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İç kuvvetler kendileri için gerekli 
enerjiyi mantodan alırlar.

Uyarı

Örnek

Yer	 kabuğu	 hareket	 halin

dedir.	 Kıtalar	 uzaklaşma,	

yaklaşma	ve	yanal	hareket

ler	göstererek	bugünkü	hali

ni	almıştır.

Buna göre, yer kabuğun-

daki bu hareketi sağlayan 

katman aşağıdakilerden 

hangisidir?

A)	 İç	çekirdek

B)	 Sial

C)	 Manto

D)	 Dış	çekirdek

E)	 Sima

Çözüm

Manto	yarı	akışkan	bir	yapı

ya	sahiptir	ve	çekirdeğe	ya

kın	yerlerde	sıcaklığı	2000°	

C	bulmaktadır.	Bu	nedenle	

konveksiyonel	 hareketler	

görülmektedir.	 Bu	 hareket

ler	 sonucunda	 yer	 kabuğu	

hareket	etmektedir.

YANIT C

Mantodaki ısı akımlarına kon-
veksiyonel akımlar da denir. 
Mantonun alt bölümünde ısı-
nan lavlar yukarıya doğru 
hareket eder. Yukarıda daha 
soğuk ve yoğun olan akımlar 
ise aşağıya doğru hareket 
eder.

Uyarı

İç Man to:	Man	to	nun	da	ha	 iç	te	ki	 bö	lü	mü	dür,	 sı	vı	 hal	de	dir.

c. Çe kir dek

	 Ye	rin	 en	 iç	te	ki	 kat	ma	nı	dır.	 Bu	ra	da	 sı	cak	lık,	 yo	ğun	luk	 ve	 ba	sınç	 en	 yük	sek	tir.	

De	mir	 ve	 ni	kel	 gi	bi	 ele	ment	le	rin	 ora	nı	 faz	la	dır.	 Çe	kir	dek	 ken	di	 için	de	 iki	 kat	ma	na	

ay	rı	lır.	Bun	lar;

 Dış Çe kir dek: Sı	vı	 hal	de	dir.

 İç Çe kir dek: Yük	sek	 sı	cak	lık	 ve	ba	sın	cın	 et	ki	siy	le	 kris	ta	li	ze	ol	muş	tur.
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Pangea

Günümüzden	 yaklaşık	 250	

Milyon	yıl	önce	kıtalar	tek	kıta	

halinde	 idir.	 Bu	 duruma	 pan

gea	denmiştir.

Levha adları genelde kıta ad-
larıyla aynıdır. Ancak kıta sınır-
ları ile levha sınırları aynı değil-
dir. Çünkü kıtalar kendilerinden 
daha büyük olan levhaların içine 
gömülmüş durumdadırlar.

Uyarı

Bir	 Dünya	 Haritası’ndan	 Gü

ney	 Amerika	 kıtasını	 kesip,	

Afrika	 Kıtası’nın	 yanına	 yer

leştirelim.	Yapbozun	parçala

rı	gibi	olduklarını	görürüz.	

1.b. LEVHA TEKTONİĞİ

 Dünya’nın	 ilk	dönemlerinde	kara	parçaları	Pangea	adı	verilen	tek	parça	halin

deyken	zamanla	kara	parçaları	mağmanın	üzerinde	kayarak	birbirlerinden	uzaklaş

mış	 ve	günümüzün	 levhaları	 oluşmuştur.

 LEVHA NEDİR?

	 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	 levhaların	 bir	 kısmı	 karasal,	 bir	 kısmı	 denizel	

levhadır.

 

 LEVHA HAREKETLERİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

	 Levhaların	mağmanın	üzerinde	kayarak	yaptıkları	hareketlere	 levha	hareketle

ri	 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.

Pasifik
Levhası

Avustralya
LevhasıGüney

Amerika
Levhası

Afrika
Levhası

Naska
Levhası

Koskos
Levhası

Pasifik Levhası
Kuzey

Amerika
Levhası

Antartika Levhası

Yakınlaşan levhalarUzaklaşan LevhalarLevha Sınırları

Hindistan
Levhası

Arap
Levhası

Avrasya Levhası

Filifinler
Levhası

Dünya’daki Büyük Levhalar
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LEVHA HAREKETLERİ

Uzaklaşma Hareketi

Yaklaşma Hareketi

Yanal Hareketi

I II

III IV

V

Kıtaların Bugünkü 
Durumunu Alması

Türkiye’de depremlerin olma-
s›:
• Levha sınırında bulunduğu-
 nun
• Çevresindeki levhaların hare-
 ket halinde olduğunun
• Fay hatları bulunduğunun ka-
 nıtıdır.

Uyarı

LEVHA HAREKETLERİ SONUCUNDA NELER OLUŞUR?

 a) İki	 kıtasal	 levha	birbirine	 yaklaşıyorsa	aralarındaki	 denizlerin	 dibindeki	 tor

tular	 kıvrılıp	 yükselerek	sıradağlar	oluşur,	depremsellik	artar.	 (Afrika,	Arabistan	ve	

Hindistan	 levhalarının	 Avrasya	 levhasına	 yaklaşmasıyla	 Alp	 	 Himalaya	 kıvrım	

dağları	 oluşmuştur.	 Bu	 dağlar	 Türkiye’deki	 Toros	 Dağları’nı	 ve	 Kuzey	 Anadolu	

Dağlarını	 da	 içine	 alır.)	 Depremselliğin	 artmasının	 nedeni	 kırılmalarla	 yeni	 fay	

hatları	 oluşmasıdır.

 b) Kıtasal	ve	okyanusal	levhaların	birbirine	yaklaştığı	yerlerde	kıta	kabuğunda	

volkanizma	 oluşur.	 Çünkü,	 okyanusal	 levha	 kıtasal	 levhanın	 altına	 dalarak	 mağ

manın	 zayıf	 yerlerden	 yeryüzüne	 çıkmasına	 yol	 açar.	

 c)	 İki	 okyanusal	 levhanın	 birbirine	 yaklaştığı	 yerlerde	 yeni,	 deniz	 hendekleri	

oluşur.

 d) İki	okyanusal	levhanın	birbirinden	uzaklaştığı	yerlerde,	mağma	arada	oluşan	

bölgede	 yükselerek	 deniz	 sırtları	 oluşturur.	 Bu	 sırtlarda	 volkanizma	 oluşur.	 Atlas	

Okyanusu’nun	 kuzeyinden	 yeryüzüne	 kadar	 ortasından	böyle	 bir	 sırt	 uzanır.

 e) İki	 kalıtsal	 levhanın	birbirinden	uzaklaştığı	 yerlerde	 ise	yeni	deniz	 tabanla

rı	 oluşur.

ETKİNLİK - 2
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1.2 JEOLOJİK ZAMANLAR
  Dünya’nın	oluşumundan	günümüze	kadar	geçen	sürenin	5	milyar	yıl	oldu

ğu	 tahmin	 edilmektedir.	 Yerkürenin	 yaşı	 yerkabuğunun	 katmanları	 arasında	
bulunan	 fosil	 ve	 taşların	 radyoaktif	 elementlerle	 incelenmesiyle	 belirlenir.

	 	 Yer	 küre	 tarihinde	meydana	 gelen	 önemli	 olayları	 içeren	 uzun	 zaman	 di
limlerine	 jeolojik	 zaman	 denir.	 Kara	 ve	 deniz	 dağılışındaki	 değişimler,	 yerka
buğu	 hareketleri,	 iklim	 değişiklikleri,	 bitki	 ve	 hayvanlarda	 görülen	 değişimler	
dikkate	alınarak	 jeolojik	zamanlar	 jeolojik	devir	adı	verilen	daha	küçük	zaman	

dilimlerine	ayrılmıştır.

 Jeolojik zamanlar 

ve süreleri
Başlıca Olaylar

Dördüncü	Zaman

Antropozoik

2	Milyon

—	 Sıcaklığın	 artarak	 bügün 

						kü	şartlara	geçişi

—		Şiddetli	soğuma

— İstanbul	 ve	 Çanakkale	 bo 

						ğazlarının	oluşumu

—  Egeid	karasının	çökmesi	so 

						nucunda	Ege	Denizi’nin	mey 

						dana	gelmesi

—		İnsanın	ortaya	çıkışı

Üçüncü	Zaman

Neozoik

80	Milyon

—  Alp		Himalaya	kıvrımlarının				 

						oluşması

—	 Şiddetli	 yer	 kabuğu	 hare 

					ketleri	ve	volkanik	olaylar

—	 Atlas	 ve	 Hint	 okyanusları 

					nın	belirmesi

— Linyit,	 petrol,	 tuz	 ve	 bora 

					sit	yataklarının	oluşumu

—	 Bugünkü	 bitki	 ve	 hayvan	 

					türlerinin	ana	hatlarıyla	orta 

					ya	çıkması

—  Türkiye’nin	bugünkü	görünü 

					münü	alması

İkinci	Zaman

Mezozik

170	Milyon

—		Büyük	oranda	tortulaşma	ve	 

					birikme

—	Yer	kabuğunun	kırıklarla	par 

					çalanarak	ayrı	kıtalara	bölün 

				meye	başlaması

—	Dinazor	cinsi	hayvanların	ya 

				şaması

Birinci	Zaman

Paleozoik

370	Milyon

—	 Hersinyen	 ve	 Kaledoniyen	 

						sıra	dağlarının	oluşumu

—	 Şiddetli	 kıvrımlar	 ve	 kıtların	 

					bu	kıvrımların	eklenmesi	so 

					nucunda	genişlemesi

—  Zonguldak	çevresinde	taşkö 

					mürü	yataklarının	oluşması

İlkel	Zaman
Azoik

4	Milyon

—	 Kıtaların	 çekirdek	 kısmını	 
					oluşturan	en	eski	kıvrımların	 
	 	 	 	 oluşumu	 (Doğu	Avrupa,	Af 
	 	 kira,	 Kanada,	 Suriye	 ve	 
					Arabistan	platoları)

Üçüncü Zaman’da

Oluşan Genç Dağlar

Örnek

I.	 Taş	kömürü	yatakları

II.	 Linyit	yatakları

III.	 Bor	ve	tuz	yatakları

Yukarıda verilenlerden 

hangileri I. Jeolojik devir-

de oluşmuştur?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II

C)	Yalnız	III	 D)	I	ve	II

	 	 	E)	II	ve	III

Çözüm

Taş	kömürü	yatakları	I.	jeo

lojik	 zamanda	 oluşmuştur.	

Linyit	ve	bor	yatakları	ise	III.	

jeolojik	 zamanda	 oluşmuş

tur.	

YANIT A

Yaşadığınız yöredeki önemli 
yüzey şekillerinin hangi zaman-
larda oluştuğunu araştırınız.

Uyarı
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Dinazorlar	ikinci	Zamanda	Ya 

şamışlar	ve	66	milyon	Yıl	Ön 

ce	Yok	Olmuşlardır.

Türkiye’deki sönmüş volkanlar 
II. Jeolojik zamanda faaliyete 
geçmiş IV. zamanda da faaliye-
te devam etmişler, sonra sön-
müş volkan haline gelmişlerdir.

Uyarı

Türkiye’deki dağların genel ola-
rak doğu-batı doğrultuda uzan-
masının nedeni levhaların ha-
reket yönleriyle ilgilidir. Avrasya 
Levhası’nı Afrika ve Arabistan 
Levhası güneyden sıkıştırınca 
kıvrım dağları doğu-batı doğrul-
tuda uzanmıştır.

Uyarı

 TÜRKİYE’NİN TEKTONİZMASI  

 İLKEL ZAMAN

	 Bu	dönemde	henüz	Anadolu	Yarımadası	 oluşmamıştır.	

 BİRİNCİ ZAMAN

	 Bugün	 yaşlı	 denilecek	 bazı	 alanlar	 oluşmuştur.	 Bunlardan	 biri	 de	 Zonguldak	

ve	 çevresidir.	Zonguldak ve çevresinde taşkömürü yatakları da oluşmuştur.

 İKİNCİ ZAMAN

	 Bu	dönemde	Anadolu’nun	bulunduğu	yerdeki	Tetiz	Denizi’nde	yoğun	 tortulan

ma	oluşmuştur.	Bu	tortulanma	bir	sonraki	dönemde	oluşacak	Alp-Himalaya kıvrım 

dağlarının	 oluşmasına	 zemin	oluşturmuştur.

 ÜÇÜNCÜ ZAMAN

	 Bu	zamanda	Arabistan,	Afrika	ve	Hint	Levhası,	Avrasya	Levhası’nı	sıkıştırmış,

➣	 Kuzey	Anadolu	Kıvrım	Dağları	 ve

➣	 Toroslar	Kıvrım	Dağları	 oluşmuştur.

Bu	dönemde	ayrıca;

➣	 Petrol,	 linyit,	 doğalgaz	 ve	bar	 yatakları	 oluşmuştur.

➣	 Batı	Anadoludaki	 kırılmalar	 sonucu	horst	 ve	graben	 sistemi	 oluşmuştur.

 DÖRDÜNCÜ ZAMAN

➣	 Egeit	 karası	 çökmüş	Ege	Denizi	 oluşmuştur.

➣	 İstanbul	 ve	Çanakkale	Boğazı,	 çökmelerle	 oluşmuştur.

➣	 Doğu	Anadolu	 ve	 İç	Anadolu’daki	 volkanik	 dağlar	 oluşmuştur.

➣	 Bu	dönemin	ortasında	Dünya’da	 ve	Anadolu’da	Buzul	Çağı	 yaşanmıştır.

➣	 Buzulların	erimesi	ile	Anadolu	Yarımadası	toptan	yükselmiş	ve	bugünkü	yüksek	

düzlükler	 oluşmuştur.

	 Bugünkü	 iklimler	 ve	 bitki	 örtüsü	 oluşmuş,	 böylelikle	 Türkiye	 bugünkü	 görünü

münü	almıştır.
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ETKİNLİK - 3

 Aşağıdaki ifadeleri uygun şekilde eşleştiriniz.

1. Alp	–	Himalaya	kıvrım	sisteminin	oluşumu	 	 	 	 	 	 	 	 	 IV.	Zaman

2. İstanbul	ve	Çanakkale	boğazlarının	oluşumu	 	 	 	 	 	 	 	 III.	Zaman

3. Kıta	çekirdeklerinin	oluşması	 	 	 	 	 	 	 	 	 II.	Zaman

4. Karalarda	aşınma,	deniz	çukurlarında	tortulanma	ve	birikmelerin	oluşması	 	 	 	 I.	Zaman

5. Taşkömürü	yataklarının	oluşması	 	 	 	 	 	 	 	 	 İlkel	Zaman

ETKİNLİK - 4

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun 
kelimelerle doldurunuz.

1.	 Litosfer	 ..................	 ve	 ..................	 olmak	 üzere	 iki	

katmandan	oluşur.

2.	 Yerin	derinliklerine	doğru	inildikçe	sıcaklık,	basınç	ve	

yoğunluk	..................	.

3.	 Taşkömürü	 yatakları	 ..................	 jeolojik	 zamanda	

oluşmuştur.

4.	 Egeid	karasının	..................	zamanda	çökmesiyle	Ege	

Denizi	oluşmuştur.

5.	 Tuz,	petrol,	linyit	yataklarının	oluşumu	..................	je

olojik	zamanda	gerçekleşmiştir.

6.	 Çekirdek	katmanı	..................	ve	..................	element

lerinden	oluşmuştur.

7.	 ..................	katmanının	kalınlığı	deniz	ve	okyanusların	

tabanında	ince,	karalarda	kalındır.

8.	 İstanbul	ve	Çanakkale	boğazları	..................	zamanda	

oluşmuştur.

9.	 Kıtaların	ayrılmamış	haline	..................	denir.

10.	 Toros	 Dağları	 ..................	 zamanda	 ......................	

orojenezi	içinde	oluşmuştur.

11.	 Zonguldak’ta	taşkömürü	yatakları	..................	zaman

da	oluşmuştur.

12.	 ..................	akışkan	bir	yapıda	olduğu	için	..................	

üzerinde	hareket	eder.

13.	 Türkiye’deki	 Karadeniz	 Dağları	 ve	 Toroslar,	

..................	 ve	 ..................	 levhalarının	 sıkıştırması	

sonucunda	oluşmuşlardır.

ETKİNLİK - 5

 Aşağı daki cümlelerde verilen yargıların doğru mu 
yanlış mı olduğunu işaretleyiniz.

                   D         Y
1.	 Mağma,	deprem	ve	volkanizmanın								
	 merkezidir.
2.	 Litosfer,	iç	ve	dış	çekirdek	olmak											
	 üzere	iki	katmandan	oluşmuştur.
3.	 I	ve	III	jeolojik	zamanlarda	önemli									
	 kıvrım	hareketleri	meydana	gelmiştir.	
4.	 Dış	çekirdekteki	elementler	yüksek								
	 sıcaklık	ve	basıncın	etkesiyle	sert	
	 durumdadır.
5.	 Türkiye	IV.	jeolojik	zamanda	oluşan							
	 Alp		Himalaya	kıvrım	kuşağı	üzerin
		 dedir.	
6.	 Mağma;	nikel,	demir,	silisyum	ve											
	 alüminyum	elementlerinden	oluş
	 muştur.
7.	 Tuz,	petrol	ve	linyit	yatakları	II.	jeo								
	 lojik	zamanda	oluşmuştur.
8.	 Yerin	yüzeyinden	derinlere	doğru											
	 inildikçe	sıcaklık,	basınç	ve	yoğunluk
	 artar.
9.	 Yer	kabuğu	(taş	küre)	dünyanın	en								
	 iç	katmanıdır.
10.	 Sial,	silisyum	ve	alüminyumdan	oluş						
	 maktadır.
11.	 Sima,	yoğunluğu	daha	az	olan	bir										
	 katmandır.
12.	 I.	Jeolojik	zamanda,	linyit	ve	kömür								
	 yatakları	oluşmuştur.
13.	 Dış	çekirdek	katı	haldedir.																					
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1. 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

2. 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

3. 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

4. Yerkabuğu	sial	ve	sima	olarak	iki	katmandan	oluşur.	

Simanın	kalınlığı	pek	değişmez	iken,	sialin	kalınlığı	

her	yerde	aynı	değildir.

 Sial katmanının kalınlığı aşağıda verilen yerler-

den hangisinde en fazladır?

	 A)	 Atlas	Okyanusu’nun	tabanında

	 B)	 İskandinavya	Yarımadası’nda

	 C)	 Himalaya	Dağları’nda

	 D)	 Amazon	Havzası’nda

	 E)	 Büyük	Sahra’da

5. Yeryüzündeki	 tüm	karalar	eski	 jeolojik	dönemlerde	

tek	 bir	 parça	 halindeyken,	 birbirlerinden	 kopup	

uzaklaşarak	günümüzdeki	yerlerini	almışlardır.

 Buna göre,

	 I.	 Farklı	kıtaların	birbirine	bakan	kıyılarında	benzer	

fosillerin	bulunması

	 II.	 Farklı	 yarımkürelerde	 benzer	 iklim	 koşullarının	

etkili	olması

	 III.	 Bazı	kıtaların	birbirine	bakan	kıyalarının	yap	boz	

parçası	gibi	olmaları

	 IV.	Volkanik	faaliyetlerin	yalnızca	okyanus	tabanla

rında	değil,	kara	içlerinde	de	etkili	olabilmesi

 gibi durumlardan hangileri bu görüşe kanıt ola-

rak gösterilebilir?

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

	 					 D)	II	ve	IV	 						E)	III	ve	IV

6. Aşağıda	Dünya’nın	iç	yapısına	ait	bir	kesit	gösteril

miştir.

 

2500°C	ÇEKİRDEK	Yoğ	(10		15)

MANTO	Yoğ	 (56)

LİTOSFER
Yoğ	 (23) Deniz

2500°C

 Bu bilgiler dikkate alındığında,

	 I.	 yer’in	derinliklerine	inildikçe	basınç	artır,

	 II.	 litosfer’in	kalınlığı	karaların	altında,	okyanus	ta

banlarına	göre	fazladır,

	 III.	 çekirdekten	yeryüzüne	doğru	gidildikçe	sıcaklık	

azalır

 yargılarından hangileri doğru olur?

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

	 					 D)	II	ve	III	 					E)	I,	II	ve	III
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ÇÖZÜMLER

1. 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

2. 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

3. 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

4. Yerkabuğunun	üst	katmanı	olan	sialin	kalınlığ	okya

nus	diplerinde	en	azken	dağların	altında	en	fazladır.

YANIT C

5. Bütün	 kıtalar	 başlangıçta	 pangea	 denilen	 tek	 kıta	

halindeyken	sonra	ayrılmış	ve	bugünkü	hallerini	al

mışlardır.	Bu	duruma	I	ve	III’te	verilen	bilgiler	kanıt	

olarak	gösterilebilir.

YANIT A

6. I.	 Yer’in	 derinliklerine	 doğru	 gidildikçe	 hissedilen	

ağırlık,	yani	basınç	artar.

	 II.	 Litosfer	 yani	 yer	 kabuğunun	 kalınlığı	 karalarda	

daha	fazladır.

	 III.	 Yerden	 çekirdeğe	 inildikçe	 sıcaklık	 artar,	 yani	

çekirdekten	yeryüzüne	doğru	sıcaklık	azalır.

	 Bunların	üçü	de	doğrudur.

YANIT E
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1. Yerkabuğunun altındaki katmanın adı nedir?

 

2. Yoğunluğu en fazla olan katman hangisidir?

 

3. Yer'in katmanlarından hangileri sıvı yapılıdır?

 

4. Karalara tek kıta halindeyken verilen ad nedir?

 

5. Birbirlerinden belli sınırlarla ayrılan büyük kara parçalarına ne ad verilir?
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6. Alp - Himalaya kıvrım dağları Avrasya Levhası'nı hangi levhaların sıkıştırmasıyla oluşturmuştur?

 

7. İki kıtasal levhanın birbirinden uzaklaştığı yerlerde hangi yer şekli oluşur?

 

8. Türkiye'deki hangi dağlar Alp - Himalaya kıvrım dağları içinde oluşmuştur?

  

9. İki kıtasal levhanın birbirine yaklaştığı yerlerde hangi yer şekilleri ve hangi olaylar oluşur?

 

 

10. Taşkömürü yatakları hangi jeolojik zamanda oluşmuştur?

 



TEST - 1

20

DOĞAL SİSTEMLER

1.	 I.	 Taşkömürü	yatakları	oluşmuştur.

	 II.	 Hersinyen	ve	Kaledoniyen	sıradağları	oluşmuş

tur.

	 III.	 Petrol	yatakları	oluşmuştur.

	 IV.	Alp	–	Himalaya	kıvrımları	oluşmuştur.

 Yukarıdakilerden hangileri III. jeolojik zamanın 

özelliklerinden değildir?

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

	 	 											D)	II	ve	IV	 								E)	III	ve	IV

2. Aşağıdakilerden hangisi yerin katmanlarından 

değildir?

	 A)	 Sima

	 B)	 Hidrosfer

	 C)	 Dış	çekirdek

	 D)	 Manto

	 E)	 İç	çekirdek

3. • Ege	Denizi	oluşmuştur.

 • İlk	insan	ortaya	çıkmıştır.

 • İstanbul	ve	Çanakkale	boğazları	oluşmuştur.

 Yukarıda özellikleri verilen jeolojik dönem aşağı-

dakilerden hangisidir?

	 A)	İlkel	Zaman	 B)	I.	Zaman	

	 C)	II.	Zaman			 D)	III.	Zaman

	 	 	 											E)	IV.	Zaman

4. I.	 Sial

	 II.	 Sima

	 III.	 Dış	Manto

	 IV.	İç	Çekirdek

	 V.	 Astenosfer

 Yukarıdakilerden hangileri Litosferin katmanla-

rındandır?

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

	 	 											D)	III	ve	IV	 								E)	III	ve	V

5. Aşağıdakilerden hangisi daha eski bir jeolojik 

devirde oluşmuştur?

	 A)	 Alp	Dağları

	 B)	 Petrol	yatakları

	 C)	 İstanbul	ve	Çanakkale	Boğazları

	 D)	 Taşkömürü	yatakları

	 E)	 Atlas	Okyanusu

6. Aşağıdaki	kesitte,	Dünya’nın	iç	yapısı	gösterilmiştir.

 

Yer 
kabuğu

Manto

Dış 
Çekirdek

İç 
Çekirdek

Deniz

 Yerkabuğundan iç çekirdeği doğru hareket edil-

dikçe;

	 I.	 Sıcaklık

	 II.	 Tabakaların	kalınlığı

	 III.	 Yoğunluk

 gibi özelliklerden hangileri artış gösterir?

	 A)	Yalnız	I												B)	Yalnız	II	 		C)	I	ve	II

	 	 											D)	I	ve	III	 								E)	II	ve	III

7. Dünya	 Güneş’ten	 koptuğunda	 çok	 sıcak	 bir	 gaz	

kütlesi	 iken,	yavaş	yavaş	soğumuş	ve	dışında	katı	

bir	kabuk	(litosfer)	oluşturmuştur.

 Bu duruma;

	 I.	 iç	kısımlarda	hala	sıcaklığının	yüksek	olması,

	 II.	 yerkabuğunun	farklı	katmanlardan	oluşması

	 III.	 yer	yer	volkanik	olayların	gerçekleşmesi

 özelliklerinden hangileri kanıt gösterilebilir?

	 A)	Yalnız	I												B)	Yalnız	II	 		C)	Yalnız	III

	 	 											D)	I	ve	II									E)	I	ve	III
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8. Yer	yapısıyla,	oluşan	yer	altı	zenginlikleri	arasında	

sıkı	bir	ilişki	vardır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi doğrulamaz?

	 A)	 Volkanizmanın	 etkili	 olduğu	 yerlerde	 krom,	 de

mir,	bakır,	kurşun,	çinkonun	oluşması

	 B)	 I.	 zaman	 arazilerinin	 taşkömürü	 bakımından	

zengin	olması

	 C)	 III.	 zaman	arazilerinin	petrol	ve	doğal	gaz	bakı

mından	zengin	olması

	 D)	 III.	zaman	arazilerinin	linyit	yatakları	bakımından	

zengin	olması

	 E)	 III.	zamanda	oluşan	arazilerde	hidroelektrik	po

tansiyelinin	yüksek	olması

9. Yerkabuğunun	kalınlığı,	yerkürenin	diğer	katmanla

rına	 göre	 çok	 incedir.	 Ancak	 bu	 kalınlık	 her	 yerde	

sabit	değildir.	Yer	yer	değişiklik	gösterir.

 Yerkabuğunun kalınlığı,

	 I.	 göl	tabanları

	 II.	 okyanus	tabanları

	 III.	 ova	ve	plato	tabanları

	 IV.	yüksek	dağların	alt	kesimleri

	 V.	 vadi	tabanları

 gibi yerlerin hangisinde en incedir?

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

10. Aşağıdakilerden hangisi, levha hareketlerine 

paralel olarak meydana gelen olaylardan biri 

değildir?

	 A)	 Volkanik	faaliyetler

	 B)	 Sıradağların	oluşumu

	 C)	 Deprem	hareketleri

	 D)	 Okyanus	sırtları

	 E)	 Sel	ve	taşkınlar

11. Birbirine yaklaşan levhaların jeosenklinallerde 

biriken tortul malzemeleri sıkıştırması sonucun-

da, yumuşak olan tortulların kıvrılarak, sert olan-

ların ise kırılarak yükselip dağ oluşturmasına 

verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	Orojenez	 	 B)	Epirojenez

	 C)	Volkanizma		 D)	Deprem

	 	 	 											E)	Çözülme

12. I.	 İstanbul	ve	Çanakkale	boğazlarının	oluşması	

	 II.	 Bugün	ortadan	kalkan	eski	kıvrımların	oluşması

	 III.	 Kıvrılıp	yükselerek	genç	dağ	sıralarını	oluştura

cak	 tortulların	 okyanus	 ve	 deniz	 tabanlarında		

uzun	süre	birikmesi

 Yukarıda verilmiş olan olaylar hangi jeolojik de-

virlere aittir?

 

I II III

A) İlkel	zaman III.	zaman IV.	zaman

B) IV.	zaman III.	zaman İlkel	zaman

C) IV.	zaman I.	zaman II.	zaman

D) III.	zaman I.	zaman III.	zaman

E) II.	zaman IV.	zaman I.	zaman

13. Aşağıdaki	şekilde	dünya’nın	katmanları	gösterilmiştir.

 0 m

I

II

III

IV

Yer 
kabuğu

Manto

Dış 
Çekirdek

İç 
Çekirdek

Deniz

 Bu katmanlardan hangileri katı yapılıdır?

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

	 	 											D)	II	ve	IV	 								E)	III	ve	IV

14. Aşağıdakilerden hangisi I. jeolojik zamana ait 

alanların ortak özelliğidir?

	 A)	 Kıvrımlı	dağlar	oluşmuştur.

	 B)	 Yeraltı	kaynakları	bakımından	zengindir.

	 C)	 Ortalama	yükselti	fazladır.

	 D)	 Tektonik	depremler	görülmez.

	 E)	 Dış	kuvvetlerin	etkisi	fazladır.
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15. Yer’in yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıştır?

 

	 A)	 Yüzeyden	merkeze	doğru	yoğunluk	azalır.

	 B)	 Merkezde	iç	çekirdek	yer	alır.

	 C)	 Katmanların	sıcaklıkları	farklıdır.

	 D)	 Üst	bölüme	yerkabuğu	adı	verilir.

	 E)	 Merkeze	doğru	sıcaklık	artar.

16. Aşağıdaki	haritada	III.	jeolojik	zamanda	oluşan	bazı	

sıradağlar	gösterilmiştir.

 

Ekvator

 

 Bu dağların bir kısmının uzanış doğrultusu ku-

zeybatı - güneydoğu iken bir bölümünün doğu - 

batı doğrultuda olması aşağıdakilerden hangisi-

nin sonucudur?

	 A)	 Levhaların	hareket	yönlerinin

	 B)	 Kayaç	türlerinin

	 C)	 İklim	özelliklerinin

	 D)	 Fay	hatlarının

	 E)	 Yarım	kürelerin	farklı	olmasının

17. Yer’in iç yapısı ile ilgili en detaylı bilgiler aşağıda 

verilenlerin hangisine dayanır?

	 A)	 Yere	ait	basınç	hesaplamalarına

	 B)	 Volkanizma	 sonucu	 çıkan	 maddelerin	 incelen

mesine

	 C)	 Deprem	dalgalarına

	 D)	 Yere	ait	ısı	ölçümlerine

	 E)	 Maden	ocaklarında	yapılan	araştırmalara

18. 

Ekvator

II

I

 Yukarıdaki	haritada	büyük	hevhalar	gösterilmiştir.

 Haritada numaralarla belirtilen levhalar aşağıda-

kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

I II

A) Güney	Amerika	Lev. Avrasya	Levhası

B) Afrika	Levhası Avrasya	Levhası

C) Pasifik	Levhası Kuzey	Amerika	Lev.

D) Antarktika	Levhası Filipinler	Levhası

E) Arabistan	Levhası Nazaka	Levhası

19. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha 

önce gerçekleşmiştir?

	 A)	 İstanbul	ve	Çanakkale	boğazlarının	oluşması

	 B)	 Taş	kömürü	yataklarının	oluşması

	 C)	 Alp	orojenezinin	oluşması

	 D)	 Buzul	döneminin	yaşanması

	 E)	 Egeid	Kıtası’nın	çökmesi

20. Levha hareketlerinin sonucunda aşağıdakiler-

den hangisi oluşmaz?

 

	 A)	 Yağışlar

	 B)	 Depremler

	 C)	 Volkanizma

	 D)	 Fay	hatları

	 E)	 Sıcak	su	kaynakları



è İÇ KUVVETLER VE OLUŞTURDUKLARI YER ŞEKİLLERİ

è TÜRKİYE’DE İÇ KUVVETLER

 — İç Kuvvetler (Orojenez, Epirojenez, Depremler, Volkanizma)

 — Levha Hareketleri

 — Türkiye’de İç Kuvvetler
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1.3. 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 mu

 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	 I.	 jeolojik	 zamanda	

oluştukları,	yani	es	ki	ol	duk	la	rı	için	aşı	na	rak	al	çal	mış		ve	ortadan	kalkmışlardır.	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.	Bunlar	 III.	 jeolojik	 zamanda	oluşmuşlardır.

Dağ Oluşumu

Dünya'daki Genç Kıvrım 

Dağları
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EPİROJENEZE ÖRNEKLER

1.	 İskandinav	 yarımadasın

daki	 kalın	 buzulların	 eri

mesiyle	hafifleyen	yarıma 

da,	her	yıl,	5cm.yükselir.		

2.	 Hollanda	çevresi	alçalır.

3.	 Tokyo	 deprem	 olmadığı	

zaman	yılda	2	cm	çöker.

4.	 Venedik	 yılda	 4	 mm.	 al

çalır.

5.	 Gröndland	 ve	 Antarktika	

kalın	 buzullardan	 dolayı	

alçalmış	 ve	mantoya	 gö

mülmüştür.

Jeosenklinal

Toplu Yükselme - Deniz 

Gerilemesi

Toplu Alçalma - Deniz 

İlerlemesi

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	horst
gra	ben	 ya	pı	sı	 çok	 be	lir	gin	dir.	 Gü	ney	den	 ku	ze	ye	 doğ	ru;	 Bü	yük	 Men	de	res	 Ova	sı
Ay	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.	

     

Ege Kıyılarındaki Kı rık lı Dağ lar

2. Epi ro je nez (Kı ta Ha re ket le ri)
	 Yer	 kabuğunu	 oluşturan	 levhalar,	 manto	 üzerinde	 belirli	 bir	 dengede	

bulunmaktadır.	 Buna	 izostatik	 denge	 denir.	 İzostatik	 denge,	 levhaların	 yükünün	

artması	 ya	 da	 azalmasına	 bağlı	 olarak	 değişmektedir.	 Bu	 durumda	 yer	 kabuğu	

yükselmekte	ya	da	açalmaktadır.	Tabakaların	karşılıklı	durumları	bozulmadan,	yer	

kabuğunun	 geniş	 alanlarının	 yavaş	 bir	 tempoyla	 yükselmesi	 veya	 alçalmasına	

epirojenez	denir.

	 Epirojenezin	 en	önemli	 nedeni	 levha	 yükünün	artması	 veya	azalmasıdır.

	 Buna	göre,	 aşağıdaki	 olaylar	 epirojenezi	 oluşturur:

 •	 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
	 Epirojenez	 sonucunda	da	 şunlar	 oluşur:

 •	 Karaların	aşınmayla	yükü	azalırsa,	karalar	toplu	olarak	yükselir,	yükselti	ve	
karaların	yüz	ölçümü	artar,	deniz	gerilemesi	olur.	Yani	deniz	seviyesi	alçalır.	
deniz	 çekildiği	 yerde	 kıyı	 taraçaları	 ortaya	 çıkar.

 •	 Karaların	üzerine	binen	yük	artarsa	karalar	mağmaya	batarak	 toplu	olarak	
alçalır.	 Yükselti	 ve	 karaların	 yüzölçümü	 azalır.	 Deniz	 ilerlemesi	 olur	 ve	
denizlerin	 alanı	 artar.
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Krater Gölü - Japonya

Volkanik patlamalar sırasında 
oluşan sarsıntılara volkanik dep-
rem denir. Günümüzde faal vol-
kanların olduğu yerlerde görülür. 
Türkiye’de görülmez.

Uyarı

Örnek

Aşağıda verilenlerden han-

gisi ile yeryüzündeki kırık 

hatları arasında bir para-

lellik yoktur?

A)	 Kaplıcalar	

B)	 Depremler

C)	 Faylar

D)	 Volkanik	alanlar

E)	 Erozyon	bölgeleri

Çözüm

Yeryüzündeki	kırık	bölgele

ri	kaplıcalar,	faylar,	deprem

ler	 ve	 volkanik	 sahalarla	

paralellik	 gösterirken	 eroz

yon	 alanlarıyla	 paralellik	

göstermez.	 Erozyon	 dış	

kuvvet	 sonucunda	 oluşan	

bir	 süreçtir.

YANIT E

3. Vol ka niz 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	kuvvetlerin	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

Xenoliths

Stock

Volkan 
Bacası

Kaldera Gölü (Nemrut Gölü - Tatvan / Van)

Volkan Konisi ve Volkanik Patlama
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Volkanizma

 

Vol	ka	nik	 dağların	 ağız	

kısmına	krater	 denir.	

Kraterlerin	 çökmesiyle	

oluşan	daha	büyük	 çukurla

ra	kaldera	 denir.

Vol	ka	nik	 alan	lar	da	gaz	la	rın	

ba	sın	cı	 ile	 olu	şan	pat	la	ma	

çu	ku	ru	na	ma ar	 de	nir.

Maar (Patlama Çukuru ve Gölü)
(Meke Tuzlası - Konya)

Lav haznesi

Koni

Krater

Taşlar

Kül ve bulut

Lav

Tüf

Kül yağmuru

Baca Yerkabuğu

Bir volkanın şematik kesiti

 Volkanların Yeryüzüne Dağılışı

	 Günümüzde	faal	volkanlara	en	fazla	Büyük Okyanus	çevresinde	rastlanır.	Bu	

bölgeye	 Ateş Çemberi	 denir.	 Atlas Okyanusu, Akdeniz Çevresi, Güneydoğu 

Asya	 diğer	 volkanik	 alanlardır.

Dünya’da volkanik alanlar
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4. Depremler (Tektonik Depremler)
	 Yerin	içinde	birikmiş	olan	enerjinin	fay	hatlarının	bulunduğu	yerkabuğunun	zayıf	

ve	 kırıklı	 alanlarından	 (fay	 hatlarından)	 ani	 sarsıntılar	 şeklinde	 yüzeye	 çıkmasına	

ve	 sarsıntıların	 dalgalar	 haline	 çevreye	 yayılmasına	deprem	denir.

	 Deprem	 en	 fazla	 levhaların	 hareket	 halinde	 bulunduğu	 yerlerde	 ve	 levha	

sınırlarında	oluşur.

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.	

 

 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,	Şili,	Meksika.

 –	 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.

Dünya’daki Deprem Bölgeleri

 Depremin Odak Noktası ve Merkez Üssü

 Odak Noktası: Yerküre	 içinde,	 depreme	 neden	 olan	 kırılmanın	 başladığı	 ve	

enerjinin	 açığa	 çıktığı	 bölgedir

 Merkez Üssü: Odak	noktasının	üzerindeki	 yeryüzü	bölgesidir.

	 Deprem	 en	 şiddetli	 olarak	 merkez	 üssünde	 hissedilir,	 buradan	 uzaklaştıkça	

şiddet	 azalır.

IV

II
I

IIIV

Bir Depremin Kesiti 
IV odak noktası, I merkez üssüdür.

Geri kalmış ülkelerin nüfus özel-
likleri, bu özelliklerin tersidir. Do-
ğurganlık oranı fazladır bu yüz-
den bunlar genç nüfusludur. Ça-
lışan nüfusun yaş ortalaması dü-
şüktür. 0 - 14 yaş bağımlı nü-
fusu fazla 65 yaş üstü bağımlı 
nüfus azdır. Bebek ve çocuk 
ölümleri fazladır. Nüfusun ikiye 
katlanma süresi kısadır.

Uyarı

Volkanik patlamalar sırasında 
oluşan sarsıntılara da volkanik 
depremler denir.

Uyarı

Bir Volkanik Dağ
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Örnek

Aşağıdaki	yeryüzü	kesitinde	

bir	 depremin	 odak	 noktası	

ile	hissedildiği	5	farklı	nokta	

verilmiştir.

IV

II
I

IIIV

Buna göre verilen nokta-

larla ilgili olarak aşağıdaki 

yorumlardan hangisin ya-

pamayız?

A)	 Depremin	 en	 az	 hisse

dildiği	merkez	V’dir.

B)	 I	 nolu	 alan	 depremin	

merkez	üssüdür.

C)	 IV	depremin	iç	merkezi

ni	ifade	eder.

D)	 II	 nolu	 alanın,	 deprem

den	en	fazla	hasar	gör

mesi	beklenir.

E)	 Merkezden	 çevreye	

doğru	 gidildikçe	 depre

min	şiddeti	azalır.

Çözüm

A,	B,	C	 ve	E	doğrudur.

En	 fazla	 hasarı	 II	 değil	 I	

görür.

YANIT D

Yaşadığınız yörede son 30 yıl-
da görülen depremleri şiddetle-
rine göre sınıflandırınız.

Uyarı

 Dep rem Dal ga la rı nı Tes pit Et mek

	 Dep	rem	le	 il	gi	li	 araş	tır	ma	la	rı	sis mo lo ji	 bi	li	mi	 ya	par.	 Bi	lim	 adam	la	rı	sis mog raf 

de	ni	len	bir	 ci	haz	la	 dep	rem	dal	ga	la	rı	nı	 kay	de	der.

Sis mog raf

	 Gü	nü	müz	de	 dep	re	min	 şid	de	ti	ni	 tes	pit	 et	mek	 için	 en	 yay	gın	 ola	rak	 kul	la	nı	lan	

öl	çek	Rich ter	öl	çe	ği	dir.	Bu	öl	çe	ğe	gö	re	en	kü	çük	olan	dep	re	min	alet	sel	bü	yük	lü	ğü	

1.5	 iken,	 en	 bü	yük	 ola	nın	 8.5	 tir.	 Dep	re	min	 alet	le	 öl	çü	len	 bü	yük	lü	ğü	ne	 ise	mag-

ni tüd	 de	nir.	 Dep	re	min	 bü	yük	lü	ğü	 mag	ni	tüd	 de	ğe	ri	 ola	rak	 ve	ril	me	si	nin	 ya	nı	 sı	ra	

şid	de	ti	 de	 ve	ril	mek	te	dir.

	 Rich	ter	 öl	çe	ği	nin	 ya	nı	 sı	ra	 çok	 yay	gın	 ol	ma	sa	 da	 Mer	cal	li	 öl	çe	ği	 de	 kul	la	nıl

mak	ta	dır.	Mer	cal	li	 öl	çe	ği	ne	 gö	re,	 dep	rem	 fark	lı	 ze	min	ler	de	 ve	 ya	pı	lar	da	 fark	lı	 so

nuç	lar	or	ta	ya	ko	ya	bi	lir.	Bu	ne	den	le	Mer	cal	li	öl	çe	ği	ke	sin	bir	öl	çüm	yön	te	mi	de	ğil	dir.

Ekvator 3

2

1 5

7

8

9

 Tsu na mi: Dep	rem	sa	de	ce	ka	ra	lar	da	de	ğil,	 de	niz	 ve	ok	ya	nus	 ta	ban	la	rın	da	da	

mey	da	na	 ge	lir.	 De	niz	 ve	ya	 ok	ya	nus	 ta	ban	la	rın	da	 olu	şan	 bu	 dep	rem	le	rin	 oluş	tur

du	ğu	dev	dal	ga	la	ra	 tsu	na	mi	de	nir.	Tsu	na	mi	dal	ga	la	rı	 kı	yı	ya	ulaş	tı	ğın	da	kı	yı	nın	bir	

bö	lü	mü	nün	 su	lar	 al	tın	da	 kal	ma	sı	na,	 can	 ve	mal	 kay	bı	nın	 ol	ma	sı	na	 se	bep	olur	lar.
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ETKİNLİK - 1

 Aşağıdaki şekiller üzerinde numaralandırılarak belirtilen yerlerin ve durumların isimlerini yazınız.

12

13

11

9

10

14 15

16

Deniz

6

Deniz

7

3

4

5

1

2

1 ................................

2 ................................

3 ................................

4 ................................

5 ................................

6 ................................

7 ................................

8 ................................

9 ................................

10 ................................

11 ................................

12 ................................

13 ................................

14 ................................

15 ................................

16 ................................

8
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ETKİNLİK - 2

 Aşağıdaki tabloda verilen özelliklerin oluşumuna hangi iç kuvvetin etkili olduğunu karşısına işaretleyiniz. 

(Birden	fazla	işaretleme	yapılabilir.)

OLAYLAR OROJENEZ DEPREM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Yeryüzünde sıradağların oluşması

Kaldera denilen geniş patlama çukurunun
oluşması

Düşey doğrultuda karaların toptan alçalması
veya yükselmesi

Yerin içinde birikmiş olan enerjinin yüzeye
çıkması

Dayk, batolit ve sill gibi şekillerin oluşması

Alp – Himalaya dağlarının oluşması

Deniz sularının karaya doğru ilerlemesi

Tsunami dalgalarının oluşması

Tüflerin katlar halinde birikmesi sonucu tüf
tabakalarının meydana gelmesi

Kırılma sonucunda horst ve grabenin oluşması

Kıvrılma sonucunda antiklinal ve senklinalin
oluşması

Gaz patlaması sonucu maar denilen patlama
çukurların oluşması

Deniz sularının geriye doğru çekilmesi

Levha hareketlerine bağlı olarak etki alanı ve
şiddeti fazla olan yer sarsıntılarının oluşması

Buzullaşma sonucu kara kütlesinin mantoya
doğru alçalması

Kül konilerinin meydana gelmesi

Günümüzde İskandinav Yarımadası’nın yılda
1–2 cm yükselmesi

Kırılan blokların birbirine göre yer değiştirmesi

Magmanın yer kabuğunun zayıf ve kırık
yerlerinden yüzeye çıkması

Jeosenklinal alanların yan basınca uğrayarak
kıvrılması

EPİROJENEZ VOLKANİZMA
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Ülkemizde deprem olma olası-
lığının en düşük olduğu yerler 
şunlardır:
• Konya çevresi
• Taşeli Platosu
• Mardin çevresi
• Zonguldak çevresidir.

Uyarı

Örnek

I.	 Enerjinin	büyüklüğü

II.	 Arazideki	kayaç	yapısı

III.	 Doğal	 ortamdaki	 bitki 

	 örtüsü

IV.	 Deprem	 merkezine	 

	 olan	uzaklık

V.	 Arazinin	 ortalama	 yük 

	 sekliği

Yukarıdakilerden hangileri 

depremin şiddetini etkile-

mez?

A)	I	ve	II	 B)	II	ve	III

C)	II	ve	IV	 D)	III	ve	V

	 					E)	IV	ve	V

Çözüm

Depremin	enerjisi	büyük	ise	
şiddeti	de	fazladır.	Arazideki	
kayaçlar	 dayanıksız	 ise	
deprem	daha	şiddetli	hisse
dilir.	Deprem	merkezine	ne	
kadar	 yakın	 ise	 deprem	 o	
kadar	fazla	hissedilir.	Ancak	
doğal	 ortamdaki	 bitki	 örtü
sünün	ve	arazinin	yüksekli
ği	 depremin	 şiddetine	 etki	

etmez.

YANIT D

Ülkemizde en büyük deprem 
nerede ve ne zaman yaşamış-
tır. Araştırınız.

Uyarı

1.3. TÜRKİYE’DE İÇ KUVVETLER
I. TÜR Kİ YE’NİN FAY HAT LA RI VE DEP REM BÖL GE LE Rİ

	 Tür	ki	ye’de	 ve	 çev	re	sin	de	 gö	rü	len	 dep	rem	le	rin	 ne	de	ni	 lev	ha	 ha	re	ket	le	ri	dir.	Ül

ke	miz	 Avrasya	 Lev	ha	sı	 ile	 Ara	bis	tan	 Lev	ha	sı	 ara	sın	da	 yer	 alır.	 Geç	miş	ten	 gü	nü

mü	ze	 ka	dar	 Ara	bis	tan	 Lev	ha	sı	nın	 Avrasya	 Lev	ha	sı	na	 doğru	 ha	re	ke	ti	 de	vam	 et

mek	te	dir.	Bu	na	bağlı	ola	rak	ül	ke	miz	de	je	olo	jik	za	man	lar	için	de	oro	je	nez,	epi	ro	je	nez,	

vol	ka	niz	ma	ve	dep	rem	ler	mey	da	na	gel	miş	tir.	Bu	da	Tür	ki	ye’de	bir	ta	kım	bü	yük	 fay	

sis	tem	le	ri	nin	 oluş	ma	sı	na	 se	bep	ol	muş	tur.

	 Ül	ke	miz	de	ki	 fay	 sis	tem	le	ri	ni	 üç	baş	lık	 al	tın	da	 in	ce	le	ye	bi	li	riz.	Bun	lar:

1. Ku zey Ana do lu Fay Ku şağı

	 Ege’de	Sa	roz	 kör	fe	zin	den	 baş	lar.	Mar	ma	ra	De	ni	zi’nden	 geç	tik	ten	 son	ra	 ül	ke

mi	zin	ku	ze	yin	de	ki	fay	hat	la	rı	nı	da	içi	ne	ala	rak	Van	Gö	lü’nün	ku	ze	yi	ne	ka	dar	de	vam	

eder.	Ül	ke	miz	de	son	50	yıl	dır	en	ha	re	ket	li	olan	fay	ku	şağı	dır.	Bu	fay	ku	şağı	için	de	

şid	det	li	dep	rem	le	rin	gö	rül	düğü	mer	kez	ler	 ise;	Er	zin	can,	Er	zu	rum,	Var	to,	Ada	pa	za

rı,	 ‹z	mit,	Ya	lo	va	 ve	Düz	ce’dir.

Deprem

2. Ba tı Ana do lu Fay Ku şağı

	 Ba	tı	Ana	do	lu’da	doğu	ba	tı	yö	nün	de	çok	sa	yı	da	fay	hat	tı	var	dır.	Bu	ku	şak	Trak

ya’nın	 gü	ne	yin	de	ki,	Gü	ney	Mar	ma	ra	 ve	Ege	Böl	ge	si’nde	ki	 fay	 hat	la	rı	nı	 içi	ne	alır.

3. Doğu Ana do lu Fay Ku şağı

	 Ha	tay’dan	baş	la	ya	rak,	Kah	ra	man	ma	raş,	Gü	ney	doğu	To	ros	lar’ın	 ku	zey	etek	le

ri	ne	ula	şır.	Bu	ra	dan	Ma	lat	ya,	Ela	zığ,	Bin	göl	ve	Muş	ova	la	rı	nı	 ta	kip	ede	rek	doğu	da	

Van	Gö	lü’nün	 çev	re	si	ni	 içi	ne	alır	 ve	 ‹ran’a	 doğru	de	vam	eder.



1. ÜNİTEDOĞAL SİSTEMLER10. Sınıf

34

ETKİNLİK - 3

           

        

 Yu ka rı da Tür ki ye’nin si ya si ve dep rem ha ri ta la rı ve ril miş tir. Ha ri ta la rı kar şı laş tı ra rak aşa ğı da ki so ru la rı ce-

vap la yı nız.

1. Ku	zey	 Ana	do	lu	 fay	 hat	t›	 üze	rin	de	 yer	 alan	 mer	kez	ler	 han	gi	le	ri	dir?	 ................................................................

2.	 Ba	t›	 Ana	do	lu	 fay	 hat	t›	 üze	rin	de	 yer	 alan	 mer	kez	ler	 han	gi	le	ri	dir?	 	 	 	 ...............................................................

3.	 Do	ğu	 Ana	do	lu	 fay	 hat	t›	 üze	rin	de	 yer	 alan	 mer	kez	ler	 han	gi	le	ri	dir?	 	 ................................................................

4.	 Tür	ki	ye’de	 dep	rem	 ris	ki	 en	 az	 olan	 mer	kez	ler	 han	gi	le	ri	dir?	 	 	 	 	 	 	 ...................................................................

ETKİNLİK - 4
 

 Deprem görülme olasılığının aşağıda verilen yerlerden hangilerinde fazla hangilerinde az olduğunu belirti-

niz.

1.	 Taşeli	Platosu   (..............................) 11.   Mardin	ve	Çevresi			 (..............................)

2. Konya	Ovası	   (..............................) 12.   ÇatalcaKocaeli	Yarımadası	(..............................)

3.	 Güney	Marmara		 (..............................) 13.   Sinop	 	 	 (..............................)

4. Gediz	Ovası	 		 (..............................) 14.   Mersin	 	 	 (..............................)

5. Erzurum		 	 (..............................) 15.			Afyon	 	 	 (..............................)

6. Menteşe	Yöresi		 (..............................)  16.			Ergene	Ovası	 	 (..............................)

7. Mardin		 	 (..............................)   17.   İskenderun	 	 (..............................)
 

8. Zonguldak		 	 (..............................)   18.			Erzincan	Ovası	 	 (..............................)

9. Amik	Ovası		 	 (..............................)   19.			Denizli	 	 	 (..............................)

10. Yıldız	Dağları		 (..............................)   20.			Kahramanmaraş	 	 (..............................)



1. ÜNİTE DOĞAL SİSTEMLER 10. Sınıf

35

Türkiye’deki dağlar 8. konu olan 
“Türkiye’nin Ana Yerşekilleri” 
bölümünde tekrar anlatılacaktır.

UyarıII. OROJENEZ (Dağ oluşumu)

	 KIvrılma	 ve	 kırılma	olarak	 ikiye	ayrıldığını	 belirtmiştik.

a) KIVRILMA

	 Avrupa’nın	 güneybatısından	 başlayıp,	 Güney	 Avrupa,	 Balkanlar,	 Türkiye,	

Kafkaslar,	 İran	 ve	 Afganistan’ı	 içine	 alarak	 Asya’nın	 doğusuna	 dek	 uzanan Alp-

Himalaya	 kıvrım	 dağları	 III.	 jeolojik	 zamanda	 oluşmuştur.	 Bunlar	 sıradağlar	 biçi

minde	uzanır.

	 Türkiye’deki	 Toroslar, Karadeniz Dağları ve Doğu Anadolu’daki dağların 

önemli bir bölümü	 bu	 sistem	 içinde	 yer	 alır.

b) KIRILMA

	 Türkiye’nin	 kuzeyinde	 ve	güneyinde	 kıvrılmalar	 olması	 çeşitli	 yörelerinde	 kırıl

malara	yol	açmış,	kırılmalar	da	graben	ve	horstların	yanı	sarı	 fay	 (kırık)	hatlarının	

oluşmasına	neden	olmuştur.

 Türkiye’deki Harstlar (Kırık Dağları):	Batı	Anadolu’daki	Aydın	Dağları,	Bozdağ,	

Menteşe	Dağları,	Madra	Dağı	 ve	Yunt	Dağı

 Türkiye’deki Grabenler (Çöküntü Ovaları):	Ege	Bölgesi’nde	Bakırçay,	Gediz,	

Küçük	Menderes,	Büyük	Menderes	(Aydın)	Ovası,	Akdeniz	Bölgesi’nde	Amik	Ovası,	

Doğu	 Anadolu	 Bölgesi’nde	 Elbistan,	 Malatya,	 Elazığ,	 Erzincan,	 Tercan	 ve	 Muş	

Ovası,	 İç	Anadolu’da	Konya	Ovası

III. EPİROJENEZ (KITA OLUŞUMU)

	 Kıta,	yarımada,	ada	gibi	kara	parçalarının	 toplu	olarak	yükselmesi	veya	alçal

masıdır.

	 Toplu	 yükselmeye	 kara	 parçasının	 üzerindeki	 ağırlığın	 azalması	 (örneğin	 var	

olan	buzulların	erimesi,	 aşınmasıyla	üzerindeki	materyallerin	 başka	 yere	 taşınma

sı)	 yol	 açarken,	 toplu	 alçalmaya	 kara	 parçasının	 üzerine	 ağırlık	 binmesi	 (örneğin	

alüvyonların	 birikmesi)	 yol	 açar.

	 Epirojenez	 sonucunda	 deniz	 seviyesinde	 yükselme	 (deniz	 ilerlemesi)	 veya	

alçalma	 (deniz	 gerilemesi)	 olur.

	 Türkiye,	 yakın	 jeolojik	 zamanda	 epirojenik	 olarak	 toplu	 olarak	 yükselmiş,	 bu	

yüzden	ortalama	yükseltisi	 artmış	 ve	bazı	 ovalar	 plato	 özelliği	 kazanmıştır.

IV. VOLKANİZMA

	 Yer	 altındaki	mağmanın	 özellikle	 fay	 çizgilerinden	 yeryüzüne	 çıkarak	 volkanik	

dağlar	 oluşturmasıdır.

	 Türkiye’de	etkin	 volkan	 yoktur.

 Türkiye’nin sönmüş volkanları:

 Doğu Anadolu: Ağrı,	Nemrut,	Süphan,	Tendürek

 İç Anadolu: Erciyes,	Hasan	Dağı,	Melendiz,	Karadağ,	Karacadağı

 Güneydoğu Anadolu: Karacadağ
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1. Geniş	alanda	ve	çok	yavaş	gerçekleşen	yer	kabu

ğunun	dikey	yönlü	hareketlerine	epirojenez	adı	veri

lir.

 Buna göre;

	 I.	 Deniz	ilerlemesi	ya	da	gerilemesi	yaşanır.

	 II.	 Kıvrımlı	ve	kırıklı	dağlar	oluşur.

	 III.	 Ortalama	yükselti	değişir.

	 IV.	Büyük	volkanik	patlamalar	oluşur.

	 	V.	Kara	parçalarının	yüzölçümleri	değişir.

 durumlarından hangileri epirojenez sonucunda 

gerçekleşmez?

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

	 	 	 D)	III	ve	IV							E)	IV	ve	V

2. 

Ekvator

II

III

IV

V

I

 Dünya haritası üzerinde gösterilen alanlardan 

hangisi, Dünya’da aktif volkanların yaygın oldu-

ğu anlardan biri değildir?

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

3. Kıtaların yükselme ve çökmesine neden olan 

epirojenik harekete bağlı olarak aşağıdakilerden 

hangisi meydana gelmemiştir?

	 A)	 İskandinavya’nın	yükselmesi

	 B)	 Kuzey	Almanya	ovalarının	alçalması

	 C)	 Ege	bölgesindeki	dağların	kırılarak	oluşması

	 D)	 Hollanda	ovalarının	alçalması

	 E)	 Anadolu	yarımadasının	yükselmesi

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si oro je nez le il gi li bir kav-

ram de ğil dir?

	 A)	Senk	li	nal	 	 B)	Gra	ben

	 C)	Fay	 	 D)	As	te	nos	fer

	 	 					 E)	An	tik	li	nal

5. 

------ - - - -

--------

K

L 

 Yu ka rı da ki şe kil de K ve L ile gös te ri len yer le re 

ne ad ve ri lir?

     		 K				  	 L				 

	 A)	 Horst	 An	tik	li	nal

	 B)	 Senk	li	nal	 Gra	ben

	 C)	 Fay		 Horst

	 D)	 An	tik	li	nal	 Senk	li	nal

	 E)	 Horst	 Gra	ben

6. 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

7. Aşa ğı da ki ara zi ler den han gi si mi ne ral mad de 

yö nün den zen gin dir?

	 A)	 Epi	ro	je	ne	ze	uğ	ra	m›fl	ara	zi

	 B)	 Kars	tik	ara	zi

	 C)	 Vol	ka	nik	ara	zi

	 D)	 Eroz	yo	na	uğ	ra	m›fl	ara	zi

	 E)	 Akar	su	afl›n	d›r	ma	s›	na	uğ	ra	m›fl	ara	zi

8. I.	 Bit	ki	ör	tü	sü	gür	dür.

	 II.	 Tafl	kö	mü	rü	ya	tak	la	r›	faz	la	d›r.

	 III.	 Ta	r›m	top	rak	la	r›	ve	rim	li	dir.

	 IV.	Mi	ne	ral	ba	k›	m›n	dan	zen	gin	dir.

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri vol ka nik alan la rın 

özel lik le ri ara sın da yer alır?

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

	 	 	 D)	II	ve	III	 						E)	III	ve	IV
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9. 

I
AIII

II

IV
V

 fie	kil	 üze	rin	de	

ve	ri	len	A	mer	ke

zi	 de	pre	min	 d›fl	

mer	ke	zi	dir. 

 Bu na gö re, han gi nok ta da dep re min şid de ti da-

ha az his se di lir?

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

10. Fay	 hat	la	r›	n›n	 bu	lun	du	ğu	 alan	lar	da	 I.	 de	re	ce	 dep

rem	ler	s›k	gö	rü	lür.

 Bu na gö re aşa ğı da ve ri len yer ler den han gi sin de 

I. de re ce dep rem le rin gö rül me ola sı lı ğı da ha az-

dır?

	 A)	Konya	 B)	İzmit	 C)	İzmir

	 	 	 D)	Düzce	 						E)	Erzincan

11. Afla	ğ›	da	ki	tab	lo	da	befl	mer	kez	de	gö	rü	len	dep	re	min	

mag	ni	tüd	de	ğe	ri,	sü	re	si	ve	de	rin	li	ği	ve	ril	mifl	tir.

 
Merkez Magnitüd Depremin

Süresi (Saniye)

I

II

III

IV

V

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

63

63

63

63

63

Depremin
Derinliği (km)

5.7

3.9

10.1

8.4

12.5
 

Bu mer kez le rin bu lun du ğu alan la rın yer ya pı la rı-

nın ay nı ol du ğu dü şü nü lür se han gi sin de dep re-

min da ha şid det li ol ma sı bek le nir?

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

12. –	 Yer	 kü	re	nin	 fi	zik	sel	 ya	p›	s›	n›	 de	ğifl	ti	ren	 bir	çok	

kuv	vet	var	d›r.

	 –	 Bu	kuv	vet	ler	ço	ğun	luk	la	çok	uzun	sü	re	ler	ce	yer

kü	re	yi	fle	kil	len	di	rir.

 Aşa ğı da ki kuv vet ler den han gi si en kı sa sü re de 

bü yük de ği şik lik le re ne den olur?

	 A)	Orojenez	 B)	Epirojenez	 C)	Depremler

	 	 	 D)	Akarsular	 						E)	Rüzgarlar

13. 

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›

14. Bir böl ge nin je olo jik ya pı sı nın aşa ğı da ki ler den 

han gi si üze rin de et ki si var dır?

	 A)	 Ta	r›m	ürün	le	ri	çe	fli	di

	 B)	 Do	ğal	bit	ki	ör	tü	sü

	 C)	 Kap	l›	ca	ve	›l›	ca	lar

	 D)	 Me	ra	hay	van	c›	l›	ğ›

	 E)	 Eroz	yo	nun	flid	de	ti

15. Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerin özellile-

rinden biri değildir?

 A)	 Enerjilerini	yerin	merkezinden	alırlar.

	 B)	 Yeryüzün	düzleştirici	özellik	gösterir.

	 C)	 Yeryüzünü	şekillendirirler.

	 D)	 Yer	kabuğunun	zayıf	yerlerinde	daha	çok	etkili

dirler.

	 E)	 Jeosenklinal	 tabanlarında	 kalın	 tortul	 tabakalar	

oluştururlar.

16. Türkiye’nin jeolojik yapısı dikkate alındığında 

aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin genç olu-

şumlu bir ülke olduğunun kanıtı olamaz?

 A)	 Sık	sık	depremlerin	olması

	 B)	 Kaplıcaların	çok	olması

	 C)	 Linyit	yataklarının	fazla	olması

	 D)	 Akarsuların	hızlı	akışlı	olması

	 E)	 Taşkömürü	yataklarının	bulunması
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1. I,	IV	ve	V	epirojenez	sonucnuda	gerçekleşir.	II	oro

jenez;	IV	volkanizma	sonucunda	gerçekleşir.

YANIT C

2. I.	 IV	 ve	 V	 Ateş	 Çemberi	 denilen	 bölgede,	 Büyük	

Okyanus	 çevresindedir.	 III,	 İtalya	 civarındadır.	

Buralarda	faal	volkan	vardır.	II’de	yoktur.

YANIT B

3. A,	B	D	ve	E	seçeneğinde	verilenler	epirojenik	olay

dır.	C	seçeneğinde	verilen	ise	orojenezdir.

YANIT C

4. Oro	je	nez,	dağ	olu	flu	mu	dur.	Dağ	lar	k›v	r›l	ma	flek	lin	de	

olufl	mufl	 ise	 yük	sek	te	 ka	lan	 bö	lü	me	 an	tik	li	nal,	 al

çak	ta	ka	lan	bö	lü	me	senk	li	nal	de	nir.	Dağ	lar	k›	r›	la	rak	

olufl	mufl	ise	k›	r›l	ma	yü	ze	yi	ne	fay,	çö	ken	küt	le	ye	ise	

gra	ben	 de	nir.	 As	te	nos	fer	 man	to	nun	 yü	ze	ye	 ya	k›n	

bö	lü	mü	ne	de	nir,	oro	je	nez	le	il	gi	li	bir	kav	ram	de	ğil	dir.

YANIT D

5. fie	kil	de	 k›	r›l	ma	ha	re	ke	ti	 ve	ril	mifl	tir.	 K›	r›l	ma	 so	nu	cu	

yük	sek	te	ka	lan	bö	lü	me	horst,	çö	ken	bö	lü	me	ise	gra

ben	de	nir.

YANIT E

6. 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

7. Vol	ka	nik	ara	zi	ler	de	mi	ne	ral	mad	de	di	ğer	alan	lar	dan	

çok	tur.

YANIT C

8. Vol	ka	niz	ma	s›	ra	s›n	da	yü	ze	ye	çok	mik	tar	da	mi	ne	ral	

ç›	kar,	 bu	 ne	den	le	 bu	 alan	lar	 mi	ne	ral	 ba	k›	m›n	dan	

zen	gin	dir.	Bun	dan	do	la	y›	da	bu	ra	lar	da	ki	 ta	r›m	 top

rak	la	r›	ve	rim	lid	ir.

YANIT E

9. Dep	re	min	 flid	de	ti	 mer	kez	 üs	tün	den	 uzak	lafl	t›k	ça	

aza	l›r.	fie	kil	üze	rin	de	ve	ri	len	nok	ta	lar	dan	d›fl	mer	ke

ze	en	uzak	olan	V	tir.	Bu	ne	den	le	bu	nok	ta	da	dep

re	min	flid	de	ti	di	ğer	nok	ta	la	ra	gö	re	da	ha	az	d›r.

YANIT E

10. Kon	ya	 fay	hat	t›	üze	rin	de	yer	al	maz.	Bu	nedenle	 I.	

de	re	ce	dep	rem	le	rin	gö	rül	me	ola	s›	l›ğ›	az	d›r.

YANIT A

11. Befl	mer	ke	zin	mag	ni	tüd	de	ğe	ri	ve	sü	re	si	ay	n›	an	cak	

dep	re	min	 olufl	tu	ğu	 de	rin	lik	 fark	l›.	 Olu	flan	 dep	rem	

yü	ze	ye	ne	ka	dar	ya	k›n	ise	flid	de	ti	de	o	ka	dar	faz	la

d›r.

YANIT B

12. Dep	rem	ler	yer	ka	buğu	nu	çok	k›	sa	za	man	da	fle	kil	len

di	ren	iç	kuv	vet	ler	dir.

YANIT C

13. Haritadaki taralı	alanlarda	volkanizmanın	aktif	olma

sının	 nedeni	 genç	 oluşumlu	 kırıklı	 yer	 yapısının	

yaygın	olmasıdır.

14. Bir	bölgenin	jeolojik	yapısı	o	bölgedeki	yerin	iç	yapı

sı	hakkında	bilgi	verir.	Bu	yüzden	A,	B,	D	ve	E	se

çeneklerinin	yerin	 iç	yapısı	 ile	 ilgisi	yoktur.	Kaplıca	

ve	ılıcalar	üzerinde	ise	yerin	iç	yapısının	etkisi	var

dır.

YANIT C

15. İç	 kuvvetler	 yeryüzü	 düzleştirici	 değil	 aksine	 dağ	

oluşumu	 gibi	 hareketlerle	 engebeli	 kılan	 etkinlikte	

bulunurlar.

YANIT B

16. A,	B,	C	ve	D	genç	oluşumlu	bir	ülke	olduğunun	ka

nıtıdır.	Taş	kömürü	eski	 jeolojik	zamanlarda	(I.	za

man)	 oluştuğu	 için	 taş	 kömürü	 yataklarının	 bulun

ması	genç	oluşumlu	ülke	olduğuna	kanıt	değildir.

YANIT E

ÇÖZÜMLER
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1. Oronez kaç türlü gerçekleşir?

 

2. Antiklinal ve senklinal hangi olay sonucunda oluşur?

 

3. İç kuvvetlerin enerji kaynağı nedir?

 

4. Kırılma olayında yüksekte kalan kısma ne ad verilir?

 

5. Grabenler nasıl yer şekilleridir?
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6. Bir yarımadanın topluca yükselmesi hangi iç kuvvetin etkisiyle oluşur?

 

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

 

8. Kuzey Anadolu Dağları hangi iç kuvvet sonucunda oluşmuştur?

  

9. Kırılmalarda alçakta kalan bölüme ne ad verilir?

 

 

10. Volkanların ağız kısmına ne ad verilir?
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11. Kalderayı hangi iç kuvvet oluşturur?

 

12. Batolit ve dayk nerede oluşur?

 

13. Büyük Okyanus çevresinde, Asya Kıtası'nın doğusu, Amerika kıtalarının batısına, fael volkanlarının fazlalığı 

nedeniyle ne denir?

  

14. Sönmüş volkanların dağ olarak adlandırılan bölümüne ne denir?

 

 

15. Volkanik olay sırasında yeryüzüne mağmadan önce ne çıkar?
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16. Faaliyeti bitmiş volkanlara ne ad verilir?

 

17. Depremler nelerin bulunduğu yerlerde oluşur?

 

18. Volkanik depreme hangi olay yol açar?

  

19. Tsunamiye okyanusların içinde oluşan hangi olaylar yol açar?

 

 

20. Avrupa'nın batısından başlayıp, Güney Avrupa ve Türkiye'den Orta Asya'nın güneyine kadar uzanan sıra-

dağlara ne ad verilir?
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1. Yandaki yerşeklinin bulun-

duğu bölge ile ilgili olarak;

	 I.	 Fay	hatları	vardır.

	 II.	 Sıcak	 su	 kaynakları	 bu

lunur.

	 III.	 Bitki	örtüsü	gürdür.

	 IV.	Volkanik	şekiller	görülmez.

 yargılarından hangileri söylenebilir?

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

	 	 											D)	II	ve	IV	 								E)	III	ve	V

2. Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerden biri değil-

dir?

	 A)	 Okyanus	akıntıları

	 B)	 Orojenez

	 C)	 Volkanizma

	 D)	 Tektonik	deprem

	 E)	 Epirojenez

3. Antiklinal

Senklinal

Antiklinal

 Yukarıdaki yerşeklini aşağıdakilerden hangisi 

oluşturmuştur?

	 A)	K›r›lma	 	 B)	Epirojenez

	 C)	Buzullar	 	 D)	K›vr›lma

	 	 							E)	Depremler

4. Deniz sularının karaya doğru ilerlemesine veya 

gerilemesine sebep olan faktör aşağıdakilerden 

hangisidir?

	 A)	 Epirojenez

	 B)	 Orojenez

	 C)	 Derinlik	volkanizmas›

	 D)	 Depremler

	 E)	 Yüzeysel	volkanizma

5.  Aşağıdakilerden hangisi volkanizma ile ilgili 

doğru bir bilgi değildir?

	 A)	 Volkanik	 faaliyetler	 deniz	 alt›nda	 da	 görülür	 ve	

ada	oluşturabilirler.

	 B)	 Aktif	volkanlar	kat›,	s›v›	ve	gaz	gibi	değiflik	 tür

den	malzemeler	ç›kar›rlar.

	 C)	 Volkanik	 faaliyetler	 yerkabuğunun	zay›f	 ve	çat

lak	bölümlerinde	görülür.

	 D)	 Volkanik	alanlarda	tar›m	topraklar›	verimlidir.

	 E)	 Volkanik	 patlama	 sonucunda	 graben	 ve	 horst	

oluşur.

6. 

Ekvator

I

IV

V
III

II

 

Yukarıdaki harita üzerinde verilen taralı alanlar-

dan hangisinde genç kıvrım dağları bulun-

mamaktadır?

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

7.  Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerden birisi 

değildir?

	 A)	Orojenez	 	 B)	Volkanizma

	 C)	Akarsular	 	 D)	Depremler

	 	 	 E)	Epirojenez

8.  Epirojenik hareket sırasında alçalan karaların 

sular altında kalmasına bağlı olarak denizlerin 

altında insan yapıtlarına raslanması aşağıdaki-

lerden hangisi ile açıklanır?

	 A)	 Orojenezle

	 B)	 Volkanizmayla

	 C)	 Deniz	ilerlemesiyle

	 D)	 Mağaraların	çökmesiyle

	 E)	 Deniz	gerilemesiyle
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9. 

3

12

4

5

 Şekil üzerinde numaralarla gösterilen bölümler 

aşağıdakilerden hangisinde yanlış isimlendi-

rilmiştir?

	 A)	 1	–	Kaldera

	 B)	 2	–	Baca

	 C)	 3	–	Lav	haznesi

	 D)	 4	–	Krater

	 E)	 5	–	Volkan	tüfü

10. Türkiye’nin jeolojik yapısı dikkate alındığında 

aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin genç olu-

şumlu bir ülke olduğunun kanıtı olamaz?

	 A)	 Sık	sık	depremlerin	olması

	 B)	 Kaplıcaların	çok	olması

	 C)	 Linyit	yataklarının	fazla	olması

	 D)	 Akarsuların	hazlı	akışlı	olması

	 E)	 Taşkömürü	yataklarının	bulunması

11.	 I.	 Batolit

	 II.	 Dayk

	 III.	 Tüf	tabakas›

	 IV.	Krater

 Yukarıdakilerden hangileri yüzeysel volkanizma 

sonucunda oluşan şekillerden değildir?

 

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

	 	 											D)	III	ve	IV													E)	II	ve	IV

12. Aşağıdakilerden hangisi yerin katmanlarından 

birisi değildir?

 

	 A)	İç	Manto												B)	Sial	 C)	Dış	Çekirdek

	 	 											D)	Kaldera	 								E)	Sima

13. Türkiye’de, Taşeli Plâtosu, Konya çevresi ve 

Ergene Havzası gibi yerlerin deprem bakımın-

dan tehlikeli sahalar dışında yer alması;

	 I.	 Deniz	etkisine	kapalı	olmaları

	 II.	 Yer	yapılarının	kırıklı	olmaması

	 III.	 Yüseltilerinin	az	olması

	 IV.	Bitki	örtülerinin	bozkır	olması

 gibi faktörlerden hangilerine bağlanabilir?

	 A)	Yalnız	I										B)	Yalnız	II	 	 C)	I	ve	II

	 	 											D)	I	ve	III														E)	II	ve	IV

14. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iç kuv-

vetlerin etkisi en azdır?

	 A)	 K›vr›ml›	dağlar›n	oluflumunda	

	 B)	 Mağara	oluflumunda

	 C)	 Fay	hatlar›n›n	oluflumunda

	 D)	 Lav	platolar›n›n	oluflumunda

	 E)	 Tsunami	dalgalar›n›n	oluflumunda

15.	 I.	 Himalaya	Dağlar›’n›n	oluflumu

	 II.	 Ergene	ovas›n›n	alçalmas›

	 III.	Bitlis	dağlar›n›n	yükselmesi

	 IV.	Küçük	Menderes	grabeninin	oluflmas›		

 Yukarıdakilerden hangileri epirojenez olayına 

örnek gösterilebilir?

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

	 	 											D)	II	ve	IV													E)	III	ve	IV
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1. Kıv rım dağ la rı nı oluş tu ran iç kuv vet aşa ğı da ki-

ler den han gi si dir?

 

	 A)	Epirojenez												 B)	Volkanizma

	 C)	Oro	je	nez	 	 D)	Dep	rem	ler       

	 			 	 E)	Transg	res	yon

2.	 I.	 Hollanda’nın	topluca	alçalması

	 II.	 Ege	Bölgesi’ndeki	horst	ve	grabenlerin	oluşması

	 III.	 İskandinav	Yarımadası’nın	yükselmesi

 Yukarıdakiler sırasıyla aşağıdaki olaylardan 

hangileri sonucunda oluşmuştur?

 
I II III

A) Volkanizma Epirojenez Orojenez

B) Epirojenez Orojenez Epirojenez

C) Depremler Orojenez Epirojenez

D) Volkanizma Orojenez Epirojenez

E) Epirojenez Epirojenez Epirojenez

 

3. 

III
II

I

V

IV

 Yu ka rı da ki ha ri ta da be lir ti len böl ge ler den han gi-

sin de kı rıl ma so nu cu olu şan yer şe kil le ri da ha 

yay gın dır? 

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

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

	 II.	 Çu	ku	ro	va	Hav	za	s›’n›n	al	çal	ma	s›

	 III.	 Ku	zey	Ana	do	lu	Dağ	la	r›’n›n	olu	flu	mu

	 IV.	Boz	dağ	la	r›	n›n	olu	flu	mu

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri oro je ne z ola yı na ör-

nek gös te ri le bi lir?

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

	 	 											D)	II	ve	IV	 E)	III	ve	IV

5. İç kuv vet le rin olu şu mu na se bep olan ve ener ji 

sağ la yan te mel fak tör aşa ğı da ki ler den han gi si-

dir?

	 A)	Oro	je	nez	 	 B)	Li	tos	fer	

	 C)	Man	to	 	 D)	Ok	ya	nus	lar	

	 	 	 E)	Epi	ro	je	nez

6.	 Aşağıda,	bazı	iç	kuvvetler	ve	karşısında	da	yer	şe

killeri	verilmiştir.

      		İç	kuvvet		              					Yer	şekli					

	 I.	 Depremler	 	 Çöküntü	ovaları

	 II.	 Volkanizma	 	 Ada	oluşumları

	 III.	 Epirojenez	 	 Kıyı	taraçaları

 Numaralandırılan bu iç kuvvetlerden hangileri, 

karşısındaki yer şeklinin oluşumunda doğrudan 

etkilidir?

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

	 	 											D)	II	ve	III	 E)	I,	II	ve	III

      (2016 - YGS)

7.	 I.	 Akar	su	lar	ta	ra	f›n	dan	afl›	nan	mal	ze	me	nin	çu	kur

lar	da	bi	rik	me	si

	 II.	 Ye	rin	için	de	bu	lu	nan	mag	ma	n›n	çat	lak	lar	dan	yü

ze	ye	ç›k	ma	s›

	 III.	 Ye	rin	için	de	bi	ri	ken	ener	ji	nin	yü	ze	ye	ç›k	ma	s›

	 IV.	Ka	ra	lar	üze	rin	de	ki	bu	zul	la	r›n	eri	me	si

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri epi ro je ne ze yol açan 

fak tör ler ara sın da yer al maz?

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

	 	 											D)	II	ve	III	 E)	II	ve	IV

8. Dep re min şid de ti aşa ğı da ki ler den han gi si ne 

bağ lı de ğil dir?

	 A)	 Ener	ji	nin	bü	yük	lü	ğü	ne

	 B)	 Dep	re	min	de	rin	li	ği	ne

	 C)	 Bi	na	la	r›n	kat	sa	y›	s›	na

	 D)	 Bitki	örtüsüne

	 E)	 Ze	mi	nin	ka	yaç	ya	p›	s›	na
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9. 

Ekvator

III

V

IV

I

II

 Yu ka rı da ki Dün ya ha ri ta sın da ta ra lı ola rak gös-

te ri len böl ge ler den han gi sin de dep rem ol ma 

ola sı lı ğı en az dır?

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

10.	 I.	 Kap	l›	ca	la	r›n	

	 II.	 Eroz	yon	böl	ge	le	rinin

	 III.	 Dep	rem	le	rin

	 IV.	Tafl	kö	mü	rü	ya	tak	la	r›	n›n

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri nin da ğı lı şı ile yer yü-

zün de ki kı rık hat la rın da ğı lı şı ara sın da bir pa ra-

lel lik var dır?

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

	 	 											D)	II	ve	IV	 E)	III	ve	IV

11. Aşa ğı da ki ler den han gi si nin olu şu mun da vol ka-

niz ma et ki li de ğil dir?

	 A)	Maar														B)	Krater	 C)	Lapilli

	 	 											D)	Horst											E)	Kaldera

12.	 I.	 An	tik	li	nal

	 II.	Horst

	 III.	Transg	res	yon

	 IV.	Ko	ni

	 V.	Senk	li	nal

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri nin oro je nik ha re ket-

ler le il gi si yok tur?

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

	 	 											D)	III	ve	IV	 E)	III	ve	V

13. Aşağıdaki	haritada	bazı	alanlar	numaralandırılarak	

koyu	renkle	gösterilmiştir.

 

 Bu alanlardan hangileri yüksek dağlık bölgeler 

arasında yer almaz?

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

	 	 											D)	III	ve	V	 E)	IV	ve	V

      (2018 - TYT)

14.	 Bü	yük	 ka	ra	 par	ça	la	r›	n›n	 dü	fley	 doğ	rul	tu	da	 top	tan	

al	çal	ma	s›	ve	ya	yük	sel	me	si	ne	epi	ro	je	nez	de	nir.

 Bu na gö re, epi ro je nez olu şu mun da aşa ğı da ki-

ler den han gi si et ki li de ğil dir?

	 A)	Bu	zul	lafl	ma	 	 B)	K›v	r›l	ma

	 C)	Afl›n	ma	 	 	 D)	Bi	rik	me

	 	 	 E)	Buzul	erimesi

15.	 Kıtaların	 topluca	 yükselmesi	 ve	 alçalması	 olayına	

epirojenik	hareket	denir.

 Aşağıdak verilenlerden hangisi epirojenik hare-

ketlere neden olmaz?

	 A)	 Buzul	çağının	yaşanması

	 B)	 Yeni	dağ	oluşumu

	 C)	 Engebeli	yerlerin	aşınması

	 D)	 Deniz	çukurluklarında	tortulların	birikmesi

	 E)	 Atmosferin	Ekvator’da	kalın,	kutuplarda	ince	ol

ması
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1.5. KAYAÇLAR
	 Yerkabuğunu	oluşturan	katı	malzemelere	 taş veya kayaç	 denir.

	 İnsanlar	 ilk	 çağlardan	 günümüze	 kadar	 kayaçlardan	 avlanma	 aracı,	 süs,	 kap	

kacak	yapımı,	 inşaat	malzemesi	gibi	 çeşitli	 alanlarda	yararlanmışlardır.

	 Kayaçlar	 aşağıdaki	 tabloda	 gösterildiği	 gibi	 oluşumlarına	 göre	 üç	 ana	 gruba	

ayrılırlar.

KAYAÇLAR

A-Püskürük (Mağmatik) 
Kayaçlar

B-Tortul Kayaçlar  

C-Başkalaşm›ş (Metamorfik)
Kayaçlar

1 - İç Püskürük
2 - Dış Püskürük 1 - Kimyasal Tortullar

2 - Fiziksel (Kırıntı) Tortullar
3 - Organik Tortullar

 
PÜSKÜRÜK (MAĞMATİK) KA YAÇ LAR

	 Kökeni	mağma	olan	bu	taşlara	mağmatik	veya	katılaşım	kayaçları	adı	da	verilir.	

Yeryüzündeki	en	yaygın	 taş	 türüdür.	 İki	 türlüdür.

1. İç Püskürük Kayaçlar

	 Mağmanın	yer	kabuğuna	doğru	sokularak,	kabuğun	 içinde	yavaş	yavaş	soğu-

yup	 katılaşmasıyla	 iç püskürük	 taşlar	 meydana	 gelir.	 Başlıca	 örnekleri	 granit,	

siyenit ve gabrodur.	Granit	 çok	sert	 yapılı	 ve	aşınmaya	dayanıklıdır.	Bu	nedenle	

yer	 döşemesinde,	mutfak	bölümlerinde	 ve	birçok	alanda	 kullanılmaktadır.

2. Dış Püskürük Kayaçlar

	 Volkanik	püskürmeler	sırasında	mağmanın	hızla	yeryüzüne	çıkıp	soğumasıyla	

da dış püskürük	 taşlar	 meydana	 gelir.	 Başlıca	 örnekleri	 andezit,	bazalt	 ve	 vol-

kanik	 patlamalar	 sırasında	 oluşan	 toz	 bulutlarının	 yeryüzüne	 çökmesiyle	 oluşan	

volkan tüfüdür.	 Türkiye’nin	 pek	 çok	 bölgesinde,	 özellikle	 de	Doğu	Anadolu	 ile	 İç	

Anadolu’da	volkanik	 taşlara	 rastlanır.	Türkiye’deki	 lav	akıntılarının	büyük	bir	 kısmı	

bazaltlardan	oluşur.

 TORTUL KAYAÇLAR

	 Bunlar	akarsu,	 rüzgâr,	buzul	 ve	sel	 suları	gibi	dış	kuvvetlerin	 taşıdıkları	ma-

teryalleri	 deniz,	 göl,	 vadi	 ve	 çukurlarda	 biriktirmesiyle	 oluşurlar.	 Taşınan	malze-

melerin	 zamanla	 katılaşıp	 sıkışmasıyla	 tortul	 kayaçlar	 meydana	 gelir.	 Bu	 taşlar	

genelde	 tabakalı	 yapıya	 sahiptir	 ve	 bol	miktarda	 fosil	 içerirler.	 Kökenlerine	 göre	

üçe	 ayrılır.	 	

1. Kimyasal Tortul Kayaçlar: Yüzey	ve	yeraltı	sularında	kolay	çözünen	mineralle-

rin	çökelmesiyle	oluşurlar.	Kalker	(kireçtaşı),	jips	(alçıtaşı),	kayatuzu,	mağara-

lardaki	sarkıt,	dikit	ve	ayrıca	traverten bu	tür	taşların	başlıca	örnekleridir.

2. Organik Tortul Kayaçlar: Bitki	ve	hayvan	kalıntılarının	tabakalar	halinde	çökelip	

totullaşması	ile	oluşurlar. Antrasit, taşkömürü,	linyit,	turba kömürü ile	mercan 

kaya başlıca	örnekleridir.

Granit

	Çok	sert	ve	çok	zor	yıpranan	bir	

kayaçtır.

   

Bazalt

Dış	püskürük	kayaçlardan	ve	

en	zor	aşınan	kayaçlardandır.

   

Traverten

Kimyasal	 tortul	 kayaçlardan-

dır.	 Denizli	 Pamukkale’de	 en	

tipik	 özellikleriyle	 görülür.

Mercan Kaya

Mercanlar	 omurgasız	 deniz	

hayvanlarıdır.	 Bunların	 iske-

letlerinin	üst	üste	yığılmasıyla	

denizlerin	 içinde	 mercan	 ka-

yalar	 oluşur.


