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1. Jeolojik zaman  

• Türkiye’de masif arazilerin oluştuğu dönemdir. 

• Türkiye’de masif arazi örnekleri arasında …………………………………….(1), 

………………………………………(2), Menteşe yöreleri sayılabilir. 

• ………………………………………………(3) yatakları bu dönemde oluşmuştur. 

3. Jeolojik zaman 

Bu dönemde Kuzey Anadolu dağları, Toroslar ve horst-grabenler bu dönemde oluşmuştur.  

Linyit ve petrol yatakları bu dönemde oluşmaya başlamıştır.  

Kara ve denizler bugünkü görünümü almaya başlamıştır. 

4. Jeolojik zaman 

Ege denizi bu dönemde oluşmuştur. 

………………………………………(4) ve ……………………………………………….(5) bu dönemde oluşmaya 

başlamıştır. 

Türkiye’deki deprem kuşakları; Kuzey Anadolu Fay hattı, Batı Anadolu Fay Hattı, Doğu 

Anadolu Fay Hattı.  

DAĞLAR 

Türkiye’deki kuzey ve güneyde iç ve kıyı kesimleri birbirinden ayırmıştır. 

Ulaşımı zorlaştırırlar. 

Yaylacılık faaliyetleri, kış turizmi, avcılık faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlar. 

Ülkemizde yer alan volkanik dağlar; 

Doğu Anadolu; 

• Ağrı 

• Tendürek 

• Süphan 

• Nemrut 

Ege 

• Kula 



İç Anadolu 

• Karacadağ 

• Hasandağı 

• Melendiz 

• Erciyes 

OVALAR 

Çevresine göre alçakta kalmış düzlüklere denir. 

Akarsuların taşıdıklarını deniz veya deniz seviyesine yakın yerlerde biriktirmesi sonucu 

oluşan ovalardır. 

Akdeniz bölgesindeki ovalar ………………………………………….(6) ve ………………………………………..(7) dır. 

Ege bölgesindeki ovalar Gediz, Küçük menderes ve Bakırçay ovalarıdır. 

Karadeniz bölgesindeki ovalar ise Bafra ve Çarşamba ovalarıdır. 

Tektonik faaliyetler sonucu oluşan ovalar sonucu oluşan ovalara Tektonik ovalar denir. 

Marmara bölgesindeki tektonik ovalardan bazıları; Karacabey, Susurluk, Adapazarı 

sayılabilir. 

Ege bölgesindeki tektonik ovalardan bazıları; Salihli, Akhisar, Aydın, Soma, Sarayköy, 

Sandıklı, Kütahya sayılabilir. 

Doğu Anadolu bölgesindeki tektonik ovalardan bazıları; Malatya, Muş, Iğdır sayılabilir. 

Kalker, jips gibi kolay eriyebilen kayaçlar üzerinde oluşan ovalara Karstik ovalar denir. 

Karstik ovalar Akdeniz bölgesinde yayılış gösterir. 

Karstik ovalardan bazıları; Akseki, Kestel, Acıpayam, Elmalı, Tefenni sayılabilir. 

PLATOLAR 

Ülkemizin birçok yöresinde yaylacılık faaliyetleri yaygın olarak yapılmaktadır. 

……………………………………(8)  ve ………………………………………….(9) platoları Akdeniz bölgesinde 

bulunan karstik platolardır. 

Obruk, Cihanbeyli, Haymana ve Bozok İç Anadolu’da bulunan platolardandır. 

Erzurum-Kars ve Ardahan Doğu Anadolu bölgesinde bulunan platolar arasındadır. 

Marmara bölgesinde ise Çatalca-Kocaeli platosu bulunmaktadır.  



Ege bölgesinde ……………………………………………..(10) , ………………………………(11), Kütahya platoları 

bulunmaktadır.  

CEVAP ANAHTARI 

(1) Mardin Eşiği (6) Çukurova (11) Uşak 

(2) Yıldız Dağları (7) Göksu  

(3) Taş kömürü (8) Teke  

(4) İstanbul (9) Taşeli  

(5) Çanakkale (10) Yazılıkaya  

 


