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Güneş Işığı ve Gölgeler

Mars yüzeyine ait görüntülerde bazı
yerlerde tepe ya da sırt bazı yerlerde ise
krater ya da kırıklar göze çarpar.

Bunları birbirinden nasıl ayırt
edeceğimize bakalım.

Güneş'in ufuktan yüksekliği gölge
uzunluğunu belirleyen önemli bir
etkendir. Aşağıdaki örnekleri inceleyin.
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Krater Sınıflandırma

Genellikle çarpma kraterlerini üç sınıfa ayırırız. Böylece yaşları hakkında fikir sahibi oluruz. 
Genellikle Mars'taki kraterlerin kesin yaşını ölçemeyiz ama birbiriyle karşılaştırabiliriz. 

I. Korunmuş Krater
 Yandaki gibi düzgün 

kraterler
 Yükselmiş kenarlar
 Görece yeni
 Çarpma sonrasında 

merkezde beliren tepe
 Genç krater

II. Değişmiş kraterler
 Bu tip kraterler,

erozyon (su, rüzgar ya da lav 
akıntısı) ya da çeşitli 
çarpmaların etkisiyle 
bozulurlar.

 Kraterden çevreye 
dağılan madde 
görülmesine karşılık 
genelde aşınmıştır.

 Bir kısmının yüzeyi 
düzgündür (bunlarda 
kısmen tortu ve çeşitli 
madde birikintisi 
bulunur.)

 Orta yaştadırlar.

III. Yıkılmış karaterler
 Bu kraterler oldukça 

yıpranmıştır.
 Duvarların bir kısmı 

yıkılmıştır.
 Oldukça ağır şartlar 

altında değişmişlerdir.
 Krater tamamen ya da 

kısmen tortu ile 
kaplanmıştır.

 Oldukça yaşlıdırlar.
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Bağıl Yaş Hesabı

Bilim insanları kraterlerin yaşlarını yüzey özelliklerini karşılaştırarak elde ederler. Burada 
kullanılan yöntem şu şekildedir.

1. Çarpraz kesme özelliği
 Bir krater (ya da 

başka bir oluşum) 
farklı bir oluşum ile 
kesilmiş görülür.

 Bu şekilde yapılarda 
kesen yapı daha 
gençtir.

2. Süper-pozisyon ilkesi
 Üst üste gelen 

kraterlerden üstteki 
altta olana göre daha 
gençtir.

 Herhangi bir oluşum 
zinciri için de benzer 
bilgi geçerlidir. 
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Çalışma Kağıdı 1-Sınıflandırma

Ad Soyad _____________________________

Krater sınıflandırması bilgileri eşliğinde aşağıdaki kraterleri sınıflandırınız. Sonuçları arkadaşınızla 
karşılaştırınız.

Krater No Sınıfı (Korunmuş,
Değişmiş, Yıkılmış)

Nedenini açıklayınız

Krater A

Krater B

Krater C

Krater D
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Çalışma Kağıdı 2-Bağıl Yaş

Ad Soyad _____________________________

Krater yaşlarıyla ilgili bilgiler eşliğinde aşağıdaki kraterlerin yaşlarını belirleyiniz. Sonuçları 
arkadaşınızla karşılaştırınız.

Yaşlı krater: ___________________

Orta yaşlı krater: _______________

Genç krater: ___________________

Bu sonuçlara nasıl ulaştınız?

Yaşlı oluşum: ____

Orta yaşlı oluşum:  ____

Genç oluşum: ____

Bu sonuçlara nasıl ulaştınız?

Bu iki çalışmada hangi temel 
yöntemi kullandınız?
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Bilimsel Gözlem İçin THEMIS Web Sayfasının Kullanımı

Şimdi THEMIS görüntülerinden hareketle Mars'taki oluşumlar hakkında nelerin, nasıl 
yapılabileceğini görelim.

1. Öncelikle 
http://themis.asu.edu/topic 
sayfasına gidiniz. Burada 
etiketlenmiş ara başlıklar 
göreceksiniz. Örneğin,

2. Bu etiketlerden birine t klad n zda ilgili ı ığı ı
THEMIS görüntülerine ula acaks n z.ş ı ı

a. Sayfas n ba nda dört büyük görsel ı şı
göreceksiniz.

b. Bunun alt nda ise alt  küçük görsel yer ı ı
alacak.

c. Bunlar n devam  sayfan n alt nda sayfa ı ı ı ı
numaralar yla gösterilmi tir.ı ş

3. Seçti iniz görsele t klad n zda aç lan yeni ğ ı ığı ı ı
sayfada görselin genel özelliklerine ula rs n z.şı ı ı

a. Görsele t klad n zda büyük formattaki halini ı ığı ı
elde edersiniz. 

b. Baz  görüntülerde ID# numaras  verilir. ı ı
Buradaki linke t klad n zda görüntü hakk nda ı ığı ı ı
daha ayr nt l  bilgi sayfas na ula rs n z.ı ı ı ı şı ı ı
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Örnek Krater Sınıflandırması Çalışmasının Yanıtları

Krater No
Sınıfı (Korunmuş,

Değişmiş, Yıkılmış)
Nedenini açıklayınız

Krater A Korunmuş
Krater oluştuğunda kenara dağılan madde görülüyor. 
Ayrıca kraterin merkezinde bir tepe yer alıyor, krater 
yeni.

Krater B Değişmiş
Kraterin duvarı neredeyse yıkılmış ve içi heyelan 
etkisiyle malzemeyle dolmuş.

Krater C Yıkılmış
Kraterin duvarının büyük bir kısmı yıkılmış, içi tamamen
malzemeyle dolmuş

Krater D Korunmuş
Krater oluştuğunda kenara dağılan madde görülüyor. 
Mükemmele yakın bir krater ve yeni.
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Örnek Krater Bağıl Yaş Gözlemi Çalışmasının Yanıtları

Yaşlı krater: _____A___

Orta yaşlı krater: __B___

Genç krater: ______C___

Bu sonuçlara nasıl ulaştınız?

Alttaki krater yaşlı üstündeki ise yeni 
olmalıdır. Bu bilgiye göre,
C krateri diğerlerinin üzerinde, B ise A'nın 
üzerinde yer alıyor. 

Yaşlı oluşum: _B___

Orta yaşlı oluşum:  __A__

Genç oluşum: __C__

Bu sonuçlara nasıl ulaştınız?

Her oluşum bir öncekinin üzerinde yer alır. 
Buna göre B'den sonra A ve A'dan sonra da C 
oluşmalıdır.

Bu çalışmada hangi temel yöntemi 
kullandınız?

Çapraz kesme ve süper-pozisyon yöntemleri
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Olguların Analizi- Kanyonlar
Yapı Örnek Açıklama

Kanyon

 Dünya'daki kanyonlar 
belirgin bir yükselti ve 
keskin uçurumlara 
sahiptirler.

 Kanyonları duvarları sık 
sık aşınarak değişime 
uğrar.

 Kanyonların üstündeki 
(top of canyon) 
genellikle düzgündür.

Heyelan

 Kanyon duvarından 
tabana doğru malzeme 
akışı görülür.

 Akıntı genellikle 
doğrusal ve birbirine 
paralel oluklar 
şeklindedir.

 Şekil bir parmak ya da 
dili andırır.

Katman

 Kanyon duvarlarında 
bulunur.

 Kanyonun derinliğini ve 
çökelme hızını gösterir.

 Küresel dip kısımları 
yukarıdan düşen 
malzeme sonucunda 
oluşur.
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Olguların Analizi- Kraterler
Oluşum Örnek Açıklama

Tek & 
Çoklu 
Krater

 Başka bir cismin 
çarpmasıyla 
oluşurlar.

 Genellikle dairesel 
şekillidirler.

 İçinde birkaç 
küçük krateri, 
merkezi tepesi olan
daha karmaşık 
krater çeşitleri de 
bulunur.

Kraterin
Sırtı

 Basit ya da çoklu 
kraterlerde 
oluşabilir.

 Dışarı doğru akan 
malzeme yuvarlak 
bir şekil oluşturur.

 Bu malzeme 
içerisinde sonradan
oluşmuş küçük 
kraterler yer alır.

 Üzerindeki izler su 
ya da buzun akışına
işaret ediyor 
olabilir.

Obruk

 Genellikle 
kraterlerin 
kenarlarında ya da 
dik yamaçlarda 
oluşurlar.

 Oluştuğu bölgeye 
göre daha 
gençtirler.

 Sıvı su ya da çığ 
hareketiyle 
oluşurlar.
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Olguların Analizi- Volkanlar
Oluşum Örnek Açıklama

Çökme

 Bazı volkanların 
zirvesinde 
çökmeye rastlanır.

 Volkan 
patladığında 
magmanın 
boşalttığı alanda  
çökme gerçekleşir.

 Bunlara hava 
delikleri de denir.

Çatlaklar

 Genellikle 
volkanların 
yakınlarında lav 
patlamalarıyla 
oluşurlar.

 Yakınlarında lav 
akıntılarının izleri 
görülür.

 Patlamadan dolayı 
yükseltiye 
sahiptirler.

Lav
Akıntısı

 Patlama ile magma 
yüzeyde akar.

 Sol görseldeki 
oklar lavın akış 
yönünü 
göstermektedir.

 Genellikle birden 
fazla kol görülür.

 Kolların 
merkezinde ana lav
kanalı yer alır.
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Olguların Analizi- Volkanlar
Oluşum Örnek Açıklama

Lav 
hareketi 
sonucu 
çökmeler

 Su kanalları gibi 
girintili 
çıkıntılıdırlar.

 Lavın akması 
sonucunda zeminde
meydana gelen 
çökme ile oluşurlar.

 Görseldeki gibi 
daha küçük 
kanallara da neden 
olabilirler.

Zincir 
Çukurlar

 Bazen lavın 
boşalttığı yerlerde 
görülürler.

 Volkanik 
hareketlerle ilgili 
fay hatları üzerinde
oluşabilirler.

 Genellikle oluşum 
zincirlerindeki 
krater çapları 
birbirine yakındır.

Alçak 
Siperler

 Küçük volaknların 
tepesindeki 
havalandırma 
delikleridir.

 Genellikle düzlük 
alanlarda kğmeler 
halinde bulunurlar.

 Güneyin yüksek 
bölgelerinde 
görülmezler.

 Lav akıntısı 
kendilerinden fazla
uzaklaşmaz. (beyaz
çizgi ile 
gösterilmiş)
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Olguların Analizi- Suyun oluşturduğu yapılar
Oluşum Örnek Açıklama

Basit 
Kanallar

 Suyun uzun süren 
akıntısı ile 
oluşurlar.

 Şekilleri kendisine 
has olup 
kıvrımlıdır  
(menderes).

Karmaşı
k arazi

 Genelde büyük 
kanalların 
başlangıcında 
görülür.

 Volkanik 
hareketlenme ile 
yüzey altındaki 
buzun yüzeye 
çıkmasıyla 
oluşabilirler.

 Su, volkanik 
hareketlilik 
nedeniyle çöken 
kısımlara dolarak 
bu yapıyı 
oluşturabilir.

Değişken
adalar

 Suyun aktığı 
bölgedeki krater 
çevresinde oluşur.

 Suyun akış yönü 
siyah ok ile 
gösterilmiştir.

 Göz yaşı şeklini 
andırırlar.
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Olguların Analizi- Rüzgârın oluşturduğu yapılar
Oluşum Örnek Açıklama

Kumullar

(Barkan, hilal şeklini 
almış kum tepeciklerine 
verilen addır.)

 Rüzgârdan 
etkilenen bölgeler 
diğer alanlara göre 
daha koyu görülür.

 Bunlar rüzgârın 
yönünü gösterir.

 Barkan şekillerinde
rüzgârın, koyu 
bölgeden hilâlın uç 
noktasına doğru 
estiğinin işaretidir.

 Enine oluşan 
kumullarda, kumul 
sırtlarının 
arkasındaki geniş 
alan rüzgârın 
yönünü gösterir.

 Yıldız tepeleri ise 
farklı yönlerde 
rüzgârın farklı 
yönlerde estiğinin 
işaretidir.

Toz 
parçalarının 
izleri

 Toz parçaları 
kumul yüzeylerde 
koyu renkte çizgi 
şeklinde ince 
yapılara neden olur.

 Bu koyu renkteki 
toz parçaları 
genelde ince ve 
hafiftirler.

 Bunlar rüzgârın 
yönünü belirlemek 
için kullanılabilir.

15



Olguların Analizi- Rüzgârın oluşturduğu yapılar
Oluşum Örnek Açıklama

Rüzgâr 
çizgileri

 Soldaki gibi parlak ya 
da sağdaki gibi koyu 
renkte olabilirler.

 Genellikle krater ya da 
sırtların arkasında 
ortaya çıkarlar.

 Işıklı çizgilerin tozun 
depolanması ile 
oluştuğu düşünülüyor.

 Koyu çizgilerin nedeni 
ise erozyon olabilir.

 Bölgeye hakim olan 
rüzgârın yönü siyah ok 
ile gösterilmiştir.

Dik 
yığınlar

(Yardangs'lar olarak da 
bilinen bu yapılar Dünya'da 
yumuşak kumtaşlarının rüzgâr 
ya da su etkisiyle aşınmasıyla 
oluşur.)

 Erozyon etkisiyle 
yüzeydeki toz 
hareketlenerek 
savrulur.

 Düzgün bir yönleri 
vardır.

 Düz ve uzundurlar.
 Kolaylıkla aşınabilen 

yüzeylerde oluşur.
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Olguların Analizi- Buz
Oluşum Örnek Açıklama

Kutup 
Buzulları

 Kuzey ve güney 
kutuplarında 
bulunurlar.

 Katmanlar 
mevsimsel değişimin
(uzunluğunun) 
işaretidir.

 Katmanlar tozlu 
buzdan oluşur.

Kutuptaki 
noktalar

 Sadece güney kutup 
yakınlarındaki buz 
örtüsünde görülür.

 Yapılar mevsimsel 
değişime bağlı olup 
su fışkırmaları ya da 
toz içindeki 
karbondioksit 
buzundan oluşur.

 Rüzgâr ok ile 
gösterildiği yönlerde 
kumu sürükler. 

Enkaz 
sınırları

 Düşük ve orta 
enlemlerde bulunan 
yaylaların sırtlarında 
bulunur.

 Su ve buz 
kayaçlarından 
oluşurlar.

 15 km'ye kadar 
uzanabilirler.

 Çok azında krater 
görülmesi genç yaşta
olduklarını gösterir.
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