
TÜRKİYE’NİN FİZİKİ COĞRAFYASI 

ve JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Bir yerin oluşum zamanı ve arazideki tabakaların 

özellikleri jeolojik yapının göstergesidir. Yapı olarak 

en yaşlı araziler I. Zaman arazileridir. Bunların bir 

kısmı Metamorfizmaya uğrayarak sertleşmiş masif 

arazilerdir. Ülkemizde deniz altı volkanizması II. 

Jeolojik zamanda meydana gelmiş. III. Jeolojik 

dönemde ise volkanizma ve Alp orojenezi etkili 

olmuştur. Deniz tabanında biriken tortullar III. 

Jeolojik zamanın Oligosen devrinde kıvrılarak 

yükselmiş ve bu olay Alp Orojenezi olarak 

adlandırılmıştır. III. Jeolojik dönemden sonra 

volkanik faaliyetler başlamış ve tarihi çağlara kadar 

devam etmiştir. Yüzeye çıkan magma volkanik 

dağlar ve kayaçların ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur. 

Dünya da üç büyük orojenez yaşanmıştır. 

-I. Jeolojik dönemde Kaladonyen dağ oluşumu ki; 

İskoçya ve Norveç dağları bu zamanda oluşmuş. 

-I. Jeolojik zamanın sonunda Hersinyen dağ 

oluşumudur. Apalaşlar ve Urallar bu dönemde 

oluşmuştur. 

-III. Jeolojik zamanda ise Alpler, And dağları, 

Kayalık Dağları ve Himalayalar bu zamanın 

oluşumudur. 

TÜRKİYE’NİN JEOLOJİK DEĞİŞİMİ 

Türkiye Dünyada yer hareketlerinin çok sık olduğu 

Alp Orojenik Kuşağı içindedir. Bu nedenle yer 

hareketlerinin çok sık yaşandığı bir bölgede 

bulunmaktadır.Ülkemiz bir jeoloji laboratuarı 

görünümünde bir yapıya sahiptir.Çünkü ülkemiz 

hemen her jeolojik devire ait tortul, volkanik, 

metamorfik kayalara ve arazilere sahiptir.Ülkemiz 

de her devire ait araziler olmasına karşılık, ülkemiz 

bu günkü şeklini son jeolojik devirde 

kazanmıştır.  

JEOLOJİ HARİTASI 

Paleozoikte Türkiye’nin bulunduğu sahada Tetis 

adında bir ara deniz bulunmaktaydı. Bu denizin 

kuzeyinde eski Asya ve Avrupa kıtası, 

(Fennosarmatia) güneyinde ise bu günkü Afrika 

kıtasının çekirdeğini oluşturan kıtalar(Gondwana) 

yer almaktaydı. Bu iki anakaradan taşınan 

materyaller Tetis de birikti. Deniz tabanında biriken 

tortular kuzey ve güneydeki kütlelerin sıkıştırması ile 

kıvrılarak yükselmiş ve sert kütle olan masifleri 

oluşturmuştur.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALEOZOİK’TE(I.JEOLOJİK ZAMANDA) 

TÜRKİYE 

Bu dönemde Anadolu tarihinin en eski dağ oluşum 

hareketleri olan Hersinyen ve Kaledoniyen dağ 

Oluşum hareketleri yaşanmıştır. İskoçya ve 

norveç(iskandinavya) dağları bu dönemde 

oluşmuştur.Bu dönemde ülkemizde masif kütleler 

oluşmuştur. Yıldız Dağları, Saruhan- Menteşe, 

Kırşehir, Bitlis, Daday-Devrekâni (Kastamonu)bu 

dönemde oluşan arazilerdir. Bu masifler Türkiye’nin 

temelini oluşturup daha sonra oluşacak hareketlere 

yön vermişlerdir.  

 

Ülkemizde I. Zaman masiflerinden başka tortul ve 

metamorfik kayaçlar bulunmaktadır. Bunlara 

Çatalca-Kocaeli yarımadası, Ilgaz Dağları ve 

Zonguldak çevresi, Anamur-Silifke Arası, Bolkar 

Dağları, Aladağlar, Sultan Dağları, Mardin-Derik 

Hakkari-Çukurca çevresinde rastlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu devrin Karbonifer döneminde sıcak ve nemli 

iklim  koşulları etkili olmuştur. Bu dönemde  oluşan 

gür bitki ve orman  kalıntılarının deniz ve göl 

ortamlarında birikip metamorfizmaya uğramaları 

sonucunda Anadolu’nun kuzeyinde  Zonguldak ve 

çevresinde taşkömürü yatakları oluşmuştur.  

MESOZOİK’TE(II.JEOLOJİK ZAMANDA) 

TÜRKİYE 

Bu dönemde Gondwana(Afrika’nın çekirdeğini 

oluşturan kıta) ve Fennosarmatia(Eski Asya ve 

Avrupa Birleşik Kıtası) anakaralarında şiddetli 

aşınma, aşınan materyallerin Tetis denizine 

birikmesi ve kıta çekirdeklerinin birbirine 

yakınlaşması devam etmektedir. Tetis denizinin 

güneyinde deniz altı volkanizması etkili olmuş çıkan 

lavlar ve tortul kayaçların birleşmesi ile Melanj  adı 

verilen karmaşık kaya toplulukları meydana 

gelmiş.Bu zamanda ülkemizin bulunduğu alanın 

çoğu Tetis denizi ile kaplıydı. Bu zaman denizel bir 

ortam olup tortulanma dönemidir. Akarsuların 

taşıdığı malzemeler bu denizin tabanında tortul 

tabakalar oluşturmuştur. Alp kıvrımlarına hazırlık 

dönemi olarak bilinir.Bu dönemde 1.zamanda 

kıvrılıp yükselen sahalar aşınarak peneplen halini 

almıştır. Bu peneplenler deniz yükselmesiyle sular 

altında kalıp tortul sahası olmuştur. Dönemin 

sonuna doğru tortullar kıvrılıp yükselmeye 

başlamıştır. Kuzey Anadolu Dağları ve Torosların 

uzandığı alanlarda İzmir-Ankara arası, Doğu 

Anadolu da Mercan-Esence dağları ve Aras nehri 

boyunca bu dönemde oluşmuş arazilere 

rastlanır. (Güneyde kalkerli, kuzeyde ise kil, kum, 

mil, çakıltaşı gibi tortullar).Ülkemizde mesozoik 

arazileri masiflere göre daha yaygındır. 

 



 

TERSİYER’DE(III. JEOLOJİK ZAMAN) TÜRKİYE 

Ülkemizde asıl yeryüzü şekillerinin oluşması bu 

zamanda oluşmuştur.Bu zamanın başlarında 

Anadolu kara halini almaya başladı ve Anadolu’nun 

içlerinde Neojen adı verilen göller oluşmaya 

başladı. Bu jeolojik zamanın başlarında ülkemiz 

sıcak ve nemli  iklimin etkisi altında kalarak gür bitki 

toplulukları ile örtülmüştür. Bu dönemde Ankara-

Çankırı-Sivas ile Kuzey Anadolu’daki kapalı 

havzalarda tuzlu ve jipsli tortular oluşturmuştur.  

 

Bu zamanın en önemli olayı zamanın ortalarında 

en şiddetli şeklini alan Alp Dağ Oluşum 

Hareketinin yaşanmasıdır. Bu dağ sistemi bu 

zamanda başlamış ve bitmiştir. Alp-Himalaya kıvrım 

sistemi Fransız Alpleri ile başlar Güneydoğu 

Asya’ya uzanır. Ülkemizde ki  Toroslar ve Kuzey 

Anadolu Dağları bu sistemim bir parçasıdır. Bu 

sıradağlar III. Zamanın Pliyosen döneminde 

aşınmaya başlamış. Aşınan materyaller Neojen 

Gölleri olarak bilinen Kuzey ve Güney Anadolu 

Dağları arasında ki sularla kaplı çukurluklarda 

birikmiştir. Daha sonra bu suların çekilmesi ile 

Kalker, Marn, Kumtaşı gibi materyaller yüzeyde 

kalarak bu günkü Orta Anadolu’nun Litolojisini 

oluşturmuştur.Ülkemizdeki linyit kömürü 

yatakları bu dönemde  oluşmuştur. (Yatağan , 

Soma, Afşin-Elbistan, Aşkale, Suluova, Çayırhan 

Linyit yatakları) Güney Doğu Anadolu 

Bölgesinde petrol yatakları 

oluşmuştur.Güneydeki kütlelerin(Arabistan 

Kalkanı) sıkıştırması ile batıya doğru itilen 

Anadolu fay hatları ile kuşatılmış.  

Kuzey ve Doğu Anadolu fay hatları meydana 

gelmiştir.(DAF ve KAF) Bu fay hatları boyunca 

volkanizma ve depremler oluşmaya başladı.  

FAY KUŞAKLARI 

 

 

 

 

 

 

 

Van Gölü kapalı havzasının kuzeyinde ve Orta 

Anadolu’nun Güneydoğusunda volkanik alanlar 

yayılış gösterir. 

 

 

 



 

KUATERNER’DE TÜRKİYE 

Türkiye bu günkü şeklini almaya başladı. Bu 

dönemde sık sık iklim değişimleri yaşanmış.Bu 

dönemde buzullar etkili olmuştur. Dünya üzerinde 

buzullaşma arttığı için su dolaşımı azalmış ve 

denizlerin sevilerinde 100-120m alçalmalar 

görülmüş. Egeid karası faylanmalarla çökerek Batı 

Anadolu’dan ayrılmış  ve büyük bir kısmı Akdeniz 

suları altında kalmıştır. Bu olayla birlikte ülkemizin 

batısında Graben ve Horst’ler oluşmuştur. Çöken 

Egeid adasının  bir kısmı su yüzeyinde kalarak 

bugünkü Ege adalarını meydana getirmiş.  Ege 

denizinin  ve Marmara Denizinin tabanının  çökmesi 

ile, Akdeniz’in suları buraları doldurarak; Ege Denizi, 

İstanbul ve Çanakkale, Boğazları oluştu. Boğazlar 

yolu ile Akdeniz ile Karadeniz’in suları karıştı.Bu 

zamanın diğer önemli özelliği 

Flüvyal(Akarsu)aşındırma-biriktirmenin etkili 

olmasıdır. Anadolu’nun genç yükseltileri aşınarak 

Karadeniz ve Akdeniz’e taşınmıştır. 

-Buzul dönemlerinde dağlarımızda buzullar ve buzul 

şekilleri oluştu.  

-Deniz seviyelerinde değişmeler oldu.( İklim 

değişmeleri ve yer hareketleri)  

-Anadolu toptan yükseldi. Akarsular araziye 

gömüldü ve platoları oluşturdu.  

-İnsanın tarih sahnesinde yerini aldığı dönem olarak 

kabul edilir.  

TÜRKİYE’NİN ŞEKİLLENMESİNDE ETKİLİ OLAN 

İÇ KUVVETLER 

İç kuvvetler  enerjisini magmadan alır. Bunlar  

• Epirojenez  

• Orojenez 

• Volkanizma 

• Seizma 

 

EPİROJENİK HAREKETLER 

Tabakaların karşılıklı durumları değişmeden 

yeryüzünün geniş bölgelerinde çok uzun zamanda 

meydana gelen yükselme, alçalma, çanaklaşma, 

çarpılma olaylarının ortak ifadesidir. 

İklim değişiklikleri ya da tektonik  hareketler 

nedeniyle denizin karalara doğru ilerlemesine 

TRANSGRESYON (deniz ilerlemesi) denir. 

İklim değişiklikleri ya da tektonik  hareketler 

nedeniyle denizin çekilmesine                       

REGRESYON (deniz gerilemesi) denir. 

Epirojenik hareketlerinin en önemli sonucu dünya 

üzerindeki kara-deniz dağılışının değişmesidir. 

Ülkemizde 3. ve 4. zamanda etkili olmuş. Anadolu 

yükselirken  Akdeniz ve Karadeniz alçalmıştır.  

OROJENİK HAREKETLER 

Paleozoikte oluşan masifler aşınarak temel arazi 

durumuna geçmiş daha sonraki orojenezlerden pek 

etkilenmemiştir. Günümüzde kıvrım dağları arasında 

varlıklarını devam ettirmektedirler. 

En önemlisi Mesozoik sonunda başalayarak 

oligosen(Tersiyer) de şiddetli dönemini yaşayan Alp 

orojenezidir. Bu dönemde Kuzey ve Güney 

kıvrımları meydana gelmiş. 

Kıvrımlardan sonra Arabistan Kalkanı Anadolu 

yarımadasını sıkıştırması ile ülkemizde kırık 

sistemler oluşmuştur. Doğu Anadolu  yükselirken 

Batı Anadolu da ise gerilme ve çökmelerle horst ve 

grabenler meydana gelmiştir.   

 

VOLKANİZMA 

Yerin derinliklerinde bulunan magmanın yeryüzüne 

çıkmak için kırık hatlar boyunca yaptığı yükselme 

eğilimine denir. Basınçla yukarı doğru çıkan magma 

bazı durumlarda yüzeye çıkamaz ve bir takım 

şekiller meydana getirerek yer kabuğu altında kalır. 



Buna derinlik Volkanizması denir. Magmanın 

yüzeye ulaşmasına ise yüzey volkanizması denir.  

Anadolu da aktif volkan olamamasına rağmen 3. 

zamanın sonu 4. zamanın başlarına ait volkanik 

şekiller bulunur. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Ege ve 

Güneydoğu Anadolu da  yer yer sönmüş volkanlara 

rastlanır. 

VOLKANİK  DAĞLARIN DAĞILIŞI 

 

SEİZMA(DEPREMLER) 

Yer kabuğunda biriken statik enerjinin kırık hat 

boyunca(fay) hareket enerjisine dönüşmesi ile 

meydana gelen kısa süreli salınım ve titreşim 

hareketlerine deprem denir. Deprem türleri üçe 

ayrılır:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’nin Coğrafi Konumu, sınırları ve 

jeopolitiği 

Coğrafi Konum Nedir? 

Bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu yere, diğer 

ülkelere, denizlere, önemli ticaret yollarına göre 

konumuna Coğrafi konum denir. Coğrafi konum 

ikiye ayrılır 

1-Özel Konum            2-Matematik Konum 



Özel konum bir yerin; 

 

Özel Konumun Etkileri 

-İklimi 

-Ticareti 

-Bitki örtüsünü 

-Ulaşımı 

-Tarımı 

-Turizmi 

Türkiye’nin Özel Konumu 

Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en çok 

yaklaştığı noktada yer alır. 

 

Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Bundan 

dolayı; 

-İklim                                    Çeşitliliği görülür. 

-Bitki Örtüsü 

-Tarım Ürünü 

-Turizm  

 

Ortalama yükseltisi 1132 m.dir. Yer şekilleri çok 

çeşitli olduğundan, çeşitli iklimler görülür ve aynı 

anda farklı mevsim özellikleri yaşanır. 

Petrol bakımından zengin ülkelere komşudur. Bu 

nedenle doğu ile batı arasında enerji koridoru olma 

yolunda çalışmalar sürmektedir. 

Gerçek alanı 814 578 km², izdüşüm alanı 779    452 

km²’dir. Bu farkın fazlalığı ülkemizin engebeli bir 

ülke olduğunu gösterir. 

NATO, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, 

Avrupa Konseyi, İslam Konferansı Örgütü gibi 

uluslar arası kuruluşlara üye olması özel konumuyla 

ilgilidir. 

**Hem Avrupa hem de Asya’da toprakları bulunur. 

**İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir. 

İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir. Bu 

sayede; 

-Uluslar arası arenada stratejik önemi fazladır. 

-Boğazlardaki geçişten alınan ücret nedeniyle 

ekonomik girdi elde edilir. 

-Özellikle İstanbul boğazının şehre kattığı güzellik 

sayesinde İstanbul turistik açıdan da ilgi odağıdır. 

En uzun kara sınırı Suriye ile en kısa kara sınırı 

Azerbaycan ( Nahcivan) iledir. 

Dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanır. Bu da 

akarsuların yönünün genel olarak bu yönde 

olmasına yol açar. 

MATEMATİK KONUM 

 

Paralel Enlem                               Meridyen Boylam 

Bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre 

konumuna denir.  

Bir durum veya olay sırf o yerin; 

-Ekvatorun kuzeyinde veya güneyinde, 

-Daha kuzeyde veya daha güneyde, 

-Daha doğuda veya daha batıda olmasından dolayı 

yaşanıyor ise bu kesinlikle matematik konumla 

ilgilidir.   



 

26º -45º  doğu meridyenleri,36º -42º  kuzey 

paralelleri arasında yer alır. 

En güney ucu Hatay’ın Beysun(Topraktutan) 

köyüdür.(36º  kuzey paraleli) 

En kuzey ucu Sinop İnceburun’ dur.(42º  kuzey 

paraleli) 

En batı ucu Gökçeada Baba (Avlaka veya 

İnceburun) Burnudur.(26º  doğu meridyeni) 

En doğu ucu Türkiye Nahçıvan sınırında  Dilyöresi 

diğer ismi ile Dilucu (Iğdır).(45º  doğu meridyeni) 

TÜRKİYENİN MATEMATİK KONUMUNUN 

SONUÇLARI 

En doğusu ile en batısı arasında 45-26= 19 boylam 

vardır. İki boylam arası 4 dakika olduğundan en 

doğusu ile en batısı arasında 19 x 4 = 76 dakikalık 

zaman farkı vardır. 

 

En kuzeyi ile en güneyi arasında 42-36= 6 enlem 

vardır. İki enlem arası mesafe 111 km olduğundan 

en kuzeyi ile en güneyi arasında 6 x 111 = 666 km 

mesafe vardır. 

 

Türkiye doğu yarımkürededir. Bundan dolayı 

Yerel saati başlangıç meridyeninin yerel saatinden 

ileridir. 

• İkinci ve üçüncü saat dilimlerini kullanır. 

 

 

 

 

Türkiye kuzey yarımkürededir. Bundan dolayı 

;Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltirken 

kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. 

 

 

21 Mart ilkbahar başlangıcıdır.23 Eylül sonbahar 

başlangıcıdır. 

 

Türkiye dönencelerin dışındadır. Bundan dolayı; 
Güneş ışınlarını hiçbir zaman tam dik açı ile 

alamaz.Gölge boyu hiçbir zaman sıfırlanmaz. 

Türkiye orta kuşaktadır. Bundan dolayı; 

-Dört mevsim belirgin olarak yaşanır. 

-Genel olarak cephe yağışları görülür 

-Batı rüzgarları etkilidir 

-Aşırı sıcak ve soğuk iklim şartları yaşanmaz. 



-Buzullar deniz seviyesine kadar etkili olamaz. 

Türkiye’nin Boyutları, Alanı, Jeopolitiği 

ve 

Sınır Komşuları 

Ülkemiz doğu-batı doğrultusunda uzanan boyu 1600 

km eni de 600 km kadar olan bir dikdörtgen 

biçimindedir. Ama Geometrik anlamda tam bir 

dikdörtgen değildir. 

Gerçek yüz ölçümü  814,576km², izdüşümsel olarak 

ise 779,452 km² dir.Topraklarımızın 

%97(790,200km²) Asya da, %3(24,376km²) ise 

Avrupa kıtasındadır(gerçek yüz ölçüme göre) 

Doğal göllerimizin kapladığı alan 9464km² iken 

yapay göllerimizin kapladığı alan 3251km² dir. 

Akarsu yatakları da dikkate alınırsa akarsu ve 

göllerin toplam alanı 15,000km² bulur.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugün  Dünyada 194 bağımsız ülke vardır. Bu 

ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye orta 

büyüklükte bir ülkedir. Dünya ülkelerinde ülkemiz 

toprak genişliği bakımından 32.sıradadır 

Ülkemiz alan bakımında Rusya Federasyonu hariç 

Avrupa ülkelerinin her birinden daha büyüktür. 

Örneğin Fransa (545 

binkm²),Almanya(349binkm²),Danimarka(40binkm²),

Hollanda,İsviçre(41binkm²)bir alana sahiptirler. Bazı 

Avrupa ülkeleri Konya ilimiz kadardır.(41,464km²) 

Yine 15 kadar Akdeniz ülkeleri arasında 4.sıradadır. 

Türkiye Kıbrıs ile birlikte 9 olan komşularımız içinde 

İran(1,6 milyon km²) dan sonra alan itibari ile 2. 

sıradadır. 

2012 verilerine göre ülkemiz nüfusu 75 milyon 

627bin 384 kişidir. Dünya nüfusunun %1,1’ni 

oluşturmaktadır. Nüfus miktarı açısından Türkiye 

Dünyada 16.sıradadır. 46 Avrupa ülkesi içerisinde 

Rusya ve Almanya’dan sonra 3. sırada yer alır. 

Komşularımız içinde ise en kalabalık olanıdır. 

 

Sınırlarımızın başlıca özellikleri şunlardır. 

-Ülkemizin sınırlarının toplam uzunluğu; 

11.086km’dir. Bu sınırın %75,2’si(8333km) deniz 

%24,8(2753km) de kara sınırı oluşturur. En uzun 

deniz kıyı sınırımız Ege(2805km), en kısa kıyı 

uzunluğumuz ise Marmara(1189) denizi kıyısıdır. 

-Türkiye dünyanın sınırları en uzun olan ülkeleri 

arasındadır. 

-İran sınırımız hariç diğer tüm sınırlarımızın 

belirlenmesi Lozan Antlaşması ile çizilmiştir. 

-İran ve Irak sınırlarımız doğal sınır niteliğindedir. 

Diğer sınırlarımız ise doğal sınır olmakla beraber 

çoğunlukla yapay sınır özelliği taşır. 

-En uzun sırımız Suriye iledir. En kısa sınırımız ise 

Azerbaycan(Nahcivan)sınırıdır. 

AZERBAYCAN 

Başkenti Bakü’dür. Kafkas ülkelerinin en 

büyüğüdür. Nahcivan Özerk bölgesi ile Türkiye’ye 

komşudur. Önemli akarsuları, Türkiye’den kaynağını 

alan, Aras ve Kura’dır.1991 yılında Sovyetlerin 

dağılmasıyla bağımsız oldu. BDT üyesidir.  16 Mart 

1921’de Moskova antlaşması ile çizildi.Topraklarının 

az bir kısmı tarıma elverişlidir. Ülke nüfusunun yarısı 

tarımla geçimini sağlar. Hazar denizi kıyısında, 

dünyada önemli bir yeri olan havyar üretimi yapılır. 

Bakü – Tiflis – Ceyhan ( BTC ) boru hattı, Türkiye ile 

Azerbaycan arasındaki en önemli projedir. En kısa 

kara sınırımızdır.18km’dir. Bu sınırda Umut 

Gümrük kapısı bulunur.Yer altı kaynakları 

bakımından zengindir. En önemli yer altı kaynağı, 

petroldür. Petrolün büyük bir kısmı Hazar 

denizinden elde edilir. Teknoloji yetersizliğinden 

dolayı petrol ve doğal gaz kaynaklarından yeterince 

yararlanamamaktadır. Sanayisi, petrole bağlıdır. 

 



GÜRCİSTAN 

Başkenti Tiflis’tir. Karadeniz’e kıyısı olan tek 

Kafkas ülkesidir. Sınır Karadeniz kıyısında Sarp 

Köyü’nden başlar Başköy’e kadar uzanır(Aktaş 

Gölü)Toplam uzunluk 276 km’dir.Sarp(Artvin’de) 

ve Türkgözü( Ardahan) sınır kapıları 

bulunmaktadır.Acaristan, Abhazya ve Güney 

Osetya diye üç özerk bölgesi vardır. Kafkas ülkeleri 

arasında iklimi en ılıman olandır. 1991 yılında 

Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsız oldu.Tarıma 

elverişli alanları azdır. Karadeniz kıyılarında çay ve 

turunçgil tarımı oldukça gelişmiştir. Yer altı 

kaynakları açısından zengin sayılmaz.En önemli yer 

altı zenginliği dışarıya ihracı da yapılan 

manganezdir. Karadeniz kıyılarının güzellikleri ve 

termal kaynaklar önemli turizm alanlarıdır. Batum 

ve Poti limanları bütün Kafkas ülkelerine hizmet 

vermektedir. Sarp sınır kapısının açılması ticari 

ilişkilerimizi hızlandırmıştır. 

ERMENİSTAN 

Başkenti Erivan’dır. Kafkas ülkelerinin en 

küçüğüdür. Kafkasya’nın güneyinde yer alır. 

Topraklarının büyük bir kısmı dağlıktır ve 1000 

m.den yüksek platolardan oluşur. Depremlerin sık 

görüldüğü bir ülkedir. Başköy’den başlayarak 

Aras nehri ve Arpaçay  nehirleri  ile devam eder 

Sürmeli Çukuruna kadar devam eder. Genel olarak 

karasal iklim özellikleri hakimdir.Nüfus daha çok 

başkent Erivan çevresinde toplanmıştır. Kentleşme 

oranı yüksek bir ülkedir. Nüfusun 3 / 4’ü şehirlerde 

yaşar. Sınır uzunluğu yaklaşık 316 km’dir. Akkaya 

ve Alican sınır kapıları vardır fakat iki sınır Kapısı 

da kapalıdır.En önemli yer altı kaynağı bakır ve 

boksittir. Dağlık olmasına rağmen gelişmiş bir 

karayolu ve demiryolu ağı vardır. 1991 yılında 

Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsız oldu ve BDT’ye 

katıldı.  

İRAN 

Başkenti Tahran’dır. Güneybatı Asya’da yer alır. 

Ortadoğu’da Arabistan’dan sonra 2. en büyük 

ülkedir. Ülkenin kuzeyinde, Hazar denizi kıyılarında 

Elburz dağları uzanır.Diğer önemli dağ sırası da 

Zağros’lardır. Deşt-i Kebir ve Deşt-i Lut çölleri 

yer alır. Şiddetli depremlerin sık görüldüğü bir 

ülkedir. Hazar denizi kıyıları ile Basra Kıyılarında 

ılıman iklim özellikleri, dağlık yerlerde ve iç 

kesimlerde ise karasal iklim görülür. Ülkenin büyük 

bir kısmı bozkır ve çöllerle kaplıdır. En büyük gölü, 

Urmiye’dir.Sınır uzunluğu 454 km’dir. Dil 

Ucundan(Iğdır) başlar Irak sınırının başladığı 

Şapatan Geçidine kadar devam eder.1639’da Kasr-

ı Şirin antlaşması ile belirlenmiştir. 

Doğal bir sınır olan İran sınırı Van ve Urmiye 

Göllerinin su toplama havzasını birbirinden ayıran 

dağların doruk noktalarından geçer. 

Gürbulak(Doğubeyazıt),         Kapıköy(Van), 

Esendere(Yüksekova) sınır kapıları bulunur. 

Ülke nüfusunun 1 / 4’ünü Azeriler oluşturur. Hızlı 

nüfus artışı vardır. Hazar denizi kıyılarında havyar 

üretilir. Dünyaca ünlü Karakul koyunları yetiştirilir. 

Komşularımız içinde en çok ticaret yaptığımız 

ülkelerdendir. İran, Avrupa’dan ithal ettiği 

mallarınçoğunu Türkiye üzerinden, karayolu ile 

taşır.En önemli yer altı kaynakları petrol ve doğal 

gazdır. Dünyanın en önemli petrol  üreticilerinden 

biridir. Sanayisi petrole dayalıdır. Abadan, Tebriz 

ve İsfehan başlıca petrol rafineri ve petro-kimya 

tesislerinin bulunduğu şehirlerdir. İran’da petrol 

kadar önemli diğer bir faaliyette halıcılıktır. İpekli 

dokuma da ön plandadır.     

IRAK 

Başkenti Bağdat’tır. Genel olarak kurak ve sıcak bir 

iklime sahiptir. En önemli Akarsuları Dicle ve 

Fırat’tır. Şapatan Geçidinden başlayan sınır Habur 

Çayının Dicle nehrine katıldığı yerde sona erer. 

Habur sınır kapısı bulunmaktadır.   

Dünyanın en eski yerleşim alanlarından biridir. 

Nüfus artış hızı yüksektir. Dicle ve Fırat nehirleri 

arasında kalan alüvyal sahaya Mezopotamya denir. 

Mezopotamya’da en  Önemli tarımsal faaliyet hurma 

yetiştiriciliğidir. Dünya hurma üretiminin 3 / 4’ünü 

üretir. En çok hurma ihraç eden ülkelerdendir. Sınır 

1926 yılında kesinleşmiştir. 

En önemli yer altı kaynağı petroldür. Petrolün büyük 

bir kısmı, Musul ve  Kerkük bölgelerinden elde edilir. 

Dünya petrol rezervinin, % 10’u Irak’tadır. 

SURİYE 

Sınırımız 1921’de yapılan Ankara antlaşması ile 

belirlendi.1939’da Hatay’ında katılması ile sınırımız 

kesinleşti. En uzun kara sınırımızdır. Toplam 

uzunluğu 877kmdir. Sınır Irak-Suriye arasındaki 

Dicle nehri yatağı ile başlar Akdeniz kıyılarına kadar 

ulaşır. Genellikle yapay sınır özelliği taşır.13 tane 

sınır kapısı vardır. 

Türkiye – Suriye arasında ki sınır kapıları: 

• Cizre sınır kapısı(Şırnak) 

• Girmeli sınır kapısı (Mardin-Nusaybin) 

• Şenyurt sınır kapısı(Mardin) 



• Ceylanpınar sınır kapısı,Akçakale sınır 

kapısı,Mürşitpınar sınır kapısı(Şanlıurfa) 

• Karkamış sınır kapısı,Çobanbey sınır 

kapısı(Gaziantep) 

• Öncüpınar sınır kapısı(Kilis) 

•  İslahiye sınır kapısı,Cilvegözü sınır 

kapısı,Karbeyaz ve Yayladağı sınır 

kapıları(Hatay) 

BULGARİSTAN 

Sınırımız Lozan antlaşması ile 

belirlenmiştir.Başkenti Sofyadır.(1924)Karadeniz 

kıyısında Mutlu Dere(Rezve)ağzından başlar 

Edirne’nin Kuzeybatısına kadar uzanır. Politik bir 

sınırdır. Sınır uzunluğu 269kmdir. Türkiye-

Yunanistan-Bulgaristan sınırlarının kesişme 

noktasında Kapıkule sınır kapısı bulunur. 

Türkiye’nin en işlek ve en önemli gümrük kapısıdır. 

Türkiye’yi demir ve kara yolu ile Avrupa’ya bağlar. 

Diğer önemli sınır kapısı ise Aziziye(Dereköy) sınır 

kapısıdır.(Kırklareli) 

YUNANİSTAN 

Sınırımız Lozan ile belirlenmiştir. Başkenti 

Atinadır.Ancak 1947 de Oniki ada ile Meis Adası 

İtalya’dan alınarak Yunanistan’a verildi. Sınır 

Edirne’nin güneybatısında ki Karaağaç çevresinden 

başlar Meriç ırnağı boyunca uzanır. Yunanistan ile 

212’si kara 2593 deniz olmak üzere toplam 2805 km 

sınırımız vardır. Ispala,Karaağaç,Uzunköprü sınır 

kapıları vardır. 

JEOPOLİTİK AÇIDAN TÜRKİYE 

Siyasi Coğrafya:Ülkelerin coğrafi özelliklerini 

dikkate alarak onların siyasi açıdan dünya üzerinde 

bulundukları yeri ve etkilerini araştırır. 

JEOPOLİTİK 

Özel konumdan kaynaklanan askeri, siyasal ve 

ekonomik önemdir. Veya ekonomik ve siyasal 

coğrafya verilerine göre dış siyasetin oluşturulması 

ve yönlendirilmesidir.Daha geniş anlamıyla jeopolitik 

devletlerin coğrafi özellikleri ile siyasetleri arasındaki 

ilişkileri inceleyen bilimdir. 

JEOSTRATEJİ 

Jeostrateji ise; dar anlamda askeri plan geniş 

anlamda ise bir ülkenin askeri, nüfus,ekonomi, 

siyasi ve teknik imkanları ile birlikte uyguladığı planı 

ifade eder.   

 

 

JEOPOLİTİKTE ETKİLİ OLAN UNSURLAR 

 

TÜRKİYENİN JEOPOLİTİK GEÇMİŞİ 

Dünya siyaseti üzerinde aktif rol oynayan 

medeniyetlerin bir kısmı Anadolu topraklarında 

kurulmuştur.Hititler, Urartular, iyonlar, Bizans 

İmparatorluğu, Selçuklu Devleti ve Osmanlı 

imparatorluğu bunlardan bazılarıdır.Özellikle 

Osmanlı Devleti, coğrafi konum avantajları ve askeri 

gücü sayesinde dünya jeopolitiği üzerinde önemli bir 

yere sahip olmuştur. 

16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu dünya üzerinde 

“Denge Kuran” rolü oynamış bu nedenle dünyanın 

en güçlü ve büyük devleti olmuştur. 

 



Coğrafi keşiflerden sonra ticaret yollarının 

değişmesinden dolayı batı-doğu ticareti 

16.yüzyıldan sonra kara yolları üzerinden deniz 

yollarına kaymaya başlamıştır. Bu değişme 

16.yüzyılda Osmanlı Devleti’nin elinde tuttuğu 

transit ticareti olumsuz yönde etkilemiştir.Kervan 

yolları etkinliğini yitirince transit ticaretin yarattığı o 

zengin ve parlak dönem sona ermiştir. Halkın hayat 

düzeyinin gerilemesine neden olan bu durum, 

Osmanlı Devleti’nde önce iktisadi ve siyasi gücün 

zayıflamasına neden olmuştur.Süveyş 

Kanalı’nın(1869)açılması Akdeniz’e yeni bir canlılık 

getirdiyse de Türk limanları özellikle de İstanbul, 

yeni ticaret yollarının dışında kalması nedeniyle bu 

canlılıktan yeterince yararlanamamıştır.Türkiye’nin 

Jeopolitik önemi 1980’lerden itibaren de Orta 

Doğu’da, Kafkasya ve Balkanlar’da meydana gelen 

siyasi ve ekonomik gelişmelerle had safhaya 

ulaşmıştır. Ekonomide, kültürel alanda ve 

politikadaki hızlı küreselleşme, Soğuk Savaşı sona 

erdiren Sovyetler Birliği’nin ve Varşova Paktı’nın 

dağılması Avrasya’da, Türkiye’nin bulunduğu 

jeopolitik alanda ve koşullarda önemli değişikliklere 

neden olmuştur.  

Bu Değişiklik Ve Gelişmelerin Başlıcalar 

1. Küresel ve bölgesel boyutlarda yeni kuvvet 

dengeleri oluşmuştur. 

2. Avrupa’da yeni siyasal oluşumlar meydana 

gelmiştir 

3. Orta Asya ve Kafkaslar ’da Türkiye ile etnik, tarihî 

ve kültürel bağları bulunan ülkeler bağımsızlıklarına 

kavuşmuşlardır. 

4. Balkanlarda ve Orta Doğu’da yeni ve çok önemli 

gelişme ve değişimler olmuştur. 

GÜNÜMÜZDE TÜRKİYENİN JEOPOLİTİK 

KONUMU 

1-Türkiye, dünyanın en önemli petrol rezervlerine 

sahip olan Orta Doğu ve Hazar Havzası ile önemli 

deniz ulaştırma yollarının kavşağında bulunan 

Akdeniz Havzası içinde yer alır.  

2-Karadeniz Havzası ve Boğazlar, Balkanlar, 

Kafkasya ve Orta Asya’nın oluşturduğu coğrafyanın 

merkezinde bulunmaktadır.  

3-Kafkasya ve Orta Asya petrolünün ve doğal 

gazının batıya ulaştırılması için belirlenen 

güzergâhlardan en önemlisi üzerinde 

bulunmaktadır. 

4-BM ve NATO üyesi bir ülke olarak çevresinde 

güvenlik, istikrar gibi konularda ağırlığa sahiptir. 

5-NATO’nun bir kanat ülkesiyken, Avrasya 

kuşağında merkezî bir duruma gelmiştir. 

6-Türkiye, bölgesinde güçlü bir orduya sahiptir. 

7-Birçok farklı ticari, ekonomik, askeri ve siyasi 

uluslararası kuruluşlara üyedir.  

8-Aynı anda NATO, Avrupa Konseyi, Ekonomik İş 

Birliği ve Kalkınma Teşkilatı(OECD), Karadeniz 

Ekonomik İş Birliği (KEİ), Ekonomik İş Birliği 

Örgütü (ECO), D-20 ve İslam Konferansı Örgütü 

(İKO) üyesi olan tek devlettir. 

BOĞAZLARIMIZIN STRATEJİK KONUMU 

Türkiye, gelecek yüzyılda Hazar ve Orta Asya doğal 

kaynaklarının batıya ulaşmasında doğal bir köprü 

rolü üstlenecektir. 

Dünya doğal enerji kaynaklarının %70’i Türkiye’nin 

etrafında kümelenmiştir.  

 

Hazar petrollerinin batıya taşınmasını sağlayan 

Bakü - Ceyhan projesi, petrol nakil güzergâhı 

bakımından en istikrarlı ve güvenli ortamı 

sunmaktadır. 

Hazar Havzası’nın doğal zenginliklerinin dünya 

pazarlarına ulaşmasıyla, Trans Kafkasya Ulaşım 

Koridorunun hayata geçirilmesi bakımından da 

Türkiye anahtar ülke konumundadır. 

Türkiye’nin Fiziki Ve Beşerî Coğrafya Unsurlarını 

Göz Önüne Alındığında Jeopolitik Açıdan 

Hassas Ve Kuvvetli Yönleri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE’DE OROJENEZ 

TÜRKİYE’NİN DAĞLARI 

Ülkemizde ki dağlar genel olarak I. zamanda 

oluşmaya başlamıştır. II. Zamanda aşınmaya 

uğramış ve alçalmışlardır. II. zamanda aşınan 

tortular deniz ortamlarında birikmiş; III. zamanda 

oluşan Alp dağ Oluşum Hareketiyle kıvrılarak 

yükselmiş ve orojenik dağlarımız oluşmuştur. IV. 

Zamanda Epirojenez ile yükseklikleri artmıştır.  

Ayrıca III. zamandan beri devam eden volkanik 

olaylarla da volkan konileri oluşmuştur.  

TÜRKİYE FİZİKİ HARİTASI 

 

TÜRKİYE’NİN OROJENİK DAĞLARI 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE’NİN OROJENİK DAĞLARI 

Türkiye’deki dağlar Avrupa ile Afrika kıtası ve Arap 

Yarımadası arasındaki Tetis jeosenklinalinde 

bulunan tortul tabakaların orojenik hareketi 

sonucunda oluşmuştur. IV. Zamanda yükselerek 

bugünü halini almıştır. Kuzey Anadolu ve Toros 

Dağları Alp Orojenezi’nin Türkiye’deki kuzey ve 

güney kanadını oluşturmaktadır.nadolu’nun kuzey 

ve güneyinde doğu-batı genel yönünde uzanan bu 

dağlar, kıyı çizgisinin uzanışını da belirlemiştir. Bu 

iki kanat, Doğu Anadolu’da (Van Gölü kuzeyinde) 

birleşirler.Alp- Himalaya sistemi denen bu dağ 

sıraları Avrupa’da İspanya’nın batısından 

başlayarak Avrupa’nın güneyi boyunca uzanarak 

ülkemize, buradan İran, Afganistan, Hindistan’dan 

Çin‘e kadar uzanır.    

KIVRILMA İLE DAĞ OLUŞUMU 

Bunların 

dışında İç 

Batı 

Anadolu, İç 

Anadolu ve 

Doğu 

Anadolu’da 

orojenik 

hareketlerle 

meydana 

gelmiş 

2.derece 

dağ sıraları 

bulunur.  

KIVRIMLI YAPILAR 



 

Doğuda Rize Dağları (Kaçkar Tepesi 3937m) 

Ortada Canik dağları, Batıda Yıldız, İsfendiyar 

Dağları(Küre Dağları) vardır.2.sırada, Mescid, Kop, 

Ilgaz ve Köroğlu dağları bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

K.Anadolu Dağları kıyıya paralel uzanırlar. Bu 

yüzden bol yağış alan kıyı kesimde fındık, çay gibi 

mono kültür ürünler yetiştirilir.  Ayrıca ormanların da 

sık olmasını sağlar.  

TOROSLAR 

Alp sisteminin güney koludur. Girit ve Rodos 

Adalarından başlar İran'a kadar uzanır. Batı, Orta ve 

Güneydoğu Toroslar olarak üç bölüme ayrılırlar. Batı 

Toroslar Antalya Körfezi'nin iki yanında uzanırlar. 

Göller Bölgesi'ni içine alırlar.Bu dağlar özellikle 

Taşeli Yarımadası karstik arazilerden oluşmuştur. 

Bir çok karstik şekle rastlanır.Orta Toroslar ise 

Adana yöresini batı, kuzey ve doğudan çevirirler. 

Güneydoğu Toroslar da İskenderun Körfezi'nden 

başlar bir yay çizerek Van Gölü'nün güneyinden 

Hakkari'ye ulaşırlar.  

 

 

KIRILMA İLE DAĞ OLUŞUMU 

Türkiye’de Alp Orojenezinden sonra devam eden 

yer hareketleri; özellikle Anadolu’nun doğudan 

batıya doğru itilmesine ve gerilmelere yol açmış, bu 

hareketler yer kabuğunun kırılması şeklinde 

olmuştur. Yer hareketleri ile Anadolu’yu boydan 

boya kesen fay hatları oluşmuştur.Yer 

kabuğundaki kırık hatları (Fay hatları) boyunca blok 

halinde yükselme ve çökmelerle dağlar 

oluşmaktadır.Kırılma sonucunda iki yanındaki faylar 

boyunca yükselen kısımlara Horst, alçalan 

kısımlara Graben denir.Ege Bölgesi’ndeki Yunt 

dağı, Bozdağlar ve Aydın Dağları horst, bunlar 

arasındaki Gediz, Büyük Menderes ve Küçük 

Menderes ovaları ise tipik birer grabendir. 

İki fay hattı arasında yüksekte kalan kütleye 

HORST adı verilir.İki fay hattı arasında kalan 

kütlenin blok hâlinde çökmesi ile oluşan 

çukurluğa GRABEN denir. 

 

 

 



VOLKANİK DAĞLARIMIZ 

Volkanlardan çıkan malzemelerin birikmesiyle 

oluşan dağlara volkanik dağlar (volkan konisi) denir. 

Türkiye’nin en önemli volkanik sahaları 3 

bölgemizde toplanmıştır; Doğu Anadolu 

bölgesi,İç Anadolu Bölgesi,Batı Anadolu bölgesi 

Türkiye’de volkanik olaylar II. zamanda deniz altı 

volkanizması olarak başlamış, III. jeolojik zaman 

(Tersiyer) başlarında yüzey volkanizması 

başlamış, tarih çağlarına kadar devam etmiştir. 

Akdeniz Volkan kuşağı üzerindeki ülkemizde, 

volkanik faaliyetler sonucu sıralar halinde uzanan 

volkanik dağlar oluşmuştur.  

Ayrıca bir veya birkaç merkezden meydana gelen 

püskürmelerle lav ve çeşitli boyuttaki taneli 

maddelerin birikmesiyle koni şeklindeki dağlar 

meydana gelmiştir. Lavlar bazen de araziye 

yayılarak bazalt platolarını oluşturmuştur. 

Ülkemizdeki yanardağlar bu gün aktif olmayan 

sönmüş yanardağlardır.  

Volkanizma ile Oluşan Dağlar: 

Yerin derinliklerindeki mağmanın yerkabuğunun 

zayıf ve çatlak kısımlarından yer üstüne çıkmasıyla 

oluşan genelde tek başına bulunan dağlardır. 

 

Türkiyedeki volkanik dağlar; 

Marmara Bölgesi : Uludağ,G.Doğu Anadolu 

Bölgesi : Karacadağ,Karadeniz Bölgesi : Köroğlu 

Dağları,Akdeniz Bölgesi : Hassa Bölgesi 

(Hatay),Ege Bölgesi : Kula Tepeleri (En 

genç),Doğu Anadolu Bölgesi : Ağrı ,Tendürek, 

Nemrut, Süphan Dağları,İç Anadolu Bölgesi : 

Erciyes, Melendiz, Hasandağ, Karadağ, Karacadağ.  

TÜRKİYE’NİN DAĞLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Dağların Ekonomiye Etkileri 

>Olumlu Etkileri  

>>Kıyı kesimleri iç bölgelerden ayırarak kıyıların 

yağışlı iç kısımları karasal olmasını sağlamış Bu 

durum mevsim çeşitliliğine neden olmuştur. Bu 

durumda tarımsal ürün çeşitliliğine imkan sağlar.  

>>Kıyılarda gür ormanlar oluşmuştur.  

>>Dağlar su deposu konumundadır.  

>>Yaban hayatının yaşama alanlarıdır.  

>>Yer altı kaynaklarının temel depo alanlarıdır.  

>>Avcılık, Dağ Sporları ve Kış Turizmine imkan 

sağlarlar.  

>> Yaylacılık faaliyetleri ile hayvancılığı destekler.  

>>Yerleşim alanları için depremsellik açısından 

güvenli bölgeler oluşturur. 

>Olumsuz Etkileri  

>>Ulaşımı zorlaştırır. Yol yapım maliyetlerini arttırır.  

>>Heyelanların fazla olduğu yerlerde can ve mal 

kayıplarına neden olurlar.  Tarım ve Yerleşme 

alanlarının sınırlanmasına neden olur. 

AĞRI DAĞI 

İÇ ANADOLU DAĞLARI 

GÜNEYDOĞU ANADOLU DAĞLARI 



 

TÜRKİYE’NİN OVALARI 

Akarsular tarafından parçalanmamış, çevrelerine 

göre alçakta olan engebesi az geniş düzlüklere Ova 

denir.  

Ovaların Özellikleri 

>Çevrelerine göre alçak alanlardır.         

>Akarsular tarafından çok fazla parçalanmamıştırlar. 

>Eğim ve engebeliği azdır.                     

>Toprakları genel olarak verimlidir. 

>Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlere uygun 

sahalardır. 

>Tarımın en yoğun yapıldığı verimli alanlardır.  

>Ulaşım en kolay olduğu alanlardır. 

>Yerleşmelerin kurulduğu ve nüfusun en yoğun 

yaşadığı yerlerdir.   

>Su kaynaklarının en bol olduğu yerlerdir. 

>Genel olarak ovalar fay hatları üzerinde olduğu için 

deprem riskinin en yüksek olduğu yerlerdir. 

>Ayrıca alçak oldukları için de sel ve taşkın tehlikesi 

fazla olan alanlardır. 

Oluşumlarına göre ovalar: 

Ülkemizdeki ovaların oluşumunda tektonik, 

volkanik, karstik olaylar ve akarsu biriktirmesi 

etkili olmuştur. En etkili olanı tektonik olaylardır. 

Tektonik ovalar genelde 3.ve 4. zamanda çöken 

sahalarda oluşmuştur. 

Tektonik Ovalar 

Yeryüzündeki çöküntü hendeklerinin dış kuvvetlerin 

taşıyıp getirdiği tortullarla dolması sonucu oluşurlar. 

Birikinti Ovaları: 

İç kesimlerde yada kıyılardaki çukur alanların dış 

kuvvetlerin taşıyıp getirdiği tortullarla dolması 

sonucu oluşurlar. Akarsuların taşıyıp getirdiği 

malzemeleri deniz yâda gölün sığ yerlerinde 

biriktirmesi ile de DELTALAR oluşur. Bafra, 

Çarşamba, Silifke, Çukurova gibi. 

Karstik ovalar: 

Karstik alanlarda suyun çözücü etkisiyle oluşan 

çanakların tabanının tortullarla dolup düzleşmesi ile 

oluşurlar.  

OVALAR BULUNDUĞU YERE GÖRE DE 2 ANA 

GRUBA AYRILIR: 

>Kıyı ovaları:((Deltalar)) 

Akarsuların taşıdığı malzemeleri denize döküldüğü 

yerde biriktirmesi sonucu oluşan ovalardır.  

Deltaların meydana gelebilmesi için gerekli 

şartlar;  

>Akarsuyun belli bir büyüklükte olması. 

>Akarsuların getirdiği alüvyon miktarının fazla 

olması.   

>Kıyının çok derin olmaması(sığ olması).  

>Kıyılardaki güçlü akıntıların olmaması. 

>Kıyıda gel-git’in etkili olmaması gerekir. 

>İç ovalar 

İç ovalarımızın çoğu 3. Jeolojik zamanda tektonik 

hareketle çöken sahalardaki çanaklar içinde 

akarsuların taşıdığı malzemelerin birikmesiyle 

meydana gelmiştir. Bunlar bazen fay hatlarında 

diziler halinde bazen de tek tek bulunurlar. Bunların 

çoğunun ortalama yükseltileri fazladır.  

Doğu Anadolu Fay hattındaki ovalar: Muş 

Ovası,Bingöl Ovası,Elazığ Uluova,Malatya 

Ovası,Antakya (Amik) Ovası,Kahramanmaraş ovası 

(Göksun, Elbistan, Afşin),Karlıova,Varto ovaları 



Batı Anadolu Fay hattındaki ovalar: Küçük 

Menderes,Büyük Menderes ,Gediz,Bakırçay 

,Simav,Sandıklı,Afyon,Kütahya ovaları 

Kuzey Anadolu Fay hattındaki ovalar: Erzincan 

ovası (1939,1992 depremleri) ,Erbaa-Niksar 

ovası,Suşehri,Taşova,Merzifon,Tosya,Kurşunlu-

Çerkeş ,Bolu,Düzce,Adapazarı,Bursa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIYI(DELTA) OVALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PLATO 

Plato ile yayla kavramlarını birbirinden ayrı 

tutmak gerekir. Yayla daha çok yaz aylarında 

hayvan otlatılan, ya da turizm amaçlı kullanılan 

geçici bir yerleşme şekli iken; plato bir yeryüzü 

şeklidir. Platolar Türkiye’nin önemli ve yaygın 

bir yeryüzü şeklidir. Ülkemizin büyük bir kısmı 

aşınım sahası iken IV. Zamanda oluşan toptan 

yükselmeye uğraması akarsuların eski aşınım 

düzlüklerini yarmalarına ve platoların çoğalıp, 

yaygınlaşmasına neden olmuştur. En fazla İç 

Anadolu da yayılış gösterir. 

Platoların ekonomik önemi: 
>>Ovalardan sonra nüfus ve yerleşmenin en yoğun 

olduğu alanlardır. 
>>Ulaşımın nispeten kolay yapıldığı yerlerdir. 
>>Yükselti ve iklim şartlarına göre tarım ve 

hayvancılık ile turizm faaliyetlerinin yoğun yapıldığı 

yerlerdir.  

>>Ticaret ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı 

alanlardır. 
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TÜRKİYE’NİN PLATOLARI 

İç Anadolu Bölgesindeki Platolar: 

• Obruk 

• Haymana  

• Cihanbeyli 

• Bozok 

• Ürgüp-Göreme 

Akdeniz de: 

• Taşeli Platosu 

• Teke Platosu 

• Doğu Anadolu da: 

• Erzurum-Kars Platosu 

• Ardahan Platosu 

Güney Doğu Anadolu da: 

• Gaziantep Platosu 

• Şanlıurfa Platosu 

• Marmara da ise: 

• Çatalca-Kocaeli Platosu 

• Ege de ise: 

• Uşak-Eşme Platosu 

TÜRKİYE’DE AKARSU ŞEKİLLERİ 

Akarsular nemli ve yarı kurak bölgelerde etkili olan 

dış kuvvettir. İç kuvvetlerin oluşturduğu yeryüzü 

şekillerini aşındırma, taşıma ve biriktirme 

yoluyla biçimlendiren önemli bir dış kuvvettir.  

Ülkemizde Akarsu şekilleri çok yaygındır. 

Ülkemizde çok sık bir akarsu ağı vardır.Ülkemizin 

yüksek ve engebeli olması, akarsuların aşındırma 

ve biriktirme faaliyetlerini arttırmıştır. Buna bağlı 

olarak da ülkemiz yer şekilleri çeşitliliği 

bakımından zenginleşmiş ve oldukça engebeli 

bir hal almıştır.  

TÜRKİYE’DE AKARSU AŞINDIRMA ŞEKİLLERİ 

1)Vadiler :    

a) Çentik(V) Vadi 

b) Boğaz(yarma) Vadi 

c) Kanyon Vadi 

d) Tabanlı Vadi 

e) Yayvan(yatık yamaçlı) Vadi 

VADİ 

Akarsuyun kaynağından döküldüğü yere kadar 

uzanan ve devamlı inişi bulunan çukurluklara denir. 

Derinme aşındırmayla akarsuların içine yerleştikleri 

oluklardır.  

Çentik Vadi 

Genellikle akarsuların yukarı çığırlarında, derine 

aşındırmanın fazla olduğu sert tabakalar içinde 

oluşan vadilerdir. Profili V şeklindedir. Kuzey 

Anadolu Dağları, Toroslar, Doğu Anadolu’ da 

yaygındır. 

Boğaz Vadi 

İki düzlük arasındaki dağ sırasını (sert kütlenin) 

akarsular tarafından derin bir şekilde enine 

yarılması ile oluşan vadilerdir. Yarma vadi de denir. 

Profili U şeklindedir. Karasu ırmağının geçtiği 

yerlerde sık rastlanır.Dağları enine yardığı için 

ulaşım bakımından önemlidir. 

Kanyon Vadi 

Kurak ve yarı kurak bölgelerdeki yatay yapılı karstik 

arazilerde taşların akarsular tarafından çözünmesi 

ve aşındırılması sonucunda oluşmuş derin 

vadilerdir. Bu yüzden profili “ U” şeklinde olan çok 

dik yamaçlı vadiler oluşur.Bu tür vadiler ülkemizde 

Toroslar üzerinde yaygındır 

 



Tabanlı vadi (Olgun Vadi) 

Akarsuyun yatak eğimi ve derine aşındırma 

azalınca, yana aşındırmayla (su miktarı fazla eğim 

azdır) bu tür vadiler oluşur. Ülkemizde Ege 

ovalarında yaygındır.Akarsu aşındırmasının ileri 

safhalarında oluşan vadi şeklidir. Vadi tabanı ova 

özelliği kazanır. Vadi yamaçları iyice yatıklaşır ve 

belirginliğini kaybeder. 

Yayvan Vadi 

Akarsuyun aşağı çığırında eğim azaldığından 

derinlemesine aşındırma azalır ya da durur. Yana 

aşındırma ile vadi yamaçlarının aşınıp yatıklaştığı ve 

biriktirmenin ön plana geçtiği vadilerdir. Bu tip 

vadiler ülkemizde İç Anadolu ve Güney Doğu 

Anadolu’da yaygındır. 

2)Menderes (Büklüm) 

Akarsu eğimi azaldığında sağa sola düzenli 

büklümler yaparak akar. Akarsu yatağındaki bu 

büklümlere menderes denir. Mendereslerde aşınma 

yanında biriktirmede vardır. Aşınma kısmına 

“çarpak”; biriktirme kısmına “yığınak” denir. 

Ülkemizde en iyi menderesler Ege akarsularında 

görülür. 

3)Şelaleler ve Dev kazanı 

Dağlık alanlardaki akarsuların yataklarında 

aşınmaya farklı direnç gösteren tabakalar 

olmasından dolayı basamaklar oluşur ve akarsular 

bu basamaklardan düşerek akar. Küçük 

akarsuların oluşturduğu böyle yerlere çağlayan, 

büyük akarsuların oluşturduğu böyle yerlere de 

çavlan denir. Akarsuların çağlayanlar yaparak 

döküldüğü yerlerde aşınma sonucu oluşmuş 

çukurluklara da dev kazanı denir.  

ÜLKEMİZDEKİ ŞELALELER 

Tortum Şelalesi (Erzurum) ,Muradiye Şelalesi 

(Van),Düden Şelalesi (Antalya),Manavgat Şelalesi 

(Antalya),Kurşunlu Şelalesi (Antalya) ,Göldere 

Şelalesi (Kastamonu) ,Ilısu Şelalesi (Mersin) 

,Ohtamış Şelalesi (Ordu),Tatlıca Takım Şelaleleri 

(Sinop) ,Çır Şelalesi (Bingöl) 

4)Peribacaları 

Sel sularının volkanik tüflerden oluşan araziyi 

aşındırması sonucunda oluşmuşlardır. Turistik 

bakımdan önemli olan peribacaları Kapadokya 

yöremizde yaygındır. 

5)Kırgıbayır (Badlans) 

Sel sularının kurak ve yarı kurak alanlarda bitki 

örtüsünden yoksun yamaçlardaki kolay aşınabilen 

kil, marn, volkanik tüf gibi maddeleri oyarak 

oluşturdukları küçük çaplı yarıntılardır. Ülkemizde İç 

Anadolu ,İç Batı Anadolu, Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde görülür. 

6)Peneplen(yontukdüz) 

Akarsuların ve diğer dış kuvvetlerin etkisi ile arazinin 

aşındırılarak deniz seviyesine yaklaştırılmasına 

denir. Bu araziler deniz seviyesine yaklaşmış hafif 

engebeli düzlüklerdir. 

TÜRKİYE’DE AKARSU BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ 

Deltalar 

Akarsuların taşıdıkları alüvyonları döküldükleri deniz 

ya da gölün sığ kesimlerinde biriktirmesi sonucu 

deltalar oluşmuştur.Akarsuların en yaygın 

biriktirme şeklidir. (Bafra,Çarşamba,Göksu) 

Seki (Taraça,Teras) 

Yatağına alüvyon yığmış bir akarsu, bulunduğu 

arazinin yükselmesi ya da döküldüğü seviyenin 

alçalması sonucunda yeniden canlanır ve yatağını 

derinleştirmeye başlar. Bu derinleştirme sonucu eski 

vadi tabanı yukarıda bir basamak halinde kalır. 

Buna seki denir.  

Birikinti konisi ve birikinti yelpazesi 

Eğimli yamaçlardan inen akarsuların, taşıdığı 

alüvyonları yamacın eteğinde biriktirmesi ile 

oluşurlar. Kum boyutundaki ince malzemeleri 

taşıyan ve geniş alanlara yayılan akarsular birikinti 

yelpazesi, çok iri malzeme taşıyan akarsuların 

ovalara ve tektonik oluklara açıldıkları yerlerde 

birikinti konileri oluşur. Konilerin eğimi daha fazla, 

oluşturan malzeme daha iridir. Bu yer şekilleri her 

bölgemizde görülür. Erzurum, Erzincan, Konya 

ovalarında birikinti konileri ve yelpazeleri 

görülür. 

Dağ eteği ovaları 

Dağların eteklerinde birikinti yelpazelerinin birbiriyle 

birleşmesi sonucunda az eğimli olan dağ eteği 

ovaları oluşur. Örneğin Bursa ovasının güney 

kesimi bu şekilde oluşmuştur. Ayrıca Bozdağlar’ın 

ve Aydın Dağları’nın Gediz ve Büyük Menderes 

havzalarına bakan yamaçlarında görülürler.  

Dağ içi ovası 

Etrafı dağlarla çevrili, az eğimli yerlerde karstik 

çanaklarda ya da tektonik çöküntülerde alüvyonların 

birikmesi sonucunda oluşur. Yada bunlar karşılıklı iki 

yamaçta bulunan dağ eteği ovalarının zamanla 

ilerleyerek birleşmesi sonucu oluşular. Bolu, 

Erzincan, Muş ovaları, Malatya Ovaları gibi.  



Taban seviyesi ovası 

Akarsuyun denize döküldüğü ve derine doğru 

aşındırmanın sona erdiği yere taban seviyesi denir. 

Akarsuyun hızı ve taşıma gücü taban seviyesine 

yaklaştığı zaman azalır ve taşıdığı malzemeleri 

biriktirmesi ile meydana gelen ovalara da taban 

seviyesi ovası denir. Bunların deltalardan farkı; 

Deltalar deniz içinde, bunlar ise kara üzerinde 

oluşmuş olmasıdır.  

Irmak adası 

Akarsu yatağının eğiminin azaldığı ve yatağın 

genişlediği yerlerde;Özellikle menderesler yapan ve 

taban seviyesine yaklaşan akarsuların taşıdığı 

malzemeleri yatağının ortasına biriktirmesi ile oluşan 

şekillerdir. Kızılırmak,Gediz,Büyük Menderes, 

Küçük Menderes,Sakarya,Meriç gibi yatak eğimi 

az olan akarsularda daha fazla görülür. 

TÜRKİYE’DE KARSTİK ŞEKİLLER 

Karstik şekiller eriyebilen kayaçlarda aşındırma ve 

biriktirme faaliyetinin olması ile 

gerçekleşir.Karstlaşma da önemli olan kalkerli 

arazinin varlığı, nemli ve ılıman iklimlerde ki su gücü 

ve belirli bir zamanın geçmesidir.Ülkemizde karstik 

araziler genel olarak kalker üzerinde olup; yer 

yer İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da jips ve kaya 

tuzu üzerinde oluşmuştur. 

1-) Ülkemizde en yaygın Akdeniz Bölgesinde 

bulunur.  (Taşeli,Teke, Göller Yöreleri- Orta ve Batı 

Toroslar’da kalker üzerinde) 

2-) İkinci yaygın bölge İç Anadolu Bölgesidir. 

Güneyinde kalker, kuzeyinde Sivas ve Çankırı 

çevresinde jips üzerinde, Tuz Gölü çevresinde kaya 

tuzu üzerinde oluşmuştur. 

3-) Güney Doğu Anadolu Bölgesinde kalker 

üzerinde. 

 

• Ayrıca Karadeniz Bölgesinde kalker ve jips 

üzerinde, Marmara’da Bursa ve Kocaeli 

çevresi ve Güney Ege’de Denizli ve Muğla 

Çevresinde kalker üzerinde, Doğu 

Anadolu’da ise kalker ve jipsler üzerindedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapyalar 

En küçük karstik şekil olan Lapyalar, eğimli 

yamaçlarda sel sularının kalkeri çözmesi sonucunda 

oluşmuş, çok sayıdaki küçük oluk ve kanalcıklardır. 

Derinlikleri birkaç cm. ile 1–2 m. arasında değişir. 

Bu tür şekiller Toroslarda, Bolkarlar ve 

Aladağlarda, Gidengelmez Dağlarında yaygındır. 

Dolinler 

Dolinler kalkerli arazilerin su sayesinde çözünmesi 

sonucu oluşmuş küçük kapalı çukurluklardır. Çapları 

birkaç m. ile birkaç 100-200 metre arasında değişir. 

Akdeniz Bölgesinde Taşeli Platosunda, Göller 

yöresinde, Bolkar, Geyik ve Aladağlarda 

yaygındır.İç Anadolu Bölgesinde Sivas ve 

Çankırı ve obruk platosu örnek verilebilir. Dolin 

tabakalarında kalker çözümünden arta kalan 

tabakalara Terra-Rossa da denir. 

Uvalalar 

Dolinlerin birleşmesi ile oluşmuş daha büyük 

çukurluklardır. Orta Toroslarda yaygındır. 

Polyeler 

Birkaç uvalanın birleşmesi veya aşınarak 

genişlemesi sonucu oluşmuş tekne biçimindeki 

çukurluklardır. Bu çukurluklarda alüvyon birikmesi ile 

karstik ovalar meydana gelmiştir. Geniş tarımsal 

arazilerde kırsal yerleşmeler ve kentler kurulmuştur. 

Akdeniz Bölgesinde Göller Yöresi ile Batı ve 

Orta Toroslarda yaygındır.Başlıcaları: Muğla, 

Korkuteli, Elmalı, Kestel, Suğla, Kızılova, 

Kızılkaya, Badem ağacı 

 



Obruklar 

Karstik alanlarda kalın kalker tabakalarının derine 

doğru oyulması ve mağara tavanlarının çökmesi 

sonucu meydana gelen baca veya kuyu şeklindeki 

çukurluklardır.(Doğal Kuyu). İç Anadolu’nun 

güneyinde Obruk Platosunda ve Toroslarda 

yaygındır. Başlıcaları: Konya bölümünde Timraş, 

Obruk, Kuruobruk, Kızılören ve Çalıdeniz, 

Mucur. Antalya yakınındaki Ürküten  ve Düden 

dibi, Cennet ve Cehennem obruklarıdır.  

Düden 

Polyelerin tabanlarında veya kenarlarında suların 

dibe daldığı yerlere düden ya da su yutan denir. 

Antalya çevresinde yaygındır. Düden suyu 

yeraltından akarak Düden başında yüzeye çıkar. 

Mağaralar 

Yeraltı sularının kireçtaşlarını çözerek oluşturduğu 

çeşitli büyüklükteki oyuklardır. Bazı mağaralar dehliz 

ve galerilerle birbirine bağlanmıştır. Ülkemiz 

mağaraların çok geniş yer tuttuğu bir ülke olup 

hemen her bölgemizde görülürler.  

Alanya-Damlataş,Dim, Antalya- Karain, ,Mersin- 

Narlıkuyu, Burdur- İnsuyu, Manavgat-,Dumanlı, 

Düdensuyu, İstanbul Kemerburgaz, Elazığ- Buzluk, 

Kırklareli -Suçıktı ( Dupnisa),  Mardin- Honak,Cin, 

Deniz, Karaman –Asarini, İncesu, Isparta- Zindan, 

Taşeli- Tınaztepe, Tokat –Ballıca,  İnegöl- Oylat 

En derin mağaralarımız 

• Anamur Çukurpınar (1190 m.) 

• Isparta Pınargözü (660m.) 

• Isparta Kayseri Yahyalı ( 412 m.)  

En uzun mağaralarımız 

• Pınargözü (Isparta-15 km.)  

• Tilkiler  (Antalya–6650 m.)  

• Kızılelma (Zonguldak- 6250 m.)   

• Ayvaini (Bursa-5500m.) 

KARSTİK BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ 

Kalsiyum bikarbonat suyla temas ettiğinde karstik 

kayaçların yapısında bulunan bikarbonatın içindeki 

karbondioksit ayrılır ve kalsiyum karbonat çökelir. 

Böylece birikim şekilleri oluşur.  

 

SARKIT 

Mağaranın tavan kesiminde sızan kireçli 

suların(Kalsiyum-Karbonat) bitki kökü veya buna 

benzer bir çıkıntı boyunca akarken buharlaşması ve 

suyun bünyesindeki kirecin birikmesi ile oluşur. 

Bunlar mağara tavanından sarkarlar. 

DİKİT: 

Mağara tavanından tabana damlayan suların 

bünyesindeki kirecin birikerek yükselmesi ile 

oluşurlar. 

SÜTUN 

Sarkıt ve dikitlerin zamanla birleşmesi sonucu 

oluşurlar. 

TRAVERTEN 

Yeraltı sularının yeryüzüne çıkması ve içlerinde 

çözünmüş halde bulunan maddelerin çökelmesi ya 

da birikmesi ile oluşurlar. İçeriğindeki maddelerin 

özelliğine göre renk alırlar. Antalya ve Pamukkale 

travertenleri bunun en güzel örnekleridir. 

KIYI TOPOĞRAFYASI 

Ülkemiz 8333 km. kıyısı ile dalgaların aşındırma ve 

biriktirme şekillerinin yaygın olduğu bir ülkedir. 

 

Kumsallar (Plajlar) 

Dalga aşındırması ile dik kıyılardan koparılan kum, 

çakıl ve kaya parçaları sürüklenerek hemen 

yakınındaki sığ ve alçak kıyılarda biriktirilir. Böylece 

kumsallar oluşur.  

Kıyı oku-Kıyı Kordonu 

Kıyı Oku: Dalga ve akıntıların taşıdığı kum, çakıl vb. 

malzemeyi kıyıda koyların kenarında denize doğru 

biriktirmesi ile    oluşan çıkıntılardır. 

Kıyı kordonu: Kıyı oklarının zamanla gelişerek 

uzamasıyla oluşur. 



Lagün (Denizkulağı) 

Kıyı kordonları bazen koy veya körfezlerin önünü 

kapatarak denizle bağlantısını keserek denizden 

ayırırsa buna kıyı seti; bunun gerisinde oluşan göle 

de Lagün (kıyı seti gölü-denizkulağı) denir. 

İstanbul yakınlarındaki B.ve K.Çekmece Gölleri, 

Terkos gölleri ve Ölü Deniz birer lagündür.  

Tombolo (Saplı ada) 

Kıyıya yakın bir adanın kıyı kordonları ile karaya 

bağlanması ile oluşur. Kapıdağ, Sinop inceburun, 

yarımadaları tomboloya örnektir. Ayrıca Ayvalık 

yakınındaki Ali Bey ve yakın adaları, İstanbul 

Tuzla yakınlarında buna benzer oluşumlar vardır. 

TÜRKİYE’DE RÜZGAR ŞEKİLLERİ 

RÜZGARLAR 

Rüzgârlar da diğer dış kuvvetler gibi aşındırma, 

taşıma ve biriktirme yolu ile yeryüzünün 

biçimlenmesinde etkili olur. Rüzgârın biçimlendirici 

etkisi kurak ve bitki örtüsünden yoksun 

bölgelerde daha fazladır.Bir yerde rüzgârın etkili 

olup yer şekillerini oluşturabilmesi için:  

•           1-) Bitki örtüsünün olmaması 

•           2-) Toprağın kuru olması gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÜZGAR ŞEKİLLERİ 

Türkiye’de çöl olmadığı için rüzgâr aşındırma ve 

biriktirme şekillerine çok yaygın değildir. Ülkemizde 

rüzgârların en fazla iç bölgelerde etkili oldukları 

görülmektedir. Özellikle İç Anadolu’da Tuz gölü 

çevresi, Güneydoğu Anadolu’da Ş.Urfa-Mardin 

çevresinde yaygındır. Çünkü buralar kuraklığın 

fazla, bitki örtüsünün zayıf olduğu 

yerlerdir.Ülkemizde rüzgâr şekillerinden seyrek 

olarak kumullar, şahitkaya ve mantar kayalar 

görülür. (Nevşehir,Gülsaray,Açıksaray) 

KUMULLAR 

Karapınar çevresi, Develi Ovası ve Iğdır Ovası, 

Şanlıurfa -Ceylanpınar, Mardin’in güneyleri bitki 

örtüsünden yoksun alanlarında rastlanır.Özellikle 

Karapınar çevresinde rüzgârın taşıma ve 

biriktirmesiyle irili ufaklı kumullar oluşmuştur. Bu 

kumulların ilerleyerek Karapınar için tehlike 

oluşturması üzerine setler oluşturularak 

ağaçlandırma yoluna gidilmiş ve kumulların 

hareketi engellenmiştir.Kıyılarımızda, bazı delta 

ovalarımız ve kumsallarımızın gerisinde rüzgârın 

etkisi ile kıyı kumulları oluşmuştur. Ülkemizde kıyı 

kumullarına Kumköy, Şile, Karasu civarı, 

Çukurova, Seyhan, Ceyhan, Göksu deltaları ile 

Çeşme, Sorgun, Kemer plajlarında sıkça rastlanır. 

TÜRKİYE’DE BUZULLAR 

Buzulların etki alanı kutuplar ya da kutba yakın 

yerler ile daimi kar bölgeleridir. Etki alanları 

dardır.Ülkemizde yer şekillerinin oluşmasında en az 

etkili olan dış kuvvet buzullardır.Ülkemizde buzullar 

fazla yer tutmaz.NEDENİ:   

1-) Ülkemizin ılıman kuşakta yer alması, 

2-) Ülkemizde buzulların oluşabileceği yükseltideki 

alanların fazla yer tutmaması. 

Ülkemizin bulunduğu sahada IV. zamanda Buzul 

dönemlerinde toktağan kar sınırı 2200m. ye kadar 

inmiştir. Dolayısıyla bu yükselti üstündeki alanlarda 

buzullar oluşmuştur. İklimin ısınmasıyla sınır 

yükselince bu sınır altında kalan buzullar erimiştir. 

Bu gün bu yüzden bazı sahalarımızda buzul yok, 

şekilleri vardır.  

Ülkemizde en geniş buzullaşma alanı Hakkâri 

Dağlarındadır. Ayrıca bugün ülkemizde buzul 

şekillerinin yaygın bulunduğu alanlar:  

Batı Toroslarda: Davras, Dedegöl, Barla, Bey 

dağları; Orta Toroslarda: Bolkar, Aladağlar; İç 

Anadolu’da: Erciyes; Kuzey Anadolu’da: Giresun, 

Rize Dağları; Doğu Anadolu’da Ağrı, Süphan, 

Tendürek, Bingöl, Cilo, Sat, Mercan, Mescit, 

Yalnızçam dağlarında.Türkiye’nin günümüzde 

bilinen en büyük buzulu, Buzul Dağlarının 

zirvesindeki İZBIRAK 

buzuludur. 

 

 

 

 



Buzul vadileri 

Doğu Karadeniz’de Kaçkar ve Giresun Dağları, 

Doğu Anadolu’da Mescit, Yalnızçam, Süphan, Ağrı, 

Cilo,İç Anadolu’da Erciyes, Marmara’da Uludağ, 

Akdeniz’de Bolkar ve Aladağlar’ın yüksek 

kesimlerinde görülür. 

Sirkler ve Sirk Gölleri 

Sirkler;Dağların yüksek kesimlerinde buzul 

aşındırması sonucu oluşmuş çukurlardır. Ülkemizde 

buzul bulunan veya buzul etkisine daha önceki 

jeolojik devirlerde girmiş dağlarımızın hemen 

hepsinde bulunur. Sirk çukurluklarının sularla 

dolması ile de sirk gölleri meydana gelir.Sirkler ve 

sirk gölleri ülkemizde Cilo,Kaçkar, Uludağ,Ağrı gibi 

yüksek dağlarda görülür.  

Hörgüçkayalar 

Buzullar vadi içlerinde hareket ederek sert kayaları  

aşındırarak törpüler, cilalı ve                                 

hörgüce benzer bir görünüm kazandırır. 

Bey Dağları, Sultan Dağları, Buzul Dağları, 

Bolkar ve Aladağlarda görülür. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


