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OROJENEZ KAVRAMIOROJENEZ KAVRAMI

 OrogenezOrogenez, , yunanca yunanca ““dadağğ oluoluşşumuumu”” anlamanlamıına gelir.na gelir.

 Levha tektoniLevha tektoniğği ai aççııssıından (kndan (kııvrvrıımlmlıı--bindirmeli bindirmeli 
ssııradaradağğlarlarıın olun oluşşumu), umu), ççarparpışışmakta olan iki levhanmakta olan iki levhanıın n 
arasarasıında  (nda  (konverjankonverjan levha slevha sıınnıırlarrlarıında) meydana nda) meydana 
gelen gelen öönemli jeolojik olaylardan birisidir. Knemli jeolojik olaylardan birisidir. Kııtalartalarıın n 
kenarlarkenarlarıında biriken nda biriken sedimentlersedimentler burada buruburada buruşşurlar, urlar, 
ssııkkışıışırlar, krlar, kııvrvrıımlmlıı--bindirmeli sbindirmeli sııradaradağğlarlarıı meydana meydana 
getirirler. Bu sgetirirler. Bu sıırada magmatik faaliyet, rada magmatik faaliyet, öözellikle zellikle 
volkanizmavolkanizma orojenezorojenez olayolayıına bna büüyyüük katkk katkııda bulunur. da bulunur. 

 OrojenezOrojenez, , tektoniktektonik--yapyapıısal, cosal, coğğrafik ve rafik ve jeokronolojikjeokronolojik
bir tanbir tanıımlama olup, farklmlama olup, farklıı ttüürde yaprde yapıısal ve tektonik sal ve tektonik 
unsurlar iunsurlar iççerir.erir.



 TTüürkiyerkiye’’de de orojenezorojenez olaylarolaylarıı babaşşllııca ca AlpinAlpin
ööncesincesi ddöönemde olunemde oluşşan orojenik olaylar an orojenik olaylar 
ve ve AlpinAlpin ddööneminde neminde yani yani MesozoyikMesozoyik--
Tersiyer (Tersiyer (JuraJura--GGüünnüümmüüz) zamanz) zamanıında, Alpnda, Alp--
HimalayaHimalaya kukuşşaağığında meydana gelen nda meydana gelen 
orojenezorojenez olaylarolaylarıından meydana ndan meydana 
gelmektedir. gelmektedir. 

 BBööylece Tylece Tüürkiyerkiye’’de de PontidlerPontidler, Orta Anadolu , Orta Anadolu 
DaDağğlarlarıı, , ToroslarToroslar ve Dove Doğğu Anadolu dau Anadolu dağğ
silsileleri olusilsileleri oluşşmumuşştur. tur. 



ŞŞengengöörr ve Yve Yıılmaz, 1981lmaz, 1981
1. 1. PanPan AfrikanAfrikan sistemi (750sistemi (750--450 MY)450 MY)
2. 2. HersiniyenHersiniyen sistemi (450sistemi (450--320 MY)320 MY)
3. 3. TetisidTetisid Sistemi Sistemi 

a) a) KimmeridKimmerid Sistemi (315Sistemi (315--125 MY)125 MY)
b) b) AlpidAlpid Sistemi (243Sistemi (243--GGüünnüümmüüz)z)



Kuzey Amerika Orojenezleri

1. Kaledoniyen orojenezi
(Ordovisyen-Siluriyen-Devoniyen)

2. Antlar orojenenzi
(Avrupa’daki Variskan Orojenezi; Late Paleozoyik)

3. Tektonik orojenezi

4. Appalaşiyan orojenezi

5. Grenville orojenezi

6. Laramid orojenezi

7. Nevada orojenezi, ……………….. vb



Avrupa  Orojenezleri

 KaledoniyenKaledoniyen orojeneziorojenezi
((PaleozoyikPaleozoyik--SilSilüüryen)ryen)

 UraliyenUraliyen orojeneziorojenezi ((PaleozoyikPaleozoyik--Permiyen)Permiyen)

 VariskanVariskan//HersiniyenHersiniyen orojeneziorojenezi
(Devoniyen(Devoniyen--Karbonifer)Karbonifer)

 AlpinAlpin orojeneziorojenezi (Eosen(Eosen--Miyosen)Miyosen)



Asya  Orojenezleri

 AravalliAravalli--Delhi Delhi orojeneziorojenezi (Prekambriyen)(Prekambriyen)

 AltayidAltayid orojeneziorojenezi ((PaleozoyikPaleozoyik))

 KimmeriyenKimmeriyen orojeneziorojenezi ((TriyasTriyas--JuraJura))

 AlpinAlpin orojeneziorojenezi (Eosen(Eosen--Miyosen)Miyosen)
-- HimalayaHimalaya orojeneziorojenezi



Afrika Afrika OrojenezleriOrojenezleri

 PanPan--AfrikanAfrikan OrojeneziOrojenezi
((NeoprotrezoyikNeoprotrezoyik))

 DamaranDamaran OrojeneziOrojenezi



PAN-AFRİKAN 
EVRESİ

� Menderes bloku
Ordovisiyen sonunda
NE Afrika’nın devamı
idi
� Isparta büklümü
İçerisindeki
Prekamriyen birimleri
� Derik’teki
Eokambriyen
� Bitlis Masifinedeki
Ordovisiyen
� Niğde masifinde
Ordovisiyen ?
� Karadere’de
Prekambriyen









TTüürkiyerkiye’’de de AlpinAlpin ÖÖncesi Orojenik olaylarncesi Orojenik olaylar
Alpin öncesi orojenik olaylardan en eskileri Güneydoğu 

Anadolu’da Derik çevresinde ve Pontid’lerin batı
kesimlerinde rastlanır. 

 Derik bölgesinde Eo-Kambriyen yaşlı Telbismi
formasyonu ile Alt Kambriyen yaşlı Sadan
formasyonu arasında bir uyumsuzluğun varlığı
saptanmıştır. Bu formasyonların asıl deformasyonları
ise Alpin döneminde meydana gelmiştir.

 Pontidlerin batı kesimlerinde ise, Ilgaz masifi ile 
Kambro-Ordovisyen yaşlı klastik tortullar arasında 
açılı bir uyumsuzluk vardır. Bu bölgede ayrıca 
Kaledoniyen ve Hersiniyen (Variskan) orojenezinin
izlerine de rastlanır.

 Bu orojenezlerin izleri, Zonguldak’da, Kocaeli ve 
İstanbul çevresindeki birimler içerisinde gözlenir. Bu 
bölgeler dışında Edremit çevresinde, Karaburun 
yarımadası ve Amanos dağlarında , Toroslar’da, Sultan 
dağları kenarlarında da Hersiniyen orojenezinin
izlerine ve etkilerine rastlanır. 



AlpinAlpin DDöönemindeki Orojenik olaylarnemindeki Orojenik olaylar
 Jura’dan babaşşlaylayııp gp güünnüümmüüze kadar sze kadar süüren bir ren bir 

zaman aralzaman aralığıığında gelinda gelişşen en AlpinAlpin orojeneziorojenezi,  (Ketin, ,  (Ketin, 

 Erken Erken AlpinAlpin, , 
 Orta Orta AlpinAlpin, , 
 GeGeçç AlpinAlpin olmak olmak üüzere zere üçüç devreye ve devreye ve 

 Erken Erken KimmeriyenKimmeriyen’’denden (Alt (Alt JuraJura) ba) başşlamak lamak üüzere zere 
PasadeniyenPasadeniyen’’ee (Pleistosen) kadar (Pleistosen) kadar ççeeşşitli safhalaritli safhalaraa
ayrayrııllıır. r. 



•• Türkiye’de ilk Alpin hareketleri Pontidlerin orta kesiminde  
(Kastamonu-Abana ve Sinop-Boyabat), Geç Kimmeriyen (Üst Jura-
Kretase)safhasında başlar ve Doğu Toroslar’da (Elazığ-Bingöl ve Erzurum 
çevreleri) ile Batı Pontidlerde (Zonguldak-Amasra) Austriyen (Kretase-
Paleosen ) safhası ile devam eder. 

• Alpin orojenezinin ilk etkili dönemi ise Laramiyen (Paleosen) safhasına 
rastlar. Bunun etkisi ile özellikle İç Anadolu ve Toroslar şiddetli 
deformasyona uğramış, Pontidler’de ve Kenar kıvrımları bölgesinde bu safha 
hafif geçmiştir. Orta Anadolu Kristalin masifinin intrüzyonu da bu safhayı
izler. 

• İkinci şiddetli orojenik olay, Pireneen (Eosen-Oligosen) safhasında, 
Kuzey Anadolu sıradağları (Pontidler) ile Toroslar’da büyük 
deformasyonlara neden olmuştur. 

• Üçüncü büyük orojenik olay, Rodaniyen fazında (Miyosen sonları) 
özellikle Güneydoğu Anadolu’da, Kenar Kıvrımları bölgesinde çok etkili 
olmuştur. Kenar Kıvrımları Bölgesi için asıl deformasyon safhası olan 
Rodaniyen safhasından sonra Valakiyen (Pleistosen) safhası da az çok etkili 
olmuş, Üst Pliyosen sedimentleri bu sırada deformasyona uğramıştır. 



• Yapısal özellikleri ve evrim tarihi açısından
birbirlerine benzeyen ve/veya mekanda
süreklilik gösteren kaya toplulukları farklı
aşamalarda tektonik birlikler olarak
sınıflanabilir.

•Tektonik birlik sınıflaması veri bazlı bir
sınıflama olduğundan yeni veriler elde
edildikçe sınıflamalar da değişirler

•Sınıflama bir yorumlama tarzı olduğu için
görüşler değiştikçe sınıflama metodolojisi
ve sınıflamanın kendisi de değişebilir.

TEKTONİK BİRLİK



Türkiye’nin tektonik birliklerinin
sınıflanması

� Türkiye’nin tektonik birliklerinin
sınıflanması konusundaki yayınlar 1850
yıllarında başlamıştır.

� 1966 da Brinkmann ve Ketin ilk defa
ofiyolit kuşaklarını dikkate alarak bir
sınıflama yapmışlardır.

� 1981 de Şengör ve Yılmaz ilk defa “levha
tektoniği” esaslı bir sınıflama yapmıştır.

� Türkiye tektonik birliklerinin son
sınıflaması Okay ve Tüysüz tarafından
1999 da yapılmıştır



Alexander von Humboldt

Bu sınıflamada  Anadolu 3 birliğe ayrılmıştır:

• Antitoros sistemi: Istranca, Karadeniz, Küçük 
Kafkaslar ve Alburz

• Toros sitemi: Toroslar, Antitoroslar (Azerbaycan)

• GD Anadolu silsileleri: Güneydoğu Türkiye ve Zagros
dağları

Von Humboldt, her birliğin silsile boyunca 
uzanmakta olan fay(lar) boyunca yüzeye yükselmeye 
başlayan magmanın kuvveti ile oluşturulmuş olduğu 
görüşünü ileri sürmüştür.



Necdet Egeran, 1947

� Pontidler
� Anatolidler
� Orta Bölge

• Ortailidler
• Ege Kıvrımları
• Ara Masifler
• İçilidler

� Toridler
� Ege-İranidler (Geniş anlamda)

• Ege-İranidler (Dar anlamda)
• Önilidler

� Anadolu-İran Kenar Kıvrımları



TTÜÜRKRKİİYEYE’’NNİİN TEKTONN TEKTONİİK K 
BBİİRLRLİİKLERKLERİİ

Ketin, 1966Ketin, 1966



P.ARNİ, 1939 M.BLUMENTHAL, 
1946

N. EGERAN, 1947 İ.KETİN,
1961,
1964

C. ŞENGÖR,
Y.YILMAZ ve 
İ.KETİN,
1961,1964

Pontid
(Kpontid,
G.Pontid)

Pontid
Anatolid

Pontid
Anatolid

Pontid Pontid

Anatolid Orta Anadolu 
Ara Masifi

Ara Zon (Ortalid) 
Ara Masif (İçilid)

Anatolid Anatolid

Torid
İranid

Torid
İranid

Torid
Ege-İranid (Önilid) 
Ege İranid s.st.

Torid Torid

Anadolu-İran 
Kenar 
Kıvrımları
(Randfalten)

Irakid
Suriye-Arabistan 
Bloku

Anadolu-İran 
Kenar Kıvrımları

Kenar 
Kıvrımlar

Kenar 
Kıvrımları



















Okay & Tüysüz, 1999



1. Pontidler
 PontidlerPontidler iiççinde yer yer metamorfik masifler bulunmasinde yer yer metamorfik masifler bulunmasıına rana rağğmen, men, 

KambriyenKambriyen--OrdovisyenOrdovisyen’’denden PliyosenPliyosen’’e e kadar metamorfik olmayan, kadar metamorfik olmayan, 
dedeğğiişşik ik fasiyeslerdefasiyeslerde geligelişşmimişş fosilli seriler bulunur. fosilli seriler bulunur. 

 Bu bBu böölgede lgede KaledoniyenKaledoniyen ve ve HersiniyenHersiniyen orojenezlerineorojenezlerine ait ait 
kkııvrvrıılma safhalarlma safhalarıınnıın bulunmasn bulunmasıına rana rağğmen aynmen aynıı zamanda zamanda AlpinAlpin
orojenezininorojenezinin dedeğğiişşik safhalarik safhalarıı belirgin olarak gbelirgin olarak göözlenmektedir. zlenmektedir. 

 BatBatıı Karadeniz bKaradeniz böölgesinde lgesinde KretaseKretase--PaleosenPaleosen’’dede filifilişş ve marn ve marn 
fasiyesindefasiyesinde kayakayaççlar, Dolar, Doğğu Karadenizu Karadeniz’’de ise volkanik de ise volkanik fasiyestefasiyeste
kayakayaççlar olular oluşşmumuşş ve bunlar ve bunlar AlpinAlpin orojeneziorojenezi ile ile şşiddetli iddetli 
deformasyona udeformasyona uğğramramışışlardlardıır.r.

 PontidPontid’’lerdelerde magmatik faaliyetmagmatik faaliyet, , PaleozoyikPaleozoyik, , MesozoyikMesozoyik ve ve 
SenozoyikSenozoyik zamanlarzamanlarıı boyunca orojenik hareketlere de baboyunca orojenik hareketlere de bağğllıı olarak olarak 
devamldevamlııllıık sunmaktadk sunmaktadıır. r. 

 Kocaeli ve Marmara Kocaeli ve Marmara ççevresinde evresinde Hersiniyen/Variskan ddöönemine nemine 
ait ait granitikgranitik plplüütonlartonlar ggöözlenirken; Kzlenirken; Küüre, Gre, Güümmüüşşhane, Dohane, Doğğu u 
KaradenizKaradeniz’’in in KretaseKretase--Tersiyer yaTersiyer yaşşllıı granitleri ve granitleri ve KretaseKretase--Eosen Eosen 
devirleri boyunca meydana gelen volkanik devirleri boyunca meydana gelen volkanik ererüüpsiyonlarpsiyonlar AlpinAlpin
ddöönemine ait  olarak gnemine ait  olarak göözlenmektedir zlenmektedir 



2. 2. AnatolidlerAnatolidler
AnatolidAnatolid birlibirliğğinin bazinin bazıı jeolojikjeolojik--tektonik tektonik öözellikleri zellikleri şşööyle yle 

ssııralanabilir;ralanabilir;

1. Üst Kretase’ye kadar olan tüm Paleozoyik-Alt Mesozoyik
formasyonlar az veya çok metamorfizmaya uğramışlardır. Üst 
Kretase serileri bu seriler üzerine çoğunlukla uyumlu olarak, 
bazan da uyumsuz olarak gelir.

2. Ancak Alt Eosen tabakaları, açılı uyumsuzlukla , Kretase ve 
daha eski metamorfik serileri örter. Orta Eosen (Lütesiyen) sığ
deniz veya volkanik fasiyeste gelişmiş; Üst Eosen karasal 
fasiyeste başlayıp Oligosen-Miyosen’e kadar devam etmiş ve bu 
dönemde İç Anadolu’da jipsli ve tuzlu Tersiyer formasyonları
meydana gelmşltir. 

3. Üst Miyosen’deki epirojenik-kratojenik yükselmelerle ilgili 
olarak İç Anadolu’nun güneyinde yerüstü volkanizması faaliyete 
geçmiş (Erciyes, Hasandağ volkanları) ve  tüflü Neojen 
sedimanları çökelmiştir. 



4. Miyo-Pliyosen tabakaları genellikle yatay konumludur ancak, yer yer 
kırılmış ve eğilmişlerdir. 

5. Kaledoniyen ve Hersiniyen orojenezlerine bu bölgede kesin 
olarak rastlanmamıştır. İlk şiddetli orojenik hareket Kretase sonunda 
Laramiyen’de başlamış ve Miyosen’de ise kıvrılmalar sona ermiş, 
orojenik evre tamamlanmıştır. 

6. Magmatik faaliyet Laramiyen (Paleosen) kıvrılma safhasında başlar ve 
Orta Anadolu’da geniş sahaları kapsayan asit ve bazik plütonlar Üst 
Kretase’yi (Maestrihtiyen) kesmekte Alt-Orta Eosen tarafından 
örtülmektedir. 

7. Orta Anadolu masifinin yaşı Üst Kretase (Maestrihtiyen)-
Eosen(Lütesiyen) olarak hem jeolojik özellikleri ile hem de radyometrik 
yaş tayini yapılarak tespit edilmiştir. 

Böylece, Orta ve Batı Anadolu’nun metamorfik-kristalin masiflerinin 
Paleozoyik veya Kambriyen öncesi eski kütleler veya “Ara masifler”
durumunda olmayıp, aksine Alpin orojenezinde oluşmuş Alpin
sıradağları’dır ve Laramiyen safhasında su yüzüne çıkmış Tersiyer’in sığ
denizleri içinde adalar teşkil etmişlerdir. 



3. 3. ToridlerToridler
1. Toroslar’da Kambriyen’den başlayarak Miyosen sonuna kadar

denizel fasiyeste gelişmiş metamorfik olmayan tortul seriler
bulunmaktadır. 

Doğuda Bitlis Masifi, güneyde Anamur masifi ve kuzey 
kenarda Sultan dağları gibi metamorfik masifler bu birimler 
içerisinde yer almıştır. 

2. Paleozoyik ve Mesozoyik oluşumlar bazı kesimlerde 
(Tufanbeyli-Sarız bölgesi) sürekli, bazı kesimlerde ise 
diskordanslıdır.

3. Toroslarda ilk Alpin orojenezi Kimmeriyen (Jura) safhasıyla 
başlar, şiddetli ve yaygın orojenik hareketler ise Kretase
sonunda Laramiyen (Paleosen) safhasında meydana gelmiştir. 
Eosen’de dağ şeritleri su yüzeyine çıkmış ve Miyosen’de 
orojenik hareketler tamamlanıp epirojenik-kratojenik
yükselmeler başlamıştır. 



4. Magmatik faaliyet (granit, diyorit ve siyenitlerin oluşumu) Üst 
Kretase-Paleosen tabakalarını kesmekte ve Eosen tarafından örtülmektedir.

5. Toros orojenik kuşağında uzun yıllar çalışan N. ÖZGÜL (1976) 
Toroslar’da birbirinden farklı ikincil birlikler ayırmıştır. Bunlar da, 
• Bolkardağlar birliği, 
• Bozkır birliği, 
• Geyikdağı birliği, 
• Antalya birliği, 
• Aladağ birliği, 
• Alanya birliği, 
• Misis birliği olarak adlandırılmıştır. 

6. Munzur dağlarının jeolojisini de inceleyen ÖZGÜL ve 
arkadaşları(1981), Torosların ilginç bir parçasını oluşturan bu bölgede, 
“Keban Birliği”, “Munzur Kireçtaşı” ve “Ovacık Birliği” gibi yapı
unsurları ayırtlanmıştır.  

7. Batı Toroslarda, bindirmeli-naplı bir yapının varlığı tespit edildikten 
sonra, değişik çalışmacılar bu yapıları; 
• Beyşehir-Hoyran-Hadım Napları”’, 
• Antalya Napları ve 
• Alanya Napları olarak nı ayırmışlardır (RICOU ve diğ., 1974; GUTNIC 
ve diğ., 1979, vb.) 



4. Kenar K4. Kenar Kııvrvrıımlarmlarıı BBöölgesilgesi
 Alpin orojenezinden etkilenen bu bölgede Jura tipi kıvrım 
şeritleri gelişmiş olup, Eo-Kambriyen’den başlayarak, 
Pliyosen dahil, bütün devirler boyunca devamlı bir 
sedimantasyon havzası olarak gelişmiştir. Bölgede 
Laramiyen (Paleosen)  safhasında başlayan Alpin orojenezi
Miyosen-Pliyosen’e kadar devam etmiştir. 

 Güneydoğu Anadolu bölgesinin stratigrafik-tektonik 
özellikleri Mardin-Derik yükseliminde, Hazro 
antiklinalinde ve doğuda Büyük Zap suyu vadisindeki 
kesitlerde gözlenir. Türkiye’nin petrol bölgesi olarak hızla 
gelişen bu bölgede ayrıntılı jeoloji çalışmaları, bölgenin 
jeolojik tarihçesini ve tektonik gelişmesini büyük ölçüde 
ortaya koymaktadır.

 Bölgenin doğu ve batı kesimlerindeki tektonik gelişmeler 
birbirinden farklı şekillerde meydana gelmiştir. Doğuda 
hemen hemen devamlı uyumlu seriler bulunduğu halde, 
batıda diskordanslar meydana gelmiştir. Batıda ayrıca 
Pleistosen yaşlı bazalt akıntıları oldukça geniş alanlar 
kaplamıştır. 



• Sonuç olarak, Türkiye’de ayrılan bu dört tektonik birlik birbirleriyle 
karşılaştırıldığında; Kuzey Anadolu ve Marmara havzasını içerisine alan 
Pontitler’de Türkiyenin en eski en yaşlı dağları , Kaledoniyen ve Hersiniyen
dönemlerinde oluşmuş Paleozoyik masifler yer almaktadır. Mesozoyik’te
bu eski masifler su yüzüne çıkıyor (Tetis denizi içerisinde yükseliyor), 
buna karşın Anadolu’nun diğer bölgeleri su altında bulunuyor.

• İkinci birimi oluşturan İç Anadolu Bölgesi Kretase sonunda gelişmiş, 
buradaki kristalin kütlenin intrüzyonları Tersiyer başında tamamlanmıştır. 
Bu iç bölge Eosen’den sonra “Ara Masif” rolü oynamıştır.

• Torosların tektonik gelişmesi ise, Oligosen sonuna rastlar. Bunların 
güneyindeki sıradağlar (Ege-İranidler) ile; 

• Dördüncü birliği oluşturan Kenar Kıvrımları bölgesi ise, asıl gelişmesini 
Miyosen sonunda –Pliyosen başında tamamlamıştır. Böylece Anadolu’nun 
en genç sıradağları bu bölgede gelişmiştir.

• Bu durumda Anadolu’daki tektonik-orojenik gelişme kuzeyden-
güneye doğru yavaş yavaş ilerlemiştir. İlk şiddetli ve etkili orojenik 
hareketler Kuzey silsilelerinde başlamış; bunu izleyen devrede Orta 
Anadolu bölgesine, daha sonra Toroslara ve Güneydoğu’ya geçmiştir. 



HHİİMALAYALARMALAYALAR



DoDoğğu Karadeniz Dau Karadeniz Dağğlarlarıı--PontidlerPontidler--TTüürkiye rkiye 



AlplerAlpler--MontMont--BlancBlanc--FransaFransa--20062006



Fransa  AlpleriFransa  Alpleri--20062006



Mattern-Horn- İsviçre Alpleri-2006






