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SUNUM İÇERİĞİ

Kayaç türleri

Kayaçların genel özellikleri

Kayaçların oluşturduğu
yeryüzü şekilleri

Kayaç (Taş): Bir ya da birden fazla mineralin birleşmesinden
oluşan katı ve doğal maddelere kayaç adı verilir.

Kayaçları inceleyen bilim dalına petrografi denir.

ENERJİ

KAYAÇLARIN
KULANIM ALANI
SAĞLIK

İnsanlar, ilk çağlardan beri kayaçları özelliklerine göre çeşitli
alanlarda kullanmışlardır. Kap kacak gibi mutfak gereçleri, av ve
savaş aleti ile süs eşyası, kale, sur ve mesken yapımının yanı sıra
sanayide ham madde ihtiyacının karşılanması ve enerji elde
edilmesi gibi daha birçok alanda kayaçların kullanımına rastlanmaktadır.

SAVUNMA/SANAYİ

İNŞAAT

KAYAÇ TÜRLERİ
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Fosil bulunabilir,
Enerji Kaynakları

Organik
Mercan

Tebeşir

Süngertaşı

Obsidyen
(Volkan camı)

Kömür

En eski
Antrasit

Taş Kömürü

Linyit

En yeni
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KATILAŞIM (MAGMATİK) KAYAÇLAR
Magmanın yer kabuğunun içerisinde ya da
yeryüzüne çıkıp katılaşmasıyla oluşan bu
kayaçlar, yer kabuğunun yaklaşık %65'ini
oluşturur.

Püskürük kayaçlar oluşumlarına göre ikiye
ayrılır:
1) İç Püskürük (Derinlik) Kayaçlar
2) Dış Püskürük (Yüzey) Kayaçlar

Yüzey (Dış)

Derinlik (İç)
Yer kabuğunun iç kısımlarındaki çatlak ve
boşluklara sokulan magmanın yavaş yavaş
soğumasıyla iç püskürük meydana gelir. İç
püskürük kayaçlar yavaş soğudukları için iri
kristallidir.
İç püskürük kayaçlar: granit, siyenit, diyorit,
gabro

İç püskürük kayaçlar oldukça serttir ve
aşınmaya karşı dirençlidir. Üstlerindeki
materyaller erozyonla aşınınca bu
kayaçlar bloklar şeklinde yüzeye çıkar.
Buna tor topografyası denir.

Volkanik faaliyet sırasında yüzeye çıkan sıvı ve
katı maddelerin soğuması sonucu dış püskürük
kayaçlar oluşur.
Dış püskürük kayaçlar: andezit, bazalt,
obsidyen (volkan camı), sünger taşı, tüf.

Peribacaları, volkanik faaliyetler sırasında üst üste biriken, aşınıma karşı dirençli bazalt lavlar ile kolay aşınan tüflerin
bir arada bulunduğu sahalarda görülür.

Sert
(Andezit, Bazalt)
Yumuşak
(Tüf)

YERKÜRENİN YAPISIYLA İLGİLİ BİLGİ
VERİR, İÇLERİNDE FOSİL BULUNMASII
ZORDUR.

TORTUL (SEDİMANTER) KAYAÇLAR
YERKÜRENİN YAPISIYLA İLGİLİ
BİLGİ VERMEZLER, YERKÜRENİN
JEOLOJİK GEÇMİŞİ HAKKINDA
BİLGİ VERİRLER

Dış kuvvetlerin etkisiyle parçalanan kayaçların kil, mil, kum ve çakıl
şeklinde ya da suda çözünmüş hâlde taşınan materyallerin göl, deniz
ve karalardaki çukur alanlarda birikerek sertleşmesi sonucu tortul
kayaçlar oluşur.
• Kayaçların büyük bölümü tabakalı yapıdadır.
• Her tabaka, oluştuğu dönemin özelliklerini yansıtır.
• İçlerisinde fosillere de rastlanır.
• Yer kabuğunun yaklaşık %8'ini oluşturan tortul kayaçlar
oluşumlarına göre fiziksel, kimyasal ve organik tortul olmak üzere
üçe ayrılır.
Tortul kayaçlar genellikle tabakalıdır ve içerisinde fosil barındırabilir.
Denizel fosil, 2257 m Yükselikte

Fiziksel (Kırıntılı)
Kayaçların fiziksel ufalanması sonucu
kil, mil, kum ve çakıl gibi taneli
materyaller ortaya çıkar. Bunların doğal
çimento ile birleşmesi sonucu fiziksel
tortul kayaçlar oluşur. Fiziksel tortul
kayaçlar: kil taşı, kum taşı, çakıl taşı
(konglomera)

Organik
Bitki ve hayvan kalıntılarının belli
alanlarda birikip sertleşmesiyle
de organik tortul kayaçlar oluşur.
Organik tortul kayaçlar: kömür
(antrasit, taş kömürü, linyit ve
turba), mercan kalkeri, tebeşir.

Fosil bulunabilir,
Enerji Kaynakları
Mercanlar sıcak ve
temiz denizlerde
oluşurlar.

Kimyasal
Lapya
Kayaçların
içerisindeki
bazı
mineraller, suda çözünerek çeşitli
alanlarda suyun buharlaşmasıyla
çökelir. Çökelen minerallerin üst üste
birikip sertleşmesiyle kimyasal tortul
kayaçlar oluşur.
Kimyasal tortul kayaçlar: kalker
(kireç taşı), jips (alçı taşı), kaya tuzu,
traverten.
Kimyasal
tortul
kayaçların
bulunduğu yerlerde lapya, dolin,
uvala, polye, obruk, mağara, sarkıt,
dikit, sütun ve traverten gibi
karstik şekiller oluşmaktadır.

Obruk

Polye

Traverten

Doğal köprü

Mağara

BAŞKALAŞIM (METAMORFİK) KAYAÇLAR
Tortul ve magmatik kayaçların yer kabuğunun derinliklerinde yüksek sıcaklık ve basınç altında mineral ve yapısal özelliklerinin değişmesiyle başkalaşım kayaçları oluşur. Kalkerin mermere, granitin gnaysa, kil taşının şiste ve kum taşının da
kuvarsite dönüşmesi bu kayaçlara örnek verilebilir.

KÖMÜR’ÜN ELMASA DÖNÜŞÜMÜ MİLLİ
EĞİTİM
BAKANLIĞI
KİTABINDANMÜFREDATINDAN ÇIKARILMIŞTIR.

Kil taşı
Kalker
Kum taşı

Kalker
Granit

Kimyasal tortul kayaçlar suda kolay çözünebildiği için dirençsizdir.

Gözenek ve boşluk miktarı fazla olan kayaçlar aşınım etmenlerine karşı
dirençsizdir. Gözeneklerden içeri sokulan aşındırma etmenleri kayacın
kolayca parçalanmasına neden olur.

Oluşumuna Etkisi

Kayaçların Yeryüzü Şekillerinin

Yeryüzü şekillerinin oluşması ve değişmesinde iç-dış
kuvvetler, iklim ve kayaçlar önemli bir rol oynar. Kayaçların
Başkalaşım kayaçları ve magmatik kayaçlar, genellikle aşındırma etmenlerine (su,
fiziksel ve kimyasal özellikleri, yeryüzünün şekillenmesinde
rüzgâr vb.) karşı tortul kayaçlardan daha dirençlidir.
doğrudan ya da dolaylı bir etkiye sahiptir. Çünkü bu
özellikler, kayaçların aşınım sürecindeki dayanıklılığını
belirler.

Tabakalı kısımlara sahip olan kayaçlar da aşınım etmenlerine karşı
dirençsizdir.

• Kayacı oluşturan mineral miktarının artması, kayacın aşınım
etmenlerine karşı direncini zayıflatır. Dirençsiz minerallerin kolayca
tahrip olması da kayacın parçalanmasına neden olur.

Kayaçların geçirimliliği de yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkilidir.

Yer kabuğunu
oluşturan bütün
kayaçların kökeni
magmadır.

1
Magmanın soğumasıyla ilk önce
magmatik kayaçlar oluşur.

2

Kayaç Döngüsü

Magmatik kayaçların çözünmesi ve
ayrışması sonucu farklı boyuttaki
materyallerin çukur alanlarda üst
üste tortulanmasıyla tortul kayaçlar
oluşur.

3

4

Magmatik ve tortul kayaçların
yüksek sıcaklık

Oluşan bu

ve basınç altında mineral ve
yapılarının değişmesiyle

kayaçlar, levha hareketlerinin
etkisiyle tekrar

de başkalaşım kayaçları meydana
gelir.

magmaya karışabilir.

KAYNAKLAR
10. SINIF MEB COĞRAFYA KİTABI
ninovahttps://ninova.itu.edu.tr
https://www.jeolojitr.com/p/kayaclar_9.html
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/2013JF00286
2
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/burdur/gezilecekyer/nsuyu-magarasi

irfanlandiya_cografya

www.irfanakar.com

İrfan Akar

