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Levha Tektonigi (Plate Tectonics) Plaka Tektonigi olarak  bilinir. Yer yüzeyini olusturan 

Levhalarin (Plates, Büyük kati bloklar) birbirlerine göreceli olarak yaptiklari hareketleri, geçmisteki ve 

günümüzdeki depremleri, yanardag etkinliklerini ve dag olusumlarini açiklayan kuram olarak 

tanimlanabilir. 

Kitalarin kaymasi (drifting) son 60 yildir tartisiliyor olsa da, temelleri çok daha öncelere 

dayanmaktadir. Levha Tektonigi Teorisi’nin de temelini olusturan kitalarin kaymasi teorisi yüzyillardir 

söz konusu olan bir olgudur. 1620’de 

Francis Bacon, 1658’de Francois 

Placet ve 1858’de Antonio Snider ve 

Pelliorini Atlas Okyanusu’nun iki 

kiyisinin birbirine ne kadar 

uyustuguna dikkat çekerek iki kara 

parçasinin daha önceden yan yana 

olmalari gerektigi açiklamalarini 

yapmislardir. 1883 ve 1909’da 

Edward Suess su anki güney 

kitalarindan olusan Goldwana 

kitasinin varligindan söz etmistir. 

1915’te ise Alfred Wegener (Alman 

Meteorologist, Astronom ve 

Jeofizikçi) Kitalarin Kaymasi 

Teorisini ortaya sürmüstür. Bu 

teoriye göre bütün kitalar Paleozoyik 

sonlarinda bitisik olarak 

bulunuyorlardi ve büyük bir okyanus 

bu kitayi çevreliyordu (Sekil 1.). Tek 

parça halinde olan bu kita yaklasik Sekil 1. Kitalarin zamana göre kaymasi 



200 milyon yil önce ikiye bölünmeye basliyor ve kuzeydeki parçaya Laurasia, güneydekine ise Gondwana 

adi veriliyor. Bu iki kitanin arasinda kalan kisimda bulunan okyanusa ise Tetis adi veriliyor. Bu olayi 

dogrulayan deliller arasinda: 

• Farkli kitalar üzerinde bulunan eski devirlere ait benzer fosiller, 

• Bitki ve iklim benzerlikleri, 

• Buzullasma olaylari, 

• Paleomanyetik veriler, 

• Belirli jeolojik yapilarin devamliligi ve 

• Ayni yastaki ve bilesimdeki kayaçlarin dagilimi sayilabilir. 

Yerküreyi olusturan 7 ana levha vardir ve bunlar birbirlerine göre çok yavas hareket etmektedir. Bu 

levhalar Avrasya, Pasifik, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Antarktik Levhalaridir. 

Bazi küçük levhalar ise Antiller, Filipinler, Kokos ve Nazka Levhaciklaridir. Levha sinirlari kita sinirlari 

ile çakisik degildir. Genelde levha boyutu kita boyutunu denizin diplerine dogru asmaktadir. 

Jeofizik bilimi yöntemi olan “sismoloji” yöntemi ile yapilan çalismalarda görülmüstür ki; sismik 

dalgalarin hizi kabukta asagi inildikçe artar, fakat yaklasik 100 km.’de aniden bir düsüs gösterir. Bu 

noktada sivi (liquid) ve esnek (elastic) malzemeye geçis olmaktadir ve bu katmana Astenosfer adi 

verilmektedir (Sekil 2.). Astenosfer’in üstündeki kati kisma Litosfer denir ve önceden de söylendigi 

gibi yaklasik 100 km.’dir. Levhalarin sinirlari belirli bir süre içinde olmus depremlerin episantirlarinin 

(Odak) tespit edilmesi ile belirlenebilir. Hareketleri ise çesitli yöntemlerle belirlenebilmektedir. 

 

Sekil 2. Yer kürenin katmanlari 



Örnegin ayni levha üzerindeki iki nokta arasindaki uzaklik hiç degismezken, iki farkli levha 

üzerindeki iki fakli nokta arasindaki uzaklik devamli degismektedir. Bu da bize levhalarin devamli 

hareket halinde olduklarini göstermektedir. 

Hareketin gözlenebildigi levha sinirinda üç degisik hareket görülebilir (Sekil 3.,4.):  

 

Sekil 3. Levha sinirlarinda meydana gelen hareket türleri 
 

Diverjans Levha Sinirlari (Divergent Plate Boundary) : Levhalar sinirlari boyunca birbirinden 

uzaklasirlar. Diverjans levha siniri hareketine örnek olarak Amerika Levhasi ile Afrika Levhasinin Atlas 

Okyanusunda birlestikleri Atlas Okyanusu Ortasi Sirti (Mid Atlantic Ridge) verilebilir. 

Konverjan Levha Sinirlari (Convergent Plate Boundary) : Levhalar sinirlari boyunca birbirlerine 

yaklasirlar, çarpisirlar. Biri digerinin üzerine biner veya altina dalar. Örnek olarak, Büyük Okyanus 

Levhasi ile Amerika Levhasinin Büyük Okyanusta birlestikleri sinir gösterilebilir.  

Transform Fayli Sinirlar (Transform Fault Boundary) : Levhalar sinirlari boyunca birbirlerine 

nazaran kayarlar. Buna en iyi örnek Anadolu Levhasi ve Avrasya Levhasinin Kuzey Anadolu Kirigi diye 

adlandirilan bölgede gösterdikleri hareket gösterilebilir. 



 

Sekil 4. Levha sinirlarinda meydana gelen hareket türleri (Genisletilmis) 
 

Yakin geçmiste varligi kesfedilen okyanus ortasi sirtlari, okyanus tabaninin olustugu yerlerdir (Sekil 

5.). Sirtlar tüm okyanuslarda boydan boya bulunmaktadir ve yaklasik 2000-3000 m yüksekligindedir. 

Sirt bölgeleri Astenosfer adi verilen bölgedeki sicak malzemenin yer yüzüne en çok yaklastigi bölgeler 

olarak düsünülebilir. Tam sirt altinda kabuk yüzeyine yaklasmis olan magma sirtta buldugu bosluktan 

yüzeye çikmakta ve çikar çikmazda sicakligi daha düsük olan okyanus suyuyla karsilasmaktadir.  

 

Sekil 5. Okyanus Ortasi Sirtlarinin Dünya Üzerindeki Dagilimi 
 



Okyanus kütlesinin agirligi altinda daha çok yukari çikamayan malzeme yan taraflara baski yaparak 

ilerlemeye çalisir. Bu sebepten dolayi okyanus tabaninda devamli bir açilma hareketi vardir. Bu 

hareketin iki sonucu olabilir: birincisi açilan taraf diger bir levha ile karsilastiginda onun altina dalar 

veya çarpisirlar. Altina dalmasi durumunda malzeme derinlere dogru ilerler ve sicaklik açisindan 

yeterince derine indiginde eriyerek düsey olarak yukari dogru çikar. Çiktigi noktada genellikle yanardag 

dizileri olusur ve püskürme halinde ise açiga çikan kayaçlarin büyük bir kismini andezitik kayaçlar 

olusturur. Okyanus tabaninin açilmasinin çesitli kanitlari vardir. Bunlardan birincisi yapilan yas tespit 

çalismalaridir. Okyanus tabaninin sirta dik olarak çesitli uzakliktaki noktalarindan alinan örneklerinde 

yas tespiti çalismalari yapilmistir. Okyanus tabaninin sirttan uzaklastikça daha yasli kayaçlardan 

olustugu belirlenmistir. Ikincisi ise yine bu örnekler üzerinde yapilan manyetik çalismalardir ve tespit 

edilmistir ki dünyanin manyetik alaninin ters dönmeleri kayaçlar içinde bulunan manyetik elementlere 

etki etmis ve belli bir düzen içinde farkli yönlere dizilmislerdir. 

Levhalarin hareketi, son yillarda ulasilan kanitlarla ispatlanmistir. Bu noktada söz konusu olan ise bu 

hareketin itici gücünün ne oldugunu belirlemektir. Genel olarak kabul edilen fikir Astenosfer içinde 

meydana gelen konveksiyon akimlaridir (Sekil 6.). Astenosfer, hafif malzemenin varligindan dolayi 

sirtlara kadar yükselir. Yükselen malzeme egimli bir sekilde sirtlardan yanlara dogru hareket eder ve 

yerçekiminin etkisiyle tekrar derinlere ilerlemeye baslar. Bu olay bir döngü halinde devam eder.  

 

Sekil 6. Astenosfer içindeki konveksiyon akimlari ve olusumlar 
 



Son yillarda bu hareketin miktarinin tam olarak saptanmasi için diger disiplinler de kullanilmaya 

baslanmistir. Bunlardan en önemlisi GPS (Global Positioning System – Küresel Konumlandirma 

Sistemi)’tir.  

Levha Hareketi, IGS (International GPS Service for Geodynamics – Uluslar arasi GPS Servisi)’nin 

dünyanin çesitli yerlerine dagilmis olan istasyonlarinda yapilan ölçme verilerine dayanmaktadir. IGS’nin 

43 istasyonundan alinan veriler kullanilarak 6 ana levhanin hareketi (Sekil 7.) Argus ve Heflin (1995) 

tarafindan hesaplanmistir. Zaman içinde degisik arastirmacilar tarafindan yapilan çalismalar birbiri ile 

örtüsmektedir. 

 

Sekil 7. (IGS) aginin kalici GPS istasyonlarinin yatay hizlari. GPS istasyonlari 1991 yilinda 
çalismaya baslamislardir ve ölçüm süreleri ortalama 3 yildir. (Argus & Heflin 1995) 

 

Levha içi ölçüm, yapilan kisa zaman araligi içinde ölçülebilir bir degisiklik göstermemektedir. Çünkü 

sonuca varilabilmesi için milimetre duyarliliginda ölçüm yapilmasi gerekmektedir. Levhalarinda bir yilda 

birkaç mm hareket ettigi düsünülürse ölçüm zamaninin çok uzun olmasi gerektigi ortaya çikmaktadir. 

Her levha ikilisinin birbirine karsi göreceli hareketleri hesaplanmistir. Bütün levha ikililerinin ölçülen 

açisal hizlari NUVEL-1A modeli ile örtüsmektedir. Asagida yapilmis olan çalismalardan örnekler 

verilmistir. 



Bavis ve dig. Tarafindan 1995’te yapilan çalismada Tonga Trenç’inde 1990-1992 yillari arasindaki 

GPS ölçümlerinde Pasifik ve Avustralya levhalarinin hizli bir sekilde yakinlastiklari tespit edilmistir. Bu 

çalisma da NUVEL-1A tahminleriyle uyusmaktadir. Tonga sirtina yerlestirilen 3 adet GPS istasyonunun 

verileri incelendiginde, istasyonlarin 91±4 mm/yil ile 159±10 mm/yil arasinda degisen hizlarla Avustralya 

levhasindan uzaklastigi bulunmustur. Ayrica Lau Basin’in 7°/milyon yil gibi bir açiyla saat yönünde 

döndügü hesaplanmistir. 

Noomen ve dig. 1996’da güney Fransa’dan dogu Türkiye’ye kadar olan bölgedeki 19 istasyonun 

hareketini belirlemek için 1983-1992 yillari arasinda yapilan SLR ve 1989-1992 yillari arasinda yapilan 

GPS ölçülerini degerlendirmislerdir. Çalisma sonucunda içinde bir adet istasyonun bulundugu Arap 

Levhasinin, Avrasya Levhasina göre 20 mm/yil hizla kuzeye dogru hareket ettigi bulunmustur. Orta 

Anadolu’da bulunan istasyonlarin ise Avrasya Levhasina göre yaklasik 20 mm/yil hizla batiya dogru 

hareket ettikleri gözlenmistir. Dört adet istasyonun bulundugu Helenic Yay bölgesi Avrasya Levhasina 

göre 29 mm/yil hizla güney batiya dogru hareket etmektedir. 

Reilinger ve dig. (2000) yaptiklari çalismada Afrika ve Avrasya Levhalari çarpisma bölgesinin sismik 

açidan aktif kisminin kinematigini arastirmak için Bati Türkiye ve Yunanistan’daki GPS istasyonlarinin 

verilerini kullanmislardir. (Sekil 8.) 

 

Sekil 8.   Avrasya referans çerçevesine göre GPS hizlari(Reilinger 2001)  
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