaliyettir.
Yeryüzü şekilleri itibarıyla ulaşıma elverişli bir yapısı olan platolar yer yer tarım için de
değerlendirilir. Ancak genelde yüzey suları az ve toprak örtüsü fakir olduğundan tarla
tarımında iyi sonuç alınamamaktadır.
Bazı yaylalarda kuru tarım yöntemiyle tahıl tarımı yapılmaktadır. Ayrıca meyvecilik,
bağcılık, arıcılık için ideal koşullar bulunmaktadır.
Yaylalar yüksek yeler olduklarından kışlar soğuk ve uzun geçmektedir. Bu nedenle yerleşim
alanı olarak pek tercih edilmezler ve tenha yerlerdir. Fakat ulaşım imkânları elverişli olan
büyük yerleşim yerlerine yakın olan bazı yaylalarda nüfuslanma giderek artmaktadır.
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Yaylalar son yılarda sosyal ve kültürel maçlı organizasyonların yapıldığı yerer olmaktadır. Bu
özelliklerinde dolayı turizm amaçlı hareketlenmeye de olanak sağlanmaktadır. Yurdumuzda
gerek Akdeniz gerekse Karadeniz bölgesindeki yaylalarımız son yıllarda turizm amaçlı da
kullanılmaktadır. Buralarda festivaller, konserler, panayırlar ve özel günlerin kutlanması
şeklinde aktiviteler tertip edilmektedir.
Bu bölüm hazırlanırken;
http://bilgiyelpazesi.com/egitim_ogretim/konu_anlatimli_dersler/cografya_dersi_ile_ilgili_ko
nu_anlatimlar/pilatolar_turkiyenin_pilatolari_turkiyenin_ovalari_ve_bolgelere_gore_dagilisi.
asp) adlı web sitesinden sıkça yararlanılmıştır.

5.1. YAYLA (PLATO) ÇEŞİTLERİ
Oluşum özelliklerine göre platoları 4 grupta inceleyebiliriz.
1. Peneplen Platoları
Bu platolar eski kütlelerin aşınım yüzeylerinden oluşurlar. Bu platoların yüzeylerindeki eski
kütlelere ait kayaçlar ile tortul kütleleri birlikte görürüz. Bu sahalar genelde son dönemlerde
dış etmenler neticesinde oluşumlarını tamamlamış şekillerdir.

Şekil 17: Peneplen platoların oluşması
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Bu bakımdan peneplen platoları ülkemizde kimi yerde alçak kimi yerde yüksek sahalar olarak
karşımıza çıkarlar. Ülkemizde tipik peneplen platoları olarak Kocaeli-Çatalca, MenteşeUzunyayla, Kula, Denizli, Safranbolu platolarını sayabiliriz.

2. Karstik Platolar
Suda çözülebilen kayaçların olduğu yerlerde oluşan platolardır. Üzerlerinde yer alan dolin,
uvala, polye gibi karstik şekillerden dolayı parçalı, dalgalı görünümleri bulunmaktadır.
Ülkemizde bu tip platoların tipik örneği Toros Dağlarının orta kesiminde yer alan Taşeli
Platosudur. Burası deniz seviyesinden 1500-1750 m. yükseltidedir. Plato yüzeyi Ermenek,
Dim, Gökdere, vadilerin yukarı çığırları tarafından parçalanması yanında kalkerlerin erimesi
sonucu ortaya çıkan dolin ve uvalalar ile çok parçalı bir görüntü kazanmıştır. Ancak bazı
yerlerde çukurluklar içerisindeki düzlüklerin boyları 3-4 km.'yi bulabilir.

Foto 46: Taşeli Platosu (Kaynak:http://www.tothetop.com.tr/gunluk/9-gezi-yazilari/47yuksege-i-egrigol)

3. Lav Platoları
Volkanik hareketler sonucunda yeryüzüne çıkan lavların geniz araziler kapladığı alanlarda
oluşan platolardır. Ülkemiz yerkabuğu hareketlerinin en fazla görüldüğü sahalardan biri
üzerinde yer aldığından geçmişte şiddetli bir volkanizmaya sahne olmuştur. Bu bakımdan
volkanlar yanında lavların yığılma alanları da ülkemizde çok yaygındır.
Yurdumuzda volkanik platoların en fazla geliştiği bölge volkanizmanın en çok görüldüğü
Doğu Anadolu Bölgesidir. Bu bölgemizde Nemrut, Süphan, Tendürek, Büyük ve Küçük
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Ağrı'nın çıkardığı lavlar geniş sahalara yayılmış ve plato düzlükleri meydana getirmiştir.
Erzurum, Kars ve Iğdır'ı içine alan saha tamamen bir lav platosu alanıdır. Gene bu
bölgemizdeki Bingöl platosu Güneydoğu Anadolu'daki Karacadağ platosu, İç Anadolu'daki
Niğde, Kayseri, Nevşehir arasında kalan saha Türkiye'deki lav platolarına örnek alanlardır.
Hindistan Yarımadasının güneyindeki Dekkan Platosu, doğu ve batısı Gat Dağları ile
çevrilidir. Ortalama 700 m yüksekliğindeki plato Gat Dağlarından dolayı deniz etkisine fazla
açık değildir. Volkanik kayaçların hakim olduğu bir yayladır.

Foto 47: Naneghat’ın kuzey doğusuna doğru bakış Dekkan yaylası – Hindistan
(Kaynak: http://www.deccanplateau.net/Deccan-Plateau-History.html)

4. Hafif Yarılmış Aşınım Platoları
Dış kuvvetler tarafından iyice düzleştirilen yeryüzü, levha hareketleri ile tekrar yükselirse
veya deniz seviyesi alçalıp yeniden yüksek bir yer özelliği kazanırsa akarsular daha fazla
derine doğru aşındırma yapmaya başlar böylece plato oluşur. Bu şekilde ortaya çıkan
düzlükler genelde hafif yarılmış aşınım platoları olarak anılır ve çoğu kez eski göl ve deniz
tabanlarında biriken tortullardan meydana gelirler.
Hafif yarılmış olan bu platolar yoğun olarak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerimizde çoğunlukla görülürler.
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Mısır’da Nil nehrinin batı kıyısına yakın ve Kahire’nin 12 km güney batısındaki üzerinde
büyük piramidlerin yer aldığı alan Giza Platosu olarak bilinmektedir. Burada bulunan Khufu’s
Piramid’i bu kompleksin en büyük piramittir. Piramitler Dünyanın yedi harikasından biri
olarak bilinmektedir. Antik mısır döneminden kalan Büyük Sfenks ile Güneş Teknesi Müzesi
de yine Giza Platosu üzerinde yer almaktadır. Kireç taşları üzerinde gelişen platodaki antik
dönem yapıtlarına bağlı olarak yoğun turizm faaliyeti yapılmaktadır (Kawae ve Kamei, 2011)
.

Foto 48: Giza Platosu (Kaynak:http://www.dijitalx.com/wpcontent/uploads/2015/11/giza_plato_0001.jpg)

Foto 49:Büyük Sfenks (Kaynak: http://www.theepochtimes.com/n3/1274558-fossil-suggests-egyptianpyramids-and-sphinx-once-submerged-under-sea-water/)
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5.2. YAYLALARIN (PLATOLARIN) TÜRKİYEDEKİ COĞRAFİ DAĞILIŞI
Yüksek ve engebeli yeryüzüne sahip olan ülkemizde her yükselti kademesinde platolar
bulunmaktadır ve bunlar oldukça geniş yer kaplamaktadır. Başlıca platolarımız şunlardır:
İç Anadolu
Marmara Bölgesi
G.Doğu Anadolu Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Ege Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi

:Cihanbeyli, Obruk, Haymana, Uzunyayla ve Bozok Platoları.
: Çatalca-Kocaeli Platoları
: Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin Eşiği
: Taşeli Platosu
: Yazılıkaya ve İç Batı Anadolu Platoları
: Erzurum-Kars, Ardahan Platoları

Şekil 18: Türkiye'nin Platoları (Kaynak: http://cografyaiise.blogcu.com/turkiye-nin-platolariovalari/13453340)
Kuzey Anadolu Yaylaları:
Oldukça engebeli olan Kuzey Anadolu `da plato düzlükleri fazla değildir. En önemlileri Batı
Kara denizde Safran bolu ve İstanbul boğazının iki yanında yer alan Çatalca-Kocaeli
Platolarıdır. Çatalca-Kocaeli platosu, aşındırılarak peneplen hale gelmiş yüzeylerin
yükseltisiyle oluşmuştur. Ancak bu yükselme 200-400 m değerleri arasında kaldığından alçak
platolara girmektedir. Üzerinde alçak tepelikler mevcuttur. Çatalca sırtları ile Çamlıca tepeleri
gibi. Bu plato trakya`da da devam eder.
Batı Karadeniz de yer alan Safranbolu platosu ortalama 500 m yükseltiye sahip peneplen ve
alçak platolardandır. Yenice (Filyos) ve kolları Devrek, Araç, Soğanlı ırmaklarıyla
parçalanmış olan bu plato kalkerli yapıda olup voklüz kayalıklara sahiptir. Bu kaynaklar
sayesinde platodaki vadilerde ileri tarım söz konusudur.
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Peneplen platolarının diğer platolardan farkı bunların aşınım yüzeylerinden meydana gelmiş
olmalarıdır. Peneplen platoları çoğu kez eski kütleler olduklarından, yüzeyce eski kütlelere ait
kayalar yer almakta ve bu eski kütleler içinde altın, gümüş, platin, nikel, krom, çinko, pirit,
volfram gibi maden cevherlerine rastlana bilmektedir. Üstelik bu madenler yüzeyde ya da
yüzeye çok yakın oldukları için kolayca işletile bilmektedirler. Peneplen platoları için diğer
bir özellik pınar ve kaynakların bu sahalarda yoğunlaşması ve kaliteli içme sularının özellikle
bu sahalarda bulunmasıdır.
Güney Anadolu (Akdeniz) Yaylaları:
Güney Anadolu`nun en önemli platosu Taşeli platosudur. Toros Dağlarının orta bölümünde
yer alan bu plato, karstik etkilerle oluşmuştur. Yüksekliği 2000m yi bulan Taşeli Platosu
kalkerli kayalardan oluştuğu için yüzeyinde çok sayıda erime çukurları bulunur. Bu platoda
yüzeyde su bulmak güçtür, çünkü yağmur suları kalkerlerin çatlaklarından kırmızı renkli killi
topraklar (Terra Rossa) birikmiştir. Bu özelliğe taş çöllerini anımsattığından Taşeli platosu
denmiştir. Plato, Ermenek ve Göksu ırmaklarıyla parçalanmıştır.
Taşeli Platosunda sürekli yerleşmeler yoktur: Taşeli platosunun belirtilen özelliklerine göre
değerlendirilmesi yapıldığında bu platoda neden yerleşmenin olmadığı kendiliğinden ortaya
çıkar. Plato kırsal yaşam bakımından daimi yerleşme sınırları dışında kalmaktadır. Kır
yerleşmeleri su kaynaklarına bağlı olarak kenar yamaçlarda yer almıştır. Bu alanda temel
uğraş hayvancılıktır. Kışı köylerde geçiren insanlar ilk baharda plato üzerinde karların
erimeye ve otsu örtüsünün gelişmeye başladığı tarihte platoya tırmanırlar. Platoya ulaşan
sürüler daha çok dolinlerin tabanında gelişmiş ot ve dikenlerle beslenirler. Bu kısıtlı
olanaklara karşılık en büyük güçlük hayvanların su gereksiniminin sağlanmasıdır. Yer yer
sulu çukurlar ve ilkel sarnıçlar bu problemi kısmen çözümler. Ancak su azlığı, ot örtüsünün
yetersizliği arazinin engebeliliği, kaya yüzeylerinin lapyalar yüzünden çok pürüzlü olması
gibi nedenlerle plato üzerinde keçiden başka hayvan yetiştirmek mümkün olmaz.
Plato son bahara dek süren hayvancılık bu mevsimde sislerin ve soğukların bastırması ile sona
erer, plato adeta kış uykusuna çekilir.
Teke platosu da karstik oluşumlu diğer platodur. Nüfuslanma az ve tarım geridir. Üzerinde
çok sayıda erime çukuru bulunur.
Batı Anadolu Yaylaları:
Hafif dalgalı düzlükler ve tepelikler halinde Saroz körfezi çevresinde, Çanakkale – Balıkesir
arasında ve İç Batı Anadolu da yer alırlar. Güneyde menteşe eski kütlesi peneplen plato
örneği oluşturur. İç Menteşe platosu, Büyük Menderes ve kollarıyla parçalanmış, kimi yerinde
vadiler genişleyerek ovaları oluşturmuş (Tavsa, Yatağan, Çine, Bozdoğan) kimi yerinde
daralıp dikleşir. Yüzeyi verimsiz toprakla örtülüdür. Su potansiyeli zayıf olduğundan tarım
geridir. Son yıllarda seracılık ön plana çıkmıştır. Bu gelişme her şeyden evvel platoyu terk
etmeye hazırlanan kır nüfusunu yeniden toprağa bağlaya bilmiştir.
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İç batı Anadolu da Kula platosu volkanik oluşumludur. Yüzeyinde ilginç volkanik şekiller yer
almaktadır.

İç Anadolu Yaylaları:
Burada, hafif yarılmış aşınım platoları olan Yukarı Sakarya, Haymana, Cihanbeyli, Obruk ve
Bozok platolarıyla, volkanik yapılı Niğde-Kayseri platoları ve bir peneplen plato olan Uzun
yayla vardır.
Yukarı Sakarya platosu ortalama 800m yükseklikte olup Sakarya`nın kollarıyla yarılmıştır.
Toprakları verimli, su kaynağı bol olduğu için ileri tarım sahasıdır.
Haymana-Cihanbeyli, 1000-1200m yüksekliğe sahip masa görünüşlü bir platodur. Kuvvetli
akarsu olmadığı için fazla parçalanmamıştır. Kuru tarım yaygındır. Burası aynı zamanda tiftik
keçisinin vatanıdır.
Obruk platosu tuz gölünün güneyinde yer alır. Güneyde Karaca dağ, Hasan ve Melendiz
volkanlarına yaslanır. Fazla parçalı değildir. Platonun güneyinde Konya ovası yer alır.
Bozok platosu Kırşehir eski kütlesinde yer alır. Kızılırmak ve Yeşilırmak’ın kollarıyla
parçalanmıştır.
Niğde-Kayseri platosunda yüzeye yayılan tüf, lav ve bunların ayrışmasıyla oluşan maddeler,
verimli toprakların yer almasına neden olmuştur. Özellikle volkanik dağlardan doğan dere ve
çayların getirmiş olduğu topraklar alçak ve çukur alanlarda birikerek kalın alüvyon tabakaları
oluşmuşlarıdır. Bu durum tarımsal potansiyeli artırmıştır. Bu plato Toros dağlarının
gediklerinden gelen nemli hava kütleleri sayesinde çevreye göre çok yağış alabilmektedir Dağ
üzerinde biriken karlar, bölümün su gereksinimini sağlayan depo durumundadır. Dağların
eteklerinde ortaya çıkan çok sayıda su kaynağı, su potansiyelini daha da artırarak sulu tarıma
elverişli bir zemin hazırlar.
Platoda Jeotermal kaynakların varlığı da tespit edilmiş ancak henüz yararlanmaya
geçilmemiştir. Bunların yanı sıra özellikle Nevşehir ve Ürgüp yörelerinde lav ve tüflerin
zemine yayılarak erozyona maruz kalmalarıyla peri bacaları oluşmuştur. Bu şekiller turizm
açısından değerli olduğu gibi yöre halkına barınak ya da yiyecek deposu olarak yarar sağlar.
Bu platoda vadi içi ovalarında tarım önem kazanmıştır. Tahıl (buğday, Çavdar...) baklagil,
şekerpancarı, patates, soğan gibi kültür bitkileri ilk sırada yer alır, elma yetiştiriciliği ve bağ
kültürleri ise meyvecilik açısından ileri bir tarımsal etkinlik olarak dikkat çeker. Bu
bölümdeki bağlar Ürgüp ve Niğde`yi Türkiye çapında şarapçılık merkezi durumuna
getirmişlerdir. Niğde - Kayseri platosu volkanik oluşumludur. Uzun yayla bir peneplen
platodur ancak oldukça yüksektir.
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Doğu Anadolu Yaylaları:
Genellikle volkanik yapılıdırlar. En yüksek plato Erzurum-Kars platosudur. 2000 m’ye yakın
yükseltiye sahiptir. Türkiye’nin en önemli otlak sahasıdır. Diğer volkanik plato Murat
platosudur. Murat ve kolları ile parçalanmıştır. Platoda Tunceli ve bir volkanik dağ olan
Bingöl dağı yükselir.

Güneydoğu Anadolu Yaylaları:
Türkiye’nin İç Anadolu’dan sonra, diğer büyük plato sahası Güneydoğuda yer alır. Gaziantep
platosundan başlayan platolar serisi Mardin ”e kadar uzanır. Ancak bu plato kuşağı içinde yer
alan volkanik engebeler platoyu kesintiye uğratır. Bu nedenle platolar birbirinden ayrı
parçalar halinde bulunurlar. Bunların içinde en karakteristik olanı Urfa-Suruç-Hilvan-SiverekViranşehir ve Ceylan pınar; içine alan kısımdır.
Urfa-Viranşehir-Hilvan Platosu diye adlandırılan bu plato Fırat ve kolları tarafından hafif
yarılmış aşınım platosudur. Platonun yüzey şekilleri Kuzey-Güney yönlü değişir. Güneyde
hafif dalgalı ava görünümünde iken kuzeye çıkıldıkça dik yamaçlar halinde devam eder. Bu
yamaçlar arasında büyük düzlüklere de rastlanabilir. Kalkerden oluşan plato yüzeyi üzerinde
toprak örtüsü geniş ölçüde yitirilmiş olup zemine ince bir toprak tabakası ile taş ve çakıllar
hakimdir. Plato yüzeyi üzerinde toprak ve su azlığı nedeniyle bitki örtüsü son derece fakirdir.
Buralarda tek bir köye bile çoğu kez rastlanmaz. Geniş plato yüzeyi nacak ilkbaharda
sürücülere mera hizmeti görebilir. Alanın en büyük sorunu su teminidir. GAP ile devlet bu
sorunu çözümleyerek yöreyi ekonomiye kazandırılmaya çalışılmaktadır. Gaziantep platosu
batıdan gelen nemli hava kütlelerine açıktır. Fırat`ı hafifçe parçaladığı bu sahada yer alan ova
“verimli hilal” olarak anılmaktadır. Doğal bitki örtüsü ve tarım ürünleri çeşitlilik gösteren
coğrafi potansiyeli yüksek bir sahadır.

Foto 50: Urfa Platosu – Siverek ( Kaynak: http://www.siverekhaber.com/siverek-turizmcenneti-haline-gelecek-2059h.htm)
Urfa-Viranşehir, Hilvan, Haymana-Cihanbeyli, Yukarı Sakarya platoları bu tipe örnek
verilebilirler.
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5.3. YAYLALARIN TURİZME ETKİLERİ
Hayvanları açıkta ve dağınık olarak otlatmak manasını da ifade eden “yaymak” mastarından
çıkmıştır. Şemsettin Sami Kamusu Türki'sinde (Türkçe Sözlük) yayla ve yayla kelimelerini eş
anlamlı kabul ederek bunlara iki anlam veriyor ilki yazın çıkılıp ikamet olunan yüksek bir
serin yer, dağların üstündeki yazlık ikametgâh. Anadolu’da Kasabalılar yazın yaylalara
yaylaklara çıkarlar. İkincisi yazlık mer’a yazın sürülerin yayıldıkları mer’alık dağ üstleri
(Alagöz, 1993).
Yaylalar, bitki örtüsü, yaban hayatı kaynakları, göl, şelale, kanyon vb. doğal çekiciliklerle
üstün peyzaj değerlerine sahip, yerel mimari tarzının korunduğu, geleneksel kırsal yaşam
ortamıyla, ekoturizm özellikleri göstermektedir. Büyük guruplara kısa zamanda hızlı ulaşım
araçlarıyla, sabit programlarla, pasif bir şekilde yapılan ve kıyılarda yoğunlaşan kitle
turizminin aksine, yayla turizminin bireyler, aileler ve arkadaşlardan oluşan küçük gruplara
daha geniş zamanda, sabit olmayan programlarla yapılması uygundur. Konaklama tesislerinin
yerel yapı tarzına uygun, en fazla iki katlı olması gerekirken, yayla evleri ve kampingler diğer
bir konaklama çeşidini oluşturur. Yayla turizmi konum, iklim ve rekreasyonel faaliyetler
açısından kıyı turizminin karşıtıdır. Deniz seviyesine bağlı olan kıyı turizmi, başlıca
rekreasyonel faaliyeti güneşlenme olan sıcaklık değerleri ararken, deniz seviyesinden
yüksekte yer alan yayla turizmi, başlıca rekreasyonel faaliyeti dağ yürüyüşü olan ılıman iklim
ister. Yaylalar çevreye saygılı, sakin ortamları seven, doğasever turistleri çekmektedir.
Turistler aktif olarak trekking, binicilik, golf, çim kayağı gibi rekreasyonel aktivitelere
katılmaya isteklidirler (Doğaner, 2001).
Ülkemizde geleneksel olarak yapılan yaylacılık faaliyetleri genellikle iç turizm etkinliği
oluşturmaktadır. Tarım ve hayvancılık yaylacılığın başlıca uğraşı alanlarından olmaktayken
son yıllarda yayaların sağlıklı iklimde bulunması ve artan ulaşım imkanlarıyla turizmde de
önemli destinasyonlar olmaktadır. Kısaca Türkiye'de görülen hızlı şehirleşme, geleneksel
olarak sürdürülen Yaylacılık hareketlerine ve İç turizm olgusuna ağırlık kazandırmaktadır.
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Foto 51: Yukarı Kavron Yaylası-Rize ve Kavron Vadisi (Foto: Cihan BAYRAKDAR)
Yaz aylarında bunaltıcı yaz sıcaklarından korunmak amacıyla dağlara çıkma diğer bir deyişle
"yaylacılık" ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yaygın ve gelenekseldir. Özellikle
Toroslar ve Karadeniz dağlarında modern evlerin yer aldığı yaylalar vardır. Kadırga ve
Zigana (Trabzon), Bektaş (Giresun), Çambaşı (Ordu), Uludağ (Bursa), Tekpınar (Antakya),
Çamlıyayla (Tarsus), Gözne (Mersin) başlıca yaylalara örnek oluşturur (Ertin, 1998).
Doğal kaynak kullanmaya yönelik gerçekleştirilen yaylacılık faaliyetleri günümüzde turizmde
çekicilik yaratmaktadır. Yaylacılık ülkemizin çok dikkate değer beşeri coğrafya hadisesidir.
Yaylacılık faaliyeti 100 yıllardan beri tekrar eder durur. Yaz başlangıcında sıcaklarla beraber
binlerce insan köylerini kışlıklarını bırakır ve sürülerinin peşinden taze havalı hayvanlar için
bol besinli yerlere çıkar, kasabalar boşalır, sulak yeşil vadilerdeki şirin yamaçlardaki bağlar
şenlenir kışın soğukları kendini hissettirince herkes sabit yurduna, kışlaklarına döner.
Geçmişte ekonomik faaliyet amaçlı çıkılan yaylalar günümüzde turizm amaçlıda
kullanılmaktadır. Yaylacılık turizmi de özellikle kıyı bölgelerinde bunaltıcı sıcaklardan
kurtulmak için insanların daha yüksekte bulunup daha serin olan yaylalara çıkmasıyla
gelişmiştir. Ayrıca büyükşehirlerde yaşayanlar festival, toplantı vb. gibi amaçlarla yaylalarda
etkinlikler düzenlemektedir. Bu faaliyetlerle birlikte yaylalara olan talep giderek artmaktadır.
Bunun sonucunda yaylalara gidilen yeni ulaşım yolları inşa edilmekte, konut sayıları giderek
artmaktadır. Hatta bazı yaylalarda kış mevsiminde de kalanlar olduğu gibi buralar köy, kasaba
ve şehirlere dönüşmektedir.
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Foto 52: İnönü Yaylası- Kocaeli (http://www.kocaelidagcilik.com/index.php/doga-yuruyusuparkurlari-rotalari/52-doga-trekking-yuruyusu/112-inonu-yaylasi-doga-yuruyusu-pamukovatepecik.html)
Dolayısıyla yaylalar, son yıllarda giderek artan bir şekilde nüfus ve yapılaşma baskısı altına
girmiştir. Yayla şenlikleri, eko-turizmin cazibesi, dağcılık ve trekking gibi son yıllarda daha
fazla ilgi çeken aktiviteler başta Ayder yaylası olmak üzere, tüm yaylalar için birer çevresel
baskı unsuru haline gelmiştir (Gönençgil, 2009).

Foto 53: Giresun Yayla Şenliği (http://www.tatilana.com/2014/10/kumbet-yaylasi-giresun.html)

126

Foto 54: Tekir Yaylası - Toros Dağları
(https://akcatekir.files.wordpress.com/2012/06/akc3a7atekirresimleri24.jpg)

Platoların Ekonomiye Etkileri:
1) Platoların bir bölümü, geçici yerleşme yerleri olan yayla olarak değerlendirilir. Buralarda
hayvancılığa dayalı ekonomik faaliyet sürdürülür.
2) Alçak platolarda tarım yapılır. Kuru tarım yöntemiyle tahıllar yetiştirilir.
3) Yerleşim alam için çok elverişli yerler değildir. Bu nedenle tenha yerlerdir.
4) Ulaşım için engelleyici bir özellik taşımazlar.
5) Yüzey suları ve toprak örtüsü bakımından fakir yerlerdir.
6) Sınırlı olarak bağcılık, meyvecilik yapılır.
7) Yüksek olduklarından kışların genellikle soğuk ve uzun geçtiği yerlerdir.
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Uygulamalar
Yaylalardaki geleneksel faaliyetlerle günümüzdeki faaliyetleri karşılaştırınız.
Doğu Karadeniz yaylalarındaki turizm faaliyetlerini araştırınız.

128

Uygulama Soruları
Akdeniz Bölgesindeki yaylacılık faaliyetleri günümüzde daha çok hangi amaçlarla
yapılmaktadır?
Doğu Karadeniz yaylalarında son yıllarda turizmde öne çıkan aktiviteler nelerdir?

129

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde: Yaylaların (platolar) tanımını ve genel özellikerini, yayalaların oluşumunu ve
yayla türlerini, Peneplen platolar, Hafif yarılmış aşınım platoları, Lav platoları, Karstik
platoları örnekleriyle öğrendik. Yaylaların Türkiye’deki dağılışını ve ülkemizdeki başlıca
yaylaların neler olduğunu öğrendik. Bunların haricinde yaylaların turizme etki ve katkılarının
neler olduğunu öğrendik. Son olarak da yaylaların ekonomiye etkilerinin üzerinde durduk.
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Bölüm Soruları
1. Hafif dalgalı veya düze yakın arazilerin derin vadilerle parçalandığı yeryüzü şekli
ünitelerine …………….denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Dağ
Ova
Plato
Boğaz
Aşınım düzlüğü

2. 2,5 milyon km2’lik bir alan kaplar. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği yaklaşık 5.000
metre olduğu için Dünyanın çatısı olarak da adlandırılır.
Yukarıda ifade edilen plato veya yayla aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Bozok platosu
Obruk platosu
Dekkan platosu
Tibet platosu
Çatalca-Kocaeli platosu

3.Aşağıdakilerden hangisi plato (yayla) çeşitlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Peneplen platolar
Hafif yarılmış aşınım platoları
Lav platoları
Barkan platoları
Karstik platolar

4. Ülkemizde lav platolarının en fazla olduğu bölgeler aşağıdakilerden hangisinde bir arada
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Marmara Bölgesi - Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi –Marmara Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi – Doğu Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi –Ege Bölgesi
Karadeniz Bölgesi- Marmara Bölgesi

5. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun Akdeniz Bölgesi’nde yer alan karstik yaylalardan
biridir.
A)
B)
C)
D)
E)

Çatalca-Kocaeli
Gaziantep
Taşeli Platosu
Yazılıkaya
Ardahan Platoları
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6. Aşağıdakilerden hangisi yaylaların kullanım alanlarına bir örnek olarak gösterilemez?
A)
B)
C)
D)
E)

Turizm faaliyetleri yapılabilmektedir
Yaygın olarak hayvancılık yapılmaktadır
Geniş otlaklar barındırabilir
Tarım faaliyetleri yapılabilmektedir
Yerleşmeden uzak yerlerdir

7. Hafif yarılmış aşınım platolar arasında sayılabilecek ve yurdumuzun güneydoğusunda yer
alan platolardan en geniş yayılım gösteren aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Şanlıurfa Platosu
Mardin Eşiği Platosu
Gaziantep Platosu
Ardahan Platosu
Bozok Platosu

8. Geçmişte daha çok ekonomik faaliyet amaçlı çıkılan yaylalar günümüzde başka amaçlar
için de kullanılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi yaylaların günümüzdeki kullanım alanlarından biri olarak
görülemez?
A)
B)
C)
D)
E)

Festival düzenleme
Fuar organizasyonları
Panayır
Şenlikler
Trekking

9. Yaz mevsiminde Çukuruova ve yakın çevresinde yaşayan insanların ova kesimdeki sıcak
havadan bunaldıklarından ayrıca tarım ve hayvancılık amaçlı çıktıkları yaylalardan biri
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Yazılıkaya Yaylası
Cihanbeyli Yaylası
Obruk Yaylası
Urfa Yaylası
Tekir Yaylası
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10. Yayla şenlikleri, eko-turizmin cazibesi, dağcılık ve trekking, festival organizasyonları,
dost ve akrabaları ziyaret yaylalarda nüfus ve yapılaşmayı arttırmıştır. Bu duruma bağlı olarak
aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenebilir?
A) Yaylalardan çevreye göç olması
B) Yaylalarda çalışan nüfusun azalması
C) Yerleşme ve konut sorunları
D) Çevresel anlamda kirlilik ve tahrip baskısı
E) Geçmiş ekonomik faaliyetlerin önemini tamamen yitirmesi
Cevaplar:
1)C, 2)D, 3)D, 4)C, 5)C , 6)E, 7)A, 8)B, 9)E, 10) D
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6. DAĞLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Dağların Oluşum ve Dağılış Özellikleri
6.1.1.Orojenez Sonucu Oluşan Dağlar
6.1.2. Orojenez ve Faylanmalar Sonucu Oluşan Kırıklı Dağlar
6.1.3. Volkanik Faaliyetler Neticesinde Oluşan Volkanik Dağlar
6.1.4. Aşınmaya Karşı Farklı Dirençte Olan Kayaçların Farklı Şekilde Aşınması
Sonucu Oluşan Dağlar
6.2. Dağlık Alanların Belirleyici Özellikleri
6.2.1. Yükselti:
6.2.2. Eğim
6.2.3. Bakı
6.3. Doğal Kaynak Olarak Dağlar
6.4. Dağ Alanlarının Turizme Etkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Dağların oluşumu nasıl gerçekleşir?
Orojenez sonucu oluşan dağlar nerelerde görülür?
Orojenez ve faylanmalar sonucu oluşan kırıklı dağlara yurdumuzda nerelerde görülür?
Volkanik faaliyetler neticesinde oluşan volkanik dağların özellikleri nelerdir?
Dağlık alanların belirleyici özellikleri nelerdir?
Yükselti, Eğim, Bakı kavramlarının tanımları nedir?
Doğal kaynak olarak dağlar ne gibi avantajlar sağlar?
Dağ alanlarının turizme etkileri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Dağların Oluşum ve Dağılış
Özellikleri
Orojenez ve Faylanmalar
Sonucu Oluşan Kırıklı
Dağlar
Volkanik faaliyetler
neticesinde oluşan volkanik
dağlar
Aşınmaya karşı farklı
dirençte olan kayaçların
farklı şekilde aşınması
sonucu oluşan dağlar
Dağlık alanların belirleyici
özellikleri
Doğal kaynak olarak dağlar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Dağların oluşumunun nasıl Okuyarak,
araştırarak,
olduğunu bilir.
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Orojenezi ve orojenez
sonucunda oluşan dağların
genel özelliklerini bilir.
Volkanik faaliyetler
neticesinde oluşan volkanik
dağların yapılarını bilir.
Kayaçların farklı şekilde
aşınması sonucu oluşan
dağları bilir.

Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek

Yükselti, eğim, bakı gibi dağlık
alanları ve dağların belirleyici
özelliklerini bilir.
Doğal kaynak olarak dağların
genel kullanımını bilir.

Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek

Dağ alanlarının turizme etkisi Dağlık alanların turizme
etkilerini bilir.
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Anahtar Kavramlar
Dağ, Orojenez, Faylanma, Volkanizma, Bakı, Eğim
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Giriş
Dağlar, "kısa mesafeler içinde büyük yükselti farkları içeren, genellikle dar ve derin vadilerle
yarılmış, yamaç eğimlerinin yüksek ve devamlı olduğu yüksek sahalardır’ (Hoşgören, 2015)
Birbirleriyle etkileşim halinde olan sahaların bir bütünlük oluşturması gibi dağ ile onun alt
zonunu oluşturan bölüm (dağ olarak ifade edilmese de) bir bütün olarak "dağlık alan"
şeklinde tanımlanması doğrudur. Dağ ile onun alt zonu arasında olan etkileşim sosyo-kültür
yada sosyo-ekonomik olduğu kadar ekolojik alış-verişi de içermektedir. Bu alış-veriş ya da
etkileşim ise dağlık alanlardaki yaşam tarzını belirlemektedir. Dünyada ve ülkemizde bu
durumun pek çok örneği bulunmakla birlikte Doğu Karadeniz dağlarındaki geleneksel yaşam
biçimi bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden biridir. Kıyıdan itibaren başlayan dağlık
alanlar ve dağlar, yöre insanının yaşamına, ekonomik faaliyetlerine, yerleşim biçimine
(dağınık köy tipi), kültürüne ve hatta sağlık koşullarına biçim vermiştir (Gönençgil, 2003).
Geleneksel, dağ yaşamının zorlu koşulları altında hayatlarını sürdürmeye çalışan yerleşik
nüfus, artan ekonomik sorunlar ve şehirlerin çekiciliği karşısında dağlık alanlardan göç
etmişlerdir. Ancak çağımızda çoğunluğu büyük şehirlerde veya çevresinde yaşayan insanlar;
doğaya ve doğal ortama gitme ve buralarda vakit geçirme çabası içindedir. Doğa ve özellikle
doğanın bir bölümünü oluşturan dağlık alanlar ve çevreleri yaz ve kış dönemlerinde farklı
amaç ve aktiviteler için insanları kendine çekmektedir. Dağların kaynak değerleri
anlaşılmaya başlandıkça, ovalar ve kıyılarda doğal yaşam azaldıkça, insanoğlu dünyada
gideceği son nokta olarak dağlara doğru yönelmeye başladı. 1990'lardan itibaren hızlanan bu
süreç sonucunda bugün dünya nüfusunun yaklaşık %26's dağlık alanlarda yaşamaktadır
(Gönençgil, 2009).
Havasının temiz olması, nem değerleriyle rahatsız edici olmaması, güneşlilik özellikleri gibi
sağlık açısından rahatsız edici olmayan iklim özelliklerine sahip olmalarıyla dağlar her
mevsim tercih edilen turizm merkezleri olabilmektedir. Tatil geçirme, Kayak, doğa yürüyüşü,
dağcılık, fotoğrafçılık, kampçılık gibi nedenler insanları dağ alanlarına yöneltmektedir.
Ülkemizde dağlar ve yaylalar, kış sporları, dinlenme ve sağlık bakımından turistik önem
taşırlar. Dağlarımızdan Uludağ (Bursa), 1970'li yıllardan beri kış turizmi, özellikle kayak
sporları bakımından ilgi çeken, çok sayıda büyük otelin yer aldığı bir dağımızdır. Son yıllarda
kayak sporuna olan ilginin artması ve kış aylarında da hafta sonları veya resmi tatillerde,
ikamet edilen evin dışında sportif aktivitelerde bulunarak farklı bir dinlenme tarzının
gelişmesi, Kartalkaya (Bolu), Palandöken (Erzurum), Beydağları (Antalya), Ilgaz
(Kastamonu), Erciyes (Kayseri) gibi dağlarımızı da kış turizm merkezleri haline getirmiştir.
Bu bakımdan Antalya yaz aylarında kıyıda denize girilirken, Beydağlarında kayak sporunun
yapılmasına olanak tanıması bakımından oldukça ilginçtir (Ertin, 1998).
Bu bölüm hazırlanırken Prof.Dr. Barbaros Gönençgil’e ait Küresel Degradasyon Sürecinde
Dağlar ve Dağ Alanları Yönetim (DAY), 2009 kitabından ve Prof Dr. M. Yıldız Hoşgören’e
ait Jeomorfolojinin Ana Çizgileri I, 2015 ile Jeomorfolojinin Ana Çizgileri II’ adlı kitaplara
sıkça yararlanılmıştır.
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6.1. Dağların Oluşum ve Dağılış Özellikleri
Çevrelerine göre sahip oldukları yükselti ve eğim değerleriyle çok uzaklardan dahi
algılanabilen dağların oluşumun 4 farklı şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar;
1.
2.
3.
4.

Orojenez sonucu oluşan kıvrımlı dağlar
Orojenez ve faylanmalar sonucu oluşan kırıklı dağlar,
Volkanik faaliyetler neticesinde oluşan volkanik dağlar.
Aşınmaya karşı farklı dirençteki kayaçların farklı aşınmasıyla oluşan dağlar.

6.1.1. Orojenez Sonucu Oluşan Dağlar
Orojenez kelime anlamıyla, (oro=dağ, jenez=oluşum, orojenez=dağ oluşumu) dağoluşumu
demektir. Akarsu, rüzgâr, buzul, dalga ve akıntı gibi dış kuvvetlerce aşındırılan yeryüzünden
koparılan unsurlar Jeosenklinal olarak adlandırılan kıta kenarı çukurlarında birikir. Biriken
bu tortulların yan basınçlarla kıvrılarak yükselmesi neticesinde oluşan bu dağlara kıvrımlı
dağlar denir. Avrupa Alpleri, Kuzey Amerika’daki Kayalık Dağları, Güney Amerika’daki
And Dağları, Asya’da Himalaya Dağları, Kuzey Afrika’daki Atlas Dağları Bu dağlara
önektir.
Orojenik hareketler ülkemizin iki önemli sıra dağını da oluşturmuştur. Kuzey'de Kuzey
Anadolu Dağları ve güneyde Toros Dağları bu oluşum mekanizmasının bir ürünüdür. Bu
dağlar 3. jeolojik zamanda (günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce) başlayan orojenez sonucu oluşan dağlardır. Kuzey Anadolu Dağları: Köroğlu Dağları, Bolu Dağları, İlgaz Dağı,
Küre Dağlan, Canik Dağları, Giresun Dağları, Doğu Karadeniz Dağları, Zigana Dağları, Gümüşhane Dağları, Mescit Dağları, Yanlızçam Dağlarıdır. Bu dağ sisteminin içerisinde
yukarıda adını sayamadığımız daha pek çok dağ ve zirveler mevcuttur. Zirve yükseltilerine
bakıldığında da yine batıdan doğuya doğru bir artış görülmektedir. Batıda 2000 m.ler
civarında olan zirve noktaları Orta Karadeniz’de 1500 m.lerin altına inmekle birlikte doğuya
doğru yeniden artarak Kaçkar zirvesinde 3932 m.ye ulaşmaktadır.
Kuzey Anadolu Dağları, Karadeniz kıyısına paralel uzanan ve denizel etkilerin iç kesimlere
geçmesini engelleyen adeta bir duvar konumundadır. Karadeniz üzerinden kıyıya ulaşan hava
kütleleri, dar sahil şeridinin hemen ardında yükselmeye başlayan ve 4000 m.ler civarına
kadar çıkan dağlar nedeniyle yükselime zorlanmakta, bu yükselim sırasında ise içindeki
nemin büyük bir bölümünü kuzey yamaçta bırakmaktadırlar. İç kesimlere doğru geçildiğinde
Kuzey Anadolu Dağlarının birkaç sıra halinde batı-doğu doğrultusunda uzandığı
görülmektedir.
Orojenik hareketler sonucu oluşan bir diğer dağ sistemi ise güneyde Akdeniz kıyılarında
başlayıp doğuya doğru devam den Toros Dağlarıdır. Batı, Orta ve Güneydoğu Toroslar olarak
ayırdığımız bu dağ sisteminde batıda Beydağları, doğuya doğru Sultan Dağları, Dedegöl ve
Geyik Dağları, Bolkar Dağları, Aladağlar, Binboğa Dağları, Engizek Dağı ve daha doğuda
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Hakkari bölümüne doğru uzanan dağlık alanlar sistemin öne çıkan yükseltileri olarak
görülmektedir.
Toros Dağları da Doğu Karadeniz Dağları gibi yüksek zirvelere sahip dağlardır. Batı ve Orta
Toros Bölümünde yükseltiler 3000 m.yi aşarken, doğuda Hakkari bölümünde 4000 m.nin
üzerine çıkmaktadırlar. Batıda Akdağ 3016 m., Beydağı 3070 m., Barla Dağı 2799 m.,
Sultan Dağı 2519 m., Orta Toroslar'da Bolkar Dağları üzerinde Yıldız Dağı 3134 m., Medetsiz 3524 m., Aydos 3430 m., Aladağlar'da Kaldı Tepesi 3734 m., Demirkazık 3688 m.,
Güneydoğu Toroslar'da ise Binboğa Dağlan üzerinde Işık Dağı 2917 m., daha doğuya doğru
Karadağ 3752 m., Buzul Dağı 4116 m. ve Uludoruk Tepesi ise 4135 m. ile başlıca
zirvelerdir.
Genel olarak baktığımızda ülkemizin kuzey ve güneyini adeta bir duvar gibi batıdan doğuya
doğru kateden bu kıvrımlı dağ sistemleri üzerinde 3000-4000 m.yi geçen birçok zirveyi de
barındırmaktadır. İklim ve doğal hayat üzerinde önemli etkiler yaratan bu uzanım, aynı
zamanda kıyılar ile iç kesimler arasındaki iletişim ve etkileşim için de doğal bir sınır
oluşturmaktadır.
6.1.2. Orojenez ve Faylanmalar Sonucu Oluşan Kırıklı Dağlar:
Bu dağlar faylarıma veya kırılmalar neticesinde oluşmaktadır. Kırılma sonucu oluşan
çökmeler graben, yükselmeler ise horst adı ile anılmaktadırlar. Faylanma ve kırık oluşumları
tektonik yönden aktif olan Türkiye'nin birçok bölümünde görülebilmektedir. Kuzey Anadolu
Fay Kuşağı veya Doğu Anadolu Fay Kuşağı boyunca meydana gelen grabenlere karşılık
horst niteliğinde yükseltiler bulunmaktadır. Bununla birlikte kırıklı dağ sistemlerinin en
bilinen örnekleri Ege Bölgesinde toplanmıştır. Ege Bölgesi'nde batı-doğu doğrultulu
faylanmalar sonucunda oluşan çökmeler ve yükselimler neticesinde kıyıya dik uzanan dağ
sistemleri oluşmuştur. Horstlara karşılık gelen dağ sistemleri kuzeyden güneye doğru
Kazdağı, Madra Dağı, Yunt Dağı, Manisa Dağı, Bozdağlar, Aydın Dağları ve Menteşe
Dağları'dır. Zirveler genellikle 2000 m.nin üzerinde olmakla birlikte 3000 m.yi bulmazlar.
Honaz Dağı 2528 m., Akdağ 2446 m., Bozdağ 2414 m. ile belirgin yükseltilerdir.
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Şekil 19: Faylanmalar Neticesinde Ortaya Çıkan Horst ve Grabenler
Ege Bölgesinde dağlık alanları oluşturan Horstların uzanımları, Kuzey Anadolu ve Toros
Dağlarının uzanım yönüne paralel olmakla birlikte (batı-doğu) Ege Denizi'ne diktir. Bu
nedenle Ege Denizi üzerinden gelen hava kütlelerinin iç kesimlere rahatlıkla sokulmalarına
izin verir. Bu durum diğer kıyılarımıza oranla denizel etkilerin daha fazla iç kesimlere
ulaşmasını sağlamaktadır. Böylece Ege Bölgesi'nde kıyılar ve iç kesimler sıcaklık ve nem
istekleri birbiri ile uyumlu türlerin bir arada bulunduğu ekosistemleri barındırmaktadır.

6.1.3. Volkanik Faaliyetler Neticesinde Oluşan Volkanik Dağlar

Bu dağlar volkanizma sırasında yeryüzüne ulaşan volkanik malzeme ve lavların üst üste
yığılmaları neticesinde oluşmuşlardır. Volkanik oluşumlu dağlar genel olarak tek dağlar
şeklinde görülmektedir. Tipik volkanik dağlar Erciyes Dağı (3917 m.), Melendiz Dağı (3963
m.), Hasandağ (3268 m.). Büyük Ağrı Dağı (5137 m.), Küçük Ağrı Dağı (3896 m.),
Tendürek Dağı (3533 m.), Süphan Dağı (4058 m.) Nemrut Dağı (3050 m.), Karacadağ
(1938m.) ve Karadağ (2271 m.) gibi daha çok İç ve Doğu Anadolu Bölgelerinde
toplanmışlardır.
Bu dağlık alanlar çevrelerine göre nisbi yükseltisi bulunmakla birlikte tek dağ özelliği
içerisinde adeta bir ada görünümüyle ortaya çıkmaktadırlar. Gerçekten platoluk bir saha
üzerinde kapalı izohipsler çizerek adeta bir ada gibi yükselen bu dağlar, çevrelerine göre
izole bir ekosistemi de barındırmaktadırlar. Bu açıdan hassas bir yapıya sahiptirler. Çünkü
üzerlerinde oluşacak ekolojik tahribatı onarabilecek gen kaynakları, çevredeki dağlık
alanlarla fiziki olarak irtibatları olmadığı için çok kısıtlanmıştır.
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6.1.4. Aşınmaya Karşı Farklı Dirençte Olan Kayaçların Farklı Şekilde Aşınması Sonucu
Oluşan Dağlar
Farklı aşınım koşullarına bağlı olarak üzerindeki yumuşak örtünün süpürülmesi neticesinde
oluşan dağlardan da bahsedilebilir. Farklı aşınım dağları olarak adlandırılabilen bu dağlara
örnek olarak İstanbul'da Kayışdağ ve Aydos Dağı verilmektedir (Ertek, 1993).
6.2. Dağlık Alanların Belirleyici Özellikleri
6.2.1. Yükselti:
Dağlık alanların en belirleyici coğrafi özelliği yükseltidir. Çünkü dağ denildiğinde ilk akla
gelen coğrafi görünüm yüksek, tek veya bir sıra boyunca uzanan kütlelerdir. Ancak yükselti
ile birlikte eğim, bakı ve dağların uzanış doğrultuları da dağların hem kendi ortamları
açısından, hem de çevreleri ile olan etkileşimleri açısından önemli özellikleridir.
Yükselti farklı seviyeler arasındaki iklim ve ortam değişikliklerini doğurmaktadır. Bu durum
ise başta vejetasyon dönemleri olmak üzere farklı seviyelerde farklı bitki örtüsünün olmasına,
dolayısıyla da biyoçeşitliliğin artmasına da olanak sağlamaktadır.
Genel bir değerlendirme yapılacak olursa Ekvator'dan kutuplara gidildikçe her 100 km.de
sıcaklık ortalama olarak 0,55 °C azaldığı söylenebilir. Çünkü Ekvator'da yıllık ortalama
sıcaklık 25 °C civarında iken Kuzey Kutbu'nda ise çok belirgin rakamlar olmamakla birlikte 30 °C civarındadır. Öte yandan zeminden yükselim sırasında da (serbest atmosfer ve zemine
bağlı yükselimlerde farklı olmaktadır)sıcaklık yaklaşık her 100 m.de 0.5 °C azaldığı kabul
edilmektedir. Böylece yaklaşık olarak Ekvator'dan kutuplara doğru her 100 km. de olan
sıcaklık değişimi yükselimde her 100 m.ye karşılık gelmektedir. Yükselti faktörünün dağlık
alanlara kazandırdığı bu özellik, bu alanların biota açısından adeta birer açık hava laboratuvarı
haline getirmiştir. Bir örnek vermek gerekirse, yatay mesafede enlemler boyunca güneykuzey istikametinde yaklaşık 3900 km’lik bir alanda görülen biyolojik çeşitlilik değişimini
Karadeniz kıyısından Kaçkar Dağı'nın zirvesine doğru 3932 m.de görmek mümkündür. Bu
tahmine dayalı ideal görünüm ile gerçekte var olan doğal görünüm her zaman birbirine
uymasa da dağlık alanlarda yükselti biyolojik çeşitlilik açısından önemli olduğu kabul
edilmektedir.
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Şekil 20:Yatay ve dikey yönde vejetasyon kuşakları (Atalay, 2008)
Genel olarak Türkiye dağları yükselti açısından değerlendirildiğinde 1000 m.nin üzerindeki
alanların ülke genelinin %56'sını kapladığı ifade edilmektedir (Atalay, 2002). Bununla
birlikte Türkiye üzerinde dünyanın en yüksek 12 zirvesi olan Asya kıtasının ortalama
yükseltisinden 100 m. daha fazla ortalama yükseltiye sahip bir ülke olduğu da (Ertek, 1993)
hatırlanmalıdır. Rakamların yenilenmeye ihtiyacı olmakla birlikte TUİK (eski DİE)'e göre
ülkemizde 1000 m.nin üzerinde 435 adet dağ bulunmaktadır.
Bu dağlar yükselti kademelerine göre sınıflandırdığında ise, en yüksek orana %38.2 ile 20003000 m.1er arasındaki zirveler ulaşmaktadır (Tablo 3). Onu %31.5 ile 3000-4000 m.'ler,
%29.4 ile 1000-2000 m.'ler arasındaki yükseltiler izlemektedir.

6.2.2. Eğim
Topografya üzerindeki eğim değerleri alınan güneş ışığının açısının tayin edilmesinde
önemlidir. Güneş ışığının yüzey tarafından yansıtılması veya absorbe edilmesi yüzeyin
karakteristik özelliği kadar eğim, dolayısıyla yer yüzünün güneş ışınlarının gelişine göre
yaptığı açı ile de ilgili bir süreçtir. Dağlar gibi dik eğimli alanlarda, uygun açılar altında
absorbsiyon yüksek değerlere ulaşabilmektedir. Bu durum yüksek kesimlerde canlı hayatı
açısından önemli bir özelliktir.
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Ayrıca eğim değerleri dağlık alanlar için doğal afet riski açısından da önem taşımaktadır.
Yüksek eğimli yerlerde yağışın tetiklediği kütle hareketleri yanında erozyon süreçleri de daha
hızlı gelişebilmektedir. Bunun yanında çığların oluşumunda da eğim önemli bir faktördür.
6.2.3.Bakı
Dağlar ister tek, ister sıra halinde olsun, gezegensel özellikler nedeniyle güneş radyasyonu
açısından olumlu ve olumsuz koşulları birlikte içerirler. Yamaçların güneşe göre baktığı yön
bakı koşullarını oluşturmaktadır. Kuzey yarımkürede dağlık alanlarda güneye bakan
yamaçların güneş radyasyonu açısından bakı koşulları daha olumlu, kuzeye bakan yamaçları
ise daha olumsuz sonuçları içerirler. Bakı koşullarının getirdiği bu farklılık dağların kuzey ve
güney yamaçları üzerinde farklı ekolojik koşulların oluşmasına neden olmaktadır, Özellikle
doğal bitki örtüsü üzerinde gelişen bu durum, yağış, sıcaklık ve nem gibi temel iklim
elemanlarının kuzey ve güney yamaçlarda farklı özellikler göstermesi neticesinde farklı
ekosistemler oluşmuştur. Böylece dağlık alanlarda yükselti ile birlikte bakı faktörü, çok çeşitli
ekosistemlerin bir arada görülmesinin başlıca nedenleri arasında yerini almaktadır. Bakı
faktörü aynı zamanda toprak oluşumu ve doğal görünüm üzerinde de etkilidir.
6.3. Doğal Kaynak Olarak Dağlar
Doğal kaynaklar dağlık alanlarda yaşanan ekonomik süreçlerin de temelini teşkil etmektedir.
Orman ürünleri, otlaklar veya madenler gibi doğal kaynaklar, dağ ekonomisi için önem
taşımaktadır. Bu açıdan onların sürdürülebilir kullanımı ve en önemlisi koruma-kullanma
dengesinin sağlanması, dağ insanı için hayati önem taşımakla birlikte, bu kaynaklardan
faydalanan etek yerleşmelerindeki insanlar için de ekonominin önemli kaynağıdır.
Yeryüzünün 1/4'ünü kaplayan dağlık alanlar, su kaynakları açısından dünyanın en az yarısını
beslemektedir. Dağlık alanların büyük su potansiyelleri yaşam için kaynak oluşturabildiği gibi
büyük çatışmalara da neden olabilmektedir. Özellikle 1990'lardan sonra, iklimlerde görülen
kurak dönemlerin daha da belirginleşmesi, ancak özellikle dünya nüfusunda görülen büyük
artışlar, bu kaynakların yetersizliğine neden olmaya başlamıştır.
Dağlık alanlardaki ormanlar bir yandan dağ ve orman köylüsü için doğal bir kaynak teşkil
ederken, diğer yandan ülkelerin ekonomilerinde de önemli bir yer tutmaktadır. Bununla
birlikte ormanlar düşen yağışın toprak örtüsü üzerindeki etkisini hafifletmekte ve sel, taşkın,
erozyon gibi daha çok insan faaliyetlerinin tetiklediği doğal afet tekrar sayısını azaltmakta ve
etkilerini de en aza indirebilmektedir. Bununla birlikte su rejiminin ve toprağın korunmasında
da önemli rol oynamaktadır.
Dağlık alanlar açısından Türkiye nüfusunun hareketleri itibariyle elimizde derlenmiş bir bilgi
bulunmamakla birlikte hızla artan şehir nüfus oranları ve göç olgusu, kırsal alanların
boşalmasına neden olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede dağlık alanların da göç veren yerler
içerisinde olduğu şüphesizdir. Ancak turizm hareketlerine bağlı yeni iş imkânları ve ikincil
konutların yapılmaya başlanması nedeniyle dağlık alanların yeni bir nüfus yapılanmasıyla
karşı karşıya olduğunu söylemek mümkündür. Aslında ekolojik sorunlara neden olan bu
gelişmelerin içerisinde, artık gidecek yeri kalmayan insanoğlunun dağlara yönelmesi ve
buralarda yeni yerleşim alanları kurmaya başlaması, yeni çevre sorunlarının da habercisi
olmaktadır.
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Ekonomik aktiviteler dışında dağlar, inançlar açısından da bir özellik arzetmektedir. Dağların
heybeti ve gizemi çağlar boyunca insanoğlu için sır olmuştur, Bu gün dahi birçok toplum
veya topluluk, tanrıların evi olarak adlandırdıkları bu yüksek kütlelere büyük önem
vermektedir. Tibet'teki Kailes Dağı, Budistler ve Hindu'lar için en gizemli yerdir. Peru'da
Ausangate, Croagh Patrick, Yunanitan'da Athos, Japonya'da Fuji, Çin'de Tiyen Şan dağları
yine aynı dini nedenlerle çok ziyaret edilen yerlerdir. Hatta Erciyes Dağı'nın zirvesinde bugün
Keşişevi olarak adlandırılan küçük odacıklara da rastlanmaktadır.
Dağ kültürü veya dağlık alan kültürü diğer alanlarda olduğu gibi doğal süreçlerin etkisi
altında gelişmektedir. Eğimli ve engebeli arazilerin toplu yaşama pek imkân vermemesi,
özellikle zor kış şartlarıyla uzun süre evlerine adeta hapis olan, alt kesimlerle irtibatı kopan
insanların sosyal ve kültürel yapıları bu zorlu koşulların etkisi altında şekillenmektedir. Bir
bakıma dağlar sundukları doğal kaynak değerleri açısından burada yaşayan insanlara bir
yaşam tarzı dikte ederken, diğer yandan onların kültürel ve sosyal yaşamlarını da
biçimlendirmektedir.
6.4. Dağ Alanlarının Turizme Etkisi
Dağlar küresel anlamda, jeolojik, biyolojik ve kültürel çeşitliliğin de merkezidir. Bu
özelliklerinden dolayı her yıl milyonlarca turist dağları ziyaret etmektedir.
Dağ turizmi; dağlık alanda dinlenme, tatil yapma, spor yapma (sportif amaçlı gezi, yürüyüş,
tırmanma ve kayak yapma, bisiklet sürme, rafting, paraşüt, yamaç paraşütü, oryantiring,
mağaracalık gibi), sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma, fotoğraf çekme gibi amaçlarla
yapılan turizm faaliyetidir.
Dağlık alanlar ve dağlar kırsal alan tanımı içinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle kırsal
turizmi kısaca tanımak gerekmektedir. Dünya turizm literatürüne bakıldığında, kırsal turizmin
çiftlik turizmi, köy turizmi, yayla turizmi, tarımsal turizm, ekoturizm gibi farklı isimlerle
anlatıldığı görülmektedir. Kırsal turizm genel olarak tatillerini kırsal alanda, kırsal mirası
görerek ve kırsal yaşam tarzından hoşlanan insanların arzusu olarak tanımlanmaktadır
(Soykan,2003).
Dağlık alanların doğal kaynağı olarak düşünülmesi gereken doğal görünüm ya da manzara
bütünlüğü de yenilenebilir bir kaynak olarak rekreasyonel faaliyetlerde önem taşımaktadır.
Günümüzde yılda 50 milyondan fazla turistin dağları tercih ettiği görülmektedir. Bunların bir
kısmının dinlenme ve manzara bütünlüğü açısından dağları tercih ettiği bilinmekle birlikte bir
kısmı da özellikle son 20 -30 yıldan bu yana sayıları hızla artan bir biçimde spor amaçlı
olarak dağlara yönelmektedir. Yürüyüş, gezi, araştırma, tırmanma, kış sporları, sağlıklı
iklimde bulunma, iklim kürlerini, kayak, snowboard, dağcılık, kuş gözlemciliği, rafting,
yamaç paraşütü gibi farklı spor dalları veya rekreatif aktiviteler dağ turizminin son yıllarda
daha da gelişmesine neden olmaktadır.
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Şekil 21:Palandöken Kayak Merkezi planı-Erzurum
(Kaynak:https://efcn95.wordpress.com/palandoken-kayak-merkezi/)

Foto 55: Palandöken Kayak Merkezi-Erzurum (Kaynak:
http://www.eyof2017erzurum.org/tesis/detay/palandoken-kar-kayagi/9)
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Bu faaliyetlerden “Dağcılık” ise doğal ortam olan kayalık, buzlu, çok eğimli yerlerde
tırmanma teknikleriyle dağ zirvelerine çıkmak için yapılan sportif faaliyetlerdir. Dağcılık ilk
olarak Avrupa-Alp dağlarında başlamış ve gelişmiştir. Bundan dolayı bu spora "Alpinizm"
sporculara ise "Alpinist" denir. Himalaya Dağları, Güney Amerika'da And dağları,
Türkiye’de Kaçkar Dağları, Ağrı Dağı, Erciyes Dağı, Toroslarda Aladağlar, Demirkazık Dağı
dağcılık sporunun en yoğun olarak yapıldığı alanları teşkil ederler. Çeşitli dernek veya
kulüplerin kurulması ve sayılarının artmasıyla ülkemizde de son yıllarda dağcılık sporuyla
ilgilenen birey sayısında artış olmuştur.

Foto 56: Aladağlar -Toroslar (Kaynak:http://dursunsimsek.com/tag/nigde/page/2)
Biyolojik çeşitlilik kadar, kültürel çeşitlilik de dağlık alanların ayrılmaz bir parçasıdır.
Aslında dağlık alanlar sadece biyolojik açıdan çeşitliliğe sahip değildir. Bu alanlardaki
kültürel çeşitlilik de önemlidir. Yaşam ve giyim tarzlarındaki çeşitlilik aynı zamanda
konuşulan dilin ağız veya lehçe bazında da görülmektedir. Yaşam kültürlerindeki bu çeşitlilik
son yıllarda dağlara doğru yönelen turizm akımıyla ve kitle iletişim araçlarındaki gelişmelerle
daha da renklenmektedir. Bir açıdan bakıldığında kültürlerin degredasyonu olarak görülebilen
bu süreç, turizm ve iletişim araçlarının rasyonel kullanılması halinde olumlu katkılar
sağlayabilecek niteliktedir. Eko turizm kavramını öne çıkaran bu yaklaşım, doğru kullanıldığı
takdirde dağlık alanların sosyo ekonomik yapılarına olumlu katkılar da sağlayabilecektir.
İlk çağlardan beri yüksek yerlerin işgal edilmesi, stratejik açıdan önem taşımıştır. Hakim
ticaret yolları üzerindeki yüksek noktalara kurulan karakollar veya o dönemler itibariyle
küçük kaleler olarak adlandırabileceğimiz yapılar bu stratejik önemin birer göstergesi olmuşlardır. Bununla birlikte son yıllarda güvenlik problemleri yaşanmayan dağlık alanlara olan
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turistik ilgi ve geleneksel yaşam biçimlerinin korunması çabaları nedeniyle bu alanlarda yeni
ve tersine nüfus hareketlerinin görülmesi mümkün olmaktadır.
Bitki ve hayvan türleri açısından relikt, endemik, veya nesli tehlike altında olup koruma altına
alınan alanların %32'sinin dağlık alanlarda bulunması da tesadüfi değildir. Yukarıda
açıklanmaya çalışılan fiziki özellikler (yükselti, bakı, eğim) başta iklim ve toprak oluşumu
olmak üzere yaşam ortamı için güç koşulları getirmekle birlikte, biyolojik ve gen çeşitliliğini
de desteklemiştir. Dağlar bu anlamda önemli gen kaynaklarıdır. Bu tip unsurların görülme
arzusu ve isteği turizmde çekicilik oluşturmaktadır.
Dünyada deniz-kum-güneş turizmi ve kültürel unsurlara dayalı turizm hareketlerinin
haricinde, gelen talebi karşılamak ve turizmi yılboyu sürekli kılmak amacı ile dağlık uygun
alanlara sahip ülkeler dağ ve kış turizmi olanaklarından da etkin bir şekilde yararlanma yoluna
gitmektedir. Avrupa’da Avusturya, İsviçre, Fransa, Almanya (Güney eyaletleri) İspanya,
İtalya, Bulgaristan, Romanya ile Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, kış turizminin
olanaklarını artırma yoluna giden ülkelerdir.
Geleneksel dağcılığın ve dağ turizminin dışında dağlık alanların doğal çevre koşullarına
özellikle jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerine bağlı olarak yeni turizm türleri gelişmektedir.
Bunlardan biri olan jeoturizm, doğada ender bulunan, görsel güzelliği olan yer şekli ve
yapılarına dayalı bir turizm aktivitesidir. Jeoturizmde, jeomorfolojik peyzaj ile anıt şekiller,
göller, jeotermal kaynaklar, antik mağaralar, maden ocakları ve biyolojik zenginlik önemli yer
tutmaktadır (Özdemir ve Şenkul, 2008)
Dağ alanlarında otel, motel, hostel ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesisler gibi
konaklama tesisleri, gece kulüpleri, restoran ve kafeteryalar, kayak vestiyeri ve kayak onarım
yerleri, sağlık ocağı, karakol, postane, meteoroloji istasyonu, kamping ve piknik yerleri,
çocuk bahçeleri gibi bir takım tesisler inşa edilebilmektedir.
Bununla birlikte son yıllarda giderek artan ilgiye bağlı olarak dağ alanlarında yaşanmaya
başlayan çevresel tahribat bu sahaların rasyonel kullanımını olumsuz olarak etkilemektedir.
Öte yandan günübirlik veya uzun süreli seyahatler sonucunda, duyarsızlık nedeniyle ortaya
çıkan çevresel kirlilik dağlık alanları etkileyen diğer bir sorundur. Ayrıca dikkatsizlik veya
kasten çıkarılan yangınlarla yok olan ormanlar dağ ekosistemlerinin degradasyonel
değişimlerine neden olmaktadır (Gönençgil, 1999).
Bu gün dağlarda görülen sorunları genel başlıklar altında toplarsak şu sonuçlara ulaşabiliriz
(Gönençgil ve Güngör, 2002'den değiştirilerek)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doğal yapıya uyumsuz betonlaşma
Atıklar
Biyolojik tür kaçakçılığı
Kaçak ağaç kesimleri
Yangınlar
Sanayi ve enerji tesisleri
Kontrolsüz ve aşırı turizm faaliyetleri
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8.
9.
10.
11.

Maden ve taşocağı işletmeleri
Savaş ve çatışmalar
İklim değişiklikleri
HES (Hidro Elektrik Santralları) yapımları

Turizm açısından doğal çekicilik arz eden dağlık alanların bu potansiyelleri yine turizmin
açısından değerlendirildiğinde ortaya bugün için genel anlamda çevre sorunlarının çıktığını
görebiliyoruz. Bu sorunların kaynağı şüphesiz ki bilinçsiz ve aşırı kullanım olmaktadır,
Ancak öte yandan dağlık alanlara giderek artan bu ilginin sosyo-ekonomik anlamda olumlu
yanlarından da bahsetmek mümkündür. Kıyılarda bacasız sanayi olarak adlandırılan (bugün
için artık bu tanımlama kullanılmamaya başlanmıştır) turizmin dağlık alanlar için de bir
ekonomik kazanç ve iş imkânını beraberinde getirdiğini de göz önünde bulundurmak
gerekmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki turizmin hammaddesi doğadır ve dağlık alanlarda
"doğa" son derece hassastır. Bu nedenle bu hassas ekosistemlerin taşıma kapasitelerinin
üzerine çıkan turizm baskısı orta ve uzun vadede yarardan çok zarar getirebilecek bir süreçtir.
Bu nedenle dağlık alanlar için özellikle ekonomik katkı sağlayabilecek, göçü bir ölçüde
önleyip hatta tersine çevirebilecek bir potansiyele sahip turizm hareketlerinin sürdürülebilir
olması, bu alanlardaki turizm faaliyetlerinin çevresel etkilerinin minimuma indirilmesiyle
mümkün olabilecektir.
Türkiye'de gelişmekte olan kış turizmi hareketleri nedeniyle kayak tesislerine her yıl bir
yenisi eklenmektedir. İlk olarak Uludağ’da başlayan bu turizm bazı dağlık alanlardaki kar
kalitesinden dolayı giderek yayılmaktadır. Ancak doğu illerindeki terör olayları bölgenin kış
turizmi potansiyeline rağmen gelişmeye engel olmaktadır. Ülkemizde dağlık alanlardaki bazı
kış turizmi merkezleri şu şekildedir:

Ağrı

Bubi Dağı

Elazığ

Sivrice Hazarbaba

Ankara

Elmadağ

Erzincan

Bolkar

Antalya

Saklıkent

Erzurum

Palandöken

Bingöl

Yolaçtı

Gümüşhane

Zigana

Bitlis

Merkez

Isparta

Davraz

Bolu

Kartalkaya

İzmir

Ödemiş Bozdağ

Bursa

Uludağ

Kastamonu

Ilgaz

Kars

Sarıkamış

Kayseri

Erciyes

Tablo 2: Ülkemizdeki bazı kış merkezleri
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Uygulamalar
Türkiye’de kış turizmi merkezlerini araştırınız.
Doğal kaynak olarak dağ alanlarından yararlanma sonrası ortaya çıkan sorunları araştırınız.
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Uygulama Soruları

Türkiye’de kış turizminin yapıldığı dağlık alanlarımız hangileridir?
Doğal kaynak olarak dağ alanlarından yararlanma sonrası ortaya çıkan çevresel sorunlar
nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; dağların oluşum ve dağılışını, orojenez ve faylanma ile oluşan kıvrımlı ve kırıklı
dağlarını, volkanik faaliyetler neticesinde oluşan dağları, aşınmaya karşı farklı dirençte olan
kayaçların farklı şekilde aşınması sonucu oluşan dağları öğrendik.
Dağlık alanların belirleyici özellikleri olan yükselti, eğim, bakı üzerinde duruldu ve bunların
etkilerini öğrendik. Daha sonra doğal kaynak olarak dağlar ile dağ alanlarının turizme etkisi
konularını öğrendik. Son olarak ülkemizdeki kış turizm merkezi niteliğindeki dağlık alanların
neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi insanları dağlık alanlara yönelten sebeplerden biri olarak
söylenemez?
A)
B)
C)
D)
E)

Tatil geçirme
Kayak
Doğa yürüyüşü
Fotoğrafçılık
Golf

2. Son yıllarda kayak sporuna olan ilginin artması ve kış aylarında da hafta sonları veya resmi
tatillerde, ikamet edilen evin dışında sportif aktivitelerde bulunarak farklı bir dinlenme
tarzının gelişmesi, bazı dağlarımızı da kış turizm merkezleri haline getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu dağlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kartalkaya (Köroğlu Dağları)
Palandöken Dağı
Beydağları
Ilgaz Dağları
Aydos Dağı

3. Kısa mesafe içerisinde çevrelerine göre irtifaları artan dağlık alanlar oluşumlarına göre
değişik çeşitlere ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi dağ oluşumu çeşitlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Orojenez sonucu oluşan kıvrımlı dağlar
Faylanmalar sonucu oluşan kırıklı dağlar
Epirojenez sonucu oluşan dağlar
Volkanik faaliyetler neticesinde oluşan volkanik dağlar.
Aşınmaya karşı farklı dirençteki kayaçların farklı aşınmasıyla oluşan dağlar.

4. Okyanus ve deniz çukurlarında biriken tortullar plakların yan basınçlarıyla kıvrılarak
yükselmesiyle kıvrımlı dağlar oluşur.
Aşağıdakilerden hangisi bu dağları ifade eden kavramdır?
A) Orojenik dağlar
B) Volkanik dağlar
C) Kırıklı dağlar
D) Farklı aşınım dağları
E) Epirojenik dağlar
5. Orojenez ve faylanma sonucunda oluşan kırıklı dağlar arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)

Madra Dağı
Hasan Dağı
Bozdağlar,
Aydın Dağları
Menteşe Dağları
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6.Aşağıdakilerin hangisinde Türkiye’nin en yüksek iki volkanik dağı bir arada verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Ağrı-Nemrut
Süphan- Erciyes
Ağrı-Süphan
Nemrut- Tendürek
Erciyes - Hasandağı

7. Dağlık alanlara ekonomik süreçlerin de temelini teşkil etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi
dağlık alanların ekonomiye sağladığı kaynaklardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Orman ürünleri,
Otlaklar
Madenler
Seracılık faaliyetleri
Su kaynakları

8. Dağlar, inançlar açısından da bir özellik arzetmektedir. Dağların heybeti ve gizemi çağlar
boyunca insanoğlu için sır olmuştur, Bu gün dahi birçok toplum veya topluluk, tanrıların evi
olarak adlandırdıkları bu yüksek kütlelere büyük önem vermektedir.
Aşağıdaki din ve
önemsemektedir?
A)
B)
C)
D)
E)

inanışlardan

hangileri

günümüzde

dahi

dağlık

alanları

İslamiyet
Budizm
Hristiyanlık
Musevilik
Yahudilik

9. Turizmi yıl boyu sürekli kılmak amacı ile uygun dağlık alanlara sahip ülkeler dağ ve kış
turizmi olanaklarından da etkin bir şekilde yararlanma yoluna gitmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen bu ülkelerden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)

Avusturya
Hollanda
Cezayir
Mısır
Malta
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10.Aşağıdakilerden hangisi dağlık alanlarda görülen başlıca sorunlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Atıklar
Maden ve taşocağı işletmeleri
Yangınlar
Hayvancılık faaliyetleri
Sanayi ve enerji tesisleri

Cevaplar
1)E, 2)E, 3)C, 4)A, 5)B , 6)C, 7)D 8)B, 9)A, 10)D
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7. MAĞARALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Mağaraların genel özelliklerini
7.1.1.Mağara oluşumunda litolojik etkenleri
7.1.2. Mağara oluşumunda hidrolojik, klimatik etkenleri
7.1.3. Mağara oluşumunda tektonik etkenleri
7.2 . Oluşumlarına göre mağaraları
7.2.1. Yapay mağaraları
7.2.2. Doğal mağaraları
7.3. Mağaralarda aşınım ve birikim şekillerini
7.4. Doğal kaynak olarak mağaraları
7.5. Mağaraların turizme etkilerini
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Mağara nedir?
Mağara türleri nelerdir?
Mağara oluşumunda litolojik etkenler nelerdir?
Mağara oluşumunda hidrolojik, klimatik etkenler nelerdir?
Mağara oluşumunda tektonik etkenler nelerdir?
Oluşumlarına göre kaç çeşit mağaralar vardır?
Mağaralardaki aşınım ve birikim şekilleri nelerdir?
Doğal kaynak olarak mağaralar hangi amaçlarla kullanılmaktadır?
Mağaraların turizme etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek

7.1. Mağaraların genel
özelliklerini

Mağara tanımını ve genel
özelliklerini bilir.

7.1.1.Mağara oluşumunda
litolojik etkenleri
7.1.2. Mağara oluşumunda
hidrolojik, klimatik etkenleri
7.1.3. Mağara oluşumunda
tektonik etkenleri
7.2 . Oluşumlarına göre
mağaraları
7.2.1. Yapay mağaraları
7.2.2. Doğal mağaraları

Mağara oluşumunda
litolojik, hidrolojik,
klimatik ve tektonik
etkenleri bilir.
Yapay ve doğal
mağaraları genel
özellikleriyle bilir.

Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek

7.3. Mağaralarda aşınım ve
birikim şekillerini

Mağaralardaki aşınım ve
birikim şekillerini bilir.

7.4. Doğal kaynak olarak
mağaraları

Doğal kaynak olarak
mağaraların kullanım
alanlarını bilir.

Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek

7.5. Mağaraların turizme
etkilerini

Mağaraların turizme
etkilerini bilir.

Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek
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Anahtar Kavramlar
Mağara, yapay mağaralar, buz mağaraları, karstik mağaralar
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Giriş
Mağara dilimize Arapça'dan "magara" ya da "mağara" sözünden gelmiştir. Speleoloji ise;
speleo: mağara, logos: bilim kelimelerinden alınarak dilimizde "mağara bilim" olarak
kullanılmaktadır.
Genelde kabul gören tanıma göre mağara, insan geçişine izin verecek büyüklükteki ağzı ile
kayaçta açılmış bir yeraltı boşluğudur. Mağaralar, genelde karstik olaylar ve tektonizmanın da
yardımı ile oluşan, çoğunlukla kireçtaşı (kalker ), alçıtaşı (jips), kaya tuzu, dolomit, gibi
kimyasal tortul kayaçlarda görülen, değişik büyüklüklerdeki, insanın girebildiği her türlü
yeraltı boşluklarıdır. Ayrıca diğer kayaçlar içinde bulunabilen mağaraların en büyükleri
kireçtaşı (kalker) içinde oluşur.
İçinde bulunduğu kaya ile birlikte oluşan mağaralara “birincil mağara” adı verilir. Lav
tünelleri ile lav tüpleri, buzul altı ve çöken bloklar arasındaki boşluklar bu gruptaki
mağaralardır. Buna karşılık ana kayanın oluşumdan sonra gelişen mağaralar, ikincil grubu
oluştururlar. Jips, kireçtaşı ve dolomitlerin yeraltı ve yerüstü suları tarafından aşındırılması
sonucu meydana gelen bu mağaralar yüzlerce metre uzunluk ve derinliğe sahiptirler.
Mağaralar genellikle, su geçirmeyen bir kayaç tabakası üzerinde oluşurlar. Bu tabaka üzerinde
biriken sular, üstteki kalkerleri eritmeye başlarlar. Ancak bu suların hareket halinde olması
gerekir. Durgun veya hareketsiz olursa CaC03’a doymuş sular, eritme özelliklerini
kaybederler. Su, ne kadar hareketli olursa, eritme gücü de o nispette artar. Kimyasal erime
veya aşındırma, başlangıçta, kalkerli kütlelerin çatlak ve ek yerlerini genişletir. Fakat bu
çatlak ve ek yerlerinin genişlemesi ile meydana gelen boşluklar büyürse, diğer çatlaklardan
gelen sızıntı şeklindeki sular da bu boşlukta toplanarak bir yeraltı akarsuyu oluştururlar.
Mağaralar hem aşınma şekilleridir hem de birikim ortamlarıdır. Çünkü bir taraftan özellikle
kimyasal tortul kayaçların su ile temaslarında çözülmeyle boşluk olarak oluşurlar. Diğer
taraftan oluşan bu boşluklarda kireç ihtiva eden sular buharlaştıkça sarkıt, dikit, sütun,
traverten gibi kireç birikintileri oluşur.
Bu bölümde hazırlanırken ODTÜ-SAT MADAG Mağara Dalışı Araştırmaları GrubuEğitimi Programında Onur ÖZBEK tarafından hazırlanan Kuru Mağaracılık Eğitimi 1994
notlarından sıkça yararlanılmıştır.
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7.1. Mağaraların Genel Özellikleri
Mağaraların veya büyük inlerin ya da mağara sistemlerinin oluşum ve gelişimlerinde rol
oynayan etkenleri litolojik, hidrolojik, klimatik ve tektonik etkenler olarak inceleyebiliriz.
7.1.1. Mağara Oluşumunda Litolojik Etkenler:
Büyük mağaralar daha çok karstik kayaçlar denen suda çözülebilen kireçtaşı, alçıtaşı, kaya
tuzu, dolomit gibi kayaçlarda oluşur. Litolojik etkenler, kayacın, dolayısıyla kalker
tabakalarının kalınlığını ve kimyasal özelliklerini ifade eder. Tabakalarda çatlaklar bolsa,
oluşum o nispette hızlanır ve kolaylaşır. Yani, az çatlak içeren kalkerlerde, erime çok daha az
olur. Çatlaklar bolsa bunların içerisine sızıp giren sular, solüsyon dolayısıyla boşluklar
açmaya başlar.
Mağaralar, kalker tabakalarının ek yerlerinde, tabaka düzlemleri boyunca çatlak yerlerinde ya
da fay düzlemleri boyunca oluşmuşlardır. Mağaraların bulundukları yerlerde, böyle kırık ve
ek yerlerinin birbirini kestikleri görülür. İyi incelenmiş mağaraların, ayrıntılı olarak çizilmiş
planlarına bakıldığı zaman sık sık kırık ve ek yerlerinin birbirlerini kesmesinden dolayı zikzak
şeklinde dirsekler, inişler çıkışlar ve basamaklar gözlenir.
Kalkerin saflığı da mağara oluşumunda rol oynar. İçerisinde bolca demir (Fe), mağnezyum
(Mg) veya Silisyum (Si) içeren bir kalkerde erime çok güçleşir. Üstelik bu maddeler, mevcut
çatlak ve yarıkları doldurarak suların sızmasını da önler. Oysa saf kalkerlerde böyle bir şey
söz konusu olmadığından, oluşum ve gelişim daha çok şiddetlenir.

7.1.2. Mağara Oluşumunda Hidrolojik, Klimatik Etkenler
Bilindiği gibi, su, kalkerin erimesinde en önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla mağaraların
oluşumunda da büyük rol oynar. Soğuk su içeren yerlerde, mağara oluşumu, hem daha
fazladır, hem daha derindedir. Tropiklerde ise, mağaraların daha az oluşu, hem suyun
sıcaklığı, hem de derine sızmanın güçlüğü dolayısıyladır. Yani, tek bir cümle ile ifade
edilecek olursa, soğuk iklim bölgelerinde mağaralar daha çok olup, çok derinlere kadar iner,
sıcak iklim bölgelerinde ise, hem daha az, hem de yüzeyden fazla derinliklerde değildir.
7.1.3. Mağara Oluşumunda Tektonik Etkenler:
Bilindiği gibi tektonik, mikrotektonik ve makrotektonik olmak üzere ikiye ayrılır. Mikro
tektonikte küçük, makro tektonikte ise çok daha büyük olaylar söz konusudur. Mikro
tektonikte bir takım çatlamalar veya faylanmalar olur. Bu kısımlar ise, suların dibe doğru
sızmasını kolaylaştıran önemli etkenlerdir. Sadece mağaralarda değil, diğer bütün karstik
şekillerin oluşumlarında faylanmanın etkisi bilinmektedir. Makro tektonikte ise daha çok
kıvrımlanmalar ve epirojenik yükselmeler veya alçalmalar söz konusudur. Kıvrımların
rolünden, yukarıda bahsedilmiştir. Su sirkülasyonu ile tektonik hareketler arasında da yakın
ilişki vardır. Şöyle ki, epirojenik hareketlerle yükselmiş bölgelerde su, normal olarak daha
çok derine inme eğilimi gösterir. Dolayısıyla, bu derinliklerde mağara oluşumu başlar, suyun
akışı kolaylaşır. Nitekim Akdeniz karst sektöründe, Neojen esnasında meydana gelen
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epirojenik yükselmeler, karstı aşağılara doğru itmiştir ve buralarda, mağaraların oluşumuna
neden olmuştur. Yükselme ile taban seviyesi alçakta kalır; karstlaşma hızlanarak derine doğru
bir gelişim ve gençleşme gösterir. Herhangi bir karstik bölgede yükselme oldukça, genellikle
karstik şekillerde aşağıya inme eğilimi görülür. Çünkü yüzey suları da, normal olarak bu
derinliklere inme eğilimi gösterirler.
Mağaraların oluşumlarının gençlik devresinde, mevcut çatlaklar, yarıklar ve fayların kimyasal
erimelerle genişlemeleri; bunun sonucunda dikine, enine veya verevine küçük boşluklar veya
mağaracıklar oluşur. Gelişimin olgunluk devresinde ise yeraltı boşluklarındaki suların
sızmalar dolayısıyla bir kısmının, ya da tamamının boşalarak yeraltı akarsuları oluşur.
Yeraltında oluşan bu akış sisteminin, yerüstündeki akarsuları çekerek onları zayıflatması,
yeraltı akarsularının faaliyete geçmeleriyle birlikte, erime ve aşımının birlikte yürümesi, hatta
bazı mağaralarda alüvyonların birikmesi, mağaraların büyümeleri, kubbelerin, sarkıt ve
dikitlerin oluşması ile karakterize edilir. İhtiyarlık devresinde ise, mağaraların yüzeyle olan
bağlantısı artar; mağara tavanının yüzeye yaklaştığı kesimlerde meydana gelen çöküntüler
sonucunda doğal kuyular ve obruklar oluşurlar.
Mağaraların şekillerine bakıldığında yatay mağaralar, dikey mağaralar, hem yatay hem de
dikey mağaralar ile karşılaşılır.
Bunlardan yatay yönde gelişmiş ve genelde yeraltı suları tarafından açılmış, tabanında bir
yeraltı deresi de olabilen, aynı zamanda tabanında birikim şekillerim de rastlanabilen,
devresel olmayan (yani tek dönemli olan) mağaralara yatay mağaralar adı verilir.
Yarımburgaz Mağarası (İstanbul) bunlara örnek olarak verilebilir.
Dikey yönde gelişmiş ve genelde çözülmeli ancak çökmeler sonucunda oluşmuş, tabanında
bir yeraltı deresi ya da gölü de bulunabilen veya birikim şekillerine de kısınen rastlanabilen,
mağaralara dikey mağaralar denir. Örneğin: Cennet, Cehennem Mağaraları (Tarsus-İçel).
Hem yatay ve hemde dikey mağaralar ise; yeraltı suları, ile tektonizma etkinliği sonucu
oluşmuş büyük mağara sistemleridir. Bu mağaraların yatay kolları tektonik sükunet
dönemlerine, dikey kısımları ise, tektonik aktivitenin şiddetli olduğu dönemlere karşılık
gelmektedirler. Dolayısıyla bunlar yerel şartlara göre değişebilen devresel (çok dönemli) bir
özellik taşırlar. Örneğin: Mammoth Cave (A.B.D.), Düden Mağarası (Anamur-İçel).

7.2 . Oluşumlarına Göre Mağaralar
Bu gruptaki mağaralar iki grupta incelenecektir:
- Yapay mağaralar
- Doğal mağaralar
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7.2.1. Yapay Mağaralar:
Bunlar insan eliyle açılmış olup, ülkemizde Kapadokya çevresinde özellikle Uçhisar, Avanos,
Ihlara civarlarında, ayrıca Kaymaklı, Derinkuyu v.b. yeraltı şehirlerinde Volkanik tüllerde
gözlenirler.
7.2.2. Doğal Mağaralar:
Bunlar deniz, rüzgâr, buz ve karstik mağaralarla lav mağaraları ve tünelleri olmak üzere beş
grup altında ele alınacaklardır.
7.2.2.1. Deniz Mağaraları:
Boğulmalara da uğramış bulunan genelde aktif falez dikliklerinin altında, halihazırda denizle
ilişkisini kesınemiş ve dalga aşındırmasıyla gelişmesini sürdüren mağaralardır. Örneğin:
Akşam Güneşi (Pavli) Deniz Mağarası (Şile İstanbul), Mavi Mağara (Kapıtas-Kaş-Antalya),
Marmara Adaşı Deniz Mağaraları, Kara Ada-Termal Deniz Mağarası (Bodrum), Batı
Akdeniz'de Balear Adalarında (ispanya) Palma yakınlarındaki Dragon Deniz Mağarası,
Napoli (İtalya) yakınındaki Capri Adasındaki Grotto Azura Deniz Mağaraları, Paloponez'in
en uç kısınında Yunan Denizinde bulunan Gli Fado ve Kefalonya Adalarındaki (Yunanistan)
Melissani Deniz Mağaraları ve Malta'ya ait Gazo Adası Deniz Mağaraları gibi.
7.2.2.2. Rüzgâr Mağaraları:
Daha çok kurak ve yarı kurak bölgelerde gözlenen ve deflasyon (rüzgâr aşındırması) sonucu
oluşabilen küçük ölçekteki mağara ve kovuklardır. Bunlar genelde şahit kayaların kaide
kesiminde bulunurlar ve oluşumlarında rüzgârın yanı sıra mekanik ve kimyasal çözülmenin
de etkisi vardır.
7.2.2.3. Buz Mağaraları:
Orta kuşak iklimlerinde genelde dağların yüksek kesimlerinde (1500-2000 m) giriş kesimi
oldukça dar olan mağaralarda, yaz dönemlerinde ısı terselmeleri meydana gelebilir. Bunu
sonucunda dışarıdaki sıcak hava ile mağara içindeki soğuk hava dar olan baca şeklindeki giriş
sebebiyle değer değiştiremediğinden, mağara içindeki soğuk hava ile dışarıdaki çok sıcak
hava arasında meydana gelen ısı farkı, dışarısı ile içerisi arasında kuvvetli bir hava cereyanın
oluşmasına sebep olur (Erinç 1971). Sonuçta yığıntı halinde blokların üzerinde buz tabakası
ve buz sarkıtları oluşabilir. Ör: Buzluk Mağarası (Harput-Elazığ).
7.2.2.4. Lav Mağaraları ve Tünelleri:
Eğimin nispeten az olduğu sahalarda akıcı (bazik) karakterli lavların sakin bir şekilde akması
sonucunda lav yüzeyleri soğuyarak katılaşır. Ancak alttaki bazaltik hamur bir süre daha iç
kesimde akışım sürdürür ve sonuçta buralarda lav çanakları lav tümülüsleri, lav tümülüsleri
(kabartı), lav şelaleleri, lav köprüleri ve tünelleriyle (Yalçınlar 1969), lav mağaraları (Erinç
1982) meydana gelir.
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7.2.2.5. Karstik Mağaralar :
Tortul kayaçlarda özellikle kireçtaşında iklime bağlı olarak erime ve/veya çökme sonucu
oluşurlar. Ancak genellediğimizde aşağıdaki sedimenter kayaçlarda mağaralar oluşabilir:
- Kayatuzu (NaCI) mağaraları,
- Jips, (alçıtaşı, CaSo4) mağaraları
- Dolomit (MgCO3) mağaraları
- Mermer (CaC03) mağaraları
- Kireçtaşı (CaC03) mağaraları

Foto 57: Mağara içi oluşumlar sarkıt, dikit ve stunlar
Bunlardan kaya tuzu ve jipste mağaralar, çok çabuk erimeyle oluşurlar ve yine çok çabuk
aşınırlar. Dolomit ve mermerlerde ise mağaralar daha güç oluşurlar ve genellikle in veya
kovuk şeklindedirler. Bunlara Anadolu'da yöresel adıyla "eylek" adı verilir. Kireçtaşları
mağara ve diğer karstik şekillerin oluşumuna en elverişli karbonatlı kayaç olup, speleoloji
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(mağara bilim) konulan içinde ele alınacak olan mağaralar bu kayaçlara bağlı olarak
açıklanacaktır.
Dünya’da ve Türkiye’de tesbit edilmiş, içersinde tamamen veya kısmen araştırma ve
incelemeler yapılmış belli başlı mağaralar şunlardır (Ertek, 1994):
Dünyanın en derin mağaraları (Metre)
Jean Bernard (Fransa)
Pierre Saint-Martin (Fransa-İspanya arası)
Sneznaya (Rusya)
Puertas de Illamina (İspanya)
Sima del Trave (İspanya)
Huautla (Meksika)
Berger (Fransa)
Schvversystem (Avusturya)
Antro del Corchia (İtalya)
Çukurpınar mağarası (Türkiye)

1535
1342
1340
1338
1256
1252
1248
1219
1215
1190

Dünyanın en uzun mağaraları (Kilometre)
Mammoth CaveFlint Ridge sistemi (A.B.D.)
Optimisticheskaya (Rusya)
Hölloch (İsviçre)
Ozyorhava (Rusya)
Ojo Guarena (İspanya)
Friars Hole (A.B.D.)
Coumod Hyouernedo (Fransa)
Zoluska (Rusya)
Siebenhengste (İsviçre)
Wind (A.B.D.)

500,5
157
133
107,6
88,9
88,1
82,5
80
80
70

Türkiye’nin en uzun mağaraları (metre)
Tilkilerdüdeni (Antalya)
Kızılelma mağarası (Zonguldak)
Pınargözü (İsparta)
Dubııisa mağarası (Kırklareli)
Gökgöl mağarası (Zonguldak)
Atçı ini Mecilis mağarası (Zonguldak)
Avna ini (Bursa)
Düdensuyu (Antalya)
Güvercin taşı deliği (Konya)
Topmeydanı Kuylucu (Kastamonu)
Sakaltutan düdeni (Antalya)
Tınaztepe mağarası (SeydişehirKonya)
İncesu mağarası (Karaman)

6600
6250
5275
3200
2900
2725
1947
1840
1638
1470
1425
1370
1356
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Türkiye’nin en derin mağaraları (metre)
Çukurpınar düden mağarası (Anamur)
Düdencik (AksekiAntalya)
Sakaltutan düdeni (Antalya)
Sakaltutan deliği (Antalya)
İlgarini (Kastamonu)
Pınargözü (İsparta)
Gölcük düdeni (Konya)
Ürküten obruğu (Antalya)
Gurbettepe Kuylucu (Kastamonu)
Karabayır düdeni (Konya)
Kapaklı düdeni (Kastamonu)
Koyun göbedi mağarası (Antalya)
Sorkun düdeni (Zonguldak)

1190
330
330
302
250
248
245
243
243
225
210
210
200

7.3. Mağaralarda Aşınım ve Birikim Şekilleri
Mağaraların oluşumunda yeraltı suyu içinde meydana gelen erime süreçleri rol oynar. Erime
veya diğer bir ifade ile çözme sonucu oluşan yeraltı boşlukları aşınım şekilleri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Buna karşılık mağaraların içerisinde traverten havuzlarının ayrıca
damlataş (sarkıt, dikit, sütun), traverten ve doğal köprü gibi birikim şekilleri de
bulunmaktadır. Yani aynı mağara içinde gerek fiziki gerekse kimyasal süreçlerin etki-sini ve
sonucunda meydana gelen şekilleri birlikte görmek mümkündür.
Soda Tüpü Soda tüpleri sarkıt oluşumlarının ilk hallerini gösterirler. İçleri boş ve uzun,
genellikle saydam kalsit tüplerinden oluşan soda tüplerinin genişliği, içerisinde bulunan su
damlacığının çapı kadardır. Damlacık bu tüp içinden aşağı akarken bir an duraklar. İçindeki
CO2’i mağara atmosferine bırakarak çökelmeyi hızlandırır ve içerdiği CaCO3 ın bir kısmını
oraya bırakır. Bu CaCO3, ince soda tüpünün ağzına eklenir ve aşağıya doğru uzama gelişir.
Sarkıt
Mağara tavanlarından buz parçası gibi sarkan oluşumlardır. Onlarca metre
uzunluğunda oluşabilirler. Sarkıtlar; enine kesitlerinde yuvarlak, elipsoid veya yivli
şekildedir. Boyuna kesitleri ise koniktir. Üstte kalın, aşağı tarafları ise incelmiştir.
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Şekil 22:Sarkıt ve dikit oluşumu (Kaynak: http://www.mta.gov.tr/v2.0/dairebaskanliklari/jed/index.php?id=tasari)

Foto 58: Bicikli in Mağarası (KARAMAN) Kaynak:http://www.mta.gov.tr/v2.0/dairebaskanliklari/jed/index.php?id=tasari
Dikit Dikitler de tıpkı sarkıtlar gibi mağaralarda en çok karşılaşılan, ve en iyi bilinen,
oluşumlardır Dikitler sarkıtlardan damlayan sularla oluşabildikleri gibi tavandan damlayan
sularla da oluşurlar.
Sütun Bu yapıların oluşum şekli dikit veya sarkıt oluşumundan farklı değildir. Bir sütun ilk
gelişim aşamasına dikit olarak başlayabileceği gibi sarkıt olarak da başlayabilir.
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Mağara Çiçekleri: Mağara çiçekleri beyaz iğnecik demetleri veya kristallerden oluşan
tüycüklerden meydana gelmiştir. Bu iğneler birkaç mm. uzunluğunda ve 1mm.den daha az
çapa sahiptir. Bazen bunlar kalsit içerebilir. Kalsitteki dallanmalar, ışınımsı veya tüycükler
şeklindedir.

Foto 59:Taşkuyu Mağarası (Tarsus-Mersin http://www.mta.gov.tr/v2.0/dairebaskanliklari/jed/index.php?id=tasari)

Akmataşı (Flowstone): Akmataşı, mağara oluşumları içerisinde, en yaygın olanlardandır.
Kalsit tabakaları ince ve renklidir (Sarı, kırmızı, portakal rengi). Akmataşları, su akışının
geniş bir yüzey üzerinde ince film tabakası şeklinde olduğu yerlerde oluşur. Karbondioksit
kaybolur ve karbonat çökelir. Suyun mağara tabanına aktığı yerlerde, onlarca metre kalınlıkta
oluşurlar.

Foto 60: Mağara içi akmataşı oluşumlar (Kaynak: Deve Bunnell)
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Perde Oluşumlar: Mağara tavan ve duvarlarından aşağı doğru sarkan perdeye benzer
oluşumlardır. Akmataşı ve damlataşı oluşumlarının karışımı şeklinde oluşmuşlardır.
Büyümeleri, eğik yüzey üzerinde aşağıya doğru akan suların etkisi ile ve hemen hemen bir
doğru boyuncadır.
Düzensiz Sarkıtlar (Helictic): Helictit olarak ta adlandırılan düzensiz sarkıtlar, herhangi bir
yönde burkularak oluşmuşlardır. Bu oluşumlar mağara tavanlarında, mağara duvarlarında
veya diğer oluşumların üzerinde büyürler. Genellikle beyazdır. Koyu renkleri ise nadir olarak
bulunur. Kayıtlara geçen helictitlerin uzunluğu 1 mm.lik küçük parçalardan, 4m.’ ye kadar
değişir. Bunlar pek çok mağarada yaygın olarak bulunur.

Foto 61:Düzensiz sakıtlar (Kaynak: Deve Bunnell)
Mağara Balonları: Mağara balonları yuvarlağımsı, ince duvarlı, torba şeklinde ve gaz içeren
mağara oluşumlarıdır. Mağara balonları çok nadir bulunur. Bu oluşumlar kısmen veya tam
olarak hidromagnezit minerali içerirler. Ayrıca dik karstik kalıntı (Moon-Milk) ve mercansı
oluşumlar ile birlikte bulunabilir. Genelde kısa ömürlü mağara oluşumlarıdır. Balonlar, düşük
neme sahip ortamlarda kurur, çatlar ve değişikliğe uğrarlar.
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Foto 62: Mağara balonları
Mağara Kabarcıkları ( blisters):Mağara kabarcıkları kil, kum veya farklı minerallerle(Jips
veya opal gibi) dolmuş şişkin, yarı küresel mağara oluşumlarıdır. Görünüşte mağara
balonlarına benzerler. Bunlar genellikle,
mağara kabuklarına, mercansı oluşumlara,
akmataşlarına, damlataşlara veya mağara duvarlarına tutulmuş şekilde bulunurlar. Bir ile iki
cm. arasında değişen çaplara sahiptir. Kirli kum veya sıvımsı çamurla dolmuşlardır. Mağara
balonları gibi kısa ömre sahiptirler.

Foto 63: Mağara kabarcıları (Kaynak: Deve Bunnel)
Mağara İncileri: Mağara incileri sığ mağara gölcüklerinde oluşurlar. Şekilleri küresel,
silindirik, düzensiz veya kübik olabilir. Pek çoğu parlak incilere benzemesinden dolayı bu
isim verilmiştir. Çapları bir kum tanesi boyutundan 15 cm. ye kadar değişir. Gruplar şeklinde
veya tek olarak bulunabilirler. Gelişmeleri kum tanesi gibi yabancı bir çekirdek etrafında
olabilir. Bu oluşumların rengi genelde beyaz veya gridir. Sarı, kırmızı, portakal rengi,
kahverengi ve siyah olanlarına da rastlanmıştır. Bu oluşumlar, genellikle hızlı bir şekilde
büyüme gösterirler. Örneğin 10 yıl içerisinde 5mm. kadar bir çapa erişebilirler.
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Foto 64: Mağara incileri (Kaynak Mağara Turizmi (Kaynak:
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,10335/magara-turizmi.html)

7.4. Doğal Kaynak Olarak Mağaralar
Mağaralardan şu amaçlar için yararlanılmaktadır:
a.
Sulama ve içme suyu temini
b.
Turizm
c.
Kültür mantarı yetiştirme
d.
Yarasa gübresi temini (potasyum nitratça zengin)
e.
Erzak ya da soğuk hava deposu
f.
Sığınak
g.
Ağıl ve hayvan barınağı
h.
Sağlık (Astım ve asmatik bronşit tedavisi gibi hastalıkların tedavisi; Speleoterapi)
i.
Sportif (Bilindiği üzere dağcılık sporuna "alpinizm" adı da verilmektedir Dağcılıkta
sportif faaliyette hareket yönü aşağıdan-yukarıya doğrudur. Halbuki mağaracılıkta bu yön
yukarıdan-aşağıya doğrudur bu yüzden bu tür faaliyetlere "tersine alpinizm" adı
verilmektedir.)
j.
Yerleşme (Günümüzde ülkemizde Kapadokya çevresinde insan eliyle açılan mağaralar
ve inler yerleşme amaçlı kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra Fransa'da yine bu tür ancak, doğal
mağaralar ikametgâh amaçlı kullanılır. Tarih çağlarında ise, ibadet yeri ve hapishane yeri
olarak kullanılan mağaralar bulunmaktaydı.)
k.
Mağara salonlarında konferans, kongre ve konser, ayrıca lokanta yapımı (1965'de 4.
Uluslararası Speleoloji Kongresi Yugoslavya'nın Postayna Mağarası salonlarından birinde
yapılmıştır. Ayrıca ABD'nin Kentucky Eyaletindeki dünyanın en büyük mağaralardan olan
Mammoth Cave'de ise 1500 ziyaretçiye aynı zamanda yemek çıkartacak bir lokanta mevcuttur
(Aygen 1984).
l.
Bilimsel (Speleoloji, Coğrafya, Jeomorfoloji, jeoloji, hidroloji, klimatoloji,
prehistorya, tıp gibi ihtisas kollarında bilimsel mağara araştırmaları yapılabilir.)
m.
Maden yatakları amaçlı
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n.
Mağaralar günümüzde doğalgaz gibi çok önemli bir yer altı zenginliğinin
depolanmasında, çeşitli madenlerin depolanmasında da kullanılmaktadır.
o.
Savunma sistemlerinin geliştirilmesi amaçlı kullanım da söz konusudur.
p.
Meyve sebze koruma veya olgunlaştırma amaçlı kullanım.

Mağaralar sahip oldukları biyolojik yaşam ortamı özelliklerinden dolayı da doğal kaynak
olarak görülmelidir. Mağaralarda yarasa, ayı, tilki, yabani kedi, yeraltı faresi, köstebek,
tavşan güvercin, kırlangıçlar, solucanlar ile su içinde yaşayan hayvanlardan balıklar,
salamandralar, triton ve yılan balıkları (Aygen, 1959). Bunlardan yarasalar tamamen
yeraltında yaşayan ve buraya adapte olmuş hayvanlardır. Diğerleri ise hayatlarının bir kısmını
yeraltında ve diğer kısmını dışarıda geçiren hayvanlardır.
Mağaralarda yeraltındaki şartlara uyamadıkları için klorofili bitkilere daha çok güneş
ışınlarını alabilecekleri yer olan mağara ağızlarında rastlanmaktadır. Tamamen karanlık içinde
yaşayabilen bitki cinsleri bilindiği gibi oldukça nadirdir. Bunlardan ancak bazı mantar türleri
ile, bakteriler (penisilin) yosun ve tek hücreli alglere (mavi algler) mağaralarda
rastlanabilmektedir (Aygen 1959).
7.5. Mağaraların Turizme Etkileri
İnsanların yeraltına dair olan merakları, içlerinde tarihi dönemlere ait bazı iz ve belgelerin
bulunması, mağara havasının içerdiği nem ve tozdan uzak olması, mağaraların içerisinde
aşındırma ve birikme ile oluşan yerşekilleri, kendine özgü bitki, yosun ve hayvan türlerini
barındırmaları, değişik renkler insanları mağaralara yöneltmekte ve mağara turizmi ortaya
çıkmaktadır.
Medikal Speoloji mağaraları insan sağlığı açısından incelemektedir. Fransa, İtalya,
Yugoslavya, Yunanistan gibi Akdeniz’in kuzeyinde bulunan ülkelerde görüldüğü üzere
Türkiye de mağaralar bakımından oldukça zengindir. ABD’nde Utah Eyaleti’ndeki
Timpanogos Milli Parkı’nda American Fork Canoıı’da kireçtaşı katmanları içinde açılmış
mağara, pembe beyaz ve ince kristal damarlı duvarlarıyla ve insan şeklindeki sarkıtıyla
turistlerin ilgi odağıdır. Mağaralar, turizm açısından büyük potansiyele sahip oldukları kadar,
ekonomik ve askeri öneme de haizdirler.
Dünyadaki diğer ülkelere göre 'mağara cenneti ülke' durumunda olan yurdumuzda yaklaşık
40.000 adet mağara bulunmaktadır. Mağara oluşumları bakımından önemli bir jeolojikjeomorfolojik nitelik olan karstlaşma (karstik alanlar) ülkemizde Batı ve Orta Toros
Dağlarında (Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, İçel ve Adana ) yer
almaktadır. Türkiye'nin en uzun ( Beyşehir Gölü batısındaki Pınarözü Mağarası, 16 km) ve en
derin mağaraları (Anamur'un kuzeyinde Çukurpınar Düdeni, 1880m) bu dağ kuşağı
üzerindedir.
Günümüze kadar tüm yerli ve yabancı mağaracı gruplarının inceleyerek belgelendirdiği
mağara sayısı yaklaşık 800'dür.
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Turizm çeşitliliği açısından ülkemizdeki mağaralar, önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.
Ülkemizin % 40’ı, mağara oluşumları aşısından önemli bir nitelik olan karstlaşmaya uygun
kayalardan meydana gelmiştir. Erimeye uygun kayaların kapladığı alan ve bu alanlarda tespit
edilen mağara sayısının oranına göre Türkiye’de 20.000’den fazla mağaranın bulunabileceği
öngörülmektedir. Bunlardan 1500 adedi MTA ile mağaracılıkla ilgili diğer dernek, kulüp,
topluluk ve kuruluşlarca incelenmiştir.
Türkiye’nin en uzun mağarası, 15 km’den fazla olan Isparta’daki Pınargözü Mağarası; en
derin mağarası ise –1429 ile Mersin’deki Peynirlikönü Mağarasıdır. Türkiye’de 30’un
üzerinde mağara turizme açılmış olup, bunların dışında yalnızca uygun ekipman sağlanarak
rehber eşliğinde girilebilecek özel ilgi gruplarına yönelik bir çok mağara bulunmaktadır.
Bakanlığımızca bu güne kadar 13 adet mağara turizmin hizmetine sunulmuştur.
Bir mağaranın turizme açılmasına dair istenen kriterler:
• Mağaranın turizm açısından önem arz eden ve turizme hizmet veren yerleşim merkezlerine
yakın olması
• Mağaranın sahip olduğu morfolojik ve diğer oluşum özelliklerinin farklı ve ilgi çekici bir
takım unsurları taşıması (kendi özelinde çekici bir özelliğe haiz olması)
• Doğal etkenlerle oluşan mağaraların yanı sıra insanların barınak, sığınak, ibadet yeri ve
depolamacılık gibi amaçlar için kazdıkları veya oydukları yapay mağaralar da bulunmaktadır.
Bu özellikteki mağaraların arkeolojik ve kültürel değer taşıması
•Mağaraya ulaşımın kolay ve rahat sağlanabilmesi
• Mağaraya girişin ve çevresinin oraya gelen ziyaretçilere hizmet vermeye uygun düzenleme
yapılmasına (otopark, kafeterya vb.) elverişli olması gerekmektedir.
Türkiye'de Turizme Açılan Mağaralarımız:
1. Damlataş Mağarası (Alanya-Antalya)
2. İnsuyu Mağarası (Burdur)
3. Narlıkuyu-Diîek Mağarası (Silifke-îçel)
4. Cennet ve Cehennem Mağaraları (Silifke-îçel)
5. Karain Mağarası (Antalya) Türkiye'nin en eski yerleşim birimi olup, girişinde alt-orta ve
üst Paleolitiğin bütün devirlerini kapsayan kalın bir dolgu tabakası mevcuttur (AYGEN,
1984).
6. Zindan Mağarası (İsparta)
Türkiye'de Turizme Açılacak Mağaralarımız:
1. Konakaltı Mağarası (Atatürk Parkı/Antalya)
2. Yerköprü Mağarası (Antalya)
3. İncesu Mağarası (Taşkay a/Karaman)
4. Tınaztepe Mağarası (Seydişehir/Konya)
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Uygulamalar
Ülkemizde mağaracılık çalışmalarının tarihini araştırınız.
Doğal kaynak olarak mağaralardan yararlanma yollarını maddeler halinde sıralayın.

176

Uygulama Soruları
Ülkemizde mağara araştırmaları hangi dönemde daha fazla yapılmıştı?
Mağaralarda yapılabilecek turizm faaliyetleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde mağaranın tanımını, mağaraların ne şekilde oluştuklarını ve oluşumlarına göre
mağara türlerini öğrendik. Ekonomik anlamada mağaralardan yararlanma özelliklerini ve
turizmde mağaraların yeri ile önemini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Uluslararası Mağara Bilim (Speleoloji) Birliği’nin yaptığı tanıma göre mağara, insan
geçişine izin verecek büyüklükteki ağzı ile kayaçta açılmış bir yeraltı boşluğuna
…………….. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Dolin
Uvala
Mağara
Polye
Obruk

2. Mağaraların oluşumunda yer alan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)

Litolojik etkenler
Hidrolojik etkenler
Biyolojik etkenler
Klimatik etkenler
Tektonik etkenler

3. Uzun ve derin mağaralar daha çok karstik kayaçlar denen suda çözülebilen kayaçların
olduğu bölgelerde gelişir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kayaçlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kireçtaşı (kalker)
Alçıtaşı (Jips)
Kaya tuzu
Dolomit
Granit

4.Tektonik hareketlerle mağara oluşumu canlanır veya diğer bir ifade ile hareketlenir.
Aşağıdakilerden hangisi tektonik hareketler sonucunda mağara oluşumunun canlanmasının bir
sebebi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kırılma ve çatlama sonucu kırık hatları boyunca aşınım olması
Yükselme ile taban seviyesinin değişmesi
Kıvrılma ve yan basınçlarla kırılma ve çatlama olması
Çökme veya göçmelerin olması
Yükselme ile üst tabakaların incelmesi

5.Aşağıdakilerden hangisi doğal süreçlerle oluşan mağaralardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Deniz mağaraları
Rüzgâr mağaraları
Buz mağaraları
Karstik mağaralar
Obruk mağaraları
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6. Akıcı haldeki mağmanın yüzeye çıktığı yerlerde en çok karşılaşılabilecek mağara tipi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Buz
Karstik
Düden
Lav
Rüzgâr

7. Karstik mağaralarda olması beklenen birikim şekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)

Traverten havuzları
Sarkıt
Dikit
Dev kazanı
Doğal köprü

8. Mağara içindeki galerilerin tavan kısımlarının hem iç hem de yüzeyden aşınması sonucu
çökmeler meydana gelir. Genellikle dik yamaçlı, oval ve derin olan yeryüzü şeklinin adı
nedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Tünel
Köprü
Obruk
Polye
Lapya

9. Mağaralarda çok nadir oluşurlar. Yuvarlağımsı, ince duvarlı, torba şeklinde ve gaz içerirler.
Genelde kısa ömürlü mağara oluşumlarıdır ve düşük neme sahip ortamlarda kurur, çatlar
ayrıca değişikliğe uğrarlar.
Yukarıda bahsedilen oluşum şekli hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Mağara balonları
Mağara incileri
Perde
Mağara çiçekleri
Stunlar
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10. Aşağıdakilerden hangisi mağaralarda yapılan etkinlikleri arasında gösterilemez?
A)
B)
C)
D)
E)

Sulama ve içme suyu temini
Turizm
Kültür mantarı yetiştirme
Balık yetiştiriciliği
Yarasa gübresi temini (potasyum nitratça zengin)

Cevaplar
1)C, 2)C, 3)E, 4)E, 5)E , 6), 7) D 8)C, 9)A, 10)D
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8. TRAVERTENLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Travertenlerin genel özelliklerinin neler olduğunu
8.2. Oluşumlarına göre travertenleri ve türlerini, traverten taraçalarını, traverten
konileri, setleri, traverten filonları, kalker kabukları ve genel nitelikleri,
8.3. Doğal kaynak olarak travertenlerin özelliklerini,
8.4. Pamukkale Travertenleri,
8.5. Travertenlerin turizme etkisini,
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Traverten nasıl oluşur?
Travertenlerin başlıca özellikleri nelerdir?
Traverten taraçlarına örnekler veriniz.
Kaç tip traverten vardır isimleri nelerdir?
Doğal kaynak olarak travertenlerden ne şekilde yararlanılmaktadır?
Pamukkale travertenleri nerede hangi su koşullarında oluşmuştur? Pamukkale’yi önemli kılan
başlıca özellikler nelerdir?
Travertenler turizmde neden çekici unsurlar olmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Travertenlerin genel
özellikleri

Travertenlerin nasıl
oluştuklarını ve özelliklerini
bilir.

Oluşumlarına göre
travertenler

Traverten türlerini bilir.

Traverten taraçaları,
traverten konileri, setleri,
biriktirme filonları, kalker
kabukları
Doğal kaynak olarak
travertenler

Travertenlerin türlerini
örnekleriyle bilir, yorumlar.

Pamukkale travertenleri

Pamukkale travertenlerinin
oluşum özelliklerini,
bölgenin turizm kapasitesini
arttıran niteliklerini bilir.

Travertenlerin turizme etkisi

Traverten oluşumlarının
turizme olan katkılarını bilir.

Travertenlerin genel
kullanım alanlarını bilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.

185

Anahtar Kavramlar
Traverten, traverten taraçası, Kalker kabuklar,
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Giriş
Kireç içeren suların içerindeki kirecin çökmesi ve üst üste istiflenmesi sonucu traverten
şekilleri oluşmaktadır. Bu oluşumla meydan gelen ve yoğun kireç içeren kayaca traveten
kayacı adı verilmektedir. Traverten kayacı fazlaca hava boşluklu, gözenekli, süngerimsi bir
görünüme sahip olabilmektedir. Ayrıca oluştuğu dönem ait bölgede bulunan bitki ve hayvan
kalıntılarını da içerebilmektedir. Kayacın özelliği ile yerşeklinin basamaklı yapısı karstik
suyun kimyasal özelliği, birikim koşulları, birikme hızı ile traverten oluşumundan önce
arazinin jeomorfolojik yapısı, bitki örtüsü gibi faktörler etkilidir.
Dünyanın değişik bölgelerinde rastlanabilen traverten oluşumları özellikle karstik arazi
yapısının olduğu ve yeraltı su sistemlerinin geliştiği yerlerde daha çok görülmektedir.
Taravertenler mağara içlerinde yani yeraltı boşluklarında da oluşabilmektedir. Sakıt, dikit,
stun yapıları ve traverten oluşumu aynı kimyasal süreçlerin bir özelliği olarak
nitelendirilebilir.
İnşaat sanayisinde yoğun kullanım alanları olan traverten kayacı doğal ortamdaki duruşu ve
görüntüsü ile farklı yeryüzü şekilleri oluşturmaktadır. Suyun içerisindeki kimyasal bileşim ile
atmosferik koşulların ortak bir durumu olarak faklı renk ve ve özellikler taşımlarından dolayı
turizmde çekicilik oluşturmaktadır. Ülkemiz ve dünyanın değişik yerlerinde görülen
travertenler genellikle fay hatlarının yoğun olduğu bölgelerdeki sıcak su kaynaklarının
eseridir. Bu su kaynakları ve travertenlerin görüntüsü birlikte çekicilik oluşturmaktadır.
Travertenlerin bulunduğu alanlar ülkemizde ve dünyada önemli turizm merkezleri haline
gelebilmektedir.
Yurdumuzda Denizli İli sınırları içerisinde yer alan Pamukkale travertenleri görünümü, su
özellikleri, tarihi dönemlerden itibaren spa merkezi olma niteliklerinden dolayı turizmde
önemli bir değer niteliğindedir. Burada bulunan Hierapolis Antik Kenti ile travertenler bir
arada hem tarihi hem de doğal özelliklerin bir araya geldiği bir ortamı ziyaretçilere
sunmaktadır ve Dünyanın her köşesinden insanlar bu değerleri görmek için bölgeyi ziyaret
etmektedir.
Bu bölümde travertenlerin oluşumları, genel özellikleri, türleri anlatıldıktan sonra
travertenlerin doğal kaynak olarak kullanılışı üzerinde durulacaktadır. Daha sonra ise
travertenlerin
turizmdeki
etkileri
değerlendirilecektir.
Ülkemizdeki
Pamukkale
travertenlerinin özelliklerine de ayrıca kısaca değinilecektir.
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8.1. Travertenlerin Genel Özellikleri
Traverten karstik birikim şekillerinden biridir. Bilindiği gibi, kalkeri eriten karbonik asitli
sular, kalsiyum bikarbonat olarak yüzeye çıkarlar veya mağara içlerine girerler. Bu durumda,
basıncın azalması nedeniyle, C02 uçar, H20 akıp giderse, geriye kalan CaC03, olduğu yerde
birikmeye başlar. Olayın tekrarı, travertenleri ve onların taraçalarını meydana getirir. Büyük
kaynaklı karstik sular ise daha büyük traverten taraçalarının oluşumlarına neden olurlar. Yani,
traverten bir kayaç, diğeri ise bir şekildir (Pekcan N. , 1999).
Karbonat çökelmesi; suyun içindeki CO2’nin atmosfere kaçmasıyla kireç içeren suyun
buharlamasıyla ve bitkilerin salgılarıyla kendilerinin dış dokuları ve çevresinde karbonat
depolandığında olur. Kaynak akarsu ve göl sularında bitkilerin de eşlik ettiği gözenekli
kalsiyum karbonat çökelimi tufa adını alırken yine kaynak akarsu ve göl sularından depolanan
sıkı kristalli ve sıklıkla bantlı kalsiyum karbonat çökelleri traverten veya bazen kalsinter adını
almaktadır. Tufa ve traverten çökelimi bitki gelişimini, buharlaşma ve havada karbondioksitin
gelişimini sağlayan havalanmanın iyi olduğu yerlerde görülür (Huggett, 2015).
Travertenler, hem sıcak sulu, hem de soğuk sulu kaynakların eseri olabilirler. Sıcak sulu
kaynaklarda suyun içerisindeki CO2 daha çabuk uçacağından, oluşumun hızı daha çabuktur
(Pamukkale’de olduğu gibi). Diğerinde ise, daha uzun zamanda meydana gelir (Antalya’nın
NW sında bulunan Kırkgöz kaynaklarının eseri olan traverten taraçalarında olduğu gibi)
(Pekcan N. , 1999).

Foto 65:Pamukkale travertenleri
Çökelme hızı travertenlerin fiziksel özellikleri üzerinde etkili olur. Çökelmenin yavaş olması
travertenlerin kristalli, yoğun, sert ve dayanıklı, hızlı olması ise, gevşek, sünger gibi
gözenekli, nispeten hafif ve dayanıksız olmalarına yol açar. Nispeten hafif, yumuşak ve
gözenekli yapıda olan beyaz renkli travertenlere kalker tüfü adı da verilir. Bunlar amorf
kalsiyum karbonat depolarıdır. Bazen ince tabakalı bir yapı göstermekle beraber genellikle
tabakalı değildirler. Çoğunlukla bitkilerin kök, dal ve yaprakları çevrelerinde onları saracak
şekilde meydana gelirler. İçerdikleri gözeneklerin bir kısmı, sonradan çürüyüp ortadan kalkan
bu bitkisel unsurların yerlerine karşılık gelir. (Hoşgören, Jeomorfoloji 2)
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Travertenler, erimenin çok daha bol olduğu, tropikal iklim bölgelerinde daha çok görülür.
Suyu daha az olan kaynakların bulundukları yerlerde ise şekiller daha küçük olurlar. Esas
traverten taraçaları, birincilerde karakteristiktir. Bu üst üste yığılan travertenler eğer boşluklu
veya toz halinde ise, yani masif (kütle) karakteri göstermiyorsa, bunlara kalker tüfü adı verilir.
Kalker tülleri, sünger gibi delikli ve hafiftirler. Tüller, kireçli su kaynaklarının bulunduğu
yerlerde, bitki ve diğer cisimler etrafında birikirler. Çünkü, buralarda yaşayan bitkiler, suda
erimiş olarak bulunan C02'i özümleme olayı için alacaklarından kalsiyum karbonat bu bitkiler
üzerinde üst üste tortulanır. Bundan dolayı içlerinde bitki fosili ihtiva ederler. Kalker tülleri
beyaz pudra görünümündedirler. Kabuksu bir özellikleri yoktur. Bu özelliği dolayısıyla diğer
kayaçlardan kolaylıkla ayrılırlar. Kalker tüfleri, rengini genellikle demirden alan gözenekli bir
yapıya sahiptirler. Gözenekler, çürüyen bitkilerin bıraktıkları boşluklardır (Pekcan N. , 1999).
Travertenler, ya bir oyuk veya kuyuyu takiben çıkan suların eseridirler (Orta Anadolu ve
Antalya’da olduğu gibi) veya yarık ve çatlaklardan sızan sular dolayısıyla ortaya çıkarlar
(Van gölü çevresi gibi). Ancak birincilerden, daha çok belirgindirler. Çökelme ne kadar yavaş
olursa, oluşan kayaç o kadar masif karakteri gösterir. Diğer durumda ise, daha gevşek olur;
hatta toz halinde de teşekkül edebilir. Ülkemizde en tipik travertenlere Antalya, Pamukkale,
Tuz Gölü çevresi, Göksün nehri vadisi, Bolu, Bursa, Van Gölü çevresi, Malatya, Erzincan,
Çukurova vs. de rastlanmadadır. Travertenler, ekonomik olarak, binaların dış kaplamalarında
kullanılmaktadır. Üzerlerine cila yapıldığında, güzel bir görünüm arzetmektedir (Bu
travertenler, Denizli, Çankırı, Bursa ve Malıköy (Ankara) travertenleri olarak bilinmektedir)
(Pekcan N. , 1999).
8.2. Oluşumlarına Göre Travertenler
8.2.1. Traverten Taraçaları:
Bunlar kalsiyum bikarbonatlı [(Ca(HC03)2] yeraltı sularının yeryüzüne çıktıkları yerlerde
içlerindeki kalsiyum karbonatın çökelmesiyle oluşturdukları taraçalara veya kademelere
karşılık gelirler. Gerçekten, traverten depoları veya örtüleri, uygun koşullarda, taraçalar
halinde bulunurlar. Denizli'nin kuzeyinde, Çürüksu vadisinin kuzey yamacındaki bir
sahanlığın kenarında yer alan Pamukkale Travertenleri bunlara tipik bir örnek teşkil eder. Beyaz
renkleri ve nispeten küçük kademeler (taraçalar), havuzlar, saçaklar, sütunlar ve şelaleler
teşkil etmeleriyle doğa harikası olan bu travertenler bir sıcak kaynağın eseridirler (Hoşgören
M. Y., 1998). Gürcistan’da Kazbegi yakınlarında yer alan traverten oluşumları, Çin Halk
Cumhuriyeti’nde Huanglong Ulusal Parkı travertenleri, ABD’de Yellowstone Ulusal
Parkı’ndaki Mammoth Hot Springs travertenleri, Yurdumuz’da Van’ın Başkale İlçesi
merkezine 45 km mesafede dere içi Savkan köyü yakınında yer alan travertenler traverten
taraçlarına Dünyadan ve Türkiye’den başlıca örneklerdir.
Antalya kıyılarından kuzeydeki Toros Dağları'na doğru yaklaşık olarak 240 km2 lik bir alana
yayılmış olan Antalya Travertenleri de taraçalar halinde bulunurlar. Gerçekten, kuzeydeki
kalker kütlelerden çıkan Kırkgöz Kaynaklarının eseri olan bu kalın traverten depolarının,
kıyıdan itibaren, 40 -300 metreler arasında üç taraçadan oluştuğu görülür. Ancak bu
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taraçaların meydana gelişleri Pamukkale Travertenleri'ndeki kademelerin oluşumundan
farklıdır. Tietze'ye göre bunlar eski abrazyon platformlarına karşılık gelirler. Philippson
traverten taraçalarının oluşumlarını faylanmalara bağlamıştır. Darkot ve Erinç'e göre ise, bu
taraçalar, kalın bir traverten deposunun, sakin devrelerle birbirlerinden ayrılmış çeşitli
yükselmelere (veya deniz seviyesinin alçalmasına) bağlı normal aşınım dalgaları ile İşlenmesi
sonucu oluşmuşlardır, Yani bunlar devresel aşınım düzlüklerine karşılık gelirler (Hoşgören
M. Y., 1998).

Foto 66:Huanglong Ulusal Parkı-Çin Halk Cumhuriyeti
(Kaynak:http://inspirationseek.com/huanglong-national-park-china/)
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Foto 67: Gürcistan -Kazbegi travertenleri (Foto: Cihan BAYRAKDAR)

Foto 68: Gürcistan -Kazbegi travertenleri (Foto: Cihan BAYRAKDAR)
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Foto 69:Van - Başkale İlçesi - Savkan Köyü Travertenleri
(Kaytnak:http://wikimapia.org/28212400/tr/Ba%C5%9Fkale-Pamukkale
travertenleri#/photo/3543840)

8.2.2.Traverten Konileri:
Bunlar yatay veya yataya yakın eğime sahip topografya yüzeylerinde, kalsiyum bikarbonat
içeren kaynakların meydana getirdikleri travertenlerin, suların çıkış noktasının etrafında
yığılıp yükselerek oluşturdukları konik tepelerdir. Küçük birer volkan konisini andıran bu
tepelerin yükseklikleri 1 metreyle bir kaç on metre arasında değişir (Hoşgören M. Y., 1998)..
Traverten konilerine (bazıları paleokarstik birikim şekilleri olarak) Cihanbeyli güneyindeki
Boluk Gölü çevresindeki koniler örnek olarak verilebilir. Bu bölgede 63 kadar irili ufaklı koni
tespit edilmiştir (Erol, 1968). Koniler 1-300 m. yüksekliğinde, 3-500 m. çapında olup kubbe
veya yayvan şekiller gösterirler. Bunların bir kısmı halen aktif olup, bir kısmı sonraki
erozyonla tahrip olmuş paleokarstik şekillerdir. Bazıları iç içe yani, polisiklik bir durum
göstermemektedirler. Bu durum dipten çıkan solüsyon halindeki suların zaman aralıklarıyla
azalması, durması ve sonradan tekrar çıkmasının bir sonucudur. Potaslı, sodyumlu, klorlu ve
ılık suların dipten bir fay hattı boyunca çıkması sonucunda oluşan bu koniler alttaki
kalkerlerin, buna ilaveten jipslerin erimeleri ve yüzeye çıkıp birikmeleri ile meydana
gelmişlerdir. Tuz Gölii’nün çok fazla miktarda Na, K, Cl, Mg, S04, CaC03 gibi maddeler
içermesi alttaki litolojik durumla ilgilidir (Bringmann, 1976). Nitekim burada mevcut Oligo192

Miyosen yaşlı tuz ve jips formasyonları gölün doğusundaki faydan, hidrostatik basınçla çıkan
suların bunları eritmesiyle ilgilidir. Büyük bir olasılıkla bunun hemen güneyindeki traverten
depoları da aynı şekilde oluşmuş olabilirler (Pekcan N. , 1999).
8.2.3.Traverten Setleri ve Traverten Seti Gölleri:
Bir akarsu profilindeki düzensizliğin başlıca nedenlerinden biri traverten çökelimleri olabilir.
Akarsuyun önünde önce bir traverten seti yavaşça gelişir. Oluşan köpürme ve baloncuklar
sonraki depolanmayı hızlandırır. Bu gelişim bir akarsuyun önünde bir traverten barajı veya
çağlayan oluşumuyla sonlanır. Bu çağlayan, ardından bir traverten dolgu bırakarak, vadiden
aşağıya doğru ilerleyebilir. Travertenler çok geniş bir alanı örtebilir. Örneğin Antalya’da yer
alan Kırkgöz kaynak grubunun aşırı doygun kalkerli suları tarafından oluşturulan traverten
basamakları 600km2 alan kaplar ve maksimum 270 m. Kalınlığa sahiptir (Burger 1990)
Hırvatistan’da Korana Vadisi’ndeki bir dizi tufa barajı ise etkileyici Plitvice Göllerini
oluşturur. (Huggett, 2015).

Foto 70:Plitvice göl ve şelale travertenleri (Kaynak:http://megaport.hu/media/1371/beautifulpictures-croatia-gy%C3%B6ny%C3%B6r%C5%B1-k%C3%A9phorv%C3%A1torsz%C3%A1gr%C3%B3l)
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Foto 71:Plitvice göl ve şelale travertenleri (Kaynak: http://megaport.hu/media/1371/beautifulpictures-croatia-gy%C3%B6ny%C3%B6r%C5%B1-k%C3%A9phorv%C3%A1torsz%C3%A1gr%C3%B3l)

Burada, önemsiz küçük göller hariç, 16 set gölü yer alır. En büyüğü 82 hektar yüzölçümünde
ve 46 metre derinliğinde olan Pelitvice göllerine üç örnek şunlardır: Proscansko Gölü, Galovac
Gölü ve Jezero Gölü. Kalsiyum bikarbonatlı yeraltısularının içlerindeki kalsiyum karbonatın
çökelmesiyle yumrular (konkresyonlar), birikme filonları ve kalker kabuklar (kaliş'ler) gibi oluşuklar
da meydana gelirler: Yumrular (Konkresyon'lar): Yerkabuğunu oluşturan kayaçların İçindeki
küre veya elipsoide benzer şekilli boşlukların kalsiyum karbonat çökelleriyle doldurulmaları
sonucu oluşurlar (Hoşgören M. Y., 1998).
Yurdumuzda, Erzincan İli içindeki Otlukbeli Gölü bunlara güzel bir örnektir. Burada, traverten
setinin vadi tabanından olan yüksekliği 25 - 35 metreler arasında değişir. Uzunluğu 75
metreden, genişliği ise 20 metreden fazladır. Otlukbeli Gölü 6.500 m2 lik yüzölçümüne sahip
küçük bir göldür. Uzunluğu 160 metreyi bulur. Genişliği ise 30 – 50 metreler arasında değişir
(Hoşgören M. Y., 1998).
8.2.4. Birikme Fillonları:
Kalsiyum karbonat çökellerinin, kayaçlardaki küresel boşlukları değilde çatlakları
(diyaklazları) doldurmaları sonucu oluşan damar şeklindeki oluşuklardır (Hoşgören M. Y.,
1998).
8.2.5. Kalker Kabuklar (Kaliş'ler):
Kurak ve yarı kurak bölgelerde, zeminin üzerini bir kabuk gibi örten sertleşmiş kalker
seviyelerdir. Bunlar bu bölgelerdeki şiddetli buharlaşmaya bağlı olarak kapilarite (kılcallık)
ile yeryüzüne yükselen yeraltı sularının içlerindeki kalkerin çökelmesiyle meydana gelirler.
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Yeraltı sularının kapilarite ile yeryüzüne çıkamadığı yerlerde yeraltında herhangi bir
derinlikte de seviyeler teşkil edebilirler (Hoşgören M. Y., 1998).

8.3. Doğal Kaynak Olarak Travertenler
Traverten doğal bir taştır ve en sağlıklı doğal kaplama malzemesidir.
Başlıca özellikleri;
1. Homojen boşluk yapısından dolayı ısı ve sese karşı doğadan temin edilen en iyi
malzemedir.
2. Doğal boşluklar sebebiyle binaların nefes alabilmesini sağlar ve bulunduğu ortamdaki nem
ve kokuları absorbe eder.
3. Döşendiği mekanlarda iç aydınlatmadan gelen ışıkları yansıtmaz.
4. İçindeki boşluklardan dolayı özgül ağırlığı birçok kaplama malzemesine göre hafif olup
binaların sabit yük katsayılarını düşürerek bina mukavemetini arttırır.
5. Islak mekanlara döşendiğinde çıplak ayakla yürünebilmesine izin veren kaymayan bir
malzemedir.
Traverten doğadan çıkartılıp insanların beğenisine sunulmasına kadar bir kimyasal işleme
maruz kalmadığı için tamamen doğal bir üründür ve kullanıldığında insan sağlığına etki
edecek kimyasallar bünyesinde yoktur.
Günümüzde travertenin en yaygın olduğu kullanım alanları konutların ve ticari yapıların iç ve
dış mekanları, havuz çevreleri, dış cephe kaplamaları, , kamuya hizmet veren binalar ve
tesislerdir (http://www.demirokgroup.com/travertenin_ozellikleri.php.)
Travertenler kayaç olarak başta inşaat sanayisi olmak üzere çok sayıda kullanım alanına
sahiptir. Özellikle gözenekli boşluklu yapısı ve değişik renklerde olan görüntüleriyle
cilalandıkları zaman iyi bir dekorasyon kayacı olabilmektedir. Travertenler, korkuluk, sütun,
şömine, dış cephe kaplaması, lavabo, çiçeklik, yürüyüş yolları, park ve bahçe düzenlemeleri
ve eskitme tarzı dekorasyon işlerinde kullanılırlar.
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Foto 72: Travertenlerin kullanım örnekleri
(Kaynak: http://www.arelstone.com/tr/images/Urunler/traverten/yuzey/buyuk/pol.jpg)

Doğal kaynak olarak travertenlerin turizmde oluşturdukları çekicilik traverten sahalarını canlı
turizm merkezleri haline dönüştürmektedir. Yurdumuzda bulunan Pamukkale travertenleri
buna en güzel örnektir.

8.4. Pamukkale Travertenleri
Dünyanın değerli doğal ve kültürel kaynaklarından birisi, Anadolu topraklarına jeolojik
dönemlerden ve antik çağlardan miras kalmıştır. Bu miras antik dönemlerin Frigya ve Likya
bölgeleri arasında Lycos vadisinde, günümüzde B.Menderes vadisinin yukarı kesiminde
Çürüksu vadisinin kuzeydoğusunda yer alan Pamukkale travertenleri ve Hierapolis kentidir.
Milattan önceki yıllardan insanlığa bir doğa harikası olarak miras kalmış olan bu güzelliğe,
insanlık, Hierapolis, Laodikea gibi antik kentler ile kültürel bir miras ekleyerek bırakmıştır.
Yine buraya çok uzak olmayan antik kenti Bizim de bu mirası gelecek nesillere bozmadan,
mevcut tahripleri onararak ve koruma tedbirlerini alarak bırakmamız gerekmektedir
(Doğaner, 2001).
Arkeoloji, tarih, hidrojeoloji, turizm, medikal ve terapötik ekoloji gibi çeşitli bilimler
açısından, bilimsel önemi bulunan bu alan, traverten teraslarını oluşturan ve bir kent
kurulmasını ve gelişmesini sağlayan coğrafî koşullarla büyük ölçüde coğrafyanın ilgi alanı
içine girmektedir. Bu nedenle Pamukkale'yi Anadolu'nun coğrafî mirası olarak kabul etmek
gerekir. Pamukkale'de yerleşime açıldığı zamandan itibaren insan, doğa, su ilişkisi söz
konusudur. Termal suların, sulama suyu olarak tarımda, kaplıca suyu olarak turizmde
kullanımı açısından insanla, travertenleri oluşturması ve devamlılığı açısından ise doğayla
ilişkisi bulunmaktadır. Bu ilişkide termal suların çeşitli dönemlerde doğa, tarım veya turizmde
kullanımı ön plâna geçmiştir. Bu durumun, antik dönemlerde sıcaksu tedavisinin, yerleşmenin
sona erdiği Bizans döneminden sonra doğanın, Türkler döneminde ovada yerleşme geliştikçe
tarımın lehine olduğunu söylenebilir. Günümüzde ise son 30-40 yıldan İtibaren bu kullanım
olanakları iç içe geçmiş, sular kaynaktan itibaren turizmde, yamaçlarda traverten oluşturmada,
ovada tarımda kullanılmaktadır. Her üç kullanım olanağından da gittikçe artan ihtiyaç ve
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aralarındaki rekabet nedeniyle verim alınamamaktadır. Son çalışmalar, öncelikli kullanımın
asıl çekici unsur olan ve turizme konu olan traverten oluşumunda kullanılması üzerinedir
(Doğaner, 2001).

Foto 73: Pamukkale Travertenleri (Foto: Cihan BAYRAKDAR)
Pamukkale, ilk olarak insanların ilgisini, yeraltından gelen ve beyaz çökeltiler üzerinden akan
termal sular ve bir mağaradan çıkan zehirli gaz (C02) nedeniyle, yeraltı tanrısıyla bağlantı
kurularak dinî açıdan ilgi çekmiştir. Burada kurulan kente, termal suların şifalı etkisiyle,
çevreden ve imparatorluğun diğer kentlerinden ziyaretçiler gelmiştir. Böylece Pamukkale'de
günümüzde kaplıca turizmi olarak tanımlanan hareketin, antik dönemlerde başladığı
söylenebilir. Kaynak sularının taşlaşması şeklinde görülen travertenlerin de görsel olarak ilgi
çektiği, Hierapolis'le ilgili yazılan eserlerden anlaşılmaktadır. Pamukkale her dönemde sıcak
suları ve travertenleriyle ilgi çekmiştir. Anadolu'nun bu eski kaplıcası günümüzde de aynı
ilgiyi devam ettirmektedir. Turizm açısından travertenler, dünyanın ilgisini üzerine
çekmektedir. Termal suların tedavi edici özelliğinin bilimsel olarak da kanıtlanması, kaplıca
turizmine olan ilgiyi artırmıştır. Antik dönemlerin kaplıca merkezi olan Hierapolis ise
günümüzde kültür turizmine hizmet etmektedir (Doğaner, 2001).
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Foto 74: Hierapolis Antik Kenti (Foto: Cihan BAYRAKDAR)
Pamukkale travertenleri, beyaz traverten alanları ve bunların aşağı seviyelerinde
beyazlatılacak traverten alanlarıyla birlikte, güneyde Kadı deresi yakınında Domuzlar çukuru
mevkiinden kuzeyde Çaltılı deresine kadar, kuzey-güney doğrultusunda 2600 m uzunluğunda,
en geniş kısımları güneyde olmak üzere 250-600 m genişliğinde alan kaplamaktadır. Sıcaklığı
35°C olan suların bileşiminde çökelmeyi yaratan ana özellikler, bikarbonat (1200 mg/lt),
kalsiyum (576 mg/lt) ve C02 oranlarının (725 mg/lt) yüksek oluşudur. Yüzeye çıktıktan sonra
üzerinden basınç kalkan C02 açığa çıkmakta, suda fazla miktarda bulunan kalsiyum karbonat
çökmektedir. Burada yeraltı sularının farklı kaynaklardan çıkmaları dik ve basamaklı bir
yamaçtan akması sonucunda, travertenlerin geniş bir alana yayılmış olmaları, görsel olarak
çekim gücünü daha da artırmaktadır. En alçak yeri deniz seviyesinden 150 m yükseklikte olan
Çürüksu ovasının kuzeydoğusunda, 300-350 m yükseltiler arasında yer alan travertenlerin
kapladığı yamacın eğimi, üst kısımlarda fazla, ovaya doğru azalarak devam etmektedir. Hafif
eğimli bir plato üzerinden çıkan kaynakların, bu yamaç boyunca akması sonucunda, suyun
akış hızına, kaynaktan uzaklığa, yamacın şekline, eğime ve rüzgâra bağlı olarak çeşitli şekiller
oluşmuştur. Bu şekillerin en çok ilgi çekenleri jeomorfolojide traverten terasları veya teras
tipi travertenler adı verilen, kalker tüfünden oluşmuş basamaklar üzerinde yamacın dik olduğu
yerlerde, çapları birkaç metreye derinliği 30 cm'ye ulaşabilen yarım daire şekilli doğal
havuzlardır. Bu havuzların dünyaya Pamukkale'yi tanıtan ve fotoğraflarda en fazla yer verilen
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kısmı, traverten alanının Pamukkale köyüne bakan güney kısmında 800 m'lik uzunluğunda bir
alanda yan yana ve alt alta dizilmişlerdir (Doğaner, 2001).
Pamukkale yakınlarındaki Karahayıt’ta çıkan bol demir mineralli su kırmızı renkli
travertenler oluşturmaktadır. Son yıllarda yapılan düzenlemeyle traverten alanı büyütülmüş ve
gezi parkı haline getirilmiştir. Bu yörenin sıcak suyu da termal kullanım amaçlı olarak otel ve
pansiyonlar arasında paylaştırılarak yöre turizmine sunulmaktadır.

Foto 75: Karahayıt Kırmızı Su Travertenleri Foto: Cihan BAYRAKDAR

8.5.Travetenlerin Turizme Etkisi
Travertenlerin turizmde önemli bir unsur olmalarında, travertenlerin basamaklı, havuzlu,
sarkıtlı, saçaklı yapıları ve renk özellikleri ve genel görüntüleri etkili olmaktadır. Travertenler
litolojik, tektonik, su kimyası, jeomorfolojik özel koşulların bir araya gelmesiyle meydana
gelen doğal kaynaklardır. Bu özellikleriyle çekicilik ve merak uyandırırlar.
Traverten alanları suyun kimyasal bileşimi ile doğrudan ilgilidir. Travertenleri oluşturan
kaynak sular; genellikle fay kaynaklarının sıcak sularıdır. Bu özelliklerinden dolayı bu sıcak
sular ayrıca termal alanlar olabilmektedir.
Yurdumuzdaki Pamukkale travertenlerini
199

oluşturan su kaynaklarıyla, ABD’deki Yellowstone Ulusal Parkındaki “Mammoth Springs”
traverten alanı bu duruma örnekler olarak verilebilir.

Foto 76:Foto 66: YellowStone Ulusal Parkı Mammont Spring Travertenleri(Kaynak:
https://bluffparkbackporch.files.wordpress.com/2015/11/yellowstone-np-wy-np-mammothhot-springs-travertine-terraces-dreamlifereality.jpg)

Turizmde ulaşılabilirlillik, klimatik özellikler, tarihi ve kültürel özellikler gibi destekleyici
beşeri unsurlar ile turizme uygun çevresel ortam faktörleri bir arada bulunduğunda traverten
sahaları turistik destinasyonlar olabilir. Pamukkale’de tüm bu faktörler bir araya gelmiştir.
Spa amaçlı kullanım, tarihi ve kültürel kalıntılar, travertenlerin görüntüsü gibi özellikler hep
birlikte bölgeyi bir turizm cennetine dönüştürmüştür ve Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen
turistik bölgeleri arasında yer almaktadır. Travertenler ayrıca UNESCO’nun korunması
gereken doğal alanlar listesine de eklenmiştir. Yurdumuzda bu açıdan korunan bir başka alan
ise Ürgüp-Göreme Yöresi diğer bir değişle Kapadokya yöresidir.
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Şekil 23: Pamukkale Travertenleri ile ilgili bir haber (Kaynak:
http://www.hurriyet.com.tr/pamukkale-zirveyi-birakmiyor-27395296)
Turizmdeki bu ilgiye karşılık bu tip alanların doğal özelliklerinin korunabilmesi ve gelecek
nesillere evrensel bir miras olarak bırakılması üzerinde durulması gereken bir husustur. Zira
nadir bulunan bu değerler, üzerlerindeki suyun kesilmeleriyle birlikte yok olmaya yüz
tutabilmektedir. Litolojik olarak traverten oluşumunun sürmesi için suyun kontrollü, planlı bir
şekilde traverten sahalarında kullanılması gerekmektedir. Ayrıca gezi parkurlarının özel
olarak düzenlenmesi de koruma açısından önemli olabilmektedir.
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Uygulamalar
Ülkemizdeki başlıca traverten alanlarını araştırınız.
Traverten alanlarında yaşanan başlıca çevre sorunlarını araştırınız.
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Uygulama Soruları
Ülkemizdeki başlıca traverten alanları nerelerdir?
Traverten alanlarında yaşanan başlıca çevre sorunları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Travertenlerin genel özelliklerinin neler olduğunu,
Oluşumlarına göre travertenleri ve türlerini, traverten taraçalarını, traverten konileri, setleri,
traverten filonları, kalker kabukları ve genel nitelikleri,
Doğal kaynak olarak travertenlerin özelliklerini,
Pamukkale Travertenlerinin genel özelliklerini,
Travertenlerin turizme etkisini ve travertenlerin turizme olan katkılarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Travertenlerin oluşumu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kalsiyum bikarbonatlı suların yüzeye çıkıp yüzeyde CaC03 biriktirmesiyle
B) Depremler sonucu arazinin basamaklanmasıyla
C) İnsani faaliyetler sonucu arazinin işlenmesi ve tarla açılmasıyla
D) Tarihi unsurların üst üste katman oluşturmasıyla
E) Kireçli suların araziyi aşındırmasıyla
2. Nispeten hafif, yumuşak ve gözenekli yapıda olan beyaz renkli travertenlere …………….
…adı da verilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Volkan tüfü
B) Kalker tüfü
C) Pomza
D) Topuktaşı
E) Sarkıt
3.Ülkemizde travertenlere birçok bölgede rastlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi
travertenlerin olduğu yerlerden biri değildir?
A) Antalya
B) Pamukkale
C) Göksu nehri vadisi
D) Erzincan
E) Tekirdağ
4. Travertenler oluşumlarına göre farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Oluşumlarına göre
travertenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)

Traverten Taraçaları
Biriktirme Filonları
Saçak Travertenler
Kalker Kabuklar
Traverten Setleri ve Traverten Gölleri

5. Toros Dağları'na doğru yaklaşık olarak 240 km2 lik bir alana yayılmış olan travertenler
taraçalar halinde bulunurlar. Kuzeydeki kalker kütlelerden çıkan Kırkgöz Kaynaklarının eseri
olan bu kalın traverten depolarının, kıyıdan itibaren, 40 -300 metreler arasında üç taraçadan
oluştuğu görülür.
Yukarıda bahsedilen ve geniş platformlardan oluşan travertenler yurdumuzda nereye
aittir?
A)
B)
C)
D)
E)

İzmir
Mersin
Muğla
Antalya
Alanya
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6. Yukarıdaki fotoğrafta görülen travertenler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazbegi- Gürcistan
B) Huanglong travertenleri-Çin Halk Cumhuriyeti
C) Mammoth Hot Springs travertenleri- ABD
D) Savkan köyü travertenleri –Van- Türkiye
E) Pamukkale travertenleri –Türkiye
7. Yatay veya yataya yakın eğime sahip topografya yüzeylerinde, kalsiyum bikarbonat içeren
kaynakların meydana getirdikleri travertenlerin, suların çıkış noktasının etrafında yığılıp
yükselerek oluşturdukları tepelere ne ad verilmektedir?
A) Traverten Taraçları
B) Traverten Setleri
C) Kaliş Dolgular
D) Treverten Konileri
E) Traverten Gölleri
8. Kalsiyum karbonat çökellerinin, kayaçlardaki küresel boşlukları değil de çatlakları
(diyaklazları) doldurmaları sonucu oluşan damar şeklindeki oluşuklardır.
Yukarıda ifade edilen karstik birikim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sarkıt
B) Sütun
C) Dikit
D) Birikme Filonları
E) Kalker Kabuklar
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9. Traverten doğal bir taştır ve inşaat sanayisinde en sağlıklı doğal kaplama malzemelerinden
bir tanesidir.
Aşağıdakilerden hangisi travertenlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Doğal boşluklar sebebiyle binaların nefes alabilmesini sağlar ve bulunduğu ortamdaki
nem, kokuları absorbe eder.
B) Homojen boşluk yapısından dolayı ısı ve sese karşı doğadan temin edilen en iyi
malzemedir.
C) İçindeki boşluklardan dolayı özgül ağırlığı birçok kaplama malzemesine göre hafif
olup binaların sabit yük katsayılarını düşürerek bina mukavemetini arttırır.
D) Döşendiği mekânlarda iç aydınlatmadan gelen ışıkları yoğun bir şekilde yansıtır.
E) Islak mekânlara döşendiğinde çıplak ayakla yürünebilmesine izin veren kaymayan bir
malzemedir.
10. Pamukkale travertenlerine olan yakınlığı ve özellikleri ile dikkat çeken antik kent
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Perge
Milet
Efes
Hierapolis
Bergama

Cevaplar
1.A , 2.B , 3.E , 4.C , 5.D , 6.B , 7.D ,8.D,9.D, 10 D
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9. VOLKANİK SAHALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Volkanizmanın tanımı ve genel özelliklerini
Derinlik volkanizmasıyla oluşan şekilleri
Volkanizmayla yeryüzünde oluşan şekilleri
Volkanik yapı ve aşınım şekillerini
Volkanizmanın turizme olan etkilerini
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Volkanizma nedir?
Volkanizmanın genel özellikleri nelerdir?
Derinlik volkanizmasıyla hangi şekiller oluşmaktadır?
Volkanizmayla yeryüzünde oluşan şekiller nelerdir?
Volkanik yapı ve aşınım şekilleri nelerdir?
Volkanizmanın turizme ne şekilde etkileri olmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.

9.1. Volkanizmanın tanımı ve
genel özelliklerini

Volkanizmanın nasıl
oluştuğunu ve genel
özelliklerini bilir.

9.2. Derinlik volkanizması ile
oluşan şekilleri

Derinlik volkanizmasıyla
oluşan şekilleri bilir.

Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.

9.3. Volkanizmayla
yeryüzünde oluşan şekilleri

Volkanizmayla yeryüzünde
oluşan şekillerin neler
olduğunu bilir.

Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.

9.4. Volkanik yapı ve aşınım
şekillerini

Volkanik yapı ve aşınım
şekillerini bilir.

9.5. Volkanizmanın turizme
olan etkilerini

. Volkanizmanın turizme
olan etki ve katkılarını bilir.

Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.
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Anahtar Kavramlar
Volkanizma, derinlik volkanizması, krater, kaldera, maar
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Giriş
Yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkili iç kuvvetlerden biri olan volkanizma yerin iç
kesimlerinde yer alan Manto tabakasının üst kesimindeki mağmanın yer kabuğuna doğru
sokulması, yeryüzüne çıkması değişik yer şekillerini oluşturması ile dikkati çekmektedir.
Ancak bazı durumlarda mağma yeryüzüne çıkamadan yer kabuğunun iç kesimlerinde
soğuyarak katılaşmaktadır. Bu durumda derinlik volkanizması adı verilen şekiller oluşur.
Bunlar yer kabuğunun aşınmasıyla yeryüzüne çıkarlar.
Volkanik yer şekillerinin başında volkan konileri, kraterler, kalderalar, maarlar, lav akmaları,
örgülü lavlar, simetrik bazalt ve andezit kayaç oluşumları, lav tünelleri, leçelik araziler
gelmektedir. Ayrıca yer şekillerinin aşınmasıyla, peribacaları, neckler, kanyonlar
oluşmaktadır.
Turizmde, volkanizma sonucu doğrudan oluşan yer şekillerine ve aşınım ile ortaya çıkan yer
şekillerine ilgi bulunmaktadır. Tek başına yükselen volkan konileri, kraterler, kalderalar,
kaldera gölleri, maarlar farklı yapı özelliklerinden dolayı turizmde çekicilik
oluşturabilmektedir. Ağrı Dağı’nda olduğu gibi bazen de volkanik arazi şekilsel özellikler ile
değil fakat yükselti değeri gibi özellikleri ile turistleri, dağcıları çekebilmektedir.
Volkanik bölgelerin farklı aşınımı ile oluşan yer şekillerine olan ilgi de dikkat
çekebilmektedir. Örneğin Yurdumuzdaki Ürgüp-Göreme yöresindeki peri bacaları, Ihlara
vadisi her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret edilmektedir. Bu bölge Hasandağı,
Keçibuyduran Dağı, Melendiz Dağı ve Erciyes volkanlarından yüzeye çıkan lav ve piroklastik
volkanik malzemenin aşınmasıyla oluşmuştur.
Aktif volkanizma ve aktif volkanik bölgelere yapılan turlar ve turizm faaliyetleri de oldukça
fazladır. Sicilya adaşım ve çevresine düzenlenen turlar, Endonezya adalarına düzenlenen
turlar, İzlanda ve Hawaii adlarına aktif volkanik sahları görmek için düzenlenen turların
sayıları her geçen gün artmaktadır. Özellikle doğal hayata meraklı kişiler, araştırmacılar bu tip
turizm faaliyetleri içerisinde yer almaktadır.
Dersimizin bu bölümünde volkanizmanın genel özellikleri, volkanik yer şekilleri ve başlıca
özellikleri, yurdumuzdaki başlıca volkanik bölgeler, doğal kaynak olarak volkanik sahalar,
volkanik arazilerin turizmdeki etkileri gibi konular ele alınacaktır.
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9.1.Volkanizmanın Genel Özellikleri
Volkanizma yeryüzünün şekillenmesinde rol oynayan önemli süreçlerden biridir. Volkanizma
geniş anlamıyla yerin iç kısımlarında yer alan magmanın yeryüzüne doğru sokulması veya
yükselmesi sürecidir. Bu yükselme bazen yerkabuğu içinde herhangi bir derinlikte son bulur.
Buna derinlik volkanizması veya plütonizma denir. Bazen de magma yerkabuğunu
katederek yüryüzüne çıkar. Buna da yüzey volkanizması veya dar anlamda volkanizma adı
verilir (Hoşgören M. Y., 2016).
9.2. Derinlik Volkanizmasıyla Oluşan Şekiller:
Derinlik volkanizmasıyla meydana gelen instrüsif kayaçlardan müteşekkil kütleler şekil
ve bulunuş durumlarına göre çeşitli tipte olurlar. Bunların bir kısmının yüzeyi yerkabuğunu
meydana getiren ve çevrelerinde yer alan kayaçların tabaka yüzeylerine paraleldir. Bu tip
intrüsif kütlelere konkordant intrüsif kütleler denir. Bir kısmının yüzeyi ise çevre tabaka
yüzeylerini herhangi bir açıyla keser. Bunlara da diskordant intrüsif kütleler adı verilir.
Başlıca intrüsif kütleler şunlardır:
a. Batolit'ler:
Yerkabuğunun derin kısımlarında meydana gelmiş büyük intrüsif kütlelerdir. Yerin
derin kısımlarına doğru, gittikçe genişleyerek, dipsiz bir şekilde devam ederler. Büyük derinliklerde meydana geldiklerinden tam kristalli kayaçlardan müteşekkildirler ve kıvrımlı
bölgelerde antiklinallerin veya kıvrımlı sıradağların çekirdeklerini teşkil ederek bu dağların
eksenleri boyunca uzanırlar. Örneğin Alp Dağları'ndaki Mont Blanc ve Pelvoux granit
masifleri ile yurdumuzda Uludağ, Yıldız (Istıranca) Dağları ve Doğu Karadeniz Dağları gibi
dağların temelinde yer alan batolitler bu şekildedir (Hoşgören M. Y., 2016).
b. Lakolit'ler:
Bir sap kısmı bulunan, tabanı oldukça düz, mantar veya kubbe şeklindeki intrüsif kütlelerdir.
Yatay kesitleri daireye benzer. Magmanın örtü tabakalarını keserek ilerlediği kanal (filon)
lakolitin sap kısmını meydana getirir (Hoşgören M. Y., 2016).
c.Bîsmalît'ler:
Oluşum mekanizmaları bakımından lakolitlere benzerler. Fakat onlardan farklı olarak,
magmanın sokulup kubbe şeklinde yükselttiği örtü tabakalarında bir takım faylanmalar
meydana gelmiştir. Dolayısıyla bismalitin üst kısmı bu faylanmalara uyacak şekilde girintili
çıkıntılıdır (Hoşgören M. Y., 2016).
d.Fakolit'ler:
Kıvrımlı bölgelerde kıvrım boşluklarına yerleşip katılaşmış konkordant ve sintektonik yani
kıvrımları oluşturan tektonik hareketlerle aynı yaşta olan intirüsif kütlelerdir. Bunlar
antiklinal ve senklinalleri oluşturan tabakaların arasında yer a- lırlar ve dolayısıyle onlar gibi
kıvrımlı, kavisli şekiller gösterirler (Hoşgören M. Y., 2016).
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e.Lopolît'ler:
Genellikle bazaltik magmalardan oluşmuş, tavan ve tabanları ters kubbe veya çanak
şeklindeki intrüsif kütlelerdir. Çapları 20 km ile 400 km arasında, kalınlıkları ise 250-300
metreler arasında değişir (Hoşgören M. Y., 2016).
f. Filon'lar:
Diğer kayaçları kesen damar şeklindeki diskordant intrüsif kütlelerdir. Dayk (dyke) ismi de
verilir. Kalınlıkları birkaç cm ile birkaç m arasında; uzunlukları ise birkaç cm ile birkaç km
arasında değişir (Hoşgören M. Y., 2016).
g. Sil (Sili) ler:
Tabaka şeklindeki filonlardır. Bu nedenle tabaka filon ismini de alırlar. Bunlar magmanın
tabaka yüzeyleri boyunca tortul kayaçların içine sokulması ve orada yerleşerek katılaşması
sonucu oluşurlar (Hoşgören, 2016).
h. Nek (Neck) ler:
Volkan bacaları içinde katılaşmış lav veya piroklastik maddelerden müteşekkil tıkaçlardır.
Çapları bacanın çapıyla orantılı olarak değişir. Volkan konilerinin üst kısımlarının aşındırılıp
ortadan kaldırılmasıyla oluşurlar (Hoşgören, 2016).

Şekil 24: Derinlik volkanizmasıyla oluşan şekiller (Kaynak:
Hoşgören,2016)
9.3. Volkanizmayla Yeryüzüne Çıkan Maddeler
Yüzey volkanizması veya dar anlamda volkanizma, yeryüzünün şekillenmesinde çok daha
önemli bir rol oynar. Volkanizmayla yeryüzüne çıkan maddeler burada volkan konileri,
maarlar, lav akıntıları, lav örtüleri ve piroklastik madde örtüleri gibi önemli şekillerin
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meydana gelmesine sebep olurlar. Bu maddelerin yeryüzüne çıkmasına püskürme (indifa)
denir. Şayet püskürme tek bir bacadan oluyorsa merkezi püskürme adı verilir. Bu tür
püskürme genellikle volkan konilerinin oluşumuna imkân hazırlar. Buna karşılık püskürme
kırık, yarık veya çatlak gibi devamlı bir çizgi boyunca meydana geliyorsa buna çizgisel
püskürme veya fissür volkanizması; geniş bir alan dahilinde meydana geliyorsa alansal
püskürme denir. Bu tür püskürmelerle, genellikle, lav örtüleriyle piroklastik madde örtüleri
oluşur (Hoşgören M. Y., 2016).
Yurdumuzun en yüksek dağı olan Büyük Ağrı (5137 m) volkanizma olayı sonucu yeryüzüne
püskürtülen lav ve piroklastik maddelerin üst üste yığılmalarıyla meydana gelmiş bir volkan
konisine karşılık gelir. Bunun gibi, Süphan, Tendürek, Nemrut, Erciyes, Hasan ve Melendiz
dağları da birer volkan ko- nisidir. Bunların çevrelerinde ise, yüzlerce metre kalınlığında lav
ve piroklastik madde örtüleri yer alır (Hoşgören M. Y., 2016).
Volkanizma sırasında yeryüzüne püskürtülen veya atılan maddeler katı, sıvı ve gaz olmak
üzere üç halde bulunurlar.
9.3.1 Katı Maddeler
Bunlar patlamalar sonucu havaya fırlatılan maddelerdir. Kökenlerini bacanın üst kısmında
kalmış eski ve katı lav parçaları teşkil edebildiği gibi, bacanın kenarlarından koparılmış unsurlar veya basınçlı gaz çıkışı sırasında bacayı dolduran sıvı magmanın üst kısmından
koparılan lav parçaları da meydana getirebilir. Piroklastik maddeler veya tefra isimleri de
verilen bu maddeler çeşitli büyüklükte olurlar ve buna göre değişik i- simler alırlar. Çapları
0.25 mm'den daha küçük olanlara ince kül veya toz; 0.25-4 mm arasında olanlara volkan
külü; 4-32 mm arasında olanlara lapslli ve 32 mm'den daha büyük olanlara da volkan
bombası veya volkan bloğu isimleri verilir28. Adlamada, yakın zamanlarda, daha değişik
boyut sınıfları teklif edilmiştir29. Buna göre; ince kül veya toz parçalarının çapı 1/16 mm'den
küçük, iri kül tanelerininki 1/16-2 mm ler arasında, lapillininki 2-64 mm ler arasında ve
bomba veya bloğunki ise 64 mm'den büyüktür (Hoşgören M. Y., 2016).
Volkanlardan fırlatılan kül gibi küçük unsurların üst üste yığılmaları veya akarsularla göl
veya denizlere taşınarak onların diplerinde çökelmeleriyle volkanik tüf olarak adlandırılan
ekstrüsif kayaçlar meydana gelir. Bunlar genellikle detritik veya kimyasal tortul kayaçlarla
ara tabakalı olarak bulunurlar. Çünkü çökelmeleri sırasında bu kayaçlar da teşekkül etmiştir.
Volkanik tüfler tabakalı olabildikleri gibi tabakasız da olabilirler ve kökenlerini teşkil eden
kayaç cinsine göre trakit tüfü, bazalt tüfü, andezit tüfü gibi isimler alırlar. Lapilli gibi iri
unsurların lavlardan müteşekkil bir çimento maddesiyle birleştirilmeleri sonucu ise, volkan
breşi veya aglomera ismi verilen ekstrüsif kayaçlar meydana gelir (Hoşgören M. Y., 2016).
9.3.2. Sıvı Maddeler:
Volkanlardan çıkan sıvı haldeki ergimiş maddelere lav ismi verilir. Lavlar volkanlardan
dışarı atıldıktan sonra yeryüzeyinin eğimini takip ederek akarlar ve çukur yerleri doldururlar.
Lavların akıcılığı kimyasal bileşimlerine ve sıcaklıklarına bağlıdır. Asit lavlar daha soğuk
(genellikle 600°-700°ler arasında) ve kıvamlıdır. Buna karşılık bazik lavlar daha sıcak
(1000° civarında) ve akıcıdırlar; çıkış sahasından daha uzak mesafelere yayılabilirler.
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Bu husus meydana gelen yerşekillerinin farklı özellikler kazanmasına yol açar. Örneğin,
magmanın çok sıcak, bazik bileşimde ve dolayısıyla çok akıcı olması lav akıntıları ve lav örtüleri ile tabla veya kalkan şeklindeki lav volkanlarının (lav kalkanları) meydana
gelmesine yol açar. Çünkü bu tip lavların çıktığı volkanizma sakin, patlamasız bir şekilde
cereyan eder (effüsif volkanizma). Havvai adasını meydana getiren volkan ile yurdumuzun
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Karacadağ volkanı bu tiptedir. Buna karşılık magmanın az
sıcak, asit karakterde ve dolasıyla az akıcı olması piroklastik konilerin, maarlann, kalderaların
oluşmalarına imkân verir. Burada volkanizma bacanın kıvamlı lavlarla sık sık tıkanması
sonucu patlamalı olarak cereyan eder (eksplosif volkanizma). Örnek: Vulkano ve Pelee
volkanları (Hoşgören M. Y., 2016).
9.3.3. Gazlar:
Püskürme sırasında volkanlardan çıkan gazların en büyük kısmını subuharı teşkil eder. Bu
gazın bulunuş oranı % 70'e yaklaşır30. Subuharının dışındaki gazlar karbon dioksit (C02),
hidrojen sülfür (H2S), karbon monoksit (CO), klor (Cl), amonyum klorür (NH4CI) ve kükürt
dioksit (S02) gibi gazlardır (Hoşgören M. Y., 2016).
Volkanik faaliyetin sonuna doğru, yavaş bir şekilde soğuyan magmadan ayrılarak
yeryüzüne çıkan gazların bulunuş o- ranları magma sıcaklığına bağlı olarak değişir. Bu
bakımdan üç evre ayrılmaktadır:
Fumarol evresi: Sıcaklığın 1000°-200° ler arasında olduğu evredir. Çıkan gazların
büyük bir kısmını subuharı meydana getirir. Ayrıca HCI, C02, S02, NH4CI gazları çıkar.
Solfatar evresi: Sıcaklığın 200°-100° ler arasında olduğu evredir. Subuharı, H2S ve
C02 gazları çıkar.
Mofette evresi ve sıcaksu kaynakları: Sıcaklığın 100° nin altına düştüğü evredir. C02
gazı çıkar. Ayrıca subuharı yoğuşarak sıcak kaynakların (termal kaynakların) oluşmasına
olanak sağlar (Hoşgören M. Y., 2016).
9.3.4. Volkanik Püskürme Şekilleri
Yapılan çalışmalar sonucunda volkanik materyalin volkan kuyusundan çıkış şekli ve dağılışı
ile volkanik patlama özelliklerine göre püskürme türleri sınıflandırlmıştır. Buna göre
İS - İzlanda tipi volkanizmada genel olarak bir fissür (çatlak) hattından çevreye bazalt örtüleri
yayılmaktadır. Ancak İzlanda volkanlarının tamamı bu karakterde değildir. Bazen büyük
patlamalarla piroklastik unsurlar gökyüzünde Km’lerce yükselmektedir. Nitekim 2010 yılında
İzlanda’da böyle bir volkanik patlama Avrupa’daki hava yolu trafiğini bile bir haftadan fazla
aksatmıştır.
H - Hawaii tipi. Volkanik çıkışlar ise durgun bazaltik akmalar şeklindedir. Kalkan şeklinde
volkanik dağlar oluşmaktadır. Volkanik şekiller genel olrak yayvan bir görüntü sunmaktadır.
Zira bazaltik lavlar çok akıcıdır ve etrafa iyice yayılmaktadır.
S - Stromboli. V - Vezüv. VU - Vulkano. P - Pelée. Pli - Plinius tipleri: Bu tiplerde volkanik
patlamalar şiddetli ve gürültülü olabilmektedir. Volknik piroklastik unsurlar, kül ve tüfler
km’lerce yükseklere atılabilmektedir. Yoğun gaz çıkışları da yaşanabilmektedir. Kısaca bu
tipler genelde patlamalı yapı sunmaktadır.
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(Pelee – Plinius tipi volkanik patlamaya örnek olarak Vezüv’ün M.Ö. 79’da mantar şeklinde
bir püskürme bulutun oluşumuna yol açan çok şiddetli püskürmesi verilebilir.

Şekil 25: Volkanik faaliyet tipleri

Şekil 26: Dünyada volkanların dağılışı ve levha sınırları
9.4. Volkanik Yapı Ve Aşınım Şekilleri
9.4.1. Patlama çukurları ve kuyuları:
Bunlar volkanizma ile ilgili olarak oluşmuş en basit ve en az belirgin şekillerdir. Yeryüzünün
bazı sahalarında volkanik aktivite gaz patlamasından ileriye gidememiştir. Bu gibi sahalarda
görünümün etkin yüzünü, volkanik aşınım süreci oluşturur. Bu çeşit gaz patlamaları
sonucunda genellikle kuyu görünümünde bir çukurluk oluşur. Patlamalı volkanizmanın en
218

basit şekli olan bu patlama çukurlarına Diatrema adı verilir. Buna karşılık bazen patlama
sırasında parçalanan yerli kayaya ait köşeli unsurlar ve piroklastik maddeler bu kuyuların
etrafında genellikle alçak bir halka oluşturmak üzere yığılmış bulunur. Bunları oluşturan
maddeler arasında bazen lav parçacıklarına da rastlanır. Çevrelerinde piroklastik maddelerin
bulunduğu bu çukur aşınım şekilleri de Maar, Ries, patlama kuyusu gibi terimlerle
açıklanırlar (Erinç S. , 2014).
Maarların çevreleri dairesel veya oval, iç yamaçları oldukça diktir. Bütünüyle görünümleri bir
huniye benzer. Çoğunluğun çapı 400-800 m arasındadır. Bazılarının içinde sular toplanarak
göller oluşmuştur. Bir kısmı ise kurudur. Maarların oluşumuna neden olan gaz patlamalarının,
bunların altında ve derinlerde bulunan bir püskürük kütle ile ilgili olduğu kesindir. Bazı
maarların etrafında teffadan oluşmuş bir halkaya rastlanır. Bazılarının da içinde ve yanında
küçük lav konicikleri görülür. Bunlar, gazların aşındırdığı bacanın bir tarafından yüzeye kadar
çıkmış olmalıdır(Erinç S. , 2014).
Almanya’da Suab bölgesinde Philippson’a 125 kadar maar saptanmıştır. Bunlar burada
'‘Ries” adı altında tanınırlar. Benzer şekillere, Fransa’da Auvergne bölgesinde, İtalya’da
Albano Dağları’nda, Orta Amerika’da ve İzlanda’da rastlanır. Güney Afrika’nın elmas içeren
ve Kimberlit adı verilen kuyuları da aynı şekilde oluşmuş volkanik aşınım şekilleridir(Erinç
S. , 2014).
Patlama kuyularına veya maarlara Türkiye’de de rastlanır. Bunlardan bazıları volkanik bir
taban üzerinde oluşmuş olmakla birlikte, temeli oluşturan lavların çıkışına karşılık gelen
volkanik evreden çok daha sonraki bir devreye aittirler. Bazıları ise, tortul bir temel üzerinde
açılmış kuyular halindedir. Böylece, gerçek volkanik dağlar ile asıl patlama kuyuları arasında
farklı geçiş tipleri oluştururlar. Ülkemizde saptanan bu patlama kuyularının en güzel iki
örneğini; İç Anadolu’da Ereğli ile Karapınar arasındaki yer alan Tuzlagölü (Meke
Tuzlası=Meke Gölü) ve Acıgöl oluştururlar. Her ikisi de kenarları, harita üzerinde, sanki
yırtılmış gibi keskin görünen hafifçe eliptik birer çukurluk meydana getirirler. Bu
çukurlukların kenarında piroklastik maddelerden oluşmuş birer halka bulunmaktadır.
Depresyon tabanına inen iç kenarları çok diktir. Acıgölün tabanı, derin bir gölle kaplanmıştır.
Uzun ekseni 1,5 kilometreye yakın olan volkanik çukurluğun tipik bir patlama kuyusuna, yani
maara karşılık geldiğine şüphe edilemez. Onun 2 km güneybatısında bulunan Tuzlagölü
çukuru ise, biraz daha farklı ve daha karışık bir görünüm gösterir. Bunun içinde yaklaşık 50
metre yükseklikte bir tefra konisi bulunmaktadır. Bu koninin tepesinde de küçük bir krater
görülür. Merkezi koni ile, dik yamaçlar arasında depresyonun tabanı kısmen bir göl tarafından
kaplanmıştır. Bu görünümü ile Tuzlagölü’nde volkanik aktivitenin bir patlama çukurunun
oluşumu ile başladığı, fakat daha sonra devam eden volkanik aktivite sonucunda belli oranda
lav ve piroklastik maddenin de oluştuğu ve bunların birikimi sonucunda merkezi koninin
meydana geldiği anlaşılmaktadır(Erinç S. , 2014).
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Foto 77: Meke Tuzlası Maarı (Kaynak: http://mapio.net/pic/p-22330965/)

9.4.2. Piroklastik koniler (=Tefra konileri).
Bunlar volkanik yapı aktivitesinin volkanik aşınım aktivitesinden daha fazla olduğu karışık
merkezi veya çizgisel patlamalar sonucunda oluşmuş konilerdir. Piroklastik koniler veya tefra
konileri adı altında toplanabilecek olan bu çeşit birikim şekilleri, özellikle karışık tip volkanik
aktivitelere bağlı olarak oluşurlar. Fakat volkanik aktivite çok uzun bir zaman devam
etmediği için bunlar genellikle büyük ölçülere erişmemişlerdir. Çevrelerine oranla yükseltileri
seyrek olarak birkaç yüz metreyi geçer. Bunlar tüf, volkanik cüruf, kül, lapilli gibi piroklastik
maddeler veya kısaca tefra terimi ile açıklanan malzemeden yapılmış olduklarından,
genellikle çok dik eğimli bir koni görünümü gösterirler. Gerçekten bu gibi maddeler yamaç
eğimi ancak 30°, hattâ 40° yi bulduğu zaman kaymaya başlarlar. Bazıları az veya çok oranda
lâv akıntıları çıkarmıştır. Koninin üzerinde genellikle huni şeklinde ve daha geniş bir krater
çukurluğu bulunmaktadır. Bunun etrafındaki piroklastik maddeler, çevreye doğru oldukça
düzgün bir eğim gösterirler. Dış yamaç eğimi, unsurların büyüklüğüne göre değişir. Külden
oluşmuş konilerde bu eğim 25-30° civarındadır. Buna karşılık çok iri piroklastik maddelerden
oluşmuş konilerde yamaç eğimi 45° yi bulabilir. Lâv akıntılı piroklastik konilerde lâv
genellikle koninin yanından çıkmış bulunur.
Piroklastik koniler ve onlardan çok daha basık olan kül konileri tek olarak görülebildikleri
gibi, büyük bir volkan yapısının üzerinde de bulunabilirler. Bazı sahalarda ise yalnız bu tip
koniler görülür. Örneğin Kula çevresindeki dikkat çekici volkan topografyasının başlıca
unsurlarından birini, geniş bir sahaya yayılmış olan bu çeşit piroklastik koniler oluşturur. Bu
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saha daha İlk Çağda Katakekaumene (= yanık yöre) adı altında tamnıyordu. Strabon'un dili ile
“500 stadya uzunluğunda ve 400 stadya genişliğinde olan bu bölgede zemin kül gibidir,
dağlar ve kayalar sanki yanmış gibi siyahtır. Bu sahanın bugün ocağı sönmüş olan bir yeraltı
ateşi ile yanmış olduğu kabul edilebilir”. Gerçekten ülkemizin en taze volkan
topografyalarından biri Kula yöresinde görülür (Erinç S. , 2014)..
Bu genç volkanik relief, Kula’nın biraz doğusundan başlayarak batıda Demirköprü Barajının
ötesine ve Adala’ya kadar uzanan ve genişliği 15, uzunluğu ise 50 kilometreyi bulan bir
sahada, 600-700 m yükseltide bir plato üzerinde oturmuştur. Neojen’in aşınımından sonra
uğradığı yükselmeler yeni kırıkların oluşmasına yol açmıştır. Sahadaki genç volkanik şekiller
bu kırıklar sistemi ile çok yakından ilgili görünen çizgisel bir dağılış düzeni gösterirler. Bu
şekillerin en büyük kısmı ve en önemlileri, NW-SE doğrultusunda Demirköprü Barajı
batısında Çakaltepe’den Kula ötesine kadar uzanan bir hat boyunca veya bu hattın yakınında
sıralanmışlardır.

Foto 78: Volkan Konisi- Kula (Kaynak: Cihan BAYRAKDAR)
Bu yöredeki başlıca volkan reliefi unsurlarını koniler ve lâv akıntıları oluşturur. Konilerin
genel sayısı 68 kadardır. Bir kaçı dışında, bunların yapılarında lâv çok az yer tutar. Asıl
kütlelerini lapilli, süngertaşı, volkan bombası gibi piroklastik maddeler, yani daha kısa bir
terimle tefra oluşturur. Konilerin boyutları çok değişiktir. Bazıları pek küçük olduğu halde,
bazılarının taban çapı 1,5 kilometreyi, oransal yükseklikleri de 150-200 metreyi bulur.
Görünümleri ile dikkati çeken bu yeni volkanik koniler halk tarafından devlit adı altında, daha
eski ve daha silik konilerden ayırt edilmişlerdir(Erinç S. , 2014).
Türkiye’de lav akıntılı ve lav akıntısız piroklastik konilere ait daha birçok güzel örnekler
vardır. Bunlar arasında dikkati çeken şekillerden bir Ceyhan doğusunda ve Hassa civarında
görülen koniler ve kulelerdir Bu aradaki şekiller de çok tazedir ve herhalde Kuaterner’e aittir.
Bu konilerden ve onların altlarından etrafa yayılan bazaltik lavlar oldukça geniş yer kaplarlar
ve karmakarışık şekillerden oluşmuş özel topografyaları dolayısıyla halk dilinde leçe veya
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leçelik terimi ile açıklanırlar. Gerek Ceyhan ve Hassa çevresindeki, gerekse Erzincan
Ovası’nın kenarında görülen genç tefra konileri, bu sahalardaki yeni kırık hatlarına bağlı
çizgisel bir sıralanış düzeni ile dikkati çekerler(Erinç S. , 2014).

Foto 79: Barut Tepe Piroklastik Konisi – Diyarbakır (Foto: Cihan BAYRAKDAR)
Karapınar çevresindeki Mekedağı ile Andıklıtepe de, tipik birer piroklastik konidir. Bunlardan
Mekedağı 250 m göreceli yükseltide ve üst kısmında çok dik yamaçlı bir konidir. Koninin
aslını tüfler oluşturur ve tepesinde de, içinde küçük bir göl bulunan oldukça geniş bir krater
bulunur. Koninin doğu eteklerinde adeta, bir çatlaktan çıkan bazaltik lavlar yayılmıştır.
Karapınar’ın güneyindeki Andıklıtepe ise, geniş bazaltik lav akıntıları üzerine oturmuştur ve
effüzif bir volkanizma evresini takip eden eksplozif aktivitelerin eseridir. İç Anadolu’da
Erciyes’in çevresinde aynı bölgede Karacadağ’ın kuzeydoğu kısmında ve Güneydoğu
Anadolu’daki Karacadağ’ın zirve bölgesinde de çizgisel şekilde sıralanmış çok taze tefra
konileri vardır (Erinç S. , 2014).
9.4.3.Lav Volkanları.
Lav volkanlarının çok daha yaygın tipini farklı püskürme evrelerine ait lav volkanları
oluşturur, Bunlar farklı püskürmeler sırasında yüzeye yayılan çok akıcı ve hızları bazen saatte
20-30 kilometreyi geçen lav akıntılarının geniş örtüler halinde üst üste yığılmaları ile
oluşmuşlardır. Bu şekilde basık, çok az eğimli ve profili hafifçe konveks bir volkan reliefı
oluşur. Volkanın genel görünümü büyük bir kalkana benzediği için bu tip polijenik lav
volkanlarına kalkan şekilli volkanlar denir. Profil daha da basık olduğu durumda tabla şekilli
volkanlar veya tabla-kalkan şekilli volkanlar gibi terimler de kullanılır. Kal-kan şekilli
volkanların eğimleri genel olarak azdır. Eğim, yamacın etek kısımlarında 3-6° kadardır; fakat
zirveye doğru biraz artarak 7-8° yi bulur. Zirve kısmında düz tabanlı ve dik, hattâ asılı
yamaçlarla çevrili bir veya birkaç krater bulunur (Erinç S. , 2014).
İzlanda adasında tamamen patlamalı tipten, tamamen patlamasız çıkış tipe kadar hemen bütün
volkanizma tipleri ve bunlara karşılık gelen morfolojik şekiller bulunmaktadır. Örneğin
içlerinde genellikle birer göl bulunan maar özelliğindeki patlama çukurları, özellikle Hekla ve
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Vatnajökull arasındaki sahada pek çoktur. Adada, karışık merkezi püskürük aktivitenin eseri
olan volkanlar pek fazla değildir. Bununla birlikte, İzlanda’nın en büyük volkan yapıları olan
Oraefajökull (2119 m, adanın en yüksek noktası), Eyjafjallajökull ve Snaefellsjökull gibi
volkanlar, merkezi püskürmelerle oluşmuş karışık volkanlar sınıfına girerler. Fakat bu çeşitli
volkanik şekillerin varlığına rağmen adada tefradan çok lâvların yüzeye çıkmasıyla gelişen
effüzif volkanizma tipi sürekli egemen aktivite şeklini meydana getirmiştir. Gerçekten adanın
hemen hemen yarısını, çok akıcı bazaltlar kapla (Erinç S. , 2014).r.
Kalkan volkanların ikinci alt tipini Hawaii tipi volkanlar oluşturur. Volkanın tatlı eğimli
yamaçlarında da yer yer büyük oranda lav yüzeye çıkar. Bu lavların yığılması sonucunda,
volkan yapısının orta ve aşağı yamaçları yavaş yavaş yükseklik kazanır. Buna karşılık zirve
kısmında yeni lavların birikmesiyle bir yükselme oluşmaz. Zirve ve yamaç kısımlarının yeni
lavlarla beslenme dereceleri arasındaki bu fark dolayısıyla, zamanla yamaçlar yükselmiş ve
zirve bölgesi hemen hemen düz bir plato özelliği kazanmış olur. Hawaii tipinde tefra çok
azdır. Bunlara ancak yer yer, özellikle radyal çatlakların yukarı kısımlarında kül konilerinden
oluşmuş sıralar halinde rastlanabilir. Hawaii tipi volkanlarm en tanınmış örneği, bu tipe adını
vermiş olan Mauna Loa dır. Bu volkanın taban çapı 80-120 km arasında değişir, Buna karşılık
en yüksek noktası ancak 4200 metreye yükselir. Yamaç eğimi etek kısmında 2° kadardır.
Zirve kısmına doğru aşamalı artarak 10°’yi bulur, Fakat 3000 metreden itibaren yukarıya
doğru yamaç eğiminde tekrar bir azalma görülür. Zirve kısmında dik yamaçlarla çevrili büyük
bir depresyon bulunmaktadır. Bu, gerçek bir kraterden çok bir çökme kalderasına karşılık
gelir. Mauna Loa’nın 30 km kadar doğusundaki Kilauea volkanının zirve kısmı üzerinde
genişliği 400, derinliği 100 metreyi geçen büyük bir çöküntü krateri veya kaldera
bulunmaktadır. Bunun tabanında kaynayan ve fışkıran lavlardan oluşmuş olan Halemaumau
Gölü yer alır (Erinç S. , 2014).
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Foto 80: Halemaumau lav gölü manzarası Ocak, 2015 (Kaynak: USGS Foto)

Yeryüzünde halen aktivitede bulunan kalkan şekilli volkanların sayısı sınırlıdır. Buna karşılık
yakın bir jeolojik geçmişte bu tipin daha yaygın olduğu anlaşılıyor. Ülkemizde kalkan şekilli
volkan tipine yakınlık gösteren başlıca örnekleri Diyarbakır batısındaki Karacadağ ile İç
Anadolu’daki Karacadağ, Doğu Anadolu’da Bingöl ve Aladağ oluşturur. Bunlar büyük kısmı
itibariyle çok akıcı bazik lavlardan oluşmuş ve koniden çok kalkana veya tablaya benzeyen
volkan yapılarıdır. Bunlardan güneydoğu Anadolu’daki Karacadağ çok genç bazaltlardan
yapılmıştır. Bu akıcı lavlar yaklaşık 120 km çapında daire şekline yakın geniş bir sahaya
yayılmışlardır. Bu lav yığınının Karacadağ’dan çevreye doğru eğimi çok az olup ancak
ortalama 2° kadardır (Erinç S. , 2014).
İç Anadolu’da Karapınar’ın doğusunda NE-SW yönünde basık bir sırt halinde uzanan
Karacadağ (1960 m) da, kuzeydoğuya doğru alçalan bir kalkan görünümündedir. Bu geniş
kütlenin büyük kısmı, olasılıkla Üst Pliosen’de veya Kuatemer’de yüzeye yayılan bazaltik
püskürmelerle oluşmuştur. Kütlenin kuzeydoğu kısmında çizgisel olarak sıralanmış çok daha
yeni piroklastik koniler ve maarlar volkanik aktivitenin pek yakın zamanlara kadar fissür
hatları boyunca devam ettiğini gösterir. Lav volkanlarının bir başka tipini de fıssür lav
volkanları oluşturur (Erinç S. , 2014).
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Foto 81: Kalkan Şekilli Volkan Karacadağ -Diyarbakır (Foto: Ergin CANPOLAT)
Lav tabakalarının toplam kalınlığı ise bazı hallerde birkaç bin metreyi bulabilir. Fissür
volkanlarının eseri olan lav örtülerinin en büyük kısmı jeolojik geçmişte oluşmuştur. Bunların
başlıca örneklerini Columbia Nehri tarafından katedilen Columbia bazalt platoları Arabistan,
Dekkan, Patagonya lav örtüleri oluşturur. Türkiye’de, özellikle Doğu Anadolu’daki geniş lâv
örtüleri de esas olarak Tersiyer’de kısmen de Kuatemer’de oluşmuştur. Bugün fissür
volkanlarının halâ daha aktif olduğu bilinen başlıca saha, önceden de açıklandığı üzere,
İzlanda’dır. Bu nedenden dolayıdır ki fıssür lav volkanlarını İzlanda tipi olarak adlandırmak
bu terimi kalkan volkanların bir alt tipini açıklamak için kullanmaktan daha uygun görünüyor
(Erinç S. , 2014)..
9.4.4. Karışık Volkanlar
Bunlar, teffa adı altında toplanabilecek olan çeşitli piroklastik maddelerle lavların
tekrarlanmasından meydana gelmiş bir yapı gösterirler. Karışık volkanların jeomorfolojik
özellikler bakımından farklı alt tiplerinden birini monojenik karışık volkanlar oluşturur.
Bunlar, bir kül konisi ile bunun kraterinden çıkarak yayılmış bulunan lav akıntısından
oluşurlar. Lav akıntılı tefra konileri ile monojenik karışık fıssür volkanları, karışık volkanların
küçük boyuttaki diğer alt tipleri arasında belirtilebilir. Fakat karışık volkanlar takımının en
büyük boyutlara erişen ve Türkiye’de de çok yaygın olan tipini polijenik karışık volkanlar
veya başka bir terimle stratovolkanlar oluşturur. Bu tipin klasik ve çok iyi incelenmiş iki
örneği Vezüv ve Etna’dır (Erinç S. , 2014).
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9.4.5. Stratovolkanlar
Piroklastik maddelerle lav tabakalarının ardalanmasından oluşmuş bir yapı gösterirler. Bunun
nedeni, volkanik aktivite şeklinin zaman zaman değişmiş olmasıdır. Püskürmeler bazen
patlamalarla karışık bir şekilde meydana gelmiş ve bu sırada oluşan piroklastik maddeler
yamaçlarda birikmiştir. Bazen de püskürme daha sakin lav akışları halinde oluşmuş ve bunun
sonucunda da, yamaçlardan aşağıya sarkan lav akıntıları veya lav örtüleri meydana gelmiştir.
Bu değişik özellikteki püs kürmelerin uzun bir zaman sırasında tekrar etmelerine bağlı olarak
da piroklastik maddelerden ve lavlardan oluşmuş bir volkan yapısı ortaya çıkar. Lavlardan ve
piroklastik maddelerden oluşmuş olan bu tabakalar genel bir kural olarak bacadan çevreye
doğru bir eğim kazanmış bulunurlar. Bu özellikleri gösteren volkan yapılarına, sanki üstüste
yığılmış tabakalardan oluşmuş oldukları için, stratovolkan adı verilir. Fakat bilindiği gibi
lavlar yalnız volkan kraterinden değil, fakat yamaç ve eteklerdeki yarıklardan da çıkar ve
buralarda parazit koni adı verilen tepeleri oluşturur. Bu yarıklardaki lavların zamanla
katılaşması sonucunda ise, volkan yapısını kesen dayklar oluşur. Bunlar merkezde, bacayı
dolduran mağmadan, volkanik yapının çevresine doğru radyal bir şekilde uzanırlar ve böylece
sanki volkan yapısının dirençli iskeletini oluştururlar (Erinç S. , 2014).
Ülkemizdeki volkanların önemli bir kısmı ve en tanınmışları stratovolkan karakterindedir \
Bunların başlıcaları arasında Ağrı, Tendürek, Süphan, Nemrut ile İç Anadolu’da Erciyes,
Hasandağ1'4 ve Karadağ sayılabilir. Bunlardan Ağrı daimi kar sınırını da aşan ve bu
nedenden üzeri yaklaşık 4000 metreden itibaren başlayan glasiye dilleri ile kaplı olan büyük
bir koni oluşturur17'. Bu koninin tabanı 1200 km2 ye yaklaşan geniş bir alana yayılır ve etek
kısmında çevre uzunluğu 130 kilometre kadardır. Bu büyük kütlenin uzun ekseni NW-SE
yönündedir ve kütle, yaklaşık 3000 metreden sonra iki ayrı koniye ayrılır. Bunlardan
kuzeybatıda yer alam, yeni ölçümlere göre; zirvesi 5165 metreye kadar erişen Büyük Ağrı’yı
oluşturur. Onun güneydoğusundaki Küçük Ağrı ise 3925 metre yüksekliğindedir (Erinç S. ,
2014).
Tendürek ise, aktivitesini en geç sona erdirmiş volkanlarımızdan biri olarak görünmektedir.
Gerçekten dağ henüz solfatar devresindedir ve iki kraterinden doğudakinden yer yer sıcak
gazlar (özellikle subuharı) çıkmaktadır. Aynı şekilde karakteristik bir stratovolkan olan
Nemrut’un kalderasından da yer yer sıcak gazlar çıkar. Bu volkan tepesi kesik ve daha basık
bir koni görünümündedir. Bu koninin zirve kısmını, genişliği 8 kilometreye yaklaşan bir
kaldera kaplar.
Tüf, andezit ve bazaltlardan oluşmuş büyük bir koni meydana getiren komşu Süphan ise çok
daha büyük yükseltilere ulaşır (4434 m). Zirve bölgesinde, çapı yaklaşık 400 metre kadar olan
bir krater çukurluğu bulunmaktadır. Fakat bu kraterin iç yamaçları glasiyal devre sırasında ve
kısmen halen buzulla işlenmiş, sirklerle kemirilmiştir. Erciyes de aynı özellikleri göstermekle
birlikte gerçekte daha karışık bir yapı gösterir. Diğer taraftan bu dağın merkezi konisi dış
olayların etkisi altında geniş ölçüde aşınmış ve parçalanmıştır. Çok yerde tüfler ve diğer
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dirençsiz unsurlar süpürülmüş ve bunun sonucunda bu gibi kısımlarda volkan yapısının
dirençli maddelerden oluşmuş iskeleti ortaya çıkmıştır. Erciyes’te volkanik aktivite, zamanla
etek kısımlarına ulaşmış ve volkanik yapı bu kısımlarda radyal fıssürler veya kırıklar boyunca
sıralanan lâv akıntılı tefra konilerinin gösterdiği gibi yakın zamanlara kadar sürmüştür. Buna
karşılık Hasandağ, aşımımdan çok daha az etkilenmiş ve şekil olarak çok taze bir
stratovolkandır (Erinç S. , 2014).
9.4.6. Kaldera ve Somma’lar
Gerek stratovolkanlarda, gerek örneğin Etna, Erciyes gibi daha karışık bir yapı gösterdikleri
için birleşik volkan adı da verilen volkanik yapılarda, volkanik birikim şekilleri etkindir ve
aslında bu nedenle volkanik yapı, büyük bir topografık kabartı halini alabilmiştir. Böyle
olmakla birlikte, bu çeşit volkan yapılarında da volkanik aşınım şekilleri bulunmaktadır. Hattâ
bu şekiller bazen büyük bir boyuta erişebilir. Bu volkanik aşınım şekillerinin en dikkat çekici
olanlarım kalderalar ve sommalar oluşturur. İspanyolca kazan, tencere anlamına gelen kaldera
terimi ile, volkan yapıları üzerinde görülen kratere benzer, fakat genellikle çok daha geniş
olan depresyonlar açıklanır. Bu terim, Kanarya Adalarındaki La Caldera depresyonundan
alınmıştır. Bu depresyonun çapı 5-6 kilometreyi bulur. Çevresi 500-700 m yükseltideki
dikliklerle çevrilmiştir. Bazı kalderalar daha da büyüktür. Örneğin Oregon’da, tanınmış Crater
Lake’in yerleşmiş bulunduğu kalderamn çapı 8 kilometreyi, Alaska’da Aira kalderasının çapı
24, New Mexico’daki Valles kalderasının çapı ise 28 kilometreyi bulur. Doğu Anadolu’daki
birçok kalderadan biri olan Nemrut volkanı üzerindeki kalderamn genişliği ise 8 km kadardır
Bu kalderamn tabanı 2400 metre civarındadır ve batı yarısı yarımay şeklinde büyük ve derin
bir göl tarafından kaplanmıştır. Doğu kısmında farklı püskürme evrelerine ait daha yeni lav
akıntıları ve küçük koniler görülür. Bunlardan bir kaçı gölün kuzeydoğu köşesinde küçük
adalar ve yarımadalar oluşturur. Kalderamn çevresi 500- 600 metre yükseklikte dik
yamaçlarla çevrelenmiştir.

Şekil 27: Nemrut Kalderası
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Foto 82: Nemrut Kalderası
Kalderaların nasıl oluştukları tartışmalı bir konudur. Bununla birlikte bunların ya patlamalar,
ya çökmeler veya bu iki olayın ortak etkisi altında oluştukları anlaşılmaktadır. Çok yayılmış
olan bir görüşe göre kalderalar, volkan konilerinin tepe kısmının şiddetli patlamalar
sonucunda aşınmaları sonucu oluşmuştur. Bugün bu açıklama, ancak daha küçük kalderalar
için kabul edilmekte, fakat çok büyük kalderalarm bu şekilde oluşamayacakları ileriye
sürülmektedir. Gerçekten çapları 1,5 kilometreyi aşan kalderalarm aslında volkanın zirve
kısmının aşağıya doğru çökmesi sonucunda oluşmuş olduğu kabul edilmektedir(Erinç S. ,
2014).
Volkan yapıları üzerinde rastlanan aşınım şekillerinden bir diğeri de somma’lardır. Bu terim,
Vezüv volkanı üzerindeki Monte Somma’dan alınmıştır ve eski kalderanın kenarlarını
oluşturan dikliklerin kalıntılarını açıklamak için kullanılır. Yeryüzünün en iyi araştırılmış
volkanlarından biri olan Vezüv, yapı bakımından bir stratovolkana karşılık gelir. Farklı
bileşimdeki lav akıntılarından ve büyük ölçüde piroklastik maddelerden oluşmuş bir konidir.
Araştırmaların gösterdiğine göre Vezüv’ün olasılıkla 5-6 km kadar derinlikteki bir mağma
haznesinden beslendiği sanılmaktadır. Vezüv gerçekte üstüste iki yapıdan oluşmuştur.
Bugünkü Vezüv, daha eski bir volkan yapısı üzerinde oturmaktadır. Bu eski volkan üzerinde,
olasılıkla çökmelerle ilgili olarak bir kaldera meydana gelmiştir. Bugün Monte Somma adı
altında tanınan hilâl şekilli dağ, bu eski kalderanın daha yüksek olan kuzeydoğu kenarının
kalıntısıdır. Buna karşılık Vezüv’ün bugünkü konisi, bu kalderanın tabanında ve daha çok
güney kenarında sonradan oluşmuştur (Erinç S. , 2014).
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Ege Denizi’nde Santorin Adaları, böyle bir kalderanm deniz tarafından işgal edilmesi
sonucunda oluşmuş ve daha sonra kaldera tabanında yeni konilerin meydana gelmesiyle
değişikliğe uğramış volkanik kıyılara çok güzel bir örnek oluşturur (Erinç S. , 2014).
Isparta’nın 5 km batısında yer alan Gölcük volkanizmasının merkezi durumunda bulunan
bölgede Gölcük Kalderası yer almaktadır. Merkezi kısmında bir de gölün bulunduğu bölge
dik kaldera duvarları ve kalderanın içerisindeki piroklastik konileri ile dikkat çekmektedir.
Bölge aynı zamanda milli park alanı ilan edilerek korunma altına alınmıştır (Canpolat, 2014).

Foto 83: Gölcük Kalderası İçi (Kaynak: Cihan BAYRAKDAR)
Bu genel özellikler dışında lav akıntılarının yüzeyinde diğer bazı küçük relief şekilleri
görülür. Örneğin, altta henüz hareket halinde bulunan lavların bazı yerlerde yukarıya doğru
yükselmeleri sonucunda lav akıntısının yüzeyinde bazı tepecikler oluşur ki bunlara hornitos
adı verilir. Lav akıntılarının diğer küçük relief şekilleri arasında, alttaki henüz soğumamış
lavlardan çıkan gazların eksplozif etkisi altında meydana gelen lav bacaları; gene alttaki sıvı
lavlarından fışkıran gazların ve alevlerin etkileri ile oluşan küçük curuf konileri ve sonunda,
katılaşmış yüzey altındaki lavların akıp gitmesi ile oluşan lav tünelleri ve lav mağaraları
sayılabilir (Erinç S. , 2014).
9.4.7. Volkanik Yapılar Üzerinde Aşınım Şekilleri
Volkan topografyasının görünümü bir taraftan volkanik aktivitelerle ilgili olarak oluşan
yapılanma ve aşınım süreçlerinin bir taraftan da dış etkenlerin aktivitesine bağlı olarak oluşan
aşınım süreçlerinin ortak eseridir. Daha oluşum halinde olan volkan yapıları üzerinde bile dış
etkenler etkilerini gösterebilirler. Fakat volkanik oluşum aktivitesi büyük ölçüde devam ettiği
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sürece, dış etkenlerin neden oldukları aşınım ikinci plânda kalır. Buna karşılık volkanik
aktivitenin yavaşladığı veya durduğu andan itibaren dış etkenlerin etkisi ön plâna geçer ve
volkanik yapı, oldukça hızlı bir şekilde yenilenir. Bu değişiklikler, aradan yeterli zaman
geçtiği durumda, volkan yapısının tamamen ortadan kaldırılarak onun yerine bir volkan
harabesinin veya bir volkan iskeletinin ortada kalması ile sona erer (Erinç S. , 2014).
Stratovolkan tipinde bir volkan yapısının dış etkenlerle aşımım, bunun üzerinde radyal
görünümlü bir vadi şebekesinin kuruluşu ile başlar. Lav tabakasının ve piroklastik
maddelerin, genellikle çok geçirimli olmaları bu radyal dizilişli vadilerin gelişmesine az çok
engel olur. Bu nedenle birçok volkanlar, aktivitelerini çoktan sona erdirmiş olmalarına
rağmen, oldukça iyi bir şekilde korunabilmişlerdir. Bu-unla birlikte yavaş da olsa, zamanla
koni üzerindeki vadiler derinleşir ve genişler. Bu derin vadilere, Açores Adaları’ndan alman
bir terimle barrancos (= sel yatağı) denir. Koninin, bu vadiler arasında kalan dış yamaçları,
etek kısmına doğru genişleyen ve üçgene benzeyen yüzey parçalarına ayrılır. Bu üçgen şekilli
yüzeyler planez terimi ile de açıklanır.
Aşınmanın, çözülme süreçlerinin ve kütle hareketlerinin devamı sonucunda eski krater
dikliğine karşılık gelen sırtlar hızla yuvarlaklaştırılır, alçaltılır ve sonunda tamamen ortadan
kaldırılır. Bu devreye ulaştığı sırada bacayı dolduran tıkaç ortaya çıkar ve dirençli olduğu
için, daha fazla aşman çevresine oranla gittikçe daha belirgin bir şekil kazanır. Böylece
volkanik yapının zirve kısmı önce hızla basıklaştırıldığı halde, sonradan dirençli tıkacın
ortaya çıkması üzerine tekrar keskin şekilli ve belirgin bir diklik halini alabilir. Aşınmanın
çok ilerlemiş olduğu bu devrede artık ilksel topoğrafya şekilleri tamamen ortadan kalkmış,
bunun yerine direnç farkları ve farklı aşınım ile açıklanabilen bir topoğrafya ortaya çıkmıştır.
Eskiden derinlerde olan dirençli kısımlar yüksek sahalar haline geçmiş ve böylece geniş
ölçüde bir relief terselmesi oluşmuştur.
Genellikle püskürmelerden sonra, olasılıkla püskürmeler sırasında eklenen yeni malzemeyle
kritik denge açısının aşılması sonucunda oluşan ve bu nedenden dolayı da kızgın tefradan
oluşmuş olan bu çığlara, yüksek sıcaklıklardan dolayı sıcak lahar da denir. Buna karşılık
volkanik çamur akıntılarımı oluşumu, volkan yapısının yamaçlarındaki tefranın nem alarak
kayganlaşmasına bağlıdır. Bu nedenle bunlar krater göllerinin püskürme veya deprem
sarsıntıları sonucunda aniden tefra kütleleri üzerinde boşalması, püskürme sırasında
birdenbire eriyen kar ve buzlardan oluşan büyük oranda suyun veya anormal derecede
kuvvetli ve sürekli yağışların tefradan oluşmuş malzemeyi mobil hale getirmesi sonucunda
oluşurlar. Bazı araştırıcılar bu şekilde oluşan volkanik çamur akıntılarını da lahar teriminin
kapsamı içine almakta, bazıları ise onları soğuk lahar adı altında sıcak tefra laharlarından ayırt
etmektedir.Sıcak veya soğuk laharlar ile yer değiştirmiş olan tefra depoları düzensiz
tabakalaşma ile kendilerini gösterirler (Erinç S. , 2014).
Stratovolkan ve tefra konileri üzerinde aşınımın ulaştığı farklı devrelere ait örnekler
ülkemizde pek çoktur. Ağrı, Süphan, Hasandağ ve Nemrut volkanları ile Ceyhan, Hassa,
Karapınar, Nevşehir ve Kula bölgelerinin volkanik konileri henüz tazeliklerini korurlar.
Konileri ve kraterleri henüz önemli ölçüde aşındırılmamıştır. Buna karşılık örneğin Melendiz
ve Erciyes volkanlarında aşınım yoluyla oluşan parçalanma çok ilerlemiştir. Bunlardan
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Erciyes’te merkezi krater, daha Pleistosen glasiyelerinin yerleşmesinden önce aşınım ile
parçalanarak ortadan kaldırılmıştır. Burada halkın krater olarak düşündüğü çukurluklar
gerçekte sirklere karşılık gelir. Buna karşılık aynı volkan üzerinde daha alçak seviyelerde
görülen parazit koniler, daha yeni zamanlarda oluştukları için henüz bütün tazeliklerini
korumaktadır. Bunun dışında dirençsiz kısımlar aşınmış, derinlerdeki dirençli lav tabakaları
ve dayklar belirgin kısımlar haline geçmişlerdir. Asıl bacayı dolduran nek ise, bugünkü zirve
halinde yüksekte kalmıştır (Erinç S. , 2014).
9.5. Volkanizmanın Turizm Üzerindeki Etkisi
Yerkürenin içyapısına ait bilgilerin en fazla sağlandığı iç kuvvet olan volkanizma hem
oluşturduğu yer şekilleri ile hem de aktivite süreçleri ile turizm üzerinde olumlu ve olumsuz
etkilere sahiptir.
Volkanik faaliyet sonucunda oluşan farklı yer şekillerini görme arzusu insanları turizme
yönlendirmektedir. Kraterler, volkan konileri, kalderalar, maar oluşumları volkanik faaliyetler
ile oluşan kayaçların yeryüzünün aşınması sonucunda oluşturdukları peribacaları, volkanik
bölgelerde çıkan sıcak su ve gayzerler insanların ilgilerini çekmektedir. Bu ilgiyi karşılama
amacıyla turizm firmaları programlarına bu yerleri eklemektedir.
Yurdumuzda Nevşehir’de Ürgüp-Göreme yöresinde yer alan peribacaları başta Roma dönemi
olmak üzere tarihi dönemlerdeki korunaklı yapısıyla medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.
Burası ayrıca doğal ve farklı görüntüsü ile gerek yerli gerekse yabancı turistlerin uğrak
yerlerinden birisi konumundadır. Peribacalarının oluşumunda ise volkanizma sonucu yerin
derinliklerinden çıkan tüf, bazalt, ignimbrit gibi farklı dayanıklılıktaki kayaçların başta sel
suları ve akarsular, rüzgâr gibi aşındırıcı etmen ve süreçlerle aşınma etkilidir. Yurdumuzun bu
kesiminde bu Hasandağ, Keçibuyduran, Melendiz, Erciyes dağları aktif oldukları evrede
bahsedilen farklı dayanıklılıkta kyaçlar oluşturmuştur. Bu oluşumlar akarsu, sel suları ve
rüzgâr gibi aşındırıcı faktörlerin etkisiyle meydana gelmiştir. Oluşumları ve değişimleri
devam ettiğinden bazı peribacaları yıkılmaktadır. Özellikle insan müdahalesinin fazla olduğu,
otel, restoran, eğlence mekânı gibi kullanılan peribacalarının yıkımı beşeri faaliyetlerden
dolayı hızlanmaktadır.
Jeomorfolojide "peribacası" adı verilen volkanik aşınım şekilleri "doğa turizminin” konusu
içine girerken, yörede yamaçların, yeraltının ve peribacalarının içlerinin oyularak yerleşim
yeri olarak kullanılması "kültür turizmi"nin, aynı şekilde yumuşak tüfler oyularak yapılan
kilise ve manastırlar "inanç turizmi"nin konusu olmaktadır (Doğaner, 2001).
Oluşumlarını hazırlayan jeolojik, jeomorfolojik ve paleoklimatolojik koşulların bu çevrede bir
araya gelmesi, bu yer şekillerini oluşturarak, Ürgüp-Göreme yöresinin dünya çapında önemli
bir turizm alanı olmasını sağlamıştır. Turizmde görsel açıdan değerlendirilen yer şekilleri,
ÜrgüpGöreme yöresinde biçim, renk, yoğunluk ve boyutları açısından yüksek değere sahip
bir çekim gücü oluşturur. Doğal görünüm içinde peribacalarının gösterdiği biçimsel
farklılıklar görsel önem taşımaktadır. Gövdeleri geometrik olarak koni veya silindirik
biçimde, simetrik veya asimetrik, tek veya ikili üçlü birleşik gövdeli, başlıklı veya başlıksız,
ikili üçlü başlıklı gibi farklı biçimlerde olabilirler. Birbirine benzer peribacaları, aynı yerde
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toplanırken, farklı yerlerde koşullar değiştiğinden biçimler de değişmektedir. Turizm
açısından diğer bir çekici özellik, çevrede ve vadilerde, beyaz, sarı, pembe, gri, siyah gibi
renklerin açık ve koyu tonlarının yarattığı renk çeşitliliğidir. Kayaçların kimyasal bileşimiyle
ilgili olan bu renkler, tek başına geniş alanlar kapladığı gibi, bazı yerlerde bir arada görülürler.
Ürgüp formasyonunda tespit edilen beyaz, kırmızı ve ayrışmış riyolitik tüfler ve Avanos
çevresinde kızıl kumtaşı- killi seri, çevrenin renklerini vermektedir. (Doğaner, 2001).
Yörenin bir diğer özelliği de peribacalarının Avanos-Nevşehir Ürgüp çevresinde geniş bir
alana yayılmış olmasıdır. Peribacalarının yayılış alanı batıda Ihlara Vadisi'ne, güneyde ise
Soğanlı Vadisi'ne kadar genişletilebilir. Peribacalarının bu kadar geniş bir alana yayılmasının
nedeni, Miyosen'den Kuvaterner sonlarına kadar devam eden volkanizmanın geniş bir alanı
etkilemesidir. Batıda Ihlara Vadisi çevresinde Hasan Dağı, Ürgüp çevresinde Erciyes Dağı
volkanizması etken olmuştur. Uygun koşulların bir araya geldiği yerlerde peribacaları
yoğunlaşır, bu bakımdan Göreme-Ürgüp-Avanos üçgeni ve çevresinde peribacalarının
yoğunlaştığı görülür. Peribacalarının yoğunlaştığı yerler ismini bulundukları vadideki bir
dereden, en yakın yerleşmeden veya belirgin bir özelliğinden almaktadır. Turizmde
peribacalarıyla en çok ilgi çeken vadiler, Göreme-Ürgüp-Avanos arasında ve yakın çevresinde
yer alan Göreme, Zelve, Kızıl, Devrent (Pembe vadi), Kılıçlar, Güllüdere, Bağlıdere, Killik
(veya Kaya Harmanı), Güvercinlik, Görkün dere, Zemi dere, Pancarlık ve Halaç dere
vadileridir (Doğaner, 2001).Yörede peribacaları kadar ilgi çeken bir başka yer şeklini geniş
anlamda badlands (kırgıbayır) topografyası oluşturur. Avanos kuzeyinde kil ve marnların
üzerinde çizgisel aşındırma ile beliren bu şekiller, üzerinde koruyucu tabakanın bulunmadığı
tüfler üzerinde, az eğimli yamaçlarda, yüzey aşındırmasının oluşturduğu, yuvarlak, yassı veya
keskin kenarlı, oyuntu şekilleridir. Görsel olarak beyaz dalgalar şeklinde geniş alanlar
kaplamaktadır. En güzel örnekleri Güvercinlik ve Kılıçlar vadisinde görülmektedir. Turizmde
önemli bir kaynak olan doğa manzaralarının, izlenen yere göre farklı çekim gücü
bulunmaktadır. Bu manzaraların çekim gücü en yüksek noktalarında ilginin yoğunlaşması, bu
yerleri "manzara seyir yerleri" konumuna getirmektedir (Doğaner, 2001)..
Peribacaları görsel olarak mevsimlere göre de farklılık gösteren çekim gücüne sahiptir. Bu
özelliğiyle yöre bütün yıl boyunca turist çekmektedir. Araç yolunun belirli kesimlere kadar
sokulabildiği vadilere "atlı geziler" düzenlenmektedir. Eski çağlarda atçılığı ile ünlü
Kapadokya'nın Pers kaynaklarında Katbatuka şeklinde geçen isminin "Güzel Atlar Ülkesi"
anlamına geldiği belirtilmektedir. Bu durum atlı gezileri daha da ilgi çekici duruma
getirmektedir. Bu açıdan Kızıl Vadi ve Güllüdere Vadisi ünlüdür. Doğal görünümün toplu
olarak en iyi izlendiği yüksek yerlerden en çok ilgi çekenler, kale adı verilen, aşınım sonucu
ortaya çıkan ignimbirit'den oluşmuş yaklaşık m yüksekliğinde, Ürgüp-Göreme arasında
Ortahisar, Nevşehir-Göreme arasında Uçhisar tanık tepeleridir. Karayolu üzerinde olduğu için
daha çok kullanılan bu iki yer dışında, daha az bilinen Zelve-Ürgüp-Göreme arasında
Kızılçukur, Güllüdere, Çavuşin, Zelve, Devrent vadilerine hâkim, üzeri düz "mesa"
özelliğinde bir tanıktepe olan Aktepe ( m), günün farklı zaman kesitlerinde, güneşin
vadilerdeki ışık oyunlarını seyretmek için gidilen bir manzara seyir yeridir. Fakat manzara
seyri açısından havadan toplu görünüm, uçak, balon turları veya yamaç paraşütü (parapent) ile
daha ilgi çekicidir. Ürgüp ve Göreme’de balon turları düzenlemektedir. Günümüzde ilgi
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çekmekte olan doğa sporlarından yamaç paraşütüyle, tepelerden uçarak peribacalarıyla süslü
olağanüstü güzellikte jeomorfolojik yapı seyredilebilir.
Göreme ve Zelve vadileri aralık 'de Birleşmiş Milletler-Kültür ve Bilim Teşkilatı (UNESCO)
tarafından dünyanın olağanüstü güzellikte doğal ve kültürel yerlerinden biri olarak tanınmış
ve Dünya Kültür Mirası'na dahil edilmiştir ve Ulusal Park olarak korunmaya alınmıştır
(Doğaner, 2001).
Dünya üzerinde aktif volkanik faaliyetler bazı bölgelerde devam etmektedir. Bu bölgeleri
görme arzusunda olan turistler gerek münferit gerekse gruplar halinde uzmanlar eşliğinde
aktif volkanik alanlara turlar düzenlemektedir. İtalya, Hawaii adaları, Endonezya adları, Orta
ve Güney Amerika ülkeleri bu turizm çeşidinin yapıldığı ülkelerdendir. BU turlardan bazıları
bilimsel amaçlarla da gerçekleştirilmektedir.
Aktif volkanik bölgelere yapılan turizme örnek verecek olursak: Stromboli-İtalya, EtnaSicilya-İtalya, Hawaii volkanları-ABD , Nyiragongo- Demokratik Kongo Cumhuriyeti,
Mount Aso-Kyushu- Japonya, Mount Batur- Bali-Endonezya, Piton de la Fournaise- Réunion,
Hint Okyanusu.

Foto 84: Stromboli -İtalya (Kaynak:Photograph: Getty Images/Moment Open,
https://www.theguardian.com/travel/2015/may/27/top-10-active-volcanoes)
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Foto 85: Etna- Sicilya-İtalya (Kaynak: Alamy,
https://www.theguardian.com/travel/2015/may/27/top-10-active-volcanoes)

Foto 86: Arenal- Costa Rica (Alamy: https://www.theguardian.com/travel/2015/may/27/top10-active-volcanoes)
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Foto 87: MontBatur-Bali- Endonezya (Kaynak: Martin Moxter/Westend61/Corbis)

Foto 88: Kilauea volkanı- Hawaii- ABD (Kaynak:
http://articles.latimes.com/2014/feb/04/news/la-trb-hawaii-kalapana-tours-lava-20140203)
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OKUMA PARÇASI
Meteor Çukurları; meteorit adı verilen küçük gök cisimlerinin yeryüzüne çarpmaları ve bu
çarpma sırasında oluşan çok yüksek sıcaklıkların neden oldukları batmalar sonucunda
oluşmuş olan krater şekilli çukurluklardır. En tanınmışlarından biri Arizona’daki Meteor
Crater’dir. Şekli hemen hemen düzgün bir daire halindedir. Çapı 1200 m, derinliği ise 170
metre kadardır. Etrafı halka şeklinde bir kabartı ile çevrilidir. Oransal yükseltisi 40 metre
kadar olan bu kabartı parçalanmış kayalardan oluşmuştur. Bunun altında, kraterin kenarını
oluşturan yerli tabakalar görülür. Bu tabakalar merkezden çevreye doğru 10-80° lik bir eğim
kazanmışlardır. Depresyonun tabanında fosilli göl depoları bulunmaktadır. Blackwelder buna
ve daha bazı kanıtlara dayanarak bu çukur şeklin son glasiyal sonlarında oluştuğu
düşüncesine ulaşmıştır. Krater tabanına gömülmüş olduğu düşünülen meteoriti veya ona ait
parçaları bulmak için yapılan sondajlar olumlu bir sonuç vermemiştir. Bu durum,
depresyonun bir meteorit tarafından meydana getirildiği hakkında şüpheler uyandırmış ise
de, sonradan meteoritin toprağa gömülmediği, fakat tamamen patlayarak parçalanmış olması
gerektiği sonucuna varılmıştır.
Çeşitli boyutta meteorit kraterlerine dünyanın diğer bölgelerinde de rastlanır. Orta
Avustralya’daki Henbury kraterleri bunlar arasında açıklanabilir. Burada birkaç km“ lik bir
sahada 13 krater bulunmaktadır. En büyüklerinin çapı yaklaşık 100-200 metre, derinliği ise
1-7 metre arasındadır. Bunlar Güney Arabistan’da Rub-al Hâli Çölü’nde keşfedilen ve Vabar
kraterleri adı verilen iki depresyon da, meteorit kraterlerine karşılık gelirler. Bunların
etrafında, meteoritin düşmesi sırasında oluşan yüksek sıcaklığın etkisi altında kumlar erişmiş
ve silis camına dönüşmüştür. Diğer meteorit çukurlarına Kanada’da, batı Afrika’da ve batı
Avustralya’da da rastlanmıştır. Meteorit kraterlerinin, başka yollardan oluşan benzer
şekillerden ayırt edilmesi için farklı bazı özelliklerin ortaya konması gerekir. Önce bunların
yalnız çarpmadan oluşmuş bir çukur, bir yara izi olmadıklarını belirtmek gerekir. Yüksek
sıcaklık altında meteoritin patlaması ve kısmen buharlaşması, bu krater şeklinin oluşumunda,
çarpma etkisinden olasılıkla daha büyük bir rol oynamış olmalıdır. Meteorite ait demir
parçalarının bulunması, böyle bir depresyonun kökenini göstermek bakımından şüphesiz ki
kuvvetli bir kanıt oluşturur. Bununla birlikte meteorit çok küçük parçalara ayrıldığı ve
bunların uzak yerlere fırlatıldığı için, özellikle krater içinde demire rastlanmayabilir.
Kumların, kumullara veya silisli kayaların bulundukları yerlerde, yüksek sıcaklığın etkisi
altında kumlar erimiş ve silis camına dönüşmüştür. Diğer çevresinde veya civarında varlığı
da başka bir kuvvetli kanıttır. Sonunda krater yamaçlarında ve çevresindeki yerli, kayaların
parçalanmış ve ufalanmış olmaları, şiddetli bir darbeye ve patlamaya karşılık gelen işaretler
arasında açıklanabilir.
Sırrı Erinç
Jeomorfoloji II
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Uygulamalar
Dünyadaki aktif volkanik bölgeleri araştırınız.
Aktif volkanik bölgelere yapılan turlar hakkında araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları
Dünyadaki aktif volkanik bölgeler nerelerdir?
Aktif volkanik bölgelerde ne gibi turizm faaliyetleri yapılmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Volkanizmanın tanımı ve genel özelliklerini
Derinlik volkanizmasıyla oluşan yerşekillerini ve özelliklerini
Volkanizmayla yeryüzünde oluşan şekilleri
Volkanik yapı ve aşınım şekillerini ve bazı örnekleri
Yurdumuzda Ürgüp-Göreme Yöresini ve burada turizmin gelişmesinin sebeplerini
Volkanizmanın turizme olan etkileri ve katkılarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Volkanizma mağmanın yer kabuğuna doğru sokulması bazı durumlarda yeryüzüne çıkması
bazı durumlarda ise yerkabuğu için soğuyup katılaşması olayıdır.
Aşağıdakilerden hangisi volkanizmayı oluşturan mağmanın geldiği katmandır?
A)
B)
C)
D)
E)

Yerkabuğu
Manto
Dış Çekirdek
İç Çekirdek
Troposfer

2. Volkanizmanın ardından gerçekleşen aşındırma etmen ve süreçleriyle peribacalarının
bugünkü görünümüne kavuşan Ürgüp-Göreme Yöresinin diğer adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Likya
Karya
Pamfilya
Galata
Kapadokya

3. Derinlik volkanizmasıyla oluşan şekiller arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)
B)
C)
D)
E)

Batolit
Lapolit
Bismalit
Diatrema
Sil

4.Plütonizma diğer adıyla derinlik volkanizmasıdır ve mağmanın litosfer içerisinde soğuyarak
katılaşması esasına dayanır. Bu şekilde sertleşen lavlar daha sonra üstlerindeki yerkabuğu
parçalarının aşınmasıyla yeryüzü şekillerini oluşturabilir.
Aşağıdakilerden hangisi Plütonizma ile oluşan en büyük yeryüzü şekilidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Batolit
Lapolit
Filon
Neck
Sil
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5. Volkanizmanın gerçekleşmediği buna karşılık 100°C - 200°C C su ve su buharı ile H2S ile
CO2 gazlarının çıktığı evre aşağıdakilerden hangisidir?
A. Solfatara
B. Fumoral
C. Gayzer
D. Mofette
E. Aflörman
6. Aşağıdakilerden hangisi bir volkanik patlama tipi değildir?
A) Hawaii
B) Stromboli
C) Vulkano
D) Volkan
E) Pele
7. Volkanizmayla yeryüzüne çıkan maddeler yeryüzünde bazı şekillerin oluşmasına yol
açmaktadır. Bu şekiller arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)
B)
C)
D)
E)

Bismalitler
Volkan konileri,
Maarlar,
Lav örtüleri
Kalderalar

8. Yurdumuzda volkanizma sonucu oluşan dağlar arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)

Süphan
Boludağı
Tendürek
Erciyes
Hasandağı

9. Volkanik çıkışlar durgun bazaltik akmalar şeklindedir. Kalkan şeklinde volkanik dağlar
oluşmaktadır. Volkanik şekiller genel olarak yayvan bir görüntü sunmaktadır. Zira bazaltik
lavlar çok akıcıdır ve etrafa iyice yayılmaktadır.
Yukarıda bahsedilen volkanik püskürme tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Stromboli
Vezüv
Hawaii
Vulkano
Pelée
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10. Dünya üzerinde aktif volkanik faaliyetler bazı bölgelerde devam etmektedir. Bu bölgeleri
görme arzusunda olan turistler gerek münferit gerekse gruplar halinde uzmanlar eşliğinde
aktif volkanik alanlara turlar düzenlemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tip turizm aktivitelerinin yapıldığı bölgelerden biri olamaz?
A)
B)
C)
D)
E)

Norveç
İtalya
Hawaii adaları
Endonezya adları
Orta ve Güney Amerika

Cevaplar
1.B , 2.E , 3.D , 4.A , 5.A , 6.D , 7.A ,8.B,9.C, 10 A
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10. SU KAYNAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Başlıca su kaynaklarının genel özelliklerini
10.1.1.
Denizler ve Okyanusları
10.1.2. Gölleri
10.1.3. Akarsuları
10.1.4. Yeraltı Su Kaynaklarını
10.2. Doğal kaynak olarak sular ve kullanımlarını
10.3. Su kaynaklarının turizme etkisini
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yeryüzündeki tatlı vetuzlu su dağlımı nasıldır?
Dünyadaki okyanuslar ve başlıca denizler hangileridir?
İç deniz, kenar deniz ne demektir?
Açık havza kapalı havza nedir?
Debi nedir?
Başlıca yer altı su kaynakları nelerdir?
Doğal su kaynaklarından ne şekillerde istifade etmekteyiz?
Su kaynaklarının turizme etkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

10.1.
Başlıca su
kaynaklarının genel özellikleri
10.1.1.
Denizler ve
Okyanuslar

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Yeryüzündeki tatlı ve tuzlu Okuyarak, araştırarak, sorular
su kaynakalrının dağılışını çözerek, fikir yürüterek.
bilir.
Deniz, kenar deniz, iç deniz Okuyarak, araştırarak, sorular
çözerek, fikir yürüterek.
kavramlarını bilir.
Göllerin genel özelliklerini, Okuyarak, araştırarak, sorular
çözerek, fikir yürüterek.
blir.

10.1.2.

Göller

Debi, havza kavramlarını Okuyarak, araştırarak, sorular
bilir,
akrsuların
akım çözerek, fikir yürüterek.
düzenini bilir.
10.1.3.

Akarsular

10.1.4.
Kaynakları

10.2.
sular

Yeraltı Su

Doğal kaynak olarak

10.3. Su kaynaklarının
turizme etkisi

Başlıca
yeraltı
kaynaklarının
olduğunu bilir.

su Okuyarak, araştırarak, sorular
neler çözerek, fikir yürüterek.

Doğal
kaynak
olarak Okuyarak, araştırarak, sorular
sulardan
ne
şekilde çözerek, fikir yürüterek.
yararlanıldığını bilir.
Su kaynaklarının turizme Okuyarak, araştırarak, sorular
etkisine örnekler vereblir.
çözerek, fikir yürüterek.
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Anahtar Kavramlar
Okyanus, debi, havza, düzenli rejim., set gölleri
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Giriş
Canlı hayatının vazgeçilmez unsuru olan su kaynakları, insan faaliyetlerini de doğrudan
etkilemektedir. İnsan vücut yapısında en fazla bulunan öğe olan su, temizlilik ve hijyen
kaynağı olma özelliğinin haricinde aynı zamanda insanın tüm faaliyetlerini etkileyen ve
belirleyen doğal unsurların başında gelmektedir.
İnsanların biyolojik ve fizyolojik yani yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması için suya çok
büyük ihtiyaç vardır. Susuz yaşamak mümkün değildir. İnsana özgü beşeri ve ekonomik
faaliyetleri de incelediğimizde bir çoğunun suyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi
bulumaktadır. Tarımsal üretimde de su vazgeçilmezdir. Sanayi ve ulaşım faaliyetleri ve
üretim faaliyetlerinin her türlüsünde suya ihtiyaç olmaktadır.
Dünyamızın ¾’ü sularla kaplı olmasına rağmen bu su çoğunlukla tuzlu deniz ve okyanus suyu
olarak bulunmaktadır. Elbette bu su kaynakları çok önemlidir ve bazen doğrudan bazen
dolaylı olarak çeşitli faaliyetlerde kullnılmaktadır, ancak insanın en fazla yararlandığı su
kaynakları ise tatlı su kaynaklarıdır. Bu su kaynaklarının ise doğada bulunma oranları oldukça
azdır. Dünya nüsüfusunun her geçen gün arttığı düşünülürse suya olan ihtiyaç günden güne
artmaktadır. Bu durum beraberinde su kaynaklarının organizazyonu, paylaşılması sorunlarını
getirmektedir.
Turizm sektörünü incelediğimizde, su kaynakları deniz kum güneş turizmi başta olmak üzere,
su sporları, sundukları manzara özellikleri, termalizm, sağlık, ulaşım, golf sporu gibi
amaçlarla kullanılmaktadır. Bazı hallerde su kaynakları tek başlarına bir bölgenin turizm
açısından çekici olmalarının sebebi olabilmektedir. Bazı hallerde ise su kaynakları dolaylı
yoldan çekicilik oluşturmaktadır. Gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak turizm kaynağı olsun
su olmaksızın yaşamı ve faaliyetleri sürdürme imkanı bulunmamaktadır.
Dersimizin bu bölümünde su kayanaklarını sınıflandırarak, doğada bulunma oranları ve
dağılışları açıklanacak, su kayanakların genel özellikleri ve turizmde su kayanaklarından
yararlanma çeşitlerine örnekler verilecektir.
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10.1. Başlıca Su Kaynakları ve Genel Özellikleri
510 milyon km2 alan kaplayan Dünyamızın 361 milyon km2’si sularla kaplı bulunmaktadır.
Bu orana bakıldığında yeryüzünün %71’i sularla kaplı halde bulunmaktadır. Suların dağılışını
incelediğimizde kuzey yarımkürenin güney yarım küseye oranla daha az su kütlesine sahip
olduğu görülmektedir. Her iki yarım kürede su dağılışı karaların dağılışından fazla olduğu
halde güney yarımkürede deniz ve okyanuslar kuzey yarım küredekinden daha fazla alan
kaplamaktadır.
Yeryüzündeki sular buharlaşma, bitkilerin ve diğer canlıların terlemesi, buz ve kar örtüsünün
katıdan gaza geçişi (süblimleşme), dalga kırılması, suyun şelalerdeki kırılması gibi olaylar ile
su buharı halinde havaya karışırlar. Buhar halindeki su yoğunlaştıkça yağmur, çiğ, kar, kırağı,
dolu gibi yağış halinde tekrar yeryüzüne düşmektedir. Bu olaya su döngüsü denmektedir.
Doğadaki su deniz, okyanus gibi büyük su kütleleri ile akarsu, göl, bataklık, buzul ve kar
örtüleri ile yeraltı su kaynakları halinde bulunmaktadır. Dünyanın ¾’ü sularla kaplı olmasına
rağmen tatlı sular bu oranın %2,5’ü kadardır. Tatlı suların %68.9’u buzullarda, %30,8’ü
yeraltı ve toprakta saklı su, % 0.3’ü ise akarsu, göl, bataklıklarda yer almaktadır.

Şekil 28: Dünya Tatlı ve Tuzlu Su Dağılışı Tahmini (Kaynak: Igor A Shiklomanov State
Hydrologcal Institute (Saint Petersburg) and UNESCO, Paris, 1999)
10.1. 1. Denizler ve Okyanuslar
Kıtalar arasındaki büyük çukurları dolduran büyük su kütlelerine okyanus, karalara doğru
sokulmuş ve okyanusların uzantıları şeklinde olan su kütlelerine deniz adı verilmektedir.
Örnek olarak Atlas Okyanusu’na Cebelitarık Boğazı ile bağlanan Akdeniz bir iç deniz iken
Atlas Okyanusu’nun Panama’ya doğru sokulan kesimi olan Karayip Denizi bir kenar denizdir.
Kıtaların hemen kenarında yer alan ve okyanuslara çok büyük ya da geniş alanlarla bağlanan
su kütlelerine kenar deniz, karalar içerisinde daha fazla sokulmuş veya iç kısımlarda kalmış
olan denizlere ise iç deniz adı verilmektedir.
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Şekil 29: Okyanus ve Denizler Haritası
(Kaynak: http://cografyaharita.com/haritalarim/1bdunya-denizler-okyanuslar-goller-bogazlarharitasi_k.png)
Büyük Okyanus (Pasifik) okyanus sularının %50’sinş kaplamaktayken Atlas Okyanusu %29,
Hint Okyanusu %21’ini kaplamaktadır.
Su kimyası açısından baktığımızda ise deniz ve okyanus sularının dünyanın her yerinde aynı
özelliklerde olmadığını görmekteyiz. Okyanusların tuzluluğu ortalama olarak %35’tir.
Tuzluluk buharlaşma koşulları ile yakından ilişkilidir. Buharlaşmanın fazla olduğu bölgelerde
tuzluluk miktarında da artışlar olmaktadır. Buharlaşma durumu ise enlem ile yakından
ilişkilidir. Çünkü güneşlenme ve sıcaklık değerleri enleme bağlı olarak Ekvatordan kutuplara
doğru giderek azalmaktadır. Bunun sonucunda alçak enlemlerde yer alan deniz ve okyanus
sularının buharlaşma değerleri yüksek olduğundan tuzluluk miktarları da yükselir. Kızıldeniz
tuzluluk miktarının en fazla olduğu denizidir.
Yurdumuza baktığımızda tuzluluğu en az olan deniz Karadeniz’dir. Marmara kısmen daha
tuzlu iken Ege Denizi ve Akdeniz’in tuz oranları daha yüksektir.
Yine su sıcaklığı da kutuplardan Ekvatora doğru artmaktadır. Tropikal bölge suları daha sıcak
bir özellik göstermektedir. Bu güneşlenme koşulları ile yakından ilişkilidir. Yine deniz yüzeyi
derinlere göre daha sıcaktır. Güneş enerji su kütlesinin daha çok 200 metre derinine kadar etki
sahibi olur. Bu derinlikten sonra güneş enerjisi azaldığı için su sıcaklığı giderek azalır.
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Su sıcaklığı üzerinde yaşanan mevsimin de etkisi olduğu gibi ayrıca dalga ve akıntıların da
etkileri vardır. Sulardaki tuzluluk farkı, yoğunluk farkı, sürekli rüzgârlar, okyanus akıntılarına
yol açan faktörlerdir. Örnek olarak Gine körfezi çevresinden başlayarak Karayip Denizi’ne
doğru ilerleyen ve oradan Avrupa’nın batı kıyılarına doğru devam eden Golfstrim sıcak su
akıntısı başta İngiltere olmak üzere batı Avrupa deniz ve karalarını olması gerekenden birkaç
derece daha fazla ısıtır. Buna karşılık kutbi bölgeye yakın kaynaklarını alan ve Kanada’nın
doğu kıyıları ve ABD’nin doğu kıyılarında akan Labrador soğuk su akıntısı bu kıyıları olması
gerekenden birkaç derece daha soğutmaktadır.
Tüm bunlardan da anlaşılmaktadır ki okyanus akıntılarının yaşanan iklim koşulları üzerinde
etkisi bulunmaktadır.

10.1. 2. Göller
Karaların üzerinde çeşitli sebeplerle oluşmuş olan çanaklara suların birikmesiyle oluşan su
kütlelerine göl adı verilmektedir. Bunların denizle bağlantıları yoktur ancak bazılarının fazla
suları su gideğenleri aracılığıyla denizlere ve okyanuslara aktarılmaktadır.
Göl suları yeraltı ve yüzeysel su kaynakları ile beslenmektedir. Su havzasının dışa akışı olup
olmaması, bu bahsedilen beslenme kaynakları göl sularının kimyasal yapısını etkilemektedir.
Yine iklim özellikleri, arazi yapısı, arazinin büyüklüğü ve dağılış alanı ile gölün derinliği, dışa
akışı olup olmama gibi özellikler göl sularının kimyasal özelliklerini etkilemektedir.
Dışa akışı olmayan göl su kaynakları kimyasal özelliklerine acı, sodalı, tuzlu olabilmektedir.
Yurdumuzda Göller Yöresindeki Acı göl, kapalı havza özelliğindeki sodalı sulara sahip Van
Gölü, İç Anadolu Bölgesindeki Tuz Gölü suları bu şekilde olan göllere örneklerdir. Bunlardan
Tuz gölü eski bir iç denizin kalıntısı ve tuz içeren kayaçlar üzerinde gelişmiştir.
Suları dışa tahliye olan ve açık havza karakterindeki göller ise genellikle tatlı su özelliklerine
sahiptir. Marmara Bölgesi’nde Sapanca Gölü, Manyas Gölü (Kuş Cenneti), Isparta
yakınlarındaki Eğirdir Gölü bu şekildeki göllere örneklerdir.
Göller suların depolandığı çanağı oluşumuna göre sınıflandırılırlar. Bu bakımdan
incelediğimizde gölleri aşağıdaki şekilde olduğu gibi sınıflandırabiliriz.
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Şekil 30: Dünyadaki Başlıca Büyük Göller (Kaynak: M. Ali Ercan)

GÖLLER

Set Gölleri

Yerlikaya Gölleri

Heylan

Tektonik
Göller

Alüvyon

Karma Oluşumlu
Göller

Karstik
Göller

Kıyı Set
Buzul
Gölleri
Volkanik

Yapay Set

Volkanik
Göller

Şekil 31: Oluşumlarına göre göller
I. Yerlikaya Gölleri
A. Tektonik Göller:
Plaka veya levha hareketleri ile fay hatları boyunca çöken arazilere biriken suların
oluşturduğu göllerdir. Genelde en büyük alana sahip olan göller tektonik göllerdir. Hazar
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Denizi (Hazar Gölü), Viktorya Gölü (Afrika) Aral Gölü (Asya), Superior Gölü (Kuzey
Amerika) Michigan Gölü (Kuzey Amerika), Tuz Gölü (Türkiye), Lut Gölü (Asya) b u şekilde
oluşan göllere örneklerdir.
B. Karstik Göller:
Suda çözülebilen kayaçların olduğu arazilerde dolin, uvala polye gibi çukur sahalar
oluşmaktadır. Bu tip depresyonlara suların dolmasıyla karstik göller oluşmaktadır. Yine
mağaraların en geniş yerleri olan galerilerin çökmesi sonucunda oluşan obruk şekillerine sular
dolduğunda obruk gölleri meydana gelmektedir. Yurdumuzun da içinde olduğu Alp-Himalaya
orojenez kuşağında kireçtaşları fazla alan kapladıklarından ve iyi bir karstik gelişim
olduğundan karstik göllere sıkça rastlanır.
C. Buzul Gölleri:
Buzul aşındırması neticesinde oluşan sirk ve diğer çukurlara suların dolması neticesinde buzul
gölleri oluşmaktadır. Özellikle yüksek enlemlerde ve dağların yüksek kesimlerinde b tip
göller görülebilmektedir. Buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin yaygın olduğu Alp
Dağlarında, Himalaya Dağlarında, Finlandiya, Kanada, Norveç gibi buzul aşındırmasına
sıklıkla sahne olmuş ülkelerde bu tip göllere rastlanmaktadır. Yurdumuzda Uludağ üzerinde
Aynalı göl, Kilimli Göl, Kaçkar dağları üzerimde Büyük Deniz Gölü bu tip göllere örnek
oluşturmaktadır.
D. Volkanik Göller:
Volkan patlamaları yeryüzünde çukur alanlar oluşturmaktadır. Bunlar volkan kraterleri
olabileceği gibi, kaldera maar ve diatremalar olabilmektedir. Bu tip çukurlara suların
birikmesiyle volkanik göller oluşmaktadır. Volkanik patlamanın son döneminde çukur gerek
yer altından gelen sıcak sular gerekse yüzeysel atmosferik sular tarafından doldurulabilir.
Yurdumuzda Isparta’da Gölcük Kalderası içindeki Gölcük Gölü, Bitlis’teki Nemrut Kalderası
içerisindeki Nemrut Gölü, kaldera göllerine örnektir. Ayrıca Meke Tuzlası Maar Gölü ile Acı
Göl maar göllerine örnektir. Dünya’da özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Oregon
Lake kaldera göllerinin örneğidir. Almanya’daki Eiffel Maar gölü de yine volkanik göllere bir
örnektir.
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Foto 89: Gölcük Kaldera Gölü (Foto: Cihan BAYRAKDAR)
II. Set Gölleri:
A. Heyelan Set Gölleri:
İç ve dış kuvvetler tarafında oluşturulmuş çukurların su gideğenlerinin yine bir dış kuvvet
olan kütle hareketlerinden gelen malzeme ile tıkanmalarıyla heyelan set gölleri oluşmaktadır.
Vadi önlerinin heyelanlarla kapanması sık gözlemlenen bir durumdur. Çukurun derinliği,
heyelan ile düşen enkazın miktarı ve bölgenin su ile beslenme özellikleri göllerin çapı
üzerinde etkilidir. Yurdumuzda Bolu yakınlarındaki Abant ve Yedi göller ile Erzurum’daki
Tortum gölü heyelan set göllerine örneklerdir.

B. Alüvyal Set Gölleri:
Akarsu vadilerinin yine buraya karışan veya yakın bir akarsu tarafından getirilen alüvyonlar
ile kapanmasına alüvyal set gölü denilmektedir. Yamaç döküntüleri veya kolüvyal depolar da
eğimin az olduğu bölgelerde akarsu vadilerini tıkayarak göllenmelere sebep olabilmektedir.
C. Kıyı Set Gölleri (Lagünler)
Sığ kıyılardaki koy ve körfezlerin ön kısımlarının dalga veya akıntıların getirdiği kumullar ile
dolması sonucunda koy veya körfezin deniz ile bağlantısı zayıflar. Bu şekilde gelen enkaz bir
müddet sonra deniz yüzeyine çıkacak kadar yükselir. Böylece koy veya körfez bir göl haline
dönüşebilir. Bu tip oluşumlarda akarsuların taşıdığı alüvyon miktarı, akıntılar, dalgalar,
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gelgitin az olması, kıyının sığ olması gibi faktörler hep birlikte etkili olabilir. İstanbul’daki
Küçükçekmece ve Büyükçekmece Gölleri, Terkos Gölü bu şekilde oluşan lagünlerdir. Yine
Fethiye Ölüdeniz bu şekilde oluşan bir lagün gölüdür.
D. Volkanik Set Gölleri:
Yanardağlardan çıkan lav ve piroklastik unsurların bir vadi veya çukurun önünü tıkamasıyla
oluşan göllere volkanik set gölleri denilmektedir. Volkanik bölgelerde bu tip göl oluşumlarına
rastlanabilmektedir. Doğu Anadolu’da Van gölü başta olmak üzere, Çıldır, Erçek, Nazik
gölleri bu şekilde oluşan göllerdir.
E. Yapay Set Gölleri:
İnsanların elektrik enerjisi elde etme, içme, kullanma ve tarımda sulama suyu temin etme gibi
amaçlarla akarsu veya derelerin önüne çeşitli malzemeler ile inşaa ettikleri baraj ve setlerin
gerisinde suların birikmesi ile oluşan göllere yapay set gölleri denir. Yurdumuzda Fırat
üzerindeki Atatürk Barajı, Keban Barajı, Karakaya Barajı, Mısır’daki Asvan Barajı bu tip
göllere örnektir.
III. Karma Oluşumlu Göller:
Su birikintisinin oluşmasını sağlayan çukurların oluşumu birden fazla faktör ile
gerçekleşiyorsa bu durumda oluşan göl karma oluşumlu bir göldür. Genellikle büyük çukurun
oluşması tektonik hareketler ile olurken bir taraftan da başka bir faktör etkili olabilir. Örneğin
Tektonizmaya ek olarak karstik oluşum gibi bir süreç sonunda Eğirdir gölü oluşmuştur. Yine
Van Gölü depresyonun oluşmasında tektonik süreçlerin de etkisi olmkala beraber volkanik set
oluşumu gölün alanını daha da büyütmüştür. Bu tip tektonik-karstik süreçler, tektonik –
volkanik süreçler, tektonik-glasyal, glasyal-karstik süreçler birlikte karma göller
oluşturabilmektedir.

10.1. 3. Akarsular
Yeryüzünde eğime bağlı olarak su kütlelerinin bir kanal içerisinde akmasıyla akarsular
oluşmaktadır. Akarsular yine eğime bağlı olarak bir alandan sularını toplarlar. Akarsuların
sularını sağladığı ve topladığı alan akarsuyun havzası adı verilmektedir. İki farklı akarsu
havzasını bir birinden ayıran sınıra ise su bölümü çizgisi adı verilmektedir. Akarsuyun
doğduğu bölüme kaynak, denize göle veya okyanusa boşaldığı yere ağız adı verilmektedir.
Bazı akarsular deniz veya okyanusa akabilmektedir. Bu durumda akarsu açık havzaya sahiptir
denilmektedir. Ancak denize veya okyanusa akışı olmayan sulara ise kapalı havza akarsuları
denilmektedir.
Bir akarsuyun herhangi bir noktasında saniyede akan su miktarına akarsuyun debisi denir.
Debi m3/sn olarak ifade edilir. Yıl boyunca aynı miktarda suya sahip olan akarsulara düzenli
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rejimli akarsular adı verilirken, su miktarı çok değişen akarsulara ise düzensiz rejimli
akarsular adı verilmektedir. Ekvatoral bölge yıl boyunca benzer miktarda yağış aldığından bu
bölge akarsuları düzenli rejimlidir. Örnek olarak Amazon ve Kongo nehirleri bu gruptandır.
Ancak karasal iklim bölgelerinde özellikle kara erime dönemlerinde suları kabaran
akarsuların yaz kuraklığına bağlı olarak su miktarları düşmektedir. Bundan dolayı bu tip
iklimlerin akarsuları düzensiz rejimli akarsulardır.

Şekil 32: Dünyadaki başlıca akarsular (Kaynak: http://www.feyazbilgi.com)
10.1. 4. Yeraltı Su Kaynakları
Yeraltı suları, okyanuslar denizler atmosfer ve karalar arasında var olan su dolaşımı (su
devresi, hidrolojik devirim) bir unsurunu meydana getirir. Su dolaşımında okyanusları,
denizleri, gölleri akarsuları bataklıkları ve buzulları meydana getiren suların bir kısmı
buharlaşarak su buharı şeklinde atmosfere dahil olur. Buna ilave olarak toprak yüzeyinden
buharlaşma ile bitkilerin terlemesi sonucu oluşan bir miktar su buharı da atmosfere girer.
Atmosfere dahil olan su buharları belirli koşullar altında yoğuşarak yağmur, kar ve dolu
şeklindeki yağışları meydana getirir. Yağmur şeklinde karalar yüzeyine düşen suların bir
kısmıyla kar şeklindeki yağışların oluşturdukları kar örtüleri ve buzulların erime devrelerinde
ortaya çıkan suların bir kısmı kararlar yüzeyinin çukur yerlerinde göllenir veya onun eğimi
boyunca akarak diğer yerüstü sularını akarsuları yani seyelanları meydana getirir. Suların geri
kalan kısmı ise uygun koşullarda yer altına sızarak geniş anlamda yeraltı sularının oluşturur.
Yeraltına sızan suların bir kısmı yerin nispeten derin kısımlarına sokularak orada mevcut
geçirimli kayaçların gözenek yarık çatlak gibi boşluklarını tamamen doldurmuş bir şekilde
bulunur. Alt kısımlarından geçirimsiz kayaçların teşkil ettiği bir zorunda sınırlanan bu su
tabakası dar anlamda yeraltı suyu veya taban suyu olarak adlandırılmaktadır.
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yer altına sızan suların diğer kısmı ise su tablası ile yer yüzeyi arasındaki zonda asılı olarak
bulunur ve asılı su adını alır (Hoşgören M. , 1979).
Yer altı sularını şu şekilde sınıflandırabiliriz
A. Artezyen Kaynakları:
Yer altında bulunan iki geçirimsiz tabaka arasında bulunan yeraltı su kaynaklarıdır. Bunlar
günümüz suları olabilecekleri gibi geçmiş dönemlerin de suyu olabilmektedir. Bu yüksek
basınç içeren sulara insanlar sondaj ile müdahale ettiklerinde başlangıçta fışkırarak ulaşır.
Daha sonraları su basıncı dengelendiğinde fışkırma sona erer.
B. Yamaç Kaynağı:
Vadinin kenarında geçirimsiz tabakların üzerine karşılık gelen bölümlerde yüzeye çıkan
sulardır. Genellikle yamaç boyunca bu geçirimsiz zon hatlarına uygun olarak görülmektedir.
C. Karstik Kaynaklar:
Suda çözülebilen kayaçların olduğu araziye karstik arazi adı verilir. Karstik arazide yerin
altına sızan sular özellikle yeraltı mağara sistemlerini oluştururlar. Yer altı su akiferlerinin
kesildiği yerlerde bu tip kaynak suları yüzeye çıkabilir. Genellikle bol kireç içeren bu
sulardan Jipsli arazi suları acı olabilmektedir. Bu tip sular yeraltı su şebekesinin iyi kurumuş
olduğu yerlerde yıl boyunca genelde su sağlarlar ve debileri yıl boyunca fazla değişmez.

Şekil 33:Karstik Kaynak Pınargözü Mağarası- Dedegöl Dağları (Foto: Cihan BAYRAKDAR)
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D. Fay Kaynakları:
Yer altı su akiferlerinin faylar tarafından kesintiye uğratıldığı bölgelerde bu sular yeryüzüne
çıkarlar. Bazı fay kaynaklarının suları yerin altına çok fazla indiğinde veya mağma ceplerine
yaklaştıklarında ısınırlar bu durumda yeryüzüne sıcak su veya buhar olarak
çıkabilmektedirler. Kaplıca ve ılıcaların suları ile gayzerlerin yüksek basınçlı buhar çıkışları
genellikle fay kaynaklarına aittir. Bu kaynaklardan buhar çıkışlarında dönemsel kesintiler
yaşanabilmektedir. Ayrıca olan veya alabilecek yer sarsıntılarında bu kaynakları ortadan
kalkabilecekleri gibi yeni su kaynakları da oluşabilmektedir.
10.2. Doğal Kaynak Olarak Sular
Doğada bulunan tüm canlıların yaşam kaynağını meydana getiren sular, insan ve insanın
faaliyetleri içinde oldukça önemlidir hatta olmazsa olmazıdır. Yaşamsal tüketimin dışında bir
çok beşeri faaliyet doğrudan suya dayanmaktadır. Birçoğu ise dolaylı olarak su ile ilişkilidir.
İnsanlar doğadaki sulardan aşağıdaki şekillerde yararlanmaktadırlar;
İçme ve kullanma suyu temini,
Ulaşım faaliyetleri
Tarımda sulama suyu temini,
Balıkçılık faaliyetleri,
Sanayi faaliyetleri,
Elektrik enerjisi üretme amaçlı,
Kano, rafting, su kayağı, sörf gibi sporlarda,
Sağlık amaçlı sodalı su teminleri,
Termalizm veya kaplıca turizmi
Gayzer gözlemleme,
Kuş gözlemleri ve su canlıları gözlemleri ve balık çiftlikleri,
Dünya nüfusundaki artış seyrine bağlı olarak ve tatlı suların miktarının fazla olmamasına
bağlı olarak su kaynaklarında kirlenme ve aşırı tüketim sonucunda azalmalar görülmektedir.
Özellikle durgun nitelikteki tatlı su göllerinin kirlenmesi kaynakları yok etmektedir. Yine
Artan sanayi ve kentleşme ve tarımsal faaliyetler sonucunda akarsular ve yer altı suları
kirlenmekte, debileri giderek azalmaktadır. Bu çevresel sorunları azaltmak için gerek sivil
toplum örgüleri gerekse devletler çeşitli önlemler almaktadır. Ancak bunalar henüz
kirlenmeyi ve tüketimi azaltmaktan çok uzaktır.
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Foto 90:Çoruh Nehrinde Rafting
(Kaynak:https://www.youtube.com/watch?v=vOUG7AhudcA)

10.3. Su Kaynaklarının Turizme Etkileri
Sular ve kıyılar turizmde oldukça role sahiptir. Hatta turizm denilince birçok ülkede ilk akla
gelen deniz- kum güneş turizmidir. Yüzme, dalma, sörf, güneşlenme, mavi tur suya bağlı
olarak yapılan turizm aktivitelerinden bir kaçıdır.
Akarsular, göller, denizler, okyanuslar ve yeraltı sularının her birinin doğal kaynak olarak
turizmdeki yeri ve önemi oldukça fazladır. Nitekim her birinden yararlanma koşulları ve
çeşitleri faklı olabilmektedir.
Gerek göl, deniz ve okyanus olsun gerek akarsu olsun, coğrafî konum özellikleri, iklim
özellikleri, kıyının jeomorfolojik özellikleri, çevredeki yerleşim, nüfus ve ekonomik özellikler
su kaynaklarının kullanımı üzerinde belirleyici ve denetleyici roller oynamaktadır. Suyun
yüzmeye uygunluğu, temizliği, tesis imkânları, dalga ve akıntı özellikleri, güvenlik, barınma
ve beslenme ihtiyaçlarının temini, ulaşım imkânları gibi özellikler bir kaynağın kullanılması
veya kullanıma açılması konusunda önemlidir.
Çok büyük ve otel özelliğindeki yolcu gemileri ile yapılan kruvaziyer turizmi son yıllarda
giderek önemini daha da arttırmaktadır. Gezilen limanların çokluğu farklı sosyal ve kültürel
dokuları görebilme özellikleri, yüzme ve su sporları olanakları gibi koşulları bu turizm
şeklinin öneminin artmasında etkili olmaktadır. Deniz ve okyanusları bir ulaşım aracı olarak
kullanan ayrıca sudan değişik şekillerde yararlanılan bu turizm tipinde bazen bir kasabanın
nüfusundan daha fazla turist limanların ekonomisini canlandırmaktadır. Yurdumuzda başta
İstanbul, Kuşadası, Marmaris, Bodrum gibi limanlarımız zaman zaman kuruvaziyer
gemilerine uğrak liman olabilmektedir.
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Turizm endüstrisi başta oteller olmak üzere yüzme havuzları, golf sahaları kişisel kullanıma
yönelik çok su tüketiminin olduğu bir sektördür. Bundan dolayı su kaynaklarını
tükenebilmekte veya zarar görebilmekte ve su kaynakları üzerinde kirlilik oluşabilmektedir.
Özellikle Akdeniz iklimi gibi kısmen kurak sayılabilecek yerlerde sıcak ve kurak yaz
mevsiminden dolayı su tüketimleri de artmaktadır. Golf sahaları temiz ve tatlı su kullanan
tesislerdir. Son yıllarda giderek popüler olan golf turizmi her gün oldukça fazla miktarda su
kullanmaktadır. Eğer bu su kuyulardan sağlanıyorsa bu su kaynağının tuzlanmasına yol
açabilmektedir.
Su kaynaklarına bağlı olarak yürütülen ve sağlık turizminin bir kolu olan termalizm, soğuk
ve sıcak mineralli suların sağlık amacıyla içme ve dış tatbiklerle kullanımı için turistlerin
ulaşım, konaklama, ağırlama gereksinimlerinin karşılanmasını kapsayan bir turizm çeşididir.
Halk arasında "şifalı sular" olarak tanımlanan bu kaynaklardan içilenler içme ve içmece, dış
tatbiklerle kullanılanlar ise ılıca, girme, çermik, hamam, kaynarca, ılısu gibi isimler alırlar.
Turizmde ise "kaplıca merkezi" veya "termal merkez" olarak adlandırılırlar. Anadolu'da şifalı
sulardan Hititler döneminden itibaren faydalanıldığı bilinmektedir. Mineral sular genellikle
fay hatlarına bağlı olarak çıktığından depremlerden çok fazla hasar gören fakat yerini
değiştirmeyen kaplıca kalıntılarından günümüze en eski Roma ve Bizans Dönemine ait
olanlardan bir kısmı kalmıştır. Hierapolis (Pamukkale) ve Alexandria Troas (Kestanbol)
hamam kalıntıları Roma, Yalova-Kurşunlu hamamı Bizans Dönemine aittir. Bu dönemlerde
tedavi ve spor amacıyla çevre ve diğer şehirlerden yoğun bir kullanımı olmalarından dolayı
kaplıca turizmi Anadolu'da en eski turizm çeşidi olarak kabul edilebilir. Şifalı sular Ortaçağda
din ve siyasetin etkisi altında kalmış ve gelişme gösterememiştir. Kaplıca suları Selçuklular
ve Osmanlılar tarafından da kullanılmıştır. Örneğin Yoncalı (Kütahya) ve Karakurt (Kırşehir)
kaplıcalarında Selçuklu, Çekirge (Bursa) kaplıcasında Osmanlı dönemine ait hamam
bulunmaktadır. Cumhuriyet döneminde kaplıcaların gelişimi için su analizlerinin yapılması,
su (balneoterapi) ve çamur tedavisinin (peloidoterapi) sağlık açısından iyileştirici
özelliklerinin deneylerle saptanması, hidrojeolojik etüdlerinin yapılması gerekmiştir. Kaplıca
turizminin başlangıcında Atatürk'ün girişimlerinin büyük rolü olmuştur. Atatürk
Çekirge(Bursa) kaplıcasından tıbbi açıdan yararlanılması için 1928 yılında Bursa Kaplıcaları
Anonim Şirketi'nin kurulmasını istemiş ve şirket kurulmuştur. Atatürk Yalova'nın örnek bir su
şehri durumuna getirilmesini istemiş 1936 yılında bu doğrultuda Termal Otel'in inşasına
başlanmıştır (Doğaner, 2001).
Kaplıcalar Türkiye'de genel olarak termal turizm amacıyla kullanılmaktadır. Fakat orman
içinde (Oylat, Kızılcahamam, Yalova gibi) ve orta yükseklikteki dağlık alanlarda yer alan
(Murat dağı ve Ayder) kaplıcalar klimatizm (iklim tedavisi) açısından da uygundur. Murat
dağı ve Ayder kaplıcaları aynı zamanda yayla turizm alanıdır. Bazı kaplıcaların ayırıcı
özellikleri bulunmaktadır. Hüdai (Afyon- Sandıklı) kaplıcası peloidoterapi (çamur tedavisi)
açısından ünlüdür. Kaplıca civarından getirilen toprak (peloid), banyo uygulamaları için
hazırlanan küvetlerde kaplıca suyu ile karıştırılarak "çamur banyosu" ortamı elde
edilmektedir. Biyolojik ortamı ilginç olan ve içinde 2-8 cm büyüklüğünde balıkların yaşadığı
Sivas-Balıklı çermik yurdumuza özgü termo mineral sudur. Kıyı turizminin geliştiği
yerlerdeki kaplıcalar daha çok ilgi görmektedir (Çeşme-llıca). Köyceğiz gölü kıyısında olan
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Sultaniye kaplıcası deniz turizmine katılanlar tarafından günlük olarak kullanılmaktadır
(Doğaner, 2001).
Akarsular çeşitli çağlayanlar (Düden, Manavgat, Kurşunlu vb.) ile görsel açıdan veya Çoruh
nehrinde olduğu gibi son yıllarda gelişen rafting sporları açısından göller ise rekreatif amaçlı
kullanımlar açısından ilgi çekmektedir (Ertin, 1998).
Bazı kıyılarımızdaki su canlıları turizmdeki ilgiyi arttırmaktadır. Foça kıyılarındaki Akdeniz
fokları, İstuzu kumsalındaki Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağaların üreme alanı) son
yıllarda eko turizm adı altında ilgi çekmektedir (Ertin, 1998).
Ülkemiz temiz deniz ve kumsal kıyı olanakları ile Akdeniz iklimi özelliklerinin bir arada
bulunmasından dolayı deniz-kum-güneş turizmi açısından Dünyadaki önemli turizm
merkezlerinden biri durumundadır. Başta Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere ülkemizin su
kaynaklarından yararlanmak isteyen milyonlarca turist her yıl yaz aylarında kıyılarımıza akın
etmektedir. Siyasi ve sosyal olayların bazı dönemlerde oluşturduğu olumsuzluklar bu sayılar
üzerinde ciddi düşüşlere neden olsa da yapılan tesis ve yatırımlar turizm potansiyeli
kullanmak açısından önemli bir düzeye gelmiştir.
Kıyılarımızın bu özelliklerini plansız ve çarpık tesis ve yerleşmeler ile işgal etmemek, kıyı ve
su kirliliğine karşı önlemler almak, kıyı bölgesine yakın sosyal ve kültürel unsurları korumak,
turizme yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek, ulaşım imkânlarını
arttırmak turizm potansiyelini korumak ve kalkındırmak adına atılacak adımlar olabilir.
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Uygulamalar
Dünyada turizmde en fazla kullanılan denizleri araştırınız.
Turizmde göllerden yararlanma yollarını araştırınız.
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Uygulama Soruları
Turizmde en fazla kullanılan denizlere örnek veriniz?
Turizmde göllerden ne şekilde yararlanılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Başlıca su kaynaklarının genel özelliklerini
Denizler ve okyanusların dağılışını
Gölleri ve çeşitlerini,
Akarsuları, debi, rejim, havza kavramlarını
Yeraltı su kaynaklarını ve türlerini
Doğal kaynak olarak sular ve kullanım şekillerini
Su kaynaklarının turizme etkisini
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Bölüm Soruları
I. Su kirliliği
II. Enlem
III. Okyanus Akıntıları
Yukarıdakilerden hangileri deniz suyunun sıcaklığının dağılışında etkilidir?
1.

A)
B)
C)
D)
E)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III
I ve II

2. Aşağıda verilen denizlerden hangisi kenar deniz değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Umman Denizi
Karayip Denizi
Meksika Körfezi
Karadeniz
Bengal Körfezi

3. Dünyada tatlı su kaynakları aşağıdakilerin hangisinde daha az bulunur?
A)
B)
C)
D)
E)

Akarsular
Buzullar
Bataklıklar
Göller
Yeraltı Suları

4. Kutuplara yakın bölgelerde buzul miktarlarının artmasına bağlı olarak aşağıdaki göl
tiplerinden hangisinin artması beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)

Alüvyal set gölleri
Kaldera gölleri
Sirk gölleri
Heyalan set gölleri
Karstik göller

5. Aşağıdaki denizlerden hangisinin tuzluluk miktarının diğerlerinden az olması beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)

Karadeniz
Marmara Denizi
Ege Denizi
Akdeniz
Kızıldeniz
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6. Vadinin kenarında geçirimsiz tabakların üzerine karşılık gelen bölümlerde yüzeye çıkan
sulardır. Genellikle geçirimsiz zon hatlarına uygun olarak görülmektedir.
Yukarıda bahsedilen yeraltı su kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Artezyen kaynak
Fay Kaynağı
Karstik kaynak
Gayzer
Yamaç kaynağı

7. Sıcak ve ılık su kaynaklarının aşağıdaki yeraltı su kaynaklarından hangisinde görülmesi
beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)

Karstik kaynak
Artezyen kaynak
Fay Kaynağı
Yamaç kaynağı
Gayzer

8. Su kaynakları insan hayatının vazgeçilmez öğeleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
insanların turizmde su kaynaklarından yararlandıkları durumdur?
A)
B)
C)
D)
E)

Tarımda sulama suyu temini,
Balıkçılık faaliyetleri,
Elektrik enerjisi üretme amaçlı,
Kano, rafting, su kayağı, sörf gibi sporlarda,
Sağlık amaçlı sodalı su teminleri,

9. Sular ve kıyılar turizmde oldukça role sahiptir. Hatta turizm denilince birçok ülkede ilk
akla gelen deniz- kum güneş turizmidir.
Aşağıdakilerin hangisi doğrudan suya dayanan turizm aktivitesi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Yüzme-dalma,
Sörf,
Mavi tur
Golf
Tekne turu
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10. Sığ kıyıda koy veya körfezin ağız kısmının deniz ve akıntıların getirdiği kum ve diğer
unsurlarla kapanması sonucu oluşan göller lagün gölleri denilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bir lagün gölüdür?
A)
B)
C)
D)
E)

Tuz Gölü
Van gölü
Büyükçekmece
Eğirdir Gölü
Nemrut Gölü

Cevaplar
1.D, 2.D , 3.C , 4.C , 5.A , 6.E , 7.C , 8.D ,9.D , 10.C
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11. DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Doğal bitki örtüsü ve özelliklerini
11.1.1. Bitki formasyonlarını ve dağılışlarını
11.1.1.1.Ağaç formasyonu ve özelliklerini
11.1.1.2. Ot formasyonu ve özelliklerini
11.1.1.3. Çalı formasyonu ve özelliklerini
11.2. Bitki örtüsü ve türlerinin dağılışını
11.3. Bitki örtüsünün turizme etkilerini
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Doğal bitki örtüsü nedir? Oluşumunda etkili faktörler nelerdir?
Bitki formasyonu nedir? Bitki formasyonlarının dağılışlarını neler belirler?
Ağaç formasyonunun özellikleri nelerdir?
Ot formasyonunun ve özellikleri nelerdir?
Çalı formasyonunun ve özellikleri nelerdir?
Bitki örtüsü ve türlerinin dağılışınını hangi faktörler belirler?
Bitki örtüsünün turizme etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

11.1.
Doğal bitki örtüsü ve
özelliklerini
11.1.1. Bitki formasyonlarını
ve dağılışlarını

11.1.1.1.Ağaç formasyonu ve
özelliklerini
11.1.1.2. Ot formasyonu ve
özelliklerini
11.1.1.3. Çalı formasyonu ve
özelliklerini

11.2. Bitki örtüsü ve türlerinin
dağılışını
11.3. Bitki örtüsünün turizme
etkilerini

Kazanım

Doğal
bitki
örtüsü
özelliklerini bilir.

ve

Bitki
formasyonlarını
ve
Dünyadaki dağılışlarını bilir.

Ağaç formasyonunun ne
olduğunu hangi bölgelerde
ne şekile dağıldıklarını bilir.
Ot formasyonunun ne
olduğunu hangi bölgelerde
ne şekile dağıldıklarını bilir.
Çalı formasyonunun ne
olduğunu hangi bölgelerde
ne şekile dağıldıklarını bilir.
Dünya iklimlerine bağlı
olarak
görülen
bitki
türlerinin genel dağılışını
bilir.
Bitki örtüsünün
etkilerini bilir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.

turizme Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.
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Anahtar Kavramlar
Bitki formasyonu, Maki, Garig, Ot formasyonu, Savan
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Giriş
İnsanların yaralandığı kaynakların başında gelen bitki örtüsü özellikle oluşturduğu yaban
hayatı ile turizmde önemli öğelerden biridir. Bitki örtüsü hayvanlar için önemli bir besin
kaynağı olmakla birlikte onların korunması ve var olmaları açısından hayvanlara yuva görevi
görme niteliği de taşımaktadır. Ormanların bir çok canlıya ev sahipliği yapması buna örnek
bir durumdur.
Toprak örtüsünün oluşması ve erozyondan (toprağın üstten süpürülmesi) korunmasında da
bitki örtüsünün rolü bulunmaktadır. Toprak bitki oluşum ve gelişimine ev sahipliği yapar.
Bitki çürükleri ise toprağın humus maddesinin oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Toprak ve bitki arasında bu şekilde bir ilişki bulunmaktadır.
Yeryüzünün farklı iklim, güneşlenme ve su koşulları değişik bitki topluluklarının oluşmasını
sağlamıştır. Genellikle aynı iklim tip ve koşulları altında oluşan bitki örtüleri Dünyanın farklı
yerlerinde olsalar da genellikle aynı özellikte olmaktadır. Kısaca bitki tür ve topluluklarını
belirleyen en önemli etken iklim koşullarıdır.
Turizmde önemli doğal kayanaklardan olan bitki örtüsü oluşturdukları manzaralar, ev
sahipliği yaptıkları yaban hayatı ile dikkati çekmektedir. Bazen bitkiler bir yer için tek
başlarına simgesel öğeler dahi olabilmektedir. Örnek olarak Kuzey Amerika çölleri denince
akla kaktüsler gelmektedir. Yine Tropikal bölge denilince akla gelen uzun boylu yağmur
ormanları ve yoğun bitki örtüsü buna örnek verilebilir.
Doğal bitki örtüsü ve yaban hayat kaynakları turizmi destekler ve teşvik eder. Gelibolu, Bolu,
Abant, Dilek yarımadası gibi bazı kesimlerdeki orman alanları turizmde önemli çekicilikler
oluşturmaktadır. Bu bölgeler aynı zamanda milli park statüsü kazanan yerlerdir.
Bu bölümde doğal bitki örtüsü ve özellikleri, bitki formasyonları değerlendirilecek, bitki
örtüsünün dünyadaki dağılışı incelenecek ve bitki örtüsünün turizmdeki etkileri üzerinde
durulacaktır.

11.1. Doğal Bitki Örtüsü ve Özellikleri
Doğada kendiliğinden var olan bitkiler; çeşitli koşulların olmasına bağlı olarak gelişirler. Bu
koşullar güneşlenme, sıcaklık, yağış, su, basınç, rüzgâr, toprak ve yerşekilleridir. Koşullarda
meydana gelecek bir değişim bitki tür ve çeşitliliğini ile dağılışını etkiler. Bitkiler canlı
unsurlar olduğundan dolayı klimatik koşullar ve toprak koşullarındaki değişikliklere çok hızlı
tepki verirler.İklim koşullarında olan bir değişiklik, yaşanan bir kuraklık bitkilerin zarar
görmesine neden olur. Bu durumda daha önceden orman olan alanlar veya ağaç
formasyonunun yaygın olduğu alanlar ot formasyonunun hakim olduğu alanlara dönüşebilir.
İklim koşullarının aynı oldğu bölgelerde farklı anakaya üzerinde dahi aynı tip topraklar
oluşabilmektedir. Bu durum iklimin toprak türü üzerindeki belirleyici etkisidir. Buna benzer
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bir şekilde farklı kıtalarda olması halinde bile iklimleri aynı olan bölgelerde eğer beşeri
tahribat söz konusu değilse bitki türleri genellikle aynıdır.
Dünya iklim çeşitlerine baktığımızda kutup iklimi hariç her iklimin kendine özgü bir bitki
topluluğu ile kaşlılaşırız. Farklı hava koşulları altında farklı bitki türlerinin gelişmesi söz
konusudur. Burada şunu da ifade etmek gerekir; aynı iklim koşullaırnda yerel şartlara bağlı
olarak mikro kilimatik koşullar diye ifade edebileceğimiz dar alanları ilgilendiren ve genel
iklimden nispeten farklı olan bu yerel iklim şartları altında bölgenin geneliyle çelişen bitki tür
ve toplulukları görülebilir. Yurdumuzda Karadeniz ikliminin görüldüğü bir yerde bir vadi
içinde bakı, güneşlenme, sıcaklık, yağış, rüzgâr, yerşekilleri gibi faktörelere bağlı olarak
Akdeniz iklimine has maki topluluğuna rastlanılması bu duruma önektir.
Bitkiler yapı özelliklerine göre birtki formasyonları başlığı altında sınıflandırılabilir.

11.1.1.1.Ağaç Formasyonu
Toprak, sıcaklık ve su koşullarının uygun olduğu yerlerde ağaçlar yaşam ortamı bulurlar.
Ağaçların iri gövdeleri ve fazla olan yaprakları bol suya gereksinim duyduklarından kurak
bölgelerde ağaçlar yaşama şansı bulamamaktadır. Ağaçlar genel olarak geniş yapraklı ve iğne
yapraklı olmak üzere iki grupta değerlendirilir. Geniş yapraklı olan ağaçlar soğuk hava
koşullarına fazla dayanamaz ve kışın yaprak dökerler. İğne yapraklı olan ağaçlar ise kuraklık
ve soğuk hava koşullarına karşı daha dayanıklıdır. Kışın dahi yapraklarını dökmezler.
Ağaçlar bir araya gelerek orman örtülerini oluşturur. Bölgenin iklim özelliklerine bağlı olarak
ormanlar örtüsü geniş yapraklı ağaçlardan oluşabileceği gibi hem geniş hem iğne yapraklı
ağaçlardan oluşabilir. Ormanlar iklim koşullarının biraz daha soğuk ve sertleştiği ortamlarda
genellikle yalnız iğne yapraklı ağaçlardan oluşabilir. Orman örtüleri aşağıdaki gibi
gruplandırılabilir.
Ekvatoral Yağmur Ormanları; Ekvatoral iklimde yıl boyunca 20 derecenin üzerindeki sıcaklık
koşulları ve 2000 mm’den daha fazla yağış koşulları altında gelişen boyları 50-60 m’yi bulan
geniş yapraklı ağaçlar onların altında ışık isteği daha az olan ağaçlar ve çalı ve otlardan oluşan
gür ormanlardır. Brezilya’da Amazon ormanları ile Afrika’daki Kongo havzası ormanları bu
şekildedir. Bunların dağılış sınırları yoğun tahribattan dolayı giderek azalmaktadır.
Muson ormanları, kışın yapraklarını döken geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır.
Boyları 20-30 m. olan ağaçların sıklığı yağmur ormanlarından biraz daha azdır. Hindistan,
Çin ve Endonezya adalarında yaygındır.
Orta kuşağın Ilıman okyanus iklimi şartları arasında gelişen karışık yapraklı ormanlar alçak
kıyı bölgelerinde nem bolluğuna bağlı olarak geniş yapraklı iken yükselti arttıkça veya
karaların iç kesimlerinde iğne yapraklı ağaçlarda da barındırır. Böylece karışık yapraklı
ormanlar gelişir. Yükseltinin artması ve karasallığın iyice artması sonucu ise bu sefer yalnız
iğne yapraklı ağaçların görüldüğü ormanlar hakim olmaya başlar. Kuzey Amerika’da kuzey
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batı kıyılarda, kuzeydoğu kıyılarında, Batı Avrupa kıyılarında, Avustralya’nın güneydoğu
kıyılarında, Güney Amerika’nın güneybatı kıyılarında, Çin’in güneydoğusunda görülürler.
Tayga Ormanları; karasal iklimin nemli bölgelerinde çayır alanları dışında soğuk sert kışlara
dayanan çam başta olmak üzere iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır. Sibirya çamı
gibi isimlerle de nitelendirilen bu ağaçlar düz ve simetrik özelliklerinden dolayı mobilya ve
inşaat sanayisinde kullanılır.
Longoz ormanları akarsuların getirdiği kumların oluşturduğu setler ve setlerin arkasında
biriken bol sulu hatta göllenmiş alanlardaki ağaçlar topluluğudur. Dişbudak, kızılağaç gibi
ağaç türleri ile bazı otlar bu ortamda yaşama şansı bulurlar.

11.1.1.2. Ot Formasyonu
Ağaç yetişmesine uygun olmayan iklim, toprak, yerşekilleri koşullarına bağlı olarak gelişen
bitki topluluklarına ot toplulukları adı verilmektedir. Bazı durumlarda insan tarafından
yapılan tahribatlar neticesinde de ağaçlar yok olabilir ve yerlerine ot formasyonu gelişebilir.
Otlar ince kırlgan gövdeli kurak dönemlerde su azlığı sonucunda sararan, yağışların yağmur
olduğu dönemlerde canlanan ve boyları boyları uzayan bitkilerdir. Ot formasyonu; savan,
step, çayır, tundra ve çöl bitkileri olarak gruplandırılabilir.
1. Savan: Dönenceler çevresinde yaşan Tropikal iklim kuşağında görülen uzun boylu otlardan
oluşan bitki topluluğudur. Otların arasında tek tük ağaçlara da rastlanmaktadır. Bu ağaçlar
kuraklığa dayanıklı ağaçlardır. Güneş ışıklarının dik ve dike yakın geldiği daha sıcak
dönemlerde konveksiyonel tipte yağışlara bağlı olarak su koşulları zenginleştiğinden bitki
topluluğu gürleşir. Bu periyod bölgenin yaz dönemine karşılık gelmektedir. Savan bitki
topluluklarının görüldüğü tropikal iklim kuşağında yıllık yağış tutarı 1500 mm kadardır. Kış
evresi daha kurak geçtiğinden otlar sararmaya başlar ve tohumlarını dökerler.
2. Step (Bozkır): Step orta kuşağın az yağışlı ve karasal ikliminin etkisi altında olan
sahalarında yayılış gösteren topluluklarıdır (Efe, 2004). Bu bölgede yıllık yağış miktarı 250400 mm arasındadır. Kar erimelerinden sonra başlayan ilkbahar yağışlarıyla büyüyen otlar
daha sonra başlayan yaz kuraklığıyla sararır ve tohumlarını döker. Gelincik, geven, üverlik,
yumak, çoban yastığı, adaçayı başlıca türleridir.
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Foto 91: Bozkır Bitki Örtüsü-Sivas (Foto: Cihan BAYRAKDAR)

3. Çayır: Karasal iklim şartları altında yaz kuraklığının daha az olduğu nemli ve serin iklim
kuşullarında yaz boyu yeşil kalabilen sahalardaki otsu bitki formasyonudur. Genellikle
karasal iklimin yüksek alanlarında görülmektedir. Bu otlar bozkırlardaki ot formasyonundan
daha gür olmaktadır. Yaz mevsimindeki yağış ve nem bu otları beslemektedir. Dağların
yüksek kesimlerinde orman üst sınırının bittiği yerde yaz boyunca yeşil kalabilen otların
olduğu bölgeye alpin çayır veya dağ çayırları adı verilmektedir.
4. Tundra: Kutuplara yakın kesimlerde Tundra iklim bölgesinde görülen soğuğa dayanıklı
otsu ve odunsu bitkilerdir. Likenler bu bitki formasyonunun önemli elemanlarıdır. Bu
formasyonda bitki boyları iklim şartlarının elverişsizliği nedeniyle çok kısadır. Bitkiler kısa
süren ve serin olan yaz mevsiminde yeşerirler.
5. Çöl Bitkileri: Yıllık yağış miktarının 250 mm’den düşük olduğu bölgenin bitki
topluluğudur. İklimin etkisiyle dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış kısa boylu çalılar ve sert
otlardan meydana gelmiştir. Bu formasyonu oluşturan bitkiler kurakçıl karakterli olup aşırı
sıcaklara ve uzun süren kuraklığa dayanıklıdır. Bu bitkilerin yaprakları terleme yolu ile
meydana gelen aşırı su kaybını önlemek için çok küçük veya dikensidir (Efe, 2004). Hurma
ağaçları, palmiye ağaçları suyun nispeten daha fazla olduğu su kaynaklarına yakın yerlerde
görülmektedir.
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6.Preri:
Kuzey Amerika'nın karasal iklim özelliklerine sahip orta kesimleri ile Güney Amerika'nın
Pampa bölgesinde yer alan otsu bitkiler topluluğuna verilen addır (Efe, 2004).
11.1.1.3. Çalı Formasyonu
Ormanların tahrip edildiği yerlerde ağaçların yerine gelişen ve ağaçlardan daha kısa ve ince
gövdeli olan bitkilere çalı denilmektedir. Çalıların genel görünüşleri ağaçlara benzer ancak
ağaçlardan küçük oldukları için “ağaççık” kavramı ile de ifade edilmektedir. Çalı formasyonu
maki, garig ve psödomaki türlerinin oluşturdukları topluluklara göre kendi içinde
sınıflandırılmaktadır.
1. Maki: Kışın yapraklarını dökmeyen kısa boylu ağaç ve çalılardan (yabani zeytin, defne,
kocayemiş, mersin, keçiboynuzu, zakkum, süpürge çalısı, kermes meşesi) meydan gelen
makilerin yaprakları küçük, tüylü, cilalı ve dikenli görünüme sahip olabilmektedir. Bu
özellikleri onları yazın buharlaşma ve kuraklığa karşı korur. Makiler yazın kuraklığa
dayanıklı ancak kış soğuklarına fazla dayanıklı değildir. Bu nedenle Akdeniz ikliminin bitki
örtüsüdür.

Foto 92:Maki bitki örtüsü -Kekova (Foto: Cihan BAYRAKDAR)
2. Garig: Makilerin tahrip edildiği yerlerde oluşan bitki topluluklarıdır. Garig bitki
toplulukları makilerden daha küçük ve dikenli çalılardır. Kekik, lavanta, funda, yasemin,
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süpürge çalısı garig topluluklarını oluşturan başlıca türlerdir. Gariglerin boyu 70 cm’yi
geçmez.
3. Psödomaki: Karadeniz iklimi gibi bol yağışlı iklimlerde ormanların tahrip edilmesi
sonucunda gelişen ve makiye benzeyen çalı karakterli ancak kışın yapraklarını döken bitki
topluluklarına psödomaki denir. Psödomaki yalancı maki olarak da adlandırılmaktadır.
Fındık, kızılcık, dişbudak, muşmula, böğürtlen psödomakinin kışın yapraklarını döken
başlıca türleridir.
11.2. Bitki Örtüsü ve Türlerinin Dağılışı
Bitkilerin yeryüzünde dağılışını ve yetişmesinde etkili faktörler iklim toprak topoğrafya kara
ve denizlerin durumu ve hidrolojik özelliklerdir. İnsan ise doğrudan veya dolaylı olarak
bitkilerin yaşam ortamını etkilemektedir. Bu coğrafik özellikler bitkinin yeryüzünün değişik
yerlerinde yetişmesini veya yetişmemesini belirler. Uygun şartlarda bitki örtüsü iyi gelişir.
Optimumun dışındaki şartlarda ise bitki örtüsü yavaş yavaş sahadan çekilir. Bütün şartların
uygun olması halinde bitki en üst yaşama düzeyine yani klimaksa ulaşır. İklim, toprak ve
yerşekilleri gibi özelliklerin tamamının uygun olduğunu sahalarda gür bir bitki örtüsü vardır.
Fakat bu bölgelerde bütün bitki türleri yetişmez (Efe, 2004).
Bitki türlerinin yeryüzünde dağılışını belirleyen en önemli etken iklimdir. İklim; sıcaklık,
yağış, nem, rüzgâr, basınç gibi elemanların bütünüdür. Yeryüzünde ana bitkiyi
formasyonlarının dalışı ile iklim arasında sıkı bir ilişki vardır. Bitki örtüsü ile iklim arasındaki
ilişki bitki büyümesini sınırlayan esas klimatik faktörler olan sıcaklık ve yağış açısından
önemlidir. Kuzey yarım kürede tundra ile boreal ormanlarından sınırı ortalama sıcaklığın en
az üç ay 6°C olduğu enlem olarak tespit edilmiştir. Bitki örtüsü iklimin bir yansıması ve
göstergesi olarak bitki coğrafyası açısından önem taşır. Yeryüzündeki iklim kuşakları bitki
formasyonlarına paralellik gösterir. Büyük iklim kuşakları Ekvatordan kutuplara
doğru sıralanır (Efe, 2004).
Büyük iklim kuşakları;
0
- 23,50° enlemleri
arası
23,50° - 30°
30°
- 40 °
40° - 50 °
50° - 66.50°
66° - 90°
Tablo 3: İklim Kuşakları

Tropikal Kuşak
Yakın Tropikal Kuşak
Subtropikal Kuşak
Serin Ilıman Kuşak
Soğuk Ilıman Kuşak
Polar ve Subpolar Kuşak.

Bitki formasyonlarına ve türlerine bakarak bir yerin iklim şartları anlaşılabilir. Bazı bitki
türleri iklim ve toprak bakımından çok seçicidirler. Bunlara örnek olarak Yurdumuzda yetişen
böğürtlen, mürver gibi bitkiler verilebilir (Efe, 2004).
Yerşekilleri bitki tür ve topluluklarını etkileyen faktörlerden bir diğeridir. Yükselti, eğim,
bakı faktörleri yerşekillerinin toprak özellikleri ve iklim koşullarını etkilediği için bitki örtüsü
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üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkisi bulunmaktadır. Yükseldikçe sıcaklığın ve
nem değerlerinin azalması, bakıya bağlı olarak güneşlenme ve nemlilik değerlerinin
değişmesi, sıcak ve soğuk rüzgârlara göre konumun belirlenmesi bitki tür ve topluluğunu
etkiler. Çok eğimli yamaçlarda toprak ve bitki tutunmasının zor olması, tatlı eğimli sahların
bitki gelişimi için uygu koşullara sahip olması yer şekillerinin etkisine verilecek birkaç
önektir.
Toprak bitkinin kökleriyle tutunduğu ve besinlerini aldığı unsurdur. Bitkiler besinlerini
topraktaki mineral değerlerine kavuşan sudan almaktadır. Toprağın türü, içerdiği mineral
yapısı, nem oranı, sert ve yumuşak olması, organik madde olan humusça zengin ya da fakir
olması bitki türlerini ve topluluklarını etkiler.
Su bitkinin toprakla beraber yaşam kaynağıdır. Bitkilerin bünyelerinde genelde en fazla
bulunan öğe sudur. Suyun ortamda yağışla gelmesi veya akarsular, yeraltı suyu gibi kaynaklar
ile gelmesi dahi yerel açıdan bitki topluluklarının gelişmesi için önem arz eder. Su aynı
zamanda toprak oluşumu ve topraktaki minerallerin bitki tarafından alınmasını sağladığı için
de önem taşımaktadır.
İnsan bitki tür ve topluluklarının dağılışında etkili olan varlıklardan biridir. İnsanoğlu tarihten
günümüze kadar çıkardıkları orman yangınları, tarım alanı açma çalışmaları, yakacak temini,
yerleşme, hayvan otlatma, ulaşım yolları açma gibi amaçlarla bitkilerin varlık ve dağılışlarını
etkilemiştir. Bunlar genelde bitki tür ve dağılışlarının olumsuz etkilenmesine yol açmıştır.
Dünyada genel olarak iklim koşullarına bağlı olarak Ekvatordan kutuplara doğru şu bitki
kuşakları görülmektedir.

Tablo 4: İklim Kuşakları ve Bitki Toplulukları
Ekvatoral Yağmur Ormanları
Savan
Çöl Bitkileri
Maki
Orta Kuşağın Karışık Ormanları
Muson Ormanları
Bozkır (Step)
Çayır
Tayga Ormanları
Tundra

Ekvatoral İklim
Subtropikal İklim
Çöl İklimi
Akdeniz İklimi
Ilıman Okyanusal İklim
Muson İklimi
Karasal İklim
Sert Karasal İklim
Sert Karasal İklim
Tundra İklimi
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Şekil 34: Dünyada Bitki Örtüsünün Dağılışı (http://odevx.com/wpcontent/uploads/2015/12/dunya-iklimleri.jpg)
11.3. Bitki Örtüsünün Turizme Etkileri
Dünyamız yer yer bitki örtüsü ile kaplıdır. Doğa biçimi, bu çeşit mekânlarda yerini bitki
örtüsüne bırakır. Burada bitki örtüsünün renk ve biçimi doğal peyzajı oluşturur. O halde bitki
örtüsü önce bir görüntü olarak jeo-ekonomik öğeler arasında yer alır. Bir başka deyişle çekim
gücü ilk kademede onun bu niteliğinden kaynaklanır. Böyle bir durumda bitki örtüsünün
kapladığı yer değil, seyir yeri turist akımını çeken mekâna dönüşür (Eralp, 1983).
Doğal bitki örtüsü ve buna bağlı hayvanlar dünya ölçeğinde bakıldığında, ekvatoral bölgedeki
tropikal yağmur ormanlarından başlayıp Afrika savanlarına, kutup bölgelerinin arktik
ekosistemlerinde kadar uzanan bir çeşitlilik söz konusudur. Doğal bitki örtüsü ve hayvan
yaşamının dünya iklim kalıplarıyla yakından ilişkili olduğu açıkça ortadadır. İnsanın pek
dokunma olanağı bulunmayan yerşekilleri, bitki örtüsü halen dünyanın yaban yaşam
bölgelerini ve doğal coğrafi görünümlerini oluşturmaktadır (Özgüç, 1998).
Tarım ve ormancılık uygulamalarıyla doğal bitki örtüsünün büyük kısmı insan tarafından
değişime uğratılmış; yollar, binalar, enerji hatları ve başka insan yapısı yapani unsurlar
coğrafi görünüme eklenmiştir. İnsanın doğaya müdahalesi kırsal alanlarda, güneydoğu
Asya'da olduğu gibi taraçalar, Amerikan prerilerindeki gibi geniş açık alanlar halinde
gözlenmektedir (Özgüç, 1998).
Dünyanın, iklimin tarımsal rejime uygun olduğu çeşitli kesimlerinde doğal bitki örtüsünün
yerini tarımsal bitki türleri almıştır ve bu yüzden de manzara artık doğal değil, insan yapısıdır.
Buna karşılık, insanın fazla sokulamadığı, bitki örtüsü ve ekosistemin dokunulmadığı yerlerde
doğal manzaralar hala egemendir. Bu alanlarda büyük kısmı açık, ağaçsız, tundra ve sıcak çöl
alanlarıdır (Özgüç, 1998).
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Her ne kadar bitki örtüsü coğrafi görünümün tercihlerinin biçimlenmesinde önemli bir faktör
olarak görülüyorsa da bitki örtüsünün türündeki farklılıkların rolü üzerinde pek
durulmamıştır. Fakat bazı tercihler de söz konusu olabilmektedir. Örneğin İngiliz halkı,
İngiliz Adaları'nın doğal bitki örtüsünü oluşturan Meşe Ormanlarına daha doğrusu genelde
yayvan yapraklı ağaçları tercih ederler. Hollanda'da da orta zorunda en önemli rekreasyon
kaynağını ormanlar oluşturmaktan ve en çok da Conifer türdeat- aç bulunmaktadır. Yayvan
yapraklılar meşe ve kayın ağacından meydana gelirler ve en çok Limbourg'da yani
Hollanda'nın en tepelik kesiminde yaygındırlar. Ülkemizde de özellikle ormanların
korunmasında iğne yapraklar tercih edilmektedir (Özgüç, 1998).
Bitki örtüsü olarak orman bir ağaç denizidir. Ancak egemen ağaç çeşidine göre, orman
değişik görünümlere bürünür. Jeomorfoloji ve güneşle birlikte bu görünüm, değişken çekim
gücü oluşturur, öte yandan, değişik ağaç biçimleri ve renkleri de görünüm farklıfıkları
yaratarak çekim gücünü çeşitlendirici etmenler olarak tabloya girerler. Burada seyir yerleri
arasındaki derecelenme çekim gücünün maksimize olduğu noktaya göre oluşur. Böyle bir
oluşuma, ormanın görünüm özelliğinden kaynaklanan ÇEKİM GÜCÜ ÇEŞİTLENMESİ
denir (Eralp, 1983).
Bitki örtüsü kırsal rekreasyonel faaliyetler olanak sağlayabilir. Kırsal kökenli değil tersine
şehirden çıkan fakat geniş arazi kullanımı ve bazı doğal özellikler gerektirdiklerinden ancak
kırsal alanda yapılabilecek rekreasyonel faaliyetler burada kastedilmektedir. Bölgesel
ölçekteki parklar, özel çiftlikler, koruluklar, boş kıyılar, hayvanat bahçeleri, botanik
bahçeleri, hatta bu kapsamaların hiç birinde olmasalar bile boş alanlar, yapay kanalları, baraj
gölleri, bahsedilenlerin arasında yer alır (Özgüç, 1998).
İstanbul’daki Belgrad Ormanları gibi büyük şehirlerin yanı başlarındaki orman alanları
oluşturdukları, çekicilik özellikle günübirlik rekreasyonel faaliyetlere yöneliktir. Örneğin
Belgrad Ormanlarında farklı belediyelere tahsis edilen piknik alanları, koşu parkurları
özellikle bahar ve yaz mevsimlerinde binlerce kişiyi ağırlamaktadır.
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Foto 93: Belgrad Ormanları - İstanbul (Foto: Cihan BAYRAKDAR)
Bazı ülke ve bölgelerde doğal bitki örtüsü ve buna bağlı olarak yaşayan hayvanlar, yaban
yaşamını gözlemeye yönelik turizm için uygun koşullar sunabilirler. Örneğin Afrika'da savan
iklim koşulları altında, savan bitki örtüsü ve bu bitki örtüsü ile birlikte yaşayan hayvanları
gözlemlemeye yönelik çok sayıda turizm faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Safari adı verilen
bu faaliyetler özel rehberler eşliğinde yapılmaktadır. Kenya, Tanzanya bu konuda turizm
potansiyelleri giderek artan ülkelerdir.
Orman özgün iklime sahip bir mekândır. Kaba çizgileriyle böyle bir mekânı, düzenli bir ısı ve
nemlilik rejimi karakterize eder. Isı, bozkırlardaki gibi ne geceden gündüze ne de mevsimden
mevsime çok büyük farklılıklar göstermediği, öte yandan sağlığa yararlı bir nemlilik oranına
sahip olduğu ve üstelik havayı oksijence zenginleştirdiği için bu nitelikleri ayrı bir çekim
gücü olarak değer alırlar (Eralp, 1983).
Ağaç topluluğu olarak orman, bir yandan su kaynaklarına ve düzenli bir yağış rejimine sahip
olduğu, öbür yandan çeşitli beslenme kaynaklarını barındırdığı için, söz konusu mekân, şu
özellikleri taşır:
- Orman, çeşitli av hayvanlarının topluca barındığı bir mekândır.
- Orman, akarsuları ve golleriyle farklı bir yapısal özellikte ve görünümde bir mekândır.
Böylece orman, herhangi bir çekim gücü taşıyıcısına kıyasla, daha değişik ve çeşit gösteren
bir öge olarak tablodaki yerini alır. Denize kıyısı olmayan orta Avrupa ülkeleri, özellikle
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Avusturya ve İsviçre'de turizm, bir bakıma Jeo-ekonomik kaynak olarak ormanın yukarda
belirtmeğe çalıştığımız bu özelliklerini değerlendirir (Eralp, 1983).
Yurdumuzda Trakya yarımadasında İğneada’daki longoz ormanları oluşturdukları ekosistem
ve diğer ortamlardan farkı ile turizmde çekicilik oluşturmaktadır. Yıldız
dağlarından Karadeniz'e ulaşan derelerin biriktirdiği alüvyonlar longozu oluşturmuştur. Sulu
ve göl ortamında yetişen ağaçları ifade eden longoz ormanları sık rastlanan öğeler değildir.
Bölgeye gelenler; fotoğrafçılık, kuş gözleme, kampçılık, çevre gözlemleme gibi faaliyetler
yapmaktadır. Genelde buradaki faaliyetler günübirlik olmaktadır.
Brezilya'da esas olarak eko turizm Pantanal sulak alanları ve Amazon yağmur ormanlarında
odaklanmıştır. Pantanal 210.000 kilometrekarelik geniş bir alandır. Nemli mevsimde sularla
kaplanır ve burada yaşayan canlılar, leopar karıncayiyenler, yılanlar ve timsahlar geri kalan
daha yüksek alanlara doğru çekilirler. Kurak mevsimde sular çekilir ve su kuşları yuva
yapmak üzere toplanmaya başlarlar. 600.000'den fazla farklı kuş türü bulunmaktadır. Amazon
yağmur ormanları da bitki hayvan, kuş ve böcekler açısından son derece zengindir. Özellikle
Peru ve Kolombiya sınırlarına doğru henüz beyaz insanla teması olmamış en az 40 yerli grubu
olduğu sanılmaktadır. Yakın zamanlarda yağmur ormanlarının içinde iki-üç günlük paket
programlarla tatil geçirtilmeye başlanmıştır. Bu tatillerde kanoyla dolaşma, gece yürüyüşleri
ve fotoğraf safarileri yaptırılmaktadır. Amazon bölgesini geliştirmek için 30'dan fazla
ekoturizm projesi hazırlanmıştır. İklim bakımından en iyi mevsim Temmuz-Ekim arasıdır.
Ekoturistlerin çoğunluğu Avrupa ve Kuzey Amerika gibi gelişmiş bölgelerdendir (Özgüç,
1998).
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Uygulamalar
Turizmde bitki örtüsünden yararlanma yollarını araştırınız.
Bitki formasyonlarının dağılışında etkili faktörleri araştırınız.
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Uygulama Soruları
Turizmde bitki örtüsünden yararlanma yolları nelerdir?
Bitki formasyonlarının dağılışında etkili faktörler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğal bitki örtüsü nedir? Oluşumunda etkili faktörleri
Bitki formasyonunu ve bitki formasyonlarının dağılışlarını nelerin etkilediğini
Ağaç formasyonunun özelliklerini,
Ot formasyonunun ve özelliklerini
Çalı formasyonunun ve özelliklerini
Bitki örtüsü ve türlerinin dağılışınını hangi faktörleri
Bitki örtüsünün turizme etkilerini öğrendik
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Bölüm Soruları
1.Doğal bitki örtüsünün aşağıdakilerden hangisine etkisinden bahsedilemez?
A)
B)
C)
D)
E)

Toprak humusunu oluşması
Hayvan yaşam ortamı oluşturması
Değişik manzaralar oluşturması
Besin kaynağı oluşturması
Heyelanı ortadan kaldırması

2. Doğada kendiliğinden var olan bitkiler; çeşitli koşulların olmasına bağlı olarak gelişirler.
Aşağıdakilerden hangisi bu koşullardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Güneşlenme
Sıcaklık
Erozyon
Su
Toprak

3. Aynı yapıyı gösteren, mevsimlik vejetasyon süresi aynı olan ve hakim biyolojik formla
tanımlanmış bir bitki grubuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Ekosistem
Biyom
Otçullar
Habitat
Formasyon

4. Yağmur ormanları hangi bitki formasyonuna dahil olmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)

Ot
Ağaç
Çalı
Biyosfer
Garig

5. Kışın yapraklarını döken geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır. Boyları 20-30 m
civarında olan ağaçlardan oluşur. Hindistan, Çin ve Endonezya adalarında yaygındır.
Yukarıda bahsedilen bitki topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Ekvatoral ormanlar
Tropikal ormanlar
Savan
Muson ormanları
Maki toplulukları
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6. Akarsuların getirdiği kumların oluşturduğu setler ve setlerin arkasında biriken bol sulu
hatta göllenmiş alanlardaki ağaçlar topluluğudur. Dişbudak, kızılağaç gibi ağaç türleri ile bazı
otlar bu ortamda yaşama şansı bulurlar.
Bu bitki topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Maki
Psödomaki
Garig
Longoz
Tayga

7. Kuzey Amerika'nın karasal iklim özelliklerine sahip orta kesimleri ile Güney Amerika'nın
Pampa bölgesinde yer alan otsu bitkiler topluluğuna ………………denir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Tayga
Alpin çayır
Mera
Preri
Bozkır

8. Uzun boylu otlardan oluşan bitki topluluğudur. Otların arasında tek tük ağaçlara da
rastlanmaktadır. Bu ağaçlar kuraklığa dayanıklı ağaçlardır. Güneş ışıklarının dik ve dike yakın
geldiği daha sıcak dönemlerde konveksiyonel tipte yağışlara bağlı olarak su koşulları
zenginleştiğinden bitki topluluğu gürleşir.
Yukarıda bahsedilen bitki topluluğu ve ait olduğu iklim aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

İklim

Bitki Örtüsü

Tundra
Alpin Çayır
Savan
Savan
Tundra

Tundra
Karasal
Subtropikal
Ekvatoral
Subtropikal

9. Karadeniz iklimi gibi bol yağışlı iklimlerde ormanların tahrip edilmesi sonucunda gelişen,
çalı karakterli ancak kışın yapraklarını döken bitki topluluklarına ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Maki
Garig
Psödomaki
Preri
Tundra
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10. Aşağıdakilerden hangisinde iklim ve hakim bitki örtüsü yanlış verilmiştir ?
A
B
C
D
E

Yağmur ormanları
Savan
Çöl bitkileri
Karışık ormanlar
Orta kuşağın karışık ormanları

Ekvatoral İklim
Subtropikal İklim
Çöl İklimi
Akdeniz İklimi
Ilıman Okyanusal İklim

Cevaplar
1)E, 2)C, 3)E, 4)B, 5)D, 6)D, 7)D, 8)C, 9)C , 10) D
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12. MİLLİ PARKLAR ve DOĞAL SİT ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Milli parklar ve doğal sit alanlarıyla ilgili kavramları ve genel özellikleri
Dünyada milli parklar ve doğal sit alanları ile ilgili gelişmeler ve bazı örnekleri
Yurdumuzdaki milli parklar ve doğal sit alanlarını
Milli parkların ve sit alanlarının turizme etkilerini
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Milli park nedir?
Milli parklar ve doğal sit alanları nasıl ilan edilir?
Milli Parkların genel özellikleri nelerdir?
Dünyada milli parklar ve doğal sit alanları ile ilgili gelişmeler nelerdir?
Milli park örnekleri veriniz.
Yurdumuzdaki milli parklar ve doğal sit alanlarının genel özellikleri nelerdir?
Milli parkların ve sit alanlarının turizme etkilerinelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

12.1. Milli parklar ve
doğal sit alanlarıyla ilgili
kavramları ve genel
özellikleri

Milli parkın ne olduğunu,
Milli parklar ve doğal sit
alanlarının nasıl ilan
edildiğini, Milli Parkların
genel özelliklerini bilir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.

12.2. Dünyada milli
parklar ve doğal sit alanları
ile ilgili gelişmeler ve bazı
örnekleri

Dünyada milli parklar ve Okuyarak, araştırarak,
doğal sit alanları ile ilgili sorular çözerek, fikir
gelişmeleri ve bazı örnekleri yürüterek.
bilir.

12.3. Yurdumuzdaki milli
parklar ve doğal sit
alanlarını

Yurdumuzdaki milli parklar Okuyarak, araştırarak,
ve doğal sit alanlarını ve sorular çözerek, fikir
genel özelliklerini bilir.
yürüterek.

12.4. Milli parkların ve sit
alanlarının turizme etkilerini

Milli parkların
alanlarının
etkilerinibilir.

ve sit Okuyarak, araştırarak,
turizme sorular çözerek, fikir
yürüterek.
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Anahtar Kavramlar
Milli park, doğal sit alanı, koruma bölgesi, rekreasyon, Ramsar alanları
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Giriş
Dünya Koruma Birliği Milli Parkları: “Bir veya birden fazla ekosistemin ekolojik
bütünlüğünü bugün ve gelecek nesiller için korumak, doğal çevrenin işgalini ve
sömürülmesini engellemek, ve çevreyle uyumlu biçimde bilim, eğitim, rekreasyon ve
ziyaretçi aktivitelerinin gelişimini tesis etmek amaçları için ayrılmış (kara/deniz) doğa
parçaları” olarak tanımlamaktadır. Milli parklar; tarihi, milli, kültürel ve ekolojik anlamda
değere sahip olduğu için koruma zorunluluğu olan yerlerdir ve ayrıca bizden sonraki nesillere
miras olarak bırakılmalıdır. Bu açıdan milli parklarda sürdürülebilir koruma-kullanma
dengesinin sağlanması gerekmektedir (Kervankıran & Eryılmaz, 2015).
Turizm açısından sürdürülebilirlik kavramı, turizmin kaynağı olan doğal, tarihi, kültürel,
sosyal ve estetik değerlerin korunup geliştirilerek çekiciliklerin devamının sağlanmasını ifade
etmektedir (Oral ve Şenbük, 1996).
Bu açılardan baktığımızda turizm geliştirilmesi ve sürdürülebilirliliği ile doğal ve kültürel
unsurların korunması amacı ile milli park ilan edilmesi birbiri ile bağdaşan unsurlardır.
Dünyada ve Türkiye’de hem doğanın ve ekosistemlerin korunması amacıyla hemde sahip
olunan bu değerlerin uzun vadede turizme katkı sunması amacıyla milli park alanları, doğal
sit alanları ilan edilmektedir. Bu alanların ilanı ve korunmasına yönelik genel kaideler
bulunmasına rağmen ülkeler ve bölgeler düzeyinde koruma plan ve programları ile koruma
nitelikleri değişiklik göstermektedir.

12.1. Milli Parklar ve Doğal Sit Alanlarının Genel Özellikeri
Milli Park; bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve
kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını
ifade eder. Tabiatı koruma alanları ise; bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir,
tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana
getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli alanlardır. Sadece bilim ve
eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarıdır ( T.C. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2017).
Tabiat parkları; bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın
dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını ifade eder. Tabiat anıtı ise; tabiat ve tabiat
olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları
dâhilinde korunan tabiat parçalarıdır.
Sit alanları ise kademesine göre koruma tedbirlerinin uygulandığı alanlar olma özelliği
taşımaktadır. 1. derece doğal sit alanları hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyen doğal sit alanları
olmakla beraber, 2. derece sit alanlarında sadece turizme yönelik yapılaşmaya izin
verilmektedir. 3. derece sit alanlarında gereken durumlarda konut yapılabilmektedir. Bu
nedenle sit alanlarının koruma derecesi önem taşımaktadır (Doğaner, 2001).
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Dünyada ilk milli parkçılık hareketi 1872 yılında Yellowstone Milli Parkı’nın (ABD) ilanıyla
başlamış ve bu ülkeyi sırasıyla 1879 yılında Avustralya, 1885 Kanada, 1894 yılında Yeni
Zelanda izlemiştir. 1914 yılına kadar Arjantin, İsveç ve İsviçre’de milli parklar
oluşturulmuştur (Kervankıran & Eryılmaz, 2015).
1800’lü yılların sonunda ABD’de ortaya konulan ‘Milli Park’ kavramı, Türkiye’de ilk kez
1956’da yürürlüğe giren 6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamında belirlenmeye başlanmıştır.
09.08.1983 tarih ve 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu, bu tür alanlar için özel bir yasa olarak
yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 2. maddesine göre Milli Parklar; “bilimsel ve estetik
bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile
koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçaları” olarak tanımlanmıştır. Bu kanun
ile birlikte Türkiye’de milli parkların sayısında giderek artış sağlanmıştır. 2015 yılı itibariyle
ülkemizde, yukarıdaki niteliklere uygun 40 milli park bulunmaktadır (Kervankıran &
Eryılmaz, 2015).
Birleşmiş milletlerin ulusal parklar listesinde yer alabilmek için, bir ulusal parkın ya da buna
aday bir rezervin sahip olduğu doğal kaynaklarını insanın bütün işletme amaçlı faaliyetlerine
karşı yasal olarak koruma hakkı kazanması gerekir. Tarım avcılık balık tutma, ormancılık,
madencilik ve benzerleri tamamen yasaklanmalı; konut, ticaret ya da sanayi gelişmesi
olmamalı; karayolu ya da demiryolu gibi ulaşım sektörlerinin geçişlerine izin verilmemelidir.
Tek istisna, bir ulusal parkın var olmasının en büyük nedeni olan, turizmdir. Bu yüzden de
uluslararası düzeyde kabul edilmiş ulusal parklarda, erişim yolları ve konaklama tesisleri
yapımı kamp yerleri ayrılması, çeşitli bilgi verme hizmetleri ve turizmin altyapısının
oluşturulması belirli bir plan içinde serbest bırakılır. Bu plana göre turistik kullanımlar farklı
düzeylerde sezonlar halinde ayrılırlar, bunlardan bazıları nakil vasıtlarıyla turizminin
gelişmesine izin verilirken, bazı alanlar yalnızca atlı ya da yaya ziyaretçilere açıktır. Park
yönetiminde çalışanlar ve turizm işletmecileri dışında herhangi bir kimsenin yaşamasına izin
verilmez (Özgüç, 1998).
Milli parkçılığın taşıdığı anlam ve içerik ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Örneğin ABD ve
Kanada’da, milli parklar sadece devlete aittir ve park sınırları içerisinde, ziyaretçilere yönelik
hizmet veren tesislerin dışında hiçbir gelişmeye izin verilmez iken; İngiltere’de özel şahıslara
ait mülkiyetlere, tarım faaliyetlerine ve köy türü gelişmelere kontrollü bir şekilde izin
verilebilmektedir. Bu durum milli parkların hem korunmasını kolaylaştırmakta hem de
ziyaretçi sayısını arttırmaktadır (Kervankıran ve Eryılmaz, 2015).
12.2. Dünyada Milli Parklar ve Doğal Sit Alanları İle ilgili Gelişmeler ve Bazı Örnekler:
Sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte nüfusun hızlı bir şekilde artması, doğal
çevre ve canlı ekosistemi üzerindeki baskıyı giderek artırmıştır. Bu baskı sonucunda oluşan
doğal çevrenin bozulması dünyadaki bütün ülkeleri olumsuz etkilemiş ve bu olumsuz
durumdan doğrudan ya da dolaylı etkilenen ülkeleri korunan alanlar konusunda planlama ve
politikalar yapmaya sevk etmiştir. Korunan alanlar için hazırlanan yönetim planları;
uygulanabilir, etkili, modern, bütüncül ve geniş katılımlı olduğu takdirde, bu alanların
sürdürülebilirliği sağlanabilir (Kervankıran & Eryılmaz, 2015).
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19. yy’da ABD’de başlayan doğal ve beşeri unsurları milli park statüsü ile koruma altına alma
çalışmaları Dünya genelinde yankı bulmuş ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bu konuda
çalışmalar yürütmeye başlamışlardır.
Birleşmiş Milletler çalışmaları kapsamında 1972 yılında UNESCO dünyanın en dikkat çeken
doğal ve kültürel mirasını korumak üzere “World Heritage Convention” (Dünya Mirası
Sözleşmesi) oluşturmuştu. Bu konvansiyon, 1978 ve 1983'te 76 ülkenin dünya mirası sit
alanlarını belirleme, koruma ve saklamayı kabul ederek imzalamasıyla yaşama geçmişti.
Ülkeler tarafından, ayrıca, yoksul ülkelerin kendi doğal miraslarını koruyabilmeleri için
maddi yardım alabilmelerine olanak sağlamak üzere bir de fon oluşturulmuştu. Her yıl yeni
koruma alanlarının bu listeye eklenmesi sürdürülmektedir. (Özgüç, 1998).
Mart 2017 itibariyle 814 kültürel, 203 doğal ve 35 karışık özellikle yer bu listede
bulunmaktadır.
Doğal ortamdaki jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik özellikler ile flora ve fauna açısından
ABD ve Afrika’daki milli parklar oldukça farklıdır. Bu parkların uzun süredir ilan edilmeleri
ve yerleşme öğelerinden uzak olmaları korumayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca buralardan elde
edilen turizm gelirleri önemli kaynaklar oluşturduğu için turizmin sürdürülebilirliği açısından
koruma önemli bir boyut kazanmıştır.
Ulusal açıdan önemli olan insan ile doğanın uyumlu beraberliğini özelliğini oluşturan; fakat
aynı zamanda da bu alanların günlük yaşam tarzları ve ekonomik faaliyetleri içinde
rekreasyon ve turizm yoluyla halka iyi vakit geçirme olanakları da sağlayan doğal coğrafi
görünümleri sürdürebilmek amacıyla korunmalı alanlar ayrılabilmektedir. Birçok ülke farklı
hiyerarşiler halinde korunan coğrafi görünümler belirlemektedir. Örneğin Avustralya'da
eyalet rekreasyon alanlarından başlayıp doğal parklar, çevresel parklar, parklar ve eyalet
parklarına kadar uzanan bir sıralanma söz konusudur. ABD'nin korunmalı alanları arasında
doğal rezervler, ulusal yaban alanları, parklar ulusal tarihsel parklar, ulusal rekreasyon
alanları ve diğerleri bulunmaktadır (Özgüç, 1998).
Ulusal ya da uluslararası ölçekte Dünya mirası listesine alınan doğal coğrafi görünümlerin
sayısı oldukça çoktur. Bunlar arasında Galapagos adaları (eşsiz faunası yüzünden)
Tanzanya'da Ngorongoro koruma alanı ( Afrika savan yaşamının bol olduğu volkanik
kraterinden dolayı) Fildişi Sahili'nde Tai Ulusal Parkı ( tropikal yağmur ormanı alanı),
Avustralya'da kuzey topraklarındaki Kakadu Ulusal Parkı, ABD'de Büyük Kanyon ve Kuzey
Kanada'daki Nahanni Ulusal Parkı Türkiye'den de Göreme Ulusal Parkı, Hattuşaş gibi çeşitli
özellikler içeren sekiz yer bulunmaktadır (Özgüç, 1998).
Grand Canyon Milli Parkı (ABD)
Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan ve aynı zamanda Dünya Miras Alanı olan Grand
Canyon Milli Parkı 487,350 ha alandan oluşmaktadır. Parkın içinden geçen ve altı milyon
yıldır yer alan Colarado nehrinin aşındırmasıyla kanyon oluşmuştur. Grand Canyon Milli
Parkı doğal güzellikler dışında arkeolojik ve tarihi değerlere de sahiptir. Parkın Yönetim Planı
1995 yılında 10-15 yıllık uzun bir dönem için hazırlanmıştır. Grand Canyon Yönetim
Planı’nın öncelikli amacı; milli parkta koruma-kullanma dengesini sağlayarak, ziyaretçilerin
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hoşça vakit geçirebilmelerini sağlamaktır. Milli park için zonlama sistemi yapılarak, bu
zonlar; Doğal, Kültürel ve Gelişme Zonu olarak üçe ayrılmıştır. Yönetim planında parkın
sahip olduğu değerler şunlardır: Dünya Miras Alanı olması, doğal kaynakları ve barındırdığı
ekosistemler, bilimsel araştırma için önemli olan doğal kaynakları, kültürel değerleri, manzara
niteliği ve önemi, doğal sessizlik ve ıssızlık, rekreasyonel fırsatlar ve tasarım potansiyelidir
(Kervankıran ve Eryılmaz, 2015).

Foto 94:Grand Canyon
canyon/47016318.html)

–

ABD,

(Kaynak:

http://www.shunvmall.com/grand-

Milli parkçılığın başlangıcı olan Amerika’da, yönetim planlarındaki algıda ve işleyişte
meydana gelen değişiklikler sonucunda, milli parkları ziyaret edenlerin sayısı önemli artışlar
göstermiştir. Grand Canyon Milli Parkı 1993 yılında yaklaşık 5 milyon kişi tarafından ziyaret
edilerek neredeyse toplam taşıma kapasitesine ulaşılmıştır. Milli Park Sistemini rekreasyonel
amaçlı ziyaret edenlerin sayısı 1973 yılında 169 milyon iken 1993’te 274 milyon 325 bin
kişiye ulaşmıştır. 1997 yılında ABD Milli Park Sistemini ziyaret eden ziyaretçi sayısı toplam
279 milyonu bulmuştur. ABD milli parklarında görülen bu gelişmede en önemli etken;
koruma bilincinin yerel halkta, yöneticilerde, ziyaretçilerde oluşmasıdır (Kervankıran ve
Eryılmaz, 2015).
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Foto 95: Grand Canyon - ABD (Kaynak:
https://www.flickr.com/photos/grand_canyon_nps/5446827686/in/album72157626052533148/)

Peak District Milli Parkı (İngiltere)
İngiltere’de yer alan Peak District Milli Parkı, 1951 yılında milli park ilan edilmiş ve 143.833
ha alanı kapsamaktadır. Milli park tarım alanları (77.520 ha), maden alanları ve turizm
endüstrisinin bulunduğu bir bölgede yer almaktadır. Birçok kişinin ziyaret ettiği park aynı
zamanda 38.100 kişinin yaşadığı bir alandır. Peak District Milli Parkı İngiltere’nin ilk milli
parkı olup diğer ülkelerdeki milli parkların aksine, milli park sınırları içerisinde özel
mülkiyete ait birçok arazi ve yapılar mevcuttur. Peak District Milli Parkı’ndaki bu durumun
milli park sınırları çevresinde yaşayan yerel halkın milli parka karşı ‘koruma’ düşüncesini
güçlendirmiş olduğu görülmektedir. Milli park yönetim planında yerel yönetim, turizm
yetkilileri, yerel halk, merkezi yönetim, diğer ekonomik sektörler gibi paydaşlar bir arada
hareket etmektedir. Ayrıca milli park yönetim planı oluşturulurken, bölgedeki ulusal, bölgesel
ve yerel ölçekte hazırlanmış olan turizm, biyoçeşitlilik, kırsal kalkınma, orman, tarım ve gıda
gibi yürürlükteki diğer planlamalar dikkate alınmakta ve geniş katılımcılardan oluşan
koordineli bir yönetim sistemi oluşturulmaktadır. Böylece tüm paydaşların görüşü alınmakta
ve diğer sektörlerin yönetim stratejileri de dikkate alınarak, bütüncül bir yönetim modeli
oluşturulmaktadır (Kervankıran ve Eryılmaz, 2015).
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Foto 96: Peak Districkt National Park (Kaynak: https://freeyork.org/nature/ledibauer-portalto-other-worlds)
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Foto 97: Peak District Ulusal Parkı – İngiltere
(http://www.peakdistrict.gov.uk/__data/assets/image/0009/454509/Background-1Ladybower.jpg)
Arches Ulusal Parkı
ABD'nin Utah Eyaleti'nde bulunan ulusal parktır. Coğrafik olarak Batı Amerika'daki Colarado
platosunu hemen hemen ortasında bulunmaktadır. Parkın rakımı 1245-1723 metre arasında
değişmektedir, yüzölçümü ise 310 km2 ‘dir. Bu alanda 2000'den daha çok sayıda doğal
kumtaşı kaya kemer bulunmaktadır. Ayrıca değişik jeolojik kaya formasyonları
ve peribacalarına benzer kumtaşından sütunlar ve kuleler bulunmaktadır. 1970'den beri 43
kaya kemeri erozyon dolayısıyla çökmüştür ve bunlardan en iyi bilineni Ağustos 2008'de
çöken "Wall Arch (Duvar Kemeri)" olarak bilinmekteydi. Park arazisi ilk defa 12 Nisan
1929'da "Ulusal Anıt" olarak kamu koruması altına alınmıştır. 17 Kasım 1971'de ABD
Kongresi'nden geçen bir kanuna uygun olarak "Arches Ulusal Park" olarak "Ulusal Park
Hizmetleri" idaresi altına geçmiştir (National Park Service).
Park yarı-çöl karakteri taşıyan iklime sahip bir bölgede yer almaktadır. Genel olarak bu yarıçölde kumtaşından nispeten yumuşak ve kırmızı renkli kayalıklar bulunmakta, bunlar devamlı
olarak erozyonla aşınmaktadır (National Park Service).
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Foto 98: Arches Ulusal Parkı Utah-ABD
(Kaynak:http://www.usatoday.com/story/travel/experience/america/nationalparks/2016/07/11/arches-national-park-tips-visiting/86872140/)

Foto 99: Arches Ulusal Parkı-Utah-ABD Kaynak: http://traveldigg.com/arches-national-parkutah-usa/
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12.3. Yurdumuzdaki Milli Parklar ve Doğal Sit Alanları
Türkiye’de milli park uygulaması ile ilgili düzenlemeler ilk kez 1956 yılında yürürlüğe giren
6831 sayılı Orman Kanunu’nun 25. Maddesi ile yapılmaya başlanmıştır. İlk kez 1958 yılında
Yozgat Çamlığı ülkemizin ilk milli parkı olarak ilan edilmiştir.
1983 yılında çıkarılan 2873 sayılı milli parklar kanununda yer alan korunan alanların
haricinde Türkiye’de ulusal koruma statüleri ile korunan diğer alanlar; muhafaza ormanları,
gen koruma ormanları, tohum meşcereleri, orman içi dinlenme yerleri, tohum bahçeleri, yaban
hayatı geliştirme sahaları, yaban hayatı koruma sahaları, su ürünleri istihsal sahaları ve sit
alanlarıdır. Ayrıca dünya miras alanları, özel çevre koruma bölgeleri, zümrüt ağı alanları,
sulak alanlar/Ramsar alanları, biyosfer rezervi ve Natura 2000 alanları gibi Türkiye’nin de
taraf olduğu sözleşmeler dâhilinde belirlenen uluslararası koruma statüleri de bulunmaktadır
(Kervankıran ve Eryılmaz, 2015).
Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın ilan tarihi 1966, Olimpos-Beydağları Milli Parkı’nın ilan
tarihi 1972, Gelibolu Yarımadası Milli Parkı’nın ilan tarihi 1973’tür. Kıyı turizminin gelişme
gösterdiği Kuşadası ve Söke ilçeleri sınırları içine giren Dilek yarımadası milli parkının
kurulması Akdeniz bitki örtüsü türlerini içeren ormanın korunmasını sağlamıştır (1994 yılında
alanı genişletilerek B.Menderes deltası dahil edilmiştir). Gelibolu yarımadası milli parkının
kuruluş amacı tarihi savaş alanının korunması olmakla beraber yarımadanın kıyılarının
yapılaşmadan korunmasını sağlamış fakat 1994 yılında çıkan yangında bitki örtüsü büyük
ölçüde tahrip olmuştur. Olimpos-Beydağları milli parkı kıyı turizmi potansiyeli yüksek bir
kıyıda doğal ve kültürel varlıklar bakımından zengin bir alanın korunmasını sağlamıştır
(Doğaner, 2001).
1983 yılında çıkan (11.8.1983 gün RG/18132) Milli Parklar Kanunu 4. madde "milli park
alanlarındaki turizm bölge, afan ve merkezlerinde turizm yatırımlarına ilişkin plân kararları
Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak sonuçlandırılır" hükmünü getirmiştir. 8. madde
ise "turizm bölge, alan ve merkezleri dışında kalan milli parklarda turistik amaçlı bina ve
tesisler yapmak için 49 yıl veya uzatılarak 99 yıl arazi kiralanabilir" hükmü getirmiştir.
Böylece Antalya Gelişim Projesiyle aynı alanı içine alan Olimpos-Beydağları milli parkında
kıyı turizmiyle ilgili tesisler yapımı mümkün olmuştur. Kıyılarda kurulan dördüncü milli park
1994 yılında Marmaris'te kurulmuştur (7.3.1996 gün RG/ 22573). Fakat yüksek binaların
kıyıyı kapladığı, yapılaşmanın doyum noktasına geldiği bu kıyıyı korumak için geç
kalınmıştır. Yeni kurulan Troya Tarihi Milli Parkı kısmen Çanakkale Boğazı kıyılarını da
kapsamaktadır (7.11.1996 gün RG/ 22810) (Doğaner, 2001).
Türkiye’de korunan alanların ülke yüzölçümüne oranı, 1990 yılında yüzde % 2,96 iken
günümüzde sulak alanlar ve özel çevre koruma alanlarının da dâhil edildiği korunan alanlar,
ülke yüzölçümünün % 5,6’sını kapsamaktadır. Birçok ülkenin uluslararası antlaşmalarla kabul
ettiği ve anayasasında bulunan koruma alanlarına yönelik kanunlar, çevre sözleşmeleri ve
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önleyici sözleşmeler, Türkiye’de de önemli olmaya başlamış ve bu konuda yeterli olmasa da
bazı olumlu adımlar atılmaya başlanmıştır (Kervankıran ve Eryılmaz, 2015). ,
Tablo 5: UNESCO Dünya Kültür Miras Listesindeki Bölgelerimiz
1) Göreme Ulusal Parkı
(Hem doğal, hem kültürel varlık)
2) Hierapolis- Pamukkale
(Hem doğal, hem kültürel varlık)
3) Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası
(kültürel varlık)
4) İstanbul’un Tarihi Yarımadası
(kültürel varlık)
5) Hititlerin Başkenti Hattuşaş
(kültürel varlık)
6) Nemrut Dağı
(kültürel varlık)
7) Xanthos-Letoon Antik Kentleri
(kültürel varlık)
8) Safranbolu
(kültürel varlık)
9) Truva Arkeoloji Bölgesi
(kültürel varlık)
10) Selimiye Cami ve Külliyesi
(kültürel varlık)
11) Çatalhöyük’ün Neolitik Bölümü
(kültürel varlık)
12) Bursa ve Cumalıkızık
(kültürel varlık)
13) Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı
(kültürel varlık)
14) Diyarbakır kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültür Alanı
(kültürel varlık)
15) Efes
(kültürel varlık)
16) Ani Harabeleri
(kültürel varlık)
Tablo 6: 01.07.2015 Tarihi İtibarıyla Yurdumuzdaki Milli Parklar (Kaynak:
http://www.milliparklar.gov.tr/mp/s0.htm)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

İli
Yozgat
Osmaniye
Ankara
Balıkesir
Bursa
Bolu
Aydın
Manisa
Isparta
Antalya
Isparta
Tunceli
Antalya
Antalya
Kastamonu
Afyon
Nevşehir
Trabzon
Çorum
Adıyaman
Konya

Milli Park Adı
Yozgat Çamlığı Milli Parkı
Karatepe - Aslantaş Milli Parkı
Soğuksu Milli Parkı
Kuşcenneti Milli Parkı
Uludağ Milli Parkı
Yedigöller Milli Parkı
Dilek Y. – B. Menderes D. Milli Parkı
Spil Dağı Milli Parkı
Kızıldağ Milli Parkı
Güllük Dağı - Termessos Milli Parkı
Kovada Gölü Milli Parkı
Munzur Vadisi Milli Parkı
Beydağları Sahil Milli Parkı
Köprülü Kanyon Milli Parkı
Ilgaz Dağı Milli Parkı
Başkomutan Tarihi Milli Parkı
Göreme Tarihi Milli Parkı
Altındere Vadisi Milli Parkı
Boğazköy – Alacahöyük Milli Parkı
Nemrut Dağı Milli Parkı
Beyşehir Gölü Milli Parkı

Alanı (Dekar )
2.669,02
41.429,09
11.870,69
170.583,65
130.240,66
16.230,69
275.981,62
68.010,26
551.059,08
66.999,77
65.507,09
426.744,86
311.658,77
357.191,56
11.176,96
409.477,83
96.136,52
44.677,14
26.004,38
138.272,77
868.551,37

İlan Yılı

1958
1958
1959
1959
1961
1965
1966
1968
1969
1970
1970
1971
1972
1973
1976
1981
1986
1987
1988
1988
1993
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Balıkesir
Rize
Artvin
Artvin
Antalya
Niğde
Muğla
Muğla
Çanakkale
Denizli
Kastamonu
Kars
Ağrı
Edirne
Kayseri
Şanlıurfa
Kırklareli
Erzurum
Ankara

Kazdağı Milli Parkı
Kaçkar Dağları Milli Parkı
Hatila Vadisi Milli Parkı
Karagöl – Sahara Milli Parkı
Altınbeşik Mağarası Milli Parkı
Aladağlar Milli Parkı
Marmaris Milli Parkı
Saklıkent Milli Parkı
Troya Tarihi Milli Parkı
Honaz Dağı Milli Parkı
Küre Dağları Milli Parkı
Sarıkamış-Allahuekber Dağları Milli Parkı
Ağrı Dağı Milli Parkı
Gala Gölü Milli Parkı
Sultan Sazlığı Milli Parkı
Tek Tek Dağları Milli Parkı
İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı
Nene Hatun Tarihi Milli Parkı
Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli
Parkı

209.348,33
529.700,78
169.437,79
32.509,72
11.466,48
550.644,08
292.060,22
16.432,95
135.171,87
94.289,76
377.533,75
225.198,85
880.148,04
60.868,44
243.576,99
193.352,41
31.550,02
3.874,23
138.504,64

1994
1994
1994
1994
1994
1995
1996
1996
1996
1998
2000
2004
2004
2005
2006
2007
2007
2009
2015

8.286.143,15

12.4. Milli Parklar ve Doğal Sit Alanlarının Turizme Etkileri
Az bulunan ve kıymetli arazi parçaları, bitki örtüsü, hayvan yaşam alanları veya bütün bunları
bir arada değerlendirebileceğimiz ekosistemlerin, beşeri öğelerin korunması tuzimde gelişme
ve çekicilik oluşturmada önem arzetmektedir. Bir öğrenin korunması fikri öncelikle az
bulunur nitelikte olmasıyla ortaya çıkmaktadır. Turizmde az bulunurluluk kıymet ifade ettiği
için ve çekicilik oluşturduğu için ilan edilen sit alanları ve milli parklar önemli destinasyonlar
meydana getirmektedir.
Milli Park ve Doğal Sit Alanlarının planlanması ve koruma çalışmlarının uygulanması
kıymetli doğal ve beşeri unsurların turizmdeki sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır.
Sürdürülebilir turizmin prensipleri ise şu şekilde sıralanabilir (Paçacı, 1995) (Demir, 2002):
• Çevre, önemini turizm serveti şeklinde ortaya koyan gerçek bir değere sahiptir. Uzun
dönemdeki sürdürülebilirlik, kısa vadeli düşüncelerle zarara uğratılmamalı, korunarak gelecek
nesillere ulaştırılmalıdır.
• Turizm, ziyaretçilerin yanı sıra, bulunduğu alan ve topluma da fayda sağlayan potansiyele
sahip pozitif bir aktivite olarak kabul edilmelidir. • Turizm ve çevre arasındaki ilişki, çevreyi
uzun dönemde sürdürülebilir hale getirecek şekilde düzenlenmelidir. Turizmin doğal
kaynaklara zarar vermesine, gelecekte hoş olmayan ortamlar yaratmasına ve çevre üzerinde
kabul edilemez etkiler oluşturmasına izin verilmemelidir.
• Turizm faaliyetleri ve gelişmeleri; ölçeğe, doğaya ve içinde yer aldıkları alanın karakteristik
özelliklerine uyum göstermelidir.
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• Herhangi bir turistik alan ile ziyaretçilerin ihtiyaçlarının temininde, o yörede yaşayan halk
arasında uyum sağlanmasına çalışılmalıdır.
Milli Parklar sahip oldukları doğal güzellikleri, zengin fauna ve florası, sulak alanları, eşsiz
manzarası ile günümüzde rekreasyonel faaliyetlerin en fazla yapıldığı mekanların başında
gelmektedir. Dünyada ve Türkiye’de birçok insan, şehirlerin yoğun stresinden, hava
kirliliğinden ve trafik yoğunluğundan kurtularak; dinlenmek, gezmek, rahatlamak ve doğal
ortamda vakit geçirmek için, koruma altına alınan milli park alanlarını tercih etmektedir.
Turizm faaliyetleri ile benzer özelliklerinin yanında, farklı yönleri de bulunan rekreasyon;
günümüzde daha da yaygın hale gelmiş, kentlerin sıkıcı ortamından kurtulmak için, insanların
işten arta kalan boş zamanlarında yaptığı piknik, çeşitli park ziyaretleri, balık tutmak, sinema,
tiyatro, konser ve sanat etkinliklerinde bulunmak, yüzmek, ata binmek, kitap okumak, sahilde
yürümek, yemeklere, balolara katılmak gibi memnuniyet verici, eğlendirici, hoşça vakit
geçirici, bedeni ve ruhu dinlendirici faaliyetlerdir (Kervankıran ve Eryılmaz, 2015).
Gerek doğal gerekse kültürel varlıkların koruma alanı olabilen milli parklar ve sit alanları çok
sayıda ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir. Ziyaretçi sayıları yıldan yıla artmaktadır.
Ülkemizde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre Milli park ve
tabiat parkalarında 2002 yılında 5,5 milyon olan ziyaretçi sayısı, 2014 yılında 13
milyona çıkmış, 2015 yılının ilk altı ayında bu rakam 5 milyon 200 bine ulaşmıştır.
Yurdumuzdaki bazı milli parklar tarihi, arkeolojik, mitolojik ve kültürel kaynakları içerisinde
barındırmaları nedeniyle ilgi odağı olmaktadır. Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı,
Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Nemrut
Dağı Milli Parkı, Göreme Tarihi Milli Parkı, Boğazköy- Alacahöyük Milli Parkı gibi bazı
milli parklarımız uygarlık tarihi açısından önemli unsurlara sahip oldukları için ziyaretçi
akınına uğramaktadır.
Ziyaretçi yoğunluklarına bağlı olarak oluşan trafik, ticaret ve konaklama amaçlarıyla
oluşturulan işletmeler yoğunluğu ve kirliliği arttırmaktadır. Her ne kadar önlemler artırılmış
olsa da milli parklar yine de çevresel kirlenmenin önüne geçmek oldukça zordur.
Milli parklarda oluşan çevresel bozulma ve araç trafiğinin artmasıyla oluşan gürültü; hem
insanları, hem de bu parklardaki yaban hayatını rahatsız etmekle birlikte; araçlardan çıkan
egzoz dumanı, toz gibi maddeler hava kirliliğine neden olabilmektedir. Bundan dolayı birçok
ülkede milli park ve benzeri koruma alanlarında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bazı ulusal
parklarda çeşitli tedbirler alınmaktadır. Bunlar arasında; Yosemite Milli Parkı-ABD’de
ziyaretçilerin araçlarını parkın dışında oluşturulan otoparklara bırakmaları, milli parkın taşıma
kapasitesinin belirlenmesi, Yellowstone Milli Parkı içerisinde belirlenen güzergâh dışındaki
alanlarda dolaşmanın yasaklanması, park içerisinde gezilirken araçtan inilmemesi, Manyara
Milli Parkı-Tanzanya ve çevreye daha az zarar veren akülü ya da oto gaz ile çalışan araçlarla
parkı dolaşmaları gibi uygulamalar yer almaktadır (Kervankıran ve Eryılmaz, 2015).
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Uygulamalar
Milli parkların ilan edilme sebeplerini araştırınız.
Ülkemizde ilan edilen milli parkları ve bu parkların turizme etkilerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
Milli parkların ilan edilme sebeplerini nelerdir?
Ziyaretçi sayılarının en fazla olduğu parklarımız hangileridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Milli parklar ve doğal sit alanlarıyla ilgili kavramları ve genel özelliklerini
Dünyada milli parklar ve doğal sit alanları ile ilgili gelişmeleri ve bazı milli park örneklerini
Yurdumuzdaki milli parklar ve doğal sit alanlarını ve genel niteliklerini
Milli parkların ve sit alanlarının turizme etkilerini
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Bölüm Soruları
1. Bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel
kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat
parçalarına……………….denir?
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Sit Alanı
Ekopark
Milli Park
Ramsar Alanı
Tabiat Parkı

2. Aşağıdakilerden hangisi tabiat parklarının taşıması gereken unsurlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Özel bitki örtüsü özelliğine sahip
İnsanların beşeri ve ekonomik faaliyetine açıklık
Yaban hayatı özelliğine sahip
Halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun
Manzara bütünlüğü olan

3. Sit alanları kademelerine göre belirlenip koruma altına alınmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi 1. Dereceden Sit Alanına ait korumayı ifade eder?
A)
B)
C)
D)
E)

Doğal sit alanları hiçbir yapılaşmaya izin verilmez.
Sadece turizme yönelik yapılaşmaya izin verilir.
Gereken durumlarda konut yapılabilmektedir.
Sanayi faaliyetleri için gerekli yerler ayrılmıştır.
Ulaşım söz konusu olduğunda gerisi teferruattır.

4. Dünyada ilk ilan edilen milli park aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Yellowstone Milli Parkı (ABD)
Ngorongoro Milli Parkı (Tanzanya)
Tai Ulusal Parkı (Fildişi Sahili)
Kakadu Ulusal Parkı (Avustralya)
Büyük Kanyon Milli Parkı (ABD)

5. Ülkemizde Milli parklar kurma ve korumaya yönelik 2873 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe
girmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

1876
1924
1975
1983
1990
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6. Farklı ülkelerde ilan edilen milli parkların tamamının uluslararası statüde korunamamasının
nedeni aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Ülkelerin farklı doğal ve beşeri özellikleri barındırması
B) Ülkelerin iklim ve bitki örtüsünün farklılık göstermesi
C) Kültür ve dil özelliklerinin değişik olması
D) Ülkelerin milli parklar yasalarının farklı olması
E) Milli parklardan elde edilen gelirlerin düşük olması
7. Birleşmiş Milletler çalışmaları kapsamında UNESCO’nun 1972 yılında dünyanın en dikkat
çeken doğal ve kültürel mirasını korumak üzere oluşturduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

UNİCEF
FAO
INTERNATIONAL MONEY FONDATİON
WORLD BANK CONVENTION
WORLD HERITAGE CONVENTION

8.Aşağıdakilerin hangisi yudumuzda bulunan ve UNESCO tarfından Dünya listesine alınan
doğal ve kültürel zenginlik barındıran bir yerdir?
A)
B)
C)
D)
E)

Hierapolis- Pamukkale
İstanbul’un Tarihi Yarımadası
Hititlerin Başkenti-Hattuşaş
Nemrut Dağı
Safranbolu

9.Yurdumuzda ilk kurulan milli park aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dilek Yarımadası Milli Parkı
B) Gelibolu Yarımadası Milli Parkı
C) Yozgat Çamlığı Milli Parkı
D) Olimpos-Beydağları milli Parkı
E) Troya Tarihi Milli Parkı
10. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesindeki Bölgelerimiz arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)

Nemrut Dağı
Xanthos-Letoon Antik Kentleri
Safranbolu
Truva Arkeoloji Bölgesi
Munzur Vadisi Milli Parkı

Cevaplar
1) C , 2) B, 3)A , 4)A, 5)D, 6)D , 7)E , 8)A , 9) C, 10) E
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13. İKLİMİN TURİZME ETKİSİ

312

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. İklim elemanlarının neler olduğunu,
13.1.1. Sıcaklık ve sıcaklık dağılışına etki eden faktöreleri
13.1.2. Basınç ve rüzgârların genel özelliklerini
13.1.3. Nem ve yağış ve genel niteliklerini
13.2. İklim türleri ve dünyadaki dağılışlarını
13.3. İklimin turizme etkisini
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İklim ve hava durumu arasındaki fark nedir?
İklim hangi elemanlardan meydana gelmektedir?
Dünyada sıcaklık dağılışına etki eden faktöreler nelerdir?
Basınç nedir? Dünyadaki sürekli basınç merkezleri nelerdir?
Rüzgâr nasıl oluşur?
Rüzgârların hızlarını etkileyen faktörler nelerdir?
Nem ve yağışın genel nitelikleri nelerdir?
İklim türleri nelerdir? İklim tiplerinin Dünyada görüldüğü yerler nerelerdir?
İklimin turizme etkisini ne şekilde olmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

13.1. İklim elemanları ve
genel özellikleri

İklim ve hava durumu
arasındaki farkı ve iklim
hangi elemanlardan
meydana geldiğini bilir.

13.1.1. Sıcaklık ve sıcaklık
dağılışına etki eden
faktöreler

13.1.2. Basınç ve rüzgârlar

Dünyada sıcaklık dağılışına
etki eden faktöreler bilir.
Basınç ne olduğunu ve
Dünyadaki sürekli basınç
merkezlerini bilir. Rüzgâr
nasıl oluştuğunu,
Rüzgârların hızlarını
etkileyen faktörleri bilir.

13.1.3. Nem ve yağış

Nem ve yağışın genel
niteliklerini bilir.

13.2. İklim türleri ve
dünyadaki dağılışları

İklim türleri ve iklim
türlerinin Dünyada
görüldüğü yerleri bilir.

13.3. İklimin turizme
etkisini

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.

Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.

Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.
Okuyarak, araştırarak,
sorular çözerek, fikir
yürüterek.

İklimin turizme etkisinin ne Okuyarak, araştırarak,
şekilde olduğunu bilir.
sorular çözerek, fikir
yürüterek.
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Anahtar Kavramlar
İklim, Basınç, Rüzgâr, Nem, Konveksiyonel, Yamaç yağışı
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Giriş
Bir yerde yaşanan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem, yağış, güneşlenme, bulutluluk gibi hava
özelliklerinin en az 35- 40 yıl boyunca gözlemlenip ortalamalarının alınması sonucu ortaya
çıkan genel kanaate iklim denilmektedir. Bu özelliğiyle kısa süre içinde değişen hava
durumundan farklıdır. Örneğin bir yer için burada kışlar soğuk, sert ve kar yağışlı geçer
demek iklim özelliğini vurgulamaktır.
İklimin 3 ana elemanı bulunmaktadır. Bunlar; a. Sıcaklık, b. Basınç ve Rüzgârlar, c. Nem ve
Yağıştır. İklim farklı koşul ve unsurlardan etkilenen bu üç elemanın bir yerde sergilemiş
olduğu koşullarca belirlenmektedir. Genel olarak baktığımızda Ekvatoral iklim, Savan İklimi,
Çöl İklimi, Karasal İklim, Okyanusal İklim, Tundra İklimi, Kutup İklimi gibi ana ikim tipleri
bulunmaktadır. Ancak bu iklim tipleri de özelliklerine göre kendi içlerinde türlere
ayrılmaktadır.
Bir yerin toprak özellikleri, bitki örtüsü özellikleri, insan ve diğer canlıların o bölgedeki
dağılışı üzerinde iklim önemli etkilere sahiptir. Hatta en fazla belirleyici öğedir.
İnsanların genel yaşamlarını üretim, tüketim, dağıtım aktivitelerini, sosyal ve kültürel
özelliklerini etkileyen iklim koşullarının turizmi etkilememesi söz konusu değildir. Zira iklim
turizmi etkileyen ve bazen de belirleyen doğal kaynaklardandır. Bir yerin iklim özellikleri
doğrudan turizm çekiciliği oluşturabilirken, diğer turizm kaynaklarının oluşmasına katkı da
sunabilmektedir.
Bu bölümde iklimin genel elamanları olan sıcaklık, basınç ve rüzgârlar, nem ve yağış
konularına değinildikten sonra dünyada görülen başlıca iklim tipleri işlenecek ardından ise
iklimin turizm üzerindeki etkileri ele alınacaktır.
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13.1. İklim Elemanları ve Genel Özellikleri:
İklim elemanları olan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış durumlarının bir araya gelerek
oluşturdukları süreçtir. Bu elemanların bir birlerine etkileri ve karşılıklı ilişkileri
bulunmaktadır. Bunların haricinde turizmde güneşlenme, bulutluluk, nemlilik, sis gibi
durumlar turizm faaliyetlerini etkileyen klimatik süreçlerdendir.
13.1.1. Sıcaklık ve sıcaklık dağılışına etki eden faktörleri
Dünya güneşten gelen enerjiden çok yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Atmosferin yeryüzüne en
yakın katmanı olan Troposferde sıcaklık yerden yukarıya doğru giderek azalır. Her 100 metre
yükselme durumunda sıcaklık 0,66ºC azalmaktadır.
Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler incelendiğinde ilk olarak yerin şekli önemli bir husus
olarak karşımıza çıkmaktadır çünkü Dünyanın şekline bağlı olarak sıcaklık, ekvatordan
kutuplara doğru azalmaktadır. Güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelirken kutuplara doğru
güneş ışınlarını geliş açısı küçülmektedir.
Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısı gün içerisinde de
değişime uğramaktadır. Herhangi bir yer için yerel saatte öğlen 12'de güneş en tepedeki
konumda olur. Bunun haricinde sıcaklık birikimine bağlı olarak günün en sıcak anları
öğleden sonra 13-15 saatleri arası yaşanırken günün en soğuk anları ise sıcaklık kaybına bağlı
olarak sabah güneşin doğuşundan önceki zamana karşılık gelmektedir.
Dünya güneşin etrafında bir turunu 365 gün 6 saatte dönerek tamamlamaktadır. Dünya'nın
Güneş etrafındaki hareketleri boyunca çizdiği yörüngeye, yer ekseninin 23° 27’ eğik durması
sebebiyle mevsimler oluşmaktadır. Bu durum ekvatordan uzaklaştıkça gece gündüz süresinin
değişmesini ve güneş ışınlarının dönence üzerine yılda bir defa dönencelerin arasına yılda iki
defa dik gelmesine sebep olmaktadır. Buna karşılık Dönencelerin kuzey yarım kürede
kuzeyine güney yarım kürede güneyine güneş ışınları hiç bir zaman dik açıyla gelmezler.
Böylece Dünya'nın yıllık hareketi sonucunda sıcaklık değişiklikleri yaşanmaktadır.
Bakı sıcaklık dağılımında önemli bir faktördür. Bir yamacın güneşe bakan tarafı elbette
güneşi az gören tarafına göre daha fazla ısınmaktadır. Buna bakı etkisi denilir. Ülkemizden
örnek verecek olursak ülkemiz 36°- 42° Kuzey paralelleri arasında olduğu için güneş ışınları
ülkemizde güney yamaçlara daha fazla isabet etmektedir. Bunun neticesinde güney yamaçlar
fazla ısınırken, kuzey yamaçlar çoğunlukla gölgede kalmaktadır. Bu durum sıcaklık dağılışı
üzerinde bakının etkisidir.
Güneş ışınlarını yer şeklinin eğimine bağlı olarak daha dik açı ile olan noktalar fazla ısınırken
eğimin küçük olduğu veya güneş ışınlarını küçük açıyla alan noktalar daha az ısınmaktadır.
Isınma daha çok yerden yansıyan ışınlarla gerçekleştiği için yerden yükseldikçe sıcaklık
düşmektedir. Kabaca her 200 m yükselmede 1°C sıcaklık düşüşü yaşanmaktadır. Buna bağlı
olarak yüksek olan yerler alçak yerlere göre daha düşük sıcaklık değerlerine sahiptir.
Bir bölgede atmosfer nem arttıkça ısınma geç gerçekleşir. Ancak soğuma da geç gerçekleşir.
Nem kıyılardan iç kesimlere, yerden yükseklere çıkıldıkça, ekvatordan kutuplara doğru
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gidildikçe azalmaktadır. Nemin fazla olduğu yerlerde ısınma ve soğuma yavaş gerçekleştiği
için sıcaklık farkı az olmaktadır. Buna karşılık nemin az olduğu bölgelerde örneğin çöllerde
sıcaklık artışı hızlı yaşanmakta ancak sıcaklık kaybı da hızlı yaşanmaktadır. Böylece gecegündüz ve mevsimlik sıcaklık farkı fazla olmaktadır.
Sıcaklık dağılışı üzerinde kara ve denizlerin konumları da etkilidir. Bu duruma kara ve
denizlerin dalışının etkisi denilmektedir. Karalar denizlere göre erken ısınıp erken soğurlar.
Denizler ise karalara göre geç ısınıp geç soğurlar. Kuzey yarımkürede karaların daha fazla
olması kuzey yarımküredeki sıcaklık ortalamasının Güney yarımküredeki sıcaklık
ortalamasından birkaç derece daha fazla olmasına yol açmaktadır.
Rüzgârlar ve okyanus akıntıları geldikleri yerlerin sıcaklık özelliklerini taşırlar. Ekvator ve
çevresinden gelen rüzgâr ve okyanus akıntıları sıcaklığı arttırıcı etkiye sahiptir. Dünya
üzerindeki yıllık ortalama sıcaklık dağılışını incelediğimizde; her iki yarım kürede sıcaklıklar
kutuplara doğru gittikçe azalmaktadır. Dünyada en yüksek sıcaklıkları kuzey yarım kürede
30° enlemleri çevresinde kaydedilmektedir. Kuzey yarımkürede sıcaklıkların Güney
yarımküreye göre birkaç derece daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Yıllık sıcaklık
farklarının Kuzey yarımkürede daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Okyanus
akıntılarının sıcaklığını dağılımında etkili oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
13.1.2. Basınç ve Rüzgârlar
Atmosferi oluşturan gazların yere yaptığı ağırlığa basınç denir. Basınç barometre ile ölçülür
ve millibar (mb) olarak ifade edilir. Normal hava basıncı Toriçelli deneyine göre; 45º
enleminde deniz kıyısnda 15ºC’de ölçülen 1013 mb’dır. Hava basıncı sıcaklık ile ters
orantılıdır. Sıcaklık arttıkça hava hafifler, genişler ve yükselir. Dolayısı ile sıcaklık arttıkça
hava basıncı düşer. Hava soğudukça ağırlaşır ve gazların yere yaptığı baskı artar, böylece
hava basıncı da artmış olur.
Atmosferdeki gazların yoğunluğunun artması basıncı arttırır, örneğin hava kirliliği basınç
artışına katkı sağlar. Yerden yükseklere çıkıldıkça atmosferin kalınlığı azalır, gazların
yoğunluğu azalır ve bundan dolayı basınç değerleri düşer.
Dünyanın kendine has şekli olarak ifade edilen geoid olmasından dolayı yerçekimi ekvatorda
az kutuplarda fazladır. Bunun sonucunda gazların yoğunluğu kutuplarda fazla ekvatorda az
olmaktadır.
Dünyanın günlük hareketini sırasında basınç kuşakları oluşmaktadır. Ekvatorda sıcaklığa
bağlı olarak yükselen (Termik Alçak Basınç) hava kutuplara doğru yönelmektedir ve 30°
enlemleri çevresinde alçalarak bu bölgelerde Dinamik Yüksek Basınç alanı oluşturmaktadır.
Kutuplarda soğuyan (termik Yüksek Basınç) hava ekvatora doğru hareket etmektedir ve 60°
enlemleri çevresinde 30° enlemlerinden gelen hava ile karşılaşmakta ve yükselmektedir.
Böylece 60° enlemleri çevresinde Dinamik Alçak Basınç alanı oluşmaktadır.
Hava basıncının düşük olması durumunda çevreden merkeze doğru bir hava akımı olmaktadır.
Hava basıncının az olması durumunda ayrıca hava yükselici karakterdedir. Yükselen hava
soğuduğu için nem açığı kapanır. Bulutlu bir görünüm ortaya çıkar ve yağış olasılığı iyice
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artar. Yüksek basınç yaşandığı anda ise hava hareketleri merkezden çevreye doğru
olmaktadır. Hava yere doğru alçalır, havanın yere doğru alçalması sırasında havada nem açığı
giderek artar böylece hava bulutsuz bir görünüm kazanır ve yağış olasılığı giderek düşer. 30°
enlemleri çevresinde çöllerin olması ve kuraklığın yaşanması bununla ilgilidir.

Şekil 35: Yeryüzündeki sürekli basınç merkezleri (Kaynak: http://www.ekopangea.com/wpcontent/uploads/2017/01/1cdunya_basinc_kusaklari_ve_ruzgar_sistemleri_haritasi.png)
Hava basınç farkına bağlı olarak rüzgârlar ortaya çıkmaktadır. Rüzgârların şiddetini etkileyen
unsurların başında basınç farklılığı gelmektedir basınç merkezleri arasındaki basınç farkı
arttıkça rüzgârın şiddeti de artmaktadır.
Basınç merkezleri arasındaki uzaklık arttıkça rüzgâr hızı azalmaktadır ve dünyanın dönüşüne
bağlı olarak rüzgâr yönlerinde sapmalar meydana gelmektedir. Bu sapmalar Kuzey
yarımkürede sağa doğru, güney yarımkürede sola doğru olmaktadır.
Yerşekillerinin engebeli olması durumunda rüzgâr yeryüzüne sürtünmeye uğrar ve dolayısıyla
hızı azalır. Yerşekilleri ayrıca rüzgârın yönünü de değiştirirler. Rüzgârlar estikleri
yer şekillerine çarparak yön değiştirebilirler. Böylece yer şekillerine bağlı olarak bir bölge
için hakim rüzgâr yönleri ortaya çıkabilir. Dünya üzerinde sürekli basınç merkezlerinin
sonucu olarak sürekli rüzgârlar da oluşmaktadır. Bunlar: 30° enlemleri üzerindeki Dinamik
Yüksek Basınç merkezlerinden Ekvatora doğru esen Alize Rüzgârları, 30° Dinamik Yüksek
Basınç kuşağından 60° Dinamik Alçak Basınç Merkezine doğru esen Batı Rüzgârları ve
kutuplardaki Yüksek Basınç Merkezlerinden 60° enlemleri üzerindeki Dinamik Alçak Basınç
merkezlerine doğru esen kutup rüzgârlarıdır. Sürekli rüzgârlar geldikleri yerin hava
özelliklerini gittikleri yerlere taşırlar. Böylelikle sıcaklığı arttırıcı veya azaltıcı etkilere sahip
olurlar.
Kara ve denizlerin farklı ısınmasına bağlı olarak mevsimlik rüzgârlar ortaya çıkmaktadır.
Güney ve Güneydoğu Asya'da yaz mevsiminde okyanustan karaya doğru esen Muson
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Rüzgârları özellikle nemli hava kütlelerini karaların İç kesimlerine doğru taşımaya çalışırlar
ve bol yağış bırakırlar. Kış mevsiminde ise karalardan denizlere doğru esen Muson Rüzgârları
kurutucu etki yaparlar. Bütün bunların haricinde yerelde basınç farklarına bağlı olarak
rüzgârlar oluşmaktadır bunlar kara ve denizlerin, dağ ve vadilerin farklı ısınması sonucunda
oluşan meltem rüzgârlarıdır.
Rüzgârlar farklı bölgelerde farklı şekilde adlandırılmaktadır örneğin ülkemizde kuzeyden esen
rüzgârlar Yıldız, kuzeybatıdan esen rüzgârlar Karayel kuzeydoğudan esen rüzgârlar Poyraz
güneybatıdan esen rüzgârlar Lodos güneyden esen rüzgârlar Kıble güneydoğudan esen
rüzgârlar Samyeli (Keşişleme) olarak adlandırılmaktadır. Doğudan esen rüzgârlar Gündoğusu
ve batıdan esen rüzgârlar Günbatısı olarak adlandırılmaktadır. Ülkemiz için kuzeyden esen
rüzgârlar yazın serinletici etki yaparken kış aylarında soğutucu etki yaparlar. Güneyden esen
rüzgârlar ise ısıtıcı etki yaparlar. Ülkemiz orta kuşakta yer aldığı için Batı Rüzgârlarının
etkisine girmektedir.

13.1.3. Nem ve Yağış:
Atmosferde bulunan su buharına nem denilmektedir. Havadan her zaman belli bir miktarda
nem bulunmaktadır. Havadaki nem belirli koşullar altında yağışa dönüşmektedir. Yeryüzüne
düşen yağış buharlaşma, bitkilerin ve diğer canlıların terlemesi, dalga kırılması, buz ve kardan
gaza dönüşüm (Süblimleşme) gibi olaylarla atmosfere karışır. Böylece su döngüsü adı verilen
durum gerçekleşir.
Herhangi bir yerde yağış olabilmesi için havanın taşıyabileceği maksimum nem seviyesine
ulaşması gerekir. Maksimum nem seviyesi ise sıcaklıkla yakından ilişkilidir. Hava soğursa
havanın nem taşıma kapasitesi azalır, böylece maksimum nem düşer ve yağış gerçekleşir.
Havanın ısınması durumunda ise maksimum nem artar, yani havanın taşıyabileceği nem
kapasitesi artar. Yağışın gerçekleşme ihtimali de azalır. Havadaki nemin yoğunlaşması su
buharının sıvı ya da katı hale dönüşmesidir. Yoğunlaşmanın yaşanabilmesi için havanın neme
doyması gerekir; yani maksimum nem seviyesini ulaşılmış olması gerekir. Bir hava kütlesi
soğursa yoğunlaşma yaşanması kolaylaşır. Yoğunlaşma türleri; çiğ, bulut, yağmur, kar,
dolu, çiçeği, kırağı, kırçtır. Bunlardan bulut atmosferdeki su buharının yükselerek
yoğunlaşması sonucu oluşur. Nemin artışı güneş ışığının da kırılması ve yansımasına tesir
ettiğinden bulutların daha koyu gözükmesine sebep olmaktadır. Çiğ, yağmur sıvı haldeki
yağışlardır. Sis sıcak nemli havanın soğuk bir yüzeyle temas etmesi sonucunda meydana gelir.
Kar, dolu, kırağı, kırç katı haldeki yağışlardır. Bunların gerçekleşebilmesi için sıcaklığın
0°C'nin altına düşmesi gerekir.
Yağışlar oluşum koşullarına göre orografik (yamaç) yağışlar, konveksiyonel (yükselim)
yağışları, cephesel (frontal) yağışlar olarak üç türde incelenebilir.
Bunlardan yamaç yağışları; bir dağın yamacı boyunca yükselen nemli havanın soğuyarak
yoğunlaşması ile gerçekleşir. Ülkemizde Karadeniz Bölgesinde ve Akdeniz Bölgesinde
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denizden gelen nemli hava kütlelerinin yükselerek bol yağış bırakması bu duruma örnek
gösterebilir.
Konveksiyonel yağışlar güneşli günlerde ısınan havanın yükselerek soğuması sonucunda
gerçekleşir. Bu yağışlar en fazla ekvatoral bölgede görülmektedir. Yurdumuzda ilkbahar
aylarında iç Anadolu bölgesindeki Kırkikindi yağışları bu şekilde oluşmaktadır.
Cephe yağışları sıcaklığı farklı iki hava kütlesinin karşılaşması sonucu gerçekleşir. Sıcak
havanın soğuk hava üzerinde yükselerek yoğunlaşması cephe yaşlarının meydana getirir.
Dünyada en fazla ılıman kuşak da bu tip yağışlar görülmektedir. Dünya'da farklı koşulların bir
araya gelmesi sonucunda Ekvatoral bölge, 60° enlemleri çevresi, Muson Asya’sı bol yağış
alan yerler olmaktadır. Buna karşılık karaların iç kesimleri 30 ° enlemleri çevresi en az yağış
alan bölgelerdir.

13.2. İklim Türleri ve Dünyadaki Dağılışları
Dünya iklimlerine baktığımızda Ekvatoral iklim, Savan İklimi, Çöl İklimi, Karasal İklim,
Okyanusal İklim, Tundra İklimi, Kutup İklimi gibi ana ikim tipleri ile karşılaşırız. Bunlar
Yüzlerce km2’ lik sahaları etkileyen büyük iklim gruplarıdır ve makroklima olarak
adlandırılmaktadır.
1. Ekvatoral İklim:
0-10 ˚ enlemleri arasında görülen iklimdir. Güneş ışınlarını dik ve dike yakın açıyla
almasından dolayı ve nemliliğin yüksek olmasından dolayı yıllık sıcaklık farkı az olan bir
iklimdir. Yıllık yağış miktarı 2000 mm’nin üstünde ve yağış rejimi düzenlidir. Sıcaklık
ortalaması genelde 25 °C’nin üzerindedir. Bu iklim, Amazon ve Kongo havzalarında,
Endonezya ve Malezya’nın büyük bir bölümünde görülmektedir. Bu iklimde bitki örtüsü
bütün yıl yeşil kalan sık ve uzun boylu yağmur ormanlarıdır.
2. Subtropikal iklim (Savan):
10˚-30˚ kuzey ve güney enlemleri arasında görülen iklim tipidir. Sıcaklık ortalaması yıl
boyunca 20°C’nin üstündedir. Dönencelerin arasına da karşılık gelen bu iklim bölgesinde
Güneş ışınlarının dik geldiği yaz döneminde yağışlar artarken, kışlar kuraktır. Ortalama yağış
tutarı 1000–1200 mm civarındadır. Bu iklimin bitki örtüsü savan adı verilen uzun süre yeşil
kalan, gür ve uzun boylu otsu türler ile bunların arasında tek tük akasya ve baobap
ağaçlarından meydana gelmektedir.
3. Muson İklimi: Güney Hindistan, Güney Çin, Güneydoğu Asya, Japonya gibi yerlerde
görülen iklimdir. Kara ve denizlerin farklı ısınmaları sonucunda ortaya çıkan farklı basınç
kuşaklarının etkisiyle oluşan Muson Rüzgârlarının etkili olduğu iklim tipidir. Yıllık sıcaklık
farkı 10°C, ortalama sıcaklık ise 15 – 20°C’dir. Yazın denizden karaya doğru esen Muson
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rüzgârları bol yağış getirirken, kışın rüzgâr yönü karadan denize doğru olduğundan bölgede
kuraklık görülmektedir. Yıllık yağış miktarı ortalama 1000 -1500 mm
civarındadır. Hindistan’ın kuzey doğusunda yer alan Çerapunçi 12000 mm yağış ile
dünyanın en fazla yağış alan yerdir. Genelde kıyıya yakın yerlerde geniş yapraklı ağaçlar
görülürken iç kesimlere doğru savan bitki örtüsü görülmektedir. Muson ormanlarının
karakteristik ağacı teak ağaçlarıdır.
4. Çöl İklimi:
30° enlemleri çevresinde Dinamik Yüksek Basınç alanlarında, deniz tesirine kapalı kıtaların
iç kesimlerinde görülür. Nem azlığından dolayı gündüz-gece sıcaklık farkları yüksektir. Yıllık
yağış miktarları 200 mm’den az olmaktadır. Afrika’da Büyük Sahra, Asya’da Kızılkum,
Karakum, Taklamakan çöl bölgelerinde, Avustralya’da iç ve batı kesimlerde, Güney
Afrika’da Kalahari ve Namibiya, Güney Amerika’da Patagonya, Atakama ve Peru çöllerinde
bu iklim hakimdir. Bu iklim şartları altında kaktüsler ve bazı kurakçıl otlar yaşamaktadır.
Bitki örtüsü zayıftır. Suyun nispeten fazla olduğu yerlerde hurma ve palmiye türleri
görülmektedir.
5.Akdeniz İklimi:
30°- 45° enlemleri arasında denize kıyısı olan bölgelerde görülen iklimdir. Akdeniz’e kıyısı
olan ülkelerde, Güneybatı Avustralya’da, Güney Afrika’da Kap Bölgesi’nde, Güney
Amerika’da Şili’de, Kuzey Amerika’da Kaliforniya’da görülmektedir. Yıllık ortalama 18°C
olurken, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Yaz kuraklığı ve sıcaklık
değerlerinin yüksek olması, güneşli gün sayısının fazla olması deniz-kum-güneş turizmi için
uygun koşulları oluşturmaktadır. Ülkemiz de genel olarak bu iklim koşullarında
bulunduğundan dolayı turizmde bu koşullardan yararlanmaktadır. Yıllık ortalama yağış
değerlerinin 600–1000 mm arasındadır. Bu koşullara has bitki örtüsü kızılçamların ortadan
kalkmasıyla oluşan makilerdir. Makiler, kışın yapraklarını dökmeyen, kısa boylu, tüylü, cilalı,
dikenli
yaprakları
olabilen
kuraklığa
dayanıklı
bitkilerdir.
6.Okyanusal İklim:
30° - 60° enlemleri arasındaki bölgede, kıtaların batı kıyılarında görülen iklimdir. Batı
Avrupa’nın batısı, Kanada, Alaska kıyılarında, Şili’nin güney kesimlerinde, Avustralya’nın
kuzeydoğusunde ve Yeni Zelanda’da görülmektedir. Yurdumuzda nispeten Doğu Karadeniz
Kıyılarında görülmektedir.
Yıllık sıcaklık ortalaması 13–15 °C’dir. Batı rüzgârları ve sıcak su akıntıları bu iklimin
oluşumunda önemli rol oynarlar. Yıllık sıcaklık farkları 15˚C’yi bulmaz. Her mevsim yağışlı
olduğundan ve nem fazla olduğundan yıllık yağış miktarı 1500 mm civarındadır. Yağış
oluşumu yamaç yağışı şeklindedir. Bu iklimin bitki örtüsü; kışın yaprağını döken geniş
yapraklı ormanlardır.
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7. Step İklimi (Yarıkurak İklim):
30° - 50° enlemleri arasında çöller etrafında ve Akdeniz iklimi ile karasal iklim bölgeleri
arasında rastlanır. Step ikliminde yıllık ortalama sıcaklık 10° - 12°C, sıcaklık farkı ise 15 30°C’dir. Yıllık yağış miktarı 300 - 500 mm’dir. Yağışın çoğu ilkbaharda ve yazın
düşmektedir. Doğal bitki örtüsü yağışlı mevsimde yeşeren, kurak mevsimde sararan bozkır
bitki örtüsüdür.
8. Karasal İklim:
Genel olarak, 30° - 65° enlemleri arasında, deniz etkisinden uzak olan karaların iç
kısımlarında ve kıtaların doğu kıyılarında görülmektedir. Karasal iklim, Sibirya, Kanada ve
Doğu Avrupa’da geniş bir sahada etkilidir. Kışlar soğuk ve sert geçmektedir. En soğuk ay
ortalama sıcaklığı -10 °C civarındadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 0–10 °C’dir. Yıllık sıcaklık
farkı 20 – 40°C’dır. Kar yağışlı gün sayısı fazladır. Yıllık yağış miktarı 500 – 600 mm
dolayındadır. Yağışın büyük bölümü yazın, en az yağış kışın düşer. Kış yağışları daha çok kar
şeklindedir. Bu iklim şartları altında bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlardır. Yağışın azaldığı
kesimlerde de bozkırlar (step) görülür. Sibirya ve Kanada da iğne yapraklı tayga ormanları
yaygındır. Kıyıya yakın olan ılıman bölgelerde karışık yapraklı ağaçlar görülmektedir.
Yüksek kesimlerde iğne yapraklı ağaçların üstünde alpin dağ çayırları görülmektedir.
9. Tundra İklimi (Kutup altı İklimi):
Kanada’nın kuzeyinde, Sibirya’ da ve Grönland Adası’nın kıyı kesimlerinde, İskandinav
Yarımadası kuzey kesimlerinde görülen iklimdir. En sıcak ay ortalaması 10 °C’nin altındadır.
Kış aylarında sıcaklık –30, -40 °C'lere kadar iner. Toprak yılın büyük bir kısmında kar altında
ve donmuş olarak bulunur. Yazın sıcaklığın artması ile toprağın üst kısmındaki buzlar erir ve
bataklıklar
oluşur.
Yıllık
yağış
miktarı
200–250
mm
civarındadır.
Hakim bitki örtüsü yosunlar, ot ve cılız çalılıklardan oluşan Tundra bitki örtüsüdür.
10. Kutup İklimi:
Sürekli kar ve buzullarının olduğu sahalarda görülen iklimdir. Kuzey Kutbu çevresinde
Grönland Adası’nın iç kısımlarında ve Antarktika’da görülmektedir. Yıllık sıcaklık ortalaması
0°C nin altındadır ve sıcaklık 0°C nin üzerine çıkmaz. Sıcaklık, çoğu zaman -40°C’nin
altındadır. Yaz döneminde Güneşlenme süresi çok uzun olduğu halde Güneş ışınlarının geliş
açısının düşük olmasından dolayı ısınma fazla gerçekleşmez. Ortalama yağış yıllık 200mm
civarındadır. Yağışlar son derece az ve her zaman kar şeklindedir. Bu sebeple kutup iklimine
soğuk çöl iklimi de denir. Arazi buz ve kar örtüsü ile kaplı olduğu için bitki örtüsü yoktur.
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Şekil 36:Dünya İklimleri
(Kaynak: http://cografyaharita.com/haritalarim/1cdunya_iklim_tipleri_haritasi.png)

13.3. İklimin Turizme Etkileri
Bölgesel, yöresel iklim rejimi başka iklim rejimlerinin egemenliğindeki topluluklar için bir
yer değiştirim nedenidir. İklimin turizm varlığını oluşturan bir öge olarak ortaya çıkışı bundan
kaynaklanır. Herhangi bir iklim çeşidi, egemen olduğu coğrafik mekân üzerinde özgün
verileriyle topluluk yaşamını etkiler. O halde mekânlararası iklim farklılıkları bir bakıma
oturma yerinde karşılanamayan gereksinmelerin ortaya çıkmasına da neden olur. İşte her
mekâna özgü değişik iklim verileri, bir yer değiştirim nedeni olarak turist akımını oluşturur.
Buna iklimden kaynaklanan “turizm varlığı” denir. Mekâna egemen iklim çeşidi bir yer
değiştirim nedenidir. Ancak bunun belirli somut verileri, turizmde Jeo-Ekonomik varlık
olarak değer taşır. Bunlara Çekim gücü taşıyan iklim verileri denmektedir (Eralp, 1983).
Dünya üzerinde her yer aynı koşullarda ısınmamaktadır. Mevsimlik, aylık ve gece-gündüz
sıcaklık farklarının fazla olması, özellikle kış aylarında geçen aşırı düşük sıcaklıklar, yaz
aylarında sıcaklık değerlerinin düşüklüğü gibi koşullar uygun sıcaklık değerlerine sahip
mekanlara özellikle tatil dönemlerinde turist çekmektedir.
Dünyanın şekli ve yıllık hareketi sonucunda güneşlenme değerleri her yerde aynı
olmamaktadır. Alçak basınç merkezlerinin kontrolünde olan ve yıl boyu yağış değerlerinin
yüksek olduğu Kuzey Avrupa ülkelerinde bulutluluğun da yüksek olması güneşlenme
üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Buna karşılık özellikle yaz aylarında sıcak ve kurak
325

Akdeniz ikliminin kontrolünde olan ülkemizin güneyinde güneşlenme çok iyi durumdadır. Bu
durum turizm üzerinde olumlu bir etki yapmaktadır. İklimin turizme etkisi kendi mekanında
ihtiyacını karşılayamayan güneşlenme süresi yüksek yere doğru seyahat etmesidir.
Deniz-güneş-kum üçlüsünün optimal düzeyde biraraya gelmesini sağlar. Bunun bileşik
nitelikte bir çekim gücü etmeni olduğuna yukarda değindik. Kıyı Turizm, ancak bu koşullar
altında varlık kazanır. Mekânın çekim gücü, sadece deniz-kum-güneş üçlüsüne dayanıyorsa,
ön koşul güneşli günlerin kesintisiz biçimde yılın belirli aylarında yoğunlaşmasıdır. Çünkü bu
çeşit çekim gücüne dayalı tesisler, ancak mevsimliktir. Yani güneşli günlerin sürekliliğine
işletmelerini dayandırmışlardır. Tesiste kapasite kullanımının maksimum düzeyde sürmesi,
güneşli günlerin devamına bağlıdır, örneğin ülkemizde mevsimlik tesisler, Ege, Akdeniz
kıyılarına yığılmaktadır. Çünkü bu bölgemizde güneşli günlerin yıla oranı % 60— % 70
arasında bir düzeydedir (Eralp, 1983).
Sıcaklık koşulları denizlerin farklı ısınmasında da etkilidir. Ortam sıcaklığı su sıcaklıklarını
etkilemektedir. Bu açıdan baktığımızda kutuplara yaklaştıkça deniz-kum-güneş turizmi
önemini yitirmektedir. Zira buralarda deniz su sıcaklığı gittikçe düşer ve güneşlenme
değerleri de düşük olduğundan dolayı hava sıcaklıkları da bu turizme elverişli olmaz.
Yurdumuz içerisinde bile Karadeniz ve Akdeniz arasında önemli sıcaklık farkları olmaktadır.
Karadeniz kıyılarındaki turizm faaliyetleri daha kısa bir dönem sürmektedir.
Turizme özgü çekim öğesini kar değil onun belirli bir kalınlıkta olması simgeler. Bu
kalınlığın ölçütü, kış sporlarına elverişlilik açısından belirlenir. Kuşkusuz sadece böyle bir
veri, çekim gücünün oluşması için yeterli değildir. Bunun için başka ölçütlere de gerek vardır.
Bunlardan birisi, optimal kalınlıkta olmakla birlikte karla örtülü alanın kış sporlarını
tehlikesiz ve rahatlıkla yapmaya elverişli engebe ve genişlikte olmasıdır. Bir başka önemli
ölçüt ise, süredir. Şöyle ki; karla örtülü alanın bir turizm mekânına dönüşmesi için kurulması
gerekli konaklama tesislerinin kârlılık düzeyinde işletilmesi optimal düzeydeki kar
kalınlığının yeterli süre alanda kalmasına bağlıdır. Bu açıdan süre, mekânın kış turizmine
açılabilmesi için aranan başat koşuldur. Akımın kalışı, buna bağımlı olarak oluşur. Bu açıdan
mekânlararası rekabeti karın kalitesi etkiler. Toz-kar, bu kalitenin adıdır. Herhangi bir
mekânın, yukardaki üç niteliğe sahip olması yanında, kar örtüsü, toz kar özelliğini taşıyorsa,
öbürlerine kıyasla daha yüksek çekim gücüne sahip olur. Ekonomik alanda ise böyle bir
durum, söz konusu mekâna özgü bir rant olarak fark yaratır (Eralp, 1983).
Kıyı turizminde rüzgâr değer alan bir etmendir. Mevsimine göre her coğrafik mekânın özgün
bir rüzgâr rejimi vardır, örneğin ege kıyıları yazın öğleden sonraları imbat rüzgârı alır ve
bunaltıcı sıcağı hafifler. Bu nedenle imbat, o bölgedeki toplulukların yaşamına giren hatta
yaşamlarını yönlendiren etmenlerden biridir. Yine yaz aylarında Karadeniz ve Marmara iklim
bölgeleri, kuzey rüzgârlarının egemenliğindedir. Bu sistem, kuzeye yönelik kıyıları sürekli
olarak çırpıntılı hale sokar. Böylece deniz-güneş-kum üçlüsünde deniz öğesi optimal ağırlıkta
tabloya girmez. Bunu ülkemizden aldığımız şu örneklerle de kanıtlayabiliriz: Marmara'nın
güney sahillerinde Kıyı Turizmi çok geliştiği halde, Kuzey kıyıları aynı canlılıkta değildir.
Aynı etmen Karadeniz kıyılarının turizm açısından kaderini tayin etmiştir. Türkiye'nin
Karadeniz kıyıları kuzey rüzgârlarını cepheden aldığı için denizin sürekli dalgalı geçmesi, bu
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bölge Kıyı Turizminin gelişmesini engellemiştir. Buna karşın Sovyet Rusya'nın Romanya ve
Bulgaristan’ın aynı denizdeki kıyıları coğrafik konumları nedeniyle kuzey rüzgârlarını
cepheden almadıkları için Kıyı Turizmi, doğal gelişim olanaklarını bulmuştur. Demek oluyor
ki; mekâna egemen rüzgâr sistemi, jeo-ekonomik nitelikte turizm değerlerini belirleyici bir
etmendir (Eralp, 1983).
İklimin turizmi belirleyici bir doğal faktördür. Doğal kaynakların görülmesi ve ulaşılabilirliği,
turizmin sürdürülebilirliği iklime bağlıdır. Bu duruma şöyle bir önek verilebilir. Çok iyi
kumsalları olan kıyılar eğer iklim koşulları uygun değilse turizmde işlevsel olmayabilir.
Bir ülke ve bölgede turizmin yılın hangi döneminde yoğunlaşacağı, hangi dönemde turizmin
öneminin azalacağı tam olarak iklimle ilgilidir. Burada belirleyici olan yaşana mevsim
şartları, sıcaklık, rüzgâr, güneşlilik, nem, su sıcaklıkları gibi faktörleridir. Yine aynı şeyi kış
turizmi ve potansiyeli için de ifade edebiliriz. Kış turizmi elde edilen gelirler açısından önemli
bir turizm şeklidir ve kış turizminde karlı gün sayısı, sıcaklık, kar örtüsünün kalitesi gibi
iklimle doğrudan alakalı koşullar etkilidir. Ayrıca turizm açısından yapılan konaklama
tesisleri, ulaşım şartları, sosyal ve kültürel faaliyetler iklimin denetimi altındadır.
Doğal varlıkların jeo-ekonomik nitelikte değerlere dönüşerek turist akımını çekebilmesi için,
mekâna egemen iklim verilerinin çekim gücünü oluşturacak değerlerde oluşması ve bunun
süreklilik göstermesi gerekir. Çünkü, Birey — Doğa ilişkisinin optimal düzeyde kurulması ve
bunun doyuma ulaşacak yoğunlukta sürmesi koşullarını, iklim verileri belirler. Bu açıdan
iklim verileri, önce yolculuk sonra geçici süre kalışın fonksiyonlarıdır. Doğal varlıkların
turizmde Jeo-ekonomik değerler alması ve turizm endüstrisinin girdileri arasına katılarak
turizm ürününe dönüşmesi, doğrudan iklime bağımlıdır. Sibirya'nın ya da Kongo'nun
ormanları, iklim koşullarının elverişli olmaması nedeniyle turizm alanında jeo-ekonomik
değer taşımazlar. Antarktika kıtasının jeo—morfolojisi ve buzulları, ilginç görünümde
olmakla birlikte, yine aynı nedenle turist akımı bu yörelere ulaşamaz. Tropik iklim
kuşağındaki Hint Okyanusu ile Kızıl Deniz'in çevrelediği Arap Yarımadası, kıyılarında,
deniz-güneş-kum üçlüsünü maksimum düzeyde içermesine karşın, çok yüksek ısı, yani iklim
verisi bu kıyıların çekim gücü kazanmasına engeldir (Eralp, 1983).
İklim koşulları ve mevsimsel özellikler çalışanlar ve öğrencilerin tatil dönemi istekleri
üzerinde önemli etkiye sahiptir. Yurdumuzda uygun ulaşım koşulları ve klimatik
özelliklerden dolayı yaz ayları çalışanların izinlerini en fazla kullandıkları dönemdir. Yine
okulların yaz aylarında tatil olması, çocuklu ailelerin bu aylarda izin alması turizmi
etkilemektedir. Böylece tatil ve turizm mekanlarına olan talep yılın bu dönemlerinde klimatik
özelliklerin etkisiyle fazla olmaktadır. Benzer durum kış aylarında okulların tatile girdiği
dönemde yaşanmaktadır. Şubat tatili zarfında başta kış turizmi bölgeleri, termal tatil bölgeleri
iç turizm açısından yoğun günler yaşamaktadır.
İklim, bitki örtüsü, canlı türleri, tarımsal koşullar, ulaşım koşulları, nüfus ve yerleşme,
ekonomik aktiviteler gibi koşulları etkilediği için turizmi de bunlara bağlı olarak dolaylı
yoldan da etkilemektedir. Örneğin ulaşım imkanlarının etkilendiği soğuk, karlı, sisli, aşırı
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rüzgarlı veya fırtınalı günlerde turizmde rezervasyonlar iptal edilmekte beklenilen turist
akınları istenen düzeyden daha aşağılara düşmektedir.
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Uygulamalar
Küresel iklim değişikliklerinin turizme ne gibi etkileri vardır, araştırınız.
Deniz-kum-güneş turizminin Dünyada nerelerde ön planda olduğunu araştırınız.
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Uygulama Soruları
Küresel iklim değişikliklerinin turizme ne gibi etkileri vardır?
Deniz-kum-güneş turizminin Dünyada nerelerde ön plandadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İklim ve hava durumu arasındaki farkı ve iklim hangi elemanlardan meydana geldiğini,
Dünyada sıcaklık dağılışına etki eden faktörelerin neler olduğunu,
Basınç ne olduğunu ve Dünyadaki sürekli basınç merkezlerini,
Rüzgâr nasıl oluştuğunu, Rüzgârların hızlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunu,
Nem ve yağışın genel niteliklerini, iklim türleri ve iklim türlerinin Dünyada görüldüğü yerleri,
İklimin turizme etkisinin ne şekilde olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. I. Kurban Bayramında hava yağışlı olacak
II. Bu mevsimde burada açık gün bulamazsın
III. Bizim buralar kış adeta yok gibi
Yukarıdaki önermelerden hangisi veya hangileri hava durumuna ilişkin bilgi verir.
A)
B)
C)
D)
E)

Yalnız I
Yalnız II
I-II
I-III
I-II-III

2. Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Sıcaklık
Basınç
Rüzgârlar,
Nem
Atmosfer

3. Aşağıdakilerden hangisinde iklimin etkisinden bahsedemeyiz?
A)
B)
C)
D)
E)

Toprak özelliklerini
Mağmatik Özellikleri
Bitki örtüsü özellikleri
Üretim, tüketim, dağıtım aktivitelerini
Sosyal ve kültürel özelliklerini

4. Troposferde sıcaklık yerden yukarıya doğru giderek azalır. Her 100 metre yükselme
durumunda sıcaklık 0,66 ºC azalmaktadır. Bu duruma yol açan faktörlerden biri
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Dünya güneşten gelen enerjiden çok yerden yansıyan ışınlarla ısınır.
Güneş ışınlarının tamamı Dünyaya ulaşamaz, yansıtılır.
Dünyamız soğumuş bir gezegendir.
Güneş son yıllarda etkisini giderek kaybetmektedir.
Bazı bölgelerin Güneş ışığını iyi alamaması
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5. Mevsimlerin oluşma sebebi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Dünyanın günlük hareketi
Dünyanın yıllık hareketi
Kara ve denizlerin dağılışı
Yükselti
Bakı ve nemlilik

I. Yükselti
II. Yerçekimi
III. Dünyanın günlük hareketi
IV. Sıcaklık
V. Karstlaşma
Yukarıdakilerden hangisinin basınç üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur.
6.

A)
B)
C)
D)
E)

I
II
III
IV
V

7. Aşağıdakilerden hangisi rüzgar hızı üzerinde en fazla etkili faktördür?
A)
B)
C)
D)
E)

Arazi yapısı
İki merkez arasındaki yükselti farkı
Basınç merkezleri arasındaki basınç farkı
Dünyanın hareketi
Basınç merkezi çeşiti

8. Bir dağın yamacı boyunca yükselen nemli havanın soğuyarak yoğunlaşması ile gerçekleşir.
Ülkemizde Karadeniz Bölgesinde ve Akdeniz Bölgesinde denizden gelen nemli hava
kütlelerinin yükselerek bol yağış bırakması bu duruma örnek gösterebilir.
Yukarıda bahsedilen yağış oluşum şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Orografik Yağış
Frontal Yağış
Cephe Yağışı
Konveksiyonel Yağış
Yükselim Yağışı
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9. 30°- 45° enlemleri arasında denize kıyısı olan bölgelerde görülen iklimdir. Güneybatı
Avustralya’da, Güney Afrika’da Kap Bölgesi’nde, Güney Amerika’da Şili’de, Kuzey
Amerika’da Kaliforniya’da görülmektedir. Yıllık ortalama 18°C olurken, yazlar sıcak ve
kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir.
Ülkemizde de görülen bu iklim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Karasal İklim
Çöl İklimi
Muson İklimi
Akdeniz İklimi
Ilıman Okyanus İklimi

10. Mekâna egemen iklim çeşidi bir yer değiştirim nedenidir. Ancak bunun belirli somut
verileri, turizmde Jeo-Ekonomik varlık olarak değer taşır. İklim şartları; olumsuz iklim
koşullarının hakim olduğu bir bölgeden insanları uygun iklim koşullarının olduğu bölgeye
çeker.
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında ülkemizde fazla ağırlama imkânı
bulamayacağımız insanlar hangi ülke vatandaşları olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Almaya
Rusya
Hollanda
Yunanistan
Norveç

Cevaplar
1) A, 2)E, 3)B , 4)A, 5)B, 6)E, 7)C , 8)A, 9)D, 10)D
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14. GENEL DEĞERLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Bu ders kapsamında 13 hafta boyunca yapılan çalışmaların doğal unsur ve
kaynakların turizmdeki kullanımı ve doğal kaynakların turizme etkisi bölümleri özet
olarak gözden geçirilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Başlıca doğal kaynakalr nelerdir?
Doğal kaynakların turizmdeki kullanımı ne şekilde gerçekleşmektedir?
Doğal kaynakların turizme etkileri nelerdi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Doğal unsur ve kaynakların 13 hafta boyunca işlenen Okuyarak,
araştırarak,
turizmdeki kullanımı ve doğal konuların
sorular
çözerek,
fikir
genel
unsurların
turizme
etkisi değerlendirmesi yapılacak, yürüterek.
bölümlerinin özetlenmesi
doğal kaynakları turizme
etkileri öğrenilecektir.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Doğal Kaynaklar, doğal unsurlar, iklim, toprak, bitki örtüsü, mağara
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Giriş
Doğada kendiliğinden meydana gelen unsurların turizme etkileri doğrudan ve dolaylı
olabilmektedir. Burada doğrudan etki ile kastedilen doğal unsurun oluşturduğu çekiciliktir.
Dünyanın farklı bölgelerinde birbirinden farklı oluşuma sahip olan doğal öğeler yer
almaktadır. Bu farklılık turizmde çekicilik oluşturmaktadır ve insanları turizm aktivitesine
teşvik etmektedir. Bundan hareketle doğal faktörlerin, turizmde mekânsal farklılıkları
belirlemesi açısından öneme sahip olduğu ifade edilebilir. Çünkü turizm mekânsal koşullara
bağlıdır. Mekânsal farklılıklar olmasaydı, her yer aynı olsaydı, coğrafya diye bir bilim dalı
olmayacak, turizm denilen olay da meydana gelmeyecektir.
Coğrafi konum; iklim özellikleri, yeryüzü şekilleri olan dağlar, vadiler, ovalar, deniz, akarsu,
göl kıyıları, toprak özellikleri, doğal bitki örtüsü, yaban hayatı gibi doğal kaynaklar insanların
nüfus yerleşme, ulaşım, beşeri ve ekonomik faaliyetlerini etkilediği için turizm faaliyetlerini
de dolaylı olarak da etkilemektedir.
Bir yerin Dünya üzerinde coğrafi konumu o yerin veya mekanın coğrafi özelliklerini
şekillendirir. Coğrafi anlamda iki tip konum bulunmaktadır. Bunlardan ilki matematik
konumdur. Matematik konum enlem-boylam gibi sayısal değerlerle ifade edilmektedir ve
mutlaktır. Bir yerin güneşlenme durumu, genel iklim kuşakları içerisindeki yeri matematik
konumla belirlenir. İkincisi ise özel konumdur. Özel konum bir yerin, yeryüzü şekilleri,
madenleri, komşu ülkeleri gibi kendine has koşullarını ifade eder. Doğal ve beşeri açılardan
farklılıklar bir yerin matematik ve özel konumunun sonucudur. Bir yerin konumu ekonomik
faaliyetlerini, üretim özelliklerini etkilemektedir. Turizm faaliyetleri de coğrafi konumla
yakından ilişkilidir. Ulaşım, turizm etkinliğinin türü, turistik unsurun cazibesi coğrafi
konumun oldukça fazla etkilediği niteliklerdir.
Turistik bölgenin konumu, ulaşım ve tercih koşulları açısından önemlidir. Özellikle;
havaalanı, karayolu, suyolu, demiryolu gibi ulaşım yollarına yakınlık turizmi ve turizm
potansiyelini etkilemektedir. Şüphesiz ulaşım olanaklarını belirleyen faktörlerin başında ise
doğal ortam özellikleri gelmektedir. Tarihi dönemlerde de yerleşim yelerinin ekonomik olarak
gelişmesi ulaşım olanaklarıyla yakından ilişkili olmuştur. Efes, Milet gibi Roma döneminin
liman şehirleri kalkınmalarını büyük oranda liman özelliklerine borçludur.
İklim; Sıcaklık, basınç ve rüzgârlar, nem ve yağış gibi elemanlardan oluşmaktadır. Doğal
özelliklerden biri olan iklim insan yaşantısı ve sosyo-ekonomik aktivitelerini etkiler. İnsanın,
üretim, ulaşım, tüketim alışkanlıkları iklim ile ilişkilidir. Çayın Rize ve Artvin’de
yetiştirilmesi, pamuğun yaz kuraklığı gerektiren Akdeniz ikliminde yetiştirilmesi iklimin
tarıma olan etkisine örnek verilebilir. Yine ülkemizde Akdeniz iklim koşularında uzun süreli
deniz, kum güneş turizmi de iklimin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisine örnek
verilebilir.
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İklim, bir açıdan tüm canlı varlıkların (bitki dahil) bu arada insan topluluklarının yaşamını
koşullandıran temel etmenlerden biridir. Şöyle ki; yaşam, yöreye egemen iklim verilerine
uyumla sürdürülür.
Herhangi bir iklim çeşidi, egemen olduğu coğrafik mekân üzerinde özgün verileriyle topluluk
yaşamını etkiler. O halde mekânlararası iklim farklılıkları bir bakıma oturma yerinde
karşılanamayan gereksinmelerin ortaya çıkmasına da neden olur. İşte her mekâna özgü
değişik iklim verileri, bir yer değiştirim nedeni olarak turist akımını oluşturur. Buna iklimden
kaynaklanan “turizm varlığı” denir.
İklimin turizm üzerinde doğrudan yönlendirici bir rolü vardır. İklimin işlevi, doğal varlıkları
turizm bakımından jeo-ekonomik değerlere dönüştürmesi olarak ortaya çıkar. Turizmin
herhangi bir mekanda oluşması ve çeşitlenmesi buna bağımlı bir süreçtir. Turizm dilinde
Klimatizm, bu anlama gelen bir kavramdır.
İklim, coğrafik mekâna dolayısıyla turizm mekânına egemen mevsimi belirler. Bir başka
deyişle yılın hangi ayında turizm mevsiminin başlayacağını ve kapanacağını bu etmen tayin
eder. Böylece herhangi bir mekânın yılın hangi zaman kesiti için turizm mekânına dönüşeceği
veya hangi öğelerin birer çekim gücü taşıyıcısına dönüşeceğini iklim koşulları belirler.
Toprak; bütün tarımsal üretimin temelini oluşturur. Toprağın verimli olduğu bölgeler veya
ülkeler için toprak önemli bir zenginlik kaynağı oluşturmaktadır. Porselen kiremit, tuğla gibi
sanayilerin de ham maddesi topraktır. Toprak hammadde olması açısından da önem
taşımaktadır.
Bitki örtüsü; doğada kendiliğinden ve bazen de insan tarafından oluşturulan unsurlardır.
Bitki örtüsünün renk ve biçimi doğal peyzajı oluşturur. Bitki örtüsü önce bir görüntü olarak
jeo-ekonomik öğeler arasında yer alır. Bir başka deyişle çekim gücü ilk kademede onun bu
niteliğinden kaynaklanır. Böyle bir durumda bitki örtüsünün kapladığı yer değil, seyir yeri
turist akımını çeken mekâna dönüşür (Eralp, 1983).
Doğal bitki örtüsü ve buna bağlı hayvanlar dünya ölçeğinde bakıldığında, ekvatoral bölgedeki
tropikal yağmur ormanlarından başlayıp Afrika savanlarına, kutup bölgelerinin arktik
ekosistemlerinde kadar uzanan bir çeşitlilik söz konusudur. Doğal bitki örtüsü ve hayvan
yaşamının dünya iklim kalıplarıyla yakından ilişkili olduğu açıkça ortadadır. İnsanın pek
dokunma olanağı bulunmayan yerşekilleri, bitki örtüsü halen dünyanın yaban yaşam
bölgelerini ve doğal coğrafi görünümlerini oluşturmaktadır (Özgüç, 1998).
Bitki örtüsü kırsal rekreasyonel faaliyetler olanak sağlayabilir. Kırsal kökenli değil tersine
şehirden çıkan fakat geniş arazi kullanımı ve bazı doğal özellikler gerektirdiklerinden ancak
kırsal alanda yapılabilecek rekreasyonel faaliyetler burada kastedilmektedir. Bölgesel
ölçekteki parklar, özel çiftlikler, koruluklar, boş kıyılar, hayvanat bahçeleri, botanik
bahçeleri, hatta bu kapsamaların hiç birinde olmasalar bile boş alanlar, yapay kanalları, baraj
gölleri, bahsedilenlerin arasında yer alır (Özgüç, 1998).
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Bitki tür ve topluluklarını tanımaya yönelik turizm, fotoğraf çekme, ormanlık alanlarda
trekking, manzara görselliğe dayalı turizm, avcılık turizmi gibi bazı turizm çeşitleri bitki
örtüsüyle yakından ilişkilidir.
Su ve kıyılar; turizmde oldukça role sahiptir. Hatta turizm denilince birçok ülkede ilk akla
gelen deniz- kum güneş turizmidir. Yüzme, dalma, sörf, güneşlenme, mavi tur suya bağlı
olarak yapılan turizm aktivitelerinden bir kaçıdır.
Su ile karanın birleştiği hareketli bir zonda yer alan kıyılar gerek görsellikleriyle ve gerekse
yapılabilecek aktiviteler anlamında turistleri çeken bir özelliğe sahiptir. Deniz-kum-güneş
turizmi, yatçılık ve mavi yolculuk, sörf, yüzme, dalma, bilimsel araştırmalar, hobi amaçlı
avlanma gibi aktiviteler kıyıların turizm potansiyelini arttırmaktadır. Bu tip aktivitelerin
haricinde kıyılarda tatil ve dinlenme amacıyla kurulan kampingler, inşaa edilen oteller
buralara verilen kıymeti de arttırmaktadır.
Akarsular, göller, denizler, okyanuslar ve yeraltı sularının her birinin doğal kaynak olarak
turizmdeki yeri ve önemi oldukça fazladır. Nitekim her birinden yararlanma koşulları ve
çeşitleri faklı olabilmektedir.
Gerek göl, deniz ve okyanus olsun gerek akarsu olsun, coğrafî konum özellikleri, iklim
özellikleri, kıyının jeomorfolojik özellikleri, çevredeki yerleşim, nüfus ve ekonomik özellikler
su kaynaklarının kullanımı üzerinde belirleyici ve denetleyici roller oynamaktadır. Suyun
yüzmeye uygunluğu, temizliği, tesis imkânları, dalga ve akıntı özellikleri, güvenlik, barınma
ve beslenme ihtiyaçlarının temini, ulaşım imkânları gibi özellikler bir kaynağın kullanılması
veya kullanıma açılması konusunda önemlidir.
Su kaynaklarına bağlı olarak yürütülen ve sağlık turizminin bir kolu olan termalizm, soğuk
ve sıcak mineralli suların sağlık amacıyla içme ve dış tatbiklerle kullanımı için turistlerin
ulaşım, konaklama, ağırlama gereksinimlerinin karşılanmasını kapsayan bir turizm çeşididir.
Halk arasında "şifalı sular" olarak tanımlanan bu kaynaklardan içilenler içme ve içmece, dış
tatbiklerle kullanılanlar ise ılıca, girme, çermik, hamam, kaynarca, ılısu gibi isimler alırlar.
Turizmde ise "kaplıca merkezi" veya "termal merkez" olarak adlandırılırlar. Anadolu'da şifalı
sulardan Hititler döneminden itibaren faydalanıldığı bilinmektedir.
Çok büyük ve otel özelliğindeki yolcu gemileri ile yapılan kruvaziyer turizmi son yıllarda
giderek önemini daha da arttırmaktadır. Gezilen limanların çokluğu farklı sosyal ve kültürel
dokuları görebilme özellikleri, yüzme ve su sporları olanakları gibi koşulları bu turizm
şeklinin öneminin artmasında etkili olmaktadır.
Doğal afetler; doğal ortamdaki etken ve süreçler ile gerçekleşerek insan hayatını etkileyen
faktörlerdir. Bunlara depremler, volkanik olaylar, tusunami, sel ve taşkınlar, heyelanlar,
kasırga ve fırtınalar, orman yangınları örnek olarak verilebilir. Bu tür olaylar insanların
yaşamlarını özellikle ulaşım faaliyetlerini, ekonomik faaliyetlerini olumsuz etkilerler.
Bazıları diğer canlılardan insana bulaşan daha sonra da insandan insana bulaşma özelliği
kazanan bulaşıcı ve yaygın hastalıklar, çok sayıda ülkeyi bölgeyi etkilemektedir. Hava
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alanları ve terminallerde karantina uygulamalarına sebep olmakta, tedirginlik oluşturmaktadır.
AIDS, Kolera, Domuz Gribi, Kuş Gribi, Zika virüsü gibi çok sayıda salgın ve bulaşıcı hastalık
son yıllarda etkili olmuş ve özellikle ilk yayıldıkları ülkelere giden turist sayılarında önemli
düşüşlere sebep olmuşlardır.
Doğal çevre ve ekosistemde bozulma, kirlilik, bitki ve hayvanlar açısından özel türlerin yok
olması, turizmin doğal çevre üzerindeki başlıca etkileridir. Buna ek olarak su kaynaklarının
kirletilmesi ve yok edilmesi, akarsu, göl ortamlarında aşırı su kullanımı ve tüketimi, yeraltı su
rezervlerinin kaybolması, limitlerin üzerinde avcılık, kıyılardaki aşırı kullanımdan dolayı kıyı
ekosistemlerinin bozulması turizmin doğal çevre üzerindeki diğer etkilerdir (Hall ve Page,
1999).
Yeryüzü şekilleri; dağlar, ovalar, platolar, gibi ana yer şekilleri ile vadiler, boğazlar, kanyon
vadiler, yamaç, boyun, sırt, delta, şelaleler, mağaralar, kıyı şekilleri, koylar, körfezler
taraçalar, travertenler, volkan konileri gibi elementer şekillerdir. Bütün bu yerşekilleri sahip
oldukları oluşum süreçleri ve farklılıklarıyla bazen tek başlarına turizm kaynağı
oluşturabilirler.
Yeryüzü şekilleri coğrafi konum ile birlikte iklim özelliklerini, toprak, bitki örtüsü ve su
özelliklerini etkiler. Ulaşım yine yeryüzü şekillerinden en fazla etkilenen beşeri olgulardan bir
tanesidir.
Yeryüzü şekillerinin her yerde faklı özelliklere sahip olması, oluşturdukları değişik manzara
ve güzellikleri bazen de çarpıcı özellikleri insanları gidip görmeye itmekte yani turizme
yönlendirmektedir. Daha önceki konular da değinildiği üzere yurdumuzdaki Pamukkale
travertenleri, Ürgüp-Göreme yöresindeki peribacaları, birçok bölgemizdeki şelaleler, dağlık
alanlar, kıyılar turistleri kendine çekmektedir. Böylece bu niteliklere sahip yerlerde turizm
endüstrisi oluşmaktadır.
Yaylalar; bitki örtüsü, yaban hayatı kaynakları, göl, şelale, kanyon vb. doğal çekiciliklerle
üstün peyzaj değerlerine sahip, yerel mimari tarzının korunduğu, geleneksel kırsal yaşam
ortamıyla, ekoturizm özellikleri göstermektedir. Büyük guruplara kısa zamanda hızlı ulaşım
araçlarıyla, sabit programlarla, pasif bir şekilde yapılan ve kıyılarda yoğunlaşan kitle
turizminin aksine, yayla turizminin bireyler, aileler ve arkadaşlardan oluşan küçük gruplara
daha geniş zamanda, sabit olmayan programlarla yapılması uygundur. Konaklama tesislerinin
yerel yapı tarzına uygun, en fazla iki katlı olması gerekirken, yayla evleri ve kampingler diğer
bir konaklama çeşidini oluşturur. Yayla turizmi konum, iklim ve rekreasyonel faaliyetler
açısından kıyı turizminin karşıtıdır. Deniz seviyesine bağlı olan kıyı turizmi, başlıca
rekreasyonel faaliyeti güneşlenme olan sıcaklık değerleri ararken, deniz seviyesinden
yüksekte yer alan yayla turizmi, başlıca rekreasyonel faaliyeti dağ yürüyüşü olan ılıman iklim
ister. Yaylalar çevreye saygılı, sakin ortamları seven, doğasever turistleri çekmektedir.
Turistler aktif olarak trekking, binicilik, golf, çim kayağı gibi rekreasyonel aktivitelere
katılmaya isteklidirler (Doğaner, 2001).
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Yaz aylarında bunaltıcı yaz sıcaklarından korunmak amacıyla dağlara çıkma diğer bir deyişle
"yaylacılık" ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yaygın ve gelenekseldir. Özellikle
Toroslar ve Karadeniz dağlarında modern evlerin yer aldığı yaylalar vardır.
Dağlar; küresel anlamda, jeolojik, biyolojik ve kültürel çeşitliliğin de merkezidir. Bu
özelliklerinden dolayı her yıl milyonlarca turist dağları ziyaret etmektedir.
Dağ turizmi; dağlık alanda dinlenme, tatil yapma, spor yapma (sportif amaçlı gezi, yürüyüş,
tırmanma ve kayak yapma, bisiklet sürme, rafting, paraşüt, yamaç paraşütü, oryantiring,
mağaracalık gibi), sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma, fotoğraf çekme gibi amaçlarla
yapılan turizm faaliyetidir.
Dağlık alanların doğal kaynağı olarak düşünülmesi gereken doğal görünüm ya da manzara
bütünlüğü de yenilenebilir bir kaynak olarak rekreasyonel faaliyetlerde önem taşımaktadır.
Günümüzde yılda 50 milyondan fazla turistin dağları tercih ettiği görülmektedir. Bunların bir
kısmının dinlenme ve manzara bütünlüğü açısından dağları tercih ettiği bilinmekle birlikte bir
kısmı da özellikle son 20 -30 yıldan bu yana sayıları hızla artan bir biçimde spor amaçlı
olarak dağlara yönelmektedir. Yürüyüş, gezi, araştırma, tırmanma, kış sporları, sağlıklı
iklimde bulunma, iklim kürlerini, kayak, snowboard, dağcılık, kuş gözlemciliği, rafting,
yamaç paraşütü gibi farklı spor dalları veya rekreatif aktiviteler dağ turizminin son yıllarda
daha da gelişmesine neden olmaktadır.
Mağaralar; insanların yeraltına dair olan merakları, içlerinde tarihi dönemlere ait bazı iz ve
belgeleri bulundurmaları gibi nedenlerle turizmde önemlidir. Mağara havasının içerdiği nem
ve tozdan uzak olması, mağaraların içerisinde aşındırma ve birikme ile oluşan yerşekilleri,
kendine özgü bitki, yosun ve hayvan türlerini barındırmaları, değişik renkler insanları
mağaralara yöneltmekte ve mağara turizmi ortaya çıkmaktadır.
Medikal Speoloji mağaraları insan sağlığı açısından incelemektedir. Fransa, İtalya,
Yugoslavya, Yunanistan gibi Akdeniz’in kuzeyinde bulunan ülkelerde görüldüğü üzere
Türkiye de mağaralar bakımından oldukça zengindir.
Travertenlerin; turizmde önemli bir unsur olmalarında, travertenlerin basamaklı, havuzlu,
sarkıtlı, saçaklı yapıları ve renk özellikleri ve genel görüntüleri etkili olmaktadır. Travertenler
litolojik, tektonik, su kimyası, jeomorfolojik özel koşulların bir araya gelmesiyle meydana
gelen doğal kaynaklardır. Bu özellikleriyle çekicilik ve merak uyandırırlar.
Traverten alanları suyun kimyasal bileşimi ile doğrudan ilgilidir. Travertenleri oluşturan
kaynak sular; genellikle fay kaynaklarının sıcak sularıdır. Bu özelliklerinden dolayı bu sıcak
sular ayrıca termal alanlar olabilmektedir.
Yurdumuzdaki Pamukkale travertenlerini
oluşturan su kaynaklarıyla, ABD’deki Yellowstone Ulusal Parkındaki “Mammoth Springs”
traverten alanı bu duruma örnekler olarak verilebilir.
Volkanizma sonucunda oluşan farklı yer şekillerini görme arzusu insanları turizme
yönlendirmektedir. Kraterler, volkan konileri, kalderalar, maar oluşumları volkanik faaliyetler
ile oluşan kayaçların yeryüzünün aşınması sonucunda oluşturdukları peribacaları, volkanik
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bölgelerde çıkan sıcak su ve gayzerler insanların ilgilerini çekmektedir. Bu ilgiyi karşılama
amacıyla turizm firmaları programlarına bu yerleri eklemektedir.
Yurdumuzda Nevşehir’de Ürgüp-Göreme yöresinde yer alan peribacaları başta Roma dönemi
olmak üzere tarihi dönemlerdeki korunaklı yapısıyla medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.
Burası ayrıca doğal ve farklı görüntüsü ile gerek yerli gerekse yabancı turistlerin uğrak
yerlerinden birisi konumundadır.
Dünya üzerinde aktif volkanik faaliyetler bazı bölgelerde devam etmektedir. Bu bölgeleri
görme arzusunda olan turistler gerek münferit gerekse gruplar halinde uzmanlar eşliğinde
aktif volkanik alanlara turlar düzenlemektedir. İtalya, Hawaii adaları, Endonezya adları, Orta
ve Güney Amerika ülkeleri bu turizm çeşidinin yapıldığı ülkelerdendir. BU turlardan bazıları
bilimsel amaçlarla da gerçekleştirilmektedir.
Aktif volkanik bölgelere yapılan turizme örnek verecek olursak: Stromboli-İtalya, EtnaSicilya-İtalya, Hawaii volkanları-ABD , Nyiragongo- Demokratik Kongo Cumhuriyeti,
Mount Aso-Kyushu- Japonya, Mount Batur- Bali-Endonezya, Piton de la Fournaise- Réunion,
Hint Okyanusu.
Milli Park ve Doğal Sit Alanlarının planlanması ve koruma çalışmlarının uygulanması
kıymetli doğal ve beşeri unsurların turizmdeki sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır.
Milli Parklar sahip oldukları doğal güzellikleri, zengin fauna ve florası, sulak alanları, eşsiz
manzarası ile günümüzde rekreasyonel faaliyetlerin en fazla yapıldığı mekanların başında
gelmektedir. Dünyada ve Türkiye’de birçok insan, şehirlerin yoğun stresinden, hava
kirliliğinden ve trafik yoğunluğundan kurtularak; dinlenmek, gezmek, rahatlamak ve doğal
ortamda vakit geçirmek için, koruma altına alınan milli park alanlarını tercih etmektedir.
Az bulunan ve kıymetli arazi parçaları, bitki örtüsü, hayvan yaşam alanları veya bütün bunları
bir arada değerlendirebileceğimiz ekosistemlerin, beşeri öğelerin korunması tuzimde gelişme
ve çekicilik oluşturmada önem arzetmektedir. Bir öğrenin korunması fikri öncelikle az
bulunur nitelikte olmasıyla ortaya çıkmaktadır. Turizmde az bulunurluluk kıymet ifade ettiği
için ve çekicilik oluşturduğu için ilan edilen sit alanları ve milli parklar önemli destinasyonlar
meydana getirmektedir.
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Uygulamalar
Doğal afetleri sınıflandırın ve turizme olan etkilerini araştırınız.
Kıyı tipleri ve turizm ilişkisini araştırınız.
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Uygulama Soruları
Doğal afet çeşitleri nelerdir? Doğal afetlerin turizme olan etkileri nelerdir?
Kıyı tipleri ve turizm arasında nasıl bir ilişki vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde doğal unsur ve doğal kaynakların turizmdeki kullanımını, bu kaynakların turizme
olan etkilerini özet olarak değerlendirdik.
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Bölüm Soruları
1. Doğada kendiliğinden meydana gelen unsurların turizme etkileri doğrudan ve dolaylı
olabilmektedir. Burada doğrudan etki ile kastedilen doğal unsurun oluşturduğu çekiciliktir.
Doğal unsurun çekicilik oluşturması temelde aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

Çok yakında olması
Farklılık
İnsan tarafından değiştirilmiş olması
Sanatsal yönü olması
Çok yaygın olması

2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin özel konumunun bir özelliğidir?
A)
B)
C)
D)
E)

En doğu ile en batı arasında 76 dakikalık yerel saat farkı bulunması.
Gölge boyunun güneyden kuzeye doğru uzaması
Güneş ışınlarını dik alamaması
Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda olması
Gece gündüz arasındaki farkı ekvatordan kutuplara doğru azalması

3. Türkiye’nin yüksek ve engebeli bir ülke olması, ülkemizin hangi konumuyla ilişkili bir
durumdur?
A)
B)
C)
D)
E)

Matematik
Özel konum
Mutlak konum
Değişmez konum
Kordinata bağlı konum

4. Su kaynaklarına bağlı olarak yürütülen ve sağlık turizminin bir kolu olan ……………,
soğuk ve sıcak mineralli suların sağlık amacıyla içme ve dış tatbiklerle kullanımı için
turistlerin ulaşım, konaklama, ağırlama gereksinimlerinin karşılanmasını kapsayan bir turizm
çeşididir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Alpinizm
Speleoloji
Mağarabilim
Termalizm
Naturalizm

5. Su ve kıyılar; turizmde oldukça role sahiptir. Hatta turizm denilince birçok ülkede ilk akla
gelen deniz- kum güneş turizmidir.
349

Aşağıdakilerden hangisi suya dayalı bir turizm faaliyeti değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Yatçılık ve mavi yolculuk,
Sörf
Trekking
Yüzme
Dalma ve bilimsel araştırmalar

6. Doğal afetler; doğal ortamdaki etken ve süreçler ile gerçekleşerek insan hayatını etkileyen
faktörlerdir ve genelde kısa sürede gerçekleşerek olumsuz etkiler meydana getirirler. Bu
olaylar turizmi de etkilemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afet değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Depremler,
Volkanizma
Yağış
Tusunami
Sel ve Taşkınlar

7. Yeryüzü şekilleri aşağıdakilerden hangisini fazla etkilemez?
A)
B)
C)
D)
E)

İklim özelliklerini
Deprem riskini
Toprak özelliklerini
Bitki örtüsü özelliklerini
Su özelliklerini

8. Aşağıdakilerden hangisi volkanizma sonucu oluşan yer şekillerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kaldera
Krater
Obruk
Koni
Maar

9.Yayla kelimesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Düz Arazi
Ova
Dağlık Alan
Engebeli Alan
Plato
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10.Aktif yanardağ görmek isteyen turistlerin gidebileceği yerler arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)

İtalya
ABD
Demokratik Kongo Cumhuriyeti,
Japonya
Belçika

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