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 Aşağıda görselleri verilen yerşekillerinin hangi kayaç türlerinin yaygın olduğu yerlerde görüldüğünü görse-

lin altına yazınız.

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

Traverten Krater Peribacası

Kanyon vadi Tor Topoğrafyası Mercan Adası

3

 Aşağıda verilen yargıların doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyiniz.
 

1. Tor	topoğrafyası	kalkerli	arazide	oluşur.

2. Traverten	başkalaşmış	kayaçtır.	

3. Kanyon	vadi	ve	mağara	çözünebilen	kayaçların	bulunduğu	yerlerde	oluşur.

4. Tortul	kayaçların	oluşumunda	dış	kuvvetler	etkilidir. 

5. Volkanik	kayaçlar	çözünerek	tortul	kayaçları	oluşturur.

6. Mağaralarda	oluşan	sarkıt	ve	dikitler	kimyasal	tortul	kayaçlara	örnektir.

7. Mekanik	tortul	kayaçlar	volkanik	olayların	fazla	olduğu	yerlerde	görülür.

8. Volkan	tüfü,	volkanik	olay	sırasında	oluşan	toz	bulutlarının	yeryüzüne	çökmesiyle		
   oluşur.
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 Je olo jik Za man lar
	 Dün	ya’nın	 olu	şu	mun	dan	 gü	nü	mü	ze	 ka	dar	 ge	çen	 sü	re	nin	 5	 mil	yar	 yıl	 ol	du	ğu	 tah	min	 edil	mek	te	dir.	 Yer	kü	re	nin	

ya	şı	 yer	ka	bu	ğu	nun	 kat	man	la	rı	 ara	sın	da	bu	lu	nan	 fo	sil	 ve	 taş	la	rın	 rad	yo	ak	tif	 ele	ment	ler	le	 in	ce	len	me	siy	le	 be	lir	le	nir.

	 Yer	kü	re	 ta	ri	hin	de	mey	da	na	 ge	len	 önem	li	 olay	la	rı	 içe	ren	 uzun	 za	man	 di	lim	le	ri	ne	 je olo jik za man	 de	nir.	 Ka	ra	 ve	

de	niz	da	ğı	lı	şın	da	ki	de	ği	şim	ler,	yer	ka	bu	ğu	ha	re	ket	le	ri,	 ik	lim	de	ği	şik	lik	le	ri,	bit	ki	ve	hay	van	lar	da	gö	rü	len	de	ği	şim	ler	dik

ka	te	 alı	na	rak	 je	olo	jik	 za	man	lar	 je	olo	jik	 de	vir	 adı	 ve	ri	len	da	ha	 kü	çük	 za	man	di	lim	le	ri	ne	ay	rıl	mış	tır.

Jeolojik zamanlar
ve süreleri

Başl›ca Olaylar

Dördüncü Zaman
Antropozoik

2 Milyon

–  Sıcaklığın artarak bugünkü  şartlara geçişi

–  Şiddetli soğuma
–  İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu

–  Egeid karasının çökmesi sonucunda Ege Denizi’nin mey-
    dana gelmesi    
–  İnsanın ortaya çıkışı

Üçüncü Zaman
Neozoik

80 Milyon
–  

Alp kıvrımlarının oluşması
–  Şiddetli yer kabuğu hareketleri ve volkanik olaylar

–  Atlas ve Hint okyanuslarının belirmesi
–  Linyit, petrol, tuz ve borasit yataklarının oluşumu

–  Bugünkü bitki ve hayvan türlerinin ana hatlarıyla ortaya çık-
    ması
–  Türkiye’nin bugünkü görünümünü alması

İkinci Zaman
Mezozoik

170 Milyon

–  Büyük oranda tortulaşma ve birikme

–  Yer kabuğunun kırıklarla parçalanarak ayrı kıtalara bölün-
    meye başlaması
–  Dinazor cinsi hayvanların yaşaması

    

Birinci Zaman
Paleozoik
370 Milyon

–  Hersinyen ve Kaledoniyen sıra dağlarının oluşumu

–  Şiddetli kıvrımlar ve kıtaların   bu kıvrımların eklenmesi so-
    nucunda genişlemesi
–  Zonguldak çevresinde taşkömürü yataklarının oluşması

İlkel Zaman
Azoik

4 Milyar

–  Kıtaların çekirdek kısmını oluş    turan en eski kıvrımların oluşu-  
mu (Doğu Avrupa, Afrika, Kanada, Suriye ve Arabistan platoları)   

    

Je olo jik Za man lar Çi zel ge si

Je olo jik Za man lar Çi zel ge si

Üçüncü Zaman’da Oluşan Genç Dağlar
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 LEVHA HAREKETLERİ
 Levha Nedir?
	 Birbirlerinden	belli	 sınırlarla	 ayrılan	büyük	 kara	parçalarına	 levha	denir.	Bunlar	 bildiğimiz	altı	 temel	 kıta	 değildir.	

Sayıları	 daha	 fazladır.

	 Levhaların	büyüklüğü	karalarla	sınırlı	değildir.	Levhaların	varlığı	okyanusların	altında	da	devam	eder.	Bu	yüzden	

bir	 kısmı	 karasal,	 bir	 kısmı	 denizel	 	 levhadır.

 LEVHA HAREKETLERİ NASIL GERÇEKLEŞİR?
	 Levhaların	mağmanın	üzerinde	kayarak	yaptıkları	hareketlere	 levha	hareketleri	denir.	Bu	hareketler	çok	yavaştır	

ve	 insan	ömrüyle	 izlemek	mümkün	değildir.

	 Levha	 hareketleri,	 levhaların	 birbirlerine	 yaklaşma	 veya	 uzaklaşma	 biçiminde	 veyahut	 da	 birbirlerinin	 altında	

kalma,	 üstüne	 çıkma	biçiminde	olabilir.

Kuzey Amerika
Levhası

Pasifik
Levhası

Nazka
Levhası

Güney Amerika
Levhası

Afrika
Levhası

Avrasya
Levhası

Hindistan
Levhası

Arabistan
Levhası

Avustralya
Levhası

Filipinler
Levhası

Antartika Levhası

Uzaklaşma Yaklaşma

Dünya’daki Büyük Levhalar

Levha Hareketleri
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 İÇ KUV VET LER 
	 Yer	yü	zü	şe	kil	le	ri	sü	rek	li	bir	de	ği	şim	ve	de	vin	im	için	de	dir.	Kıv	rım	lı	sı	ra	dağ	lar	de	niz	 ta	ban	la	rın	da	bi	ri	ken	tor	tul	la	rın	

kıv	rıl	ma	sıy	la,	 vol	kan	 ko	ni	le	ri	 ise	 ye	ral	tın	da	ki	 mağ	ma	nın	 yü	ze	ye	 çı	kıp	 so	ğu	ma	sıy	la	 oluş	muş	tur.	 Bu	 ha	re	ket	le	re	 yol	

açan	kuv	vet	le	rin	kay	na	ğı,	Dün	ya’nın	 için	de	de	po	lan	mış	olan	ener	ji	dir.	Yani	 iç	kuvvetlerin	kaynağı	mağmadır.	Bu	ne

den	le	 bun	la	ra	 iç kuv vet ler	 de	nir.	 İç	 kuvvetler	 4	 tanedir.

 
İÇ KUVVETLER

Orojenez
(Dağ Oluşumu)

Volkanizma

Epirojenez
(K›ta Oluşumu)

Deprem

	 İç	kuvvetlerden	üçü	(orojenez,	volkanizma	ve	deprem)	 levha	hareketlerinin	olduğu	yerlerde	görülür	ve	 levhaların	

sınırları	 ile	 paralellik	 gösterir.	

1. Oro je nez (Dağ Olu şu mu)
	 Kıvrılma	 ve	 kırılma	olmak	üzere	 ikiye	ayrılır.

 a. Kıvrılma: Kı	ta	la	rın	 bir	bi	ri	ne	 yak	la	şma	la	rı	 so	nu	cu	 yer	 ka	bu	ğu	nu	 oluş	tu	ran	 ka	yaç	lar	 yan	 ba	sınç	la	rın	 et	ki	siy	le	

sı	kı	şır	lar;	 sı	kı	şan	 ta	ba	ka	lar	 es	nek	 ya	pı	da	 ise	 kıv	rı	la	rak	 “kıv rım lı sı ra dağ la rı”	 mey	da	na	 ge	ti	rir.	 Kıv	rıl	ma	ya	 uğ	ra	yan	

ta	ba	ka	la	rın	 yük	se	len	 kıs	mı	na	an tik li nal,	 al	ça	lan	 kıs	mı	na	 ise	senk li nal de	nir.

Y
ük

se
lm

eYandan

sıkışma

Y
ük

se
lm

e Yandan

sıkışma

Senklinal

Antiklinal Antiklinal

Alçalma

Kıv rım lı Dağ la rın Olu şu muDünya'da Önemli Kıvrım Dağları

Ekvator

Alp- Himalaya
And

Kayalık

 De	ği	şik	je	olo	jik	dö	nem	ler	de	Ka	le	don	yen	ve	Her	sin	yen	ile	AlpHi	ma	la	ya	kıv	rım	la	rı	mey	da	na	gel	miş	tir.	Ka	le	don	yen	

ve	Her	sin	yen	 kıv	rım	la	rı	 es	ki	 ol	duk	la	rı	 için	 aşı	na	rak	 al	çal	mış	tır.	Genç	 kıv	rım	la	ra	 ör	nek	 ola	rak	Ame	ri	ka	Kı	ta	sı’	nın	 ba

tı	sın	da	ki	And	ve	Ka	ya	lık	Dağ	la	rı,	Av	ru	pa’da	Alp,	Di	nar	 ve	Kar	pat	Dağ	la	rı	 ile	Tür	ki	ye’de	ki	Ka	ra	de	niz,	To	ros	sı	ra	dağ

la	rı	 ve	Hi	ma	la	ya	lar	 ve	ri	le	bi	lir.

b. Kırılma: Yan	ba	sınç	la	ra	uğ	ra	yan	 ta	ba	ka	lar	sert	ya	pı	da	 ise	kı	rı	la	rak kı rık lı dağ la rı mey	da	na	ge	ti	rir.	Kı	rıl	ma	so	nu

cun	da	 yük	se	len	 kıs	ma	 horst,	 al	ça	lan	 kıs	ma	 ise	gra ben	 de	nir.	 Bu	 şe	kil	de	 olu	şan	 dağ	lar	 Ege	Böl	ge	si’nde	 yay	gın	dır.	

Böl	ge	nin	horstgra	ben	ya	pı	sı	çok	be	lir	gin	dir.	Gü	ney	den	ku	ze	ye	doğ	ru;	Bü	yük	Men	de	res	Ova	sıAy	dın	Dağ	la	rı,	Kü	çük	

Men	de	res	Ova	sıBoz	dağ	lar,	Ge	diz	Ova	sıYunt	Da	ğı,	Ba	kır	çay	Ova	sıMad	ra	Da	ğı	 sı	ra	la	nır.	
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Ege Kıyılarındaki Kı rık lı Dağ lar

 2. EPİ RO JE NEZ (KI TA HA RE KET LE Rİ)
	 Yer	ka	bu	ğu	mağ	ma	nın	üze	rin	de	yü	zen	bir	ge	mi	yi	an	dı	rır.	 İzos	ta	ti	adı	ve	ri	len	den	ge	ne	de	niy	le,	yer	ka	bu	ğu	sü	rek

li	 ha	re	ket	 ha	lin	de	dir.

	 İş	te	 bu	 ne	den	le	 yer	ka	bu	ğu	nun	 ge	niş	 kı	sım	la	rın	da	 gö	rü	len	 bu	 yük	sel	me	 ve	 al	çal	ma	 ha	re	ket	le	ri	ne	 epi ro je nez 

de	nir.	 Epi	ro	je	nez	 so	nu	cun	da	 ka	ra	 ve	 de	niz	 da	ğı	lış	la	rın	da	 bü	yük	 de	ği	şim	ler	 göz	le	nir.	 Epi	ro	je	nik	 ha	re	ket	le	rin	 baş	lı	ca	

ne	den	le	ri:

 •	 Kı	ta	 pla	ka	la	rın	dan	bi	ri	nin	 di	ğe	ri	nin	 al	tı	na	gi	re	rek	onu	 yük	selt	me	si
 •	 Bu	zul	la	rın	 eri	me	si	 ve	ya	aşı	nım	dan	do	la	yı	 ka	ra	la	rın	 yü	kü	nün	azal	ma	sı
 •	 Bu	zul	 is	ti	la	sı	 ve	ya	 vol	kan	püs	kür	me	sin	den	do	la	yı	 yü	kün	art	ma	sı
 •	 Tor	tu	laş	ma	so	nu	cu	yü	kü	ar	tan	sen	ki	nal	le	rin	 çök	me	si

 EPİROJENEZE ÖRNEKLER
1.	 İskandinav	Yarımadası'ndaki	kalın	buzulların	erimesiyle	hafifleyen	yarımada,	her	yıl,	5cm.yükselir.		

2.	 Hollanda	çevresi	alçalır.

3.	 Tokyo	deprem	olmadığı	zaman	yılda	2	cm	çöker.

4.	 Venedik	yılda	4	mm.	alçalır.

5.	 Gröndland	ve	Antarktika	kalın	buzullardan	dolayı	mantoya	gömülmüştür.

 

Jeontiklinal Transgresyon (Deniz ilerlemesi)

Regresyon (Deniz Gerilemesi)
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3. VOL KA NİZ MA
	 Mağ	ma	nın	yer	ka	bu	ğu	nun	za	yıf	ke	sim	le	rin	den	ve	ya	çat	lak	lar	dan	yü	ze	ye	doğ	ru	so	kul	ma	sı	na	ve	ya	yer	yü	zü	ne	çık

ma	sı	na	vol ka niz ma	de	nir.	Yer	altından	yukarı	doğru	hareket	eden	magma	yeryüzüne	çıkmadan	yer	altındaki	boşlukları	

ve	 çatlakları	 doldurarak	 katılaşır,	 batolit,	 dayk,	 lakolit ve sill	 adı	 verilen	 şekiller	 oluşturur.	 Bu	 şekiller	 dış	 kuv

vetlerin	 üstteki	 tabakaları	 aşındırması	 sonucunda	 açığa	 çıkar.	 Volkanik	 olaylar	 sonucunda	 oluşan	 dağlara	 volkan 

konisi,	 volkan	 konisinin	 tepesinde	 oluşan	 çukur	 kısımlara	 krater	 denir.	 Krater	 kısmının	 çökmesi	 veya	 patlamalarla	

parçalanması	 sonucunda	 tepede	 oluşan	 daha	 büyük	 çukurlara	 kaldera,	 düzlüklerde	 patlamalar	 sonucunda	 oluşan	

çukurlara	maar	 denir.	 	Yer	yü	zün	de	ki	 vol	kan	la	rın	 bü	yük	 kıs	mı	Bü	yük	Ok	ya	nus	 ile	Ak	de	niz	 kı	yı	la	rın	da	 yer	 alır.	

Volkanizma Sonucunda Yeraltında ve 
Yeryüzünde Oluşan Şekiller

Lakolit

Sill

Dayk

Dayk

Batolit

Stock

Volkan 
Bacası

Kaldera Gölü (Nemrut Gölü - Tatvan / Van)

Volkan Konisi ve Volkanik Patlama Maar (Patlama Çukuru ve Gölü)
(Meke Tuzlası - Konya)
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Lav haznesi

Koni

Krater

Taşlar

Kül ve bulut

Lav

Tüf

Kül yağmuru

Baca Yerkabuğu

Bir volkanın şematik kesiti
Dünya’da volkanik alanlar

 Tür ki ye’de ki Vol kan la r
	 Tür	ki	ye’de	ak	tif	 vol	kan	 yok	tur.	Sön	müş	 vol	ka	nlar	 ise	 şun	lar	dır:

 Do ğu Anadolu’da:	Bü	yük	 ve	Kü	çük	Ağ	rı,	 Ten	dü	rek,	Süp	han,	Nem	rut

 İç Ana do lu’da: Er	ci	yes,	Me	len	diz,	Ha	san	Da	ğı,	Ka	ra	ca	dağ,	Ka	ra	dağ

 Gü ney do ğu Ana do lu’da:	Ka	ra	ca	dağ	 (Tektonik	Depremler)

 Ege’de: Ku la

4.  DEP REM LER (TEKTONİK DEPREMLER)
	 Fay	 çiz	gi	le	ri	 çev	re	sin	de	 ka	ra	 par	ça	la	rı	nın	 yer	leş	mek	 için	 yap	tık	la	rı	 ha	re	ket	 sı	ra	sın	da	olu	şan	 sar	sın	tı	lar	dır.

Tür ki ye’nin Dep rem (Fay Çiz gi si) Ha ri ta sı

	 Ha	ri	ta	 in	ce	len	di	ğin	de	 Gü	ney	Mar	ma	ra,	 Ege	 Böl	ge	si,	 ku	ze	yi	 ve	 gü	ne	yi	 ha	riç	 Do	ğu	 Ana	do	lu	 Böl	ge	si,	 Ka	ra	de	niz	

Böl	ge	si’nin	 gü	ne	yi	 ve	 İs	ken	de	run	Kör	fe	zi	 çev	re	si	nin	 1.	 de	re	ce	dep	rem	böl	ge	si	 ol	du	ğu	gö	rü	lür.

	 Trak	ya,	 İç	Ana	do	lu,	Gü	ney	do	ğu	Ana	do	lu	ve	 İs	ken	derun	Kör	fezi	hariç	Ak	deniz’in	kıyı	kesiminde	 tek	tonik	dep	rem	

olasılığı	 az	dır.	

	 Depremin	hasar	 derecesi;

 •	 Dep	re	min	bü	yük	lü	ğü	ne

 •	 Odak	nok	ta	sı	nın	 de	rin	li	ği	ne

 •	 Ze	mi	nin	 ya	pı	sı	na

 •	 Dep	re	min	 sü	re	si	ne

 •	 Ya	pı	la	rın	 ni	te	li	ği	ne	bağ	lı	dır.	
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 Yer yü zün de ki Dep rem Ku şak la rı

 –	 Bü	yük	Ok	ya	nus	Çev	re	si	 (Ateş	Çem	be	ri):	 Ja	pon	ya,	Fi	li	pin	ler,	En	do	nez	ya,	Ha	wa	ii,	ABD,	Hin	dis	tan.

 –	 An	til	ler’den	 baş	la	ya	rak	 Ak	de	niz	 kı	yı	la	rın	dan	 Hi	ma	la	ya	la	ra	 ka	dar	 uza	nan	 ku	şak:	 İtal	ya,	 Yu	na	nis	tan,	 Tür	ki	ye,	
İran,	Af	ga	nis	tan,	Çin,	Pa	kis	tan	 v.s.

UYARI

Tektonik depremlerden başka yeraltındaki mağaraların, boşlukların üstünün çökmesiyle oluşan çöküntü depremler 

de vardır. Bunlar çok dar alanlarda etkilidir.

4

 Aşağı daki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

 1.	 Volkanik	 dağların	 patlaması	 sonucu	ağız	 kısımlarında	oluşan	 çukurluğa	 ..............................	 	 denir.

 2.	 Kıvrılma	 sonucu	 çukurda	 kalan	 kısımlara	 ..............................	 denir.

 3.	 Düşey	doğrultuda	 karaların	 toptan	alçalmasına	 veya	 yükselmesine	 ..............................	 denir.

 4.	 Yerkabuğunda	meydana	gelen	 sarsıntılara	 	 ..............................	 denir.

 5.	 Yerkabuğundaki	 kırılma	 sonucu	 yüksekte	 kalan	bölüme	 ..............................	 denir.

 6.	 Volkanizma	sırasında	 yüzeye	 çıkan	 sıvı	malzemeye	 ..............................	 denir.

 7.	 Yerkabuğundaki	 kırık	 hatlarına	 ..............................	 denir.

 8.	 Yerkabuğundaki	 patlamayla	oluşan	 çukurluklara	 ..............................	 denir.

 9.	 Volkanik	 dağlarda	 krater	 kısmının	 çökmesiyle	 oluşan	daha	büyük	 çukurlara	 	 	 ..............................	 denir.

 10.	Epirojenez	 sonucunda	deniz	 ilerlemesi	 olursa	 karaların	 yüzölçümü	 ..............................
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5

 İç kuvvetlerle ilgili aşağıdaki yargıların doğru mu yanlış mı olduğunu işaretleyiniz.

1. Orojenez	kıvrılma	ve	kırılma	şeklinde	oluşur.

2. Epirojenez	sonucunda	deniz	seviyesinde	değişmeler	meydana	gelir.

3. Yerin	derinliklerinde	lavların	katılaşması	sonucu	çakıltaşı,	kumtaşı	ve	kiltaşı	oluşur.

4. Türkiye,	Alp		Himalaya	deprem	kuşağı	üzerindedir.

5. İç	kuvvetler	kendileri	için	gerekli	enerjiyi	Güneş’ten	alırlar.

6. Türkiye’de	aktif	volkan	yoktur.	

7. Karalar	yükseldiği	zaman	deniz	seviyesinde	ilerleme	olur.

8. Depremler	ile	volkanizmanın	etkili	olduğu	alanlar	paralellik	gösterir.

9. Büyük	Okyanus’un	çevresi	Ateş	Çemberi	olarak	adlandırılır

10. Günümüzün	en	önemli	 genç	 kıvrım	dağları	Kayalık	Dağları,	Güney	Amerika’da	And	

Dağları	ve	Avrupa’yla	Asya’da	Alp		Himalaya	dağlarıdır.

11. Günümüzün	genç	kıvrım	dağları	3.	Jeolojik	zamanda	oluşmuşlardır.

12. Genç	dağların	olduğu	yerlerde	deprem	riski	fazladır.
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6

  Aşağıdaki soruları bir veya iki kelimeyle yanıtlayınız.

 1. Bütün kıtaların bir kıta gibi birleşik halde olması durumuna ne denir?

 2. Mağara, sarkıt, dikit gibi yerşekillerine en fazla hangi kayaç türünün olduğu yerde rastlanır?

 3. Granit, siyenit ve gabro hangi kayaç türüne örnektir?

 4. Volkan tüfü ve bazaltın birlikte bulundukları yerde hangi yerşekli oluşabilir?

 5. Mercan kaya hangi kayaç türüne örnektir?

 6. Liyit ve petrol yatakları ile Alp - Himalaya kıvrım dağları hangi jeolojik zamanda oluşmuştur?

 7. Birbirlerinden belli sınırlarla ayrılan büyük kara parçalarına ne ad verilir?

 8. İç kuvvetler enerjisini nereden alır?

 9. Kırılmalarda alçakta kalan bölüme ne ad verilir?

 10. Volkanların ağız kısmına ne ad verilir?
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1.	 Ye	rin	 de	rin	lik	le	rin	de	ki	 mağ	ma	nın	 yer	yü	zü	ne	 so	ku

lup	ora	da	so	ğu	ma	sıy	la	iç	püs	kü	rük	ka	yaç	lar,	yer	yü

zü	ne	 çı	kıp	 so	ğu	ma	sıy	la	 da	 dış	 püs	kü	rük	 ka	yaç	lar	

mey	da	na	ge	lir.

 Bu na gö re, bu tür ka yaç la rın yay gın ola rak bu-

lun du ğu bir böl ge için aşa ğı da ki ler den han gi si 

doğ ru bir yar gı olur?

	 A)	 Zen	gin	 taş	kö	mü	rü	 ya	tak	la	rı	nın	 bu	lun	du	ğu	 bir	
böl	ge	dir.

	 B)	 Akar	su	 aşın	dır	ma	sı	nın	 et	ki	li	 ol	du	ğu	 bir	 böl	ge
dir.	

	 C)	 Es	ki	 olu	şum	lu	 ka	ra	 par	ça	la	rı	nın	 yay	gın	 ol	du	ğu	
bir	 böl	ge	dir.

	 D)	 Vol	ka	nik	 ara	zi	le	rin	 yay	gın	ol	du	ğu	bir	 böl	ge	dir.
	 E)	 Sı	cak	lık	ve	nem	li	li	ğin	yük	sek	ol	du	ğu	bir	böl	ge	dir.

2. Dünya	üzerinde,	

	 –	 Depremin	etkili	olduğu	alanların

	 –	 Volkanik	alanların,

	 –	 Kıvrımlı	ve	kırıklı	dağların

	 dağılışında	bir	paralellik	gözlenir.

 Bu durum, bu alanların aşağıdakilerden hangisi 

bakımından benzer olduğunun göstergesidir?

	 A)	 Genç	oluşumlu	olmaları
	 B)	 Dış	kuvvetler	 tarafından	aşındırılmış	olmaları
	 C)	 Bol	 yağışlı	 olmaları
	 D)	 Nüfus	 yönünden	 kalabalık	 olmaları
	 E)	 Verimli	 tarım	alanları	 olmaları

3. Aşağıdakilerden hangisi volkanik olaylar sonu-

cunda oluşan yüzey şekillerinden biri değildir?

	 A)	 Volkan	 konisi	 	 	
	 B)	 Maar
	 C)	 	Kaldera	 	 	
	 D)		Krater
	 E)		Graben

4. Türkiye’de	yüzey	şekillerinin	bugünkü	görünümlerini	
kazanmalarında	en	fazla	etkili	olan	iç	kuvvet	orojen
ezdir.	 Türkiye	 III.	 jeolojik	 devirde	 gerçekleşen	 Alp	
orojenezi	kuşağında	yer	alır.

 Yalnızca bu bilgilere dayanarak Türkiye ile ilgili;

	 I.	 Dağlık	 araziler	 yaygındır.	

	 II.	 Yüksek	düzlükler	 geniş	 yer	 tutar.

	 III.	 Yer	 yer	 volkanik	 dağlar	 bulunur.

	 IV.	Genç	bir	 arazi	 üzerinde	 yer	 alır.

	 V.	 Yükselti	 doğuya	gidildikçe	artar.

 gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

	 A)	I	ve	II	 B)	I	ve	IV	 	 C)	I,	III	ve	V

	 	 	 D)	II,	IV	ve	V	 E)	III,	IV	ve	V	

5. 
X

• • • • •
•••••

• • • • •
•••••

••• •••

 Yu	ka	rı	da	bir	kı	rıl	ma	nın	ke	si	ti	gös	te	ril	miş	tir.

 Yük sek te ka lan ve X ola rak gös te ri len bö lü me 

ve ri len ad aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	Gra	ben	 B)	An	tik	li	nal		 C)	Horst

	 	 	 D)	Senk	li	nal	 E)	Çe	kir	dek

6. Çok	 miktarda	 bitkisel	 ya	 da	 hayvansal	 madde	 ve	
artıklarının	 havzasız	 ortamda	 ve	 yüksek	 basınç	
altında	değişmesi	sonucu	oluşan	kayaçlara	organik	
tortullar	denir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu kayaçlara örnek 

gösterilemez?

	 A)	Taşkömürü	 B)	Mercan	kaya	 C)	Linyit

	 	 	 D)	Kalker	 	 E)	Tebeşir

ÇÖZÜMLÜ TEST
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7. I.	 Tafl	kö	mü	rü	ya	tak	la	r›	n›n	olufl	ma	s›

	 II.	 ‹s	tan	bul	ve	Ça	nak	ka	le	bo	ğaz	la	r›	n›n	olufl	ma	s›

	 III.	 Alp–Hi	ma	la	ya	k›v	r›m	sis	te	mi	nin	olufl	ma	s›

	 IV.	Lin	yit,	pet	rol	ve	tuz	ya	tak	la	r›	n›n	olufl	ma	s›

	 V.	 At	las	ve	Hint	Ok	ya	nus	la	r›	n›n	olufl	ma	s›

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri üçün cü je olo jik za-

ma nın özel lik le ri ara sın da yer al maz?

	 A)	I	ve	II		 B)	II	ve	III	 		 C)	II	ve	V

	 					 D)	III	ve	IV		 E)	IV	ve	V

8. 

Ekvator

 Yu ka rı da ki dün ya ha ri ta sın da ki ta ra lı alan la rın 

ak tif vol ka niz ma sa ha la rı ol ma sı nın ne de ni aşa-

ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	 Or	ta	la	ma	yük	sel	ti	le	ri	nin	az	ol	ma	s›

	 B)	 I.	je	olo	jik	za	man	da	olufl	mufl	küt	le	ler	ol	ma	s›

	 C)	 Tafl	kö	mü	rü	ya	tak	la	r›	n›n	yay	g›n	ol	ma	s›

	 D)	 Genç	olu	flum	lu	k›	r›k	l›	ya	p›	n›n	ol	ma	s›

	 E)	 Yer	ka	bu	ğu	ha	re	ke	tle	ri	nin	dur	gun	ol	ma	s›

9. Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerin özellile-

rinden biri değildir?

 A)	 Enerjilerini	yerin	merkezinden	alırlar.

	 B)	 Yeryüzün	düzleştirici	özellik	gösterirler.

	 C)	 Yeryüzünü	şekillendirirler.

	 D)	 Yer	kabuğunun	zayıf	yerlerinde	daha	çok	etkili

dirler.

	 E)	 Jeosenklinal	 tabanlarında	 kalın	 tortul	 tabakalar	

oluştururlar.

10. I.	 Ka	t›	lafl	m›fl	ka	yaç	lar	dan	olu	flur.

	 II.	 Ya	tay	ve	di	key	doğ	rul	tu	da	ak›m	lar	gö	rü	lür.

	 III.	 Si	al	ve	si	ma	de	ni	len	iki	kat	ma	n›	var	d›r.

	 IV.	Yo	ğun	lu	ğu	en	faz	la	olan	kat	man	d›r.

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri yer ka bu ğu nun özel-

lik le ri ara sın da yer al maz?

	 A)	I	ve	II	 B)	I	ve	IV	 	 C)	II	ve	III

	 	 	 D)	II	ve	IV	 	 E)	III	ve	IV

11. Yer ka bu ğu nu oluş tu ran lev ha la rın man to üze-

rin de sü rek li ha re ket ha lin de ol ma sı aşa ğı da ki-

ler den han gi si ne ka nıt ola rak gös te ri le bi lir?

	 A)	 Dün	ya’n›n	flek	li	nin	Ge	oit	ol	du	ğu	na	

	 B)	 Yer’in	fark	l›	kat	man	la	r	dan	olufl	tu	ğu	na

	 C)	 Yer’in	iç	›s›	s›	n›	kay	bet	me	mifl	ol	du	ğu	na

	 D)	 K›	ta	la	r›n	ön	ce	le	ri	tek	bir	k›	ta	ol	du	ğu	na

	 E)	 Lev	ha	la	r›n	 bü	yük	lük	le	ri	nin	 bir	bi	rin	den	 fark	l›	 ol

du	ğu	na

12. I.	 ‹s	kan	di	nav	Ya	r›	ma	da	s›’n›n	yük	sel	me	si

	 II.	 S›	ra	dağ	la	r›n	olufl	ma	s›

	 III.	 Fay	hat	la	r›	n›n	olufl	ma	s›

	 IV.	Bu	zul	lafl	ma	 so	nu	cun	da	 ka	ra	 küt	le	si	nin	 ağ›r	l›	ğ›

n›n	art	ma	s›

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri epi ro je nez ola yı na 

ör nek ola rak gös te ri le bi lir?

	 A)	I	ve	II		 B)	I	ve	IV	 		 C)	II	ve	IV

	 						 D)	II	ve	III	 	 E)	III	ve	IV
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1. Yer	ka	bu	ğu	nun	kı	rık	lı	ya	pı	da	ki	yer	le	ri	ay	nı	za	man	da	

vol	ka	niz	ma	nın	et	ki	li	ol	du	ğu	yer	ler	dir.	Ye	rin	de	rin	lik

le	rin	de	ki	lav	lar	yer	yü	zü	ne	doğ	ru	so	ku	la	rak	ya	yer	yü

zü	ne	ula	şıp	dış	püs	kü	rük	ka	yaç	la	rı,	 ya	da	ye	rin	 iç	

kı	sım	la	rın	da	so	ğu	ya	rak	iç	püs	kü	rük	ka	yaç	la	rı	oluş

turur.

 YA NIT D

2. Günümüzde	depremlerin	etkili	olduğu	alanlar,	etkin	

volkanların,	 kıvrım	 dağlarının	 ve	 kırılmaların	

bulunduğu	 yerler	 yakın	 jeolojik	 zamanda	oluşmuş,	

yani	genç	oluşumlu	bölgelerdir.

 YANIT A

3. A,	B,	C	ve	D	seçeneğindeki	yüzey	şekilleri	volkanik	

olaylar	sonucunda	oluşur.

	 Graben	 ise	orojenez,	 kırılma	 sonucunda	oluşur.

      
YANIT E

4. Türkiye’de	en	fazla	etkili	olan	iç	kuvvet	orojenezdir.	
(Dağ	 oluşum	 hareketi).	 Türkiye’de	 orojenez	
hareketlerinin	yakın	bir	jeolojik	devirde	olması	hem	
dağlık	 alanların	 daha	 geniş	 yer	 kaplamasına	 hem	
de	genç	bir	arazi	yapısının	ortaya	çıkmasına	neden	
olmuştur.

 YANIT B

5. Fay	 (kırık	 hatları)	 boyunca	 yüksekte	 kalan	 yerler	

“horst”ları	oluşturur.

 YANIT C

6. Kalker	 (kireç)	 canlı	 kalıntılarından	 oluşmamıştır,	

kimyasal	tortul	taşlara	örnektir.

 YANIT D

7. Tafl	kö	mü	rü	 ya	tak	la	r›	 bi	rin	ci	 za	man	da	 ‹s	tan	bul	 ve	

Ça	nak	ka	le	 bo	ğaz	la	r›	 ise	 dör	dün	cü	 za	man	da	 olufl

mufl	tur.	 Bu	 ne	den	le	 I	 ve	 II	 no	lu	 özel	lik	ler	 üçün	cü	

za	ma	n›n	özel	lik	le	rin	den	de	ğil	dir.	

YANIT A

8. Haritadaki taralı	alanlarda	volkanizmanın	aktif	olma

sının	 nedeni	 genç	 oluşumlu	 kırıklı	 yer	 yapısının	

yaygın	olmasıdır.

YANIT D

9. İç	 kuvvetler	 yeryüzü	 düzleştirici	 değil	 aksine	 dağ	

oluşumu	 gibi	 hareketlerle	 engebeli	 kılan	 etkinlikte	

bulunurlar.

YANIT B

10. Ya	tay	ve	di	key	doğ	rul	tu	da	ak›m	lar	man	to	kat	ma	n›n

da	gö	rü	lür.	Yo	ğun	lu	ğu	en	 faz	la	olan	kat	man	 ise	 iç	

çe	kir	dek	tir.	Bu	du	rum	da	 II	ve	 IV	no	lu	özel	lik	ler	yer	

ka	bu	ğu	nun	özel	lik	le	ri	ara	s›n	da	yer	al	maz.

YANIT D

11. Gü	nü	müz	de	 de	 de	vam	 eden	 lev	ha	 ha	re	ket	le	ri	nin	

ne	de	ni	man	to	da	ki	›s›	ak›m	la	r›	d›r.	Bu	ne	den	le	lev	ha	

ha	re	ket	le	ri	he	nüz	ye	rin	iç	›s›	s›	n›	kay	bet	me	mifl	ol	du

ğu	na	ka	n›t	ola	rak	gös	te	ri	le	bi	lir.

YANIT C

12. Ka	ra	la	r›n	üze	rin	de	bin	ler	ce	met	re	ka	l›n	l›	ğ›n	da	bu	zu

lun	bi	rik	me	si	ka	ra	küt	le	si	nin	dü	fley	doğ	rul	tu	da	man

to	 içi	ne	 bat	ma	s›	na	 ne	den	 olur.	 Bu	zul	lar	 eri	di	ğin	de	

ise	 ör	ne	ğin	 gü	nü	müz	de	 ‹s	kan	di	nav	 Ya	r›	ma	da	s›	

üze	rin	de	ki	bu	zul	lar	eri	di	ği	için	y›l	da	1–2	cm	yük	sel

mek	te	dir.	Bu	iki	olay	epi	no	je	ne	ze	ör	nek	tir.	S›	ra	dağ

la	r›n	ve	fay	hat	la	r›	n›n	olufl	ma	s›	oro	je	nez	le	il	gi	li	dir.	

YANIT B
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  KONU TESTİ - 1
1. X

Y

 Yu ka rı da  X ve Y ile gös te ri len yü zey şe kil le ri 

aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

   X  Y                                
	 A)	 An	tik	li	nal	 Senk	li	nal
	 B)	 Va	di	 Del	ta
	 C)	 Horst	 Gra	ben
	 D)	 Dev	 ka	za	nı	 Plâ	to
	 E)	 Yon	tuk	düz	 Senk	li	nal

2. 

 Yu	ka	rı	da	bir	yer	şe	k	li	nin	ke	si	ti	ve	ril	miş	tir.

 Bu yü zey şek li ni mey da na ge ti ren te mel et ken 

aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	Vol	ka	niz	ma	 B)	Eroz	yon

	 C)	Epi	ro	je	nez	 D)	Dep	rem

	 	 	 E)	Oro	je	nez

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si Do ğu Ana do lu Böl ge-

si’nde ki sön müş vol kan dağ la rın dan bi ri de ğil-

dir?

 

	 A)	Ka	ra	ca	dağ	 B)	Süp	han

	 C)	Ten	dü	rek	 	 D)	Ağ	rı

	 	 	 E)	Nem	rut

4.	 “Tür	ki	ye’nin	en	ha	re	ket	li	 dep	rem	alan	la	rı	 fay	lan	ma	

so	nu	cu	oluş	muş	kı	rık	hat	la	rı	na	pa	ra	lel	lik	gös	te	rir.”

 Bu na gö re aşa ğı da ki şe hir le rin han gi sin de dep-

rem ola sıl ığı en faz la dır?

	 A)	Kon	ya	 B)	Ay	dın	 	 C)	Edir	ne

	 	 	 D)	Şan	lı	ur	fa	 E)	An	tal	ya

5. I.	 Er	ci	yes	Da	ğı
	 II.	 Pa	muk	ka	le	Tra	ver	ten	le	ri
	 III.	 Baf	ra	Ova	sı
	 IV.	Ba	tı	 To	ros	lar
	 V.	 Çu	ku	ro	va

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri nin olu şu mun da iç 

kuv vet le rin pa yı en faz la dır?

	 A)	I	ve	II	 B)	I	ve	IV	 	 C)	II	ve	V

	 	 	 D)	III	ve	IV		 E)	IV	ve	V

6. 

–  –  –  –  –
+  +  +  +  +  +

•   •   •   •   •   •

–  –  –  –  –
+  +  +  +  +  +

•   •   •   •   •   •

•   •   •  •
+  +  +  +  +

–  –  –  –  –  –

Horst

Graben

Horst

1 2

3
4

5

 Yu ka rı da I. şe kil de ke si ti ve ri len yer şek li ne Tür-

ki ye ha ri ta sı üze rin de nu ma ra lan mış yö re le rin 

han gi sin de en çok rast la nır?

 

	 A)	1	 B)	2	 C)	3	 D)	4	 E)	5
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  KONU TESTİ - 1
7. 

 Yu ka rı da ki ha ri ta aşa ğı da ki ler den han gi si nin da-

ğı lı şı nı gös ter mek te dir?

	 A)	 Kıv	rım	dağ	la	rı	nın
	 B)	 Vol	ka	nik	 dağ	la	rın
	 C)	 Dep	rem	ku	şak	la	rı	nın
	 D)	 He	ye	lan	böl	ge	le	ri	nin
	 E)	 Kı	rık		 dağ	la	rı	nın

8. 

1

2
3

4 5

6

 Yu ka rı da ki Tür ki ye ha ri ta sın da nu ma ra lar la gös-

te ri len alan la rın han gi iki sin de kap lı ca ve ılı ca la-

ra yay gın ola rak rast la nır?

	 A)	1	ve	2	 B)	1	ve	3	 	 C)	2	ve	5

	 	 	 D)	3	ve	4	 	 E)	5	ve	6

9. Tür ki ye’nin or ta la ma yük sel ti si nin faz la ol ma sı-

nın te mel ne de ni aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	 Zen	gin	bir	akar	su	ağı	na	sa	hip	ol	ma	sı

	 B)	 Tek	to	nik	göl	le	rin	sa	yı	sı	nın	faz	la	ol	ma	sı

	 C)	 Üç	ta	ra	fı	nın	de	niz	ler	le	çev	ri	li	ol	ma	sı

	 D)	 II.	Je	olo	jik	za	man	da	ki	pe	nep	len	meş	me	sü	re	ci	ni	

ya	şa	mış	ol	ma	sı

	 E)	 III.	 Je	olo	jik	 za	man	so	nun	da	epi	ro	je	nik	ha	re	ket

ler	le	top	lu	ola	rak	yük	sel	me	si

10. Aşa ğı da ki ler den han gi si Tür ki ye’de ki çö kün tü 

ova la rı ndan bi ri de ğil dir?

	 A)	Ge	diz	 B)	Çu	ku	ro	va	 C)	Muş

	 	 	 D)	Ay	dın	 	 E)	El	bis	tan

11. Tür ki ye’de ter mal kay nak la rın yay gın ol ma sı nın 

te mel ne de ni aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	 Ya	kın	je	olo	jik	de	vir	ler	de	fay	lan	ma	ve	kı	rıl	ma	la	rın	

çok	ça	ol	ma	sı

	 B)	 Ek	va	to	r’a	uzak	ol	ma	sı

	 C)	 Yer	şe	kil	le	ri	nin	çe	şit	li	li	ği

	 D)	 Dağ	la	rın	kı	yı	ya	pa	ra	lel	uzan	ma	sı

	 E)	 İk	lim	özel	lik	le	ri	nin	çe	şit	li	li	ği

12. 

I
III

II
V

IV

 Yu ka rı da ki Tür ki ye ha ri ta sın da nu ma ra lan mış 

yö re ler den han gi si bi rin ci de re ce dep rem böl ge-

si için de yer alır?

	 A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

13. I.	 Kra	ter
	 II.	 Gra	ben
	 III.	 Vol	kan	 ko	ni	si
	 IV.	Ar	tez	yen
	 V.	 Fay	 çiz	gi	si

 Yu ka rı da ve ri len olu şum lar dan han gi le ri vol ka-

niz ma nın et ki siy le mey da na gel miş tir?

	 A)	Yal	nız	III	 B)	Yal	nız	IV	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	I	ve	III	 	 E)	IV	ve	V
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  KONU TESTİ - 2
1. 

+

+ +
+

+++ + +
+

+

+

+ +
+ + +

++
++ +++

+ +
+

+
+ +

+ +

+ +
+

+ + +
+ +

+
+ +

+
+

++ +

+

++
+ + +

++ + +
+

+
+

+ +++ ++ +

JeosenklinalI.

II.

III.

 Yu ka rı da olu şum sü re ci gö rü len iç kuv vet so nu-

cun da aşa ğı da ki ler den han gi si mey da na gel mez?

	 A)	 An	tik	li	nal	ler	olu	flur.

	 B)	 K›v	r›m	dağ	la	r›	mey	da	na	ge	lir.

	 C)	 Ta	ba	ka	la	r›n	ya	p›	s›	bo	zul	maz.

	 D)	 De	niz	di	bin	de	ki	tor	tu	lar	de	niz	üs	tü	ne	ç›	kar.

	 E)	 Senk	li	nal	ler	olu	flur.

2.	 Yer	ka	buğun	da	es	nek	ol	ma	yan	ta	ba	ka	la	r›n	yan	ba

s›nç	lar	so	nu	cun	da	k›	r›l	ma	s›y	la	olu	flan	fle	kil	afla	ğ›	da	

ve	ril	mifl	tir.

 

 Ta ba ka la rın kı rıl ma ya uğ ra dığı yer ler de,

	 I.	 dep	rem	ler

	 II.	 vol	ka	nik	olaylar

	 III.	 s›	cak	su	kay	nak	la	r›

	 IV.	s›	ra	dağlar		

 gibi unsurlardan han gi le ri oluş maz?

	 A)	Yal	n›z	II	 B)	Yal	n›z	IV	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	III	ve	IV

3. Aşağıdakilerden hangisi, iç kuvvetlerin etkisiyle 

oluşan olaylardan değildir?

	 A)	Kara	oluşumu	 B)	Volkanizma

	 C)	Dağ	oluşumu	 D)	Depremler

	 	 	 E)	Toprak	türleri

4. Afla	ğ›	da	 bir	 yer	flek	li	nin	 olu	flum	 sü	re	ci	 gö	rül	mek	te

dir.

Göl

 

 Bu na gö re bu yer şek li aşa ğı da ki ler den han gi si-

dir?

	 A)	Do	lin	 	 	 B)	Pe	nep	len

	 C)	Boğaz	va	di	 	 D)	Kal	de	ra

	 	 	 E)	Hör	güç	ka	ya

5.	 “Yer	yü	zün	de	sa	y›	la	r›	450	ka	dar	olan	etkin	vol	kan	la

r›n	250’si	Pa	si	fik	Okyanusu	çev	re	sin	de,	100	ka	da	r›	

da	 At	lasHint	 Okyanuslar›	 ku	flağ›n	da	d›r.	 Ak	de	niz	

çev	re	sin	de	ki	ba	z›	ada	larda	da	vol	kan	dağla	r›	bu	lun

mak	ta	d›r.”

 Bu na gö re, yer yü zün de vol kan la rın da ğı lı şı aşa-

ğı da ki ler den han gi siy le iliş ki li dir?

	 A)	 Genç,	k›v	r›m	l›,	k›	r›k	l›	ya	p›y	la

	 B)	 De	ni	ze	gö	re	ko	num	la

	 C)	 Yer	fle	kil	le	ri	nin	en	ge	be	li	ğiy	le

	 D)	 Matematik	konumla

	 E)	 ‹k	lim	ko	flul	la	r›	yla

6.	 Et	kin	ya	da	sön	müfl	vol	kan	la	r›n	bu	lun	du	ğu	yer	ler,

	 I.	 top	rak	la	r›	n›n	verimli	ol	ma	s›

	 II.	 ma	den	ler	ce	zen	gin	ol	ma	s›

	 III.	 or	ta	la	ma	yük	sel	ti	le	ri	nin	az	ol	ma	s›

 gi bi özel lik ler den han gi le ri ba kı mın dan ben zer-

dir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	II	ve	III
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  KONU TESTİ - 2
7. 

0°

 Aşa şı da ki ler den han gi si Dün ya ha ri ta sın da ta-

ra lı ola rak ve ri len alan la rın or tak özel liği ola rak 

söy le ne mez?

 A)	 Göç	me	 dep	rem	le	ri	nin	 mey	da	na	 gel	me	 ola	s›	l›	ğ›	

faz	la	d›r.

	 B)	 Ak	tif	dep	rem	ku	fla	ğ›	içe	ri	sin	de	yer	al›r	lar.

	 C)	 Vol	ka	nik	fa	ali	yet	ba	k›	m›n	dan	ha	re	ket	li	böl	ge	ler	dir.

	 D)	 Yer	yü	zü	nün	genç	k›v	r›m	sis	tem	le	ri	ni	olufl	tu	rur	lar.

	 E)	 Ara	zi	nin	bü	yük	k›s	m›	3.	je	olo	jik	za	man	da	olufl	mufl

tur.

8. 

 

	 Yu	ka	r›	da	ki	 dün	ya	 ha	ri	ta	s›n	da	 dep	rem	 alan	la	r›	n›n	

da	ğ›	l›fl	la	r›	gö	rül	mek	te	dir.

 Bu na gö re;

	 I.	top	rak	çe	fli	di	 	 II.	bit	ki	ör	tü	sü

	 III.	k›	y›	fle	kil	le	ri	 	 IV.	fay	hat	la	r›

	 V.	ye	ral	t›	kay	nak	la	r›	 VI.	olu	flum	yafl	la	r›

 gi bi fak tör ler den han gi le ri bu da ğı lış ta et ki li dir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	III	 C)	Yal	n›z	V

	 	 	 D)	II	ve	IV	 E)	IV	ve	VI

9. I.	 Moren

	 II.	 Kırgıbayır

	 III.	 Dolin

	 IV.	Mantarkaya

	 V.	 Mağara

 Yukarıdaki yer şekillerden hangileri karstik böl-

gelerde oluşur?

	 A)	I	ve	II	 B)	II	ve	IV	 	 C)	III	ve	V

	 	 	 D)	I,	II	ve	IV	 II,	IV	ve	V

10. Niğde - Nevşehir - Ürgüp dolaylarında bulunan 

peri bacaları, hangi kuvvet tarafından, ne tür 

kayalar üzerinde oluşturulmuştur?

	 A)	 Rüzgâr		Kaltker	taşları

	 B)	 Sel	suları		Volkan	tüfleri	

	 C)	 Akarsular		Buzul	tabakaları

	 D)	 Buzullar		Konglomera

	 E)	 Yeraltı	suları		Traverterler

11. Alp oro je nik ku şa ğı için de bu lu nan Tür ki ye'nin 

tek to nik ha re ket ler den çok et ki len miş, yer ha re-

ket le ri so nu cun da vol ka niz ma ve baş ka la şım 

ha re ket le ri ne uğra mış ol ma sı nın eko no mik açı-

dan en önem li so nu cu aşağı da ki ler den han gi si-

dir?

	 A)	 Çe	flit	li	ve	zen	gin	ma	den	ya	tak	la	r›	n›n	olufl	ma	s›

	 B)	 Çe	flit	li	top	rak	tip	le	ri	nin	olufl	ma	s›

	 C)	 Fark	l›	akar	su	re	jim	le	ri	nin	gö	rül	me	si

	 D)	 D›fl	kuv	vet	le	rin	et	ki	le	ri	nin	böl	ge	le	re	fark	l›	dağ›	l›fl	

gös	ter	me	si

	 E)	 Çe	flit	li	 ik	lim	 tip	le	ri	nin	ve	bit	ki	 top	lu	luk	la	r›	n›n	gö

rül	me	si
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 ÇÖ ZÜL ME LER

 ÇÖ ZÜL ME: Kayaların ufalanması veya çözünmesidir. İki türlüdür:

I. Me ka nik Çö zül me (Fi zik sel Ufa lan ma): Günlüksıcaklıkfarklarınedeniylekayalarınfizikselolarakufalanmasıdır.

 Neminaz,günlüksıcaklık farklarının fazlaolduğuyerlerde fazladır. (En fazlaçöllerdesonrakarasal iklimbölge

lerinde)

II.  Kim ya sal Çö zün me : Kayaların suda çözünüp toprakları oluşturmasıdır. Buna göre kimyasal çözünmede en

önemlietkensudur.

 

 Nem, sıcaklık ve yağışın fazla olduğu yerlerde fazladır. (Ekvatoral,Okyanus,Karadeniz iklimbölgelerinde)

 

Sıcaklığın fazla olması kimyasal çözünmeyi artırır. Örneğin Tekirdağ veMersin’de Akdeniz iklimi görülür. Yağış ve

nemmiktarları birbirine yakındır.Mersin daha sıcak olduğu için kimyasal çözünme daha fazladır. Tıpkı sıcak suya

atılan şekerin daha çabuk çözünmesi gibi.
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7

Ekvator

I
II

VII

VI

III

VIII

IV

V

IX

 Yukarıdaki haritada numaralanmış bölgenin adını yazıp buralarda mekanik çözülmenin mi kimyasal çözün

menin mi etkili olduğunu işaretleyiniz.

 

Bölge

No
BÖLGENİN ADI

Mekanik

Çözülme

Kimyasal

Çözünme

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX
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 TOP RAK TÜR LE Rİ VE TÜR Kİ YE’DE GÖ RÜL DÜK LE Rİ YER LER
 Yerkabuğunuoluşturankayaçlarınufalanması,çözülmesiileoluşmuşiçindeçeşitlimineraller,canlıorganizmalar,

organikmaddeler, hava ve subulunanmalzemeye top rak denir.

 Top rak Olu şu mu nu Et ki le yen Fak tör ler

 İk li min Et ki si: Fiziksel ufalanma ve kimyasal çözünmeolayları, bitki örtüsününgelişimi, toprağın yıkanması ve

topraktaki organizma faaliyetleri iklimebağlıdır.

 Ana Ka ya nın Et ki si:Ayrışmadaanakayanındirenci önemlidir.Sert kayaçlar zor ayrışırken, yumuşak kayaçlar

daha kolayayrışır.Ana kayanın cinsi vebileşimi toprak yapısını doğrudanetkiler. (Kireçli, killi vb.)

 Za ma nın Et ki si:Anakayanınçözülmesi,ayrışması,ayrışanmaddeüzerindebitkiörtüsününgelişmesi,bunların

parçalanarakhumusadönüşmesi vehorizonlaşması için yüzlerce yıl gerekir.

 Yer şe kil le ri nin Et ki si: Eğim, yükselti ve bakı toprak oluşumunda etkilidir. Yükselti ve bakıya göre sıcaklık ve

yağış şartları değiştiğindenbitki örtüsüde farklılık gösterir.Dolayısıyla farklı türlerde topraklar oluşur.Eğimli yüzey

lerde ise dış kuvvetler ve eğimin etkisiyle toprağı oluşturanmaddeler kolayca taşınabildiği için toprak oluşumu zor

laşır.

 Can lı la rın ve Bit ki Ör tü sü nün Et ki si: Toprakoluşumundaenönemli olaylar, ayrışmışmateryal üzerindebitki

lerin gelişmesi vebubitkilerin artıklarının humusadönüşüp toprağa karışmasıdır.

 Mikroorganizmalar toprağadüşendal,yaprakgibibitkikalıntılarınınparçalanıphumusadönüştürülmesinisağlar.

Tavşan, köstebek ve tarla faresi iseüst toprak ile alt toprağın birbirine karışmasını sağlar.

 (Hu mus, toprağın en üst kısmında yer alan 23 cm. kalınlığında, canlı artıklarının toprağın içinde çürüyüp

asitleşmesiyle oluşan tabakadır.Humus toprağın verimini artırır.)

 

Humuslu Toprak
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A Horizonu

B Horizonu

C Horizonu

D Horizonu

Toprak Horizonlar›

TOPRAK HORİZONLARI

Oluşumunu tamamlamış bir toprak birbirinden farklı katlardan oluşur.

Bu katlara horizonadı verilir.

A Ho ri zo nu: Toprağınenüst katıdır.Bitkiler burada yetişir.

B Ho ri zo nu:Toprağınenüstkatınınyıkanması ilesızanminerallerin

biriktiği kattır.

C Ho ri zo nu: Anakayanın iri unsurlar şeklindeparçalandığı kattır.

D Ho ri zo nu:Ana kayanınbulunduğu kattır.

 

Yerli (zonal) toprakların horizonları bulunurken; intrazonal ve taşınmış (azonal) toprakların horizonu yoktur.

NOT

 

(Yerşekilleri ve anakaya etkili)

Killi Topraklar

Kumlu Topraklar

Tuzlu Topraklar

Kireçli Topraklar

Bataklık Toprakları

Alüvyal Topraklar

Lösler

Morenler (Buzultaş)

Kolüvyal Topraklar

Tüflü Topraklar

Taşlı Topraklar

Lateritler

Kırmızı Topraklar

Kahverengi Orman

Toprakları

Podzol Topraklar

Tundra Toprakları

Çöl Toprakları

Kahverengi ve Kestane
Renkli Bozkır Toprakları

Çernezyomlar

(İklim ve bitki örtüsü etkili)

Toprak Tipleri

Zonal Topraklar İntrazonal Topraklar

Taşınmış Topraklar
(Azonal topraklar)

Yerli Topraklar

 A. ZO NAL TOP RAK LAR
 (İK LİM VE BİT Kİ ÖR TÜ SÜ NE BAĞ LI OLA RAK OLU ŞAN TOP RAK LAR)
 Herhangi bir bölgede etkili olan iklim ve bitki örtüsü şartlarına göre oluşmuş ve normal profil 

(A,B,C,Dhorizonları) özelliğine sahip topraklardır.
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 La te rit Top rak lar: Dönencelerarasındaki sıcakvenemli iklimbölgelerinin toprağıdır.Rengikiremit kırmızısıdır.

Bitki örtüsü gür olmasına rağmen aşırı yıkanma ve humusun büyük bir kısmının toprağın içindeki organizmalar

tarafından tüketilmesindendolayı bu topraklar verimsizdir. Türkiye’deDoğuKaradeniz’degörülür.

Laterit

 Kır mı zı Top rak lar (Ter ra ros sa): Akdeniz iklim bölgesinde kalkerler üzerinde oluşan topraklardır. Bünyesinde

demiroksitoranıfazlaolduğundanrenklerikırmızıdır.Türkiye’deAkdenizikliminingörtüldüğüAkdeniz,EgeveGüney

Marmara kıyılarındagörülür.

Terra rossa

 Kah ve ren gi Or man Top rak la rı: Ortakuşaktanemlibölgelerinyayvanyapraklıorman(yapraklarınıdökenorman)

sahasındaoluşan topraklardır.Humusbakımındanzengindir.Türkiye’deKuzeyAnadolu,YıldızDağları,Toroslor ve

yapraklarını dökenormanlarla kaplı diğer yörelerdegörülür.

Kahverengi Orman Toprağı
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Podzol

Pod zol Top rak lar: Soğuk ve nemli bölgelerin iğne yapraklı

ormansahasındaoluşan topraklardır.Yıkanma fazlaolduğun

danmineral bakımından fakirdir.

 Tund ra Top rak la rı: Tundra iklim bölgesinin topraklarıdır. Kışın donmuş olan toprak, yazın çözülerek bataklık

halini alır. Tarımaelverişli değildir.

Tundra Toprağı

Çöl toprağı

Çöl Top rak la rı: Çöllerde oluşan topraklardır. Yağış azlığı ve şiddetli

buharlaşmanedeniylekireç,toprakyüzeyindebirikereksertbirtabaka

meydanagetirir.
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Kestane Renkli Bozkır

Kah ve ren gi ve Kes ta ne Renk li Boz kır Top rak la rı:Ortakuşağın
yarıkurakalanlarındabozkırlarıngörüldüğüyerlerdeoluşan top
raklardır.YağışazlığınedeniylekireçdahaderinetaşınamayıpA
horizonununaltkısmındabirikmiştir.Türkiye’deDoğuAnadolu’nun

yüksek kesimleri hariç karasal iklimbölgelerindegörülür.

 Çer nez yom Top rak lar (Ka ra top rak lar): Karasal ikliminyarınemlisahalarında,çayırbitkiörtüsüaltındaoluşan

topraklardır.Yerli topraklar içindeen verimli topraklardır. Türkiye’deErzurum,Kars,Ağrı çevresinde çayırların altın

daoluşur.

Çernezyom

B. İNTRAZONAL TOPRAKLAR (YERŞEKİLLERİ VE ANAKAYAYA BAĞLI OLARAK OLUŞAN TOPRAKLAR)

 Bu topraklarınoluşumundayerşekilleri veanakayaetkilidir.Bunedenle topraktaki bütünhorizonlar gelişmemiş

olup toprakgenellikleA,Chorizonludur.

Tuzlu Toprak

Tuzlu (Halomorfik) Top rak lar: Bu topraklar kurak ve yarı kurak

bölgelerde, suyla eriyik hâldeki çeşitli tuz ve karbonatların suyun

buharlaşmasıyla toprağınyüzeyindeveyaçeşitli derinliklerdebirik

mesiyle oluşmaktadır.Verimsizdir.
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Kireçli (Kalsimorfik) Top rak lar: Yumuşak kireç taşı ve killi kireç taşı depoları üzerinde oluşan topraklardır. Kireç

yönünden zengindir.Verimsizdir.

 Killi Top rak lar (Vertisol): Bünyesinde kil oranı fazla olan topraklardır.Verimsizdir.

 Bataklık Toprakları (Hidromorfik): Tabansuyununyeryüzünekadarçıktığıbataklıkalanlardaoluşantopraklardır.

 Kireçli (Kalsimorfik) Top rak lar: Yumuşakkireç taşı vekilli kireç taşıdepolarıüzerindeoluşan topraklardır.Ki

reç yönünden zengindir.Verimsizdir.

C. AZONAL TOPRAKLAR (TAŞINMIŞ TOPRAKLAR)
 Dışkuvvetlertarafındantaşınanmalzemelerinüstüsteyığılmasıylaoluşantopraklardır.Bu top rak la rın ho ri zon

la rı yok tur.Genel olarakmineral bakımından zenginoldukları için verimlidirler.

Alüvyal Topraklarla Oluşan 

Delta Ovası

Alüv yal Top rak lar: Akarsuların taşıyıp biriktirdikleri malzemelerden oluşan

topraklardır. Verimli olan bu topraklar her türlü ürün için oldukça elverişlidir.

Türkiye’degörüldüğü yerler:

Karadeniz kıyılarında;Bafra,Çarşamba veAdapazarı ovaları.

Ege kıyılarında;Bakırçay,Gediz,Küçük veBüyükMenderesovaları.

Akdeniz kıyılarında;Çukurova,AmikOvası,Silifke veAntalyaovaları.

Tüflü Topraklar (Göreme)

Tüflü Topraklar (Regosol): Volkanlardançıkantozbulutlarınıntaşıdığıküçük

maddelerin üst üste birikmesiyle oluşan topraklardır. Mineral bakımından

zengin oldukları için verimlidir. Başka şekilde oluşan regosol topraklar da

vardır. Tüflü topraklar Türkiye’de en fazla İç veDoğuAnadolu’daki volkanik

arazidegörülür.
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 Lös ler: Rüzgârlarıntaşıyıpbiriktirdiğimalzemelerdenoluşantopraklardır.Çöllerekomşubölgelerdeyoğunolarak

görülür.

Lösler

 Mo ren ler:Buzulların taşıyıp biriktirdiğimalzemelerdenoluşan topraklardır.

 Ko lüv yal Top rak lar: Dağlıksahalardaeğimliyamaçlarboyuncaufalananmalzemenindağlarıneteklerindebirik
mesi ile oluşan topraklardır. Özellikle bitki örtüsünden yoksun yamaçlarda çözülenmalzeme, yağmur ve sel suları
tarafından taşınaraketekte biriktirilir.

 Litosol (Taşlı Top rak lar): Yamaçlarda aşınma devamlı olursa, dağların eteğinde biriken ince malzemeler sü
rekli taşındığındangeriyesadece irimalzemekalırvebu irimalzemeninhâkimolduğutaşlı topraklarmeydanagelir.

Taşlı Toprak
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8

Ekvator

1

4

2

3

5

6
10

9

87

 Yukarıdaki haritada numaralanmış bölgelerde görülen iklim tipi ve bitki örtüsü aşağıda verilmiştir. Bu iklim 

ve bitki örtülerine bağlı olarak oluşan toprak türlerini yazınız.

       Görülen İklim tipi                           Bitki Örtüsü                             Toprak Türü         

 

 1 →Akdeniz  Maki    _____________________

      

 2 →   Çöl   Kaktüs    _____________________

        

 3 →Ekvatoral  Yağmurormanı  _____________________

    

 4 →   Çöl   Kaktüs    _____________________

      

 5 →   IlımanOkyanus YayvanYapraklıOrman _____________________

    

 6 →   Akdeniz  Maki    _____________________

 7 →   Tundra  Tundra    _____________________

 8 →   SertKarasal  İğneYapraklıOrman    _____________________

 9 →   Karasal  Bozkır    _____________________

 10 →    Muson  YayvanYapraklıOrman _____________________
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 Yer Göç me le ri (He ye lan) ve Top rak Kay ma la rı 
 Eğimli yamaçlarda aşırı yağış nedeniyle toprak tabakasının aşağı doğru inmesine toprak kay ması, toprak ile

birlikte altındaki anakayanın koparak yer değiştirmesine isehe ye lan denir.

 He ye la na ne den olan et ken ler:

1. Eği min faz la ol ma sı : Eğimarttıkçatabakalarınkaymasıkolaylaşır.

2. Bol ya ğış :Yağışfazlalığıiletoprağasızansu,tabakalarınağırlaşıpkaymasınanedenolur.Karerimeleriyletoprak

suyadoygunhalegeldiğindenheyelanıartırır.

3. Ka yaç ya pı sı :Suyuçekenkayaçlarınyerdeğiştirmesidahakolaydır.Bunedenlekillikayaçlarınüzerindekitabakalar

dahakolayyerdeğiştirir.

4. Ta ba ka la rın eğim doğ rul tu sun da uzan ma sı : Tabakalarınyamaçeğimineparaleluzanmasıheyelanıhızlandırır.

5. Ya maç la rın do ğal den ge si nin bo zul ma sı : Yolyapımısırasındayapılankazılar,yamaçtakonutyapımıvehafriyat

çalışmaları,madenocağıaçmakvedepremgibiafetleryamaçlarındoğaldengesinibozarakheyelananedenolur.

 

Yer kaymas› Heyelan

  

Toprak Kayması Heyelan

 Heyelanın Türkiye’de Görüldüğü Yerler ve Alınması Gereken Önlemler

  Bitkiörtüsüzenginliğinerağmen,gerekyamaçeğimlerinin,gerekseyağışlarınfazlaolmasıKaradenizBölgesi’nde

heyelanolaylarınınçokgörülmesindeetkilidir.Heyelancanvemalkayıplarınayolaçar.Buyüzdenheyelan tehlike

si olan yerlerde yerleşmeolmamalıdır.Yerleşmevarsahemenboşaltılmalı, başka yerlere taşınılmalıdır.



ÇÖZÜLME, TOPRAKLAR, EROZYON VE HEYELAN

 4
CO

Ğ
R

A
FY

A

  

40

 EROZYON

 Akarsu, sel suları, rüzgâr gibi dış kuvvetlerin yeryüzünüaşındırması olayınaeroz yon denir.Aşındırma ve taşı

mayı yapanakarsu ve sel suları iseakar su eroz yo nu, rüzgâr ise rüz gâr eroz yo nu denir.

UYARI

Bitki örtüsünden yoksun yerlerde akarsu ve rüzgâr erozyonu birlikte etkilidir.

 

 Eroz yo na yol açan et men ler

1. İkliminyarıkurakolması

2. Bitkiörtüsününtahripedilmesi

3. Engebeliaraziyapısıveeğimfazlalığı

4. Meralardaaşırıotlatmayapılması

5. Topraklarınnadasabırakılması

6. Hızlınüfusartışı(Bitkiörtüsütahribi,yanlışarazikullanımı)

7. Eğimliyerlerdetarlaaçılmasıvetarlalarıneğimeparalelsürülmesi

 Türkiye’deerozyonçokşiddetlidir.Öylekiheryılakarsularladenizlere taşınanverimli toprak500milyon tondan

fazladır. Türkiye topraklarının % 80’i erozyon tehdidi altında olup, bunun sonucu olarak sel, taşkın ve çığ olayları

oluşmaktadır.

UYARI

Türkiye’de erozyonun eskiye oranla artmasında hızlı nüfus artışı dolaylı etkiye sahip olup, en önemli etkenlerdendir. 

(Nüfus hızlı artınca ormanların tahrip edilmesi, eğimli yamaçlarda tarım yapılması, tarım alanlarının aşırı işlenmesi, 

meraların aşırı otlatılması vs. gibi yanlış arazi kullanımı artmıştır.)

 

Erozyon
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 Eroz yo nun za rar la rı

1. Tarımtopraklarıyokolur.

2. Meralardaverimazalır.

3. Barajvegöllertoprakladolar.

4. Akarsularkirlenir.

5. Doğaldengebozulur.(Hayvanvebitkitürleriazalır,tarımsalverimazalır.)

Taraçalanmış yamaç Nadasa bırakılmış tarla

 Eroz yo nu ön le me nin yol la rı

1. Bitkiörtüsütahribini,ormanyangınlarınıazaltmak,ağaçlandırmayapmak

2. Merahayvancılığıyerineahırhayvancılığınıyaygınlaştırmak

3. Eğimliyamaçlarıbasamaklarhaline(taraça)getirmek

4. Nadasyerine,nöbetleşeürünekimiyapmak

5. Uygunolmayanalanlardatarımyapmamak,eğimlialanlardatarlalarıeğimediksürmek

6. Halkıbilinçlendirmek,hızlınüfusartışınıönlemek

7. Meralarııslahetmek

8. Akarsuvebarajgölühavzalarınıağaçlandırmak

Arazinin engebeli olmasına bağlı olarak oluşan erozyon Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve dağlık tüm alanlarda 

en fazladır.

Gerek yağış azlığı, gerekse doğal bitki örtüsü cılızlığı ve tahribi nedeniyle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu 

Anadolu bölgelerinde erozyon etkilidir.

NOT

TEMA erozyonla mücadele için kurulmuş önemli bir sivil 
toplum örgütüdür

 Ağaçlandırma
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 Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

 
1 2

3

6

8

4

10
11

5

9

12

7

 1. TerraRossatipitopraklarınüzerindeoluştuğukayaçtürü(Türkçe)

 2. Toprağındışyüzeyininçeşitlidışkuvvetlercesüpürülmesiveaşınması

 3. Bataklıklardavetabansuyuseviyesininyüksekolduğuarazilerdegörülentopraktürü

 4. Killitopraklar

 5. Toprakoluşumundaenfazlaetkiliolandoğalfaktör.

 6. Ekvatoralkuşaktagörülenaşırıyıkanmıştopraktürü

 7. Çernezyomtopraklarınınoluştuğuarazilerdegörülenbitkitopluluğu

 8. Taşlıtopraklar

 9. Toprakkatmanları

 10.Nemliserinbölgelerde,iğneyapraklıormanlarınaltındagörülensoluktopraklar

 11.Rüzgarıntaşıdığıtozboyutundakimateryallerinbaşkabiryerdebirikmesiileoluşantoprak

 12. Nemveyağışlarınfazlaolduğuyerlerdeoluşançözünmetürü
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A. TÜRKİYE’DE TOPRAK TİPLERİ
 

 TÜRKİYE’DE TOPRAK TİPLERİ
 Türkiye iklim çeşitliliği ve kayaç çeşitliliği fazla olanbir ülkeolduğu için toprak çeşitliliği de fazladır.

Türkiye Toprak Haritası

 Türkiye’degörülen toprak türleri vegörüldüğü yerler şunlardır:

A. ZONAL TOPRAKLAR 
 (İklim ve Bitki Örtüsüne Bağlı Olarak Oluşan Topraklar)

 

 Laterit Topraklar: Dönenceler arasındaki sıcak ve nemli iklim bölgelerinin toprağıdır. Bitki örtüsü gür olmasına

rağmenaşırıyıkanmavehumusunbüyükbirkısmının tüketilmesindendolayıbu topraklarverimsizdir.Renklerikiremit

kırmızısıdır.Türkiye’de Doğu Karadeniz’de görülür.

 

 Kırmızı Topraklar (Terra rossa): Akdeniz iklim bölgesinde kalkerler üzerinde oluşan topraklardır. Bünyesinde

demiroksit oranı fazla olduğundan renkleri kırmızıdır. Türkiye’de Akdeniz ikliminin görüldüğü Akdeniz, Ege ve 

Güney Marmara kıyılarında görülür.

 

              Terra Rossa
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Kahverengi Orman Toprağı

Kahverengi Orman Toprakları: Orta kuşakta nemli bölgelerin yayvan yapraklı

ormansahasındaoluşan topraklardır.Humusbakımındanzengindir.Türkiye’de 
Kuzey Anadolu, Yıldız Dağları, Toroslar ve ormanlarla kaplı diğer yörelerde 
görülür.

 

 

 Podzol Topraklar: Soğukvenemlibölgelerin iğneyapraklıormansahasındaoluşan topraklardır.Yıkanma faz

la olduğundanmineral bakımından fakirdir.

  Türkiye’deKaradenizDağları veToroslar’ın en1500  2000maralığındaen fazla görülür.

 Kahverengi ve Kestane Renkli Bozkır Toprakları: Orta kuşağın yarı kurak alanlarında bozkırların görüldüğü

yerlerde oluşan topraklardır. Yağış azlığı nedeniyle kireç daha derine taşınamayıpA horizonunun alt kısmında bi

rikmiştir.Türkiye’de Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri hariç karasal iklim bölgelerinde görülür.

 Çernezyom Topraklar: Karasal ikliminyarınemlisahalarında,çayırbitkiörtüsüaltındaoluşantopraklardır.Yerli

topraklar içindeen verimli topraklardır.Türkiye’de Erzurum, Kars, Ağrı çevresinde çayırların altında oluşur.

Kahverengi Step Toprağı Çernezyom

B. İNTRAZONAL TOPRAKLAR
 (Yerşekilleri ve Anakayaya Bağlı Olarak Oluşan Topraklar) 
 Bu topraklarınoluşumundayerşekilleri veanakayaetkilidir.Bunedenle topraktaki bütünhorizonlargelişmemiş

olupgenellikleA,Chorizonludur.Bhorizonu yoktur.

Tuzlu (Halomorfik) Toprak

Tuzlu (Halomorfik) Topraklar: Bu topraklar kurak ve yarı kurak bölgelerde,

suyla eriyik hâldeki çeşitli tuz ve karbonatların suyun buharlaşmasıyla toprağın

yüzeyindeveyaçeşitliderinliklerdebirikmesiyleoluşmaktadır.Verimsizdir.Türkiye’de

TuzGölü çevresinde yaygındır.
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Kireçli (Kalsimorfik) Topraklar: Yumuşak kireç taşı ve killi kireç taşı depoları üzerinde oluşan topraklardır. İç

Anadolu,DoğuAnadolu veEge’debu topraklara rastlanır.

 

 Killi (Vertisoller) Topraklar: Bünyesinde kil oranı fazla olan topraklardır. Verimsizdir. Bu topraklarda kurak

dönemlerdederin yarıklar oluşur.Daha çokTrakya’da rastlanır.

 Hidromorfik Topraklar (Bataklık Toprakları): Tabansuyununyeryüzünekadarçıktığıbataklıkalanlardaoluşan

topraklardır. Türkiye’de taban suyu seviyesinin yüzeye yakınolduğu yerlerde vegöl kenarındagörülür.

C. AZONAL TOPRAKLAR (Taşınmış Topraklar) 

 Dışkuvvetlertarafındantaşınanmalzemelerinüstüsteyığılmasıylaoluşantopraklardır.Bu toprakların horizon

ları yoktur.

 Alüvyal Topraklar: Akarsularıntaşıyıpbiriktirdiklerimalzemelerdenoluşantopraklardır.Verimliolanbutopraklar

her türlü ürün için oldukçaelverişlidir.Türkiye’de görüldüğü yerler:

Karadeniz kıyılarında; Bafra, Çarşamba ve Adapazarı ovaları.

Ege kıyılarında; Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ovaları

Akdeniz kıyılarında; Çukurova, Amik Ovası, Silifke ve Antalya ovaları

 Tüflü (Regosol) Topraklar: Volkanlardançıkan tozbulutlarının taşıdığı küçükmaddelerinüst üstebirikmesiyle

oluşan topraklardır. Mineral bakımından zengin oldukları için verimlidir. Başka şekilde oluşan regosol topraklar da

vardır. Türkiye’de en fazla İç ve Doğu Anadolu’daki volkanik arazide görülür.

 Ko lüv yal Top rak lar: Dağlıksahalardaeğimliyamaçlarboyuncaufalananmalzemenindağlarıneteklerindebirik

mesi ile oluşan topraklardır. Özellikle bitki örtüsünden yoksun yamaçlarda çözülenmalzeme, yağmur ve sel suları

tarafından taşınaraketekte biriktirilir. Türkiye’dedağlık alanların tümündegörülür.

 Litosol (Taşlı Top rak lar): Yamaçlarda aşınma devamlı olursa, ince malzemeler sürekli taşındığından geriye

sadece irimalzemekalır vebu irimalzemenin hâkimolduğu taşlı topraklarmeydanagelir.

Alüvyon Litosol (Taşlı toprak)

UYARI

Bir bölgede toprak çeşitliliğinin fazla olması iklim çeşitliliğinin sonucudur. Türkiye’de iklim çeşitliliği fazla olduğundan 

toprak çeşitliliği de fazladır. En verimli topraklar alüvyonlu topraklar ile çernezyomlardır. 
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10

 Yukarıdaki haritada işaretlenen yerlere aşağıdaki toprak çeşitlerinin numarasını yazınız.

1. TerraRossa

2. KestaneRengiStepToprakları

3. Çernezyom

4. Podzol

5. Laterit

6. Alüvyon

11

 Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

Toprak Türü

Çernezyom

Kıyı Ege

Batı Karadeniz

Güneydoğu Anadolu

Kıyı Akdeniz

İç Anadolu

Kahverengi Orman Toprağı

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Türkiye’de Görüldüğü Yer
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12

 Aşağıdaki soruları bir veya iki kelimeyle yanıtlayınız.

 1. Sıcaklığın yüksek, günlük sıcaklık farkının az olduğu yerlerde hangi çözülme türü yaygındır?

 2. Toprağa düşen yaprak, dal, çiçek gibi bitki kalıntılarının parçalanıp çürümesiyle oluşan maddeye ne ad 

verilir?

 3. Toprağın üst kısmının yıkanmasıyla sızan minerallerin biriktiği horizon hangisidir?

 4. Alüvyon, kolüvyal ve tüflü topraklar hangi toprak türüne örnektir?

 5. Dört horizonu da olan topraklar hangi topraklardır?

 6. Eğimin fazla olduğu yerlerde hangi dış kuvvetin erozyonu fazladır?

 7. Anakayanın koparak yer değiştirmesiyle oluşan, can ve mal kaybına yol açabilen afet nedir?

 8. Erozyonun artıp tarım alanlarının azalması hangi afete yol açabilir?

 9. Orta kuşakta yapraklarını döken ormanların altında oluşan toprak türü nedir?

 10. İğne yapraklı ormanların altında oluşan toprak türüne ne ad verilir?
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1. Birülkedezonaltoprakçeşitliliğifazladır.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklana

bilir?

 A) Farklıkayaçtürleriningörülmesiyle

 B) Çeşitliiklimtipleriningörülmesi

 C) Yükseltisininfazlaalmasıyla

 D) Fizikselvekimyasalçözünmeningörülmesiyle

 E) Yüzölçümününküçükolmasıyla

2. 

Ekvator I

V

II

III

IV

 Taşların mekanik çözülmeye uğramasında etkili 

olan faktörler düşünüldüğünde, yukarıdaki hari

tada işaretli alanlardan hangisinde mekanik çö

zülmenin daha etkili olduğu söylenebilir?

 A)I B)II C)III D)IV E)V

3. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda toprakta 

humus oluşumu beklenir?

 A) Bitkiörtüsününkökleriylekayaçlarıparçalaması

 B) ErozyonnedeniyletopraktakiAhorizonununin

celenmesi

 C) Yağışıntopraktakituzvekireçoranınıdüşürmesi

 D) Bitkiatıklarınınayrışaraktoprağakarışması

 E) Bitkilerinbesinlerinitopraktankarşılaşması

4. Anakayayabağlıolarakoluşantopraklara intrazo

naltopraklardenir.

 Buna göre, aşağıda verilen topraklardan hangisi 

intrazonal topraklar arasında yer alır?

 A)Kalsimorfik B)Lös  C)Tundra

   D)Laterit  E)Çernezyom

5. Aşağıdakilerden hangisi alüvyal topraklarla ilgili 

doğru bir bilgi değildir?

 A) Akarsuların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden

oluşur.

 B) Bulundukları bölgenin iklimözelliklerindenyan

sıtır.

 C) Verimlitarımarazileriolarakdeğerlendirilir.

 D) Horizonlarıyoktur.

 E) Topraktamineralçeşitlilikfazladır.

6. Bir toprağın profilinde A, B, C ve D horizonları

nın varlığı, toprak ile ilgili aşağıdakilerden han

gisini doğrular?

 A) Topraktahumusmiktarınınfazlaolduğu

 B) Farklıözelliktetopraklarınüstüstebirikmişoldu

ğunu

 C) Topraktadeğişiközellikteminarallerinbulundu

ğunu

 D) Topraküzerindebitkivarlığınıngürolduğunu

 E) Oluşumunutamamlamışzonaltoprakolduğunu

7. Aşağıdakilerden hangisi tundra ve çöl toprakla

rının ortak özellikleri arasında yer alır?

 A) Kurakiklimbölgesitopraklarıolmaları

 B) Tabansuyuseviyesiyüksekalanlardabulunma

ları

 C) Tarımfaaliyetlerineelverişsizolmaları

 D) Bünyelerindekireçoranınınfazlaolması

 E) Kumboyutundakimalzemelerüzerindeoluşma

ları

8. – Yıllıkyağışmiktarı700–1000mmarasındadır.

 – Ortalamasıcaklık18–20°Cdir.

 – Yazlarsıcakvekurak,kışlarılıkveyağışlıdır.

 Yukarıda özellikleri verilen iklim bölgesinde ya

yılış gösteren toprak çeşidi aşağıdakilerden 

hangisidir?

 A)Çernezyom B)KahverengiOrman

 C)Tundra  D)TerraRosa

   E)Podzol
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9. 

Yağış (mm) Sıcaklık C

Yağış mm Sıcaklık °C

O  Ş  M  N  M  H  T  A  E  E  K  A

25
20
15
10
5
0
–5
–10
–15
–20

200

150

100

50

0

 Yukarıda karasal iklimin sıcaklık ve yağış grafiği
verilmiştir.

 Bu iklime özgü olarak oluşan toprak türü aşağı

dakilerden hangisidir?

 A)Laterit   B)Alüvyon

 C)KahverengiOrman  D)Terrarossa

   E)Kestanerenklistep

10. İntrazonaltopraklaranakayayabağlıolarakoluşur
lar.

 Buna göre,

 I. Halomorfik(tuzlu)toprak

 II. Çernezyom(karatoprak)

 III. Kalsimorfik(kireçli)toprak

 IV.Litosol(taşlıtoprak)

 V. Lös

 gibi topraklardan hangileri intrazonal topraklar

dandır?

 A)IveII B)IveIII  C)IIveV

   D)IIIveIV E)IVveV

11. BatıAvrupakıyılarındayazlarıserin,kışlarıışıkher
mevsimyağışlıokyanusiklimigörülür.

 Bu iklimin bitki örtüsü altında aşağıdaki toprak

larından hangisinin oluşması beklenir?

 A)Çernezyom  B)Terrarossa

 C)KahverengiOrman  D)Tundra

   E)Pozdol

12. Aşağıdaki toprak türlerinden hangisinin görül

düğü yerlerde kimyasal çözünme daha fazladır?

 A)Moren  B)Lös

 C)Kestanerenklistep D)KahverengiOrman

   E)Terrarossa

13. Aşağıdabazıbitkiörtüsütürleriverilmişvebunların

altındaoluşantopraktürüyleeşleştirilmiştir.

 Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  BitkiÖrtüsü Topraktürü

 A)  Maki  Terrarossa

 B)  Çayır  Çernezyom

 C)  Kaktüs  Çöl

 D)  Tayga  KahverengiOrman

 E)  Step  Kahverengibozkır

14. I. Kimyasalçözünmeetkilidir.

 II. Humusbakımındanfakirdir.

 III. Tuzvekireçoranıfazladır.

 IV.Üzerindegürbirbitkiörtüsüvardır.

 V. Kırmızırenklidir.

 Orta kuşağın yarıkurak bölgelerinde görülen 

kestane renkli (kahverengi) step toprakları ile il

gili yukarıda verilenlerden hangileri söylenebi

lir?

 A)IveII B)IIveIII  C)IIveV

   D)IIIveIV E)IVveV

15. İklimvebitkiörtüsüözelliklerinebağlıolarakoluşan

vehorizonlarıbulunantopraklarazonaltoprakdenir.

 Aşağıdakilerden hangisinin zonal topraklar gru

buna ait olduğu söylenemez?

 A)Laterit B)Tundra  C)Moren

  D)TerrarossaE)KahverengiStep

16. I. Laterit→AmazonveKongohavzası

 II. Podzol→KanadaveRusya

 III. Çöltoprağı→DoğuveOrtaAvrupa

 IV.Tundra→SibiryaveAlaska

 V. Kahverengibozkır→ OrtaAsyaveOrtaABD

 Yukarıda verilen toprak ve bulunduğu yer eşleş

tirmelerinden hangisi yanlıştır?

 A)I B)II C)III D)IV E)V


