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1-DÜNYA'NIN TEKTONĠK OLUġUMU 

Dünya, günümüzden yaklaĢık 4,6 milyar yıl önce kızgın gaz ve toz bulutlarının sıkıĢması sonucu 
oluĢmuĢ ve ekseni etrafında dönerek soğumaya baĢlamıĢtır. 

Yoğunluğu ve sıcaklığı fazla olan maddeler Dünya'nın merkezinde toplanmıĢ, az olanlar ise dıĢ 
kısmında kalmıĢtır. Bunun sonucunda Dünya; yoğunluk ve sıcaklık bakımından  

 Yer kabuğu 

 Manto  

 Çekirdek  olmak üzere üç katmandan oluĢmuĢtur. Bu katmanlara geosfer adı 

verilmektedir. 
 

Kayaçların yaĢının saptandığı çalıĢma alanına jeokronoloji denir. 

 
Yer 6371 km derinliğe sahiptir. Ġnsanlar yerin merkezine inemezler ama yer yapısı hakkında bilgilere 

sahiptirler. Bunu;  

 Deprem dalgalarının hızını ve izlediği yolu  

 Volkan patlamaları sırasında püsküren maddeler  

 TaĢların yapısı  

 Maden aramaları sırasında yapılan kazılar  

 

Yerin Ġç Yapısı 
 

 
 

Levha Tektoniği 

Yer kabuğunun yapboz gibi parçalardan oluĢtuğunu göstermektedir. Yer kabuğunu oluĢturan bu 
parçalara levha adı verilir. 

 
WEGENER KURAMI (KITALARIN KAYMASI TEORĠSĠ)  

 
Yer kabuğundaki hareketleri açıklamak için ileri sürülen en önemli teorilerden biri kıt’aların kayması 

teorisidir. Bu teoriye göre, kıt’alar birinci zamanın ikinci yarısına kadar tek parça halinde idi.Ġkinci ve 

üçüncü zamanlarda kıt’alar parçalanarak birbirinden uzaklaĢmıĢ;kıt’aların arsındaki boĢluklara suların 
dolması ile okyanuslar ve denizler meydana gelmiĢtir. 

 
-BaĢlangıçtaki kıta PANGEA, Okyanusa Panthalassa (Pıntalasa)denir.  
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Pangea’nın ayrılmasıyla; kuzeyde Laurasia (Lavrasya), güneyde ise Gondwana (Gondvana) 

adı verilen kıtalar ve Tetis adı verilen deniz oluĢmuĢtur. 
 

Manto’da meydana gelen Konveksiyonel(Yükselim ) hareketinden dolayı Levhalar hareket eder. 
Levhaların hareketleri; yaklaĢma, uzaklaĢma ve yanal yer değiĢtirme olmak üzere üçe ayrılır. 

 

 
 
GeçmiĢte kıtaların tek bir parçadan(PANGEA) oluĢtuğunun kanıtları;  

 Aynı bitki ve hayvan türlerine ait fosillerinin farklı kıtalarda görülmesi  
  Okyanusların doğu batı kıyılarındaki kayaç yapısı ve dağların uzantısının benzerlik göstermesi  

  Kıta sınırlarının bir yapbozun parçası gibi birbirini tamamlaması  
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Bu hareketlilik sonucunda levha sınırlarında; 

 Yeni okyanuslar, yeni kıtalar, sıradağlar ve volkanik dağlar oluĢur. Depremler ve volkanik faaliyetlerin 

nedeni olan bu hareketliliğin levha sınırlarında olur.  
 

JEOLOJĠK ZAMANLAR 
Fosillerin ve çeĢitli radyoaktif maddelerin incelenmesiyle (radyometrik metodlar) oluĢturulmuĢtur. 

Dönemlerin ayrılmasında genel olarak; 

- Yeryüzü Ģekillerinin oluĢumu ve değiĢimi 
- Ġklim değiĢiklikleri  

- Bazı canlı türlerinin ortaya çıkması veya yok olması gibi olaylar esas alınmıĢtır. 
 

 

 
DÜNYA GENELĠNDE       ÜLKEMĠZDE 

 

ĠLK ZAMAN (PREKAMBRĠYEN) 

•Ġlk canlı algler oluĢmuĢtur. Sular ve kayaçlar 

•En eski kıvrımlarla kıta çekirdekleri oluĢmuĢtur 

 

I. ZAMAN (PALEOZOĠK) 

• Sürüngenlerin, balıkların ve kara bitkilerinin 

ortaya çıkıĢı 
• TaĢ kömürü yataklarının oluĢumu 

• ApalaĢ, Ural, Ġskoçya ve Ġskandinav Kıvrım 
dağlarının oluĢumu (Kaledoniyen ve Hersiniyen) 

• Pangea Kıtası'nın oluĢumu 

•Zonguldak, Alanya, Anamur, Mardin, Aydın, 

Yıldız Dağları ile Biga Yarımadası çevrelerinde 

tortul ve metamorfik MASĠF araziler oluĢmuĢtur. 
•Zonguldak ve Bartın'da taĢ kömürü yatakları 

oluĢmuĢtur. 

II. ZAMAN (MESEZOĠK) 
 

• Ġlk memeliler ve kuĢların oluĢumu 
• Dinozorların ortaya çıkıĢı 

• Tetis Denizi'nin oluĢumu ve bu deniz tabanında 

büyük oranda tortullaĢma meydana gelmesi 
• Pangea'nın parçalanmasıyla Lavrasya ve 

Gondvana kıtalarının oluĢumu 

•Su altı volkanizması çok yaygındır. 

III. SENOZOYĠK 
Tersiyer 

• Bugünkü bitki ve hayvan topluluklarının 
belirmeye baĢlaması 

•Alpler, Himalayalar, Kayalık ve And dağları ile 
•Atlas ve Hint okyanuslarının oluĢumu 

• Dünya'nın çeĢitli bölgelerinde linyit, petrol, bor 

ve tuz yataklarının oluĢumu 
• Dünya genelinde Ģiddetli volkanizmanın 

yaĢanması 
 

Kuvarterner 

•Günümüzdeki iklimlerin oluĢması 
• Buzul devirlerinin baĢlaması ve bitmesi 

• Ġnsan hayatının baĢlaması 
•Kıtaların bugünkü görünümünü alması  

 
 

 

 
Tersiyer 

 
•Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları oluĢmuĢtur. 

•Günümüzdeki volkanik dağların oluĢumu 
 

 

 
Kuvarterner 

•Ege Denizi ve boğazlar oluĢmuĢ 
•Karadeniz deniz özelliği kazanmıĢ 

•Anadolu ve yakın çevresi ise bugünkü 

görünümünü almıĢtır. 
•Epirojeneze bağlı olarak Anadolu toptan 

yükselmiĢtir.(Platolar fazla) 

 
-Tektonik anlamda genç bir araziye sahip olan Türkiye; yükselti, engebe, volkanik arazi ve sıcak su 

kaynaklarının fazla olduğu ve depremlerin oldukça sık yaĢandığı bir ülkedir(Ülkemizin büyük kısmı 

Tersiyer ve Kuvarternerde oluĢmuĢtur). 
-Ülkemizde farklı dönemlere ait araziler vardır. Örneğin; TaĢkömürü 1. Zaman Linyit 3. Zaman. 
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ĠÇ KUVVETLER 
Ġç kuvvetlerin oluĢumu sürecinde yer kabuğunda meydana gelen hareketlere tektonik hareket adı 

verilmektedir. Ġç kuvvetlerin kaynağı mantodaki konveksiyonel  hareketlerdir. 
Ġç kuvvetler yeryüzü Ģekillerinin oluĢmasını sağlar. 

  
Ġç Kuvvetler 4’e Ayrılırlar. 

 

DAĞ OLUġUMU 
(OROJENEZ)  

 

KITA OLUġUMU 
(EPĠROJENEZ)  

 

VOLKANĠZMA  
 

DEPREM(SEĠZMA)  
 

 
1-KITA OLUġUMU (EPĠROJENEZ)  

GeniĢ yer kabuğu parçalarının yükselip alçalması olarak adlandırılır. 
Yer kabuğunu oluĢturan levhalar manto üzerinde dengeli bir biçimde dururlar. Buna izostatik denge 

denir. Bu denge, yer kabuğu parçalarına ait ağırlıkların değiĢmesiyle bozulur.  Bozulan denge sonucu; 

-Yükselerek oluĢan kara parçasına jeoantiklinal (kara kütlesi),  
-Alçalarak oluĢan okyanus ve deniz çukurluklarına da jeosenklinal (deniz çukuru) adı verilir 

 
 

ĠZOSTATĠK dengeyi bozan durumlar;  

©  Ġklim değiĢiklikleri  

©  Dağ oluĢumu  

©  Engebeli alanların aĢınması  

©  Deniz çukurlarının dolması  

 
 

2-DAĞ OLUġUMU (OROJENEZ)  
DıĢ kuvvetler tarafından aĢındırılan malzemeler; deniz, göl vb. su kütlelerinin tabanlarında 

(Jeosenklinal) birikerek binlerce metre kalınlığında tortul tabakalar oluĢur. Biriken ve sertlik dereceleri 

birbirinden farklı olan tortul tabakalar, levhaların yaklaĢması sonucu yan basınçlara uğrar. 
 

Dünya üzerinde önemli dağ oluĢumları 
1- Huron Kıvrımları (Prekambriyen Ġlkel zaman) 

2- Kaledoniyen(Paleozoyik 1. zaman) : Ġskoç ve Norveç dağları 
3- Hersiniyen kıvrımları(Paleozoyik 1. zaman): Ural ve AppalaĢ dağları 

4- Alp Kıvrımları(Mesozoyik – Tersiyer 3. zaman): Alpler, Kayalıklar, Himalayalar ve And Dağları(GENÇ 

oluĢumlu 
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 Hindistan levhasının Asya levhasına çarpması 
sonucu iki kıta arasında bulunan tetis denizi içinde bulunan 
tortul malzeme yükselerek HĠMALAYA dağlarını oluĢturur. 
HĠMALAYA’larda bulunan Everest dağında ortalama yükselti 
giderek artmaktadır. Bunun nedeni Hindistan levhasının Asya 

levhasını sıkıĢtırmasıdır.  
 

 

 

 

 
 
 

3
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3-VOLKANĠZMA 

Yerin derinliklerinde yer alan magma, levhaların hareketlerine bağlı olarak yarıklardan yeryüzüne 

doğru sokulmasına denir. 
Volkanizma oluĢum yerine göre Derinlik ve Yüzeyl olmak üzere ikiye ayrılır. 

 
Derinlik volkanizması, yer kabuğunun içerisindeki çatlak ve boĢluklara sokulan magmanın yüzeye 

ulaĢamaması sonucu meydana gelir. Magmanın bu alanlarda soğumasıyla batolit, lakolit, sill ve 

dayk adı verilen yeryüzü Ģekilleri oluĢur.  
 

 Bu Ģekiller dıĢ kuvvetlerin aĢındırması sonucu ortaya çıkar. 
 

 
Yüzey volkanizması magmanın yeryüzüne ulaĢmasıyla oluĢur ve bu esnada yeryüzüne sıvı, katı ve 

gaz hâlde maddeler çıkar. 

 Yüzey volkanizması sonucu oluĢan yeryüzü Ģekillerine; kaldera, krater, maar volkan 
konileri lav düzlükleri, volkanik platolar örnek verilebir. 

 Volkanlardan büyüklüğüne göre kül, lapilli ve volkan bombası gibi malzemeler çıkmaktadır. 

 
Volkan konileri 

Kül Volkanları 

 
 

Volkandan çıkan maddelerin 
volkan bacasının çevresine üst 

üste  yığılmaları ile oluĢmuĢ 
koni biçimli volkanlardır. 

Kalkan volkanları 

 
Akıcı lavların bir bacadan 
çıkarak birikmesi sonucunda 

oluĢan, geniĢ alanlı ve 

kubbemsi  bir görünüĢe sahip 
volkanlardır. 

Hawaii Ve Karacadağ 
 

Tabakalı volkan 

 
Magmadan değiĢik dönemlerde 

yükselen, fazla akıcı  olmayan farklı 

karakterdeki malzemenin birikmesi 
ile  oluĢur. 

Ağrı dağı 
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 Yeryüzünde volkanların dağılıĢı ile levha sınırları birbirleriyle paralellik gösterir, 

 Dünyadaki volkanların yaklaĢık %75'i Pasifik Levhası'nın çevresinde yer aldığından bu alana AteĢ 

Çemberi(ABD,Japonya, ġili, Peru,Ekvador, Yeni Zelanda, Endonezya, Japonya,Filipinler) adı verilir. 
 1.Atlas Okyanusunun orta kesimi, 
 2.Akdeniz ve çevresi  
3.Doğu Afrika 

 

 Volkanik alanlar verimli tarım alanlarına sahip olduğu için nüfus yoğunlukları fazladır. 
 

4-DEPREM(SEĠZMA) 

Yer kabuğu hareketleri, yer kabuğunu oluĢturan tabakaların üzerinde çok büyük gerilimler oluĢturur. 
Bu gerilimler neticesinde sert olan tabakalar kırılır. Bu kırık alanlar fay hatlarını oluĢturur. Fayların 

geçtiği sahalar çoğu kez yer kabuğunun altında biriken enerjinin kolaylıkla yeryüzüne çıktığı alanlardır. 
Fay hatlarının geçtiği yerlerde deprem riski de fazladır. 

 

DıĢ merkez, depremin Ģiddetinin en fazla hissedildiği alandır.  
 

Depremin merkezinden baĢlayan deprem dalgaları; 
Boyuna (P) dalgalar,  

Enine(S) dalgalar  
Yüzey (L) dalgalarıdır. Yıkıcı etkisi en fazla olandır. 
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Deprem oluĢumuna göre üçe ayrılır. 

1. Volkanik depremler: Volkanik püskürmeler esnasında görülen ve etki alanları dar olan 

depremlerdir 
 

2. Çöküntü (Göçme) depremleri: Kayatuzu, jips, kalker gibi kolay eriyebilen karstik sahalarda, 
zamanla yer altında büyük boĢluklar oluĢur. Bu boĢlukların üstü bir müddet sonra çökerse sarsıntılar 

oluĢur. Etki alanları en dar olan depremler bunlardır.  

 
3. Tektonik depremler: Yer kabuğunun derinliklerinde basınç ve gerilimler sonucu, katmanların yer 

değiĢtirme, oynama ve kırılma gibi hareketlerinin ortaya çıkardığı sarsıntılardır. Etki alanları en geniĢ 
olan ve en çok hasara neden olan depremler bunlardır. 
 

Yer kabuğu hareketleri sırasında meydana gelen kırıklara fay denir. Fay hatları boyunca yeryüzünde 
çatlaklar, yarıklar, çukurluklar oluĢur ve heyelanlar meydana gelir. Fay hatlarının bulunduğu alanlarda 

genellikle deprem riski fazladır. 

 
 

Deprem, sismoloji bilimi, sismograf kullanırlar. Richter ölçeği kullanılır. 
 

Yeryüzünde depremlerin yoğunlaĢtığı üç ana kuĢak bulunmaktadır. Bu kuĢaklar levha sınırlarıyla büyük 

oranda örtüĢür. 
 

1- Büyük Okyanus'u çember Ģeklinde saran Pasifik Deprem KuĢağı (Japonya, ġili, Meksika 
ve ABD'nin batısı) 

 

2- Akdeniz-Himalaya Deprem KuĢağı.( Ġtalya, Türkiye, Ġran, Afganistan ve Nepal)  
Yeryüzündeki depremlerin yaklaĢık %90'ı bu iki deprem kuĢağında görülmektedir.  

 
3- Atlas Okyanusu'nun ortasındaki levha sınırlarında yer alan Atlantik Deprem KuĢağı. 

 

 Eski jeolojik devirlerde oluĢan; 

 Doğu Avrupa, Kanada, Sibirya, Grönland Adası, Avustralya ve Ġskandinav Yarımadası’nda deprem riski 
çok düĢüktür. 

 

 Okyanus veya deniz diplerinde olan depremin ve volkanizmanın etkisiyle dev dalgalar oluĢur. 
Bunlara Tsunami denir 
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KAYAÇLAR 
Mineral ve organik maddelerden oluĢan katı maddelere kayaç(taĢ)denir. Kayaçları inceleyen bilim 

dalına petrografi denir. 
 

Yer kabuğunu oluĢturan bütün kayaçların kökeni magmadır.  
 

-Magmanın soğumasıyla ilk önce magmatik kayaçlar oluĢur.  

-Magmatik kayaçların çözünmesi ve ayrıĢması sonucu farklı boyuttaki materyallerin çukur alanlarda 
üst üste tortulanmasıyla tortul kayaçlar oluĢur.  

-Magmatik ve tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç altında mineral ve yapılarının değiĢmesiyle de 
baĢkalaĢım kayaçları meydana gelir. Kayaçlar sürekli değiĢim içerisinde olmasına KAYAÇ DÖNGÜSÜ 

denir. 

 
1-KATILAġIM (Püskürük) KAYAÇLARI  

© KatılaĢım kayaçları magmanın yeryüzünün farklı kısımlarında soğuması ile oluĢurlar.  
© Genellikle kristalli bir yapıya sahiptirler.  

© Soğuma sürelerinin farklı olmasına bağlı olarak iri veya ince kristalli olabilirler.  
© Hava ile temas derecelerine bağlı olarak açık veya koyu renkli olabilirler.  

 

A-Ġç Püskürük kayaçlar:  
-Magmanın yerin derinliklerinde soğuması ile 

oluĢurlar. 

 -Soğumaları esnasında hava ile temas 
etmedikleri için genellikle açık renklidirler.  

-Ġç püskürük kayaçlar sert ve aĢınmaya karĢı 
dirençlidirler.  

-Granit-Tor topğrafyası 

B-DıĢ Püskürük Kayaçlar:  
-Magmanın yer kabuğundaki çatlaklar boyunca 

yeryüzüne çıkıp soğuması ile oluĢurlar. 

-Soğumaları esnasında hava ile temas ettikleri 
için yanmaları renklerini koyu yapmıĢtır.  

-Peribacası 

 
 

 

KAYAÇLAR

1-MAĞMATİK(PÜSKÜRÜK)

KAYAÇLAR

A-İÇ PÜSKÜRÜK(Derinlik)

-Granit-siyenit

-Gabro-diyorit-peridotit

B- DIŞ PÜSKÜRÜK(Yüzey)

Bazalt,andezit,obsidyen 
(Volkancamı),tüf,trakit,

İnci Taşı, Katran Taşı,sünger 
Taşı

2-TORTUL(SEDİMENTER) 
KAYAÇLAR

A-FİZİKSEL TORTUL 
KAYAÇLAR

Kum Taşı(gre)

-Kil Taşı(şist)

-Çakıl Taşı (Konglomera)

B-KİMYASAL TORTUL  
Kayaçlar

Kalker(kireçtaşı),Traverten

Jips(alçı Taşı),kaya Tuzu

C-ORGANİK TORTUL 
KAYAÇLAR

MercanKaya,Tebeşir,petrol 
Kömür(Antrasit,Taş kömürü , 
Linyit,  Turba)

3-BAŞKALAŞIM(METAMORFİK)

KAYAÇLAR

Kalker ------------->Mermer

Kiltaşı------------------>Şist

Kumtaşı---------------->Kuvarsit

Granit------------------->Gnays

Taşkömürü---------->Elmas
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2-BAġKALAġIM (METAMORFĠK) KAYAÇLAR:  

© Mağmatik (püskürük) kayaçlar ile tortul kayaçların aĢırı ısı ve basınç altında baĢkalaĢıma uğraması 

sonucu oluĢan kayaçlardır.  
 

 
 

3-TORTUL (SEDĠMENTER) KAYAÇALARI  

© Kayaçların dıĢ kuvvetler tarafından aĢındırılıp taĢınması ve çukur ortamlarda biriktirilmesi sonucu 
oluĢurlar.  

© Genellikle tabakalı bir yapıya sahiptirler.  

© Bünyesinde fosil bulundurabilen tek kayaç türüdür.(ORGANĠK TORTUL)  
A-Fiziksel (Mekanik-

Kırıntılı)  
-DıĢ kuvvetlerin (akarsu, buzul, 

rüzgar, dalga vs.) aĢındırıp 
taĢıdığı malzemeleri çukur 

alanlarda biriktirmesi ile 

oluĢurlar.  
-ÇimentolaĢma vardır.  

 

B-Kimyasal Tortul Kayaçlar 

 -Suda kolay çözünebilen 
maddelerin çökelmesi ile 

oluĢurlar. 
 -Karstik arazilerdeki kayaçlar 

-Kimyasal kayaçlar Türkiye’de 

AKDENĠZ bölgesinde görülür.  

 
OluĢan ġekiller 
Sarkıt, Dikit, Sütun(Mağaralar)  

Kanyon Vadiler, Obruk 

Lapya-Dolin-Uvala-Polye 

C-Organik Tortul Kayaçlar 

-Bitkisel ve hayvansal atıkların 
(fosil) çukur alanlarda 

tortullaĢması sonucu oluĢurlar.  
-Bünyesinde canlı kalıntısı 

vardır.  

-TaĢkömürü1. Zaman 
paleozoikte, Linyit 3.zaman 

Tersiyerde oluĢmuĢtur.  
-Mercanlar derin olmayan sıcak 

sularda yaĢarlar. AVUSTRALYA 
.Mercanlar üst üste yığılırsa 

ATOL adaları oluĢur.  

 

N Erime, soğuma ve katılaĢma: Püskürük kayaçlar 

O AĢınma, taĢınma, ayrıĢma, Birikme: Tortul kayaçlar 

T Sıcaklık ve basıncın etkisiyle değiĢim: BaĢkalaĢım kayaçlar oluĢur. 

 

 Yeryüzü Ģekillerinin oluĢması ve değiĢmesinde iç-dıĢ kuvvetler, iklim ve kayaçlar 
önemli bir rol oynar. 

 

TÜRKĠYE'DE ĠÇ KUVVETLER 
Ülkemiz, özellikle III. Jeolojik Zaman'dan sonra dikey ve yatay yönde meydana gelen yer kabuğu 

hareketlerinden etkilenmiĢtir.  Bu hareketler sonucu günümüzdeki dağ kuĢakları, çöküntü alanları ve 
kırık hatları oluĢmuĢtur. Bu kırıklardan çıkan lavlar ve diğer volkanizma faaliyetleriyle de volkanik 

alanlar meydana gelmiĢtir. 
III. Jeolojik Zaman'ın sonlarına doğru epirojenezle yükselmeye baĢlamıĢtır.NTürkiye arazisinin sahip 

olduğu ortalama yükseltinin 1000 metreden fazla olması ve platoların geniĢ yer kaplaması bu durumun 

kanıtıdır. 
 

Epirojenik hareketler;  
-Anadolu Yarımadası genel itibarıyla yükselirken Karadeniz ve Akdeniz çökmektedir. Çukurova ve 

Ergene Ovası'nda biriken kalın tortul tabakalar bu ovaların çöküntüye uğradığını göstermektedir. Ege 
Denizi, Ġstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluĢması. 

 

Orojenik hareketler;  
-Türkiye.1.Jeolojik Zaman'da meydana gelen Hersiniyen ve Kaledoniyen kıvrımlarından etkilenmiĢtir. 

Bu dönemde oluĢan kıvrımlı yapılar, dıĢ kuvvetlerin etkisiyle aĢınarak zamanla sertleĢmiĢtir. SertleĢmiĢ 
alanlara masif arazi adı verilir.(YaĢlı arazi) 

-3. zaman Alp-Himalaya kıvrım sisteminin oluĢumu sonucunda kuzey Anadolu dağları ve toroslar gibi 

dağlar oluĢurken, aynı zamanda çöküntü alanları da oluĢmuĢtur. Erzurum, Erzincan, MuĢ, Elazığ ve 
Pasinler bu çöküntü alanlarda oluĢan ovalara örnek verilebilir.(Kıvrım dağlar) 

-Batı Anadolu'da(EGE) sert tabakaların kırılmasıyla kırık dağları, çöken alanlarda ise çöküntü ovaları 
oluĢmuĢtur. Çöküntü alanlarına Gediz, Büyük ve Küçük Menderes ovaları;  yüksekte kalan kütlelere ise 

Bozdağlar ile Yunt ve Aydın, MenteĢe, Madra dağları örnek verilebilir.(Kırık dağlar) 
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Volkanizma; 

-Türkiye sınırları içerisinde aktif volkana rastlanmamaktadır. 

-II. Jeolojik Zaman'da alanda su altı volkanları kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde 
Derinlik volkanizması Ģeklinde görülür. 

-III. Jeolojik Zaman'ın sonlarına ait olan volkanik Ģekiller daha fazladır. Doğu Anadolu ile Ġç Anadolu'da 
geniĢ yer kaplayan bu Ģekillere Batı ve Güneydoğu Anadolu'da da rastlanmaktadır. 

 

Türkiye, volkanik faaliyetler sonucu oluĢmuĢ çeĢitli yeryüzü Ģekillerine sahiptir.  
Volkan konilerine;  

Doğu Anadolu’da Nemrut, Tendürek, Süphan, Büyük ve Küçük Ağrı dağları. 
 Ġç Anadolu'da Erciyes Melendiz, Hasan dağı, Karadağ ve Karacadağ . 

 Güneydoğu Anadolu'da Karacadağ.  
 Maar; Meke Tuzlası(Konya) ile Acıgöl.( NevĢehir) 

Kaldera; Nemrut kalderası(Bitlis) 

Volkan konisi, lav ve kül kalıntısı; Kula(Manisa) 

 
 

Depremler; 
-Tektonik hareketler sonucu bir taraftan eski faylar gençleĢirken diğer taraftan yeni fay hatları 

oluĢmuĢtur. 
Anadolu'nun sıkıĢması sonucu oluĢan üç önemli fay hattı; 

 Kuzey Anadolu Fay Hattı’dır (KAF). 

 Doğu Anadolu Fay Hattı’dır (DAF). 

 BatıAnadolu Fay Hattı’dır (BAF). 
 

Karstik sahalarda (Antalya, Konya) Çökme deprem, Volkanik deprem görülmez. 

 
 Türkiye'de YaĢanan Bazı Büyük Depremler 

 26 Aralık 1939: Erzincan, depremin büyüklüğü 7,9 

 1 ġubat 1944: Gerede (Bolu), depremin büyüklüğü 7,2 

 30 Kasım 1983: Erzurum ve Kars, depremin büyüklüğü 6,8 

 17 Ağustos 1999: Gölcük (Kocaeli), depremin büyüklüğü 7,4 

 23 Ekim 2011: ErciĢ (Van), depremin büyüklüğü 7,2 

 

Ülkemizin sürekli hareket hâlinde olan Avrasya, Afrika ve Arabistan levhalarının karĢılaĢma noktasında 
yer alması da bu etkiyi artırmaktadır. Levhaların hareketleriyle sıkıĢan Anadolu kütlesi zayıf 

alanlarından kırılmakta ve buralarda oluĢan fay hatları ile deprem riski artmaktadır. 


