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* Bilmedi¤iniz sözcük ve kavramlar› sözlü¤e bak›p aç›klamas›n› okumadan önce 
metin içinde tahmin edip, sonra sözcüklerin aç›klamas›n› okuyun.

* Konu içinde size yöneltilen sorular› yan›tlay›n.
* Uyar›lar› dikkatle okuyun, gerekiyorsa yaz›n.
* Ünite sonundaki testi çözün. Cevaplayamad›¤›n›z soruyla ilgili konuyu, tekrar 

dönüp dikkatle okuyun.
* Daha genifl bilgi için ansiklopedi ve ‹nternetten yararlan›n.

Bu üniteyi çal›fl›p bitirdi¤inizde;
* Kayaçları Sınıflandırabilecek,
* Oluflum flartlar›na ve kökenlerine göre kayaç çeşitlerini öğrenecek, 
* Kayaç Döngüsü hakkında bilgi sahibi olacak, 
* Madenleri öğrenecek, 
* Fosil kavramını tanıyacak,
* Toprak, erezyon, yer alt› ve yer üstü sular› ile yer kabuğunun doğal an›tlar› hakkında

bilgi sahibi olacaksınız.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI+ +

BU ÜNİTEYE NASIL ÇALIfiMALIYIZ?- -
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8.1. Kayaçları Sınıflandıralım

Yer kabu¤unu oluflturan ana maddeleri tan›yor muyuz? 

Yukar›daki foto¤rafta ülkemizde bulunan bir vadi görülmektedir. Sizce bu vadi
nas›l ve ne kadar sürede  oluflmufltur? Gezip gördü¤ünüz bu gibi yerlerin nas›l olufltu¤unu
hiç merak ederek araflt›rd›n›z m›? Dünya’m›z› bir kabuk gibi kuflatan ve üzerinde
yaflad›¤›m›z k›sma yer kabu¤u denildi¤ini, mineral ve tafl parçac›klar›ndan oluflan
topluluklara da kayaç ad› verildi¤ini daha önceki derslerimizde görmüfltük. Peki kayaçlar
nas›l meydana gelmifltir? Yer kabu¤unu oluflturan ögelerden biri olan kayaçlar›n hepsi
ayn› türden midir?

Bu sorumuza çevremizdeki kayaçlar› inceleyerek bir yan›t bulmaya çal›flal›m. 

Kayaçlar› Keflfedelim
Araç ve Gereçler

- Etiket
- Kalem
- Küçük çekiç
- Büyüteç
- Poflet

‡ Kimi tafllar›n keskin ve çapakl› olaca¤›n› göz önüne alarak dikkatli olal›m. 

Yap›l›fl›
1. Çevrenizde gördü¤ünüz tafl parçalar›n› bir poflet yard›m› ile toplay›n›z. 
2. Defterinize tafllar›n ayr› ayr› özelliklerini yazabilece¤iniz bir çizelge haz›rlay›n›z. 
3. Buldu¤unuz tafllar›n üzerlerine kar›fl›kl›¤› engellemek amac›yla birer etiket 

yap›flt›rarak numaralay›n›z. Üzerine etiket yap›flt›rd›¤›n›z bu tafl parçalar›ndan da 
çekiç yard›m› ile inceleme yapaca¤›n›z örnek parçalar al›n›z.  

4. Örnek tafl parçalar›n› önce ç›plak gözle, daha sonra büyüteç yard›m› ile daha 
detayl› olarak incelemenize devam ediniz. 

5. Gözlem sonuçlar›n›z› tafla ait numaralar›n karfl›s›na gelecek flekilde defterinize 
kaydediniz. 
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Yapt›¤›n›z bu inceleme s›ras›nda tafl parçalar›n›n ço¤unun farkl› özellik gösterdi¤ini
ve her tafl›n geldi¤i yerdeki di¤er tafllarla benzer özellikler gösterdi¤ini fark ettiniz mi?

Dünya yüzeyini oluflturan kayaçlar; magman›n de¤iflik flekillerde so¤uyup kat›laflmas›
ile oluflur. Bu oluflum s›ras›nda yap›s›ndaki mineral ad› verilen maddelerin çeflitlili¤i ve
miktar› kayac›n farkl› özellikler kazanmas›na neden olur. Buna ba¤l› olarak kayaçlar
çeflitli adlar al›r. Kayaçlar›n oluflum özellikleri dikkatle incelendi¤inde bu oluflum
s›ras›ndaki do¤al ortam ile ilgili olarak önemli bilgiler elde edilebilir. 

Kayaçlar, yer kabu¤unun jeolojik süreçlerinin izlerini tafl›d›klar›ndan dolay› 
jeolojideki önemleri büyüktür. 

Oluflum flartlar›na ve kökenlerine göre kayaçlar; 
1. Magmatik kayaçlar, 
2. Tortul kayaçlar,
3. Baflkalafl›m kayaçları olmak üzere üç gruba ayr›l›r. 

Magmatik Kayaçlar
Kimi zaman gazetelerde, dergilerde, televizyonlarda çeflitli ülkelerde yeniden

faaliyete geçen volkanik da¤larla ilgili haberlere rastlam›fls›n›zd›r. Sizce volkanik bir
da¤›n faaliyete geçmesi ile yer yüzünde ne gibi de¤iflikler yaflanmaktad›r? 

Toplad›ğ›n tafl örnekleri renk, flekil, parlakl›k ve sertlik gibi özellikler bak›m›ndan
birbirine benziyor mu?*

Tafllar› incelediğinde bu örnek parçalar›n belirgin ortak özellikleri var m›d›r? *

‡ Yeryüzünde yaklafl›k olarak 15 000 çeflit mineral oldu¤unu ve bu minerallerden bir
k›sm›nın günlük yaflant›m›za girerek farkl› adlar ald›¤›n› biliyor musunuz?



Dilerseniz biz de bir volkan olufltural›m.

Benim Volkan›m
Araç ve Gereçler

- Karbonat
- Plastik flifle
- Kavanoz
- Kum 

- Derin tepsi
- K›rm›z› mürekkep
- Sirke
- Huni

Yap›l›fl›
1. Bir miktar karbonat› huni yard›m› ile plastik flifle içine boflalt›n›z. 
2. Karbonat konulan flifleyi derin tepsiye koyduğunuz kum içine sadece a¤›z k›sm› 

aç›kta kalacak flekilde yerlefltiriniz. 
3. Kavanozun içine bir miktar sirke ve k›rm›z› mürekkep koyunuz ve iyice kar›flt›n›z. 
4. Elde edilen k›rm›z› mürekkep ile sirke kar›fl›m›n› a¤z›ndan plastik flifleye dökünüz. 
5. Gözlemlerinizi defterinize kaydediniz. 

Yukar›da yapm›fl oldu¤umuz bu basit maket ile bir volkan a¤z›ndan ç›kan 
magman›n do¤adaki görünümünü temsil ettik.

‡ Sünger tafl› aniden so¤uyarak kat›laflt›¤› için gaz kabarc›klar› kal›r. Bu nedenle
oldukça hafif bir magmatik kayaç özelli¤indedir. Halk aras›nda ponza tafl› olarak da
tan›nan bu kayaç türü  günlük hayat›m›zda topuktaki sert derilerin temizlenmesi
s›ras›nda kullan›lmaktad›r. 

Gözlemini yapt›ğ›n›z bu olayla doğada gerçekleflen volkanik patlama aras›nda
benzerlik ve farkl›l›klar› var m›d›r? Defterinize yaz›n›z. *

Volkanik patlamalar yer kabuğunu nas›l flekillendirmektedir? Aç›klay›n›z. *
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Dünya’n›n en büyük aktif volkan› hangi ülkenin s›n›rlar› içindedir? Bu volkan en
son ne zaman faaliyet göstermifltir?*
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Yap›l›fl›
1. Cam kavanozun içine su koyarak topra¤› dökünüz. 
2. Kavanozun dibine çöken parçalar›n hangi büyüklükte parçalar oldu¤unu 

defterinize not ediniz. 
3. Kavanozu yaklafl›k bir dakika  kadar çalkalayarak hangi büyüklükte parçalar›n 

çöktü¤ünü defterimize not edelim. 

Tortul Kayaç Olufltural›m
Araç ve Gereçler

- ‹rili ufakl› parçalar içeren bir miktar toprak
- Cam kavanoz
- Toprak miktar›n›n iki kat› kadar su

Yerin derinliklerinde akkor (erimifl) hâldeki magman›n yerin içine ya da yüzeye
yak›n veya yüzeyde so¤uyarak kat›laflmas› ile oluflan kayaçlara magmatik kayaçlar ad›
verilir. Volkanik püskürmelerle olufltu¤u için di¤er bir ad› da püskürük kayaçlard›r.
Granitler, bazaltlar, sünger tafllar› magmatik kayaçlara örnektir. 

Tortul Kayaçlar
Oluflum flekillerine göre daha farkl› olan kayaç türleri de var m›d›r? Bu sorunun

cevab›n› afla¤›daki etkinlikle bulmaya çal›flal›m. 

Kavanozu çalkalamadan önce su dibine büyük parçalar m› yoksa küçük parçalar m›
çöktü? gözlemleyiniz.*

Kavanozu çalkalamadan önce ve çalkalamadan sonra dibe çöken parçalar aç›s›ndan
bir değiflim oldu mu? Nedenini aç›klay›n›z. *
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Baflkalafl›m Kayaçlar›
Afla¤›da yapaca¤›m›z deneyle baflkalafl›m kayaçlar›n›n nas›l oluflabilece¤ini görmeye

çal›flaca¤›z. 

Yukar›da yapm›fl oldu¤umuz deneyle tortul kayaçlar›n nas›l oluflabilece¤ini görmeye
çal›flt›k. Yeryüzü üzerindeki magmatik kayaçlar uzun y›llar süren zaman içinde s›cakl›k,
ya¤›fl , rüzgâr vb. d›fl etkilerle ufalan›r. Ufalanan bu mineral ve tafl parçac›klar›na tortu
denir. Meydana gelen tortular rüzgâr ve sular›n yard›m›yla baflkalafl›ma u¤rayarak 
tortul kayaç oluflturacaklar› kendileri için uygun ortamlara tafl›n›r. Her tafl›nan tortunun
üzerine ayn› yollarla baflka tortular da gelir ve bu tortular zamanla çökerek tortullafl›r.

Her gelen tortu di¤er tortulara bask› yapar , tortu tabakalar› kal›nlafl›r ve kat›lafl›r.
Buna göre tortul kayaçlar dört de¤iflik flekilde oluflabilirler; erozyon, tafl›nma, birikme,
s›k›flma. Kalkerler, travertenler, alç› tafllar›, kireç tafl›, çak›l tafl›, kum vb. bu kayaçlara
örnektir. 

Baflkalafl›m Kayac› Olufltural›m

Araç ve Gereçler
- De¤iflik renklerde pastel boyalar
- De¤iflik renkli silgiler
- Kalemt›rafl
- Alüminyum folyo

Yap›l›fl›
1. Masan›z›n üzerine alüminyum folyo sererek üzerine de¤iflik renkli silgilerden 

oluflturdu¤unuz silgi art›klar›n› folyo üzerinde biriktiriniz. 
2. Silgi art›klar›n›n üzerine kalemt›rafl yard›m› ile renkli pastel boyalar› aç›n›z. 
3. Elde edilen y›¤›n›n bir magmatik kayac› oluflturdu¤unu düflünerek alüminyum 

folyonun boflta kalan ucunu pastel boya ve silgi art›klar›n›n üzerine katlay›n›z. 
4. Folyo üzerine avucunuzun iç k›sm› ile kuvvetlice bast›r›n›z. 
5. Alüminyum folyonun katlad›¤›n›z ucunu açarak içindeki silgi ve pastel art›klar›n›n 

son fleklini  gözlemleyiniz. 

Alüminyum folyo içinde s›k›flt›r›lan silgi ve pastel boya k›r›nt›lar›n›n son durumunu
defterinize not al›n. *

Elde edilen son madde hâlâ silgi veya pastel boya niteliklerine sahip midir? Neden ? *
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‡

* Ülkemizde tortul ve baflkalafl›m kayaçlar›n›n bulunduklar› yerleri ve bunlar›n 
kullan›m alanlar›n› araflt›rarak defterinize yaz›n›z.

S›cakl›k, bas›nç ve sular›n etkisi alt›nda kalan magmatik ve tortul kayaçlar zamanla
de¤iflikli¤e u¤rayarak baflkalafl›m kayaçlar›n› olufltururlar. Bu kayaçlar kimi yönden
oluflturduklar› kayaçlara benzeseler de farkl› özellikler gösterirler. Is› ve bas›nç etkisiyle
kristal bir yap›ya dönüflürler. Mermerler, mikeflistler, kuvartslar baflkalafl›m kayaçlar›na
örnektir. 

Yukar›daki flekilde çeflitli çevresel faktörlerin etkisine ba¤l› olarak kayaç
döngüsüne ait flema verilmifltir. Magmatik kayaç yer alt›ndan yüzeye ç›kt›¤›nda çevresel
faktörler onu etkileyecektir. Zaman içinde ya¤murdan, rüzgârdan etkilenen bu kayaç
de¤iflikli¤e u¤rayarak bir yere çöker. Çöken bu kayaç yine zaman içinde bulundu¤u
yerde s›k›flarak di¤er çökeltilerle adeta kaynaflarak tafllafl›r ve tortul kayaç oluflur. Tortul
kayaç da zamanla ortamdan ve flartlardan etkilenerek (bas›nç , s›cakl›k vb.) yap›s›nda
de¤ifliklikler meydana gelir. Bu etkileflimler sonucu tortul kayaç, baflkalafl›m kayac›na
dönüflür. Baflkalafl›m kayac› da çok yüksek s›cakl›klarla karfl› karfl›ya geldi¤inde ›s›ya
dayanamay›p eriyerek magmatik kayaca dönüflür. Ancak bu dönüflüm çok uzun y›llar
sürece¤i için bunu bizim görebilmemiz ya da alg›lamam›z çok zordur. 

Kayaç Döngüsü
Kayaçlar olufltuklar› günden bugüne do¤ada ayn› flekilde mi kalm›fllard›r? Farkl›

tür kayaçlar zaman içinde birbirlerine dönüflebilirler mi? Örne¤in magmatik kayaç
zamanla tortul veya baflkalafl›m kayaçlar›na ya da tam tersi tortul veya baflkalafl›m
kayaçlar› magmatik kayaca dönüflebilir mi? 

fiimdi bu sorular›n yan›tlar›n› beraberce arayal›m. Kayaçlar olufltuklar› günden
bugüne kadar geçen sürede çeflitli de¤iflikliklere u¤ram›flt›r. Görüntüde bulunduklar›
yerden hareket etmiyorlarm›fl gibi dursalar da asl›nda onlar sürekli de¤iflimin birer
parças›d›r. Kayaçlar›n geçmiflten bugüne do¤al yollarla devam eden bu dönüflümüne
kayaç döngüsü denir. Bu döngüyü devam ettiren etken do¤al olaylard›r. b
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MADENLER
Bak›r, demir, c›va, kurflun, krom, kükürt, tuz, lületafl›, kömür deyince akl›m›za ne

geliyor? Bunlar› genel olarak nas›l adland›r›yoruz? Bu maddeler teknolojinin geliflmesi
için gerekli midir? Bu sorular›n hepsine daha önceki s›n›flar›m›zdan edindi¤imiz bilgilerle
yan›t verebiliriz. Ekonomik de¤eri olan kayaçlara maden denir. Ülkemiz madenler bak›m›ndan
zengin bir ülkedir. Madenlerimizin tamam› henüz belirlenememifltir. Yeni maden yataklar›n›n
bulunmas› bunun en iyi kan›t›d›r. 

Afla¤›da baz› madenlerin ne amaçla ve nerelerde kullan›ld›¤› gösterilmifltir. 

8. 2. GEÇMİŞTEN GELEN MİSAFİRLER
Hepimiz tarih öncesi devirlerde yaflayan canl›lar› merak etmiflizdir. Hatta bu merak

öyle karfl› konulmaz bir noktaya gelmifltir ki bu konuda say›s›z öyküler, romanlar
yaz›lm›fl; filmler çekilmifltir. Peki tarih öncesi bu canl›lar› görebilme imkân›m›z var
m›d›r? Bu konuda insanlar›n hayal güçlerini gelifltiren ve destekleyen çal›flmalar vard›r. 

* Çeflitli kaynaklardan yararlanarak ülkemizde ekonomik yönden değerli olan
madenlerin nerelerden ç›kar›ld›ğ›n› ve ç›kar›lan madenlerin ne amaçla kullan›ld›ğ›n›
araflt›r›n›z. 

b
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Günümüzden milyonlarca y›l öncesinde yaflam›fl olan canl›lar zaman içinde çeflitli
flekillerde canl›l›klar›n› kaybetmifllerdir. Bu canl›lardan çok az bir k›sm›n›n kal›nt›lar›
günümüze kadar ulaflm›flt›r. Canl›lar›n günümüze kadar ulaflan kal›nt› ya da izlerine
fosil denir. Tarih öncesinde yaflayan canl›lar›n hepsinin günümüze kadar fosil olarak
gelebilmesi mümkün müdür? 

Tarih öncesinde yaflam›fl bir canl›n›n yumuflak dokular› di¤er canl›lar taraf›ndan
tüketilmifl ya da bakteriler taraf›ndan çürütülerek yok edilmifltir. Birço¤unun ölümü
s›ras›ndaki ortam bu canl›lar›n günümüze kadar gelebilmesi için uygun olmad›¤›ndan bu
canl›lara ait kal›nt›lar›n günümüze kadar ulaflmas› mümkün olmam›flt›r. Ölen bir canl›ya
ait kal›nt›lar›n günümüze kadar ulaflabilmesi için hava ile temas›n›n kesilmesi gerekir.
Uzun süreç içinde taşlaşarak günümüze kadar ulaşmış, kemik, kabuk gibi canlı kalıntılarına
yada izlerine fosil denir. 

Buz ‹çinde Bal›k

Araç ve Gereçler
- fieffaf bir buz kab› 
- Uygun büyüklükte bir bal›k
- Su 

b

b
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Bulunan fosillerin ço¤u suda yaflayan canl›lara aittir. Derin sularda yaflayan
canl›lar öldüklerinde yumuflak k›s›mlar› di¤er canl›lar taraf›ndan tüketilirken kemik, difl
gibi sert k›s›mlar› su dibine çöker. Geçen zaman içinde bu kal›nt›lar›n üzerleri tortullarla
kaplan›r. 

Bu süreç içinde yer kabu¤unda meydana gelen de¤iflimlerle karalardaki flekillenmeler
devam eder. Bir zamanlar deniz dibinde olan yerler yükselerek kara parçalar› hâlini alabilirler. 

Bu arada kat kat tortul tabakalar alt›nda kalan canl› kal›nt›lar› d›fl etkilerden
korunurken milyonlarca y›l içinde kayaçlar aras›na s›zan sular tafl›d›klar› minerallerin
etkisiyle bu kal›nt›lar› sertlefltirir ve kal›nt›lar fosilleflir. 

Yer kabu¤unun fleklindeki de¤iflim süreci ile art›k fosilleflmifl bu canl› kal›nt›lar›
üzerlerindeki yap›n›n do¤al yollarla afl›nmas› sonucu aç›¤a ç›kabilir ya da yer derinlik-
lerinde yüzeye ç›kacaklar› an› beklemeye devam edebilirler. Fosilleri ve onlar› bulmay›

*
*

Is›s› ve ortam› değiflmedikçe bal›ğ›n yap›s›nda bir değifliklik olur mu? Neden? 

Buzdolab› ortam›n› Alaska ya da Sibirya diye nitelendirirsek ve haz›rlad›ğ›m›z
düzenek binlerce y›l bu ortamda kal›rsa bir fosil oluflur mu? Tart›fl›n›z

Yap›l›fl›
1. Buz kab›n›n içerisine bir miktar su koyarak buzlukta donmas›n› sa¤lay›n›z. 
2. Daha sonra bal›¤› bu kab›n içine yerlefltirerek üzerini kaplayacak miktarda yeniden 

su koyunuz. 
3. Deney düzene¤inizi buzlukta bir gün bekletiniz. Daha sonra buzun erimesini 

sa¤lay›n›z. Gözlem sonuçlar›n› defterinize kaydediniz. 
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‡ Endonezya’da bilim adamlar› taraf›ndan bulunan sölekantlar grubundan olan bir
bal›k bulundu. Günümüzden 400 milyon y›l kadar önce bu bal›¤›n atalar›n›n var oldu¤u
biliniyordu. Dinozorlar›n ça¤›ndan bir fosil olarak bilinen sölekantlar türü bu canl›n›n
yaflayan bir üyenin olmas› tüm bilim çevrelerini flafl›rtt›. Bal›kç›lar taraf›ndan
Madagaskar yak›nlar›ndaki Coromos Adalar› çevresinde yakalanan sölekant› Güney
Afrikal› bir biyolog bal›k pazar›nda keflfetti. 

Fosiller Bize Ne Anlat›r?
Geçmifl zamanlarda yaflayan fakat günümüzde soylar› tükenen pek çok canl› türü

vard›r. Kendine yaflam alan› olarak sular› belirleyen canl›lar hakk›nda bilgi edinmek
mümkündür. Bilim insanlar› geçmişte yaşamış canlılarla ilgili değişik sorular›n cevap-
lar›n› fosillerde aramaktad›r. 

kendilerine ifl olarak seçmifl bilim insanlar› bir arama s›ras›nda öncelikle fosillerin
bulunabilecekleri yerleri belirlerler. Bu yer tespiti s›ras›nda en büyük avantajlar›
kayaçlar konusundaki bilgileridir. 

Bu bilim adamlar› bulduklar› iz ya da fosillerden yararlanarak kal›nt›lar› bulunan
canl›n›n bir maketini olufltururlar. Bir dinazora ya da bir mamuta ait kal›nt›lar bulunduktan
sonra bu canl›n›n bir maketi oluflturularak en az›ndan fiziksel görünüflü hakk›nda bilgi
sahibi olmam›za yard›m eder. 

Bu kayaçlar içinde fosilleflme olay› en fazla tortul kayaçlar içinde olur. Bunun yan›
s›ra canl› kal›nt›lar›n› do¤an›n etkilerinden koruyan batakl›klar, su ortamlar› (göl, deniz,
akarsu yataklar› vb. ) da fosilleflme için uygun ortamlardan baz›lar›d›r. 

Bu aç›klamalar do¤rultusunda ele geçen fosillerin en genç olanlar› bu kal›nt›lar›
koruyan üst k›s›mlarda bulunurken en eski fosiller ise daha alt kayaç katmanlar›
aras›nda bulunur. Günümüzde bulunan bu kal›nt›lar çeflitli müzelerde korunmaktad›r.
Ülkemiz s›n›rlar› içinde Ankara’da bulunan Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü¤ünün,
Tabiat Tarihi Müzesi de bu müzelerden biridir. 

Yukar›da oluflum süreci anlat›lan fosiller bir polen tanesi büyüklü¤ünde de bir
mamut büyüklü¤ünde de olabilir. Ayr›ca canl›lara ait gövde kaplar› ve izleri de fosil
olarak nitelendirilir. 
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Bu anlamda fosiller, bir yandan kendileri hakk›nda bilgi sahibi olmam›z› sa¤larken
di¤er taraftan bulundu¤u katman›n oluflum tarihi ve oluflum biçimi hakk›nda bilgi verir.
‹çinde bulundu¤u katman hakk›nda bilgi edinmemizi sa¤lar. 

Do¤ada ilk canl›n›n oluflumundan günümüze kadar geçen zaman içinde çok say›da
canl›n›n oldu¤unu, bunlar›n pek ço¤unun günümüzde yaflamad›klar›n› fosiller yard›m›
ile ö¤reniyoruz. Soyu tükenmifl olan pek çok canl›y› tan›mam›zda fosillerin varl›¤›
inkar edilemez bir gerçektir. 

1965 y›l›nda Mo¤olistan’da bulunan dinazor fosilinin kollar› insan boyundan daha
uzundu. Kollar› yetiflkin bir insan boyundan daha uzun olan bu dinazor fosilinin geri
kalan parçalar› için araflt›rmalar sürmektedir. 

Fosiller bütün bunlar›n d›fl›nda enerji de sa¤layarak teknolojinin geliflimine de
katk›da bulunurlar. Üzerini örten kil, kum gibi tortul tabakalar›n›n alt›nda kalarak
s›k›flan yüzlerce milyon y›l önce ölen a¤aç, bitki gibi canl›lar›n kal›nt›lar› uzun süren
bu s›k›flman›n etkisi ile petrol, do¤al gaz, kömür yataklar›n› oluflturdu. Oluflum süreci
ile oluflum s›ras›nda canl› at›klar›n›n olmas› sebebiyle bu yak›t türlerine fosil yak›tlar
denilmektedir. 

Günümüzdeki enerji ihtiyac›n›n ço¤unu bu yak›tlar karfl›lamaktad›r. Yani
geçmiflten gelen dostlar›m›z yaln›zca geçmiflin habercisi de¤il bugünün de teknoloji
alan›nda insanl›¤›n en büyük yard›mc›s›d›r. 

Fosilleri ve özelliklerini inceleyen bilim dal›na bilim dünyas›nda paleontoloji, bu
bilim dal› ile u¤raflan bilim insanlar›na ise paleontolog denilmektedir. Bu insanlar 
fosillerle ilgili olarak inceleme ve araflt›rma yaparlar. Bu incelemeler sonucunda geçmifl
dönemler ve fosili bulunan canl› hakk›nda bilgi sahibi oluruz. Ayr›ca bu incelemeleri
yapan paleontologlar yapt›klar› incelemeler sonucu Dünya’da meydana gelen iklim ve
yeryüzü de¤iflimleri hakk›nda fosiller yard›m› ile milyonlarca y›l öncesine ›fl›k tutarlar. 
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Yukar›da yapt›¤›m›z deney sonucundan ya da çevresel gözlemlerinizden yola
ç›karsak topra¤›n çeflitli katmanlara ayr›ld›¤›n›, kolayca göremediğimiz canlıların
bulunduğunu söyleyebiliriz. Topra¤›n çeflitlili¤i söz konusu mudur? Bu toprak
çeflitlili¤i hakk›nda neler söylenebilir? 

Do¤ada bulunan bütün toprak türleri ayn› özellikleri gösterir mi? Hepsinin yap›s›,
renkleri, kokular› ayn› m›d›r? ‹nsano¤lu do¤ayla iç içe yaflamak ve hayat›n› devam
ettirmek için bu sorulara yan›t bulmak zorunda kalm›flt›r. 

Bu deneyi farkl› toprak türleriyle yaparsak yine ayn› sonuçlar› elde eder miyiz?
Neden?*

8. 3. TOPRAK VE TOPRAK EROZYONU
Dünya’n›n en büyük tarih kitab› olarak sayabilece¤imiz yer kabu¤unu oluflturan

toprak; çok uzun y›llar boyunca rüzgâr ve suyla küçük parçalara bölünen kayalardan
oluflmufltur. Bu topraktan küçük bir miktar incelendi¤inde, asl›nda cans›z gibi görünen
topra¤›n gerçekte canl› oldu¤u anlafl›r. Bunu bir deneyle hep birlikte görelim. 

Yaflayan Toprak 
Araç ve Gereçler

- Kapakl› cam kavanoz
- Su
- Toprak

Yap›l›fl›
1. Kullanaca¤›n›z kavanozu yar›s›na kadar toprak örne¤iyle doldurunuz. 
2. Kavanozun bofl kalan k›sm›na taflmayacak miktarda su ilave ediniz. 
3. Kavanozun kapa¤›n› s›k›ca kapat›p çalkalay›n›z. 
4. Deney düzene¤inizin üç dört gün hareket ettirmeden bekletiniz. Gözlem sonuçlar›n›z›

defterinize kaydediniz. 

Kavanozun içinde yer alan toprakta farkl› katmanlar olufltu mu? Bunun nedeni
sizce ne olabilir?*
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*
Erozyon
Günümüzden on binlerce y›l öncesinde oluflan toprak; bu oluflumunu günümüzde

de hâlâ devam ettirmektedir. Çeflitli etkilerle yeryüzünde bulunan kayaçlar›n ve organik
maddelerin bozulup parçalanmas› sonucu oluflan ve yer kabu¤unu ince bir tabaka hâlinde
kaplayan topra¤›n akarsu, ç›¤, rüzgâr vb. gibi çeflitli d›fl etkenlerle yer de¤ifltirmesine
erozyon denir. Bu olay sonucunda topra¤›n verimli katman› ortadan kalkar.
Günümüzde Dünya’n›n pek çok yerinde oldu¤u gibi ülkemizde de verimli topraklar›n
yoksullaflmas› ve kullan›lmaz hâle gelmesi ilerde insanl›k için dönüflü olmayan sonuçlar
do¤uracakt›r. fiimdi basit bir deneyle erozyon oluflumunu inceleyelim.

Tar›m için en elveriflli toprak humuslu toprakt›r. Koyu renkli, yumuflak ve çok 
verimli olan bu toprak türü bünyesinde bitki ve hayvan kal›nt›lar›n› bar›nd›r›r.  

Seramik, tu¤la, kiremit vb. ürünlerin yap›m›nda kullan›lan toprak türü killi
toprakt›r. ‹çeri¤inde bol miktarda kil bulunur. ‹fllendi¤inde sert bir yap›ya sahip olan bu
toprak türü ›s›ya dayan›kl›d›r ve asitlerden etkilenmez. 

Suyu topra¤›n alt›na çabuk ulaflt›ran, su tutma özelli¤i olmayan toprak türüne
kumlu toprak denir. Özellikle pamuk üretiminde bu topraktan yararlan›l›r. 

Yap›s›nda bol miktarda kireç bar›nd›ran topraklara da kireçli toprak ad› verilir. Bu
toprak türü tar›ma elveriflli olmay›p  gevflek bir yap›da olan bu toprak türü su tutmaz. 

Toprak türlerinin özelliklerinden yola ç›karak hangi toprak türünden ne flekilde
yararlanabiliriz ? Araflt›r›n›z. Yapt›ğ›n›z bu araflt›rma  sonuçlar›n›zla bir çizelge oluflturunuz.

b

b

Tar›ma elveriflli olmayan bir toprak türüyle ne kadar emek sarf ederseniz edin
tar›msal anlamda bir baflar›ya ulaflamazs›n›z. Is›ya dayan›kl› olmayan bir toprak türüyle
seramik çal›flmas› yapamazs›n›z. Yani topraktan en do¤ru ve en iyi flekilde yararlanmak
istiyorsak toprak türlerini ve özelliklerini bilmek zorunday›z. 
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Yap›l›fl›
1. Fön makinesinin çal›flmas›yla elek üzerindeki toprakta bir hareketlenme oldu mu? 

Aç›klay›n›z. 
2. Su döküldü¤ünde elek üzerinde nas›l bir de¤ifliklik oldu?Plastik kovan›n içinde 

neler gördünüz?
3. Bu deneyi farkl› toprak türleriyle yaparsak yine ayn› sonuçlar› elde eder miyiz? 

Neden?
4. ‹fllem basamaklar›n›n tekrar›ndan sonra elek üzerinde kalan toprak miktar›yla ilk 

miktar aras›nda neden farkl›l›k olufltu?Aç›klay›n›z.
5. Ele¤i plastik kovan›n üzerine yerlefltiriniz. Haz›rlad›¤›n›z çak›l tafllar›n› ya da tafl 

parçalar›n› ele¤in içine yerlefltiriniz. 
6. Kavanozun bofl kalan k›sm›na taflmayacak miktarda su ilave ediniz. 
7. Kavanozun kapa¤›n› s›k›ca kapat›p çalkalay›n›z. 
8. Deney düzene¤inizi üç dört gün hareket ettirmeden bekletiniz. Gözlem sonuçlar›n›z›

defterinize kaydediniz. 

Bitki örtüsünden yoksun düz, genifl alanlar zamanla rüzgârdan, sudan, çeflitli çevresel
faktörlerden etkilenerek toprak kayb›na u¤rar. T›pk› deney düzene¤inde oldu¤u gibi
rüzgâr üstteki topra¤› savurarak baflka alanlara tafl›r. Su, verimli topraktaki minerallerin
bir bölümünün alt katmanlara geçmesini sa¤lar. Do¤ada bu döngü sürekli tekrarlar. 

Topra¤›n d›fl etkilerle bir yerden bir yere tafl›nmas›na erozyon denir. Ya¤an
ya¤murlar, sert esen rüzgarlar ya da akan bir nehrin sebep oldu¤u erozyon fliddeti, bitki
örtüsünün seyrekli¤i ve arazi e¤iminin de etkisi ile orant›l› olarak  artar.  

Toprağ›ma Dokunma 

Araç ve Gereçler
1. Delikleri büyük olmayan bir elek 
2. Ele¤in yar›s›n› dolduracak miktarda toprak 
3. Çak›l ya da tafl parçac›klar› 
4. Plastik kova ve su
5. Fön makinesi 

b
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Yaflad›¤›m›z zamandan sonras›n› da düflündü¤ümüzde erozyonu önlemek için çaba
sarf etmeli, ülkemizin çöl olmas›n› istemiyorsak erozyondan korunma yollar›na baflvurmal›
ve erozyonla mücadele etmeye önem vermeliyiz. Erozyonu önlemenin de¤iflik yolar›
olmakla beraber, bunlardan en önemli ikisi a¤açland›rma ve teraslama çal›flmalar›d›r.
Teraslama çal›flmas› e¤imli arazilerde topra¤›n önüne e¤ime dik olacak flekilde set
kurulmas›d›r.

Bizde çevresel sorunlara ak›lc› çözümler üretmek ve do¤ay› korumak amac›yla
oluflturulan kurum ve kurulufllarla ortak hareket etmeliyiz. Ülkemizde bu amaçla kurulan
kurum ya da kurulufllardan en önemli ve tan›nm›fl› TEMA (Türkiye Erozyonla
Mücadele, A¤açland›rma ve Do¤al Varl›klar› Koruma Vakf›), ülkemizin çölleflmemesi
ve topraklar›n ak›p gitmesini önlemek için devaml› olarak çal›flan insanlardan 
kurulmufltur.

b Konya’n›n Karap›nar  bölgesinde bir süre önce bafllayan a¤açland›rma çal›flmalar›
bu alanda bafllayan çölleflmeyi büyük ölçüde engellemifltir. 

Yap›lan çal›flmalar sonunda her y›l ülkemizde K›br›s adas›n›n yüzeyinin 25 kat›
kadar verimli topra¤›m›z›n kayboldu¤unu göstermektedir. Erozyon olay›; ormanlar›n
tahribi, topra¤›n yanl›fl kullan›m› ve meralar›n yok edilmesi ile günden güne artmaktad›r.
Erozyon olay›n›n topra¤›n verimini düflürdü¤ü, çölleflmeye sebep oldu¤u, sular›n kirli
kalmas›na sebep oldu¤u ve ürün kalitesini düflürdü¤ü de dikkate al›nd›¤›nda tehlikenin
ciddiyeti daha da ürkütücü bir hâl almaktad›r. Do¤al erozyonla birlikte ormanlar›n ve
yeflil alanlar›n ölçüsüz ve kontrolsüz kullan›lmas› sonucu oluflan toprak kayb›; topra¤›n
niteli¤inin bozulmas›na dolay›s›yla  da canl›lar›n yaflam ortamlar›n›n bozulmas›na
neden olacakt›r.

TEMA hakk›nda bir araflt›rma yaparak bu vak›fla ilgili broflür toplay›n›z.
Kuruluflla ilgili olarak gazete ve dergilerde ç›kan kupürleri keserek bir dosya içinde
saklayınız.

*
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Peki dünya yüzeyindeki tüm sular› kullanabilir miyiz? Deniz suyunu içebilir misiniz?
Deniz suyunun tad›n› bilenler bu soruya kesinlikle hay›r diyeceklerdir.

Dünya yüzeyinin %75’i sularla kapl› olmas›na ra¤men biz bu suyun ancak %1’ini
kullanabilmekteyiz. Tatl› su olarak akarsu, göl ve yer alt› sular›ndan faydalanabiliriz.
Sular›n üzerinde yüzen buzullar ise Dünya’n›n bir di¤er tatl› su kayna¤›n› oluflturur.

Yer Alt› ve Yer Üstü Sular›
Okyanus, deniz, göl ve akarsular yerin yüzeyindedir ve yer üstü sular› olarak

adland›r›l›rlar. S›cak ve so¤uk su kaynaklar› ise yer alt› sular›n› olufltururlar. Her iki
suyun da temel kayna¤› ya¤murlar ve kar sular›d›r.

% 75’i sularla kapl› olan Dünya’daki suyun büyük bir ço¤unlu¤u tuzlu su
oldu¤undan içilebilir de¤ildir. Çok az miktar› içilebilir niteli¤e sahip olan tatl› sudur.
Tatl› su miktar›n›n büyük bir ço¤unlu¤u buzullardad›r. Buzullardan sonra s›ray› yer alt›
sular› al›r. Yüzeyde kalan (yer üstü sular›) bölüm ise su miktar›n›n oldukça az bir
bölümünü oluflturur.

Yüzey suyu diye adland›rd›¤›m›z bölümde de öncelikle göller, batakl›klar ve
geriye kalan küçük bir k›sm›n› da nehirler oluflturur.

8.4. MAVİ GEZEGEN
Su Gezegeni: Dünya
Dünyan›n uzaydan çekilmifl bir foto¤raf›n› gördünüz mü? Sizce neye benziyor?

Büyük bir mavi bilyeyi and›r›yor de¤il mi? Üzerinde yaflad›¤›m›z mavi renkli bu küçük
bilye iç içe geçmifl befl katmandan oluflmufltur. Bu katmanlar; hava küre, su küre, tafl
küre, atefl küre ve a¤›r küredir.

Dünyam›z›n 4/3’ü sularla kapl›d›r. Bunlardan bir k›sm› yer alt›nda so¤uk veya
s›cak sular hâlinde bulunurken bir k›sm› ise yer yüzünde bulunurlar. Okyanuslar, denizler,
göller, nehirler, buzullar dünya yüzeyinde bulunan ve bizim görebildi¤imiz sulard›r.
Bunlar›n haricinde bizim göremedi¤imiz yer alt›nda da gerek s›cak gerekse de so¤uk su
bulunmaktad›r.
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b

b S›zma sonucu yer alt›nda biriken bu sular›n yer yüzüne kendili¤inden ç›kt›¤› yerlere
kaynak denir. Kaynak sular›n›n bir k›sm› so¤uk, bir k›sm› da s›cak ya da ›l›kt›r.

Buna göre kaynak sular›; 
a. So¤uk su kaynaklar›,
b. S›cak su kaynaklar› olmak üzere  iki grupta incelenebilir.

S›cak su kaynaklar›na termal kaynak ad› da verilir. Yurdumuz termal kaynaklar
yönünden zengin bir ülkedir. S›cak sular›n bir k›sm› da magmadan gelen k›zg›nl›¤›n
etkisiyle iyice ›s›n›p baz› mineralleri de çözüp bünyelerine katarak yer yüzeyine ç›karlar.
Bu sulara maden sular› denir. 

Kimi yer alt› sular› baz› hastal›klar›n tedavi sürecinde kullan›l›r. Hastal›klara iyi
geldi¤i söylenen kaynak sular›na ise içme veya içmece ad› verilir.

Yurdumuz gerek yer alt› gerekse yer üstü su kaynaklar› bak›m›ndan oldukça
flansl›d›r. Ama bilinçsiz tüketim di¤er kaynaklar›m›za zarar verdi¤i gibi bu konuda da
ülkemize büyük zararlar vermektedir. Yaflam kalitemizi bozmadan alaca¤›m›z basit 
tedbirlerle su kaynaklar›m›z›n kirlenmesini ve tükenmesini önleyebiliriz.

Yer Kabuğunun Doğal An›tlar›
Do¤al an›t denilince akl›n›za gelen fley nedir? Pamukkale, Damlatafl Ma¤aras›

sizce nas›l oluflmufl olabilir?

Televizyonda izledi¤iniz ya da gazete ve dergilerde resmini gördü¤ünüz peri bacalar›n›n
nas›l olufltu¤unu merak ettiniz mi? Peri bacalar›  çeflitli etkilerle tamamen do¤al süreçte
oluflmufltur. Vadi yamaçlar›ndan inen sel sular›n›n dik yamaçlardan kendilerine yol 
bulmas›, kayalar›n çatlamas›na ve kopmas›na neden olmufltur. Üst yüzeyde kolay
afl›nan malzemenin gitmesiyle konik biçimli gövdeler ortaya ç›km›flt›r.

b

b

Asl›nda yer alt› sular› diye adland›rd›¤›m›z sular›n da yolculuklar›na yer üstünde
bafllad›¤›n› biliyor musunuz? Yüzey sular›n›n yer alt›na s›zarak katmanlar aras›ndaki
boflluklarda ya da su geçirmeyen tabakalarda birikmesiyle yer alt› sular› oluflur.
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Bunlar yüzeyde olan de¤iflikliklerdir.Yer alt›nda bulunan ve en az bir kiflinin
s›¤abilece¤i genifllikte olan boflluklara ma¤ara denir. Bu ma¤aralar bir kiflinin ancak
s›¤abildi¤i yerler olabilece¤i gibi kilometrelerce uzunluk ve genifllikte de olabilirler.
Baz› ma¤aralarda tavandaki çatlak veya tabakalar›n aras›ndaki suyun s›zmas›yla sark›t
(tavanda ise) ve dikitler (tabanda ise) oluflmufltur.

Ülkemizin 2/5’i ma¤ara turizminin geliflimine uygun kayalardan meydana
gelmifltir. Bu ma¤aralar›n büyük bir bölümü Bat› ve Orta Toros da¤lar›nda yer al›rlar.

Do¤al an›tlar hem tarih boyunca insanl›¤›n geçirdi¤i serüvenlerin flahitleridir hem
de bulunduklar› ülkelerin bafll›ca zenginlik kaynaklar›d›r.Do¤al an›tlar›n bir ço¤u millî
parklar bünyesine al›nm›flt›r. Do¤al güzelliklerimize sahip ç›kmal›y›z. Birey olarak 
üzerimize düflen sorumluluklar› yerine getirmeliyiz. 

‡ Atmosferin toplam kütlesi 5 milyar tondur. Atmosferin alt katmanlar›nda ise yaklafl›k
olarak 17 milyon su buhar› bulunmaktad›r.

* Atmosferde bulunan atom ya da moleküller uzaya kaçarlar m›? Bunun nedenini
çeflitli kaynaklardan araflt›rarak arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z.

b

Yer yüzünün flekillenmesinde rüzgârlar›n, akarsular›n, ya¤›fllar›n vb. etmenlerin
rol oynad›¤›n› biliyoruz. Yer kabu¤unun oluflum sürecinde meydana gelen yeryüzü
flekillerine do¤al an›tlar denir. Buna göre travertenler, flelaleler, göller birer do¤al
an›tt›r. 

b
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 ÖZET

- Üzerinde yaflad›¤›m›z yer kabu¤u mineral ve tafl parçalar›ndan oluflan kayaç ad› 
verilen yap›lardan oluflur. Kayaçlar oluflum flekillerine göre üçe ayr›l›rlar:

a. Magmatik kayaçlar; yerin derinliklerinde akkor (erimifl) hâldeki magman›n yerin 
içine ya da yüzeye yak›n veya yüzeyde so¤uyarak kat›laflmas› ile oluflan kayaçlara 
magmatik kayaçlar ad› verilir. Volkanik püskürmelerle olufltu¤u için di¤er bir ad›
da püskürük kayaçlard›r. Granitler, bazaltlar, sünger tafllar› magmatik kayaçlara 
örnektir.

b. Tortul kayaçlar; yeryüzü üzerindeki magmatik kayaçlar uzun y›llar süren zaman 
içinde s›cakl›k , ya¤›fl , rüzgâr vb. d›fl etkilerle ufalan›r. Ufalanan bu mineral ve tafl 
parçac›klar›na tortu denir. Meydana gelen tortular rüzgâr ve sular›n yard›m›yla 
baflkalafl›ma u¤rayarak tortul kayaç oluflturacaklar› kendileri için uygun ortamlara 
tafl›n›r. Her tafl›nan tortunun üzerine ayn› yollarla baflka tortular da gelir ve bu 
tortular zamanla çökerek tortullafl›r. Her gelen tortu di¤er tortulara bask› yapar, 
tortu tabakalar› kal›nlafl›r ve kat›lafl›r. Buna göre tortul kayaçlar dört de¤iflik 
flekilde oluflabilirler; erozyon , tafl›nma , birikme , s›k›flma. Kalkerler, travertenler, 
alç› tafllar› , kireç tafl› , çak›l tafl› , kum vb. bu kayaçlara örnektir.

c. Baflkalafl›m kayaçlar›; s›cakl›k , bas›nç ve sular›n etkisi alt›nda kalan magmatik ve 
tortul kayaçlar zamanla de¤iflikli¤e u¤rayarak baflkalafl›m kayaçlar›n› olufltururlar. 
Bu kayaçlar kimi yönden oluflturduklar› kayaçlara benzeseler de farkl› özellikler 
gösterirler. Is› ve bas›nç etkisiyle kristal bir yap›ya dönüflürler. Mermerler, 
mikeflistler, kuvarslar baflkalafl›m kayaçlar›na örnektir.

- Kayaçlar olufltuklar› günden bugüne kadar geçen sürede çeflitli de¤iflikliklere 
u¤ram›flt›r. Görüntüde bulunduklar› yerden hareket etmiyorlarm›fl gibi dursalar da 
asl›nda onlar sürekli de¤iflimin birer parças›d›r. Kayaçlar›n geçmiflten bugüne 
do¤al yollarla devam eden bu dönüflümüne kayaç döngüsü denir. Bu döngüyü 
devam ettiren etken do¤al olaylard›r.

- Ekonomik de¤eri olan kayaçlara maden denir. Ülkemiz madenler bak›m›ndan 
zengin bir ülkedir. Madenlerimizin tamam› henüz belirlenememifltir.

- Tarih öncesinde yaflam›fl pek çok flekilde yok olmufl ölen bir canl›n›n yumuflak 
dokular› di¤er canl›lar taraf›ndan tüketilmifl ya da bakteriler taraf›ndan çürütülerek 
yok edilmifltir. Birço¤unun ölümü s›ras›ndaki ortam bu canl›lar›n günümüze kadar 
gelebilmesi için uygun olmad›¤›ndan bu canl›lara ait kal›nt›lar›n günümüze kadar 
ulaflmas› mümkün olmam›flt›r. Ölen bir canl›ya ait kal›nt›lar›n günümüze kadar 
ulaflabilmesi için hava ile temas›n›n kesilmesi gerekir. Uygun flartlar sa¤lanarak 
havayla temas› kesilen bu türden kemik, iskelet, kabuk ve yaprak gibi kal›nt›lar›n 
uzun süren bir süreç içinde tafllaflarak günümüze kadar ulaflmış yapıların tümüne 
fosil denir.
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- Fosiller, bir yandan kendileri hakk›nda bilgi sahibi olmam›z› sa¤larken di¤er 
taraftan bulundu¤u katman›n oluflum tarihi ve oluflum biçimi hakk›nda bilgi verir. 
‹çinde bulundu¤u katman hakk›nda bilgi edinmemizi sa¤lar.

- Oluflum süreci ile oluflum s›ras›nda canl› at›klar›n›n olmas› sebebiyle bu yak›t 
türlerine fosil yak›tlar denilmektedir.

- Do¤ada ilk canl›n›n oluflumundan günümüze kadar geçen zaman içinde çok say›da 
canl›n›n oldu¤unu, bunlar›n pek ço¤unun günümüzde yaflamad›klar›n› fosiller 
yard›m› ile ö¤reniyoruz. Soyu tükenmifl olan pek çok canl›y› tan›mam›zda fosillerin
varl›¤› inkar edilemez bir gerçektir.

Fosilleri ve özelliklerini inceleyen bilim dal›na bilim dünyas›nda paleontoloji, bu
bilim dal› ile u¤raflan bilim insanlar›na ise paleontolog denilmektedir. Bu insanlar 
fosillerle ilgili olarak inceleme ve araflt›rma yaparlar. Bu incelemeler sonucunda geçmifl
dönemler ve fosili bulunan canl› hakk›nda da bilgi sahibi oluruz. Ayr›ca bu incelemeleri
yapan paleontologlar yapt›klar› incelemeler sonucu Dünya’da meydana gelen iklim ve
yeryüzü de¤iflimleri hakk›nda fosiller yard›m› ile milyonlarca y›l öncesine ›fl›k tutarlar.

- Toprak; çok uzun y›llar boyunca rüzgâr ve suyla küçük parçalara bölünen
kayalardan oluflmufltur. Toprak özelliklerine göre çeflitlilik gösterir:

a. Tar›m için en elveriflli toprak humuslu toprakt›r. Koyu renkli, yumuflak ve çok 
verimli olan bu toprak türü bünyesinde bitki ve hayvan kal›nt›lar›n› bar›nd›r›r.

b. Seramik, tu¤la, kiremit vb. ürünlerin yap›m›nda kullan›lan toprak türü killi toprakt›r.
‹çeri¤inde bol miktarda kil bulunur. ‹fllendi¤inde sert bir yap›ya sahip olan bu 
toprak türü ›s›ya dayan›kl›d›r ve asitlerden etkilenmez. 

c. Suyu topra¤›n alt›na çabuk ulaflt›ran, su tutma özelli¤i olmayan toprak türüne 
kumlu toprak denir. Özellikle pamuk üretiminde bu topraktan yararlan›l›r. 

d. Yap›s›nda bol miktarda kireç bar›nd›ran topraklara da kireçli toprak ad› verilir. Bu 
toprak türü tar›ma elveriflli değildir. Gevflek bir yap›ya sahip olan bu toprak türü su 
tutmaz.

- Kayaçlar olufltuklar› günden bugüne kadar geçen sürede çeflitli de¤iflikliklere 
u¤ram›flt›r. Görüntüde bulunduklar› yerden hareket etmiyorlarm›fl gibi dursalar da 
asl›nda onlar sürekli de¤iflimin birer parças›d›r. Kayaçlar›n geçmiflten bugüne 
do¤al yollarla devam eden bu dönüflümüne kayaç döngüsü denir. Bu döngüyü 
devam ettiren etken do¤al olaylard›r.

- Çeflitli etkilerle yeryüzünde bulunan kayaçlar›n ve organik maddelerin bozulup 
parçalanmas› sonucu oluflan ve yer kabu¤unu ince bir tabaka hâlinde kaplayan 
topra¤›n akarsu, ç›¤, rüzgâr vb. gibi çeflitli d›fl etkenlerle yer de¤ifltirmesine erozyon
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denir. Bu olay sonucunda topra¤›n verimli katman› ortadan kalkar. 

- Ya¤an ya¤murlar, sert esen rüzgarlar ya da akan bir nehrin sebep oldu¤u erozyon 
fliddeti, bitki örtüsünün seyrekli¤i ve arazi e¤iminin de etkisi ile orant›l› olarak  
artar.  

- Yaflad›¤›m›z zamandan sonras›n› da düflündü¤ümüzde erozyonu önlemek için çaba 
sarf etmeli, ülkemizin çöl olmas›n› istemiyorsak erozyondan korunma yollar›na 
baflvurmal› ve erozyonla mücadele etmenin önem vermeliyiz.

- Dünyam›z›n 4/3’ü sularla kapl›d›r. Bunlardan bir k›sm› yer alt›nda so¤uk veya 
s›cak sular hâlinde bulunurken bir k›sm› ise yer yüzünde bulunurlar. Okyanuslar, 
denizler, göller, nehirler, buzullar Dünya yüzeyinde bulunan ve bizim görebildi¤imiz
sulard›r. Bunlar›n haricinde bizim göremedi¤imiz yer alt›nda da gerek s›cak 
gerekse de so¤uk su bulunmaktad›r.

- S›zma sonucu yer alt›nda biriken bu sular›n yer yüzüne kendili¤inden ç›kt›¤› 
yerlere  kaynak denir. Kaynak sular›n›n bir k›sm› so¤uk, bir k›sm› da s›cak ya da 
›l›kt›r. Buna göre kaynak sular›; 
a. So¤uk su kaynaklar›,
b. S›cak su kaynaklar› olmak üzere  iki grupta incelenebilir.

- S›cak su kaynaklar›na termal kaynak ad› da verilir. Yurdumuz termal kaynaklar 
yönünden zengin bir ülkedir. 

- S›cak sular›n bir k›sm› da magmadan gelen k›zg›nl›¤›n etkisiyle iyice ›s›n›p baz› 
mineralleri de eritip bünyelerine katarak yer yüzeyine ç›karlar. Bu sulara maden 
sular› denir.

- Kimi yer alt› sular› baz› hastal›klar›n tedavi sürecinde kullan›l›r. Hastal›klara iyi 
geldi¤i söylenen kaynak sular›na ise içme veya içmece ad› verilir.

- Yer yüzünün flekillenmesinde rüzgârlar›n, akarsular›n, ya¤›fllar›n vb. etmenlerin 
rol oynad›¤›n› biliyoruz. Yer kabu¤unun oluflum sürecinde meydana gelen yeryüzü 
flekillerine do¤al an›tlar denir. Buna göre travertenler, flelaleler, göller birer do¤al 
an›tt›r.

- Bunlar yüzeyde olan de¤iflikliklerdir.Yer alt›nda bulunan ve en az bir kiflinin 
s›¤abilece¤i genifllikte olan boflluklara ma¤ara denir. Bu ma¤aralar bir kiflinin 
ancak s›¤abildi¤i yerler olabilece¤i gibi kilometrelerce uzunluk ve genifllikte de 
olabilirler. Baz› ma¤aralarda tavandaki çatlak veya tabakalar›n aras›ndaki suyun 
s›zmas›yla sark›t (tavanda ise) ve dikitler (tabanda ise) oluflmufltur. Ülkemizin 
2/5’i ma¤ara turizminin geliflimine uygun kayalardan meydana gelmifltir. Bu 
ma¤aralar›n büyük bir bölümü Bat› ve Orta Toros da¤lar›nda yer al›rlar.
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TEST VIII

1. Afla¤›dakilerden hangisi ekonomik de¤eri olan kayaçlara verilen isimdir?

A) Alt›n
B) De¤erli tafl 
C) Maden
D) Kayaç

2. Tar›ma en elveriflli olan toprak çeflidi afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Killi toprak
B) Humuslu toprak
C) Kumlu toprak
D) Kireçli toprak

3. Afla¤›daki kayaçlardan hangisi magman›n so¤uyarak kat›laflmas› ile oluflur ?

I. Magmatik
II. Tortul
III. Baflkalafl›m

A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
C) I-II
D) I-III

4. Afla¤›daki kayaçlardan hangisi kömür, petrol, do¤al gaz gibi yak›tlara verilen 
isimdir?

A) Kayaç 
B) Fosil yak›t
C) Do¤al an›t
D) Mineral

5. Aşağıdakilerden hangisi fosilleri inceleyen bilim dalıdır?

A) Jeoloji 
B) Biyoloji
C) Sosyoloji
D) Paleontoloji

.


