
SEDİMANTER SÜREÇLER

GÜNLENME & TAŞINMA
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Günlenme ?
Belirli ortam koşullarında meydana gelen kayaç ve 
mineraller diğer şartlar altında duraylı olamayabilirler; 
kayaç ve mineraller bulundukları ortam ile dengede 
değildirler. Günlenme, bu kayaç ve minerallerin çevreleri 
ile dengelenmeleri durumudur.

Dolaylı veya direkt olarak atmosferik şartlar altında bir 
bozunma / parçalanma işlemidir. 

Günlenme yerinde (in situ) oluşur, ve erozyon(*) ile 
karıştırılmamalıdır.

(*) Erozyon : Kaya ve minerallerin su, rüzgar, buzul veya gravite etkisi 
ile parçalanması ve hareketi.



G G ÜÜ N L E N M EN L E N M E

FFİİZZİİKSEL (MEKANKSEL (MEKANİİK)K) KKİİMYASALMYASAL

1. Isıl genleşme

2. Donma – Çözülme

3. Basınç – Serbestleme

4. Hidrolik hareketler

5. Tuz kristallenmesi 
(haloclasty)

6. Biyotik günlenme

1. Çözülme / Solüsyon

2. Hidratasyon (su alma)

3. Hidroliz

4. Oksidasyon

5. Sülfatlaşma

6. Biyolojik



FFİİZZİİKSEL (MEKANKSEL (MEKANİİK) GK) GÜÜNLENMENLENME

1. Isıl genleşme

2. Donma – Çözülme

3. Basınç – Serbestleme

4. Hidrolik hareketler

5. Tuz kristallenmesi 
(haloclasty)

6. Biyotik günlenme

Kayaçların ufalanarak, özellikle köşeli taneler

meydana getirmesi. Bileşimde değişim olmaz.



Isıl Genleşme
• Gece-gündüz sıcaklık farkının fazla 
olduğu, çöl benzeri sıcak bölgelerde 
meydana gelir.

• Gündüz sıcak etkisi ile genişleyen kayaç, 
geceleri soğur ve büzüşür. Bu gerilim farkı
ilk olarak dış katmanları etkilemeye başlar 
ve dış çeperin ince katmanlar halinde 
soyulmasına neden olur.

• Nemin düşük olduğu hallerde etkisi azalır. 

• Soyulma veya soğan-kabuğu şeklinde 
bozulmadır.



Donma-Çözülme
• Kırık ve çatlaklardaki suyun donarak, 
genleşmesi ile oluşur. Genleşme 
sırasında 2100 kgf/cm2 ye kadar çıkabilen 
gerilme, bir çok kayacın dayanımından 
fazladır ve parçalanmaya yol açar.

• Donma-Çözülme olayı nemin fazla 
olduğu, ve sıcaklığın sıkça donma 
noktasının altı ve üstünde dalgalanmalar 
yaptığı, alpin ve buzul (çevresi) alanlarda 
görülür.

• Kırık ve çatlaklara giren su donar, ve 
bunların derinleşme ve genişlemesine yol 
açar. Bu etki suyun donma sonrasında 
hacminin %9 oranında artması sebebi 
iledir.
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Basınç-Serbestleme
• Kayaçların ağırlıkça yüklenmesi ile oluşan basıncın 
ortadan kalktığı durumlarda meydana gelir. Erozyon, buzul 
erimesi vb. faktörlerle üstten kalkan ağırlık ile oluşan 
gerilim serbestlemesi sonucu altta rahatlayan kayaçlarda 
genişleme ve bunu takiben yüzeye paralel kırıklanmalar 
gelişir.

• En genel örneği : derinlerde oluşan intrüzif kayaçların 
(granit vb.), üzerindeki örtünün kalkması ile meydana 
gelen serbestleme.



Granit kütlesindeki serbestleme çatlakları. Amerika, Enchanted Rock State Natural Area



Hidrolik Hareketler
• Kayaç çatlakları içerisine hızlı bir şekilde nüfuz eden 
suların (genellikle güçlü dalgalar şeklinde) etkisi ile oluşur.

• Hızla giren sıvı çatlak tabanında bir hava tabakası
sıkıştırır ve bu basınç artışı kayacı zayıflatır. Dalganın geri 
çekilmesi ile iyice sıkıştırılmış hava şiddetli bir şekilde 
çatlağı terk eder, ve zayıflık yüzeylerinin artmasına sebep 
olur.

• Özellikle dalga etkisine maruz kalan yamaç ve falezlerde 
çok hızlı bir günlenme gelişimi görülür.



Falezli kıyı ve 20 m ye varan dalgalar. British Shetland Islands



Tuz Kristallenmesi (Haloclasty)
• Tuzlu çözeltilerin kayaç kırık ve çatlaklarına nüfuz etmesi, ardından 
buharlaşarak tuz kristalleri bırakması ile oluşur. Bu tuz kristalleri 
sıcaklığın arttığı durumlarda genleşerek, kayaç üzerindeki gerilimi 
arttırırlar.

• Tuz kristallenmesi ayrıca karbonatlı kayaçların ayrışması sonucu, 
sodyum sülfat veya sodyum karbonatlı tuz çözeltilerinin oluşumu ile 
de meydana gelebilir.

• En etkili kayaç çözen tuzlar magnezyum sülfat ve kalsiyum klorittir. 
Bazı tuzlar kristal halde, hacimsel olarak 4-5 kat büyüyebilirler.

• Esas olarak ısınmanın fazlaca buharlaşmaya sebebiyet verdiği kurak 
iklimlerde görülür. Bu şekilde kuvvetli tuz kristallenmesi meydana 
gelir.

• Deniz kıyılarında meydana gelen bal peteği şekilli tuz günlenmesi 
tipiktir.



Kıyıda meydana gelen tuz kristallenmesi günlenme dokusu. Yehliu, Tayvan



Kireçtaşında (inşaat amaçlı kullanılmış) meydana gelen tuz günlenmesi. Gozo Adası, Malta



Biyotik Günlenme
• Canlı organizmalar da mekanik günlenmeye katkıda bulunurlar 
(kimyasal günlenmeye biyolojik etkileri haricinde)

• Likenler ve yosunlar üzerlerinde yaşadıkları kayaç yüzeylerinde daha 
nemli ve kimyasal bir mikro-çevre yaratırlar. Bu durum kayaç
bozunumunu arttırır.

• Daha büyük ölçekte, özellikle bitki kökleri kayaçlar üzerinde fiziksel 
basınç yaratarak, ilerler ve su ile kimyasal çözeltilerin nüfuzuna olanak 
verecek süreksizlikler yaratırlar.

• Aynı çeşitle çeşitli delici hayvanlar ve böcekler, meydana getirdikleri 
oyuk ve delikler vasıtası ile su ve diğer kimyasal etkenlere daha açık 
ve daha az dayanımlı ortamlar oluştururlar.



Deniz kabuklularının kireçtaşında meydana getirdiği oyuklar. 



KKİİMYASAL GMYASAL GÜÜNLENMENLENME

1. Çözülme / Solüsyon

2. Hidratasyon (su alma)

3. Hidroliz

4. Oksidasyon

5. Sülfatlaşma

6. Biyolojik

Kayaç yapısının değişerek, bileşenlerine ayrılmasıdır.



Çözülme / Solüsyon
• Yağmur suları az da olsa asidiktir, çünkü atmosfrik karbondioksit 
yağmursuyunda çözünerek zayıf da olsa karbonik asit oluşturur. 
Kirlenmemiş ortamlarda yağmurun pH’ı 5.6’dır. 

• Asit yağmurları ise sülfür dioksit ve nitrojen oksitlerin bol 
bulunduğu kirli alanlarda meydana gelir. Bu oksitler yağmursuyu 
ile tepkiyerek pH’ı 4’e kadar düşürebilir, ve asit etkisini arttırır.

• Sülfüt dioksit SO2, volkanik patlamalar yanında fosil yakıt 
kullanımı ile ortaya çıkar ve sülfirik asit olarak yağmurla birleşerek, 
kimyasal günlenmeye neden olur.

• Bir diğer kimyasal çözülme günlenmesi, atmosferik karbondioksit 
kökenli karbonatlaşmadır. Kireçtaşı gibi kalsiyum karbonat içeren 
kayaçlarda meydana gelir. Yağmursuyunun karbondioksit ile 
birleşerek zayıf bir karbonik asit üretmesi ve kireçtaşının kalsiyum 
karbonatı ile reaksiyona girerek, kalsiyum bi karbonat meydana 
getirmesidir. Bu süreç özellikle sıcaklığın azaldığı durumlarda 
hızlanır.



CO2 + H2O ⇌ H2CO3
karbondioksit + su ⇌ karbonik asit 

H2CO3 + CaCO3 ⇌ Ca(HCO3)2
karbonik asit + kalsiyum karbonat ⇌ kalsiyum bikarbonat



Hidratasyon

• Atom ve moleküllere H+ ve OH- iyonlarının eklenmesi ile meydana 
gelir.

•Mineraller bünyelerine su aldıklarında, hacimsel olarak büyürler ve 
bu kayaç üzerinde fiziksel bir gerilim yaratır.

• Demir oksitler, demir hidroksitlere dönüşürler.

•Örnek : anhidrit hidratasyonu ile jips oluşur.

CaSO4 + H2O = CaSO4 2H2O
Anhidrit + su = jips



Hidroliz
• Silikat minerallerini (SiOx) etkileyen kimyasal 
günlenme çeşididir. 

• Saf su iyonize olur ve silikat mineralleri ile 
tepkir.

Mg2SiO4 + 4H+ + 4OH- ⇌ 2Mg2
+ + 4OH- + H4SiO4

olivin + (4) iyonize su molekülü ⇌ çözelti iyon + silisik 
asit

Tepkimeyi tamamına erdirecek miktarda su 
bulunması durumunda bu reaksiyon orijinal 
mineralin tamamının çözülmesi ile sonuçlanır. 
Aksi durumda dahi zayıf asitler oluşur.



Oksidasyon
• Çeşitli metaller meydana getiren kimyasal 
günlenmedir. 

•En çok Fe2
+ (demir) oksidasyonu görülür; 

burada oksijen ve su ile birleşerek Fe3
+ hidroksit 

ve oksitleri içeren götit, limonit ve hematit 
mineralleri oluşturur. Bu kayaca kırmızı-
kahverengimsi bir renk verir ve kayacı zayıflatır.

• Paslanma !



Dıştan başlayarak oksidasyon günlenmesi gösteren kumtaşı. 



Sülfatlaşma
• Sülfür dioksit kireçtaşı ile doğrudan reaksiyona 
girerek, kalsiyum karbonattan daha çözülgen 
olan jips (kalsiyum sülfat) meydana getirir. 
Yağmurlar vasıtası ile de yıkanarak ortamdan 
uzaklaştırılır. Ortama su gelmemesi durumunda 
ise jips birikerek bir kabuk meydana getirir.

Ca2+ +SO4
2- + 2H2O = CaSO4 * 2H2O



Biyolojik
• Bir çok bitki ve hayvan salgıladıkları asidik bileşiklerle 
kimyasal günlenme yaratırlar.

• Ağaçlar bulundukları topraktan kullandıkları alüminyum 
ve demiri parçalayarak asitli bileşikler meydana getirirler. 
Yağmurlar ile bu bileşikler dağıtılır.

• Bakterilerin benzer faaliyetleri sonucu da kimyasal-
biyolojik günlenme meydana getirilir.



GGÜÜNLENMEYE ETKNLENMEYE ETKİİYEN FAKTYEN FAKTÖÖRLERRLER
Günlenme oranı ve miktarı ortam koşullarına göre 

değişkenlik gösterir.

Kurak iklim hem günlenme oranı hem de günlenme niceliği 
bakımından yağışlı, tropik bölgelere göre çok daha az etkili 

olur.

Masif kayaçlar günlenmeye karşı daha duraylıdırlar.

Yoğun yağış ve yüksek sıcaklıklar kimyasal günlenmeyi 
hızlandırır. Çöldeki kayalar, tropik yağmur 

ormanlarındakilere oranla çok daha az günlenirler.

Toprak hem günlenme ürünü hem de günlenme ajanıdır. 
İçinde tuttuğu nem ve organizmalar ile temasda bulunduğu 

kayaçlarda günlenmeyi hızlandırır.

Yüzeyde kalma süresi uzayan kayaçlar, daha fazla 
günlenirler. 



Kimyasal günlenme miktarı çevre koşulları yanında 
mineral bileşimi ile de yakından ilgilidir.

Kolay çözülebilen mineraller daha fazla günlenirler. 
Kalsit ve kuvars için düşününüz.

Ergiyikten hızlıca kristallenen mineraller, atmosferik 
yüzey koşullarında daha az duraylıdırlar. Feldspatlar 

kuvarsdan çok daha kolay günlenirler, çünkü
feldspatlar kuvarsdan daha yüksek sıcaklıklarda 

kristallenirler ve daha az duraylıdırlar. 
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Fiziksel, kimyasal ve biyolojik günlenmeler 
birbirlerine yardımcı şekilde ilerlerler. 

Fiziksel günlenme kayaları küçük parçalara 
ayırarak, yüzey alanını arttırır ve kimyasal 

günlenmeyi hızlandırır.

Kimyasal günlenme mineralleri duraysızlaştırıp, 
güçsüzleştirerek, fiziksel günlenmeye yardımcı

olur. 

Biyolojik olanlar her türlü (kök uzatarak 
parçalama, bakteri ve asidik solüsyon üreterek 

çözme vb.) günlenmeyi hızlandırır / tetikler.



SEDSEDİİMANTER TAMANTER TAŞŞINMAINMA



Taşınma Ajanları
1. SU

• Karada: yüzey akışları, kanal akıntıları (akarsular)

• Denizde: dalgalar, gel-gitler, okyanus akıntıları

2. HAVA

• Rüzgar 

3. BUZ

• Buzul ve aysbergler

4. GRAVİTE

• Kaya düşmesi 

• Kütle akmaları

• Türbidit akıntılar (su içerisinde)



Taşınmanın Tanelere Etkileri

• Uzaklıkla artar

• Tane boyunda incelme

• Yuvarlaklaşma

• Seçilme

• Boylanma

• Günlenme ve alterasyon

• Değişik kökenli tanelerin karışması



Taşınma Şekilleri
Akışkanlarda taşınma şekli akış hızı, vizkozite 
(ρ) ve yoğunluğa (η) başlı olarak değişir.

HAVA >> çok düşük ρ ve η

SU >> orta ρ ve η

ÇAMUR ve MOLOZ AKMASI >> yüksek ρ ve η



Hızlı Akış : asıltı yük. Tanecikler akışkan 
içinde yüzer

Göreceli hızlı akış : sıçrama, zıplama süresince 
askıda kalarak taşınma

Orta Hızlı Akış : yatak-yükü taşınması

Göreceli yavaş akış : yuvarlanma, tabanda 
sürüklenme

Yavaş akış : taşınma yok. depolanma
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•Hızlı akan nehirler temel kayayı erozyona uğratır. Dağlardan 
akan sular kayaları kazar ve üretilen sedimanı yüklenip, uzaklara 
taşır.

•Eğimin akış yönünde azalması ile sediman yükü taşınmaya 
devam eder, ancak erozyon kabiliyeti azalır.

•Taşıma ajanının gücü tükendiğinde (örneğin bir nehrin denize 
ulaşması...) sedimanlar depolanmaya başlar.

•Büyük tanelerin taşınabilmesi daha zordur ve küçüklere göre 
daha yüksek taşıma hızları gerektirir.

•Dağlardan akan nehirler kaba çakıllar taşıyacak güçtedirler

•Nehirlerin çoğu ince-orta çakıl boyu malzemeyi taşır. Özellikle 
yağmurlardan sonra ise ince taneli askı yüklerde artış görülür.

•Yavaş akan menderesli akarsular ancak kum boyu malzeme 
taşıyabilirler

•Çok ince taneli, askı yükü kil malzeme denizde 100lerce km 
uzağa taşınabilir.



Çakıl
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Akarsu



Hjulstrøm diagramı: 

akış hızı ve tane boyuna göre taşıma kapasitesi ilişkileri
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Sıvı türbülansı destekliTürbiditik akıntı

Kohezyonsuz malzeme, 
kısa süreli.Sıvı akışı

Kohezyonsuz malzeme, 
min. 3° eğim gerekliSıvılaşmış akış Vizkoz 

akışkan

Kohezyonsuz malzeme, dik 
eğim gerekli

Yüksek 
vizkoz

Tane 
akması

Sıvı
akması

Çamur akması
Kile bağlı kohezyon, matrix 

destekli
Plastik

Moloz akmasıKütle 
akması

Sediman 
gravite 
akması

Dönmeye bağlı makaslama 
yenilmesi, küçük içsel 

deformasyon
Çökme

Zayıflık düzlemleri boyunca 
makaslama yenilmesiAkma

Kayma

Serbest düşme, dik 
yamaçlardan tek bloklar

Elastik

Kaya düşmesi

Taşınma mekanizması
ve sediman desteği

Mekanik 
DavranışKütle Taşınma

Kütle taşınma süreçleri



Çamur akması, İtalya ‘98
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SONHeyelan, Türkiye ‘02



Türbidit akıntı



DEPOLANMA ORTAMLARIDEPOLANMA ORTAMLARI



KITASAL 
ORTAMLAR

DENİZEL 
ORTAMLAR

Buzul
Alüvyon

yelpazeTaşkın 
düzlüğü

Akarsu 
kanalı GGööll

DeltaDelta
LagLagüünn

Bariyer Bariyer 
adasadasıı

DenizaltDenizaltıı
kanyonukanyonu

Abisal Abisal 
yelpazeyelpaze

Derin Derin 
deniz deniz 
tabantabanıı

KumullarKumullar

PlajPlaj

ŞŞelfelf

ResifResif

YamaYamaçç

Depolanma ortamları



Kaynaklar – İlave Okumalar

• Sam Boggs. Principles of sedimentology and stratigraphy.
• Prothero & Schwab. Sedimentary geology
• www.usgs.gov
• www.wikipedia.org 
• eps.berkley.edu
• gpc.edu
• www2.ess.ucla.edu




