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YIKICI DOĞA OLAYLARI

GÖKHAN HOCA FEN BİLİMLERİ

GÖKHAN ÖZKUL

Doğada insan kontrolü dışında
meydana gelen, can ve mal kaybına

neden olan doğa olaylarına yıkıcı doğa
olayları denir. 

Yıkıcı doğa olaylarının
diğer bir adı ise doğal

afetlerdir.

Bu olayların nerede ve ne zaman
olacağı tahmin edilemediği için can
veya mal kayıpları
yaşanabilmektedir. Ancak alınacak
tedbirlerle afetlerin zararları
azaltılabilir veya engellenebilir



DEPREMLER

GÖKHAN HOCA FEN BİLİMLERİ

GÖKHAN ÖZKUL

Yer kabuğu levha adı verilen
parçalardan oluşmuştur.

Bu levhalar sürekli hareket
hâlindedir.Levhaların hareketleri
sırasında yer kabuğu kırılır ve yer

yüzeyinde ani sarsıntılar oluşturur.

Bu sarsıntılara
deprem adı verilir.

Depremler, gerekli önlemler
alınmadığı zaman büyük

felaketlere neden olabilecek
yıkıcı doğa olaylarındandır.
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DEPREME KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

GÖKHAN ÖZKULDepreme dayanıklı evlerde oturun.
Evde devrilebilecek eşyaları sabitleyin.
Büyük ve kırılabilen eşyaları alt raflara yerleştirin.
Yatağınızın çevresinde ve üzerinde düşebilecek nesneler
bulundurmayın.
Her odada emniyetli yerleri, deprem sırasında sığınmak üzere
belirleyin.
Oda kapılarını açık bırakın ve kapı yakınlarına çıkışları engelleyecek
eşyalar yerleştirmeyin.
Elektrik ve gaz tesisatının sağlam olduğundan emin olun.
İlk yardım hakkında bilgi edinin.
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Deprem Sırasında Nelere Dikkat Edilmeli?

GÖKHAN
ÖZKUL

Deprem sırasında panik yapmayın, sakin olun.
Camlardan ve duvarlardan uzak durun.
Çıkışa yakınsanız hemen binayı terk edin, eğer çıkışa yeterince
yakın değilseniz bina içinde güvenli bir yerde sarsıntının geçmesini
bekleyin.
Çamaşır-bulaşık makinesi, yatak ya da büyük koltuk gibi sağlam
eşyaların yanında oluşan hayat boşluklarında başınızı ve
boynunuzu korumak amacıyla çök-kapantutun duruşunu alın.
Merdiven, asansör, balkon ve kapı pervazlarından uzak durun.
Dışarıdaysanız ağaçlar, binalar, reklam panoları, tünel ve köprü
giriş çıkışları, alt ve üst geçitler ile elektrik direklerinden uzak
durun.
Deprem sonrasında açık ve güvenli bir yer bulun ve artçı
depremlere karşı hazırlıklı olun
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VOLKANİK PATLAMALARGÖKHAN
ÖZKUL

Dünya’nın iç tabakalarındaki sıcaklığı
çok yüksek olan erimiş kayaların yani
magmanın yer kabuğundaki belli bir

noktadan veya çatlaklardan patlama ya
da püskürme şeklinde dışarı çıkmasına

volkanik patlama denir.

Volkanik patlama ile
yeryüzüne çıkan

magmaya lav denir.

Lav, çok yüksek sıcaklıkta olduğundan
yavaş hareket ettiği hâlde çevreye büyük

zararlar verir.
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VOLKANİK PATLAMALAR
GÖKHAN ÖZKUL

Volkanik patlamalar depremlere neden
olabilmektedir. Volkanik patlamaların ne

zaman olabileceği önceden tespit
edilebilmektedir. 

Volkanik patlamalardan korunmak için
volkanların çevresinde yerleşim alanları

kurulmamalıdır. Yakınınızda volkanik patlama
gerçekleşiyorsa da bu bölgeden

uzaklaşarak daha güvenli ve daha
yüksekteki bölgelere gidilmelidir
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SEL
GÖKHAN ÖZKUL

Toprağın üzerini kaplayan ani,
düzensiz, büyük su taşkınlarına sel

denir.

Bir akarsuyun ya da nehrin
taşıyabileceğinden fazla miktarda

yağış meydana gelmesi, kar
kütlelerinin aniden erimesi sele neden

olabilir. 

Aşırı yağışların yanı sıra, yerleşim
yerlerindeki atık su ve boşaltım

kanallarının yetersiz olması da sellerin
oluşumuna ya da etkilerinin fazla

hissedilmesine neden olur. Sel sonucu
can ve mal kayıpları meydana gelebilir
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SEL
GÖKHAN ÖZKUL Seller, bol yağış alan, denize yakın ve

eğimi yüksek olan alanlarda daha sık
görülür.

Yerleşim yerlerinin sel suları altında
kalması can ve mal kayıplarına neden

olur. 

Akarsu ve dere yataklarına ev, otel gibi yerleșim alanları yapılmamalıdır.
Atık su ve boşaltma kanalları yeteri kadar büyük olmalı ve temiz tutulmalıdır.
Akarsu yatakları temizlenmeli ve genişletilmelidir.
Sel tehlikesi bulunan eğimli alanlarda teraslama ve ağaçlandırma çalışmaları
yapılmalıdır.

Sellerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için:
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HEYELAN
GÖKHAN ÖZKUL

Toprağın büyük kütleler
hâlinde kaymasına heyelan

denir.

Heyelan, gevşek yamaçlardaki
toprak veya kayaçların su,
arazinin eğimi, yer çekimi,

deprem, plansız yapılan baraj,
tünel ve yol çalışmaları gibi

faktörler nedeniyle aşağıya doğru
sürüklenmesidir. 

Heyelan aniden
gerçekleştiğinden can ve mal

kayıplarına neden
olabilir.Heyelan genellikle

ilkbahar mevsiminde
görülmektedir.
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HEYELAN

GÖKHAN ÖZKUL

Heyelan riski taşıyan bölgelere ev yapılmamalı ve bu bölgelerden
uzak durulmalıdır.

Doğal bitki örtüsü korunmalı, eğimli yerler ağaçlandırılmalıdır.
Heyelan riski taşıyan dik yamaçların eteklerine istinat duvarları

yapılmalıdır.
Dik yamaçlara su kanalları açarak suyun kolay bir şekilde akması

sağlanmalıdır 

Heyelandan korunmak için:
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HORTUM

GÖKHAN ÖZKUL

Sıcak ve nemli hava ile soğuk havanın şiddetle yer değiştirmesi
sırasında oluşan, kendi etrafında dönen rüzgârlara hortum adı verilir. 

Hortumlar
rastladıkları her
şeyi içine çeken

ve kendi
etrafında dönen

sütunlardır. 

Hortumlar çok
ağır cisimleri
bile yerinden

hareket
ettirebilecek
kadar güçlü

olabilir.
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KASIRGA

GÖKHAN ÖZKUL

Kasırga, genellikle okyanus
kenarlarında, suyun sıcak ve

havanın nemli olduğu yerlerde
görülür. 

Okyanuslardan başlayıp karaya
doğru hareket eden ve hızı saatte
117 km’yi aşan rüzgâr sonucunda

oluşan hava olayına kasırga denir.

Rüzgârın hızı 90 ile 110 km
arasında ise bu şidetli

rüzgârlara fırtına denir. 
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