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10. Sınıf Coğrafya

DÜNYA’NIN TEKTONİK OLUŞUMU VE 
DEĞİŞİMİ

Dünya’nın Yapısı

Dünya ilk oluştuğunda kızgın gazlardan ve tozlardan 
meydana gelmekteydi. Kendi ekseni etrafında dönme-
si sonucu dışarıdan içeriye doğru soğumaya başladı. 
Buna bağlı olarak sıcaklık ve yoğunlukları farklı olan 
katmanlar meydana geldi. Bu katmanlara geosfer adı 
verilmektedir.

1216
km

2270
km

2885
km

İç çekirdek 
Dış çekirdek

Manto

Kabuk 5-40 km

Dünya’nın Katmanları

6378 kilometre yarıçapına sahip olan yerküre, dıştan 
içe doğru yer kabuğu, manto ve çekirdek olmak üzere 
üç katmandan oluşur. Katmanları birbirinden ayıran en 
önemli özellik yoğunluk ve bileşimleridir.

Yer Kabuğu

Yer kabuğu farklı özellikteki kayaçlardan oluşur. Bu ne-
denle yer kabuğuna taş küre ya da litosfer de denir. 
Kalınlığı ve yoğunluğu en az olan katmandır (Ortalama 
35 kilometre). Yer kabuğunun kalınlığı karalarda fazla, 
okyanus tabanlarında azdır. Litosferin üst kısımlarında 
silisyum ve alüminyumun yoğun olduğu sial (granitik ya 
da kıtasal kabuk), alt kısımlarında ise silisyum ve mag-
nezyumun yoğun olduğu sima (bazaltik ya da oksanusal 
kabuk) yer alır. Genel olarak yer kabuğunda derinlere 
inildikçe her 33 metrede sıcaklığın 1 °C arttığı kabul edi-
lir.

 

Yer kabuğu

Yer kabuğu Yer kabuğu

          
Yer kabuğunun kalınlığı ok-
yanus tabanlarında az, kara-
larda fazladır.

Yer kabuğu kayaçlar-
dan oluşmaktadır.

Manto

Yaklaşık olarak 70 kilometre ile 2900 kilometre arasında 
yer alır. Dünya’nın yaklaşık üçte ikisini oluşturur. Bile-
şiminde magnezyum ve demir elementleri daha fazla-
dır. Alt kısımlarında sıcaklık 5000 °C civarındadır. Üst 
kısmında daha akıcı olan bölümüne astenosfer denir. 
Mantodaki konveksiyonel akımlar iç kuvvetlerin enerji 
kaynağını oluşturur.

Çekirdek

2900 kilometre ile 6378 kilometre arasında yer alır. Dış 
çekirdek ve iç çekirdek olmak üzere ikiye ayrılır. Sıcak-
lığı, yoğunluğu ve kalınlığı en fazla olan katmandır. İç 
çekirdeğe göre daha akışkan olan dış çekirdek ergimiş 
demirden oluşur. İç çekirdeğin ise yüksek basınç nede-
niyle katı yapıda olduğu tahmin edilmektedir. Çekirde-
ğin yapısında daha çok nikel ve demir bulunduğu için bu 
katmana nife ya da ağır küre (barisfer) denir.

Yer’in yapısı ile bilgiler;

 ✓ deprem dalgalarından,

 ✓ volkanik olaylar sonucunda çıkan malzemelerden,

 ✓ yapılan sondajlardan

elde edilir.

DOĞAL SİSTEMLER: DÜNYA’NIN YAPISI, JEOLOJİK ZAMANLAR, İÇ KUVVETLER

10.1.1. Dünya’nın tektonik oluşumunu açıklar.
10.1.2. Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.
10.1.3. İç kuvvetleri, yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.
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Örnek-1 ?
Yer’in katmanlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Yoğunluk ve kalınlığı en az olan katman yer kabu-
ğudur.

B) İç kuvvetlerin enerji kaynağı mantodur.

C) Çekirdekte ağır elementler bulunur.

D) Dış çekirdek iç çekirdeğe göre daha akışkan yapıya 
sahiptir.

E) Kalınlığı en fazla olan katman mantodur.

Çözüm-1 

Dünya’nın Tektonik Yapısı

İnsanlar uzunca bir süre yer kabuğunun tek parça hâ-
linde ve sabit olduğunu düşünmüşlerdir. Yapılan araş-
tırmalar sonucunda yer kabuğunun tek parça hâlinde 
olmadığı, yapboz gibi parçalardan oluştuğu sonucuna 
varılmıştır. Levha adı verilen bu parçalar; kıtasal, okya-
nusal ve kıtasal-okyanusal levha olarak adlandırılır. Yer 
kabuğundaki hareketler levha tektoniği adı verilen bir 
teoriyle açıklanır. Bu teoriye göre yer kabuğunu hareket 
ettiren etmen, yerin iç kısımlarındaki hareketlerdir.

Konveksiyonel

akımlar

Konveksiyonelakımlar

Kıtasal kabuk Okyanusal kabuk

Çekirdek
Manto

Konveksiyonel Akımlar

Mantonun alt kısımlarındaki yüksek sıcaklık etkisiyle er-
gimiş hâldeki maddeler yükselir. Üst kısımlardaki mad-
deler soğuyarak aşağılara inmektedir. Mantodaki bu 
hareketlere konveksiyonel akımlar denir. Bu akımlar 
etkisiyle yer kabuğu hareket etmektedir. Levhaların ha-
reketleri; yaklaşma, uzaklaşma ve yanal yer değiştirme 
olmak üzere üçe ayrılır.

Kıtaların birbirinden uzaklaştığı yerlerde yarıntılardan 
çıkan magma yükselerek soğumaktadır. 

Mantodaki hareketlere bağlı olarak yer kabuğu hareket 
etmekte ve yeryüzü şekilleri değişmektedir. Yer kabuğu 
hareketi sonucu gerçekleşen kırılma, kıvrılma, yüksel-
me ve çökme gibi olayların tamamı tektonik hareketler 
olarak adlandırılır.

Örnek-2 ?
Levhalar aşağıdaki ortamlardan hangisinin üzerin-
de hareket etmektedir?

A) Kıtasal kabuk  B) Astenosfer

C) Dış çekirdek  D) İç çekirdek

E) Yer kabuğu

Çözüm-2 

 

  

 

    
 

  

 
 

 

Avrasya Levhası

Antarktika Levhası

Afrika
Levhası Hindistan

Levhası

Filipin
Levhası

Arabistan
Levhası

Avustralya
Levhası

Nazka
Levhası

Scotia
Levhası

Kokos
Levhası

Karayip
Levhası

Pasifik
Levhası

Pasifik
Levhası

Güney Amerika
Levhası

Kuzey Amerika
Levhası

Dünya’daki Başlıca Büyük Levhalar ve 
Bunların Hareket Yönleri
† † Yaklaşan Levhalar

  ††  Uzaklaşan Levhalar

Alfred Wegener (1880-1930) Kıtaların Kayma Teorisi’ni 
ortaya atmıştır. Bu teoriye göre günümüzden yaklaşık 
250 milyon yıl önce Pangea (Panje) adı verilen tek par-
ça hâlindeki kıtayı Panthalassa (Pıntalasa) adı verilen 
okyanus çevrelemişti. Pangea’nın zamanla ikiye ayrıl-
ması ve birbirinden uzaklaşması sonucunda kuzeyde 
Laurasia (Lavrasya), güneyde Gondwanaland (Gond-
vana) adında iki kıta oluştu. Bu iki kıta arasında ise 
Tethys (Tetis) denizi yer almaktaydı. Pangea, tektonik 
hareketlerle parçalanmış ve farklı kıtalara bölünmüştür. 
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250 Milyon Önce

50 Milyon Önce

150 Milyon Önce

Günümüzdeki Durum

Kıtaların Kayması

Kıtaların Birbirinden Ayrılmasının Kanıtları

 ✓ Kıta kenarları birbirine uyumludur (Örneğin Güney 
Amerika ve Afrika).

 ✓ Benzer sürüngen türlerinin fosilleri farklı kıtalarda 
bulunur. Bu benzerlik, kıtaların eskiden birlikte ol-
duğunu gösterir.

 ✓ Benzer yaşlı kaya grupları, bugün farklı konumlarda 
olan kıtalarda bir bütünün parçaları şeklindedir.

 ✓ Yaşlı buzul kayaları (tillitler) günümüzde farklı ko-
numlarda bulunan kıtalarda görülmektedir.

 ✓ Benzer tortul tabakalar, günümüzde farklı konum-
larda yer almaktadır.

Örnek-3 ?
Karalarda ve okyanuslar altında devam eden yer ka-
buğunu oluşturan parçalara levha denir. Litosfer on iki 
tane büyük ve çok sayıda küçük levhalardan oluşur.

Buna göre aşağıdaki levhalardan hangisi diğerleri-
ne göre daha büyüktür?

A) Karayip Levhası B) Avrasya Levhası

C) Arap Levhası  D) Afrika Levhası

E) Kokos Levhası

Çözüm-3 

JEOLOJİK ZAMANLAR

Dünya’nın yaşı yaklaşık dört buçuk milyar yıldır. Dün-
ya yüzeyinin soğuyarak katılaştığı ilk dönem yaklaşık 
dört milyar yıl sürmüştür. Yer kabuğunun oluşması ve 
canlıların ortaya çıkmasından günümüze kadar geçen 
zaman Prekambrien, Paleozoyik, Mesozoyik ve Seno-
zoyik olmak üzere özellikleri birbirinden farklılık gösteren 
dönemlere ayrılmıştır. Bu dönemlere jeolojik zamanlar 
denir.

Jeolojik zamanlarla ilgili araştırmalarda fosillerden ya-
rarlanılır. Ayrıca kayaçların özellikleri, radoaktif mad-
delerin incelenmesi (rodyometrik metod) tabakaların 
yapısı ve uzanış şekilleri de dünyanın geçmişi hakkında 
bilgi vermektedir.

İlkel Zaman (Prekambriyen)

 ✓ Yer kabuğuna ait en yaşlı kayaçlar oluşmuştur.

 ✓ En eski kıta çekirdekleri oluşmuştur.

 ✓ Atmosfer oluşmaya başlamıştır.

 ✓ İlk tek hücreli canlılar (bakteriler, algler) oluşmuştur.

Birinci Zaman (Paleozoyik)

 ✓ İlk ağaçlar ve sık ormanlar oluşmuştur.

 ✓ Kaledoniyen ve Hersiniyen dağ sıraları oluşmuştur.

 ✓ İlk kara bitkileri, ilk balıklar, ilk deniz kabukluları, ilk 
sürüngenler oluşmuştur.

 ✓ Taş kömürü yatakları oluşmuştur.

 ✓ Karalar Pangea adı verilen tek parça hâlindedir.

İkinci Zaman (Mesozoyik)

 ✓ İlk çiçekli bitkiler oluşmuştur.

 ✓ Pangea ikiye ayrılmıştır. Lavrasya ve Gondvana kı-
taları oluşmuştur.

 ✓ İlk memeliler ve kuşlar oluşmuştur.

 ✓ Dinozorlar ve ammonitler ortaya çıkmıştır.

 ✓ Tetis Denizi oluşmuştur.

 ✓ Deniz tabanında büyük oranda tortullaşma meyda-
na gelmiştir.

 ✓ Alp-Himalaya kıvrım sistemine hazırlık dönemidir.
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Üçüncü Zaman (Senozoyik)

Tersiyer

 ✓ Alp-Himalaya kıvrım sistemi ile Kayalık ve And dağ-
ları oluşmuştur.

 ✓ Linyit, petrol, tuz ve bor yatakları oluşmuştur.

 ✓ Atlas ve Hint okyanusları oluşmuştur.

 ✓ Dinozorlar ortadan kalkmıştır.

 ✓ Dünya genelinde şiddetli volkanizma yaşanmıştır.

Kuvaterner

 ✓ Buzul dönemleri yaşanmıştır.

 ✓ Buzul döneminden sonra günümüz iklim koşulları 
oluşmuştur.

 ✓ İnsan ortaya çıkmıştır.

 ✓ Günümüz iklimleri oluşmuştur.

 ✓ Kıtalar bugünkü görünümünü almaya başlamıştır.

Eski oluşumlu arazilerde; yer kabuğu oturmuştur, dep-
remlere, sıcak su kaynaklarına ve volkanik olaylara 
pek rastlanılmaz, akarsular denge profiline ulaşmıştır, 
yeryüzü şekilleri düzleşmiştir (peneplenleşmiştir), ant-
rasit ve taş kömürü yatakları bulunur. Genç oluşumlu 
arazilerde ise yer kabuğu oturmamıştır, depremlere, 
sıcak su kaynaklarına ve volkanik faaliyetlere rastla-
nılır, akarsuların aşındırma gücü fazladır, yeryüzü şe-
killeri engebelidir, linyit, tuz ve turba yatakları bulunur.

Örnek-4 ?
Aşağıdakilerden hangisi III. Zaman’da gerçekleşen 
olaylardan biri değildir?

A) Bugünkü iklim koşullarının oluşması

B) İnsanın ortaya çıkması

C) Taş kömürü yataklarının oluşması

D) Alp-Himalaya kıvrım dağlarının oluşması

E) Egeid Karası’nın çökmesi

Çözüm-4 

Örnek-5 ?
Aşağıda jeolojik zamanlar ve bu zamanlarda ger-
çekleşen olaylarla ilgili yapılan eşleştirmelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Kuvaterner - İnsanın ortaya çıkması

B) Tersiyer - Torosların oluşması

C) Paleozoyik - Hersinyen dağlarının oluşması

D) Mesozoyik - Çanakkale Boğazı’nın oluşması

E) Kuvaterner - Bugünkü iklim koşullarına geçilmesi

Çözüm-5 

Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi

Türkiye’nin bulunduğu alanda her jeolojik zamana ait 
arazilere rastlanılır. Bu durum, ülkemizin jeolojik ve je-
omorfolojik özellikler bakımından oldukça zengin olma-
sını sağlamıştır.

Ülkemizde Birinci Jeolojik Zaman’a (Paleozoyik) ait ma-
sif arazilere (Birinci Zaman’da oluşmuş sert yapılı arazi) 
Zonguldak çevresi, Yıldız Dağları, Menteşe-Saruhan 
yöresi, Antalya-Anamur arası, Bitlis ve Kırşehir çevre-
sinde rastlanır. Zonguldak taş kömürü yatakları bu dö-
nemde oluşmuştur. Türkiye’de Paleozoyik Dönem’e ait 
alanlar çok yaygın değildir.

İkinci Jeolojik Zaman’da (Mesozoyik) Anadolu’nun bü-
yük bir kısmı, Tethys Denizi’nin altında yer almaktaydı. 
Bu nedenle ülkemizin büyük kısmında deniz canlılarına 
ait fosillere rastlanılır. Bu dönemde Türkiye’de su altı 
volkanizması çok yaygındır.

Senozoyik’in Tersiyer Dönemi’nde Türkiye su yüzeyine 
büyük ölçüde çıkmıştır. Kuzey Anadolu Dağları ve To-
roslar oluşmuştur. Ülkemizin iç kesimleri büyük ölçüde 
göllerle kaplanmıştır (Sivas, Ankara, Konya, Oltu, Olur, 
Iğdır, Kağızman, Kötek, Narman çevresi). Linyit, bor, 
petrol ve tuz yatakları oluşmuştur. Günümüzdeki volka-
nik dağların büyük çoğunluğu bu dönemde oluşmaya 
başlamıştır.

Senozoyik’in Kuvaterner Dönemi’nde Egeid Karası 
çökmüş; Ege Denizi, Ege adaları, İstanbul-Çanakkale 
boğazları, Marmara Denizi ve Karadeniz oluşmuştur.  
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Tersiyer’de deniz seviyesine yaklaşan ve peneplen hâ-
lini alan Anadolu bu dönemde toptan yükselmeye uğ-
ramıştır. Bu nedenle ülkemizdeki ova ve platoların yük-
seltisi fazladır. Türkiye arazisi, bugünkü görünümünü 
bu dönemde almıştır.

Örnek-6 ?
Türkiye ile ilgili verilen aşağıdaki oluşumlardan 
hangisi diğerlerinden daha sonra oluşmuştur?

A) Zonguldak taş kömürü yatakları

B) Kuzey Anadolu Dağları

C) Yıldız Dağları masifi

D) İstanbul Boğazı

E) Soma linyit yatakları

Çözüm-6 

Türkiye’de Tektonik Olaylar

Genç oluşuma sahip olan Türkiye arazisi, yeryüzünün 
hareketli alanlarından biridir. Afrika Levhası yılda 9 mi-
limetre, Arabistan Levhası ise yılda 19 milimetre hızla 
kuzeydeki Avrasya Levhası’na doğru ilerler. Bu levha-
lar arasında yer alan Anadolu Levhası her yıl yaklaşık 
20-30 milimetre batıya doğru hareket etmektedir.

Bu levhalar arasında sıkışan Anadolu arazisinde önem-
li miktarda enerji birikmektedir. Bu enerji, depremlerle 
açığa çıkmaktadır. Türkiye’de birinci derecede deprem 
alanları üç kuşak hâlinde uzanır.

BA
TI

 A
N

AD
O

LU
FA

Y 
H

AT
TI

Türkiye; Arabistan, Afrika ve Avrasya levhaları
arasında yer alır.

Kuzey Anadolu Fay Kuşağı: Saros Körfezi’nden baş-
lar; Marmara Denizi, Adapazarı, Düzce, Bolu, Çankırı, 
Erzincan ve Erzurum’a kadar uzanır. Muş Karlıova’da 
Doğu Anadolu fayı ile birleşir. Ülkemizin en uzun ve en 
aktif fay hattıdır.

Doğu Anadolu Fay Kuşağı: Hatay’dan başlar, Ha-
tay-Kahramanmaraş oluğu, Malatya ve Elâzığ’dan ge-
çerek Muş Karlıova’da Kuzey Anadolu fayı ile kesişir.

Batı Anadolu Fay Alanı: Kıyı Ege ile Göller Yöresi’ni 
kapsar. Genelde doğu-batı yönlü uzanan graben saha-
larını izler.

Ülkemizdeki fay hatları, başlıca sıcak su kaynaklarının 
bulunduğu yerlerdir.

Ülkemizde Orta Toroslar, Tuz Gölü-Anamur arası, Er-
gene Havzası, Yıldız Dağları, Mardin eşiği, Zonguldak 
ve çevresi ile Doğu ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimi 
deprem riski az olan yerlerdir.

TEST - 1’İ ÇÖZEBİLİRSİNİZ.

İÇ KUVVETLER

Kaynağını yerin iç kısımlarında yer alan mantodaki kon-
veksiyonel akımlardan alan kuvvetlerdir. Yer şekilleri, iç 
ve dış kuvvetlerin ortak faaliyetleriyle oluşur.

İç kuvvetler; orojenez, epirojenez, volkanizma ve dep-
rem olmak üzere dörde ayrılır.

Orojenez Epirojenez Volkanizma Deprem

İÇ KUVVETLER

Orojenez (Dağ Oluşumu)

Enerjisini Güneş’ten alan akarsu, rüzgâr ve buzullardan 
oluşan dış kuvvetler taşıdıkları materyalleri, deniz ve ok-
yanus tabanlarında yani jeosenklinal alanlarında biriktire-
rek bu alanlarda kalın tortul tabakalar oluşturur. Jeosenk-
linal alanlarda biriktirilen materyaller, kıta hareketlerine 
bağlı olarak yan basınçların etkisiyle kıvrılır ya da kırılır. 
Bazı yerlerde ise kıvrımlı ve kırıklı yapılar iç içe gelişir.

Yan basınçlara uğrayan tortul tabakalar esnek bir ya-
pıdaysa kıvrım dağları oluşur. Kıvrılan tabakaların yük-
selen kısımlarına antiklinal, çanaklaşan kısımlarına 
senklinal denir.
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İlkel zamanda meydana gelen Huron, Birinci Zaman’da 
meydana gelen Kaledoniyen (Bu kıvrımlara İskoç ve 
Norveç dağları örnektir.) ve Hersiniyen (Bu dağlara Ural 
ve Appalaş dağları örnektir.), Üçüncü Zaman’da mey-
dana gelen Alp-Himalaya, Kayalık Dağları ve And Dağ-
ları kıvrılmayla oluşmuştur.

AntiklinalSenklinal

Kıvrımlı Dağ Kesiti

Kıvrımlı Dağ

Yan basınçlara uğrayan tortul tabakalar sert bir yapı-
da ise belirli bir hat boyunca kırılır. Kırıklar boyunca ta-
bakalar dikey ya da yatay yönde yer değiştirir. Kırılma 
sonucunda yükselen kısımlara horst, çöken kısımlara 
graben denir. Horst alanları kırık dağları, graben alan-
ları ise çöküntü alanlarını oluşturur.

Horst Horst

Graben

Kırık Dağların Oluşumu

Graben

Fay
Fay Fay

Horst

Horst, Fay ve Graben

Örnek-7 ?

Şekil I Şekil II

Yukarıda dağ oluşumu sırasında meydana gelen kırıklı 
ve kıvrımlı dağların kesitleri verilmiştir.

Buna göre dağ oluşumu sırasında biriken tortulların 
kıvrılmasında ya da kırılmasında belirleyici olan un-
sur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arazilerin bulunduğu yerlerde farklı iklimlerin görül-
mesi

B) Tortul tabakaların farklı yapıda olması

C) Kırılma sırasında epirojenezin de etkili olması

D) Kıvrımlı dağların daha uzun sürede oluşması

E) Kıvrımlı dağ oluşumunda biriken tortulların yan ba-
sınçlarla sıkıştırılması

Çözüm-7 

Epirojenez (Kıta Oluşumu)

Kara kütlelerinin yapısında ve şeklinde herhangi bir de-
ğişme olmadan bir bütün olarak yükselmesi ya da al-
çalması olayına epirojenez denir. Farklı yoğunlukta ve 
kalınlıktaki yer kabuğu parçaları manto üzerinde yüzer 
durumdadır. Bu parçalar, yoğunluk ve kalınlıklarına göre 
mantoya az ya da çok gömülerek bir dengede durur. Bu 
dengeye izostatik denge denir. Epirojenezin oluşma-
sı için izostatik dengenin bozulması gerekir. Bu denge, 
yer kabuğundaki ağırlıkların değişmesiyle bozulur. Epi-
rojenez sırasında kara alçaldığı için denizin ilerlemesine 
transgresyon, karaların yükselmesi sonucunda denizin 
gerilemesine regresyon denir.

Dış kuvvetlerin taşıdı-
ğı materyallerin belirli 
yerlerde biriktirmesi 
ve buzul oluşumu gibi 
olaylar karanın ağırla-

şarak çökmesine neden olur. Kara çökerken deniz sevi-
yesi yükselmektedir. 
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Transgresyon olarak adlandırılan bu olay sonucu kıyı-
daki alçak alanlar deniz altında kalmaktadır. Eğer bir 
yerde akarsu vadisi deniz içinde de devam ediyorsa 
deniz ilerlemesinden bahsedilebilir.

Karalar üzerindeki ör- 
tü buzullarının erimesi 
veya dış kuvvetlerin 
kara yüzeyini aşındıra-
rak denizlere taşıması 
sonucu, yer kabuğu 

hafifleyerek yükselir. Karaların yükselmesine bağlı ola-
rak deniz seviyesi çekilir. Regresyon olarak adlandırı-
lan bu olay sonucu eski kıyılar yükseklerde kalarak kıyı 
sekilerini oluşturur. İskandinav Yarımadası’ndaki yük-
selme ve Anadolu Yarımadası’nın Kuaterner’in başında 
yükselmesi regresyona örnek olarak verilebilir. Epiro-
jenez sonucunda kıyılarda ve akarsu yataklarında ta-
raçalar oluşur. Ayrıca bu hareketler çeşitli kıyı tiplerinin 
oluşmasına da neden olur.

Örnek-8 ?
Aşağıdakilerden hangisi epirojenik hareketlerin so-
nuçlarından biri değildir?

A) Kırıklı dağların oluşması

B) Kıyı çizgisinin değişmesi

C) Denizin ilerlemesi

D) Kıyı sekilerinin oluşması

E) Kara ve denizlerin alanlarının değişmesi

Çözüm-8 

Volkanizma

Yerin derinliklerinde eriyik hâlde bulunan magmanın 
yeryüzüne doğru hareketlenmesi olayına volkanizma 
denir. Volkanizma, derinlik volkanizması ve yüzeysel 
volkanizma olmak üzere ikiye ayrılır.

Yüzeysel volkanizma sonucu yeryüzüne katı, sıvı ve gaz 
maddeler çıkmaktadır. Çıkan katı maddeler küçükten 
büyüğe doğru tüf, lapilli ve volkan bombası adını alır.

Volkanik patlama merkezî, çizgisel ve alansal püskürme 
olmak üzere üçe ayrılır.

Volkanik patlamayla çıkan materyallerin üst üste birik-
mesi sonucu oluşan şekillere volkan konisi denir. 

Bunlar kül konileri, kalkan ve tabakalı volkanlardır. Kül 
konileri volkandan çıkan kül ve tüflerin baca etrafında 
birikmesiyle oluşur. Tabakalı volkanlar lav ve tüflerin üst 
üste katmanlar şeklinde birikmesiyle oluşur. Kalkan vol-
kanlar ise akıcı lavların geniş alana yayılmasıyla oluşur.

Volkanik patlama sırasında maddelerin yeryüzüne çık-
tığı yola baca, volkanik maddelerin yüzeye çıktığı, ba-
canın ağız kısmında oluşan çukurluğa krater, kraterin 
genişlemesiyle oluşan çanağa kaldera, gazların oluş-
turduğu basınç sonucu oluşan patlamalarla açılan ça-
naklara maar denir.

Krater Kaldera Maar

Ayrıca lavların ve volkanik küllerin birikmesiyle lav düz-
lükleri, bu düzlüklerin akarsular tarafından yarılmasıyla 
volkanik platolar oluşur.

Derinlik volkanizmasında magma yeryüzüne ulaşamaz, 
yer kabuğunun değişik derinliklerinde soğuyarak katıla-
şır. Bu tür şekillere sill (Magmanın tabakaya paralel so-
ğumasıyla oluşur.), lakolit (Magmanın tabakaları yukarı 
itmesiyle oluşan mantara benzeyen kütlelerdir.), batolit 
(Üst kısmı kubbe, alt kısmı geniş kütlelerdir.) ve dayk 
(Magmanın çatlaklar boyunca yüzeye doğru sokulma-
sıyla duvar biçimindeki oluşumlardır.) denir.

Lakoit

Magma

Volkan konisi

Sill Batolit

Dayk

Volkan bacası

Bazı Volkanik Şekiller

Volkanlar

Su altı volkanları

Yeryüzündeki Volkanların Dağılımı
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Örnek-9 ?
Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda diğerlerin-
den farklı bir iç kuvvetin etkisinden bahsedilebilir?

A) Dayk B) Sill C) Krater

D) Horst E) Tüf

Çözüm-9 

Depremler

Yer kabuğundaki kırılmalar sonucu gerçekleşen ani 
sarsıntılardır. Yerin iç kesiminde depremin başladığı 
noktaya iç merkez (hiposantır) denir. Deprem dalga-
larının yeryüzüne ulaştığı ilk noktaya da dış merkez 
(episantır) denir. Depremin şiddeti dış merkezde daha 
fazla hissedilir. Oluşumuna göre depremler üçe ayrılır.

Göçme (Çöküntü) Depremler: Daha çok karstik alan-
larda yer altındaki boşlukların tavanlarının çökmesiyle 
oluşur. Bu depremlerin etki alanları dardır.

Volkanik Depremler: Aktif volkanik alanlarda görülür.

Tektonik Depremler: Levha hareketleri sonucunda sı-
kışan katmanlarda biriken enerji, yer kabuğundaki kırıl-
malar sonucu açığa çıkar. Dalgalar şeklinde yeryüzüne 
ulaşan bu enerji etkisiyle oluşan depremlere tektonik 
deprem denir. Dünya’da en çok görülen, etki alanı en 
fazla olan deprem türüdür.

Levha hareketlerinin etkisiyle yer kabuğundaki sert ta-
bakalarda oluşan kırıklara fay denir. Yer kabuğunun 
bölümleri kırıklar boyunca yatay ve dikey yönde yer de-
ğiştirir.

Faylar normal, ters ve yanal (doğrultu) atımlı fay olmak 
üzere üç gruba ayrılır.

Ters Fay

Normal Fay Yanal Atımlı Fay

Deprem dalgaları P (Primer), S (Sekonder), R (Raylei-
gh) ve L (Love) harfleriyle adlandırılır. P dalgaları; bo-
yuna dalgalardır, hızlıdır, sismografa ilk ulaşırlar, yıkıcı 
etkileri azdır. S dalgaları enine dalgalardır. R dalgala-
rı yatay ve düşey yönde karışık salınımlar oluşturur. L 
dalgaları; yatay yönde yayılır, yeryüzüne en son ulaşır, 
en büyük yıkımlara neden olur.

Yeryüzündeki depremlerin büyük bir kısmı, levha sınır-
larında, fay hatlarının geçtiği alanlarda ve genç arazi-
lerde gerçekleşmektedir. Yeryüzündeki önemli deprem 
alanları üç kuşak hâlinde uzanır.

Pasifik Okyanusu Çevresi: Asya kıtasının doğusu ile 
Amerika kıtasının batısında yani Büyük Okyanus kıyıları 
boyunca uzanır. Japonya, Şili, ABD’nin batısı bu dep-
rem kuşağında yer alır. Yeryüzündeki depremlerin 4/5’i 
bu kısımda gerçekleşir.

Akdeniz-Himalaya Kuşağı: Alplerden başlar, Hima-
layaların doğusuna kadar uzanır. İtalya, Türkiye, İran, 
Afganistan ve Nepal bu kuşakta yer alır. Yeryüzündeki 
depremlerin 1/5’i bu alanda meydana gelir.

Atlantik Deprem Kuşağı: Atlas Okyanusu’ndaki sırt 
boyunca uzanır.

Eski jeolojik dönem oluşumlu olan Kanada, İskandi-
nav ülkeleri, Sibirya ve Avustralya’da deprem tehlikesi 
azdır.

Hint 

Pasifik

Okyanusu

Atlas 
Okyanusu

Okyanusu 3

1 1
2

Depremlerin merkez üsleri
Atlantik Deprem Kuşağı
Pasifik Deprem Kuşağı

Akdeniz Himalaya Deprem Kuşağı 32
1

2000 4000
km

0

Dünyada Depremlerin En Fazla Görüldüğü Alanlar

TEST - 2’Yİ ÇÖZEBİLİRSİNİZ.

ÖRNEKLERİN CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9
E B B C D D B A D
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1. Aşağıdaki ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

1. Levhalar iç çekirdek katmanı üzerinde yüzer.

2. Sial katmanı; kıtaların altında ince, okyanusların altında kalındır.

3. Kıtaların Kayması Kuramı, Alfred Wegener tarafından ortaya atılmıştır.

4. Türkiye, Güney Amerika ve Avrasya levhaları arasında yer alır.

5. Günümüzden yaklaşık iki yüz milyon yıl önce bulunan tek kıtaya Gondwana denir.

6. Levha sınırları ile volkanizma, sıcak su kaynakları ve deprem alanları paralellik gösterir.

7. Yeryüzü şekillerinin oluşmasında sadece iç kuvvetler etkilidir.

8. Yerkürenin en iç tabakası daha çok nikel ve demirden oluşan çekirdektir.

9. Masif araziler, genç oluşumlu yumuşak arazilerdir.

10. Epirojenez sırasında karaların alçalmasıyla denizin ilerlemesine transgresyon denir.

11. Dünya’nın iç yapısının incelenmesinde deprem dalgalarından yararlanılır.

12. Sıcaklık, yoğunluk ve kalınlığı en fazla olan katman çekirdektir.

13. Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar, İkinci Jeolojik Zaman’da oluşmuştur.

14. Birinci ve İkinci zaman arazilerine sahip ülkelerde deprem tehlikesi azdır.

15. Türkiye arazisinin büyük bir kısmı birinci dereceden deprem bölgesinde yer alır.
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2. Numaralanmış cümlelerde boş bırakılan yerleri aşağıdaki kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

 
levha Pangea sima litosfer Huron Mesozoyik tortul Paleozoyik

Tethys sill ateş çemberi maar kaldera fay manto

Yer kabuğunun kıtalar altında ince, okyanus tabanında kalın olan bölüme …………………………… denir.1.

Pasifik Okyanusu’nun iki yakasına …………………………… adı verilir. Yeryüzündeki etkin volkanların ve dep-
remlerin büyük bir kısmı burada görülür.

7.

Horst ve graben arasındaki yırtılma zonuna …………………………… denir.4.

Magmadan yeryüzüne ulaşan gazların oluşturduğu basınç sonucu meydana gelen patlamalara bağlı oluşan 
çanaklara …………………………… denir.

10.

…………………………… Dönemi’nde dinozorlar ortaya çıkmıştır.13.

Parçalara bölünmüş yer kabuğunu oluşturan her bir parçaya …………………………… denir.2.

Tersiyer’de …………………………… Denizi’nde biriken tortulların yan basınçlar etkisiyle kıvrılmasıyla Alp-Hi-
malaya kıvrımları oluşmuştur.

8.

Kıvrım dağları …………………………… tabakaların yan basınçlara uğramasıyla oluşur.5.

Yer kabuğu kayaçlardan oluşur. Bu nedenle yer kabuğuna taş küre ya da …………………………… denir.11.

Kaledoniyen ve Hersiniyen dağ sıraları ……………………………’te oluşmuştur.14.

Günümüzden yaklaşık iki yüz milyon önceki kıtaların birleşik hâline …………………………… denir.3.

…………………………… tabakalar arasına sızan magmanın, tabakaya paralel şekilde yayılarak soğuması 
sonucunda oluşan kütlelerdir. Derinlik volkanizması şekillerindendir.

9.

İç kuvvetler enerjisini …………………………… tabakasındaki konveksiyonel akımlardan alır.6.

Volkanizma sırasında kraterin genişlemesiyle oluşan çanaklara …………………………… denir.12.

…………………………… kıvrımları Dünya’nın en eski kıvrımlarıdır.15.

ETKİNLİK CEVAP ANAHTARI
ETKİNLİK-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y Y D Y Y D Y D Y D D D Y D D

ETKİNLİK-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

sima levha Pangea fay tortul manto ateş çemberi Tethys sill maar litosfer kaldera Mesozoyik Paleozoyik Huron
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1. Sial katmanın dağılışı düşünüldüğünde;

I. Çin,

II. İsviçre,

III. Hollanda,

IV. Mısır

ülkelerinden hangilerinin altında bu katmanın 
daha kalın olduğu söylenebilir?

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

D) II ve IV E) III ve IV

2. • Okyanusal kabuk olarak da isimlendirilir.

• Sıcaklık ve yoğunluğu en fazla olan katmandır. 

• İç kuvvetlerin enerji kaynağını aldığı katmandır.

• Yerkürenin yüzeye en yakın ve yoğunluğu en 
az olan kısmıdır.

Bu bilgilerle aşağıdaki katmanlar eşleştirilirse 
hangisi dışarıda kalır?

A) Sial B) Sima C) Manto

D) Dış çekirdek E) İç çekirdek

3. Levha sınırında bulunan alanlarda deprem ve vol-
kanik olaylar sık görülür.

I III

II

IV

V

Yukarıdaki haritada verilen alanların hangisin-
de sözü edilen durum gözlenmez?

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

4. Yerkürenin yapısı ve katmanları ile ilgili bilgi-
lerin elde edilmesinde aşağıdakilerin hangisin-
den yararlanılmamıştır?

A) Deprem dalgalarından

B) Açılan sondajlardan

C) Kaplıca sularından

D) Volkanik olaylardan

E) Okyanus akıntılarından

5. Yer kabuğu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) İç kuvvetler, enerjisini bu katmandan alır.

B) Belli bir metreye kadar derinlere inildikçe sıcak-
lık her 33 metrede 1 °C artar.

C) Sial ve sima olarak ikiye ayrılır.

D) Yerkürenin en dış katmanıdır.

E) Sıcaklık, yoğunluk ve kalınlığı en az olan kat-
mandır.

6. Aşağıda verilenlerden  hangisi diğerlerinden 
farklı bir jeolojik zamanda oluşmuştur?

A) Toros Dağları

B) Taş kömürü yatakları

C) Alp Dağları

D) Petrol yatakları

E) Linyit yatakları

7. Aşağıdaki illerden hangisi Kuzey Anadolu Fay 
Kuşağı’nda yer almaz?

A) Malatya B) Bolu C) Tokat

D) Erzincan E) Sakarya
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8. Aşağıdaki şekilde yerkürenin katmanları gösteril-
miştir.

Plato Tepe

Dağ

Ova
B

N
L

Buna göre B, N ve L harfleriyle gösterilen kat-
manlar aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir?

B N L
A) Manto Sial Sima
B) Sima Sial Manto
C) Sial Sima Manto
D) Manto Sima Sial
E) Sial Manto Sima

9. Kıtaların hareket etmesinde aşağıdakilerden 
hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Okyanuslardaki akıntıların

B) Mantodaki konveksiyonel akıntıların

C) Volkanik faaliyetlerin

D) Eksen eğikliğinin

E) Meteor çarpmalarının

10. 

I

III
II

IV

V

Yukarıdaki haritada numaralanmış bölgelerin 
hangisinde sial tabakasının diğerlerine göre 
daha kalın olduğu söylenebilir?

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

11. Aşağıdakilerden hangisi I. Jeolojik Zaman’da 
(Paleozoyik) meydana gelmiş eski kütlelerden 
(masif) biri değildir?

A) Kırşehir B) Anamur-Alanya arası

C) Yıldız Dağları D) Mardin-Derik arası

E) Canik Dağları

12. I. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşması

II. Egeid Karası’nın çökmesi

III. Zonguldak taş kömürü yataklarının oluşması

IV. Kuzey Anadolu Dağlarının oluşması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de Kuvater-
ner’de gerçekleşen olaylardandır?

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

D) II ve IV E) III ve IV

13. Dünya’nın oluşmaya başladığı andan günümüze 
kadar yaklaşık 4,5 milyar yıl geçmiştir. Dünya’nın 
oluşum sürecinin daha iyi incelenebilmesi için bu 
uzun süre zamanlara ve devirlere ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu zamanların ve de-
virlerin belirlenmesinde öneme sahiptir?

A) Tabakaların uzanış doğrultusu

B) Fosiller

C) Fay hatlarının doğrultusu

D) Volkanik faaliyetlerin türü

E) Bitki örtüsü
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Test - 2

1. Aşağıdaki ülkelerin jeolojik yapısı dikkate alın-
dığında hangisinde aktif yanardağlara rastla-
nıldığı söylenebilir?

A) İzlanda B) Norveç C) Kanada

D) Hollanda E) Bulgaristan

2. I. İskandinavya’nın yükselmesi

II. Himalayaların oluşması

III. Anadolu’nun toptan yükselmesi

IV. Kayalık ve And dağlarının oluşması

V. Ege Denizi’nin oluşması

Yukarıdakilerden hangileri epirojenik hareket-
lere örnek olarak verilemez?

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

D) III ve V E) IV ve V

3. I. Depremler

II. Delta sahaları

III. Kaplıcalar

IV. Plato sahaları

V. Ormanlık alanlar

Yukarıda verilenlerden hangilerinin yeryüzün-
de dağılışı paralellik gösterir?

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

D) III ve V E) IV ve V

4. I. Marmara ve Karadeniz’in oluşması

II. Pangea’nın iki parçaya ayrılması

III. Kayalık ve And dağlarının oluşması

IV. Tek hücreli canlıların oluşması

Numaralanmış olayların günümüze en yakın 
olandan en uzak olana doğru sıralanışı aşağı-
dakilerin hangisinde verilmiştir?

A) IV - I - II - III B) III - IV - II - I

C) I - III - IV - II D) II - III - IV - I

E) I - III - II - IV

5. Buzul örtüsünde geniş alanlı erimelerin görüldü-
ğü sahalarda, kıta tabanı hafiflediği için epirojenik 
yükselmeler yaşanır.

I

III

II

IV

V

Buna göre yukarıdaki dünya haritası üzerinde 
numaralanmış yerlerin hangisinde buzulların 
erimesine bağlı olarak günümüzde epirojenik 
yükselmeler görülür?

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

6. Aşağıda verilen olaylardan hangisi izostatik 
dengenin bozulması sonucunda gerçekleşen 
epirojenik hareketlere örnektir?

A) İtalya’daki yanardağların faaliyete geçmesi

B) Kanada’nın kuzey kıyılarında yılda 0,5 santi-
metreye varan yükselmelerin görülmesi

C) Yeni fayların oluşması

D) Eğimli arazilerde tabakaların eğim doğrultu-
sunda hareket etmesi

E) Horst ve grabenlerin oluşması

7. İç kuvvetlerle ilgili,

I. Enerji kaynağını mantodan alır.

II. Orojenez sırasında kıvrımlı ve kırıklı dağlar 
oluşur.

III. En yavaş gerçekleşen tektonik olay kıta oluşu-
mudur.

IV. Kıta oluşumu sırasında tabakaların yapısı ve 
şekli bozulur.

V. Genç oluşumlu arazilerde depremlere ve vol-
kanik faaliyetlere fazla rastlanılmaz.

yargılarından hangileri yanlıştır?

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

D) III ve IV E) IV ve V
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Test - 2

8. Aşağıda bir yer yapısının kesiti gösterilmiştir.

X

Y

Buna göre X ve Y ile gösterilen yerler aşağıda-
kilerin hangisinde doğru verilmiştir?

X Y
A) Horst Graben
B) Graben Horst
C) Antiklinal Senklinal
D) Senklinal Antiklinal
E) Senklinal Horst

9. Aşağıdakilerden hangisi derinlik volkanizması 
sonucunda oluşan şekillerden biridir?

A) Kaldera B) Maar C) Koni

D) Krater E) Lakolit

10. Yeryüzünde aktif volkanların büyük bir kısmı levha 
sınırlarında görülür.

III

IV

V

II

I

Buna göre haritada numaralanmış bölgelerin 
hangisinde aktif volkanların bulunduğu söyle-
nebilir?

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

11. Coğrafya dersinde öğretmen iç kuvvetlerden biri 
olan volkanizma konusunu anlatmaktadır.

Buna göre öğretmenin konuyla ilgili aşağıdaki 
kavramlardan hangisini kullanması beklene-
mez?

A) Dayk B) Transgresyon

C) Krater D) Kaldera

E) Koni

12. • Denizin gerilemesi

• Yeryüzünün geniş alanlı tortulanma sahası

• Kıyılarda basamak şeklinde oluşan eski deniz 
seviyesi

• Orojeneze bağlı oluşan kıvrımlı sahalarda kıv-
rımın yükselen kısmı

Bu tanımlarla aşağıdaki kavramlar eşleştirildi-
ğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Horst B) Seki C) Regresyon

D) Antiklinal E) Jeosenklinal

13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin yakın bir 
jeolojik dönemde oluştuğunu kanıtlamaz?

A) Akarsuların denge profiline ulaşamamış olması

B) Sıcak su kaynaklarının yaygın olması

C) Ortalama yükseltisinin fazla olması

D) Kıyılarında çok sayıda delta ovasının oluşması

E) Aktif fay hatlarına sahip olması
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Tarama Testi

1. Aşağıdaki şekilde yerkürenin katmanlarının bir kıs-
mı gösterilmiştir.

IV
V

Sial

Sima

III

II

I

Manto

Buna göre şekilde numaralanmış noktaların 
hangisinde deprem görülme ihtimalinin daha 
fazla olduğu söylenebilir?

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

2. 

IV I

V

IIIII

Haritada numaralanmış yerlerin hangisinde I. 
Zaman’da oluşmuş masif arazilere rastlanılır?

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

3. I. Tektonik

II. Çökme

III. Volkanik

Yukarıda verilen deprem oluşum türlerinden 
hangileri daha çok karstik arazilerde oluşur?

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

D) I ve III E) II ve III

4. Hindistan levhası ile Asya levhasının çarpış-
ması sonucunda aşağıdaki dağ sıralarından 
hangisi oluşmuştur?

A) Himalaya B) Kayalık C) Ural

D) And E) Apalaş

5. I. Senklinal

II. Kaldera

III. Mağara

IV. Traverten

Yukarıdaki yer şekillerinden hangilerinin olu-
şumunda iç kuvvetler etkili değildir?

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

D) II ve IV E) III ve IV

6. 
I

III

II

IV
V

Yukarıdaki haritada numaralanmış alanların 
hangisinde deprem görülme ihtimali en fazla-
dır?

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

7. Yeryüzünde tektonik deprem riski az olan yer-
lerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortalama yükseltilerinin fazla olması

B) Gür bir bitki örtüsüne sahip olmaları

C) Karstik arazinin geniş yer kaplaması

D) Artezyen kaynaklarının yaygın olması

E) Levha sınırlarına uzak olmaları

8. Aşağıda bir yer şeklinin kesiti verilmiştir.

AntiklinalSenklinal

Bu yer şeklinin oluşumunda aşağıdakilerden 
hangisi etkilidir?

A) Orojenez B) Volkanizma C) Deprem

D) Epirojenez E) Transgresyon
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Test - 3

9. Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunun yavaş 
seyreden yaylanma hareketine verilen genel 
isimdir?

A) Deprem B) Epirojenez C) Orojenez

D) Volkanizma E) Seizma

10. Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi iç 
kuvvetlerin etkisiyle oluşmuştur?

A) Kıyı taraçaları

B) Dağ içi ovası

C) Kırgıbayır

D) Delta

E) Tombolo

11. Günümüzde volkanik alanların tehlikeli olması-
na rağmen yoğun olarak nüfuslanmasının ne-
deni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağış miktarının fazla olması

B) Sıcaklık ortalamalarının yüksek olması

C) Topraklarının verimli olması

D) Deprem tehlikesinin az olması

E) Taş kömürü yatakları açısından zengin olması

12.  

Şekilde kesiti verilen yer yapısının yaygın ola-
rak görüldüğü bir bölge için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Sıcak su kaynakları bulunur.

B) Fay hatları yaygındır.

C) Tektonik deprem görülme ihtimali fazladır.

D) Genç oluşumlu bir arazide yer alır.

E) Daha çok karstik arazilerin bulunduğu alanlarda 
oluşur.

13. Orojenez sırasında okyanus ve deniz çanakların-
daki jeosenklinallerde oluşan tortul tabakalar, lev-
haların birbirine yaklaşması sonucu yan basınçlara 
uğrar. Tortul tabakaların sertlik derecesi birbirin-
den farklı olabilir.

Buna göre orojenez sırasında yan basınçların 
etkisiyle ilgili,

I. Sert kütleler kırılarak horst ve grabenleri oluş-
turur.

II. Esnek yapılı tabakalar kıvrılarak antiklinal ve 
senklinalleri oluşturur.

III. Sert yapılı tortulların bulunduğu alanlarda yal-
nızca toptan yükselmeler görülür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

14. Yerkürenin iç yapısıyla ilgili bilgilerin temel 
kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bitki örtüsü

B) Deprem dalgaları

C) Sondaj kuyuları

D) Sıcak su kaynakları

E) Toprak türleri


