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TABAKALI KAYAÇLARIN TEKTONİK DEFORMASYONLARI 
 

 İlksel (orijinal) çökelme ortamında tabakalar yatay konumdadır ve stratigrafik 

yaş anlamında en altta bulunan katman en yaşlı, en üstte bulunan en genç olarak 

tanımlanır. Yerkabuğunda etkin olan çeşitli kuvvet ve gerilmeler etkisiyle kayaçların 

orijinal şekilleri bozularak deformasyona uğrarlar. Böylelikle katmanlar eğimli, dik, 

devrik ve hatta yatık hale gelebilirler (Şekil 1, 2). 

 

 
 

Şekil 1. Tabaka serilerinin tektonik durumları (Ketin, 1984) 

 

 
 

Şekil 2. Tabakaların kıvrım kanatlarındaki görünümleri. 
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1. Kayaçların Deformasyonu 
 

Jeolojide deformasyon kavramı önemli bir yer tutar. Bir kayaç kütlesine bir 

kuvvet uygulandığında şeklini ve hacmini değiştirir, buna deformasyon denir. 

Kayaçların deformasyonuna etki eden faktörler; zaman, basınç, sıcaklık, 
solüsyonların etkisi, boşluk basıncı ve kayaçların anizotropik özellikleri dir. 

Yukarıdaki faktörlerden de anlaşılacağı gibi yerkabuğu derinliklerine doğru gidildikçe 

kayaçlardaki deformasyon artar. Deformasyon ve davranış açısından cisimler üçe 

ayrılır: 

 

a) Elastik cisim: Bir cisme bir kuvvet uygulandığında cisim deformasyona uğrar. Bu 

kuvvet ortadan kalktığında cisim tekrar eski haline dönüyorsa bu tür cisimlere 

elastik cisim, davranışa elastik davranış, deformasyona da elastik 
deformasyon adı verilir. Yerbilimleri anlamında elastik cisim henüz katılaşmamış 

tortullardır ve deformasyon kıvrımlanma şeklinde gelişir.  

b) Plastik cisim: Bir cisme kuvvet uygulanıp bu ortadan kalktığında cisim tekrar eski 

halini alamıyorsa, cisme plastik cisim, davranışa plastik davranış, 

deformasyona da plastik deformasyon adı verilir. Yerbilimleri anlamında plastik 

cisim, diyajeneze uğramış katı, rijit kayaçlardır. Plastik deformasyon kırılma 

şeklinde gerçekleşir ve bunun sonucunda eklem, çatlak ve fay oluşur. 
c) Viskoz cisim: Bir cisim, üzerine herhangi bir kuvvet uygulanmaksızın 

deformasyona uğruyorsa cisim viskoz cisim, davranış viskoz davranış, 

deformasyon da viskoz akma olarak adlandırılır. Civa ve akıcı lavlar bu tür 

cisimlere örnek olarak verilebilir. 
 

Tortullaşma havzalarında çökelmekte olan katılaşmamış tortullara kuvvet 

uygulandığında kıvrılırlar. Bu arada yeni tortulların üzerine çökelmesiyle oluşan 

litostatik basınç (kaya basıncı) ve diğer etkenler ile katılaşan kayaçlar bu kuvvetlere 

kıvrımlanarak yanıt veremez ve kırılırlar. Böylece eklem/çatlaklar oluşur. Aynı 

kuvvetler devam ettiği taktirde eklem/çatlak düzlemleri boyunca meydana gelen yer 

değiştirmeler, fay adı verilen yapısal ürünleri oluşturur. Buradan da anlaşılacağı gibi 

her kayaç kendi litolojik özelliklerine göre değişen deformasyonlara uğrarlar. Gerilme 

ile deformasyon arasındaki ilişkiyi gösteren aşağıdaki grafik bunu açıkça 

göstermektedir (Şekil 3). 
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Şekil 3. Gerilme-Deformasyon İlişkisi (Billings, 1972). 

 

2. Tektonik Rejim Türleri, Bu Rejimlerdeki Yapısal Ürünler ve Türkiye’den 
Örnekler 

 

Bir kayaç kütlesine etki eden kuvvetler değişik tür ve yönlerde olabilir. 

Böylelikle değişik rejimler ve bu rejimlerdeki yapısal olay ve olgular gelişebilir. 

Yerbilimlerinde esas, bugün için arazide gözlenen yapılara dayanılarak, jeolojik 

tarihçe içinde o bölgede gelişen tektonik rejimin türü ve özellikleri konusunda fikirler 

ileri sürmektir. Anadolu Bloğu, tüm tektonik rejimleri ve bunların ürünlerini barındıran 

bir laboratuar özelliğindedir. Yerkabuğunun dinamik yapısı kapsamında, kayaçlara 

uygulanan kuvvet ve gerilmeler, aşağıdaki tektonik rejimleri doğurur (Şekil 4). 
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Şekil 4. Tektonik Rejim Türleri. 

 

2.1. Sıkıştırma Rejimi (Kompresyonel rejim) 
 

Sıkıştırma rejiminde (h) kalınlığında bir yer kabuğu parçasına/kayaca aynı 

doğrultuda ve birbirine doğru bir sıkıştırma kuvveti uygulanır. Daha katılaşmamış 

durumda iken elastik deformasyon ile tortul kıvrımlanır. Kabuk kısalır ve kalınlaşır. 

Doğu Anadolu, güneyde Arap Plakası, kuzeyde Avrasya plakası arasında kuzey-

güney yönlü sıkıştırmaya uğraması nedeniyle kıvrımlanmış, kabuk kısalmış ve 

yüksek bir morfoloji oluşmuştur. Kuvvetlerden birinin şiddeti diğerine oranla daha 

fazla ise devrik kıvrımlar oluşur. Aynı kuvvetler işlemeye devam ederken kayaçlaşma 

gerçekleştiğinden kabuk bu kuvvetlere kıvrımlanma ile yanıt veremez hale gelir ve 

kırılmaya uğrar. Plastik (geriye dönüşsüz) deformasyonun bu aşamasında kabuk 

kırılır ve eklem/çatlak oluşur. Aynı sıkıştırma kuvvetleri devam ederse (ki bugün de 

devam etmektedir) iki bloğa ayrılan yerkabuğu bloklarından biri diğerine göre hareket 

eder. Bu olaya faylanma, faylanma olayının gerçekleştiği ara yüzeye de fay adı 

verilir. Sıkıştırma rejiminde son yapısal ürün ters faylar, bindirme, sürüklenim, şaryaj 
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ve naplar olarak gelişir. Örneğin; Doğu Anadolu’daki Bitlis Sütur Zonu, devrik 

kıvrımlar, ters faylar vb yapılar sıkıştırma rejimi etkisi altında gelişen yapılardır (Şekil 

5, 6, 7). 

 

 
 

Şekil 5. Sıkıştırma rejimini gelişim evreleri (Tutkun, 1999) 

 

 
 

Şekil 6. Sıkıştırma rejimi sonrasında gelişen ters fay 
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Şekil 7. Ters fay 

 

2.2. Çekme Rejimi (Tansiyonel rejim) 
 

Çekme rejiminde, aynı doğrultuda fakat birbirine ters yönde çekme kuvvetleri 

etkindir. Elastik deformasyon aşamasında kabuk uzar ve incelir (Şekil 8). Doğu 

Anadolu’da kuzey-güney yönlü sıkıştırma rejimi çalışırken aynı zamanda Batı 

Anadolu’da kuzey-güney yönlü çekme rejimi etkilidir. Böylelikle Ege Bölgesi kuzey-

güney yönde gerilmiş ve alçak bir morfoloji oluşturmuştur. Aynı kuvvetler devam 

edince, bu kuvvetler uzayarak-incelerek yanıt veremeyen kabuk kırılmış böylelikle 

eklemler oluşmuştur. Bugün de devam eden aynı rejim nedeniyle normal fay sistemi 

içerisinde Ege Denizi’ne dik olarak uzanan horstlar ve Gediz, Büyük Menderes, 

Küçük Menderes vb ovaları olarak gözlenen grabenler oluşmuştur (Şekil 9, 10, 11). 
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Şekil 8. Çekme rejimi (Tutkun, 1999) 

 

 
 

Şekil 9. Normal fay 

 

 
 

Şekil 10. Normal faylanmaya bağlı olarak gelişen horst ve graben yapıları 
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Şekil 11. Normal faylar 
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2.3. Makaslama Rejimi 

 

Bu rejimde aynı doğrultuda olmayan, fakat birbirine doğru olan kuvvetler 

etkilidir. Bunun sonucunda elastik deformasyon aşamasında kabuk bükülür, daha 

sonra kırılır ve aynı kuvvetler devam ederse faylanma olur (Şekil 12). Bu rejimde 

oluşan faylar doğrultu atımlı faylardır (Şekil 13). 

 

 
 

Şekil 12. Makaslama rejimi (Tutkun, 1999). 

 

 
 

Şekil 13. Doğrultu atımlı faylanma (sol yanal) 
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Anadolu’nun doğusu sıkıştırma rejiminin etkisi altında yükselme, batısı çekme 

rejimi etkisi altında alçalmaya uğrarken, aynı kuvvetlerin etkisiyle plastik deformasyon 

aşamasındaki Anadolu karası, kuzeyde Kuzey Anadolu Fayı, doğuda Doğu Anadolu 

Fayı boyunca batıya doğru kaçmaya başlar (Şekil 14). Bu hareketi iki parmak 

arasındaki bir kiraz çekirdeğinin sıkılarak ileri fırlatılmasına benzetebilirsiniz.  

 

 
 

Şekil 14. Türkiye’nin ana tektonik hatları (Tutkun, 1999) 

(KAF: Kuzey Anadolu Fayı, DAF: Doğu Anadolu Fayı, BSZ: Bitlis sütur zonu, 

İAF: İç Anadolu Fayı) 

 

Kuzey Anadolu Fayı; Van Gölü’nden başlayarak batıya doğru devam eden sağ 

yönlü bir doğrultu atımlı fay, Doğu Anadolu Fayı ise Karlıova’dan başlayarak 

güneybatıya doğru devam eden sol yönlü bir doğrultu atımlı faydır. Bu faylar boyunca 

Anadolu karası, batıya doğru ortalama  1cm/yıl lık bir hızla kaçmaktadır.  
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2.4. Burulma (Torsiyon) rejimi 

 

Bir cismin farklı iki noktasına ve cisme zıt yönlerde dönmeler meydana getirecek 

şekilde kuvvetlerin uygulanması halinde, cismin burularak şekil değiştirdiği, 

yamulduğu, koptuğu ve kırıldığı görülür (Şekil 15). Yer kabuğundaki rotasyonel 

hareketleri buna benzetebiliriz. 

 

 
 

Şekil 15. Burulma Rejimi 

 

2.5. Sıkıştırma-Makaslama rejimi: Bu rejimde aynı anda iki ayrı karakterde rejim 

birlikte işler ve verev atımlı ters faylar meydana gelir. 
 

2.6. Çekme-Makaslama rejimi: Bu rejimde de son yapısal ürün olarak verev atımlı 

normal faylar oluşur (Şekil 16). 
 

 
 

Şekil 16. Çekme-Makaslama rejimi sonrası gelişen verev atımlı normal fay 
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Yukarıda özetlenmeye çalışılan bütün rejimlerde ilk yapısal ürün kıvrım, ikincisi 

Eklem/çatlak, üçüncü ve sonuncusu faydır. Klivaj, foliasyon, lineasyon, budinaj 

(sucuk yapısı), gibi yapılar bu ana yapılarla birlikte gelişen yapılardır. 

 

4.3. Kıvrımlar 
 

Tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarına kıvrım adı verilir. 

Kıvrımlanma olayı sonucu, kayaçlar ilksel konumlarını kaybederler ve kubbe ya da 

çanak şekilli özel yapılar kazanırlar (Şekil 17, 18, 19). Kıvrımın büyüklüğü ve genişliği 

yani boyutları, cm den km ye kadar değişebilir. Kıvrımlanma metamorfik kayaçlarda 

ve az da olsa magmatik kayaçlarda da gözlenir. 

 

4.3.1. Kıvrımı Oluşturan Elemanlar 
 

Kıvrım Ekseni: Kıvrımlanmaya katılan katmanların düzlemlerinin kesişme 

arakesitlerine denir. 

Eksen Düzlemi: Kıvrımlanmaya katılan katman düzlemlerinin eksenlerini içine alan 

düzleme denir. 

Kanat: Eksen düzleminin her iki yanında yer alan eğimli katmanlara denir. 

Kanat Açısı: Kanatlar ile eksen düzlemi arasındaki açılara denir. 

Doruk: Kıvrımların morfolojik olarak en yüksek kısımlarına denir. 

Doruk Düzlemi: Kıvrıma katılan katman düzemlerinin doruklarını içine alan düzleme 

denir. 

Taban: Kıvrımların morfolojik olarak en alçak kısımlarına denir. 

Taban Düzlemi Kıvrıma katılan katman düzlemlerinin en alçak kısımlarını içine alan 

düzleme denir. 

 



 13 

 
 

Şekil 17. Kıvrım Elemanları 

 

 
 

Şekil 18. Tabakalarda kıvrım yapı örnekleri 

a) senklinal; b) antiklinal; c) monoklinal; d) kıvrım; 

e) Ekseni dalımlı bir kıvrımın blok diyagramda görünümü 

(AE: antiklinal ekseni, SE: senklinal ekseni, ED: eksen düzlemi, : kanat açıları) 

(Ketin, 1994). 
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Şekil 19. Bir Antiklinalde eksen ve eksen düzleminin kanatlara göre durumları ve 

devrik bir kıvrımda eksen ve doruk çizgisi (Ketin,1994) 

 

Kıvrımlar başlıca iki şekilde oluşurlar (Şekil 20): 

 

a. Antiklinal: Kubbe şekilli kıvrımlara antiklinal denir. 

b. Senklinal: Tekne şekilli kıvrımlara senklinal adı verilir.  

 

 
 

Şekil 20. Bir antiklinal ve senklinal 
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Doğada daima, bir antiklinal bir senklinal ile bitişiktir. Aradaki kanat ortak 

kanattır. Antiklinalde katman eğimleri eksenden dışa doğru senklinalde ise içe 

doğrudur (Şekil 21). 

 

 
 

Şekil 21. Kıvrım Çeşitleri 
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Kıvrım büyüklükleri için Kıvrım amplitüdü ve dalga boyu terimleri kullanılır (Şekil 22). 

 

 Amplitüd: Antiklinalin en üst noktasıyla senklinalin en alt noktası arasındaki 

uzaklığın yarısıdır. 

 Dalga boyu: Birbirine komşu olan antiklinal ve senklinali içine alan uzaklıktır. 

 

 
 

Şekil 22. Amplitüd (a) ve Dalga boyu (A-C) 

 

 Dalımlı kıvrımlarda kıvrım ekseninin en yüksekte bulunan noktasına 

Külmünasyon (yükselim), en alçakta bulunan noktasına da depresyon (çöküntü) adı 

verilir (Şekil 23). 

 

 
 

Şekil 23. Külmünasyon ve Depresyon 
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Şekil 24. (a) dalımı olmayan kıvrım (b) dalımlı kıvrım 

 

3.2. Kıvrımların Sınıflandırılması 
 

Kıvrımların sınıflandırılmasında, kıvrımı oluşturan unsurların konumları ve 

kıvrımın kendi şeklinin parametreleri kullanılır. 

 

3.2.1. Geometrik Sınıflandırma 
  
1. Monoklinal Kıvrım: En basit kıvrım olup, tek yönlü bükülmeleri ifade eder. 

Yüzeysel deformasyon ürünü olan bu kıvrımlarda genellikle yatay konumlu katmanlar 

yalnız bir tarafa doğru bükülürler. Yüzeye kadar çıkmayan derinlerdeki bir fayın, bir 

bloğunun aşağıya düşmesi sonucu yüzeydeki genç katmanlarda monoklinal kıvrım 

oluşabilir. 
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Şekil 25. Monoklinal Kıvrım 

(ABEF: Kesit görünümü, ABCD: Harita görünümü, BFGC: Kesit görünümü (Tutkun, 

1999) 

 
2. İzoklinal Kıvrım: Bir kıvrımda kıvrım kanatları ve eksen düzlemleri birbirine paralel 

ve eksen düzlemleri de eğimli ise bu tür kıvrımlara izoklinal kıvrım adı verilir. 

 

 
 

Şekil 26. İzoklinal Kıvrım 
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3. Yatık Kıvrım: Bir kıvrımda kıvrım kanatları ve eksen düzlemleri birbirine paralel, 

eksen düzlemleri de yatay konumlu ise bu tür kıvrımlar yatık kıvrım olarak 

adlandırılırlar. 

 

 
 

Şekil 27. Yatık Kıvrım 

 

Geometrik sınıflamanın bundan sonraki kesiminde, eksen düzleminin durumu, 

kanat açılarının eşit olup olmaması ve kıvrım antiklinal ya da senklinal oluşuna göre 

16 değişik kıvrım sınıflandırma yapılır. Her kıvrım çeşidinde birinci şekiller blok 

diyagramlar, ikinci şekiller üç boyutlu görünümlerdir. Blok diyagram çizimlerinde; 

 

ABCD Düzlemi: Harita görünümü  

ABFE Düzlemi: Eksene dik düşey kesit görünümü 

BCGF Düzlemi: Eksene paralel düşey kesit görünümüdür. 

 

Kıvrım türlerinin adlandırılması şu şekilde yapılır: 
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A- Harita görünümünde; 
 

- Yatay eksenli antiklinal ve senklinallerde formasyon sınırları kıvrım eksenine 

birbirine paraleldir. 

- Dalımlı antiklinallerde, formasyon sınırı kıvrım eksenini bir “V” yaparak keser. “V” 

nin sivri ucu eksenin dalım yönünü gösterir. 

- Dalımlı senklinallerde, formasyon sınırı kıvrım eksenini bir “V” yaparak keser. “V” 

nin sivri ucu eksenin dalım yönünün tersini gösterir. 

- Antiklinallerde çekirdek yani eksen bölgelerinde mostra veren katmanların en 

yaşlısı; senklinallerde ise en genci yüzeyler. 

- Antiklinal ve senklinallerde yüzeyleyen katmanlar eksene göre tam simetrik olarak 

tekrarlanır. 

- Eksen düzlemi dik antiklinallerde kanat eğimleri eksenden dışarı doğru; 

senklinallerde ise eksene doğrudur. 

- Eksen düzlemi eğik yani devrik antiklinallerde ve senklinallerde normal ve devrik 

katmanların eğimleri aynı yöndedir. 

 

B- Eksene Göre Dik Kesit Görünümlerinde; 

 

- Antiklinaller kubbe, senklinaller tekne şeklinde görülür. 

- Eksen düzlemi dik veya eğik görülür. 

- Simetrik kıvrımlarda kanat açıları eşit, asimetrik kıvrımlarda ise farklıdır. 

 

C- Eksene Paralel Kesit Görünümlerinde; 
 

- Yatay eksenli antiklinal ve senklinallerde tabaka yatay görünür. 

- Dalımlı antiklinal ve senklinallerde tabakaların dalım yönü ile eksenlerin dalım 

yönü aynı tarafadır. 

 



 21 

 
 

Şekil 28a. Kıvrım Türleri 
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Şekil 28b. Kıvrım Türleri 
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Şekil 28c. Kıvrım Türleri 
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Şekil 28d. Kıvrım Türleri 
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3.2.2. Diğer Kıvrımlar 
 

Bir kıvrımı oluşturan geometrik parametrelerin özellikleri dışında, morfolojik 

olarak ve bazı özel şekilleri itibarıyla tanımlanabilen kıvrımlar, aşağıda verilmiştir. 

 

A- Konsantrik kıvrımlar (Paralel kıvrım): Bu kıvrımda katman kalınlıkları eksen ve 

kanat bölgesinde aynı kalır. Bunun sağlanabilmesi için, katmanlar birbiri üzerinde 

düzlemler boyunca kayarlar. 

B- Benzer Kıvrımlar: Bu kıvrımda katmanlar, eksen bölgelerinde kalınlaşır, kanat 

bölgelerinde incelirler. Kıvrımlanma sırasında kanatlardan eksen bölgelerine 

doğru madde akışı vardır. 

 

 
 

Şekil 29. Kıvrımların morfoloji açısından değişik tipleri. 

a. Konsantrik veya paralel kıvrım, b. Benzer kıvrım (Ketin,1999) 

 

 
 

Şekil 30. Kıvrımların morfoloji açısından değişik tipleri. 
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C- Disharmonik kıvrım: Litolojileri birbirinden farklı kumtaşları ve şeyllerin veya 

kireçtaşları ile jipsli-tuzlu tabakaların birlikte kıvrımlanmaları sonucu oluşan 

düzensiz kıvrımlardır.  

 

 
 

Şekil 31. Safranbolu-Bartın arası Üst kretase filiş mostrası, kumtaşları ve şeyllerde 

disharmonik kıvrımlanma (Ketin,1994) 

 

 
 

Şekil 32. Disharmonik kıvrımlanma 

 

D- Ptigmatik (Akma) kıvrım: Bu kıvrımlarda deformasyon, tamamen kil-tuz gibi 

yumuşak kayaçlar, yüksek dereceli metamorfik kayaçlarda ve migmatit adlı 

magmatik kayaçlarda gelişen karışık kıvrımlar olarak gelişir. 
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Şekil 33. Ptigmatik (Akma) kıvrım 

 

E- Diyaprik kıvrım (Tuz domları): Jips, anhidrit ve tuz gibi evaporitik kayaçların, 

antiklinal bölgelerde yukarı doğru şişerek diğer tabakaları yarmak suretiyle mantar 

biçiminde kabarmalarına Diyaprik kıvrım, tuz kubbeleri ya da tuz domları denir 

(Şekil 34). 

 

 
 

Şekil 34. Tuz domlarının değişik örnekleri. 

A- Bir tuz domunun genel yapısı, Anhidrit ve kalker kapak, B- Petrol sahalarında 

rastlanan, tepesi çökmüş bir tuz domu, C- Kuzey Almanya’da, Hannover bölgesinde 

tuz domları ve akma kıvrımları (Hills, 1963) 
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Tuz domları, özellikle petrol ve doğal gaz kapanlarına oldukça yakın alanlarda 

bulunmaları bakımından petrol aramacılığında kullanılan önemli yapısal verilerdendir. 

 

 
 

Şekil 35. Petrolün yerleştiği değişik kapan sistemleri 

 
F- Silindirik kıvrım: Kesit görünümleri az çok yarım daire şeklinde olan kıvrımlardır. 

 

 
 

Şekil 36. Silindirik kıvrım 
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G- Kutu kıvrım: Enine kesitlerinde kare veya dikdörtgen şeklinde görünen çift 

eksenli kıvrımlardır. 

 

 
 

Şekil 37. Kutu kıvrım 

 

H- Zig-zag (Chevron) kıvrım: Eksen düzlemleri birbirine paralel olmaksızın zig-zag 

lar şeklinde keskin bükülmeler yapan kıvrımlardır.  

 

 
 

Şekil 38. Zig-zag (chevron) kıvrım 

 

İ- Yelpaze kıvrım: Kıvrım kanatları yelpaze şeklinde birbirine dönük olarak 

meydana gelen kıvrımlardır. Uzun süren derin gömülme ve şiddetli sıkışma ile 

oluşurlar.  
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Şekil 39. Yelpaze kıvrım 

 

J- Kapalı antiklinal: Ekseni iki yöne doğru dışarı dalımlı olan antiklinallerdir. Bu 

kıvrımların harita görünümünde katmanlar; uzun ekseni kıvrım ekseni olan elipsler 

şeklinde ve tabaka eğimleri dışa doğru görülürler. Bu kıvrımın çekirdeğinde en 

yaşlı katman görülür. 

K- Kapalı Senklinal: Ekseni birbirine göre içeri dalımlı olan senklinallerdir. Bu 

kıvrımların harita görünümünde katmanlar, uzun ekseni kıvrım ekseni olan elipsler 

şeklinde ve tabaka eğimleri içeri doğru görülürler. Bu kıvrımın çekirdeğinde genç 

katman görülür. 

 

 
 

Şekil 40. Ekseni iki yöne dalımlı (a) kapalı bir antiklinal ile (b) kapalı bir senklinalin 

yatay ve düşey düzlemler üzerindeki görünümlerini belirten blok diyagramlar 

(Ketin,1994) 
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L- Dom yapısı: Belli bir kıvrım eksenine sahip olmaksızın, katman eğimlerinin dışarı 

ve her yöne doğru geliştiği kıvrımlardır. Bunların harita görünümlerinde katmanlar; 

daire şeklinde kesit görünümlerinde ise, yarı daire antiklinal şeklindedirler. Dom 

yapısının çekirdeğinde en yaşlı katmanlar görülür. 

 

 
 

Şekil 41. Dom yapısı  

(Üstteki şekilde 1: en yaşlı, 3: en genç.) 

 

M-  Havza (Basen) yapısı: Belli bir kıvrım eksenine sahip olmaksızın, katman 

eğimlerinin içeri ve her yöne doğru geliştiği kıvrımlardır. Bunların harita 

görünümlerinde katmanlar; daire şeklinde kesit görünümlerinde ise, yarı daire 

senklinal şeklindedirler. Havza yapısının çekirdeğinde en genç katmanlar görülür. 
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Şekil 42. Basen yapısı  

(Üstteki şekilde 1: en yaşlı, 3: en genç) 

 

N- Dekolman kıvrım: Sert ve dayanımlı bir temel üzerinde yer alan yumuşak 

tortullarda meydana gelen kıvrımlardır. Aynı hareketin etkisinde kalmalarına 

rağmen temeldeki sert kayaçlar daha az deforme olurken üstteki genç tortullar 

aradaki kayma düzlemi boyunca kıvrımlanırlar. Bunlara Jura dağlarında çok iyi 

gözlendiği için Jura örneği kıvrımlar da denir. Güney Doğu Anadolu’daki kenar 

kıvrımları bu türden kıvrımlardır.  

 

O- Sürüme kıvrımları: İki sert (kompotent) ve bir yumuşak (inkompotent) tabakanın 

birlikte kıvrımlanması sonucu yumuşak tabaka içerisinde meydana gelen minik 

kıvrımlara sürüme kıvrımları adı verilir. 
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Şekil 43. Sürüme kıvrımları 

 

P- Antiformal Senklinal, Senformal Antiklinal: Özellikle metamorfik kayaçlarda, bir 

kıvrımlanma oluşan yatık veya izoklinal kıvrımların, tekrar ikincil olarak 

deformasyonu sonucu üst katmanlarda normal ikincil antiklinaller ve senklinaller 

oluşurken, alt kanatlarda, stratigrafik yaş ve kıvrım çekirdeklerinde bulunması 

gereken katmanlar anlamında terslik doğuran bazı özel durumlar olabilir. Kıvrım 

Senklinal şeklinde görülürken, çekirdeğinde en yaşlı birim bulunabilir. Buna 

Senformal Antiklinal (yani Senklinal gibi görünen ama aslında Antiklinal 

olan kıvrım) denir. Ya da Kıvrım Antiklinal şeklinde görülürken, çekirdeğinde en 

genç birim bulunabilir. Buna da Antiformal Senklinal (yani Antiklinal gibi 
görünen ama aslında Senklinal olan kıvrım) denir. Bu kıvrımlar çok aşamalı ve 

şiddetli sıkıştırma kuvvetleri altında gelişir. 

 

 
 

Şekil 44. Antiformal Senklinal ve Senformal Antiklinal (Tutkun,1999) 
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R- Antiklinoryum, Senklinoryum: Küçük kıvrımcıklar birleşerek büyük çapta bir 

antiklinal oluşturuyorsa buna Antiklinoryum, bir senklinal oluşturuyorsa buna da 

Senklinoryum adı verilir. 

 

 
 

Şekil 45. Antiklinoryum ve Senklinoryum 

 

3.3. Kıvrımların Arazide ve Jeolojik Haritalarda Tanınması 
 

Arazi çalışmaları sırasında kıvrımların tanınması ve bunların yapısal 

özelliklerinin belirlenmesi için temel teorik bilgiler ile arazideki yüzey/mostra 

gözlemlerinin birleştirilmesi gerekir. Diğer bütün yapısal ürünlerde olduğu gibi 

kıvrımların da tespiti için; jeolojik harita alımı sırasında sahada yüzeyleyen/mostra 

veren değişik kaya birimlerinin litolojik özelliklerinin, stratigrafik anlamda alt/üst, 

yaşlı/genç ilişkilerinin çok ayrıntılı bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Ayrıca 

bu birimlerin durumlarının ölçülerek temel jeoloji haritasına işlenmesi de ilk bakışta 

arazide görülmeyen kıvrımların ortaya çıkarılmasını sağlayabilir. 

 

Jeolojik amaçlı saha çalışmalarında kıvrımların varlığı başlıca üç şekilde 

saptanabilir: 
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4.3.3.1. Doğal enine kesit görevi yapan, dere, yol yarmaları ve eğimli 
yamaçlarda kıvrımların direkt olarak gözlenmesi 

 

Dereler yeryüzünü derinlere doğru aşındırarak, yamaçlarında yer altında 

bulunan çeşitli katman ve yapıların mostralarda yüzeye çıkmasını sağlar. Kıvrımlı bir 

sahada kıvrım eksenini dikine kesen derelerin yamaçları veya aynı konumdaki insan 

yapısı yol yarmalarında kıvrımları direkt olarak gözlemleyip üzerinde her türlü 

araştırma yapılabilir.  

 

 
 

Şekil 46. Dere veya yol yarmalarında jeolojik yapıların görünümü. 

 

3.3.2.  Jeolojik Harita alımı sırasındaki gözlemler 
 

Jeolojik harita, arazide mostra veren değişik birimlerin dokanaklarının ve 

gözlemlenen diğer yapıların bir temel topografik haritanın üzerine çizilmesi ile elde 

edilir. Bir yerbilimcinin temel ve asıl görevi arazide bizzat yürüyerek veya kısmen 

hava fotoğraflarından yararlanarak jeolojik harita hazırlamaktır. Bu çalışma sırasında, 

değişik kaya birimlerinin litolojik özellikleri saptanır. Pusula ile, yapıların durumları  

ölçülür ve stratigrafik anlamda alt-üst, yaşlı-genç ilişkileri belirlenir. 

 

Jeolojik haritalarda kıvrımların saptanması için iki temel kural vardır. Bunlar: 



 36 

a- Katman doğrultularına dik yönde arazide ilerlendiğinde aynı yaştaki ve litolojideki 

kaya birimlerinin belirli bir merkezin her iki tarafında tam simetrik olarak 

tekrarlanması 

 

 
 

Şekil 47. Ekseni bir yöne dalımlı bir kıvrımın harita üzerindeki görünümü 

a-Harita, b- A-B doğrultusunda düşey kesit görünümü (Ketin,1994). 
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Bu şekilde haritaya ve kesite bakıldığında batıdaki A noktasından doğudaki B 

noktasına ilerlendiğinde; 

 

   Senklinal     Antiklinal 

 

A -     1  2  3  4  5          5  4  3        3  4  5  6  7  8   -B 

 

 

 

 

 

   Eksen       Eksen 

 

gibi bir sıralama görülür. Bu sıralamada tekrarlanmanın gerçekleştiği yerlerde eksen 

bulmak kaydıyla kesinlikle bir kıvrım olduğu sonucuna varılır. Çekirdek diye 

nitelendirilen eksen bölgelerinde yüzeyleyen kaya birimi kıvrım kanatlarında 

tekrarlanan kayaçların en genci ise kıvrım senklinal, en yaşlı ise kıvrım antiklinal 

dir. Diğer bir deyişle antiklinalin çekirdeğinde en yaşlı, senklinalin çekirdeğinde ise en 

genç katman yüzeyler, bu değişmez bir kuraldır. 

 

b- Katman doğrultularına dik yönde ilerlendiğinde belirli bir merkezden sonra eğim 

yönlerinin simetrik olarak değişmesi. Yukarıdaki harita ve kesitte, A-B arasında 

ilerlendiğinde, 

 

   ├├├├├├  ┤┤┤    ├├├├├├ 

A -     1  2  3  4  5          5  4  3      3  4  5  6  7  8   -B 

 

 

 

 
                  Eksen       Eksen 

                                (Senklinal)   (Antiklinal) 

 



 38 

gibi bir sınırlama ve tekrarlanma görülür. Bu durum kesinlikle bir kıvrımın belirtecidir. 

Eğimlerin belirli bir merkeze doğru olduğu kıvrım senklinal, belirli bir merkezden dışa 

doğru ise antiklinal dir. 

 

 
 

Şekil 48. Bir antiklinalin harita ve kesit görünümü 
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 Litolojik bakımdan tam simetrik tekrarlanma koşulu değişmeksizin, eğimlerin 

aynı yönde olması durumunda da kıvrım olabilir. Devrik kıvrımlarda gözlenen bu 

durum aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.  

 

 
 

Şekil 49. Devrik kıvrımların arazide tanınması (Tutkun, 1999) 

 

Jeolojik haritalarda yatay eksenli kıvrımlarda birimleri birbirinden ayıran 

dokanak çizgileri, formasyon sınırları) eksenlere paraleldir. Dalımlı eksenli 

kıvrımlarda formasyon sınırları, eksenleri, bir “V” şekli çizer şekilde keserler. Dalımlı 

eksenli antiklinallerde bu “V” nin sivri ucu eksenin dalım yönünü, dalımlı eksenli 

senklinallerde ise “V” nin sivri ucu eksenin dalım yönünün tersini gösterir.  
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Şekil 50. Geometrik sınıflandırma esasına göre değişik kıvrım çeşitleri 

A: Dik simetrik kıvrım, ekseni yatay konumlu; B: Ekseni güneye dalımlı asimetrik 

kıvrım; 

C: İsoklinal kıvrım, ekseni dalımlı değil, yatay; D: Ekseni kuzeye dalımlı devrik kıvrım; 

E: Yatık kıvrım, ekseni dalımlı değil, eksen düzlemi (ED) hemen hemen yatay; 

F: Monoklinal kıvrım veya Fleksür; G: Ekseni doğuya dalımlı, silindir şeklinde kıvrım; 

H: Ekseni batıya dalımlı, koni şeklinde kıvrım; 

ED: Tüm şekillerde eksen düzlemi (Badgley, 1965). 

(Ketin, Canıtez, 1972). 
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3.3.3.  Kıvrımların kontur ve Gül diyagramlarıyla saptanması 
 

Bir arazi çalışması sırasında belirli bir formasyon içerisinde pusula ile ölçülen 

yüzlerce doğrultu, eğim yönü ve eğim miktarı ölçüleri kontur ve gül diyagramı adı 

verilen özel diyagramlarda istatistiki olarak değerlendirilir. Bu diyagramların 

hazırlanışı ve yorumu daha ileride anlatılacaktır. Böylelikle; 

 

 Kıvrımın türü (Antiklinal/Senklinal) 

 Kıvrımın sınıflaması 

 Kıvrım kanatlarının konumları 

 Kıvrım ekseninin konumu/durumu 

 Eksen düzleminin durumu 

 Kıvrımı oluşturan kuvvetlerin gidişi gibi çok önemli sonuçlar içeren bulgulara 

ulaşılabilir. 


