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Türkiye Jeolojisi

Dönem Boyunca Etkinlikler

- Haftalık ya da aylık ödevler
- Kısa sınav/Quiz
- Ara sınav
- Dönem Ödevlerinin hazırlanması ve seminer olarak sunumu 

(muhtemelen dersin son iki haftası)
- Gebze Ballıkayalar Yöresine Arazi Gezisi (imkanlar ölçüsünde)
- Final sınavı
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TÜRKİYE’NİN 
LEVHA TEKTONİĞİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

JEOLOJİK ZANMANLAR
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1. İstanbul’un Jeolojisi ve İstanbul’da Yapılan Jeofizik 
Çalışmalara Bazı Örnekler 

2. Bitis Kenet Kuşağının tarihçesi
3. Doğu Anadolu’nun kabuk yapısı
4. Batı Anadolu’nun kabuk yapısı
5. Orta Anadolu Ova Rejimi
6. Kıta kenarı yay magmatizması, Türkiye’den örnekler
7. Mavi Şist Metamorfizması
8. Eklojitler
9. Ofiyolit Kavramı ve Torodos ofiyoliti
10.Bor Yataklarının oluşumu
11.Demir Yataklarının oluşumu ve Türkiye’den Örnekler
12.Türkiye Krom Yatakları
13.Türkiye Su Kaynakları
14.Kömür yataklarının oluşumu ve Türkiye’den örnekler
15.Altın aramalarında Jeofizik Yöntemler
16.Türkiye’de Petrol’ün Dünü ve Bugünü
17.Endüstriyel Hammaddeler

ÖDEV KONULARI



 YerkYerküüre ve bre ve bööllüümlerimleri
 YerkYerküüre ve bre ve bööllüümlerinin mlerinin öözelliklerizellikleri
 Levha TektoniLevha Tektoniğği Kavrami Kavramıı
 Sismik kuSismik kuşşaklaraklar
 Levha hareket tLevha hareket tüürlerirleri
 Levha sLevha sıınnıırlarrlarıında meydana gelen kayanda meydana gelen kayaççlarlar
 Levha tektoniLevha tektoniğği ve maden yataklari ve maden yataklarıı
 TTüürkiyerkiye’’den den öörneklerrnekler



Dünyamızın dışını saran ATMOSFER ve su kütlesini 
oluşturan HİDROSFER’in oldukça hızlı olan hareketlerini 
günlük hayatımızda izleyebiliyoruz. KATI ARZ (YER)’ın
deprem ve volkanlar dışındaki hareketleri ise çok yavaş
olduğu için fark edilememektedir.



Earth’s atmospheric layers are 
defined by temperature ranges

Earth’s 
protecting 
ozone layer



Yer iYer iççinin fiziksel binin fiziksel bööllüümlerimleri
((Physical divisions of interiorPhysical divisions of interior))

 İİçç ççekirdek katekirdek katıı ((Solid inner coreSolid inner core , , Liquid outer coreLiquid outer core))

 Alt manto Alt manto ççok yook yoğğun, un, üüst manto daha az yost manto daha az yoğğun un ((More More 
dense lower mantle, less dense upper mantledense lower mantle, less dense upper mantle))

 ÜÜst manto, st manto, astenosferastenosfer ve ve 
litosferin (litosferin (kkıırrıılgan kabuklgan kabuk) ) 
alt kalt kıısmsmıınnıı kapsarkapsar



YerkYerküürenin   renin   İİçç ZonlarZonlarıı



Yerkürenin Dış Zonları (Fiziksel Bölümleri)



Sıcaklık 
Basınç



Yer Kuresinin Isi Kaynagi

1.1. YerinYerin erkenerken olusumolusum asamalarindanasamalarindan gelengelen isiisi
 HalenHalen yavascayavasca disadisa dogrudogru yayilmaktayayilmakta

2.2. DuraysizDuraysiz elementlerinelementlerin radyoaktifradyoaktif parcalanmasiparcalanmasi
sonucusonucu acigaaciga cikancikan isiisi enerjisienerjisi

IsIsıı TransferiTransferi
1.1. RadyasyonRadyasyon
2.2. KondKonduuksiyonksiyon
3.3. KonveksiyonKonveksiyon



JeotermalJeotermal
GradyanGradyan

Figure 1-9. Estimated ranges of oceanic and 
continental steady-state geotherms to a depth 
of 100 km using upper and lower limits based 
on heat flows measured near the surface. After 
Sclater et al. (1980), Earth. Rev. Geophys. 
Space Sci., 18, 269-311.





Figure 1-5. Relative atomic abundances of the seven most common elements that comprise 97% of the Earth's mass. An 
Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology, by John Winter , Prentice Hall.
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KONVEKSKONVEKSİİYON AKIMLARIYON AKIMLARI

Yerin derinliklerinde radyoaktif bozunma ile ortaya çıkan 
enerji konveksiyon akımları ile yavaş bir şekilde yukarıya 
taşınır. Bunun sonucunda Astenosfer yavaş bir şekilde 
hareket eder. Bu hareket Astenosfer üzerinde yüzmekte 
olan litosferi hareket ettirir.





LLİİTOSFERTOSFER konveksiyon hareketleri nedeniyle konveksiyon hareketleri nedeniyle 
ASTENOSFERASTENOSFER üüzerinde farklzerinde farklıı yyöönlerde hareket nlerde hareket 
eden pareden parççalardan (LEVHA) olualardan (LEVHA) oluşşur.ur.



KONVEKSKONVEKSİİYON AKIMLARI YON AKIMLARI 
LEVHALARIN HAREKETLEVHALARIN HAREKETİİNNİİ

SASAĞĞLARLAR



DÜNYADA BULUNAN BAŞLICA 
LEVHALARI





KKııtasal kayma hipotezindeki problemlertasal kayma hipotezindeki problemler

 KKııtalartalarıın kaymasn kaymasıı: okyanus taban: okyanus tabanıında mnda mıı
gergerççekleekleşşiyoriyor??

 KKııtalartalarıı hareket ettiren ghareket ettiren güçüç nedirnedir??

Okyanus tabanOkyanus tabanıında son 30 ynda son 30 yııldldıır yapr yapıılan lan ççalalışışmalar levha malar levha 
tektonitektoniğği kurami kuramıınnıın gelin gelişşmesine yol amesine yol aççmmışışttıır.r.







170 MİLYON YIL ÖNCE KITALARIN ŞEKLİ;







DÜNYAMIZIN BAŞLICA 
LEVHALARI



Levha tektoniLevha tektoniğği teorisine gi teorisine gööre kre kııtalar ve talar ve 
okyanuslar aynokyanuslar aynıı tataşışıyyııccıı kabuksal kukabuksal kuşşak ak üüzerinde zerinde 
birlikte kayarlar.birlikte kayarlar.

Afrika levhasAfrika levhasıınnıın sn sıınnıırlarrlarıına bakna bakııldldığıığında, levha hareketlerinin iki nda, levha hareketlerinin iki 
öönemli sonucu ortaya nemli sonucu ortaya ççııkar;kar;

 1.  Levha kenarlar1.  Levha kenarlarıınnıın kuzey atlas okyanusundan Hint Okyanusuna n kuzey atlas okyanusundan Hint Okyanusuna 
ve Kve Kıızzııldenizldeniz’’e kadar uzanan be kadar uzanan büüyyüük bir kk bir kıısmsmıı ssıırt ekseni rt ekseni şşeklindedir. eklindedir. 
BBööylece bylece büüttüün n Afrika levhasAfrika levhasıı devamldevamlıı olarak olarak bbüüyyüüyor demektir, bu yor demektir, bu 
duruma gduruma gööre yeryre yeryüüzzüünde bande başşka levhalar kka levhalar küçüüçüllüüyor olmalyor olmalııddıır.r.

 2. Hint Okyanusundaki 2. Hint Okyanusundaki KarlsbergKarlsberg ssıırtrtıınnıın Atlas okyanusu ortasn Atlas okyanusu ortasıındaki ndaki 
ssıırttan uzaklarttan uzaklaşşmakta oldumakta olduğğudur. Bu sonuudur. Bu sonuçç, levha kinemati, levha kinematiğğinin temel inin temel 
kurallarkurallarıından biri, yani ndan biri, yani levha hareketlerinin nispi oldulevha hareketlerinin nispi olduğğunuunu ortaya ortaya 
koyar. koyar. 



Aktif kAktif kııta kenarlarta kenarlarıında 4 tip sismik nda 4 tip sismik 
bböölge vardlge vardıır;r;

 Birinci tip sismik kuBirinci tip sismik kuşşak (Okyanus ortasak (Okyanus ortasıı ssıırtlar): rtlar): 
SSığığ odaklodaklıı depremlerdepremler

 İİkinci tip sismik kukinci tip sismik kuşşak (ak (TransformTransform faylfaylıı
ssıınnıırlarda meydana gelir): Srlarda meydana gelir): Sığığ odaklodaklıı depremler depremler 

 ÜçüÜçüncncüü tip sismik kutip sismik kuşşak (Dalmaak (Dalma--batma batma 
zonlarzonlarıındanda): S): Sığığ, orta ve derin odakl, orta ve derin odaklıı depremlerdepremler

 DDöördrdüüncncüü tip sismik kutip sismik kuşşak (ak (ÇÇarparpışışma ma 
kukuşşaklaraklarıında): Ortanda): Orta--derin derin odaklodaklııdepremlerdepremler



DeepDeep--focus earthquakes occur along focus earthquakes occur along 
convergent boundariesconvergent boundaries



Earthquakes near Japan trenchEarthquakes near Japan trench



Şekil 1. Tectonics Around Japan
1. Philippine Sea Plate, 2. Pacific 
Plate, 3. North American Plate, 4. 
Eurasian Plate. The drilling (red dot) 
will cut to the interface of the 
Eurasian and Philippine plates. 
(bcc.co.uk, 2008)



Dünya’da meydana gelen son depremler..



Avrupa ve Akdeniz çevresinde meydana gelen son depremler



Türkiye’de meydana gelen son depremler



1.1. UzaklaUzaklaşşan/an/diverjandiverjan//ııraksayan  levha raksayan  levha 
ssıınnıırlarrlarıı

2.2. YaklaYaklaşşan/an/konverjankonverjan/yakla/yaklaşşan levha an levha 
ssıınnıırlarrlarıı

3.3. TransformTransform faylfaylıı /birbirine g/birbirine gööre kayan  re kayan  
ssıınnıırlar rlar 

Levha tektoniLevha tektoniğğine gine gööre re üçüç tip levha tip levha 
hareketi vardhareketi vardıır.r.





UzaklaUzaklaşşan san sıınnıırlar rlar 





GGüüncel ncel riftrift öörnerneğği (Ki (Kıızzııldeniz)ldeniz)









YaklaYaklaşşan Levha San Levha Sıınnıırlarrlarıında nda 
meydana gelen jeolojik olaylarmeydana gelen jeolojik olaylar

 DalmaDalma--batma (batma (subductionsubduction))--üüzerlemezerleme
((obductionobduction) ) -- ççarparpışışma (ma (collisioncollision))

 Sismik aktivite (Sismik Sismik aktivite (Sismik zonlarzonlar))
 Okyanus Okyanus ççukurlarukurlarıı
 Magmatik faaliyetMagmatik faaliyet
 KarmaKarmaşışık seri (k seri (MelanjMelanj) ve ) ve metamorfizmametamorfizma
 OrojenezOrojenez (da(dağğ oluoluşşumu)umu)





YaklaYaklaşşan san sıınnıırlarrlar



KKııtata--kkııta ta ççarparpışışmasmasıı





Transform Transform faylfaylıı ssıınnıırlarrlar

 SSıınnıır boyunca br boyunca büüyyüük fay k fay zonlarzonlarıı geligelişşirir
 Bu Bu zonlardazonlarda yyüüksek basksek basıınnçç metamorfizmasmetamorfizmasıı oluoluşşurur





San Andreas Fayı

An Example of Transform 
Boundary



Kuzey Anadolu Fayı (KAF)



LevhaLevha TektonigiTektonigi –– Magma Magma 
OlusumuOlusumu

1.1. OkyanusOkyanus OrtasiOrtasi
SirtlarSirtlar

2.2. Kita Kita IciIci RiftlerRiftler
3. 3. AdaAda YaylariYaylari
4.4. AktifAktif Kita Kita KenarlariKenarlari

5.5. YayYay ArdiArdi HavzalarHavzalar
6.6. OkyanusOkyanus AdaAda

BazaltlariBazaltlari
7.7. Kita Kita IciIci AktiviteAktivite

 kimberlitlerkimberlitler, , karbonatitlerkarbonatitler, , 
anortozitleranortozitler......



Levha sLevha sıınnıırlarrlarıınnıı belirleyen kayabelirleyen kayaçç
topluluklartopluluklarıı





Where do Volcanoes Occur?



OfiyolitikOfiyolitik//OkyanusalOkyanusal kayakayaççlar lar 



Levha tektoniLevha tektoniğği ve maden yataklari ve maden yataklarıı

 UzaklaUzaklaşşan Levha san Levha sıınnıırlarrlarıında metalik snda metalik süülflfüür yataklarr yataklarıı, , 
ssıırt rt üüzerindeki zerindeki sedimanlardasedimanlarda CuCu,, NiNi,, PbPb, , CrCr, , CoCo, , HgHg,... ,... 
(K(Kıızzııldeniz ve ldeniz ve KKııprprııss’’takitaki yataklar)yataklar)

 YaklaYaklaşşan levha san levha sıınnıırlarrlarıında, nda, hidrotermalhidrotermal metalik smetalik süülflfüürr
yataklaryataklarıı, s, süülflfüüre ere eşşlik eden lik eden AuAu yataklaryataklarıı (Japonya ve K (Japonya ve K 
AmerikanAmerikanıın batn batıı kkııyyıılarlarıında )nda )

 Her iki sHer iki sıınnıırda ise petrol, dorda ise petrol, doğğal gaz ve tuz yataklaral gaz ve tuz yataklarıı
ggöözlenir (Atlas zlenir (Atlas OkyOky. Her iki taraf. Her iki tarafıında petrol olunda petrol oluşşumlarumlarıı, , 
KKıızzııldeniz ve Atlantik ldeniz ve Atlantik okyoky. Tuz . Tuz domlardomlarıı))



• TÜRKİYE VE ÇEVRESİNDEKİ LEVHA HAREKETLERİ



Anadolu PlakasAnadolu Plakasıı ;;

••Kuzeyde Avrasya PlakasKuzeyde Avrasya Plakasıı, , 
••GGüüneyde Afrika ve Arap Plakalarneyde Afrika ve Arap Plakalarıı,,
•• DoDoğğuda Douda Doğğu Anadolu Blou Anadolu Bloğğu veu ve
•• BatBatııda Ege Bloda Ege Bloğğu tarafu tarafıından ndan ççevrilmievrilmişştir. tir. 

Avrasya PlakasAvrasya Plakasıınnıın hareket etmedin hareket etmediğği kabul edildii kabul edildiğğinde;inde;

••Afrika plakasAfrika plakasıı yyıılda 5 lda 5 mmmm’’lilikk bir hbir hıızla kuzeye,zla kuzeye,
••Arap PlakasArap Plakasıı 19 m19 mm ym yııllllıık hk hıızla yine kuzeye dozla yine kuzeye doğğru hareket ru hareket 
etmekte ve etmekte ve 
••Anadolu PlakasAnadolu Plakasıınnıı Avrasya PlakasAvrasya Plakasıına dona doğğru ru 
ssııkkışışttıırmaktadrmaktadıır. r. 



Bunun sonucunda ;Bunun sonucunda ;
 Anadolu PlakasAnadolu Plakasıı 23 23 mmmm’’liklik yyııllllıık bir hk bir hıızla batzla batııya ya 

dodoğğru hareket etmektedir. Anadolu Plakasru hareket etmektedir. Anadolu Plakasıınnıın batn batıı
yyöönnüündeki bu hareketi ile Ege Blondeki bu hareketi ile Ege Bloğğu; Rodosu; Rodos--Girit Girit 
AdalarAdalarıı ile Mora Yarile Mora Yarıımadasmadasıınnıın gn güüneyini izleyen neyini izleyen 
Ege YayEge Yayıı boyunca Afrika Plakasboyunca Afrika Plakasıınnıın n üüststüüne yne yııllllıık k 
35 milimetrelik bir h35 milimetrelik bir hıızla binmektedir. zla binmektedir. 

 DoDoğğuda ise Karsuda ise Kars--ErzincanErzincan--VanVan--Hakkari arasHakkari arasıında nda 
kalan Dokalan Doğğu Anadolu Blou Anadolu Bloğğu; Kuzeydou; Kuzeydoğğu yu yöönnüünde nde 
KafkasyaKafkasya’’ya doya doğğru yru yıılda 12 milimetrelik bir hlda 12 milimetrelik bir hıızla zla 
ilerlemektedir.ilerlemektedir.



TÜRKİYE TEKTONİK AÇIDAN 
DÜNYANIN EN AKTİF 

BÖLGELERİNDEN BİRİDİR.





Türkiye’nin Tektonik Birlikleri  
(Tüysüz & Okay, 1999)



JEOLOJJEOLOJİİK ZAMAN CETVELK ZAMAN CETVELİİ

Kronostratigrafik Birimler

Eonotem (Eonothem-Eon) 

Üssistem (Eratem) 

Sistem(System) 

Seri (Series) 

Kat (Stage) 

Askat (Subatage)

Zaman Brimleri
Eon
Zaman (Era) 
Devir (Period) 
Devre (Epoch) 
Yaş (Age) 
Asçağ (Subage)







PaleozoyikPaleozoyik SerileriSerileri



Period (Devir) Epoch (Devre) Age Dates (m.y.)

Cretaceous Late Cretaceous Maastrichtian 70.6-65.5

Campanian 83.5-70.6

Santonian 85.8-83.5

Coniacian 89.3-85.8

Turonian 93.5-89.3

Cenomanian 99.6-93.5

Early Cretaceous Albian 112.0-99.6

Aptian 125.0-112.0

Barremian 130.0-125.0

Hauterivian 136.4-130.0

Valanginian 140.2-136.4

Berriasian 145.5-140.2

Jurassic Late Jurassic Tithonian 150.8-145.5

Kimmeridgian 155.7-150.8

Oxfordian 161.2-155.7

Middle Jurassic Callovian 164.7-161.2

Bathonian 167.7-164.7

Bajocian 171.6-167.7

Aalenian 175.6-171.6

Early Jurassic Toarcian 183.0-175.6

Pliensbachian 189.6-183.0

Sinemurian 196.5-189.6

Hettangian 199.6-196.5

Triassic Late Triassic Rhaetian 203.6-199.6

Norian 216.5-203.6

Carnian 228.0-216.5

MM
ee
ss
oo
zz
oo
yy
ii
kk

BB
ii
rr
ii
mm
ll
ee
rr



Period Subperiod Epoch Age Dates (m.y.)

Quaternary Holocene 0.0115-0

Pleistocene Late 0.126-0.0115

Middle 0.781-0.126

Early 1.806-0.781

Tertiary Neogene Pliocene Gelasian 2.588-1.806

Piacenzian 3.600-2.588

Zanclean 5.332-3.600

Miocene Messinian 7.246-5.332

Tortonian 11.608-7.246

Serravallian 13.65-11.608

Langhian 15.97-13.65

Burdigalian 20.43-15.97

Aquitanian 23.03-20.43

Paleogene Oligocene Chattian 28.4-23.03

Rupelian 33.9-28.4

Eocene Priabonian 37.2-33.9

Bartonian 40.4-37.2

Lutetian 48.6-40.4

Ypresian 55.8-48.6

Paleocene Thanetian 58.7-55.8

Selandian 61.7-58.7

Danian 66.5-61.7

SenozoyikSenozoyik BirimlerBirimler



opalopal

granitgranit

GlokofanGlokofan şşistist

Mavi mermerMavi mermer


