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DERSİN ADI : GENEL JEOLOJİ

ÖĞRETİM ÜYESİ : Prof. Dr. Şükrü ERSOY

SAATİ: 3.00

KREDİ: 3

KONU 1: 

Yer Yuvarının Genel Özellikleri

- Yeryuvarının Genel Hareketleri

- Yer Yuvarının Şekli ve Boyutları

- Yerin Atmosferi

- Karalar ve Denizler
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Yer hakkında genel bilgiler

Aktif Yer
• All activity in the Earth is powered by three sources of 

energy
1. Solar energy
2. Tidal forces (from Sun and Moon’s gravity)
3. Earth’s internal heat (left over from the creation)

•Atmosphere is powered by 
solar energy

•Ocean is powered by solar 
energy and tidal forces

•Land is powered by the 
internal heat
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Yer Yuvarının Genel Hareketleri

■ Ekliptik yörünge

■ Presesyon (Topaç Hareketi)

■ Nutasyon

151.2 km

146.4 km

Hız = 107 000 km/saat
veya 30 km/sn

Kendi etrafında
Dönme hızı 1674 km /saat
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MİLANKOVİÇ 
HİPOTEZİ

Yer Yuvarının Şekli ve Boyutları

■ Jeoid

■ Sferoid
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JEOİD  : Çeküllere her noktada dik olan bir yüzeyin  
meydana getirdiği şekle denir. Bu şekil yaklaşık olarak
Okyanuslar seviyesindeki bir küreyi temsil eder ve
Okyanuslarda tam su seviyesinden, kıtalarda ise bu 
seviyenin biraz üzerinden geçer.

SFEROİD : Dönme elipsoidi durumunda olan sferoid,
teorik ve matematiksel bir şekil olup, küçük ekseni 
kutuplardan geçtiği kabul edilen bir elipsin bu eksen 
etrafında dönmesi sonucu meydana gelir ve yanlara
Doğru yoğunluk farkı göstermeyen, homojen, sıvı bir 
yerküresidir. Sfeoid, okyanusta deniz seviyesi 
üzerinde, dolayısıyla geoidin biraz üstünde, kıtalarda 
ise jeoidin biraz altında bulunur.

JEODEZİ TERİMLERİ
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Yerin Atmosferi

■ Atmosfer, Litosfer, Biyosfer, Hidrosfer, Buzul 
küre.

■ Homosfer, Heterosfer, İyonosfer.

■ Havanın bileşenleri (Gaz, Toz, Su buharı).

■ Gazların Bileşenleri ve Yüzdeleri (%).

■ Atmosferin katmanları Homosfer (Troposfer, 
Stratosfer, Mezosfer, Termosfer, Ozon tabakası), 
Heterosfer, İyonosfer.

Yerin Atmosferi : Bileşim
• During the early time, the Earth’s atmosphere is primarily 

CO2,, produced by volcanic eruptions.
• The appearance of life radically transformed the 

atmosphere. 
•Photosynthesis

– A chemical process by 
plants that converts 
energy from sunlight into 
chemical energy

– It consumes CO2 and 
water and release oxygen 
(O2)

•Over time, O2 continues to 
increase, and stablizes at 21%



7

TERMOSFER

Mezopoz

100

90

80

70

60

50 30

40

50

60

40

20
30

20

-90

10

-100

10

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30°C

-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 F°
32

MEZOSFER

Stratopoz

STRATOSFER

Tropopoz

TROPOSFER

Yü
ks

ek
lik

 (k
m

) 

Yü
ks

ek
lik

 (m
il)

 

  

HE
TE

R O
S F

ER
H O

M
OS

F E
R

Ì Y
O

N O
S F

E R

400 km

Radyo 
dalgalar
yans mas

ının
ı ı

   OZON
TABAKASI

-70ºC

-0ºC

-83ºC

Atmosfer n K s mlari ı ı ı

• Based on temperature profile, the Earth’s atmosphere is 
divided into layers called the troposphere, stratosphere, 
mesosphere, and thermosphere

Yerin Atmosferi : Sıcaklık

•Troposfer: 0 – 12 km
• Temperature decreases 
with increasing altitude, 
because the sunlight heats 
the ground and upper part 
remains cool
•This temperature profile in 
troposphere causes 
convection currents up and 
down, resulting in all of the 
Earth’s weather
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• Stratosphere: 12 – 50 km
– Temperature increases with increasing altitude
– Temperature increases because an appreciable amount 

of ozone (O3) in this layer direct absorb ultraviolet from 
the Sun

– This temperature profile does not allow any convection in 
the stratosphere

• Mesosphere: temperature decreases again with increasing 
height, because little ozone exists there

• Thermosphere: temperature increases with altitude, 
because the present of individual oxygen and nitrogen 
directly absorb extremely short ultraviolet light from the Sun

Yerin Atmosferi : Sıcaklık

Yerin biyosferi

• Biosphere: the thin layer enveloping the Earth where all 
living organisms reside, including
– The oceans
– The lowest few kilometers of the troposphere
– The crust to a depth of almost 3 kilometers
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Bitkisel yaşamın dağılımı

• Land colors designate vegetation: dark green for the rain forests, light 
green and gold for savannas and farmland, and yellow for the deserts

• Ocean colors show that phytoplankton are most abundant in the red 
and orange areas and least abundant in the dark blue areas 

Yerin biyosferi

Human Population 

• Human population began to rise in late 1700s with the 
industrial revolution

• The rise accelerated in the 20th century thanks to medical 
and technological advances such as antibiotics.

Yerin biyosferi
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• Global warming: a warming trend of global temperature in 
the past 140 years. It is predicted to continue to rise.

• It is partially due to the industrial release of greenhouse gas 
such as CO2, by burning petroleum and coal

Yerin biyosferi

• Ozone hole: a region with an abnormally low concentration 
of ozone

• Ozone can be destroyed by industrial chemicals (CFCs)
• There has been worldwide increase in the number of 

deaths due to skin cancer caused by solar UV radiation

Yerin biyosferi
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AZOT
% 78

OKSÍJEN
% 21

ARGON
% 1 KARBON DÍOKSÍT

             ve díğerlerí

ATMOSFERDEK  GAZLARIN ORANSAL HACIMLARIİ

Atmosferin ilk 80 km lik kısmında bulunan 
gazların adları ve yüzdeleri

Son 140 yıl içinde atmosferdeki CO2  yoğunluğunun artışı
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• The motion of the liquid iron core of the Earth, which 
carries electric currents, generates magnetic fields

• This magnetic field produces a magnetosphere that 
surrounds the Earth

• Magnetosphere: the region of space around a planet in 
which the motion of charged particles is dominated by 
the planet’s magnetic field

• Solar wind: a continuous flow of charged particles, 
mostly protons and electrons, streaming out constantly 
from the Sun. Near the Earth, the solar wind speed is 
about 450 km/s

Yerin Magnetosferi

• Magnetosphere 
deflects most of the 
particles of the solar 
wind from entering 
the Earth’s 
atmosphere, thus 
protect the Earth from 
harmful particle 
radiation

Yerin Magnetosferi
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• During the period of enhanced solar activity, the 
magnetosphere may be overloaded with changed particles

• Charged particles leak through the magnetic field and 
move down, collide with atoms in the upper atmosphere 
and cause the shimmering light display called “aurora”

Yerin Magnetosferi

Karalar ve Denizler

■ Karalar: Kıta düzlüğü, Kıta yamacı, Abisal düzlük, 
Denizaltı dağları, Denizaltı kanyonları, Okyanus sırtları, 
Okyanusal çukurlar.
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YERYÜZÜNÜN EN YÜKSEK YERLERİ İLE OKYANUSLARIN
EN DERİN ÇUKURLUKLARINI GÖSTEREN 

HİPSOGRAFİK EĞRİ
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KONU 2: YERİN İÇİ

- Yer Kabuğu

- Manto ve Çekirdek
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Yerin iç yapısı
• Earth has a layered internal structure, due to chemical 

differentiation process in the early time
– When Earth was newly formed, it was molten 

throughout its volume due to the heat from impact
– Dense materials such as iron sank toward the center
– Low-density materials rose toward the surface

Yer Kabuğu

■ Kıtasal kabuk, sial

■ Okyanusal kabuk, sima

■ Mohoroviç Süreksizliği

■ Litosfer, astonesfer, manto
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Manto ve Çekirdek
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Yerin iç yapısı
• Earth’s internal structure is deduced by studying how the 

seismic waves produced by Earthquakes travel through the 
Earth’s interior

• Seismic waves refract or change the path as they pass 
through different part of the Earth’s interior

Yerin iç sıcaklığı
•From surface to center, 
temperature (as well as pressure) 
rises steadily from 14°C to 5000°C 
•The state depends on the actual 
temperature relative to the melting 
temperature

– Melting temperature is determined 
by chemical composition and 
pressure

– The mantle is primarily solid because 
the temperature there is lower than 
the melting point

– The outer core is liquid, because the 
temperature there is higher than the 
melting point
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KONU 3: 

YERÇEKİMİ  ve  İZOSTAZİ

-Yeryüzündeki bir noktanın çekim kuvveti
Bir noktanın yer merkezine uzaklığına (latitüdüne)

Noktanın deniz seviyesine nazaran yüksekliğine (altitüdüne)

Noktaları çevreleyen maddelerin yoğunluğuna bağlıdır.

YERÇEKİMİ

• Yer merkezinden uzaklığa ve deniz seviyesinden 
yüksekliğine göre hesaplanan çekim değerine
“teorik gravite değeri” adı verilir.

• Eğer gravimetri ile ölçülen çekim değeri teorik 
değerden başka ise bu iki değer arasındaki farka
“gravite anomalisi” denir

• Beklenenden küçükse eksi, büyükse artı anomali 
adı verilir
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Y e r ç e k ı m iY e r ç e k ı m i

■ Newton’un yerçekimi yasaları

■ Yerçekiminin tanımı, 
birimi ve değişimi

■ Gravite anomalisi

1- F= G (m1 x m2) / r²

2- F = m x a

G = Yerçekimi sabiti, 6,673 x 10-8

Birimi  gal ‘dir. (Galile’den gelir)
Yani cm/sn2 olarak ifade edilir.

MERKEZKAÇ KUVVETİ

Yerin çekim kuvvetini zıt yönde etkileyen merkezkaç kuvveti Dünya’nın 
dönmesi sonucu meydana gelir.  Değeri yerçekiminin % 0.33’ü kadardır. 
Bu değer ekvatorda fazla olup kutuplara gidildikçe azalır.
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AY

DÜNYA

Çekim kuvveti

Güneş’in çekim kuvveti 
Ay’dan azdır. Üç gezegen
Aynı hizaya geldiğinde ayın 
çekim kuvveti % 50 artar.
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İZOSTAZİ

■ İzostazi

■ Airy (1855) ve Pratt’ın (1859) izostazi
tezleri
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YER KABUĞUNUN KALINLIĞINI GÖSTERİR HARİTA
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KONU 4: 

YERİÇİNİN SICAKLIĞI

- Güneş ısı ve sıcaklığı

- Yer içinin ısı ve sıcaklığı

- Litosferik ısı iletkenliği

- Jeotermik gradyan

- Yerin ısı alması

- Yerin sıcaklığına etki eden faktörler
( Isı iletkenliği, Isı akısı, Radyoaktif element miktarı )

Dağın tepesindeki kar size bilimsel olarak ne ifade ediyor ?

YANIT :      Güneş ışınlarının ……………?

SORU
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Güneş ışınları her dalga boyunda ışın yayınlar. Fakat yer yüzüne ulaşan  dalga boyları
genellikle kısadır.  Dalga boyları 2900 ile 25 000 A0 dur. Güneş ışınları yer 8 dakika 
20 saniyede ulaşır. 

• Güneş’ten gelen ısı yılda ortalama 1.3 x 1024

• Yer içinden yeryüzüne çıkan ve atmosfere 
yayılan ısı miktarı yılda ortalama 2.4 x 1020 

kaloridir.  Bu ısı Güneş’ten gelen ısıdan binlerce  
kat daha azdır

Yer içinin ısı ve sıcaklık 
kaynağı yerin litosfer ve 
manto bölgesindeki yüksek 
radyoaktivite ve daha 
derinlerde etkin olan gravite
enerjisinin termal enerjiye 
dönüşümü sonucu oluşur. En 
sık görülen radyoaktivite 
kaynakları Uranyum, Toryum 
ve Potasyum gibi 
maddelerdir.
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YERİN ISI İLETKENLİĞİ ZAYIFTIR !!!!!

Belirli bir ısının 400 km genişlikteki bir kayaç
kütlesinin bir yüzünden diğer yüzüne
geçmesi için 5 milyar yıl gerekmektedir. Bu
nedenle kayaçlar kötü iletkendir.

Yer sıcaklığının derine doğru artma 
hızına Jeotermik gradyan denir. 
Yerin sıcaklığı ortalama 30 metrede 1 
santigrat derece artar. 
Yerin içinden yeryüzüne doğru akan 
ısı enerjisine “ yerin ısı akısı ” denir. 
Isı iletkenliği birim alandan 1 
saniyede geçen ısı miktarıdır ve 
makl/cm/sn/C0 olarak belirtilir

ISI AKISI

Fazla

Az
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KONU 5: 

YERİN KİMYASAL BİLEŞİMİ

- Yerin ve Evrenin bileşimi

- Yerkabuğunun bileşimi 

(Kıtasal ve Okyanusal kabuk bileşimi)


